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34. Festival’de tüm dünyayla birlikte Mozart’›n
do¤umunun 250. y›l›n› kutluyoruz. Kuflkusuz Mozart’›n
kiflili¤i, yap›tlar›, klasik müzik dünyas›na katk›lar›
hakk›nda çok fley söylenebilir ve tüm bunlar› bu sayfaya
s›¤d›rmak mümkün de¤il. San›r›m, yaflad›¤› dönemden
20. yüzy›la uzanan zaman diliminde bestecilerden
yazarlara, farkl› türlerde yap›t veren müzisyenlerden
düflünürlere birçok önemli kifliyi yaflamlar› boyunca
derinden etkilemifl ve hayranl›k uyand›rm›fl olmas›n›n
yan› s›ra bunun 21. yüzy›lda da devam edece¤ini
söylemek bir ölçüde yeterli olacakt›r.
Bu önemli vesileyle, biz de, 34. Festival’in
program›nda a¤›rl›kl› olarak Mozart’a yer veriyoruz.
fienli¤imize kat›lan 1000’i aflk›n seçkin yerli ve yabanc›
sanatç› programlar›n›n tamam› veya bir k›sm›nda
yap›tlar›na yer vererek Mozart’› anacak.
Bu y›lki festivalin Mozartl› program›nda bir de
sürprizi var. Bestecinin, bir “festival klasi¤i” haline
gelmifl olan ve 1996’dan bu yana sahnelenmeyen ünlü
Saraydan K›z Kaç›rma operas› yine Topkap› Saray›’nda
izleyiciyle bulufluyor. ‹stanbullular›, Festival’de özledikleri
bu yap›mla y›llar sonra buluflturacak olmaktan mutluyuz.
Ayr›ca Temmuz ay›nda, yaflayan en büyük divalardan
Cecilia Bartoli’nin verece¤i üç konser de 34. Festival’in
unutulmazlar› aras›nda yerini alacak.
Geçen y›lki yaz›m› ‹KSV’nin “bir kültür baflkenti
yaratma” düflünden ve bu yönde ‹stanbul Festivalleriyle
kentin ve ülkenin dünya kültür co¤rafyas›nda hak etti¤i
yeri almas› için verdi¤i çabadan söz ederek
noktalam›flt›m. Bu y›l, ‹stanbul’un, Almanya’n›n Essen ve
Macaristan’›n Pecs kentileriyle birlikte 2010 y›l› için
Avrupa Kültür Baflkenti olarak önerilmesini kutluyoruz.
Bu güzel geliflme, Müzik Festivali’yle bafllayan ve bugün
bir aileye dönüflen ‹stanbul Festivallerinin hem
yurtiçinde hem de yurtd›fl›nda kentimize katt›klar›n›n
gurur verici bir göstergesi.
Sözlerime son verirken, tüm ‹stanbullulara Mozart
Y›l›’nda Mozart’›n müzi¤iyle nefleli bir festival diliyor,
özellikle 2006 y›l›ndan itibaren on y›ll›k bir süre için
festival sponsorlu¤unu üstlenen Borusan’a da
teflekkürlerimi sunuyorum.
‹stanbul’un her haziran’da “müzik” demesi dile¤iyle...
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of Mozart. Over 1,000 distinguished artists from
Turkey and abroad will commemorate this great
composer dedicating part or all of their programmes
to him.
The 34th Festival comes along with a long-awaited
surprise. Mozart’s famous “Abduction from the
Seraglio” which has been a classical show of the
Festival for years and has not been staged since 1996,
will meet the audience at its original venue Topkap›
Palace again. It’s a joy for us to present this exclusive
production to the ‹stanbulites after long years. The
second surprise the Festival has to offer is a concert
series by Cecilia Bartoli, surely one of the greatest divas
of our days. These three concerts shall, no doubt, echo
in the audience’s ears for a long time.
In last year’s catalogue, I concluded my words with
‹KSV’s dream to “create a cultural capital” out of
‹stanbul and the Foundation’s efforts to relocate the
city on the cultural world map with the dynamism and
richness of ‹stanbul Festivals. This year, we are happy
to celebrate ‹stanbul’s being recommended as a
European Cultural Capital for 2010 together with Essen
in Germany and Pecs in Hungary. What the ‹stanbul
Festivals, initially starting with the Music Festival,
have contributed to our beloved town before the world
is a good sign when the whole progress and process is
considered.
While concluding my words, I wish all ‹stanbulites a
happy festival with Mozart’s music in the Mozart Year
and especially extend our gratitude to Borusan for
having assumed the sponsorship of our festival for a
period of ten years, which marks a very fruitful
cooperation.
May ‹stanbul hail “music” in June, from now
and on...

We are happy to celebrate the 250th anniversary of
Mozart’s birth at the 34th Festival. There is, certainly,
a lot to speak about the original personality, works,
greatness and contribution of Mozart and I may
better not endeavour to fit them all on a single page.
The undeniable fact that he has influenced prominent
figures of history and the modern world, from
composers to writers, from musicians of different
genres to thinkers throughout their lives and that he
will continue to do so in the 21st century might well be
a modest summary of what Mozart is and shall remain.
On this very special occasion, the International
‹stanbul Music Festival gladly offers a programme full
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‹stanbul Müzik Festivali bir flölendir. Her y›l bu flölen için
bir araya gelir, dünya çap›nda sanatç›lar› izler ve ayakta
alk›fllar›z. Festival bizi müzikte çok yüksek standartlara
al›flt›rd› ve ç›tay› her y›l biraz daha yükse¤e çekiyor.
‹stanbullular olarak bu durumdan çok memnunuz ve bu
etkinli¤in yaflant›m›za katt›¤› renkler için müteflekkiriz.
‹lk kez Cumhuriyetimizin 50’inci kurulufl y›ldönümü
olan 1973 y›l›nda düzenlenen ‹stanbul Müzik Festivali o
günden bu yana sanat ve kültür hayat›m›za çok ciddi
katk›lar yapt›.
Bence bunlar›n bafl›nda, Festivalin ‹stanbul’u dünya
klasik müzik haritas›na koymufl olmas› geliyor.
Sanatseverler klasik müzi¤in devlerini canl›
performanslarda izleme olana¤› buldular. Art›k ‹stanbul
ve ‹stanbul Müzik Festivali uluslararas› bir çekim
merkezi haline gelmifl bulunuyor.
Bunun ötesinde ‹stanbul Müzik Festivali’nin yapt›¤›
en büyük katk› hiç kuflkusuz, kültür ve sanat etkinliklerini
toplumumuzun daha genifl kesimlerine ve özellikle de
gençlere mal etmesidir. Bu, Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün koydu¤u “ça¤dafl uygarl›k
seviyesine ulaflma” hedefine giden yolda çok önemli bir
katk›d›r. Kültür ve sanatta ça¤dafll›¤› yakalayamam›fl bir
toplumun, di¤er alanlarda ça¤dafll›¤› yakalamas› da
mümkün de¤ildir.
Sanat bir toplumun geliflmesi ve yar›nlar›na güvenle
bakmas› aç›s›ndan temel dinamiklerden birini
oluflturuyor. Bugün geliflmifl ve ça¤dafl ülkeler aras›na
kat›lmak ve orada güçlü bir konum edinmek için
insanl›¤›n evrensel dilini konuflmak gerekiyor. Bu dilin
sanat oldu¤una hiç kuflku yok.
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üyelik yönünde ilerledi¤i
ve her alanda küresel sahneye a¤›rl›¤›n› koymaya
bafllad›¤› böyle bir dönemde, kendi de¤erlerini korurken
evrensel de¤erleri de benimseyebilen kuflaklar
yetifltirmek hayati bir önem kazan›yor. Çünkü ancak
böyle bireyler daha genifl bir ufka sahip olabilir ve
ülkemizi gelece¤e tafl›yabilirler.
‹stanbul Müzik Festivali’nin bir baflka yönü de
Türkiye’nin geliflmesi için her fleyin devletten
beklenmemesi gerekti¤ini, toplumun kendi kaynaklar› ve
çabalar› ile eksiklerini giderebilece¤ini ortaya koymufl
olmas›d›r. ‹fl dünyas›n›n çaba ve katk›lar›yla hayata
geçerek bugünlere gelen Festival bunun en iyi örne¤idir.
Mütevaz› bir bütçeyle bafllay›p, 34 y›lda dünyan›n önde
gelen sanat etkinliklerinden biri olmufltur.
‹stanbul Müzik Festivali sanat›n toplumumuzda
yayg›nlaflt›r›lmas› için yap›labilecek olanlar›n baflar›l› bir
örne¤ini oluflturuyor. Di¤er baz› büyük kentlerimizde de
zaman içinde benzer etkinliklerin bafllat›lmas› hiç
kuflkusuz sevindiricidir.
En büyük dile¤imiz sadece büyük flehirlerimizde
de¤il, Anadolu’nun her köflesinde bu tür etkinliklerin
yayg›nlaflmas› ve daha fazla izlenmesidir. Bu gerçekleflti¤i
zaman Türkiye, dünya sanat haritas›na yerleflebilecek ve
ça¤dafl ülkeler aras›nda hak etti¤i güçlü konuma sahip
olacakt›r.
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Ülkemiz sanat ve kültür aç›s›ndan önemli
potansiyellere sahiptir. Ancak bu potansiyelin do¤ru
e¤itim politikalar› ve desteklerle ifllenmesi gerekiyor.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ortaya konulan do¤ru
yaklafl›mlar bize dünya çap›nda sanatç›lar kazand›rd›.
Bugün de binlerce genç klasik müzik alan›nda çal›fl›yor,
kendini yetifltirmek için çaba gösteriyor. Devlete,
topluma, hepimize düflen görev, bu gençlere kendilerini
gelifltirebilecekleri ve uluslararas› baflar›lara imza
koyabilecekleri ortam› sa¤lamak, çal›flmalar›nda daha
ileri düzeylere ulaflm›fl sanatç›lar›m›z› da desteklemektir.
Bu konuda ifl adamlar› olarak bize önemli
sorumluluklar düflüyor. Ben Türk ifl dünyas›n›n bugüne
kadar oldu¤u gibi, bugünden sonra da bu alandaki
sorumluluklar›n› yerine getirece¤ine yürekten
inan›yorum.
Bütün müzikseverlere, müzik dolu günler diliyorum.

In times like this, when Turkey is advancing
towards membership in the European Union and is
increasingly making its presence known on the global
stage in virtually every arena, it is vitally important that
we educate our future generations in embracing
universal values, while at the same time treasuring and
protecting our own heritage. Only by taking this path
can individuals broaden their horizons and help take
our country successfully into the future.
Yet another aspect of the ‹stanbul Music Festival is
the way it exemplifies the concept of a society utilizing
its own resources and efforts toward the development
of the nation, finding creative ways of dealing with
shortcomings on its own without depending on
everything to come from the State. The Festival is a
wonderful example of what can be achieved through
the energies and contributions of those in the business
world. Though it began with a modest budget, in just
34 years the Festival has become one of the leading
artistic events in the world.
The International ‹stanbul Music Festival is
exemplary in terms of what can be done in our society
to make art more accessible to the public. It is also
heartwarming to know that similar events are now
being launched in other major cities in Turkey.
Our deepest desire is that these kinds of events
would reach beyond our large cities to touch more and
more people in every corner of Anatolia. Only when
this has been accomplished can it be said that Turkey
has firmly settled into the artistic and cultural map of
the world and taken its rightful and colorful place
among contemporary nations.
From the perspective of art and culture, our country
has outstanding potential. These possibilities, however,
must be properly developed through the right
educational policies and the appropriate support. Our
world-renowned artists of today are the products of the
correct approach that was taken in the early years of the
Republic. Today, thousands of young people follow in
their footsteps through their devout commitment to
classical music, striving to develop their careers and
reach their full potential. It is the duty of both the State
and society, and, indeed, each one of us, to create an
environment where our young people can be nurtured
to grow and be successful on an international platform
and, beyond that, where we can support these budding
artists to reach the highest heights of their maximum
potential.
In this regard, leaders in the business community
like ourselves have been entrusted with a very sacred
trust. I am completely confident that, just as it has ably
done in the past, the Turkish business world will
continue to fully embrace its responsibilities with
regard to this high calling in the exciting days that lie
ahead.
I wish all music lovers days filled with the pleasure
of music.

The ‹stanbul Music Festival is a special celebration. We
come together every year to celebrate music, to enjoy
the performances of world-famous artists, and to show
our appreciation by giving rousing standing ovations.
Through this Festival we have grown accustomed to
very high standards of music and each year the bar is
raised even higher. Those of us in ‹stanbul take great
pleasure in this and we are grateful for the color and
majesty that the Festival has infused into our lives.
The ‹stanbul Music Festival was first organized in
1973, the 50th year of the founding of our Republic.
Throughout the years it has made some very significant
contributions to our artistic and cultural environment.
Personally, the most noteworthy of these is that the
Festival has put ‹stanbul on the map of the world of
classical music. Music lovers have had the opportunity
to see the live performances of some of the world’s
major artists in classical music. This has made ‹stanbul
and the International ‹stanbul Music Festival the center
of international artistic attraction.
Beyond this, another major contribution of the
International ‹stanbul Music Festival has been,
undoubtedly, to make cultural and artistic events more
accessible to an increasing segment of the population,
particularly to young people. This is a significant
contribution towards the fulfillment of the goal set
before us by the founder of our Republic, Mustafa
Kemal Atatürk, to lead our country to “reach the level of
contemporary civilization.” No society can expect to be
a meaningful part of modern civilization without being
contemporary in its appreciation of culture and the arts.
Art is one of the most basic dynamics of a society’s
development and of the proper perspective needed for a
secure future. In today’s world, in order to fully join the
group of developed and contemporary nations and
maintain a strong position therein, a common and
universal language must be spoken. Without a doubt,
that language is art.
19

YAfiAM BOYU BAfiARI VE ONUR ÖDÜLLER‹
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS AND HONORARY AWARDS

YAfiAM BOYU BAfiARI ÖDÜLÜ
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Born in New York, William Christie studied at Harvard
and Yale Universities, and has lived in France since
1971. The major turning point in his career came in
1979 when he founded Les Arts Florissants. As director
of this vocal and instrumental ensemble, Christie soon
made his mark as a musician and man of the theatre,
in both the concert hall and the opera house, with new
interpretations of largely neglected or forgotten
repertoire. Major public recognition came in 1987 with
the production of Atys by Lully at the Opéra Comique
in Paris, which then went on to tour internationally
with much success. William Christie has an
increasingly busy operatic career and his collaborations
with renowned theatre and opera directors. Much in
demand as a guest conductor, William Christie receives
regular invitations from prestigious opera festivals.
William Christie is equally committed to the training
and professional development of young artists, and he
has nurtured several generations of singers and
instrumentalists over the last twenty-five years.
Indeed, many of the music directors of today’s Baroque
ensembles began their careers with Les Arts
Florissants. Between 1982 and 1995, Christie was a
Professor at the Paris Conservatoire, with responsibility
for the early music class. He is often invited to give
masterclasses, or to lead academies such as those at
Aix-en-Provence and Ambronay. Since 2002, he has
appeared regularly as a guest conductor with the Berlin
Philharmonic.

WILLIAM CHRISTIE

Harvard ve Yale
üniversitelerinde e¤itim
gören William Christie 1971
y›l›ndan bu yana Fransa’da
yafl›yor. Les Arts
Florissants’› kurdu¤u 1979
y›l› Christie’nin müzik
kariyerindeki dönüm
noktas›d›r. Christie, vokal
ve enstrümantal yap›tlar
seslendiren bu toplulu¤un
yöneticisi ve hem konser salonlar›nda, hem de
operalarda bir müzisyen olarak tan›nmaya bafllam›fl,
seyirciye uzun zamand›r unutulmufl ya da görmezden
gelinmifl bir repertuar›n yeni yorumlar›n› sunmufltur.
Sanatç›, 1987’de Paris Opéra Comique’de Lully’nin Atys
adl› yap›t›n›n sahnelenmesiyle birlikte hakl› bir üne
kavufltu. Yap›t daha sonra uluslararas› turnede büyük
baflar› kazand›. ‹ster Charpentier ya da Rameau’nun
müzi¤i olsun, ister Couperin, Mondonville, Campra ya
da Montéclair olsun, William Christie Frans›z Barok
dönemine karfl› büyük bir sevgi beslemektedir. Frans›z
müzi¤ine karfl› duydu¤u bu coflku, onun di¤er Avrupa
ülkelerinin repertuarlar›n› keflfetmesini sa¤lad› ve
Monteverdi, Rossi, Scarlatti gibi ‹talyan bestecilerinin
yap›tlar›n› seslendirdi¤i konserleri müzikseverler
taraf›ndan büyük ilgi gördü. Genifl bir diskografiye sahip
olan Christie için Purcell, Händel ve Mozart’›n özel bir
yeri vard›r. 70’in üzerinde kay›t gerçeklefltiren sanatç›n›n
kay›tlar›n›n birço¤u Fransa ve di¤er ülkelerde çeflitli
ödüllere lay›k görüldü. Christie Harmonia Mundi ile
bafllad›¤› kay›t çal›flmalar›na 1994’ten itibaren EratoWarner ile devam ediyor. Oldukça yo¤un geçen bir
kariyere sahip William Christie’nin, Jean-Marie Villégier,
Robert Carsen, Alfredo Arias, Jorge Lavelli, Graham Vick,
Adrian Noble ve Andrei Serban gibi ünlü yönetmenlerle
gerçeklefltirdi¤i ve gerçeklefltirece¤i çal›flmalar
müzikseverlerce her zaman merakla beklendi. Konuk flef
olarak son derece popüler olan William Christie,
Glyndebourne gibi sayg›n opera festivallerine davet
edilmektedir. 1982 ve 1995 y›llar› aras›nda Paris
Konservatuar›’nda erken dönem müzi¤i alan›nda
profesör olarak ders veren Christie, 2002 y›l›ndan bu
yana Berlin Filarmoni Orkestras›’n›n konuk flefidir.
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ONUR ÖDÜLÜ
HONORARY AWARD

Ayflegül Sar›ca started studiying the piano at the
‹stanbul Conservatoire. Later she continued her studies
under L›ucette Descaves (piano) and Pierre Pasquier
(chamber music) at the Conservatoire National de
Paris, graduating in 1953 with a First Prize. She
continued her studies in Paris with Marguerite Long
and was awarded Prix de la Ville de Paris at the
Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition in 1959.
She has performed with the prestigious conductors
such as Dervaux, Ancerl, Fourestier, Wallberg and
Fistoulari. She has also appeared in recitals and played
with virtuosi including Navarra, Ferras and Schiff.
Ayflegül Sar›ca has been the resident soloist of the
Presidential Symphony Orchestra since 1968. Sar›ca
has been given ‘Chevalier de I’Ordre des Arts et des
Lettres’ by the French Ministry of Culture in 1974. She
recorded Cemal Reflit Rey’s ‘Katibim’ variations with
Hungarian State Symphony Orchestra under the baton
of Hikmet fiimflek in 1991. Other recordings by the
artist are; Grieg, Debussy and Franck’s sonatas for
violin and piano she has performed with Ayla Erduran,
Mozart’s concertos no. 15 and 23 with Ankara Chamber
Orchestra conducted by Gürer Aykal, Beethoven’s
concertos no. 3 and 4 with Presidential Symphony
Orchestra and Shumann’s La Minor Piano Concerto
with Bilkent Symphony Orchestra. She also has a
recital recording including Moments Musicaux series of
Schubert and Rachmaninov. Sar›ca who has been a jury
member in several international piano competitions,
has been honoured by the title State Artist of Turkey in
1971.

AYfiEGÜL SARICA

1935 y›l›nda do¤an Ayflegül
Sar›ca piyano e¤itimine
‹stanbul Konservatuar›’nda
bafllad›. Daha sonra Paris
Ulusal Konservatuar›’na
giderek Lucette Descaves
(piyano) ve Pierre
Pasquier’nin ö¤rencisi
oldu. Paris Ulusal
Konservatuar›’ndan
birincilikle mezun olan
Sar›ca, daha sonra çal›flmalar›n› Marguerite Long ile
sürdürdü. Sanatç› 1959 y›l›nda Marguerite Long-Jacques
Thibaud Yar›flmas›’nda Paris Kenti Ödülü’nü ald›.
Bugüne kadar ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Almanya,
Avusturya, Belçika, Sovyetler Birli¤i, Macaristan,
Çekoslovakya, ‹sveç, Norveç, Finlandiya ve Avustralya’da
pek çok konser verdi. Dervaux, Ancerl, Fourestier,
Wallberg ve Fistoulari gibi ünlü fleflerle konser ve
resitallere imza att›. Navarra, Ferras ve Schiff gibi
virtüözlerle çal›flan sanatç› 1968 y›l›ndan bu yana
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras› solistidir. 1974’de
Fransa Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan kendisine “Chevalier
de I’Ordre des Arts et des Lettres” madalyas› verildi.
Sanatç› 1991 y›l›nda Hikmet fiimflek yönetimindeki
Macaristan Devlet Senfoni Orkestras› eflli¤inde Cemal
Reflit Rey’in “Katibim” çeflitlemelerinin kay›tlar›n›
gerçeklefltirdi. Sar›ca’n›n gerçeklefltirdi¤i di¤er kay›tlar
aras›nda; Ayla Erduran ile yorumlad›¤› Grieg, Debussy ve
Franck’›n keman piyano sonatlar›, Gürer Aykal
yönetiminde Ankara Oda Orkestras› ile Mozart’›n 15. ve
23. konçertolar›, Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›
ile Beethoven’in 3. ve 4. konçertolar› ve Bilkent Senfoni
Orkestras› ile Schumann’›n La Minor Piyano Konçertosu
yer al›yor. Sanatç›n›n ayr›ca Schubert ve Rachmaninov’un
Moments Musicaux dizilerini içeren bir resital kayd› da
bulunuyor. Birçok uluslararas› piyano yar›flmas›nda jüri
üyeli¤i yapan Ayflegül Sar›ca 1971’de Devlet Sanatç›s›
unvan›yla onurland›r›ld›.
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ONUR ÖDÜLÜ
HONORARY AWARD

Born in Adana, Suna Kan was five years old when she
started her violin lessons from her father, Nuri Kan.
Furthermore, she worked with Walter Gerhardt, Gilbert
Back, ‹zzet Nezihi Albayrak and Lico Almar. She was
only nine years old when she performed Mozart’s
“Violin Concerto no. 5” in her first concert. In 1948,
she went to Paris with ‹dil Biret on scholarship under a
special law for exceptionally gifted children. In 1952 she
graduated from the conservatory where she studied
under Gabriel Bouillon with first class honours. Suna
Kan was awarded the first prize at the Genova
International Competition in 1954. She won the second
prize at the Viotti International Competition in 1995
and at the Munich International Competition in 1956.
The artist was awarded with the Paris City Prize at the
M. Long - J. Thibaud International Competition in
1957. For many years, she performed as a solo artist
and the Principal Violin at the Presidential Symphony
Orchestra and the Ankara Chamber Orchestra which
she has been a founder of. Renowned for her extensive
repertoire and her principle of including contemporary
violin literature and works by Turkish compositors in
her programmes, Suna Kan received the honorary title
of the “State Artist” for her contribution to the Turkish
art and her exceptional services in 1971. Covering
almost all the continents of the world with her
extensive tours, Kan has given concerts in the United
Kingdom, France, Germany, Italy, Switzerland,
Belgium, Netherlands, Sweden, Norway, Russia, China,
Japan, Canada, United States and South American
countries. Distinguished orchestras which have
collaborated with the artist in her concerto
performances include London Symphony, Los Angeles
Philharmonic, Bamberg Symphony, Moscow
Symphony and France National Radio Symphony
orchestras. Istvan Kertesz, Walter Susskind, Zubin
Mehta, Hans Rosbaud, Louis Fremaux, Gotthold
Lessing and Michel Plasson can be listed among the
great conductors who accompanied her with their
orchestras, while Yehudi Menuhin, Igor Bezrodni,
Pierre Fournier, Andre Navarra and Frederick Riddle
can be counted among the celebrated solo artists with
whom she has performed “double concertos”.

SUNA KAN

Adana’da do¤an Suna Kan
ilk keman derslerini babas›
Nuri Kan’dan almaya
bafllad›¤›nda befl
yafl›ndayd›. Ayr›ca Walter
Gerhardt, Gilbert Back,
‹zzet Nezihi Albayrak ve
Lico Almar’la çal›flt›.
Mozart’›n 5. Keman
Konçertosu’nu
seslendirdi¤i ilk
konserinde, henüz dokuz yafl›ndayd›. 1948 y›l›nda ‹dil
Biret ve Suna Kan üstün yetenekli çocuklar yasas› ile
Paris’e gönderildi. Gabriel Bouillon’un ö¤rencisi olarak
ö¤renim gördü¤ü konservatuar› 1952’de birincilikle
bitirdi. Suna Kan, 1954 y›l›nda Cenevre Uluslararas›
Yar›flmas›’nda birincilik ödülünü ald›.1955 y›l›nda Viotti
Uluslararas› Yar›flmas›’nda ikincilik, 1956 y›l›nda Munich
Uluslararas› Yar›flmas›’nda ikincilik ödüllerini kazand›.
1957 y›l›nda kat›ld›¤› M. Long - J. Thibaud Uluslararas›
Yar›flmas›’nda Paris fiehri Ödülü’nü ald›. Uzun y›llar
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›nda ve kurucular›
aras›nda bulundu¤u Ankara Oda Orkestras›’nda
baflkemanc› ve solist sanatç› olarak yer ald›. Genifl bir
repertuara sahip bulunan ça¤dafl keman edebiyat›na ve
özellikle Türk bestecilerin yap›tlar›na programlar›nda yer
vermeyi ilke edinen Suna Kan Türk sanat›na katk›s› ve
üstün hizmetlerine karfl›l›k 1971 y›l›nda Devlet Sanatç›s›
unvan›yla onurland›r›lm›flt›r. Yurtd›fl›nda çok say›da
turneler yaparak hemen bütün k›talarda sanat›n› dinleten
Kan, ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹talya, ‹sviçre, Belçika,
Hollanda, ‹sveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada,
Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler
vermifltir. Üst düzey orkestralarla konçertolar
yorumlayan sanatç›m›za efllik eden orkestralar flöyle
say›labilir: Londra Senfoni, Los Angeles Filarmoni,
Bamberg Senfoni, Moskova Senfoni, Fransa Ulusal
Radyo Senfoni. Yönetti¤i orkestralarla sanatç›ya efllik
eden ünlü flefler aras›nda Istvan Kertesz, Walter
Susskind, Zubin Mehta, Hans Rosbaud, Louis Fremaux,
Gotthold Lessing, Michel Plasson, “ikili konçerto”
yorumlad›¤› ünlü solistler aras›nda da Yehudi Menuhin,
Igor Bezrodni, Pierre Fournier, Andre Navarra, Frederick
Riddle bulunuyor.
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KONSERLER VE GÖSTER‹LER
CONCERTS AND PERFORMANCES

AÇILIfi KONSER‹
OPENING CONCERT
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
Joseph Wolfe flef conductor
Konser öncesinde Ayflegül Sar›ca ve Suna Kan’a “Onur
Ödülü” sunulacakt›r.
Ayflegül Sar›ca and Suna Kan will be granted
“Honorary Awards” on the occasion of this concert.
Juan Crisostomo Arriaga
Los Esclavos Felices Operas› Uvertürü
Overture to Los Esclavos Felices
Wolfgang Amadeus Mozart
Alt› Alman Dans›, KV 571 Six German Dances, KV571
Wolfgang Amadeus Mozart
Re Majör 38. Senfoni, KV 504 “Prag” Symphony in D
Major ‘Prague’, No.38, KV504
Adagio-Allegro-Andante-Finale. Presto

Joseph Wolfe
Genç ‹ngiliz flef Joseph Wolfe, 7. Leeds fieflik
Yar›flmas›’nda dereceye girdi¤i y›l, Münih Oda Orkestras›
ve Bamberg Senfoni Orkestras›’yla Bavyera Radyosu için
kay›tlar gerçeklefltirdi. 2005 y›l›nda sayg›n orkestralar›n
flefli¤ini üstlenen Wolfe; bu y›l Kraliyet Filarmoni
Orkestras›’n›, ‹ngiliz Oda Orkestras›’n› ve Londra
Filarmoni Orkestras›’n› yönetti. ‹spanya’daki ilk
konserini Madrid’te Temmuz 2005’te gerçeklefltiren
Wolfe, Ekim ay›nda ise City of London Sinfonia Oda
Orkestras›’n› yönetti. Dresden’de bulunan Carl Maria
von Weber Yüksekokulu’nda fleflik e¤itimi alan Joseph
Wolfe, burada kurdu¤u Dresden Kammersinfoniker adl›
oda orkestras›n› yönetti. Ayn› zamanda Brandenburg
Filarmoni Orkestras›’nda konuk flef olarak görev alan
sanatç›, ‹ngiltere’ye döndü¤ünde e¤itimine devam etti¤i
Guildhall Müzik ve Drama Okulu’nda Londra Nimrod
Toplulu¤u’nu kurdu. 2004 yaz›nda Tanglewood Müzik
Merkezi’ne davet edilen Wolfe, burada Kurt Masur’la
ortaklafla bir konser yönetti ve Britten’in Bir Yaz Gecesi
Rüyas› Operas›’n› yöneten Stefan Asbury’nin
yard›mc›l›¤›n› üstlendi. 2003 y›l›nda Bavyera Devlet
Gençlik Orkestras›’yla ilk konserini yöneten sanatç›,
konserin ard›ndan kendisini yeniden davet eden
orkestrayla 2004 y›l›nda Nuremberg’de ve Münih’teki
Gasteig’da Bavyera Radyosu taraf›ndan yay›nlanan
konserlere imza att›. Wolfe, ayr›ca düzenli olarak Haydn

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n sürekli orkestras›d›r.
Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra is the
resident orchestra of the ‹stanbul Foundation for
Culture and Arts.

8.06.2006
Perflembe Thursday, 19.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Oda Orkestras› ve Kensington Oda Orkestras›’n›n
flefli¤ini yapmakta. Sanatç› ayn› zamanda baflar›l› bir
kemanc›. 1999-2000 y›llar› aras›nda Venedik’teki
Academia di San Giorgio Oda Orkestras›’n›n bafl
kemanc›lar›ndan biri olan sanatç›, 1982’den 1997’ye dek
Wolfe ve Cromwell dörtlülerinin bafl kemanc›s› olarak
çald›. 2000-2003 y›llar› aras›nda ‹ngiliz Oda
Orkestras›’yla çal›flan Joseph Wolfe, oda müzi¤i
dan›flmanl›¤› yapmaktad›r.

was immediately re-invited for concerts with the
orchestra in 2004 at Munich’s Gasteig and in
Nuremberg, which were broadcast by the Bavarian
Radio. In London he currently holds the Guildhall
School of Music & Drama Conducting Fellowship
where his responsibilities include conducting the
Guildhall Sinfonia, chamber music coaching and
helping with conducting classes and he is a regular
conductor of the Haydn and Kensington Chamber
Orchestras. Joseph Wolfe is an accomplished violinist.

Joseph Wolfe
Young British conductor Joseph Wolfe, was a
prizewinner at the 7th Leeds Conducting Competition
and has already made radio recordings for Bavarian
Radio with the Munich Chamber Orchestra and the
Bamberg Symphoniker. He will be re-invited by the
Royal Philharmonic Orchestra following his debut with
the orchestra in July 2005. He has also already been reinvited by the English Chamber Orchestra for their
debut in August 2005 and by the London Philharmonic
Orchestra for main series concerts in London during
the 2006-2007 season for their debut in September
2005. Joseph Wolfe began to study conducting whilst
attending the Hochschule Carl Maria von Weber in
Dresden where he also founded and directed the
Dresden Kammersinfoniker. He later studied with
Konrad von Abel in 2000 and with Professor Jorma
Panula during courses with the Moscow Symphony and
the Czech Philharmonic Orchestras. He was invited to
the Tanglewood Music Centre for the summer of 2004
where he shared a concert with Kurt Masur and
assisted Stefan Asbury in Britten’s opera ‘A
Midsummer Night’s Dream’. After his debut with the
Bavarian State Youth Orchestra in 2003, Joseph Wolfe

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Çoksesli müzi¤in Türkiye’de daha genifl kitleler
taraf›ndan benimsenmesine katk›da bulunmak için
oluflturulan Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’n›n
(B‹FO) temeli 1993 y›l›nda kurulan Oda Orkestras›’na
dayan›r. Yurtiçinde ve d›fl›nda büyük baflar›lar kazanan
topluluk, 1999 y›l›nda senfonik bir orkestraya
dönüfltürüldü ve genel müzik yönetmenli¤i ve sürekli
flefli¤ine Gürer Aykal getirildi. Aykal yönetiminde yeniden
yap›lanan orkestra zamanla ülkemizin önde gelen
senfonik topluluklar›ndan biri olarak kendine özel bir yer
edindi. B‹FO önceki sezonlarda Vadim Gluzman, Alfredo
Rolando Ortiz, Alexander Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret,
Faz›l Say, Ayflegül Sar›ca, Ayla Erduran, Anna TomowaSintow, George Zamphir, Stanislav Ioudenitch gibi
sayg›n virtüözler; Igor Oistrakh, Emil Tabakov, Giuseppe
Lanzetta, Fabiano Monica, Ender Sakp›nar gibi tan›nm›fl
flefler ve Wiener Singverein korosu ile konserler verdi.
2004-2005 sezonunun ‹stanbul’daki II. Kars Kurultay› ve
Kafkas Kültürleri Festivali ile aç›l›fl›nda, ünlü çellist
Wolfgang Boettcher ve piyanist Faz›l Say ile konserler
veren topluluk, Aral›k ay›nda da geleneksel “Yeni Y›l›
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Karfl›lama” konserinde Maxim Vengerov’u solist olarak
a¤›rlad›. ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› ile 2003 y›l›nda
yap›lan bir anlaflmayla Borusan ‹stanbul Filarmoni
Orkestras›, vak›f etkinliklerinin “sürekli orkestras›” oldu.

Paris’te yay›mlanan üç yayl› çalg›lar dörtlüsü (Re Minör,
La Majör, Mi bemol Majör) de ününü art›rm›flt›r. Yine
Fétis’in deyimiyle, geri kalan k›sa ömrünü de “adeta
›zd›rap çekercesine tüm yo¤unlu¤uyla yaratmaya”,
bestecili¤e adam›fl; bir senfoni (Re Majör, 1824 ?), opus
1 ve opus 20 uvertürler, Mes, Stabat Mater, Salve Regina,
soprano ve orkestra için ‹ncil sahnesi Agar ve Erminia
adl› lirik-dramatik sahne, kantatlar ve flark›lar yazm›flt›r.
Henüz yirmi yafl›na basmadan 17 Ocak günü Paris’te
veremden ölen ve Montmartre’daki -t›pk› Mozart gibitoplu mezara gömülen Arriaga için y›llar sonra, 19.
yüzy›l›n sonuna do¤ru ‹spanya’da milliyetçi ak›mlar›n
artmas›yla birlikte, do¤du¤u kent Bilbao’da ad›na bir
tiyatro kurulmufl, bir an›t yap›lm›fl, dörtlüleri kendi ad›n›
tafl›yan kuartet taraf›ndan çal›nm›flt›r. Arriaga ilk
bestelerinde, genelde o günlerin ‹talyan stilini örnek
alm›fl, oda müzi¤inde -efllik partilerini basit b›rak›pkendi çalg›s› keman› ön planda kullanarak virtüöz
anlay›flla ifllemifltir. Daha tam olgunlaflmadan yaflama
veda eden bu dâhi bestecinin Haydn-Mozart aras› ve
genç Beethoven’i an›msatan Rossini tarz›ndaki kolayl›¤›
hemen hissedilir. Sanatç›n›n ilk kez 1820’de Bilbao’da
sahnelenen Los Esclaves Felices (Mutlu Esirler) adl› tek
operas›ndan kalan fragmanlarda da bu özellikler sezilir.
Yap›t, yirmi befl y›l kadar önce de ‹spanyol “tonadillas,
zarzuelas” bestecisi Blas de Laserna’n›n (1751-1816) bir
operas›na konu olan ‹spanyol tiyatro yazar› Luciano
Francisco Comella’n›n (1751-1812) metninden yola
ç›karak bestelenmifltir. Asl›nda daha çok komedileriyle
baflar› kazanan Comella’n›n bu librettosu, eski ‹spanyol
edebiyat›nda Cervantes’ten bu yana çok kullan›lan,
H›ristiyan-Arap çekiflmesini konu al›r. Günümüze
uvertürüyle ancak baz› bölümleri kalan operada, bir
‹spanyol asilzadesinin sad›k eflinin, Güney ‹spanya’da
egemen olan Araplar taraf›ndan kaç›r›l›p hareme
kapat›lmas›, ancak sonunda soylu Cezayir Kral› ve o¤lu
taraf›ndan kurtar›lmas› canland›r›l›r. Cezayir’de geçen bu
olaylar› iki perdede anlatan operan›n en s›k seslendirilen
k›sm› da, yap›tta yer alan temalar›n kullan›ld›¤› çekici
uvertürdür (Süre 8’).

Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
The history of the Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra dates back to the Borusan Chamber
Orchestra which received critical acclaim in Turkey and
abroad. The Borusan Chamber Orchestra was turned
into a symphonic orchestra in 1999 to further its
experience of five years and Gürer Aykal was appointed
as the General Music Director and the Principal
Conductor. Upon completing the structural and
preparatory process, the Orchestra expanded the
coverage of its regular concerts at the Lütfi K›rdar
International Convention and Exhibition Centre to the
Anatolian coast with a view to take classical music to a
wider audience. Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra opened the new millennium with
Beethoven’s symphonies and made a grand final for the
2000-2001 season performing all Beethoven
symphonies which are regarded as the “Constitution of
Music”. The Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra
became the resident orchestra of the ‹stanbul
Foundation for Culture and Arts upon an agreement
between the Borusan Centre for Culture and Arts and
the Foundation, thereby initiating a fruitful and
meaningful cooperation between two institutions.

PROGRAM NOTLARI
Arriaga (1806-1826)
Los Esclavos Felices Operas› Uvertürü
“‹spanyol Mozart’›” olarak tan›mlanan Arriaga, kilise
orgcusu bir baban›n o¤lu olarak ‹spanya’n›n Bask
bölgesine ba¤l› Bilbao’da 27 Ocak 1806’da, elli y›l farkla
Mozart’la ayn› günde do¤mufl, küçük yaflta keman
ö¤renmifl, bu arada beste yapmaya da bafllam›flt›r.
Henüz on bir yafl›nda bir sekizli (Nada y Mucho, [Hiç ve
Çok] 1817), on iki yafl›nda bir uvertür (Opus 1, 1818), on
dört yafl›ndan önce de, 1819’da baflar›yla seslendirilen
Los Esclavos Felices adl› bir opera bestelemifl; böylece
babas› gibi Fransa’ya gönderilmifl ve 21 Ekim 1821’de
Paris Konservatuar›’nda ö¤renimine bafllam›flt›r. Paris
keman ekolünün son temsilcisi ünlü Frans›z kemanc› ve
besteci Pierre Baillot (1771-1842) ile keman, Belçika as›ll›
müzikolog ve sekiz ciltlik biyografi yazar› FrançoisJoseph Fétis (1784-1871) ile armoni ve kontrpuan çal›flan
Arriaga, Fétis’in deyimiyle, “dehas›n›n yard›m›yla ilk
prensipleri çabuk ve hocas›z ö¤renmifl” ve k›sa sürede
büyük geliflme göstererek üç ay sonra yazd›¤› sekiz sesli
bir fügle Cherubini’yi flaflk›na çevirmifl, 1824’de
konservatuara répétiteur (repetitör, korrepetitör) yard›mc› ö¤retmen- olarak atanm›flt›r. Bu y›l yazd›¤› ve

Mozart (1756-1791)
Alt› Alman Dans›, KV 571
15 Kas›m 1787’de Viyana’da Gluck öldü¤ünde Mozart, o
y›l›n 7 Aral›k günü Avusturya Kayzeri II. Joseph
taraf›ndan 800 gulden y›ll›k maaflla “Saray Müzikçisi ve
Bestecisi” olarak atand›. Bu yeni unvan›yla saray balolar›
için dans müzi¤i yazan Mozart, ölümüne kadar 200
kadar dans, menuet, kontrdans, Ländler ve Alman dans›
besteledi. 3/4’lük ölçüde, –19. yüzy›lda Viyana’y› saran ve
sarsan valsler kadar– h›zl› olmayan tempoda, daha çok
halk dans› Ländler tipinde ve genellikle halk ezgileri
üzerine kurulu olan bu Alman danslar›, genelde alt›flar
dansl›k gruplardan oluflmaktad›r. Bu flekilde daha kolay
para kazanabilen Mozart, di¤er taraftan flaheserleriyle de
ilgilenebiliyordu. Bu danslar aras›nda 100 kadar menuet
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tona geçerek ac›l› bir yakar›fl havas›na bürünür. Çekingen
bitifl, bölümün fliirsel havas›n› art›r›r. 3. bölüm, 2/4’lük
ölçüde, re majör tonda ve çok h›zl› (presto) tempodaki
final, Mozart’›n stili için flafl›rt›c›d›r. Al›fl›lm›fl menuetto
bölümünün olmay›fl› nedeniyle yap›t “menuetto’suz
senfoni” olarak da an›l›r. Üflemeli çalg›lar›n ustaca
yaz›lm›fl partileri, çevik fagot partileri eflli¤inde
duyurulan çocukça nefleli havas›yla ilgi çeker. Durmak
bilmeksizin sürüp giden acelecilik, Mozart’›n ruhsal
huzursuzlu¤unun tafl›p kabarmas›n› yans›t›r (Süre 27’).

ve 56 Alman dans› en baflta yer al›r. Beethoven, Schubert
ve Lanner gibi bestecilere örnek olan Mozart’›n yazd›¤›
bu yap›t –bugün de eski ününü sürdüren–
Redoutensaal’de verilen davetler için besteleniyordu. Bu
görev için ald›¤› paray› “yapt›¤› için çok fazla,
yapabilece¤i için çok az” bulan Mozart’›n kendisi de,
anlam› “Maskeli Balo Salonu” olan Redoutensaal’de
kendi müzi¤ine uyarak pek çok kez dans etmiflti. Bir
elefltirmenin deyimiyle “sesini hiç yükseltmeyen zarif ve
küçük flaheserler” olan bu Alman danslar› da 1787-1791
aras›nda –baz›lar› d›fl›nda– alt›flarl› gruplar fleklinde
bestelenmifltir ve KV 509, 536, 567, 571, 586 (12 dans),
600, 602 (4 dans), 605 (ünlü K›zak Yolculu¤u’nu, [Die
Schlittenfahrt] içeren üç dans), 606 ve 611 (1 dans)
olarak s›ralan›r. Mozart’›n defterine “Viyana, 21 Mart
1789 -iki keman, iki flüt, iki obua (klarnet), iki fagot, iki
klarino (trompet), timpani, iki flauttino (küçük flüt) ve
baslar ve Türkische Musik (tokmakl› büyük davul –kös–,
ziller, f›rça gibi Türk müzi¤i vurma çalg›lar›) için 6
Teutsche (Deutsche, yani Alman)” olarak kaydetti¤i bu
alt› Alman dans›n›n, Paris Konservatuar› Kitapl›¤›’nda
bulunan “üfleme çalg›lar” manuskriptinde de korno
bulunmamas›na karfl›n günümüzde ikinci, dördüncü,
beflinci danslarda partisyonda bu çalg› yer almaktad›r.
Yap›t›n “yayl› çalg›lar” manuskripti de Meksika
‹mparatoru Maximilian’›n Miramar Saray›’nda ele
geçmifl, 1927’de Viyana Ulusal Kitapl›¤›’na devredilmifltir.
Tümü 3/4’lük ölçüde olan bu alt› dans, genellikle karfl›t
tonalitede bir trio bölmesi içerir ve re majör tondaki 1.
dansla bafllar, yine re majördeki 6. dansla –o ça¤da
popüler olan– Türk müzi¤i tarz›nda sona erer (Süre 8’).
Mozart (1756-1791)
Re Majör 38. Senfoni, KV 504 “Prag”
Adagio-Allegro-Andante-Finale. Presto
Yaflam›n› bestecilikle kazanmak için 1781’de Viyana’ya
yerleflen Mozart, yeniden senfonik müzik yazmaya
1786’da bafllayabildi. Ayn› y›l bestelenen Re Majör 38.
Senfoni 6 Aral›k 1786’da tamamland›. ‹lk seslendirilifli 19
Ocak 1787’de, Figaro’nun Dü¤ünü operas›n›n
sahnelenmesi için gitti¤i Prag’da gerçeklefltirildi.
Viyana’da sadece dokuz kez oynanan ve Mozart için her
zaman bir umut kayna¤› olan Figaro Prag’da baflar›
kazanarak defalarca sahnelendi. Re Majör Senfoni de
Pragl› müzikseverler taraf›ndan çok be¤enildi ve besteci,
Prag Operas› için Don Giovanni operas›n› yazma teklifini
ald›.
Prag Senfonisi ad›yla da an›lan yap›t›n 4/4’lük ölçüde ve
Re Majör tondaki 1. bölümü k›sa ve törensel a¤›rl›ktaki
bir adagio ile bafllar. Daha sonra minör tonda duyurulan
tema Don Giovanni’den çizgiler tafl›r. Çabuk (allegro)
tempodaki tema ise iki bölümden oluflur: Birincisi yaln›z
yayl› çalg›larda duyulur; ikincisi, küçük üçlüler (terzet)
halinde fagotlarla yans›t›l›r... A¤›rca (andante) tempoda,
6/8’lik ölçüde, sol Majör tondaki yumuflak ve duygulu 2.
bölümde trompetler ve timpani yoktur. Ana tema minör
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BASEL ODA ORKESTRASI
BASEL CHAMBER ORCHESTRA
Basel Oda Orkestras› Basel Chamber Orchestra
Chr›stopher Hogwood flef conductor
Tabea Z›mmermann viyola viola

Wolfgang Amadeus Mozart
Viyola ve Orkestra ‹çin Konçerto, KV 622 (La Majör
Klarnet Konçertosu’nun tarihi bir düzenlemesi)
Concerto for Viola and Orchestra (A Historical
Arrangement of KV622 Clarinet Concerto in A Major)
Allegro-Adagio-Rondo: Allegro

© Marco Borggreve

Wolfgang Amadeus Mozart
Mekanik Org ‹çin Fantezi’nin Yayl› Çalg›lar Düzenlemesi,
KV 608
Fantasy for Mechanical Organ arranged for Strings,
KV608

Ara Interval

Chr›stopher Hogwood
Daima, yorumlad›¤› bestecinin özgün ses dünyas›n›
aç›¤a ç›karma ilkesiyle hareket eden Christopher
Hogwood, baroktan ça¤dafl müzi¤e uzanan zengin bir
repertuar ile çal›flmaktad›r. Hogwood, Academy of
Ancient Music (AAM) orkestras›n› kurdu¤u 1973 y›l›ndan
bu yana sürdürdü¤ü çal›flmalar›nda barok ve erken klasik
repertuar›n› dönem enstrümanlar›yla yorumlayarak
uluslararas› ün kazand›. K›rk y›l› aflk›n bir süredir 20.
yüzy›l müzi¤i yorumlar›na da imza atan Hogwood,
aralar›nda Stravinsky, Martinu ve Entartete gibi
bestecilerin de bulundu¤u neobarok ve neoklasik
ak›mlara özel bir önem vermifltir. Modern senfoni ve oda
orkestralar›yla yeni ve eskiyi (Tippett ve Corelli,
Schönberg ve Händel, Webern ve Bach) flafl›rt›c› bir
flekilde buluflturan sanatç›, çok say›da Avrupal› ve
Amerikal› bestecinin dünya prömiyerini gerçeklefltirdi.
Çek müzi¤ine özel bir ilgi duyan flef, 1999 y›l›nda
Prag’daki Bohuslav Martinu Vakf› taraf›ndan Martinu
Madalyas›’yla ödüllendirildi. AAM orkestras›n› ça¤dafl
müzik yap›tlar›n› ›smarlama konusunda yönlendiren
Hogwood’un bu do¤rultudaki giriflimleri John Tavener,
David Bedford ve John Woolrich’›n yeni yap›tlar›yla
baflar›ya ulaflm›flt›r. Hogwood’un son zamanlardaki
projeleri aras›nda Çek Filarmoni Orkestras›’yla kaydetti¤i
Martinu’nun “La Revue de Cuisine” yap›t›n›n özgün hali,

John Woolrich
The Theatre Represents a Garden: Night
Wolfgang Amadeus Mozart
Re Majör 35. Senfoni, KV 385, “Haffner”
Symphony in D Major ‘Haffner’, No.35, KV385
Allegro con spirito-Andante-Menuetto-Finale.

Sponsorlar Sponsors

CANAN PAK
9.06.2006
Cuma Friday, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Mendelssohn’dan yedi muhteflem konser uvertürü,
Johann Peter Salomon taraf›ndan flüt ve keman
dörtlüsüne uyarlanan Haydn’›n Londra Senfonileri,
Musica Britannica için Fitzwilliam Virginal Book’tan ve
Purcell’dan org müzi¤i yap›tlar› bulunmaktad›r. 17. yüzy›l
‹ngiliz org müzi¤inden oluflan bir seçki ise k›sa bir süre
önce Edition HH taraf›ndan yay›mland›. Hogwood’un
yaz›lar› Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Çince
ve Japoncaya çevrilmifltir.

possible of his editorial projects he covers the ground
from initial research through to performance or
recording. Among his current editing projects are the
original version of Martinu’s ‘La Revue de Cuisine’
which he has recorded with the Czech Philharmonic,
Mendelssohn’s seven great concert overtures, Haydn’s
London symphonies arranged for flute and string quartet
by Johann Peter Salomon, Purcell’s keyboard music and
keyboard music from the Fitzwilliam Virginal Book for
Musica Britannica. A collection of 17th century English
keyboard music has recently been published by Edition
HH. His writings have been translated into French,
German, Italian, Spanish, Chinese and Japanese.

Chr›stopher Hogwood
Christopher Hogwood conducts repertoire ranging from
the baroque to contemporary, always with the prevailing
philosophy of revealing the original sound-world of the
composer. Since founding The Academy of Ancient
Music in 1973, he has gained international recognition
for his performances of baroque and early classical
repertoire with period instruments. For more than forty
years he has also been performing music of the 20th
century, with a particular affinity for the neo-baroque
and neoclassical schools including many works by
composers such as Stravinsky, Martinu and Entartete
composers. With modern symphony and chamber
orchestras he creates intriguing juxtapositions of the
new and the old (Tippett and Corelli, Schönberg and
Händel, Webern and Bach) and has directed premieres
of works by European and American composers. He is
particularly interested in Czech music and was awarded
the Martinu Medal by the Bohuslav Martinu Foundation,
Prague, in 1999. He has also encouraged The Academy
of Ancient Music to commission contemporary pieces,
with some considerable successes with works by John
Tavener, David Bedford and John Woolrich. The
connection between the worlds of musicology and
performance is important to Hogwood; with as many as

Basel Oda Orkestras›
Basel Oda Orkestras›, Paul Sacher ve onun kurmufl
oldu¤u oda orkestralar›n›n (Basel Oda Orkestras› ve
Collegium Musicum Zürich) gelene¤ini sürdürmektedir.
Son y›llarda büyük baflar›lar elde eden Basel Oda
Orkestras›, Christopher Hogwood’un yan› s›ra, Giovanni
Antonini, Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Heinz
Holliger, Paul Goodwin, Guiliano Carmignola, Umberto
Benedetti Michelangeli, Emma Kirkby, Robert Levin,
Reinhold Friedrich, Andreas Scholl ve Peter Wispelwey
gibi uluslararas› üne sahip flef ve solistlerle verdikleri
konserler müzikseverler taraf›ndan coflkuyla karfl›land›.
Orkestra, kendi konser serisi dahilinde Basel’de
Stadtcasino ve Martinskirche’de konserler vermifl, bunun
yan› s›ra ‹sviçre’de, Tonhalle Zürich ve Lucerne Kültür ve
Kongre Merkezi’nde konuk olarak sahne alm›flt›r. 1999
y›l›nda ilk defa flef Christopher Hogwood’la çal›flmaya
bafllayan topluluk için bu iflbirli¤i o kadar üretken ve teflvik
edici olmufltur ki, Christopher Hogwood’la bir sonraki y›l
için birinci konuk flef olarak anlaflma yap›lm›flt›r.
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BMG/Arte Nova plak flirketi ile yap›lan çal›flmalar›n
sonucunda ortaya, hem belli bir konuya odaklanan hem
de ça¤dafl klasikleri vurgulayan programlar ç›km›flt›r. 2001
sonbahar›nda ç›kar›lan ilk CD, Stravinsky, Martinu ve
Honegger’in yap›tlar›ndan oluflmaktad›r. 2002
sonbahar›nda ç›kart›lan ikinci CD ise Britten ve
Stravinsky’nin tan›nmam›fl parçalar›ndan, bundan bir y›l
sonra ç›kar›lan üçüncü CD ise Stravinsky, Casella ve
Malipiero’nin neoklasik yap›tlar›ndan oluflmaktad›r.

Weithaas ile Antwerp ve Ludwigshafen’da, Silke
Avenhaus ile Londra Wigmore Hall’da, Christian Tetzlaff,
Alban Gerhardt ve Lars Vogt ile de Edinburgh Festivali ve
Schubertiade Schwarzenberg’de ayn› sahneyi paylaflacak.
Kemanda Antje Weithaas ve Daniel Sepec, çelloda JeanGuihen Queyras ve viyolada Zimmermann’dan oluflan
Arcanto Dörtlüsü’nün, Zimmermann’n›n oda müzi¤i
faaliyetlerinde hâlâ önemli bir yeri bulunuyor. Tabea
Zimmermann sanatsal katk›lar›ndan dolay› aralar›nda,
Hessischer Kulturpreis, Frankfurter Musikpreis ve
International Prize Accademia Musicale Chigiana’n›n da
bulundu¤u çeflitli ulusal ve uluslararas› ödüllere lay›k
görüldü. 2002 Kas›m’›ndan bu yana Berlin’deki
Hochschule für Musik Hanns Eisler’de profesörlük
yapan sanatç›, 1987-1989 aras›nda Musikhochschule
Saarbrücken’de, 1994-2002 aras›nda da Hochschule für
MusikFrankfurt’da ö¤retim görevlisi olarak çal›flt›.

PROGRAM NOTLARI
Mozart (1756-1791)
Mekanik Org ‹çin Fantezi’nin Yayl› Çalg›lar Düzenlemesi,
KV 608*
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Basel Chamber Orchestra
The history of the Basel Chamber Orchestra goes back
to 1984, when a number of young graduates from
various Swiss Conservatoriums decided to form an
independent ensemble together. The Basel Chamber
Orchestra consciously continues a tradition begun by
Paul Sacher and both his chamber orchestras (Basel
Chamber Orchestra and Collegium Musicum Zürich).
In recent years the Basel Chamber Orchestra can claim
considerable success. Their concerts with
internationally renowned conductors and soloists such
as Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Philippe
Herreweghe, Ton Koopman, Paul Goodwin, Guiliano
Carmignola, Emma Kirkby, Andreas Staier, Thomas
Zehetmair, Robert Levin, Reinhold Friedrich, Andreas
Scholl, Steven Isserlis and Peter Wispelwey have been
enthusiastically received by public and press alike.
Performances include concerts in the Stadtcasino and
Martinskirche in Basel which are part of the orchestra’s
own concert series as well as regular guest appearances
all over Switzerland amongst these, the Tonhalle
Zürich, the Culture and Congress Centre of Luzern as
well as international engagements at important festivals
as Bachwochen Ansbach, Schwetzinger Festspiele,
Menuhin Festival Gstaad, Settimane musicali Ascona,
Ludwigsburger Schlosskonzerte, Rheingau Festival,
Schlossfestspiele Brühl a.o. In 1999 the Basel Chamber
Orchestra performed for the first time with conductor
Christopher Hogwood. This collaboration was so
productive and stimulating for both parties that
Christopher Hogwood was engaged as ‘Principal Guest
Conductor’ for the following year.

Tabea Z›mmermann
For many years, Tabea Zimmermann has been
recognised as one of the most popular and renowned
musicians of our time. As a soloist, she regularly
appears with the major international orchestras such as
Berlin Philharmonic and London Symphony. Further
highlights of the season are concerts with Tonhalle
Orchestra Zurich, Orchestre Philharmonique de Radio
France and Berliner Philharmonic under Sir Simon
Rattle at the Salzburg Festival. In chamber music, Tabea
Zimmermann will play with Hartmut Höll in Boswil,
Stuttgart and Zurich, with Antje Weithaas in Antwerp
and Ludwigshafen, with Silke Avenhaus at Wigmore
Hall London, and with Christian Tetzlaff, Alban
Gerhardt and Lars Vogt at Edinburgh Festival and
Schubertiade Schwarzenberg. Tabea Zimmermann has
inspired many contemporary composers to write for the
viola and has introduced many new works into the
standard concert and chamber music repertoire. In April
1994 she gave the highly successful world premiere of

Tabea Z›mmermann
Uzun y›llard›r popüler ve ünlü ça¤dafl müzisyenler
aras›nda yer alan Tabea Zimmermann karizmatik kiflili¤i,
üstün müzik zekâs› ve do¤al çal›fl tarz› hem izleyenler,
hem de birlikte çald›¤› müzisyenlerden sayg› gören bir
sanatç›. Zimmermann, Berlin Filarmoni Orkestras› ve
Londra Senfoni Orkestras› gibi önemli orkestralar
eflli¤inde solist olarak sahne almakta. Sanatç› bu y›l
Tonhalle Orchestra Zurich, Frans›z Radyosu Filarmoni
Orkestras› ve Salzburg Festivali’nde, Sir Simon Rattle
yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestras›’yla konserler
verecek. Oda müzi¤i alan›nda ise Zimmermann,
Hartmut Höll’le Boswil, Stuttgart ve Zürih’te, Antje
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Divertimento” bafll›¤›yla yay›mlanan her iki versiyonun
da bestecinin elinden ç›km›fl versiyonlar oldu¤undan
bahseder. Mozart’›n efli Constanze Mozart ise 25 May›s
1799 tarihli mektubu ile hemen Breitkopf’daki yay›nc›
arkadafllar›n› uyar›r ve bu yayl› çalg›lar dörtlüsü için
yap›lm›fl düzenlemenin efline ait olmad›¤›n› belirtir. 1 y›l
sonra 31 May›s 1800 tarihinde yazd›¤› bir baflka
mektupta ise bu eserin orijinalde dört el piyano için
yaz›lm›fl versiyonunun efline ait oldu¤unu ve söz konusu
düzenlemenin Breitkopf’un katalogunda da görülece¤i
üzere Mollo von Gallus’a ait oldu¤undan bahseder.
Gallus takma ad›yla tan›nan besteci Johann Georg
Mederitsch (1752-1835), Viyana’da Wagenseil ile çal›fl›r.
Daha sonralar› ise Mozart’›n o¤lu Franz Xaver’in hem
ö¤retmeni hem de çok yak›n arkadafl› olur. Öyle ki 1827
tarihli bir mektubunda genç Franz bu besteci hakk›nda
‘ça¤›m›z›n en büyük kontrapunktisti’ diye bahseder.
Muhtemelen Mozart’›n el yazmalar›n› kendi
düzenlemeleri için kaynak olarak kullanm›flt›r. Bu yayl›
çalg›lar düzenlemesi Viyana’da 1820 ile 1824 y›llar›
aras›nda “Phantasie in F moll pour deux violons, alto et
violoncelle” bafll›¤›yla Cappi & Diabelli ,T. Mollo e Comp.
ve A. Diabelli & Co. gibi nota bas›mevlerinden yay›nlan›r.
Fakat, daha önceki y›llarda 1802 y›l›nda Londra’l› nota
bas›mevi Monzani & Cimador bu eseri biraz farkl› bir
versiyonla – Fa diyez minor tonunda – yay›nlar. Bu
gizemli yap›t›n günümüze kadar çeflitli farkl› versiyonlar›
farkl› farkl› nota bas›mevlerinden yay›nlanm›flt›r. Kesin
olan ise, ilginç hikâyesi ve farkl› kombinasyonuyla
günümüze kadar ulaflan bu yap›t›n büyüsünden bir
hiçbir fley kaybetmedi¤idir.

the Sonata for Solo Viola by György Ligeti, a work
especially composed for her. Tabea Zimmermann has
received several national and international awards for
her outstanding artistic contributions including
Hessischer Kulturpreis, Frankfurter Musikpreis and
International Prize Accademia Musicale Chigiana in
Sienna. Since October 2002, she has been professor at
the Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. She
previously held teaching posts at the Musikhochschule
Saarbrücken (1987-1989) and Hochschule für
MusikFrankfurt (1994-2002).

Mozart’›n yaflam›n›n son y›l›nda besteledi¤i Mekanik
Org ‹çin Müzik bafll›kl› yap›t› flüphesiz ki bestecinin
yap›tlar› aras›nda s›rad›fl› bir konuma sahiptir. Glassharmonica için müzik, on iki a¤aç nefesli ve bas için
Grand Partita’s›, corno di bassetto’lar için
Divertimento’su ve di¤er ilginç kombinasyonlar›n oldu¤u
çalg› gruplar› için yazd›¤› müzikler bu farkl› kategoriye
giren fantezi yarat›lar›ndand›r. Mozart’›n kendisinin de
uygulad›¤› klasik yöntemlerden birisi daha al›fl›ld›k bir
kombinasyon için bestelenmifl müzi¤i yeniden
düzenlemektir. Böylelikle Mozart, sekiz partili bir nefesli
çalg›lar müzi¤ini yayl› çalg›lar kuarteti için tam anlam›yla
bir oda müzi¤i eseri haline ve iki piyano için yazd›¤› Do
minör Füg’ü de yayl› çalg›lar orkestras› için müzi¤e
dönüfltürür. Bu durumda düzenleme ilgili birkaç
parametre göz önüne al›n›r. E¤er düzenlemeci bir
besteci ise o zaman bu düzenleme tam anlam›yla bir
gerçek yap›ta dönüflür. Ancak ça¤dafl› bir besteci, yak›n
bir arkadafl› veya profesyonel bir meslektafl›n›n elinden
ç›kan düzenleme de buna yak›n de¤erde kabul görür.
Mekanik Org için bir seremonisel müzik siparifli
Viyana’dan Kont Deym von Stritez’den gelir. Bir düelloda
öldürdü¤ü hasm› için Müller takma ad›yla düzenledi¤i
bir seremonidir. Balmumu heykeller ve mekanik aletlere
merakl› olan Kont 1790 y›l›nda erotik sahnelerin ve
pitoresklerin Flötenuhr denen müzik çalan bir saat
eflli¤inde sergilendi¤i bir tür sanat evi “Kunstkabinett”
açar. Çal›nan melodiler hakk›ndaki yorumlardan biri
flöyledir: “sanki aflk›n nefesinden ilham alm›flças›na
çal›nan harikulade bir flüt müzi¤i… unutulmaz Mozart’›n
bir Adagio’su.” 1799 y›l›nda Court-Statuarian Müller
taraf›ndan kurulan Viyana Sanat Galerisi hakk›ndaki bir
yaz›da “Her saat unutulmaz besteci Mozart’›n yazd›¤›
sekiz dakikal›k eflsiz cenaze müzi¤inin
dinlenebildi¤inden” bahseder. KV 608, Wiener Zeitung’un
8 May 1799 tarihli haberinde; “Mozart Fantasie in F min.
à 4 mains pour le Clav.” “Dört el piyano için Fa minor
Fantezi” ve “iki keman, viyola ve viyolonsel için

* Program notu Christopher Hogwood’a aittir.
Mozart (1756-1791)
Viyola ve Orkestra ‹çin Konçerto, KV 622
(La Majör Klarnet Konçertosu’nun tarihi bir
düzenlemesi)
Allegro-Adagio-Rondo: Allegro
Mozart pek çok konçertoyu çeflitli çalg›lar için bestelemifl
ve bu çalg›lar› farkl› nedenlerle seçmifltir. Piyano
konçertolar›n› ço¤unlukla kendisi ya da k›z ö¤rencileri
için yazm›fl; keman konçertolar›n›, 1770’ten itibaren
Salzburg Piskoposlu¤u’ndaki baflkemanc›l›k görevi
dolay›s›yla bestelemifltir. Nefesli çalg›lar› içeren oda
müzi¤i ve konçertolar› da çeflitli kiflilerce kendisinden
istenmifl; korno konçertolar›n›, “eflek” lakab›yla and›¤›,
Salzburg Saray Orkestras›’ndan arkadafl› kornist Joseph
Leutgeb, flüt konçertolar›n› Mannheim’da tan›flt›¤›
Hollandal› De Jean, obua konçertosunu Salzburg’da
çalan ‹talyan Giuseppe Ferlendis, fagot konçertosunu
amatör fagotçu Baron Thaddaeus von Dürnitz ve
klarnetli beflli (KV 581) ile son konçertosu olan klarnet
konçertosunu da arkadafl› virtüöz Anton Stadler için
bestelemifltir. Mozart 1777 y›l›nda Mannheim’dan
babas›na yollad›¤› mektupta “Ah bir de klarnetlerimiz
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olsayd›, inanamazs›n›z flütlerle, obualarla ve klarnetlerle
bir senfoni nas›l harikulade bir etki yapard›” diye yazar.
1700’lerde bulunan, 1750’lerde orkestraya al›nan ve
çal›nmas›n›n çok güç oldu¤u kabul edilen klarneti
Mannheim Orkestras›’na Johann Stamitz sokmufltu.
Stamitz ve o¤lu Carl Stamitz de (1746-1801) bu çalg› için
konçertolar bestelemiflti. 1781 y›l›nda da Mozart, Stadler
kardefllerden ilk kez duydu¤u bassethornu da içeren iki
klarnetli, dört kornolu, iki fagotlu ve kontrbasl› bir
serenat (KV 370a) yazm›fl ve –uzman Roger Hellyer’e
göre– 4 A¤ustos 1782’de nikâh töreninde Constanze’ye
hediye etmiflti. 1788 sonbahar›nda son üç senfonisini ve
büyük triosunu bitirdikten sonra fiziksel ve yarat›c› gücü
azalm›fl olan Mozart, ancak 1789 sonunda kendini tekrar
toplayabildi. 1790 bafl›ndaki Cosí fan Tutte operas›n›n
yorumunu izleyen mali güçlüklerle dolu günlerinde,
hayat›n›n son on befl ay›na bafllad›. Bu süre içinde
1791’in 28 Eylül’üyle 15 Kas›m günleri aras›nda
–belirlenemeyen bir tarihte– flöyle bir kay›t düfltü: “Yafll›
Herr Stadler için bir klarnet konçertosu. Efllikte iki
keman, viyola, iki flüt, iki fagot, iki korno ve baslar.”
Viyanal› klarnetçi Anton Stadler (1753-1812) ve Johann
Stadler (1755-1804) kardefllerin ikisi de hem klarnet, hem
de bassethorn çal›yordu. 1690’da Nürnbergli Johann
Denner’in icat etti¤i, 1720’de o¤lunun gelifltirdi¤i, yüzy›l
ortalar›nda iki kapakç›k daha eklenerek iyilefltirilen
klarnet daha geliflmesini sürdürürken, 1770’te Passau’da
Mayrhofer, Almanca Bassethorn (Basset [küçük bas] horn
[korno] kelimelerinin birleflmesiyle) ad›n› verdi¤i klarnet
ailesinden yumuflak sesli tenor bir üfleme çalg› icat
etmiflti. Stadler kardefller 1780’lerde bu çalg›y›
gelifltirmifl, sesinin s›n›r›n› (tessitura’s›n›) iki kapakç›k
ekleyerek bir üçlü (terz) art›rm›fl, yar›m ay biçimi e¤ri
flekline karfl›n daha etkili çal›nmas›n› sa¤lam›fllard›.
Mozart, arkadafl› Stadler’in bu al›fl›lmam›fl ton
geniflli¤ine, peslerde dokunakl›, tizlerde koloratura ses
rengine sahip çekici çalg›s› için yazmaya karar vermifl ve
bu çalg›y› konçertosunda, duygulu bir insan sesi gibi
de¤erlendirmiflti. ‹ki kardeflin daha yafll› olan›na, kendisi
gibi mason olan arkadafl› Anton Stadler’e ithaf etti¤i
konçertoya Mozart’›n ne zaman bafllad›¤› bilinmiyor.
1784’te KV 452 dizin numaral› Beflli’nin yorumuna
kat›lan, 1789’da Klarnetli Beflli’nin (KV 581) solo partisini
çalan ve Mozart’›n La Clemenza di Tito operas›nda
özellikle kendisi için yaz›lan bassethorn partileriyle büyük
alk›fl alan Anton Stadler, bu konçertoyu da 16 Ekim
1791’de Prag’da verilen –baflar›lar›na güvenerek Saray
Orkestras›’ndan emekli olduktan sonra yarar›na
düzenlenen– konserde seslendirdi. 7 Ekim 1791’de
Mozart efline yazd›¤› mektupta, koyu kahvesini içip iyi
cins bir tütünü tellendirdikten sonra Stadler’in
Rondo’sunun –konçertonun son bölümünün–
orkestrasyonunu tamamlamak üzere oldu¤unu söyler.
Herhalde Mozart, Stadler’in ilk emeklilik konserine
konçertoyu rahatl›kla yetifltirmek için –esrarengiz bir
ziyaretçinin ›smarlad›¤›– Requiem’i yar›m b›rakmay› göze
alm›flt›. Asl›nda Mozart, herhalde 1791 y›l› bafllar›nda

konçertoya bassethorn, yayl›lar, iki flüt ve iki korno için
sol majör tonda bafllam›fl ve yap›t›n elyazmas›ndan
(otograftan) kalan notalara göre 199. mezüre kadar
yazm›flt›r. 180. mezürde Mozart’›n la majör tona dönerek
ve de¤iflik bir kalemle yap›t› klarnete çevirdi¤i
san›lmaktad›r; çünkü günümüze otograf olarak yaln›zca
“Bassethorn ‹çin Allegro”nun (KV 621b) notas›
ulaflm›flt›r. Yap›t›n Leipzig’de Gerber taraf›ndan 1801’de
yay›mlanan konçertodaki baz› de¤ifliklikleri de, J.A.
André’nin haz›rlad›¤› bask›da, bilinmeyen bir kiflinin
yapt›¤› san›lmaktad›r. Hermann Abert “Klarnetle çeflitli
yüksekliklerde oluflturulan kontrastlar›n virtüözlü¤e kadar
gelmesi, pes tonlardaki duygulu flark›lar, efllik
motiflerinde Mozart’›n ilk kez kulland›¤› karakteristik
efektler ve konçertonun tümünde solo çalg›n›n her
özelli¤ini de¤erlendirmesi, kendisini bu çalg›ya ne kadar
yak›n hissetti¤ini ispatl›yor” sat›rlar›n› yazm›fl.
Günümüzde genellikle basset-klarnet ile çal›nan ve
Mozart’›n en imrendirici mükemmellikteki
partisyonlar›ndan birini içeren bu son konçertosu, piyano
konçertolar›n›n (La Majör 23. Konçerto, KV 488)
ak›c›l›¤›na sahip olmakla birlikte, baz› temalar› Klarnetli
Beflli’nin (KV 581) yeniden yarat›l›fl›n› an›msat›r. Eserde
Sihirli Flüt operas›n›n törenselli¤inden zarifli¤ine uzanan
yans›mas› da duyulur. Ancak virtüözlük için Mozart yeni
bir standart oluflturmufltur: Solo çalg› hiçbir zaman
Weber’deki gibi afl›r› de¤ildir; çalg›n›n parlakl›¤›, ustal›¤›
müzi¤in hizmetinde kal›r. Otograftaki 199 mezüre karfl›n
André edisyonundaki gibi, 359 mezür uzunlu¤undaki 1.
bölüm 4/4’lük ölçüde, çabuk (allegro) tempoda, la majör
tonda, zarif ve lirik bir orkestra girifliyle bafllar. Bu uzun
giriflten sonra klarnet ana temay› sunar. Sonra da yeni bir
tema yerine giriflteki tema kanon biçiminde duyurularak
ayn› doruk oluflturulur. Yaln›zca burada klarnet, birinci
kemanlar›n güçlendirilmifl eflli¤inde, solo çalg› olarak
öne ç›kar. Birinci teman›n parlak pasaj ve arpejlerle,
s›çray›fllarla süslenmesinden sonra k›sa bir tutti ile baflka
bir temaya geçilir: Önce la minörde, sonra do majörde
beliren iki bölme büyülü bir hava yarat›r: Yaln›zca yayl›
çalg›lar eflli¤inde, Klarnetli Beflli’yi an›msatan yap›da
sergilenir. Geliflim ise ilk teman›n k›saca ve ters bir
modülasyonla sunumuyla bafllar; güç, uçucu, al›fl›lmam›fl
orkestral renklerle de¤iflerek tahta üflemeler ve yayl›lar›n
oktavl› unison yorumu ile –bu en uzun bölüm– sona
erer. 2. bölüm Mozart’›n yine en duygulu sayfalar›n›
içerir: 3/4’lük ölçüde, re majör tonda, a¤›r (adagio)
tempoda solo klarnetle bafllayan bölümde Mozart,
soluklu bir ezgiyi önce uzun tutulan cümlelerle sergiler,
sonra da klarnetin pes seslerini çok ustaca
de¤erlendirerek oda müzi¤i tarz›nda varyasyonlarla ifller.
Sade oldu¤u kadar, Sihirli Flüt’ü an›msatan bar›flç› bir
havada, –la majöre dönüflen k›sa bir orta bölme d›fl›nda–
tonalite de¤iflikli¤i olmaks›z›n, tekrarda fagot partisine de
önem vererek sürdürülen bölüm, yine klarnetin
önderli¤inde çok yavaflça sona erer. 3. bölüm 6/8’lik
ölçüde, la majör tonda, çabuk (allegro) tempoda bir
rondodur. Ak›c›, elastiki ve s›cak renkli bu finalde
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Mozart (1756-1791)
Re Majör 35. Senfoni, KV 385, “Haffner”
Allegro con spirito-Andante-Menuetto-Finale.

Requiem’in havas› yoktur. Ezgiler zarifçe bafllar, tatl›
biçimde sona ererken arada güçlü tuttilerle kontrast
oluflturulur. Hemen giriflte klarnet taraf›ndan sunulan
ana tema her tekrar›nda hafifçe de¤iflir; orta bölmede fa
diyez minör ve re majörde beliren iki yeni tema gizemli
bir hava yarat›r. Solist ise karanl›klardan bir s›çray›flla iki
oktav yükselerek parlak bir pasaj›, kanatlanm›fl bir müzi¤i
duyururken, yap›t›n Mozart’›n konçerto alan›ndaki
taçlar›ndan biri oldu¤unu ispatlar gibidir. Asl›nda bu
konçerto bassethorn için yaz›lmas›na karfl›n baflka
çalg›lar için düzenlemeleri de yap›lm›flt›r. Bu arada, ses
rengi buna yak›n viyolayla da çal›nmaktad›r (Süre 26’).

Mozart 1776’da Salzburg Belediye Baflkan› Haffner’in k›z›
Elizabeth’in dü¤ünü için sekiz bölümden oluflan bir
serenat (KV 250) bestelemiflti. Alt› y›l sonra da, 1782
Temmuz’unda babas›n›n ricas› üzerine, art›k bir y›ld›r
Viyana’da yaflamas›na ve Saraydan K›z Kaç›rma
operas›yla çok meflgul olmas›na, hem de 4 A¤ustos
günü Konstanze Weber’le evlenecek olmas›na ra¤men,
yine re majör tondaki, ama bu kez alt› bölümden oluflan
bir serenad› alelacele yazd›. Yap›t›n 29 Temmuz günü
Haffner ailesinden Sigmund Haffner’in soyluluk törenine
yetifltirilmesi gerekiyordu. Önceleri babas›na, “Kalbim
heyecan içinde, bafl›m dönüp duruyor, böyle bir
durumda nas›l da ciddi bir fley yazabilirim” diye yak›nan,
ancak bestesinin nas›l karfl›land›¤› hakk›nda hiçbir bilgi
alamayan Mozart, a¤ustos bafl›nda da ilave Marfl’› (KV
385 a) gönderiyor ve yap›t›n›n mutlaka iyi bir etki
b›rakm›fl olmas› gerekti¤ini yaz›yor, bu arada birinci
allegronun oldukça ateflli çal›nmas›n›, son bölümün de
olabildi¤ince h›zl› olmas›n› öneriyordu. Sonradan, 5
fiubat 1783 tarihli mektubuyla babas›ndan acele bu
serenad›n notalar›n› geri isteyen Mozart, yap›t›n›n 23
Mart 1783’te Viyana’daki ilk yorumunda Marfl bölümü ile
–günümüzde kay›p olan– ikinci menuettoyu ç›karm›fl,
ayr›ca 1. ve 2. keman, viyola, bas, iki obua, iki fagot, iki
korno, iki trompet ve timpaniden oluflan orkestraya, ilk
ve son bölümlerde yer almak üzere iki flüt ve iki klarnet
eklemifl, yap›ttaki tören ve flölen havas›n›
güçlendirmifltir. “Büyük Senfoni” bafll›¤›yla seslendirilen
yap›t, 1785’te Artaria Yay›nevi taraf›ndan yine “Grande
Symphonie” (Opus 7, No. 1) bafll›¤›yla yay›mland›.
Böylece ikinci Haffner Serenad› senfonik bir karaktere
dönüflmüfl, Mozart’›n ilk “Viyana Senfonisi” olmufltu.
Birkaç gün içinde bestelenmifl olmas›na karfl›n senfonide
hiç de acelecilik sezilmemesi flafl›rt›c›d›r; ama serenat
tarz›n›n uçucu ve zarif havas› tüm bölümlere damgas›n›
vurmufl gibidir. 4/4’lük ölçüde, re majör tonda, nükteli bir
çabuklukta (allegro con spirito) bafllayan ve Mozart’›n
ateflli biçimde çal›nmas›n› önerdi¤i 1. bölümde, güçlü ve
ateflli tema, unison olarak tüm orkestrada iki oktavl›k
s›çray›flla belirlenir. Noktal› ritimle vurgulanan, flamatac›
trillerle süslenen, büyük nefes almalarla kesilen, ustal›kl›
bir kontrpuanla ifllenen adeta bir opera finali havas›ndaki
parlak bölümde ana tema hep dönüp dolafl›r; k›sa, hafif
(piyano) epizotlar› güçlü (forte) doruk noktalar› izler.
Ancak öyle ki, o y›llarda kurallara uygun bir senfonide
olmas› gereken gerçekleflmez. Müzik yazar› Eric Blom bu
durumu, “Bir anlamda bir mucize belirir: MS 1782 y›l›n›n
iyi planlanm›fl bir senfonisinde ikinci bir temaya yer
aç›lmaz” sözleriyle aç›klar. Karfl›t teman›n belirmesi
gereken yerde viyolalar ›srarla ana temay› sürdürür. Küçük
yan temalar ise bir an duyulur, sonra hemen yok olur.
Bunun yerine oktavl› motif tüm ses alanlar›nda
egemendir: Modülasyonlarla ifllenir; bazen ön planda,

Woolrich (1954-)
The Theatre Represents a Garden: Night
Chester’da do¤an, Manchester Üniversitesi’nde ‹ngiliz
filolojisi ö¤renimi gören, bu arada Lancaster’de Edward
Cowie’den kompozisyon dersleri alan ‹ngiliz besteci
Woolrich, 1982-1985 tarihleri aras›nda Durham
Üniversitesi’nde Northern Sinfonia Orkestras›’yla yak›n
iliflkide çal›flm›flt›r. Sonra Londra’da Goldsmith College’de
ve Guilhall School of Music’de dersler veren Woolrich,
1994’de Londra Üniversitesi Royal College of Music’e
atanm›fl, 1928’de kurdu¤u Besteciler Birli¤i’yle siparifl
edilen 200’ü aflk›n ça¤dafl yap›t›n seslendirilmesini
sa¤lam›fl, 1998’de deneysel ve öncü (avantgarde) müzi¤e
yönelen Hoxton Music Day’s’i kurmufltur. The Theatre
Represents a Garden: Night (Tiyatro Bir Bahçe Sunar:
Gece) bafll›kl› yap›t›n› Woolrich, 1991 Mozart y›l›
nedeniyle Orchestra of the Age of Enlightment’in Mozart
Now festivalinde seslendirilmesi için bir yap›t siparifli
üzerine, bestecinin baz› yap›tlar›ndan faydalanarak
bestelemifl ve BBC müzik servisinde önemli görevler
üstlenen Stephen Plaistow’a ithaf etmifltir. ‹lk kez Queen
Elizabeth Hall’da 24 A¤ustos 1991’de Frans Brüggen
yönetimindeki bu orkestra taraf›ndan seslendirilen ve
2006 Salzburg Mozart konserlerinde de çal›nan yap›t›n›
Woolrich flöyle aç›kl›yor: “Fragmanlar›n, uyarlamalar›n
(transkripsiyonlar›n) ve tekrar bestelemelerin oluflturdu¤u
bu gerdanl›k dünyan›n en büyük bestecisine benim küçük
bir sayg› sunuflumdur. Tüm buradaki malzeme flöyle ya
da böyle Mozart’tan, prensip olarak, tamamlanmam›fl ya
da eskiz olarak b›rak›lm›fl parçalardan kaynaklan›r.
Orkestral müzikten uzak kalmaya gayret ettim; daha çok
orkestra ya da yayl› çalg› efllikli piyano müzi¤ine
odakland›m ve böylece özgürce bir orkestrasyon için
kendime daha genifl bir alan b›rakt›m (ancak Mozart’›n
‘bölünmüfl viyola kullan›m›’ gibi baz› özelliklerinden de
faydaland›m). Bu transkripsiyonlar› da Figaro’nun 4.
perdesinin armonik yap›s›na, Mozart’›n orijinal
tonalitesini de¤ifltirmeden uygulad›m. Parçan›n ortas›nda
Re Minör tonda duyulan zarif marfl da asl›nda Sihirli Flüt
operas› için düflünülmüfl, ancak kullan›lmam›flt›r. Sona
do¤ru Figaro’dan Fandango’nun Busoni taraf›ndan
yap›lan piyano düzenlemesi Sol Minör jigle süperimpoze
edilmifltir.” (Süre 15’)
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bazen de zarifçe geri planda kal›r. 2. bölüm 2/4’lük
ölçüde, sol majör tonda, a¤›rca (andante) tempoda
Mozart’a özgü sevimlilikte, sade ama çekici bir melodik
yap›dad›r. Kemanlarda sanki mutlulukla çarpan bir
yüre¤in nab›z at›fl› duyurulur. ‹lki zarif, ikincisi güneflli bir
do¤a manzaras›n› an›msatan canl›l›kta iki tema ifllenir.
Serenat tarz›nda ve üç bölmeli planlanan andantede
yaln›zca on dört mezür süren k›sa orta bölmede ise
geliflim yerine teman›n yay›lmas› gözetilmifltir. 3. bölüm
re majör tonda, 3/4’lük ölçüde, kal›plara çok uygun
düflünülerek yirmi dört mezürle k›s›tlanm›fl bir menuettir
(Menuetto); ABA fleklinde üç bölmelidir ve menuet
bölmesini bir trio izler. Sonra yine Menuet (A)
bölmesinin tekrar›yla 3. bölüm sona erer. 4. bölüm
4/4’lük ölçüde, re majör tonda, çok çabuk (presto)
tempoda tüm beklentileri karfl›layan etkide parlak bir
finaldir (Finale). Mozart burada ana tema olarak
Saraydan K›z Kaç›rma operas›n›n 3. perdesindeki
Osmin’in Ha, wie will ich triumhieren (Zaferimi nas›l
kutlayay›m) aryas›n› kullanm›fl; geleneksel sonat
formundaki finalin nefleli ve keyifli havas›n›, temay›
al›fl›lmam›fl tarzda bir rondo melodisi gibi tekrar tekrar
duyurarak güçlendirmifltir. Arada etkili ve kesici bir karfl›t
olarak si minör tonda beliren ve kromatik yükselen bas›
içeren orta bölmeden sonra bir an bile duraklamadan
ola¤anüstü canl›l›kla süren final, afl›r› canl› bir kodadan
sonra sona ulafl›r (Süre 18’)

ALATURKA
ALATURCA
Acad›m›a Oda Orkestras›
Acad›m›a Chamber Orchestra
Alpaslan Ertüngealp flef conductor
Jul›an Rachl›n keman violin
Wolfgang Amadeus Mozart
Saraydan K›z Kaç›rma Operas› Uvertürü, KV 384
Overture to Abduction from the Seraglio, KV384
Wolfgang Amadeus Mozart
La Major 5. Keman Konçertosu, KV 219, “Türk”
Violin Concerto in A Major, ‘Turks’, No.5, KV219
Allegro aperto-Adagio-Rondeau: Tempo di MenuettoAllegro-Tempo di Menuetto

Alpaslan Ertüngealp
Klasik müzik dünyas›n›n en sayg›n fleflik yar›flmalar›ndan
biri olan Dimitri Mitropoulos Uluslararas› Orkestra
fiefli¤i Yar›flmas› 2002 y›l› birincisi Alpaslan Ertüngealp,
müzik e¤itimine yedi yafl›nda bafllad›. Budapeflte Franz
Liszt Müzik Akademisi Piyano Bölümü’nden 1993’te ve
yine Franz Liszt Müzik Akademisi Orkestra fiefli¤i
Bölümü’nden 1999’da “Summa cum Laude” en yüksek
dereceyle mezun oldu ve bunu takiben her iki dalda
master derecelerini elde etti. 1998’de Budapeflte’de
Macar Televizyonu’nun büyük flef Janos Ferencsik
an›s›na düzenledi¤i 9. Uluslararas› Orkestra fiefli¤i
Yar›flmas›’nda ve 1999’da St Petersburg’da düzenlenen
Prokofiev Uluslararas› fieflik Yar›flmas›’nda üçüncülük
ödülleri ald›. Bu ödüller sonras›nda orkestra flefi olarak
birçok davet alan Alpaslan Ertüngealp, önceleri
Macaristan’da ve daha sonra, Türkiye de dahil olmak
üzere, Do¤u ve Bat› Avrupa’n›n birçok orkestras›yla
düzenli olarak çal›flmaya bafllad›. 2002’de Macaristan’›n
en genç ve dinamik oda müzi¤i toplulu¤u olan,
Acadimia Oda Orkestras›’n› kurdu. Halen bu orkestran›n
sanat yönetmeni olan Ertüngealp, 1999’dan beri ça¤dafl
Macar müzi¤inin tan›t›m› için yapt›¤› çal›flmalar›ndan
dolay› 2003’te Macar Devleti taraf›ndan Artisjus Müzik
Vakf› Ödülüne lay›k görüldü. Profesyonel kariyerinin yan›
s›ra yard›m amaçl› birçok konser düzenleyen sanatç› son
y›llarda UNESCO’nun çat›s› alt›nda Association des
Artistes pour la Paix (Bar›fl için Sanatç›lar Birli¤i) ile
halklar›n, ülkelerin dostlu¤u ve kardeflli¤ini pekifltirecek
bar›fl amaçl› ortak çal›flmalar gerçeklefltiriyor. 2004
May›s ay›nda bu alanda yapt›¤› en son çal›flmada Avrupa
Toplulu¤u’na kat›lan yeni üye halklar›n onuruna
Budapeflte’de Yeniden Keflfedilen Avrupa Festivali’ni

Ara Interval
Joseph Haydn
Sol Majör 100. Senfoni, “Askeri”
Symphony No.100 in G Major, ‘Military’
Adagio-Allegro-Allegretto-Menuet (Moderato)-Trio-Finale
(Presto)
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Acad›m›a Chamber Orchestra
Ready enough to be one of the most dynamic and
youngest chamber ensembles of the 21st century,
Acadimia Chamber Orchestra made its debut in
December 2002 in Budapest at the Grand Hall of the
Philharmony. The orchestra members are
concertmasters and soloists of leading Hungarian
orchestras such as Hungarian National Philharmonic
Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Hungarian
Virtuoso Chamber Orchestra and Franz Liszt Chamber
Orchestra. Under the leadership of their founder and
artistic director Maestro Alpaslan Ertüngealp, Acadimia
soon started performing at prestigious international
concert halls and festivals. Acadimia Chamber
Orchestra celebrated the new member nations of the
European Union with a series of concerts in Budapest
in May 2004.

düzenledi. Dünya bar›fl› için yapt›¤› çal›flmalardan bir
di¤eri de “Dünya Opera Projesi”nin gerçekleflmesindeki
katk›lar›d›r. Alpaslan Ertüngealp, Avrupa baflta olmak
üzere dünyan›n çeflitli sanat merkezlerinde günümüzün
en sayg›n orkestralar›yla konserler vermektedir.

János Ferencsik’ in Budapest (1998). In 1999, he won
the 3rd Prize in St. Petersburg at the 3rd International
Prokofiev Competition for Conductors. He conducts
leading orchestras in Hungary, Romania, Turkey, Great
Britain and Russia such as Franz Liszt Chamber
Orchestra, St. Petersburg Philharmonic Orchestra and
the Royal Philharmonic Orchestra (London). Through
the academic year 2000-2001 he was professor of the
North Hungarian University. In September 2001 he was
appointed a position as the permanent guest conductor
of Savaria Symphony Orchestra (Szombathely, Hungary)
for three years.

Alpaslan Ertüngealp
Alpaslan Ertüngealp was born in ‹stanbul, where he
started his musical education at the age of seven.
Between 1987 and 1993 he studied at the piano faculty
of Franz Liszt Music Academy, Budapest. He received
his diploma with honours (Summa cum Laude) as piano
artist and teacher in 1993 and continued his studies as
conductor in Budapest with professors Ervin Lukács and
Tamás Gál. He concluded his studies as orchestral
conductor in 1999 at the Franz Liszt Music Academy
and graduated with the highest degree ‘Summa cum
Laude’ in June, 2000, where he conducted Mahler’s 1st
Symphony in Budapest with the Hungarian Radio
Symphony Orchestra. He made his first CD recording
with Naxos/Marco Polo in 1994. It was the first
recording of Pizzetti’s chamber music works. In 1998,
he conducted the first performances of three major
Turkish composers’ works in Hungary at the celebrity
concerts for the 75th Anniversary of the Foundation of
Turkish Republic. Later he was chosen ‘Musician of the
Week’ by the Hungarian Radio. Since then he
conducted the first performances of many contemporary
works by Turkish and Hungarian composers. He is the
3rd Prize-winner of the 9th International Conductors’
Competition of the Hungarian Television ‘in Memoriam

Acad›m›a Oda Orkestras›
Yirmi birinci yüzy›l›n en önemli oda orkestralar›ndan biri
olmaya aday, Acadimia Oda Orkestras› 2002 Aral›k
ay›nda Budapeflte Filarmoni Orkestras›’n›n büyük
salonunda kendini Macar dinleyicisine tan›tt›. Genç ve
dinamik Macar yeteneklerden oluflan orkestray› Alpaslan
Ertüngealp kurdu. Macaristan’›n en büyük ve en sayg›n
orkestralar›n›n baflkemanc›lar› ve grup fleflerinden
oluflan orkestra, k›sa sürede önemli ulusal ve
uluslararas› organizasyonlar›n davetlisi haline geldi.
Acadimia Oda Orkestras› 2004 May›s ay›nda Avrupa
Toplulu¤u’na yeni kat›lan ülkelerin ve halklar›n onuruna
Budapeflte’de Yeniden Keflfedilen Avrupa Festivali’ne de
ev sahipli¤i yapt›. 2006 Mozart ve fiostakoviç’i anma
y›l›nda Acadimia Oda Orkestras› ilginç programlar› ile
Türkiye ve Avrupa’n›n müzik merkezlerinde yeni
seyirciyle buluflacak.
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Jul›an Rachl›n
Genç yafl›na ra¤men üstün yetene¤iyle dikkat çeken
Julian Rachlin, kufla¤›n›n en önemli kemanc›lar›ndan
biri. Etkileyici performanslar›nda, hayranl›k uyand›r›c›
aktif yap›s›n›n muhteflem tonuyla uyumu, seçkin
pedagog Boris Kuschnir’den ö¤rendi¤i eski Rus
ekolünün tipik özellikleridir. Litvanya’da do¤an Rachlin,
müzisyen ailesiyle birlikte 1978’de Avusturya’ya göç etti.
Alt› yafl›nda keman e¤itimine bafllamas›ndan yedi y›l
sonra 1988 Eurovision Y›l›n Genç Müzisyeni Yar›flmas›’n›
kazanarak bir anda uluslararas› üne kavufltu. Muti
yönetimindeki Viyana Filarmoni’yle verdi¤i konserle
flimdiye kadar bu orkestrayla çalan en genç solist olma
unvan›n› kazand›. Julian Rachlin, on dört y›ld›r hocas› ve
koruyucusu olan Boris Kuschnir’in yan› s›ra kemanc›
Pinchas Zuckermann’la da çal›flmalar gerçeklefltiriyor.
Julian Rachlin, Ashkenazy, Dutoit, Haitink, Levine,
Maazel, Mehta, Menuhin gibi ünlü fleflerinin yönetti¤i
ABD ve Avrupa’daki birçok önemli orkestrayla çald›.
Salzburg, Tanglewood, Londra Proms, Lucerne ve
Montreux gibi festivallere kat›ld›. Oda müzi¤ine büyük
ilgi duyan Rachlin, Martha Argerich, Yuri Bashmet,
Gidon Kremer, Cho-Liang Lin ve Mischa Maisky gibi
ünlü müzisyenlerle çal›flmaktad›r. Sanatç›n›n kay›tlar›
aras›nda Maazel ve Pittsburg Senfoni’yle Sibelius’un
Keman Konçertosu ve Serenad’›, Mehta ve ‹srail
Filarmoni’yle Saint-Saens’in 3. Keman Konçertosu ile
Wieniawski’nin 2. Keman Konçertosu ve Tchaikovsky’nin
Keman Konçertosu bulunmaktad›r. Julian Rachlin,
Avusturya Ulusal Bankas›’n›n sa¤lad›¤› 1741 yap›m› bir
“ex Corrodus” Guarnerius del Gesu bir kemanla çal›yor.

1988 by winning the ‘Young Musician of the Year’
Award at the Eurovision Competition, only seven years
after he started to study violin at the age of six. He then
became the youngest soloist ever to play with the Vienna
Philharmonic, making his debut under Riccardo Muti.
He continues to work with Boris Kuschnir his
conservator and teacher for 14 years and also with
Pinchas Zukerman. Julian Rachlin has performed with
several orchestras in USA and Europe, under
prestigious conductors such as Ashkenazy, Blomstedt,
Dutoit, Haitink, Levine, Maazel, Mehta and Menuhin.
He has performed at many festivals such as Salzburg,
Tanglewood, London Proms, Lucerne and Montreux. He
has also been working with reknowned musicians who
have a major interest in chamber music such as
Rachlin, Martha Argerich, Yuri Bashmet, Gidon
Kremer, Cho-Liang Lin and Mischa Maisky. Sibelius’
Violin Concerto ‘Serenade’ with Maazel and Pittsburg
Symphony, Saint-Saens’ Violin Concerto No.3,
Wieniawski’s Violin Concerto No.2 and Tchaikovsky’s
Violin Concerto with Mehta and Israel Philharmony are
some of Rachlin’s recordings among the others. Julian
Rachlin plays on a 1741-make ‘ex Corrodus’ Guarnerius
del Gesu violin, provided by Austrian National Bank.

PROGRAM NOTLARI
Mozart (1756-1791)
Saraydan K›z Kaç›rma Operas› Uvertürü, KV 384

Jul›an Rachl›n
Despite his young age, Julian Rachlin is one of the most
successful violinists of his generation with an excellent
versatility. Born in Lithuania in 1974, Julian immigrated
to Austria, his adopted home with his musician parents
in 1978. He gained international acclaim overnight in

Mozart, Saraydan K›z Kaç›rma operas›n›n 16 Temmuz
1782’de Viyana’daki galas›ndan sonra Salzburg’da
bulunan babas›na, “Halk ç›lg›na döndü” diye yazar.
‹talyan lirizmi ile Alman Singspiel tekni¤ini kendi müzik
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diliyle ustaca ba¤daflt›ran yirmi alt› yafl›ndaki besteci, o
dönemin Viyana’s›yla ilgili bir konuyu kendine özgü bir
vokal tarzla de¤erlendirmifl, halktan büyük alk›fl
toplam›flt›. Asl›nda, Osmanl›lar›n 1683’teki son Viyana
Kuflatmas›’ndan yüz y›l sonra halk›n o günlerde art›k
Osmanl› sultan›n›n ordular›ndan –belki de 21. yüzy›lda da
geçerli¤ini koruyan çekincelere karfl›n– korkmas›na gerek
kalmayan bu kentte, Osmanl› topraklar›nda geçen öyküler
popülerleflmiflti. Bu öykülerden biri de farkl› sosyal
durumlarda, ancak ayn› koflullarda bulunan iki âfl›k çift
çevresinde Topkap› Saray›’nda geçer: Soylu aileden gelen
çift, sarayda köle tutulan zarif ve güzel Konstanze ile
asilzade sevgilisi Belmonte müzik yönünden güç
koloratur aryalarla aflklar›n› duyurur. Buna karfl›n hizmetçi
Blondchen ile uflak Pedrillo saf aflklar›n› basit Alman
flark›lar›yla anlat›r. Operan›n iki Türk karakteri ise
birbirinden çok farkl›d›r: Selim Pafla erdem ve büyüklük
timsaliyken, kâhyas› Osmin (Osman) kaba ve kötü bir
adamd›r. Konstanze ve Belmonte bir deniz gezisinde
korsanlara esir düflmüfl, ‹stanbul’da köle olarak
sat›lm›fllard›r. Ancak Belmonte kaç›p kurtulmufl, mimar
k›l›¤›nda Konstanze’yi ve hizmetçileri kurtarmak için
saraya gelmifl, Pafla’n›n hizmetine girmifltir. 1782’de
tamamlanan opera, ‹talyan stilinde üç bölmeli (çabuka¤›r-çabuk) bir uvertürle bafllar. Asl›nda bu girifl müzi¤inin
iki versiyonu vard›r: E¤er opera oynan›yorsa uvertürün
sonu tam bitmeden operan›n ilk sahnesine ba¤lan›r ve
oradaki ilk aryayla sonlan›r. Konser sahnelerinde ise final
akoruyla biter. Parlak do majör tonda, 4/4’lük ölçüde, çok
çabuk (presto) tempoda hemen ilk mezürlerde mehter
müzi¤i benzetimiyle giren uvertürde orkestra Türk tarz›n›
yans›tabilmek için yayl› çalg›lar ve iki obua, iki klarnet, iki
fagot, iki korno, iki trompetten oluflan üfleme çalg›lar
yan›nda timpani, üçgen, ziller, büyük davul gibi vurmal›
çalg›lar› da içerir. Bu canl›, oynak, piyanoforte
de¤iflkenli¤iyle süren gürültülü giriflten sonra bir Do¤u
gizemi yans›t›l›r. Canl› müzik birden kesilir: A¤›rca
(andante) tempoda, özlem yüklü minör tonda, 3/8’lik
ölçüde, sevgilisini ümitsizce arayan Belmonte’nin giriflte
söyledi¤i Hier soll ich sehen Konstanze (Burada seni
görmeliyim Konstanze) aryas›n›n melodisi klarnet, fagot
ve kornolar›n hülyal› eflli¤inde yayl› çalg›lar taraf›ndan
duyurulur. Bu hüzünlü ezgiden sonra uvertür, canl› ve
flamatac› parlakl›kta, h›zl› tempoda sona erer (Süre 5’).

yap›tta kulland›¤› “aperto” deyimiyle yeni bir müzik
terimi de yaratm›fl, ‹talyanca “aç›k, anlafl›l›r, genifl”
anlamlar›na gelen bu kelimeyi ilk bölümde kullanm›flt›r.
La majör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 1. bölüm, genifl ve
aç›k cümleli (allegro aperto) tan›mlamas›yla çabuk ve
biçimsel bir orkestra tuttisi ile aldat›c› olarak bafllar. K›sa
bir susufltan sonraki alt› mezürlük a¤›rca (andante)
geçiflte, keman girifl temas›n› bir arioso gibi duyurur.
Tekrar h›zlanan bölüm allegroya dönerek kemana as›l
birinci temay› sunma f›rsat›n› verir. Üç notal› motifle
gerçekleflen bütün bu cesur ve özgün yap›, müzik
tarihinde bir ilktir. Ancak besteci bununla da yetinmez;
orkestran›n bafltan savma gibi duyurdu¤u ana tema
birdenbire, as›l teman›n sunulufluna efllik eder duruma
gelir. ‹kinci temay› da sergileyen solo çalg›n›n orkestrayla
diyalo¤u yan›nda tuttileri ile de çok dengeli, zarif, ayn›
zamanda lirik bir yap›ya sahip olan bölüm, bir final
havas›nda son bulur. Mi majör tonda, 2/4’lük ölçüde ve
a¤›r (adagio) tempodaki duygulu ve hüzünlü 2. bölümün,
Mozart’›n Salzburg Orkestras›’ndaki arkadafl›, kemanc›
Brunetti için ikinci kez tekrar yaz›ld›¤› bestecinin
babas›na gönderdi¤i bir mektuptan ö¤renilmifltir. (Ancak
bu ikinci Adagio, KV 261 ayr› bir yap›t olarak da
çal›nmaktad›r.) Soliste sonoritesinin güzelli¤ini,
temizli¤ini ve dengesini ispat olana¤› sa¤layan, keman
için yaz›lm›fl en saf ve güzel sayfalar› içeren serenat
havas›ndaki Adagio, orkestran›n belirledi¤i temayla
bafllar. Keman ak›c› bir anlat›m ve zengin armonilerle bu
temay› gelifltirir. Yap›t›n 3. bölümü Rondo ile yine la
majöre dönülür. Bu bölüm “Rondeau. Tempo di
Menuetto” bafll›¤›yla her iki dans›n –rondo ile
menuet’in– kaynaflt›r›lmas›ndan oluflur. D›fl görünüflte
bölüm 3/4’lük ölçüdeki menuet havas›nda zarif biçimde
bafllar. ‹kinci bölme fa diyez minör tonda daha kontrastl›
belirir. Keman›n sundu¤u tema üç kez tekrarlan›r. Ancak
sürpriz olarak 2/4’lük ölçüde, la minör tonda güçlü
aksanl› bir allegro bölmesi gelir: Alla Turca (Türk stilinde)
trio bölmesi, belki de Macaristan’dan Salzburg’a ulaflan
Türk-Macar ezgileri biçiminde, zaman›n modas›na
uyularak yeniçeri müzi¤i etkisinde yaz›lm›flt›r. Baslar
mehter köslerini an›msat›r. Konçertoya bu nedenle “Türk”
bafll›¤› verilmifltir. Ortadaki gürültülü tutti bölmesi,
Mozart’›n 1773’te Milano izlenimlerine dayanarak
besteledi¤i Lucio Silla operas›n›n bale müzi¤i olan “Le
Gelosia del Seraglio” (Saray K›skançl›¤›) bölümünden
al›nm›flt›r. Menuetto sonda bir özet olarak tekrar belirir.
Yap›t, rondo temas›n›n tekrarlanmas›yla hafifçe, keman›n
son sözü söylemesiyle sona erer (Süre 28’).

Mozart (1756-1791)
La Majör 5. Keman Konçertosu, KV 219, “Türk”
Allegro aperto-Adagio-Rondeau: Tempo di MenuettoAllegro-Tempo di Menuetto

Haydn (1732-1809)
Sol Majör 100. Senfoni, “Askeri”
Adagio-Allegro-Allegretto-Menuet (Moderato)-Trio-Finale
(Presto)

Besteledi¤i keman konçertolar›n›n solo partilerini
Mendelssohn ya da Brahms gibi bu çalg›n›n
virtüözlerine düzelttirme gereksinimini duymayan
Mozart’›n ola¤anüstü güzellikte ve çekicilikte yazd›¤›
keman konçertolar›n›n bafl›nda, 20 Aral›k 1775’te
tamamlanan “Türk” bafll›kl› 5. Keman Konçertosu gelir.
Mozart, 20. yafl gününden befl hafta önce yazd›¤› bu

Haydn’›n 1794’te besteledi¤i üç senfoninin ilki olan 100.
Senfoni, Askeri Senfoni ad›n› da tafl›r. ‹ki keman grubu,
iki viyola grubu, viyolonseller, kontrbaslar, iki flüt, iki
40

da, orkestrasyon çal›flmalar›nda örnek alacakt›r.
Haydn’›n kulland›¤› tahta üflemeler giriflte bu basit
ezgiyi oyuncakl› tarzda duyurur, ancak bu durum o
dönem için yeni olan Türk çalg›lar›n›n girifliyle dramatik
olarak, askeri patlamalarla renklenir. ‹ngiltere’de genifl
kitleleri etkileyen bu müzik Londra gazetesi Morning
Chronicle’da flöyle anlat›l›r: “....bu savafl›n içine bir
yürüyüfltü ve erkeklerin bu ilerleyifli, savafl borusunun
ç›nlay›fl›, hücumun gökgürültüsü, silahlar›n flak›rt›s›,
yaral›lar›n inildeyifli ve savafl›n cehennemi u¤ultusu
olarak tan›mlanabilecek her fley en fliddetli yücelikle
zirveye yükseliyor! Di¤erlerinin de ancak düflünebilece¤i
fleyi, o gerçeklefltirmifl; yaln›zca, o bu harikay› tek bafl›na
yaratm›fl...”
Elyazmas› kopyalarda Sinfonia in Turcica (Türk Tarz›
Senfoni) olarak da adland›r›lan ve 1799’da André
taraf›ndan Grande Sinfonie Militaire (Büyük Askeri
Senfoni) ad›yla yay›mlanan yap›t, Paris’te Pleyel
taraf›ndan, Symphonie Turque à Grand Orchestre
(Büyük Orkestra ‹çin Türk Senfonisi) bafll›¤›yla da
yay›mlanm›flt›. 2. bölümün sonuna do¤ru bir trompet
askeri ça¤r›y›, Avusturya Ordusu selam ça¤r›s›n› tek
bafl›na duyurur. Bu ça¤r›, gökgürültüsünü and›ran
vurmal› çalg›lar›n eflli¤inde, fliddetli bir kreflendoyla,
orkestra deste¤inde yükselir. Sonra da hiçbir fley
olmam›fl gibi eski oyuncakl› müzik belirir, ama bölüm
yine güçlü akor darbeleriyle sona erer.
3. bölüm canl› bir tutti ile h›zl› giren, ama orta h›zda
(moderato) tempoda iflaretlenmifl bir menuettir. O
ça¤da da yap›lan uygulamalarda, özellikle Czerny,
Haydn’›n moderato temposuna karfl›n bu menuet ve
trionun dört el piyano düzenlemelerinde metronomu
oldukça h›zl› göstermifltir. Bu menuet, yar›s› kadar süren
hafif ve tatl› (piano dolce) trio bölmesiyle yine ayn›
tonalitede ve tempoda cevaplan›r.
4. bölüm 6/8’lik ölçüde, çok h›zl› (presto) tempoda, yine
sol majör tonda bir finaldir. Bir jig formunda, ama orada
burada çok k›sa ve beklenmeyen susufllarla kesilen bu
canl› finalin askeri stille pek ilgisi yoktur. Bir rondo
karakterinde, ama sonat formunda ifllenen bölümdeki
ana tema, hemen o günlerde çok popüler olmufl, “Lord
Catchcart’›n ‹skoçya’da Karfl›lan›fl›” ad›yla da
yay›mlanm›fl, mekanik müzik çalg›lar› için silindire bile
kaydedilmifltir. Finalin ikinci temas› ise, asl›nda davulun
ve orkestran›n birlikte haz›rlad›¤› ritmik efektten oluflan
kadans biçimi bir figürdür. Her vuruflta süslemelerle tiz
ve bas yayl›lar aras›nda ifllenir. Gelifltirim ise bu ritmik
efektten kaynaklanan, inen-ç›kan dört notal› staccato
motifle gerçekleflir. Sakinleflen anlarda vurma çalg›lar bu
ikinci temayla flafl›rt›c› canlanmay› sa¤lar.
Haydn davullar›n baflar›s›ndan cesaret alarak Londra için
son üç senfonisini yazacak, Davul Vurufllu ad›yla tan›nan
103. Senfoni, 2 fiubat 1795 günü 3300 kiflilik yeni
Haymarket Theatre salonunda, bu kez davulun sololar›
da üstlendi¤i yap›t yine baflar› kazanacakt› (Süre 22’).

obua (ya da iki clarino), iki fagot, iki korno, iki trompet,
timpani (ikinci ve üçüncü bölümlerde de büyük davul,
ziller ve üçgen) için Eisenstadt’ta bestelenen yap›t›n ilk
kez 31 Mart 1794’te Londra’da çal›nd›¤› öne sürülür.
Haydn bu senfonisine 18. yüzy›l sonunda Avrupa’da çok
popüler olan Türk müzi¤i unsurlar›n›, büyük davul, zil ve
üçgeni de katm›fl, ancak yeniçeri müzi¤inin törensel
havas›n› minör tonda, karanl›k flekilde yans›tm›flt›.
Londral›lar›n konserlerde gürültü yapt›klar›n›, çok rahat
oturarak dinlediklerini, hatta uyuklad›klar›n› gören
Haydn, bunu 94. Sürpriz Senfonisi’nde davul
vurufllar›yla önlemifl, ilgi çekmiflti. Sekiz yüz kiflilik büyük
Hanover Square Rooms konser salonundaki
dinleyicilerin u¤ultusunu bu kez mehter çalg›lar›na yer
verdi¤i Askeri Senfoni’siyle giderdi; ikinci bölüm
dinmeyen alk›fllar üzerine tekrarland›. Viyana’da coflkuyla
karfl›lanan, Paris ve Londra’da ise “Muhteflem ama çok
gürültülü” diye tan›mlanan bu senfoniyi önce Paris’te
dinleyen müzikçi Johann Friedrich Reichardt 1803’te olay›
flöyle anlat›r: “Karfl› konulamayan fliddetteki yeniçeri
müzi¤i çal›nd›: Gösteriflli ziller, üçgen, davullar,
trompetler ve de sesi daha çok ç›ks›n diye yukar›ya as›l›,
muazzam büyüklükte bir davula tüm gücüyle vuran bir
herif!...” Ama Reichardt ‹ngiltere’de gösterilen ilgiye de
flafl›rm›fl: “....Londral› han›mlar ise böyle müzi¤e de¤iflik
bir tepki veriyor, aya¤a f›rl›yor, sevinçle ba¤›r›yor ve
kendilerinden geçinceye, elleri ac›y›ncaya kadar
alk›fll›yorlard›...” Bu baflar›lar üzerine Haydn saraya
takdim edilmifl, hatta Kral III. George ona ‹ngiltere’de
kalmas›n› önermifl, Windsor fiatosu’nda kendisine bir
daire ayr›laca¤›n› söylemiflti, fakat Haydn son y›llar›n›
vatan›nda geçirmek istiyordu. Ancak Salomon’un
arac›l›¤›yla orkestra kadrosunu altm›fl kifliye ç›karmay›,
konsertmaysterli¤e ünlü kemanc› Giovanni Batista
Viotti’nin getirilmesini sa¤lam›fl, gelecek sezon için yeni
senfoniler yazmaya ve 1795 yaz›na kadar Londra’da
kalmaya söz vermiflti.
Senfoninin 4/4’lük ölçüde ve sol majör tondaki 1.
bölümü önce, yirmi üç mezür süren a¤›r (adagio)
tempodaki k›sa bir giriflle bafllar. Bu basit, biraz tutkulu
bafllayan, sonra da kornolarla güçlenen ve –asl›nda
Haydn’›n 1793’te ölen hamilerinden Marianne von
Genzinger için düflünülmüfl matem müzi¤i olan– girifli,
nefleli (allegro) tempodaki as›l k›s›m izler: Flüt ve
obuan›n sundu¤u zarif temayla hafif bafllayan,
güçlenerek süren tema yeni tarz bulufllarla, soru cevap
oyunlar›yla ifllenir. Yar›m kalm›fl bir kadanstan sonra
Rakoçi Marfl› benzeri ikinci tema sunulur.
2. bölüm çabukça (Allegretto) tempoda, do majör tonda
ve 4/4’lük ölçüdedir. Haydn’›n daha önce 1786’da,
Napoli kral›na ithaf etti¤i ‹ki Lir (ancak kolay ezgiler
çalabilen Lira Organizzate) ‹çin Konçerto’sunun ikinci
bölümünden ald›¤› allegretto tempodaki romans önce
sakin flekilde sunulur. Sonra dinleyicileri flafl›rtan flekilde
ifllenir: Ayn› tonda, ayn› ölçüde ve yine neflelice tempoda
–ayn› bölüm bafl›ndaki gibi kalarak– bu romans›n
karakterinin afl›r› de¤ifltirilmesini ilerde Rimsky-Korsakov
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KEINE NACHT MUSIK
Atilla Aldemir keman violin
Itamar Golan piyano piano
Wolgang Amadeus Mozart
Keman ve Piyano ‹çin Sol Major 6. Sonat, KV 301
Sonata in G Major for Violin and Piano, No.6, KV301
Allegro con spirito-Allegro
Keman ve Piyano ‹çin Mi Minör Sonat, KV 304
Sonata in E Minor for Violin and Piano, KV304
Allegro-Tempo di menuetto

Atilla Aldemir
1975 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Atilla Aldemir, 1994’te
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar› yüksek
bölümünde Prof. Dr. Çi¤dem Yonat ‹yicil’in keman
s›n›f›ndan mezun oldu. Ard›ndan, Dr. Nejat Eczac›bafl›
Vakf›’n›n bursuyla gitti¤i Almanya’da Detmold Yüksek
Müzik Okulu’nda Prof. Lukas David’in s›n›f›nda
lisansüstü çal›flmalar›n› pekiyi dereceyle tamamlad›.
Orkestrayla ilk konserini on befl yafl›nda ‹stanbul Devlet
Senfoni Orkestras› eflli¤inde M. Bruch’un keman
konçertosunu seslendirerek veren sanatç›, bugüne kadar
ABD, Avrupa, ‹srail ve M›s›r’da verdi¤i solo konserlerde,
Berlin Senfoni Orkestras›, Philarmonia Wien, Klassische
Philarmonie Bonn, Zagreb Filarmoni Orkestras›, Detmold
Oda Orkestras›, ‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›,
Akbank Oda Orkestras›, Bilkent Senfoni Orkestas› ve
Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Senfoni Orkestras› gibi
topluluklar eflli¤inde çald›. Sanatç›n›n ald›¤› ödüller
aras›nda ‹stanbul Uluslararas› Keman Yar›flmas› ve
Folkwang Yar›flmas›’nda birincilik ödülü, Almanya,
Folkwang-Hochschule Onur Ödülü, Westfalya Eyaleti,
Kulturförderpreis der Westfälischen Wirtschaft ödülü,
TC Kültür Bakanl›¤› Genç Yetenekler Keman
Yar›flmas›’nda ikincilik ödülü bulunuyor. Bugüne kadar
Ayla Erduran, Tibor Varga, Shlomo Mintz ve Ida Händel
ile ustal›k s›n›f› çal›flmalar› yapan sanatç›, solistlik
diplomas› e¤itimini Essen Folkwang Yüksek Müzik
Okulu’nda Prof. Mintcho Mintchev’in s›n›f›ndan takdir
derecesi alarak tamamlam›flt›r. fiubat 2005’te, Zagrep’te
düzenlenen Vaclav Hulm Uluslararas› Keman
Yar›flmas›’nda finale kalarak derece kazanan sanatç›,
çal›flmalar›n› 2002 y›l›ndan bu yana Viyana’da, Barbara
Gorzynska’yla sürdürüyor. Aldemir 1840 yap›m› J.B.
Vuillaume keman›yla çalmaktad›r.

Keman ve Piyano ‹çin Si bemol Majör 15. Sonat, KV 454
Sonata in B flat Major for Violin and Piano, No.15 KV454
Largo-Allegro-Andante-Allegretto
Ara Interval
Meliha Do€uduyal
Keine Nacht Musik*
Johannes Brahms
Keman ve Piyano için Re Minör 3. Sonat, Op. 108
Sonata in D Major for Violin and Piano, No.3, Op.108
Allegro-Adagio-Un poco presto e con sentimento-Presto
agitato
Franz Waxman
Carmen Fantezisi Carmen Fantasy
* Tulip Foundation of Fine Arts and Science taraf›ndan
siparifl edilen bu yap›t›n dünyada ilk seslendirilifli
gerçekleflecektir.
Commisioned by the Tulip Foundation of Fine Arts
and Science and to be given its world premiere at the
Festival.

Sponsor
12.06.2006
Pazartesi Monday, 18.00
Tarih Vakf› Darphane-i Âmire
Binalar›
The Imperial Mint
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Atilla Aldemir
Born in 1975, ‹stanbul Atilla Aldemir began to study
violin with Prof. Çi€dem Yonat ‹yicil at the Mimar
Sinan University State Conservatoire. He started his
postgraduate studies with Prof. Lukas David at Detmold
Hochschule für Musik in 1994 and graduated with
Künstlerische Reifepüfung Diploma in 1999. Aldemir
who has made his debut at the age of fifteen performing
M. Bruch’s violin concerto with the ‹stanbul Symphony
Orchestra, has given solo concerts in many European
countries, USA, Egypt and Israel, with the orchestras
such as Berlin Symphony, Philarmonia Wien,
Klassische Philarmonie Bonn, Zagreb Philharmony,
Detmold Chamber, ‹stanbul State Symphony, Akbank
Chamber, Bilkent Symphony and Presidential State
Symphony. Awarded 1st prize in competitions such as
Folkwang Competition, ‹stanbul International Violin
Competition, Folkwang-Hochschule Honourary Award,
Kulturförderpreis der Westfälischen Wirtschaft Award
and 2nd prize in International Violin Competition of
Turkish Ministry of Culture. He began to study with the
Konzertexamen (equivalent to honours soloist diploma)
at Folkwang Hochschule Essen with Prof. Mintcho
Mintchev and graduated with an ‘honour degree’ in
2002 having participated in masterclass with Tibor
Varga, Ida Händel, Shlomo Mintz, Christoph Poppen,
Barbara Gorzynska. He was a finalist in Vaclav Hulm
International Violin Competition in Zagreb, in February
2005. The artist has been working in Vienna since 2002
with Barbara Gorzynska. Aldemir plays on a 1840-make
J.B. Vuillaume violin.

Warner Classics, Teldec, EMI ve Sony Classical
firmalar›ndan piyasaya ç›kan birçok kayd› da bulunuyor.
1991’den 1994’e kadar Manhattan Müzik Okulu’nda,
1994’ten bu yana da Paris Konservatuar›’nda ders veren
sanatç› oda müzi¤i konusunda verdi¤i derslerin yan› s›ra
zaman›n›, konser programlar› ve turnelere ay›r›yor, di¤er
sanat dallar› ve fliirle de ilgileniyor.
Itamar Golan
Itamar Golan leads a distinguished career as a chamber
music performer, appearing with outstanding soloists
and ensembles throughout the world. Born in Vilnius,
Lithuania, Golan’s family emigrated to Israel when he
was one year old. There he studied piano with Lara
Vodovoz and Emmanuel Krasovsky. At the age of
seven, he first appeared in recitals, and from 1985-1989
he studied at NEC in Boston with Leonard Shure,
Patricia Zander and, later, chamber music with Chaim
Taub. Itamar Golan has partnered Barbara Hendricks,
Maxim Vengerov, Tabea Zimmermann, Ida Händel,
Shlomo Mintz, Kyung Wha Chung, Julian Rachlin,
Mischa Maisky, Sharon Kam, Vadim Repin and Matt
Haimovitz. He is a frequent participant in prestigious
international music festivals, such as Ravinia, Chicago,
Tanglewood, Salzburg, Edinburgh, Ludwigsburg,
Verbier and Lucerne. Mr. Golan has also appeared as
soloist with the Israel Philharmonic, the Berlin
Philharmonic with Zubin Mehta, and The Orchestra
Philharmonica della Scala with Ricardo Muti and has
made a number of recordings for Deutsche
Grammophon, Warner Classics, Teldec, EMI and Sony
Classical. From 1991 to 1994 he served on the faculty at
the Manhattan School of Music and is currently on the
staff of the Conservatoire de Paris, sharing his time
between teaching chamber music, concert tours and
other artistic interests, including poetry.

Itamar Golan
Döneminin önde gelen sanatç› ve topluluklar›yla yapt›¤›
çal›flmalarla dünya çap›nda ayr›cal›kl› bir kariyere imza
atm›fl olan piyanist Itamar Golan Litvanya’da do¤du, bir
yafl›nda da ailesi ‹srail’e göç etti. Burada Lara Vodovoz ve
Emmanuel Krasovsky ile piyano çal›flmalar›na devam
eden Golan, henüz yedi yafl›ndayken ilk resitalini verdi.
Chaim Taub ile oda müzi¤i çal›flt› ve birçok kez
Amerikan-‹srail Onur Bursu’nu kazand›. 1985-1989 y›llar›
aras›nda Boston’daki New England Konservatuar›’nda
Leonard Shure ve Patricia Zander ile e¤itim gördü.
Çal›flmalar›n› oda müzi¤inde yo¤unlaflt›ran Golan,
Barbara Hendricks, Maxim Vengerov, Tabea
Zimmermann, Ida Händel, Shlomo Mintz, Kyung Wha
Chung, Julian Rachlin, Mischa Maisky, Sharon Kam,
Vadim Repin and Matt Haimovitz gibi önemli sanatç›larla
konserler vermekte ve kay›tlar gerçeklefltirmekte. Sanatç›,
ayr›ca, Ravinia, Chicago, Tanglewood, Salzburg,
Edinburgh, Ludwigsburg, Verbier ve Lucerne gibi sayg›n
festivallerde konserler vermifltir. Zubin Mehta
yönetimindeki ‹srail ve Berlin Filarmoni orkestralar›yla
konserler veren Golan, ayr›ca Ricardo Muti yönetimindeki
The Orchestra Philharmonica della Scala ile de çeflitli
konserler verdi. Golan’›n Deutsche Grammophon,
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yaln›zca 15 Louis alt›n› (Louis d’or) alabilmifl olmas›ndan
dolay› babas›na yak›nan– Mozart’›n bu sonatlar›,
kendisinin bu alanda gençlik deneyimlerinden sonraki ilk
baflar›l› örnekleri olarak kabul edilir. Dizinin “minör”
tondaki tek sonat› olan yap›t, Mannheim’da Aloysia
Weber’e 1778 fiubat’›nda âfl›k olduktan sonra geldi¤i
Paris’teki mutsuz yaln›zl›¤›n›, belki de on iki y›l önce bu
kentte ulaflt›¤› “harika çocuk” baflar›s›n› elde
edememenin buruklu¤unu da yans›t›r. Derin duygusall›¤›
bak›m›ndan o y›llarda pek az benzeri olan KV 304 Sonat,
mi minör tonda, 4/4’lük alla breve ölçüde –yani iki misli
h›zl›– olarak iflaretlenen, çabuk (allegro) tempoda her iki
çalg›n›n dümdüz, unison girifliyle hafif (piano), ancak
huzursuzca bafllar; hemen sekizinci mezürde 8’lik
notalarla güçlü (forte) belirlenen motifle kontrast
oluflturulur. Bu motif de so¤ukkanl› bir armoni ile ifllenen
ustaca kurulmufl bölümde önemli bir rol üstlenir. Sakin
tempoda, 3/4’lük ölçüde piyanonun temay› duyurmas›yla
melankolik mi minör tonda zarifçe bafllayan ikinci ve son
bölüm bir menuet bafll›¤›n› tafl›mas›na karfl›n, bu eski
dansla pek iliflkisi yok gibidir. Trio yerine de mi majör
tonda afl›r› zariflikte bir intermezzodan sonraki tekrarda
al›fl›lmam›fl tarzda yine minör tona dönüflerek konçertant
tarzda sonat sona erer (Süre 14’).

PROGRAM NOTLARI
Mozart (1756-1791)
Keman ve Piyano ‹çin Sol Majör 6. Sonat, KV 301
Allegro con spirito-Allegro
Mozart’›n 1778 fiubat’›nda Mannheim’da yazd›¤› san›lan
ve Pfalz Kontesi Maria Elizabeth’e ithaf edilen 6 sonat›n
ilki olan Mi Minör Sonat’ta, Dresdenli konzertmayster
Joseph Schuster’in keman sonat› konusundaki etkilerinin
ilk belirtileri sezilir. Mi minör sonatta ana temay› sunma
görevi önce kemana verilmifl, piyanoyla eflitlik konusunda
ilk ad›mlar at›lm›flt›. Schuster’in sonatlar›n› inceledi¤i ve
s›k s›k çald›¤›, Mozart’›n Salzburg’daki k›zkardefline
Münih’ten yazd›¤› ve bu sonatlar›n kopyalar›n› da
yollad›¤› 6 Ekim 1777 tarihli mektuptan da anlafl›l›r.
Mozart bu popüler sonatlar›n fena olmad›¤›n›, kendi 6
sonat›n› da bu stilde yazaca¤›n› anlat›r. Mannheim saray
baflkemanc›s› Christian Cannabich’le düzenlenen müzikli
partilerde çal›nd›¤› bilinen bu sonatlar›n ilk üçü (KV 301302-303) Paris’ten önce Mannheim’da bestelendi, ancak
dizgisini yapt›rma olana¤› bulunamad›¤› için Op. 1
bafll›¤›yla bask›s› Paris’e kald›. Mozart 26 Eylül 1778’de
Paris’ten ayr›l›rken bask›lar› bitmeyen bu sonatlar›n yolda
Kaysersheim’da eline geçen nüshalar›n› 7 Ocak 1779’da
Münih’te ithaf etti¤i Kontes’e bizzat kendi eliyle
sunabildi. ‹ki bölümlü olan sonat›n 4/4’lük ölçüde, mi
minör tonda ve çoflkulu, esprili çabukluktaki (allegro con
spirito) tempoda bafllayan 1. bölümünün giriflinde ilk
melodik temay› keman duyurur. Ritmik yap›daki ikinci
temay› ise piyano sunar. Sonra da rollerini mükemmel
tarzda de¤iflirler. Hatta keman, piyanonun “alberti bas”
denen k›r›k akorlarla melodiye basit efllik tarz›n› bile taklit
eder. Keman›n efllik partisi de hiç bofl b›rak›lmam›flt›r ve
bu çalg›ya verilen önemi belirtir. (Ancak yine de baz›
uzmanlar, o arada Mozart’›n Hollandal› Dejean için flüt
eserleri yazmas› nedeniyle, keman partisini daha çok flüte
yak›n bulur.) 2. bölüm 3/8’lik ölçüde, mi minör tonda,
çabuk (Allegro) tempoda, geleneksel 3 bölmeli (ABA)
Frans›z rondosu formundad›r. Bu kez keman, Gigue
benzeri melodiyi piyanodan kaparak al›r. Ortadaki sol
minör tondaki bölmeyi ise keman, noktal› ritimde tek
bafl›na duyurur (Süre 15’).

Mozart (1756-1791)
Keman ve Piyano ‹çin Si bemol Majör 15. Sonat, KV 454
Largo-Allegro-Andante-Allegretto
Mozart 1784 y›l› bafllar›nda Viyana’dan babas›na
gönderdi¤i mektupta oldukça gururluydu: Befl haftadan
k›sa bir sürede yirmi iki konsere ç›km›fl, k›saca Akademie
ad› verilen konserlerde, Richter Akademisi’nde,
Viyana’daki Rus Elçisi Prens Gallitzin’in kona¤›nda ve
Kont Johann Esterhazy’nin saray›nda çalm›flt›. Bu
aradaki bestecilik çal›flmalar› da verimliydi: Mart ay›nda
piyano ve üfleme çalg›lar dörtlüsü için Mi bemol Majör
Beflli’den (KV 452) üç hafta sonra, Sol Majör 17. Piyano
Konçertosu’ndan (KV 453) hemen sonra yine bir
Akademie konseri için Mantua’dan gelen ‹talyan
kemanc› Regina Strinasacchi (1761-1839) için Si bemol
Majör Piyano ve Keman Sonat›’n› (KV 454) besteledi.
Ancak yetifltirebildi¤i keman partisini 29 Nisan günü,
konser akflam›, yirmi yafl›ndaki kemanc›ya verebildi;
piyano partisini bir eskizden –büyük bir ustal›kla– kendi
çald›. Eskizde yaln›zca efllik motifleri ve tonalite
de¤ifliklikleri iflaretlenmiflti. ‹mparator II. Joseph’in
huzurunda, Kärntnertor Tiyatrosu’ndaki konser baflar›l›
olmufl, Wiener Zeitung bu yeni sonat›n tüm dinleyicilerce
be¤enildi¤ini yazm›flt›. Mozart da konserden ve
Strinasacchi’den memnun kalm›fl, babas›na yazd›¤›
mektupta, kemanc›n›n çok zevkli ve duygulu bir çal›fl›
oldu¤unu bildirmiflti. Ertesi y›l baba Mozart da,
Salzburg’da dinledi¤i bu ‹talyan kemanc›y› överek o¤luna
hak veriyor ve “...her notay› duyguyla seslendiriyor;
senfonilerde bile her fley anlaml›, adagioda ise kimse
onun gibi hissederek çalamaz. Yani, yetenekli bir kad›n

Mozart (1756-1791)
Keman ve Piyano ‹çin Mi Minör Sonat, KV 304
Allegro-Tempo di menuetto
K›rk üç keman sonat›yla bu alanda çok önemli ürünler
veren, ilk sonat›n› yedi, sonuncusunu da otuz bir yafl›nda
besteleyen Mozart’›n KV 304 olarak numaraland›r›lan Mi
Minör Sonat’›, annesiyle birlikte ç›kt›¤› ve Mannheim’dan
Paris’e kadar uzanan yolculu¤unda “Piyano ve Keman
‹çin Sonat” bafll›¤›yla yaz›lan sonatlar (KV 296, 301, 302,
303, 304, 305, 306) içinde yer al›r. Bunlardan alt›s›n› (KV
301-306) 1778’de Paris’te Pfalz Kontesi Maria Elizabeth’e
ithaf ederek opus 1 olarak yay›mlayan, –ancak bunlar için
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Hollanda’da yüksek lisans yapm›flt›r. Uzun y›llar Mimar
Sinan Üniversitesi’nde piyano, solfej, armoni dersleri
veren Do¤uduyal’›n besteleri aras›nda orkestra için Süit
(1987), Anadolu Süiti (1998), Elegy (1998), Perge (1999);
pek çok oda müzi¤i eseri, piyano parçalar›
bulunmaktad›r. Besteci içinde Mozart’›n ve de müzi¤inin
öyle ya da böyle, direkt ya da dolayl› rol oynad›¤› bir
parça tasarlam›flt›r. Ancak yap›t sadece bu dâhi besteciye
bir sayg› sunmak fleklinde de¤il, ayn› zamanda bir
temadaki çeflitlemelerin bir “numune kartonunu” da
gösterecek biçimde oluflturulmufltur. Meliha Do¤uduyal,
farkl› müzik kültürlerinden, ayr› zaman dilimlerinden
gelen verileri, de¤iflik tarz söylemlerle yeni bir biçim
denemesinde birarada, bir mekânda kullanmaktad›r.
21. yüzy›lda yaflayan ve yazan bir besteci olarak kiflisel
edinimlerden yola ç›k›p kendi tarz›nda, görüflünde,
müzikal yaklafl›m biçiminde, sezinledi¤iyle Mozart’›n
“temposunu” ve müzi¤inin “ritmini” kendi hikâyesine
sürüklemekte, kar›flt›rmaktad›r. Mozart’›n müzi¤inde
kendini gösteren evrensel sevgi temas› ve kiflili¤indeki
nefleyle ölüm aras›nda gidip gelen duygu durumu bu
yap›tta büyülü gerçekçi ö¤e olarak öne ç›kart›l›r.
Yaflam›ndaki ac›lar, sessiz karamsarl›¤›, sevimlili¤i,
flakac› rahatl›¤› ve de keflfetti¤i anlams›zl›klara gülüflü;
bütün bunlar hep birlikte bir temasal bütünlük içinde
yans›t›l›r.

bir erkekten daha etkili çalabilir san›r›m” diyordu. Konser
akflam›, canl› bir tempoda bafllam›fl olan sonat›n
allegrosuna Mozart sonradan a¤›r bir girifl eklemifl,
bestelenifl tarihi olarak “Viyana, 21 Nisan 1784- Keman
Eflli¤inde Bir Piyano Sonat›” kayd›n› düflmüfltü.
Mozart’›n son üç büyük sonat›n›n ilki olan si bemol
Majör Sonat tümüyle kendine özgü bir benzetim stiliyle
yaz›lm›fl, bir çalg›n›n duyurdu¤u müzik cümlesi di¤eri
taraf›ndan aynen ya da süslenerek taklit edilmifl ve bu da
büyük bir denge içinde gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca
Mannheim ve Paris Keman Sonatlar›’nda bafllat›lan
diyalog prensibi gelifltirilmifl, yenilik olarak virtüözlü¤e
varan konçertant bir çal›fl öngörülmüfltür. Elyazmas›
Stockholm’de bulunan sonat, ilk kez 1784’te Viyana’da
Torricella taraf›ndan “3 Sonates pour le clavecin, la
dernière accomp de violon” (Sonuncusu Keman Efllikli
Olan, Klavsen ‹çin Üç Sonat) bafll›¤›yla yay›mlanm›flt›r.
Üç bölümlü sonat›n 1. bölümü si bemol majör tonda,
4/4’lük ölçüde ve ancak 13 mezür süren a¤›r (largo) ve
törensel bir giriflle bafllar; iki çalg› da birbirini taklit eder
gibidir. Yine ayn› tonalite ve ölçüde, ancak çabuk
(allegro) tempodaki bölmede ise iki çalg›, özellikle ikinci
teman›n duyuruluflunda ideal flekilde dengelidir. Tekrar
(reprise) k›sm›nda ise ikinci teman›n tekrar beliriflinde
iki çalg› rollerini de¤ifltirir. 2. bölüm 3/4’lük ölçüde, mi
bemol majör tonda, a¤›rca (andante) tempoda ve
rapsodik bir anlat›mdad›r. Yap›t›n en baflar›l› bölümü
olarak görülen andantede ana temay› önce, büyük bir
içtenlik ve virtüözlükle, keman sunar. Elejik mizaçta,
flafl›rt›c› armonilerle dolu bölümde teman›n ikinci
duyuluflunda iki çalg› yine buluflur. Si bemol minör
tondaki, gelifltirim tarz› orta bölmede ise a¤›r (largo)
girifl, armoni d›fl› de¤iflimlerle an›msan›r. 3. bölüm
4/4’lük ölçüde, yine si bemol majör tonda, çabukça
(allegretto) tempoda bir rondodur. Mozart’›n
sonatlar›nda yeni uygulamaya bafllad›¤› virtüöz yorum
özellikle parlak coda’da zirveye ulafl›r, hem de aldat›c›
allegretto bafll›¤›na hiç uymayan h›zda birbirini izleyen ya
da tamamlayan, çözen usta bulufllarla...
Mozart’›n ölümünden sonra, efli Konstanze’nin anlatt›¤›
bir öykü de ilginçtir: Konser akflam› locas›nda oturan
‹mparator II. Joseph, dürbünüyle bakt›¤›nda Mozart’›n
önünde nota olmad›¤›n› fark eder. Mozart’a, sonat›n
notas›n› getirmesini emreder. Nota, yaln›zca ölçü
çizgileri çekilmifl bir porteden ibarettir ve baz› yerlerine
yaln›zca notlar düflülmüfltür! (Süre 25’)

Brahms (1833-1897)
Keman ve Piyano ‹çin Re Minör 3. Sonat, Op. 108
Allegro-Adagio-Un poco presto e con sentimento-Presto
agitato
Brahms üç keman sonat›ndan ilkini Güney Avusturya’da
Wörther See’de, ikincisini ‹sviçre’de Bern’in güneyindeki
Thun’da yazm›flt›r. 1886 yaz›nda bafllad›¤› 3. Sonat’›n›,
opus 108 ‹kili Konçerto’suyla u¤raflt›¤›nda b›rakm›fl,
1888’de yine Thun gölü k›y›s›nda tamamlam›flt›r. Ayn›
y›l›n 22 Aral›k günü Brahms, ünlü Macar kemanc› Jenö
Hubay ile Budapeflte’de ilk kez seslendirdi¤i yap›t› birkaç
hafta sonra Joseph Joachim ile Viyanal› dinleyicilere
çalm›flt›r; ancak sonat›n› bir kemanc›ya de¤il de, orkestra
flefi ve piyanist Hans von Bülow’a ithaf etmifltir. Brahms,
üç bölümden oluflan ilk iki keman sonat›na göre daha
karamsar bir havada olan bu dört bölümlü yap›t›n› pek
be¤enmedi¤i halde de¤ifltirip düzeltecek yerini
bulamam›fl ve oldu¤u gibi b›rakm›flt›r. Bugün birçok
elefltirmen, romantik bir melankoliyi yans›tan bu sonat›
di¤erlerine göre daha baflar›l› bulmaktad›r. Re minör
tonda, 4/4’lük ölçüde, etkili ve canl› bir anlat›mla
bafllayan 1. bölüm (allegro alla breve) keman›n sundu¤u
genifl melodili, huzursuz havadaki ana temayla hemen
ilgi çeker. Piyanonun senkoplu eflli¤iyle geliflen temay›
izleyen ve önce piyanoda duyulan ve Rahmaninov’u
an›msatan yan tema da duygulu (espressivo) ve belirgin
bir yumuflakl›kta olmas›na karfl›n yine de sakin de¤ildir.
Durmadan, tutkulu patlay›fllarla ilerleyen bölüm re
minör tonda sona erer. Re majör tonda, 3/8’lik ölçüdeki

Do€uduyal (1959-)
Keine Nacht Musik
Tromboncu Mahmut Do¤uduyal’›n k›z› olarak do¤an ve
befl yafl›nda ‹stanbul Belediye Konservatuar›’nda Ergican
Saydam’dan ald›¤› piyano derslerinden sonra ‹stanbul
Devlet Konservatuar›’nda Suna Erel ve Metin Ö¤üt ile
çal›flan Do¤uduyal, Kompozisyon bölümünü de ‹lhan
Usmanbafl, Ercivan Saydam ve Adnan Saygun’un
ö¤rencisi olarak 1986’da bitirmifl; daha sonra
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2. bölüm (Adagio) a¤›r ve sakin havas›yla ilk bölüme tam
bir kontrast oluflturur. Önce keman›n içtenlikle sundu¤u
ak›c›, lied havas›ndaki ezgi, bu sade ve k›sa bölümde iki
kez duyulur. Müzik yazar› Peter Latham “böylece arada
bir parlayan” bu bölümü, “Brahms’›n uzun sakall› d›fl
görünüflü alt›nda çarpan s›cak ve hüzünlü yüre¤inin
ender belgelerinden biri” olarak tan›mlar. Fa diyez minör
tonda, 2/4’lük ölçüde ve scherzo biçimindeki 3. bölümü
(Un poco Presto e con sentimento) ise, Peter Latham
“gölgeli bir arka plana karfl›, alaca karanl›kta parmak
uçlar›nda yap›lan bir dans”a benzetir. Brahms’a özgü bir
intermezzo gibi, kesik staccato’larla özgün ritimde ve
sinirli havada geliflen bölüm, ilk bölümü de an›msat›r.
6/8’lik ölçüde vahflice bafllayan 4. bölüm (Presto
Agitato) çok h›zl›, bir f›rt›na gibi girer. Heyecan ve
gerilimle sunulan büyük ve gösteriflli ana tema –de¤iflik
formda bir rondoya benzeyen– bu bölüme kavgac› bir
karakter verir. Daha sakin havadaki, koral biçimindeki
ikinci tema bu tutku ve gerilimi pek az hafifletir. Sonat
teknik güçlüklerle dolu bir koda ile sona erer (Süre 22’).

M‹LL‹ REASÜRANS ODA ORKESTRASI
M‹LL‹ REASÜRANS
CHAMBER ORCHESTRA
“Hasan Ferit Alnar ve Dmitry Shostakovich’in
do¤umunun 100. y›l› an›s›na”
‘In honour of the 100th Anniversary of Hasan Ferit
Alnar and Dmitry Shostakovich’
Milli Reasürans Oda Orkestras›
Milli Reasürans Chamber Orchestra
Hakan fiensoy flef conductor
Ruhi Ayangil solist soloist
Hakan fiensoy
1968 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Hakan fiensoy, keman
e¤itimine 1977-1978 döneminde girdi¤i ‹TÜ Türk Müzi¤i
Devlet Konservatuar›’nda Prof. Ayhan Turan gözetiminde
“H›zl› E¤itim Özel Keman Birimi”nde bafllad›. 1988
y›l›nda kazand›¤› bursla yüksek lisans e¤itimi yapmak
üzere Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde e¤itimine bafllad›.
Burada Trevor Williams’›n s›n›f›ndan mezun oldu. ‹lk
resitalini 1984 y›l›nda veren sanatç› günümüze de¤in
‹talya, Fransa, Romanya, ABD, ‹sveç, Bulgaristan,
‹ngiltere, Meksika, Çek Cumhuriyeti, Kuzey K›br›s ve
Türkiye’de pek çok orkestra konserine solist olarak kat›ld›,
resitaller verdi ve orkestralar yönetti. 1990-92 döneminde
‹TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans e¤itimini
tamamlayan fiensoy; 1992-93 sezonunda Çukurova Devlet
Senfoni Orkestras›, 1999-2003 y›llar› aras›nda Cemal Reflit
Rey Senfoni Orkestras› ve 2001-2004 y›llar› aras›nda
Mersin Oda Orkestras› baflkemanc›l›¤›n› görevini
üstlendi. fiensoy, Milli Reasürans Oda Orkestras› ve
Akbank Oda Orkestras›’n›n kurucu üyesidir. 1992 y›l›nda
‹talya San Bartalameo’da yap›lan Uluslararas› Rovere
D’Oro Oda Müzi¤i yar›flmas›nda dördüncülük ödülü alan
sanatç›, ayn› y›l ‹talya Bari’de yap›lan Uluslararas›
Chritoph Colombus Festivali’nin aç›l›fl konserini
gerçeklefltirdi. fiensoy, 2000 y›l› Mart ay›nda Paris Louvre
Müzesi Oditoryumu’nda yorumlad›¤› Mozart’›n “Türk”
bafll›kl› konçertosuyla büyük be¤eni toplad›. Pek çok radyo
ve televizyon program›na yap›mc› ve yorumcu olarak
kat›lan Hakan fiensoy, ulusal bestecilerimizin yap›tlar›n›
yorumlamaya da özen göstermektedir. Münir Nurettin
Beken’in kendisine ithaf etti¤i ‹stanbul Masallar› yine ayn›
bestecinin Çanakkale fiehitleri senfonik süiti ve Testi
K›r›klar›, Hasan Tura’n›n Çanakkale, O¤uzhan Balc›’n›n

Münir Nurettin Beken
Yayl› Çalg›lar için Fantezi “Ayfle”
Fantasy for Strings “Ayfle”
Serenade (Lento-Andante Espressivo)-Nazire (Allegretto)
Hasan Ferit Alnar
Kanun Konçertosu
Concerto for Qanun
Moderato-Lento non troppo-Allegro poco moderato

Waxman (1906-1967)
Carmen Fantezisi
Waxman 1947’de düzenledi¤i festivalle u¤rafl›rken John
Garfield’›n kemanc› rolünü oynad›¤› Humoresque adl›
film için Bizet’nin Carmen operas›ndan temalar üzerine
müzi¤i tamamlad›. Keman ve orkestra için olan bu
müzi¤i, filmde gerçekte ünlü kemanc› Isaac Stern
çal›yordu. Asl›nda Waxman yap›t› bir di¤er ünlü
kemanc›ya Jasha Heifetz’e ithaf etmiflti. Heifetz de
Carmen Fantezisi’ni birkaç ay sonra, film piyasaya
ç›kmadan önce, 9 Kas›m 1946’da Donald Voorhees
yönetimendeki RCA Victor Senfoni Orkestras› eflli¤inde
bir kay›t gerçeklefltirdi.
Piyano eflli¤iyle de çal›nabilen Carmen Fantezisi,
piyanonun 2/4’lük ölçüde, la majör tonda, çabuk ve
oyuncu (allegro giocoso) tempoda 19 mezür boyunca
duyurdu¤u, ünlü Toreador marfl›yla bafllar; sonra keman
k›sa bir kadansla girer. 2/4’lük ölçüdeki habanera dans›
türlü süslemelerle, çift seslerle ve akorlarla sergilenir.
Keman›n sol telinde, 3/4’lük ölçüde, oldukça ›l›ml›
a¤›rl›ktaki (andante molto moderato) tempoda
duyurdu¤u duygulu ezgiden sonra, çabuk (allegro)
tempoda, 3/8’lik ölçüdeki canl› seguidilla dans›, aralarda
virtüöz kadans geçiflleriyle süslenerek yans›t›l›r. Canl›
pasajlardan sonra da eser, Çingene k›zlar›n ikinci
perdedeki 3/4’lük ölçüdeki k›vrak dans›n› ola¤anüstü
parlak ifllemelerle duyurarak sona erer (Süre 9’).

Ara Interval
Dmitry Shostakovich
Andante & Polka
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Floransa An›s›, Op. 70
Souvenir de Florence, Op.70
Allegro con spirito-Adagio cantabile e con moto-ModeratoTempo I-Allegretto moderato-Allegro vivace-più vivace

Sponsor
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Büyüsüz Sözcük adl› yap›tlar›n›n dünya prömiyerlerini flef
olarak idare etmifltir. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda pek çok
orkestraya konuk flef olarak davet edilen sanatç› ‹stanbul
Oda Orkestras› ve Filarmonia ‹stanbul topluluklar›n›n
daimi flefi ve müzik direktörüdür.

Adrian Petrescu, Ça¤atay Akyol, Esra Seda Uçan, Ruflen
Günefl, Çimen Karaömero¤ullar›, Faz›l Say, Ola Rudner,
Bülent Evcil, Reyent Bölükbafl›, Hakan fiensoy, Arto
Noras, Hande Özyürek, Efe Baltac›gil, Renee Giessen,
Feryal Türko¤lu, Ferda Yetifler, Rüya Taner, Marin Gerass,
Ryunosuke Abe, Sevil Ulucan, Tuba Bayav, Nilgün Yüksel
Ketenci, Yaren Budak, Nazl› Alptekin, Hasan Alptekin,
Gabriele Cassone, R›fat Hasanov, Cecila Loda, Elena
Contin, Murat Göksu, Cavit Karakoç, Gürhan Eteke,
Elumar Azimov, Murat Demiral, Mustafa Perin, Emil
Silviu Ciobota, Tülay Uyar, Levent Gündüz gibi solistlerin
kat›l›m›yla Rengim Gökmen, Howard Griffiths, Tadeusz
Strugala, Ender Sakp›nar, Cem Mansur, I. Ionescu Galati,
Gürer Aykal, Charles Olivieri-Munro, Felix Carrasco,
Emin Güven Yafll›çam, Hakan fiensoy, Yalç›n Ad›güzel,
Giancarlo di Lorenzo gibi tan›nm›fl fleflerin yönetiminde
say›s›z konser veren Milli Reasürans Oda Orkestras›,
Aral›k 1998’de gerçekleflen 2. ‹stanbul Müzik
Festivali’nde aralar›nda genç kuflak bestecilerimizden
Mehmet Nemutlu’nun toplulu¤a ithaf etti¤i Op. 132 MR
adl› yap›t›n de bulundu¤u befl yeni Türk yap›t›n ilk
seslendiriliflini yapm›fl, Sevda Cenap And Vakf›’nca
düzenlenen 1999 Uluslararas› Ankara Müzik Festivali,
Cemal Reflit Rey Konser Salonu’nca 2000 y›l›nda
düzenlenen 5. Uluslararas› Gençlik Festivali ve 14.
Uluslararas› ‹zmir Festivali’ne kat›lm›flt›r. Toplulu¤un ilk
CD’si, Milli Reasürans T.A.fi.’nin kuruluflunun 70. y›l›
dolay›s›yla, flef Rengim Gökmen yönetiminde romantik
dönem bestecilerinin eserlerine ayr›lm›fl ve 1999 yaz›nda
dinleyicilerin be¤enisine sunulmufltur.

Hakan fiensoy
Born in ‹stanbul in 1968, Hakan fiensoy started his
violin studies under Prof. Ayhan Turan at the “Swift
Education Special Violin Unit” in ‹TU Turkish Music
State Conservatoire he entered in the academic year of
1977-78. Awarded with a scholarship in 1988, he started
his postgraduate education at the London Royal College
of Music and graduated from Trevor Willams’s class.
Following his recital debut in 1984; the artist performed
in numerous orchestra concerts as a soloist, gave recitals
and conducted orchestras in Italy, France, Romania,
USA, Sweden, Bulgaria, United Kingdom, Mexico,
Czech Republic, Northern Cyprus and Turkey.
Completing his postgraduate education at the ‹TU Social
Sciences Institute in 1990-92; fiensoy performed as first
violin at the Çukurova State Symphony Orchestra from
1992 to 1993, the Cemal Reflit Rey Symphony Orchestra
from 1999 to 2003 and the Mersin Chamber Orchestra
from 2001 to 2004. fiensoy is a founder member of the
National Reassurance Chamber Orchestra and Akbank
Chamber Orchestra. The artist became the fourth in the
International Rovere D’Oro Chamber Music
Competition 1992 in San Bartalameo, Italy and gave the
opening concert of the International Christoph
Colombus Festival in Bari, Italy the same year. fiensoy
received great acclaim with his interpretation of Mozart’s
concerto ‘Turk’ he performed at the Paris Louvre
Museum Auditorium in March 2000. Contributing to
many radio and television programmes as a producer
and a performer, Hakan fiensoy attaches great
importance to interpreting works of national composers.
The artist has conducted world premières of ‘‹stanbul
Tales’, dedicated to fiensoy by Münir Nurettin Beken, the
symphonic suit of “Martyrs of Dardanelles” and ‘Broken
Pitcher’ by the same composer, ‘Dardanelles’ by Hasan
Tura, and “Word without a Spell” by O€uzhan Balc›.
Invited as a guest conductor to national and
international orchestras, the artist is the permanent
conductor and musical director of ‹stanbul Chamber
Orchestra and Philarmonia ‹stanbul.

Milli Reasürans Chamber Orchestra
Milli Reasürans TAfi has set up in 1996 the Milli
Reasürans Chamber Orchestra consisting of the artists
most of whom continue their soloistic careers. The
Orchestra has performed its first concert on the 10th of
April, 1996 under the conducting of Howard Griffiths
which has been criticised very affirmatively by the
observers and the press. Since 1996 Milli Reasürans
Chamber Orchstra has performed innumerable concerts
under the conducts of world known conductors such as
Rengim Gökmen, Howard Griffiths, Tadeusz Strugala,
Ender Sakp›nar, Cem Mansur, I. Ionescu Galati, Gürer
Aykal, Charles Olivieri-Munro, Felix Carrasco, Emin
Güven Yafll›çam, Hakan fiensoy, Yalç›n Ad›güzel,
Giancarlo di Lorenzo with the world-known Turkish and
foreign soloists such as Victor Pikaisen, Cihat Aflk›n,
Özcan Ulucan, Zeynep Yamantürk, Adrian Petrescu,
Ça€atay Akyol, Esra Seda Uçan, Ruflen Günefl, Çimen
Karaömero€ullar›, Faz›l Say, Ola Rudner, Bülent Evcil,
Reyent Bölükbafl›, Hakan fiensoy, Arto Noras, Hande
Özyürek, Efe Baltac›gil, Renee Giessen, Feryal Türko€lu,
Ferda Yetifler, Rüya Taner, Marin Gerass, Ryunosuke
Abe, Sevil Ulucan, Tuba Bayav, Nilgün Yüksel Ketenci,
Yaren Budak, Nazl› Alptekin, Hasan Alptekin, Gabriele
Cassone, R›fat Hasanov, Cecila Loda, Elena Contin,
Murat Göksu, Cavit Karakoç, Gürhan Eteke, Elumar

Milli Reasürans Oda Orkestras›
Milli Reasürans TAfi, 1996 y›l› bafl›nda ço¤u solistlik
kariyerini devam ettirmekte olan sanatç›lardan oluflan
Milli Reasürans Oda Orkestras›’n› kurmufltur. ‹lk
konserini 10 Nisan 1996 tarihinde ‹ngiliz flef Howard
Griffiths yönetiminde veren Orkestra, gerek izleyiciler
gerekse bas›ndan çok olumlu elefltiriler alm›fl ve
almaktad›r. O tarihten günümüze s›ras›yla Victor
Pikaisen, Cihat Aflk›n, Özcan Ulucan, Zeynep Yamantürk,
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yolunda yapt›¤› araflt›rma ve çal›flmalar nedeniyle 1992
Hürriyet-Jayseess (Kültürel Baflar› Türkiye Birincili¤i)
ödülü verildi. Kuruluflu aflamas›nda, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Sanat ve Tasar›m Fakültesi Dekan Yard›mc›s›,
Müzik Topluluklar› Program Yürütücüsü, Müzik ve Sahne
Sanatlar› Bölümü Baflkan› görevlerinde bulundu. Ruhi
Ayangil, halen ayn› fakültenin Müzik ve Sahne Sanatlar›
Bölümü baflkan› ve YTÜ-Vedat Kosal Müzik Araflt›rmalar›
Merkezi müdürü olarak görevini devam ettiriyor.

Azimov, Murat Demiral, Mustafa Perin, Emil Silviu
Ciobota, Tülay Uyar, Levent Gündüz and had each time
received very favourable criticism from the audience as
well as the related press and illustrations. The
Orchestra, under the sponsorship of Milli Reasürans
T.A.fi., has also performed in the 2nd ‹stanbul Music
Festival in December 1998 performing for the first time
op.132 MR of Mehmet Nemutlu, one of the younger
generation Turkish composers, consisting of five new
pieces which was dedicated to the Milli Reasürans
Chamber Orchestra by the composer, and in the 1999
International Ankara Music Festival organized by the
Sevda-Cenap And Foundation and in 2000 in the 5th
International Youth Festival organized by the Cemal
Reflit Rey Concert Hall as well as in the 14th
International ‹zmir Festival all receiving very favourable
views of the critics. The first CD of the Orchestra which
was planned for the occasion of Milli Reasürans T.A.fi.’s
70th anniversary, was completed in 1999 consisting of
the works of romantic period composers under the
conduct of Rengim Gökmen.

Ruhi Ayangil
Türk müzi¤i orkestra-koro yönetmeni Ruhi Ayangil,
üniversite y›llar›nda ‹stanbul Belediye Konservatuar›’nda
flan, solfej ve armoni e¤itimi gördükten sonra Cemal
Reflit Rey’le piyano ve armoni çal›flt›. 1973-1981 y›llar›
aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Korosu’nu çal›flt›rd› ve bu
koronun yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki bütün konserlerini
yönetti. H. Ferid Alnar’›n (1906-1978) Kanun
Konçertosu’nu (Alnar d›fl›nda) 1980’de ‹stanbul Devlet
Senfoni Orkestras› eflli¤inde ilk seslendiriliflini
gerçeklefltirdi. Sanatç›, Manchester ve Londra’da kanun
saz› ve Türk Müzi¤i’nin geliflim safhalar› üzerine, kanunla
örneklemeli konferanslar verdi. Bu konser ve konferanslar
dizisini Berlin, Roma, Napoli’de ve Wisconsin
Üniversitesi’nde yineledi.1983’te kurdu¤u Ayangil Türk
Müzi¤i Orkestra ve Korosu ve ba¤l› icra birimleri ile
‹stanbul, Helsinki, Monfalcone, Calabria festivallerinde,
ayr›ca Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Gents, Münster,
Rheine, Bielefeld, Düsseldorf’da klasik Türk müzi¤i
konserleri verdi. Yönetimindeki Sitâre Orkestras› ile ç›kt›¤›
Pakistan turnesi s›ras›nda modern Türk Müzi¤i
repertuar›ndan örnekler sundu. Yine Ayangil Ensemble ile
Ferrara, Moldova, Brüksel, Trablus, Bingazi ve Kuveyt
konserlerini gerçeklefltirdi. 2006’da Orchestra della
Toscana’n›n davetlisi olarak gitti¤i ‹talya’da bu orkestra
ile ayn› sahneyi paylaflarak Siena, Poccibonci, Leigne,
Pisa, Carrara, Arezzo ve Floransa’da Bat›l› bestecilere
esin kayna¤› olan Türk makam müzi¤i baflyap›tlar›n›,
orkestra ile de¤iflimli olarak, yönetimindeki Ayangil
Ensemble ile karfl›laflt›rmal› dinleti plan› çerçevesinde
seslendirdi. Çeflitli dergi ve gazetelerde müzik üzerine
yaz›lar›, makaleleri yay›mlanan ve makam temelli Türk
müzi¤i bestecili¤i alan›nda da çeflitli ürünler veren
sanatç›ya, Türk müzi¤inin tarihsel kökleri ve geliflmesi

Ruhi Ayangil
An orchestra and chorus conductor of Turkish Music,
Ruhi Ayangil studied piano and harmony with Cemal
Reflit Rye following his education at the ‹stanbul
Municipal Conservatoire on singing, solfegé and
harmony. He trained the Bosphorous University Chorus
from 1973 and 1981 and conducted all their concerts
during this period in Turkey and abroad. Ayangil
performed the première of H. Ferid Alnar’s (1906-1978)
“Concerto for Qanun” (except Alnar) with ‹stanbul State
Symphony Orchestra in 1980. Giving conferences
regarding the stages in the development of Turkish
Music and the instrument of qanun together with qanun
performances in Manchester and London, the artist
continued this series of concerts and conferences in
Berlin, Rome, Naples and University of Wisconsin.
The founder of Ayangil Turkish Music Orchestra and
Chorus established in 1983, the artist performed classical
Turkish Music with them and associate performance
groups at festivals in ‹stanbul, Helsinki, Monfalcone and
Calabria, and at concerts in Rotterdam, Utrecht,
Amsterdam, Gents, Munster, Rheine, Bielefeld and
Düsseldorf. The artist performed works from modern
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haz›rlanan ‹stanbul Sokaklar› için fon müzi¤ini
besteleyen Hasan Ferit Alnar, geleneksel bir Türk çalg›s›
için konçerto yazan ilk bestecimiz oldu. Daha küçük
yaflta büyük bir kanun ustas› olan ve Türk divan müzi¤i
ö¤renerek ilk eserlerini de bu tarzda, tek sesli stilde
yazan ve Kanuni Ferit Efendi olarak tan›nan Alnar ancak
sonralar› çoksesli müzi¤e yönelecekti. 20 yafllar›nda,
üyesi oldu¤u Darüttalim-i Musiki Toplulu¤u ile Alman
Polydor plak firmas› kay›tlar› için Berlin’e gitmifl, bat›
müzi¤ine ilgi duyarak, mimari ö¤remini b›rakarak
Viyana’da müzik e¤itimine bafllam›flt›. Ö¤renimini
bitirdikten ve Prelüd ve ‹ki Dans, Viyolonsel Konçertosu
gibi eserleriyle ün kazand›ktan sonra as›l çalg›s›n›,
kanunu ça¤dafl teknikle de¤erlendirmek istedi.
Ferit Alnar’›n 1944’te Roma’da bafllad›¤›, 1951’de
Antalya’da tamamlad›¤› Kanun ve Yayl› Çalg›lar için
Konçerto’su ilk kez ayn› y›l Viyana’da seslendirildi. Alnar
hem kanunu çalm›fl, hem de orkestray› yönetmiflti. Daha
sonra üçüncü bölümü de¤ifltirmeye karar verdi ama bu
çok zaman›n› ald›. 1946’da, Dr. Praetorius’un ölümü
üzerine yönetici oldu¤u CSO’n› 1952’de bozulan sa¤l›¤›
nedeniyle b›rakm›fl, efli soprano Ayhan Aydan’dan
ayr›lm›fl, 1955’te Viyana’ya yerleflmifl, konuk flef olarak
Viyana Senfoni, Münih Filarmoni, Stuttgart Radyo
Orkestras› gibi topluluklar› yönetmeye bafllam›flt›. Bu
arada kanun konçertosunun üçüncü bölümü üzerinde
çal›fl›yor, ama bir türlü istedi¤i sonucu alam›yordu.
Alnar, ancak Konya’ya gidip Mevlânâ’y› ziyaret ettikten,
camide duas›n› yapt›ktan sonra bu atmosferle arad›¤›
müzi¤e ulaflt›¤›n› anlat›r; rüyas›na giren birtak›m
melodileri önce piyanoda dinledi¤ini, sonra kanuna
uygulad›¤›n› söyler.
Kanun Konçertosu böylece 1958’de son fleklini alm›fl ve
Ankara’daki Avusturya Büyükelçili¤i salonundaki özel
konserde, yayl› çalg›lar dörtlüsü eflli¤inde Alnar kanun
partisini çalarak bu yorumu Türkiye’de ilk kez
gerçeklefltirmiflti. Alnar Viyana’daki kayd›n silinmesi
üzerine son y›llarda, en önemli eseri sayd›¤›
konçertonun pla¤a al›nmas› için u¤raflm›fl, ancak baflar›l›
olamam›flt›. Konçertoyu Alnar’›n 27 Temmuz 1978’deki
ölümünden sonra ilk kez, onun kanun metodunu
uygulayan Ruhi Ayangil, Hikmet fiimflek yönetimindeki
‹DSO yayl› çalg›lar grubu eflli¤inde 5 Ocak 1980’de
Alnar’› anma konserinde çald› ve sonra ‹zmir’de, daha
sonra Ankara ve Atina’da seslendirdi. Ruhi Ayangil
konçertoyu sonra da Cem Mansur yönetimindeki Oradea
Filarmoni yayl› çalg›lar grubu eflli¤inde Hungaraton
firmas› için pla¤a doldurdu.
Konçertoda solo kanun Türk geleneksel müzi¤inin
üslubunda çalarken yayl› çalg›lar orkestras› paralel bir
polifoni ile ritmik ve melodik unsurlar› de¤erlendirerek
efllik eder. Bu özelli¤in belirgin oldu¤u, orta (Moderato)
tempodaki 1. Bölümde ana tema, Teselya do¤umlu
Miralay “Griftzen” As›m Bey’in (1852-1929) befl peflrevi
aras›nda, yurtd›fl›nda da en sevilen eseri olan Rast Devr-i
Kebir Peflrevi’ndan al›nm›flt›r. Bu tema önce giriflte yayl›lar
taraf›ndan sunulur, sonra da kanun temay› gelifltirir. ‹kinci

Turkish Music repertoire during his Pakistan tour with
Sitâre Orchestra he was conducting and performed in
Ferrara, Moldova, Brussels, Tripoli, Benghazi and Kuwait
again with the Ayangil Ensemble. Invited to Italy by
Orchestra della Toscana; Ayangil visited Siena,
Poccibonci, Leigne, Pisa, Carrara, Arezzo and Florence to
perform masterpieces of Turkish makam music that has
inspired Western composers within a comparative music
programme with successive performances by Orchestra
della Toscana and Ayangil Ensemble under his direction.
The author of many essays and articles published in
various magazines and newspapers and a composer in
makam-based Turkish music, the artist has been awarded
the Cultural Achievement Prize of Turkey by HürriyetJaycees in 1992 due to his research and work on the
historical roots of Turkish music and its development.
The artist was appointed as the Assistant Dean of the Art
and Design Faculty, Programme Coordinator of Music
Ensembles, Director of Music and Performance Arts
Department at the Y›ld›z Technical University (YTU)
during its founding years. Ruhi Ayangil is currently the
Director of Music and Performance Arts Department of
the same faculty and the Manager of Vedat Kosal Centre
of Music Studies at YTU.

PROGRAM NOTLARI
Beken (1964-)
Yayl› Çalg›lar için Fantezi “Ayfle”*
Serenade (Lento-Andante Espressivo)-Nazire (Allegretto)
Fantezinin yaz›m henüz bafllang›ç safhas›ndayken Ayfle
ismini bu kompozisyona yak›n arkadafl›m ‹lhan Yaz›c›
vermifl ve parça kendisine ithaf edilmifltir. Yayl› çalg›lar
orkestras› için düzenlenifli, ünlü kemanc› ve flef sevgili
dostum Hakan fiensoy’un iste¤i üzerine gerçekleflmifltir.
Kompozisyon iki bölümden oluflur: Serenade (LentoAndante Espressivo) ve Nazire (Allegretto). ‹lk bolum
dokusal yap›dan ve romantik ça¤r›fl›mlardan da
anlafl›laca¤› gibi bir serenat havas›n› içerir. Dolay›s›yla bu
bolum kontrpuansal karmafl›kl›klardan kaç›n›r. ‹kinci
bölüm Osmanl› fliiri ve müzi¤indeki nazireden esinli
olarak ilk bölümün bir taklididir. Bu taklit nazari
temellere dayand›¤› gibi zaman zaman birinci bolüme
direkt at›flarda bulunarak da kendini gösterir. Nazire
biçim bak›m›ndan geliflmeli bir rondo ve uzunca bir
kodadan oluflur.
* Program notu Münir Nurettin Beken’e aittir.
Alnar (1906-1978)
Kanun Konçertosu
Moderato-Lento non troppo-Allegro poco moderato
Türk sinemas›n›n sesli ilk Türk filmi olan, 1931’de
Muhsin Ertu¤rul’un çekti¤i ve seslendirilmesi Paris’te
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tema ise halk müzi¤ine yak›n karakterdedir. Her iki temay›
yayl›lar ve kanun ayr› ayr› iflledikten sonra, kanun
ustal›¤›n› uzun kadans›nda bir taksim tarz›nda do¤açlama
gibi sergiler. Kadans›n sonuna ana tema ile kat›lan
orkestra bölümü sona erdirir... 2. Bölüm genifl, çok fazla
a¤›r olmayan (Lento non troppo) tempoda, kanun ve
viyolonselin mistik diyalogu ile bafllar. Alnar’›n bu
atmosfer için seçti¤i Mevlevihane Havas› viyolonsel ile
vurgulan›r... 3. Bölüm nefleli, çok ›l›ml› (Allegro poco
moderato) tempoda kanunun sundu¤u motiflerle bafllar.
Rast Peflrevi benzeri ana tema kanun ve yayl›lar
taraf›ndan k›vrak flekilde ifllenir. Oluflan yan temalar
gelifltirilerek peflrevden esinli finale ulafl›l›r (Süre 20’).

Bu tema arka plana geçerek ‹talyan serenad› havas›ndaki
kemanlar›n yans›tt›¤› yeni temaya yol açar. Böylece
çalg›dan çalg›ya dolaflan yeni yan temalar da oluflur ve
pizzicato efllikle geliflir. Çok hafiften (pianissimo),
çok güçlüye (fortissimo) ulaflan, daha h›zl› (più mosso),
çok canl› (vivace assai), çok h›zl› (prestissimo) gibi
müzik terimleriyle bezenen bu uzun bölüm, yine enerjik
ve parlak biçimde sona erer.
3/4’lük ölçüde ve re majör tonda, a¤›r tempoda flark›
söyler gibi ve hareketli (Adagio cantabile e con moto)
bafllayan 2. bölümde, önce sürdinli yayl› çalg›lar›n
akorlarla vurgulad›klar› girifli duyulur. K›sa bir
suskunlu¤u birinci keman›n pizzicato eflli¤indeki tatl›
solosu ve viyolonselin s›cak ve tutkulu cevab› izler.
Keman›n küçük kadanslarla efllik etti¤i ezgi, güzel t›n›l›
bir diyaloga dönüflür. Moderato bafll›kl› orta bölmede ise
canl› yay çekiflleriyle “a punto d’arco” (yay›n ucunu
kullanarak) etkili bir efekt yarat›l›r. Triyole blok akorlar›n
oluflturdu¤u bu k›sac›k geçifli, müzikolog Colin Mason
“Oda müzi¤i alan›nda hiçbir müzik de¤eri tafl›madan,
yaln›z t›n› efektleriyle oluflturulan tek örnek” olarak
niteler. Bölüm, giriflin tekrar›yla (Tempo I) sona erer.
2/4’lük ölçüde ve la minör tondaki 3. bölüm (Allegretto
moderato), ‹talya’dan çok Rusya’y› an›msat›r. Önce hafif
ve oynak bafllayan bölüm, daha sonra giderek gerilim
kazan›r. Scherzo biçimindeki Trio bölmesi ise parlak ve
çekicidir.
Yine 2/4’lük ölçüde, bu kez re minör tonda bafllayan
4. bölüm, giderek canlanan (Allegro vivace-più vivace)
etkili bir hava yarat›r. Halk flark›s› biçimindeki canl› ve
pentatonik yap›daki tema, hemen bafllang›çta sergilenir.
‹kinci tema ise lirik yap›dad›r ve arka planda kalmay›
ye¤ler gibidir. Ancak Çaykovski’nin mektubunda belirtti¤i
füg biçimindeki final parlak re majör tonda, durmak
tükenmek bilmeyen bir “perpetuum mobile” gibi h›zl›
geliflir; ana temaya, tekrar duyulma olana¤›n› bile en
sonda verir. Eser güçlü akorlarla sona erer (Süre 39’).

Shostakovich (1906-1975)
Andante & Polka*
Shostakovich’in yayl› çalg›lar orkestras› taraf›ndan
seslendirilen pek çok yap›t› gibi bu iki yap›t› da
düzenlemedir. Andante Lady Macbeth, opus 23
operas›ndan 3. perde Karerina’n›n aryas›, Polka ise Alt›n
Ça¤ bale müzi¤inden “polka”d›r ve her iki yap›t da
Christian Skorski taraf›ndan yayl› çalg›lar orkestras› için
1990 y›l›nda düzenlenmifltir.
* Program notu Hakan fiensoy’a aittir.
Tchaikovsky (1840-1893)
Floransa An›s›, Op.70
Allegro con spirito-Adagio cantabile e con moto-ModeratoTempo I-Allegretto moderato-Allegro vivace-più vivace
Çaykovski’nin 1890’da Frolovskoye’de iki keman,
iki viyola, viyolonsel ve kontrbas için yazd›¤› Op. 70
Alt›l› “Souvenir de Florence” bafll›¤›n› tafl›r. ‹talya
yolculu¤undan esinlenerek 25 Haziran-12 Temmuz
tarihleri aras›nda besteledi¤i eserini Petersburg Oda
Müzi¤i Derne¤i’ne ithaf etmifl ve ilk kez 7 Aral›k 1892’de
yorumlanm›flt›r. Bestecinin, ciddi bir eser olarak
görmedi¤i ve onun son oda müzi¤i olan alt›l›y› yazma
fikri, Maça K›z› operas› üzerinde çal›fl›rken akl›na
gelmiflti. Hafif ve güzel ezgileri olmas› gereken Floransa
An›s›’n› bestelerken “Fikir konusunda de¤il de, formun
yeni oluflu nedeniyle zorland›¤›n›; alt› ayr› çalg› için tek
tek yazman›n teknik problemler do¤urdu¤unu” kardefli
Modest’e gönderdi¤i mektupta belirten Çaykovski,
“‹nan›lmaz derecede güç, hele sondaki füg!” diye
sözlerini bitirmiflti. Daha önce, 1890 Aral›k ay›nda özel
konserlerde çal›nan alt›l›n›n, bestecinin Amerika
yolculu¤u ve di¤er u¤rafl›lar› nedeniyle, halk önündeki
resmi yorumu gecikmifl; bu arada eser üzerinde Aral›k
1891-Ocak 1892 aras›nda çeflitli düzeltmeler de yapm›flt›.
Alt›l›, kurallara uymayan biçimde –sonat ya da rondo
formuna benzemeyen– bir bölümle bafllar. Keyifli ve
canl› (Allegro con spirito) tempodaki re minör tonda,
4/4’lük ölçüdeki 1. bölüm, güçlü akorlu aksanlarla
sunulan bir halk dans› biçimindeki temayla girer.
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BOL‹VYALI BAROK
BOLIVIAN BAROQUE
I Flor›leg›um
Ashley Solomon flüt flute
S›mon Jones keman violin
Srah Moffat keman violin
Jenn›fer Morches viyolonsel violoncello
El›zabeth Bradley kontrbas double bass
El›g›o Qu›nte›ro teorba ve gitar theorbo & guitar
James Johnstone klavsen ve oda orgu
harpsichord & chamber organ

I Flor›leg›um
Sanat Yönetmeni: Ashley Solomon
Dünyan›n en sayg›n müzik merkezlerinde düzenli olarak
konserler veren Florilegium, ‹ngiltere’nin belli bafll›
enstrüman topluluklar› aras›ndaki yerini sa¤lamlaflt›rd›.
1991’de kurulan topluluk, barok dönemden erken
romantizme kadar genifl bir yelpazedeki müzi¤e getirdi¤i
farkl› ve heyecan verici yorumuyla hakl› bir ün kazand›.
Florilegium’un y›llar içinde kadrolu olarak yer ald›¤›
konser salonlar› aras›nda en ilgi çekeni, 1998’den 2000’e
kadar üç sezon boyunca bulundu¤u Londra Wigmore
Hall oldu. Her sezon uluslararas› sayg›n müzik
festivallerine davet edilen Florilegium, son olarak Sidney
Operas›’nda, New York’ta Frick Collection, Buenos
Aires’te Teatro Colon, Amsterdam’da Concertgebouw,
Avusturya’da Wiener Konzerthaus, Bonn’da Beethoven
Haus, Halle’de Händelhaus ve Paris’te Théâtre
Grevin’de dinleyicilerle bulufltu. Florilegium, repertuar›n›
oda müzi¤i çal›flmalar›ndan büyük orkestral
düzenlemelere kadar oldukça genifl tutuyor. Tan›nm›fl
sanatç›larla birlikte çal›flmalar yapan topluluk, aralar›nda
Emma Kirkby, Derek Lee Ragin ve Andrew Manze’nin de
bulundu¤u birçok isimle iflbirli¤i yapt›. Florilegium’un
Hollandal› plak flirketi Channel Classics için yapt›¤› 14
albümün birço¤u, Gramophone Ödülü adayl›¤›, Editor’s
Choice in Gramophone, Fransa’da Diapason d’Or ile
Chocs de la Musique ve Hollanda’da “Ay›n Kayd›” da
dahil olmak üzere ödüller kazand›. Florilegium’un
albümleri aras›nda Telemann’›n Paris Dörtlüleri,
Tafelmusik and Concerti da Camera; Leclair, Boismortier
ve Corrette’nin müzikleri; soprano Julia Gooding’le
birlikte kaydettikleri Monteclair taraf›ndan yaz›lm›fl
kantatlar; Vivaldi konçertolar›; J.S. Bach ve Bach ailesinin
di¤er üyeleri taraf›ndan yaz›lm›fl oda müzikleri, Vivaldi ve
Haydn’›n müziklerini çellist Pieter Wispelwey’le birlikte
yorumlad›klar› üç CD kayd› bulunuyor.

Kat›a Escalera soprano
Alejandra Wayar soprano
Henry V›llca tenor
G›an-Carla T›sera mezzosoprano mezzo-soprano
Antonio Vivaldi
La Notte, No.2, Op. 10
Largo-Presto “Fantasmi” -Largo-Presto-Largo “Il Sonno”Allegro
Anonim Anonymous
Sonata Chiquitanas XVIII
Stella caeli
In hac mensa novi Regis
Caima, Iyai Jesus
La Folia
Allegro-Largo-Allegro
Exaltate Regem regum
Ara Interval
Johann Sebastian Bach
Müzikal Sunu’dan Ricercar a 6, BWV 1079
Ricerar a6 from Musical Offering, BWV1079
Domenico Zipoli
Motet In hoc mundo
Anonim Anonymous
Pastoreta: Ychepe Flauta
Allegro-Adagio-Allegro
Tota pulchra
Aqui ta naqui Iyaî
Domenico Zipoli
Beatus vir

13.06.2006
Sal› Tuesday, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Sponsor
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birincili¤i, 1999 Lotte Lenya Ses Yar›flmas› birincili¤i, 1998
Rochester, NY’daki Kneisel fiark› Yar›flmas› ikincili¤i, 1999
ve 2001 Bolivya Ulusal Ses Yar›flmalar› birincili¤i
bulunmaktad›r. Cochabamba’daki Eduardo Laredo
Enstitüsü’nde müzik çal›flmalar›na bafllayan Escalera,
vokal performans alan›ndaki lisans ve yüksek lisans
derecelerini Eastman Müzik Okulu’ndan alm›flt›r.

I Flor›leg›um
Artistic Director: Ashley Solomon
Regular performances in some of the world’s most
prestigious venues have confirmed Florilegium’s status
as one of Britain’s most outstanding period instrument
ensembles. Since its formation in 1991, Florilegium has
established a reputation for stylish and exciting
interpretations of music from the baroque era to the
early romantic revolution. Among the numerous
Residencies Florilegium has held over the years was the
coveted post of Ensemble in Residence at London’s
Wigmore Hall, a position they enjoyed for three seasons
from 1998 to 2000. The group receives numerous
invitations to perform at major international festivals
each season and recent concert venues have included
the Sydney Opera House, Frick Collection in New York,
Teatro Colon in Buenos Aires, The Concertgebouw in
Amsterdam, The Vienna Konzerthaus in Austria,
Beethoven Haus in Bonn, Händelhaus in Halle, and
Théâtre Grevin in Paris. Florilegium regularly works
with some of the world’s finest musicians and recent
engagements have featured guest artists including
Emma Kirkby, Derek Lee Ragin, and Andrew Manze.
Florilegium continue to sustain a high profile in the UK
as well with three performances at Wigmore Hall
including a celebration concert to mark the 300th
anniversary of Charpentier’s death, several
performances in London’s Royal Festival Hall with the
Bach Choir, the Sheldonian Theatre in Oxford with
Emma Kirkby and numerous other concert
engagements throughout the UK. Florilegium’s
discography includes Telemann’s Paris Quartets,
Tafelmusik and Concerti da Camera; music by Leclair,
Boismortier & Corrette; Cantatas with the soprano Julia
Gooding by Monteclair; Vivaldi concerti; Chamber
music by J.S. Bach, C.P.E. Bach and other members of
the Bach family, and three discs of music by Vivaldi &
Haydn with cellist Pieter Wispelwey.

Kat›a Escalera
Escalera’s vocal versatility has allowed her to perform a
variety of repertoire including opera, oratorio, recital and
chamber music. Escalera’s latest recitals and concerts
include Strauss’ Vier letzte Lieder with the Bolivian
Symphonic Orchestra in La Paz, and concert tour
around Bolivia called Trío Lirico and Lirico Vivace:
Opera Scenes. Important Oratorio presentations include
Händel’s Messiah, Fauré’s Requiem, Beethoven’s Mass
in C, Verdi’s Requiem, Szymanowsky’s Stabat Mater,
and Vivaldi’s Gloria amongst many. A recent winner of
the Neue-Stimmen Voice Competition Preliminaries of
Teatro Colón in Buenos Aires, Argentina, Escalera is
winner of both the Concerto Competition at the Aspen
Summer Music Festival (1998) and the Lotte Lenya
Vocal Competition (1999). Escalera received 2nd prize
in the Kneisel Competition of Lieder in Rochester, NY
(1998) and placed 1st in both National Voice
Competitions in Bolivia (1999 and 2001). Escalera
began her musical studies in Instituto Eduardo Laredo
in Cochabamba, Bolivia and received her Bachelor’s and
Master’s degree in Vocal Performance and Literature at
Eastman School of Music.

Alejandra Wayar
Bolivya’da do¤an Alejandra Wayar flan e¤itimi alarak La
Paz Ulusal Müzik Konservatuar›’da bafllad›¤› müzik
çal›flmalar›na, bestecilik ve orkestra yönetimi alanlar›nda
uzmanlaflt›¤› Bolivya Katolik Üniversitesi’nde devam etti.
1994’ten bu yana Coral Nova Korosu’nun bir üyesi
oldu¤undan dolay›, Gulbenkian Journals of Music
(Gulbenkian Müzik Dergisi) için 2000 y›l›nda Portekiz’e
gitti. Anavatan›n›n ve Güney Amerika’n›n farkl›
dönemlerine ait çok çeflitli bir repertuar›
seslendirmesinin yan› s›ra, Alejandra’n›n as›l tutkusu
erken dönem müzi¤idir. Chiquitos Missions’›n
düzenledi¤i pek çok say›da uluslararas› barok ve
Rönesans dönemi müzik festivaline kat›ld›. Solist olarak,
Kolonyal ve Amerikan Misyonerleri konserlerinde sahne
alarak kay›tlar gerçeklefltirdi. Arjantinli lavtac› Gabriel
Schebor, Yubal Pulso ve Púa Orkestras›’yla birlikte
söyledi. Amerika Birleflik Devletleri Konsolosu’nun yan›
s›ra Bolivya Cumhurbaflkan› huzurunda flark› söylemek
üzere say›s›z davet ald›. Ça¤dafl müzik alan›nda, çok
say›da genç Bolivyal› bestecinin yap›t›n› ilk defa
yorumlayan sanatç› olma f›rsat›n› elde eden sanatç›,
Kuzey ve Güney Amerika’dan dünyaca tan›nm›fl besteci
ve yorumcular›n›n kat›l›m›yla düzenlenen Songs Across

Kat›a Escalera
Katia Escalera’n›n vokal yetene¤i, opera, oratoryo, resital
ve oda müzi¤i gibi farkl› türleri bar›nd›ran genifl bir
repertuara sahip olmas›n› sa¤lam›flt›r. fiili, Arjantin,
Hollanda, Almanya, Avusturya ve ABD’nin birçok kentinde
konserler veren Escalera’n›n son resital ve konserlerinde,
“Trío Lirico” ve “Lirico Vivace: Opera Scenes” isimli
Bolivya’daki konser turnelerinde ve Bolivya Senfoni
Orkestras› ile birlikte La Paz’da seslendirdi¤i, Strauss’un
Vier letzte Lieder adl› yap›t› yer almaktad›r. Seslendirdi¤i
bafll›ca oratoryolar aras›nda Händel’in Mesih’i, Fauré’un
Requiem’i, Beethoven’›n Do Majör Mes’i, Verdi’nin
Requiem’i, Szymanowsky’nin Stabat Mater’i ve Vivaldi’nin
Gloria adl› yap›t› bulunmaktad›r. Escalera’n›n kazand›¤›
ödüller aras›nda, Buenos Aires’te Teatro Colón’un
düzenledi¤i Yeni Sesler Ses Yar›flmas› birincili¤i, 1998
Aspen Yaz Müzik Festivali’nde Konçerto Yar›flmas›
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the Americas Uluslararas› fian Festivali’ne kat›larak,
opera ve müzik alan›nda, Carmen Operas›’nda, Frasquita
ve Cats operalar›nda Grizabella rolünde sahneye ç›kt›.

Henry V›llca
Born in 1978, Henry Villca began his studies at the
National Conservatoire of La Paz in Bolivia in 1996
playing classic guitar. In this field of specialisation he
won the 5th National Competition in Classic Guitar in
1997. In 1998 he received singing classes from the
Carlos Illanes in Bolivia. The prize from the Classic
Guitar Competition enabled him to attend singing
classes in Chile with Fernando Lara at the University of
Chile in 1999. Following this period of study, he sang
as a soloist in several concerts of Baroque Music of
Chiquitos with Coral Nova and the Chamber Orchestra
of La Paz under the direction of Ramiro Soriano. In the
field of opera he has sung the role of Dancairo in
‘Carmen’ and Pong in ‘Turandot’, both productions
were with the National Symphonic Orchestra under the
direction of David Händel. In 2004 he was selected to
be a soloist together with three sopranos for the
production of a CD of Baroque Music from Chiquitos
and Moxos together with Florilegium on the Channel
Classics’ label. In this context he received private
classes by the Chilean tenor Rodrigo del Pozo with a
scholarship of APAC and the Prince Claus Fund.

Alejandra Wayar
Alejandra Wayar was born in La Paz, Bolivia. She began
her musical studies at the La Paz National Music
Conservatoire specialising in voice and continued her
musical studies at the Bolivian Catholic University
where she majored in composition and conducting. As
part of the Coral Nova Choir since 1994, she has
traveled to Portugal for the Gulbenkian Journals of
Music in 2000. Besides performing a variety of
repertoire from different periods of her home country
and and different eras of South American Music,
Wayar’s passion lies in singing Early Music. She has
participated in several international festivals of Baroque
and Renaissance music from the Chiquitos Missions.
As a soloist, she has performed in Colonial and
American Missions Music concerts and recordings. She
has performed with the Argentinean lutenist Gabriel
Schebor, as well as the Yubal Pulso y Púa Orchestra.
On numerous occasions, Wayar has been invited to
sing for the President of the Bolivian Republic as well
as the United States of American Embassy. In
contemporary music, she has had the opportunity to
premiere many compositions by young Bolivian
composers. She was also invited to sing and participate
in the International Festival of Songs Across the
Americas alongside renowned performers and
composers of South and North America.
In opera and musicals, Wayar has sung the role of
Frasquita in ‘Carmen’ and Grizabella in ‘Cats’.

G›an-Carla T›sera
Bolivyal› sanatç› Gian-Carla Tisera, ö¤renimini Instituto
Musical Eduardo Laredo’da tamamlayarak Hamilton
Müzik Akademisi ve Los Angeles University of Southern
California (USC)’dan üstün baflar›yla mezun oldu.
H›rvatistan’da International Vocal Institute Music
Program ve Avusturya’da Aims in Graz program›na kabul
edildi. Sanatç›, aralar›nda David Händel yönetimindeki
Bolivya Ulusal Senfoni Orkestras› ve Helmuth Rilling
yönetimindeki Los Angeles Filarmoni Orkestras› da
olmak üzere pek çok senfoni ve oda müzi¤i orkestras›yla
hem mezzosoprano hem de soprano olarak operalarda
sahne ald›. ABD, H›rvatistan ve Bolivya’da çok say›da
resital ve konser verdi. 6. Bolivya Modern Müzik
Festivali’nde Gaston Sejas’a ait yeni bir çal›flman›n dünya
prömiyerini gerçeklefltirerek Florilegium ve Bolivyal›
solistlerle birlikte henüz keflfedilen Cizvit Misyonlar›
müzi¤inin CD kayd›n› yapt›. 1999-2002 y›llar›n› kapsayan
Meksika-Amerika Mezunlar› Derne¤i Bursu’nu ve Sanat,
‹letiflim ve E¤itim Vakf› Bursu’nu kazand›. 1995’te Ulusal
fian Ö¤retmenleri Birli¤i Yar›flmas›’n› kazanan Gian-Carla
Tisera, 2002 y›l›nda ABD Ulusal Dean Listesi’nde onur
sanatç›s› olarak yer ald›.

Henry V›llca
1978 do¤umlu Henry Villca çal›flmalar›na 1996 y›l›nda
klasik gitarla Bolivya’daki La Paz Devlet
Konservatuar›’nda bafllad›. 1997’de 5. Ulusal Klasik Gitar
Yar›flmas›’nda uzmanlaflt›¤› alanda birincilik ödülü
kazanan sanatç›, 1998’de Bolivya’da Carlos Illanes’den
flan dersleri ald›. Klasik Gitar Yar›flmas›’nda kazanm›fl
oldu¤u ödül, 1999 y›l›nda fiili Üniversitesi’nde Fernando
Lara’n›n flan derslerine kat›lmas›n› sa¤lad›. Buradaki
çal›flmalar›n›n ard›ndan, Coral Nova Korosu’yla birlikte
Baroque Music of Chiquitos’un ve Ramiro Soriano
yönetimindeki La Paz Oda Orkestras›’n›n konserlerinde
sahne ald›. Henry Villca, Carmen Operas›’ndaki
Dancairo ve Turandot Operas›’ndaki Pong rollerini
seslendirdi. Her iki operada da sanatç›ya David Händel
yönetimindeki Ulusal Senfoni Orkestras› efllik etti. 2004
y›l›nda, üç soprano ve Florilegium Toplulu¤u’yla birlikte
Channel Classics plak flirketi için, Chiquito ve Moxo’lar›n
barok müzi¤ini içeren bir CD yapmak üzere, solist olarak
seçilmifl ve APAC ve Prens Claus Fonu’ndan ald›¤›
bursla, fiilili tenor Rodrigo del Pozo’dan flan dersleri
alm›flt›r.

G›an-Carla T›sera
Gian-Carla Tisera studied in Instituto Musical Eduardo
Laredo of Cochabamba and graduated with honours
from the Hamilton Academy of Music and the
University of Southern California (USC) in Los
Angeles. She was accepted into the International Vocal
Institute Music Programme in Croatia and the Aims in
Graz programme in Austria. Originally considered a
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kadanslarla orkestraya önderlik eder gibidir. Il sonno
(Uyku) bafll›kl› 3. bölüm (ya da 5. bölme), partisyonda
“Tutti gli strumenti sordini, senza Cembalo” (Tüm çalg›lar
sürdinli çalacak, klavsensiz) uyar›s›n› tafl›r. Ancak a¤›r
(largo) tempoda, 3/4’lük ölçüde, sol minör tonda giren
Uyku, hiç de huzurlu bir uykuya benzemez: Vivaldi’nin
Mevsimler adl› yap›t›n›n opus 8 3. Sonbahar
Konçertosu’nun çok a¤›r (molto adagio) orta bölümünden
ödünç ald›¤›, bir org müzi¤i benzeri duyurdu¤u ve
disonans›n ancak son akora kadar eziyet verircesine
çözümsüz kald›¤› bölmede, nefes aras›nda bir an sezilen
16’l›k notalarla da hayaletler an›msan›r gibidir. Çabuk
(allegro) tempoda, 4/4’lük ölçüdeki final bölmesi büyük
bir telafl, acele içinde gerçekleflir; solo keman da flütün
parlak çal›fl›na kat›l›r. Bölme ancak son mezürde a¤›rlafl›p
huzura ulaflarak konçertoyu sona erdirir (Süre 10’).

mezzo-soprano she has performed in operas and with
various symphony and chamber orchestras both as a
mezzo-soprano and a soprano, including the National
Symphony Orchestra of Bolivia under David Händel
and the Los Angeles Philharmonic under Helmuth
Rilling. She has also performed in a variety of recitals
and concerts in the United States, Croatia and Bolivia.
In Bolivia she world-premiered a contemporary piece
by Gaston Sejas during the 6th Bolivian Contemporary
Music Festival and recorded a CD of the recently
discovered music of the Jesuit Missions with
Florilegium Chamber Orchestra and Bolivian soloists.
For three consecutive years (1999-2002) she received
the Mexican American Alumni Association Scholarship
and the Foundation for Arts, Communication and
Education Scholarship in 1998. She won the National
Association of Teachers of Singing Competition in
1995 and in 2002 the National Dean’s List in the
United States recognised her as an Honour Scholar.

Bolivya Barok Müzi¤i
Avrupal› müzikseverlere bir Güney Amerika ülkesi olan
Bolivya’da 15. ve 18. yüzy›llara özgü barok müzi¤in ortaya
ç›k›fl öyküsü ilginç gelebilir. Ancak Amerika’n›n keflfinden
sonra, önce Portekizli ve ‹spanyollar›n, sonra da di¤er
Avrupal›lar›n bu bölgelere ak›n etmesiyle, Katolik Kilisesi
de bu olaya uzak kalamam›fl, askerlere, hazine
arayanlara ve topraklar› fethetmek isteyenlere din
adamlar›n› ve misyonerlerini göndererek kat›lm›fl, yerli
halk K›z›lderilileri e¤itmek, kendi medeniyetini ve dinini
ö¤retmek için reducción ad› verilen dini misyonlar
kurmufltur. Bolivya 1776’ya kadar Peru’ya ba¤›ml› olarak
“Alto Peru” ad›yla yönetilmifl, bu nedenle de müzik ve
sanat yaflam› Peru’yla iliflkilendirilmifltir. Koloni
zaman›n›n baflkenti –sonradan Sucre ad›n› alan– La
Plata, 1538’de kurulan San Francisco Üniversitesi ile
Katedrali ve 1569’da aç›lan müzik okulundan dolay›
‹spanyol egemenli¤indeki Güney Amerika’n›n en önemli
kültür ve sanat merkezi say›lm›flt›. Bu katedral zenginli¤i
ve müzikal geliflimiyle ‹spanya’da, Sevil’deki ünlü
katedral ile ayn› de¤erde tutuluyordu. Arflivinde pek çok
Avrupal› bestecinin notalar›n› bulunduran müzik
okulunda ise K›z›lderili yerli halka da flan ve çalg› e¤itimi
dersleri veriliyordu. Burada seslendirilen müzik ise hem
Avrupa’dan, hem de Güney Amerika’da do¤an ve yetiflen
bestecilerin yap›tlar›ndan özenle seçiliyordu. Bunlar
aras›nda, 1598’de katedralin maestrosu olan, ancak
günümüze hiçbir yap›t› ulaflmayan Gutierre Fernàndez
Hidalgo (1533-1620) ile 1712’deki ölümüne kadar
katedralin maestrosu olan Juan de Araujo ve yine
maestro Pedro Villalobos say›labilir. Avrupa do¤umlu
müzikçiler aras›nda ise erken barok tarz›nda ancak
konçertant stilde yazan, Corelli’nin keman ö¤retmeni
‹talyan Giovanni Battista Bassani (6 Missa) (1657-1716),
Prag’daki Santa Nicolas Kilisesi için geç barok tarzda
yazan Bohemyal› Johann Joseph Ignaz Brentner (2
Motet) (1688-1720) ve Güney Amerika’ya Cizvit
misyoneri olarak giden ‹talyan orgcu ve dini eser
bestecisi Domenico Zipoli Güney Amerika’daki

PROGRAM NOTLARI
Vivaldi (1678-1741)
La Notte
Largo-Presto “Fantasmi” -Largo-Presto-Largo “Il Sonno”Allegro
(RV 439/ Op. 10, No. 2 / P342 / M455)
Vivaldi’nin çapraz flüt (ya da keman), iki keman, fagot ve
basso continuo (sürekli bas) için yazd›¤› La Notte (Gece)
bafll›kl› flüt konçertosu, Amsterdam’daki Le Céne
Yay›nevi’nde 1728’de opus 10 No. 2 (RV 104) olarak
bas›lm›fl ve hemen tüm Avrupa’da ün kazanm›flt›r. Vivaldi
her zaman yapt›¤› gibi konçertoyu sonradan flüt ve yayl›
çalg›lara da uygulam›fl, solo çalg› olarak flütü daha ön
planda tutmufltur. RV 439 numaras›yla bilinen ve 3
bölümlü olmas›na karfl›n, etkiyi art›rmak için al›fl›lmam›fl
tarzda a¤›r, çabuk kontrastl› ve ikisi “Fantasmi”
(Hayaletler) ve “Il Sonno” (Uyku) gibi özel bafll›klar
tafl›yan 6 bölmeden oluflan konçerto, bu kez do¤a
manzaras› çizmez; psikolojik olarak ifllenir ve hayaletleri
içeren kâbuslar›n sonunda derin uykuya dal›flla sona erer.
Konçertonun 1. bölümü 3/4’lük ölçüde a¤›r (largo)
tempoda güçlü akorlarla girer; flüt uzun soluklu trilli
ezgisiyle, hayaletlere ortam haz›rlayan bu bo¤ucu havay›
destekleyen tarzda efllik eder. Çok çabuk (presto)
tempoda, 4/4’lük ölçüdeki 16’l›k h›zl› notalarla bafllayan,
sonu gerçekleflmeyen cesur kofluflturmalarla, k›r›k
arpejlerle, –özellikle bitiflteki tekin olmayan hissi veren–
modülasyonlarla Fantasmi (Hayaletler) bölmesi çok k›sa
sergilenir. (Tabii Vivaldi’nin güzel müzi¤iyle bize bu
hayaletler de sevimli gelir.) 2. bölüm yine a¤›r (largo)
tempoda, 4/4’lük ölçüde, bir akoru izleyen solo flütle
bafllar; flüt uzun ve duygulu ezgisiyle pastoral bir hava
yarat›r. Presto bölmesi ise 3/4’lük ölçüde güçlü (forte)
kadanslarla girer; bu canl› bölmede flüt virtüöz
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arflivlerde yap›tlar› günümüze ulaflan bestecilerdir. Bu
yap›tlar›n ilk önemli örnekleri 1970’lerde Do¤u
Bolivya’daki San Rafael ve Santa Ana’daki misyon
kiliselerinde bulunmufltur ve Bolivya’n›n güneyindeki
küçük Concepción kentinin flirin Nuflo de Chávez
Papal›k Naipli¤i Kilisesi kitapl›¤›nda korunmaktad›r.
1990’larda, son keflfedilen örnekler ise Moxos
K›z›lderilileri için kurulan Cizvit misyonlar›nda ele
geçmifltir. Bu bestecisi bilinmeyen notalar aras›nda
yüksek de¤erde çalg› müzikleri yan›nda, Chiquitana,
Baure, Moxa, Canichana ve Guarani gibi çeflitli K›z›lderili
dillerine uygulanm›fl vokal müzikler de bulunmaktad›r.
Bu misyon kiliselerinde müzik e¤itimi için besteciler
ayr›ca müzik de yazmaktayd›; çünkü müzik, hem de
onlar›n dilinde uygulanan vokal parçalar, yerlilerle
iletiflim kurmak ve onlar› manen ele geçirmek için en
önemli unsurdu. Bir reducción (misyon) kurulunca
hemen koro ve orkestra da oluflturulmaktayd›. Köylerde
kurulan misyonlarda bile, özellikle köyün ileri
gelenlerinin çocuklar›na nota okumak ve dans etmek
ö¤retiliyor; iyi flark› söyleyenler koroya, sa¤lam yap›l›
olanlar üfleme çalg› ö¤renimine ayr›l›yordu. Genelde bu
müzik okulunun yöneticileri e¤itimli yerlilerden seçiliyor,
kullan›lan müzikler de sürekli yenileniyor, komflu
misyonlardan ya da ‹spanya’dan yeni gelen
misyonerlerin getirdi¤i müzik, hem de en iyi bestecilerin
yap›tlar› büyük özenle ö¤retilerek repertuar gelifltiriliyor,
çekici hale sokuluyordu. Her gün yap›lan derslerle dini
eserler mutlaka ezbere seslendirilmek üzere
haz›rlan›yordu. Böylece, baz› misyonerlerin hayranl›kla
belirtti¤i gibi, misyonlardaki müzi¤in Avrupa’n›n ünlü
katedrallerindeki kadar yüksek düzeyli, mükemmel
oldu¤u duyuluyor ve k›sa zamanda geliflen K›z›lderili
müzikçilerin yetenekleri, ziyarete gelenleri flafl›rt›yordu.
Böylece bu ça¤a ait misyon müzikleri, günümüzde
Bolivya Barok olarak adland›r›ld›. Bolivya Barok
müzikseverleri çeken orijinal bir yenilik olarak ilgi
görüyor. Florilegium da iki soprano, bir tenor ve bir
mezzosopranodan oluflan dört Bolivyal› müzikçinin de
kat›l›m›yla bu türün, D. Zipoli yan›nda Chiquitos ve
Moxos yerlileri misyonlar›ndan anonim vokal ve
enstrümantal örneklerini sunuyor.

karakteri de, müzik okullar› yan›nda kiliselerde de çal›nd›¤›
izlenimini verir. Di¤er sonatlar gibi, ‹talyan tarz›na uygun
“çabuk-a¤›r-çabuk” bölümlü yaz›lan bu sonat›n 1. bölümü
törensel havada, çabuk (allegro) tempoda, 2/4’lük ölçüde
çalg›lar›n birlikte güçlü girifliyle bafllar; zaman zaman
kemanlar›n ba¤lay›c› kadanlar› da izlenir. A¤›rca (andante)
tempolu 2. bölüm ise yine kemanlar›n önderli¤indeki
duygulu ve lirik anlat›m›yla bir kilise atmosferine uygun
havay› yarat›r. Oldukça k›sa olan 3. bölüm ise çok çabuk
(presto) tempoda olmas›na karfl›n kemanlar›n tek yay
hareketiyle çald›¤› virtüöz ba¤larla de¤il, özellikle ritmik ve
zarif yap›s›yla dikkati çeker (Süre 9’).
Anonim
Stella Caeli (Gökyüzünün Y›ld›z›)
Yine misyonlarda bulunan ve s›k seslendirildi¤i anlafl›lan
bu dini flark›n›n sözleri flöyle:
Gökyüzünün y›ld›z› getirdi
Tanr›’n›n sinesinden verilen
Ki senin ölümün yerine de¤ifltirdi¤in
Ki ilk önce bir insan itaati için.
Bu y›ld›z flimdi de¤er kazand›
Döl yata¤›nda erimek için
Kimin güzel halk› kurtar›ld›
Ölümün yaralar›ndan.
Ey cennetin en dindar y›ld›z›
Sen bizim güvencemizsin.
Dinle bizi yüce han›m›m
Sana sundu¤umuz dualar›m›z› reddetme
Kurtar bizi, ey Tanr›m,
Anam›z›n duas›nda söz ettikleri için.
Anonim
Soprano, ‹ki Keman, Viyolonsel, Bas, Teorba ve Org için
In hoc mensa novi Regis
San Ignacio misyonunda bulunan Latince sözlü bu arya,
asl›nda misyonlarda en büyük bayram olarak kabul
edilen, Katoliklerin Corpus Christi (‹sa Bedeni)
yortusunun flaflmaz repertuar› içinde yer al›r. Kent
meydan›n›n dört köflesinde kurulan, müzik eflli¤inde
danslar›n sergilendi¤i altarlar›n önü ve kilise, bu flenlik
nedeniyle k›rlara, ormana giden K›z›lderililerin
getirdikleri türlü bitki, çiçek ve avlad›klar› renkli kufllar,
papa¤anlarla süslenir; ciddi törenler sona erince de elde
bulunan tüm çalg›lar›n kat›l›m›yla hem yerliler, hem
Avrupal›lar bu dört altar› törenle gezer. Rahibin her
altarda buhur tütsülerini yakmas›yla koro bir motet
söyler. “Yeni Kral›n bu masas›nda” sözleriyle bafllayan
aryan›n solo partisi de, misyonda bu tören için özenle
haz›rlanan güzel sesli bir genç taraf›ndan söylenir. Ancak
bu aryan›n altar önünde de¤il, Törensel Mes (Missa
Solemnis) esnas›nda seslendirildi¤i belirtilmektedir
(Süre 8’).

Anonim
‹ki Keman, Viyolonsel, Bas, Teorba ve Klavsen için
Sonata Chiquitanas XVIII
Chiquito K›z›lderili misyonunda iki keman ve sürekli bas
için yirmi kadar sonattan oluflan bir koleksiyon bulunmufl,
ayr›ca tamamlanmam›fl ya da bölümler fleklinde olan
yirmiden fazla sonat ele geçmifltir. Asl›nda Avrupa’da
bestelendi¤i ve bu kopyalar›n Güney Amerikal› müzikçiler
için haz›rland›¤› kesin olan bu müziklerin özgün
kopyalar›na ‹talya’n›n baz› müzik merkezlerinde
rastlanm›flt›r. Ancak Güney Amerika kolonilerinin
repertuar›nda daha çok yer almas› nedeniyle bu sonatlara
Chiquito Sonatlar› ad› verilmifltir. Bunlardan 18. Sonat’›n
56

Anonim
Tenor, Flüt, Viyolonsel ve Teorba için
Motet: Caîma, ‹yaî Jesus

San Ignacio ve San Lorenzo de Moxos kiliselerinde
söylenmektedir. Misyon Baroku sürekli bas, dört ya da
üç kiflilik küçük koro ve bir ya da iki keman eflli¤inde
k›smen solo ses taraf›ndan seslendirilen tarza verilen
add›r. Ancak baz› belgelerde büyük yerleflim
merkezlerinde, 30-40 kiflilik toplulu¤un da bu tarz
müzi¤i –çalg›lar›n de¤iflimiyle– seslendirdi¤i belirtilir.
Çok k›sa ancak flenlikli, canl› bir ilahi olan ve Alegre
canto (Nefleli fiark›) ad›yla da tan›mlanan yap›t, Exaltate
regem regum, Hymnum Deo dicite (Yüceltin Krallar›n
Kral›n›, Tanr›’ya söyleyin bir ilahi) sözleriyle bafllar ve
Halleluia (Tanr›’ya fiükür) ça¤r›lar›yla sona erer (Süre 2’).

Efllikli ya da eflliksiz seslendirilen k›sa dini vokal müzik
olan motet tarz›ndaki “Bugün, ‹sa Efendim…” bafll›kl›
yap›t›n benzerleri de, Cizvit misyonlar›nda Chiquito
yerlileri dilinde söylenen repertuar içinde çokça yer al›r.
Çalg›lar›n› da kendileri yapan yerlilerin bu dini parçalar›
da kendi dillerine çevrilmifl olarak söylemelerinin onlar›
derece derece gelifltirece¤i, dine daha çok ba¤layaca¤›
düflünülmüfltür. Bu çevirilerin dini liderler ya da yerlilerin
kendileri taraf›ndan yap›l›p yap›lmad›¤› bilinmemektedir.
Motet enstrümantal bir giriflle bafllar. Sonra tenor k›sa
bir resitatifle Tanr›’ya seslenir; “Caîma, ‹yaî Jesus...”
(Bugün ‹sa Efendim, sana geldim, çünkü ümidimsin.
Mutlulu¤umu sende buldum, çünkü seni seviyorum.
Seni seviyorum Efendim, Babam...) Bunu, “Acuacîrîca
iñemo, atacuatoñe. Ache iñemo na gracia…” (Seni
seviyorum, tüm benli¤imle…) sözleriyle giren as›l motet
k›sm› izler (Süre 5’).

J.S. Bach (1685-1750)
Müzikal Sunu’dan Ricercar a 6, BWV 1079
Bach’›n bir siparifl gibi alg›lamas›na karfl›n ola¤anüstü
yüksek de¤erde besteledi¤i Müzikal Sunu (Das
Musikalische Opfer) adl›, tamam› 45 dakika kadar süren
dev yap›t›n oluflumu ve stili, onun yaflam çizgisiyle
do¤rudan iliflkilidir. ‹kinci o¤lu Carl Philipp Emanuel
Bach’›n 1740’ta Prusya Kral› Büyük Frederich’in saray›na
klavsenist olarak gitmesinden sonra Bach’›n Berlin’deki
bu canl› müzik yaflam›na ilgisi artm›fl, hatta 1741’de, bir
flüt virtüözü olan kral›n yan›nda bir mevki elde edebilmek
için o¤lunu ziyaret etmifl, ancak kralla buluflabilme,
kendini dinletebilme olana¤› bulamam›flt›. ‹kinci kez
gitmeye karar verdi¤inde eflinin hastal›¤› buna engel
olmufl, daha sonraki denemesi kral Avusturya savafl›na
gitti¤i için sonuç vermemifl, bu yolcu¤u ancak 1747’de
gerçeklefltirebilmiflti. Bu yolculu¤un bir nedeni de, daha
önce 1736’da Dresden’deki uykusuz geceleri için Bach’tan
uzun bir yap›t (Goldberg Varyasyonlar›, BWV 998)
yazmas›n› isteyen, ayr›ca bu besteye Bach’›n tüm
yaflam›nda kazand›¤› en yüksek ücreti ödeyen ve 1746’da
Berlin’e yerleflen Kont Hermann von Keyserlingk’in
övgülerinin kral›n merak›n› uyand›rmas›yd›. Kral›n bu
davetine uyarak Berlin’e giden Leipzig Thomas Kilisesi
Kantoru Bach, bu sayede 1745’te do¤an ilk torununu da
görmüfl oluyordu. Bu ziyarette Bach Potsdam’daki
sarayda 7 ve 8 May›s günleri huzurda yeni al›nan
fortepiyanoyu çal›yor, 7 May›s akflam› kral taraf›ndan
verilen bir temay› do¤açlama olarak 3 sesli bir füg
biçiminde (Ricercar a 3) iflliyordu. 8 May›s’ta da 6 sesli
bir füg olarak (Ricercar a 6), ancak kendi temas› üzerine
seslendiriyor ve Leipzig’e döndükten sonra krala notalar›
bak›r levha üzerine hakk ettirerek takdim etmek istedi¤ini
arz ediyordu... Ancak Bach bu iki Ricercar ile yetinmedi;
kral›n temas› üzerine her birinde solo, ikili, üçlü, dörtlü,
çoksesli gibi farkl› çalg› kullan›m› öngörülen fügler,
kanonlar, trio sonatlar yazarak ö¤rencisi J.G. Schübler’e
bak›r üzerine ifllettirdi ve 7 Temmuz günü Müzikal Sunu
ad›yla Büyük Friedrich’e sunulmak üzere, Regis Jusso
Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta (kral taraf›ndan
emredilen tema ve Ars Canonica’ya –kanon sanat›na–
göre çözümlenen di¤erleri) Latince ithaf›yla gönderdi.
Toplam olarak on alt› yap›ttan oluflan Müzikal Sunu’da

Anonim
La Folia
Allegro-Largo-Allegro
Enstrümantal parçalar bak›m›ndan daha k›s›tl› olan
Moxos K›z›lderilileri misyonu arflivinde yaln›zca on iki
yap›t bulunmufltur. Bunlar›n en eskileri de 17. yüzy›l›n ilk
yar›s›na aittir. Ancak eski belgelere göre, repertuar
oldukça geniflti ve klavsen efllikli yayl› ve üfleme çalg›lar
için konçerto ve sonatlar yan›nda yerlilere özgü çalg›lar
için parçalar› da kaps›yordu. La Folia bafll›kl› 3 bölümlü
sonat da bu arflivde, 2003 y›l›nda ele geçmifltir. La Folia
16. yüzy›lda ‹ber yar›madas›nda, 17. yüzy›ldan sonra da
tüm Avrupa’da yayg›nlaflan, bir bas partisi üzerine
kurulu teman›n varyasyonlarla gelifltirilmesiyle ifllenen
3/4’lük ölçüde bir danst›r. ‹talyan örnekleri an›msatan La
Folia bafll›kl› bu 18. yüzy›l sonat›n›n 1. bölümü sanki iki
keman eflli¤inde bir sokak dans› duygusunu veren canl›
ve çabuk (allegro) tempodad›r. 2. bölüm a¤›r (largo)
tempoda, duygulu ve lirik yap›dad›r; zaman zaman da
bir org t›n›s› duyumsan›r. 3. bölüm yine çabuk (allegro)
tempoda törensel bir dans› and›r›r ve kemanlara, bir
konçerto finaliymifl gibi ustal›klar›n› gösterme olana¤›n›
da sa¤lar (Süre 11’).
Anonim
Soprano, Koro, ‹ki Keman, Viyolonsel, Bas, Gitar ve Org
için Exaltate Regem regum
15 A¤ustos günü Hazreti Meryem’in gö¤e ç›k›fl›n›n
kutland›¤› Assumption ayininde Latince söylenen bu
ilahi hem Chiquitos, hem de Moxos koleksiyonlar›nda
yer almaktad›r. 1730’lardan beri bu misyonlar›n en
sevilen flark›lar›ndan oldu¤u bilinen bu “misyon barok
müzi¤i” tarz› ilahi, bugün bile Santa Ana de Chiquitos,
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Tantar ubi tantar miseriae, Ioannes tuam iam deprecor
opem, Ut liber et securus evadam (Her zaman y›k›m›n ve
pek çok kötülü¤ün oldu¤u bu dünyada, Aziz Yahya
yard›m›n için sana yalvar›yorum; kurtulmak, özgür ve
güvende olmak için) sözlerini içeren resitatiften sonra
as›l motet k›sm› yine çabuk tempodad›r: In te spero, in te
confido; Omnes fraudes, omnes insidas (Ümidim sensin,
güvenim sensin. Tüm yalanlar›, kötülüklerin tüm hilelerini
aflmak için sana güveniyorum). Sonra yine bir resitatif
k›sm› a¤›r tempoda belirir: Eia Ioannes adesto precibus
meis, In hoc terreno carcere, Succurre animae meae (Aziz
Yahya duy flimdi dualar›m›, ruhumu bu dünyasal hapisten
kurtar, bana cennetin yolunu göster). Sonra canl› final
gelir: Tunc lectis organis bene cantantibus, Simul cum
cimbalis bene sonantibus, Tonantem Dominum Laudabo
(Çünkü ben görkemli Tanr›’ya dua ediyorum, m›zrab›mla
güzel sesler ç›kard›¤›m çalg›yla ve t›nlayan zillerle). Yine
Aziz Yahya’ya flükür duas› olan cümleyle (Sanctum
‹oannem decantabo) yap›t sona erer (Süre 13’).

8 mezürlük do minör tondaki, 4/4’lük ölçüdeki tema,
barok müzi¤in kurallar›na kesin uyan kat›l›kla, ancak
duygularda buruk ve ac› yans›tan tarzda ifllenmifltir. Bu
da, Quantz ve Graun gibi ça¤›n popüler bestecilerinin
Bach’a göre biraz hafif kalan tarzdaki müzik zevkine
al›flm›fl olan kral›n be¤enisine herhalde uymayacakt›... 3
sesli Ricercar ile bafllayan bu 16 parça, günümüzde türlü
çalg›lara uyarlanarak da seslendirilir, bazen s›ras› da
de¤ifltirilir ve genellikle 6 sesli Ricercar (Ricercare a 6) ile
sonlan›r. ‹lk Ricercar’›n özgür ve hafif fantezi tarz›
havas›na karfl›n, –yap›t›n en tan›nm›fl bölümü olan,
di¤erlerinin ço¤u gibi do minör tonda, 4/4’lük ölçüde
giren– 6 sesli Ricercar, özellikle kurala kesin uyan
ola¤anüstü ustal›kla ifllenmifl bir füg yap›s›ndad›r ve
Bach’›n eski stile (stile antico) verdi¤i afl›r› önemin en
seçkin örne¤idir (Süre 7’).
Zipoli (1688-1726)
Tenor, ‹ki Keman, Viyolonsel, Bas, Teorba ve Org için
In hoc mundo

Anonim
Blok flüt, ‹ki Keman, Viyolonsel, Bas, Gitar, Teorba ve
Klavsen için
Pastoreta: Ychepe Flauta
Bafll›ks›z-Allegro-Adagio-Allegro

Prato kentinde do¤an ‹talyan Zipoli uzun y›llar kilise
orgcusu olarak çal›flt›ktan ve üç oratoryo, çeflitli klavsen
ve org parçalar› besteledikten sonra yirmi sekiz yafl›nda
Cizvit tarikat›na girmifl ve 5 Nisan 1717 günü di¤er 53
Cizvit misyoneriyle Cadiz’den gemiyle denize aç›larak
f›rt›nalarla dolu uzun ve maceral› bir yolculuktan sonra
Arjantin’in Buenos Aires kentine ulaflm›fl, ard›ndan
içerilerdeki Cordoba kentine yerleflmifl, üniversitede
gereken üç y›ll›k felsefe ve teoloji ö¤renimini
tamamlayarak papaz unvan›na hak kazanm›fl, fakat 2
Ocak 1726’da Cordoba’da veremden ölmüfltür. Zipoli,
Cizvitler taraf›ndan özellikle Güney Amerika’da
görevlendirilen de¤erli müzikçiler aras›nda en
tan›nm›fl›d›r; ancak hiçbir zaman bu misyonlara
gitmemesine karfl›n, müzi¤i tüm misyonlarda
seslendirilmifl, ço¤u kez de anonim olarak
yayg›nlaflm›flt›r. Do¤u Bolivya’da 1970’te Santa Ana ve
San Rafael misyonlar›nda bilinmeyen yirmi üç yap›t›
bulunarak, Concepción Kitapl›¤›’nda koruma alt›na
al›nm›flt›r. Cizvit belgelerine göre de 1728-1784 aras›nda
ünü sürmekteydi ve Yapeyú ile Guarani yerlilerinin
ö¤renim gördü¤ü di¤er misyonlarda motet’leri s›k s›k
seslendirilmekteydi. Örne¤in bunlardan yaln›zca San
Pedro y San Pablo misyonunda dokuz moteti
bulunmufltur. Onun imzas› bulunmayan, ancak bir
Chiquitano yerlisinin kopya etti¤i In hoc mundo (Bu
Dünyada) sözleriyle bafllayan bu motet’in, ayr›ca notan›n
yaln›zca tenor partisinde Zipoli ad› görülen, Moxos
yerlilerinin yazd›¤› bir kopyas› da mevcuttur. Böylece
motet’in solo partisinin yerine göre hem tenor, hem de
soprano sesle söylendi¤i anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca uzmanlar
bu çabuk-a¤›r tempolar›n birbirini izledi¤i bu çekici
motet’in bir oratoryo, ya da dini bir eserin bölümü
oldu¤unu da sanmaktad›r. Motet Sonata ad›n› tafl›yan
canl› bir enstrümantal müzikle bafllar. Onu a¤›r tempolu
bir resitatif izler: In hoc mundo inconstante ubi ruinar,

Pastor, yani papaz›n y›lbafl› gecesinde okudu¤u dua ya
da küçük k›rsal flark›lara verilen ad› tafl›yan bu
enstrümantal pastoreta, Chiqitos yerlilerinin müzik
arflivinde bulunmufltur ve 1740’lardan bu yana
misyonlarda seslendirildi¤i san›lmaktad›r. Güney
Amerika’n›n özellikle flüt, keman ve sürekli bas için
zengin olan çalg› repertuar›nda, tiz sesli çalg› olarak flüt
ya da keman›n, pes sesli çalg› olarak kontrbas ya da
fagotun, sürekli bas olarak da yerine göre org ya da arp›n
kullan›ld›¤› bilinmektedir. Ancak flenlik günlerindeki ya
da varl›kl› misyonlardaki orkestrada daha çok çalg› yer
alabilmektedir. Bestecisi bilinmeyen çalg› müzi¤inin
seçkin bir örne¤i olan bu Pastoreta 4 bölümlüdür ve
bafll›k tafl›mayan 1. bölümü tam bir flenlik havas›nda
canl› ve renklidir. 2. bölüm ise çabuk ve nefleli (allegro)
tempoda Vivaldi konçertolar›n›n giriflini an›msatan
havada ve zarifliktedir. 3. bölüm a¤›r (adagio) tempoda,
teorba eflli¤indeki duygulu ve biraz da hüzünlü blok flüt
solosuyla bafllar; tema sonra yayl› çalg›lar taraf›ndan
ifllenir. 4. bölüm çabuk (allegro) tempoda, bu kez yayl›
çalg›larla giren, sonra –bazen a¤›rlaflarak orkestran›n
nefeslenmesini de sa¤layan– blok flütün de kat›l›m›yla
geliflen nefleli bir flark› benzeri finaldir; ancak
yavafllayarak hafifçe sona erer (Süre 9’).
Anonim
Tota pulchra
Hazreti Meryem’e adanm›fl, 4. yüzy›ldan kalma bir
antifon olan bu ezgi Tota pulchra es Maria (Ne güzelsin
Meryem) sözleriyle bafllar. Roma Katolik Kilisesi
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için mes’idir. Chiquitos arflivinde bulunan Beatus Vir
(Mutlu Adam) ise, a¤›r dua bölmesi Gloria Patri d›fl›nda
hepsi de k›sa bir enstrümantal giriflle bafllayan ve çekici
olmas› için de “çabuk-a¤›r” formunda düzenlenen çok
k›sa 6 bölmeden oluflan, üstelik on dakika kadar sürmesi
nedeniyle de dinle ilgisizleri bile müzi¤iyle kavrayan
yap›dad›r.
Canl› tempodaki, kemanlar›n ön plana ç›kt›¤› 1. bölme,
k›sa çalg› giriflinden sonra, Beatus vir qui Dominum, in
mandatis eius nimis (Tanr› korkusu olan mutlu adam,
O’nun tüm emirlerini arzuyla yerine getiren kutsans›n)
sözleriyle devam eder. 2. bölme a¤›r tempodaki çalg›
giriflinden sonra koro, resitatif tarz› Exortum est in
tenebris lumen rectis, Misericors et miserator et Justus (O
karanl›klarda gö¤e yükselen bir ›fl›kt›r, O cömerttir ve
ba¤›fllay›c›d›r ve adildir) sözlerini seslendirirken, soprano
sanki bu gö¤e yükselen ›fl›k gibi tizlere ç›karak bir melek
benzetimi oluflturmak ister gibidir... Ö¤üt veren
biçimdeki 3. bölme yine canl› tempodad›r; k›sa çalg›
giriflini Jucundus homo qui miseretur et commodat,
Disponet sermones suos in judicio (‹yi insan merhametli ve
yard›mc›d›r, konuflmalar›n› flerefiyle düzenler) tarz›
sözlerle sürdürür... ‹ki dakika bile sürmeyen 4. bölme ise
a¤›r-çabuk-a¤›r biçimde çok çarp›c› planlanm›flt›r: A¤›r
tempoda çalg› giriflinden sonra sopranonun yine ayn›
a¤›rl›ktaki uzun soluklu, Peccator videbit et irascetur
(Günahkâr kibar görünür ve gazaba gelir) cümlesini,
birdenbire çok h›zlanan, adeta virtüöz tarzdaki Dentibus
suis fremet et tabescet (Difllerini g›c›rdat›r ve bitkinleflip
kaybolur) cümlesi izler. Üçüncü cümle Desiderium
peccatorum peribit (Günahkâr›n arzular› k›yametle
sonlan›r) çok a¤›r, dingin tarzdad›r: Özellikle melodi
çalg›lar›n›n dubleli eflli¤inde, sopranonun sekiz kez
tekrar etti¤i “peribit” sözcü¤ü üzerine ustaca ifllenerek
yavaflça sona erer. 5. bölüm herhangi bir çalg› girifli
olmadan hemen koro ile a¤›r tempoda giren, huflu
içinde söylenen çok k›sa Gloria Patri et Filio, Et Spiritui
Sancto (Baba ve O¤ul’a fleref ve de Kutsal Ruh’a)
duas›d›r. Sonuncu ve 6. bölüm tüm çalg›lar›n h›zl› bir
girifliyle bafllar: Sicut erat in principio, Et nunc et semper,
Et in saecula saeculorum... Amen (Bafllang›çtaki ve
flimdiki gibi, her zaman sonsuz ve daima olacakt›r...
Amen). Sopranonun özellikle amen sözcü¤ü üzerine
virtüöz kadanslar›ndan sonra yap›t yavaflça son bulur
(Süre 10’).

ayinlerinde uyguland›¤› gibi rahiple koro –ya da iki koro–
aras›nda “ça¤r› ve cevap” tarz›nda söylenen psalm
(salmo) niteli¤i tafl›yan ve Meryem’i öven bu antifonda
da bu özellikler izlenebilir.
Öyle güzelsin ki Meryem
O eski lekeleyici günah yok sende.
Sen Kudüs’ün flerefisin,
Sen ‹srail’in neflesisin
Sen halk›m›z›n sahibisin
Ey Meryem, en faziletli bakire
En ba¤›fllay›c› Ana,
Bizim için dua et,
Bizim için arac› ol,
Bizim için ‹sa Mesih’e dua et
Anonim
Soprano, Flüt, Viyolonsel ve Teorba için
Aqui Ta Naqui ‹yaî
Bu flark› da K›z›lderili Chiquitos dilinde söylenen dini
flark›ya güzel bir örnektir. Cizvit misyonerleri zorunlu
olmamalar›na karfl›n, Tanr›’ya do¤rudan seslenen dini
müzi¤in yerli dilinde olmas›na özen göstermifl, yerlilerin
ayine kendi dilinde aktif kat›l›m›n› gözetmifltir. fiark› a¤›r
bir resitatif giriflle bafllar: Aqui ta naqui ‹yaî, aquip’ oxîma
nacumanata iñemo, aichequîatoñe (‹flte Babam›z burada,
bize verilen bir hediyedir o, sen verdin kendini bize).
fiark› k›sm› ise canl› ve çabuktur; flu sözlerle bafllar:
Chapie, ‹yaî Jesu Christo, chapie na ayecatî ichusi, chapie,
‹yaî (Teflekkür, Tanr›m ‹sa; yüre¤ime gelip girdi¤in için
teflekkür ederim). fiark›, itobo nacumana iñemo (Çünkü
sen bana hediyesin) sözleriyle sona erer (Süre 5’).
Zipoli
Soprano, Üç Kiflilik Koro, ‹ki Keman, Viyolonsel, Bas,
Teorba ve Org için
Beatus Vir
Bir Vesper psalm’› (Katolik Kilisesi’nin sekiz dua saatinin
sonuncusundan bir önceki dua ayini olan ve litürjik
kurallara göre, her biri –“Gregoryen fiark›” ya da
çoksesli- polifonik– tarzdaki Antifon ile bafllay›p
psalm’lerle süren, genelde 5 bölmeli, korolu dini müzik)
ya da “Akflam Duas›” olan Beatus Vir bafll›kl› bu yap›t›n
manuskriptinde besteci ismi bulunmamaktad›r. Ancak,
1997’de Zipoli’nin yap›tlar›ndan San Ignazio adl› operay›
oluflturan uzman Bernardo Illari, polifonik antifon stiline
göre bu yap›t›n onun oldu¤unu kesin olarak belirtir.
Zipoli’nin motet’lerinde genellikle kontrpuandan çok
melodiye önem verildi¤i için de yerliler taraf›ndan
misyon arflivindeki di¤er yap›tlara göre tercih edilir,
bayramlarda daha çok seslendirilirdi. Buna bir örnek de,
Bolivya’ya hiç gitmemesine karfl›n Zipoli’nin, ülkenin
eski baflkenti Sucre’de, 1784 tarihli kopyas› bulunan ve
“Osanna” ile sona eren Güney Amerika missa’s› olarak
bilinen soprano, alto, tenor, iki keman, org ve sürekli bas
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Enstitüsü’nde New York Metropolitan Operas›’ndan Paul
Nadler, Joan Dornemann, Patricia McCaffrey, Sherill
Milnes gibi akademisyenlerle birlikte üç y›ll›k bir proje
yürüten sanatç› Janacek Festivali, Meksika’daki Tlaxcala
Festivali, ‹srail Festivali, Washington D.C.’deki Schubert
Festivali gibi sayg›n festivallerde ve Viyana Konzerthaus,
Berlin Konzerthaus, Ulusal Ottawa Galerisi, Kanada,
Brucknerhaus Linz, Rudolfunum Prague, de Doelen
Concertgebow - Rotterdam, California, Los Angeles
Skirball Center gibi konser salonlar›nda çald›. Krezter
halen, Viyana Yahudi Müzesi’ndeki orkestran›n ve Amber
Trio’nun piyanistli¤ini yap›yor. Bugüne kadar befl CD
kayd› bulunan sanatç›, 2001 y›l›ndan beri Viyana’da,
“Konservatorium der Stadt Wien”de ö¤retim görevlisi
olarak çal›fl›yor.

1999’den günümüze kadar Gürer Aykal yönetimindeki
‹stanbul Borusan Filarmoni Orkestras›’n›n flüt grup
flefli¤ini de üstlenen sanatç›, 2004 fiubat’›ndan itibaren
‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›’nda da birinci flütçü
olarak görev almaktad›r. 2004 May›s’›nda da dünyaca
ünlü flef Lorin Maazel’in davetiyle Maazel’in daimi flefli¤i
alt›ndaki Avrupa’n›n seçkin müzisyenlerinden oluflan
Arturo Toscanini Filarmoni Orkestras›’na solo flütçü
olarak atanan sanatç›, Belçika Kraliyet Sanat Teflvik
Madalyas› sahibidir.

BÜLENT EVC‹L & LIOR KRETZER
Bülent Evcil flüt flute
L›or Kretzer piyano piano
Thomas Stemkowsk› bas gitar bass guitar
Tor›no Tudorache davul drum
Cecil Rivera
Brezilya’dan Esintiler Impressions from Brazil*
Eldin Burton
Sonatina
Allegretto gracioso-Andantino sognando-Allegro giocoso
quasi Fandango
George McCarty
Güney Amerika Rapsodisi South American Rhapsody*
Ara Interval
Astor Piazzolla
Tanti
Il Pleut Sur Santigo
Bando
Invierno Porteno
Oblivion
Libertango

Bülent Evcil
Flüt e¤itimine 1980 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuar›’nda Prof. Mükerrem Berk’le
bafllayan Bülent Evcil 1988’de mezun oldu. Ayn› y›l,
e¤itimine ‹stanbul Filarmoni Vakf›’n›n bursuyla Brüksel
Kraliyet Konservatuar›’nda Marc Grauwels’le devam etti.
1992’de flüt dal›nda “Diplome Superieur avec Grande
Distinction” (üstün baflar› ile flüt yüksek diplomas›) ald›.
Oda müzi¤inde ise “premiere prix” (birincilik ödülü)
alarak mezun oldu. 1994’te Heidelberg-Mannheim Müzik
Yüksek Okulu’nda çal›flmalar›na Jean-Michel Tanguy’la
sürdürdü. 1996’da “Künstlerishe Ausbildung” (Sanatta
Yeterlilik) diplomas›n› pek iyi dereceyle alarak mezun
oldu. Yar›flmalarda kazand›¤› ödüller aras›nda “Wolfgang
Hoffmann” nefesli çalg›lar yar›flmas›nda ikincilik, “Sir
James Galway”in 1992’de Dublin’de düzenledi¤i flüt
seminerindeki “En ‹yi Yorumcu” yar›flmas›nda ikincilik
ödülü bulunuyor. Bu ödül Evcil’e 1992-1999 y›llar›
aras›nda ünlü ‹rlandal› flüt virtüözü “Sir James Galway”in
ö¤rencisi olma f›rsat›n› sa¤lad›. Sir Galway taraf›ndan
neslinin en iyi flütçülerinden biri olarak tan›mlanan
sanatç›, Sir Galway’in davetleriyle birçok seçkin konserde
yer ald›. 1996-1998 y›llar› aras›nda Viyana’da Imperial
Concerts Solist Kapella’da solo flütçü olarak çal›flt›.
1998’de ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi’ne flüt sanatç›s›
olarak atand›, 2002 fiubat’›ndan itibaren de ayn› kurumda
aç›lan s›nav› kazanarak flüt grup flefli¤ine atand›,

Claude Bolling
Flüt ve Caz Üçlüsü ‹çin Süit
Suite for Flute and Jazz Trio
Barok-Blue-Sentimental-Cavanaise-Fugace-IrlandaisVersatile-Veloce
Mike Mower
Sonata Latina
Salsa Montunate-Rumbango-Bossa Merengova
* Bülent Evcil ve Lior Kretzer’e ithafen yaz›lan bu
yap›tlar›n 2006 Müzik Festivali’nde dünyada ilk
seslendirilifli gerçekleflecektir.
Dedicated to Bülent Evcil and Lior Kretzer, these works
will be given their world premiere at the Festival.

Sponsor
13.06.2006
Sal› Tuesday, 18.00
Tarih Vakf› Darphane-i Âmire
Binalar›
The Imperial Mint
60

Bülent Evcil
Started his flute training under the tuition of Prof.
Mükerrem Berk at the State Conservatoire of Mimar
Sinan University and graduated there from with the
highest distinction in 1988. Same year went on his
studies at the Royal Brussels Conservatoire under the
tuition of Marc Grauwels by scholarship of ‹stanbul
Philharmonic Foundation. Graduated in 1992 with the
‘Diplome Superieur avec Grand Distinction’ on flute, by
winning the ‘Premiere Prix’ in the chamber music as
well. Went on his studies at the Heidelberg-Mannheim
Music Academy under the tuition of Jean-Michel
Tanguy and obtained the ‘Qualification of Art
(Künstlerische Ausbildung)’ degree with the highest
distinction (mit der note eins) in 1996. Wolfgang
Hoffmann Wind Instruments Competition as well as 2.
place Award in ‘Best overall Performer Award at the 4th
James Galway International Flute Seminar’ in Dublin,
later providing him from 1992 onwards the possibility
of being the student of Jame Galway, the famous flute
virtuoso who introduced him as being one of the best
flutists of his respective generation. Was appointed in
1998 to the ‹stanbul State Opera and Ballet Orchestra as
well as ‹stanbul Borusan Philharmonic Orchestra as a
solo flutist, in 2004 he was appointed to the ‹stanbul
State Symphony Orchestra as Principal flute, with which
he still carries on his career as soloist. He teaches at
‹stanbul Technical University (MIAM). He was invited
to give ‘Master Classes’ in Turkey and in USA, at Texas
Tech University at ‘Lubbock’ and University of Texas at
‘El Paso’. In May 2004 he was appointed to play as solo
flute in Arturo Toscanini Philharmonic Orchestra (Italy)
under conducting of world famous conductor Lorin
Maazel he made a European tour with same orchestra.
He is winner of the Royal Belgium Encouragement
Medal of Art.

L›or Kretzer
Citizen of Israel, Lior Kretzer has degrees of orchestra
conducting, composition and piano from Israel Arts and
Science Academy as well as University of Tel Aviv
Academy of Music where he received Dean’s award and
the highest prize at the academy competition. After his
graduation he gave master classes in Europe, Israel and
United States. He conducted a three year project at the
International Vocal Arts Institute with academicians like
Paul Nadler, Joan Dornemann, Patricia McCaffrey and
Sherill Milnes from the Metropolitan Opera. Kretzer has
performed at prestigious festivals like Janacek Festival,
Tlaxcala Festival in Mexico, Festival of Israel, Schubert
Festival in Washington, D.C. and eminent concert halls
like Vienna Konzerthaus, Konzerthaus Berlin, The
National Gallery of Canada in Ottawa, Brucknerhaus
Linz, Rudolfunum Prague, de Doelen Concertgebow Rotterdam, Skirball Cultural Center in Los Angeles
California. Kretzer plays piano in the orchestra of the
Jewish Museum of Vienna and the Amber Trio. He has
recorded five CDs. He has been teaching at the
“Konservatorium der Stadt Wien” since 2001.

L›or Kretzer
‹srail vatandafl› olan Lior Kretzer, ‹srail Sanat ve Bilim
Akademisi ile -akademi yar›flmas›nda en yüksek dereceye
ve dekanl›k ödülüne ulaflmay› baflard›¤›- Tel Aviv
Üniversitesi Müzik Akademisi’nde orkestra yönetimi,
bestecilik ve piano dallar›nda dereceler ald›. Lior Kretzer
mezuniyetinden itibaren Avrupa, ‹srail ve Amerika’da
yüksek lisans dersleri vermifltir. Uluslararas› Ses Sanatlar›
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Tor›no Tudorache
1961 y›l›nda Romanya’ya do¤an Torino Tudorache
1967’de Prof. Chiflu Adriana’n›n ö¤rencisi olarak ClujNapoca Müzik Okulu’nda vurmal› çalg›lar e¤itimine
bafllad›. Daha sonra Cluj-Napoca Müzik Akademisi
GDIMA’da Prof. Grigorf Pop ile e¤itimine devam etti.
1980 y›l›nda Paris’te Radio-France Internationale’in
düzenledi¤i vurmal› çalg›lar yar›flmas›nda yar› finale
kadar yükseldi. 1981 y›l›nda Almanya’da Beyrutlu genç
müzisyenler için düzenlenen festivalde çalmak üzere
bir davet alarak festivalin aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi.
1983 y›l›nda Müzik Akademisi’nde e¤itimini
tamamlayarak halen yaflad›¤› kent olan Timiflora’da
Banatul Filarmoni Orkestras›’na birinci davul olarak
atand›. 1993-1994 y›llar› aras›nda ayn› zamanda
e¤itmen olarak da görev yapt›¤› Bilkent Üniversitesi
Orkestras›’nda yer ald›. Sanatç›1996’da birinci davul
görevinde Uluslararas› ‹talya Orkestras›’na kabul edildi.
Burada O.‹.D.‹ adl› bir yayl› çalg›lar toplulu¤u kurdu.
Ayn› zamanda Timoflara’da Rythmic Yayl› Çalg›lar
Toplulu¤u’nun yönetmeni olarak görev almaktad›r.
Sanatç› düzenli olarak dünyan›n önemli müzik
merkezlerindeki opera ve müzik festivallerine
kat›lmaktad›r. 1999 y›l›nda flef Gürer Aykal’›n
yönetimindeki Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’yla
bir projede yer alan sanatç›n›n kay›tlar› Electrogold,
Claves, EMI, Diaposon, Timpani, Dynamic firmalar›n
etiketiyle ç›km›flt›r.

Thomas Stemkowsk›
Thomas Stemkowski 1972 y›l›nda Viyana’da do¤du.
Çocukluk y›llar›nda keman ve viyolonsel çalan
Stemkowski, kariyerine inflaat mühendisi olarak
bafllad›ktan sonra profesyonel müzisyenli¤e yöneldi.
Konservatorium Viyana Üniversitesi’nde caz gitar e¤itimi
alan Stemkowski, Peter Herbert’in de kat›l›m›yla
gerçekleflen çeflitli atölye çal›flmalar›na kat›ld›. Sanatç›,
halen Andrew Ackerman’in ö¤rencisi olarak e¤itimini
sürdürüyor. Stemkowski, tiyatro ve film yap›mlar› için
yazd›¤› ve seslendirdi¤i yap›tlar›n yan› s›ra cazdan
elektronik müzi¤e uzanan genifl bir yelpazedeki
projelerini Clark Terry, Harold Jones, Hans Salomon, Rudi
Wilfer, Ines Reiger, Original Swingtime Bigband, Thomas
Barth ve Flip Philipp gibi sanatç›larla gerçeklefltirdi.
Stempkowski felsefesini flöyle ifade ediyor: “Farkl› müzik
stilleri aras›nda bir s›n›r olmas› gerekti¤ine inanm›yorum.
Müzik, sözsüz bir dildir ve dinleyenlerin kalbine an›nda
ulaflmal›d›r. Müzik yapmak mutluluk getirmelidir.”

yazd›ysa da bu yap›t yay›mlanmad› ve ak›beti de pek
bilinmiyor. Burton ise sonradan Schirmer Yay›nevi’nde
ifle girmifl, sonradan baz› konservatuarlarda ve müzik
kurumlar›nda müdürlük yapm›fl, bestecili¤i b›rak›p
bankac› olmufl, sonunda her emekli olan Amerikal› gibi
Florida’ya yerleflmifl ve orada ölmüfltür. Ölüm tarihi
çeflitli kaynaklarda 1979, 1981, 1985 olarak geçmektedir.
Asl›nda al›fl›lmam›fl sonoriteleri, armonik tazeli¤i,
biraz Frans›z aksan› ile Frans›z flüt bestecisi Cecil
Chaminade’›n (1857-1944) havas›n› an›msatan
çekicilikteki Sonatina’n›n, çabukça ve zarif (Allegretto
gracioso) tempodaki ilk bölümü bir uvertür, aç›l›fl
müzi¤i tarz›ndad›r. A¤›rca (Andantino) tempoda bir rüya
görürmüfl (sognando) izlenimini veren 2. bölüm, bir
halk flark›s› melodisi tarz›ndaki ezgisiyle fliirsel bir
güzellik oluflturur. 3. bölümde ise ‹spanyol halk dans›
fandango gibi nefleli ve oyuncu (Allegro giocoso quasi
Fandango) tempodaki final ile esere al›fl›lmam›fl t›n›lar
kazand›r›l›r ve canl› bitifl sa¤lan›r (Süre 9’).

performed for the opening concert in 1981. Following
his graduation from the Music Academy in 1983,
Tudorache got appointed as the first drum of Banatul
Philharmonic Orchestra in Timishora where he still
resides. The artist became a member of Bilkent
University Orchestra where he worked as a tutor from
1993 to 1994. Tudorache got accepted to the Italian
International Orchestra as the first drum in 1996 and
here, he founded a strings ensemble under the name
of O.I.D.I. Also the director of Rythmic Strings
Ensemble in Timoshara, Tudorache regularly performs
in opera and music festivals organized in important
music centres of the world. Having collaborated with
Borusan ‹stanbul Philharmonics Orchestra for a
project under the conduction of Gürer Aykal in 1999,
the artist has albums from record companies such as
Electrogold, Claves, EMI, Diaposon, Timpani and
Dynamic.

PROGRAM NOTLARI

McCarty
Güney Amerika Rapsodisi

Rivera
Brezilya’dan Esintiler

Arjantin’de do¤an, akordeon çalarak genellikle
bestelerini bu çalg› için yazan McCarty, Rönesans
müzi¤ine olan merak› yan›nda günümüz halk
müzi¤ine ve çingene müzi¤ine de büyük ilgi duymakta,
bu etkileflim yap›tlar›na da yans›maktad›r. McCarty
Bülent Evcil ve Lior Kretzer’e ithaf etti¤i Güney Amerika
Rapsodisi adl› bu eserinde, kemanc› Gidon Kremer’in
modern tangonun yarat›c›s› Astor Piazzolla yorumundan
oldu¤u kadar, Gershwin’in Rhapsody in Blue adl› ünlü
yap›t›ndan da etkilenmifltir. Ayr›ca, çalg›lar›n birbiriyle
savaflt›¤›, bazen de rollerini de¤iflerek birbirini taklit
etti¤i al›fl›lm›fl sonat formu ile flütün özgürce, belki de
biraz ç›lg›nca tiz seslere yükselip gezinifliyle piyanonun
bas seslerde polifoniyi kullanarak karfl› ç›k›fl›n›n z›tl›¤›n›
vurgulamak istemifl. Bu arada flütü ve piyanoyu da
yaln›zca klasik, al›fl›lm›fl tarzda kullanmakla yetinmemifl;
onlara do¤ay›, hayvan seslerini, vurma çalg›lar› taklit
etme olana¤› da sa¤lam›fl...

Popüler flark›lar yan›nda ciddi vokal yap›tlar ve oda
müzikleri de yazan Brezilyal› besteci Rivera, ilk
seslendirilifli bugün yap›lacak olan yap›t›n› özellikle
34. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali için yazm›fl,
Bülent Evcil ve Lior Kretzer’e ithaf etmifltir. Brezilya’n›n
günümüz ritim ve armonilerini klasik “sonat” formunda
flüt ve piyanoya uyguland›¤› yap›tta, flüt bir “soul”
flark›c›s› gibi do¤açlamay› gerçeklefltirirken piyano, arka
planda armoniyi belirler ve Brezilya karnaval› boyunca
duyulan baz› ritimleri an›msat›r. Böylece iki çalg› birlikte
bu ülkenin öncesini ve yaz flenli¤i süresince ve sonra
duyulan ezgileriyle Brezilya’y› tan›mlar.
Burton (1913-1979)
Sonatina
Allegretto gracioso-Andantino sognando-Allegro giocoso
quasi Fandango

Thomas Stemkowsk›
Thomas Stempkowski was born in 1972 in Vienna,
Austria. As a child he played the violin and the cello,
and after working also as a building engineer he
decided to become a professional musician. He studied
jazz-bass at the ‘Konservatorium Wien
Privatuniversitaet’ and participated in workshops with
Peter Herbert and others. Currently he completes his
studies with Andrew Ackerman. He wrote and
performed music for theatres and film productions, as
own projects from jazz to new electronic-music with
musicians like Clark Terry, Harold Jones, Hans
Salomon, Rudi Wilfer, Ines Reiger, Original Swingtime
Bigband, Thomas Barth, Flip Philipp and others. His
motto is: “I believe in no border between different
music styles. Music is a nonverbal language, which
should reach the hearts of the listeners immediately.
Making music should bring happiness.”

Tor›no Tudorache
Born in Oradea, Romania in 1961, Torino Tudorache
started percussion studies at the Cluj-Napoca Music
School as a student of Prof. Chiflu Adriana in 1967.
Continuing his education with Prof. Grigorf Pop at the
Cluj-Napoca Music Academy GDIMA, Tudorache
qualified for semi-finals at a percussion competition
organized by Radio-France Internationale in Paris in
1980. Invited to a festival organized for young
musicians from Beirut in Germany, the artist
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Piazzolla (1921-1992)
Tanti
Il Pleut Sur Santigo
Bando
Invierno Porteno
Oblivion
Libertango

Georgia do¤umlu Amerikal› Burton, piyanist olarak
yetiflmifl, ancak bestecilik alan›nda amatör oldu¤u için
kendini gelifltirmek amac›yla New York’ta Guilliard
Müzik Okulunun kompozisyon kurslar›na kat›lm›fl,
bu arada 1947’de yazd›¤› eski bir piyano yap›t›n›
Sonatina ad›yla flüt ve piyano için düzenlemifl,
1920’de kurulmufl olan New York Flüt Derne¤i’nin
1948’de açt›¤› yar›flmada bu yap›t›yla birinci olmufltu.
Ödül, kazanan yap›t›n ünlü Schirmer Yay›nevi taraf›ndan
bas›lmas› oldu. Burton yar›flmaya Guilliard
ö¤retmenlerinden ünlü flütçü Samuel Baron (1925-1997)
ile kat›lm›fl ve Sonatina’y› da ona ithaf etmiflti. Ancak bu
yap›t Burton’un yaflam› boyunca besteledi¤i, ya da
tan›nan tek yap›t› oldu, sonradan bir flüt konçertosu

Befllisiyle birlikte 1988’de 16. ‹stanbul Festivali’ne
kat›lan Arjantinli besteci, bandoneon ve tango ustas›
Piazzolla, 11 Mart 1921’de Buenos Aires’ten 400 km.
uzakl›ktaki sayfiye kenti Mar del Plata’da do¤mufl, iki
yafl›ndayken ailesi New York’a yerleflmifl ve 1937’ye
kadar Amerika’da yaflam›flt›r. Sanatç›n›n annesi terzi,
babas› berberdi; mahalle arkadafl› Rocky Marciano
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sonradan dünya a¤›r siklet boks flampiyonu olacak, bir
grup arkadafl› Kaliforniya’da Alcatraz Hapishanesi’nde,
bir k›sm› da New York’taki Sing-Sing’te oturmak(!)
zorunda kalacakt›. Ama Piazzolla müzi¤iyle kendisini
kurtaracakt›: On yafl›nda tangonun en önemli çalg›s›
bandoneonu çok usta çal›fl›yla ün kazanacak; 1934’de,
on üç yafl›nda tango flark›c›lar›n›n kral› Carlos Gardel
orkestras›nda çalacak, vatan›na dönüflünde ünlü
besteci Ginastera ile çal›flacak, bu arada kendi stilinde
tango bestelemeye, düzenlemelerine bafllayacakt›.
1954’de e¤itim için bursla Paris’e gitti, ünlü hoca
Nadia Boulangerile çal›flt›. Ertesi y›l Arjantin’e döndü,
tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir “Sekizli”
kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi baflard›.
O günlerin en ünlü iki tango toplulu¤u için 200’ü
aflk›n parça düzenledi; besteledi¤i oda müzi¤i, opera,
senfoni, konçerto, bale müzi¤i ve parçalar›nda, yapt›¤›
100’ü aflk›n kay›tta, konserlerinde kendine özgü stiline
her zaman sad›k kald›... 6 Haziran 1992 günü Buenos
Aires’te beyin kanamas›ndan ölen ve tangoya yeni bir
hava getirmesiyle seçkinleflen ve bu nedenle eski stili
benimseyenlerin be¤enmedikleri Piazzolla, “Tango
nedir?” sorusuna flöyle cevap vermifl: “Her fley! Bir
duygu, bir dans, bir ritim, bir yaflam biçimi, bir argo,
bir din, bir yasa. Benim için, kesin beste formuna
karfl›n do¤açlamaya olanak sa¤layan zengin bir
müzik...”

olarak baflka ülke folklorundan esintiler de yer al›r.
Tamam› 34 dakika kadar süren bu süitten seçilmifl
bölümler sunulacak...
Mower (1958-)
Sonata Latina
Salsa Montunate-Rumbango-Bossa Merengova
Bath’da do¤an ‹ngiliz besteci Mower, yetene¤inin verdi¤i
kolayl›kla alt› yafl›nda blokflüt, dokuz yafl›nda piyano, on
iki yafl›nda flüt ve on sekiz yafl›nda da saksofon çalmaya
bafllad›, Royal Academy of Music’teki flüt ö¤reniminden
sonra da caz orkestralar› kurdu, yönetti. Özellikle BBC
programlar›nda yer ald›. Gil Ewans, Tina Turner, Björk,
Airto Morierto, Flora Purim, James Galway gibi ünlülerle
birlikte çald›, efllik etti. Itchy Fingers adl› saksofon
dörtlüsüyle büyük ün kazand›. Bu arada 4 flüt ve ritim
grubundan oluflan Flute Band’i yönetti¤i 1992-1998
y›llar› aras›nda Sonata Latina’y› besteledi. 1994
Ekim’inde flütçü Kirsten Spratt ve Elizabeth Muchs’un
Latin müzi¤ini ve Güney Amerika ritimlerini içeren bir
müzik siparifl etmeleri üzerine yazd›¤› yap›tta Mower,
ancak bu ritimler oldu¤u gibi kullanmad›; caz tarz›
do¤açlamalarla iflledi. Sonata Latina, yani “Latin tarz›
sonat” üç bölümlüdür. 1. bölüm Salsa Montunate, Küba
ve Venezüella Salsas›’ndan esinlenir. Flüt girer ve “k›sa
melodik cümle”yi (salsan›n giriflinde soru-cevap tarz›
olan Montuno’nun “riff”ini) sergiler. Piyano ise bu
melodik ve a¤›r bölmeyi tempo d›fl› (off-beat) tarz› sol
elin çald›¤› senkoplu bas ile gelifltirir. Ana temadan
sonra flüt ve piyano özgün ritim üzerine vurma çalg›
tarz›nda sanki do¤açlama gibi canl› tempoyu -yani
Montuno’nun ikinci k›sm›n›- duyurur. 2. bölümün bafll›¤›
Rumbango ise, Kolombiya’n›n Rumbas›’yla Arjantin’in
Tangosu’nun kar›fl›m› oldu¤unu aç›klar. Bölüm flütün
kadans› ile girer ve biraz karanl›k bir hava çizer. Burada
flütün ayr› kalmas›, piyanonun ritmik cümlelerinden
uzak tutulmas› gözetilmifltir. Ancak bölüm zamanla hafif
bir Rumba tarz›na dönüflür, sanki piyanist klavyenin
yaln›zca bir köflesinde tufllarda korkutucu bir vals
çalmaktad›r. 3. bölüm Bossa Merengova, Brezilya dans›
Bossa nova’n›n son melez ritimlerini duyurur; burada
hem flüt, hem de piyano için do¤açlama sololar
planlanm›flt›r. Piyano çok daha rahat, bol armonili caz
stilinde çalar; ancak bazen çifte oktavl› arpejlerle
Venezüella ve Kolombiya’n›n Merengue tarz›n› duyurur.
kodadan sonra ise tekrar salsa tarz›yla 1. bölüm
an›msan›r.

Bolling (1930-)
Flüt ve Caz Piyano Üçlüsü ‹çin Süit
Barok & Blue-Sentimental-Cavanaise-Fugace-IrlandaisVersatile-Veloce
Cannes’da do¤an ve piyanodaki ola¤anüstü yetene¤iyle
ilgi çeken Frans›z caz piyanisti ve bestecisi Claude
Bolling, on iki yafl›nda armoni ve kontrpuan ö¤renimine
bafllam›fl, 1945’den sonra Amerikan klüplerinde caz
çalm›fl, 1949’dan sonra düzenli olarak bigband flefi
olarak çal›flm›fl, Lionel Hampton, Sidney Bechet gibi
ünlülere efllik etmifl, stüdyo kay›tlar›na kat›lm›fl; aranjör,
flef ve piyanist olarak alt› defa Grand Prix du Disque
ödülünü kazanm›fl, di¤er yandan Le Jour et l’Heur
(1963), Borsalino (1970), Le Magnifque (1975) gibi film
müzikleriyle Fransa’n›n en iyisi olmufltur. Her zaman caz
ile klasik müzi¤i yanyana, ya da karfl› karfl›ya getiren ve
bunu genelde tüm yap›tlar›nda -vurmal› çalg› ve bas› da
katarak- deneyen Bolling, bu tarzda pek çok yap›t yazm›fl
ve bunlar› flütist Jean-Pierre Rampal, kemanc› Pinchas
Zuckerman, gitarist Alexander La Goya, trompetçi
Maurice André gibi dünyan›n en iyi solistleriyle kay›tlar
gerçeklefltirmifltir. Bolling’in 1973’de flüt ve caz
piyanosuyla vurmal› çalg› ve bas kat›l›m›yla besteledi¤i
ve yine Rampal ile çald›¤› 2. Süiti de en tan›nanlardan
biridir. Barok ve Hüzünlü, Duygulu -Cava tarz›- Füg
biçiminde -‹rlanda havas›- bas flüt için her yöne
çekilebilen anlam›na Versatile-afl›r› h›zl› Veloce gibi yedi
bölümden oluflan bu ilginç süitte, di¤erlerinden farkl›

ARMON‹ BAHÇES‹
IL GIARDINO ARMONICO
“Kuzey Denizi’nden Napoli Körfezi’ne”
‘From the Northern Sea to the Gulf of Naples’
Il G›ard›no Armon›co
G›ovann› Anton›n› flüt ve yöneten flute & conductor
Samuel Scheidt
Canzon a 5
La Bergamasca Battaglia a 5
Pietro Andrea Ziani
‹ki Keman, ‹ki Viyola ve Sürekli Bas ‹çin Sol Minör Sonat
Sonata in G Minor for Two Violins, Two Violas and B.C.
Johann Rosenmüller
‹ki Keman, ‹ki Viyola ve Sürekli Bas ‹çin 11. Sonat
Sonata No.11 for Two Violins, Two Violas and B.C.
Antonio Vivaldi
Blok Flüt, Yayl› Çalg›lar ve Sürekli Bas ‹çin Do Minör
Konçerto, RV 441
Concerto in C Minor for Recorder, Strings and B.C.,
RV441
Allegro non molto-Largo-Allegro

G›ovann› Anton›n›
Giovanni Antonini, do¤du¤u kent olan Milano’daki
Civica Scuola di Musica’da bafllad›¤› müzik e¤itimini
Cenevre’deki Centre de Musique Ancienne’de
tamamlad›. 1989 y›l›ndan bu yana yönetti¤i Il Giardino
Armonico toplulu¤unun kurucusu olan sanatç›,
toplulukla birlikte solist ve flef olarak birçok sayg›n
müzik merkezine davet edildi. Cecilia Bartoli, Barbara
Bonney, Christoph Prégardien, Christophe Coin, Katia ve
Marielle Labèque, Viktoria Mullova ve Giuliano
Carmignola gibi önemli isimlerle çal›flan Antonini, Decca
etiketiyle yay›nlanan “Vivaldi” albümü ile 2000 y›l›nda
Grammy Ödülü’nün sahibi oldu. Düzenli olarak
dünyan›n önde gelen uluslararas› festivallerine konuk
olan Giovanni Antonini, 1998 Salzburg Festivali’nde F.B.
Conti’nin oratoryosu “Il martirio di San Lorenzo”nun
dünya prömiyerine imza att›. Giovanni Antonini’nin
düzenli olarak konuk flefli¤ini üstlendi¤i orkestralar
aras›nda Camerata Academica Salzburg, ‹skoç Oda
Orkestras›, Tenerife Senfoni Orkestras›, Galizien Senfoni
Orkestras›, Basel Oda Orkestras› ve ‹sveç Oda
Orkestras› vard›r. Sir Simon Rattle taraf›ndan Ocak

Ara Interval
Nicola Fiorenza
Üç Keman, Flüt ve Süreki Bas ‹çin Konçerto
Concerto for Flute, Three Violins, Viola and B.C.
Largo amoroso-Andante-Largo-Allegro
Antonio Vivaldi
Üç Keman, Viyola ve Sürekli Bas ‹çin Fa Majör 1.
Konçerto, Op. 23, RV 551
Concerto in F Major for Three Violins, Viola and B.C,
No.1, Op.23 RV551
Allegro-Andante-Allegro
Francesco Mancini
Blok Flüt, ‹ki Solo Keman, ‹ki Keman “ripieno” ve Sürekli
Bas ‹çin Mi Minör Konçerto
Concerto in E Minor for Recorder, Two Solo Violins,
Two Violins “ripieno” and B.C.
Allegrissimo-Larghetto-Fuga- Moderato-Allegro
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Aya ‹rini Müzesi
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2004’de bir barok ve klasik müzik program› süresince
Berlin Filarmoni Orkestras›’n› yönetmek üzere davet
edilen Antonini, ayn› y›l içinde düzenlenen baz›
konserlerde Bremen Alman Oda Filarmoni
Orkestras›’n›n flefli¤ini üstlendi. Il Giardino Armonico ile
Dört Mevsim konçertosu da dahil olmak üzere çok
say›da Vivaldi albümüne imza atan sanatç›n›n, topluluk
ile birlikte di¤er 18. yüzy›l ‹talyan bestecilerinin yap›tlar›n›
seslendirdi¤i albümleri de Teldec plak flirketi taraf›ndan
CD olarak yay›nlanm›flt›r. Sanatç›n›n di¤er albümleri
aras›nda J.S. Bachs Brandenburg konserlerinin CD
kay›tlar›yla H.I.F. Beaver ve M. Locke ile çal›flmalar›n›n
kay›tlar› bulunmaktad›r.

Giardino Armonico, Milano Musica e Poesia a San
Maurizio, Graz Styriarte, Salzburg Pfingsten, Viyana
Osterklang, Rheingau, Schleswig-Holstein Festivalleri,
Lucerne Uluslararas› Müzik Festivali, Montreux-Vevey
Müzik Festivali gibi uluslararas› önemli festivallere davet
edilmekte, tan›nm›fl konser salonlar›nda konserler
vermektedir. Bunlar aras›nda Amsterdam’daki
Concertgebouw, Londra’daki Wigmore Hall, Viyana’daki
MusiKV erein ve Konzerthaus, Paris’teki Théâtre des
Champs-Elysées ve Théâtre du Châtelet, Zürich’teki
Tonhalle, Cenevre’deki Victoria Hall, Frankfurt’taki Alte
Oper, Berlin’deki Staatsoper unter den Linden, St.
Petersburg’daki Glinka Hall ve Philharmonic,
Moskova’daki Bolfloy Tiyatrosu, Oslo’daki Konserthus,
Brüksel’deki Palais des Beaux-Arts, Madrid’deki Auditorio
Nacional, Tokyo’daki Oji Hall, Washington’daki Kongre
Kütüphanesi, New York’daki Carnegie Hall ve Lincoln
Merkezi, Sydney Operas› gibi mekânlar bulunmaktad›r. Il
Giardino Armonico, Cecilia Bartoli, Katia ve Marielle
Labèque, Eva Mei, Sumi Jo, Sara Mingardo, Lynne
Dawson, Bernarda Fink, Christoph Prégardien, Véronique
Gens, Christophe Coin, Viktoria Mullova ve Giuliano
Carmignola gibi ünlü sanatç›larla hem konserlere
ç›kmakta, hem de Monteverdi’nin L’Orfeo’su, Händel’in
Agrippina, Il Trionfo del Tempo del Disinganno ve La
Resurrezione’su, Pergolesi’nin La serva padrona ve J.A.
Hasse’n›n Oratorio I Pellegrini al Sepolcro di Nostro
Signore’s› gibi yap›tlar›n sahnelenmesinde sanatç›lara
efllik etmektedir.

G›ovann› Anton›n›
Giovanni Antonini was born in Milan. He received his
musical training from the Civica Scuola di Musica of his
hometown and at the Centre de Musique Ancienne in
Geneva. He is a founding member of the ensemble “Il
Giardino Armonico”, which he leads since 1989. With
him as conductor conductor and solist the ensemble has
been to important concert halls in Europe, United
States, South America, Canada, Australia, Japan and
Malesien. He worked among others with Cecilia Bartoli,
Barbara Bonney, Christoph Prégardien, Christophe
Coin, Katia and Marielle Labèque, Viktoria Mullova and
Giuliano Carmignola. He was awarded the Grammy
Award 2000 for the CD ‘Vivaldi album’ (Decca). He is
one of the conductors of the Bach-Weeks in Milan. At
the beginning of June he conducted Haendels Aci,
Galatea e Polifemo at the MusiKV erein in Vienna, in
Salzburg and in Salamanca. Giovanni Antonini is a
regular guest conductor of the Camerata Academica
Salzburg, the Scottish Chamber Orchestra, the Tenerife
Symphony Orchestra, the Symphony Orchestra
Galizien, the Chamber Orchestra Basel and the Swedish
Chamber Orchestra. Sir Simon Rattle invited him in
January 2004 to conduct the Berliner Philharmoniker in
a program of baroque and classic. In the year 2004 he
led the German Chamber Philharmonic Bremen in
some concerts. Together with Il Giardino Armonico he
has recorded numerous CDs with instrument valley
works Vivaldis (among other things the four seasons)
and other Italian composers from the 18th century for
Teldec. In addition he has recorded J.S. Bachs
Brandenburg concerts on CD, as well as a recording
with works of H.I.F. Beaver and M. Locke.

Il G›ard›no Armon›co
Il Giardino Armonico, founded in Milan in 1985, brings
together a number of graduates from some of Europe’s
leading colleges of music, all of whom have specialised
in playing on period instruments. The ensemble’s
repertory is concentrated in the main on the 17th and
18th centuries. Depending on the demands of each
programme, the group will consist of anything from 3 to
30 musicians. The ensemble is regularly invited to the
most important festivals all over the world and has
performed in many concert halls, as Wigmore Hall in
London, Concertgebouw in Amsterdam, MusiKV erein

Il G›ard›no Armon›co
1985’de Milano’da kurulan Il Giardino Armonico,
Avrupa’n›n önde gelen müzik okullar›ndan mezun olmufl
ve her biri dönem enstrümanlar› üzerinde uzmanlaflm›fl
müzisyenleri bir araya getirmektedir. Toplulu¤un
repertuar› 17. ve 18. yüzy›l yap›tlar›ndan oluflmakta,
sunacaklar› programdaki yap›tlara göre sahne alacak
müzisyen say›s› üç ila otuz aras›nda de¤iflmektedir. Il
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1621’de pek çok yap›t besteleyen Scheidt, bunlarda ça¤›n
popüler danslar›n› de¤erlendirmifltir. Cantus 26, ya da No.
26 Canzon da, 17. yüzy›lda Kuzey ‹talya’daki Bergamo
kentinden kaynaklanan basit 2 zamanl›, komik köylü dans
flark›s› olan Bergamasca’n›n, savafl› adeta bir program
müzi¤i tarz›nda yans›tan Battaglia (savafl müzi¤i)
versiyonu olan Bergamasca Battaglia üzerine ifllenerek
1621’de yine befl çalg› için bestelenmifltir.

and Konzerthaus in Vienna, Théâtre des ChampsElysées and Théâtre du Châtelet in Paris, Tonhalle in
Zurich, Victoria Hall in Geneva, Conservatoire in Milan,
Alte Oper in Frankfurt, Staatsoper unter den Linden in
Berlin, Philharmonic Hall in St. Petersburg, Bolshoi
Theatre in Moscow, Konserthus in Oslo, Palais des
Beaux-Arts in Brussels, Auditorio Nacional in Madrid,
Oji Hall in Tokyo, Library of Congress in Washington,
Carnegie Hall and Lincoln Center in New York, Sydney
Opera House and many more. Il Giardino Armonico
plays regularly with many acclaimed soloists such as
Cecilia Bartoli, Katia and Marielle Labèque, Sara
Mingardo, Lynne Dawson, Bernarda Fink, Christoph
Prégardien, Magdalena Ko_ená, Christophe Coin,
Viktoria Mullova and Giuliano Carmignola both in
concerts as in opera stage productions such as
Monteverdi’s L’Orfeo, Händel’s Agrippina, Il Trionfo del
Tempo del Disinganno, Aci Galatea e Polifemo, La
Resurrezione and Pergolesi’s La serva padrona.

Ziani (1616-1684)
‹ki Keman, ‹ki Viyola, Sürekli Bas ‹çin Sol Minör Sonat
Oratoryolar›n› opera tarz›nda yazan Ziani, sonatlar›nda
ise özellikle kontrpuana önem vermifl ve fügleri içeren
üç ya da dört bölümlü sonatlar bestelemifl; son
bölümleri ise h›zl› jig tarz›nda ifllemifl. Ça¤dafllar›
Venedikli Giovanni Legrenzi ve Massimiliano Neri
stilindeki bu yayl› çalg›lar sonatlar›na en ilginç örnek de
onun, yayl› çalg›lar orkestras›nca da yorumlanan iki
keman, iki viyola ve sürekli bas eflli¤indeki sonatlar›d›r.

PROGRAM NOTLARI

Rosenmüller (1620-1684)
‹ki Keman, ‹ki Viyola ve Sürekli Bas ‹çin 11. Sonat

Scheidt (1587-1654)
Canzon a 5
La Bergamasca Battaglia a 5

Alman besteci, orgcu ve müzik ö¤retmeni Johann
Rosenmüller, üstün nitelikli Kilise kantatlar›, çok say›da
dini eser, Legrenzi’nin etkisinde sonatlar, halk›
e¤lendirici “Gebrauchsmusik” (ifllevsel müzik) türünde
süitler yazm›flt›r. 1682’de Wolfenbüttel’de ikiyle befl yayl›
çalg› için besteledi¤i son sonatlar›, form bak›m›ndan ve
kromatik olarak ifllenen armonik yap›s›yla özgün, Bach’a
ve Händel’e yol açan yap›tlar›d›r. “12 Sonate a 2, 3, 4, e 5
stromenti d’arco et altri et basso continuo” (2, 3, 4 ve 5
yayl› çalg› ve alto ve sürekli bas için 12 Sonat) bafll›¤›n›
tafl›yan yap›tlar›, serbest rapsodi biçiminde ya da füg
karakterinde ifllenmifltir. Rosenmüller’in ‹talyan âdetine
uyarak bir Opus numaras› alt›nda yay›mlad›¤› ve en iyi
yap›tlar› kabul edilen bu 12 sonat›n 11.’si “a¤›r-çabuka¤›r-çabuk” tempolu tarzda Sonata chiesa (Kilise Sonat›)
flemas›na uygun olarak düzenlenmifltir ve La Majör
tondad›r.

Almanya’n›n Halle kentinde do¤an Scheidt Alman Barok
bestecilerin ilk kufla¤›n›n en önemli bestecilerindendir.
Halle’nin belediye flarap ve bira vekilharc› bir baban›n o¤lu
olarak do¤mufl, ailede müzikçi olmamas›na karfl›n orgcu
olarak yetiflmifl; 1608’de Amsterdam’a giderek ça¤›n
büyük ustas› Sweelinck’ten ders alm›fl ve Halle’ye saray
orgcusu olarak atanm›flt›r. Törenlerde org çalmak yan›nda,
görevlerinden di¤eri de din d›fl› enstrümantal müzik
yazmak olan, ayr›ca org yap›m›nda büyük bilgiye sahip
bulunan ve her yeni orgu kontrol eden Scheidt, Schütz ve
Michael Praetorius gibi ça¤›n ünlü müzikçileriyle birlikte
de çal›flm›fl, Magdeburg Katedrali için konçertant yap›tlar
bestelemeye bafllam›flt›. Dini vokal eserlerinde genellikle
Almanca ve Latince kilise flark›lar›n› temel alan Scheidt,
enstrümantal müzikte, varyasyon tekni¤ini ustal›kla
kulland›¤› 3 volümlü Tabulatura Nova (1624) gibi klavyeli
çalg› eseri yan›nda 3, 4, 5 ve 7 çalg›l› topluluklarda sürekli
basa da yer vermifltir. Bunlar aras›nda en önemlilerden biri
de, saray kapelmaysteri olarak yetene¤ini ispatlamak
amac›yla, dört bölüm olarak 1621-1627 y›llar› aras›nda
besteledi¤i Ludorum musicorum ya da Ludi musici
(E¤lence Müzi¤i) adl› yap›tlard›r; genelde Pavane, Galliard,
Padovana, Allemande, Courante, Canzon ve Intrada gibi
bölümler içeren bu müzikleri, asl›nda viyol topluluklar›,
yani yayl› çalg›lar ve sürekli bas için yazd›¤›n› belirtmesine
karfl›n, baz›lar›nda (örne¤in 18. Canzon’da) saray
kornetçisini düflünerek bu tür üfleme çalg›lar› da
kullanm›flt›r. Ayr›ca, o yüzy›lda koral müzi¤i az çok füglü
tarzda an›msatan birkaç bölümlü çalg› müzi¤ine verilen
ad›yla Canzon (ya da Canzona) türünde befl çalg› (a 5) için

Vivaldi (1678-1741)
Blok Flüt, Yayl› çalg›lar ve Sürekli Bas ‹çin Do Minör
Konçerto, RV 441
Allegro non molto-Largo-Allegro
‹talyan besteci Vivaldi 230’u keman konçertosu olan
500’ü aflk›n konçertosu içinde, 21 kadar da flüt
konçertosu yazm›flt›r; bunlar›n 13’ü çapraz flüt, 5’i blok
flüt için, di¤erleriyse baflka çalg›lardan flüte
uygulamalard›r. Vivaldi’nin 1726’da Quantz’›, iki y›l sonra
da Venedik’in ünlü yetim k›zlar okulu Pieata’ya ders
vermeye gelen Ignazio Siber’i tan›d›ktan sonra blok flüt
konçertolar›n› da çapraz flüte uygulam›fl ve
Amsterdam’daki Le Céne Yay›nevi’nde flüt konçertolar›
yay›mlanan ilk besteci olmufltur. Ryom dizisi 441
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bölümü sona erdirir. 2. bölüm yine 4/4’lük ölçüde, a¤›rca
(andante) tempoda, lirik ve duygulu bir flark›d›r. Özellikle
orkestra “pizzicato” (yay yerine parmaklarla çalma)
eflli¤inde kemanla içli bir ezgiyi duyurur. Bölüm sürekli
bas çalg›s› klavsenin zarif akorlar›yla sona erer. 3. bölüm
3/4’lük ölçüde, çabuk (allegro) tempoda güçlü bir
tuttiyle bafllar. Yine solo kemanlar›n figürleri ve
süslemeleriyle canland›r›lan tema tuttilerle desteklenir.
Solo kemanlar›n kadanslar›, orkestrayla soru-cevap
biçiminde bölümü gelifltirir; orkestran›n kesin ve güçlü
akorlar› eflli¤inde virtüöz arpejler sergilenir. Çok güçlü
bir tutti yap›t› sona erdirir (Süre 11’).
Mancini (1672-1737)
Blokflüt, ‹ki Solo Keman, ‹ki Keman (Ripieno) ve Sürekli
Bas ‹çin Mi Minör Konçerto
Allegrissimo-Larghetto-Fuga-Moderato-Allegro

Fiorenza (?-1764)
Flüt, Üç Keman, Viyola ve Sürekli Bas ‹çin Konçerto
Largo amoroso-Andante-Largo-Allegro
Do¤um tarihi bilinmeyen Napolili kemanc› ve besteci
Fiorenza’n›n kayda geçen ilk yap›t› 1726’da yazd›¤› Flüt, 2
Keman ve Sürekli Bas için Konçerto olmufltur. Napoli’de
befl aday aras›nda 1743’de kurra ile kazand›¤› Santa
Maria di Loreto Konservatuar›’ndaki ö¤retmenlik görevini
1762’ye kadar uzun y›llar sürdüren, ancak ö¤rencilere
kötü davran›fl› nedeniyle okuldan ayr›lmak zorunda kalan
Fiorenza, 1750’lerden beri Napoli krall›k flapeli kemanc›s›
olarak da çal›flmaktayd› ve 1761’de baflkemanc› olmufltu.
Fiorenza’n›n günümüze kalan ve Napoli San Pietro a
Maiella Konservatuar› kitapl›¤›nda korunan yap›tlar›
aras›nda çeflitli çalg› kombinasyonlar› için on befl
konçerto, içlerinde yayl› ya da üfleme çalg› için
konçertant sololar› içeren 9 sinfonia bulunmaktad›r.
Konçertolar›n 9 tanesi de 1726-1728 y›llar› aras›nda
yaz›lm›flt›r. 18. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Güney ‹talya konçerto
ve sinfonia tarz›n›n geliflmesinde önemli rol oynad›¤›
ancak 20. yüzy›lda anlafl›lan Fiorenza’n›n geç ‹talyan
barok ça¤›na uygun dört bölümlü bu konçertosu, solo
flüt, üç keman ve viyola ile efllik çalg›s› olan sürekli bas
ve di¤er yayl› çalg›lar aras›nda kurdu¤u denge yan›nda,
“Sevgi dolu Largo, Andante ve Largo” gibi daha çok
duygusall›¤› ve sonoriteyi sergileyen üç a¤›r bölümden
sonra canl› ve çabuk (Allegro) finalle dikkati çeker.

‹talyan besteci Mancini, 1707 savafl›nda Napoli’ye giren
galip Avusturya kontu için bir Te Deum besteleyerek
Scarlatti’nin yerine saray müzik direktörü olmufl, ancak
1708’de yeni Napoli yöneticisi A. Scarlatti’yi Roma’dan
ça¤›rarak, Mancini’yi –Scarlatti’nin ölümüne kadar–
yard›mc› atam›fl, ama 1734’te bu kez Frans›zlar kontrolü
ele geçirince Mancini yine müzikçileri toplayarak bir beste
sunup görevini sürdürme iznini alm›flt›r. 1735’te felç
geçirdi¤inden, ölümüne kadar görevlerini yard›mc›s›yla
yürütmek zorunda kalan Mancini’nin besteci olarak en
verimli y›llar› 1702 -1723 aras›nda olmufl, büyük sayg›nl›k
kazand›¤› operalar› yan›nda kantatlar, dini eserler,
oratoryolar, serenatlar yazm›flt›r. Enstrümantal müzik
alan›ndaki yap›tlar› ise az say›dad›r ve bunlar içinde en
tan›nan›, Toccata’lar ve 1724’de Londra’da yay›mlanan,
sonra da 1727’de Geminiani taraf›ndan elden geçirilip
bast›r›lan Flüt –ya da Keman– ve Sürekli Bas ‹çin XII Solo
adl› yap›t›d›r. Asl›nda klavsen için özel dersler olarak
düflünülen ve say›lar› yirmiyi aflan bu sololar› Mancini
daha önce, –aralar›nda Porpora ve David Pérez gibi ilerde
tan›nacak bestecilerin de bulundu¤u– Napoli’deki San
Pietro Konservatuar› ö¤rencileri e¤itiminde ufak gruplar
için “Sonatlar” kimli¤iyle, orkestra için de “Flüt
Konçertolar›” koleksiyonu (1725 ?) olarak ele alm›fl,
yap›tlar böylece günümüzde konçerto olarak da
çal›nm›flt›r. Mancini’nin ‹talyan barok müzi¤i ile erken
klasik dönem aras›ndaki geçifl döneminin bir temsilcisi
oluflunun özellikleri bu konçertoda da izlenebilir: Asl›nda
19. Sonata olarak tan›nan Mi Minör Konçerto’nun,
kontrpuan yap›s› ve bir nab›z at›fl› gibi süre giden sürekli
bas çizgisi, sonatlar›n en az 4-5 bölümlü ve çabuk-a¤›r
bölümlerin birbirini takip etmekte oluflu, çalg›larda eski
Concerto Grosso tarz›ndaki gibi solo (concertino)
grubuna karfl› tuttilere kat›lan ripieno uygulamas› barok
gelene¤inden gelmekle birlikte, cümlelerin ve motiflerin
ilerici geliflimi ve yay›l›m›, dengesi, ritmin özenli kullan›m›
erken klasik ça¤ bestecilerinde görülen özelliklerdir.

Vivaldi (1678-1741)
Üç Keman, Viyola ve Sürekli Bas ‹çin Fa Majör
1. Konçerto, Op. 23, RV 551
Allegro-Andante-Allegro
Vivaldi’nin çeflitli çalg›lar›n yer ald›¤› pek çok konçertosu
aras›nda en tan›nm›fl› üç keman için yaz›lan fa majör
tonda olan›d›r. 1. bölüm 4/4’lük ölçüde, çabuk (allegro)
tempoda güçlü bir tuttiyle bafllar. Bu k›sa giriflten sonra
solo çalg›lar karfl›l›kl› biçimde, bazen yank›l›, bazen de
birbirinin cümlesini sürdüren flekilde pasajlar› gelifltirir.
Çeflitli orkestra tuttileriyle kesilen bölüm, her defas›nda
yenilenen canl› ve virtüöz pasajlara sahne olur. Güçlü
(forte) ve hafif (piyano) nüanslarla ilginçleflen tutti
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MOZART PAR‹S’TE
MOZART IN PARIS
Les Arts Flor›ssants
W›ll›am Chr›st›e flef conductor
Cla›re Debono soprano
Kar›ne Deshayes mezzosoprano mezzo-soprano
Paul Agnew tenor
André Morsch bariton baritone
Ala›n Buet bas bass
Konser öncesinde William Christie’ye “Yaflam Boyu
Baflar› Ödülü” sunulacakt›r.
William Christie will be granted a “Lifetime
Achievement Award” on the occasion of this concert.
Mozart et Le Concert Spirituel
Jean Philippe Rameau
Castor ve Pollux’den bölümler
Excerpts from ‘Castor et Pollux’
Uvertür Overture
Que tout gémisse
Air trés gai
Entrée d’Hebe et de sa Suite
Sarabande
Entrée des Astres
Chaconne
Que le ciel que la terre et I’onde
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numaral› bu konçerto da yine concerto ripieno tarz›nda,
–tüm çalg› gruplar›n›n soloya (blok flüte) karfl› birlikte
(tutti) olarak kat›laca¤› flekilde– yayl› çalg›lar ile sürekli
bas (basso continuo) efllikli ve “çabuk-a¤›r-çabuk”
flemas›na uygun 3 bölümlü yaz›lm›flt›r. Konçertonun 1.
bölümü 4/4’lük ölçüde, pek o kadar çabuk olmayan
(allegro non molto) tempoda, sol minör tonda bafllar ve
ak›c› 16’l›klarla geliflir. 2. bölüm ise do minör tonda,
3/4’lük ölçüde ve genifl, çok a¤›r (largo) tempodad›r;
girifl akorlar›ndan sonra solo çalg› duygulu ezgisini
duyurur. 3. bölüm enerjik ve çabuk (allegro) tempoda,
3/4’lük ölçüde, sol minör tonda güçlü (forte) girer ve bir
opera finali tarz›nda konçertoyu sona erdirir (Süre 13’).

W›ll›am Chr›st›e
Harvard ve Yale üniversitelerinde e¤itim gören William
Christie 1971 y›l›ndan bu yana Fransa’da yafl›yor. Les Arts
Florissants’› kurdu¤u 1979 y›l› Christie’nin müzik
kariyerindeki dönüm noktas›d›r. Christie, vokal ve
enstrümantal yap›tlar seslendiren bu toplulu¤un
yöneticisi ve hem konser salonlar›nda, hem de
operalarda bir müzisyen olarak tan›nmaya bafllam›fl,
seyirciye uzun zamand›r unutulmufl ya da görmezden
gelinmifl bir repertuar›n yeni yorumlar›n› sunmufltur.
Sanatç›, 1987’de Paris Opéra Comique’de Lully’nin Atys
adl› yap›t›n›n sahnelenmesiyle birlikte hakl› bir üne
kavufltu. Yap›t daha sonra uluslararas› turnede büyük
baflar› kazand›. ‹ster Charpentier ya da Rameau’nun
müzi¤i olsun, ister Couperin, Mondonville, Campra ya
da Montéclair olsun, William Christie Frans›z Barok
dönemine karfl› büyük bir sevgi beslemektedir. Frans›z
müzi¤ine karfl› duydu¤u bu coflku, onun di¤er Avrupa
ülkelerinin repertuarlar›n› keflfetmesini sa¤lad› ve
Monteverdi, Rossi, Scarlatti gibi ‹talyan bestecilerinin
yap›tlar›n› seslendirdi¤i konserleri müzikseverler
taraf›ndan büyük ilgi gördü. Genifl bir diskografiye sahip
olan Christie için Purcell, Händel ve Mozart’›n özel bir
yeri vard›r. 70’in üzerinde kay›t gerçeklefltiren sanatç›n›n
kay›tlar›n›n birço¤u Fransa ve di¤er ülkelerde çeflitli
ödüllere lay›k görüldü. Christie Harmonia Mundi ile
bafllad›¤› kay›t çal›flmalar›na 1994’ten itibaren Erato-

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville
In Exitu Israel
Ara Interval
Wolfgang Amadues Mozart
Re Majör 31. Senfoni, KV 297 “Paris”
Symphony in D Major ‘Paris’, No.31, KV297
Allegro assai-Andante-Allegro
Henry Joseph Rigel
La Sortie d’Egypte
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Perflembe Thursday, 20.30
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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anlaflm›fl, o günden bu yana söz konusu plak flirketiyle
20’nin üzerinde CD kayd› yapt›. Kay›tlar›n›n ço¤u çeflitli
ödüllere lay›k görülen Les Arts Florissants, Gramophone
Ödülü’nü dört kez ald›. Topluluk, on y›l› aflk›n bir süredir,
Théâtre de Caen’da düzenli olarak sahneye ç›k›yor ve
Basse-Normandie bölgesinde her sezon bir konser serisi
veriyor. Les Arts Florissants Fransa Kültür ve ‹letiflim
Bakanl›¤›, Caen fiehri ve Basse-Normandie Bölge
Konseyi taraf›ndan desteklenmektedir.

Warner ile devam ediyor. Oldukça yo¤un geçen bir
kariyere sahip William Christie’nin, Jean-Marie Villégier,
Robert Carsen, Alfredo Arias, Jorge Lavelli, Graham Vick,
Adrian Noble ve Andrei Serban gibi ünlü yönetmenlerle
gerçeklefltirdi¤i ve gerçeklefltirece¤i çal›flmalar
müzikseverlerce her zaman merakla beklendi. Konuk flef
olarak son derece popüler olan William Christie,
Glyndebourne gibi sayg›n opera festivallerine davet
edilmektedir. 1982 ve 1995 y›llar› aras›nda Paris
Konservatuar›’nda erken dönem müzi¤i alan›nda
profesör olarak ders veren Christie, 2002 y›l›ndan bu
yana Berlin Filarmoni Orkestras›’n›n konuk flefidir.

ensembles began their careers with Les Arts Florissants.
Between 1982 and 1995, Christie was a Professor at the
Paris Conservatoire, with responsibility for the early
music class. He is often invited to give masterclasses, or
to lead academies such as those at Aix-en-Provence and
Ambronay. Since 2002, he has appeared regularly as a
guest conductor with the Berlin Philharmonic.

Les Arts Flor›ssants
Les Arts Florissants, müzik dünyas›ndaki en ünlü ve
sayg›n erken dönem müzi¤i topluluklar›ndan biridir.
Repertuarlar›ndaki yap›tlar› tarihsel ba¤lamlar›n› göz
önünde bulundurarak yorumlayan topluluk, 1979’da
Franko-Amerikan klavsenci ve flef William Christie
taraf›ndan kuruldu. ‹smini Marc-Antoine Charpentier’in
ayn› isimli operas›ndan alan Les Arts Florissants’›n 17.
ve 18. yüzy›l Frans›z repertuar›na ve bu dönemin Avrupa
müzi¤ine ilginin canlanmas›nda büyük rolü vard›r. Uzun
süredir göz ard› edilmifl söz konusu repertuar›n büyük
bir k›sm›, Frans›z Milli Kütüphanesi’nin koleksiyonundan
elde edildi. Repertuar günümüzde müzik çevrelerince
takip ediliyor ve seyirciler taraf›ndan da büyük be¤eniyle
karfl›lan›yor. Lully’nun Atys adl› yap›t›n›n Paris Opéra
Comique’daki coflkuyla karfl›lanan sahnelemesinden
sonra topluluk as›l baflar›s›n› opera yap›tlar›n›n
sahnelenmesinde gösterdi. Topluluk, Jean-Marie
Villégier, Robert Carsen, Alfredo Arias, Pier Luigi Pizzi,
Jorge Lavelli, Adrian Noble, Andrei Serban ve Graham
Vick gibi yönetmenler ve Francine Lancelot, Béatrice
Massin, Ana Yepes, Shirley Wynne, Maguy Marin,
François Raffinot ve Jiri Kylian gibi koreograflarla çeflitli
projelere imza att›. Etkileyici bir diskografiye sahip olan
topluluk Harmonia Mundi plak flirketiyle 40’›n üzerinde
kay›t gerçeklefltirdikten sonra, 1994’de Warner (Erato) ile

W›ll›am Chr›st›e
Born in New York, William Christie studied at Harvard
and Yale Universities, and has lived in France since
1971. The major turning point in his career came in
1979 when he founded Les Arts Florissants. As director
of this vocal and instrumental ensemble, Christie soon
made his mark as a musician and man of the theatre, in
both the concert hall and the opera house, with new
interpretations of largely neglected or forgotten
repertoire. Major public recognition came in 1987 with
the production of Atys by Lully at the Opéra Comique in
Paris, which then went on to tour internationally with
much success. William Christie has an increasingly
busy operatic career and his collaborations with
renowned theatre and opera directors. Much in demand
as a guest conductor, William Christie receives regular
invitations from prestigious opera festivals. William
Christie is equally committed to the training and
professional development of young artists, and he has
nurtured several generations of singers and
instrumentalists over the last twenty-five years.
Indeed, many of the music directors of today’s Baroque
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Les Arts Flor›ssants
The vocal and instrumental ensemble Les Arts
Florissants is one of the most renowned and respected
early music groups in Europe and around the world.
Dedicated to the performance of Baroque music on
original instruments, the ensemble was founded in
1979 by the Franco-American harpsichordist and
conductor William Christie, and takes its name from a
short opera by Marc-Antoine Charpentier. Les Arts
Florissants have been largely responsible for the
resurgence of interest in France in 17th-century French
repertoire as well as in European music of the 17th and
18th centuries more generally. This was repertoire
which had, for the most part, been neglected (much of
it unearthed from collections in the Bibliothèque
Nationale de France) but which is now widely
performed and admired. The ensemble has collaborated
on productions with renowned stage directors. For
fifteen years, Les Arts Florissants have been artists in
residence at the Théâtre de Caen, and each year they
present a concert season in the Basse-Normandie
region. The ensemble also tours widely within France,
and is a frequent ambassador for French culture abroad
(it is regularly invited to the Brooklyn Academy, the
Lincoln Center in New York, the Barbican Centre in
London and the Vienna Festival). Les Arts Florissants
receive financial support from the Ministry of Culture
and Communication, the City of Caen and the Conseil
Régional de Basse-Normandie. Their sponsor is Imerys.

Ingrate’deki Amore rolü bulunmaktad›r. Sanatç›,
Edinburgh’da Queen’s Hall salonunda Kenneth
Dempster’in The Corridor oyunun orkestra
prömiyerinde, Malta’da ise Cumhurbaflkanl›¤› Saray›’nda
Camilleri’nin Zebra operas›n›n prömiyerinde rol ald›.
Debono, k›sa bir süre önce William Christie
yönetimindeki Le Jardin des Voix isimli topluluk ile
Avrupa’n›n çeflitli flehirlerini ve New York’u kapsayan bir
turneye ç›kt›. Sanatç›, Aix-en-Provence Festivali’nde ve
Festival Académie Européenne kapsam›nda Korsika’da
resitaller verdi ve Wigmore Hall’da Barbara Bonney, Sir
Thomas Allen, Malcolm Martineau, Della Jones, Jane
Manning, Sarah Walker, David Roblou, Emma Kirkby,
Rachel Yakar ve Edda Moser gibi ünlü isimler ile bir
ustal›k s›n›f›na kat›ld›. Gitarist Simon Thacker ile birlikte
¡Canto Vivo! ikilisini kuran Claire Debono müzik
kariyerindeki baflar›l› çizgisini devam ettirmektedir.

Cla›re Debono
Claire Debono, 1999 y›l›nda Ian Tomlin Malta bursuyla
gitti¤i Edinburgh’daki Napier Üniversitesi Müzik
Bölümü’nden yüksek bir ortalama, s›n›f madalyas› ve
Harold Gray flan ödülüyle mezun oldu. Debono, 2004
y›l›nda Laura Sarti ile çal›flt›¤› Guildhall Müzik ve Drama
Okulu’ndan müzik yüksek lisans diplomas› ald›. Sanatç›,
Guildhall’da ö¤renim gördü¤ü iki y›l boyunca Countess
of Munster Müzik Fonu’nun verdi¤i burslarla
desteklendi. Halen Glyndebourne Festival Korosu’ndaki
görevini sürdürmekte olan Debono, Sat›lm›fl Niflanl›
Operas›’nda ise Esmeralda rolünü seslendiriyor.
Debono’nun opera performanslar› aras›nda Il
Combattimento Di Tancredi E Clorinda ve Birmingham
Opera Company taraf›ndan gerçeklefltirilen Monteverdi
Projesi kapsam›nda sahneye konan Il Ballo Delle

Cla›re Debono
In 1999 Claire Debono was awarded a scholarship by
the Ian Tomlin Malta Scholarship Trust to follow a B
Mus (Hons) course at Napier University, Edinburgh,
where she graduated with a first class degree, the class
medal and the Harold Gray singing prize. She
graduated with an M. Mus from the Guildhall School of
Music and Drama in 2004, where she studied with
Laura Sarti. She was awarded a prestigious bursary by
the Countess of Munster Musical Trust for two years in
succession supporting her studies at GSM&D. She is
currently singing in the Glyndebourne Festival Chorus
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rollerinin önde gelen yorumcusu olarak kabul edilen
Paul Agnew, Paris’teki ilk opera performans›n› Christie
yönetimindeki Les Arts Florissants ile Palais Garnier’de
sahneye konan Ramaeu’nun Hippolyte ve Aricie’sinde
övgüyle karfl›lanan baflrol oyunculu¤u ile gerçeklefltirdi.
Sanatç›, Ramaeu’nun Platée, Les boreades ve Les Indes
Galantes operalar›nda rol almak üzere Opéra National
de Paris’e döndü. Sanatç›n›n opera performanslar›n›
sahneledi¤i di¤er mekânlar aras›nda Festival d’Art
Lyrique d’Aix-en-Provence, Lyon ve Zürih Operas›
bulunmaktad›r. Paul Agnew’in albümleri aras›nda
Harmonia Mundi’den ç›kan Beethoven Lieder for Naïve
ve Herreweghe yönetimindeki La Chapelle Royale ile
L’enfance du Christ; Koopman yönetimindeki
Amsterdam Barok Orkestras› ile Mozart’›n Coronation
Mass’› ve Bach’›n Kantatlar›; Erato etiketi alt›nda ç›kan
Monteverdi’nin Vespers’i, Charpentier’in La Descente
Orphée aux Enfers’i ve Christie yönetimde Les Arts
Florissants ile Rameau’nun Grands Motet’i; ve de Virgin
Classics’den ç›kan Sally Beamish’in In Dreaming with
Fretwork kayd› bulunmaktad›r. Sanatç›n›n Les
Boreades’te canland›rd›¤› Abaris rolü ile Les Indes
Galantes’deki performans› DVD olarak Opus Arte’dan;
övgüyle karfl›lanan Platée rolü ise TDK’dan ç›km›flt›r.

Kar›ne Deshayes
Paris Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat ve müzik
e¤itimi alan Karine Deshayes, e¤itimine Conservatoire
National Supérieur de Musique (Paris)’de Mireille
Alcantara ile devam etti. Paris’te Cité de la Musique’de
Ravel’in L’Enfant et les Sortilèges operas›n›n
baflkarakterini, Venedik Festivali’nde ve Milan La Scala’da
Aldo Clementi’nin Carillon Operas›’n›n Nanni karakterini
seslendirdi. Deshayes, Emmanuelle Haïm, Christophe
Rousset, William Christie, Il Seminario Musicale ve Les
Paladins gibi ustalarla barok repertuar›n› geniflletti.
Sanatç›, daha sonra davet edildi¤i Opéra National de
Lyon’da; Figaro’nun Dü¤ünü, Cherubino; L’Enfant et les
Sortilèges, Sincap ve Kedi; Gilbert Amy’ye ait Le Premier
Cercle’nin dünya prömiyerinde, Clara; La Cambiale del
Matrimonio, Clarina; Albert Herring, Nancy; Mark
Minkowski yönetimindeki Orphée aux Enfers’de Cupidon,
Romeo ve Jülyet’te Stefano; Rusalka, yamak ve Il Barbieri
di Siviglia’da Rosina rollerini seslendirdi. Cosi fan
Tutte’de L’Arcal ile birlikte Dorabella’y› seslendiren
sanatç›, Madrid Teatro Musicale Real’de L’Enfant et les
Sortilèges’de ve Montpellier’de Festival de Radio France
için La Donna del Lago’da rol ald›. Opéra National de
Paris’nin davetiyle Rusalka, Juliette ou la Clé des Songes,
Faust (Siebel) ve Parsifal için sahne ald›. Son olarak
Toulouse Théatre du Capitole’de Zerlina (Don Giovanni),
Opéra National du Rhin’de Béatrice (Béatrice et
Bénédict) rollerini üstlendi ve Opéra de NantesAngers’de Cenerentola, Salzburg Festivali’nde Sihirli Flüt
Operas›’nda sahne ald›.

Venice Festival and at La Scala, Milan. She has explored
the baroque repertoire with specialists such as
Emmanuelle Haïm, Christophe Rousset, William
Christie, Il Seminario Musicale and Les Paladins. Karine
Deshayes was then invited to be a Company member of
the Opéra National de Lyon. Other roles include Boulotte
in Barbe-Bleue (Offenbach) at the Opéra d’Avignon,
Cherubino (Le Nozze di Figaro) at the Festival de
Lacoste, the Second Lady (Die Zauberflöte) at the Théâtre
du Capitole, Toulouse, and at the Opéra National de
Paris, the title role in La Cenerentola (Rossini) at the
Opéra National de Bordeaux and at the Opéra de Nantes
et Angers, Mercedes (Carmen) at the Chorégie d’Orange
and Irene (Tamerlano) at the Opéra de Lille. And most
recently Zerlina (Don Giovanni) at the Théatre du
Capitole, Toulouse, Béatrice (Béatrice et Bénédict) at the
Opéra National du Rhin, Cenerentola at the Opéra de
Nantes-Angers, Die Zauberflöte at Salzburg Festival.

Paul Agnew
Glasgow do¤umlu Paul Agnew, Oxford’taki Magdalen
Koleji’nde Koro E¤itimi bölümünde müzik ö¤renimi
gördü. Ola¤anüstü bir baflar›yla barok ve klasik
repertuardan yap›tlar yorumlayan Paul Agnew, düzenli
olarak dünyan›n önde gelen dönem müzi¤i topluluklar›
ve William Christie, Marc Minkowski, Ton Koopmann,
John Eliot Gardiner, Phillippe Herreweghe ve
Emmanuelle Haïm gibi flefler ile iflbirli¤inde konser ve
operalara imza at›yor. Frans›z Barok kontratenor

Kar›ne Deshayes
After obtaining a degree in Literature and Music at the
Paris Sorbonne University, Karine Deshayes studied at
the Conservatoire National Supérieur de Musique (Paris)
with Mireille Alcantara. She sang the title role in
L’Enfant et les Sortilèges (Ravel) at the Cité de la
Musique, Paris, and the role of Nanni in the
contemporary opera Carillon (Aldo Clementi) for the
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Florissants under Christie. He has returned to Opéra
National de Paris to give performances of Rameau’s
Platée, Les boreades and Les Indes Galantes. Other
operatic performances include appearances at Festival
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, Opéra de Lyon and
Zurich Opera. Paul Agnew’s discography includes
Beethoven Lieder for Naïve, L’enfance du Christ with
La Chapelle Royale under Herreweghe for Harmonia
Mundi; Mozart’s Coronation Mass and Bach Cantatas
with the Amsterdam Baroque Orchestra under
Koopman; Monteverdi’s Vespers, Charpentier’s La
Descente Orphée aux Enfers and Rameau’s Grands
Motets with Les Arts Florissants under Christie all for
Erato; and Sally Beamish’s In Dreaming with Fretwork
for Virgin Classics. On DVD his performances as
Abaris (Les boreades) and (Les Indes Galantes) are both
released by Opus Arte and his highly acclaimed
performance as Platée is released on TDK.

Andre Morsch
Almanya’n›n Kassel kentinde 1975 y›l›nda do¤an Andre
Morsch, çal›flmalar›na Avusturya’n›n Feldkirch kenti
konservatuar›nda Ralf Ernst ile bafllam›flt›r. 2000 y›l›nda
iyi bir dereceyle mezun olduktan sonra çal›flmalar›na
Amsterdam Konservatuar›’nda Margreet Honig ile
devam etmifltir. Morsch, Amsterdam’da 2002 y›l› için
yetenekli genç müzisyenler bursunu kazanm›fl, buradaki
e¤itimini de 2003 y›l›nda yine iyi bir dereceyle bitirmifltir.
Andre Morsch, sanat yönetmenli¤ini Alexander Oliver’in
yapt›¤› Nieuwe Opera Academie (Hollanda) bünyesinde,
Kenneth Montgomery yönetimine Mozart’›n Don
Giovanni Operas›’ndaki Leporello, Jose Esandi
yönetimine Revel’in L’Enfant et les Sortilèges
Operas›’ndaki Clock ve Jed Wentz’in sanat
yönetmenli¤ini yapt›¤› Mozart’›n Figaro’nun Dü¤ünü
adl› operas›ndaki Figaro rollerini seslendirdi. Morsch,
2002 y›l›n›n may›s ay›nda Nieuwe Opera Academie
program›n› bitirdi. 2003-2004 sezonunda sergiledi¤i
performanslar aras›nda, Stuttgart Operas› eflli¤inde Jül
Sezar Operas›’ndaki Achillas rolü, Hollanda Festivali’nde
Nationale Reis Operas› eflli¤inde Jan van de Putte’nin
Wet Snow Operas›’ndaki Simanov rolü ve Rotterdam
Filarmoni Orkestras› eflli¤inde Bernstein’›n Candide
Operas›’nda ve ‹srail Oda Orkestras› eflli¤inde Kudüs’te
Mendelsohn’un Elias Operas›’nda da birkaç rol
bulunuyor.

© S. Expilly

and covering Esmeralda in the Bartered Bride. Operatic
performances include: Il Combattimento Di Tancredi E
Clorinda and the role of Amore in Il Ballo Delle Ingrate
for Birmingham Opera Company’s Monteverdi Project.
Claire premièred Kenneth Dempster’s The Corridor for
large ensemble at the Queen’s Hall, Edinburgh and
Camilleri’s opera Zebra at the President’s Palace, Malta.
She recently toured Europe and New York with William
Christie’s Le Jardin des Voix. Claire Debono has given
recitals at the Aix-en-Provence Festival and in Corsica as
part of Festival Académie Européenne and took part in a
master class with Barbara Bonney at the Wigmore Hall,
Sir Thomas Allen, Malcolm Martineau, Della Jones,
Jane Manning, Sarah Walker, David Roblou, Emma
Kirkby, Rachel Yakar and Edda Moser. She is a member
of the duo ¡Canto Vivo! with guitarist Simon Thacker.

Paul Agnew
Paul Agnew was born in Glasgow and read music as a
Choral Scholar at Magdalen College, Oxford. As an
outstanding interpreter of baroque and classical
repertoire he works regularly with the world’s leading
early music groups and conductors including William
Christie, Marc Minkowski, Ton Koopmann, John Eliot
Gardiner, Phillippe Herreweghe and Emmanuelle
Haïm, both in concert and in opera. Regarded as the
leading interpreter of the French Baroque haute-contre
roles, Paul Agnew made his Paris opera début singing
the title role in Rameau’s Hippolyte et Aricie to high
critical acclaim at the Palais Garnier with Les Arts

Andre Morsch
Born in Kassel, Germany in 1975, André Morsch began
his studies in Austria, at the Conservatoire in Feldkirch,
with Ralf Ernst. After graduating with distinction in
2000, he had continued studying with Margreet Honig
at the Conservatoire of Amsterdam, where he received
a scholarship supporting excellent young musicians for
2002. André Morsch has also completed this study
with distinction in 2003. With the Nieuwe Opera
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kapsayan genifl bir repertuara yöneltmifltir. Sanatç›,
2003’te Händel’in Agrippine adl› yap›t›, 2004’te
Mozart’›n Figaro’nun Dü¤ünü ve G. Puccini’nin Gianni
Schicchi adl› operalar› baflta olmak üzere, 2004 yaz›nda,
William Christie yönetimindeki Les Arts Florissants’la
birlikte Marc-Antoine Charpentier’nin David ve Jonathas
ve geçti¤imiz y›l da Jean Calude Malgoire yönetiminde
Mozart’›n Bastien et Bastienne adl› yap›tlar›n›
seslendirmifl ve ayr›ca 2005-2006 y›llar› aras›nda da
Dominique Debart yönetimindeki Basse-Normandie
Orkestras›’yla turneye ç›km›flt›r. Alain Buet’nin
gerçeklefltirdi¤i bafll›ca kay›tlar aras›nda Richard
Delalande’den Grand Motet, M.A. Charpentier’den
Leçons de Ténèbres ve Vespres, J.B. Boismortier’den
Daphnis et Chloé’si, Desmaret’den Grand Motet ve
Patrick Cohen yönetimindeki Folies Françoises
Orkestras›’yla gerçeklefltirdi¤i, Bernier’den Les Nuits de
Sceaux say›labilir. Sanatç›n›n son kayd› olan ve David
Stern yönetiminde gerçeklefltirdi¤i, Händel’in Jepthé adl›
yap›t› ise yak›nda Arion etiketiyle dinleyiciyle buluflacak.

© Jan Bos

Ala›n Buet
Alain Buet has earned a well-deserved reputation in the
music world starting with his works with Prof. Richard
Miller from the USA. The artist embarked on his career
as a soloist with a rich repertoire expanding through
works with conductors like Robert Weddle, Jean-Claude
Malgoire, Hervé Niquet, William Christie, Laurence
Equilbey, David Stern, Arie van Beek; soloists like
Gérard Lesne, Dominique Visse, Howard Crook and
respected musicians like Patrick Cohen-Akenine,
Laurent Stewart, Zhu Xiao Mei, Emmanuel Strosser,
Alexandre Tharaud. The aspiration towards a clear voice
has led the artist into forming a diverse repertoire of
religious and non-religious works ranging from the
16th century to the 20th century. Performing Händel’s
“Agrippine” in 2003, the artist was involved in
productions of Mozart’s “The Marriage of Figaro” and
G. Puccini’s “Gianni Schicchi” in 2004. Buet’s recent
projects include Marc-Antoine Charpentier’s “David ve
Jonathas” with Les Arts Florissants under William
Christie in the summer of 2004, Mozart’s “Bastien et

Academie of The Netherlands (artistic director Alexander Oliver), André Morsch has interpreted the
roles of Leporello in Mozart’s Don Giovanni conducted
by Kenneth Montgomery , the Clock in Revel’s L’Enfant
et les Sortilèges conducted by Jose Esandi, and Figaro
in Mozart’s Le Nozze di Figaro under the musical
direction of Jed Wentz. He has graduated the Nieuwe
Opera Academie program with distinction in May
2002. Last season’s engagements (2003/4) include the
role of Achillas (Giulio Cesare) with Oper Stuttgart,
Simanov in Jan van de Putte’s Wet Snow with the
Nationale Reis Opera during the Holland Festival as
well as several roles in Bernstein’s Candide with
Rotterdam Philharmonic Orchestra and Mendelssohn’s
Elias with the Israel Chamber Orchestra in Jerusalem.

Ala›n Buet
Alain Buet Amerikal› Prof. Richard Miller’la yapt›¤›
çal›flmalar sayesinde müzik dünyas›nda hakl› bir ün
kazand›. Robert Weddle, Jean-Claude Malgoire, Hervé
Niquet, William Christie, Laurence Equilbey, David Stern,
Arie van Beek gibi flefler, Gérard Lesne, Dominique
Visse, Howard Crook gibi solistler ve Patrick CohenAkenine, Laurent Stewart, Zhu Xiao Mei, Emmanuel
Strosser, Alexandre Tharaud gibi sayg›n müzisyenlerle
olan çal›flmalar›yla birlikte giderek zenginleflen
repertuar›yla solist olarak sahne almaya bafllad›. Duru bir
sese ulaflma çabas› sanatç›y› 16. yüzy›ldan 20. yüzy›la
dek uzanan hem dini hem de din d›fl› birçok yap›t›
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bu iki kardeflin bir gün yeralt› ülkesinde, bir gün
yeryüzünde kalmalar›na izin verir. Bu ikiz kardeflleri
gemiciler tehlikeli havalarda yard›ma ça¤›r›r: Onlar da
gökyüzünde y›ld›z olarak ›fl›ldar, f›rt›nal› havalarda ikizli
bir y›ld›z fleklinde görünerek yol gösterir. Zeus onlar›
birbirinden ay›rmamak için gö¤e al›p “‹kizler Burcu”
yapm›flt›r. O zamandan beri de gökteki tek y›ld›z “Helen”
yani felaket olarak adland›r›lagelmifltir...
Bernard’›n, Pollux’u Jüpiter’in o¤lu, yani yar› tanr› olarak
gösterdi¤i, babalar›n›n yerini de¤ifltirdi¤i, Castor’u
ölümlü yapt›¤› librettoda bir prolog ve befl perdeden
oluflan “Castor ve Pollux” ilk oynan›fl›nda pek baflar›
kazanamad›. Rameau’nun bu üçüncü operas›,
(Hippolyte ve Aricie’nin 40, Les Indes Galantes’›n 64
temsiline karfl›n) ancak yirmi bir kez sahnelendi.
Rameau da bu kez baflar› kazanaca¤› 8 Haziran 1754’teki
temsil için, –asl›nda konuyla hiç ilgisi olmayan, 1736
Viyana Kongresi’nden söz eden, basit ve güzel bir
müzi¤i olan– prologu kald›rm›fl ve yeni bir 1. perde
yazm›fl, baz› yeni danslar ekleyerek de¤ifliklikler
yapm›flt›r. Zaten Fransa’da 1749’dan sonra operalar›n
ço¤u prologsuz olarak sahnelenecekti. Lully örnek
al›narak her perde, bir interlude (girifl müzi¤i) ve çeflitli
flark› ile danslardan oluflan, konuyla ilgili ya da ilgisiz bir
divertissement (perde aras› e¤lence müzi¤i) içeriyordu.
24 Ocak 1764 günkü, Rameau’nun ölümünden sekiz ay
kadar önceki üçüncü sahnelenifl ise, Paris Operas›’n›n
genç y›ld›z›, Teleira rolündeki Sophie Arnould
(1740-1802) ile büyük zafer kazand›; opera Rameau’nun
müzi¤inin tac› olarak adland›r›ld›. Bu temsilde tüm
perdelerin s›ras› da de¤ifltirilmiflti. Bernard’›n, konusu
Sparta’da ve Elisium k›rlar›nda, yani Cennet Bahçesi’nde
geçen yap›t›n librettosunda 1. perde, öldürülen Castor’un
mezar›n›n önündeki törenlerle bafllar. Castor, Lynkeus ile
Jüpiter tap›na¤› büyük rahibinin k›z› Teleira u¤runa
çarp›flmada öldürülmüfltür. Pollux intikam için Lynkeus’u
k›l›cla do¤ram›fl, parçalar›n› Teleira’n›n ayaklar› alt›na
sermifltir. Ve aceleyle –Castor’un yerine– ona olan aflk›n›
aç›klar. Teleira önce flafl›r›rsa da sonradan ölümsüz
Pollux’un çare olabilece¤ini düflünür. Jüpiter mabedinin
giriflinde geçen 2. perdede Pollux, Castor için çare arar;
Jüpiter de Pollux’un ölümsüzlükten vazgeçerek Hades’te
Castor’un yerini almas› halinde onun tekrar dünyaya
dönebilece¤ini aç›klar. Ve e¤er bunu yaparsa Olimpos’un
güzelliklerinden neler kaybedebilece¤ini göstermek için,
gençlik güzelli¤i simgesi olan ve tanr›lara sakilik yapmak,
nektar sunmakla görevli Hebe’yi ça¤›r›r. Pollux tüm bu
bafltan ç›kar›c›l›¤a karfl› direnerek yeralt›na inmeye karar
verir.
Pollux Hades’in giriflinde fleytani güçlerle u¤rafl›rken,
onu seven ancak reddedilen Sparta Prensesi Phobe
(Phébé) Pollux’yü vazgeçirmeye çal›fl›r. 3. perde
canavarlar›n bekçilik yapt›¤› Hades’in giriflinde geçer.
Pollux Hades’e girer ve Castor’la konuflur, centilmence
bir antlaflmayla onu dönmeye kand›r›r. Castor geri
dönüp Teleira ile konuflmay› kabul eder; ancak
Pollux’nün kurban olmas›n› asla kabul etmeyecektir.

Bastienne” under the conduction of Jean Calude
Malgoire last year and a tour programme with BasseNormandie Orchestra with conductor Dominique
Debart during the 2005-2006 season. Alain Buet has
produced a number of records including “Grand Motet”
from Richard Delalande, “Leçons de Ténèbres” and
“Vespres” from M.A. Charpentier, “Daphnis et Chloé”
from J.B. Boismortier, “Grand Motet” from Desmaret
and Bernier’s “Les Nuits de Sceaux” performed with
Folies Françoises Orchestra under Patrick Cohen.
Buet’s latest record of Händel’s “Jepthé” performed
under the conduction of David Stern, is about to be
released from Arion.

PROGRAM NOTLARI
Rameau (1683-1764)
Castor et Pollux’den Bölümler
Ancak elli yafl›nda Paris’e gelebilen Dijonlu orgcu ve
besteci Rameau tan›nm›fl biriydi; ancak dokuz y›l
boyunca bir mevki elde edememifl, ç›¤›r açt›¤› yeni
armoni kurallar› kitab› yan›nda kendisini opera alan›nda
göstermek istemiflti. Voltaire’in sözlerinden yola ç›k›larak
Samson adl› trajedisinin oynanmamas› üzerine 1733’te
Hippolyte et Aricie ile de baflar› kazanamad›. 1735’teki Les
Indes Galantes (Zarif Hindistan) adl› operas› ya da o
zamanki deyimle müzikli trajedisinin (Tragédie en
musique) be¤enilmesinden cesaret alarak Pierre-Joseph
Bernard’›n librettosu üzerine 1737’de Castor ve Pollux’yü
besteledi. ‹lk kez 24 Ekim 1737’de sahnelenen yap›t
k›smen baflar› kazand›, hatta baz› uzmanlarca
Rameau’nun flaheseri say›ld›. Ancak 1754 versiyonu daha
baflar›l› olacakt›. Yap›t›n konusu Yunan mitolojisinden
al›nm›flt›r: Castor ve Polydeuskes (ya da Latince ad›yla
Polluks), “Zeus’un delikanl›lar›” olan dioskurlardand›r.
Sparta kral› Tyndareos’un efli Leda’ya âfl›k olan Zeus ona
bir ku¤u biçiminde yanaflm›fl, Leda’n›n yumurtlad›¤›
yumurtadan iki tane ikiz çocuk ç›km›flt›r: Bunlardan ilk
ikizler Zeus’un dölü olan Helena ile Castor, di¤er ikizler
de Tyndareos’un dölü Klytaimestra ile Pollux’tur.
Birbirinden hiç ayr›lmayan Castor ve Pollux kardeflli¤in
ve dostlu¤un sembolü olmufl, yapt›klar› kahramanl›klarla
an›lm›fllar, Dor ›rk›n›n temsilcisi olarak bu uygarl›¤›n›n
merkezi Sparta’n›n Atina’ya karfl› ezeli düflmanl›¤›n›
simgelemifllerdir. Binicilikte ün salan Castor ve yumruk
dövüflünde çok usta olan Pollux, k›z kardeflleri Helen’i
Kral Theseus kaç›r›nca Atina’ya karfl› sefere ç›k›p, kral
yeralt›na, Hades’e indi¤i s›rada onu kurtarm›fl, üstelik
Theseus’un anas› Aithyra’y› kaç›r›p Sparta’ya getirmifller,
Argonotlar Seferi’ne kat›lm›fllar, Leukippid’ler, Idas ve
Lynkeus ile çarp›flmalar›yla tan›nm›fllard›r. Ancak Helen
bu kez Troya’ya kaç›r›l›nca ç›kan ünlü savafla
kat›lamazlar, çünkü sonuncu kavgalar›nda Castor
öldürülmüfltür; ölümsüz olan Pollux ise bu
ölümsüzlü¤ünü kardefli Castor ile bölüflür: Böylece Zeus
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Entrée d’Hébé et de sa Suite

Sevgililer gözyafllar› içinde tekrar tekrar vedalafl›rken
Jüpiter belirir: Kader tanr›lar› yumuflam›fl, iki kardeflin
ölümsüzlü¤ü onaylanm›flt›r. Herkes mutludur. Bu
“mutlu son” ile biten müzikli trajedinin tek kurban›
Phoebe kendini öldürür.

2. perdenin 5. sahnesinde Pollux ikizi Castor’u kurtarmak
üzere Hades’e inmeye karar verince Jüpiter onu bu
fikrinden vazgeçirmek için ”sonsuz gençlik” perisi Hebe
ile kand›rmak ister: “Hebe’nin girifli ve onun takipçileri”
bölümünde türlü zevkler (Plaisirs) sergilenir, hatta Pollux
çiçek çelenkleriyle tutulmaya çal›fl›l›r. Connaissez notre
puissance: ‹lahi zevkler korosu da Pollux’u vazgeçirmek
istemektedir.

Uvertür
Yap›t›n uvertürü yine “a¤›r-çabuk” bölmeli Luly tarz›na
uyarak konuyu trajedik havada duyurur. Ancak Rameau
yine de melodiyi güçlü bir oktavl›k s›çray›flla yükselterek
hareketi canland›rm›fl, sonra hemen bir yedili akorla
sonland›rarak buutu de¤ifltirmifl, dinleyicileri flafl›rtmak
gibi bir yenilik de öngörmüfltür. Tam bir konser uvertürü
tarz›nda, re minör tondaki uvertür, organik olarak
operan›n konusu ile ba¤lant›l› olan ilk opera
uvertürlerindendir. Aç›l›fltaki fièrement (gururlu) hava
sonra yüksek kifliliklerin sahneye girifllerine efllik eden
törensel sinfonia’ya dönüflür. Vite (canl›) bafll›kl› bölme
ise üç sesli bir füg olarak bafllar, ancak yap›tta bir tek
tema modülasyonlarla egemendir (Süre 5’).

Anlay›n, bilin gücünüzü
Nereye kofluyorsun genç ölümsüz?
Gökler size vaat ediyor bizimle
Sonsuz bir mutlulu¤u.
Sarabande
Hebe’nin takipçilerinin yine Pollux’u kendileriyle kalmaya
kand›rmak için yapt›klar› zarif ve sevimli bir danst›r.
Entrée des Astres (Y›ld›zlar›n Girifli)

Que tout gémisse

5. perde yine Sparta’da geçer. Bir gökgürültüsüyle inen
Jüpiter Castor’un da ölümsüzlü¤e kavufltu¤unu
müjdeler, Olimpos çevresindeki göklere aç›lma emrini
verir: ‹kiz kardeflleri Zodyak’a göndermifl, ikizler burcu
yapm›fl, Telaire’ye de gökyüzünde bir yer bulmufltur. Bu
olay danslarla kutlan›r, hatta bir “planet” de bir arietta
söyler. Ancak bu bölümdeki orkestra partisi daha
parlakt›r: “Y›ld›zlar›n girifli” müzi¤i de yap›t›n
uvertürünün bir parças›n›n de¤iflik flekilde
ifllenmesinden oluflmufltur.

Spartal›lar öldürülen Castor’un yas›n› tutmak üzere
toplanm›fl, savaflç›n›n naafl› çevresinde –18. yüzy›l
korolar›n›n al›fl›lm›fl davran›fl›na uyarak– dönmektedirler.
Frans›z operalar›nda çok kullan›lan bu sahnede, cenaze
merasimi haz›rlan›rken koro Gluck’un Orfeo’su
giriflindeki koroyu an›msatan dini karakterdeki ezgiyi
söyler. A¤›r (lent) tempoda, 2/2’lik ölçüde bafllayan
koronun yeisi, hüznü tan›mlayan etkili kromatik inici
gamla, a¤›tsal havayla, de¤iflimle sürdürülür. Yas›n afl›r›
yükseldi¤i yerde bir üçlü grup daha ezgisel bir cümleyle
kat›l›r. Sonra a¤›t ve inici gam tekrar belirir ve en sonda
bu ikisi uyumla birleflir.

Chaconne
Genellikle 18. yüzy›l Frans›z operalar›n›n bitifl müzi¤i
olan gösteriflli, törensel Chaconne dans› örne¤i asl›nda
Lully’den kaynaklanmakla birlikte, Rameau’nun dört
genifl bölme ve bir kodadan oluflan bu uzun chaconne’u
Luly’ninki gibi, tekrarlanan bas figür üzerine
kurulmam›fl, ancak kontrastl› solo k›s›mlar› (couplet’leri)
ayn› tarzda ifllenmifltir. Ayr›ca Rameau hem yap›sal, hem
de ritmik ve dinamik kontrastlar› yaln›zca kendine özgü
tarzda ustaca kullanarak çok de¤iflik bir müzik yarat›r.

Herkes inildesin, s›zlans›n!
Haz›rlanal›m, ebedi an›tlar dikelim
Âfl›klar›n en bahts›z›na.
Ne aflk›m›z, ne de onun ad› kaybolsun!
Air très gai
Pollux’un Castor’un intikam›n› alarak Lynkeus’u
öldürmesi üzerine flenlikler düzenlenir. Özellikle
atletlerin “çok seviçli ezgileri” ad› alt›nda Rameau’nun
sonradan besteleyerek yap›ta ekledi¤i majör-minör
kontrastl› gavotte ve nakarat gibi yer alan orkestral zarif
ritornello’larla (ritournelle tender) flenlik desteklenir.
Burada yer alan üç zamanl› ölçüdeki, piyanoforte
kontrastl› özelli¤iyle ilgi çeken air gai (nefleli hava) ise,
yayl› çalg›lar›n güçlü birlikteli¤iyle yükselen ezgisine
paralel üçlülerle karfl›l›k veren obualarla seçkinleflen yeni
bir müziktir ve sonradan bestelenmifltir.

Que le ciel, que la terre et l’onde
Yap›t›n sonunda koronun söyledi¤i “Gök, Yer ve Denizler
(Dalgalar)” bafll›kl› bölüm de mutlulu¤u yans›t›r:
Gök, yeryüzü ve denizler
Binlerce ›fl›lt›yla par›ldas›n
Dünyan›n efendisinin emridir bu,
Tüm evrenin bayram›d›r bu.

76

Mondonville’in elyazmas› olarak Bibliothèque
Nationale’de (Ulusal Kitapl›k) bulunan yap›t sol minör
tonda, ABA formunda ve noktal› ritimde çal›nan gururlu
bir marfl (Marche) ile bafllar. Bunu bas ve baritonlar›n
a¤›r bir sarabande tarz›nda unison (sesi birli) söyledi¤i 1.
verse (dize) In Exitu Israel izler:

Mondonville (1711-1772)
In Exitu Israel (Grand Motet)
Fransa’n›n Narbonne kentinde do¤an ve 1738’de Paris’e
gelerek Concert Spirituel Orkestras›’nda kemanc› olarak
çal›flmaya bafllayan Mondonville, 1739’da kral›n oda
müzikçisi, 1739’da Versailles Saray› fiapeli bafl müzikçisi
olmufl, 1755-1762 aras›nda Royer’in halefi olarak Concert
Spirituel konserlerini yönetmifltir. Kemanc› olarak
kariyerini 1740’lara kadar sürdüren, kral›n orkestras›nda
flütçü Michel Blavet ile çalan, 1748’de Rameau’nun
zengin ve kendinden yafll› ö¤rencisi ünlü klavsenist
Anne-Jean Boucon ile çok mutlu bir evlilik yapan
Mondonville operalar ve bale müzi¤i gibi sahne yap›tlar›
yan›nda oratoryolar, kantatlar da yazm›flt›r. Fransa’daki
kilise müzi¤inde, Rameau’nun tiyatro müzi¤indeki rolü
kadar önemli olan Mondonville, hiç istemeden 1752’de
Paris’te bafllayan, fliddetli sözlü sataflmalarla 1770’lerin
ortas›na kadar süren Frans›z ulusal operas›
taraftarlar›yla, ‹talyan buffo operas› taraftarlar›n›n
“buffonistler” kavgas›na kar›flm›fl, Pergolesi’nin La Serva
Padrone’sine karfl›, Frans›z antibuffonistler
–Rameau’nun Castor ve Pollux’u yan›nda– onun Titon et
L’Aurore (1753) operas›n› öne sürmüfltü. Asl›nda çalg›
müzi¤i alan›nda da opus 3 sonatlar›yla tan›nan ve
bunlarla –belki de– Bach’tan önce klavseni ba¤›ms›z
olarak de¤erlendirerek keman efllikli piyano sonat›n›n
temelini atan Mondonville, 1734-1758 aras›nda 17 grand
motet yazm›fl ve bunlar›n Concert Spirituel
etkinliklerinde baflar›yla seslendirilmesini sa¤lam›flt›r.
Bunlardan günümüze ulaflan 9 tanesi kronolojik olarak
ve yaz›ld›klar› ‹ncil’deki mezmur (psalm) sure
numaras›yla flöyle s›ralan›r: Dominus Regnavit (psalm
92) 1734; Jubilate Deo (psalm 99) 1734; Magnus
Dominus (psalm 47) 1734; Cantate Domino (psalm 149)
1743: Venite Exultemus Domino (psalm 94) 1743; Nisi
Dominus aedificaverit (psalm 126) 1743; De profundis
(psalm 129) 1748; Coeli enarrant gloria (psalm 18) 1750;
ve ‹n exitu ‹srael (psalm 113) 1755... Grand Motet (Büyük
Motet) tan›m› Fransa’da 1700’lerde Michel Richard
Delalande’›n bestelerinin Versailles motetlerine örnek
olmas›yla 18. yüzy›lda geliflmifl, recit ad› verilen solo
partiler, vokal düolar, koro yan›nda orkestral ritornelle
tarz›n›n (nakaratlar›n) kullan›m›yla, özellikle solo
partilerine de çok özen gösterilen üfleme çalg›lar›n genifl
kat›l›m›yla çekici hale getirilmifl, psalm’lar›n daha renkli
canland›r›lmas› gözetilmifl, Rameau’nun da ilk yap›tlar›
konser yorumu için bestelenen Grand Motet’ler olmufl,
ancak bu tür “Günefl Kral›” XIV. Louis’nin ça¤›n› pek
aflamam›fl, yaln›zca Concert Spirituel etkinliklerinin
önemli unsuru olarak kalm›flt›r.
‹n exitu ‹srael (‹srail’in Ç›k›fl›) bafll›kl› yap›t 1753 y›l›nda
tamamlanm›fl, 15 ve 17 Haziran 1753 günlerinde Krall›k
Missa’s›nda ilk kez seslendirildikten sonra 1755’te
Concert Spirituel etkinliklerinde 8 kez tekrarlanm›flt›r.
‹ncil’in 113 ve 114 numaral› Latince psalm’› (Türkçe
mezmur 114 ve 115) üzerine yaz›lan ve Halen

‹srail M›s›r’dan ç›kt›¤›nda,
Yakub’un evinden, barbarca konuflanlar›n içinden,
Yahuda onun kutsall›¤› oldu,
‹srail onun ülkesi oldu.
Buna tüm koro yakar›fl duas› Litanei tarz›ndaki verse ile
cevap verir ve bölüm aç›fl marfl›n›n k›sa versiyonu ile
sonlan›r: Deniz gördü bunu ve kaçt›.
3. bölümde ise Mondonville fantezi zenginli¤iyle
yükselir; denizin aç›larak ‹sraillilerin karfl›ya geçiflini
izlemesini, sonra kapan›fl›n›, Ürdün ›rma¤›n›n
(Jordanis=Erden) geri dönerek ters ak›fl›n› üç ayr›
pasajla, aralarda tüm bir mezür süren susufllarla keserek
canland›r›r: ‹lk bölme “Mare vidit” mi bemol majör
tonda, flüt ve yayl› çalg›lar›n sakin denizi tasviriyle
bafllar; birden tempo h›zlan›r (vite), çoflan yükselen
kadanslarla h›zl› ritimle denizin aç›l›fl› yans›t›l›r; koro
h›zl› h›zl› Luly’nin ‹sis’inin Choeur des trembleurs’undan
(Korkaklar Korosu) al›nan notalar› tekrarlar. Son
bölmede de sol minör tonda Ürdün ›rma¤›n›n geri
çekilifli k›r›k akorlarla, tizlere ç›kan kadanslarla
canland›r›l›r: Ürdün ›rma¤› geri döndü.
4. bölümü kontr tenor mi bemol majör tonda, çok
yumuflak ve a¤›rca (larghetto) tempoda söyler; récit
(solo) bafll›kl› ve Frans›z rondosu tarz›nda ABACA
formundaki pasajda, partisyonda tam belirtilmemifl
olamas›na ra¤men baslarda obligato (zorunlu) bir fagot
partisine karfl› tiz seslerde iki keman (ya da iki flüt) yer
almas› bölüme ayr› bir renk katar.
Da¤lar koçlar gibi s›çrad›,
Ve tepeler kuzular gibi s›çrad›.
5. bölüm bu kez baritonun söyledi¤i bir récit’tir:
Neyin var, deniz, neden kaç›yorsun?
Ve sen, Ürdün, niçin geri ak›yorsun?
6. ve 7. bölümler bariton (bazen dönüflümlü olarak
mezzo soprano) için resitatif olarak yayl› çalg›lar efllikli
fa minör ve si bemol majör tonlarda yaz›lm›flt›r. Burada
“yeryüzünün titreyifli” yayl› çalg›lar›n tremololar› ve
melismatik vokal partilerle vurgulan›r. Bir doruk noktas›
da son mezürlerde tüm koronun baritonun solosuna
kat›l›m›yla elde edilir. Kayalar›n durgun su havuzlar›na
çevrildi¤ini anlatan 8. verse’ten sonra dramatik bir
sessizlik oluflur ve a¤›r (lent) tempoda 9. verse bafllat›l›r.
Psalm 113’ten geri kalan 17 verse’inden Mondonville,
özellikle soprano için iki obligato keman›n melodiyi zarif
kontrpuanla ördü¤ü özgür bir rondo formunda si bemol
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majör tonda bir arya olarak de¤erlendirdi¤i “Qui timent
Dominum” bafll›kl› 19. verse’i (7. Bölüm) –korkutucu
sözlere karfl›n– iyimser havada ve galant stile yak›n
yap›da canland›rmay› tercih etmifl, sonra da “Non
mortiu laudabunt” bafll›kl› 20. verse’i seçmifltir. Final
verse’i ise (8. bölüm) galant stile daha da yak›nlaflarak, o
ça¤›n müzi¤ine pek benzemeyen flekilde yine bafllang›ç
tonalitesi sol minöre dönerek, a¤›r tempoda keskin
disonanslar› da içererek melodi çizgisini düflürür. Hafifçe
tekrarlanan “Non” (de¤il) sözcü¤ü üzerine gerçekleflen
dramatik nüanstan sonra birden canlanan (vif) tempo ve
geçilen sol majör ton yo¤unlaflan orkestral efllikle, ancak
zorlu akorlara karfl›n uçucu çoksesli (polifonik) anlat›mla
Tanr›’n›n sonsuzlu¤u mesaj›n› vermek ister gibi sona
erer (Süre 25’).

flefin Miserere’sine yeni koro parçalar› yazmas›n›
istemifl, çok sevinen Mozart da onun be¤enmedi¤i bu
yap›t için Mart sonunda sekiz parça (KV 297a=Anh.1)
yazm›flt›. (Bu parçalar bugün kay›pt›r.) Daha sonra,
nisan ay›nda dört nefesli çalg› için –yine kaybolan ve 19.
yüzy›lda baflka bir kopyas› bulunan– bir sinfonia
concertante (KV 297b=Anh.9) besteleyip Legros’ya
sunan ve onun “Dört tane solisti nereden bulaca¤›m”
diyerek notalar› bir kenara atmas›na üzülen Mozart, ayn›
günlerde bir flüt-arp konçertosu (KV 297c=299), bir
flütlü kuartet (KV 298), bir Frans›z aryas› üzerine piyano
için 12 varyasyon (KV 299a=354) ve Paris Operas›’n›n
bale yöneticisini etkilemek için bir bale müzi¤i (KV
299b=Anh.10), bir bale intermezzosu (KV 299c), gavotte
(KV 300) gibi yap›tlar da yazd›.
Nisan ay›nda babas›na gönderdi¤i bir mektupta “Onlar›n
müzik anlay›fl›na k›z›yorum: ‘Bravo! Bravissimo!’ diye
ba¤›r›p elleri k›zar›ncaya kadar alk›fll›yorlar. En çok da bu
Frans›z beylerin iyi müzik yerine baflka fleylerle
u¤raflmalar›na k›zd›m. Ama müzikleri pek o kadar da
kötü de¤il; ancak Frans›z bayanlar ‹talyan aryalar›n›
ba¤›rarak mahvediyorlar!” diye yaz›yordu. Mozart kentte
pek de iyi karfl›lanmam›fl, Holzbauer parçalar›na da
kimse ald›rmam›flt›. Parislilerin kendisini övmelerini
beklemedi¤ini belirten ve bu arada kendisine önerilen
Versailles organistli¤ini de reddeden Mozart onlar›n
sosyete kurallar›na da uymuyor, bu nedenle de Baron
Grimm’i k›zd›r›yordu.
12 Haziran 1778 günü tamamlad›¤› san›lan Re Majör
Senfoni’si de türlü entrikalara karfl›n 18 Haziran günü
Concerts Spirituels’de çal›nd›. On alt› ay evden,
babas›ndan uzakta kalacak olan ve onunla tüm
duygular›n› mektuplarla paylaflan Mozart flunlar›
yazm›flt›: “Akl› bafl›nda az say›daki Frans›z›n
be¤enece¤inden eminim. Aptallara gelince, senfonimin
onlar›n hofluna gidecek niteliklere sahip olmamas› da
büyük bir felaket de¤il. Eflekler bile hofllar›na giden,
kendilerine uygun bir fleyler bulacak!” Gerçekten de
senfoninin ilk ve son bölümleri alk›flland›, tekrar ettirildi;
ancak a¤›rca (andante) orta bölümü pek be¤enmeyen
müdür Legros ondan, k›saltma yapmas›n›, yeni ve daha
canl› bir bölüm yazmas›n› istedi. Hasta ve ateflli annesi 3
Temmuz’da ölecek olan Mozart bunu da üstlendi ve yeni
bir Andante haz›rlad›. 9 Temmuz’da babas›na flöyle
yaz›yordu: “Andante Legros’yu mutlu edecek kadar flansl›
olamad›. Çok fazla modülasyonlu ve uzun oldu¤unu
söylüyor. Tabii buna da, dinleyicilerin bu bölümü çok
gürültülü alk›fllamamalar› neden oldu. Halbuki benim
Andante’m, müzikten anlayanlar›n, müzikseverlerin ve
dinleyicilerin ço¤unlu¤unun kabul etti¤i gibi en
be¤enilen k›s›md›r ve Legros’nun söyledi¤inin tam
aksine, k›sa ve do¤ald›r.” Asl›nda senfoni be¤enilmifl,
hatta Londra’da 26 Haziran 1778’de yay›mlanan Le
Courier de l’Europe gazetesindeki övgülere Mozart çok
sevinmiflti. 15 A¤ustos 1778 günü yeni Andante’siyle
tekrar çal›nan yap›t, daha sonra da uzun y›llar Paris
programlar›ndaki yerini koruyacakt›.

Mozart (1756-1791)
Re Majör 31. Senfoni, KV 297, “Paris”
Allegro assai-Andante-Allegro
Mozart’›n 1764-1788 y›llar› aras›nda 41’e kadar
numaralananlarla birlikte say›s› 56’ya ulaflan senfonileri
içinde klarnete yer verdi¤i yap›tlar oldukça azd›r, say›lar›
ancak üçü bulur. Bunlardan ilki olan 3. Senfoni (KV 18)
1764’te, sonuncusu olan 39. Senfoni (KV 543) ise
1786’da bestelenmifltir. Bu senfonilerde orkestraya iki
klarnet katan Mozart, Paris Senfonisi olarak an›lan ve
1778’de besteledi¤i 31. Senfoni’sini iki klarnetten baflka
iki flüt, iki obua, iki fagot, iki korno, iki trompet, timpani
ve yayl› çalg›lar için yazm›flt›r. 30. Senfoni’sinden befl y›l
sonra yazd›¤› bu senfoniden önce Mozart birkaç opera,
mes, kilise müzikleri, keman ve piyano konçertolar›,
serenatlar, divertimentolar, keman ve piyano sonatlar›,
flütlü kuartetler bestelemiflti.
Mannheim’dan arkadafl oldu¤u ve Paris’te kendisine çok
yard›m eden Baron Melchior Grimm’in söyledi¤i gibi,
insanlar› kullanmas›n› bilmeyen Mozart, Eylül 1777’de
annesiyle Salzburg’dan ayr›lm›fl, 23 Mart 1778’de üçüncü
kez Paris’e ulaflm›flt›. Art›k harika bir çocuk olmayan
yirmi iki yafl›ndaki Mozart burada hayat›n›n en ac›
deneyimleriyle karfl›laflt›. Paris’te Gluck ile Piccinni
taraftarlar› aras›ndaki opera kavgas› sürüyor, kimse
baflka bir fleyle ilgilenmiyordu. Paris’in müzik ortam›n›
be¤enmeyen Mozart, bunu babas›na yazd›¤› mektupta
da belirtmiflti. Leopold Mozart o¤luna verdi¤i cevapta,
belki de Parisli müzikseverlerin gürültülü senfonilerin
taraftar› oldu¤unu yazm›flt›: “Her fley gürültü, kalan› da
flüphe uyand›ran hile. Orada burada iyi bir fikir belirse
bile, o da gereken yerde de¤ildir!”
Paris’te daha önce de pek ilgi görmeyen, yedi yafl›nda
Kral XV. Louis’nin huzurunda çalan Mozart, on yafl›nda
yine Versailles Saray›’nda hem çalm›fl, hem de flark›
söylemifl, Baron Grimm çocuk Mozart’›n geliflmesini
izlemiflti. Grimm bu kez yetiflkin bir genç olarak Paris’e
geliflinde Mozart’a yine yard›m etti, kentteki ünlü
Concerts Spirituels’in müdürü Josephe Legros ile
tan›flt›rd›. Legros ondan Ignaz Holzbauer adl› besteci ve
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(M›s›r’dan Ç›k›fl-1778) adl› oratoryolar› izlemiflti. Ancak
Rigel 1780’lerde enstrümantal ve vokal dini eserlerden
genifl çapl› sahne eserlerine yönelmifl, kendinden 2 yafl
küçük kardefliyle yay›nc›l›¤a da bafllam›flt› ve ölümüne
kadar Comédie ‹talienne, Théâtre Feydeau, Opéra de
Paris gibi Paris’in en seçkin kurulufllar› için -ço¤u
kaybolmufl- 14 yap›t yazd›. 1783’de Concert Spirituel’in ilk
on resmi bestecisi ve orkestra flefi aras›nda yer al›yor,
konservatuar›n en k›demli piyano profesörü say›l›yor,
18.yüzy›l›n son çeyre¤inde Paris’in en sayg›n müzikçisi
olarak itibar görüyor, ça¤dafllar› bile onun
ö¤retmenli¤ini, bestelerindeki kaliteyi övüyordu. 20
kadar orkestral eser yazan Rigel’in opus 20 Keman ve
Orkestra için Concerto concertant, yedi senfonisi ars›nda
Sinfonie pastorale ve La destruction de Jericho ve La
sortie d’Egypte adl› oratoryolar› günümüze kalan
yap›tlar› içinde en tan›nm›fllar›d›r. Bunlardan 1774’de
bestelenen La Sortie d’Egypt (M›s›r’dan Ç›k›fl) 1775-1786
aras›nda 27 defa seslendirilmifl, hatta 1882’ye kadar
sürekli ilgiyi yitirmemifltir. ‹mparator Napolyon 1798’de
iflgal etti¤i M›s›r’a gönderdi¤i heyete -belki de onu M›s›r
uzman› (!) zannetti¤i için - alm›fl; Kahire’de M›s›r Bilim
ve Sanat Enstitüsüne üye yapm›fl, yeni kurulan Frans›z
Tiyatrosunun müzik direktörü tayin etmifl ve Rigel bu
Tiyatro için 1799’da C.L. Balzac’›n metni üzerine son
yap›t›, iki perdelik Les deux meuniers (‹ki De¤irmenci)
adl› komik operay› bestelemiflti. Ancak Napolyon da
1799’da ordusunu b›rak›p M›s›r’dan ç›kmak zorunda
kalm›flt›...

Mozart mektubunda 18 Haziran konserinden önceki
genel provada olanlar› flöyle anlat›r: “Hemen, ilk
Allegro’nun ortas›ndaki –hofllar›na gidece¤ini önceden
bildi¤im– pasajda tüm dinleyiciler cofltu ve büyük bir
alk›fl koptu. Asl›nda yazd›¤›m›n nas›l bir etki yapaca¤›n›
bildi¤im için, bunu bir daha kulland›m ve Da Capo’ya
geçtim. Andante de be¤enildi, ama özellikle son allegro
hofllar›na gitti. Burada da, ilki gibi, tüm çalg›larla
genellikle unison bafllang›ç yerine yaln›zca iki kemanla,
hafif (piyano) flekilde sekiz mezür gittim; sonra hemen
güçlü (forte) sürdürdüm. Bekledi¤im gibi dinleyiciler
piano’da ‘fiiflflflt’ derken, fortede alk›fla bafllad›lar.”
Gerçekten de, hem üfleme çalg›lar›n çoklu¤u nedeniyle
biraz gürültülü bir etki yaratan, hem de ustaca, ak›ll›ca
planlan›fl› ve ifllenifliyle ilgi toplayan bu parlak senfoni
hakk›nda T. de Wyzewa ve G. de Saint-Foix’n›n 1912’de
Paris’te yay›mlad›klar› dört ciltlik Mozart biyografisinde
bu yap›t›n, Salzburg bestelerinin parfümü olan eski
sevimlilikten uzaklaflt›¤› belirtilir.
Böylece Paris Senfonisi ad›n› alan yap›t, Berlin ve
Salzburg bask›lar›nda, Paris’te yay›mlanan notan›n
andantesinden baflka bir andante içerir; bu nedenle de
hangi andantenin ilk oldu¤u bilinmedi¤inden,
günümüzde baz› kay›t firmalar› yap›t›n kayd›n› –biri alt›
buçuk, di¤eri üç buçuk dakika süren– flekilleriyle
gerçeklefltirir. Senfoninin oldukça çabuk (allegro assai)
tempoda, re majör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 1. bölümü
Mannheim stilinde bir unison forte giriflle bafllar, hemen
birinci tema sergilenir. ‹kinci tema ise daha canl›d›r. 2.
bölüm ise 6/8’lik ölçüde, a¤›rca (andante) tempodad›r.
Sol majör tonda giren üfleme çalg›lar –Salzburg
bask›s›ndaki 98 mezürlük uzun versiyonda– forte olarak
temay› duyurur. 58 mezür süren Paris bask›s›nda ise
Andante, 3/4’lük ölçüde, hafif (piyano) sesli yine ayn›
notalarla, ancak tekrarl› biçimde girer. ‹kinci kemanlar›n
eflli¤indeki birinci kemanlar›n bafllatt›¤› 3. bölüm, çabuk
(allegro) tempoda, re majör tondaki, 4/4’lük ölçüdeki
dinamik final ise türlü sürprizlerle, yayl›lar›n nefleli
kadanslar›yla, kreflendolarla bu genifl kadrolu orkestra
taraf›ndan gürültülü sergilenir. Bu arada, orkestradaki
viyolonsel ve bas partilerinin ayr› ayr› belirtilmesiyle
gerçek bir yayl› çalg›lar befllisi de oluflturulmufltur
(Süre 17’).
Rigel (1741-1799)
La sortie d’Egypte (Oratoryo)
Almanya’n›n Wertheim kentinde do¤an, Jommelli ile
Stuttgart’ta e¤itim gören, sonra da Mannheim’da ders
ald›¤› F.X. Richter taraf›ndan e¤itim için Fransa’ya
gönderilen Rigel, 1768’de tümüyle Paris’e
yerleflmesinden önce, daha 1767’de, opus 1 Alt› Klavsen
Sonat› ile tan›nm›fl; besteci, flef, yetkin bir jüri üyesi ve
ö¤retmen olarak Paris müzik yaflam›nda sivrilmifl, bir
senfonisi 1774’de Concert spirituel etkinliklerinde
seslendirilen ilk yap›t› olmufl, bunu La destruction de
Jericho (Eriha’n›n Yokoluflu-1774) ve La sortie d’Egypte
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Mahler, Manuel de Falla ve Schumann’›n liedlerini
yorumlad›. Özellikle opera repertuar›nda Mozart ve
Rossini aryalar›n›n yorumuyla dikkat çekti. 2002-2003
y›l›nda çal›flmalar›na ve konserlerine Viyana’da devam
etti. 2004 fiubat ay›nda Viyana, Köln, Münich,
Mammern, Brüksel ve ‹stanbul’u kapsayan bir konser
turnesi gerçeklefltirdi. Sanatç› 2004 May›s’›nda,
Viyana’da Mozart’›n Cosi Fan Tutte’sinde Dorabella’y›
oynad›. Sanatç›, Aral›k 2004’te ‹stanbul’da Clara
Schumann’›n liedlerinin Türkiye de ilk seslendiriliflini
gerçeklefltirdi. 2005’te M›s›r’da Kahire ve ‹skenderiye
operalar›nda rol ald›ktan sonra Londra’da konserlerine
devam etti.

KADIN AfiKI VE HAYATI
FRAUENLIEBE UND LEBEN
Ezgi Saydam mezzosoprano mezzo-soprano
Kamerhan Turan piyano piano
Johann Sebastian Bach
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben
Weihnachts-Oratorium, BWV 248
Wolfgang Amadeus Mozart
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers
verbrannte, KV 520
Franz Schubert
Gretchen am Spinnrade Op. 2, D 118
Robert Schumann
Frauenliebe und Leben Op. 42
1. Seit ich ihn gesehen
2. Er, der herrlichste von allen
3. Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben
4. Du Ring an meinem Finger
5. Helft mir, ihr Schwestern
6. Süßer Freund, du blickest
7. An meinem Herzen, an meiner Brust
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan

Ezgi Saydam
Mezzosoprano Ezgi Saydam Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuar›’ndan Prof. Y›ld›z Da¤delen ve Prof.
Güzin Gürel’le çal›flarak mezun oldu. Salzburg
Mozarteum’da Prof. Hanna Ludwig ve Viyana’da Carol
Byers ve James Pearson ile çal›flt›. ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik ‹leri Araflt›rmalar
Merkezi Müzik Yöneticili¤i bölümünde yüksek lisans
çal›flmalar›n› Atefl Orga’yla tamamlad›. 1995 y›l›nda
‹stanbul Barok Toplulu¤u ile Henry Purcell’in Dido ve
Aeneas operas›nda rol ald›. Bu yap›t›n ‹stanbul ve K›br›s
turnelerine kat›lan Saydam, 25. Uluslararas› ‹stanbul
Müzik Festivali’nde; ‹stanbul Oda Müzi¤i Toplulu¤u ile
Beethoven’›n halk flark›lar›n› seslendirdi. Schubert’in
200. do¤um y›l›nda babas› piyanist Prof. Ergican
Saydam eflli¤inde Avusturya Kültür Enstitüsü’nde
“Schubertiade” yapt›. Schumann’›n Kad›n Aflk› ve
Hayat›’n› yorumlad›. Türkiye’nin yan› s›ra Almanya,
Avusturya ve ‹sviçre’de konserler veren sanatç›, 20002001 sezonunda Londra’da St. John’s Smith Square
konser salonunda da Beethoven’›n ‹skoç fiark›lar›n›
seslendirerek bir de CD kayd›n› gerçeklefltirdi. Ayr›ca
‹stanbul, Belçika, Almanya ve ‹sviçre’de konserler verdi.

Ara Interval
Johannes Brahms
Immer leiser wird mein Schlummer, No.2, Op. 105
Von ewiger Liebe, No.1, Op. 43
Gustav Mahler
Die Erinnerung
Hasan Uçarsu
Serüven Adventure
Ermukan Saydam
Yakar›fl Prayer
Manuel de Falla
Yedi ‹spanyol Halk fiark›s›
Siete Canciones Populares Españolas
El Paño moruno / Seguidilla murciana / Asturiana / Jota /
Nana / Canción / Polo

15.06.2006
Perflembe Thursday, 18.00
Y›ld›z Saray› Tiyatrosu
Y›ld›z Palace Museum

Sponsor
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çal›flmalar›n› 1976’da girdi¤i Aran Müzik Merkezi’nde
Elif ve Bedii Aran ile 1987 y›l›na kadar sürdürdü. Bu süre
içinde TED Ankara Koleji’ni ve Hacettepe Üniversitesi
Eczac›l›k Fakültesi’ni de bitirerek 1987 y›l›nda Viyana
Müzik Akademisi’ne girdi. Viyana’da Prof. Noel Flores ve
Prof. Roland Keller ile çal›flan Turan, e¤itimi s›ras›nda
Alban Berg Vakf› ve Avusturya Kültür Bakanl›¤› burslar›n›
alarak, 1995’te yüksek lisans çal›flmalar›n› tamamlad›.
1990 Moncalieri, 5. Avrupa Müzik Yar›flmas› ve 1993
“IBLA Grand Prize” Uluslararas› Piyano Yar›flmas›’nda
kazand›¤› birinciliklerin yan› s›ra 1992 Senigallia, 1995
Ettore Pozzoli ve 1996 Roma Uluslararas› Piyano
yar›flmalar›nda da finale kalarak çeflitli ödüller ald›.
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›, ‹stanbul, ‹zmir,
Bursa ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestralar›, Ancyra
Oda Orkestras›, Viyana Müzik Akademisi Senfoni
Orkestras› ve Orchestra Internazionale d’Italia ile
konserler veren Kamerhan Turan, Emin Güven Yafll›çam,
Erol Erdinç, Naci Özgüç, Koral Çalgan, Antonio Pirolli,
Fabio Maestri, Hans Wallat, Helmut Zehetner ve Barry
Kolman gibi de¤erli fleflerle de çal›flt›. 1999 y›l›ndan beri
Viyana Müzik ve Sahne Sanatlar› Üniversitesi’nde
ö¤retim görevlisi olan sanatç›n›n yurtiçi ve d›fl›nda
verdi¤i resitallerin yan› s›ra solo ve orkestra eflli¤indeki
konserleri çeflitli radyo ve televizyonlarda (TRT, RAI ve
ORF) yay›nlanm›fl, Avusturya’da “Pepperland Records”
(1993, 1994), Harmonia Classica Records (1998) ve
ABD’de “Athena Records” (1996) taraf›ndan CD’leri
ç›km›flt›r.

Ezgi Saydam
Mezzo-soprano Ezgi Saydam studied at Mimar Sinan
University State Conservatoire with Prof. Y›ld›z
Da€delen and Prof. Güzin Gürel. After her graduation
she worked with Prof. Hanna Ludwig at Salzburg
Mozarteum and with Carol Byers and James Pearson in
Vienna. Saydam finished her master’s at the Dr. Erol
Üçer Center for Advanced Music Research (MIAM),
‹stanbul Technical University in the field of “musical
direction” with Atefl Orga. In 1995 she performed in
Henry Purcell’s Dido and Aeneas with the ‹stanbul
Baroque Ensemble and took part in the ‹stanbul and
Cypress tours of the piece. In 1997 Saydam sang some
of Beethoven’s folk-song arrangements with the
‹stanbul Chamber Music Ensemble at the 25th
International ‹stanbul Music Festival. At the 200th
Anniversary of the birth of Franz Schubert she gave a
“Schubertiade” at the Austrian Cultural Institute,
accompanied by her father Prof. Ergican Saydam on
piano. She also performed Schumann’s “The Life and
Love of The Woman” (Frauenliebe und Leben). She has
given concerts in Turkey, as well as in Germany,
Austria and Switzerland. In 2000-2001 concert season
she sung Beethoven’s Scottish Songs at St. John’s
Smith Square Concert Hall in London, this
performance was recorded live. She also performed in
‹stanbul, Belgium, Germany and Switzerland singing
lieds of Mahler, M. De Falla and Schumann. She was
especially praised for her performances of Mozart and
Rossini’s arias. During 2002-2003 she continued her
studies and her concerts in Vienna.
In February of 2004 Saydam performed concerts in
Vienna, Cologne, Munich, Mammern, Brussels and
‹stanbul. In May 2004 she performed “Dorabella” of
Mozart’s Cosi Fan Tutte in Vienna. In December 2004
she performed the premiere of Clara Schmmann’s lieds
in Turkey. In 2005 she performed in the Operas of
Cairo and Alexandria.

Kamerhan Turan
1965 y›l›nda Ankara’da do¤an Kamerhan Turan,
Ferhunde Erkin ile yedi yafl›nda bafllad›¤› piyano

Kamerhan Turan
Kamerhan Turan was born in Ankara in 1965, where
he began to play the piano at the age of seven with Prof.
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Günahla Sevap Aras›nda) bafll›¤›n› da tafl›yan bu
bölümünü Herkül, alto arya olarak keman ve sürekli bas
(basso continuo) eflli¤inde Henrici’nin metniyle söyler.
Bach bu aryay› yine alto ses için al›p, büyük bir olas›l›kla
yine Henrici’ye baflka söz yazd›rtm›fl ve kutsal kent
Kudüs ya da “kilise cemaati” anlamlar›na gelebilen Zion
sözcü¤ünü burada cemaate simge olarak kullanm›fl,
4/4’lük ölçüdeki 11 mezürlük a¤›r bir resitatiften sonra
3/8’lik ölçüdeki zarif ve çabukça tempodaki bu aryayla
prensin de övgüsünü kazanm›flt›r.

Ferhunde Erkin. He then continued his piano and
music studies with the duo-pianists Elif and Bedii Aran.
After his graduation in Pharmacy from the Hacettepe
University in 1987 he entered the Hochschule für
Musik und darstellende Kunst in Vienna, where he
studied with Prof. Noel Flores and Prof. Roland Keller.
During his studies he was awarded scholarships by the
Austrian Ministry of Culture and the ‘Alban Berg
Music Foundation’.
His outstanding talent and remarkable virtuosity
enabled him to win prizes at international piano
competitions. In 1990 and 1993 he won first prizes at
the 5th European Music Competition in Moncalieri and
IBLA International Piano Competition in Ragusa. He
was prizewinner at the Senigallia International Piano
Competition in 1992, ‘Ettore Pozzoli’ International
Piano Competition in 1995 and Finalist at the Rome
International Piano Competition in 1996. Since 1999,
Kamerhan Turan has been teaching at the University of
music and performing arts in Vienna. He has appeared
with the Presidential Symphony in Ankara, with the
State Symphony Orchestras of ‹stanbul, ‹zmir, Bursa,
Çukurova, the Bilkent Symphony, “Ancyra” Chamber
Orchestra, the symphonic orchestra of Vienna Music
Academy and Orchestra Internationale d’Italia under
Hans Wallat, Helmut Zehetner, Fabio Maestri, Antonio
Pirolli, Ari Rasilainen, Barry Kolman, Erol Erdinç,
Emin Güven Yasliçam, Koral Çalgan and Naci Özgüç.

Mozart (1756-1791)
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers
verbrannte
Mozart “Luise Vefas›z Sevgilisinin Mektuplar›n›
Yakt›¤›nda” bafll›kl› liedi Viyana’da 26 May›s 1787 günü,
babas› ölmeden iki gün önce arkadafl› Gottfried von
Jacquin’in Landstrasse’deki evinde flair Gabriele von
Baumberg’in (1766-1839) fliiri üzerine bestelemifltir.
Köchel dizine göre KV 520 olarak numaralanan bu
konser parças› havas›ndaki lied, 4/4’lük ölçüde, a¤›rca
(andante) tempoda minyatür bir dramatik sahne gibidir.
Schubert (1797-1828)
Gretchen am Spinnrade, Op. 2, D 118
Ünlü Alman flair Johann Wolfgang Goethe’nin (17491832) en tan›nm›fl yap›t› Faust’un birinci bölümünde yer
alan bu fliiri Ludwig Spohr (1809-No. 3, Op. 25), Karl
Löwe (1822-No. 2, Op. 9), Friedrich Curschmann (1836No. 1, Op. 11), Richard Wagner (1831-Op. 5), Karl F.
Zelter (1832) gibi besteciler, genellikle Meine Ruhe ist
hin bafll›¤›yla kullanm›fl, G. Verdi ise ‹talyanca Perduta
ho la pace bafll›¤›yla 1838’de romans tarz›nda
bestelemifltir. Daha önce otuz flark› yazan ve o günlerde
Faust’u okuyan on yedi yafl›ndaki Schubert’in ise
”Gretchen Ç›kr›k Bafl›nda” ad›yla 19 Ekim 1815’te yazd›¤›
lied onun ilk Goethe flark›s›, ilk flaheseri olmufl, sonra da
Alman liedinin do¤umu olarak an›lmaya bafllam›flt›r.
Orijinali karanl›k re minör tondaki, 6/8’lik ölçüde ve “O
kadar hareketli olmayan” (Nicht zu geschwind)
tempodaki bu liedde, Faust’un Mefisto yard›m›yla
kand›rd›¤› zavall› genç k›z Gretchen ç›kr›¤›n bafl›na
oturmufl, ç›kr›¤›n sesini önce monoton ve sinirli biçimde
taklit eden piyanonun eflli¤inde ilk aflk›n› anlat›r.
Sonradan h›zlanan ve tonalite de¤ifltiren flark›da ç›kr›k
tarz› efllik yaln›zca Ach, sein Kuss! (Ah, onun öpüflü!)
sözlerinde kesilecektir.

PROGRAM NOTLARI
J.S. Bach (1685-1750)
Bereite dich Zion
Bach Noel Oratoryosu’nu (Weihnachtsoratorium) Luka
ve Matta ‹ncillerinin sözleri yan›nda baflka kilise ve din
d›fl› Madrigal metinlerini de¤erlendirerek, eski kantat
müziklerini yeni sözlerle iflleyerek 1734’te soprano, alto,
tenor, bastan oluflan solistler ve dört sesli koro için org
ve sürekli bas› da içeren orkestra için Leipzig’de Noel’de
alt› yortu gününde seslendirilmek üzere alt› bölüm
halinde bestelemifltir. Bereite dich Zion (Haz›rla Kendini
Zion) bafll›kl› alto ses yaz›lan arya ise yap›t›n 25 Aral›k
1734 günü seslendirilen Am Weihnachts Fest (Noel
fienli¤inde) adl› 1. bölümünün dördüncü parças›d›r. Bu
birinci bölümün konusu ‹sa’n›n do¤umundan önceki
zamanda geçer. Tümü 64 parçadan oluflan oratoryonun
17 k›sm›n› da eski yap›tlar›ndan alan Bach, yap›t›nda
‹sa’n›n gelece¤ini ilk kez haber verdi¤i bu aryan›n
müzi¤ini de bir y›l önce kullanm›fl, 5 Eylül 1733’te do¤um
gününü kutlayacak olan Saksonya Prensi Friedrich için
besteledi¤i BWV 213 numaral› Lasst uns sorgen, lasst
uns wachen (B›rak Bizi Endifle Duyal›m, Bekçilik
Yapal›m) adl› müzikli drama içinde, Picander ad›yla
yazan C.F. Henrici’nin metniyle dokuzuncu parça olarak
yer vermifltir. Hercules auf dem Scheidewege (Herkül

Schumann (1810-1856)
Frauenliebe und Leben, Op. 42
1840 y›l› ünlü Alman besteci Schumann’›n yaflam›nda
önemli bir zaman kesitidir: Çaykovski’nin de do¤du¤u
bu y›lda, üstat Liszt onun yap›tlar›n› konser sahnelerinde
çalmakta, tan›tmaktad›r. Otuz yafl›ndaki Schumann ise
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güçlendirir. Erke¤in kendisine sonsuza kadar ba¤l›
kalaca¤›n› duyurmas›, bu büyük sevinç, armonik
konturlar›n hülyal› çözülüflü ya da hayalci bitifl bile bu
flaflk›nl›¤›, gerginli¤i gizleyemez.
4. Lied Du, Ring an meinem Finger (Sen, parma¤›mdaki
yüzük) belirsizli¤in içtenlikli bir gerçe¤e dönüflmesini,
genç k›z›n art›k resmen niflanland›¤›n› haberler. Onun
kendi kendine konuflmas›, bu sakinli¤i 4/4’lük ölçüde,
içtenlikli (innig) bafll›kl› müzikte ritim ve formda da
belirginleflir. Ancak yüzük (Ring) sözcü¤ü dolgun t›n›l›
bir üçlü (terz) aral›kla simgelenir; erkekten söz ederken
de (Ich will ihm dienen-Ona hizmet etmek istiyorum)
erkeksi, keskin konturlu ritim yine belirir.
5. Lied Helft mir, ihr Schwestern (Yard›m edin bana, siz
k›z kardefller), telafl ve hareket içinde gelin çelenginin
haz›rlan›fl›n› ve genç k›z›n k›zkardefllerinden ayr›lacak
olmas› nedeniyle duydu¤u tatl› üzüntüyü yans›t›r. Canl›
ritimle bafl›na mersin dallar› tak›lan genç gelinin
heyecan›n› belirten Schumann, –Chamisso’nun bu
dizide dü¤ünden söz eden fliiri olmamas›na karfl›n–
oldukça h›zl› (ziemlich schnell) tempoda, 4/4’lük
ölçüdeki sekizlik notalarla bu dizelere bir dramaturg gibi
canl›l›k kazand›rm›fl, bas oktavlar›n yürüyüflüyle de
destekleyerek ezginin çizgisini yaym›fl, sona do¤ru genç
k›z flark›s›n› ustaca pes seste bitirirken sanki bir dü¤ün
marfl› duyurarak renklendirmifltir. Genç k›z art›k evlidir.
6. Lied Süsser Freund, du blickest (Tatl› dost, bak›yorsun),
lied sanat›n›n ender sayfalar›ndan biridir, ama modern
bir kad›n›n anlay›fl›na oldukça ters düfler: Seven kad›n
çocuk sahibi olma konusundaki samimi arzusu
ola¤anüstü incelikle, ancak uzun bir süre sonra aç›klan›r.
4/4’lük ölçüdeki, a¤›r ve içtenlikli (langsam mit innigem
Ausdruck) bafll›kl› müzikte genç kad›n bunu ancak, a¤›r
tempodaki 23 mezürden sonra duyurur. Hafif akorlar
eflli¤inde resitatif tarz› anlat›mla gözyafllar›n›n nedenini
anlat›r ve canl› (lebhaft) tav›rla onu yeni yaflam›n nab›z
at›fl›n› hissetmeye davet eder. Lied yine a¤›r tempoda
sona erer.
7. Lied An meinem Herzen, an meiner Brust (Benim
yüre¤imde, benim sinemde), ana olan kad›n›n
mutlulu¤unu yans›t›r. ‹ki akorla giren nefleli, içtenlikli
(fröhlich, innig) bafll›kl›, 6/8’lik ölçüdeki müzikte,
piyanonun piyanonun bir befli¤i an›msatan arpejli
eflli¤inde genç kad›n ancak bir annenin anlayabilece¤i
k›vanc› anlat›rken heyecanla h›zlan›r ve Lieber Engel
(sevgili melek) sözcü¤ünde piyanonun çabuk (presto)
akorlara dönüflen eflli¤inde çocu¤unu kuca¤›na al›p
sar›ld›¤› hissedilir. Sözün bitti¤i, müzi¤in a¤›rlaflt›¤›
yerdeki final mezürlerinde çocu¤un portresi çizilir gibidir.
8. Lied Nun hast du mir den ersten Schmerz getan (fiimdi
bana ilk ac›y› tatt›rd›n), tüm eser boyunca süren
mutlulu¤u dramatik bir sahneye benzer tarzda sona
erdirir: Erke¤in ani ölümü dünyay› bofl b›rakm›fl gibidir.
Piyanonun ac› yüklü bir üç-befl akoruyla (triad) bafllayan,
4/4’lük ölçüdeki, a¤›r (adagio) tempodaki müzikte, bu
felaket karfl›s›nda, kad›n›n ölmüfl kocas›n›n bafl›ndaki
portresi canl›ym›flças›na ustaca çizilir. Kad›n konuflur

kendinden dokuz yafl kadar genç olan Clara’ya âfl›kt›r ve
onunla evlenmek istemekte, ancak kendisini sarhofllukla
suçlayan müstakbel kay›n pederinin iznini
alamamaktad›r. Pek çok lied yazd›¤› o y›l, Jena
Üniversitesi besteciye fleref doktoru unvan›n› verdi¤inde
nihayet evlenebilecekti. Schumann Clara’y› küçük bir k›z
gibi görüyordu ve bu nedenle de Chamisso’nun
–Heine’nin ironisini ya da sinir bozuklu¤unu hiç
an›msatmayan– o ça¤›n kad›n duygusall›¤›n› yans›tan
basit ama aflk yüklü fliirlerini seçti. Pek çok kez bask›
yapan Peter Schlemihl’in fiafl›lacak Öyküsü (1814) adl›
ünlü kitab›n yazar› Adalbert von Chamisso (1781-1838),
1789 Fransa Devrimi’nde yurtd›fl›na sürülen soylu bir
aileden geliyordu ve Prusya Alay›’nda subayl›ktan sonra
yaflam›n› Berlin Botanik Bahçesi’ne adam›fl bir bilim
adam›yd›. 1800’lerde edebiyat dergileri ç›karm›fl, bu
arada Frauenliebe und Leben gibi fliirlerini de
yay›mlam›flt›. Günümüzde medeni dünyadaki kad›n
anlay›fl›na ters düflen, ancak o ça¤da, hele Almanya’da
daha çok benimsenen düflünceleri içeren bu fliirlere,
Schumann 1840 y›l›n›n Temmuz’unda yazd›¤› sekiz
liedlik diziyle daha fazla de¤er kazand›rd›, fliirleri adeta
ölümsüzlefltirdi. Bu fliirlerde ilk günkü mutluluktan ac›
sona –ölüme– kadar bir kad›n›n erke¤ine karfl› duydu¤u
derin aflk ve hayranl›k dile getiriliyordu. Evlenmeden
birkaç ay önce Clara ile geçirdi¤i sevgi dolu anlar›n m›,
yoksa bu fliirlerdeki çocuksu basit formun ya da ritmin
mi besteciyi etkiledi¤i pek bilinmiyor. Örne¤in, 7. Lied’de
oldu¤u gibi “Mutluluk aflkt›r, aflk da mutluluk; bunu
söylerim, sözümü de almam geri” gibi biraz safça
dizelere karfl›n, yüz y›l boyunca Schumann’›n en sevilen
liedlerinden olan, 19. yüzy›l kad›n›n›n a¤z›ndan erke¤e
duyulan afl›r› abart›l› sevgiyi canland›ran ve bugün belki
de metni nedeniyle az seslendirilen bu dizide besteci
özellikle fliirlerdeki duygusall›¤› ön plana ustal›kla
ç›karabilmifltir.
1. Lied Seit ich ihn gesehen (Onu gördü¤ümden beri),
genç k›z›n henüz gördü¤ü erke¤e karfl› duydu¤u çocuksu
mutlulu¤unun adeta körelten abart›l› bir aflka
dönüflmesini yans›t›r. 3/4’lük ölçüde, a¤›rca ve genifl
(larghetto) anlat›mda solo ses zarif, içtenlikli, biraz
çekingen tarzda, ama hiç sakinli¤e kavuflamadan,
huzursuz duygular› da içererek bunu duyurur.
2. Lied Er, der Herrlichste von allen (O, herkesten üstün
olan), genç k›z›n mutluluktan a¤layabilece¤ini gösterir;
aflk›n› çoflkuyla aç›klarken feragate de haz›r oldu¤u
sezilir. 4/4’lük ölçüde, içtenlikli, canl› (innig, lebhaft)
tempodaki müzikte, erkek noktal› üç-befl akoru (triad) ile
tasvir edilirken yumuflak ikili aral›kl› (second) yürüyüflle
liriklefltirilir. Basta tekrarlanan belirgin akorlar da genç
k›z›n enerjik kalp at›fl›n› sergiler.
3. Lied Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben (Bunu
kavrayam›yorum, inanam›yorum), herhangi bir efllik
girifli olmadan bafllar. Genç k›z inan›lmas› olanaks›z bir
fleyin, bir rüyan›n gerçekleflti¤ini flaflk›nl›kla anlat›r.
Tutkulu (mit Leidenschaft) anlat›mda, 3/8’lik ölçüdeki
müzik k›sa, vurucu akorlarlar›n eflli¤inde bunu
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gibi monoton, pes tonda, yas havas›nda, dünyan›n
bofllu¤unu vurgularken leer (bofl) sözcü¤ünde tizlere
ç›kar; sanki ›zd›rab›n› güçlü bir sesle hayk›r›r gibidir.
Temposu giderek a¤›rlaflan sözler sona erince de, a¤›r
(adagio) tempodaki, 3/4’lük ölçüdeki 1. liedin benzer
havas›ndaki ve oldukça uzun tutulan lirik piyano bitifli
(postludium) eski mutlulu¤u bir sarabande tarz›nda
an›msat›r.

bölümde anlat›r. K›z›n cevab› ise ayd›nl›k majör tonda,
6/8’lik ölçüde ve oldukça a¤›r (ziemlich langsam)
tempoda kararl› olur: Aflklar› sonsuza kadar demir ve
çelikten de daha sa¤lam kalmal›d›r.
Mahler (1860-1911)
Die Erinnerung
Dev yap›tlar›yla tan›nan Mahler’in bu küçük liedi de
içeren lied dizisi, yay›mc›n›n verdi¤i “Gençlik
Zaman›ndan Liedler ve fiark›lar” (Lieder und Gesänge
aus der Jugendzeit) bafll›¤›yla 1892’de Mainz’da
yay›mlanm›flt›r. Mahler’in 1880-1883 y›llar› aras›nda,
yirmi yafllar›ndayken yazd›¤› ve “Liedler ve fiark›lar”
(Lieder und Gesänge) bafll›¤›n› verdi¤i dizinin ikincisi
olan An›msay›fl (Die Erinnerung) flair Richard Leander’in
fliiri üzerine bestelenmifl ve ilk kez 13 Kas›m 1889’da,
sözleri yine Leander’e ait olan birinci lied ile
Budapeflte’de seslendirilmifltir. An›msay›fl a¤›r tempoda
ve özlem yüklü bir havada (langsam und sehnsüchtig),
3/4’lük ölçüde, hafif flekilde bafllar; biraz da Brahms’›
an›msatan güzel ve duygulu ezgisi aflktan söz eder ve
aflk›n flark› ya da lied ile yak›nl›¤›n› bilmecemsi tarzda
yans›t›r. Dudaklar›n ateflli öpücükleri ise içtenlikle (innig)
duyurulur ve aflk› flark›lar›n, flark›lar› da aflk›n yaratt›¤›n›
tekrar vurgulayarak çok hafif (pianississimo) sona erer.

Brahms (1833-1897)
Immer leiser wird mein Schlummer, No. 2, Op. 105
Yedi bölüm olarak yay›mlad›¤› halk flark›lar›
düzenlemeleri ve orkestra efllikli alt› koro eseri yan›nda
piyano efllikli 200 kadar da lied yazan ve güneye
yerleflmesine karfl›n bunlarda Kuzey Alman melankolisini
daha çok vokal partiye önem vererek duyuran Brahms,
henüz on yedi yafl›nda, 1850’de pek çok flark› bestelemifl,
halk müzi¤inden de etkilenmifltir. Bu ünlü liedinin yer
ald›¤› opus 105 Befl Lied’i ise 1886’da yazmaya
bafllam›flt›r. Asl›nda, “Pes Ses ‹çin Befl Lied” (Fünf Lieder
für eine tiefere Stimme) bafll›kl› bu dizide befl ayr› flairin
dizelerini de¤erlendiren Brahms, dizinin bu ikinci
flark›s›nda Alman flair, ayn› zamanda askeri doktor olan
Hermann Lingg’in (1820-1905) “Uykum Giderek
Hafifliyor” bafll›kl› fliirini kullanm›flt›r. Müzi¤e fliirden
daha çok önem veren, bu nedenle de genellikle ünlü
flairler yerine az tan›nm›fllar› ye¤leyen Brahms, 1889’da
yay›mlanan dizinin bu liedinde de heceleri istedi¤i gibi
bölerek müzi¤e uyumunu sa¤lam›fl, 4/4’lük ölçüde, a¤›r
ve hafif sesle (langsam und leise) yorumlanmas›n›
öngördü¤ü bu, ölümden söz eden flark›y› oldukça
hüzünlü sona erdirmifltir. Bu fliiri Alman besteci Hans
Pfitzner de 1888’de opus 2, 6. liedinde kullanm›flt›r.

M. de Falla (1876-1946)
Yedi ‹spanyol Halk fiark›s›
El Paño Moruno / Seguidilla Murciana / Asturiana / Jota
Nana / Canción / Polo
Endülüslü Manuel de Falla’n›n Flamenko motif ve
ezgilerinin tüm ritmik ve melodik özelliklerini,
mentalitesini de¤erlendirerek, otantik halk a¤z› deyiflleri
de kullanarak Paris’te 1914 Temmuz’unda tamamlad›¤›
mezzo soprano (ya da bariton) ve piyano için bu 7 flark›
çok be¤enilmifl ve keman, viyolonsel, gitar
düzenlemeleri yan›nda L. Berio, E. Halffter taraf›ndan
orkestra uyarlamas› da yap›lm›flt›r. fiark›lar Paris OperaComique flark›c›lar›ndan birinin resitalinde ‹spanyol
flark›lar› söylemek için yedi y›ld›r Fransa’da yaflayan De
Falla’ya baflvurmas› sonucu bestelenmifltir. Bu olay›
anlatan ‹spanyol müzikolog Jaime Pahissa ayr›ca Paris’te
Yunanl› bir flan hocas›n›n De Falla’dan Yunan halk
flark›lar›n› armonize etmesini istemesi nedeniyle de
bestecinin kendi ülkesinin halk ezgilerine yöneldi¤ini
belirtir. Ancak genelde a¤›r ve özenli çal›flan De Falla’n›n
Dünya Savafl› patlay›nca notalar› al›p tekrar ‹spanya’ya
dönmesi nedeniyle flark›lar› ilk kez mezzo soprano Luisa
Vela, Madrid’deki Ateneo salonunda 14 Ocak 1915’te
besteci onuruna verilen konserde, onun piyano eflli¤iyle
baflar›yla seslendirmifltir. Endülüs’te günlük yaflam›n
tipik minyatür skeçler biçiminde yans›t›ld›¤› flark›lar çok
özenle haz›rlanm›fl piyano partisi eflli¤inde sanki tam bir
halk flark›s› tarz›nda ustaca ifllenmifl bir armoniyle
sunulur. Hatta o y›llardaki New Oxford History of Music

Brahms (1833-1897)
Von ewiger Liebe, No. 1, Op. 43
Brahms bu ünlü liedinde, Alman flair Josef Wenzig’in
(1807-1876) anonim bir Bohemya halk ezgisinden
Almancaya uyarlad›¤›n› söyledi¤i bir fliiri kullanm›fl, yüz
y›l boyunca da fliirin Wenzig’e ait oldu¤u san›lm›flt›.
Ancak Grove gibi baz› önemli müzik sözlükleri bu fliirin
Alman teolog, arkeolog, filolog, tarihçi, Alman ulusal
marfl› Deutschland über alles’in yazar› August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben’in (1798-1874) oldu¤unu
belirtir. Üniversitede profesör olan Fallersleben, politik
fliirleri nedeniyle k›rk yafllar›nda bu görevinden
uzaklaflmak zorunda kal›nca bir gezgin flark›c› olarak
tüm ülkeyi dolaflmaya bafllam›flt›r. 1864’te bestelenen bu
lied bir delikanl› ile genç k›z aras›nda geçen ve aflklar›n›n
gücünden söz eden konuflmalar› konu al›r. Brahms’›n
dramatik flark›lar› aras›nda en baflar›l›lar›ndan olan bu
liedde, karanl›k orman›n tasviriyle bafllayan iki k›tadan
sonra k›za evinin yolunda efllik eden genç, ona, e¤er
kendisinden utan›yorsa ayr›labileceklerini orta h›zdaki
(mässig) tempoda ve 3/4’lük ölçüde, minör tonalitedeki
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saf flamenko (Cante Jondo) türünde gitar eflli¤inde
tutkuyla söylenen, ender dans edilen ve Çingene
flark›c›lar›n geleneksel “Ay!” ça¤r›lar›n› içeren bir ezgidir.
Burada da piyano, gitar benzeri güçlü figürlerle,
vurgulamalarla müzi¤i bafllat›r. fiark› ise uzun tutulan,
ümitsizli¤i yans›tan vahfli bir “Ay!” hayk›r›fl›yla, adeta aflk›
lanetleyerek girer, aflkla ac› çekmeyi ö¤retir gibidir.

(Yeni Oxford Müzik Tarihi) adl› büyük eserin 10. cildi The
Modern Age (Modern Ça¤) bölümünde de yan›lg›ya
düflülmüfl, bu flark›lar “bir avuç ‹spanyol halk flark›s›
aranjman›” olarak tan›mlanm›flt›r. Fakat t›pk› Ravel’in
1907’deki Yunan fiark›lar› gibi otantik ezgiler olmay›p
halk müzi¤i stilinde bestelenmifl olan bu küçük flark›lar,
bir dizi (cycle) oluflturmamas›na karfl›n birbiri aras›nda
uyumlu tonalite, çarp›c› kontrast ve atmosferleri
bak›m›ndan öyle bir denge kurulmufltur ki, ancak
tümünün yorumuyla etkisi doru¤a ulafl›r.
1. fiark› El Paño Moruno (Ma¤rip Kumafl›), çabukça ve
canl› (allegretto vivace) tempoda, 3/8’lik ölçüde bafllar,
ancak flamenkoya has özellikle 3/8’likle 3/4’lük aras›nda
sürekli de¤iflir. De Falla sonradan baslardaki ilk 4
mezürü Üç Köfleli fiapka Bale Süiti’nde Murcia’l›
de¤irmenciyi karakterize etmek için kullanm›flt›r. Müzikte
flark›n›n girifli tipik bir süsleme (accacciatura) ile
bafllat›l›r. Lekeli bir kumafl›n çarfl›da para etmedi¤i
anlat›l›rken bir yandan vefas›z bir sevgilinin de
de¤erininin olmad›¤› ima edilmektedir.
2. fiark› Seguidilla Murciana (Murcia Seguidilla’s›),
3/4’lük ölçüde, çabuk ve esprili (allegro spiritoso)
tempoda ‹spanya’n›n Akdeniz k›y›s›ndaki Murcia
bölgesine ait halk dans› seguidilla, koflarcas›na triyoleler
eflli¤inde flakac› yinelenen notalar›n zarifçe majör ya da
minör üçlü pesleflmesiyle yans›t›l›r.
3. fiark› Asturiana, ‹spanya’n›n Kuzeyinde Atlantik
k›y›s›ndaki Asturia bölgesine özgü hüzünlü bir ezgidir.
Bu a¤›t 3/4’lük ölçüde, a¤›rca ve sakin (andante
tranquillo) tempoda, as›l tonalite fa minörün
dominant›ndaki piyano eflli¤inde dile getirilir: Do¤a da
yasa kat›lmakta, çam a¤ac› bile âfl›kla birlikte gözyafl›
dökmektedir.
4. fiark› Jota, 3/8’lik ölçüde, çabuk tempoda, ‹spanya’n›n
kuzeyindeki Aragon bölgesinden kaynaklanan, flamenko
olmayan çok yayg›n ve tipik bir halk dans›d›r ve de¤iflik
adlarla güneye, Valencia gibi baflka bölgelere de
yay›lm›flt›r. Pek çok bat›l›, hatta Rus bestecinin ciddi
müzi¤e uygulad›¤› bu dans, bir ya da daha çok çift
taraf›ndan kastanyetler eflli¤inde oynan›r. De Falla’n›n
Jota’s›n›n sözlerinde ise gizli tutulan gençlik aflk› konu
al›n›r. Çabuk ve canl› (allegro vivo) tempoda, 3/8’lik
ölçüde uzunca piyano giriflinden sonra 3/4’lük ölçüde
biraz a¤›rlaflan (poco meno vivo) tempodaki vokal
bölme girer ve tüm parça boyunca bu karakteristik
de¤iflim, sesin solo piyano k›s›mlar›na göre daha a¤›rca
kullan›m›yla süregider.
5. fiark› Nana (Ninni), 2/4’lük ölçüde, sakin ve tutumlu
(calmo e sostenuto) tempoda, do¤u etkisindeki
Endülüs’e özgü zarif bir ninnidir. Monoton süregiden
piyano partisindeki inici (descending) figürler bu havay›
destekler.
6. fiark› Canción (fiark›), düzenli olmayan 6/8’lik ölçüde,
çabukça (allegretto) tempoda ve zarif biçimde sevilen
kad›n›n âfl›¤›na ihanet ederek ona verdi¤i ac›y› karanl›k
tonlara da dönüflerek yans›t›r.
7. fiark› Polo, 3/8’lik ölçüde, canl› (vivo) tempoda eski ve

Uçarsu (1965-)
Serüven
Genç Türk bestecisi ‹stanbullu Uçarsu ders ald›¤›
Muammer Sun’un teflvikiyle ‹stanbul Devlet
Konservatuar›’na girmifl, Adnan Saygun, Cengiz Tanç,
Cemal Reflit Rey, Bülent Tarcan, ‹lhan Usmanbafl, Afflar
Timuçin ve Ahmet Yürür gibi ö¤retmenlerden ders alm›fl;
1994-1997 aras›nda ABD Pennsylvania Üniversitesi’nde
bestecilik dal›nda George Crumb ve Richard Wernick’in
dan›flmanl›¤›nda doktora yapm›fl, 1998’de ‹stanbul
Konservatuar›na kompozisyon dal›nda doçent
atanm›flt›r. Halen bu okulda Kompozisyon ve Orkestra
flefli¤i Ana Sanat Dal› baflkan› olan Uçarsu’nun ço¤u
ödül kazanan, Türkiye ve yabanc› ülke müzik
flenliklerinde ve konserlerde seslendirilen, baz›lar› da
yar›flma ve siparifl nedeniyle bestelenen yap›tlar›
mevcuttur.
Uçarsu, yirmi iki yafl›nda konservatuardan ö¤retmeni
olan flair, felsefeci Afflar Timuçin’in (1939-) fliiri üzerine
besteledi¤i flark›lardan biri olan ve üç flark› içinde yer
alan yap›t›n› flöyle anlat›yor: “Serüven, 1987 y›l›n›n May›s
ay›nda Lisans devresi ö¤rencili¤im s›ras›nda hocam
Ahmet Adnan Saygun ile yapt›¤›m ilk kompozisyon
çal›flmalar›m›n meyvelerini oluflturan flark›lardan biridir.
Bu flark› ö¤rencilik devreme ait olmakla birlikte o
dönemde besteledi¤im flark›lar aras›nda belli bir
olgunluk göstermesi nedeniyle eser listeme almaktan
çekinmedi¤im ilk çal›flmalar›m aras›ndad›r. Her ne kadar
yo¤un Frans›z etkisi görülse de, o y›llardan beri müzik
duyuflumda etkin bir rol üstlenen modal e¤ilimlerin
belirleyicili¤iyle, bugünkünden farkl› biçimde olsa da
kendime özgü birçok fleyi bar›nd›rd›¤›n› düflünmekteyim.
Bu flark›da Afflar Timuçin’in fliirine s›k› s›k›ya sad›k
kal›nm›fl, fliirin yol göstericili¤ine, imgelerine tamamen
ba¤lan›lm›flt›r. Müzik tam anlam›yla fliirin imgesel
ça¤r›fl›mlar›n› ve serüvenini daha da güçlendirmek,
sessel olarak yorumlay›p zenginlefltirmek amac›n›
gütmüfltür.”
E. Saydam (1927-)
Yakar›fl
Türkiye’ye dört erkek müzikçi yetifltiren Saydam
ailesindeki üçüncü müzisyen Ermukan Saydam 16 Mart
1927’de Kilis’te do¤mufl, 1932’de befl yafl›nda
‹stanbul’da, Macar as›ll› ünlü keman hocas› Karl
Berger’den (1894-1948) ders almaya bafllam›fl, ancak
babas›n›n görevi nedeniyle Anadolu’nun çeflitli
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yerlerinde oturmak zorunda kalm›fl, ‹stanbul Belediye
Konservatuar›na ancak on alt› yafl›nda, 1943’te
girebilmifltir. Konservatuarda Seyfettin Asal (1901-1955),
Semih Argeflo (1916-), Ali Sezin (1897-1950) gibi
zaman›n tan›nm›fl keman ö¤retmenleriyle çal›flm›fl, bu
arada Kabatafl Lisesi’ni bitirdikten sonra da 1945’te
girdi¤i ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
bölümünde ö¤renimini sürdürmüfltür. 1949-1951
aras›nda ayr›ca Ermeni as›ll› Türk baflkemanc› Yetvart
Margosyan’dan (1912-) ders alm›flt›r. 1951’de Edebiyat
Fakültesini bitirip askerli¤ini yapt›ktan sonra 1953’de
Almanya’ya gitmifl, Münih Müzik Yüksek Okulu’nda Karl
Freund ve Kurt Stichler’in ö¤rencisi olarak 1957’de
mezun olduktan sonra 1958-1962 aras›nda Ankara Devlet
Operas› Orkestras›’nda, 1962’den sonra da
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’nda keman üyesi
olmufltur. Daha sonra da Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik
Bölümü’nde ders veren Saydam, emekli olduktan sonra
1992’de Almanya’ya yerleflmifltir; halen Münih’te bir
müzik okulundaki keman dersleri yan›nda piyano ve
keman parçalar›, flan ve piyano için parçalar bestelemeyi
de sürdürmektedir.
Ermukan Saydam’›n 1991’de Almanya’da yay›mlanan ve
tümünün de sözleri kendisine ait olan Geçmiflten Dokuz
fiark› (Neun Lieder aus der Vergangenheit) adl› dizisi
içinde yer alan 5. flark› Yakar›fl ad›n› tafl›r. Mezzosoprano
Ezgi Saydam’›n da amcas› olan ve ona bir sürpriz olarak
CD’ye ald›¤› flark›y› Ermukan Saydam, “insan›n
sa¤duyusuna yakarmas›” olarak tan›mlar.

‹ris fientürker
Do Majör 7. Piyano Sonat›, KV 309 (284b)
Sonata for Piano in C Major, No.7, KV309 (284b)
Re Majör 9. Piyano Sonat›, KV 311 (284c)
Sonata for Piano in D Major, No.9, KV311 (284c)

MOZART “18”
Toros Can piyano piano
Muhiddin D. Demiriz piyano piano
Emre fien piyano piano
‹ris fientürker piyano piano
Zeynep Üçbaflaran piyano piano

Ara Interval
Emre fien
Fa Majör 2. Piyano Sonat›, KV 280 (189e)
Sonata for Piano in F Major, No.2, KV280 (189e)
Si bemol Majör 17. Piyano Sonat›, KV 570
Sonata for Piano in B flat Major, No.17, KV570

Wolfgang Amadeus Mozart
18 Piyano Sonat› 18 Piano Sonatas

Muhiddin Demiriz
La Majör 8. Piyano Sonat›, KV 310 (300d)
Sonata for Piano in A Minor, No.8, KV310 (300d)

16.06.2006 Cuma Friday
Toros Can
Sol Majör 5. Piyano Sonat›, KV 283 (189h)
Sonata for Piano in G Major, No.5, KV283 (189h)
Do Majör 14. Piyano Sonat›, KV 457
Sonata for Piano in C Minor, No.14, KV457

Toros Can
Si bemol Majör 3. Piyano Sonat›, KV 281 (189f)
Sonata for Piano in B flat Major, No.3, KV281 (189f)
Fa Majör 12. Piyano Sonat›, KV 332 (300k)
Sonata for Piano in F Major, No.12, KV332 (300k)

Emre fien
Si bemol Majör 13. Piyano Sonat›, KV 333 (315c)
Sonata for Piano in B flat Major, No.13, KV333 (315c)
Muhiddin Demiriz
Do Majör 10. Piyano Sonat›, KV 330 (300h)
Sonata for Piano in C Major, No.10, KV330 (300h)
Re Majör 18. Piyano Sonat›, KV 576
Sonata for Piano in D Major, No.18, KV576
Ara Interval
‹ris fientürker
La Majör 11. Piyano Sonat›, KV 331 (300i)
Sonata for Piano in A Major, No.11, KV331 (300i)
Do Majör 16. Piyano Sonat›, KV 545
Sonata for Piano in C Major, No.16, KV545
Zeynep Üçbaflaran
Do Majör 1. Piyano Sonat›, KV 279 (189d)
Sonata for Piano in C Major, No.1, KV279 (189d)
Fa Majör 15. Piyano Sonat›, KV 533
Sonata for Piano in F major, No.15, KV533
17.06.2006 Cumartesi Saturday
Zeynep Üçbaflaran
Mi bemol Majör 4. Piyano Sonat›, KV 282 (189g)
Sonata for Piano in E flat Major, No.4, KV282 (189g)
Re Majör 6. Piyano Sonat›, KV 284 (205b)
Sonata for Piano in D Major, No.6, KV284 (205b)

16.06.2006
Cuma Friday, 18.00
17.06.2006
Cumartesi Saturday, 18.00
Tarih Vakf› Darphane-i
Âmire Binalar›
The Imperial Mint

Sponsor
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Toros Can
Toros Can, Londra Kraliyet Müzik Koleji’nden yüksek
lisans, Yale Üniversitesi’nden yüksek lisans, Southern
Methodist Üniversitesi Meadows Sanat Okulu’ndan
solistlik ve son olarak da Arizona Üniversitesi’nden
doktora derecelerini ald›. ‹lhan Baran, Güherdal
Çak›rsoy, Tedd Joselson, Peter Katin, Peter Frankl,
Joaquín Achúcarro ve Nicholas Zumbro ile çal›flan
sanatç› Almanya, Hollanda, Fransa, ‹ngiltere, Romanya,
Türkiye ve ABD’de konserler verdi. 1999’da Green Valley
(ABD) Piyano Yar›flmas›’nda birincilik, 1998’de
Fransa’n›n Orléans Uluslararas› 20. Yüzy›l Piyano
Yar›flmas›’nda “Blanche Selva”, “Chevillion BonnaudFondation de France” ve “Fondation Yvonne
Lefébure”ün birincilik ödüllerini kazanan Can, yapt›¤›
kay›tlarla da Diapason d’Or (2002), Repertoire (2000),
Piano Le Magazine dergisi-“Coup de Coeur” gibi belli
bafll› ödüller ald›. ‹zmir Senfoni, ‹stanbul Devlet Senfoni,
Arizona Üniversitesi Senfoni, Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
gibi çeflitli orkestralarla resital ve konserler veren, La
Roque d’Anthéron Piyano, Saint-Riquier ve Yap› Kredi
Sanat Festivali gibi etkinliklere kat›lan Can’›n CD
kay›tlar›n›n yan› s›ra TRT, Frans›z Radyosu ve BBC-3 için
canl› yay›n kay›tlar› da bulunmaktad›r. Toros Can halen
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda ö¤retim
görevlisi olarak çal›flmaktad›r.

been invited to perform at many international festivals
Münster Music Festival, Saint-Riquier Festival, 30th
International ‹stanbul Music Festival, St-Martin-in-theFields, Holland Music Sessions, Cite de la Musiquejys
to name a few. He began his musical training at the
State Conservatoire in Ankara followed by Royal
College of Music in London and University of Arizona.
His teachers include Tedd Joselson, Peter Katin, Peter
Frankl, Joaquín Achúcarro, Edwin Roxburgh and
Nicholas Zumbro. He won the ‘Federation of Turkish
American Associations Award’ in New York, the
‘Constant and Kit Lambert Prize’, the ‘Phyllis Wright
Piano Prize’, the ‘Marjorie and Arnold Ziff Prize’, the
‘Else and Leonard Cross Charitable Trust Award’ in
London, ‘Green Valley Piano Competition’ in Arizona
and the ‘Charles S. Miller Prize’ at Yale University. He
was a second prizewinner of ‘Scarlatti’, ‘Quilter’ and
‘John & Jean Redcliffe Maud’ competitions in London.
In 1998, Can win the Fondation Yvonne Lefebure,
Chevillion Bonnaud-Fondation de France and Blanche
Selva (1st) prizes in the Orléans International 20th
Century Piano Competition in France. In 1994, he has
completed a private recording of the entire Sonatas and
Interludes for Prepared Piano by John Cage and the
Third Piano Sonata, Book Two by Pierre Boulez in
RCM studios, London. He has been a faculty member
at Anadolu University State Conservatoire since 2001.

Muhiddin D. Demiriz
1969 y›l›nda do¤an Muhiddin Demiriz on bir yafl›nda
bafllad›¤› Ankara Devlet Konservatuar›’nda 1983 y›l›nda
üstün yetenekli çocuklarla ilgili “Özel Statü”ye al›nd›. Prof.
K. Gündemir ve Prof. E. Onay ile piyano, Prof. ‹. Baran ile
kompozisyon çal›flarak 1987’de lisans diplomas›n› ald›.
Ayn› y›l Belçika’ya yerleflen Demiriz, Eczac›bafl› Vakf›
burslusu olarak Brüksel Kraliyet Konservatuar›’nda J. C.
Vanden Eynden ile piyano ve J. Fontyn ile kompozisyon
çal›flt› ve piyano, oda müzi¤i, armoni dallar›nda “Premier
Prix” ve “Superieur” diplomalar›n› ald›. 1989’da kabul
edildi¤i Chapelle Musicale Reine Elisabeth’i 1992 y›l›nda
“Virtuosité et Grande Distinction” derecesiyle bitirdi.
Fulbright bursuyla doktora e¤itimi için bulundu¤u Indiana
Üniversitesi’nde piyano dal›nda E. Auer ile, kompozisyon
dal›nda Dr. D. Freund ile çal›flt›. On iki yafl›ndan itibaren
solist olarak, oda müzi¤i tarz›nda veya orkestra eflli¤inde
gerek konser salonlar›nda, gerek radyo ve TV
programlar›nda verdi¤i konserlerle Türkiye’den baflka
Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Portekiz, ‹spanya,
‹talya, ‹ngiltere, Romanya, ABD ve Arjantin’de de tan›nd›.
Piyanist olarak 1991 Avrupa Piyano Yar›flmas› Finalisti,
Nany Phillipart ile Fondation Belge de la Vocation, J.W.
Peelemans ödüllerini ald›; bestelerinin hemen hemen
tamam› ulusal ve uluslararas› çeflitli ödüllere lay›k
görüldü. Muhiddin Dürrüo¤lu-Demiriz, halen Brüksel
Kraliyet Konservatuar›’nda oda müzi¤i profesörü olarak
görev yapmaktad›r.

Toros Can
The winner of the 3rd Orléans International 20th
Century Piano Competition in France, Toros Can has
won Diapason d’Or, Le Monde de la Musique,
Telerama 4, Repertoire 9-10, Observateur 3, Diapason 5
and Coup de Coeur with his recordings of complete
etudes by György Ligeti, Paul Hindemith’s works and
Crumb’s works with L’Empreinte Digitale. Can has
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Mozarteum Yaz Okulu’nda ünlü Polonyal› pedagog Andrej
Jasinski ile çal›flt›. Bilkent Üniversitesi’nde sürdürdü¤ü
e¤itimini takiben 1995 y›l›nda gitti¤i ‹talya’da çal›flmalar›n›
Marcella Crudeli ile sürdürdü. 5. Roma Uluslararas›
Piyano Yar›flmas› Birincilik Ödülü, Emre fien’e Avrupa’da
bir konser turnesi imkân› sundu ve bu dönem ‹talya
bas›n› onu “piyanonun fleytani mele¤i” olarak tan›mlad›.
Paris’te École Normale de Musique okulunun en üst
seviyesi olan Diplôme Supérieur de Concertiste s›n›f›n›
birincilikle bitirdi. ‹ki y›l sonra bu s›n›f›n birincileri
aras›nda yap›lan seçmelerde Albert Roussel Komitesi
taraf›ndan yine birincilik ödülü ald›. E¤itimine Amerika’da
Oxana Yablonskaya ile devam eden Emre fien, 1995
y›l›ndan bu yana birçok uluslararas› yar›flmaya ve konser
etkinliklerine kat›ld› ve ödüller kazand›; K›rg›zistan Senfoni
Orkestras› ile verdi¤i konser sonras›nda fahri sanatç›
unvan›, lisans diplomas›n› ald›¤› Eskiflehir Anadolu
Üniversitesi’nden de 2000 y›l› Sanat Teflvik Ödülü’nü ald›.
2001 y›l›nda BBC Filarmoni Orkestras›’n›n, ‹fl Bankas›’n›n
etkinlikleri kapsam›nda düzenledi¤i yar›flmada adaylar
aras›ndan seçilerek ‹stanbul’da BBC Filarmoni
Orkestras›’yla Çaykovski’nin Birinci Piyano Konçertosu’nu
seslendirdi. Halen Bilkent Üniversitesi piyano bölümü
koordinatorü olarak çal›flan Emre fien, yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda konserler vermeye devam etmektedir.

Muhiddin D. Demiriz
Belgian composer of orchestral, chamber and piano
works that have been performed across Europe and in
the USA; he is also active as a pianist. Mr. Dürrüo€luDemiriz studied composition and harmonization
privately with Kemal ‹lerici from 1979-82 and entered
the Ankara Hacettepe University State Conservatoire in
1980, where he studied piano with Kâmuran Gündemir,
Ersin Onay and Ilhan Baran from 1981-87. He then
studied piano with Jean-Claude Vanden Eynden and
composition with Jacqueline Fontyn at the Royal
Conservatoire in Brussels from 1987-89. From 1989-92,
he studied at the Chapelle Musical Reine Elisabeth and
in 1994, he studied piano with Edward Auer and
composition with Donald Freund at Indiana University,
earning a DMus. He has received numerous awards as a
pianist, including First Prize at the Belgium Nanny
Phillipart Contest (1992), a Fulbright scholarship
(1992), the Fondation Belge de la Vocation Prize (1995),
and the J.W. Pelemans Prize (1997). As a composer, he
has received the Arthur de Greef Prize of the Belgian
Fine Arts Academy (1993), the Coupe de la Création
Musicale Award of the Académie Lutèce in Paris (1993),
the Muizelhuis Encouragement Prize (1996), and the
SABAM Prize (1996). More recently, he received the
Prize of the City of Harelbeke (2000), the Prix de
Composition from the International Piano Competition
of 20th-Century Music in Orléans (2000) and the Irène
Fuerison Prize of the Fine Arts Academy (2001). Since
the age of twelve, he has given solo recitals, as well as
chamber music and orchestral concerts. He has
performed in Argentina, Belgium, France, Germany,
Italy, Luxembourg, Portugal, Romania, Spain, Turkey,
the UK, and the USA. Since 1994, he has taught
chamber music at the Royal Conservatoire in Brussels.

Emre fien
The First Prize at the 5th Rome International Piano
Competition has provided Emre fien with an opportunity
to realize a concert tour across Europe and recognition
by the Italian press as a ‘demonic angel of piano’.
Starting his piano education the age of 13 with Prof.
Nimet Karatekin in Turkey, the artist won the first prize
at the ‹stanbul Mozart Interpretation Competition at the
age of 17 and worked with famous Polish pedagogue

Emre fien
Piyano derslerine 13 yafl›nda Prof. Nimet Karatekin’le
bafllayan Emre fien, on yedi yafl›nda kat›ld›¤› ‹stanbul
Mozart Yorum Yar›flmas›’nda birincilik ödülü kazand› ve
Avusturya Kültür Ofisi’nce gönderildi¤i Salsbourg
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Andrej Jasinski at the Salzburg Mozarteum Summer
School where the Austrian Consulate Cultural Office
sent him. Following his education at the Bilkent
University, he went to Italy in 1995 and continued his
studies with Marcella Crudeli. As a result of his
education in Italy, he completed the highest ranked class
of Diplôme Supérieur de Concertiste at the École
Normale de Musique in Paris with first class honours
degree. Two years later, he was awarded the first prize by
the Albert Roussle Committee at an audition among the
first class honours graduates of this class. Continuing
his education in USA with Oxana Yablonskaya, Emre
fien frequently participated to international competitions
and concerts starting from 1995 and won numerous
awards. The artist was made an Honourary Artist by
Kyrgyzstan Symphony Orchestra after a concert he gave
with them. Emre fien was bestowed with an Art
Encouragement Award in 2000 by the Eskiflehir
Anatolian University where he had completed his
undergraduate degree. In 2001, the BBC Philharmonic
Orchestra organized a competition for a concert they
would perform as part of a series of activities by ‹fl Bank.
Chosen among the candidates competing in the
categories of cello, violin and piano, Emre fien
performed Tschaikovsky’s First Piano Concerto with the
BBC Philharmonic Orchestra in a concert in ‹stanbul
which was broadcast by the BBC3 radio channel in
Britain. Currently the programme coordinator of the
piano department at the Bilkent University, Emre fien
continues to give concerts in Turkey and abroad.

Steinway Hall resitali, Bo¤aziçi Müzik Festivali, ‹stanbul
ve Adana devlet senfoni orkestralar› eflli¤indeki konserleri
ve en son olarak “Sekiz Piyanist ‹ki Piyano Etraf›nda”
konseri sanatç›n›n önemli konserleri aras›ndad›r.
‹ris fientürker
‹stanbul-born ‹ris fientürker started her piano
education at the age of five and completed her formal
education at the ‹stanbul University State Conservatoire
with high honours in 1998. After winning the first
prize in the ‘Young Musician of the Year’ Competition
organised by British Council, she completed her
master’s degree on piano and chamber music at the
Royal Northern College of Music. She attended the
master classes of Leontina Margulis, Irina Zaritskaya,
Hüseyin Sermet, Arnaldo Cohen and Sergei Dorensky.
Her major concert appearances include one at the 24th
International ‹stanbul Music Festival, CRR Youth
Festivals, two piano recitals with Hüseyin Sermet,
her winning recital of the ‹fl Sanat ‘BBC Soloists’,
Düsseldorf Steinway Hall recital, Bo€aziçi Music
Festival, concerts with ‹stanbul and Adana State
Symphony Orchestras and finally ‘Eights Pianists
Around Two Pianos’ concert. Upon a full scholarship of
the French Government, she was grante the right to
study at the Alfred Cortot Ecole Normale de Musique in
Paris and successfully completed the Diplôme
Superieur d’Execution class studying piano with
Christian Ivaldi and chamber music with Chantal de
Buchy. Entitled to study both piano and chamber music
at the Diplôme Superieur de Concertiste class, she was
unanimously given the first prize at the Alfred Cortot
Concours Diplômes Superieurs de Concertiste
Chamber Music Competition in 2005.

‹ris fientürker
‹stanbul’da do¤an ‹ris fientürker piyano e¤itimine befl
yafl›nda bafllad›. ‹stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuar›’ndan mezun oldu¤u 1998 y›l›nda The
British Council taraf›ndan düzenlenen “Y›l›n Genç
Müzisyeni” yar›flmas›nda birincilik ödülüne sahip olan
sanatç›, Royal Northern College of Music’te piyano ve oda
müzi¤i çal›flmalar›n› tamamlayarak yüksek lisans
diplomas›n› ald›. Leontina Margulis, Irina Zaritskaya,
Hüseyin Sermet, Arnaldo Cohen, Sergei Dorensky’nin
ustal›k s›n›flar›na kat›ld›ktan sonra, 2000 y›l›nda Nejat F.
Eczac›bafl› Vakf›’n›n tam bursuyla çal›flmalar›n› sürdürerek
yurtiçinde ve yurtd›fl›nda birçok konser verdi. Frans›z
hükümetinin tam bursuyla Paris’te Alfred Cortot Ecole
Normale de Musique’te Diplôme Superieur d’Execution
s›n›f›nda Christian Ivaldi ile piyano, Chantal de Buchy ile
oda müzi¤i cal›flmalar›na devam ederek her iki bölümden
dereceyle mezun oldu. Diplôme Superieur de Concertiste
s›n›f›nda hem piyano, hem oda müzi¤i çal›flmalar›na hak
kazanan ‹ris fientürkler, Paris’te Alfred Cortot Concours
Diplômes Superieurs de Concertiste 2005 Oda Müzi¤i
Yar›flmas›’nda birinci seçildi. 24. Uluslararas› ‹stanbul
Müzik Festivali, CRR Gençlik Festivalleri, Hüseyin Sermet
ile verdi¤i iki piyano konseri, ‹fl Sanat “BBC Solistleri”
yar›flmas›nda ald›¤› dereceyle verdi¤i resital, Düsseldorf
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Zeynep Üçbaflaran
Müzik e¤itimine dört yafl›nda ‹stanbul Konservatuar›’nda
bafllayan Zeynep Üçbaflaran Sanatç›, konser sanatç›s›
diplomas› ald›¤› Budapeflte’deki Liszt Müzik
Akademisi’nde Prof. Zempleni Kornel, Prof. Katalin
Nemes, Balazs Kecskes ve Prof. Istvan Lantos eflli¤inde
ö¤renim gördü. Almanya’da Freiburg Müzik
Yüksekokulu’ndan “Aufbaustudium” yüksek lisans
diplomas› alarak Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde
piyano dal›nda MA ve DMA derecelerini tamamlayan
sanatç› Amerikan Liszt Toplulu¤u Ödülü, Rozsnyai Onur
Ödülü, Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara taraf›ndan
verilen Ina Broida Ödülü gibi ödüller kazand›. 2001
y›l›nda Aspen Yaz Müzik Festivali Bursu’nu kazanarak
Leon Fleisher’›n seçkin sanatç›lara yönelik master-class
program›nda çalmak üzere seçilen ve 1996 ile 2000
y›llar›nda Los Angeles Liszt Yar›flmalar›’nda dereceye
giren Üçbaflaran, Kaliforniya’da Atatürk’ün K›zlar› Derne¤i
taraf›ndan 2003 y›l›nda Üstün Kad›n Ödülü’ne lay›k
bulundu. Türkiye, Macaristan, ‹sveç, Norveç, Danimarka,
‹ngiltere, M›s›r, Slovenya ve Amerika’da çok say›da resital
ve konser veren sanatç›, Wigmore Hall salonundaki
Londra prömiyerini Kas›m 2004’te gerçeklefltirdi. Zeynep
Üçbaflaran, Eroica Classical Recordings etiketiyle ç›kan
Santa Barbara Liszt Albümü, Virtuoso Schubert ve Liszt /
Sonata in B Minor adl› albümlere imza att›.

Scholarship. She is also a recipient of the MAA 2001
Aspen Summer Music Festival Scholarship, where she
was selected to play in the distinguished artist Master
Class of Leon Fleisher. Üçbaflaran was a prize-winner
in the 1996 and 2000 Los Angeles Liszt Competitions.
She was designated a ‘woman of distinction in the year
2003’ by the Daughters of Ataturk organization in the
US. She has given many recitals and concerts in
Turkey, Hungary, Sweden, Norway, Denmark, England,
Egypt, Slovenia, and in the United States. Her
Wigmore Hall debut in London was in November
2004. She has recorded Santa Barbara Liszt Album,
Virtuoso Schubert and liszt / Sonata in B minor for
Eroica Classical Recordings.

PROGRAM NOTLARI
Mozart Piyano Sonatlar›
Mozart çalg› müzi¤i, opera ve kilise müzi¤inin bir ustas›
olarak veriminin büyük bir bölümünü piyano bestelerine
ay›rm›flt›r. Köchel dizisindeki 626 yap›ttan 102’si piyano
içindir. Bu piyano yap›tlar›n›n 19’u ya da kimilerinin öne
sürdü¤ü gibi 17’si solo piyano, 6’s› 4 el ve biri de 2 piyano
için olmak üzere, 25 ya da 24’ü piyano sonat›, 23’ü piyano
konçertosu, geri kalanlar ise varyasyonlar, fantezi, füg,
rondo ve çeflitli tek tek parçalard›r. Bu sonatlar› bütün
halinde Breitkopf und Härtel Yay›nevi “17 sonat” olarak
yay›mlam›fl; Peters Yay›nevi bölümleri baz› konçertolardan
(KV 450) ve rondodan al›nan KV 498 Sonat ile KV 570
Sonat’› dikkate almayarak “18 Sonat”; Schirmer Edition
ise Bartok’un pedal ve dinamik iflaretleriyle “20 Sonat”;
‹ngiliz firmas› Augener ise Franklin Taylor’un
editörlü¤ünde “20 Sonat” olarak yay›mlam›fl, ancak KV
498 Si bemol Majör Sonat’›n di¤er yap›tlardan toplama
oldu¤u belirtilerek bu say› 19 olarak kabul edilmifltir.
Mozart’›n piyano sonatlar›n›n pek ço¤unu gençli¤inde
–otuz befl yafl›nda öldü¤ü ve çok genç yaflta olgunlaflt›¤›
düflünülecek olursa– yirmi iki yafl›na kadar besteledi¤i
görülür. Piyano sonat›n›n yeri onun yaflam›nda
Beethoven’daki kadar önemli olmam›fl; bu tür yap›tlara
tüm dikkatini harcamam›flt›r. ‹lk gençli¤inde büyük bir
do¤açlamac› görünen, Viyana y›llar›nda ise piyano
konçertolar›na önem veren Mozart, aranan bir piyano
ö¤retmeni oldu¤u için sonatlar›n› ö¤retim amac›yla da
yazabilmifl, amatörler ve ö¤rencileri yan›nda kendi
kullan›m›n› da öngörmüfl, hatta bazen bir resim odas›
için fon müzi¤i olarak da sonat besteyebilmifltir. Ancak
besteleme amac› ne olursa olsun, bu sonatlar›n müzikal
kalitesi hiçbir zaman düflmemifltir. Bu yap›tlar›n yaz›ld›¤›
ça¤da kullan›lan klavsen veya klavikordun piyanoforte
olarak geliflmeye bafllamas› ve ancak 1820’de Parisli
Erard’›n “tekrarlama mekani¤i” ile bugünkü modern
piyanonun temelinin at›lmas›, Mozart yorumundaki
duygulu anlat›m› ve tufle tekni¤ini elde etmeyi daha da
güçlefltirmifl, pedal kullan›m›n›n getirdi¤i zorluklarla da

Zeynep Üçbaflaran
Pianist Zeynep Üçbaflaran started her music studies at
age four at the ‹stanbul Conservatoire. She has a
Concert Artist Diploma from the Liszt Academy of
Music , Budapest, where she studied under Prof.
Zempleni Kornel, Prof. Katalin Nemes (pupil of Bela
Bartok), Balazs Kecskes, and Prof. Istvan Lantos. She
also has a Diploma in Aufbaustudium from the
Hochschule für Musik , in Freiburg, Germany. She has
obtained her MA and DMA degrees in Piano
Performance from the University of Southern
California. Her awards include American Liszt Society
Award, Rozsnyai Memorial Award, Ina Broida Award
from UCSB, and USC Associates Music Merit
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gerçek Mozart yorumu Clara Haskil’inki gibi aranan ve
güç bulunan bir de¤er, bir ölçüt olmufltur.
Mozart’›n ilk piyano yap›tlar› büyük Bach’›n iki o¤lunun,
Johann Christian ve Carl Philipp Emanuel’in etkisinde
kalmas›na, hatta ilk piyano konçertolar›n› onlar›n
bestelerinden düzenleyerek yazmas›na karfl›n, ilk
sonatlar›nda Haydn etkili olmufltur. Mozart, ilk piyano
sonatlar›nda bestecinin 1773’te yazd›¤› alt› sonattan
esinlenmifl, onun üç bölümlü formunu koruyarak,
1775-1775 y›llar›nda ilk alt› piyano sonat›n› bestelemifltir.
Mozart Haydn’dan da üstün bir piyano virtüözü
olmas›na ra¤men, piyano yap›tlar›n›n güçlü¤ü
konusunda pek fikir sahibi olamam›fl, kolay olarak
nitelendirdi¤i KV 576 Re Majör Sonat’› konser
piyanistlerinin denek tafl› olmufltur. Bu sonatlar›n
formunu hiçbir zaman gelifltirmeye yanaflmayan Mozart,
üç bölümlü sonat formundan da ayr›lmam›flt›r.
‹lk alt› sonat›n› (KV 279-84) –Münih’te La Finta
Giardiniera Operas›’n›n ilk temsilinde kendisinden,
piyanist olarak bir fleyler istenece¤ini düflünerek yazd›¤›
sonuncusu d›fl›nda– 1774’te Salzburg’da, on sekiz yafl›nda
besteleyen Mozart o y›llarda, do¤al olarak, tek konser
piyanisti de¤ildi: Mozart’›n en büyük rakibi Paris, Viyana,
Berlin ve Mannheim gibi önemli müzik merkezlerinde,
ola¤anüstü pasajlar› ve trilleriyle tan›nan, “Herkül” gibi
piyano çalan Ignaz von Beecke’ydi. ‹lk kez 1775’te
Münih’te karfl›laflm›fllar; Mozart, önüne konulan ve ilk kez
gördü¤ü en karmafl›k yap›tlar› hemen hatas›z yorumlam›fl,
Beecke ise uçar gibi h›z› ve zarifli¤iyle ilgi toplam›flt›. ‹kinci
kez, 1777’de karfl›laflt›klar›nda Mozart, Beecke’ye Si bemol
Majör (KV 281) Sonat’›n› çalm›fl ve izlenimlerini babas›na
gönderdi¤i mektupta yazm›fl, Beecke’nin onu çok iyi ve
nazik karfl›lad›¤›n›, Paris için ö¤ütler verdi¤ini,
klavikordunu kullanmas›na izin verdi¤ini, do¤açlamadan
sonra ona Si bemol Majör Sonat’›n› çald›¤›n› ve
Beecke’nin “Bravo” diye ba¤›rd›¤›n›; her konuyu
konufltuklar›n› ve Beecke’nin Viyana’daki imparatoru
çekifltirdi¤ini; kötü müzi¤in kendisine dokunmad›¤›n›,
ama iyi müzi¤in bafl›n› a¤r›tt›¤›n› söylemifl ve eklemifl:
“Ne biçim kafas› var ki, anlamad›¤› bir fleyi dinledi¤inde
bafl› a¤r›yor...” Üç yafl›nda piyano çalmaya, befl yafl›nda
beste yapmaya bafllayan ve böylece piyanoyu içtenlikli
duygular›n› ifade etmek için en yak›n çalg›s› olarak kabul
eden, sonatlar›n›n tümünü de 3 bölümlü ve ikisi (KV 282
ve KV 331) d›fl›nda Menuet’siz besteleyen Mozart’›n
sonatlar› Bach’›n Barok ça¤›n dünyasal-tanr›sal iliflkilerini
usta, matematiksel bir mimariyle yans›tan, Haydn ve
Beethoven’in bir çekirdek fikir üzerine kurulu yarat›c›l›kla
sonuçlanan sonatlar›na göre daha saf, do¤al ve organik
yap›dad›r; daha insanc›l fliirsellikle, daha hümanist
olmakla tan›mlanabilir. Bu nedenle de bir uzman›n
deyifliyle, formu Bach tarz› bir çekirdekten mimari bir
tarzda flekillenmeyen, özellikle ezgisel karakterde ve insan
nefesinin flekillendirdi¤i melodi, flark› olan ve –Mozart’›n
12’sini gençli¤inde, di¤erlerini sonraki y›llar›nda
besteledi¤i– bu sonatlar› bizim genç piyanistlerimizin
seslendiriflini ilgiyle bekliyoruz.

LA CLEMENZA DI TITO
Akbank Oda Orkestras›
Akbank Chamber Orchestra
Cem Mansur flef conductor
Ipsw›ch Choral Soc›ety
Stephen Rumsey koro flefi chorus master
Titus
Sextus
Vittelia
Servillia
Annius
Publius

Nathan Payas tenor
Anna Tobella mezzosoprano mezzo-soprano
Mar›anne Gesswagner soprano
Jud›th Halasz soprano
Ma›da Kar›š›k mezzosoprano mezzo-soprano
Arno We›nlaender bas bass

Cem Mansur
‹stanbul’da do¤an Cem Mansur, müzik e¤itimini
Londra’da City University, Ricordi fieflik Ödülü’nü ald›¤›
Guildhall School of Music and Drama ve daha sonra
Leonard Bernstein’›n ö¤rencisi oldu¤u Los Angeles
Filarmoni Enstitüsü’nde tamamlad›. 1981-1989 y›llar›
aras›nda ‹stanbul Devlet Operas› flefli¤i görevini
üstlenen Mansur, Londra’da English Chamber
Orchestra’yla baflar›l› bir ç›k›fl yapt›¤› 1985 y›l›ndan
sonra çal›flmalar›n› yurtd›fl›nda yo¤unlaflt›rd›. Birçok
ülkede orkestra ve opera kurulufllar›yla konuk flef olarak
çal›flmalar›n› sürdüren sanatç›, 1989-1996 y›llar›
aras›nda Oxford fiehir Orkestras› birinci flefli¤i yapt›ktan
sonra 1998 y›l›nda Akbank Oda Orkestras› daimi
flefli¤ine getirildi. Burada tasarlad›¤› ilgi çekici
programlar›n yan› s›ra “Bach, Caz ve Lale Devri”, “Alla
Turca”, “1789 / Akl-› Selimin Müzi¤i” ve “At-Na¤meler”
gibi etkinliklerle dikkat çekti. Uluslararas› üne sahip
birçok solistle konserler vermifl olan Mansur’un son
y›llarda s›k s›k birlikte çal›flt›¤› kurumlar aras›nda Kirov
Operas›, Royal Philharmonic Orchestra, London Mozart
Players, City of London Sinfonia, BBC Concert
Orchestra, Prag Ulusal Tiyatrosu ve her yaz davetli
oldu¤u Londra Holland Park Opera Festivali say›labilir.
Mansur, barok ça¤dan günümüze kadar genifl bir
yelpazeyi kapsayan repertuar›nda al›fl›lmam›fl ve
unutulmufl yap›tlara da yer vermektedir. Cem Mansur,
‹ngiltere’nin en eski ikinci korosu Ipswich Choral
Society’nin fahri baflkan›d›r.

Wolfgang Amadeus Mozart
La Clemenza di Tito
(iki perdelik opera opera in two acts,
konser versiyonu concert version)

Cem Mansur
Born in ‹stanbul, Cem Mansur trained in City
university, London, at Guildhall School of Music and
Drama, where he received Ricordi Conducting award
and then at Los Angeles Philarmonic Institute, where
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he became Loenard Bernstein’s student. Mansur,
having conducted Istanbul State Opera between 198189, started to work abroad after 1985, when he made a
successful breakthrough with English Chamber
Orchestra in London. Having been invited by
orchestras and opera companies and continued his
work as a guest conductor, and he performed as the
Chief Conductor of Oxford Town Orchestra. In 1998,
he was appointed as the permanent Conductor of
Akbank Chamber Orchestra. Some of the companies
Cem Mansur has recently worked with are Kirov Opera,
Royal Philharmonic Orchestra, London Mozart Players,
City of London Sinfonia, BBC Concert Orchestra,
George Enescu Philharmonic Orchestra, Concerto
Grosso Frankfurt, Prag National Theatre, Mexico City
Philharmonic Orchestra and London Holland Park
Opera Festival. His repertoire includes unusual and
forgotten pieces as well as works of different epochs
ranging from Baroque to date. Cem Mansur is the
Honourary President of Ipswich Choral Society, the
second oldest choir of England.

1996 with the very best of young professional players
in the country. It has now achieved prominence in
Turkey with its creative programming, dynamic
personality and standard of playing. The Akbank
Chamber Orchestra plays approximately 40 concerts
each season in ‹stanbul and takes classical music to
ever widening circles in University campuses across the
country. Cem Mansur was appointed Artistic Director
in 1998. Under his leadership, the orchestra has
included most of the great masterpieces for chamber
orchestra of the 19th and 20th centuries in its
repertoire as well as works of the baroque and classical
eras. The orchestra regularly welcomes leading soloists,
(last two seasons include; Stephen Kovacevich, Nicholas
Daniel, Patrick Gallois, Julian Lloyd Webber, Raphael
Wallfisch, Ernst Kovacic, Idil Biret, Tedi Pappavrami,
Eduardo Fernandez, Alexander Markov, Christian
Lindberg) The chamber orchestra has been at the
center of festivals created by Cem Mansur, that explore
local history in a universal context with music, visual
arts, films and discussion panels, in various historical
settings in Istanbul. These have included ‘Bach, Jazz
and the Tulip Age’, ‘Alla Turca’, ‘1789’ and a festival in
the stables of the Y›ld›z Palace, centered on the themes
of horses and hunting. The most recent event in this
series explored the effect of the music, arts and
customs of Byzantium, in the great basilica of St. Irene.

Akbank Oda Orkestras›
Akbank Oda Orkestras›, Türkiye’de özel sektör taraf›ndan
kurulan ve finanse edilen ilk klasik orkestra olma
özelli¤ini tafl›maktad›r. 12 y›ll›k geçmifline ra¤men 1996
y›l›nda ülkenin en iyi genç müzisyenleriyle yeniden
kurulan orkestra, günümüzde yarat›c› programlar›,
dinamik kiflili¤i ve müzikalitesi ile Türkiye ça¤›nda büyük
bir ün sahibidir. ‹stanbul’da her sezon k›rka yak›n konser
veren Akbank Oda Orkestras›, ülke çap›nda üniversite
kampüslerine giderek gün geçtikçe büyüyen bir dinleyici
toplulu¤unu klasik müzik ile tan›flt›rmaktad›r. Orkestra,
1998 y›l›nda sanat yönetmeni olarak görevlendirilen Cem
Mansur öncülü¤ünde 19. ve 20. yüzy›l oda müzi¤i
baflyap›tlar›n›n yan› s›ra barok ve klasik dönem eserlerini
de repertuar›na ekledi. Düzenli olarak dünyan›n önde
gelen solistlerini a¤›rlayan orkestra geçti¤imiz iki sezon
Stephen Kovacevich, Nicholas Daniel, Patrick Gallois,
Julian Lloyd Webber, Raphael Wallfisch, Ernst Kovacic, ‹dil
Biret, Tedi Pappavrami, Eduardo Fernandez, Alexander
Markov ve Christian Lindberg gibi sanatç›larla birlikte
çal›flt›. Evrensel bir çerçevede yerel geçmifli araflt›ran
festivaller düzenleyen Cem Mansur, orkestray› bu
festivallerin merkezine konumland›rd›. Bu festivaller
aras›nda “Bach, Caz ve Lâle Devri”, “Alla Turca”, “1789”
ve Y›ld›z Saray›’n›n Manej binas›nda binicilik ve avc›l›¤a
odaklanan bir festival say›labilir. Bu serinin en son
halkas›, Aya ‹rini Kilisesi’nde Bizans müzi¤i, sanat› ve
geleneklerini inceleyen bir etkinlik oldu.

Stephen Rumsey
Yirmi y›ld›r müzik yönetmenli¤ini sürdürdü¤ü Ipswich
Choral Society de dahil olmak üzere birçok toplulu¤un
flefli¤ini üstlenen Stephen Rumsey, Essex’deki
Brentwood okulunda yürüttü¤ü ö¤retmenlik ve koçluk
görevlerini okul d›fl›nda da serbest meslek olarak
sürdürmektedir. 1960’lar›n sonlar›nda Londra Senfoni
Orkestras›’n›n yöneticisi olarak atanan Rumsey,
aralar›nda Bernstein, Copland, Abbado, Menuhin,
Boulez ve Stokowski’nin de bulundu¤u 20. yüzy›l
müzi¤inin efsanevi isimleriyle birlikte çal›flt›. Buradaki
görevinin ard›ndan Leeds Üniversitesi’ne kabul edilen
Rumsey, burada Alexander Goehr’in ö¤rencisi olarak

Akbank Chamber Orchestra
The Akbank Chamber Orchestra represents the first
example of a classical orchestra in Turkey, being
founded and financed by the private sector. Although in
existence since 12 years, the orchestra was re-formed in
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Chorus, Light Opera Society and Music Department
Ensemble. Stephen Rumsey formed his own chamber
ensemble, later known as the Syrinx Ensemble. The
Ensemble toured northern England and visited the
Edinburgh Festival Fringe. On graduating a reasonable
course of action seemed to be to seek out conducting
and musical direction opportunities while supporting
himself as a teacher of French horn and brass and to
this end Stephen Rumsey moved south again in 1975,
where the majority of his contacts were. Here he set up
his teaching practice and continued to study in
workshops and privately, with musicians such as
Ferrara, Rozhdestvensky, Maxwell Davies, Hans Keller
and John Carewe.
In his musical career to date Stephen Rumsey has held
conducting positions with, amongst others, Basildon
Choral, Ipswich Choral, Morley College and Basildon
Youth Opera and taken freelance conducting and
chorus master work with ensembles such as Southend
Festival Chorus, Chelmsford Young Generation M.S.
and the City of London Sinfonia.

Ipsw›ch Choral Soc›ety
Konserlerinde yaratt›klar› s›cak atmosferle tan›nan
Ipswich Choral Society, yaklafl›k 70 üyeden oluflan
karma bir korodur. ‹ngiltere’nin en eski ikinci korosu
olma özelli¤ine sahip olan Ipswich Choral Society,
1824 y›l›nda Haydn’›n Yarat›l›fl oratoryosunu ilk defa
‹ngiltere’nin büyük kentleri d›fl›na ç›karak bir taflra
kasabas›nda seslendirmek için bir araya gelen bir grup
sanatç› taraf›ndan kuruldu. Üyelerinin tüm yeteneklerini
gelifltirip sergilemelerine imkân veren Ipswich
korosunun yirmi y›ld›r flefli¤ini üstlenen Stephen
Rumsey, koronun giderek artan müzikalitesine ve
zenginleflen repertuar›na büyük katk›da bulundu.
Koronun son zamanlardaki konser programlar›,
Mozart’›n Requiem’inden Missa Luba gibi 19. yüzy›l
Afrika müzi¤ine ve Chichester Psalms gibi 20. yüzy›l
yap›tlar›na uzanan bir çeflitlilik gösterdi. Ipswich
Korosu, daha önce koro ile birlikte iki kez City of
London Sinfonia’y› yönetmifl olan Cem Mansur’un
Fahri Baflkanl›¤›ndan büyük onur duymaktad›r.
2004 Kas›m ay›nda 180. kurulufl y›ldönümünü kutlayan
koro, y›ldönümü dolay›s›yla Snape Maltings Konser
Salonu’nda Cem Mansur yönetiminde Händel’in
Mesih oratoryosunu yorumlad›. Son iki y›ld›r
Aldeburgh Festivali’ne kat›lan Ipswich Choral
Society’nin konserleri büyük ilgi toplad›. ‹ngiliz müzik
topluluklar› ulusal federasyonu Making Music üyesi
olan Ipswich Choral Society, 2005-2006 sezonunda
‹ngiltere’de her sene genç bestecilerin belirlenen müzik
topluluklar›na özel birer yap›t yazd›klar› “Adopt a
Composer” (Bir Besteci Edin) program› kapsam›nda
seçilen alt› topluluktan biri oldu. James McWilliam’in
Ipswich Choral Society için besteledi¤i yap›t›n prömiyeri
bu sene gerçeklefltirilecek.

bafllad›¤› e¤itimini Peter Maxwell Davies, Gennadi
Rozhdestvensky, John Carewe ve Hans Keller gibi
müzisyenlerle, daha sonra ise Siena’da Franco Ferrara ile
çal›flarak tamamlad›. Rumsey, Ipswich Choral Society’de
sürdürdü¤ü fleflik görevine ek olarak ‹ngiltere’nin
güneydo¤usunda çok say›da koro, orkestra ve opera
toplulu¤unun müzik yönetmenli¤ini üstlendi. Genç
bestecilerin profesyonel geliflimini destekleyerek gençleri
müzikal ifade biçimlerine yönlendirmek amac›yla 60 y›l
önce Francis Chagrin taraf›ndan kurulan Society for the
Promotion of New Music derne¤inin yönetim kurulunda
görev alan Rumsey, yeni müzik yap›tlar›n›n yaz›m›n›
teflvik eden faaliyetlerde bulunmaktad›r.
Stephen Rumsey
Stephen Rumsey has been working in the music
business for thirty years. Initially he worked as an
orchestral manager with the London Symphony
Orchestra in the era of Andre Previn and visiting
conductors such as Bernstein, Abbado, Horenstein and
Rozhdestvensky. This experience was followed by
invitation to study music at the University of Leeds
under the professorship of Alexander Goehr and such
lecturers as Philip Wilby and Brian Newbold.
At Leeds the learning curve was steep for the untrained
Rumsey. But he successfully overcame this hurtle and
was encouraged enough to consider pursuing a more
practical music career. Despite offers of work as an
orchestral manager he pursued a career as a conductor
and musical director. As Steve Rumsey had never been
a slave to constraints, he made a successful start in
conducting. These experiences included appointments
with the University Symphony Orchestra, Small
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The Ipsw›ch Choral Soc›ety
The Ipswich Choral Society is a friendly mixed choir of
some 70 members. It is the second oldest Choral
Society in England, having been formed in 1824 by a
group who gave the first provincial performance of
Haydn’s Creation in their first concert. The Society
caters for all abilities of singers. For the past twenty
years it has been conducted by Stephen Rumsey, who
has done much to improve the choir’s musical ability
and to widen its repertoire. In the recent past, our
concert programmes have ranged from Mozart’s
Requiem, through 19th century African music - Missa
Luba - to 20th Century pieces such as the Chichester
Psalms and all styles in between. The Society is pleased
to have as its President, Cem Mansur, who has
conducted the choir twice with the City of London
Sinfonia. In October 2004, the choir celebrated its
180th anniversary with a performance of Händel’s
Messiah, also conducted by Cem, in Snape Maltings
Concert Hall. We have also taken part in the last two
Aldeburgh Festivals. The Society is proud of its recently
formed New Voices section, which gives the
opportunity for people who are thinking of joining a
choir to experience singing without any pressure of
being surrounded by much better singers while trying
to cope with singing difficult music at the same time.
This has proven to be a very fruitful source of new
singers for the Society. Ipswich Choral Society is a
member of Making Music, the UK’s national federation
of music societies. In the 2005-2006 season, we were
proud to be chosen as one of only six musical societies
in the UK to take part in its annual ‘Adopt a Composer’
scheme whereby young composers are commissioned
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to write a piece especially for the chosen musical
societies. Our composer is James McWilliam, and we
will be giving the world premiere of James’ piece later
this year.

konserlere imza atan Payas’›n birlikte sahneye ç›kt›¤›
korolar aras›nda ‹spanya’n›n Jerez kentindeki Teatro
Villamarta, Bacau Romanya Senfoni Orkestras›,
Romanya Ulusal Filarmoni Orkestras› ve Budapeflte
Filarmoni Orkestras› bulunmaktad›r.

Nathan Payas
1979 y›l›nda Gibraltar’da do¤an Nathan Payas, flimdiden
opera tarihinin en tan›nm›fl örneklerinden, Pleyels imzal›
“Ifigenia in Aulide” gibi karanl›kta kalm›fl yap›tlara
uzanan farkl› opera gösterilerinde canland›rd›¤› on alt›
rol ile baflar›l› bir tenor olarak isim yapt›. Genç tenor,
müzik e¤itimini ‹ngiltere’de Delia Fletcher’den (RCM)
ses e¤itimi ald›¤› Hull Üniversitesi’nde tamamlad›. 2003
y›l›nda ABD’de Evansville Operas› taraf›ndan sahneye
konan Bizet’in Carmen Operas›’ndaki El Remendado
rolüyle müzik dünyas›na ad›m atan ve 2004 y›l›nda
Tampa Operas› taraf›ndan sahnelenen Turandot
Operas›’ndaki Pang rolünü canland›rmak üzere davet
edilen Payas, 2005 y›l›nda Kammeroper Graz taraf›ndan
sahneye konan Haydn’›n Il mondo della luna
Operas›’ndaki Ecclitico rolüyle Avrupa’daki ilk opera
performans›n› gerçeklefltirdi. Sanatç› daha sonra
Viyana’n›n en sayg›n konser salonlar›ndan
Konzerthaus’ta Salieri’nin Falstaff Operas›’ndaki Mr.
Ford rolüyle ayn› bestecinin La grotta di Trofonio adl›
operas›ndaki Artemidoro rolünü seslendirmek üzere
davet edildi. Payas, 2005 yaz›nda Paul Weigold
yönetiminde Heldenberg, Grossweikersdorf’da
sahnelenen Ignaz Pleyels’in Ifigenia in Aulide
Operas›’nda Achilles rolünü canland›rd›. Amerika’da
Indianapolis Filarmoni Orkestras›, Evansville Filarmoni
Orkestras› ve ‹ngiltre’de European Sinfonietta ile çeflitli

Nathan Payas
Nathan Payas tenor was born in 1979 in Gibraltar. He
already has sixteen different roles to his name,
performed in fully staged productions of operas ranging
from the best known to works as obsure as Pleyels
“Ifigenia in Aulide”. He studied music at the University
of Hull, UK where he took voice lessons from Delia
Fletcher (RCM). In 2003 he made his professional debut
as El Remendado in Bizet’s “Carmen” with Evansville
Opera (IN,USA) and in 2004 he was engaged to sing the
role of Pang in “Turandot” with Tampa Opera (FL,USA).
2005 saw his European professional debut with
Kammeroper Graz singing the role of Ecclitico in
Haydn’s “Il mondo della luna”. He was then engaged at
the prestigious Konzerthaus in Vienna as Mr Ford in
Salieri’s “Falstaff” and as Artemidoro in “La grotta di
Trofonio” by the same composer. That summer Payas
appeared as Achilles in Ignaz Pleyels “Ifigenia in Aulide”
which was was performed in Heldenberg,
Grossweikersdorf and conducted by Paul Weigold. Payas
has appeared in concert performances with the
Philharmonic Orchestra of Indianapolis (USA), the
Evansville Philharmonic Orchestra and Chorus (USA),
the European Sinfonietta (UK) and chorus from the
Teatro Villamarta, Jerez (Spain), the Romanian
Symphony Orchestra of Bacau, the Romanian National
Philharmonic and the Budapest Philharmonic Orchestra.

Anna Tobella
Barselona, Martorell’de do¤an Anna Tobella, tenor Eduard
Jiménez’in ard›ndan Montserrat Pueyo ile çal›flt›. Sanatç›,
halen soprano Enriqueta Tarrés’in yan›nda ö¤renim
görmekte ve Corso di Perfezionamento per Cantanti Lirici
del Maggio Musicale Fiorentino’daki ö¤renime devam
etmektedir. Tobella, Mozart’›n Figaro’nun Dü¤ünü
operas›nda Marcellina rolü, Barselona’da sahneye konulan
Britten’in Noye’s Fludde operas›nda Bayan Noé rolü, Il
Teatro Nazionale della Catalogna taraf›ndan ‹spanya ve
Catalonya turnelerinde sahnelenen Humperdink’in Hansel
ve Gretel operas›nda Hansel rolü gibi birçok farkl› projede
yer ald›. 2004 y›l›nda Alberto Zedda yönetimindeki
L’Accademia Rossiniana di Pesaro’ya kat›ld›, Il Viaggio a
Reims operas›nda, Marchesa Melibea’y› yorumlad›.
Tobella, oratoryo ve senfonik müzik alan›nda; Händel’in
Messiah adl› yap›t›n›, Mozart’›n Krönungs-Messe ve
Requiem’ini, Beethoven’in Chorfantasie (Gran Teatre del
Liceu’de) ve 9a Simfonia’s›n›, Vivaldi’nin Gloria,
Pergolesi’nin Stabat Mater, Saint-Saëns’in Noel
oratoryosunu, M. Duruflé’in Requiem, Alberto Zedda
yönetiminde Rossini’nin Stabat Mater ve J.S. Bach’›n
Johannes Passion yap›tlar›n› baflar›yla seslendirdi. Sanatç›
ayr›ca, Jaume Tribó’nun yönetiminde Foyer del Liceu
Barselona’da bir resital vermifl ve yak›n zamanda Los
Músicos de su Alteza dörtlüsüne kat›lm›flt›r.

Anna Tobella
Born in Barcelona, Martorell, Anna Tobella worked with
Montserrat Pueyo following her studies with tenor
Eduard Jiménez. Presently, the artist continues her
studies with soprano Enriqueta Tarrés and her
education at the Corso di Perfezionamento per Cantanti
Lirici del Maggio Musicale Fiorentino. Tobella’s
repertoire includes the role of Marcellina in Mozart’s ‘Le
Nozze di Figaro’, Mrs. Noé in Britten’s opera ‘Noye’s
Fludde’ in Barcelona and the role of Hansel in
Humperdink’s opera ‘Hansel and Gretel’ by Il Teatro
Nazionale della Catalogna on Spain and Catalonia tours.
in tours in Spain and Catalonia. Joining L’Accademia
Rossiniana di Pesaro under Alberto Zedda in 2004, the
artist interpreted the role of Marchesa Melibea in the ‘Il
Viaggio a Reims’ opera. Also a soloist in oratorios and
symphonic music, Tobella has been acclaimed with her
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performances in Händel’s ‘Messiah’, Mozart’s
‘Krönungs-Messe’ and ‘Requiem’, Beethoven’s
‘Chorfantasie’ (at the Teatre del Liceu) and ‘Symphony
no. 9’, Vivaldi’s ‘Gloria’, Pergolesi’s ‘Stabat Mater’,
Saint-Saëns’s ‘Noel Oratorio’, M. Duruflé’s ‘Requiem’,
Rossini’s ‘Stabat Mater’ conducted by Alberto Zedda and
J.S. Bach’s ‘Johannes Passion’. The artist has also given
a recital at Foyer del Liceu Barcelona under the
conduction of Jaume Tribó and has recently joined the
Los Músicos de su Alteza quatret.

Radio. Involved in the ‘L´oca del Cairo’ production at
Wiener Kammeroper in May 2006, Halász will be
performing as Pamina in ‘Magic Flute’ again at the
Wiener Kammeroper and as Papagean in the same
opera at the Classic Open Air Solothurn in the summer
of 2006.

Mar›anne Gesswagner
1977 y›l›nda Avusturya’da do¤an Marianne Gesswagner,
2001 y›l›nda Prof. Birgit Greiner ile çal›flt›¤› Linz’deki
Bruckner Konservatuar›’ndan, 2003 y›l›nda ise M. Vittorio
Terranova ve M. Marina Giorgio ile çal›flt›¤› ‹talya’n›n
Novara kentindeki Guido Cantelli Konservatuar›’ndan
mezun oldu. Halen Alessandra Althoff ile çal›flmalar›n›
sürdürmekte olan Gesswagner, “Prima La Musica” (Linz,
1996) ve “dasPODIUM” (1999) gibi ulusal yar›flmalarda
birincilik ödüllerini kazand›. 2001 ve 2003 y›llar›nda
‹talya’da Luigia Stramesi Opereti ile Musica da Camera
“Nino Carta” için düzenlenen uluslararas› flark›
yar›flmalar›nda birinci olan, 2004 y›l›nda “Toti dal Monte”
için düzenlenen 34. Uluslararas› fian Yar›flmas›’nda
birincilik, 2005 y›l›ndaki Uluslararas› Belvedere Operet
fiark› Yar›flmas›’nda ise ikincilik kazanan Gesswagner;
2005 y›l›nda Ferruccio Tagliavini Uluslararas› fian
Yar›flmas›’nda Mozart’› en iyi yorumlayan sanatç› olarak
dereceye girdi ve Karl Böhm özel ödülünü kazand›.
Sanatç›, 2006 y›l›nda ‹talya’n›n Como kentinde
düzenlenen Uluslararas› As.Li.Co Yar›flmas›’nda Faust
Operas›’ndaki Marguerite rolüne “uygun” bulunarak
onurland›r›ld›. Gesswagner, 2004-2005 sezonunda
‹talya’daki Treviso Tiyatrosu’nda Mozart’›n Figaro’nun
Dü¤ünü adl› operas›nda Marcellina rolünü ve Rossini’nin
Sevil Berberi’nde ise Berta rolünü seslendirerek müzik
dünyas›ndaki yerini sa¤lamlaflt›rd›. Sanatç› en son Teatre
de Monte Carlo’da sahnelenen Mendelssohn’un Bir Yaz
Gecesi Rüyas› Operas›’nda rol ald›.
Mar›anne Gesswagner
Was 1977 born in Austria. Diploma degree in ‘solo’
(studies with Prof. Birgit Greiner) at the Bruckner
Conservatoire in Linz 2001 and 2003 at the
Conservatoire ‘Guido Cantelli’ in Novara (Italy); Studies
with M Vittorio Terranova and with M Marina Giorgio.
Present studies with Alessandra Althoff. 1st prices at
national competitions like ‘Prima La Musica’ (Linz,
1996) and ‘dasPODIUM’ (1999). As well as the prizewinner (1st price) of the international song competition
for operetta of ‘Luigia Stramesi’ (Italy) 2001 and 2003,
also the international song competition for Musica da
Camera ‘Nino Carta’ (Italy, 2003). Winner of the 34th
international song competition of ‘Toti dal Monte’
(2004). Finalist and prize-winner of the special price
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‘Karl Böhm’ (2005) for the best Mozart interpretation at
international song competition ‘Ferruccio Tagliavini’.
2nd price at the International ‘Belvedere’ song
competition in 2005 for operetta. In the international
competition of ‘As.Li.Co’ 2006 (Como, Italy) she was
honoured ‘suitably’ for the role of Marguerite ‘Faust’
Debut into ‘Le nozze di Figaro’ (Mozart) as Marcellina
and as Berta into Rossinis ‘Il barbiere di Siviglia’ at the
country theatre of Treviso (Italy 2004/05). She sang at
Teatre de Monte Carlo into ‘A summer night dream’
(Mendelssohn).

alan Halász, 2006 yaz›nda da yine Wiener
Kammeroper’de sahneye koyulacak olan Sihirli Flüt’te
Pamina ve Classic Open Air Solothurn’de ise ayn›
operadan Papagena rolleri ile sahne alacak.

Jud›th Halász
Viyana Konservatuar›’nda Prof. Hilda de Groote ve Prof.
Julia Conwell yönetiminde vokal e¤itimi alan soprano
Judith Halász, 2002 y›l›nda opera bölümünden mezun
oldu ve Hilde Zadek, Walter Berry ve Patricia Wise gibi
isimlerden ald›¤› ustal›k s›n›flar›n›n yan› s›ra Prof.
Helena Lazarska ve Edith Lienbacher ile çal›flmalarda
bulundu. Bugüne dek Saraydan K›z Kaç›rma (Konstanze,
Künstlerhaus), Figaro’nun Dü¤ünü (Susanna, CD kayd›),
Yarasa (Adele, St. Pölten fiehir Tiyatrolar›), Sihirli Flüt
(Pamina, Wiener Kammeroper), L´infedeltá delusa
(Sandrina, Wiener Kammeroper), Wiener Blut (Cagliari,
Herbsttagen Blindenmarkt), Uyurgezer K›z (Lisa, Leipzig
Operas›), Moskova Tscheriomuschki (Ljusja, Wiener
Kammeroper), Cezayir’de Bir ‹talyan K›z› (Elvira, Stift
Klosterneuburg), Parsifal (Graz Operas›, Karlsruhe
Devlet Tiyatrosu ve Viyana Devlet Tiyatrosu) ve Jan
Müller Wielend’›n “672. Gece Masal›” isimli yap›t›n›n
Wiener Kammeroper’deki prömiyeri (genç k›z rolünde)
de dahil olmak üzere birçok yap›mda soprano olarak
görev alan sanatç›, 2001-2003 y›llar› aras›nda Viyana
Devlet Operas›’nda çal›flt› ve Naxos’taki Ariadne,
Rheingold, Tanr›lar›n fiafa¤›, Sihirli Flüt, Jenufa, Peter
Pan, Yarasa, Rigoletto ve Parsifal gibi prodüksiyonlarda
sahne ald›. Münih’teki Wiener Klang Dörtlüsü ve Wiener
Klassik Toplulu¤u ile Kanada, ‹sveç ve Avusturya’da
konserler veren sanatç›, dini müzik alan›nda da faaliyet
göstererek temsiller verdi ve Bavyera Radyosu için
televizyon kay›tlar› gerçeklefltirdi. May›s 2006’da Wiener
Kammeroper’deki L´oca del Cairo prodüksiyonunda yer

Jud›th Halász
Soprano Judith Halász graduated from the Opera
department at the Vienna Conservatoire in 2002 where
she completed her vocal studies under Prof. Hilda de
Groote and Prof. Julia Conwell and worked with Prof.
Helena Lazarska and Edith Lienbacher in addition to
taking part in Master Classes with the participation of
names like Hilde Zadek, Walter Berry and Patricia
Wise. A soprano in numerous opera productions
including ‘Abduction from the Seraglio’ (Konstanze,
Künstlerhaus), ‘Figaro’s Wedding’ (Susanna, CD
record), ‘Die Fledermaus’ (Adele, St. Pölten City
Theatres), ‘Magic Flute’ (Pamina, Wiener
Kammeroper), ‘L´infedeltá delusa’ (Sandrina, Wiener
Kammeroper), ‘Wiener Blut’ (Cagliari, Herbsttagen
Blindenmarkt), ‘La Sonnambula’ (Lisa, Leipzig Opera),
‘Moscow Tscheriomuschki’ (Ljusja, Wiener
Kammeroper), ‘An Italian Girl in Algiers’ (Elvira, Stift
Klosterneuburg), ‘Parsifal’ (Graz Opera, Karlsruhe State
Theatre and Vienna State Theatre) and the premiere of
Jan Müller Wielend’s ‘Night Tale no. 672’ at the
Wiener Kammeroper (as the young girl); the artist
worked at the Vienna State Opera from 2001 to 2003
where she performed in productions like ‘Ariadne in
Naxos’, ‘Rheingold’, ‘Dawn of Gods’, ‘Magic Flute’,
‘Jenufa’, ‘Peter Pan’, ‘Die Fledermaus’, ‘Rigoletto’ and
‘Parsifal’. Giving concerts in Canada, Sweden and
Austria with Wiener Classical Ensemble and Wiener
Klang Quartet based in Munich, the artist performed in
the field of religious music giving concerts and
contributing to television records for the Bavarian

Ma›da Kar›š›k
Saraybosna’da do¤an Maida Karišik, flan e¤itimi ald›¤›
Viyana Konservatuar›’ndan 2002 y›l›nda birincilikle mezun
oldu. E¤itimi s›ras›nda klasik viyana operetleri üzerine
yo¤unlaflan ve 2000 y›l›nda David Lutz dan›flmanl›¤›nda
sürdürdü¤ü lied ve oratoryo çal›flmalar›n› en yüksek
dereceyle tamamlayan Karišik, ayr›ca William Christie,
Walter Berry, Patricia Wise, Teresa Berganza ve Merilyn
Horne taraf›ndan düzenlenen ustal›k s›n›f› derslerine
kat›ld›. E¤itimi s›ras›nda çeflitli üniversite ödülleri kazanan
ve uluslararas› flark› yar›flmalar›na kat›lan Maida Karišik,
2002 y›l›nda Viyana’daki Belvedere Operet Yar›flmas› ve
Kanada’n›n Montreal kentindeki Jeunesses Musicales
Uluslararas› Yar›flmas›’nda yar› finallere kalarak baflar›
kazand›. Japonya ve Amerika’n›n yan› s›ra Avrupa’n›n
Avusturya, Almanya, Fransa, ‹spanya ve Portekiz
kentlerinde sahneye ç›kan sanatç›n›n kat›ld›¤› konserler
aras›nda, Viyana Belediye Saray›’nda düzenlenen 2000
Yeni Y›l Gala Konseri, Klaus-Maria Brandauer ile birlikte
sahne ald›¤› ünlü 2003 Feldkirch Festivali, 2005
Saraybosna K›fl Festivali ve Schönbrunn Saray›’nda
düzenli olarak gerçeklefltirilen konserler bulunmaktad›r.
Haziran 2004’te Viyana’da MusiKV erein konser
salonunda 1854 y›l›nda ‹mparatoriçe Sisi’nin dü¤ünü
onuruna yaz›lm›fl liedleri seslendiren sanatç›n›n bu
performans› EMI Classics taraf›ndan kaydedildi. Karišik,
daha sonra May›s 2005’te Kaliforniya’da gerçeklefltirilen
bir konser turnesi kapsam›nda San Fransisco’daki
Angelico Oditoryumu’nda sahneye ç›kt›. Müzikallerden
operetlere ve ça¤dafl müzi¤e uzanan genifl bir repertuara
sahip olan sanatç›, Thomas Hengelbrock, Marc Piollet ve
William Cock gibi ünlü fleflerle birlikte çal›flm›fl ve Alman
liedleri ve Viyana operetleri üzerine uzmanlaflm›flt›r.
Ma›da Kar›š›k
Maida Karišik was born in Sarajevo, BosniaHerzegovina. She completed her singing studies 2002
at Vienna Conservatoire with best degrees. There she
took the course for classical viennese operetta and in
2000 completed her lied and oratorio studies (with
David Lutz) with best degrees. She attended master
classes by William Christie, Walter Berry, Patricia Wise,
Teresa Berganza and Merilyn Horne. During her
studies Maida Karišik received various dux-awards and
took succesfully part in international singing
competitions (semi-finals both at Belvedere Operetta
Competition 2002 in Vienna and Jeunesses Musicales
International Competition 2002 in Montreal, Canada).
She has been singing in concerts all over Europe
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yorumlayan bir lied flark›c›s› olarak tan›nd›. Kilise müzi¤i
konserlerinde solist sanatç› olarak sahne alan Arno
Weinlaender, Viyana’da Monteverdi’nin Il Vespro della
Beata Vergine adl› yap›t›n›, Linz’de Michael Radulescu
yönetiminde Bach’›n Magnificat ve Mozart’›n
Krönungsmesse adl› yap›tlar›n› ve Almanya’n›n Passau
kentindeki ünlü barok katedralinde düzenlenen
“Europäischen Wochen” festivali kapsam›nda da
Rossini’nin Petite Messe Solennelle yap›t›n› yorumlad›.

(Austria, Germany, France, Spain, Portugal), in Japan
and USA. Among them the New Year’s Gala - Concert
2000 in Vienna’s City Hall, the reknown Feldkirch
Festival 2003 (with Klaus-Maria Brandauer) and
Sarajewo Winter Festival 2005, as well as regular
concerts in Schönbrunn Palace. In june 2004 she sang
at Vienna MusiKV erein lieder written for the wedding
of empress Sisi 1854. This program was recorded by
EMI classics. Further she performed in Angelico
Auditorium in San Francisco as a part of a concert tour
in California in May 2005. The singer’s extensive
repertoire reaches from musical and operetta to opera
and contemporary music.

Arno We›nlaender
Viyana’da do¤an Arno Weinlaender, Viyana Ekonomi ve
‹flletme Okulu’nda ekonomi dal›ndaki e¤itiminin yan›
s›ra Viyana ve Linz konservatuarlar›nda Otto Edelmann
ve Kurt Moll’dan ses e¤itimi ald›. Bas sesiyle radyo,
televizyon ve sinema reklamlar›nda dinleyicileri etkileyen
Weinlaender, Avusturya radyosunda yay›nlanan bir opera
program›nda da sunuculuk yapt›. Sanatç›, Jewgenij
Nesterenko, Hilde Zadek, Sena Jurinac ve Nicolai
Ghiaurov taraf›ndan düzenlenen ustal›k s›n›f› derslerinin
ard›ndan Sherman Lowe, Enza Ferrari ve Maya
Mayska’dan ald›¤› düzenli flan dersleriyle opera rollerine
haz›rland›. Rossini’nin Il Viaggio a Reims Operas›’nda
Don Profondo, Mozart’›n Don Giovanni Operas›’nda ise
Commendatore olarak sahneye ç›kan ve Modena,
Ravenna, Bremen, Zürih ve Valencia’da farkl› opera
gösterilerinde yer alan sanatç›, Hans Hotter, Dietrich
Fischer Dieskau, Thomas Quasthoff, Elisabeth
Schwarzkopf, Dalton Baldwin ve Walter Berry gibi
isimlerle birlikte lied üzerine çal›flt›, Franz Schubert’i
–özellikle de Winterreise adl› yap›t›n›– baflar›yla

Arno We›nlaender
Arno Weinlaender, basse, born in Vienna, Austria,
studied singing at the conservatories of Vienna and
Linz, and as well with Otto Edelmann and Kurt Moll,
next to academic studies of economy at the University
WU Vienna. He worked as advertising speaker
(television, radio and cinema) as well as a speaker in
Austrian radio (OE 1 opera program). Masterclasses
with Jewgenij Nesterenko, Hilde Zadek, Sena Jurinac
and Nicolai Ghiaurov rounded up regular vocal studies
with Sherman Lowe, Enza Ferrari, and Maya Mayska.
Further opera appearances in Modena and Ravenna,
Bremen, Zürich, Valencia, and other spanish theatres,
in various roles, such as ‘Don Profondo’ in Rossini’s ‘Il
Viaggio a Reims’ and ‘Commendatore’ in Mozart’s Don
Giovanni followed. As a singer of Lied, Arno
Weinlaender successfully sings especially Franz
Schubert’s ‘Winterreise’. In Lied masterclasses he
worked with Hans Hotter, Dietrich Fischer Dieskau,
Thomas Quasthoff, Elisabeth Schwarzkopf, Dalton
Baldwin und Walter Berry. In the field of sacral music,
Arno Weinländer was bass-soloist in Monteverdi’s ‘Il
Vespro della Beata Vergine’ in Vienna, in Bach’s
‘Magnificat’ and Mozart’s ‘Krönungsmesse’ under
Michael Radulescu in Linz, as well as in Rossini’s
‘Petite Messe Solennelle’ at the ‘Europäischen Wochen’
in the dome of Passau, Germany.
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PROGRAM NOTLARI
Mozart (1756-1791)
La Clemenza di Tito
Mozart 1791’de Sihirli Flüt Operas› ile u¤rafl›rken,
Prag’da 1787’den beri emprezaryo olan Guardasoni’nin
II. Leopold’un Bohemya Kral› olarak taç giyme merasimi
için bir opera yazma önerisini, para s›k›nt›s› olmas›
nedeniyle, 8 Temmuz 1791’de imzalad›¤› kontratla 200
düka ve 50 düka yol masraf› karfl›l›¤› kabul etti. 1780’den
beri Habsburg hanedan›n›n temsilcisi olarak
hâkimiyetini sürdüren ‹mparator II. Joseph, Aral›k
1788’de Osmanl›larla yapt›¤› savafltan hasta ve yorgun
dönmüfltü, günleri say›l›yd›; bir ara iyileflir gibi olup
tekrar savafla kat›lmak istediyse de bir inme sonucu
20 fiubat 1790’da öldü. Asl›nda bu taç giyme flenli¤i
operas› 1789’da planlanm›fl, bu öneri daha önce Antonio
Salieri’ye yap›lm›fl, o da zaman k›tl›¤› nedeniyle teklifi
geri çevirmiflti. Librettoyu ise ünlü Metastastio 1734’te
yazm›flt›. (Asl›nda bu konuyu ilk iflleyen MS 400
sonlar›nda yaflayan Latin tarihçisi Victor Aurelius olmufl,
Roma imparatorlar›n› anlatan kitaplar›nda “insanl›¤›n
incisi” olarak tan›mlad›¤› Titus’un erdemlerini öve öve
bitirememiflti.) Ancak Metastasio’nun librettosunda baz›
de¤ifliklikleri öngören Mozart ifllerin daha iyi yürümesi
ve birlikte çal›flabilmek için Dresden saray flairi, Da
Ponte’nin arkadafl› Venedik do¤umlu Caterino
Mazzola’y› seçti. Gerçekte 1734’te ‹mparator VI. Karl’›n
Viyana Saray›’nda kutlanan isim günü töreni için yaz›lan
ve ilk kez Caldara’n›n besteledi¤i libretto sonradan 40
kez kadar (Veracini 1737, Hasse 1738, Wagenseil 1746,
Gluck 1752, Jommelli 1753, Scarlatti, Myslivecek 1773,
Provesi 1829...) bestelenecekti. Mazzola eski librettoyu
üçte bir oran›nda k›saltt›, hatta 2. perdeyi oldu¤u gibi
kald›r›p operay› iki perdeye indirdi, baz› aryalar›
de¤ifltirmesine karfl›n resitatiflere dokunmad›. Böylece
Metastasio’nun sakin, dura¤an, so¤uk ve cans›z yap›daki
statik librettosu 18. yüzy›l sonu format›na biraz daha
yak›nlaflm›fl oldu. Mozart hemen Viyana’dan ayr›larak
4 günlük bir araba yolculu¤undan sonra 28 A¤ustos’ta
Prag’a ulaflm›fl, 18 günlük k›s›tl› süre içinde operay›
–daha önce Viyana’da haz›rlad›¤› bölümleri de
ekleyerek– tamamlam›fl ve resitatifleri de ö¤rencisi
Süssmayer’e yazd›rtm›flt›. Ancak 1987’de Alan Tyson’›n
elyazmas› kâ¤›tlar› üzerine yapt›¤› araflt›rmalar,
Mozart’›n bölümlerin ço¤unu Viyana’da, ancak son
bölümleri Prag’da yazd›¤›n› ortaya koydu... Taç giyme
flenliklerinde önce 2 Eylül günü, Mozart’›n Don
Giovanni’si ve 6 Eylül 1791’de de Mozart’›n yönetiminde
Ulusal Tiyatro’da Gurdasoni’nin ‹talya’dan getirdi¤i
flark›c›lar ve dekorcularla Titus’un Merhameti
sahnelenmiflti. Mozart operada 8 ensemble oluflturmufl
ve bunlar›n üçünde imparatorun bizzat eflli¤ini de
sa¤lam›flt›. Temsil pek baflar›l› karfl›lanmad›; yine bu
librettoyla bile sahnede adeta bir mermer blok gibi
hareketsiz kald›¤› belirtildi. Ancak Eylül sonundaki son

temsiller ilgi gördü, hatta Rondo bölümünün alk›fllar›na
orkestra bile kat›lm›flt›. Mozart ekim ay› bafl›nda Baden
kapl›calar›nda kür yapan efline Viyana’dan gönderdi¤i
mektupta özellikle iki genç k›z›n düetinin (No. 7) ve
rondonun (No. 23) çok be¤enildi¤ini Stadler’in
mektubundan ö¤rendi¤ini yazar. Bu eser ayr›ca
Mozart’›n Londra’da ilk sahnelenen operas› olacakt›.
Mozart’›n ölümünden sonra da dul efli taraf›ndan iki
yetim çocu¤u yarar›na düzenlenen etkinlikte, efli
Konztanze ve k›zkardefli Aloysia’n›n da (Sextus rolünde)
kat›l›m›yla, eser Rochlitz’in Almanca çevirisiyle konser
performans› olarak sahnelendi ve böylece bu tarz daha
uygun kabul edildi... Ancak tarihi gerçeklere hiç uymayan
libretto çok elefltirildi. Frans›z devriminin do¤ufluna
yak›n günlerde, Avrupa’n›n karanl›k aristokrasinin
perukas›n› pudralamakla suçlanan konuda, asl›nda
Kudüs’ü 70’te fetheden, Yahudileri yurtlar›ndan kovan,
pek çok kiflinin ölümüne yol açan, zaferle Roma’ya
dönüflünden sonra imparator olan eli kanl› kumandan
Titus’un, sonradan bir sine¤i bile incitmekten çekinir (!)
hale dönüflmesi ve saray›n› yak›p kendisini öldürmek
isteyen iki suikastç›y› affediflinin tiranlara dalkavukluk,
ya¤c›l›k oldu¤u bugün bile öne sürülmekte; Titus, halk›n
kendi iktidar›n› affetmesi için affeden, merhamet
keman›n› çalan sahtekâr olarak nitelendirilmektedir.
Ancak o günlerde ‹mparatoriçe Maria Luisa’n›n “una
porcheria tedesca” (bir Alman domuzlu¤u) fleklinde
tan›mlad›¤› söylenen, günümüzde bile bu nedenlerle “bir
feodal siparifl” olarak tan›mlanan operan›n konusu çok
elefltirilmekte, özellikle Almanya’daki baz› temsiller alayc›
yorumlar içermektedir. Müzik yönünden de Mozart,
uvertürden sonra barok rövüsü tarz›nda koro, arya, düet,
terzetto, efllikli resitatif, rondo, marfl gibi 26 (I. perdede
12, II. perdede 15) bölümleri s›ralayarak, genelde koro ve
toplu flark› (ensemble) unsuruna yer vermeyen ciddi
konulu ‹talyan opera türü Opera seria’n›n modelini
tahriple suçlan›r. Eserin konser versiyonunda da bu
26 bölüm, yine resitatifler ç›kar›larak seslendirilir.
Önemli rollerde Roma ‹mparatoru Titus Flavius
Vespasionus ya da Tito (tenor); önceki imparator
Vitellius’un k›z› Vitellia (soprano); Titus’un dostu,
Vitellia’n›n sevgilisi Sextus ya da Sesto (erkek rolünde
mezzo soprano ya da castrato); Sextus’un k›zkardefli,
Annius’un sevgilisi Servilia (soprano); Sextus’un
arkadafl›, Servilia’n›n sevgilisi Annius ya da Annio (erkek
rolünde soprano); muhaf›zlar›n bafl› Publius ya da
Publio (bas) gibi flah›slar yan›nda senatörler, bekçiler,
baltac› subaylar (liktorlar) ve Roma halk›n›n oluflturdu¤u
koronun yer ald›¤› iki perdelik opera Roma ‹mparatoru
Titus’un hüküm sürdü¤ü MS 79-81 y›llar› aras›nda
Roma’da, imparatorluk saray› önünde ve içinde
geçmektedir.
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THE DEUTSCHE
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
The Deutsche Kammerph›lharmon›e Bremen
Hélène Gr›maud yöneten ve piyano director & piano †
Flor›an Donderer yöneten director ‡
Joseph Haydn
Mi bemol Majör 103. Senfoni
Symphony in E flat Major, No.103 ‡
Adagio-Allegro con spirito- Andante più tosto-AllegrettoMenuet- Finale (Allegro con spirito)
Johann Sebastian Bach
Re Minör Konçerto BWV 1052
Concerto in D Minor, BWV1052 †
Allegro-Adagio-Presto
Wolfgang Amadeus Mozart
Re Minör 20. Konçerto KV 466
Concerto in D Minor, No.20, KV466 †
Allegro-Romanza-Rondo (Allegro assai)
Hélène Gr›maud
Aix en Provence’da do¤an Hélène Grimaud burada
bafllad›¤› müzik e¤itimini Marsilya’da Pierre Barbizet
eflli¤inde sürdürdükten sonra 1985 y›l›nda Jacques
Rouvier’nin s›n›f›nda ilk birincilik ödülünü kazand› ve
Gyorgy Sander ile Leon Fleischer eflli¤inde çal›flmalar›na
devam etti. La Rogue d´Anthéron Piyano Festivali’ne
kat›lmas›, Tokyo’daki ilk resitali, Daniel Barenboim
taraf›ndan Paris Orkestras› için davet almas› ve en
önemlisi Midem ile Cannes, sanatç›n›n 1987 y›l› müzik
kariyerinde dönüm noktas› oldu. Hélène Grimaud
dünyaca ünlü orkestralarla çal›flt› ve Wolfgang
Sawallisch, Jeffrey Tate, Yuri Temirkanov, Michael TilsonThomas, David Zinman, André Previn gibi birçok flefin
yönetiminde görev ald›; 2001-2002 sezonunda Paris
Orkestras›, Bükrefl’te Christoph Eschenbach, Londra’da
BBC Proms ve Amsterdam’da Riccardo Chailly
yönetimindeki Concertgebouw Orkestras› ile çal›flmaya
bafllad›. Rahmaninov’un yap›tlar›n› yorumlad›¤› 1988’de
de l’Académie du disque Birincilik Ödülü’ne lay›k
görülen ilk kayd›n› henüz on befl yafl›ndayken Denon
firmas› için gerçeklefltiren sanatç›n›n bu çal›flmas›n›
Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Ravel’in
çal›flmalar›ndan ve Kraliyet Filarmoni Orkestras›, Jesus
Lopez-Cobos ile birlikte gerçeklefltirdi¤i Rachmaninov’un
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Pazartesi Monday, 19.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
102

yap›tlar›ndan oluflan di¤er üç CD kayd› izledi: Erato için,
David Zinman yönetimindeki Alman Senfoni Orkestras›
ile Schumann ve R. Strauss konçertosu, yine David
Zinman yönetiminde Baltimore Senfoni Orkestras› ile
Brahms, Gershwin ve Ravel yap›tlar›, 1999’da ödül
getiren çal›flmas› Kurt Sanderling ve Berlin Staatskapelle
Orchester ile Brahms kaydetti; Teldec için, Kurt Masur
yönetimindeki New York Filarmoni Orkestras› ile
Beethoven sonatlar› Opus 109/110 ve 4. Konçertosu,
Vladimir Ashkenazy yönetimindeki Filarmoni Orkestras›
ile Rachmaninov’un 2. Konçertosu ve çal›flmalar›ndan
oluflan kay›tlar gerçeklefltirdi.
Hélène Gr›maud
Born in Aix en Provence, Hélène Grimaud began
studying music at the Conservatoire in her native town,
then in Marseille with Pierre Barbizet. In 1985 she
obtains the first prize in Jacques Rouvier’s class and
goes on with her studies with Gyorgy Sander and Leon
Fleischer. 1987 represents a decisive turning point in
her career with the Midem in Cannes, La Roque
d´Anthéron Piano Festival as well as her first recital in
Tokyo and the invitation by Daniel Barenboim to the
Orchestre de Paris. Hélène Grimaud has performed
with major orchestras: Berlin Philharmonic, Cleveland
Orchestra, New York Philharmonic, San Francisco
Symphony, Israel Philharmonic, City of Birmingham
Symphony, London Symphony, Roma Santa Cecilia,
Radio France Philharmonic, Orchestre National de
France, Orchestre de Paris, with Andrew Davis, Charles
Dutoit, Christoph Eschenbach, Lawrence Foster, Daniel
Harding, Manfred Honeck, Paavo Jarvi, Marek
Janowski, Jesus Lopez-Cobos, Kurt Masur, Mikhail

Pletnev, Kurt Sanderling, Jukka-Pekka Saraste,
Wolfgang Sawallisch, Jeffrey Tate, Yuri
Temirkanov…The season 2001/02 began with the
Orchestre de Paris and Christoph Eschenbach in
Bucharest and BBC Proms in London, and the
Concertgebouw Orchestra in Amsterdam under
Riccardo Chailly. Hélène Grimaud was fifteen when
she made her first recording for Denon dedicated to
Rachmaninov (Grand Prix de l’Académie du disque
1988) followed by three other CDs with works by
Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Ravel Concerto in
G and Rachmaninov Concerto No.2 with the Royal
Philharmonic and Jesus Lopez-Cobos.For Erato, she
has recorded Schumann Concerto and R. Strauss with
David Zinman and the Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Brahms, Gershwin and Ravel with the
Baltimore Symphony and David Zinman, Brahms with
Berlin Staatskapelle Orchester and Kurt Sanderling
(1999 Classical Award). Then for Teldec, Beethoven
sonatas Opus 109/110 and concerto No 4 with the New
York Philharmonic under Kurt Masur and
Rachmaninov Etudes Tableaux and concerto No.2 with
the Philharmonia Orchestra and Vladimir Ashkenazy.

The Deutsche Kammerph›lharmon›e Bremen
Dünyan›n önde gelen oda orkestralar›ndan The
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, 2004 y›l›ndan
bu yana dünyaca ünlü flef Paavo Järvi’nin sanat
yönetmenli¤inde çal›flmalar›na devam etmektedir.
Baroktan romanti¤e, ça¤dafl müzi¤e kadar tüm
dönemleri kapsayan repertuar›n› Trevor Pinnock, Jirí
Belohlávek ve Pierre Boulez gibi ünlü fleflerle seslendiren
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toplulu¤un sahip oldu¤u bu çeflitlilik, özellikle uzman
topluluklarla karakterize edilmifl bir çevrede çok büyük
de¤er ve öneme sahiptir. Aralar›nda Deutsche
Grammophon, Teldec, Virgin Classics, BMG, Berlin
Classics ve Decca’n›n da bulundu¤u ünlü plak
flirketleriyle yapt›klar› CD kay›tlar›, Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen’in sahip oldu¤u biçem
zenginli¤ini ve yüksek kaliteyi belgelemektedir.
Orkestran›n elde etti¤i bu inan›lmaz baflar›n›n ard›nda,
her bir orkestra üyesinin solist özelliklerine ama bunun
yan› s›ra oda müzi¤i yaklafl›m›na sahip olmas›
yatmaktad›r. Bremen Radyosu’yla birlikte haz›rlad›klar›
oda müzi¤i serilerinde sürekli de¤iflen bir toplulukla
çalmakta olan toplulu¤un sanatç›lar›, orkestradaki
faaliyetlerinin yan› s›ra, orkestra üyeleri sahneye solist
olarak da ç›kmaktad›r. Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen’in üflemeli çalg›lar solistleri 1990’dan itibaren
kal›c› bir topluluk oluflturmufllard›r. Ç›kt›¤› turnelerde
üflemeliler için yaz›lan oda müzi¤i eserlerinden oluflan
genifl repertuarlar›n› sergileyen grubun ayr›ca ödüllü
birkaç CD kayd›n›n alt›nda da imzas› vard›r.
The Deutsche Kammerph›lharmon›e Bremen
The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen is one of
the world’s leading chamber orchestras. That is
demonstrated not least by the engagement of star
conductor Paavo Järvi, who has been artistic director of
the orchestra since 2004 and ensures that its high
artistic quality is maintained. The orchestra has
performed repertoire of all musical periods, from
Baroque to romantic to contemporary music, with
specialists such as Trevor Pinnock, Jirí Belohlávek and
Pierre Boulez. This stylistic diversity and brilliance is
unparalleled in an environment characterized for the
most part by specialist ensembles. Numerous CD
recordings for well-known record companies, including
Deutsche Grammophon, Teldec, Virgin Classics, BMG,
Berlin Classics and Decca, document the Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen’s stylistic range and
level of quality. A vital basis for the orchestra’s
extraordinary achievements is the soloistic quality and
chamber music approach of each individual orchestra
member, which results in particularly intense musical
communication within the orchestra and an extremely
energetic orchestral sound. The Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen is an orchestra of
soloists. In their own chamber music series, presented
in cooperation with Radio Bremen, the musicians
perform in ever-changing ensembles. In addition to
their orchestral activity, individual members also
appear as soloists with the orchestra. The wind soloists
of the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen have
been a permanent ensemble since 1990. They have
undertaken numerous worldwide concert tours
performing their wide-ranging repertoire of chamber
music for winds and have recorded several awardwinning CDs.

Flor›an Donderer
Sanat hayat›nda oda orkestralar›na özel bir yer veren
Florian Donderer, bafl kemanc› olarak görev ald›¤› The
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ile Berlin Oriol
Toplulu¤u’nda flef ve solist olarak da konuk edilmektedir.
Üslup çeflitlili¤ine önem veren sanatç›n›n repertuar›, bu
y›l Bremen Alman Oda Filarmoni Orkestras› ile MDRMusiksommer’da seslendirdi¤i Pisendel’in Keman için Re
Majör Konçerto’sundan 2005 y›l›nda Berlin Oriol
Toplulu¤u ve Sergio Azzolini ile icra etti¤i Francesco La
Licata’n›n fagot ve yayl›lar için L’orizzonte degli
eventi’sine uzan›r. De¤erli bir oda müzisyeni olarak
tan›nan Florian Donderer, genellikle Tanja Tetzlaff,
kardefli Christian ve Antje Weithaas ve Ingo Goritzki gibi
di¤er müzisyen dostlar›yla birlikte sahneye ç›kmaktad›r.
Bu sezon Lars Vogt’un sanat yönetmenli¤ini üstlendi¤i
Spannungen Festivali’ne kat›lmak üzere iki kez
Heimbach’› ziyaret eden ve uzun y›llar boyunca Prof.
Brandis’in asistanl›¤›n› üstlenen Florian Donderer, bugün
Hollanda’n›n Groningen kentindeki Müzik Akademisi’nde
Keman Profesörü olarak görevini sürdürmektedir.

Flor›an Donderer
Florian is concert master of the Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen and of the Ensemble
Oriol Berlin. A special focus of his musical life lies in
his work with chamber orchestras. Florian Donderer is
a welcome guest as conductor as well as soloist with
both ensembles. His focus is on stylistic variety. His
repertoire ranges from Pisendel’s Violin Concerto in D
which he performed this year with the Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen at last year’s MDRMusiksommer to Francesco La Licata’s L’orizzonte
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degli eventi for bassoon and strings which he
premiered with the Ensemble Oriol Berlin and Sergio
Azzolini in 2005. Florian Donderer is a sought after
chamber musician. He is often heard together with
Tanja Tetzlaff, her brother Christian and other
musician friends such as Antje Weithaas and Ingo
Goritzki. This season alone he visited Heimbach twice
to take part in the Festival Spannungen, the Artistic
Director of which is Lars Vogt. Florian Donderer was
assistant to Professor Brandis for many years and is
now Professor of violin at the Music Academy in
Groningen, Netherlands.

PROGRAM NOTLARI
Haydn (1732-1809)
Mi bemol Majör 103. Senfoni
Adagio-Allegro con spirito-Andante più tosto-AllegrettoMenuet-Finale (Allegro con spirito)
Haydn’›n senfoni alan›nda zirvede yer alan eserlerinden
biri de, yine Londra için yaz›lan 12 senfoninin on birincisi
olan 103. Senfoni’dir. 1795’te bestelenen senfoninin
orijinal partisyonunu Haydn, 24 fiubat 1806’da “Padre del
celebre Cherubini” sözleriyle, kendisini ziyarete gelen
hayranlar›ndan ‹talyan besteci Luigi Cherubini’ye (17601842) hediye etmifl ve bu sözleri mürekkeple notalar›n
bafl›na yazm›flt›. Eser 102. Senfoni’den bir ay sonra,
Londra’n›n Haymarket Tiyatrosu’nda 2 Mart 1796 günü ilk
kez, yine Salomon konserinde çal›nd›. Salomon’un
düzenledi¤i bu konserlerde 60 kiflilik orkestray›, 1793’te
Fransa’dan kaçarak ‹ngiltere’ye s›¤›nan ünlü kemanc› ve
29 keman konçertosu yazan besteci Giovanni Batista
Viotti yönetti ve eser çok be¤enildi. Ayn› saatlerde
Viyana’da Prens Lobkowitz’in saray›ndaki davette ise genç
Beethoven ilk resitalini veriyor ve üstün yorumuyla herkesi
oturup dikkatle dinlemeye mecbur b›rak›yordu. Senfoniye
verilen Davul Vurufllu ya da Davul Sarmall› ad›, eserin
hemen bafl›nda timpaninin k›sa solosu nedeniyledir. 1.
bölümün 3/4’lük ölçüde, mi bemol majör tonda ve a¤›r
(adagio) tempoda 39 mezür süren giriflinde, bu timpani
solosunu hemen bas yayl›lar –viyolonsel ve kontrbas– ile
fagotun iki kez art arda sundu¤u genifl ve karanl›k ana
tema izler. Bu tema sonraki allegro bölme ve hatta tüm
eser için anahtar rolünü üstlenir. Bu dramatik davul
solosuyla 3300 kiflilik salonun ayakta duran dinleyicilerini
bir anda susturan Haydn, sonra da bu gizemli temay›
kemanlara iletir. Amerikal› müzik yazar› Robbins Landon
(1926-) bu a¤›r giriflin bafl›ndaki dört notay›, Katolik
kilisesindeki ölüm mesi Dies Irae’n›n bafllang›c›na
benzetir. Sonradan Brahms da 2. Senfoni’sinin bafl›nda
buna benzer –ama baflka tonalitede– bir girifl
kullanacakt›r. 6/8’lik ölçüde, flen ve k›vrak (allegro con
spirito) tempodaki bölmede de tema iki kez tekrar
edilecektir. Bu allegro bölmede tema, ilkin canl›, ikincide
h›zl› vals olarak nefleyle sunulur. Müzik bu kez üç misli

h›zlanan bu hafifli¤i ve içtenli¤iyle, derinli¤ini ispatlamak
ister gibidir. Verilen çok k›sa susufllar da orkestran›n
kendisini toparlamas›na yard›m eder. Ama bölümün
bitimindeki davul solosu ve a¤›rkanl› tema coda’da yine
belirir; sonra canl› bir pasajla, tüm orkestrada sona
erdirilir. (Bu davul solosunun da nas›l çal›naca¤›n› Haydn
notada aç›klamam›flt›r. Daha sonra K. Czerny eserin dört
el piyano için uygulamas›nda önce pianissimo, ikinci kez
ise piano olarak belirtmifl; Salomon ise yapt›¤› beflli
[quintet] düzenlemesinde soloyu fortissimo olarak
iflaretlemiflti. O günkü konserde ise müzik yazarlar›,
salonun büyüklü¤ünü gözönüne alarak davulun
fortissimo ile etkisini göstermifl olaca¤›n› belirtiyorlar.) 2.
bölüm 3/4’lük ölçüde, a¤›rca (andante) tempoda, do
minör ile do majör aras›nda de¤iflen tonalitede
varyasyonlardan oluflur. Haydn’›n kendine özgü ilginç
varyasyonlar sergiledi¤i bu bölüme, sonradan Più Tosto
Allegretto (çabukça tempoya yak›n) bafll›¤› da eklenmifltir.
Burada befl mezürde yayl› çalg›larla vurgulanan etkili
minör tema ve devam›ndaki majör ezgi, 19. yüzy›l folklor
uzman› Franjo Zaver Kuhac’a göre, minör tondaki Na
Travniku ve majör tondaki Jur Postaje adl› iki H›rvat
ezgisidir. Zamanla unutulmufl olan bu ezgiler Esterhaza
bölgesinin en büyük kenti Sopron’dan kaynaklan›r. Haydn
da bu iki ezgiyi marfl biçimi çifte varyasyonlarla ifller. Solo
keman›n ve üfleme çalg›lar›n ön planda oldu¤u
varyasyonlar çok armonik ve zariftir. Do minör tondaki
üçüncü varyasyonu ise tüm orkestra gerçeklefltirir. Sona
do¤ru yine davul ve metal üflemelerin kat›ld›¤› askeri
fanfarlar duyulur ve genelde sakin giden bölümü güçlü
akorlarla majör tonda sona erdirir. 3. bölüm 3/4’lük
ölçüde, mi bemol majör tonda, bir dans formunu da aflan
karakterde bir menuettir. Zengin bir armoniyle canl›
trillerle ve karfl› ritimde, h›zl› tempoda ifllenen menuetin
temas›, bir Mozart operas›n›n aryas› gibi etkilidir.
Yumuflak trio bölmesi ise iki klarnetin birinci ve ikinci
kemanla zarif diyalo¤uyla renklenir. O ça¤larda klarnetin
olanaklar›n›n Londra’da daha pek iyi tan›nmad›¤›n› sezen
Haydn, ak›c› legato ezgilerle ilgi çeker. 4. bölüm mi bemol
majör tonda, 4/4’lük ölçüde, çabuk ve k›vrak (allegro con
spirito) tempoda, bir sonat rondosu tarz›ndad›r.
Kornolar›n sundu¤u tema üzerine kurulan bu finalde
kemanlar hemen bunun üzerine kendi temalar›n› sunar ve
bu iki “çifte tema” üzerine ustal›kl› flekilde zengin armoni
ile bezenen, füg benzeri k›s›mlar› da içeren renkli t›n›l›
final geliflir. Yazar R. Landon, Beethoven’in 5.
Senfoni’sinin ilk bölümüne kadar böyle bir çifte temal›
flahesere rastlanmad›¤›n› da belirtir (Süre 28’).
J.S. Bach (1685-1750)
Re Minör Konçerto, BWV 1052
Allegro-Adagio-Presto
Bach’›n say›s› yediyi bulan solo klavsen (ya da piyano
düzenlemesi ile), orkestra efllikli konçertolar› aras›nda en
sevileni ve tan›nm›fl› Re Minör Konçerto’dur. Birçok
uzman›n da bu konçertonun klavsen için de¤il de, bir
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yayl› çalg› için yaz›ld›¤›n› öne sürmesi, bu konçertonun
Bach’›n en çok anlaflmazl›k yaratan eserlerinden biri
olmas›na yol açm›flt›r. Konçertonun orijinal elyazmas›
bulunmad›¤› için özgünlü¤ü tart›fl›lmaktad›r. Ancak nas›l
Vivaldi, Estro Armonico diziyle keman konçertosu stilini
dünyaya kabul ettirmiflse, Bach da bu yeni beste biçimini
klavsene uygulam›fl; 1729-37 aras›nda Leipzig’de
geçirdi¤i y›llarda, Telemann’›n 1702’de kurdu¤u
Collegium Musicum toplulu¤unu yönetmifl, ö¤rencileri
ve o¤ullar›yla bunlar› s›k s›k çalarak müzikseverlere
tan›tmaya çal›flm›flt›. Ancak Bach, Almanya’n›n son
büyük barok bestecisi oldu ve ölümünden sonra
kontrpuanl› müziklerle pek kimse ilgilenmedi. Bu arada
Bach’›n ö¤rencileri onun klavsen konçertolar›n› çald›,
ama dinleyicilerin ço¤u bu eserleri modas› geçmifl bulup
ilgi göstermedi. Bach ayr›ca –Mozart gibi– eserlerinin
tarihleriyle bir katalo¤unu yapmad›¤› için bunlar›
araflt›ran uzmanlara kronolojik s›ralamada güçlükler de
yaratm›flt›. Dolay›s›yla bu yedi solo klavsen ve orkestra
konçertosunun –elyazmas›ndaki karakteristiklere göre–
1735 ile 1744 aras›nda bestelendi¤i ya da uygulamas›n›n
yap›ld›¤› düflünülmektedir. Bach bu konçertolarda da
eski eserlerinden bölümler kullanm›flt›r. Bu Re Minör
Klavsen Konçertosu’nun da 1719’larda Köthen’de yaz›lan
ve kaybolmufl bir keman konçertosuna dayand›¤›
özellikle ünlü Bach uzman› Dr. Albert Schweitzer
taraf›ndan öne sürülür. Üstelik bu konçertonun tam bir
ön-örne¤i de BWV1052a numaras›yla mevcuttur: Ayn›
tonda, ayn› uzunlukta (1. Bölüm: 190 mezür; 2. Bölüm:
87 mezür; yaln›zca 3. Bölüm: BWV1052’de 286 mezür,
BWV1052a’da 279 mezür olarak) yaz›lan klavsen
konçertosu biçimindeki, –belki de parlak finali nedeniyle
o¤lu C.Ph. Emanuel taraf›ndan– gerçeklefltirildi¤i san›lan
BWV1052a say›l› bu konçertonun iki bölümünü Bach,
BWV146 Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes
eingehen (Pek çok s›k›nt› aflarak Tanr›’n›n ülkesine
ulaflmal›y›z) adl› kantat›nda kullanm›fl; ilk kez 12 May›s
1726’da yay›mlanan bu kantatta, birinci bölüm Allegro’ya
üç obua ekleyerek Sinfonia ad›yla bir girifl müzi¤i
oluflturmufl, solo partisini ise orga uygulam›flt›r. ‹kinci
bölüm Adagio’yu ise tümüyle dört sesli bir koro haline
getirmifltir. 1728 y›llar›nda da Bach bu konçertoyu tekrar
ele alm›fl, solo çalg› olarak orga yer verdi¤i, bu kez
Henrici’nin metni üzerine yazd›¤› Ich habe Zuversicht
(Benim itikad›m var) adl› BWV188 Kilise Kantat›’nda do
minör tona transpoze ederek kullanm›flt›r. Ancak yine
de, bu klavsen konçertosunun –bilinen ya da kay›tlara
geçen– ilk yorumu 1807’de Berlin’de olmufltur. Bu
konserde solist, günümüzde ad› pek bilinmeyen Sarah
Levy idi. Ünlü besteci, Bach’›n Mathäus Passion’u bir
kasap dükkân›nda bularak gün ›fl›¤›na ç›kartan Felix
Mendelssohn’un büyük teyzesi olan Sarah Levy (17611854), Wilhelm Friedemann Bach’›n ö¤rencisi ve Carl Ph.
Emanuel Bach’›n patronuydu. Bach’›n Almanya’da tekrar
tan›nmas›na öncülük etmifl, onun pek çok notas›n›n
Singakademie ve Berlin’deki Prusya Devlet Kitapl›¤›’na
verilmesini de sa¤lam›flt›. Daha sonra Mendelssohn da

Leipzig’de, 1837’de bu konçertoyu büyük baflar›yla
çal›yor, böylece Robert Schumann Yeni Müzik Dergisi’nde
(Neue Zeitschrift für Musik) konçertodan “en büyük
flaheserlerden biri” olarak söz ediyordu. ‹lk kez 1838’de
bas›lan bu eser, 1867’de Bach Gesellschaft (Bach
Derne¤i) taraf›ndan yay›mlanan Bach’›n tüm eserleri
aras›nda yer alm›fl, Breitkopf-Härtel yay›nevinde Robert
Reitz’in keman konçertosu uygulamas›yla sunulmufltu.
Alman flair, müzikçi ve elefltirmen, Beethoven’in Op. 27
No. 2 Piyano Sonat›’na Ay›fl›¤› ad›n› veren, Chopin’in
Op. 11 Konçerto’sunu pek be¤enmeyen Ludwig Rellstab
(1799-1860) ise konçerto hakk›nda flu sat›rlar› yaz›yordu:
“J.S. Bach’›n, temas›n›n enerjik gücüyle seçkinleflen bu
görkemli piyano konçertosunu dinleyiciler çok büyük bir
ilgiyle dinliyor. Tabii, bu eserde karfl›m›za ç›kan her fleye
güzel diyemeyiz; ancak geriye kalan ve kaybolmayan
birçok de¤er, büyük ve soylu güzellikler nedeniyle, belki
de yüzy›l› aflk›n bir süre önce bestelemifl olan büyük
üstada hayranl›¤›m›z her gün yeniden artmaktad›r.”
BWV1052 Klavsen Konçertosu’un 1. bölümü, 4/4’lük
ölçüde, re minör tonda ve çabuk (allegro) tempoda tüm
çalg›lar›n unison sunduklar› yedi mezürlük ciddi bir
temayla bafllar ve bu flen tema pek çok de¤ifliklikle tekrar
edilir. 22. mezürde klavsen (ya da piyano) solosunun
girdi¤i bölümün serim (exposition) k›sm› ise la minöre
dönüflür. Gelifltirim (developpement) ise, solo çalg›n›n
üç mezürlük kadans› ile sona erer. Bölüm yine giriflteki
gibi teman›n duyulmas›yla biter. 2. bölüm 3/4’lük ölçüde,
a¤›r (adagio) tempoda ve sol minör tonda soylu bir
ezgiyle bafllar. Bu 13 mezürlük tema basso ostinato
(direngen bas) efllikte kalacak, sonda da duyurulacakt›r.
Bu tema orta bölmede de bir chaconne tarz›nda de¤iflik
biçimlerde dört kez tekrarlan›rken solo çalg› kendi
yak›nan, bazen de tutkulu cümlelerini sergiler. Bu arada
kemanlar›n sakin eflli¤i solo çalg›y› dengeler. 3. bölüm
3/4’lük ölçüde, re minör tonda ve çabuk (allegro)
tempoda bir tutti ile bafllar. Orkestra 13 mezürlük temay›
duyurduktan sonra klavsen kendi zengin figürleriyle
ustal›¤›n› gösterir: Sol elin özgürce gelifltirdi¤i
pasajlardan sonra solo çalg› sona do¤ru tekrar bir
kadansla kendini gösterir. Ancak, piyano ile yorumda
orkestra-solo dengesinin sa¤lanmas› nedeniyle güçlük
yaratabilen konçerto, bölüm bafl›ndaki temayla sona erer
(Süre 25’).
Mozart (1756-1791)
Re Minör 20. Konçerto, KV 466
Allegro-Romanza-Rondo (Allegro assai)
Mozart minör tondaki bu ilk konçertosunu 10 fiubat
1785’te Viyana’da tamamlad›. Hemen ertesi günkü
abonman konserinde yorumlanan eseri, konserde
bulunan babas› Leopold Mozart, k›z› Marianne’ye
yazd›¤› 14 fiubat 1785 tarihli mektupta flöyle anlat›r:
“Wolfgang’›n yeni ve baflar›l› piyano konçertosunu, nota
kopisti biz salona geldi¤imizde daha yaz›yordu ve
kardeflin de, kopyalar› kontrol etmek zorunda oldu¤u
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için Rondo’yu bir kere bile çalacak vakit bulamad›.”
Mozart’›n 15 fiubat günü soprano Distler’in evinde
tekrarlad›¤›, pek de e¤lendirici t›n›lar› olmayan bu
konçerto 19. yüzy›lda, anlat›m›ndaki romantik ça¤›n
öncü renkleri ve duygu yo¤unlu¤u nedeniyle daha çok
be¤enildi; ancak sanatç›n›n orijinal kadanslar› günümüze
ulaflamad›. Beethoven’in birinci ve üçüncü bölümler için
yazd›¤› kadanslardan ikincisi ise bugün British
Museum’da korunmaktad›r.
Eski hafifli¤inden, oyunundan uzaklaflt›¤›, daha ciddi ve
bilinçli biçimde varl›¤›n›, kaderini duyurdu¤u, k›saca
kendi portresini yans›tt›¤› eser olarak kabul edilen bu
konçertoda Mozart, art›k sosyetenin hizmetinden
uzaklaflm›fl, onlar›n be¤endikleri yerine sanat›n
sonsuzlu¤una yönelmiflti. 1784’te alt› piyano konçertosu
besteleyen Mozart, 1785’te üç tane ile yetinecek ve klasik
formu korumas›na karfl›n içerik yo¤unlaflacakt›r.
Solo piyano ve flüt, iki obua, iki fagot, iki korno,
–Mozart’›n clarini ad›n› verdi¤i– iki trompet, timpani ve
yayl› çalg›lar için yaz›lan konçertonun 1. bölümü 4/4’lük
ölçüde, re minör tonda, çabuk (allegro) tempoda,
karanl›k havada uzun bir orkestra girifliyle bafllar.
Orkestra –ölümün, Requiem’in tonalitesinde– sundu¤u
bu temayla yaln›zca kötü kaderi vurgulamak ister gibidir.
‹lki baslar›n egemenli¤inde re minör, ikincisi fa majörde
önce flüt, sonra obua, en sonunda da yayl›larda
de¤iflimle duyurulan iki tema da orkestraya verilmifltir;
piyano bunlarla ilgilenmez, kendi sakin ve lirik
resitatifine bafllar, sonra 16’l›k notalarla h›zlan›r;
orkestran›n birinci temas›yla birleflir. Kromatik yükselen
bu pasajlar süsleme de¤il, tutkulu heyecan›n anlat›m›d›r.
Piyanonun sundu¤u ikinci tema daha ezgiseldir ve
gergin ortam› hafifletir. Piyanonun içtenlikli üçüncü
temas› ise üfleme çalg›lar› daha dostça davranmaya
zorlar gibidir. Gelifltirimde üç kez –fa majör, sol minör
ve mi bemol majör– piyanonun lirik resitatifi ak›c›
arpejlerle ifllenir. Tekrar (reprise) bölmesi ise dramatik
aksanlarla bafllar. Beethoven’in kadans›ndan sonra da 32
mezürlük uzun bir orkestra geçidi Mozart’›n solist yerine
senfonik anlat›ma verdi¤i önemi sergileyerek bölümü
hafifçe sona erdirir.
2. bölüm yine 4/4’lük ölçüde, al›fl›lmam›fl si bemol
majör tondad›r. Temposu belirtilmemifl, ancak Mozart’›n
piyano konçertosunda ilk kez kulland›¤› Romanze
(romans) bafll›¤› uygun görülmüfltür. Ama bu sade
bafll›k alt›nda ince bir bestecilik ustal›¤›, hem basitlik,
hem de anlat›m mükemmelli¤i gizlenir. Bundan sonra
da Mozart Korno Konçertosu, Küçük Bir Gece Müzi¤i
gibi baz› eserlerinde romanze bafll›¤›na yer verecektir.
Eserini daha lirik yans›tabilmek için orkestradan
trompetleri ve timpaniyi ç›karan Mozart, bu üç bölmeli
romans› solo piyano ile bafllat›r. Piyanonun sundu¤u,
genellikle a¤›rca (andante) tempoda çal›nan bu tema
Mozart’›n en güzel ve duygulu melodilerindendir, ancak
sanatç› alla breve çizgisiyle temponun çok a¤›r
al›nmas›n› önlemifltir. Bu ezgisel tema, piyano ve
orkestra aras›nda genifl bir ›rmak gibi, ama paylafl›larak

sakin ve berrak akar. Aradaki intermezzo benzeri bölme
ise kontrast oluflturmak için sol minör tonda, biraz
huzursuzca gezinen 16’l›k triyole piyano figürleriyle
ifllenir; buna da metal üfleme çalg›lar melodinin
parçalar›yla karfl›tl›k sa¤lar. Lirik ve soylu melodinin
tekrar haz›rlan›p sunulmas› bölüme yine eski havas›n›
kazand›r›r ve Romanze hafifçe sakinleflerek, ustaca bir
ritardando ile sona erer.
Rondo bafll›kl› 3. bölüm 4/4’lük ölçüde, yine alla breve
iflaretli, oldukça çabuk (allegro assai) tempoda ve ana
tonalite re minörde bafllar. Yine piyanonun solo sundu¤u
canl› temay› orkestran›n tuttisi al›p gelifltirir. Biraz buruk
ama tutkulu tema ilerde Beethoven’e de esin kayna¤›
olacak, bu anlat›m daha da vahfli flekilde piyano
sonatlar›nda kullan›lacakt›r. Piyano taraf›ndan at›l›rcas›na
bir buçuk oktavl›k bir gam gibi yükselerek bafllayan ve
Mannheim roketi diye de an›lan stildeki bu tema,
kontrpuan ustal›¤›yla orkestra taraf›ndan ifllendikten
sonra iki yan tema daha oluflur: Kovalan›rcas›na, bask›
alt›ndaki fa minör tema ile sakin ve sevimli olufluyla
çevreye yabanc› kalan fa majör tema... Ama ana tema
her zaman kar›flmakta, piyano kadans›na bafllayaca¤›
zaman bile aniden ortaya ç›kmaktad›r. Piyanonun uzun
ve ana tema üzerine kadans›ndan sonra tahta üflemeler
yine ana tema ile belirir ve tüm orkestra canl› bir coda ile
majör tonda eseri sona ulaflt›r›r (Süre 31’).
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HAL‹T TURGAY &
BO⁄AZ‹Ç‹ QUARTET
Halit Turgay flüt flute
Bo¤aziçi Quartet
Seda Subafl› 1. keman first violin
A. Ceren Gürkan 2. keman second violin
Ça¤ Erça¤ viyolonsel cello
Deniz Yücel viyola viola
Mozart
Flüt ve Yayl› Çalg›lar ‹çin Sol Majör 2. Dörtlü, KV 285a
Quartet in G Major for Strings and Flute, No.2, KV285a
Andante-Tempo di Menuetto
Flüt ve Yayl› Çalg›lar ‹çin La Majör 4. Dörtlü, KV 298
Quartet in A Major for Strings and Flute, No.4, KV298
Andante-Menuetto-Trio-Rondieaoux: Allegretto grazioso,
ma non troppo presto, pero non troppo adagio, cosi -cosicon molto garbo, ed Expressione
Flüt ve Yayl› Çalg›lar ‹çin Do Majör 3. Dörtlü KV 285b
(ANH 271)
Quartet in C Major for Strings, No.3, KV285b (ANH271)
Allegro-Andantino
Ara Interval
Yayl› Çalg›lar ‹çin Re Minör Dörtlü, KV 421
Quartet in D Minor for Strings, KV421
Allegro moderato-Andante-Menuetto. Allegretto-Allegro ma
non troppo- Piu allegro
Flüt ve Yayl› Çalg›lar ‹çin Re Majör 1. Dörtlü, KV 285
Quartet in D Major for Strings and Flute, No.1, KV285
Allegro-Adagio- Rondo. Allegretto

Halit Turgay
‹stanbul’da do¤an Halit Turgay, 1978 y›l›nda ö¤renime
bafllad›¤› ‹stanbul Belediye Konservatuvar›’nda 1987
y›l›nda Sadako Özistek’in s›n›f›ndan mezun oldu. Ayn› y›l
Mimar Sinan Üniversitesi’nin düzenledi¤i VII. Ulusal
Flüt Yar›flmas›’nda üçüncülük ödülü alan ve 1990 y›l›nda
‹skoçya’da düzenlenen Aberdeen Uluslararas› Gençlik
Festivali kapsam›ndaki yar›flmada birinci olarak “The
Skene” Aberdeen Festival ödülünü kazanan sanatç›, 1991
y›l›nda Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nin s›nav›n›
kazanarak dünyaca ünlü flütist William Bennett’in
s›n›f›na kabul edildi. Türkiye’ye döndükten sonra ‹stanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvar›’nda doktora
program›n› tamamlayan Turgay, Borusan Oda
Orkestras›, Çukurova Devlet Senfoni Orkestras›, Tekfen
Karadeniz Solistleri, Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›, Mersin Üniversitesi Oda Orkestras›,
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkestras›,
‹stanbul Oda Orkestras› ve Savaria Senfoni Orkestras›
(Budapeflte) ile solist olarak konserler verdi; Camerata
‹stanbul Üflemeli Çalg›lar Befllisi ile Uluslararas› ‹stanbul
Müzik Festivali, Uluslararas› Eskiflehir Müzik Festivali,
Afyon Müzik Festivali ve Çanakkale Troya Festivali gibi
festivallerde sahne ald›.

Sponsor

20.06.2006
Sal› Tuesday, 21.30
Arkeoloji Müzesi
Archeological Museum
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Halit Turgay
Born in ‹stanbul, Halit Turgay entered the ‹stanbul
Municipal Conservatoire in 1978. He graduated from
Sadako Özistek’s class in 1987. The same year he won
third place in the 7th National Flute Competition
organized by Mimar Sinan University. Winner of a
competition organized for the occasion of the Aberdeen
International Youth Festival in Scotland, he received
‘The Skene’ Aberdeen Festival award in 1990. In 1991,
he won the London Royal Music Academy and got
accepted to the world-famous flutist William Bennett’s
class. Holding a PhD at the ‹stanbul University State
Conservatoire, Turgay is the author of two theses
entitled ‘Advanced Techniques in Tonal Development’
and ‘The Importance of the Technical Aspect in Flute
Education’. He has performed as a solo flutist with
Borusan Chamber Orchestra, Çukurova State Symphony
Orchestra, Tekfen Black Sea Soloists, Bursa Region
State Symphony Orchestra, Mersin University Chamber
Orchestra, Eskiflehir Metropolitan Municipality
Symphony Orchestra, ‹stanbul Chamber Orchestra and
Savaria Symphony Orchestra (Budapest) and given
concerts with the Camerata ‹stanbul Wind Quintet in
festivals like the International ‹stanbul Music Festival,
the International Eskiflehir Music Festival, Afyon Music
Festival and Çanakkale Troy Festival.

Seda Subafl›
‹stanbul’da do¤an Seda Subafl› befl yafl›nda ‹stanbul
Belediye Konservatuar›’nda Dr. Erdo¤an Saydam ile
keman çal›flmalar›na bafllad›. 1990’da ‹stanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuar›’ndan pekiyi derece ile
mezun olduktan sonra Prof. Saim Akç›l ve Tunç Ünver
ile ve 1991’de Viyana Müzik Akademisi’nde Prof. Sivo ile
çal›flt›. 1993 y›l›nda kurucu üyeli¤ini de yapt›¤› ‹stanbul
Quartet ile Accademia Chigana’dan onur diplomas› ve
Fiesole Müzik Okulu’ndan ustal›k s›n›f› diplomas› alan
sanatç› Avrupa, Amerika ve Asya’da birçok konser verdi,
Prof. V. Berlinsky, Prof. P. Farulli, Prof. McGuire ve
Tkacks Quartet ile birçok seminere kat›ld›. ‹dil Biret,
Hüseyin Sermet, P. Jablonsky, Halit Turgay ile birlikte de
konserler veren Subafl› 1992 y›l›ndan bu yana ‹stanbul
Devlet Opera ve Balesi’nin orkestras›nda bafl kemanc›,
Akbank Oda Orkestras›’nda 2. keman grup flefi olarak
görev almakta ve Bo¤aziçi Quartet ile aktif müzik
hayat›n› sürdürmektedir.
Seda Subafl›
Born in ‹stanbul, Seda Subafl› started her music studies
at the age of five with violin lessons from Dr. Erdo€an
Saydam at the ‹stanbul State Conservatoire. Subafl›
graduated with honours from ‹stanbul University State
Conservatoire in 1990 following her graduation from
the Italian Lycee, ‹stanbul in 1989. In 1991, she worked
with names like Prof. Saim Akç›l and Tunç Ünver and
Prof. Sivo at the Vienna Music Academy. Subafl›

received an honourary diploma from the ‘Accademia
Chigana’ and a Masterclass diploma from Fiesole Music
School for her performances with ‘‹stanbul Quartet’
which she established in 1993. Engaged in numerous
concerts in America, Europe and Asia, the artist
attended many seminars with names like Prof. V.
Berlinsky, Prof. P. Farulli, Prof. McGuire and the Tkacks
Quartet. Subafl› collaborated in concert performances
with ‹dil Biret, Hüseyin Sermet, P. Jablonsky and Halit
Turgay. A member of ‹stanbul State Opera and Ballet
orchestra where she works as a konzertmeister since
1992, Seda Subafl› continues to perform with ‘Bo€aziçi
Quartet’ and with Akbank Chamber Orchestra where
she was appointed as the 2nd Violin Principal.

A. Ceren Gürkan
1980 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an A. Ceren Gürkan, keman
e¤itimine dokuz yafl›nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda Prof. Saim Akç›l’›n
ö¤rencisi olarak bafllad› ve ayn› bölümden 2002 y›l›nda
mezun oldu. 1997 y›l›nda Ayval›k’ta düzenlenen yayl›
çalg›lar kursuna kat›lan sanatç› ayn› y›l Ayla Erduran ve
Victor Pikaysen ile, 2002 y›l›nda ise Macaristan’›n Kestly
kentindeki yayl› çalg›lar kursunda Vilmos Szabadi ile
çal›flt›. 2001 y›l›nda ‹talya’da Accademia Musicale
Chigana’da Pierro Farulli yönetimindeki oda müzi¤i
kursuna Kybele Quartet ile, ‹spanya, Fas ve Fransa’da
düzenlenen çeflitli festivallere ise Akdeniz Gençlik
Orkestras› ile kat›lan Gürkan, halen Saygun Quartet’in
bir üyesi olup, ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi’ndeki
görevine devam etmektedir.
A. Ceren Gürkan
Born in 1980 in ‹stanbul, Ceren Gürkan graduated
from Mimar Sinan Fine Arts University State
Conservatoire in 2002 where she had started her violin
studies at the age of nine as a student of Prof. Saim
Akç›l. A participant of a course on string instruments
organized in Ayval›k in 1997, the artist worked with
Ayla Erduran ve Victor Pikaysen the same year and
then with Vilmos Szabadi in a similar course in Kestly,
Hungary in 2002. Gürkan participated to a course on
chamber music led by Pierro Farulli at the Italian
Accademia Musicale Chigana with the Kybele Quartet
in 2001 and to various festivals in Spain, Morocco and
France with the Mediterranean Youth Orchestra. Ceren
Gürkan is currently a member of the Saygun Quartet
and of the ‹stanbul State Opera and Ballet.

Ça¤ Erça¤
1984 y›l›nda Puccini’nin La Boheme operas›nda çocuk
solist olarak müzik dünyas›na ad›m atan Ça¤ Erça¤,
1986 y›l›nda girdi¤i Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuar›’ndan Jozsef Györfy ve Prof. Do¤an Cangal
ile viyolonsel çal›flt›ktan sonra 1996 y›l›nda mezun oldu.
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la majör tondaki, 2/4’lük ölçüdeki bu rondoda kulland›¤›
teman›n, 80’i aflk›n operas›yla tan›nan ‹talyan besteci
Giovanni Paisiello’nun 1786 bahar›nda önce Napoli’de,
sonra da ayn› y›l›n eylülünde Viyana’da ilk kez
sahnelenen Le Gare Generose (Cömertlik Yar›flmas›) adl›
opera buffa’s›n›n “Gli schiavi per amore” adl›
arietta’s›nda yer ald›¤› saptanm›flt›r. Di¤er taraftan, S.
Stratta adl› uzman›n Paisiello’nun aryas›n›n Mozart’tan
al›nd›¤› idias› da, bu müzi¤in 21 Nisan 1787’de Viyana’da
Artaria taraf›ndan Raccolta d’arie (Aria Koleksiyonu)
bafll›¤›yla yay›mlanmas› nedeniyle kabul görmemifltir.
(Bu melodi W. Shield’in 1787’de Londra’daki Covent
Garden Tiyatrosunda oynanan The Farmer adl› komik
operas›nda da kullan›lm›flt›r.) Böylece eserin yaz›l›fl›n›n
1786 ya da 1787’de gerçekleflti¤i daha do¤ru olacakt›r.
Yine, La Majör Dörtlü’nün re majör tondaki, 3/4’lük
ölçüdeki 2. bölümü Menuetto’nun Trio bölmesinin de
eski Frans›z Ronde’u “‹l a des bottes, des bottes
Bastien” oldu¤unu da G. De Saint-Foix adl› müzikolog
ispatlam›flt›r. Bu ›smarlama eserin ilginç taraf›, tümünde
yabanc› temalar kullan›lmas›na karfl›n yine de Mozart’a
özgü sevimli, duygulu havay› yans›tmas›d›r. Çünkü bafll›k
tafl›mayan, andante ya da andantino tempolar›yla
çal›nan, 4/4’lük ölçüde bafllayan ve teman›n 4
varyasyonla ifllendi¤i 1. bölümün temas›n›n da,
Avusturyal› besteci ve yay›mc› Franz Anton
Hoffmeister’in (1754-1812) bir lied albümünden al›nd›¤›
öne sürülür (Süre 11’).

education, the artist studied with Dr. Feza Gökmen at
the Bilkent University where she graduated in 1993 and
attended a Masterclass with Yuri Bashmet at the
Chigana Academy in 1995. Yücel received an honourary
diploma from the ‘Accademia Chigana’ and a
Masterclass diploma from Fiesole Music School for her
performances with ‘‹stanbul Quartet’ which she joined
in 1994. Engaged in numerous concerts in America,
Europe and Asia, the artist attended many seminars
with names like Prof. V. Berlinsky, Prof. P. Farulli, Prof.
McGuire and the Tkacks Quartet. Yücel collaborated in
concert performances with ‹dil Biret, Hüseyin Sermet,
P. Jablonsky and Halit Turgay. Deniz Yücel continues to
teach at ‹stanbul University State Conservatoire and
performs with ‘Bo€aziçi Quartet’ and Akbank Chamber
Orchestra where she was appointed as the Cello
Principal.

© Mehmet Ça¤larer

PROGRAM NOTLARI
Mozart (1756-1791)
Flüt ve Yayl› Çalg›lar ‹çin Sol Majör 2. Dörtlü, KV 285 a
Andante-Tempo di Menuetto
Ö¤renimi s›ras›nda baflta Robert Cohen, Aleksander
Rudin, Daniel Grosgurin, Faz›l Say olmak üzere birçok
ünlü sanatç›yla çal›flan Erça¤, Antalya Devlet Senfoni
Orkestras› eflli¤inde Prof. Gürer Aykal yönetiminde
Haydn ve Faure’nin yap›tlar›n› seslendirdi ve 2004
y›l›nda Londra’da ilk kez düzenlenen Türk Festivali’ne
davet edildi. Türk ve Bat› ezgilerinden oluflturdu¤u ve
kendi bestelerinin de yer ald›¤› Sakl›kent adl› bir albüm
ç›karan ve 1997 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuar›’na araflt›rma görevlisi olarak atanan
sanatç›, 1999-2005 y›llar› aras›nda Antalya Devlet
Senfoni Orkestras›’n›n viyolonsel grup flefli¤ini yapt›.
Halen 2002 y›l›nda kurduklar› dört viyolonselden oluflan
Çell‹stanbul adl› toplulu¤un solo çellisti olan Erça¤
ayr›ca Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’nda solo
çellist olarak aktif müzik hayat›na devam etmektedir.
Ça€ Erça€
Puccini’s opera ‘La Boheme’ marks the beginning of
Ça€ Erça€’s music career as a child soloist in 1984. The
artist graduated from Hacettepe University State
Conservatoire in 1996 where he had started his cello
studies with Jozsef Györfy and Prof. Do€an Cangal in
1986. Erça€ worked with many renowned artists
including Robert Cohen, Aleksander Rudin, Daniel
Grosgurin and Faz›l Say during his studies. Performing
works from Haydn and Faure with Antalya State
Symphony Orchestra under the baton of Prof. Gürer
Aykal, the artist got invited to the first Turkish Festival
in London in 2004. Erça€ has an album titled
‘Sakl›kent’ (Hiddencity) compiled of Turkish and
Western motifs alongside his own compositions.

Appointed as a research assistant at the Hacettepe
University State Conservatoire in 1997, Erça€
performed as a cello principal at the Antalya State
Symphony Orchestra from 1999 until 2005. The artist
is currently the solo cellist of the Çell‹stanbul ensemble
founded in 2002 with four cellos and of the Borusan
‹stanbul Philharmonic Orchestra.

Deniz Yücel
‹zmir’de do¤an Deniz Yücel, müzik çal›flmalar›na 1982
y›l›nda ‹zmir Konservatuar›’nda E. Günöz ile bafllad›.
Konservatuar› bitirdikten sonra burslu olarak Dr. Feza
Gökmen ile çal›flt›¤› Bilkent Üniversitesi’nden 1993’te
mezun olduktan sonra 1995 y›l›nda Yuri Bashmet ile
Chigana Akademisi’nde ustal›k s›n›f›na kat›ld›. 1994
y›l›ndan itibaren üyesi bulundu¤u ‹stanbul Quartet ile
Chigana Akademisi’nden Onur Diplomas› ve Fiesole
Müzik Okulu’ndan ustal›k s›n›f› diplomas› ald›. Avrupa,
Amerika ve Asya’da birçok konserler vererek Prof. V.
Berlinsky, Prof. P. Farulli, Prof. Mcguire ve Takacks
Quartet ile birçok seminere kat›lan sanatç›, ‹dil Biret,
Hüseyin Sermet, P. Jablonsky, Halit Turgay ile birlikte
konserler verdi. Halen ‹stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuar›’nda ö¤retim görevlisi olan Yücel, Akbank
Oda Orkestras›’nda viyola grup flefli¤i yapmakta ve
Bo¤aziçi Quartet ile müzik hayat›na devam etmektedir.
Deniz Yücel
A native of ‹zmir, Deniz Yücel started her music studies
at the ‹zmir Conservatoire with E. Günöz in 1982.
Supported by a scholarship following her Conservatoire
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Mozart’›n Mannheim’da flüt, keman, viyola ve viyolonsel
için besteledi¤i Sol Majör Dörtlü’nün 1778 y›l›n›n Ocak
ya da fiubat ay›nda yaz›ld›¤› san›lmaktad›r. Bu arada bu
iki bölümün KV 285 flütlü dörtlünün iki bölümü oldu¤u
iddialar› da kabul edilmemifl, ayn› zamanda yaz›lan 2
bölümlü keman sonatlar› gibi özgün olarak böyle
bestelendikleri belirtilmifltir. Eserin 3/4‘lük ölçüde, a¤›rca
(andante) tempoda, sol majör tondaki 1. bölümü
ezgiselli¤iyle seçkinleflir. 2. bölümde yine ayn› tonda ve
ayn› ölçüdeki Tempo di Menuetto ise pastoral bir
havadad›r (Süre 10’).

Flüt ve Yayl› Çalg›lar ‹çin Do Majör 3. Dörtlü, KV 285bAnh. 171
Allegro-Andantino
Mozart’›n flüt, keman, viyola ve viyolonsel için Do Majör
Dörtlü’sünün Mannheim’da 1778 Ocak ya da fiubat
ay›nda yaz›ld›¤› tahmin edilmektedir. ‹lk kez 1788’de Op.
14 olarak yay›nlanan eserin 1. bölümü do majör tonda,
3/4’lük ölçüde, çabuk (allegro) tempoda ve klasik
yal›nl›ktad›r. Yine do majör tondaki, 2/4’lük ölçüdeki 2.
bölüm ise a¤›rca (andantino) tempoda varyasyonlarla
ifllenir. Mozart’›n 1781’de KV 361 (370 a) say›l› Si bemol
Majör Üfleme Çalg›lar Serenad›’n›n 6. bölümü “Tema ve
6 Varyasyon” bafll›¤›yla ve tonalite de¤iflimiyle kulland›¤›
bu bölüm, 1806’de andante tempoda Leichte Clavier
Stücke (Kolay Piyano Parçalar›) adl› Anhang 171 say›l›
dizinin 6. parças› olarak da yay›nlanm›flt›r (Süre 16’).

Flüt ve Yayl› Çalg›lar ‹çin La Majör 4. Dörtlü, KV 298
Andante-Menuetto-Trio-Rondieaoux: Allegretto grazioso,
ma non troppo presto, pero non troppo adagio, cosi -cosicon molto garbo, ed Expressione
Mozart’›n 1778 Mart’›nda ulaflt›¤› Paris’te, annesinin
haziranda hastalan›p 3 Temmuz’da ölümünden önce,
bahar ya da yaz bafllang›c›nda besteledi¤i öne sürülen La
Majör Dörtlü’nün bu tarihi, yabanc› bir yaz›yla
manuskripte ifllenmesi nedeniyle kesin de¤ildir. Baz›
uzmanlar eserin 3. bölümü Rondo’nun, Mozart’a özgü
flakac› tav›rla, Frans›zcay› alaya al›r tarzda “Rondieaoux”
fleklinde yaz›lmas› nedeniyle, bestecinin dörtlüyü hiç de
ciddiye almad›¤›n› ve o zamanlar Paris’de moda olan
Quatuors d’airs dialogués (Diyalog Havalar› Kuartetleri)
türünün hafif stilinde oldu¤unu belirtir. Bu bölüm bafl›na
‹talyanca eklenmifl “Zarif neflede, çok çabuk de¤il, ama
çok a¤›r da de¤il, öyle ki, flöyle çok fazla kibarl›kla ve çok
zengin anlat›mla” fleklindeki uzun ve abart›l› tan›m da
Mozart’›n flakac›l›¤›n› ispatlar. Di¤er taraftan Mozart’›n

Yayl› Çalg›lar ‹çin Re minör Dörtlü, KV 421
Allegro moderato-Andante-Menuetto. Allegretto-Allegro ma
non troppo-Piu allegro
Mozart’›n iki y›ll›k çal›flma sonucu olarak yazd›¤› ve
“Kuartetin Babas›” olarak an›lan Joseph Haydn’a ithaf
etti¤i 6 kuartetlik Opus 10 dizisinin ikincisi olan Re
Minör Dörtlü’yü Viyana’da 1783 y›l›n›n Haziran ay›
ortalar›nda besteledi¤i, efli Konztanze’nin beyan›na göre
17 Haziran günü tamamlad›¤› san›l›r. Ancak 1785’te
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Artaria taraf›ndan “Signor Giuseppe Haydn için
bestelenmifl ve ona ithaf edilmifltir” ‹talyanca bafll›¤›yla
yay›mlanabilen dörtlüleri Mozart, Haydn’a duyurmakta
acele etmifl, nota dizgilerini Haydn’a, il frutta di una
lunga e laboriosa fatica (uzun ve zahmetli bir çal›flman›n
ürünü) tan›m›yla yollayarak ilgi ve himayesini rica
etmiflti. 1785 May›s’›nda da, Viyana’ya ziyaret için gelen
babas› Leopold Mozart ve Haydn’›n bulundu¤u özel
konserde Mozart’›n Schulerstrasse’deki evinde bu
dörtlülerin tamam› ya da bir k›sm› seslendirilmifl, Haydn
be¤enisini Leopold Mozart’a yollad›¤› 16 fiubat 1785
tarihli mektupta flöyle belirtmiflti: “Tanr› huzurunda tüm
namusumla konufluyor ve o¤lunuzun flahsen ve ismen
tan›d›¤›m en büyük besteci oldu¤unu söylüyorum; zevki
var ve bundan da çok, en büyük kompozisyon bilgisine
sahip.” Mozart’›n ithaf›nda belirtti¤i gibi, çok zahmet
çekerek besteledi¤i hiç de fark edilmeyen eserde her dört
çalg›ya eflit görev verilmesine özen gösterilmifltir. Ancak
eserdeki ciddi, buruk melankolik havaya, sanatç›n›n 17
Haziran’da do¤an, zorlukla yaflam mücadelesi verip 19
A¤ustos’da ölen o¤lu Raimund Leopold’un neden
oldu¤u da öne sürülür. Mozart afl›r› tutkulu Re Minör
Dörtlü’de en güçlü duygu taflmas›n› bile, sanat amac›yla
müzikal disiplin aras›nda kurdu¤u mükemmel dengeyle
düzenler. Di¤er dörtlülerden bu havas›yla ayr›lan eserin
mimari fikri, yay›lm›fl bir tonik üçlü t›n›d›r. Bu fikrin
doruk noktas› da diyatonik olarak iniflle gerçekleflir. Bu
fikir en belirgin olarak Menuetto’nun ana k›sm›nda
duyurulur. Dörtlünün 4/4’lük ölçüde, re minör tonda,
›l›ml› (allegro moderato) tempodaki, sonat formundaki
1. bölümünde, temaya efllik eden temel bas konturda da
–çok önceden Bach’›n da uygulad›¤› gibi– sezdirilir. Ana
tema bas temelde sotto voce (yar› sesle) sunulmas›na
karfl›n iç heyacan›, gerilimi saklayamaz. Düzgün bir
formda fa majörde beliren 2. tema ise durmak bilmeyen
geçiflten sonra, tekrar (reprise) k›sm›nda re minörde
duyurulur. Gelifltirim de ayn› tarzda çok s›k› dokudad›r.
Bölüm yine de kötümser bir tevekkülle sona erer. 2.
bölüm 6/8’lik ölçüde, a¤›rca (andante) tempoda, fa
majör tonda bir lied sadeli¤iyle biraz sakinlik getirir gibi
olur, ancak la diyez majördeki orta bölme tekrar
karamsarl›k yarat›r; k›r›k akorlarla yükselen motif çok s›k
araya giren pause’lerle, suskunluklarla kesilir; küçük
kollara ayr›l›r. Bu sistemle donat›lan bölümde iki kez
tutkulu taflk›nl›k da izlenir... 3/4’lük ölçüde, re minör
tonda, çabukça (allegretto) tempodaki 3. bölüm keskin
çizgili bir menuet dans›d›r (menuetto). Bu menuettonun
köfleli ritmi, kromatik yükselen buruk inatç› havas›, ilk
bölümden kaynaklanan temas›, güneflli bir hava gibi re
majörde beliren, ancak çabucak, hafifçe kaybolan sevimli
Trio bölmesiyle tam bir karfl›tl›k oluflturur. Trio’nun
flark›s›n› 1. keman di¤erlerinin pizzicato eflli¤inde
duyurur. 4. bölüm 6/8’lik ölçüde, pek çabuk olmayan
h›zdaki (allegretto ma non troppo) tempoda, yine re
minör tonda noktal› ve –Menuetto’yu an›msatan– bir
tema üzerine siciliano tarz›nda 4 varyasyondan oluflur.
Schubert’in yine ayn› tondaki “Ölüm ve Genç K›z”

dörtlüsünü an›msatan buruklukta, zaman zaman
virtüözlü¤ü de içeren varyasyonlar sonda büyülü tarzda
majöre dönüflür, ama yine tonik’e, daha h›zl› (piu
allegro) tempolu Coda’da as›l tona ulaflarak yap›t› sona
erdirecektir (Süre 27’).
Flüt ve Yayl› Çalg›lar ‹çin Re Majör 1. Dörtlü, KV 285
Allegro-Adagio-Rondo. Allegretto
1777 y›l›n›n 25 Aral›k günü tamamlanan ve flütlü
kuartetlerin ilki olan No. 1 Dörtlü’nün kesin olarak De
Jean için bestelendi¤i, Mozart’›n babas›na gönderdi¤i 10
Aral›k 1777 tarihli mektuptan anlafl›l›r: “Kendi
olanaklar›yla yaflayan, tüm bilimleri seven, bana büyük
hayranl›k duyan ve çok iyi dostum olan Hollandal› De
Jean için bestelendi” diyen, 18 Aral›k tarihli mektubunda
“Gerçek dost Hintli Hollandal› için bir quartetto bitmek
üzere” sat›rlar›n› yazan Mozart, 14 fiubat ve 3 Ekim 1778
tarihli mektuplar›nda da Jean için 3 kuartet ve 2 konçerto
besteledi¤ini anlat›r. Daha önceki 14 fiubat 1778 tarihli
mektubunda bu siparifller için isteksiz çal›flt›¤›n›
yazmas›na karfl›n, özellikle ak›c› melodileri ve a¤›r orta
bölümün güzelli¤iyle seçkinleflen bu Re Majör Dörtlü’de
herhangi gönülsüz bir yaklafl›m sezilmez. Her biri ayr›
bir karakteri yans›tan üç bölümden oluflan eserin 4/4’lük
ölçüde, re majör tonda, çabuk (allegro) tempoda flütle
giren 1. bölümü konçertant yap›s›yla belirginleflir. Buna
karfl›l›k duyusal karakteri ön planda olan, a¤›r (adagio)
tempoda, 3/4’lük ölçüde, si minör tondaki k›sa 2. bölüm,
flütün kendisini etkili bir arioso (de¤iflmez hareketli
flark›) biçiminde göstermesine olanak sa¤lar. Üç yayl›
çalg›n›n pizzicato eflli¤inde sunulan bu flark›y› ünlü
müzikolog Alfred Einstein, “Flüt için yaz›lm›fl en güzel
efllikli solo” olarak tan›mlar... Ba¤l› olarak geçilen 3.
bölüm 2/4’lük ölçüde, re majör tonda ve çabukça
(allegretto) tempoda bir rondodur; hiç durmadan ak›p
giden bir melodi demeti olarak seçkinleflir. Sonat
formunda düzenlenmifl olan ve aç›fl temas›n›n üç kez
duyuruldu¤u bu rondo final, daha sonra 19. yüzy›lda da
be¤enilecek bir stile sahiptir (Süre 15’).

TEKFEN F‹LARMON‹ ORKESTRASI
TEKFEN PHILHARMONIC
ORCHESTRA
Tekfen Filarmoni Orkestras›
Tekfen Ph›lharmon›c Orchestra
Yoël Lev› flef conductor
George Emmanuel Lazar›d›s piyano piano
Hüseyin Sermet piyano piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni Operas› Uvertürü
Overture to ‘Don Giovanni’
Wolfgang Amadeus Mozart
‹ki Piyano ‹çin Mi bemol Majör 10. Konçerto, KV 365316a Concerto in E flat Major for Two Pianos, No.10,
KV365-316a
Allegro-Andante- Rondeau. Allegro
Ara Interval
Yoël Lev›
Romanya’dan do¤an Yoël Levi, Tel Aviv Müzik
Akademisi’nden yüksek lisans derecesini ald›ktan sonra
Kudüs Müzik Akademisi’nde Mendi Rodan ile çal›flt›;
ard›ndan Sienna ve Roma’da Franco Ferrara ile
Hollanda’da Kiril Kondrashin ile ve Londra’daki Guildhall
Müzik Okulu’nda çal›flmalar›n› sürdürdü. 1988-2000
y›llar› aras›nda Atlanta Senfoni Orkestras›’n›n müzik
yönetmenli¤ini yapan Levi, Kuzey Amerika, Avrupa ve
Asya’daki belli bafll› orkestralarda konuk flef olarak
bulunmaktad›r. Atlanta Senfoni Orkestras›’n› parlak,
virtiöz ve zengin sounduyla dünya çap›nda ünlü bir
orkestraya dönüfltüren Levi, 1991 y›l›nda orkestray› tüm
Avrupa’y› dolaflan kapsaml› bir turneye ç›kard› ve verilen
konserlerle olumlu elefltiriler ald›. 2001-2002
sezonundan itibaren Zubin Mehta ile birlikte ‹srail
Filarmoni Orkestras›’na konuk flef olarak atanan Levi,
yak›n bir zamanda Paris Ulusal Orkestras›n› da yönetti ve
ilk opera flefli¤ini 1997 y›l›n›n Kas›m ay›nda Floransa’da
Teatro Communal’da gerçeklefltirdi. 2001-2002
sezonundan itibaren Flaman Radyo Orkestras›’n›n
(Vlamsa Radio Orkest) birinci flefli¤ini yapan Yoël
Levi’nin 1999 y›l›ndaki ilk yönetiminde sa¤lanan baflar›l›
performans tüm orkestray› etkiledi. Cleveland Orkestras›,

Wolfgang Amadeus Mozart
Do Majör 41. Senfoni, KV 551, “Jüpiter”
Symphony in C Major, , ‘Jupiter’, No.41, KV551
Allegro vivace-Andante cantabile- Menuetto. Allegretto-TrioMolto allegro
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Londra Filarmoni ve Philharmonia Orkestras›’yla birlikte
çeflitli plak flirketleriyle 30’un üzerinde albüm ç›karan
Levi, kay›tlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unu Atlanta Senfoni
Orkestras›’yla Telarc International için gerçeklefltirdi; bu
kay›tlarda Barber, Beethoven, Copland, Dvorak,
Hindemith, Holst, Kodaly, Mahler, Mendelssohn,
Mussorgski, Prokofiev, Ravel, Rossini, Rosza, SaintSaëns, Schönberg, Shostakovitch, Sibelius, Stravinsky ve
Tchaikovsky gibi sanatç›lar›n eserlerini yorumlad›.
Yoël Lev›
Yoël Levi chief conductor of the Flemish Radio
Orchestra (Vlamsa Radio Orkest) from the season
2001-2002 onwards. His first contact with the Flemish
Radio Orchestra back in 1999 was a revelation on all
counts and proved an enormous stimulus for the entire
orchestra. Between 1988 and 2000, Yoël Levi was the
Music Director of the Atlanta Symphony Orchestra.
Levi regularly appears as guest conductor of several
leading North American, European and Asian
orchestras. It was Levi who transformed the Atlanta
Symphony Orchestra into a world -class orchestra
renowned for its bright, virtuoso and rich sound. In
1991; he took the orchestra on an extensive tour
throughout Europe, which as greeted with critical
acclaim wherever the orchestra performed. Starting
with the 2001-2002 season Levi became appointed
guest conductor of the Israel Philharmonic Orchestra
with Zubin Mehta. And recently hold the baton of the
Orchestra National de Paris. He made his debut as
opera conductor in November 1997 at the Teatro
Communal in Florence. Born in Romania, Yoël Levi
grew up in Israel. He graduated from the Tel Aviv
Academy of Music as Master of Arts, the music
academy of Jerusalem where he studied with Mendi
Rodan. He then went on to study with Franco Ferrara
in Sienna and Roma; Kiril Kondrashin in the
Netherlands and at the Guildhall School of Music in
London.

Tekfen Filarmoni Orkestras›
1992 y›l›nda Karadeniz Oda Orkestras› ad› ile kurulan
Tekfen Filarmoni Orkestras›, en önemli özelli¤ini
repertuar› ve efllik etti¤i yerel çalg›larla ortaya koymufltur.
Bugüne kadar Suriye’den ut, ‹ran’dan tar,
Bulgaristan’dan kaval, Rusya’dan domra, Kazakistan’dan
k›lkobuz, Azerbaycan’dan kemança, Ukrayna’dan
bandura, Gürcistan’dan salamuri, Özbekistan’dan çang,
Yunanistan’dan buzuki, Türkiye’den ut, ney, ba¤lama ve
kanun gibi çeflitli otantik çalg›lara ve onlar için yaz›lan
yap›tlara da yer veren orkestra bu yönüyle dünyada
ayr›cal›kl› bir yere sahip oldu. Tekfen Filarmoni
Orkestras›, sanat›n befleri farkl›l›klar› nas›l bir zenginli¤e
dönüfltürebildi¤inin mükemmel bir örne¤idir.
Bafllang›çta Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i’ne üye
ülkelerin sanatç›lar›ndan oluflan orkestra, zaman içinde

for the sake of peace, of music’s universal appeal as
well as many other humanistic values. While regularly
participating to the International ‹stanbul Music
Festival, the orchestra gave concerts in Azerbaijan,
Belgium, Bulgaria, England, Georgia, Greece, Japan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Northern Cyprus, Uzbekistan,
Romania, Russia and Ukraine.

büyüyerek Hazar Denizi ve Do¤u Akdeniz ülkelerinden
sanatç›lar› da bünyesine katt› ve konserlerde sahneye
koydu¤u bayrak say›s›n› 23’e ç›kard›. Bu orkestray›
oluflturan sanatç›lar›n geldi¤i ülkeler co¤rafyas› göz
önüne getirilirse, karfl›m›za dünyada farkl›l›klar›n,
çeliflkilerin, ulusal ve uluslararas› sorunlar›n en yo¤un
oldu¤u bölgelerden biri ç›kar. Böyle bir bölgenin en
nitelikli müzisyenlerini bir araya getiren bu orkestra,
bar›fl ve sanat ad›na, müzi¤in evrenselli¤i ve pek çok
insani de¤er ad›na ilkleri gerçeklefltirmektedir. Her y›l
dört defa bir araya gelerek Türkiye’nin çeflitli yerlerinde
ve yurtd›fl›nda bir dizi konser veren ve Uluslararas›
‹stanbul Müzik Festivali’nde üç y›lda bir, di¤er Türk
orkestralar›yla dönüflümlü olarak konser veren Tekfen
Filarmoni Orkestras›, kuruluflundan bu yana Azerbaycan,
Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, ‹ngiltere, Japonya,
Kazakistan, K›rg›zistan, KKTC, Özbekistan, Romanya,
Rusya, Ukrayna ve Yunanistan’da sahne ald›.
Tekfen Ph›lharmon›c Orchestra
Originally founded as The Black Sea Chamber
Orchestra in 1992, the orchestra developed rapidly in
size and gained international recognition soon after its
birth. In its early days, the orchestra was made up of
musicians from The Black Sea Economic Cooperation’s
11 member nations. However, with musicians joining
in from the Caspian and Eastern Mediterranean region,
the orchestra has soon grown to represent as many as
23 flags once on stage. Tekfen Philharmonic Orchestra
has gained a reputation primarily due to its repertoire
and the variety of local instruments it has incorporated
such as ‘oud’ from Syria, ‘kaval’ from Bulgaria, ‘domra’
from Russia, ‘k›lkobuz’ from Kazakhstan, ‘kemancha’
from Azerbaijan, ‘tar’ from ‹ran, ‘komcez’ from
Kyrgyzstan, ‘bandura’ from Ukraine, ‘salamuri’ from
Georgia, ‘chang’ from Uzbekistan, ‘bouzouki’ from
Greece and ‘nay’, ‘ba€lama’ as well as ‘Kanun’ from
Turkey. By bringing together the best musicians from
an area where differences, conflicts, national and
international turmoil are part of everyday life, Tekfen
Philharmonic Orchestra is setting a pioneering example
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George-Emmanuel Lazar›d›s
Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nde (RCM) Yonty
Solomon’un ö¤rencisi olan George-Emmanuel Lazaridis,
ayr›ca Douglas Finch (Trinity College Music), Domna
Evnouhidou, Ruth Nye ve Alfred Brendel ile beraber
çal›flt›. Aralar›nda Atina Akademisi ve Worshipful
Company of Musicians ödüllerinin de bulundu¤u say›s›z
onur ödülü ve burs kazanan sanatç›y› ödüllendiren
kurumlar aras›nda Queen Elizabeth (RCM), Cathleen
Creed (TCM), Onasis, Hattori ve Levendis dernekleri
bulunmaktad›r. fiimdiden uluslararas› çapta parlak bir
kariyere sahip olan ve çok genç yaflta dünyan›n sayg›n
müzik merkezlerinde konserler veren 27 yafl›ndaki
Lazaridis, Londra’da Royal Albert Hall, Paris’te Le Corum
Montpellier, Viyana’da Konzerthaus, Atina’da ise
Acropolis, Epidaurus ve Atina Konser Salonu’nda sahne
ald› ve Sir Neville Marriner, Ingo Metzmacher, Theodor
Guschlbauer, Michel Tabachnik, Christopher Warren
Green, William Boughton gibi fleflerin yönetiminde
Hamburg Filarmoni, Kraliyet Filarmoni, Strazburg
Filarmoni ve Varflova Senfoni orkestralar›na efllik etti.
Aralar›nda Medici Dörtlüsü, Isaye Dörtlüsü, Viyana
Befllisi, BT ‹skoç Toplulu¤u, Leonidas Kavakos ve
Michael Tilson Thomas’›n da bulundu¤u ünlü
topluluklar ve sanatç›larla ortak çal›flmalara imza atan
Lazaridis, Harrogate, Atina, Montpellier, Monterrei,
Patras, Trento, Nafplion festivalleri ve Londra’daki
Wallace Collection’da Springboard Trust konser serisinin
de oldu¤u birçok uluslararas› festivale kat›ld›. Sanatç›n›n
son olarak Londra’da Wigmore Hall’da seslendirilen
“Sleepwalking” isimli yap›t› ise Sony Ödüllerine aday
gösterildi. Lazaridis, halen üzerinde çal›flmakta oldu¤u
yeni bir opera eserinin yan› s›ra Maria Farandouri için bir
dizi flark› ve Birmingham Oyunculuk Okulu ile
Millenium Point taraf›ndan gerçeklefltirilecek görseliflitsel bir yap›m olan Odyssey’in müziklerini
haz›rlamaktad›r. ECHO (Avrupa Konser Salonlar›
Organizasyonu) taraf›ndan 2006/2007 sezonunda
“Yükselen Y›ld›z” aday› olarak gösterilen George
Emmanuel Lazaridis, bu unvan ile Amsterdam, Londra,
Atina, New York, Birmingham, Brüksel, Oxford, Paris,
Baden Baden, Stokholm, Salzburg ve Viyana’da resitaller
vermeye haz›rlanmaktad›r.

awards, the Queen Elizabeth (RCM), Cathleen Creed
(TCM) the Onasis, Hattori and Levendis Foundations to
name only a few. Born in Greece and now aged 27,
G.E. Lazaridis has already embarked on a flourishing
international career. Since his early teens, he has
appeared in prestigious venues such as the Royal Albert
Hall, Le Corum Montpellier, the Vienna Konzerthaus,
the Acropolis, Epidaurus, the Athens concert Hall and
performed with leading orchestras such as the
Hamburg Philharmonic, the Royal Philharmonic, the
Strasbourg Philharmonic, the Warsaw Symphony,
under the direction of Sir Neville Marriner, Ingo
Metzmacher, Theodor Guschlbauer, Michel Tabachnik,
Christopher Warren Green, William Boughton and
others. He has collaborated with renowned ensembles
and artists such as the Medici Quartet, the Isaye
Quartet, the Vienna Octet, the BT Scottish Ensemble,
Leonidas Kavakos, Michael Tilson Thomas and
appeared in International Festivals such as Harrogate,
Athens, Montpellier, Monterrei, Patras, Trento,
Nafplion, the Springboard Trust concert series at
London’s Wallace Collection and many more. His work
‘Sleepwalking’, recently performed at London’s
Wigmore Hall, was nominated for a Sony Award. He is
currently composing an Opera, a song cycle for Maria
Farandouri as well as the music for Odyssey, an audiovisual production by the Birmingham School of Acting
and Millenium Point. The artistic committee of ECHO
(European Concert Hall Organization) has recently
selected George -Emmanuel Lazaridis as the Rising
Star candidate for the 2006/07 season. This distinction
will include recitals in Amsterdam, London, Athens,
New York, Birmingham, Brussels, Oxford, Paris, Baden
Baden, Stockholm, Salzburg and Vienna.

George Emmanuel Lazar›d›s
He has received a plethora of honourary awards and
scholarships, including the prestigious Academy of
Athens and the Worshipful Company of Musicians
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Hüsey›n Sermet
1955 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Hüseyin Sermet, Ankara
Devlet Konservatuar›’nda bafllad›¤› e¤itimini, 1968
y›l›nda “Ola¤anüstü Yetenekli Çocuklar” yasas›ndan
yararlanarak gitti¤i Paris Konservatuar›’ndan mezun
olarak tamamlad›. Birçok seçkin uluslararas› yar›flmada
ödüller kazanan, Belçika Uluslararas› Kraliçe Elisabeth
Yar›flmas›’nda finale kalan ve yorumculu¤unun yan› s›ra
besteci kimli¤iyle de tan›nan Sermet’in Reminiscences
adl› eseri 1997 y›l›nda Empéri Festivali’nde çal›nd› ve
France Musique taraf›ndan naklen yay›nland›. Avrupa’da
birçok ülkede konserler veren sanatç› ABD, Japonya ve
Meksika’ya turneler yapt›, L. Rostropovitch, Yuri
Bashmet, Maria Joao Pires gibi sanatç›lar ve Alain
Lombard, Antal Dorati, Semyon Bychov, Rafael Brühbeck
de Burgos ve Emmanuel Krivine gibi önemli fleflerle
birlikte çald›. La Scala, Théâtre des Chams Elysées,
Pelyel, Palau de la Musica (Barcelona), Teatro Comunale
(Floransa) gibi seçkin konser salonlar›nda çalan Sermet,
Menton, Montreux, La Roque d’Anthéron, Santander ve
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nin sürekli
sanatç›lar›ndand›r.
Frans›z müzi¤inin az çal›nan eserlerini gün ›fl›¤›na
ç›karan sanatç›, Monte Carlo Orkestras› ile Florent
Schmitt’in Symphonie Concertante’›n›n ilk CD kayd›n›
yapt› ve CD kay›tlar›yla yurtd›fl›nda Diaposon d’Or ve
MIDEM Classical Award gibi birçok ödül kazand›. Son
olarak Ravel ve Bartok’un piyano konçertolar›n›n kayd›n›
yapan ve bu kay›tlarla müzik çevrelerinin büyük
be¤enisini kazanan Hüseyin Sermet’e 1988 y›l›nda
Bo¤aziçi Üniversitesi’nden, 1998 y›l›nda Marmara
Üniversitesi’nden onursal doktora ve 1991 y›l›nda devlet
sanatç›l›¤› unvanlar› verildi.

Hüseyin Sermet
Born in ‹stanbul in 1955, Hüseyin Sermet started his
music studies at the Ankara State Conservatoire until
he went to the Paris Conservatoire in 1968 benefiting
from the ‘Exceptionally Gifted Children’ law. A prizewinner at many distinguished international
competitions, Sermet was a finalist at the Belgium

International Queen Elisabeth Competition. Renowned
as a compositor as well as a successful interpreter,
Sermet’s ‘Reminiscences’ was performed at the Empéri
Festival where it was broadcast alive by France Musique
in 1997. The artist has given concerts in many
European countries; toured USA, Japan and Mexico;
and performed with artists including L. Rostropovitch,
Yuri Bashmet, Maria Joao Pires and important
conductors like Alain Lombard, Antal Dorati, Semyon
Bychov, Rafael Brühbeck de Burgos and Emmanuel
Krivine. Performing at prestigious concert halls like La
Scala, Théâtre des Chams Elysées, Pelyel, Palau de la
Musica (Barcelona) and Teatro Comunale (Florence),
Sermet is a regular at Menton, Montreux, La Roque
d’Anthéron, Santander and the International ‹stanbul
Music Festival. Reviving rarely performed pieces of
French music, the artist has produced the first CD
record of Florent Schmitt’s Symphonie Concertante
with Monte Carlo Orchestra. The recipient of
numerous international awards like Diaposon d’Or and
MIDEM Classical Award with his CD records, Hüseyin
Sermet has recently recorded highly acclaimed piano
concertos of Ravel and Bartok. Hüseyin Sermet has
been endowed with Honourary PhDs from the
Bosphorous University in 1988 and the Marmara
Universtiy in 1998 and was made State Artist by the
Republic of Turkey.

PROGRAM NOTLARI
Mozart (1756-1791)
Don Giovanni Operas› Uvertürü
Mozart Figaro’nun Dü¤ünü operas›n›n Prag’daki baflar›l›
temsilinden sonra kentin opera direktöründen 100 düka
karfl›l›¤›nda yeni mevsim için yeni bir opera yazma teklifi
alm›flt›. Libretto yazar› Lorenzo da Ponte ile konu olarak
Don Juan öyküsünün yeni bir düzenlemesini seçtiler:
Giovanni Bertati’nin Convitato di Pietri (Tafltan Misafir)
adl› oyunu. Mozart, 29 Ekim 1787 günkü temsilden
ancak bir gece önce, Drama giocoso (Komik Dram) diye
tan›mlad›¤› operay› tamamlayabildi. Mozart bu tan›mla
operadaki derin anlam›, duygusall›¤›, iki karfl›t dünyan›n
sürtüflmesinin sergilenmesini, ac› bir ironiyle yüce
duygular aras›ndaki gerilimli anlarla oluflan dramatik
anlat›m› vurgulamak istemiflti. Operan›n konusu 16.
yüzy›l ortalar›nda bir ‹spanyol kentinde (Sevil’de) geçer.
Don Giovanni, yani Don Juan bir genç k›z› bafltan
ç›karmak isterken kendisini engellemeye çal›flan k›z›n
babas›n› öldürür ve uzaklafl›r. 2 perdelik operan›n
sonunda, türlü maceralardan sonra, son sahnede
öldürülen kumandan›n tafl heykeli gökgürültülü bir
y›ld›r›m gibi çakarak öcünü alacakt›r. Bu dramatik
anlat›m operan›n ünlü uvertüründe de izlenir: Gizemli,
karanl›k re minör tonda, 4/4’lük ölçüde, a¤›rca (andante)
tempoda sanki –5 notal› a¤›r bir figürle– adaletin ya da
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bafllar. Piyanolar trilleri ve zarif kadanslar›yla bu havay›
pekifltirir. Obuan›n uzun tutulan eflli¤i bu geliflmeyi
güzellefltirir. Bölüm hülyal› bir flekilde sona erer. 3.
bölüm 2/4’lük ölçüde ve yine mi bemol majör tondaki
rondo, çabuk (allegro) tempoda orkestran›n tuttisiyle
girer. ‹ki piyano hemen h›zl› bir flekilde orkestrayla
diyalo¤a bafllar. Piyanonun her seferinde bafllang›ç
tonunu de¤ifltirerek, devaml› sundu¤u tema sonunda
kadansa ve onu izleyen parlak sona ulafl›r (Süre 25’).

Don Juan’›n bir karakter etüdü gibi bafllayan uvertürde,
tüyler ürpertici üfleme çalg› akorlar› öldürülen Tafltan
Misafir’i, yani operan›n sonunu simgeler; inatç›
senkoplar, viyolalar›n tremolosu üzerinde yükselen
kemanlar›n gizemli kadanslar›, baslar›n dua benzeri
cümleleri dram› destekler. Mozart bunu uvertürün sonu
yerine bafla alarak ölüm-yaflam mücadelesini hemen
sergilemek ister gibidir. Müzi¤in bu ikiye bölünmüfllü¤ü
operan›n da genel karakterini verir: Ancak birdenbire her
fley kesilir; müzik sanki hiçlikte kaybolmufl gibidir. Bu ani
piano’dan sonra yine 4/4’lük ölçüde, bu kez parlak re
majör tonda, oldukça çabuk (allegro molto) tempodaki
canl› bölmede üfleme çalg›lar›n kahraman gibi
destekledikleri tema belirir ve müzi¤e egemen olur. Onu
unison olarak izleyen ikinci tema ise Don Juan’›n hafif,
aldat›c›, hafif meflrep tav›rl› halini yans›t›r. Genifl
tutulmufl geliflim k›sm›nda ise bu iki tema çarp›fl›r,
birbiriyle yar›fl›r. Form olarak “a¤›r-çabuk-a¤›r” flemal›
Frans›z Uvertürü tarz›na yak›n planlanan uvertürün
sonunda final kadans› da yoktur; Koda’da yeni bir
tonaliteye, fa majöre dönüflerek aç›l›fl sahnesine ba¤lan›r
(Süre 6’).

Do Majör 41. Senfoni, KV 551, “Jüpiter”
Allegro vivace-Andante cantabile-Menuetto. Allegretto-TrioMolto allegro

‹ki Piyano ‹çin Mi bemol Majör 10. Konçerto, KV 365-316a
Allegro-Andante-Rondeau. Allegro
Mozart önce Münih, sonra da Mannheim ve Paris’e
yapt›¤› uzun yolculuktan Salzburg’a döndü¤ü günlerde,
1779 Mart’›nda bu eseri besteledi. ‹stemeyerek
bulundu¤u Salzburg’da, k›zkardefli Nannerl ile birlikte
çalmak üzere yazd›¤› bu beste, iki piyano için tek
konçertosudur. Nannerl’in de usta bir piyanist oluflu
düflünülerek her iki solist çalg›ya eflde¤er önem verilmifl,
orkestra biraz yüzeyde kalm›flt›r. ‹ki obua, iki fagot, iki
korno ve yayl› çalg›lar olarak kurulan orkestrada, üfleme
çalg›lar geri planda kal›r, tutti içinde çalarlar. Fagotun
görevi de bas partisini güçlendirmektir. Ancak iki y›l
sonra Mozart, Viyana’ya yerleflti¤inde Salzburg’a mektup
yazarak konçertoyu istedi; ö¤rencisi Fräulein von
Auernhammer’in bunalt›c› ›srarlar›ndan kurtulmak için
13 Ekim’de tekrar gözden geçirdi; iki klarnet, iki trompet
ve timpani ekledi ve onunla, 23 Kas›m 1781’de
Privatakademie’de (özel konserde) büyük baflar›yla çald›.
Nefleli ve mutlu bir hava yans›tan konçertoda her iki solo
çalg› sürekli bir diyalog içindedir ve bu diyaloglar da hep
birbirini soru-cevap olarak tamamlar. 4/4’lük ölçüde ve
minör tonda bafllayan 1. bölümde, çabuk (allegro)
tempoda, orkestra hemen ana temay› sunar. 53 mezürlük
uzun giriflten sonra, iki piyano beraber girer; sonra solo
olarak birinci piyano devam eder, ikinci tuttiden sonra
diyalog bafllar. Allegro bölümü, melodinin önce
kemanlarda duyulmas› ve sonra ikinci kemanlar, viyolalar
ve obuada yank›lanmas›, en sonra da piyanonun yeni bir
temay› sunmas›yla adeta cazip bir müzik kutusu
t›n›s›nda sürer. 2. bölüm 3/4’lük ölçüde ve sol minör
tondaki lied biçimindeki andante, tatl› ve özlemli
havas›yla obua ve yayl›lar›n girifliyle a¤›rca tempoda

10 A¤ustos 1788’de tamamlanan Do Majör No. 41
Senfoni, Mozart’›n son senfonisidir. Bestecinin mason
arkadafl› Michael Puchberg’e yazd›¤› mektuptan, bu son
üç senfoninin (KV 543, 550 ve 551) abonman konserleri
dizisi için planland›¤› anlafl›lmaktad›r; ancak Mozart
hayattayken çal›nmad›klar› da öne sürülür. Fakat
bestecinin 1789’daki Berlin turnesinde Dresden ve
Leipzig’de ya da 1790’da II. Leopold’un taç giyme töreni
için gitti¤i Frankfurt’ta eserin çal›nd›¤› san›lmaktad›r,
çünkü 1790’l› y›llarda k›s›tl› da olsa baz› elyazmas›
kopyalar görülmüfltür. Ayr›ca 1791 bahar›nda Viyana’da
Tonkünstler (Besteciler) Derne¤i yarar›na Salieri’nin
yönetti¤i konserde Mozart’›n son senfonilerinden birinin
yer ald›¤› bilinir.
Yunan mitolojisindeki Zeus’a Romal›lar taraf›ndan
verilen Jüpiter ad›n› da senfoniye Mozart takmam›flt›r.
Romal›lar›n en eski tanr›s› olan Jüpiter gök ›fl›¤›n›n,
y›ld›zlar›n, flimfleklerin tanr›s›d›r ve senfoninin bu
unsurlar› içerdi¤ini düflünen Londral› emprezaryo, Bonn
do¤umlu kemanc› J. Peter Salomon’un bu ad› buldu¤u
öne sürülür. Mozart’›n o¤lu Franz Xaver’in Vincent ve
Mary Novello adl› yay›nc›lara anlatt›¤›na göre, Almanca
konuflulan ülkelerde daha çok “Füg Finalli Senfoni”
olarak tan›nan eserin Salomon’un koydu¤u Jüpiter ad›
‹ngiltere’de yay›lm›fl, önce 20 Ekim 1819’da
Edinburg’daki konser program›nda, sonra da 26 Mart
1821’de Londra Filarmoni Derne¤i’nin konserinde
kullan›lm›fl. Muzio Clementi’nin 1823’te Londra’da
yay›mlanan senfoninin piyano düzenlemesinde yine
Jüpiter bafll›¤› yer alm›flt›r. Gerçekten de ola¤anüstü
dengeli yap›s›, klasik olgunlu¤u ve ideal güzellik
duygular›yla bu antikça¤ tanr›s›n›n yüceli¤ine yak›flt›r›lan
senfoni, ayr›ca 1788’e kadar bu alanda yaz›lanlardan da
üstün tutulur.
1. bölüm çabuk ve tez canl› (allegro vivace) tempoda ve
do majör tonda, 4/4’lük ölçüde hemen güçlü ve cesur
ana temay› sunarak bafllar. Herhangi bir girifl olmadan
forte olarak duyurulan bu erkekçe ve haflmetli
karakterdeki teman›n girifli yayl›lar›n yalvaran tav›rl›,
biraz da kad›ns› ve hafif (piano) cevab›yla yank›lan›r.
Büyük bir tuttiden sonraki aç›l›fl›n tekrar›nda ise, bu kez
tahta üflemelerin zarif cümleleri duyulur. Daha sonra
serimin (exposition) son temas›n›, Mozart’›n üç ay önce
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yazd›¤› KV 541 Un bacio di mano (El öpüflü) adl› aryas›
oluflturur. Mozart’›n Anfossi’nin metni üzerine yazd›¤›
aryan›n sözleri de oldukça gariptir; güngörmüfl bir
Frans›z ö¤üt verir: “Biraz safs›n›z, aziz Pompeo; gidin de
dünyay› ö¤renin!” Çok de¤iflik tablolar› içeren, zarif,
aldat›c›, tutkulu, flakac› ve ciddi olabilen ama kesin bir
tav›r koymayan bölümde, beklenmedik modülasyonlar›n
da sergilenmesinden sonra törensel fanfarlarla sona
ulafl›l›r.
2. bölüm 3/4’lük ölçüde, flark› söyler gibi, a¤›rca
(andante cantabile) tempoda en derinlerden gelir gibi
büyük bir ezgidir sanki. Sevimli ama özlem yüklü soylu
tema, sürdinli çalan kemanlarla canlan›r. Ancak bu
özlem iste¤i, arada beliren sert akorlarla ret cevab› al›r
gibidir. Bu bölümde trompet ve timpani yer almaz. Forte
bölmelerde obualar, piano’larda flüt ve fagotlar
kemanlar› duble eder. ‹nce bir kontrpuan›n öngörüldü¤ü
bölümde her fley berrak ve aç›kt›r. Daha sonra fagotun
bafllatt›¤› ezgi obualarda bar›flç› yeni tema olarak belirir.
Zarif bir coda’dan sonra bu melodik unsurlar usta bir
kontrpuan örgüsüyle gelifltirilir ve türlü ton
de¤iflimlerinden (modülasyon) sonra bölümü yine
bafllatt›¤› tonalitede, fa majörde sona erdirir.
3. bölüm Menuetto, çabukça (allegretto) tempoda, yine
ikinci bölüm gibi 3/4’lük ölçüde ve 18. yüzy›l›n en güçlü
senfonik karakterindeki menuete örnektir. Giriflte
kromatik üç notan›n afla¤› kaymas›yla bafllayan ve buruk
disonansl› akorlarla desteklenen enerjik yap›l› bu
menuetto, trompet ve vurma çalg›lar›n katk›s›yla da
geliflir. Bafllang›çtaki üç nota art›k tipik bir dans olmayan
bu esnek ve hareketli bölümün çekirde¤i gibidir. Ayn›
tondaki trio, –genellikle Mozart’›n zarif flakalar›n›
uygulad›¤› bölme– ise bu kez daha canl›d›r ve bir
müzikolo¤un belirtti¤i gibi, Mozart “arabay› at›n önüne
koflmufl”, yani kadans› melodinin önüne alm›flt›r. Ayr›ca
kromatik unsurlar› geleneksel menuete uymayan
biçimde çok kullanan Mozart, üstelik bir senfonisinin
menuetinde ilk kez viyolonsel ve kontrbaslar için ayr› ve
kendine özgü bir parti de (9-13. ve 52-55. mezürlerde)
yazm›flt›r.
Oldukça çabuk (allegro molto) tempoda, 4/4’lük ölçüde
ve do majör tonda olan final, Mozart’›n senfonik
bölümleri aras›nda tektir: Bu bölümde as›l olan melodik
güzellik de¤il, melodilerin kontrpuan bak›m›ndan
de¤erlendirilifli, insan› kap›p götüren canl›l›¤›n, soylu ve
berrak neflenin oluflturdu¤u atmosferin barok ça¤
yöntemiyle ele al›n›fl›d›r. Mozart’›n kendini çok yüksek
de¤erde bir kontrpuan ustas› olarak ispatlad›¤› ve “Füglü
Final” olarak an›lan bölümün formu da tekdüze de¤ildir.
Müzikolog Alfred Einstein finali flöyle tan›mlar: “... Zira
bu bir füg de¤il, serimde (exposition), gelifltirimde
(developpement) ve coda’da füglü bölmeleri içeren,
sonat formunda bir bölümdür.” Daha çok dinsel müzikle
ilgilenen Avusturyal› besteci Johann Nepomuk David
(1895-1977) ise 1953’te yay›mlanan Jüpiter Senfonisi adl›
araflt›rmas›nda, eserin tüm ana ve yan temalar›n›n on
notadan oluflan bir cantus firmus (de¤iflmez flark›)

üzerine geliflti¤ini öne sürmüfltür. Gerçekten de,
H›ristiyan dinsel törenlerindeki düzenin (litürjik)
müzi¤ini yans›tan, eski Gregoryen flark›lar›ndan Lucis
Creator ‹lahisi’nin girifli do-re-fa-mi’den oluflan dört
notal› motif, finalin bafllang›c›ndaki birinci temay›
yans›t›r. Bu motifi çeyrek yüzy›l önce, 1. Senfoni’sinde
kullanan Mozart, Palestrina’dan Brahms’a kadar pek çok
besteci gibi davranm›flt›r. Belli bafll› dört temay› içeren
final, masum biçimde bu dört notal› cümleyle girer.
Orkestra tuttisinin tekrar›ndan sonra yine tutti ile
duyurulan ve ayn› do notas›n›n tekrar›yla bafllayan, ancak
pesleflen h›zl› bölmeyle süren ikinci tema da finalin
önemli bir unsurudur. Daha sonra füg ya da daha do¤ru
deyimle “füglü serim” gelir; viyolonsel ve baslar›n
kendilerine özgü partilerini de kapsayan bu befl sesli füg,
birinci teman›n ilk üç notas›ndan oluflur. Daha sonraki
tutti ise trillerle seçkinleflen üçüncü temay› güçlü (forte)
olarak sunar. Bu arada ikinci tema belirir ve bir
kadanstan sonra lirik karakterdeki dördüncü tema
duyurulursa da, di¤er temalar tekrar ortaya ç›kar ve yak›n
benzetimlerle (imitation) önce iki, sonra dört sesli
geliflir. Buna birinci tema da kat›l›r; ikinci tema ise bu
kez ters benzetimlerle –kemanlar›n tizlere, baslar›n pese
hareketiyle– belirir. Bu ilginç ve çekici serimden sonra
sakin ve hülyal› geliflim bafllar: Burada önemli unsur
dört notal› birinci temad›r. Güçlü bir doruktan sonra tüm
atmosfer de¤iflir. Orkestra güçlü kromatik geçifllerle
müzi¤i sanki kontrolden ç›km›fl gibi ifller, ancak fazla
uzatmadan kurallara yeniden uyar. Füglü geliflimi, füg ile
sonat formunun uyumunu sergileyen finalde, hafif
(piano) ve gizemli bir pasaj birinci teman›n tersine
çal›n›fl›yla (inversion) yine geliflimi an›msat›r; sonra
viyolalar›n dördüncü temay› ve viyolonsel, fagot,
kornolar›n birinci temay› belirttikleri pasaj, tüm
temalar›n birlikte, do¤açtan duyurulmas›n›n habercisidir.
‹lginç ve büyüleyici bir etki yaratan bu pasaj sonunda
trompet ve kornonun fanfar›na yard›mc› olan timpaniyle
soylu bir finale, Mozart’›n senfonik yaflam›n›n son
sayfalar›na ulafl›r. Schumann’›n “Dünyada öyle güzel
fleyler vard›r ki, bunlar için söylenecek sözler yeterli
olamaz” dedi¤i eser, sanki Mozart son sözlerini senfonik
biçimde söylermiflçesine parlak biçimde sona erer (Süre
31’).

ÜÇ DEN‹Z‹N SENFON‹S‹
SYMPHONY OF THE THREE SEAS
Tekfen Filarmoni Orkestras›
Tekfen Ph›lharmon›c Orchestra
Saim Akç›l flef conductor
fiefika Eyvazova kemança kemancha
Ercan Irmak ney nay
Göksel Baktagir kanun qanun
‹lyas Mirzayev piyano piano
Yurdal Tokcan ud oud
Gioachino Rossini
H›rs›z Saksa¤an Operas› Uvertürü
Overture to ‘La Gazza Ladra’
Nikolai Rimsky-Korsakov
fiehrazad, Op. 35 Sheherezade Op.35
Largo e maestoso-Lento-Andantino quasi allegretto-Allegro
molto
Ara Interval
‹lyas Mirzayev
Üç Denizin Senfonisi Symphony of the Three Seas

Saim Akç›l
1959 y›l›nda ‹stanbul Belediye Konservatuar›’ndan E.
Zeki Ün’ün ö¤rencisi olarak mezun olduktan sonra,
profesyonel sanat yaflam›na 1961-1962 y›llar›nda Venedik
ve Roma’da Franco Ferrara’n›n yönetti¤i Uluslararas›
Gençlik Orkestras› üyesi olarak bafllayan Akç›l, 1961-1971
y›llar› aras›nda Hagen (Almanya) fiehir Orkestras›, Köln
Oda Orkestralar› (Kölner Kammerorchester),
Rheinisches Kammerorchester ve I Pomeriggi Musicali
di Milano Orkestras›’nda (‹talya) bafl kemanc›l›k ve
solistlik dahil çeflitli görevlerde bulundu. E¤itmenli¤inin
yan› s›ra Türkiye, Almanya, ‹sviçre, ‹talya, Hollanda,
Fransa, Belçika, ‹ngiltere, Yunanistan, ‹ran, Bulgaristan,
K›br›s, ABD ve Eski Sovyetler Birli¤i’nin çeflitli
cumhuriyetlerinde orkestralar eflli¤inde konserler ve
resitaller veren Akç›l, Tibor Varga (Sion-‹sviçre) ‹stanbul,
Sorrento, Venedik-Vivaldi (‹talya) ve Varna festivallerine
solist olarak kat›ld›; radyo ve televizyon kay›tlar› yapt›.
1992 y›l›nda Akç›l, eski ad›yla “Karadeniz Oda
Orkestras›”, yeni ad›yla “Tekfen Filarmoni Orkestras›”n›
oluflturdu ve Türkiye’de birçok flehrin yan› s›ra
Ukrayna’da Kiev, Sevastapol, Yalta ve Simferopol,
Bulgaristan’da fiumnu ve Varna, Özbekistan’da Taflkent,
K›rg›zistan’da Biflkek, Kazakistan’da Almati,
Yunanistan’da Selanik, Azerbaycan’da Bakû, Rusya’da
Moskova ve St. Petersburg, Romanya’da Bükrefl ve
Kostanza (Köstence), Gürcistan’da Tiflis flehirlerinde,
ayr›ca K›br›s’ta konserler verdi. Prof. Akç›l, yine Tekfen
Filarmoni Orkestras›’n›n 2004 y›l›nda Türk-Japon dostluk
y›l› kutlamalar› çerçevesinde Tokyo’da verdi¤i iki
konserin yan› s›ra, 2005 y›l›nda Londra’da “The Turks”
sergisinin kapan›fl› vesilesiyle düzenlenen konser ile AB
Parlamentosu grup toplant›lar› döneminde Brüksel’de
verilen konseri de yönetti. Prof. Akç›l yurtd›fl› ve
yurtiçinde birçok kez uluslararas› ve ulusal keman
yar›flmalar›nda jüri baflkanl›¤› ve üyeli¤i yapt›.
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Saim Akç›l
Saim Akç›l began his musical career at the ‹stanbul
Municipality Conservatoire playing the violin. He
continued his studies at the Santa Cecilia Conservatoire
in Rome and the Higher State School in Köln,
Germany under Prof. Igor Ozim. He attended the
courses of well known instructors such as Max Rostal
and Tibor Varga. He has performed as first violinist
and soloist in various orchestras in Italy, Turkey,
Holland and Germany. Akç›l has participated in various
conductor courses abroad and has continued his work
with Prof. Allin Vlasenko at the Kiev Tchaikovski Music
Academy. In 1992 he formed the Black Sea Chamber
Orchestra (the present Tekfen Philharmonic
Orchestra), which he has been conducting ever since.
Alongside Turkish cities, Prof. Akç›l has conducted the
orchestra in a number of cities such as Sevastopol,
Yalta, Simpheropol and Kiev (Ukraine), Shumnu and
Varna (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan), Bishkek
(Kyrgyzstan), Alma Ata (Kazakhstan), Thessaloniki
(Greece), Baku (Azerbaijan), Moscow and St.
Petersburg (Russian Fed.), Bucharest and Kostanza
(Romania), Tbilisi (Georgia) as well as in Northern
Cyprus. Prof. Akç›l who has recordings both as violinist
and as conductor has retired from Mimar Sinan State
Conservatoire after 45 years of teaching and his
position as Head of the Department of Strings in 2005
and is currently teaching violin at Haliç University.
Besides teaching, Prof Akç›l is the permanent
conductor and artistic director of Tekfen Philharmonic
Orchestra.

Tekfen Filarmoni Orkestras›
1992 y›l›nda Karadeniz Oda Orkestras› ad› ile kurulan
Tekfen Filarmoni Orkestras›, en önemli özelli¤ini
repertuar› ve efllik etti¤i yerel çalg›larla ortaya koymufltur.
Bugüne kadar Suriye’den ut, ‹ran’dan tar,
Bulgaristan’dan kaval, Rusya’dan domra, Kazakistan’dan
k›lkobuz, Azerbaycan’dan kemança, Ukrayna’dan
bandura, Gürcistan’dan salamuri, Özbekistan’dan çang,
Yunanistan’dan buzuki, Türkiye’den ut, ney, ba¤lama ve
kanun gibi çeflitli otantik çalg›lara ve onlar için yaz›lan
yap›tlara da yer veren orkestra bu yönüyle dünyada
ayr›cal›kl› bir yere sahip oldu. Tekfen Filarmoni
Orkestras›, sanat›n befleri farkl›l›klar› nas›l bir zenginli¤e
dönüfltürebildi¤inin mükemmel bir örne¤idir.
Bafllang›çta Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i’ne üye
ülkelerin sanatç›lar›ndan oluflan orkestra, zaman içinde
büyüyerek Hazar Denizi ve Do¤u Akdeniz ülkelerinden
sanatç›lar› da bünyesine katt› ve konserlerde sahneye
koydu¤u bayrak say›s›n› 23’e ç›kard›. Bu orkestray›
oluflturan sanatç›lar›n geldi¤i ülkeler co¤rafyas› göz
önüne getirilirse, karfl›m›za dünyada farkl›l›klar›n,
çeliflkilerin, ulusal ve uluslararas› sorunlar›n en yo¤un
oldu¤u bölgelerden biri ç›kar. Böyle bir bölgenin en
nitelikli müzisyenlerini bir araya getiren bu orkestra,

fiefika Eyvazova
1947 y›l›nda Bakü’de do¤an fiefika Eyvazova, 1957 y›l›nda
bafllad›¤› müzik ö¤renimini 1971 y›l›nda Azerbaycan
Devlet Konservatuvar›’ndan mezun olarak tamamlad›.
1963 y›l›nda Devlet Halk Çalg›lar› Orkestras›’na giren ve
1967 y›l›nda müzik ö¤retmenli¤ine bafllayan Eyvazova,
1963 y›l›ndan itibaren solist olarak sahne almaya bafllad›;
1972 y›l›nda Berlin, 1973 y›l›nda Veronej festivallerinin
birincilik ödülünü kazand› ve Azerbaycan’da bar›fl
ödülüne lay›k görülen tek bayan sanatç› unvan›na sahip
oldu. 30’a yak›n ülkede temsillere kat›lan ve 1988 y›l›nda
Azerbaycan Emektar Sanatç›s›, 2000’de ise Azerbaycan
Halk Sanatç›s› unvanlar›yla taltif edilen sanatç› 1974
y›l›ndan bu yana Azerbaycan Devlet Konservatuvar›’nda
profesör olarak görev yapmaktad›r.
bar›fl ve sanat ad›na, müzi¤in evrenselli¤i ve pek çok
insani de¤er ad›na ilkleri gerçeklefltirmektedir. Her y›l
dört defa bir araya gelerek Türkiye’nin çeflitli yerlerinde
ve yurtd›fl›nda bir dizi konser veren ve Uluslararas›
‹stanbul Müzik Festivali’nde üç y›lda bir, di¤er Türk
orkestralar›yla dönüflümlü olarak konser veren Tekfen
Filarmoni Orkestras›, kuruluflundan bu yana Azerbaycan,
Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, ‹ngiltere, Japonya,
Kazakistan, K›rg›zistan, KKTC, Özbekistan, Romanya,
Rusya, Ukrayna ve Yunanistan’da sahne ald›.
Tekfen Ph›lharmon›c Orchestra
Originally founded as The Black Sea Chamber
Orchestra in 1992, the orchestra developed rapidly in
size and gained international recognition soon after its
birth. In its early days, the orchestra was made up of
musicians from The Black Sea Economic Cooperation’s
11 member nations. However, with musicians joining
in from the Caspian and Eastern Mediterranean region,
the orchestra has soon grown to represent as many as
23 flags once on stage. Tekfen Philharmonic Orchestra
has gained a reputation primarily due to its repertoire
and the variety of local instruments it has incorporated
such as ‘oud’ from Syria, ‘kaval’ from Bulgaria, ‘domra’
from Russia, ‘k›lkobuz’ from Kazakhstan, ‘kemancha’
from Azerbaijan, ‘tar’ from ‹ran, ‘komcez’ from
Kyrgyzstan, ‘bandura’ from Ukraine, ‘salamuri’ from
Georgia, ‘chang’ from Uzbekistan, ‘bouzouki’ from
Greece and ‘nay’, ‘ba€lama’ as well as ‘Kanun’ from
Turkey. By bringing together the best musicians from
an area where differences, conflicts, national and
international turmoil are part of everyday life, Tekfen
Philharmonic Orchestra is setting a pioneering example
for the sake of peace, of music’s universal appeal as
well as many other humanistic values. While regularly
participating to the International ‹stanbul Music
Festival, the orchestra gave concerts in Azerbaijan,
Belgium, Bulgaria, England, Georgia, Greece, Japan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Northern Cyprus, Uzbekistan,
Romania, Russia and Ukraine.
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fiefika Eyvazova
Born in 1947 in Baku, Eyvazova graduated from the
Azerbaijan State Conservatoire in 1961. In 1963, she
entered the State Folk Instruments Orchestra and
began teaching music in 1967. She has been a
Professor at the Azerbaijan State Conservatoire since
1974. Eyvazova was the first female artist to win the
Peace Prize in Azerbaijan, and has performed in almost
thirty countries. In 1988, she was awarded the title of
Distinguished Azerbaijani Artist, and in 2000, the title
of Azerbaijani Folk Artist.

Ercan Irmak
1956 y›l›nda Eskiflehir’de do¤an Ercan Irmak, ‹stanbul’a
geldikten sonra Aka Gündüz Kutbay’›n ve besteci Vedat
Y›ld›r›m Bora’n›n önerisiyle ney üflemeye bafllad›. Yurtiçi
ve yurtd›fl›nda konserler veren ve çeflitli albüm
çal›flmalar›na kat›lan Irmak, 1999’da Azeri besteci ‹lyas
Mirzayev ile haz›rlad›klar› Tasavvuf Senfonisi’nin 1.
bölümünü Çukurova Devlet Senfoni Orkestras›’yla
seslendirdi; ‹stanbul, Ankara, Bursa Devlet Senfoni
Orkestralar›’na ve Cemal Reflit Rey Senfoni Orkestras›’na
solist olarak kat›ld›. ‹lyas Mirzayev ile birlikte
haz›rlad›klar› Ney Konçertosu’nu Prof. Saim Akç›l
yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestras› ile yurtiçinde
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, ‹zmit, Bursa; yurtd›fl›nda da
Bakü, Alma Ata, Biflkek, Taflkent, Selanik ve Tokyo’da
seslendiren Irmak, 2004 A¤ustos’unda Berlin’de
düzenlenen “fiimdi-Now” adl› festivalde Berlin Filarmoni
Orkestras›’n›n salonunda ney ile çeflitli Türkçe eserleri
yorumlad›; ayr›ca Pekinel Kardefller eflli¤inde, flef
Howard Griffiths yönetiminde, London Mozart Players
ile ‹lyas Mirzayev’in Janus in Orient adl› eserinin dünya
prömiyerini gerçeklefltirdi. 2005 Nisan’›nda Tekfen
Filarmoni Orkestras›’n›n solisti olarak Londra ve
Brüksel’de ‹lyas Mirzayev’in Ney Konçertosu’nu
yorumlayan sanatç›, halen Kültür Bakanl›¤› ‹stanbul
Devlet Modern Folk Müzik Toplulu¤u’nda ney sanatç›s›
olarak görev yapmaktad›r.

Ercan Irmak
Born in 1956 in Eskiflehir, Ercan Irmak started his
studies on ‘nay’ (a reed flute) with the advice of Aka
Gündüz Kutbay and composer Vedat Y›ld›r›m after he
came to ‹stanbul. Giving concerts in Turkey and abroad
and engaging in various album records, Irmak is also a
composer. He premiered the First Partition of The Sufi
Symphony, which he wrote with Azerbaijani composer
‹lyas Mirzaye, with the Çukurova State Symphony
Orchestra in 1999. Irmak has performed as a solo artist
with the State Symphony Orchestras of ‹stanbul,
Ankara and Bursa and the Cemal Reflit Rey Symphony
Orhestra. He has also performed the Ney Concerto
written with Ilyas Mirzayev with the Tekfen Philarmony
Orchestra under Prof. Saim Akç›l’s baton in the
Turkish cities of ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, ‹zmit, Bursa
and in Baku, Almaty, Bishkek, Tashkent, Thessaloniki
and Tokyo. Irmak interpreted various Turkish pieces
with ‘nay’ in the Berlin Philarmony Orchestra’s concert
hall at the ‘fiimdi-Now’ Festival organized in Berlin in
August 2004. Accompanied with the Pekinel Sisters,
he realized the world première of ‹lyas Mirzayev’s
‘Janus in Orient’ with London Mozart Players under the
conduction of Howard Griffiths. The artist interpreted
‹lyas Mirzayev’s Nay Concerto in London and Brussels
as a soloist with the Tekfen Philharmonic Orchestra in
April 2005. Ercan Irmak is a member of the Ministry of
Culture ‹stanbul State Modern Folk Music Ensemble
where he performs as a ‘nay’ artist.

Göksel Baktagir
1966 y›l›nda K›rklareli’nde do¤an Baktagir, ‹TÜ Türk
Musikisi Devlet Konservatuvar›’ndan mezun oldu ve ayn›
okulda lisansüstü e¤itimini tamamlad›¤› y›l, Tanburi
Necdet Yaflar’›n genel sanat yönetmenli¤indeki Kültür
Bakanl›¤› ‹stanbul Devlet Türk Müzi¤i Toplulu¤u’nda
kanun sanatç›s› olarak çal›flmaya bafllad›. Bu tarihlerde
dahil oldu¤u “Necdet Yaflar Ensemble” ile ‹ngiltere,
Fransa, Danimarka, Belçika, Hollanda, Almanya, Kanada
ve ABD’nin çeflitli eyaletlerinde konserler verdi. TürkJapon dostluk y›l› kutlamalar› çerçevesinde, Tekfen
Filarmoni Orkestras›’n›n 2004 Mart ay›nda Tokyo’da
verdi¤i iki konsere solist olarak kat›lan, yine Tekfen
Filarmoni Orkestras› ile 2005’te Londra’daki “Turks”
sergisinin kapan›fl konserini veren ve son olarak
Belçika’daki AB Parlamentosu grup toplant›lar›n›n
yap›ld›¤› tarihlerde Brüksel’de verdi¤i konserle Türkiye’nin
d›fl ülkelere tan›t›m›nda önemli katk›da bulunan sanatç›,
‹stanbul Devlet Türk Müzi¤i Toplulu¤u’ndaki asli
görevinin yan›nda, müzik çal›flmalar›n› ‹stanbul Fas›l
Toplulu¤u ve ‹stanbul Tasavvuf Musikisi (Dergâh)
Toplulu¤u’nda da sürdürdü ve Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuvar›’nda ö¤retim görevlisi olarak
hizmet verdi. Baktagir, kanun icras›nda di¤er tekniklerin
yan› s›ra özellikle “sol el” için gelifltirdi¤i kendine özgü
bir teknik üzerine çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
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Göksel Baktagir
Born in K›rklareli in 1966, Baktagir began his musical
education at the age of eight and graduated from ITU
State School of Art for Turkish Music in 1988. During
his graduate studies, he was appointed as the Kanun
player to State Turkish Music Group of ‹stanbul.
Baktagir, who began composing while a Conservatoire
student, has a hundred and forty vocal and
instrumental compositions, recognized with a number
of awards. Baktagir has been perfecting ‘Left hand’
technique which is unique to him. He broadened his
perspective towards other world music such as new age
and jazz and gave concerts with various western jazz
groups. His performance with Lawrence ‘Butch’ Morris
was released as an album in 1996. His concert in
France resulted in another album: ‘Orient Secret’. Since
1998, he has been giving concerts with ‘‹stanbul
Sazendeleri’ ensemble.

1990’da ‹stanbul Devlet Türk Müzi¤i Toplulu¤u’na “Ud”
sanatç›s› olarak kat›ld›. Ayr›ca birlikte çal›flt›¤› ‹stanbul
Fas›l Grubu ve ‹stanbul Sazendeleri ile birçok ülkede
konserler vermifltir. 2001 y›l›nda “Ud Saz› Etraf›nda
Avrupa Müzi¤i” konserine ve 2000 ve 2001 y›llar›nda
Mercan Dede Ensemble ile Akbank Uluslararas› Caz
Festivali’ne kat›lm›flt›r. 2002’de ‹srail’de “Grup Baharat”
ile birlikte konserler vermifltir. Almanya 3. Uluslararas›
Ud-Lavta Festivali’nde ve ney ustas› Kudsi Erguner’in
projelerinde yer alm›flt›r. 1998’de Frans›z otoritelerinin
en iyi etnik albüm olarak ödüllendirdi¤i 5’li grupta ud
sanatç›s› olarak yer alm›flt›r. S›ras›yla 2002’de Selanik’te
“International Ud Meeting”, Kudüs’te Akdeniz
müziklerinin sergilendi¤i etkinlikler ve 2003’te Ürdün’de
düzenlenen Ud Festivali’ne kat›lm›flt›r. Bilgi ve
birikimlerini Türk ve yabanc› ö¤rencileri ile paylaflan
Tokcan, “Hislenifl” ismi ile bir albüm de yay›nlam›flt›r.
Tokcan’›n geleneksel melodi zenginli¤ini teknik ve çok
sesli t›n›larla birlefltirdi¤i saz eserleri de bulunmaktad›r.

‹lyas Mirzayev
1961’de Azerbaycan’da do¤an ‹lyas Mirzayev, Bakü
Müzik Akademisi’nin kompozisyon departman›ndan
mezun olmas›n›n ard›ndan 1984 sonras›nda Moskova
Konservatuvar›’nda kompozisyon mast›r›n› tamamlad›.
1985’te ilk caz grubunu ve Türkiye’de International Jazz
adl› grubu kuran sanatç›, 1999 y›l›ndan itibaren
çokuluslu caz grubuyla, Zoe Zawiful ve pek çok
müzisyenle birlikte çeflitli caz festivallerinde yer ald›.
Tekfen Karadeniz Orkestras› için kompoze etti¤i Ney
Konçertosu ile 12 ülkede be¤eni toplayan Mirzayev’in
Janus in Orient adl› parças› fiubat 2004’te Londra
Elizabeth Hall ve Hamburg’da fief Howard Griffiths,
London Mozart Players ve ney sanatç›s› Ercan Irmak
taraf›ndan sunuldu.

Yurdal Tokcan
Born in Ordu in 1966, Tokcan graduated in 1988 from
the ITU State School of Art for Turkish Music. He then
joined the ‹stanbul State Turkish Music Group. He has
performed in several countries such as Greece, France,
Israel, Germany and Jordan. Performing with artists
like Mercan Dede and Kudsi Ergüner, he has shared
his talent and knowledge with Turkish and foreign
students. Tokcan has a solo album "Hislenifl" (Deep
Emotion) and has compositions of polyphonic nature.

‹lyas Mirzayev
Born in Baku, Azerbaijan in 1961, he graduated from
Composition Department of Baku Academy of Music.
After 1984 he continued the master’s programme of
composition in Conservatoire of Moscow. He
established his first jazz group in 1985, and a band
called ‘International Project’ in Turkey. (1997) After
1999, he participated in various jazz festivals with his
multi national jazz band, performing with Joe Zawinul
among many. ‹lyas Mirzayev’s Ney Concerto which was
composed for Tekfen Black Sea Orchestra was
appreciated throughout 12 countries. In February 2004,
Mirzayev’s piece ‘Janus in Orient’ was performed at
London Queen Elizabeth Hall and at Hamburg with
Conductor Howard Griffiths, London Mozart Players
and Ney performer Ercan Irmak.

Yurdal Tokcan
1966 Ordu do¤umlu olan Tokcan, 1988’de ‹TÜ Türk
Musikisi Devlet Konservatuar›’ndan mezun oldu.

PROGRAM NOTLARI
Rossini (1792-1868)
H›rs›z Saksa¤an Operas› Uvertürü
Rossini’nin yirminci operas› olan H›rs›z Saksa¤an (La
Gazza Ladra) ilk kez 31 May›s 1817’de Milano La Scala’da
sahnelendi. Librettosunu Gheradini’nin ayn› adl› Frans›z
sahne oyunundan alarak haz›rlad›¤› eserde bir hizmetçi
k›z gümüfl bir kafl›k çalmakla itham edilir ve idama
mahkûm edilir. K›z idam sehpas›na götürülürken, halk
aras›ndan biri saksa¤an›n gümüfl kafl›¤› yuvas›ndan
d›flar› f›rlatt›¤›n› görür. Sonunda her fley mutlulukla biter.
Operan›n büyük be¤eni kazanmas› k›smen Rossini’nin
uvertürde bir yenilik olarak iki trampet kullanmas›ndan
kaynaklanm›flt›. Bu arada La Scala’da Rossini’yi protesto
eden bir dinleyici vard›: Orkestran›n birinci kemanc›s›
Rolla’n›n bir ö¤rencisi, uvertüre trampetleri ekledi¤i için
kutsal fleylere sayg›s›zl›k etti¤ini düflündü¤ü besteciden
öç almaya yemin etmifl, Rossini ile karfl›laflma ümidiyle
de yan›nda sustal› b›çak tafl›maya bafllam›flt›. Bu olaydan
çok e¤lenen besteci Rolla’dan ö¤rencisini getirmesini
rica etti; alçakgönüllülükle askeri bir uvertüre neden
trampetleri katt›¤›n› anlatt› ve bir daha böyle bir fley
yapmayaca¤›na söz verdi. Sutherland Edwards Rossini
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biyografisinde “Ne nedenle olursa olsun, bundan sonra
Rossini bir uvertürüne asla vurma çalg›lar düeti ile
bafllamad›” der.
H›rs›z Saksa¤an Uvertürü 4/4’lük ölçüde, görkemli ve
savaflç› (maestoso, marziale) tempoda, mi majör tonda,
önce orkestran›n bir yan›nda yer alan birinci trampetin
vuruflu ve onun tam aksi yönünde duran ikinci trampetin
cevab›yla bafllar; giyotini simgeleyen bu trampetlerden
sonra tüm orkestra fortissimo olarak marfl temas›n›
sunar. Tema gelifltirilir ve trampetin vuruflu tekrarlan›r.
Orkestran›n güçlü befl akoru, allegro tempoda, mi minör
tonda ve 3/4’lük ölçüde, yayl›lar›n hafifçe temas›n›
duyurdu¤u ana bölümü bafllat›r. Rossini bu temay›
operan›n üçüncü perdesindeki bir düetten alm›flt›r. Tema
gelifltirilir ve al›fl›lm›fl Rossini tarz› kreflendoyu izleyen
orkestra tüm canl›l›¤›yla girer. Fagotlar, kornolar ve
trombonlar›n pasaj› sol majör tondaki ikinci temay›
belirler. Bir di¤er kreflendo yeni serime yol açar ve ana
temas›, daha önce oldu¤u gibi, yayl›lar taraf›ndan
tekrarlan›r. Klarnetle duyurulan ikinci tema mi majör
tondad›r (süre 10’).
Rimsky-Korsakov (1844-1908)
fiehrazat Senfonik Süiti, Op. 35
1. Girifl-Deniz ve Sinbad’›n gemisi: Largo e maestoso-Allegro
non troppo; 2. Prens Kalender’in öyküsü: Lento. AndantinoAllegro molto; 3. Genç Prens ve Prenses: Andantino quasi
allegretto; 4. Ba¤dat’ta flenlik-Deniz-Geminin, üzerinde
bronz bir savaflç› bulunan kayal›k önünde parçalanmas›Final: Allegro molto frenetico
Müzikte milliyetçi olman›n teknik yetersizli¤in bir özrü
olamayaca¤›n› söyleyen Rimski-Korsakov’un orkestray›
ola¤anüstü kullan›fl›na örnek gösterilen fiehrazat
Senfonik Süiti’nin konusu 1001 Gece Masallar›’ndan
al›narak 1888’de bestelenmifl, kendisine Sadko’da çok
yard›m› dokunacak olan sanat ve müzik elefltirmeni
Vladimir Stasov’a (1824-1906) ithaf edilmifltir. RimskiKorsakov partisyona eseriyle ilgili flu bilgileri eklemifl:
“Sultan fiehriyar kad›nlar›n vefas›zl›¤›na ve sahteli¤ine
inand›r›lm›flt›r; bu nedenle de efllerinin her birini ilk
geceden sonra öldürtmeye yemin etmifltir. Ancak
fiehrazat, Sultan’a 1001 gece boyunca anlatt›¤› ilginç
masallarla hayat›n› kurtar›r. Giderek meraklanan Sultan
bu idam hükmünü her gün geciktirir ve sonunda da bu
kanl› plandan vazgeçer. fiehriyar’a fiehrazat pek çok
mucize anlat›r; bunlar›, flairlerin dizelerini, halk
flark›lar›n›n sözlerini masal ve maceralarla birlefltirerek
gerçeklefltirmifltir.”
Rimski-Korsakov ayr›ca dinleyicilerin hayal gücünü
desteklemek için kulland›¤› epizodlar› flöyle aç›klam›fl:
“fiehrazat’› bestelerken 1001 Gece Masallar›’ndan al›nan
ayr›, birbiriyle ilgisiz epizot ve tablolar› de¤erlendirdim:
Prens Kalender’in fantastik öyküsü, Prens ve Prenses,
Ba¤dat Festivali ve üzerinde bronz savaflç› bulunan
kayal›kta geminin parçalan›fl›. Birlefltirici unsur olarak ise
birinci, ikinci ve dördüncü bölümlerin bafl›nda ve üçüncü

bölümün intermezzosunda keman solo için k›sa
introdüksiyonlarla fiehrazat’›n haflin Sultan’a harika
masallar›n› anlatmas›n› yans›tt›m; dördüncü bölümün
bitimi (conclusion) de ayn› artistik amaçla yaz›ld›.
Süitimde bofl yere leitmotifler, de¤iflmez ayn› fliirsel
fikirler ve kavramlar aran›yor. Buna karfl› ço¤unlukla
leitmotif gibi görünen fleyler yaln›zca senfonik geliflim
için kullan›lan saf müzik malzemesi motifleridir. Bu
motifler birbirlerini de¤ifltirerek, ba¤lant› kurarak süitin
her yan›na yay›lm›fl, ifllenmifltir. Bazen de de¤iflik tarzda
belirerek ayr› görüntü, hareket ve resmi canland›r›r.
Bestelerimde çok belirgin bir program aramaktan
hofllanmad›¤›m için sonradan (yeni bask›da) her bölümü
tan›mlayan Deniz ve Sinbad’›n Gemisi, Kalender’in
Öyküsü gibi, ima eden bafll›klar› kald›rmaya yöneldim.
fiehrazat’› bestelerken bu imalar› dosdo¤ru ifade
etmifltim; ancak yavafl yavafl dinleyicinin hayal gücünün
benim fantezimin yol ald›¤› izleri bulmas› için her
dinleyiciye de, arzu ve keyfine göre daha çok zaman ve
özel kavrama olana¤› sa¤lamay› öngörmüfltüm. Dinleyici
benim parçam› senfonik müzik olarak be¤endi¤i
takdirde, baz› çeflitli masal mucizelerinin Do¤u’nun
masal âlemine karfl› uyand›rd›¤› flüphe etkisinin
kaybolmas› ve arka arkaya çal›nan dört parçan›n
hepsinin de ayn› tema üzerine yaz›ld›¤› fikrinin ortadan
kalkmas› tüm arzumdur. E¤er öyle olsayd›, süitim
özellikle fiehrazat ismini tafl›r m›yd›? Çünkü bu isim ve
1001 Gece Masallar›’ndan adl› alt bafll›k herkesin
kafas›nda Do¤u’yu ve masallar›n› hat›rlatmaz; bunu
yan›nda, müzikal serimdeki (exposition) belirli detaylar,
bunun hep ayn› (fiehrazat olmas› gereken) kifli
taraf›ndan haflin kocas›n› e¤lendirmek için anlat›lan tüm
bu de¤iflik masallar gerçe¤ini ima eder.”
Temalar›n s›k s›k duyuluflunun s›k›c› olmamas›n›n
nedeni, ö¤rencileri olan Respighi ve Stravinsky’nin
hayran kald›¤› sihirli orkestrasyon olan bu renkli ve fliir
dolu süitte, 1. bölümün 2/2’lik ölçüdeki a¤›r ve törensel
(largo e maestoso) tempodaki fortissimo k›sa giriflinde
(introduction) önce yayl› çalg›lar, klarnetler, fagotlar,
trombonlar ve tuban›n teksesli (unison) duyurduklar›
gösteriflli tema ile Sultan fiehriyar tan›mlan›r: Ac›mas›z
Sultan, fiehrazat’a zalim cümlesini söylemifltir. fiehrazat
ise 4/4’lük ölçüde, a¤›r (largo) tempoda ve duygulu
(espressivo) anlat›ml› keman solosuyla zarif biçimde,
tatl›l›kla onun gönlünü al›r. Tizlerde bir kadansla sona
eren bu tema, gerçekten de en zalimleri bile
yumuflatacak bir güzelli¤e sahiptir. fiehrazat
öldürülmeden önce “deniz ve gemici Sinbad”›n harika
öyküsünü anlatmak istemektedir. Masal›na denizi
anlatarak bafllar. Yayl› çalg›larda hafifçe yuvarlanan,
sallanan bir figür; 6/4’lük ölçüde, mezzoforte ve pek
h›zl› olmayan (allegro non troppo) tempoda denizi
yans›t›r. Bu bölmede fiehriyar sab›rs›zca cümlesini
tekrarlar, ancak vahfli öfkesi yavaflça azal›r, istemeyerek
dinlemeye koyulur. fiehrazat, Sinbad’›n öyküsüne bafllar:
6/4’lük ölçüde monoton bir anlat›mla ilginç masal
sürerken fiehriyar zaman zaman eski yeminini
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hat›rlamakta, fiehrazat ise öyküyü b›rak›p onu –keman
solosu temas›yla– yumuflatmaya çal›flmaktad›r. Sonunda
öfkesinin azald›¤›, flüt taraf›ndan tatl› (dolce) flekilde
duyurulan fiehriyar temas›yla anlafl›l›r.
2. bölüm genifl (lento), a¤›rca (andante) ve çok çabuk
(allegro molto) tempolarda sürer ve Prens Kalender
bafll›¤›n› tafl›r. 1001 Gece Masallar›’nda üç Kalender
öyküsü vard›r ve dilenerek dolaflan bir dervifl olan
Kalender her defas›nda bir prense dönüflür. RimskiKorsakov hangi öyküyü kulland›¤›n› belirtmemifltir.
Bölümde önce, fiehrazat’›n tatl› keman solosu belirir.
Daha sonra fagot, masal› h›mh›m flekilde burnundan
anlatan do¤ulu masalc›y› ustaca taklit ederek, 3/4’lük
ölçüde, tatl› ve duygulu (dolce ed espressivo) flekilde ve
a¤›rca (andante) tempoda, Kalender’in öyküsünü
duyururken sürdinli dört kontrbas ona efllik eder. Bu
temay› önce arp eflli¤inde obua, sonra kemanlar, en
sonda da tahta üflemeler ve korno pizzicato yayl› çalg›lar
eflli¤inde seslendirir. Birden ortam de¤iflir, savaflç› bir
temay› trombonlar, –trompetlerin ekolu cevab›yla–
sürdinli olarak ilan eder; bu tema yine fiehriyar’›n sert
temas›n› an›msat›r. Ritim parlak bir marfla dönüflür,
önceki temalardan fragmanlar belirir, giderek canlanan,
neflelenen bölüm, Rimski-Korsakov’un usta
orkestrasyonu ile sanki genç bestecilere bir çalg›lama
dersi verir gibi tüm renkleri, nüanslar›, kontrastlar›
yans›t›rak sona erer.
3. bölüm a¤›rca, çabukça gibi (andantino quasi
allegretto) tempoda, 6/8’lik ölçüde ve hafifçe bafllayan
büyüleyici bir romans havas›nda Genç Prens ile Genç
Prenses’in aflk›n› yans›t›r. Ancak Rimski-Korsakov bu
bölümde hangi masal› örnek ald›¤›n› yine belirtmemifltir.
Bölüm kemanlar›n sevimli ve zarif flark›s›yla bafllar. Bu
flark› da, zaman zaman fiehrazat temas›yla kesintiye
u¤rar. Daha sonra bir dans epizodu gelir: Sanki genç
prenses, esirlerinin prensin huzurunda dans etmesini
emretmifltir. Zarif (grazioso) flekilde gerçekleflen dansta,
vurma çalg›lar›n, triangle (üçgen), def, trompet ve
timpaninin ola¤anüstü ustal›kla de¤erlendirilifli oryantal
bir hava yarat›r. Bölümde ilk kez fiehrazat’›n temas›
duyulur. Bu defa solo keman›n anlataca¤› daha çok fley
var gibidir. Fakat yine de sonunda genç âfl›klar›n
öyküsüne devam edilir.
4. bölüm oldukça çabuk (allegro molto) tempodad›r ve
Ba¤dat’ta Festival ile bafllar. Ancak daha önce Sultan
fiehriyar’›n bu öykülere son vermek isteyen havada
temas› belirirse de, fiehrazat onu yine yat›flt›rm›fl,
resitatif keman solosu festivale yol göstermifltir. Ba¤dat
Festivali daha önceki temalar›n kar›fl›m›yla 6/16’l›k
ölçüdeki ana tema ve 3/8’lik ölçüdeki ikinci temayla
ç›lg›n bir dansa dönüflür. ‹kinci bölümün savaflç› sert
temas›, üçüncü bölümden romans gibi temalar da dansa
kar›fl›r. En sonunda trombonun, geminin m›ktan›sl› da¤a
(ya da üzerinde bronz savaflç› bulunan kayaya
çarpmas›n›) canland›r›fl›, denizdeki f›rt›na havas› bu
festivale son verir. Rimski-Korsakov belki de, eski
denizcilik y›llar›ndan kalan an›lar›n› da de¤erlendirerek

ustaca oluflturdu¤u f›rt›nayla bu kazay› canland›r›r.
F›rt›na, ritmin 6/4’lük ölçüye geçmesiyle diner; daha
bar›flç› ve sakin bir hava oluflur. Bu heyecanl› masal
fiehriyar’› fiehrazat ile uzlaflt›rm›flt›r. Art›k zalimli¤inden
vazgeçmifl, vezirin ak›ll› ve güzel k›z› fiehrazat ile
evlili¤ini sürdürmeye karar vermifltir. Süit bu bar›flç›
havadaki bitifl (conclusion) ile sona ererken fiehrazat ve
fiehriyar temalar› da birleflir (Süre 35’).
Mirzayev (1961-)
Üç Denizin Senfonisi*
Tekfen Filarmoni bugün Karadeniz, Hazar Denizi ve
Do¤u Akdeniz ülkelerinin müzisyenlerini bir araya
getirerek, sahnede 23 ulusun bayra¤›n› dalgaland›r›yor.
fiimdiye kadar sahnede birleflen bu üç deniz, bu sefer
Tekfen’in 50. kurulufl y›ldönümü için, Azeri kompozitör
‹lyas Mirzayev’in besteledi¤i Üç Deniz’in Senfonisi’nde
bulufluyor. Prömiyeri ‹stanbul Müzik Festivali’nde
yap›lan bu yeni eser, Tekfen Filarmoni’nin klasik bat›
müzi¤i ile do¤unun ezgi ve sazlar›n› birlefltiren özgün
repertuar› gibi, birçok kültürün sentezidir. Befl bölümden
oluflan senfonide ‹pek Yolu, Balkanlar ve Akdeniz’in
çalg›lar› olan kanun, ud, kemança ve neyin yan› s›ra
Mirzayev’in piyanosu solo olarak yer almaktad›r. Üç
Denizin Senfonisi’nde, t›pk› denizlerin sürekli de¤iflen
hali gibi, hüzün, dinginlik ve f›rt›na birbirini takip ediyor.
Dinleyici birinci bölümde, esere özgün leit motif ile k›sa
sürede tan›fl›yor. “Deniz” olarak adland›r›lan bu melodi,
eser boyunca farkl› h›z ve hislerle de¤iflik ses ve tarzlar
aras›nda birlefltirici bir unsur olarak varl›k gösteriyor.
Orkestran›n k›vrak bafllang›c› yerini tempolu kanuna
b›rak›yor. ‹kinci bölümde Akdeniz’in udu güneyden, biraz
da flarktan t›n›larla söz al›yor. Piyano ile bafllayan üçüncü
bölümde Azeri kemança beraberinde hüznü getiriyor.
Ney ile neredeyse duraksamadan dördüncü bölüme
geçiyor, Dede Efendi’nin notalar›yla eskiye yelken
aç›yoruz. Zaman yolculu¤unun ard›ndan rotay› kuzeye
Balkanlara çeviriyoruz. Orkestra ve piyano ile bafllayan
dördüncü bölümde hüzün kaç›n›lmaz y›k›l›fla kadar
giderek t›rman›yor. Eser, y›k›l›fl›n ard›ndan bu sefer
tempolu, Balkan havas›nda bir scherzo ile devam ediyor
ancak bölüm yavafllayarak hüzün ile sona eriyor. Beflinci
ve son bölüm, kanunun serbest ritimleriyle bafll›yor ve
vurmal›larla adeta bir diyalo¤a girerek bat› ve do¤u
birbiriyle konufluyor. fiekilsel olarak senfoni ile
konçertoyu birlefltiren Üç Denizin Senfonisi, özünde
dünyada tek bir denizin oldu¤u mesaj› müzi¤in evrensel
dilinde aktarmay› amaçl›yor.

ECE DEM‹RC‹ & BARENNIE MOON
Ece Demirci piyano piano
Barenn›e Moon keman violin
Wolfgang Amadeus Mozart
Sol Majör 6. Sonat, KV 301
Sonata in G Major, No.6, KV301
Allegro con spirito-Allegro
Si bemol Majör 15. Sonat, KV 454
Sonata in B flat Major, No.15, KV454
Largo-Allegro- Andante- Allegretto
Ara Interval
Wolfgang Amadeus Mozart
Mi Minör 4. Sonat, KV 304
Sonata in E Minor, No.4, KV304
Allegro-Tempo di Menuetto
Si bemol Majör 10. Sonat, KV 378
Sonata in B flat Major, No.10, KV378
Allegro-Tempo di Menuetto
Ece Demirci
Piyanoya Rana Erksan’la bafllayan Ece Demirci, Mimar
Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda önce k›sa
bir süre Devlet Sanatç›s› Gülsin Onay’la çal›flmas›n›n
ard›ndan ö¤renimini Prof. Metin Ö¤üt’le sürdürerek
yüksek lisans e¤itimini tamamlad›; kazand›¤› üç burstan
(DAAD-Arfl. Gör. ve Avusturya Hükümeti burslar›) DAAD
bursuyla Almanya’n›n Hannover Müzik Yüksek
Okulu’nda Prof. B. Ebert’in, daha sonra ise Essen
Folkwang Müzik Yüksek Okulu’nda Prof. C. Vickers’›n
ö¤rencisi oldu. Yüksek lisans ve konser piyanistli¤i
bölümü diplomalar›n› alan sanatç›, oda müzi¤i alan›nda
da Prof. Altenburger, Prof. Bayerle ve Prof. ‹llerhaus ile
çal›flt›. Ünlü Türk bestecisi Cemal Reflit Rey’den teori ve
kompozisyon dersleri alan ve 1986 y›l›nda Lions
Kulübü’nün verdi¤i bursla Salzburg’daki Mozarteum
Akademisi yaz kurslar›nda Prof. P. Lang ve Prof. T.
Nikolaijewa ile çal›flan Demirci, 1988 y›l›nda 8. Ulusal
Piyano Yar›flmas›’nda üçüncülük ödülü ald› ve ünlü
besteci A. Schönberg’in asistan› Peter Stein’›n “Yeni
Viyana Okulu” semineri konserlerine icrac› olarak kat›ld›;
1993 Uluslararas› Troja Müzik Festivali’nde “Müzik im
Kontex” ile oda müzi¤i tarz›nda, ayr›ca solo konserler
verdi; 1996 Münster 96 Spektakel Festivali ve 1998 CRR

* Program notu Dori Kiss Kalafat’a aittir.
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Uluslararas› Piyano Festivali’nde çald›. Essen Üniversite
Orkestras› ile Bursa ve Çukurova Devlet Senfoni
Orkestralar›yla konserler veren sanatç›, Japonya’n›n
Tokyo Türk Büyükelçili¤i’ndeki konserinde büyük be¤eni
toplad›. “George Enescu Filarmoni” Orkestras› eflli¤inde
Bükrefl’te de verdi¤i konserlerle büyük ilgi toplayan, solooda müzi¤i olarak radyo ve televizyon kay›tlar› bulunan
Ece Demirci, yurtiçi ve yurtd›fl› konser faaliyetlerine
devam etmekle birlikte Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda ö¤retim görevlisi
olarak görev yapmaktad›r.
Ece Demirci
Starting her piano studies with Rana Erksan, Ece
Demirci graduated with honours from the Department
of Postgraduate Studies at the Mimar Sinan Fine Arts
University State Conservatoire where she briefly
worked with State Artist Gülsin Onay and then with
Prof. Metin Ö€üt. The recipient of three scholarships
(DAAD from German Academic Exchange Service,
Research Assistance scholarship and the Austrian
State scholarship), Demirci chose to study in Germany
with Prof. B. Ebert at the Hannover Music Academy
and then with Prof. C. Vickers at the Essen Folkwang
Music Academy with her DAAD scholarship. Demirci
received an Aufbaustudium diploma for her
Postgraduate studies and a Konzert-Examen diploma
from the department of Concert Piano. Furthermore,
the artist worked with Prof. Altenburger, Prof. Bayerle
and Prof. Illerhaus in the field of chamber music.
After taking theory and composition lessons from the
famous Turkish compositor Cemal Reflit Rey, Demirci
worked with Prof. P. Lang and Prof. T. Nikolaijewa at
the Mozarteum Academy Summer Courses in
Salzburg with a scholarship she received from Lions
Club in 1986. The winner of third prize at the 8th
National Piano Competition in 1988, Demirci
performed in a series of concerts for the ‘New
Viennese School’ seminar led by the famous
compositor A. Schönberg’s assistant Peter Stein.
Ece Demirci gave solo concerts and performed
chamber music with Müzik im Kontex at the 1993
International Troy Music Festival. The artist appeared
in festivals like 96 Spektakel Festival in Münster and
C.R.R. International Piano Festival in 1998. Demirci
played with the Essen University Orchestra, Bursa and
Çukurova State Symphony Orchestras and was
celebrated for her performance at the Turkish Embassy
in Tokyo, Japan. With numerous solo and chamber
music performances recorded during radio and
television broadcasts, the artist is still engaged in
national and international concerts. Demirci’s latest
performance in Bucharest with George Enescu
Philarmonics received great critical acclaim and
extensive coverage in the foreign press. Ece Demirci is
currently an associate professor at the Mimar Sinan
Fine Arts University State Conservatoire.

Barenn›e Moon
1988-1989 y›llar› aras›nda New York’daki Juilliard School
of Music’de Prof. Dorothy Delay ile çal›flan keman
sanatç›s› Barennie Moon, 1990-1991 y›llar› aras›nda Köln
Müzik Yüksek Okulu’nda Prof. Igor Ozim yönetiminde
müzik çal›flmalar›na devam etti; 1992 y›l›nda girdi¤i ve
Prof. Andreas Reiner ile çal›flt›¤› Folkwang Yüksek
Okulu’ndn 1997 y›l›nda dereceyle mezun oldu. 2001
y›l›nda Prof. Zachar Bron yönetiminde konser yeterlili¤ini
veren Moon, baflta Kore Birli¤i Yar›flmas› ve Korean Times
Yar›flmas› olmak üzere pek çok müzik yar›flmas›nda
birincilik ödülüne, Almanya’n›n Lahr kentinde düzenlenen
Uluslararas› Müzik Yar›flmas›’nda ikincilik ödülüne ve
Folkwang Yüksek Müzik Okulu’nu temsilen kat›ld›¤›
Alman Müzik Yüksek Okullar› Yar›flmas›’nda da birincilik
ödülüne lay›k görüldü. Bugüne dek Paris Bastille
Orkestras›, Seoul Filarmoni Orkestras›, Sofya Ulusal
Radyo Senfoni Orkestras›, Berlin Senfoni Orkestras›,
Berlin Oda Müzi¤i Orkestras› ve Zürih Oda Müzi¤i
Orkestras› gibi çeflitli orkestralarda solist olarak görev
alan sanatç›, baflta Amsterdam Concertgebouw ve Berlin
Filarmoni olmak üzere tüm Avrupa’da say›s›z kez solo
olarak sahne almas›n›n yan› s›ra, misafir sanatç› olarak da
birçok kez Berliner Festwochen’a (Berlin Festivali) kat›ld›.
Berlin Oda Müzi¤i Orkestras› ile konserlere kat›lan ve
Alman Radyo Televizyon Kanal› SWR’de keman sanatç›s›
olarak görev alan sanatç›, 2001-2006 y›llar› aras›nda
Berlin Senfoni Orkestras›’nda 1. Keman’da görev alm›fl
olup 2006 y›l›ndan itibaren de WDR Senfoni
Orkestras›’nda yine 1. Keman’da sahne almaktad›r.
Barenn›e Moon
Working with Prof. Dorothy Delay at the Juilliard
School of Music in New York from 1988 to 1989,
violinist Barennie Moon continued his music studies
under Prof. Igor Ozim at Cologne Hochschule für
Musik from 1990 to 1991. Entering Folkwang
Hochschule für Musik in 1992, the artist continued his
studies under Prof. Andreas Reiner and graduated with
honours in 1997. Demonstrating his proficiency in
concert performance under Prof. Zachar Bron in 2001;
Moon has been a prize winner in many music
competitions including first prize at the Korean Times
Competition, second prize at the International Music
Competition in the German city of Lahr and first prize
at the German Music Academies Competition where he
represented Folkwang Hochschule für Musik.
Performing in concerts with the Berlin Chamber
Orchestra and working as a violinist at the German
Radio Television Channel SWR, the artist plays as the
First Violin at the WDR Symphony Orchestra since
2006 following his position at the Berlin Symphony
Orchestra as the First Violin between 2001-2006.
A solo performer at many orchestras including the Paris
Bastille Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra, Sofia
National Radio Symphony Orchestra, Berlin Symphony
Orchestra, Berlin Chamber Orchestra and Zurich
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Chamber Orchestra in the past, the artist has frequently
performed as a soloist at orchestras across Europe
including Amsterdam Concertgebouw and Berlin
Philharmonic in addition to regularly participating to
the Berliner Festwochen festival as a guest artist.

PROGRAM NOTLARI
Mozart (1756-1791)
Sol Majör 6. Sonat, KV 301
Allegro con spirito-Allegro
Mozart’›n 1778 fiubat’›nda Mannheim’da yazd›¤› san›lan
ve Pfalz Kontesi Maria Elizabeth’e ithaf edilen 6 sonat›n
ilki olan Mi Minör Sonat’ta, Dresdenli konzertmayster
Joseph Schuster’in keman sonat› konusundaki etkilerinin
ilk belirtileri sezilir. Mi minör sonatta ana temay› sunma
görevi önce kemana verilmifl, piyanoyla eflitlik konusunda
ilk ad›mlar at›lm›flt›. Schuster’in sonatlar›n› inceledi¤i ve
s›k s›k çald›¤›, Mozart’›n Salzburg’daki k›zkardefline
Münih’ten yazd›¤› ve bu sonatlar›n kopyalar›n› da
yollad›¤› 6 Ekim 1777 tarihli mektuptan da anlafl›l›r.
Mozart bu popüler sonatlar›n fena olmad›¤›n›, kendi 6
sonat›n› da bu stilde yazaca¤›n› anlat›r. Mannheim saray
baflkemanc›s› Christian Cannabich’le düzenlenen müzikli
partilerde çal›nd›¤› bilinen bu sonatlar›n ilk üçü (KV 301302-303) Paris’ten önce Mannheim’da bestelendi, ancak
dizgisini yapt›rma olana¤› bulunamad›¤› için Op. 1
bafll›¤›yla bask›s› Paris’e kald›. Mozart 26 Eylül 1778’de
Paris’ten ayr›l›rken bask›lar› bitmeyen bu sonatlar›n yolda
Kaysersheim’da eline geçen nüshalar›n› 7 Ocak 1779’da
Münih’te ithaf etti¤i Kontes’e bizzat kendi eliyle
sunabildi. ‹ki bölümlü olan sonat›n 4/4’lük ölçüde, mi
minör tonda ve çoflkulu, esprili çabukluktaki (allegro con
spirito) tempoda bafllayan 1. bölümünün giriflinde ilk
melodik temay› keman duyurur. Ritmik yap›daki ikinci
temay› ise piyano sunar. Sonra da rollerini mükemmel
tarzda de¤iflirler. Hatta keman, piyanonun “alberti bas”
denen k›r›k akorlarla melodiye basit efllik tarz›n› bile taklit
eder. Keman›n efllik partisi de hiç bofl b›rak›lmam›flt›r ve
bu çalg›ya verilen önemi belirtir. (Ancak yine de baz›
uzmanlar, o arada Mozart’›n Hollandal› Dejean için flüt
eserleri yazmas› nedeniyle, keman partisini daha çok flüte
yak›n bulur.) 2. bölüm 3/8’lik ölçüde, mi minör tonda,
çabuk (Allegro) tempoda, geleneksel 3 bölmeli (ABA)
Frans›z rondosu formundad›r. Bu kez keman, Gigue
benzeri melodiyi piyanodan kaparak al›r. Ortadaki sol
minör tondaki bölmeyi ise keman, noktal› ritimde tek
bafl›na duyurur (Süre 15’).
Si bemol Majör 15. Sonat, KV 454
Largo-Allegro-Andante-Allegretto
Mozart 1784 y›l› bafllar›nda Viyana’dan babas›na
gönderdi¤i mektupta oldukça gururluydu: Befl haftadan
az sürede 22 konsere ç›km›fl, k›saca Akademie ad› verilen

konserlerde, Richter Akademisi’nde, Viyana’daki Rus
Elçisi Prens Gallitzin’in kona¤›nda ve Kont Johann
Esterhazy’nin saray›nda çalm›flt›. Bu aradaki bestecilik
çal›flmalar› da verimliydi: Mart ay›nda piyano ve üfleme
çalg›lar dörtlüsü için Mi bemol Majör Beflli’den (KV 452)
üç hafta sonra, Sol Majör No. 17 Piyano Konçertosu’ndan
(KV 453) hemen sonra yine bir Akademie konseri için
Mantua’dan gelen ‹talyan kad›n kemanc› Regina
Strinasacchi (1761-1839) için Si bemol Majör PiyanoKeman Sonat›’n› (KV 454) besteledi. Ancak yetifltirebildi¤i
keman partisini 29 Nisan günü, konser akflam› 20
yafl›ndaki kemanc›ya verebildi; piyano partisini bir
eskizden –büyük bir ustal›kla– kendi çald›. Eskizde
yaln›zca efllik motifleri ve tonalite de¤ifliklikleri
iflaretlenmiflti. ‹mparator II. Josef’in huzurunda,
Kärntnertor Tiyatrosu’ndaki konser baflar›l› olmufl, Wiener
Zeitung (Viyana Gazetesi) bu yeni sonat›n tüm
dinleyicilerce be¤enildi¤ini yazm›flt›. Mozart da
konserden ve Strinasacchi’den memnun kalm›fl, babas›na
yazd›¤› mektupta, kemanc›n›n çok zevkli ve duygulu bir
çal›fl› oldu¤unu bildirmiflti. Ertesi y›l baba Mozart da,
Salzburg’da dinledi¤i bu ‹talyan kemanc›y› överek o¤luna
hak veriyor ve “...her notay› duyguyla seslendiriyor;
senfonilerde bile her fley anlaml›, Adagio’da ise kimse
onun gibi hissederek çalamaz. Yani, yetenekli bir kad›n
bir erkekten daha etkili çalabilir san›r›m” diyordu.
Konser akflam›, canl› bir tempoda bafllam›fl olan sonat›n
Allegro’suna Mozart sonradan a¤›r bir girifl eklemifl,
bestelenifl tarihi olarak “Viyana, 21 Nisan 1784- Keman
Eflli¤inde Bir Piyano Sonat›” kayd›n› düflmüfltü.
Mozart’›n son üç büyük sonat›n›n ilki olan Si bemol
Majör Sonat, tümüyle kendine özgü bir benzetim stiliyle
yaz›lm›fl, bir çalg›n›n duyurdu¤u müzik cümlesi di¤eri
taraf›ndan aynen ya da süslenerek taklit edilmifl ve bu
da, büyük bir denge içinde gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca
Mannheim ve Paris Keman Sonatlar›’nda bafllat›lan
diyalog prensibi gelifltirilmifl, yenilik olarak virtüozlu¤a
varan konçertant bir çal›fl öngörülmüfltür. Elyazmas›
Stockholm’de bulunan sonat, ilk kez 1784’te Viyana’da
Torricella taraf›ndan “3 Sonates pour le clavecin, la
dernière accomp. de violon” (Sonuncusu Keman Efllikli
Olan, Klavsen Için 3 Sonat) bafll›¤›yla yay›mlanm›flt›r.
Üç bölümlü sonat›n 1. bölümü si bemol majör tonda,
4/4’lük ölçüde ve ancak 13 mezür süren a¤›r (largo) ve
törensel bir giriflle bafllar; iki çalg› da birbirini taklit eder
gibidir. Yine ayn› tonalite ve ölçüde, ancak çabuk (allegro)
tempodaki bölmede ise iki çalg›, özellikle ikinci teman›n
duyuruluflunda ideal flekilde dengelidir. Tekrar (reprise)
k›sm›nda ikinci teman›n tekrar beliriflinde iki çalg›
rollerini de¤ifltirir. 2. bölüm 3/4’lük ölçüde, mi bemol
majör tonda, a¤›rca (andante) tempoda ve rapsodik bir
anlat›mdad›r. Eserin en baflar›l› bölümü olarak görülen
Andante’de ana temay› önce, büyük bir içtenlik ve
virtüözlükle yaln›z keman sunar. Elejik mizaçta, flafl›rt›c›
armonilerle dolu bölümde teman›n ikinci duyuluflunda iki
çalg› yine buluflur. Si bemol minör tondaki, gelifltirim
tarz› orta bölmede ise a¤›r (largo) girifl, armoni d›fl›
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de¤iflimlerle an›msan›r. 3. bölüm 4/4’lük ölçüde, yine si
bemol majör tonda, çabukça (allegretto) tempoda bir
rondodur. Mozart’›n sonatlar›nda yeni uygulamaya
bafllad›¤› virtüöz yorum özellikle parlak coda’da zirveye
ulafl›r, hem de aldat›c› Allegretto bafll›¤›na hiç uymayan
h›zda birbirini izleyen ya da tamamlayan, çözen usta
bulufllarla... Mozart’›n ölümünden sonra, efli
Constanze’nin anlatt›¤› bir öykü de ilginçtir: Konser
akflam› locas›nda oturan ‹mparator II. Josef, dürbünüyle
bakt›¤›nda Mozart’›n önünde nota olmad›¤›n› fark eder.
Mozart’a, sonat›n notas›n› getirmesini emreder. Nota,
yaln›zca ölçü çizgileri çekilmifl bir porteden ibarettir ve
baz› yerlerine yaln›zca notlar düflülmüfltür! (Süre 25’)
Mi Minör 4. Sonat, KV 304
Allegro-Tempo di Menuetto
21 yafl›ndaki Mozart mali güçlükler nedeniyle ç›kt›¤›
Münih-Mannheim-Paris yolculu¤unda babas› Leopold’un
da etkisiyle o zamanlar iyi sat›fl yapan, ev müzi¤inde çok
kullan›lan keman-piyano sonat› bas›m›na da yönelmifltir.
Paris’te 1778 bahar› bafl›nda yazd›¤› ve Pfalz Kontesi
Maria Elizabeth’e ithaf etti¤i alt› piyano- keman
sonat›n›n Op. 1 (KV 301-306) dördüncüsü olan sonat da
di¤erleri gibi iki bölümlü ve e¤lendirici yap›dad›r.
Mannheim’da bunlar›n üçünü tamamlayan, ancak
dizgici bulamay›nca bestelemeye Paris’te devam eden
genç besteci, duygular›n› biraz dizginlemeyi ö¤renmifl,
piyano ve keman aras›ndaki gerçek diyalog olana¤›n› iyi
kullanm›fl, ancak bunlar›n içinde en baflar›l›s› say›lan ve
minör tonda tek olan mi minör sonatta piyanoya daha
fazla a¤›rl›k vermifltir. Ancak yine de memnun kalmayan,
babas›na yazd›¤› 20 Temmuz 1778 tarihli mektubunda,
“fiimdiye kadar istedi¤imi kimse vermek istemedi; talep
etti¤imi karfl›lamad›, sonunda 15 ‘yeni’ Lui alt›n›na
vermek zorunda kald›m” diye yak›nan Mozart’›n bu
eserleri 1778 Kas›m’›nda Paris Sieber yay›nevince, sanki
ondan daha önce hiçbir fley yay›mlanmam›fl gibi, “‹lk
Eserler” ad›yla ve “Klavsen ya da Fortepiyano ile Bir
Keman Efllikli Sonatlar” bafll›¤›yla bas›ld›. Tüm dizinin en
önemlisi say›lan sonat›n 4/4’lük ölçüdeki (alla breve), mi
minör tondaki, çabuk (allegro) tempodaki 1. bölümünün
ana temas› yap›s›nda tematik bir kontrast içerir. Giriflteki
huzursuz hava güçlü 8’lik notalarla ileri hamle yapan bir
karaktere dönüflür. Yine mi minör tondaki Menuetto’nun
ise eski moda menuet dans›yla ilgisi yok gibidir; ilk
bölmenin tekrar›nda, –trio yerine geçen mi majör
intermezzodan sonra– çok k›salt›lm›fl ve konçertant
tarzda minörde sona ulaflt›r›lm›flt›r (Süre 15’).

Op. 2 No. 4 olarak 1781’de yay›mlad›¤› ve Mozart’›n
Salzburg’a döndükten sonra, 1779’un ilk günlerinde
yazd›¤› öne sürülen bu sonat› ise 1778’dekiler gibi iki
de¤il, üç bölümlüdür. Ancak sanatç› k›z kardefline
yazd›¤› 15 Aral›k 1781 tarihli mektubunda, sonat› 7 Nisan
1781 gecesi Salzburg saray kemanc›s› Antonio Brunetti
için besteledi¤ini belirtir; yaln›zca keman partisini ka¤›da
geçirmifl, piyanoyu ise kendisi ezberden çalm›flt›r.
Paris’te annesinin ölümünün ve evlenme teklifinin
Aloysia Weber taraf›ndan reddedilmesinin besteciye
verdi¤i karmafl›k ruh hali, özellikle eserin ›l›ml›
çabukluktaki (allegro moderato) tempoda, 4/4’lük
ölçüde, si bemol majör tonda bafllayan 1. bölümün dört
ana temas›nda belirgindir. En etkileyici fa majör tema,
beklenmedik bir flekilde gelifltirim (développement)
bölümünü bafllat›r. Derin anlaml› 2. bölüm a¤›rca,
tutumlu ve ezgisel (andantino sostenuto e cantabile)
tempoda, yine 4/4’lük ölçüdedir. J. Chr. Bach’›
an›msatt›¤› gibi, Saraydan K›z Kaç›rma operas›n› da
müjdeler. Kemanla piyanonun yumuflak ve gizli
diyaloglar› zaman zaman tutkulu ve ça¤layan ezgilerle
birbirini izler. Sonat›n kalbi olan, eserin bu en güzel
bölümünü izleyen 3/8’lik ölçüde, çabuk (allegro)
tempoda ve si bemol majör tondaki canl› Rondeau ise,
Paris ve Salzburg’un birbirine kar›flm›fl zarif atmosferini
yans›t›r (Süre 19’).

LA PETITE BANDE
La Pet›te Bande
S›g›swald Ku›jken flef conductor †
G›org›o Mandoles› fagot bassoon ‡
Wolfgang Amadeus Mozart
La Majör 29. Senfoni, KV 201-186a
Symphony in A Major, No.29 KV201-186a
Allegro moderato-Andante-Menuetto-Trio-Allegro con spirito
Wolfgang Amadeus Mozart
Fagot ‹çin Si bemol Majör Konçerto, KV 191
Concerto in B flat Major for Fagot, KV191 ‡
Allegro-Andante ma Adagio-Rondo: Tempo di Menuetto
Ara Interval
Wolfgang Amadeus Mozart
Re Majör Keman Konçertosu, KV 218
Violin Concerto in D Major, KV218 †
Allegro- Andante cantabile- Rondeau. Andante graziosoAllegro ma non troppo
Wolfgang Amadeus Mozart
Si Majör Senfoni No. 33, KV 319
Symphony in B Major, No.33, KV319
Allegro assai-Andante moderato- Menuetto- Finale. Allegro
assai

S›g›swald Ku›jken
1944 y›l›nda Brüksel yak›nlar›nda do¤an Sigiswald
Kuijken, Bruges ve Brüksel konservatuarlar›nda ald›¤›
keman e¤itimini, 1964 y›l›nda Maurice Raskin’le Brüksel
Konservatuar›’nda tamamlad›. Sanatç›n›n 1964-1972
y›llar› aras›nda üyesi oldu¤u, Avrupa ve ABD’de
konserler veren Brüksel kökenli Alarius Toplulu¤u’nun
di¤er üyeleri aras›nda Wieland Kuijken, Robert Kohnen
ve Janine Rubinlicht bulunuyordu. Kuijken, zaman
içerisinde aralar›nda kardeflleri Wieland ve Barthold,
Gustav Leonhardt, Robert Kohnen, Anner Bylsma, Frans
Bruggen ve René Jacobs’un bulundu¤u barok müzi¤i
uzmanlar›yla, kiflisel oda müzi¤i projelerine imza atmaya
bafllad›. Deutsche Harmonia Mundi ve Gustav
Leonhardt’›n cesaretlendirmesiyle 1972 y›l›nda barok
orkestras› Le Petite Bande’yi kurdu; topluluk,
kuruluflundan bu yana Avrupa, Avustralya, Güney
Amerika, Çin ve Japonya’da say›s›z konser verdi, birçok
plak flirketinden (Deutsche Harmonia Mundi, Seon,
Accent, Denon, Hyperion) çok say›da CD ç›kard›.
Kuijken’in 1986 y›l›nda François Fernandez, Marleen
Thiers ve Wieland Kuijken’le birlikte kurdu¤u Kuijken
Yayl› Sazlar Dörtlüsü, klasik dönem yayl› sazlar dörtlüsü
ve befllisi eserlerinde uzmanlaflt›. (Yayl› sazlar befllisi
eserlerinde birinci keman olarak Ryo Terakado
kat›l›yordu.) Sanatç›n›n Mozart ve Haydn’›n yayl› sazlar
dörtlüsü ve befllisi için yaz›lm›fl eserleri Denon plak

Si bemol Majör 10. Sonat, KV 378
Allegro moderato-Andantino sostenuto e cantabileRondeau. Allegro

23.06.2006
Cuma Friday, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Sponsor

Mozart 1778 y›llar›nda besteledi¤i sonatlarla, keman
sonat›n› keman-piyano sonat› düzeyine ç›kart›p bu iki
çalg›ya efl görevler vererek yeni bir ç›¤›r açt›. Artaria’n›n
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Thomas Hengelbrock Balthasar Neumann Ensemble,
Jordi Savall yönetimindeki Orchestre des Nations,
Rinaldo Alessandrini yönetimindeki Concerto Italiano
gibi birçok orkestra ve toplulukla birlikte çald›. Philidor
ve Zefiro klasik sekizli üflemeli çalg›lar topluluklar›n›n
üyesi olup Alfredo Bernardini, Alberto ve Paolo
Grazzi’yle beraber çalan Mandolesi halen Zürih’teki
Musik Hochchule Winterthur’da modern ve barok fagot
e¤itimi vermekte, Paris Orkestras›’nda solo fagot olarak
çalmaktad›r.

aras›nda Rameau, Händel ve Haydn’n›n operalar›;
J.S. Bach’›n keman konçertolar› ve orkestra süitleri,
Brandenberg Konçertolar›, Si Minor Mass’›, Magnificat’›,
St John ve St Matthew Pasyonlar›; Haydn’›n Cretion
(Yarat›l›fl) ve The Seasons (Mevsimler) oratoryolar› ve
senfonileri; Gluck’un Orfeo’su; Mozart’›n Requiem’i ve
Do Minor Mass’› bulunmaktad›r. Mozart’›n canl›
kaydedilen Cosi fan Tutte (Bütün Kad›nlar Bunu Yapar)
operas› ise henüz yay›nlanm›fl ve uluslararas› müzik
dünyas›nda büyük yank› yaratm›flt›r.

flirketinden ç›kt›. 1971-1996 y›llar› aras›nda Lahey’deki
Koninklijk Konservatuar›’nda barok keman› dersleri,
1993’ten bu yana ayn› zamanda Brüksel’deki
Muziekconservatorium’da ders veren sanatç› ayr›ca uzun
y›llar boyunca aralar›nda Londra’daki Kraliyet Müzik
Koleji, Siena’daki Salamanca Universitesi ve Accademia
Chigiana’n›n da bulundu¤u çeflitli kurumlara konuk
ö¤retmen olarak ça¤r›ld›. Sigiswald Kuijken 1998’den
beri ara s›ra romantik programa sahip (Schumann,
Brahms, Mendelssohn) “modern” senfoni orkestralar›n›
yönetmektedir.
S›g›swald Ku›jken
Sigiswald Kuijken was born in 1944 close to Brussels.
He studied violin at the conservatories of Bruges and
Brussels, completing his studies at the latter institution
with Maurice Raskin in 1964. From 1964 to 1972,
Sigiswald Kuijken was a member of the Brussels-based
Alarius Ensemble (with Wieland Kuijken, Robert
Kohnen and Janine Rubinlicht), which performed
throughout Europe and in the United States. He
subsequently undertook individual chamber music
projects with a number of Baroque music specialists,
chief among which were his brothers Wieland and
Barthold, Gustav Leonhardt and Robert Kohnen, as well
as Anner Bylsma, Frans Bruggen and René Jacobs. In
1972, with the encouragement of Deutsche Harmonia
Mundi and Gustav Leonhardt, he founded the Baroque
orchestra La Petite Bande, which since then has given
innumerable concerts throughout Europe, Australia,
South America, China and Japan, and has made many
recordings for a number of labels (including Deutsche
Harmonia Mundi, Seon, Accent and Denon). In 1986
he founded the Kuijken String Quartet (with François
Fernandez, Marleen Thiers and Wieland Kuijken),

which specialises in the quartets and quintets (with Ryo
Terakado as first violist) of the Classical period.
Recordings of quartets and quintets of Mozart and
Haydn have appeared on Denon. From 1971 to 1996,
Sigiswald Kuijken taught Baroque violin at the
Koninklijk Conservatorium in The Hague; since 1993
he has taught at the Koninklijk Muziekconservatorium
in Brussels. In addition, he has for many years been in
demand as a guest teacher at a number of institutions.
Since 1998, Sigiswald Kuijken occasionally conducts
‘modern’ symphonic orchestras in romantic
programms (Beethoven, Schumann, Brahms,
Mendelssohn): amongst others the Royal Philharmonic
Orchestra of Flanders, the Cappella Colonienses (WDR
Köln), Orchestre National de Bordeaux & Aquitaine.

La Pet›te Bande
Deutsche Harmonia Mundi plak firmas›n›n deste¤iyle
1972 y›l›nda Gustav Leonhardt yönetiminde Lully’nin
“Le Bourgeois Gentilhomme” adl› yap›t›n› seslendirmek
üzere Sigiswald Kuijken taraf›ndan kurulan La Petite
Bande, ismini XIV. Louis’nin saray orkestras›ndan
almaktad›r. Tüm üyeleri uluslararas› üne sahip,
alanlar›nda uzman müzisyenlerden oluflan topluluk her
ne kadar kal›c› bir topluluk olmak üzere kurulmufl
olmasa da, elde ettikleri baflar› bu sanatç›lar› düzenli
konserler vermeye yöneltti. Repertuar› asl›nda Frans›z
müzi¤inden olufluyor olmakla birlikte zaman içerisinde
‹talyan ustalar›n, Bach, Händel, Gluck, Haydn ve
Mozart’›n eserlerini de kapsayacak biçimde geliflen
topluluk, kuruluflundan bu yana Gustav Leonhardt ve
Sigiswald Kuijken taraf›ndan yönetildi. Barok ve klasik
dönem opera ve oratoryolar›n› kapsayan vokal müzik
eserlerinin de kayd›n› yapan toplulu¤un kaydetti¤i eserler
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La Pet›te Bande
La Petite Bande (Belgium) was founded in 1972 by
Sigiswald Kuijken at the request of the record company
Deutsche Harmonia Mundi in order to record Lully’s
‘Le Bourgeois Gentilhomme’, under the direction of
Gustav Leonhardt. The orchestra takes its name and
constitution from Lully’s own orchestra at the court of
Louis XIV. All its members are internationally
renowned specialists in the early music field. Although
originally La Petite Bande was not meant to become a
permanent orchestra, the success of the recordings was
such that they began to give concerts regularly. Having
initially concentrated mainly on French music, the
orchestra’s repertoire has expanded over the years to
include music by the Italian masters and that of Bach,
Händel, Gluck, Haydn, Mozart and others. La Petite
Bande has recorded instrumental as well as vocal
music, including operas and oratorios from the
Baroque and Classical periods. La Petite Bande
currently makes recordings for Deutsche Harmonia
Mundi, Denon, Accent and Hyperion. La Petite Bande
has performed in a multitude of international festivals
and concert series, in Europe, Japan, Australia, South
America and China. Vivaldi’s Four Seasons are also on
the programme, including performances in the
Netherlands and Mexico. Here again, the reduced
forces guarantee that Vivaldi’s brilliant and often
surprising wit can be enjoyed to the full. Since 1997, La
Petite Bande has been orchestra-in-residence in Leuven.

G›org›o Mandoles›
Winning his first award at Prof. Marco Costantini’s
class at the Rome Saint Cecilia Conservatoire in June
1999, Giorgio Mandolesi took up an interest in
baroque and classical bassoon during his studies at the
Scuola Civica di Musica in Milan. Appointed as the
First Solo Bassoon at Saint Carlo Theatre in Naples,
Fenice Theatre in Venice and Carlo Felice Theatre in
Geneva, the artist is now a member of the Paris
Orchestra as its Solo Bassoon. Formerly an instructor at
the Jove Orchestra de Catalunya and a teacher of
baroque and classical bassoon and chamber music at
the Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, the artist
is currently teaching modern and baroque bassoon at
the Musik Hochchule Winterthur in Zurich. Giorgio
Mandolesi has performed with many orchestras and
ensembles such as La Petite Bande conducted by
Sigiswald Kuijken; Europa Galante under Fabio Biondi;
La Grande Ecurie and Chambre du Roi, both conducted
by Jean-Claude Malgoire; Thomas Hengelbrock
Balthasar Neumann Ensemble; Orchestre des Nations
under Jordi Savall’s baton and Concerto Italiano
conducted by Rinaldo Alessandrini. The artist is a
member of Philidor and Zefior classical wind octet and
performs with Alfredo Bernardini, Alberto and Paolo
Grazzi.

G›org›o Mandoles›
Alberto Grazzi’yle birlikte Milano’daki Scuola Civica di
Musica’da e¤itim görürken barok ve klasik fagotla
ilgilenmeye bafllayan Giorgio Mandolesi, Napoli’deki
Saint Carlo Tiyatrosu’nda, Venedik’te Fenice
Tiyatrosu’nda ve Cenova’da Carlo Felice Tiyatrosu’nda
birinci solo fagot olarak görev ald›; ilk ödülüne 1999 y›l›
Haziran’›nda Roma Saint Cecilia Konservatuar›’nda Prof.
Marco Costantini’nin s›n›f›ndayken sahip oldu. Jove
Orchestra de Catalunya’da e¤itmenlik ve Scuola di Alto
Perfezionamento Musicale’de barok ve klasik fagot ile
oda müzi¤i e¤itmenli¤i yapan sanatç›, Sigiswald Kuijken
yönetimindeki La Petite Bande, Fabio Biondi
yönetimindeki Europa Galante, Jean-Claude Malgoire
yönetimindeki La Grande Ecurie ve La Chambre du Roi,
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PROGRAM NOTLARI

Si bemol Majör Fagot Konçertosu, KV 191
Allegro-Andante ma Adagio-Rondo: Tempo di Menuetto

Mozart (1756-1792)
La Majör 29. Senfoni, KV 201
Allegro moderato-Andante- Menuetto-Trio- Allegro con
spirito

Mozart’›n günümüzde en az çal›nan üflemeli çalg›
konçertosu, Salzburg’da 24 Haziran 1774’de
tamamlad›¤› Fagot Konçertosu’dur. Fagot merakl›s›
Baron Thaddaeus von Dürnitz’in 1803’teki ölümünden
sonra eflyalar› aras›nda bulunmas› nedeniyle onun için
yaz›ld›¤› san›lan 2 keman, 2 viyola, bas, 2 obua ve 2
korno efllikli konçerto için ünlü müzik yazar› A. Einstein
flunlar› söylemifl: “Solistin s›çray›fllar›yla, kadanslar›yla ve
de duygusal pasajlar›yla tam da çalg›ya uygun, gerçek bir
fagot konçertosu. Bafltan sona kadar zevk ve sevgiyle
bestelenmifl; üstelik orkestran›n da canl› bir katk›s›
sa¤lanm›fl.” Asl›nda Münihli amatör fagotçu Baron von
Dürnitz’in Mozart’a 3 konçerto ›smarlad›¤›, ancak bir
tane ald›¤› belirtilir. Konçertoda fagotun teknik ve t›n›
özelliklerini, ses alan›n›n s›n›rlar›n› 18 yafl›ndaki Mozart
ustaca gözetmifl, solist için dezavantaj olabilecek nefes
alma problemlerini azaltm›fl, yaln›zca tutti bölümlerde
–o zamanki âdete göre– solistin de orkestrayla birlikte
çalmas›n› öngörmüfltür. 1. bölümde 4/4’lük ölçüde,
çabuk (allegro) tempoda, si bemol majör tonda
duyurulan ana tema 2. bölüme de uzan›r. 2. bölüm yine
4/4’lük ölçüde, a¤›rca ama pek a¤›r olmayan (andante
ma adagio) tempoda, fa majör tondad›r ve duygulu
anlat›mda olmas›na karfl›n fagot ile 2 obuan›n e¤lenceli
diyaloglar›na da sahne olur. 3. bölüm 3/4’lük ölçüde,
menuet temposunda, rondo formundad›r ve orkestra ile
fagot t›n›sal özellikleriyle karfl› karfl›ya getirilirken solo
çalg› fagota virtüöz pasajlar verilir. Bir barok Concerto
Grosso tarz›ndaki gibi tuttilerde orkestrayla birlikte çalan
fagot, Mozart’›n efllikteki orkestray› birden susturmas›yla
çözüme ulafl›r, solo ustal›¤›n› sergiler (Süre 15’).

Mozart’›n 1773-1774 k›fl›nda Salzburg’da yazd›¤› üç
senfoni (KV 183, 200 ve 201) aras›nda la majör olan›,
daha az çalg› için bestelenmifl olmas›na karfl›n,
di¤erlerine göre daha baflar›l›d›r. Viyana’da üç ay kalan
19 yafl›ndaki genç besteci bu kentteki izlenimlerinden
çok etkilenmifl, Salzburg Piskoposlu¤u baflkemanc›l›¤›
görevini yüklenmifl ve yarat›c› gücünün ba¤›ms›zl›¤›n›
enstrümantal olarak La Majör Senfoni’siyle aç›klam›flt›.
Saray orkestras›n›n k›s›tl› yayl› çalg›lar toplulu¤una ancak
iki obua ve iki kornoyu ekleyebilen Mozart, senfonik
yap›y› bu üfleme çalg›larla ola¤anüstü güçlendirdi ve
senfoni bestecisi olarak benli¤ine kavufltu.
Il›ml› çabukluktaki (allegro moderato) tempoda, 4/4’lük
ölçüde ve la majör tonda bafllayan 1. bölümde çok basit
bir figürün tekrarlanarak, al›fl›lmam›fl güzellikte bir tema
haline getirilifliyle, Mozart’›n melodik üsluptaki ustal›¤›
hemen belgelenir. Hafif (pianissimo) olarak bafllayan
birinci tema, güçlü (forte) olarak tekrarlan›r. Sonra
baslar›n sakin eflli¤indeki üç bölmeli melodik ikinci tema
duyulur. Bunu, kemanlar›n sundu¤u üçüncü tema izler.
A¤›rca (andante) tempoda, 2/4’lük ölçüde ve re majör
tondaki 2. bölüm senfoninin adeta kalbidir. Sonat
formundaki bölüm, partilerin bir yayl› çalg›lar kuarteti
düzeninde ustaca kurulmufl dengesi, sürdinli kemanlarla
elde edilen içten havas›yla seçkinleflir. Üflemeli çalg›lar›n
göze batmadan, ancak etkili kullan›l›fl› ve obuan›n
pasajlar› ilgi çeker. La majör tondaki 3. bölümde
al›fl›lm›fl›n aksine önce hafif bafllayan 3/4’lük ölçüdeki
menuetto, kesin ritmiyle Frans›z dans›n› and›r›r. Dört
üflemeli çalg›n›n unison finaliyle belirginleflen menuetto,
mi majör tondaki zarif trioya ba¤lan›r. Beethoven’i de
etkileyen bu bölüm, sanatç›n›n yayl› çalg›lar kuartetinde
örnek olarak kullan›lm›flt›r. Çabuk ve nükteli (allegro con
spirito) tempoda, 6/8’lik ölçüde ve ana tonalite la
majördeki final menuettoya ba¤l› olarak girer. Sonat
formundaki son bölüm, temalar›n sergilenmesinden
sonra gelen uzun gelifltirimiyle (développement), üflemeli
çalg›larla viyola ve bas›n oldukça ba¤›ms›z partilerinin
renkli orkestrasyonuyla ilgi çeker. Birinci teman›n bitmek
tükenmek bilmeyen enerjisi ve bu teman›n yönlendirdi¤i
korno ve yayl›larda duyulan yan temalarla, bas yayl›lar›n
birinci kemanlar›n eflli¤inde duyurdu¤u ikinci teman›n
karfl›tl›¤› çok ustaca düzenlenmifltir. Özellikle partilerin bir
veya iki mezür aral›kla tekrar›ndaki (imitation) ustal›k,
kontrpuan›n bilgili kullan›l›fl›, çalg›lar›n t›n›s›n›n iyi
de¤erlendirilmesi, melodilere armonik partilerin
uygulan›fl›ndaki mükemmellik, tekseslili¤in (unison)
yerinde ve zaman›nda oluflu ve birbirini h›zla izleyen
bütün bu müzik unsurlar›n›n kolayl›kla yarat›l›fl› dinleyeni
büyüler (Süre 26’).

Re Majör 4. Keman Konçertosu, KV 218
Allegro-Andante cantabile-Rondeau. Andante graziosoAllegro ma non troppo
1775 Ekim’inde tamamlad›¤› 4. Keman Konçertosu
Mozart’›n en çok yorumlanan ve sevilen eserlerinden
biridir. Yedi hafta içinde bestelenen Re Majör Keman
Konçertosu, müzikolog Alfred Einstein’›n deyimiyle “O
tarihten 10 y›l önce yaz›lm›fl olan Boccherini’nin ayn›
tondaki keman konçertosu ile yap›sal ve tematik
benzerlikler göstermesine karfl›n, yine de Mozart’›n en
baflar›l› eserlerindendir: Çünkü duygulara seslenen
sonoritesinden ve keman için uygun parlak re majör
tonda oluflundan baflka, Mozart esere yarad›l›fl›ndan
gelen ruh ve can katm›flt›r.”
‹ki obua, iki korno ve yayl› çalg›lar eflli¤inde yaz›lan
konçertonun 1. bölümü 4/4’lük ölçüde, re majör tonda,
çabuk (allegro) tempoda, tüm orkestran›n fanfar
biçiminde sundu¤u enerjik ve ritmik ana temayla bafllar.
Bu ana temay› kemanlar›n sundu¤u zarif ve melodik
bölme bütünler. Bu ana temadan zarif figürlü dört ayr›
yan tema da oluflur. Solo keman da fanfarlarla girer ve
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tiz re sesinde bir trompet gibi ça¤r›da bulunarak kendi
temas›n› gelifltirir. Daha sonra viyolalar›n deste¤iyle,
olabildi¤ince bas seslerde sunulan ikinci tema daha
olgun ve sayg›n karakterdedir. Solist en sondaki kadansla
tüm ustal›¤›n› gösterme olana¤›n› bulur.
La majör tondaki a¤›rca ve ezgisel (andante cantabile)
biçimde, 3/4’lük ölçüde duygulu ve hüzünlü 2. bölümü
A. Einstein “keman›n hiç kesilmeden söyledi¤i bir aflk
ilan› flark›s›”na benzetir. Orkestran›n duyurdu¤u ilk
temay› hülyal› bir tav›rla iflleyen solo keman, sonra da
daha ak›c› ikinci temay› gelifltirir.
3. bölümde Mozart, rondo sözcü¤ünün özellikle
Frans›zca karfl›l›¤›n› (rondeau) kullanm›fl ve Frans›z
stilini de¤erlendirmifltir. Babas›na yazd›¤› 19 Ekim 1777
tarihli mektubunda da bunu vurgular ve eseri “Benim
Strasburg konçertom” diye tan›mlar. ‹lk tema 2/4’lük
ölçüde, zarif ve a¤›rca (andante grazioso) tempoda
sergilenir. Ona bir cevap gibi beliren 6/8’lik ölçüdeki
sevimli ikinci tema ise fazla çabuk olmayan (allegro ma
non troppo) tempodad›r. Daha sonra canl› tempoda
duyurulan birinci tema nakarat› (ritornel) oluflturur.
Andantenin k›sa tekrar›ndan sonra yine allegro bölmesi
gelir. Ritmin tekrar de¤iflimiyle sol majör tondaki k›sac›k
Gavotte a¤›rca (andante) tempoda belirir. Bu bölmenin
ortas›nda ise obuan›n tulum benzeri sesle çald›¤› ve
keman›n bofl sol telinde efllik etti¤i dans›n, Strasbourg’a
özgü musette türünde, eski bir ezgi oldu¤u söylenir.
Mozart’›n flakac› bir tav›rdaki de¤iflimlerle renklendirdi¤i
bölüm, yine iki k›s›ml› rondonun tekrar›ndan sonra,
adeta f›s›ldar gibi bir pianissimo ile sona erer (Süre 22’).
Si bemol Majör 33. Senfoni KV 319
Allegro assai-Andante moderato-Menuetto-Finale. Allegro
assai
Salzburg’da 9 Temmuz 1779’da tamamlad›¤›n›
kaydetti¤i, 2 keman, viyola, bas, 2 obua, ve 2 korno için
besteledi¤i 33. senfonisi Mozart’›n oldukça ihmal edilmifl
eserleri aras›nda yer al›r. Viyana’ya gitmeden önce
yazd›¤› iki senfoniden biri olan bu eserdeki ac›, buruk
hava, Mozart’›n kendisine daha iyi bir ifl bulmak
umuduyla Paris’e kadar süren yolcu¤u sonunda hem
annesini, hem de sevdi¤i k›z› yitirmifl olmas›n›n
eklenmesiyle artm›fl, yolculu¤un ifl bak›m›ndan baflar›s›z
olmas› da eserlerine k›smen yans›m›flt›. Ancak bu arada
sanatç› Taç Giyme Missas› (KV 317) ve Sinfonia
Concertante gibi eserler de yaratm›flt›. Mozart belki de
gürültülü Paris senfonisini, sevimsiz an›lar unutmak için
Salzburg’a özgü, oldukça k›s›tl› orkestra kadrosu
kullanm›fl, bu “oda senfonisi” tarz›yla eski sade Alman
stil ve esinine dönmüfl gibidir. Ve –asl›nda üç bölümlü
yaz›lm›fl– bu iki senfonisini de birlikte alarak Viyana’ya
gitmifl, senfonilerini Viyana stiline uydurmak için birer
menuetto eklemifl, ama yine timpani ve trompet
kullanmam›flt›r. Neal Zaslaw gibi baz› uzmanlar da bu
senfoninin, –KV 184 Senfoni gibi– 50 kiflilik oyuncu,
müzikçi, dansç› kadrosuyla turneye ç›kan ve 1780

bahar›na kadar Salzburg’da kalan J. H. Böhm’ün tiyatro
grubunun temsillerinde fon müzi¤i kullan›m› için
yaz›ld›¤›n› öne sürer. Senfoninin Mannheim stiline yak›n
olan ve Mozart’›n Frans›z singspiel (Almanca sözlü hafif
opera) tarz›ndaki operas› Zaide için bestelendi¤i öne
sürülen senfoninin 1. bölümü 3/4’lük ölçüde, si bemol
majör tonda, daha da çabuk (allegro assai) tempoda
girer ve de¤iflik karfl›t temalar aras›nda biri si bemol,
di¤eri fa majörde iki ana tema sergilenir. Saydam yap›da
çoksesli geliflimde ise ünlü 4 notal› motif (fa-sol-si
bemol-la) Mozart’›n slogan› olarak, flafl›rt›c› flekilde
egemen olur. (Bir füg konusu gibi kullan›lan bu motif,
Mozart’›n monogram› gibi sonraki eserlerde de bu
formda ya da hafif de¤ifliklikle önemli rol oynayacak,
örne¤in Jüpiter Senfonisi’nin finalinde çekirdek motifi
oluflturacakt›r.)
2. bölüm 2/4’lük ölçüde, mi bemol majör tonda, ›l›ml›
(andante moderato) tempoda, sakin ve oda müzi¤i
havas›ndad›r. Bir ara yan tema olarak Paisiello’nun bir
temas› da ‹talyan operas›na selam gönderir gibi belirir.
Üç bölmeli olarak planlanan, sonuncu bölmesi de az
çalg› kullan›m›na karfl›n zengin varyasyonlarla ifllenen
renkli ve farkl› barok havadaki bölümde ilk temay› yayl›
çalg›lar, ikincisini –üflemeli çalg› eflli¤inde– kemanlar
duyurur. Tam bir yayl› çalg›lar dörtlüsü tarz›ndaki bölüme
üflemeli çalg›lar da ancak kibarca, geri planda kalarak
kat›l›r. 4. bölüm ise 3 y›l sonra, 1782’de bestelenerek
esere eklenmifl olan Menuetto ile Trio’dur... Si bemol
majör tonda, 3/4’lük ölçüdeki flakac› ve güçlü, auftakt’la
seçkinleflen Menuetto, Haydn’› an›msatan ve üfleme
çalg›larla etkileyen bir Ländler tarz›ndaki zarif Trio
bölmesiyle dengelenir. 4. bölüm 2/4’lük ölçüde, si bemol
majör tonda ve yine ilk üç bölüm gibi sonat
formundad›r. Ustaca ifllenmifl partileriyle, büyük bir
Gigue fleklinde, heyecanl› kemanlar›n yol gösterifliyle
–ancak arada üfleme çalg›lara da iki kez izin verecek
tarzda– flekillenir. H›zl› Avusturya halk dans› Kehraus
gibi, bu finalin dinamik kontrastlar› Beethoven’in 8.
Senfoni’sinin finaline de örnek oluflturmufltur (Süre 24’).
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1994 y›llar› aras›nda Decca, 1994-1997 y›llar› aras›nda
Warner/Teldec plak flirketleri için kay›tlar yapan sanatç›,
1989-1998 y›llar› aras›nda her y›l Salzburg yak›nlar›nda
gerçeklefltirilen, bir haftal›k oda müzi¤i festivali
Musiktage Mondsee’nin sanat yönetmenli¤ini yürüttü ve
1995 y›l›nda Kartause Ittingen’da (‹sviçre) Heinz Holliger
ile birlikte Ittinger Pfingstkonzerte’yi kurdu, 1998 y›l›nda
Vicenza’daki Teatro Olimpico’da Homage to Palladio
ad›yla benzer bir proje bafllatt›. Di¤er birçok ödülün yan›
s›ra 1991’de Bartok Ödülü’ne, 1994’te Düsseldorf’ta
Robert Schumann Vakf› taraf›ndan verilen Claudio Arrau
Memorial Ödülü’ne, 1996’da Macaristan’da en önemli
ödül say›lan Kossuth Ödülü’ne, 1997’de Kopenhag’da
Leonie Sonnings Müzik Ödülü’ne, 2003 y›l›nda ise
Vicenza flehri taraf›ndan verilen Palladio d’Oro ve
(uluslararas› arenada kazand›¤› üstün baflar›lardan
dolay›) Bremen Müzik Festivali ödüllerine lay›k görülen
Andras Schiff, anatç› 2004 y›l›nda Weimar Sanat
Festivali’nin “konuk sanatç›s›” seçildi.

ANDRÁS SCHIFF
András Sch›ff piyano piano
Robert Schumann
Kelebekler Op. 2 Papillons Op.2
Introduzione. Moderato / I / II Prestissimo / III / IV Presto
V / VI / VII Semplice / VIII / IX Prestissimo / X Vivo-più
Lento / XI più Lento / XII Finale
Ludwig van Beethoven
La Majör 28. Sonat, Op. 101 Sonata in A Major, No.28,
Op.101
Robert Schumann
Do Majör Fantezi, Op. 17 Fantasy in C Major, Op.17
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen-Im
Legendenton-I Tempo- Mässig-Etwas langsamer-Viel
bewegter-Langsam getragen. Durchaus leise zu halten
Ara Interval
Ludwig van Beethoven
Do Majör 21. Sonat, Op. 53, “Waldstein”
Sonata in C Major, No.21, Op.53 ‘Waldstein’
Allegro con brio- Introduzione. Adagio molto-attacaRondo. Allegretto moderato-Prestissimo

András Sch›ff
1953 y›l›nda Budapeflte’de do¤an András Schiff, piyano
derslerine befl yafl›ndayken Elisabeth Vadasz ile bafllad›
ve müzik çal›flmalar›na Ferenc Liszt Akademisi’nde
Profesör Pal Kadosa, Gyorgy Kurtag ve Ferenc Rados’la,
Londra’da ise George Malcolm ile devam etti. 1999
y›l›nda solistlerden, oda müzisyenlerinden ve arkadafl
çevresinden kurdu¤u kendi oda orkestras› Cappella
Andrea Barca Oda Orkestras›’n›n yan› s›ra Philharmonia
Orkestras› ve Avrupa Oda Orkestras›’yla da çal›flmalar›n›
sürdüren sanatç›, “Bach Y›l›” olarak kutlanan 2000
y›l›nda birçok yerde Bach resitalleri verdi ve Bach’›n St
Matthew Pasyonu’nu (Aziz Matta Pasyonu) ile birlikte
2001 y›l›nda Vicenza ve Edinburgh festivallerinde
Mozart’›n Cosi Fan Tutte (Bütün Kad›nlar Bunu Yapar)
operas›n›, 2004 bahar›nda Londra’da Philharmonia
Orkestras› ile Bach’›n Si Minor Mass’›n›, 2005 yaz›nda
yine Philharmonia Orkestras› ile Haydn’›n Creation
(Yarat›l›fl) oratoryosunu yönetti. Resitaller ve J. S. Bach,
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin,
Schumann ve Bartok’un önemli org eserlerini
seslendiren Schiff, 2004 y›l›nda Beethoven’›n 32 piyano
sonat›n›n tümünü kronolojik s›raya göre çalmaya bafllad›
ve buradaki performanslar› d›fl›nda Janacek’in solo
piyano eserlerinin tamam›, Schumann’›n piyano eserleri
ve Bach’›n Goldberg Varyasyonlar› 1997 y›l›ndan beri
çal›flt›¤› ECM plak flirketi taraf›ndan kayda al›nd›. 1981-
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András Sch›ff
András Schiff was born in 1953, Budapest. He received
first piano lessons at the age of five with Elizabeth
Vadász. Later he continued his studies at the Franz Liszt
Academy in Budapest with Professor Pál Kadosa,
Gyoergy Kurtág and Ferenc Rados as well as with
George Malcolm in London. An important aspect of his
activities were piano evenings, specifically cyclic
performances of the works of Bach, Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann and Bartók.
The cyclic performance of all Sonatas of Ludwig van
Beethoven in chronological order was planned in several
cities for the years 2004 to 2006. András Schiff appears
with the most internationally renowned orchestras and
conductors, whereby he sets an emphasis on the
performance of the piano concertos of Bach, Beethoven
and Mozart. In 1999 he created his own chamber
orchestra, the ‘Cappella Andrea Barca’, with which he,
as also with the Philharmonia Orchestra London and
with the Chamber Orchestra of Europe, co-operates
closely as conductor and soloist. In addition András
Schiff regularly appears with Philadelphia Orchestra,
Los Angeles Philharmonic, and Budapest Festival
Orchestra among others. In the Bach Year 2000, several
performances of the Matthews Passion and other
compositions of Bach were performed under his
direction, and in the year 2001 the artist led concert
performances of Mozart’s ‘Così fan tutte’ in the Teatro
Olimpico in Vicenza and in Edinburgh. In spring 2003
András Schiff conducted Bach’s Mass and again in
London in 2004. Since his youth Schiff has been is a
passionate chamber musician. Together with Heinz
Holliger he created the Ittinger Pfingstkonzerte in the
Kartause Ittingen, Switzerland (1995), which since 1998
takes place at the Teatro Olimpico in Vicenza. Since
2004 András Schiff is artist-in-residence the festival of
Weimar. András Schiff received, beside further

honourable awards, the Bartók Prize (1991), Claudio
Arrau Gedenkmedaille of the Robert Schumann Society
Düsseldorf 1994, the ‘Kossuth Prize’ 1996, the highest
Hungarian state honour. In May 1997 he was honoured
in Copenhagen with the ‘Léonie Sonnings Music Prize’,
the most important Danish cultural award. From the
city of Vicenza the artist received the honour ‘La
Palladio d’oro’ in May 2003, and in September 2003 the
Music Festival Bremen honoured him for his
internationally outstanding artistic work.

PROGRAM NOTLARI
Schumann (1810-1856)
Kelebekler, Op. 2
Introduzione. Moderato / I / II Prestissimo / III / IV Presto
V / VI / VII Semplice / VIII / IX Prestissimo / X Vivo-più
Lento / XI più Lento / XII Finale
Schumann 19 yafl›nda, Friedrich Wieck’ten piyano
dersleri almaya bafllad›¤› 1830’dan önce bestelemeye
koyuldu¤u Papillons (Kelebekler) adl› 12 küçük parçadan
oluflan eserini, ‹sviçre ve ‹talya’daki tatilinden sonra,
1831’de tamamlad›. Eser 1832 Nisan’›nda –Op. 1’den alt›
ay sonra– yay›mland›. Schumann bu arada, ilerde
evlenece¤i Clara Wieck’e yazd›¤› mektupta Schubert’ten
büyük övgüyle söz ediyordu. Heidelberg’de 1829’da
ö¤renciyken, bir arkadafl›yla s›k s›k Schubert’in dört el
için polonezlerini çalan ve orada kendi de sekiz polonez
yazan Schumann, bunlardan ikisini Papillons’da
kullanm›flt›.
Her biri hemen ortaya ç›k›p daha dinleyici fark›na
varmadan kaybolan ve çekici tasvirleri, kiflileri ya da
karakterleri belirleyen bu 12 parçaya, çok uygun biçimde
Kelebekler ad›n› veren Schumann, asl›nda Jean Paul adl›
Alman yazar›n bir öyküsünden esinlenmiflti: Yazar›n,
gençli¤in kural tan›mayan taflk›n dönemini anlatan
Flegeljahre (Sayg›s›z Gençlik Y›llar›) adl› kitab›n›n son
bölümündeki fantastik bir maskeli balo sahnesini iflleyen
Schumann, roman›n Walt ve Vult adl› iki kardefl ile
onlar›n ortak aflk› Wino adl› gizemli üç figürünü de
canland›r›r. Kitab›n de¤iflik anlamlar içeren sembolik
Larventanz (Dans) bölümünde, Larve sözcü¤ünün
Almanca’da hem maske, hem güzel çehre, hem habis
ruh, hem de kurtçuk, sürfe anlam›n› tafl›mas›
Schumann’a yeni fikirler vermifltir.
Alt› mezürden oluflan Girifl’ten (Introduzione) sonra
bafllayan 3/4’lük ölçüde ve orta (moderato) h›zdaki
bölmede, hemen dans ve maskelerin geçidi belirir.
Schubert’i an›msatan bu dalg›n valsi kesen parlak
fanfarlardan sonra duyulan fa diyez minör oktavlar da
Jean Paul’ün grotesk maskesini tan›mlar. Bu tutkulu dans
sarhofllu¤u yerini zarif ve soylu polonez ad›mlar›na
b›rak›r. Noktal› tarzda sunulan bu “polacca” gerçek
Schumann stilindedir. Buruk flakac› tav›rlarda, gençlik
atefliyle çok h›zl› (prestissimo) tempodaki bölmeler,
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zaman zaman duygulu Alman valsine dönüflür. En sonda
ise Dede ile Nine’nin eski flark›s› çok a¤›r (più lento)
tempoda 3/4’lük ölçüde duyurulurken, bu düflten uyan›p
gerçe¤e dönüflün görevlerini belirten sabah çanlar› saat
alt›y› çalar ve eser, yedili bir akorla birlikte yavaflça, çok
hafif çözülür, bir köpük gibi söner (Süre 15’).
Beethoven (1770-1827)
La Majör 28. Sonat, Op. 101
Yaflam› boyunca 32 piyano sonat› yazan Beethoven, 1816
Kas›m’›nda tamamlad›¤› ve 17 Ocak’ta yay›mlanan 28.
sonat›n› Barones Dorothea Ertmann’a (1781-1849) ithaf
etti. Beethoven’in arkadafl› Schindler’in anlatt›¤›na göre
Op. 90 Sonat’›n Rondo’sunu efli olmayan, inan›lmaz bir
duygusall›kla, içtenlikle yorumlayan, 1803’te Beethoven’in
ö¤rencisi olan Barones’in, büyük bestecinin “Ölümsüz
Sevgilisi” (Unsterbliche Geliebte) oldu¤u da George R.
Marek taraf›ndan iddia ediliyordu. (Bonn’daki Beethoven
Haus’ta Dorothea Von Ertmann’›n fildifli üzerine çizilmifl
bir minyatürü de bulunmaktad›r.) Beethoven’in 23 fiubat
1817 tarihli ithaf›nda, eserin notas› üzerinde flu sat›rlar
yer al›r: “Sevgili, de¤erli Dorothea Cecilia, ...çok s›k
düflündü¤üm gibi, sizin sanat yetene¤inize oldu¤u gibi,
kiflili¤inize de duydu¤um ba¤l›l›¤›m›n bir niflanesi olarak
kabul etmeniz dile¤iyle...” Özellikle romantik besteciler
üzerinde çok etkili olan Op. 101 Sonat, insan varl›¤›n›n
yaratt›¤› en derin, en gizemli, en yüce eserler olarak
tan›mlanan, Beethoven’in son 5 piyano sonat› aras›nda
yer al›r. Ayr›ca eserin elyazmas›n›n bafll›¤›nda Neue
Sonate für Ham (Hammerklavier ‹çin Yeni Sonat)
kayd›n›n düflülmüfl olmas› da, 1813-1816 y›llar› aras›nda
sonat üzerinde çal›flan Beethoven’in “çekiç vurufllu
piyano”, yani Hammerklavier konusunda bilgisi
oldu¤unu ve ancak 1818’de sahibi olaca¤› bu tür
piyanoyu düflünerek 28. sonat› besteledi¤i anlafl›labilir.
Asl›nda bir önceki sonattan izler oldu¤u gibi, sonraki No.
29 Hammerklavier bafll›kl› dev sonata da, füglü final ile
yol gösteren eser bir “geçifl devresi sonat›” olarak da
tan›mlanabilir. Hem piyanisti, hem de çalg›y› anlat›m ve
teknik s›n›rlar›n›n ötesine zorlayan sonat›n 1. bölümü la
majör tonda, 6/8’lik ölçüde, biraz canl› ve en içten
duygularla, çabuk ama o kadar da de¤il (Etwas lebhaft,
und mit der innigsten Empfindung. Allegretto ma non
troppo) tempoda hemen giriflte soru sorarcas›na
yükselen 2 mezürlük ana temay› sunarak bafllar. Bu zarif,
duygulu hava sanki bir sis içinde saklan›r gibidir. Form
olarak çok k›s›tl› tutulmufl bölümde, di¤er temalar kas›tl›
olarak gizlenmifl, saklanm›fl gibidir. Hemen inici iki
mezürle cevap gelir. Bu lied biçimindeki tema tüm
bölüme egemendir; uzun tutularak geniflletilir,
modülasyonlarla minöre de dönüflür ve yumuflak ve
derin bas t›n›lar›n eflli¤inde yüzer; benzetimlerle, arada
beliren üç kadansla ifllenir, tek bir nefeste söylenen
melodiymifl gibi sürer ve sonunda zarif çal›nan 4 hafif
akorla mi majörde bitifl kadans› olarak karar k›lar. Bu
akorlardan sonra da zengin dissonansl›, biraz da

Schumann’› an›msatan duygulu (espressivo) tarzda
yükselerek geliflim bafllat›l›r. Geliflimde ana motif bir
melodi olarak, sanki uzaklarda, orman içinde çal›nan bir
boru sesi gibi duyurulur. Sondaki senkoplu akorlar da
bölümün tek fortissimo yeridir ve bölüm Coda’daki
mistik anlat›mla sona erer. 2. bölüm 4/4’lük ölçüde, fa
majör tonda, canl›, bir marfl tarz›nda (Lebhaft,
marschmässig. Vivace alla marcia) tempoda, hemen
giriflte keskin ritimde noktal› motifle bafllar. Özellikle
romantik ça¤ bestecilerine, Schumann’›n birçok
parças›na örnek say›labilecek bölümde, bu motif üzerine
kurulu 8 mezürlük tema –Wagner’in deyimiyle “sonsuz
melodi”– yinelenir. Bafltaki kontrast istemlidir ve uzun
pause’lerle yumuflat›lmamal›d›r. Bu marfl havas› türlü
üfleme çalg›lara göndermelerle, benzetimlerle
oluflturulan t›n›sal renklerle sürer; marfl›n ikinci bölmesi
ise fa majörden la majöre, sonra da re bemol majöre
yönelerek bu armonik aç›l›mla genifllik ve gerilim yarat›r.
Trio bölmesi ise iki sesli bir kanon olarak planlanm›flt›r.
Daha çok finale bir girifl olarak düflünülen 2/4’lük ölçüde,
a¤›r ve özlemli, (adagio ma non troppo,con affetto)
tempoda, sürdinli çal›nmas› öngörülen k›sa 3. bölüm,
k›sal›¤›na karfl›n içeri¤i afl›r› etkili ve insan› kavray›c›d›r;
önce flenlikli, törensel bafllar, 8 mezürlük tema
sunulduktan sonra bafllang›ç temas› tekrar al›narak
benzetimle ifllenir, mi majör akorda sakinleflir; ancak bu
kez akor zarif bir kadansla çözülür ve sanki sis içinde
özlemli tarzda sonat›n 1. temas› melankolik bir rüyay›
an›msarcas›na belirir. Son trilden ise yeni bir motif ç›kar:
Sisler aç›lacak, ayd›nl›k bir günefl ›fl›¤› gibi her fleyi gerçek
fleklinde gösterecek, final Allegro’nun kararl›l›kla
(Entschlossenheit) çal›nmas›n› öngördü¤ü temas›
kendisini hissettirecektir. Çok h›zl› (presto) bir kadans bu
rüyay› keser, attaca ile ara vermeden geçilen 4. bölümü
bafllat›r. Bu motifi de bas seslerdeki benzetimi izler. 37.
mezürde beliren yan tema, Bülow’un tan›m›yla, tutkulu
ve kor gibi yak›c›d›r. 53. mezürde duyulan lirik motif ise
biraz flafl›rt›r, ancak ana tema yine egemen olur. Geliflim
ise dört sesli bir füg biçiminde, la minörde yine ana
temadan oluflturulur. Bu dört sesli tema serimleri basdan
tize s›ralan›r. Coda’ya gelindi¤inde füg yeniden bafltan
bafllarm›fl gibi sunulur, tema üç kez bafllar ve kesilir.
Ancak dördüncüden sonra beliren lirik epizod zarif ve
çekici bir hava yarat›r. Sonra hafif staccato’larla baslara
yönelinir. Baslardaki triller üzerinde tema fragmanlar›
duyurulur ve üç tutkulu ve fortissimo mezür sonra eser
sona ulafl›r (Süre 21’).
Schumann (1810-1856)
Do Majör Fantezi, Op. 17
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen-Im
Legendenton-I Tempo- Mässig-Etwas langsamer-Viel
bewegter-Langsam getragen. Durchaus leise zu halten
Schumann 26 yafl›nda, 1836 yaz›nda ö¤retmeni Friedrich
Wieck’ten, k›z› Clara ile evlenmek için izin ister, ama
iste¤i reddedilir ve büyük üzüntüye kap›lan besteci tüm
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duygular›n› Op. 17 Fantezi’de ortaya koyar. Besteci,
Clara’ya yazd›¤› mektupta “Tümüyle fantastik ve tutkulu
çal›nacakt›r” (Durchaus phantastisch und
leidenschaftlich vorzutragen) bafll›kl›, önce 4/4’lük
ölçüde bafllayan 1. bölümü flöyle aç›klar: “Bu bölüm
benim flimdiye kadar yazd›¤›m en tutkulu sayfalard›r;
senin için yakt›¤›m derin bir a¤›tt›r.” Sonat formundaki
bölümde temalar karfl›tl›k göstermez, birbirini tamamlar.
Geliflimde yeni bir yol izlenir: Im Legendenton (aç›klay›c›
biçimde) bölmesinde temalar›n parçalar› s›rayla,
sonunda do minöre ve 2/4’lük ölçüye dönüflerek
sergilenir.
Do minör tonda, 4/4’lük ölçüde, orta h›zda (mässig)
bafllayan, biraz a¤›r (etwas langsamer) ve çok hareketli
(viel bewegter) olarak süren 2. bölüm ise bir rondo
biçimindedir. Enerjik ve ritmik, adeta bir orkestral t›n›yla
geliflen bölüm, piyano tekni¤i bak›m›ndan da birbirinden
çok uzak yerdeki akorlar, bas seslerin önceki ya da
sonraki notalar›n› da içeren t›n›lar gibi yenilikler gösterir.
Son bölüm ise fliirsel bir yap›da, 12/8’lik ölçüde, a¤›r bir
yorumla (langsam getragen) bafllar. Anlaml› bir epilog
olan bölümde karanl›k ve bo¤uk anlat›mla her iki tema
çeflitli tonalitelerde yans›r. Sonra tümüyle bir sessizli¤e
(durchaus leise zu halten) yönelen bölümün bu
derinli¤inde heyecanl› tutkular›n gizli f›rt›nas› sezilir
gibidir (Süre 30’).
Beethoven (1770-1827)
Do Majör 21. Piyano Sonat›, Op. 53 “Waldstein”
Allegro con brio-Introduzione. Adagio molto-attaca-Rondo.
Allegretto moderato-Prestissimo
Piyano, Beethoven’in yaflam›nda ve bestelerinde en
önemli yeri tutar. Daha gençli¤inde Mozart’› etkileyen
do¤açlama çal›fl›, Viyanal› dinleyiciyi büyüleyen güçlü ve
anlaml› tuflesi, bir yay gibi uzayan legatolar› ve belki,
bazen sert seslendiriflinin flafl›rt›c›l›¤›yla seçkinleflen
Beethoven’in piyano sonatlar› genellikle üç bölüme
ayr›l›r: Erken dönemde do¤al ve canl› bir coflku vard›r,
oda müzi¤i havas› egemendir. Orta dönemde parlak
konçertant etki ön plana geçer; piyanistin daha etkili
olabilmesi, hattâ virtüoz bir yorum sergilemesi gerekir.
Bu dönemde Waldstein Sonat›’n›n ve büyük
konçertolar›n ça¤› da gelmifltir. Son dönem ise, sa¤›rl›¤›
nedeniyle d›fl dünyadan uzaklaflmas›, piyanoyu kendi
hülyalar›na ve deneylerine ay›r›fl›n›n dönemidir.
Beethoven, yaflam›nda bir dönüm noktas› olan Eroica
Senfonisi’ni yazd›¤› y›l olan 1804’te Op. 53 Piyano
Sonat›’n› tamamlam›fl ve onu, Bonn’dan tan›d›¤›
arkadafl› Kont Ferdinand von Waldstein’a (1762-1823)
ithaf etmiflti. Eserini para için herhangi bir soyluya
adamak yerine, çok sevdi¤i ve sayd›¤›, ayn› zamanda
besteci olan Waldstein’a ithaf› da bir yenilikti. Ayr›ca
Frans›z piyano yap›mc›s› Erard’›n 1803’te yollad›¤›, o
devrin befl oktavl›k piyanolar›n› aflan ses geniflli¤iyle –sol
anahtarl› portenin beflinci ilave çizgisinin üstüne yer
alan– tiz do sesine ulaflabilen ve daha üstün bir titreflim

sa¤layan büyük gövdeli piyano Beethoven’e yeni
olanaklar sa¤l›yordu; belki Waldstein Sonat›’n›n t›n›sal
zenginli¤i bununla da aç›klanabilir. Beethoven’in, bu
eseriyle büyük form ustal›¤›na eriflti¤ini, özgürce ve
soylu biçimde yükselen bir an›t yaratt›¤›n› belirten müzik
dünyas› bu konuda ayn› düflünceyi paylaflmaktad›r.
Sonat, iki büyük bölümden ve aradaki k›sa geçiflten
oluflur. 1. bölüm 4/4’lük ölçüde, do majör tonda, nefleli
ve parlak (allegro con brio) tempoda bafllar. Daha
bafl›nda akorlarla duyurulan 14 ölçülük giriflte, eserin
yeni bir dili oldu¤u belli olur: Bu akorlar girifl de¤il, ana
temad›r. Güçlü ve canl› ana tema klasik formlara hiç
ald›rmadan, al›fl›lmam›fl çeflitli tonalitelerde de¤iflime
u¤rar. Fransa’da, bölüm bafllang›c›n›n bir kreflendo ile
yükselmesinin ayd›nl›k bir gün ›fl›¤›na benzetilmesi
nedeniyle esere L’aurore (Gündo¤umu) ad› verilmifltir.
Staccato’lu oktavlar›n dört ölçülük geçiflinden sonra
oluflan ve bu canl› harekete, kural d›fl› bir tonalitede
karfl› ç›kan koral benzeri ayd›nl›k yan tema yeni bir hava
yarat›r. Bu yan tema bölüme, mi majör tonuyla hem
parlak bir renklilik, hem de genifl bir armonik olanak
sa¤lar. 28 mezür uzunlu¤undaki k›sa ve çok a¤›r (adagio
molto) tempoda ve 6/8’lik ölçüde bafllayan 2. bölüm ise
Introduzione (Girifl) bafll›¤›n› tafl›r. Asl›nda Beethoven,
ö¤rencisi Ries’in anlatt›¤›na göre, eseri üç bölüm olarak
planlam›fl ve ikinci bölüm için uzun bir andante yazm›fl,
ancak bir arkadafl›n›n eserin çok uzun oldu¤unu
söylemesi üzerine önce afl›r› öfkelenmifl, sonra da ona
hak vererek bu bölümü ç›karm›fl ve Andante Favori
ad›yla ayr›ca yay›mlam›flt›r. Beethoven, bu k›sa bölüm
Introduzione’yi finale (Rondo’ya) geçifl olarak
kullanm›flt›r. Önce yan tema an›msat›l›r, sonra tutkulu ve
ciddi bir ezgi duyurulur ve gerilimli ilk bölmeyi
tekrarlayan bir atakla (attaca) nefleli ve parlak rondoya
geçilir.
3. ve son bölüm ›l›ml› allegretto (allegretto moderato)
tempoda, 2/4’lük ölçüde bir rondodur; önce sade ve
genifl bir ezgi gibi, mutlu biçimde yay›l›r. Bestecinin bu
melodiye, do¤du¤u kent olan Bonn’dan an›msad›¤› bir
Ren halk flark›s› oldu¤u ve yine ayn› kentten gelen Kont
Waldstein’› düflünerek yer verdi¤i söylenir. Çok kez
tekrarlanmas›na karfl›n büyüsünü yitirmeyen ezgi, yan
temalarla karfl›lan›r ve doruk noktas›n› oluflturan çok
h›zl› (prestissimo) coda’da virtüözce duyurulur. Burada
oktavlarla seslendirilen bölme yeni bir oktav çal›fl ekolü
gerektirmifl, trillerin yaratt›¤› büyülü t›n›, sonraki
Beethoven sonatlar›nda s›k s›k duyulan bir unsur
olmufltur (Süre 26’).
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Devlet Konservatuar›’nda ö¤retim üyesi olarak çal›flmakta,
çeflitli gazete ve dergilerde yay›mlanm›fl 100’ü aflk›n
makale ve yaz›s› bulunmaktad›r. Mozart’›n Saraydan K›z
Kaç›rma, Sihirli Flüt, Don Giovanni, Cosi Fan Tutte, Zaide;
Weber’in Ebu Hasan; Puccini’nin La Bohéme, Madam
Butterfly, Tosca, Turandot; Rossini’nin Sevil Berberi;
Verdi’nin Il Trovatore, Otello, Aida, Nabucco, La Traviata;
Giordano’nun Andrea Cheniér; Donizetti’nin Don
Pasquale, Belisario; Bizet’nin Carmen; Offenbach’›n
Hoffmann’›n Masallar›; Saint-Säens’›n Samson ve Dalila
operalar›n›; Fall’in ‹stanbul Gülü operetini sahneye koyan
Yekta Kara, Türkiye’deki çal›flmalar›n›n yan› s›ra Almanya,
ABD ve Bulgaristan’da da yönetmen olarak çal›flm›fl,
Almanya’da en son sahneledi¤i opera (Saraydan K›z
Kaç›rma) 2004 Avrupa Kültür Günleri aç›l›fl gösterisi
olarak sunulmufltur. Türkiye’nin ilk kad›n opera yönetmeni
ve ilk kad›n opera müdürü olma onurunu tafl›yan Yekta
Kara’n›n ald›¤› bafll›ca ödüller aras›nda
“Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”,
“Kültür Bakanl›¤› En ‹yi Opera Yönetmeni Ödülü”, “‹talya
Cumhuriyeti fiövalye Niflan›” bulunmaktad›r.

SARAYDAN KIZ KAÇIRMA
ABDUCTION FROM THE SERAGLIO
Yekta Kara sahneye koyan director
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
Peter T›ll›ng flef conductor
‹stanbul Festival Korosu ‹stanbul Fest›val Chorus
Markus Ba›sch koro flefi chorus master
Dekor Stage Design: Ali Cem Köro¤lu
Kostüm Costume: fianda Z›pç›
Ifl›k Light: Wolfgang von Zoubek
Konstanze Eva Me› soprano (June 22 Haziran)
Konstanze Mar›a Bengtsson soprano (June 24 Haziran)
Belmonte Dan›el K›rch tenor
Blonchend Ina Schl›ngens›epen soprano
Pedrillo Cenk B›y›k tenor
Osmin Kurt Rydl bas bass
Selim Pafla Ach›m Thorwald
Wolfgang Amadeus Mozart
Saraydan K›z Kaç›rma Abduction from the Seraglio
(Üç Perdelik Opera Opera in Three Acts)

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n sürekli orkestras›d›r.
Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra is the
resident orchestra of the ‹stanbul Foundation for
Culture and Arts.

Yekta Kara
‹stanbul’da do¤an Yekta Kara, müzi¤e befl yafl›nda
‹stanbul Belediye Konservatuar› Piyano Bölümü’nde
bafllad›. 1970 y›l›nda ‹stanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten
sonra yüksek ö¤renim için gitti¤i Almanya’da Münih
Devlet Müzik Akademisi Opera-fian Bölümü’ne girdi.
Prof. Marianne Schech ile flan, Prof. Hermann Reuter ve
Erik Werba ile lied, Prof Erich Bohner ve Richard Holm ile
opera çal›flt›. 1976’da DAAD’nin burslu ö¤rencisi olarak
e¤itimini tamamlad›. 1973’te Zürih’te Ernst Haefliger’le
ustal›k s›n›f› çal›flmas› gerçeklefltiren ve ayn› y›l bafllad›¤›
opera rejisi ö¤renimini befl y›l süreyle Prof. Günther
Rennert ile sürdüren Yekta Kara, 1978 y›l›nda Münih
Devlet Müzik Akademisi Opera Rejisi Bölümü’nü bitirdi.
Bu arada ‹stanbul Belediye Konservatuar› tiyatro
bölümünden mezun oldu; 1978-79-80 y›llar›nda Ankara
Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatç› ve dramaturg
olarak çal›flt›. Yine ayn› dönemde ilk rejisini gerçeklefltirdi.
Türkiye, Yunanistan, Almanya, Rusya ve Polonya’da 50’yi
aflk›n resital ve orkestra eflli¤inde konserler verdi.
1980’den bu yana ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi’nde
solist sanatç›, rejisör ve bafldramaturg olarak görev yapan
ve halen ayn› kurumun baflrejisörü olan Yekta Kara, 19922000 y›llar› aras›nda ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi
müdürlü¤ü ve genel sanat yönetmenli¤i görevini yapt›.
Sanatç› ayr›ca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
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Yekta Kara
Born in ‹stanbul, Yekta Kara started her music studies at
the ‹stanbul Municipal Conservatoire Piano Department
at the age of five. Following her graduation from the
German High School ‹stanbul in 1970, she went to
Germany for higher education and entered Munich State
Music Academy Opera-Singer Department. Here, the
artist studied singing with Prof. Marianne Schech, lied
with Prof. Hermann Reuter and Erik Werba, and opera
with Prof Erich Bohner and Richard Holm. She
completed her education as a scholarship student at the
DAAD in 1976. Attending to a Master Class with Ernst
Haefliger in Zurich in 1973 and starting her five-year
studies on opera direction she started the same year with
Prof. Günther Rennert, Yekta Kara graduated from the
Munich State Music Academy Opera Direction
Department in 1978. Meanwhile she graduated from the
drama department of ‹stanbul Municipal Conservatoire
and worked as a soloist and a dramaturge at the Ankara
State Opera and Ballet in the seasons of 1978-79 and
1979-80. This period also marks her debut as a director.
Giving over 50 recitals and concerts accompanied with
orchestras in Turkey, Greece, Germany, Russia and
Poland. A soloist, director and the chief dramaturge of
the ‹stanbul State Opera and Ballet since 1980 and
currently its chief director, Yekta Kara worked as the
manager and general art director of the institution from
1992 until 2000. The author of over a hundred essays
and articles published in various newspapers and
magazines, the artist teaches at the Mimar Sinan
University of Fine Arts State Conservatoire. With a
repertoire of opera productions including Weber’s ‘Ebu
Hasan’; Mozart’s ‘Abduction from the Seraglio’, ‘Magic
Flute’, ‘Don Giovanni’, ‘Cosi fan Tutte’, ‘Zaide’, Puccini’s
‘La Boheme’, ‘Madam Butterfly’, ‘Tosca’, ‘Turandot’;

Rossini’s ‘Barber of Seville’; Verdi’s ‘Il Trovatore’,
‘Otello’, ‘Aida’, ‘Nabucco’, ‘La Traviata’; Giordano’s
‘Andrea Chenier’; Donizetti’s ‘Don Pasquale’, ‘Belisario’;
Bizet’s ‘Carmen’, Offenbach’s ‘The Tales of Hoffmann’;
Saint-Säens’s ‘Samson and Delilah’ and the operetta of
Fall’s ‘Die Rose von Stambul’, Yekta Kara has worked as
a guest director in Germany, USA and Bulgaria
alongside her work in Turkey and her latest opera
production in Germany (Abduction from the Seraglio)
has been presented at the opening of the 2004 European
Cultural Festival. Having been honoured to be the first
female opera director and administrative manager in
Turkey, Yekta Kara as been awarded the Grand
Presidential Prize for Culture and Arts, “Best Opera
Director” Award of the Ministry of Culture and the
Cavaliere del Ordine al Merito of the Italian Republic.

Peter T›ll›ng
1975 y›l›nda Almanya’n›n Mainz flehrinde do¤an Peter
Tilling, Mannheim’daki Müzik Yüksek Okulu’nda Prof.
Klaus Eisenmann, Prof. Klaus Arp, Prof. Gerald
Kegelmann ve Frieder Bernius gibi ö¤retim üyelerinden
orkestra flefli¤i e¤itimi ald›. 2001 y›l›nda sahneye koyulan
Verdi’nin Don Carlos operas›nda Hamburg Devlet
Operas› Genel Müzik Yönetmeni Ingo Metzmacher’e
asistanl›k yapt›. 2004 yaz›nda, Genç Alman Filarmoni
Orkestras›’ndaki çal›flmas› baflta olmak üzere birçok kez
Peter Eötvös’e de asistanl›k yapan sanatç›, 2002 y›l›nda
gerçeklefltirilen bir Franz Welser-Möst Masterclass’›nda
Cleveland Orkestras›’n› yönetti. Viyolonsel e¤itimini 2003
y›l›nda Karlsruhe Müzik Yüksek Okulu’nda Prof. Martin
Ostertag yönetiminde dereceyle tamamlayarak solist
olmaya hak kazanan Tilling, 2000-2002 y›llar› aras›nda
Orkestra Akademisi’nden ald›¤› bursla Münih Filarmoni

139

Orkestras›’nda çellist olarak sahne ald› ve Zubin Metha,
James Levine, Christian Thielemann, Günter Wand ve
Christoph von Dohnanyi gibi isimlerle çal›flt›. 2002
y›l›nda Mannheim Mozart Cemiyeti Destek Ödülü’nü
alan Tilling, 2004-2005 sezonunda MecklenburgVorpommern Festivali’nde ve Literaturarchiv Marbach
(Marbach Edebiyat Arflivi) ile Paulskirche Frankfurt
(Frankfurt Paul Kilisesi) gibi mekânlarda düzenlenen
etkinliklerde birlikte sahne ald›¤› Kastalia-Quartett’in
üyelerinden olan sanatç›, Baden Devlet Tiyatrosu’ndaki
çal›flmalar›n›n yan› s›ra solist, oda müzi¤i sanatç›s› ve
lied efllikçisi olarak da sahne almakta, ayn› zamanda
Karlsruhe Müzik Yüksek Okulu Konser Anasanat Dal›’nda
Prof. Peter Eötvös ile çal›flmaktad›r.
Peter T›ll›ng
Born in 1975 in Mainz, Peter Tilling studied conducting
at the Mannheim University of Music and Performing
Arts with Prof. Klaus Eisenmann, Prof. Klaus Arp, Prof.
Gerald Kegelmann and Frieder Bernius. Currently
carrying on his studies with Prof. Peter Eötvös at the
Karlsruhe Music Academy Concert Division, Tilling
assisted Hamburg State Opera’s General Music Director,
Ingo Metzmacher in a performance of Verdi’s opera Don
Carlos in 2001. An assistant of Peter Eötvös on many
occasions including the conduction of ‘Young German
Philharmonic Orchestra’ in the summer of 2004, Tilling
conducted Cleveland Orchestra during a Franz WelserMöst Masterclass in 2002. Tilling qualified to be a soloist
upon completing his studies in cello under Prof. Martin
Ostertag at the Karlsruhe Music Academy in 2003. After
being awarded with a scholarship from the Orchestra
Academy, Tilling performed as a cellist at the Munich
Philharmonic Orchestra where he worked with names
like Zubin Metha, James Levine, Christian Thielemann,
Günter Wand and Christoph von Dohnanyi from 2000
to 2002. A recipient of the Mannheim Mozart Society
Grant Award in 2002, Tilling is a member of the
Kastalia-Quartett which performed at the MecklenburgVorpommer Festival, Marbach Literature Archive and
Paulskirche Frankfurt (St. Paul’s Church) in the
2004-2005 season. Appointed as the conductor and a
solo répétitore at the Baden State Theatre in Karlsruhe
during the 2003-2004 season, Peter Tilling conducted
operas like ‘Die Czardasfürstin’ and ‘Abduction from the
Seraglio’ the past season. In addition to his engagements
at the Baden State Theater, the artist performs as a
soloist, a chamber music artist and a Lied accompanist.

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Çoksesli müzi¤in Türkiye’de daha genifl kitleler taraf›ndan
benimsenmesine katk›da bulunmak için oluflturulan
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’n›n temeli 1993
y›l›nda kurulan Oda Orkestras›’na dayanmaktad›r.
Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda büyük baflar›lar kazanan
orkestra, 1999 y›l›nda senfonik bir orkestraya

dönüfltürüldü ve genel müzik yönetmenli¤i ve sürekli
flefli¤ine getirilen Gürer Aykal yönetiminde yeniden
yap›lanmas›n›n ard›ndan ülkemizin önde gelen senfonik
topluluklar›ndan biri olarak kendine özel bir yer edindi.
Önceki sezonlarda Vadim Gluzman, Alfredo Rolando
Ortiz, Alexander Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l Say,
Ayflegül Sar›ca, Ayla Erduran, Anna Tomowa-Sintow,
George Zamphir, Stanislav Ioudenitch gibi sayg›n
virtüözler; Igor Oistrakh, Emil Tabakov, Giuseppe
Lanzetta, Fabiano Monica, Ender Sakp›nar gibi tan›nm›fl
flefler ve Wiener Singverein korosu ile konserler verdi.
2004-2005 sezonunun aç›l›fl›n› yapt›¤› ‹stanbul’daki II.
Kars Kurultay› ve Kafkas Kültürleri Festivali’nde ünlü
çellist Wolfgang Boettcher ve piyanist Faz›l Say ile
konserler veren topluluk, aral›k ay›nda da geleneksel
“Yeni Y›l› Karfl›lama” konserinde Maxim Vengerov’u solist
olarak a¤›rlad›. ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› ile 2003 y›l›nda
yap›lan bir anlaflmayla, Borusan ‹stanbul Filarmoni
Orkestras› vak›f etkinliklerinin “sürekli orkestras›” oldu.
Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
The history of Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra lies in the Borusan Chamber Orchestra
which received critical acclaim in Turkey and abroad.
The Borusan Chamber Orchestra was turned into a
symphonic orchestra in 1999 to further its experience
of five years and Gürer Aykal was appointed as the
General Music Director and the Principal Conductor.
Upon completing the structural and preparatory
process, the Orchestra expanded the coverage of its
regular concerts at the Lütfi K›rdar International
Convention and Exhibition Centre to the Anatolian
coast with a view to take classical music to a wider
audience. Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra
opened the new millennium with Beethoven’s
symphonies and made a grand final for the 2000-2001
season performing all Beethoven symphonies which
are regarded as the ‘Constitution of Music’. The
Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra became the
resident orchestra of the ‹stanbul Foundation for
Culture and Arts upon and agreement between the
Borusan Centre for Culture and Arts and the
Foundation, thereby initiating a fruitful and
meaningful cooperation between two bodies.

Markus Ba›sch
1969 y›l›nda Stuttgart’ta do¤an Markus Baisch henüz
yedi yafl›ndayken piyano e¤itimine bafllad› ve 1978
y›l›nda Stuttgart Dini Çocuk Korosu’na kat›ld›. Ayn›
y›llarda kilise orgu ve vokal e¤itimi de alan Baisch, 1988
y›l›nda H. M. Beuerle ve P. Ringborg yönetiminde
orkestra flefli¤i ve W. Toll yönetiminde vokal e¤itimini
sürdürdü. 1992 y›l›ndan itibaren Camerata Vocale
Freiburg, Anton Webern Korosu ve Stuttgart Oda Müzi¤i
Korosu gibi topluluklarda solist olarak görev alan ve bu
topluluklarla uluslararas› birçok turneye kat›lan sanatç›,
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1994 y›l›nda Collegium Instrumentale Freiburg’un
yöneticili¤ini üstlendi ve iki koroda da orkestra flefi
olarak bulundu. Freiburg KHG Senfoni Orkestras›,
Camerata Vocale Freiburg, Frankfurt Kantorei ve Köln
Bach Cemiyeti gibi birçok topluluk ve orkestrada konuk
flef olan Baisch, yönetti¤i Freiburg Protestan Ö¤renci
Cemiyeti ve Freiburg Barok Orkestras›’n›n çeflitli
üyeleriyle birlikte Mozart’›n Requiem’ini sahneledi ve
1998 y›l›nda Almanya’da sahnelenen La Traviata
Operas›’nda orkestra flefli¤i yapt›. Bunun yan› s›ra
Freiburg fiehir Tiyatrolar›, Giessen Devlet Tiyatrosu ve
orkestra flefli¤i de yapt›¤› Neuburg Oda Operas›’nda
repetitör olarak çal›flan Baisch, 2000-2003 y›llar›
aras›nda Frankfurt Müzik Yüksek Okulu’nda orkestra
flefli¤i ve koro yönetimi dersleri verdi ve Frankfurt
Operas›’nda koro yönetimi asistanl›¤› yapt›. Baflta
Frankfurt Müze Orkestras› ile kat›ld›¤› Young Persons
Guide to the Orchestra olmak üzere çeflitli çocuk ve
gençlik konserlerinde orkestra flefli¤i yapan sanatç›,
2006 y›l›nda ‹stanbul Devlet Operas›’nda koro direktörü
ve bando flefi olarak çal›flmaya bafllad›.

Markus Ba›sch
Born in Stuttgart in 1969, Markus Baisch started his
piano studies when he was only seven years old and
joined the Stuttgart Children’s Choir for Religious
Music in 1978. Starting his vocal education and studies
in church organ in the same year, Baisch studied
conducting under H.M. Beuerle and P. Ringborg and
continued his vocal studies under W. Toll in 1988.
Performing as a soloist with ensembles like the
Camerata Vocale Freiburg, Anton Webern Choir and
Stuttgart Chamber Music Choir and taking part in
numerous international tours with them since 1992,
the artist became the director of Collegium
Instrumentale Freiburg in 1994 and continues his
works as a conductor of two choirs. A guest conductor
at many ensembles and orchestras such as Freiburg
KHG Symphony Orchestra, Camerata Vocale Freiburg,
Frankfurt Kantorei and Cologne Bach Society; the artist

put Mozart’s “Requiem” on stage with several members
of the Freiburg Baroque Orchestra and the Freiburg
Protestant Student Society that he conducts, in addition
conducting “La Traviata Opera” in Germany in 1998.
A repetitor at the Freiburg City Theatres, Giessen State
Theatre and Neuburg Chamber Opera which he
conducts as well; Baisch has taught orchestra
conducting and choir direction at the Frankfurt
Hochschule für Musik from 2002 to 2003 and has
been a conductor in various children and youth
concerts including the ‘Young Persons Guide to the
Orchestra” that he participated to with the Frankfurt
Museum Orchestra. The artist is a choir director and a
bandmaster at the ‹stanbul State Opera since 2006.

Eva Me›
‹talya’n›n Fabriano flehrinde do¤an Eva Mei, 1989 y›l›nda
Floransa’daki Cherubini Konservatuar›’ndan mezun
olmas›n›n ard›ndan, 1990 y›l›nda Saraydan K›z Kaç›rma
operas›ndaki Konstanze rolüyle Viyana Mozart
Yar›flmas›’nda Catarina Cavalieri ödülünü kazand› ve ilk
performans›n› Wiener Staatsoper’de baflar›yla sahneledi.
Ancona’daki Teatro delle Muse’un yeniden aç›l›fl›
dolay›s›yla yeni bir Idomeneo operas›nda ve DVD ve CD
olarak da müzikseverlere sunulan Teatro La Fenice di
Venezia’da Thais operas›nda rol alan sanatç›, Teatro
dell’Opera di Roma’da Graham Vick taraf›ndan sahneye
koyulan Lucia di Lammermoor operas›nda baflrolü
oynad› ve Deutsche Oper Berlin’de La scala di seta
operas›nda Gulia rolünü canland›rd›; Teatro Comunale di
Bologna’da Emilio Sagi taraf›ndan büyük bir baflar›yla
sahnelenen ve Juan Diego Florez ile Bruno Particò’nun
da rol ald›¤› La Fille du régiment operas›nda Marie
rolünü üstlendi; Roma’da ise flef Gelmetti’nin yönetimi
alt›nda Sihirli Flüt operas›nda Pamina rolüyle büyük
be¤eni toplad›. Opera rollerinin yan› s›ra yo¤un bir
konser program› takip eden Eva Mei’nin performanslar›
aras›nda Salzburg Festivali’nde Beethoven’›n Missa
Solemnis’i, Teatro alla Scala’da Händel’in Resurrection’›,
Roma’da flef Sawallisch ile Rossini’nin Petite Messe
Solennelle’i ve Haydn’›n Das Paradis und die Peri’si
bulunmaktad›r. Santander’de düzenlenen Uluslararas›
Müzik Festivali’nde Ein deutsches Requiem, Peralada’da
Beethoven’›n 9. Senfoni’si ve Torino’da Missa Solemnis
konserlerinde sahne alan Eva Mei, Kas›m 2005’te
Roma’daki Accademia Santa Cecilia’da flef Myung-Whun
Chung yönetiminde Idomeneo’nun konser
uyarlamas›nda Ilia rolünü canland›rd›.
Eva Me›
Eva Mei is a lyric coloratura soprano whose career
encompassed the repertoire of Mozart, Haydn, Strauss,
Stravinskij, Donizetti, Bellini, Rossini and Verdi. Native
of Fabriano (Italy), she graduated at Cherubini
Conservatoire in Florence in 1989. In 1990 she won
the “Catarina Cavalieri” prize in Vienna Mozart
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Competition for her Konstanze in Abduction from the
Seraglio, followed by her successful debut at the
Wiener Staatsoper. Recent engagements include a new
production of Idomeneo for the re-opening of the
Teatro delle Muse di Ancona, and made her in Thais
(role debuts) at the Teatro La Fenice di Venezia
(available also in DVD and CD), in Lucia di
Lammermoor (title role) at the Teatro dell’Opera di
Roma, staged by Graham Vick, and as Giulia in La
scala di seta (Giulia) at the Deutsche Oper Berlin. At
the Teatro Comunale di Bologna, she was Marie in La
Fille du régiment, in a great production staged by
Emilio Sagi and with Juan Diego Florez and Bruno
Particò. At Rome she had a big success with Pamina
(Die Zauberflöte) under the baton of M. Gelmetti. In
addition of her operatic repertoire, she maintains an
active schedule of concert performances including
Beethoven’s Missa Solemnis at the Salzburg Festival,
Händel’s Resurrection at the Teatro alla Scala, Rossini’s
Petite Messe Solennelle (recently with M. Sawallisch in
Rome), Haydn’s Das Paradis und die Peri, Sta. Recently
she was at the Festival Internacional de Musica in
Santander with Ein deutsches Requiem, in Paris and in
Peralada with the 9. Symphonie by Beethoven and in
Turin with the Missa Solemnis. Last October sung the
role of ‘Ilia’ in the concert version of Idomeneo at
Accademia Santa Cecilia in Rome under the baton of
M. Myung-Whun Chung, Verdi’s Requiem at Vienna
with the Wiener Philharmoniker.

Mar›a Bengtsson
1975 y›l›nda ‹sveç’in Trelleborg flehrinde dünyaya gelen
Maria Bengtsson, müzik e¤itimini Freiburg’daki
Staatliche Müzik Yüksek Okulu’nda (1995-2000)
tamamlad› ve buradaki opera stüdyosunun bir üyesi
oldu. Fiordiligi (Cosi fan Tutte), Arminda (La Finta
Giardiniera) ve Mimi (La Bohème) rollerini
canland›rarak kariyerine bafllayan sanatç›, Schwehr’›n
“Heimat” isimli operas›n›n 1999 y›l›ndaki dünya
prömiyerini gerçeklefltiren Theater Freiburg tiyatrosunda
konuk sanatç› olarak bulundu. 2000 y›l›n›n Eylül ay›ndan
2002 y›l›na dek Vienna Volksoper toplulu¤unun bir üyesi
olan Maria Bengtsson, burada Michaela (Carmen), Alice
Ford (Falstaff), 1. Bayan (Sihirli Flüt), Kontes
(Figaro’nun Dü¤ünü) ve Kurfürstin (Vogelhändler) gibi
çok say›da karakteri canland›rd›. Berlin Festivali
taraf›ndan Boris Lacher’in “3 (6 + X)” eserinin icras› için
konuk edilen sanatç›, gerçeklefltirdi¤i oratoryo ve
resitaller ile ‹sviçre, Almanya, Brezilya ve ‹sveç’e; verdi¤i
konserler ile ise Vienna Klangbogen’e ve 2003/2004
sezonunda (Simone Young yönetiminde) Lizbon’daki
Fundacao Calouste Gulbenkian’a gitti. Sanatç›, 2002
sonbahar›nda Komische Oper Berlin toplulu¤un bir
üyesi oldu. Bengtsson, Zemlinsky’nin “Der Geburtstag
der Infantin” operas›n›n baflar›l› yap›m›ndaki
performans›yla ve ard›ndan canland›rd›¤› Marie (Die

verkaufte Braut), Pamina (Sihirli Flüt), Marie (Der
Vogelhändler), Zerlina (Don Giovanni) ve Musetta (La
Boheme) rolleriyle dinleyicilerin kalbini kazand›. Calixto
Bieito’nun 2004 y›l›nda büyük tart›flma yaratan yap›m›
“Saraydan K›z Kaç›rma”, Konstanze olarak sahneye ç›kan
Bengtsson için önemli bir baflar› sa¤lad›. 2004/05
sezonunda bu rolü canland›rmaya devam eden
sanatç›n›n ayn› sezon yer ald›¤› yap›mlar aras›nda “La
Bohème” ve “Don Giovanni” operalar› ile büyük övgü
toplayarak Kontes Almaviva rolünü canland›rd›¤›
“Figaro’nun Dü¤ünü” operas›n›n yeni bir yap›m› (Barrie
Kosky; Kirill Petrenko’nun yönetimi alt›nda)
bulunmaktad›r. Kat›ld›¤› konserler ile Lizbon’daki
Fundacao Calouste Gulbenkian, Bad Homburg ve
Viyana’daki Konzerthaus’a giden sanatç›, burada
“Betulia Liberata” yap›m›nda rol ad› ve Viyana Radyo
Senfoni Orkestras› ile Bertrand de Billy yönetiminde
gerçeklefltirilen “Mathis, der Maler” senfonisinin konser
yorumunda Regina olarak sahneye ç›kt›.
Mar›a Bengtsson
Maria Bengtsson was born in Trelleborg, Sweden in
1975 and received her musical education at the
‘Staatliche Hochschule für Musik’ in Freiburg (19952000), where she was also a member of the opera
studio. She early performed Fiordiligi in ‘Cosi fan tutte’,
Arminda ‘La finta giardiniera’ and Mimi in ‘La Bohème’,
and she was a guest with the Theater Freiburg, when
Schwehr’s opera ‘Heimat’ saw its world premiere in
1999. Maria Bengtsson was a member of the ensemble
of the Vienna Volksoper from September 2000-2002,
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where she performed Michaela in ‘Carmen’, Ali ce Ford
in ‘Falstaff’, 1. Dame in ‘Magic Flute’, Countess in ‘Le
Nozze di Figaro’ and Kurfürstin in ‘Vogelhändler’,
among others. Furthermore, she was a guest of the
Berlin Festival with Boris Lacher’s ‘3 (6 + X)’, and
oratories and recitals led her to Switzerland, Germany,
Brazil and to Sweden, among others, concerts brought
her to the Vienna Klangbogen and to the Fundacao
Calouste Gulbenkian in Lisbon in 2003/2004 (under
Simone Young). In the fall of 2002, Ms. Bengtsson
became a member of the ensemble of the Komische
Oper Berlin. She won over the audience in acclaimed
new productions of Zemlinsky’s ‘Der Geburtstag der
Infantin’, as Marie in ‘Die verkaufte Braut’, as Pamina in
‘Magic Flute’, as Marie in ‘Der Vogelhändler’ and as
Zerlina in ‘Don Giovanni’ and Musetta in ‘La Boheme’,
among others. In 2004 Calixto Bieito’s much discussed
production of ‘Abduction from Seraglio’ was a great
personal triumph for her as Constanze. 2004/05
included further performances of this role as well as
performances of ‘La Bohème’, ‘Don Giovanni’ and the
new production of ‘Le Nozze di Figaro’ where she has
been highly successful as Countess Almaviva. Concerts
brought her back to Fundacao Calouste Gulbenkian in
Lisbon, Bad Homburg and the Konzerthaus Vienna,
where you could see her in ‘Betulia liberata’, as well as in
the role of Regina in a concert performance of ‘Mathis,
der Maler’ under Bertrand de Billy with the Radio
Symphony Orchestra, Vienna.

resitalin yan› s›ra WDR, NDR ve MDR radyolar›
taraf›ndan gerçeklefltirilen kay›tlara da davet edilen Kirch,
1997/1998 sezonunda Komische Oper Berlin üyesi oldu
ve ilerleyen y›llarda Ferrando, Fenton, Rossilon ve
Truffaldino rolleri ile Händel’in Saul oratoryosunda
Jonathan’› canland›rd›. 2001 y›l›ndan bu yana operan›n
konuk sanatç› kadrosunda olan lirik tenor, geçti¤imiz
sezon Deutsche Oper Berlin (Frau ohne Schatten,
Christian Thielemann), Staatsoper Unter den Linden
(Griselda, René Jakobs), Zürih Operas› (Merry Widdow),
Münih Bavyera Devlet Operas›, Barselona Liceu
Tiyatrosu, Düsseldorf Operas› (Sihirli Flüt, Tamino) ve
Köln Operas› (Saraydan K›z Kaç›rma, Belmonte; Güllü
fiövalye, Sänger) sahnelerinde ilk konserlerini verdi.
2003/2004 sezonunda Tamino rolüyle tekrar Münih
Bavyera Devlet Operas›’na davet edilen sanatç›,
Milano’daki La Scala’da ilk defa Steuermann rolünü
canland›rd›. Brüksel’deki Theatre de la Monnaie’de
sahnelenen Tannhäuser operas›nda Walther von der
Vogelweide, Frankfurt ve Dresden Operalar› ile Berlin
Devlet Operas›’nda Belmonte, Komische Oper Berlin’de
Tamino, Florentinische Tragödie operas›nda Guido Bardi
karakteriyle sahneye ç›kan sanatç›n›n efllik etti¤i
orkestralar aras›nda Berlin Senfoni Orkestras›, Berlin
Rundfunk Senfoni Orkestras› ve Berlin Filarmoni
Orkestras› bulunmaktad›r.
Dan›el K›rch
Daniel Kirch was born in Cologne. He began to study
acting, singing, dancing and directing and since 1994
he was a student at the Hochschule für Musik in
Cologne in the class of Hans Sotin. In 1996 he was

Dan›el K›rch
Oyunculuk, dans, fleflik ve flan e¤itimi alan Köln
do¤umlu Daniel Kirch, 1994 y›l›nda Köln Müzik Yüksek
Okulu’nda Hans Sotin’in ö¤rencisi oldu. 1996 y›l›nda
“VDMK Bundeswettbewerb Gesang Berlin” ödülüne
sahip olmas›n›n ard›ndan verdi¤i çok say›da konser ve
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among the winnners of the ‘VDMK Bundeswettbewerb
Gesang Berlin’. As a result of this success he has been
invited for concerts and recitals as well as for radioproductions by the WDR, NDR and MDR. In the season
1997/98 he became a member of the Komische Oper
Berlin where in the following years he sang roles like
Ferrando, Fenton, Rossilon, Truffaldino and Jonathan
in Händel`s Saul. From 2001 onwards he is having a
guest artist contract with this house. As a lyric tenor he
is much in demand. In the last seasons he made his
debuts at the Deutsche Oper Berlin (Frau ohne
Schatten, Christian Thielemann), Staatsoper Unter den
Linden (Griselda, René Jakobs), Opernhaus Zürich
(Merry Widdow), Bayerische Staatsoper, Teatro del
Liceu de Barcelona and Opernhaus Düsseldorf (Magic
Flute, Tamino) and the Köln Opera House. (The
Abduction from the Seraglio, Belmonte; Rosenkavalier,
Sänger a.o.). His concert credits include appearances
with the Berliner Sinfonie Orchester and the RundfunkSinfonie-Orchester Berlin and the Berlin Philharmonic
Orchestra. In 2003/04 he has been invited to return as
Tamino to the Bayerische Staatsoper München, gives
his debut as Steuermann at La Scala di Milano, sings
Walther von der Vogelweide /Tannhäuser at the Theatre
de la Monnaie Bruxelles, Belmonte at the Opera Houses
in Frankfurt, Berlin Staatsoper and Dresden as well as
Guido Bardi/Florentinische Tragödie and Tamino at the
Komische Oper Berlin. He`ll also appear in concerts
with the DSO and the BSO at the Berlin concert houses.

Ina Schl›ngens›epen
Almanya’n›n Wuppertal kentinde do¤an Ina
Schlingensiepen, Wuppertal Operas›’nda görev alan bir
flanc›n›n yönetiminde flan e¤itimi almaya bafllamadan
önce aile mesle¤i olan gastronomiyle ilgileniyordu.
Bulgaristan’daki Panscho Vladigerov Sofya Devlet Müzik
Akademisi’ne kabul edilen Schlingensiepen, 1997 y›l›nda
ülkenin önde gelen müzik yar›flmalar›ndan “Tzvetana
Diakovitsch”te birincilik ödülüne lay›k görüldü ve ayn› y›l
Rousse Operas›’nda sergilenen Verdi’nin Rigoletto
operas›ndaki Gilda rolüyle ilk kez sahneye ç›kt›. Varna
Operas› ve New York Kurt Weill Vakf› ortak prodüksiyonu
Mahagonny’de Jenny Smith rolünü canland›rd›¤› Sofya
Ulusal Operas› da dahil olmak üzere pek çok operada
misafir sanatç› olarak sahne alan sanatç›, 1999-2002
y›llar› aras›nda Bremen Tiyatrosu Opera Toplulu¤u’nda
görev yapt›; 2002-2003 sezonundan itibaren Baden
Devlet Tiyatrosu’nda çal›flmaya bafllad› ve 2005 y›l›nda
Salzburg Festivali’nin aç›l›fl konserinde sahne ald›.
Ina Schl›ngens›epen
A native of the German city of Wuppertal, Ina
Schlingensiepen started her vocal training under a
singer at the Wuppertal Opera following her occupation
with gastronomy, a family profession. Accepted at the
Panscho Vladigerov Sofia State Music Academy,

Schlingensiepen was awarded the First Prize at the
prestigious Bulgarian “Tzvetana Diakovitsch”
competition in 1997 and made her operatic debut as
Gilda in Verdi’s Rigoletto at the Rousse Opera House
the same year. Since then, Schlingensiepen has been
invited to many operas as a guest artist for
performances including her role as Jenny Smith in
“Mahagonny”, the joint production of Varna Opera and
New York Kurt Weill Foundation, at the Sofia National
Opera. A member of the Bremen Theatre Opera
Ensemble from 1999 until 2002, the artist has been
working at the Baden State Theatre since the 20022003 season.

Cenk B›y›k
1978 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an tenor Cenk B›y›k, 1995
y›l›nda girdi¤i ‹stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar›
Opera-fian Bölümü’nde Çiçek Kurra Kanter ve Suat
Ar›kan ile çal›flt› ve mezun oldu¤u 2002 y›l›nda Siemens
Opera Yar›flmas›’nda birincilik kazand›. Almanya
Karlsruhe Staatstheater Opera Stüdyosu’ndan bir y›ll›k
burs alan B›y›k, Karlsruhe Musik Hochschule’de (Opern
Schule) bir y›l ö¤renim görmesinin ard›ndan Profesör
Elizabeth Werres ile flan çal›flmalar›n› sürdürdü. 2004
y›l›nda Karlsruhe Devlet Operas›’nda rejisör Yekta
Kara’n›n sahneye koydu¤u Mozart’›n Saraydan K›z
Kaç›rma operas›nda Pedrillo rolünü canland›ran sanatç›,
2004 y›l›nda Avrupa Kültür Ödülü’nü ald›; 2005 y›l›nda,
Berlin Olimpiyat Stadyumunda, Bayern MünchenSchalke O4, Almanya Kupas› final maç›nda, Berlin
Filarmoni Orkestras› eflli¤inde Alman Milli Marfl›’n›
seslendirdi; 2005-2006 sezonunda Karlsruhe Devlet
Operas›’nda, G.Donizetti’nin Der Liebestrank’›nda
Nemorino, Mozart’›n Saraydan K›z Kaç›rma’s›nda
Pedrillo, Çaykovski’nin Eugene Onegin’inde Lenski,
Mozart’›n Idomeneo’sunda Arbaces ve Puccini’nin Il
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Trittico’sunda Rinuccio, La Bohéme’inde Rodolfo
rollerini canland›rd›. 2006 y›l›n›n may›s ay›nda Trieste
Teatro Verdi’de Mozart’›n Saraydan K›z Kaç›rma
operas›ndaki Pedrillo rolü için konuk sanatç› anlaflmas›
yapan Cenk B›y›k, halen Badisches Staatstheater
Karlsruhe’de sözleflmeli sanatç› olarak çal›flmaktad›r.
Cenk B›y›k
Born in ‹stanbul in 1978, tenor Cenk B›y›k worked with
Çiçek Kurra Kanter and Suat Ar›kan at the department of
Opera/Voice at the ‹stanbul University he entered in
1995. Graduating in 2002, he won the Siemens Opera
Competition the same year. The recipient of a one-year
scholarship from the Karlsruhe Staatstheater Opera
Studio in Germany, he also studied at the Karlsruhe
Musik Hochschule (Opern Schule) for a year. Becoming
a contractual artist in 2003 with his institution, he
continued his vocal studies with Prof. Elizabeth Werres.
In 2004, B›y›k performed as Pedrillo in Mozart’s
‘Abduction from the Seraglio’ produced by the director
Yekta Kara at the Karlsruhe State Opera, renewed his
two-year contract with his institution and won the
European Culture Award. He sang the German National
Anthem accompanied by the Berlin Philharmonic
Orchestra at the opening of the 2005 German Cup final
game, the Bayern München-Schalke match, at the Berlin
Olympic Stadium. The artist’s performances at the
Karlsruhe State Opera include G.Donizetti’s ‘Der
Liebestrank’ (Nemorino), Mozart’s ‘Abduction from the
Seraglio’(Pedrillo), Tchaikovsky’s ‘Eugene Onegin’
(Lenski), Mozart’s ‘Idomeneo’ (Arbaces), G.Puccini’s ‘Il
Trittico’ (Rinuccio) and G. Puccini’s ‘La Bohéme’
(Rodolfo) in 2005-2006. B›y›k has been invited as a
guest artist for the Pedrillo role in Mozart’s ‘Abduction
from the Seraglio’ to be staged at the Trieste Teatro Verdi
in May 2006. Cenk B›y›k is continues to work at the
Bad›sches Staatstheater Karlsruhe as a contractual artist.

Kurt Rydl
Ça¤›m›z›n en önemli bas seslerinden olan Kurt Rydl,
e¤itimini do¤du¤u flehir olan Viyana ile Moskova’da
tamamlad›. 1986 y›l›nda “Kammersänger” unvan›na
sahip olan, 2001 y›l›nda ise Avusturya Liyakat Niflan› ile
ödüllendirilen sanatç›, Barselona ve Paris’teki çeflitli
yar›flmalardan da birincilik ödülü ald›. 1999 y›l›nda, 1976
y›l›ndan itibaren daimi üyesi oldu¤u Viyana Devlet
Operas›’n›n onur üyeli¤ine seçildi. Dünyaca ünlü opera
sahnelerine konuk sanatç› olarak davet edilen Kurt Rydl,
Beyrut, Bregenz, Edinburg, Münih, Salzburg ve Verona
festivallerinde de sahne ald›. Opera repertuar› Alman,
‹talyan, Frans›z, Rus ve Çek eserleri de dahil olmak üzere
80 rolden oluflan, konser repertuar› ise Mozart’tan
Penderecki’ye, Beethoven’dan Mahler’e kadar çeflitlilik
gösteren sanatç› y›lda ortalama 90-100 performans
gerçeklefltirmektedir. Otuzdan fazla CD’ye imzas›n› atan
ve “Christmas with World Stars” adl› bir albüm çal›flmas›
da bulunan Rydl, gerçek bir Viyanal› olarak Viyana
“lied”lerinin geleneksel havas›n› korumaya çal›flmakta,
ayn› zamanda popüler flark›lar› da seslendirmektedir.
Kurt Rydl
Kurt Rydl born in Vienna, is one of the greatest bass
singers of our time. He studied in Vienna and Moscow.
In 1986 he awarded the title of ‘Kammersänger’ and in
2001 he has been awarded the Austrian Medal of
Honour, 1st class for Art&Science. He also won 1st prize
award at competitions in Barcelona and Paris. Since
1976, Kurt Rydl is the permanent member of the Vienna
State Opera, where in 1999 he has become a honourary
member. His opera repertoire comprises more than 80
roles in German, Italian, French, Russian and Czech
works. His concert repertoire ranges from Mozart to
Penderecki, from Beethoven to Mahler. Since 1972 he
has been giving 90-100 performances per season.
Kurt Rydl has recorded more than 30 CDs and he took
the initiative to record the CD ‘Christmas with World
Stars’ with the Three Tenors and other well-known
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artists. A true Viennese, he endeavours to keep the
traditional ‘Wiener Lied‘ alive and also enjoys singing
musical songs. He has made guest appearances in most
famous opera houses worldwide and performed at
festivals such as Bayreuth, Bregenz, Edinburgh, Munich,
Salzburg and Verona.

Ach›m Thorwald
Dokuz yafl›nda radyo ve televizyon dünyas›yla tan›flan
Achim Thorwald, lise e¤itimini tamamlad›ktan sonra
Salzburg’daki Mozarteum’da oyunculuk ve müzik, sanat,
edebiyat ve tiyatro tarihi e¤itimi ald›. Bir süre
Hamburg’daki Ernst Deutsch Tiyatrosu ve Theater im
Zimmer Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmas›n›n ve
televizyon için çeflitli çal›flmalarda bulunmas›n›n
ard›ndan, kat›ld›¤› Nürnberg fiehir Tiyatrosu’nda
oyunculu¤un yan› s›ra yönetmenli¤e de bafllam›fl oldu.
Freiburg fiehir Tiyatrolar›’nda da oyuncu ve oyuncu
dramaturgu olarak çal›flan Thorwald, 1976-1985 y›llar›
aras›nda Esslingen eyaleti Württemberg Sahnesi genel
sanat yönetmenli¤i ve ard›ndan Würzburg fiehir
Tiyatrosu genel sanat yönetmenli¤i görevlerini üstlendi.
1989 y›l›nda Münster fiehir Tiyatrolar› genel sanat
yönetmenli¤i görevine atanan Thorwald, 1996 y›l›nda
Wiesbaden fiehir Tiyatrosu’nun genel sanat yönetmeni
oldu. 2002 y›l›ndan bu yana Baden Devlet Tiyatrosu’nda
genel sanat yönetmeni, opera direktörü ve Müzik
Tiyatrosu yönetmeni olarak görev alan sanatç›, Avrupa
Operas›, Alman Tiyatrolar Birli¤i, Karlsruhe fiehri Kültür
Komitesi ve Karlsruhe Händel Cemiyeti Yönetim Kurulu
gibi çeflitli kültür komitelerinde görev yapmakta,
‹stanbul, Columbus ve Ohio’da düzenlenen çeflitli opera
yar›flmalar›nda ve Berlin Devlet fiark› Yar›flmas›’nda jüri
üyesi olarak bulunmakta ve Karlsruhe Üniversitesi’nde
ö¤retim görevlisi olarak çal›flmaktad›r.
Ach›m Thorwald
Born in 1943 as the son of Prof. Josef Dünnwald,
head of the State Oratorio, and his wife Annie, Achim
Thorwald started to get used to the spotlights at the age
of six at Stuttgart State Theatre and Stuttgart State
Opera. Introduced to the world of radio and television
at the age of nine, Thorwald studied drama and music,
arts, literature and theatre history at the Mozarteum in
Salzburg following high school. Following his
engagements with the Ernst Deutsch Theatre and
Theater im Zimmer in Hamburg and various television
productions, the artist joined the Nürnberg City
Theatre where he started directing as well as acting.
The artist succeeded as the Esslingen County
Württemberg Theatre General Art Director from 1976
to 1985 and then of the Würzburg City Theatre General
Art Director. Appointed as the Münster City Theatres
General Art Director in 1989, Thorwald became the
General Art Director of Hessen County Wiesbaden City
Theatre in 1996. Committed to his position as the

General Art Director, Opera Director and Musical
Theatre Director of Baden State Theatre since 2002,
Thorwald is an active member of numerous cultural
committees like the European Opera, Association of
German Theatres, City of Karlsruhe Culture Committee
and the Executive Board of Händel Society, Karlsruhe.
A regular jury member at the Berlin State Song
Competition as well as various opera competitions in
‹stanbul, Columbus and Ohio; Achim Thorwald teaches
at the Karlsruhe University.

PROGRAM NOTLARI
Mozart (1756-1792)
Saraydan K›z Kaç›rma Operas›, KV 384
Mozart, Christoph Friedrich Bretzner’in Belmonte ve
Konstanze adl› piyesi üzerine Gottlieb Stephanie’nin
librettosunu yazd›¤› Saraydan K›z Kaç›rma (Die
Entführung aus dem Serail) adl› flark›l› oyununu 1779’da
bestelemeye bafllad› ve büyük olas›l›kla araya giren di¤er
besteleri nedeniyle geciktirerek 1782’de bitirdi. Eser ilk
kez 16 Temmuz 1782’de bestecinin yönetiminde
Viyana’da Burgtheater’de sahnelendi ve ilk alt› y›l içinde
Viyana’da 34 gösteri yap›ld›. Opera Londra’da ilk defa,
‹ngilizce olarak ve J.B. Cramer taraf›ndan eklenen
flark›larla, 1827’de Covent Garden’da sahneye kondu. Do
majör tonda, 4/4’lük ölçüde, çok h›zl› (presto) tempoda
Türk tarz› vurmal› çalg›lar›n –timpani, ziller ve büyük
davul– yer ald›¤› dört dakikal›k uvertürden sonra perde
aç›l›r. 1. perde Selim Pafla’n›n saray›nda geçer. ‹spanyol
soylusu Belmonte, korsanlar taraf›ndan kaç›r›l›p sat›lan
sevgilisi Konstanze’nin bulundu¤u yeri aramaktad›r.
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A¤›rca (andante) tempoda ve 3/8’lik ölçüdeki aryas›n›
söyler: Hier soll ich dich sehen Konstanze (Burada seni
art›k görmeliyim Konstanze). Ard›ndan karfl›laflt›¤› Selim
Pafla’n›n kâhyas› Osmin’in a¤›rca tempolu, 6/8’lik
ölçüdeki çapk›nl›¤›n› öven aryas› “Wer ein Liebchen hat
gefunden” (Kim bir sevgili bulursa…) Belmonte ile düet
fleklinde, sarayda oturanlar konusunda bir sorgulamaya
dönüflür. Belmonte’nin Konstanze’ye efllik eden ufla¤›
Pedrillo’yu sormas›na k›zan Osmin, Pedrillo’nun aniden
belirmesi üzerine öfkeyle gider. Konstanze’nin hizmetçisi
Blondchen’e göz dikmifltir ve bu yüzden de Blondchen’in
niflanl›s› ve halen paflan›n bahç›van› olan Pedrillo’dan
nefret etmektedir. Pedrillo, efendisi Belmonte’ye
Konstanze’nin sarayda cariye olarak bulundu¤unu, ancak
Selim Pafla’n›n gözdeli¤ine henüz yükselmedi¤ini söyler.
En büyük üzüntüsünün de sevgilisi Blondchen’e
Osmin’in göz koymufl oldu¤unu anlatan Pedrillo,
Belmonte’nin saraya girmesini sa¤lamak ve kaç›fllar›n›
kolaylaflt›rmak için de onu önemli bir mimar olarak Selim
Pafla’ya takdim etmeyi önerir; Konstanze’nin
resitatifinden sonra bafllayan 2/4’lük ölçüde, a¤›rca
tempoda sevgi dolu aryas›n› söyler: …dich wiederzusehn…
O wie ängstlich, o wie feurig (Konstanze, seni tekrar
görmek… ne korkutucu, ah ne heyecanl›). Pafla
Konstanze’ye dugular›n› aç›klar, o ise 4/4’lük ölçüde,
a¤›rca (andante) tempoda Belmonte’ye aflk›n› an›msar:
Ach, ach liebte, war so glücklich (Ah, âfl›kt›m, öyle
mutluydum ki). Pafla sözlerinin ilgi görmemesi üzerine
Konstanze’ye, arzular›n› kendi iste¤iyle kabul etmesi için
bir gün daha süre tan›d›¤›n› söyler. Selim Pafla,
Pedrillo’nun arac›l›¤›yla Belmonte’yi saray›na mimar
olarak al›r, ama Osmin buna k›zm›flt›r. Bu üç kiflinin
duygular› 2/4’lük ölçüde, çabuk (allegro) tempoda bir trio
ile yans›r: Marsch! Trollt euch fort, sonst… (Marfl, yallah
gidin, yoksa…). Mozart 1. perdedeki yeniçeri korosunun
söyledi¤i Singt dem grossen Bassa Lieder (Büyük paflaya
flark›lar söyleyin) k›sm›ndan baflka, operan›n ilk provalar›
s›ras›nda bir yeniçeri marfl› daha yazm›flt›. Selim Pafla ile
Konstanze’nin bir e¤lence kay›¤›nda yol al›rken yeniçeri
müzi¤i çalan ikinci bir kay›kla izlenmelerinde kullan›lacak
bu müzi¤e besteci daha sonra yer vermedi; bu gerçek
ancak 1980’de gün ›fl›¤›na ç›kt›. Saray›n bahçesinde geçen
2. perdede Osmin, Blondchen’i kand›rmaya u¤rafl›rsa da
baflar›l› olamaz; Blondchen Osmin’in sözleriyle alay eder,
nezaket ve iltifatla kand›r›lamayaca¤›n› 2/4’lük ölçüde,
a¤›rca ve zarif (andante grazioso) tempodaki aryas›yla
anlat›r. Bu arada Blondchen, niflanl›s› Belmonte’ye ihanet
etmektense ölmeye kararl› olan Konstanze’yi teselli eder.
Konstanze ise her tür iflkence ve ölüm karfl›s›nda bile
aflk›ndan vazgeçmeyece¤ini uzun aryas› ile 4/4’lük
ölçüde, çabuk (allegro) tempoda aç›klar: Martren aller
Arten… (Her tür iflkence bile)… Pedrillo bir yolunu bulur,
Belmonte’nin sarayda bulundu¤unu, geminin haz›r
oldu¤unu ve gece kaçabileceklerini Blondchen’e söyler.
Blondchen çok neflelenir ve 2/4’lük ölçüde çabuk
(allegro) tempoda neflesini yans›t›r: Welche Wonne, welche
Lust (Ne mutluluk, ne keyif)… Kaç›fl› gerçeklefltirebilmek

için Osmin’i zarars›z hale getirmek gerekmektedir ve
Pedrillo buna haz›rd›r: fien ve nükteli (allegro spirito)
tempoda ve 4/4’lük ölçüde Frisch zum Kampfe! (Haydi
savafla) aryas›yla kendine cesaret verir. Osmin’e flarap
içirir; nefleli (allegro) tempoda, zillerle desteklenen Vivat
Bacchus! Bacchus Lebe! (Yaflas›n Baküs) düetinden sonra
Osmin s›zar. Bundan yararlanan dört sevgili bir araya
gelir; Belmonte, Wenn der Freude Tränen fliessen (Sevinç
gözyafllar› akarken) aryas›yla duygular›n› aç›klar. Bu
aradaki, han›mlar›n sadakatinin sorguland›¤› ve
Konstanze’nin gözyafllar›yla, Blondchen’in de Pedrillo’ya
bir tokat atmas›yla ispat edildi¤i k›sa bir k›skançl›k
sahnesinden sonra sevgililer mutluluklar›n› nefleli
tempoda, 4/4’lük ölçüde bir kuartetle dile getirir. 3.
perdede gece yar›s› Pedrillo kaç›fl vaktini haber vermek
için harem duvar›n›n dibinde serenada bafllar; 6/8’lik
ölçüde Im Mohrenland gefangen war (fiark diyar›nda
esirken) diye bafllayan flark›s›n› söyler. Konstanze ve
Blondchen’in pencereye dayanan merdivenden inmeleri,
sevinç gösterileri ve eflya problemleri olay› geciktirir;
dilsiz bir uflak sevgililerin kaçt›¤›n› Osmin’e haber verir.
Osmin kaçaklar› yakalar, çabuk ve canl› (allegro vicace)
tempoda, 2/4’lük ölçüde sevinçle, komik tarzda z›plar,
oynar: Ha, wie will ich triumphieren (Zaferimi nas›l
kutlayay›m) ve onlar› Pafla’n›n huzuruna getirir.
Belmonte’nin en büyük düflman›n›n o¤lu oldu¤unu
ö¤renen Pafla çok h›rslan›r; sevdi¤i kad›n› Belmonte’nin
babas›n›n nas›l kaç›rd›¤›n› ve y›llarca ac› çekmesine
neden oldu¤unu anlat›r. Sevgililer sonlar›n›n kötü
olaca¤›n› düflünürler: Konstanze ve Belmonte ölüme
haz›r olduklar›n› ifade ederler. Ama Selim Pafla, soylu bir
davran›flla onlar› ba¤›fllar ve özgürlüklerini verir. Osmin
çok h›rslan›r ama di¤erleri koro halinde, birbirlerine
kavuflman›n sevincini ve Pafla’n›n yüce gönüllülü¤ünü
dile getirir.
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Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Piacere’nin
aryas›: Come nembo che fugge col vento, aria of Piacere
from ‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’

CECILIA BARTOLI

Ara Interval

Cec›l›a Bartol› mezzosoprano mezzo-soprano
Fre›burg Barok Orkestras›
Fre›burg Baroque Orchestra
Petra Müllejans flef conductor

Arcangelo Corelli
Fa Minör 12. Konçerto Grosso, Op. 6
Concerto Grosso in F Minor, No.12, Op.6

Opera Proibita albümünden from the Opera Proibita
album

Antonio Caldara
Il Martirio di Santa Caterina’dan Imperatrice’in arya ve
resitatifi: Ahi quanto cieca… Come foco alla sua sfera,
recitative and aria of Imperatrice (the Empress) from
‘Il Martirio di Santa Caterina’

Alessandro Scarlatti
San Filippo Neri’den Carita’n›n arya ve resitatifi:
Qui resta… L’Alta Roma, recitative and aria of Carità
from ‘San Filippo Neri’

Santa Francesca Romana’dan Santa Francesca’n›n
aryas›: Sì, piangete, pupille dolenti, aria of Santa
Francesca from ‘Santa Francesca Romana’

Antonio Caldara
Il Trionfo dell’Innocenza’dan Santa Eugenia’n›n aryas›:
Vanne pentita, aria of Santa Eugenia from ‘Il Trionfo
dell’Innocenza’
La Castità al Cimento’dan Flavia’n›n aryas›: Sparga il senso
aria of Flavia from ‘La Castità al Cimento’

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Piacere’nin
aryas›: Un leggiadro giovinetto, aria of Piacere from
‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’

Santa Francesca Romana Uvertürü
Overture from ‘Santa Francesca Romana’

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Bellezza’n›n
aryas›: Io sperai trovar nel vero, aria of Bellezza from
‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’

Alessandro Scarlatti
Sedecia, re di Gerusalemme’den Ismaele’nin aryas›:
Caldo sangue aria of Ismaele from ‘Sedecia, re di
Gerusalemme’

La Resurrezione’den Disseratevi, o porte d’Averno from
‘La Resurrezione’ HWV47

Sedecia, re di Gerusalemme’den Ismaele’nin arya ve
resitatifi: Ahi qual cordoglio… Doppio affetto, recitative
and aria of Ismaele from ‘Sedecia, re di Gerusalemme’
Georg Friedrich Händel
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno Uvertürü, HWV46a
Overture from ‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’
HWV46a
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Piacere’nin
aryas›: Chiudi, chiudi, aria of Piacere from ‘Il Trionfo del
Tempo e del Disinganno’
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Piacere’nin
aryas›: Lascia la spina, aria of Piacere from ‘Il Trionfo
del Tempo e del Disinganno’

Sponsor

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of
18.07.2006
Sal› Tuesday, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Georg Friedrich Händel
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Sonat
Sonata from ‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’

Cec›l›a Bartol›
Müzik dünyas›nda gerçek bir “y›ld›z”da bile böylesine
ola¤anüstü özelliklere ender rastlan›r. Çok genç yaflta
klasik bir flanc› olan Cecilia Bartoli, kariyerine bafllad›¤›
günden itibaren bu s›fat› tam anlam›yla hak eden flansl›
sanatç›lardan biri oldu¤unu kan›tlam›flt›r ve yirmi y›ld›r
birbirinden parlak baflar›larla dolu sanat hayat›yla gerçek
bir “y›ld›z” olmaya devam etmektedir. Çok az insan hem
çarp›c› güzellikte bir sese, hem de mezzo-soprano ile
soprano perdeleri aras›nda flafl›rt›c› bir rahatl›kla geçifl
yapabilen mükemmel bir enstrümana sahiptir; fakat
Bartoli’yi daha da eflsiz k›lan, onun üstün yetenekleri,
ince zevki, titiz müzisyenli¤i, bir performans sanatç›s›
olarak birikimi ve zekâs› ile büyüleyici sahne gösterisidir.
Bartoli’nin sanat›n›n temelini oluflturan bu hünerler,
sanatç›n›n her defas›nda dinleyicilerinin nefeslerini
keserek, müzikte derinden hissetti¤i duygular› ifade
etmesini sa¤larlar. Bu s›rad›fl› özellikler, Bartoli’nin
enstrüman›n›n do¤al s›n›rlar› çerçevesinde sürekli olarak
geniflletti¤i repertuar›yla bir araya gelir ve sanatsal
geliflimini yans›t›r. Bartoli, kariyerinin bafllang›c›nda 18.
yüzy›l ortalar› ile 19. yüzy›l bafl› müzi¤ini benimsedi.
Mezzo-soprano ile soprano aras›ndaki s›n›r›n henüz
çizilmedi¤i ve ton, vokal esneklik ve dramatik ifadenin
flark›c›n›n rolünü belirledi¤i bu dönemin ard›ndan,
Bartoli müzik tarihinin daha da geçmiflteki dönemlerini
keflfettikten sonra 19. yüzy›l sonu ve 20. yüzy›l bafl›
müzi¤ine yöneldi. Sanatç› kimli¤inin yeni yüzlerini
keflfeden Bartoli, kendini öncelikli olarak bir müzisyen

olarak gördü¤ü için, tan›nm›fl yap›tlardan oluflan
repertuar›n› güçlendirmenin yan› s›ra, daha az tan›nan
çal›flmalar› araflt›r›p kendine sürekli olarak çekici yeni
alanlar açmaktad›r. Operaya Rossini ve Mozart’›n sevilen
operalar› ile bafllayan Bartoli, daha sonra dinleyicilerine
Rossini, Paisiello, Händel ve Haydn’›n daha az tan›nm›fl
yap›tlar›n› sundu. Konser repertuar› ‹talya’n›n ilk
bestecilerinden 20. yüzy›l bafl›na uzanan sanatç›n›n
faaliyetleri aras›nda en büyük yank› uyand›ranlar›,
Vivaldi, Gluck ve Salieri’nin unutulmufl opera aryalar›n›
yeniden keflfederek düzenledi¤i konser ve turnelerdir.
Bu projelerin elde etti¤i ola¤anüstü ticari baflar› (say›s›z
ödül, yüz binleri bulun albüm sat›fl rakamlar›) ve
dinleyicilerde uyand›rd›¤› yo¤un ilgi, genellikle gözden
kaçan bu bestecilerin yeniden gündeme gelmesini
sa¤lam›fl ve bu müthifl sanatç›n›n izledi¤i yolun
do¤rulu¤unu kan›tlam›flt›r. Bartoli ile ilk defa çal›flan
fleflerin aras›nda Herbert von Karajan, Daniel Barenboim
ve Nikolaus Harnoncourt bulunmas›, sanatç›n›n çok
genç yaflta henüz ailesinden ald›¤› flan e¤itimi
tamamlanmam›flken keflfedildi¤i göz önüne al›n›rsa
flafl›rt›c› de¤ildir. O günden beri dünyan›n önde gelen
flefleri, piyanistleri ve orkestralar› Bartoli’ye efllik etti. Son
zamanlardaki projelerinde günümüzde kullan›lmayan
enstrümanlardan yararlanan orkestralar ve Viyana
Filarmoni Orkestras› gibi Avrupa’n›n en sayg›n
orkestralar› ile ortaklafla çal›flmay› tercih eden Cecilia
Bartoli düzenli olarak Avrupa, Amerika ve Japonya’n›n en
önemli konser salonlar›nda sahneye ç›kmaktad›r.
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Sanatç›n›n sahne ald›¤› opera salonlar› ve festivaller
aras›nda birçok opera prömiyerini gerçeklefltirdi¤i Zürih
Operas›, New York Metropolitan Operas›, Londra Covent
Garden Kraliyet Operas›, Milano’da La Scala operas›,
Münih’te Bavyera Devlet Operas› ve Salzburg Festivali
bulunmaktad›r. Çok say›da opera kayd› ve solo CD’si
bulunan ve günümüzde Decca plak flirketi ile anlaflmal›
olarak çal›flan Bartoli, 4 milyonu aflan albüm sat›fllar› ile
ça¤dafllar› aras›nda efli görülmemifl bir baflar› elde etti.
Solo albümlerine verilen dört Grammy ödülü, iki
Classical Brit Awards ödülü, Bambi ödülü, Jahrespreis
der Deutschen Schallplattenkritik ve Japon Akademi
ödülleri d›fl›nda ‹talya’da fiövalye, Fransa’da ise Sanat
Edebiyat fiövalyesi ilan edilen Cecilia Bartoli’ye 2005
y›l›nda Londra Kraliyet Müzik Akademisi taraf›ndan
Onursal Üye unvan› verildi.
Cec›l›a Bartol›
It is extremely rare in the world of music that an artist is
endowed with so many unusual qualities that she can
truly be called a “star.” However, since the very young
age that she embarked on her career as a classical
singer, it soon became clear that Cecilia Bartoli
undoubtedly was one of the fortunate ones who fully
deserves this title and continues to do so after twenty
years of ever-increasing success. Only very few are as
lucky to have been blessed with a hauntingly beautiful
voice, but also a unique instrument – her amazingly
flexible voice covers much of the mezzo-soprano and
soprano range – but even more exceptional are Bartoli’s
abounding talent, her exquisite taste, her thorough
musicianship, her knowledge and intelligence as a
performer and her electrifying presence on stage.
These gifts form the basis of Bartoli’s art; they let her
express the emotions within the music she cares for so
profoundly that she overwhelms her audiences time and
time again. These exceptional qualities are combined
with a relentless interest in expanding her repertoire in
a way that reflects her artistic development, while at the
same time respecting the natural dimensions of her
instrument. She first found herself at ease in the music
of the mid 18th and early 19th centuries, where the line
between mezzo and soprano had not yet been clearly
drawn and where timbre, vocal agility and dramatic
expression determined the singer’s choice of roles.
From this period, Bartoli first ventured backwards in the
history of music before going forward in time to study
repertoire of the late 19th and early 20th centuries,
thereby unfolding countless new facets of her artistic
self. Since she sees herself first and foremost as a
musician, she considers her main concerns the constant
refinement of her well-known repertoire, as well as the
research of less familiar work which regularly opens up
further fascinating fields of activity. On the opera stage
she began with the popular operas by Rossini and
Mozart but one by one introduced her audiences to rarer
works by Rossini, Paisiello, Händel and Haydn. Her

concert repertoire spans from the earliest Italian
composers to the early 20th century. But she made the
greatest impact with her rediscoveries of forgotten opera
arias by Vivaldi, Gluck and Salieri, each of whom was
accorded an album with many supporting concert tours.
The extraordinary commercial success (countless
awards, hundreds of thousands of albums sold), and the
immense interest sparked by these projects triggered a
wide-spread revival of these often overlooked composers,
and proved that the path chosen by this outstanding
artist had been the right one. Her latest project, “Opera
proibita”, with rare works by Handel, Scarlatti and
Caldara, has excited audiences throughout Europe as
well as North America. In less than a year, sales of the
album devoted to this music have approached a rare half
a million, including gold awards in France and the
Netherlands. It is not surprising that Herbert von
Karajan, Daniel Barenboim and Nikolaus Harnoncourt
can be counted among the first conductors she worked
with, having noticed Bartoli’s talent at a very early stage
when she had barely completed her vocal studies with
her parents. Since then, the greatest conductors, pianists
and orchestras of the world have been her partners.
More recently, her projects have included collaborations
with the most important orchestras that play on ancient
instruments, as well as with the most respected
orchestras in Europe, including the Vienna
Philharmonic. Cecilia Bartoli regularly performs in the
most important concert halls in Europe, the United
States and Japan and her stage appearances include
prestigious opera houses and festivals such as the
Metropolitan Opera in New York, the Royal Opera
House Covent Garden in London, La Scala in Milan, the
Bavarian State Opera in Munich, the Salzburg Festival
and the Zürich Opera House, where she has presented
many of her operatic roles for the first time. Her
numerous compact discs include more than ten
complete operas and many solo albums. Today, Bartoli
records exclusively for Decca and by now her sales have
soared to more than 4 million copies, which is far more
than any classical artist in recent history. Her countless
awards include four Grammys for her solo albums, the
Bambi, two Classical Brit Awards, the Jahrespreis der
Deutschen Schallplattenkritik and the Japanese Record
Academy Award. She has been endowed with the
Italian Knighthood and in France was made a Chevalier
des Arts et des Lettres and in June 2005 Cecilia Bartoli
was made Honorary Member of the Royal Academy of
Music in London.

Fre›burg Barok Orkestras›
Freiburg Barok Orkestras› için kullan›lan “Freiburglar”
k›saltmas›, to¤lulu¤a duyulan sevginin yan› s›ra
kurumsallaflm›fl kimliklerinin de bir göstergesidir.
Repertuarlar›n› barok müzikle k›s›tlamama karar› alarak
klasik, geç dönem romantik ve ça¤dafl müzik yap›tlar›n›
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conductors, the orchestra usually works with its
musical directors Gottfried von der Goltz and Petra
Müllejans, who conduct even larger ensembles from
the leader’s chair. The Freiburg Baroque Orchestra in
summer there will be two projects to mark the Mozart
Year: a collaboration with the SWR Sinfonieorchester
Freiburg and Baden-Baden as a ‘Homage to Mozart’. In
addition to works by Mozart, the FBO together with the
SWR Sinfonieorchester will give a first performance of
a work by Jörg Widmann. Rene Jacob’s stage
production of Don Giovanni is destined to be a major
event in the Mozart Year. A recording of this opera is
also being produced with harmonia mundi France,
further evidence of the long-term link between the
musicians and the French recording label.
da seslendirmeye bafllayan topluluk, Siemens Sanat
Program› giriflimiyle befl Avrupal› besteci taraf›ndan
Freiburg Barok Orkestras› için yaz›lan eserlerin
prömiyerini 27 A¤ustos 2005’te Lucerne Festivali’nde
gerçeklefltirdi. Yine de Freiburglar›n ana vatan› 17. ve
18. yüzy›l müzi¤idir. Freiburg Barok Orkestras›, 2005 y›l›n›
René Jacobs ile tan›nm›fl bir eserin yaln›zca dinleyicileri
de¤il herkesi flafl›rtan bir yorumla sonland›rd›: Händel’in
Mesih oratoryosu. Atina, Paris, Valencia, Castellon,
Milano ve Roma’da düzenlenen konserlerin ard›ndan
y›lbafl› gecesi konseri Freiburg’da gerçeklefltirildi ve
Harmonia Mundi etiketiyle CD olarak müzikseverlere
sunuldu. Freiburg Barok Orkestras› Mozart Y›l›
dolay›s›yla yaz aylar›nda SWR Freiburg Senfoni Orkestras›
ve Baden-Baden ile “Mozart’a Sayg›” ad›yla bir ortak
çal›flma ve SWR Senfoni Orkestras› ile birlikte Mozart
yap›tlar›n›n yan› s›ra Jörg Widmann’a ait bir eserin
prömiyerini gerçeklefltirecektir. René Jacobs taraf›nda
sahneye konulan Don Giovanni’nin ise Mozart Y›l›’n›n
önemli etkinliklerinden biri olmas› hedeflenmekte ve
kay›tlar› Frans›z plak flirketiyle müzisyenler aras›ndaki
uzun vadeli iliflkinin bir parças› olarak Harmonia Mundi
etiketiyle albüm olarak haz›rlanmaktad›r. Konuk fleflerle
verilen konserlere imza atan orkestra, daha da büyük
topluluklar› baflkemanc› konumundan yöneten müzik
yönetmenleri Gottfried von der Goltz ve Petra Müllejans
ile çal›flmaktad›r.

Petra Müllejans
Düsseldorf, New York ve Freiburg’da gitti¤i okullar›ndan
ard›ndan Freiburg’da Rainer Kußmaul ile performans
üzerine e¤itimini tamamlayan Petra Müllejans, sesini ilk
duydu¤u andan itibaren barok keman›n büyüsüne
kap›larak Düsseldorf’da Helga Thoene’nin, Salzburg’da
ise Nikolaus Harnoncourt’in ö¤rencisi oldu. Freiburg
Barok Orkestras›’n›n kurucu üyelerinden biri olan
sanatç›, uzun bir süre boyunca orkestran›n lideri, solo
kemanc› ve oda müzisyeni olarak çald›. Çal›flmalar›n›n
önemli bir bölümü solo müzisyenlerle icra etti¤i oda
müzi¤inden oluflan sanatç›, Frieburg Barok
Orkestras›’n›n üyelerinden oluflan Consort ile 17. ve 18.
yüzy›l yap›tlar›n› seslendirdi ve toplulu¤un CD kay›tlar›,
kendisine Diapasan d’Or gibi son derece sayg›n ödülleri

The Fre›burg Baroque Orchestra
Often they are referred to for short as ‘The
Freiburgers’, a clear sign not only of endearment, but
also of the fact that the Freiburger Barockorchester has
long since become an established institution. And their
repertoire is no longer just Baroque music, but
meantime extends far beyond Classical and into late
Romantic and contemporary music. At the initiative of
Siemens Arts Program, five European composers are
currently writing works for the Freiburger
Barockorchester. The musical homeland of the
Freiburgers, however, is still the music of the 17th and
18th centuries. In addition to concerts with guest
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kazand›rm›flt›r. Ola¤anüstü do¤açlama müzik stilini
özellikle Klezmer, tango ve Macar halk dans› parçalar›n›
icra etti¤i zaman ortaya koyan Müllejans, bu
“kaçamaklar›” barok müzi¤ine ayk›r› bulmamakta, tam
tersine müziksel gelifliminin vazgeçilmez bir parças›
olarak de¤erlendirmektedir. Petra Müllejans, Freiburg
Konservatuar›’nda barok keman ö¤retimi vermekte ve
Frankfurt’ta Müzik ve Sahne Yüksekokulu’nda barok
keman profesörü görevine devam etmektedir. Petra
Müllejans’›n dönem müzi¤ine s›k› s›k›ya ba¤l› üslubuyla
duygu yo¤unlu¤unu yans›tan bir do¤açlama stilini bir
araya getiren barok keman performans›, onu s›rad›fl› bir
yorumcu k›lmaktad›r.
Petra Müllejans
Petra Müllejans´ performance on the Baroque violin is
quite unusual as she combines authentic period style
with emotional spontaneity. After studying in
Düsseldorf, New York and Freiburg, she completed her
studies in performance with Rainer Kußmaul in
Freiburg. The sound of the Baroque violin has always
fascinated her. She studied under Helga Thoene in
Düsseldorf and Nikolaus Harnoncourt in Salzburg.
A founding member of the FBO, she has performed as
leader of the Orchestra and as a soloist and chamber
musician for a long time. An important aspect of her
work is chamber music with soloists. With the Freiburg
Baroque Orchestra Consort she plays works from the
17th and 18th centuries. For CDs recorded with the
Consort she has received top recording awards
(Diapason d´Or). Her extraordinary and spontaneous
musicality is particularly evident when she performs
Klezmer, tango and czardas music. For her these
‘escapades’ are not at variance with Baroque music, on
the contrary they are a vital contribution to her musical
development. Petra Müllejans teaches the Baroque
violin at the Freiburg Conservatoire and is professor for
Baroque violin at the Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main.

PROGRAM NOTLARI
PROGRAMME NOTES
Döneme bir bak›fl
18. yüzy›l›n bafllar›nda, Roma’da opera, her ne amaçla
yap›l›yor olursa olsun, yasaklanm›flt›. Yeni yüzy›l
1700’deki jübile ile bafllam›fl ve kutsal y›llar›n a¤›rbafll›
kutlamalar› döneminde oldu¤u gibi her tür e¤lence
yasaklanm›flt›. Buna kolejler ve benzeri dini
kurumlardaki gösteriler dahil de¤ildi.
1701 y›l›nda XI. Clement, k›sa bir zaman sonra ‹spanya
ile savafl› bafllatacak olan f›rt›nal› politik ortamdan dolay›
halka aç›k tüm gösterileri yasaklam›flt› (XI. Clement,
bunu, üç y›l öncesinde XII. Innocent’in getirdi¤i yasa¤a
mühür basarak gerçeklefltirmiflti.) Bir y›l sonra kanl›

olaylar›n daha da ilerlemesi dolay›s›yla o da zaman›ndan
önce görevinden ayr›ld›. 1703 Ocak ve fiubat’›nda
Roma’da fliddetli iki deprem yaflanm›fl, ancak can kayb›
olmam›flt›. Bir flükran ifadesi olarak da izleyen befl y›l
boyunca her tür teatral gösteriye sert bir yasak getirilmifl,
opera sahnelemeye dönük ilk giriflimler 1701 y›l›nda
gerçekleflmiflti.
Bu yasaklar, aç›k bir flekilde o günün geçerli H›ristiyan
ahlak› ile müzikli veya müziksiz tiyatro fikri aras›ndaki
zorlu ve uzlaflmaz ortam› yans›t›yordu. Önceki yüzy›lda
da papal›k melodrama aç›k ve net bir destek verirken
tiyatroyu, özellikle de halka aç›k gösterileri, günah ve
laneti getirdi¤ini öne sürerek mutlak bir bask› alt›na
alm›flt›. Bu görüfl 1588 y›l›ndaki kad›nlar›n sahneye
ç›kmas›n› yasaklayan karar›n da yeniden teyidi anlam›na
geliyor ve Roma’y› kastratolar›n krall›¤› haline
getiriyordu. Roma’da yaflam› müzik çevresinde dönen ve
opera alan›nda bir kariyer yapmalar› engellenen besteci,
flark›c›, müzisyen ve hatta hamiler de bundan dolay›
oratoryoya odaklanmay› tercih ettiler. Dini içeri¤i
nedeniyle yasaktan s›yr›lan oratoryo da bu dönemde
daha önce görülmemifl bir flekilde geliflti.
Opera Pro›b›ta
Cecilia Bartoli’nin son projesi Opera Proibita, do¤al
olarak sanatç›n›n do¤du¤u Ronma flehriyle ba¤lant›l› ve
albüm, 18. yüzy›l›n bafllar›nda bu flehirde çal›flm›fl olan
üç bestecinin Barok dönem yap›tlar›na odaklan›yor. Bu
besteciler Antonio Caldera (Venedik, 1671-Viyana, 1736),
Georg Friedrich Händel (Halle, 1685-Londra, 1759) ve
Alessandro Scarlatti (Palermo, 1660-Napoli, 1725).
Döneminde sanatta mükemmelli¤i temsil eden Roma,
kültürel zenginli¤i dolay›s›yla büyük bir sayg›nl›¤a sahipti
ve Avrupa’n›n dört bir yan›ndan bestecileri çekmesi bu
anlamda flafl›rt›c› say›lmaz. Ayn› dönemde kilise,
Papal›¤›n da merkezi olan Roma’da, tüm Avrupa’da
oldu¤u gibi çok güçlüydü. Asl›nda operan›n Caldara,
Händel ve Scarlatti’nin Roma’da oldu¤u dönemde
yasaklanm›fl olmas› tümüyle Papa’n›n nüfuzu ve etkisiyle
gerçekleflmiflti. Kad›nlar›n kilisede söylemesi ve halka
aç›k yerlerde sahneye ç›kmas› yasa¤› 16. yüzy›l›n
sonlar›nda gelmiflti ve bu nedenle müzik ve tiyatro
yap›tlar›ndaki tüm karakterleri erkek flark›c› ve aktörler
canland›r›yor veya seslendiriyordu. Kastrato
yorumcular›n yükselifli de bu flekilde bafllam›flt›. Ayr›ca
kastratolar›n müzik ve tiyatro yap›tlar›nda kad›n rollerini
üstlenmesi sahnede cinsellik yönünden bir belirsizlik de
yarat›yordu.
Bu dönem, ayn› zamanda hamili¤in son derece etkin
oldu¤u ve birçok önemli kardinal ve aristokrat›n sanat›
destekledi¤i bir zamana denk geliyordu. Kardinal Pietro
Ottoboni ve Benedetto Pamphilj ile Prens Francesco
Maria Ruspoli bu zengin ve nüfuzlu kiflilerden birkaç›yd›.
Tüm bu olup bitenler ve genel ortam ‹talyan
oratoryosunun yükselifle geçerek operan›n yerini
almas›yla sonuçland›. Bir operadan genelde daha k›sa
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olmakla birlikte, oratoryonun temel yap›s› da br dizi
resitatif ve aryan›n arka arkaya gelmesinden olufluyordu.
A¤›rl›kl› olarak ‹ncil’deki konular› ve evrensel meseleleri
ele al›yor ve müzi¤i dinleyicinin dikkatini çekecek flekilde
besteleniyordu. Ancak dönemin getirdi¤i “k›s›tlamalar”
bestecileri çok da engelleyememiflti; yap›tlar› orkestral
aç›dan oldukça zengindi ve yorumcular› virtüözitelerini
ortaya koymaya zorlarken daha çok operaya özgü ve
zaman zaman onu aflan genifllikte bir ifade, duygusal
derinlik ve yo¤unluk sergiliyordu. Özellikle bol dekorlu bir
sahnede gerçekleflti¤i durumlarda oratoryonun yaratt›¤›
flenlik atmosferi daha da art›yordu. Bu parçalar, kutsal
kutlama haftalar›nda bu etkinliklerin doruk noktas›n›
oluflturduklar› için oldukça önemli kabul ediliyordu.
‹lk operas› 1689 y›l›nda sahnelenen Caldara 1708 y›l›nda
Roma’ya gitmifl ve 1709-1716 y›llar› aras›nda Prens
Ruspoli’nin kapelmaysteri olarak görev yapm›flt›.
Yap›tlar› neredeyse tümüyle vokal çal›flmalardanoluflur
ve k›rk›n üzerinde oratoryo bestelmifltir.
Händel ‹talya’ya ilk olarak 1706’da gitmifl ve üç y›l
boyunca aralar›nda Floransa, Roma, Napoli ve
Venedik’in bulundu¤u önemli kentleri gezmiflti. Bu
müzik merkezlerinde birçok yap›t› seslendirilmifl ve
besteci bu süre zarf›nda büyük bir deneyim edinmiflti.
Händel de Roma’ya büyük olas›l›kla 1706’n›n sonlar›nda
gitmifl ve ilk ‹talyanca oratoryosu Il Trionfo del Tempo e
del Disinganno 1707’de, izleyen y›l da Paskalya günü La
Resurrezione seslendirilmiflti.
Scarlatti de, Roma’da bulundu¤u dönemde ‹sveç
Kraliçesi Christina, Kardinal Ottoboni ve Prens
Ruspoli’nin deste¤ini alm›flt›. Çal›flmalar› aras›nda birçok
opera ve oratoryo ile ço¤u Romal› hamileri için yaz›lm›fl
yüzlerce kantat bulunmaktad›r.
An Overv›ew of the Era
In the first decade of the eighteenth century, opera in
Rome was, to all intents and purposes, prohibited. The
new century had indeed opened with the jubilee of
1700, and therefore without any sort of public
entertainment, as this was forbidden during the solemn
celebration of holy years (apart from performances
taking place in religious institutions such as seminaries
and colleges).
In 1701, Clement XI placed a ban on all public
performance (setting the seal on that imposed three
years earlier by Innocent XII) because of the worsening
political conflict which was soon to lead to the War of
Spanish Succession. A year later, as the bloodshed
worsened, he declared another, extraordinary, jubilee.
Then, in January and February 1703, Rome was struck
by two violent earthquakes, although no one was killed.
As a sign of thanksgiving, it was therefore decreed that
for the next five years all forms of theatrical
performance would be rigorously outlawed. The first
tentative attempts to begin staging operas again only
came in 1710.

Such bans clearly reflected the difficult and unresolved
relationship between contemporary Catholic morals
and the very idea of the theatre, with or without music.
In the previous century too, the papacy had veered
between unreserved support for melodramma and
absolute repression of the theatre (especially public
performances), condemning it as the bringer of sin and
damnation. Such views were also behind the
reaffirmation of the decree of 1588 which prohibited
women from appearing on the public stage and thus
made Rome the kingdom of the castrati. All those in
Rome whose lives revolved around music (composers,
singers, musicians, and even patrons) and who were
not allowed to pursue achievements in the operatic
field, chose to focus on oratorio instead. Escaping
prohibition because of its religious nature, oratorio
flourished during that period as never before.
An Introduct›on to Opera Pro›b›ta
Cecilia Bartoli’s latest project, Opera proibita, is
inextricably linked with her native city of Rome, and the
programme focuses on Baroque music by three
composers who all worked in that city in the early
eighteenth century: Antonio Caldara (born in Venice
c.1671; died in Vienna in December 1736); Georg
Friedrich Händel (born in Halle in 1685; died in
London in April 1759); and Alessandro Scarlatti (born
in Palermo in 1660; died in Naples in October 1725).
Rome represented excellence in the arts and had a high
reputation for its cultural status, so it is hardly
surprising that it attracted composers from far and
wide. At the same time the Church was all-powerful —
nowhere less so than in Rome, which was also the seat
of the Papacy. Indeed such was the power and
influence of the Pope that opera had been banned, and
during the time Caldara, Händel and Scarlatti were
working in Rome, opera was not allowed. Restrictions
on women singing in church and appearing in public
theatres had been in force since the late sixteenth
century, and it was due to these circumstances that all
the characters in music and theatre were usually played
by male singers and actors. This gave rise to the
castrati. In turn, the use of castrati to play female roles
in music and theatre also increased sexual ambiguity
on stage.
This was also a time when patronage was at its height,
with numerous prominent cardinals and aristocrats
offering their support — such eminent figures as
Cardinals Pietro Ottoboni and Benedetto Pamphilj, and
Prince Francesco Maria Ruspoli, to name but three of
these wealthy and influential men.
All of this gave rise to the Italian oratorio, which
essentially replaced opera at this time. An oratorio was
generally shorter in length than an opera, but the basic
structure still relied on a sequence of recitatives and
arias. It relied heavily on biblical subjects and other
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universal topics and the music alone had to engage the
listener’s attention. However, such “restrictions” did
not inhibit the composers, and the works they created
are rich in orchestral colour, frequently making
virtuoso demands on all the performers and offering a
range of expression, depth of emotion and intensity
that is closely allied to opera and often even surpasses
its expressive powers. The festive atmosphere was
enhanced on several occasions when an oratorio was
even given on a stage opulently decorated with scenery.
The importance attached to these pieces meant that
those performed during Holy Week were frequently
regarded as the climax of the celebrations.
Caldara’s first opera was staged in 1689, and by 1708
he was in Rome; between 1709 and 1716 he was
maestro di cappella to Prince Ruspoli. His output
comprises almost exclusively vocal works, including
over forty oratorios.
Händel first travelled to Italy in 1706 and spent three
years visiting various important Italian cities including
Florence, Rome, Naples and Venice. He had many
works performed in these centres and gained much
experience during this time. Händel probably arrived in
Rome towards the end of 1706, and his first Italian
oratorio, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, was
performed in 1707; the next year, on Easter Sunday,
La Resurrezione was first given.
Scarlatti benefitted from the patronage of Queen
Christina of Sweden, Cardinal Ottoboni and Prince
Ruspoli whilst working in the Eternal City. His output
includes many operas and oratorios and hundred of
cantatas, many of which were written for his Roman
patrons.

FREIBURG BAROK ORKESTRASI
FREIBURG BAROQUE ORCHESTRA
Fre›burg Barok Orkestras›
Fre›burg Baroque Orchestra
Petra Müllejans flef conductor
Jav›er Zafra fagot bassoon
Br›an Dean keman violin
Johann Sebastian Bach
Do Majör 1. Orkestra Süiti, BWV 1066
Orchestral Suit, No.1, BWV1066
Ouverture- Courante- Gavotte I-II-Forlane-Menuet I-IIBourrée I-II-Passepied I-II
Antonio Vivaldi
Fagot, Yayl› Çalg›lar ve Sürekli Bas için Mi Minör
Konçerto, RV 484
Concerto in E Minor for Bassoon, Strings and B.C.,
RV484
Allegro poco-Andante-Allegro
Ara Interval
Georg Friedrich Händel
Solomon Oratoryosu’ndan “Saba Melikesinin Gelifli”,
HWV 67
‘Entrance of the Queen of Sheba’ from ‘Solomon’
Oratorio, HWV67
Si bemol Majör Concerto Grosso, No. 2, Op. 3, HWV 313
Concerto Grosso in B flat Major, No.2, Op.3, HWV313
Vivace-Largo-Allegro-Menuet.Vivace-Gavotte

Fre›burg Barok Orkestras›
Freiburg Barok Orkestras› için kullan›lan “Freiburglar”
k›saltmas›, to¤lulu¤a duyulan sevginin yan› s›ra
kurumsallaflm›fl kimliklerinin de bir göstergesidir.
Repertuarlar›n› barok müzikle k›s›tlamama karar› alarak
klasik, geç dönem romantik ve ça¤dafl müzik yap›tlar›n›
da seslendirmeye bafllayan topluluk, Siemens Sanat
Program› giriflimiyle befl Avrupal› besteci taraf›ndan
Freiburg Barok Orkestras› için yaz›lan eserlerin
prömiyerini 27 A¤ustos 2005’te Lucerne Festivali’nde
gerçeklefltirdi. Yine de Freiburglar›n ana vatan› 17. ve 18.
yüzy›l müzi¤idir. Freiburg Barok Orkestras›, 2005 y›l›n›
René Jacobs ile tan›nm›fl bir eserin yaln›zca dinleyicileri
de¤il herkesi flafl›rtan bir yorumla sonland›rd›: Händel’in
Mesih oratoryosu. Atina, Paris, Valencia, Castellon,
Milano ve Roma’da düzenlenen konserlerin ard›ndan
y›lbafl› gecesi konseri Freiburg’da gerçeklefltirildi ve
Harmonia Mundi etiketiyle CD olarak müzikseverlere
sunuldu. Orkestra Mozart Y›l› dolay›s›yla yaz aylar›nda
SWR Freiburg Senfoni Orkestras› ve Baden-Baden ile
“Mozart’a Sayg›” ad›yla bir ortak çal›flma ve SWR
Senfoni Orkestras› ile birlikte Mozart yap›tlar›n›n yan›
s›ra Jörg Widmann’a ait bir eserin prömiyerini
gerçeklefltirecektir. René Jacobs taraf›nda sahneye
konulan Don Giovanni’nin ise Mozart Y›l›’n›n önemli
etkinliklerinden biri olmas› hedeflenmekte ve kay›tlar›
Frans›z plak flirketiyle müzisyenler aras›ndaki uzun
vadeli iliflkinin bir parças› olarak Harmonia Mundi
etiketiyle albüm olarak haz›rlanmaktad›r. Konuk fleflerle
verilen konserlere imza atan orkestra, daha da büyük
topluluklar› baflkemanc› konumundan yöneten müzik
yönetmenleri Gottfried von der Goltz ve Petra Müllejans
ile çal›flmaktad›r.

19.07.2006
Çarflamba Wednesday, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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The Fre›burg Baroque Orchestra
Often they are referred to for short as ‘The
Freiburgers’, a clear sign not only of endearment, but
also of the fact that the Freiburger Barockorchester has
long since become an established institution. And their
repertoire is no longer just Baroque music, but
meantime extends far beyond Classical and into late
Romantic and contemporary music. At the initiative of
Siemens Arts Program, five European composers are
currently writing works for the Freiburger
Barockorchester. The musical homeland of the
Freiburgers, however, is still the music of the 17th and
18th centuries. In addition to concerts with guest
conductors, the orchestra usually works with its
musical directors Gottfried von der Goltz and Petra
Müllejans, who conduct even larger ensembles from
the leader’s chair. The Freiburg Baroque Orchestra in
summer there will be two projects to mark the Mozart
Year: a collaboration with the SWR Sinfonieorchester
Freiburg and Baden-Baden as a ‘Homage to Mozart’. In
addition to works by Mozart, the FBO together with the
SWR Sinfonieorchester will give a first performance of
a work by Jörg Widmann. Rene Jacob’s stage
production of Don Giovanni is destined to be a major
event in the Mozart Year. A recording of this opera is
also being produced with harmonia mundi France,
further evidence of the long-term link between the
musicians and the French recording label.

Petra Müllejans
Düsseldorf, New York ve Freiburg’da gitti¤i okullar›ndan
ard›ndan Freiburg’da Rainer Kußmaul ile performans
üzerine e¤itimini tamamlayan Petra Müllejans, sesini ilk
duydu¤u andan itibaren barok keman›n büyüsüne
kap›larak Düsseldorf’da Helga Thoene’nin, Salzburg’da
ise Nikolaus Harnoncourt’in ö¤rencisi oldu. Freiburg
Barok Orkestras›’n›n kurucu üyelerinden biri olan sanatç›,
uzun bir süre boyunca orkestran›n lideri, solo kemanc› ve
oda müzisyeni olarak çald›. Çal›flmalar›n›n önemli bir
bölümü solo müzisyenlerle icra etti¤i oda müzi¤inden
oluflan sanatç›, Frieburg Barok Orkestras›’n›n üyelerinden
oluflan Consort ile 17. ve 18. yüzy›l yap›tlar›n› seslendirdi
ve toplulu¤un CD kay›tlar›, kendisine Diapasan d’Or gibi
son derece sayg›n ödülleri kazand›rm›flt›r. Ola¤anüstü
do¤açlama müzik stilini özellikle Klezmer, tango ve
Macar halk dans› parçalar›n› icra etti¤i zaman ortaya
koyan Müllejans, bu “kaçamaklar›” barok müzi¤ine ayk›r›
bulmamakta, tam tersine müziksel gelifliminin
vazgeçilmez bir parças› olarak de¤erlendirmektedir. Petra
Müllejans, Freiburg Konservatuar›’nda barok keman
ö¤retimi vermekte ve Frankfurt’ta Müzik ve Sahne
Yüksekokulu’nda barok keman profesörü görevine devam
etmektedir. Petra Müllejans’›n dönem müzi¤ine s›k›
s›k›ya ba¤l› üslubuyla duygu yo¤unlu¤unu yans›tan bir
do¤açlama stilini bir araya getiren barok keman
performans›, onu s›rad›fl› bir yorumcu k›lmaktad›r.

Br›an Dean
1960 y›l›nda New York’ta do¤an Brian Dean, sanat hayat›
boyunca 17. yüzy›ldan 19. yüzy›la uzanan döneme özgü
performans teknikleri konusunda uzmanlaflan bir
kemanc› oldu. Oberlin Konservatuar›’nda Prof. Marilyn
McDonald, Rice Üniversitesi’nde ise Sergiu Luca ile
çal›flan sanatç›, keman ve barok keman diplomalar›yla
tamamlad›¤› e¤itiminin ard›ndan Avrupa’da müzik
kariyerine bafllamak üzere Amerika’dan ayr›ld›. Halen
‹sviçre’deki Luzern Müzik Yüksek Okulu’nda Keman ve
Barok keman profesörü olarak e¤itim veren Brian Dean,
Brüksel’deki Anima Eterna Senfoni Orkestras›’nda ve
Luzern’deki Collegium Musikum’da baflkemanc› olarak
görevini sürdürmekte ve Freiburger Barok Orkestras›’n›n
bir üyesi olarak aktif müzik hayat›na devam etmektedir.
Sanatç›, Avrupa çap›nda çok say›da festival, topluluk ve
üniversite taraf›ndan solist, oda müzisyeni ve konuk
sanatç› olarak davetler almaktad›r.

Petra Müllejans
Petra Müllejans´ performance on the Baroque violin is
quite unusual as she combines authentic period style
with emotional spontaneity. After studying in
Düsseldorf, New York and Freiburg, she completed her
studies in performance with Rainer Kußmaul in
Freiburg. The sound of the Baroque violin has always
fascinated her. She studied under Helga Thoene in
Düsseldorf and Nikolaus Harnoncourt in Salzburg. A
founding member of the FBO, she has performed as
leader of the Orchestra and as a soloist and chamber
musician for a long time. An important aspect of her
work is chamber music with soloists. With the Freiburg
Baroque Orchestra Consort she plays works from the
17th and 18th centuries. For CDs recorded with the
Consort she has received top recording awards
(Diapason d´Or). Her extraordinary and spontaneous
musicality is particularly evident when she performs
Klezmer, tango and czardas music. For her these
‘escapades’ are not at variance with Baroque music, on
the contrary they are a vital contribution to her musical
development. Petra Müllejans teaches the Baroque
violin at the Freiburg Conservatoire and is professor for
Baroque violin at the Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main.

Jav›er Zafra
Do¤du¤u flehir Alicante’de bulunan Oscar Espla müzik
akademisinde fagot ve armoni üzerine e¤itim gören
Javier Zafra, 1996 y›l›nda gitti¤i Hague Kraliyet
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Konservatuar›’nda Donna Agrell ile’dan antik fagot ve
oda müzi¤i, Peter van Heyguen’den ise müzik teorisi
e¤itimi ald›. Javier Zafra, Haziran 2000’de Barok Fagot
bölümünü derece ile bitirdi. Sanatç›, 1997 y›l›nda Ton
Koopman yönetimindeki Avrupa Birli¤i Barok
Orkestras›’na (EUBO) üye oldu. Zafra, ayr›ca Anima
Aeterna orkestras›, Balthasar Neumann Toplulu¤u,
Limoges Barok Toplulu¤u ve Sevil Barok Orkestras› ile
çal›flt›. Oda müzi¤ine özel bir ilgi duyan Zafra, Artaria
(Freiburg) üflemeli çalg›lar befllisi ile Nachtmusique
(Amsterdam) üflemeli çalg›lar alt›l›s›n›n bir üyesidir.
Tokyo’da düzenlenen Hokutopia Vakf› Festivali’ne
düzenli olarak konuk edilen Zafta, burada bafl fagot
sanatç›s› olarak sahneye ç›kmaktad›r.
Javier Zafra, 1999 y›l›ndan bu yana Freiburg/Breisgau’da
Freiburg Barok Orkestras›’n›n bir üyesi olarak müzik
hayat›na devam etmektedir.
Jav›er Zafra
Born in Alicante, Javier Zafra studied at the Oscar Espla
music academy in Alicante (bassoon and harmony),
then went to the Netherlands in 1996 to study
historical bassoon and chamber music at the Royal
Conservatoire of The Hague under Donna Agrell, and
music theory under Peter van Heyguen. Javier Zafra
passed his Baroque Bassoon diploma examination with
distinction in June 2000. In 1997 he became a
member of the European Union Baroque Orchestra
(EUBO), at the time under Ton Koopman. He has also
played with the Anima Aeterna orchestra, the Balthasar
Neumann Ensemble, the Ensemble Baroque de
Limoges and the Orquesta Barroca de Sevilla. His
particular focus is on chamber music. He is a member
of the Artaria wind quintet (Freiburg) and the
‘Nachtmusique’ wind sextet (Amsterdam). He is a
regular guest at the Festival of the Hokutopia
Foundation, Tokyo, where he plays first bassoon.
Javier Zafra has been a member of the Freiburger
Barockorchester in Freiburg/Breisgau since 1999.

Br›an Dean
Born 1960 in New York he has spent much of his
career as violinist specialising in the historic
performance practices of the 17th - 19th centuries.
Following degrees in violin and Baroque violin at the
Oberlin Conservatoire with Prof. Marilyn McDonald
and at Rice University with Sergiu Luca he left the USA
to make his career in Europe. Brian Dean is today
Professor for Violin and Baroque violin at the
Musikhochschule in Luzern, Switzerland, is principal
Concertmaster of the Anima Eterna Symphony
Orchestra in Brussels, Principal Concertmaster of
Collegium Musikum Luzern and member of the
Freiburger Barockorchester. In addition he is also
engaged as soloist, chamber musician and guest artist
in residency by many festivals, ensembles and
universities throughout Europe.
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PROGRAM NOTLARI
J.S. Bach (1685-1750)
Do Majör 1. Orkestra Süiti, BWV 1066
Ouverture-Courante-Gavotte I-II-Forlane-Menuet I-IIBourrée I-II-Passepied I-II
Bach’›n 1721-1746 y›llar› aras›nda Köthen ve Leipzig’de
yazd›¤› san›lan, ça¤›na uygun olarak Ouvertüre (uvertür)
ad›yla besteledi¤i dört orkestra süiti, büyük orkestra için
tek eseridir. Yine Brandenburg Konçertolar› ile ayn›
zamanda yaz›ld›¤› öne sürülen bu geç barok ça¤ eserleri,
bir uvertürle bafllayan, az ya da çok stilize edilmifl
danslarla 20-25 dakika kadar süren, her biri de de¤iflik
kadro için genifl çapl› orkestra müzikleridir.
32 yafl›nda Prens Leopold’un yan›nda kapelmeister
(müzik direktörü) olarak göreve bafllad›¤› 1717 y›l›nda
Anhalt-Köthen’de ola¤anüstü çalg› toplulu¤u bulmas›,
prensin dini müzi¤e az ilgi göstermesi ve yaln›zca
Kalvenist ilahileri dinlemesi, üstelik kilisede öyle pek
de¤erli bir org da bulunmamas› Bach’›n enstrümantal
müzi¤e yönelmesini sa¤lad›. Böylece bir k›sm›n›
Köthen’de, bir k›sm›n› da Leipzig’de yazd›¤› bu
süitlerdeki danslar da ister nefleli, ister mutlu havada
olsun, hiçbir zaman soylulu¤unu yitirmez; Albert
Schweitzer’in deyimiyle “Rokoko ça¤›n›n ideal müzikli
tablolar›”d›r bunlar.
1721’de Köthen’de bestelenen Do Majör 1. Orkestra Süiti
iki obua, fagot, yayl› çalg›lar ve sürekli bas için
yaz›lm›flt›r. Giriflte yer alan Frans›z stili üç
bölmeli Uvertür (Ouvertüre) süitin en uzun bölümüdür.
4/4’lük ölçüde, Bach’›n tempo bafll›¤› vermedi¤i, ancak
a¤›r ve olgun (grave) tempoda bafllayan ilk bölme,
Frans›z besteci Lully’nin yayl›lar orkestras›n›n görkemli
girifllerini and›r›r; nefleli ve canl› tempodaki ikinci bölme
ise fugato tarz›ndad›r; orkestran›n koyu ve berrak
renklerine üfleme çalg›lar›n karfl›tl›¤› ile geleneksel barok
concertino flekline de olanak sa¤lar... Bunu izleyen eski
Frans›z dans› Courante zarif havada, geleneksel flekilde
3/2’lik ve 6/4’lük ritim sallan›m›yla (yani, notalar›n
Hemiola tarz›nda de¤erlerinin de¤iflmesiyle) sergilenir.
Süitin 3. bölümü 2/2’lik ölçüde, bu kez alla breve (çifte
h›zda) gerçeklefltirilen Frans›z dans› gavotte’lard›r. I.
Gavotte güzel bir halk ezgisi benzeri melodisi ve berrak
armonileriyle ilgi çeker. Obua ile bafllayan II. Gavotte ise
usta bir kontrpuanla ifllenmifltir. Obua bu ezgiyi üçlü ve
alt›l› aral›klarla par›lt›l› flekilde duyururken, keman ve
viyolalar bir trompet fanfar›n› taklit ederek nefleli anlar
yarat›r. Süitin en k›sa bölümü, 6/4’lük ölçüde, eski ve
sevimli bir Venedik dans› olan Forlane’dir. Zarif siciliano
dans›n›n daha kaba bir formu olan bu dansta fagot ve
kontrbaslar›n iki k›sa-bir uzun ritimle (anapest fleklinde)
oktavl› inatç› s›çramalar›, ünlü ‹ngiliz müzik adam› Sir
Donald F. Tovey’e (1875-1940) göre bir gondoldaki kürek
çekme hareketlerini yans›t›r; tiz seslerde, viyola ve ikinci
kemanlar›n duyurdu¤u melodi ise dalgalar›n ç›rp›nt›s›d›r.
Süitin devam›nda yer alan danslar da, yine önceki

Gavotte gibi alternativo’ludur: Yani bir menuetin trio
bölmesi içermesi gibi iki bölmelidir ve bunlarda
genellikle çekici bir kontrast uygulan›r. 5. bölümde,
3/4’lük geleneksel ritmiyle I. Menuet törensel havada
obua, fagot ve yayl› çalg›lar›n flenlikli vurgulamalar›yla
gerçekleflir. Hafif sesle bafllayan II. Menuet ise yaln›zca
yayl› çalg›larla, iç çeker tarzdaki motifin bir m›r›lt› gibi
duygulu yorumu ve çekingen armonileriyle sanki
Schubert’i haberler gibidir. 6. bölümün canl› tempodaki,
alla breve 2/4’lük ölçüdeki eski danslar› Bourrée’ler de
yine alternativo’ludur. Do majör tonda ve tüm
orkestrayla yorumlanan I. Bourrée daha canl› ve güçlü
havadad›r. II. Bourrée ise do minör tonda, solist görevini
yüklenen üfleme çalg›lar›n (iki obua ile fagotun)
oluflturdu¤u üçlünün melankolisiyle karfl›tl›k yarat›r.
Süitin son bölümü ise, bol tekrarl›, 3/4’lük ölçüde, canl›
tempoda, erken ça¤ Frans›z dans› olan iki Passepied’nin
ilkinde melodi, obua ve birinci kemanlarla duyurulur. II.
Passepied’de ise tema orta seslerde orkestra taraf›ndan
belirlenirken, obualar›n dolgun kontrpuan deste¤inden
yararlan›l›r (Süre 25’).
Vivaldi (1678-1741)
Fagot, Yayl› Çalg›lar ve Sürekli Bas ‹çin Mi Minör
Konçerto, RV 484
Allegro poco-Andante-Allegro
Vivaldi 600’ü aflk›n konçerto içinde 37 kadar fagot
konçertosu da bestelemifl; bunlar›n bir k›sm›n› 1727’de
Venedik Çalg›c› grubuma üye olan 1700 do¤umlu
Giuseppe Biancardi için, baz›lar›n› da Bohemyal›
patronu Kont Morzin için yazd›. Fagot konçertolar›
genelde koyu, derin ses rengi nedeniyle melankolik ve
hüzünlü bir hava yarat›rsa da, besteci bunu azaltmak
için tizlerdeki zengin efllikli keman partilerini
de¤erlendirdi. 1730’larda yaz›ld›¤› san›lan konçerto, yine
ayn› y›llarda Amsterdam’da Vivaldi eserleri bas›m›ndan
çok para kazanan Estienne Roger’in Le Cène yay›nevi
taraf›ndan yay›mland›. Konçertonun 1. bölümü mi minör
tonda, 4/4’lük ölçüde, oldukça çabuk (allegro poco)
tempoda orkestran›n güçlü (forte) girifliyle bafllar.
Süslemelerle sunulan ana temaya fagot da ayn›
k›vrakl›kla kat›l›r. 2. bölüm ise yine 4/4’lük ölçüde, a¤›rca
(andante) tempoda, si minör tonda baslara ç›kan 2
mezürlük giriflten sonra fagotun duygulu solosuna yol
açar. Mi minör tonda, 3/8’lik ölçüde, çabuk (allegro)
tempodaki 3. bölüm ise orkestran›n usta eflli¤inde
fagotun virtüozlu¤unu göstermesine olanak sa¤layan
canl› finaldir (Süre 10’).
Händel (1685-1759)
Solomon Oratoryosu’ndan Saba Melikesi’nin Gelifli,
HWV 67
Saba Melikesi Belk›s ve Hazreti Süleyman’›n yer ald›¤›
Solomon (Süleyman) Oratoryosu, Händel’in bu türdeki
yirmi beflinci eseridir ve ilk kez, besteci yönetiminde 17
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böylece renkli bölümler saptam›fl, her konçerto 2’den 5’e
kadar de¤iflen bölümlerden oluflmufltu. Genel olarak
solo 2 obua, solo 2 keman, yayl› çalg›lar ve sürekli
bastan oluflan bir kadroyla çal›nan ve dizinin en çekicisi
olarak nitelenen Op. 3 No. 2 Concerto Grosso da 5
bölümlüdür. No. 2 Si bemol Majör Konçerto Grosso’da
önce, ayn› tonalitedeki Brockes Pasyon’undan uverür 1.
bölüm Vivace’de ve bir di¤er h›zl› bölüm de 3. bölüm
Allegro’da kullan›lm›flt›r. Händel bu pasyonu 1716’da
Hamburglu genç flair Barthold Heinrich Brockes’in
(1600?-1747) Der für die Sünde der Welt gemartete und
sterbende Jesu (Dünyan›n Günahlar› ‹çin ‹flkence Çeken
Ve Ölen ‹sa) adl› uzun bafll›¤› nedeniyle “Brockes
Passion” diye an›lan eseri üzerine yazm›fl; eser 1719’da
Hamburg’da ilk kez seslendirilmifl, sonra da orkestral
bölümleri ‹ngiltere’de Händel’in müstakbel Chandos
Dükü ile çal›flt›¤› Cannons Kilisesinde çok kez dualardan
önce çal›nm›flt›. 2. bölüm Largo’da ola¤anüstü flekilde
iki viyolonsel taraf›ndan bir barkarol (barcarolle)
havas›nda sunulmas›na Händel özellikle dikkat etmifl,
notalar›n üstüne hiç bir not düflmeyen besteci burada
yayl› çalg›lar›n yans›tt›¤› “deniz” üzerinde “klavsen
eflliksiz” tasviri önemle belirtmifl, bu duygulu müzi¤i
obuan›n aflk dolu ezgisiyle sürdürmüfltür. Esere
Händel’in “Klavyeli çalg›lar için 6 Füg” ünden eklenen
son iki bölüme, canl› (vivace) tempodaki Menuet’e ve 5.
bölüm Gavotte’a Händel bafll›k koymam›fl belki de öyle
kalmas›n› daha uygun görmüfltür (Süre 12’).

Mart 1749’da seslendirilmifltir. 1747’den sonra genellikle
Thomas Morell’in metinlerini de¤erlendiren besteci, bu
kez anonim bir metin kullanarak 200 pound’dan tasarruf
etmiflti.
1748 y›l›n›n may›s ve haziran aylar›nda bestelenen ve üç
bölümden oluflan Solomon Oratoryosu’nun konusu Eski
Ahit’ten al›nm›flt›r. 1. bölümde ‹srail ülkesinin bilge ve
sanatsever hükümdar› Solomon’un evlili¤i canland›r›l›r;
2. bölümde, Solomon yarg›ç olarak, iki annenin
paylaflamad›¤› çocu¤u, ortadan bölmeyi önererek gerçek
anneyi bulur. 3. bölüm ise Saba Melikesi için haz›rlanan
bir gösteridir. Üç bölümlü bir kantat biçiminde
düzenlenen oratoryoda müzik genifl bir kullan›mla
dramatik olmaktan uzaklaflt›r›larak, zenginlefltirilmifltir;
bu nedenle de eser Händel’in en baflar›l› oratoryolar›
aras›nda say›l›r. Özellikle eserin bafl›nda yer alan üç
bölmeli uvertür, görkemli bir fügü de içerir.
Saba Melikesi’nin giriflini canland›ran ve 3. bölümün
girifl müzi¤i olarak yaz›lan Sinfonia ise nefleli ve canl›d›r.
Hükümdar Solomon’un bilgeli¤ini duyan Melike uzak
ülkesinden onu ziyarete gelmifltir: Canl› arpej figürleriyle
yans›t›lan girifl, yayl›lar›n oluflturdu¤u konçertant grup,
obua düosu ve orkestra tuttisi aras›nda de¤iflimlerle
geliflir. Bu k›sa orkestral girifl, Melike’nin onuruna
düzenlenen flark›lar bayram›n› ve müzi¤e övgüyü bafllat›r
(Süre 4’).
Händel (1685-1759)
Si bemol Majör Konçerto Grosso, No. 2, Op. 3, HWV 313
Vivace-Largo-Allegro-Menuet.Vivace-Gavotte
Händel’in 1740’da Londra’da yay›mlanan Op. 6 12
Concerto Grosso’su her bak›mdan ne kadar düzenliyse,
onun 1734’te yine John Walsh taraf›ndan yay›mlanan Op.
3 6 Concerto Grosso’su da o kadar kar›fl›k ve düzensiz,
hatta toplama eser bölümlerinden oluflturulmufltur. O
y›llarda Händel tümüyle operayla ilgileniyor, sahne
müzi¤ini de sahne ve flark›c›lara destek olarak kabul
ediyordu. O zamanlar Avrupa’da telif hakk› olmad›¤› için
de yay›nc›lar orkestra partilerini kazanç kap›s› olarak
niteliyordu. Walsh yay›nevi de 1715’de korsan bast›¤› ve
çok para kazand›¤› Corelli Op. 6 Concerto Grosso’lardan
cesaret alarak Londra’da oturan bu ünlü bestecinin 20’yi
aflk›n eserinden, operalar›ndan, hatta klavsen
süitlerinden parçalar› 6 concerto grosso’ya bölerek ve
Corelli’nin ilgi çekici Concerto Grosso bafll›¤›n›
kullanarak basmakta bir sak›nca görmemiflti. Asl›nda
1720’lerde Haymarket Opera Orkestras› için yaz›ld›¤› da
öne sürülen ve yanl›fll›kla solo obua partileri nedeniyle
de “obua konçertolar›” diye tan›nan bu eserler obua
d›fl›nda, keman, viyolonsel, flüt ve fagot için de solo
partileri de içeriyordu. Ancak eserler bas›ld›ktan birkaç ay
sonra Händel ikinci bask› için baz› düzeltmeler yapmay›
düflünebilmifl, yine de vaziyete tam hâkim olamam›flt›.
Yaln›zca ikinci bask›da, “Bu eserlerin ço¤u 1734
Mart’›nda, ‹ngiltere kraliyet prensesinin Orange prensi
ile dü¤ününde çal›nm›flt›r” ibaresi ç›kar›lm›flt›. Walsh
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Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Piacere’nin
aryas›: Chiudi, chiudi, aria of Piacere from ‘Il Trionfo del
Tempo e del Disinganno’

CECILIA BARTOLI

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Piacere’nin
aryas›: Lascia la spina, aria of Piacere from ‘Il Trionfo
del Tempo e del Disinganno’

Cec›l›a Bartol› mezzosoprano mezzo-soprano
Fre›burg Barok Orkestras›
Fre›burg Baroque Orchestra
Petra Müllejans flef conductor

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Piacere’nin
aryas›: Come nembo che fugge col vento, aria of Piacere
from ‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’

Opera Proibita albümünden from the Opera Proibita
album

Ara Interval

Alessandro Scarlatti
San Filippo Neri’den Carita’n›n arya ve resitatifi:
Qui resta… L’Alta Roma, recitative and aria of Carità
from ‘San Filippo Neri’

Arcangelo Corelli
Fa Minör 12. Konçerto Grosso, Op. 6
Concerto Grosso in F Minor, No.12, Op.6

La Castità al Cimento’dan Flavia’n›n aryas›: Sparga il senso
aria of Flavia from ‘La Castità al Cimento’

Santa Francesca Romana’dan Santa Francesca’n›n
aryas›: Sì, piangete, pupille dolenti, aria of Santa
Francesca from ‘Santa Francesca Romana’

Santa Francesca Romana Uvertürü
Overture from ‘Santa Francesca Romana’

Georg Friedrich Händel
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Sonat
Sonata from ‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’

Alessandro Scarlatti
Sedecia, re di Gerusalemme’den Ismaele’nin aryas›:
Caldo sangue aria of Ismaele from ‘Sedecia, re di
Gerusalemme’

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Piacere’nin
aryas›: Un leggiadro giovinetto, aria of Piacere from
‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’

Sedecia, re di Gerusalemme’den Ismaele’nin arya ve
resitatifi: Ahi qual cordoglio… Doppio affetto, recitative
and aria of Ismaele from ‘Sedecia, re di Gerusalemme’
Georg Friedrich Händel
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno Uvertürü, HWV46a
Overture from ‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’
HWV46a

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’dan Bellezza’n›n
aryas›: Io sperai trovar nel vero, aria of Bellezza from
‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’
La Resurrezione’den Disseratevi, o porte d’Averno from
‘La Resurrezione’ HWV47

Sponsorlar Sponsors

ETHEM SANCAK

MON‹K BENARDETE

YELDA ERBEL

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of
20.07.2006
Perflembe Thursday, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Antonio Caldara
Il Martirio di Santa Caterina’dan Imperatrice’in arya ve
resitatifi: Ahi quanto cieca… Come foco alla sua sfera,
recitative and aria of Imperatrice (the Empress) from
‘Il Martirio di Santa Caterina’

Antonio Caldara
Il Trionfo dell’Innocenza’dan Santa Eugenia’n›n aryas›:
Vanne pentita, aria of Santa Eugenia from ‘Il Trionfo
dell’Innocenza’

Cec›l›a Bartol›
Müzik dünyas›nda gerçek bir “y›ld›z”da bile böylesine
ola¤anüstü özelliklere ender rastlan›r. Çok genç yaflta
klasik bir flanc› olan Cecilia Bartoli, kariyerine bafllad›¤›
günden itibaren bu s›fat› tam anlam›yla hak eden flansl›
sanatç›lardan biri oldu¤unu kan›tlam›flt›r ve yirmi y›ld›r
birbirinden parlak baflar›larla dolu sanat hayat›yla gerçek
bir “y›ld›z” olmaya devam etmektedir. Çok az insan hem
çarp›c› güzellikte bir sese, hem de mezzo-soprano ile
soprano perdeleri aras›nda flafl›rt›c› bir rahatl›kla geçifl
yapabilen mükemmel bir enstrümana sahiptir; fakat
Bartoli’yi daha da eflsiz k›lan, onun üstün yetenekleri,
ince zevki, titiz müzisyenli¤i, bir performans sanatç›s›
olarak birikimi ve zekâs› ile büyüleyici sahne gösterisidir.
Bartoli’nin sanat›n›n temelini oluflturan bu hünerler,
sanatç›n›n her defas›nda dinleyicilerinin nefeslerini
keserek, müzikte derinden hissetti¤i duygular› ifade
etmesini sa¤larlar. Bu s›rad›fl› özellikler, Bartoli’nin
enstrüman›n›n do¤al s›n›rlar› çerçevesinde sürekli olarak
geniflletti¤i repertuar›yla bir araya gelir ve sanatsal
geliflimini yans›t›r. Bartoli, kariyerinin bafllang›c›nda 18.
yüzy›l ortalar› ile 19. yüzy›l bafl› müzi¤ini benimsedi.
Mezzo-soprano ile soprano aras›ndaki s›n›r›n henüz
çizilmedi¤i ve ton, vokal esneklik ve dramatik ifadenin
flark›c›n›n rolünü belirledi¤i bu dönemin ard›ndan,
Bartoli müzik tarihinin daha da geçmiflteki dönemlerini
keflfettikten sonra 19. yüzy›l sonu ve 20. yüzy›l bafl›
müzi¤ine yöneldi. Sanatç› kimli¤inin yeni yüzlerini
keflfeden Bartoli, kendini öncelikli olarak bir müzisyen

olarak gördü¤ü için, tan›nm›fl yap›tlardan oluflan
repertuar›n› güçlendirmenin yan› s›ra, daha az tan›nan
çal›flmalar› araflt›r›p kendine sürekli olarak çekici yeni
alanlar açmaktad›r. Operaya Rossini ve Mozart’›n sevilen
operalar› ile bafllayan Bartoli, daha sonra dinleyicilerine
Rossini, Paisiello, Händel ve Haydn’›n daha az tan›nm›fl
yap›tlar›n› sundu. Konser repertuar› ‹talya’n›n ilk
bestecilerinden 20. yüzy›l bafl›na uzanan sanatç›n›n
faaliyetleri aras›nda en büyük yank› uyand›ranlar›,
Vivaldi, Gluck ve Salieri’nin unutulmufl opera aryalar›n›
yeniden keflfederek düzenledi¤i konser ve turnelerdir.
Bu projelerin elde etti¤i ola¤anüstü ticari baflar› (say›s›z
ödül, yüz binleri bulun albüm sat›fl rakamlar›) ve
dinleyicilerde uyand›rd›¤› yo¤un ilgi, genellikle gözden
kaçan bu bestecilerin yeniden gündeme gelmesini
sa¤lam›fl ve bu müthifl sanatç›n›n izledi¤i yolun
do¤rulu¤unu kan›tlam›flt›r. Bartoli ile ilk defa çal›flan
fleflerin aras›nda Herbert von Karajan, Daniel Barenboim
ve Nikolaus Harnoncourt bulunmas›, sanatç›n›n çok
genç yaflta henüz ailesinden ald›¤› flan e¤itimi
tamamlanmam›flken keflfedildi¤i göz önüne al›n›rsa
flafl›rt›c› de¤ildir. O günden beri dünyan›n önde gelen
flefleri, piyanistleri ve orkestralar› Bartoli’ye efllik etti. Son
zamanlardaki projelerinde günümüzde kullan›lmayan
enstrümanlardan yararlanan orkestralar ve Viyana
Filarmoni Orkestras› gibi Avrupa’n›n en sayg›n
orkestralar› ile ortaklafla çal›flmay› tercih eden Cecilia
Bartoli düzenli olarak Avrupa, Amerika ve Japonya’n›n en
önemli konser salonlar›nda sahneye ç›kmaktad›r.
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Sanatç›n›n sahne ald›¤› opera salonlar› ve festivaller
aras›nda birçok opera prömiyerini gerçeklefltirdi¤i Zürih
Operas›, New York Metropolitan Operas›, Londra Covent
Garden Kraliyet Operas›, Milano’da La Scala operas›,
Münih’te Bavyera Devlet Operas› ve Salzburg Festivali
bulunmaktad›r. Çok say›da opera kayd› ve solo CD’si
bulunan ve günümüzde Decca plak flirketi ile anlaflmal›
olarak çal›flan Bartoli, 4 milyonu aflan albüm sat›fllar› ile
ça¤dafllar› aras›nda efli görülmemifl bir baflar› elde etti.
Solo albümlerine verilen dört Grammy ödülü, iki
Classical Brit Awards ödülü, Bambi ödülü, Jahrespreis
der Deutschen Schallplattenkritik ve Japon Akademi
ödülleri d›fl›nda ‹talya’da fiövalye, Fransa’da ise Sanat
Edebiyat fiövalyesi ilan edilen Cecilia Bartoli’ye 2005
y›l›nda Londra Kraliyet Müzik Akademisi taraf›ndan
Onursal Üye unvan› verildi.
Cec›l›a Bartol›
It is extremely rare in the world of music that an artist is
endowed with so many unusual qualities that she can
truly be called a “star.” However, since the very young
age that she embarked on her career as a classical
singer, it soon became clear that Cecilia Bartoli
undoubtedly was one of the fortunate ones who fully
deserves this title and continues to do so after twenty
years of ever-increasing success. Only very few are as
lucky to have been blessed with a hauntingly beautiful
voice, but also a unique instrument – her amazingly
flexible voice covers much of the mezzo-soprano and
soprano range – but even more exceptional are Bartoli’s
abounding talent, her exquisite taste, her thorough
musicianship, her knowledge and intelligence as a
performer and her electrifying presence on stage.
These gifts form the basis of Bartoli’s art; they let her
express the emotions within the music she cares for so
profoundly that she overwhelms her audiences time and
time again. These exceptional qualities are combined
with a relentless interest in expanding her repertoire in
a way that reflects her artistic development, while at the
same time respecting the natural dimensions of her
instrument. She first found herself at ease in the music
of the mid 18th and early 19th centuries, where the line
between mezzo and soprano had not yet been clearly
drawn and where timbre, vocal agility and dramatic
expression determined the singer’s choice of roles.
From this period, Bartoli first ventured backwards in the
history of music before going forward in time to study
repertoire of the late 19th and early 20th centuries,
thereby unfolding countless new facets of her artistic
self. Since she sees herself first and foremost as a
musician, she considers her main concerns the constant
refinement of her well-known repertoire, as well as the
research of less familiar work which regularly opens up
further fascinating fields of activity. On the opera stage
she began with the popular operas by Rossini and
Mozart but one by one introduced her audiences to rarer
works by Rossini, Paisiello, Händel and Haydn. Her

concert repertoire spans from the earliest Italian
composers to the early 20th century. But she made the
greatest impact with her rediscoveries of forgotten opera
arias by Vivaldi, Gluck and Salieri, each of whom was
accorded an album with many supporting concert tours.
The extraordinary commercial success (countless
awards, hundreds of thousands of albums sold), and the
immense interest sparked by these projects triggered a
wide-spread revival of these often overlooked composers,
and proved that the path chosen by this outstanding
artist had been the right one. Her latest project, “Opera
proibita”, with rare works by Handel, Scarlatti and
Caldara, has excited audiences throughout Europe as
well as North America. In less than a year, sales of the
album devoted to this music have approached a rare half
a million, including gold awards in France and the
Netherlands. It is not surprising that Herbert von
Karajan, Daniel Barenboim and Nikolaus Harnoncourt
can be counted among the first conductors she worked
with, having noticed Bartoli’s talent at a very early stage
when she had barely completed her vocal studies with
her parents. Since then, the greatest conductors, pianists
and orchestras of the world have been her partners.
More recently, her projects have included collaborations
with the most important orchestras that play on ancient
instruments, as well as with the most respected
orchestras in Europe, including the Vienna
Philharmonic. Cecilia Bartoli regularly performs in the
most important concert halls in Europe, the United
States and Japan and her stage appearances include
prestigious opera houses and festivals such as the
Metropolitan Opera in New York, the Royal Opera
House Covent Garden in London, La Scala in Milan, the
Bavarian State Opera in Munich, the Salzburg Festival
and the Zürich Opera House, where she has presented
many of her operatic roles for the first time. Her
numerous compact discs include more than ten
complete operas and many solo albums. Today, Bartoli
records exclusively for Decca and by now her sales have
soared to more than 4 million copies, which is far more
than any classical artist in recent history. Her countless
awards include four Grammys for her solo albums, the
Bambi, two Classical Brit Awards, the Jahrespreis der
Deutschen Schallplattenkritik and the Japanese Record
Academy Award. She has been endowed with the
Italian Knighthood and in France was made a Chevalier
des Arts et des Lettres and in June 2005 Cecilia Bartoli
was made Honorary Member of the Royal Academy of
Music in London.

Fre›burg Barok Orkestras›
Freiburg Barok Orkestras› için kullan›lan “Freiburglar”
k›saltmas›, to¤lulu¤a duyulan sevginin yan› s›ra
kurumsallaflm›fl kimliklerinin de bir göstergesidir.
Repertuarlar›n› barok müzikle k›s›tlamama karar› alarak
klasik, geç dönem romantik ve ça¤dafl müzik yap›tlar›n›
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da seslendirmeye bafllayan topluluk, Siemens Sanat
Program› giriflimiyle befl Avrupal› besteci taraf›ndan
Freiburg Barok Orkestras› için yaz›lan eserlerin
prömiyerini 27 A¤ustos 2005’te Lucerne Festivali’nde
gerçeklefltirdi. Yine de Freiburglar›n ana vatan› 17. ve 18.
yüzy›l müzi¤idir. Freiburg Barok Orkestras›, 2005 y›l›n›
René Jacobs ile tan›nm›fl bir eserin yaln›zca dinleyicileri
de¤il herkesi flafl›rtan bir yorumla sonland›rd›: Händel’in
Mesih oratoryosu. Atina, Paris, Valencia, Castellon,
Milano ve Roma’da düzenlenen konserlerin ard›ndan
y›lbafl› gecesi konseri Freiburg’da gerçeklefltirildi ve
Harmonia Mundi etiketiyle CD olarak müzikseverlere
sunuldu. Orkestra Mozart Y›l› dolay›s›yla yaz aylar›nda
SWR Freiburg Senfoni Orkestras› ve Baden-Baden ile
“Mozart’a Sayg›” ad›yla bir ortak çal›flma ve SWR
Senfoni Orkestras› ile birlikte Mozart yap›tlar›n›n yan›
s›ra Jörg Widmann’a ait bir eserin prömiyerini
gerçeklefltirecektir. René Jacobs taraf›nda sahneye
konulan Don Giovanni’nin ise Mozart Y›l›’n›n önemli
etkinliklerinden biri olmas› hedeflenmekte ve kay›tlar›
Frans›z plak flirketiyle müzisyenler aras›ndaki uzun
vadeli iliflkinin bir parças› olarak Harmonia Mundi
etiketiyle albüm olarak haz›rlanmaktad›r. Konuk fleflerle
verilen konserlere imza atan orkestra, daha da büyük
topluluklar› baflkemanc› konumundan yöneten müzik
yönetmenleri Gottfried von der Goltz ve Petra Müllejans
ile çal›flmaktad›r.
The Fre›burg Baroque Orchestra
Often they are referred to for short as ‘The
Freiburgers’, a clear sign not only of endearment, but
also of the fact that the Freiburger Barockorchester has
long since become an established institution. And their
repertoire is no longer just Baroque music, but
meantime extends far beyond Classical and into late
Romantic and contemporary music. At the initiative of
Siemens Arts Program, five European composers are
currently writing works for the Freiburger
Barockorchester. The musical homeland of the
Freiburgers, however, is still the music of the 17th and
18th centuries. In addition to concerts with guest
conductors, the orchestra usually works with its
musical directors Gottfried von der Goltz and Petra
Müllejans, who conduct even larger ensembles from
the leader’s chair. The Freiburg Baroque Orchestra in
summer there will be two projects to mark the Mozart
Year: a collaboration with the SWR Sinfonieorchester
Freiburg and Baden-Baden as a ‘Homage to Mozart’. In
addition to works by Mozart, the FBO together with the
SWR Sinfonieorchester will give a first performance of
a work by Jörg Widmann. Rene Jacob’s stage
production of Don Giovanni is destined to be a major
event in the Mozart Year. A recording of this opera is
also being produced with harmonia mundi France,
further evidence of the long-term link between the
musicians and the French recording label.

Petra Müllejans
Düsseldorf, New York ve Freiburg’da gitti¤i okullar›ndan
ard›ndan Freiburg’da Rainer Kußmaul ile performans
üzerine e¤itimini tamamlayan Petra Müllejans, sesini ilk
duydu¤u andan itibaren barok keman›n büyüsüne
kap›larak Düsseldorf’da Helga Thoene’nin, Salzburg’da
ise Nikolaus Harnoncourt’in ö¤rencisi oldu. Freiburg
Barok Orkestras›’n›n kurucu üyelerinden biri olan
sanatç›, uzun bir süre boyunca orkestran›n lideri, solo
kemanc› ve oda müzisyeni olarak çald›. Çal›flmalar›n›n
önemli bir bölümü solo müzisyenlerle icra etti¤i oda
müzi¤inden oluflan sanatç›, Frieburg Barok
Orkestras›’n›n üyelerinden oluflan Consort ile 17. ve 18.
yüzy›l yap›tlar›n› seslendirdi ve toplulu¤un CD kay›tlar›,
kendisine Diapasan d’Or gibi son derece sayg›n ödülleri
kazand›rm›flt›r. Ola¤anüstü do¤açlama müzik stilini
özellikle Klezmer, tango ve Macar halk dans› parçalar›n›
icra etti¤i zaman ortaya koyan Müllejans, bu
“kaçamaklar›” barok müzi¤ine ayk›r› bulmamakta, tam
tersine müziksel gelifliminin vazgeçilmez bir parças›
olarak de¤erlendirmektedir. Petra Müllejans, Freiburg
Konservatuar›’nda barok keman ö¤retimi vermekte ve
Frankfurt’ta Müzik ve Sahne Yüksekokulu’nda barok
keman profesörü görevine devam etmektedir. Petra
Müllejans’›n dönem müzi¤ine s›k› s›k›ya ba¤l› üslubuyla
duygu yo¤unlu¤unu yans›tan bir do¤açlama stilini bir
araya getiren barok keman performans›, onu s›rad›fl› bir
yorumcu k›lmaktad›r.
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Petra Müllejans
Petra Müllejans´ performance on the Baroque violin is
quite unusual as she combines authentic period style
with emotional spontaneity. After studying in
Düsseldorf, New York and Freiburg, she completed her
studies in performance with Rainer Kußmaul in
Freiburg. The sound of the Baroque violin has always
fascinated her. She studied under Helga Thoene in
Düsseldorf and Nikolaus Harnoncourt in Salzburg.
A founding member of the FBO, she has performed as
leader of the Orchestra and as a soloist and chamber
musician for a long time. An important aspect of her
work is chamber music with soloists. With the Freiburg
Baroque Orchestra Consort she plays works from the
17th and 18th centuries. For CDs recorded with the
Consort she has received top recording awards
(Diapason d´Or). Her extraordinary and spontaneous
musicality is particularly evident when she performs
Klezmer, tango and czardas music. For her these
‘escapades’ are not at variance with Baroque music,
on the contrary they are a vital contribution to her
musical development. Petra Müllejans teaches the
Baroque violin at the Freiburg Conservatoire and is
professor for Baroque violin at the Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.

PROGRAM NOTLARI
PROGRAMME NOTES
Döneme bir bak›fl
18. yüzy›l›n bafllar›nda, Roma’da opera, her ne amaçla
yap›l›yor olursa olsun, yasaklanm›flt›. Yeni yüzy›l
1700’deki jübile ile bafllam›fl ve kutsal y›llar›n a¤›rbafll›
kutlamalar› döneminde oldu¤u gibi her tür e¤lence
yasaklanm›flt›. Buna kolejler ve benzeri dini
kurumlardaki gösteriler dahil de¤ildi.
1701 y›l›nda XI. Clement, k›sa bir zaman sonra ‹spanya
ile savafl› bafllatacak olan f›rt›nal› politik ortamdan dolay›
halka aç›k tüm gösterileri yasaklam›flt› (XI. Clement,
bunu, üç y›l öncesinde XII. Innocent’in getirdi¤i yasa¤a
mühür basarak gerçeklefltirmiflti.) Bir y›l sonra kanl›
olaylar›n daha da ilerlemesi dolay›s›yla o da zaman›ndan
önce görevinden ayr›ld›. 1703 Ocak ve fiubat’›nda
Roma’da fliddetli iki deprem yaflanm›fl, ancak can kayb›
olmam›flt›. Bir flükran ifadesi olarak da izleyen befl y›l
boyunca her tür teatral gösteriye sert bir yasak getirilmifl,
opera sahnelemeye dönük ilk giriflimler 1701 y›l›nda
gerçekleflmiflti.
Bu yasaklar, aç›k bir flekilde o günün geçerli H›ristiyan
ahlak› ile müzikli veya müziksiz tiyatro fikri aras›ndaki
zorlu ve uzlaflmaz ortam› yans›t›yordu. Önceki yüzy›lda
da papal›k melodrama aç›k ve net bir destek verirken
tiyatroyu, özellikle de halka aç›k gösterileri, günah ve
laneti getirdi¤ini öne sürerek mutlak bir bask› alt›na
alm›flt›. Bu görüfl 1588 y›l›ndaki kad›nlar›n sahneye

ç›kmas›n› yasaklayan karar›n da yeniden teyidi anlam›na
geliyor ve Roma’y› kastratolar›n krall›¤› haline
getiriyordu. Roma’da yaflam› müzik çevresinde dönen ve
opera alan›nda bir kariyer yapmalar› engellenen besteci,
flark›c›, müzisyen ve hatta hamiler de bundan dolay›
oratoryoya odaklanmay› tercih ettiler. Dini içeri¤i
nedeniyle yasaktan s›yr›lan oratoryo da bu dönemde
daha önce görülmemifl bir flekilde geliflti.
Opera Pro›b›ta
Cecilia Bartoli’nin son projesi Opera Proibita, do¤al
olarak sanatç›n›n do¤du¤u Ronma flehriyle ba¤lant›l› ve
albüm, 18. yüzy›l›n bafllar›nda bu flehirde çal›flm›fl olan
üç bestecinin Barok dönem yap›tlar›na odaklan›yor. Bu
besteciler Antonio Caldera (Venedik, 1671-Viyana, 1736),
Georg Friedrich Händel (Halle, 1685-Londra, 1759) ve
Alessandro Scarlatti (Palermo, 1660-Napoli, 1725).
Döneminde sanatta mükemmelli¤i temsil eden Roma,
kültürel zenginli¤i dolay›s›yla büyük bir sayg›nl›¤a sahipti
ve Avrupa’n›n dört bir yan›ndan bestecileri çekmesi bu
anlamda flafl›rt›c› say›lmaz. Ayn› dönemde kilise,
Papal›¤›n da merkezi olan Roma’da, tüm Avrupa’da
oldu¤u gibi çok güçlüydü. Asl›nda operan›n Caldara,
Händel ve Scarlatti’nin Roma’da oldu¤u dönemde
yasaklanm›fl olmas› tümüyle Papa’n›n nüfuzu ve etkisiyle
gerçekleflmiflti. Kad›nlar›n kilisede söylemesi ve halka
aç›k yerlerde sahneye ç›kmas› yasa¤› 16. yüzy›l›n
sonlar›nda gelmiflti ve bu nedenle müzik ve tiyatro
yap›tlar›ndaki tüm karakterleri erkek flark›c› ve aktörler
canland›r›yor veya seslendiriyordu. Kastrato
yorumcular›n yükselifli de bu flekilde bafllam›flt›. Ayr›ca
kastratolar›n müzik ve tiyatro yap›tlar›nda kad›n rollerini
üstlenmesi sahnede cinsellik yönünden bir belirsizlik de
yarat›yordu.
Bu dönem, ayn› zamanda hamili¤in son derece etkin
oldu¤u ve birçok önemli kardinal ve aristokrat›n sanat›
destekledi¤i bir zamana denk geliyordu. Kardinal Pietro
Ottoboni ve Benedetto Pamphilj ile Prens Francesco
Maria Ruspoli bu zengin ve nüfuzlu kiflilerden birkaç›yd›.
Tüm bu olup bitenler ve genel ortam ‹talyan
oratoryosunun yükselifle geçerek operan›n yerini
almas›yla sonuçland›. Bir operadan genelde daha k›sa
olmakla birlikte, oratoryonun temel yap›s› da br dizi
resitatif ve aryan›n arka arkaya gelmesinden olufluyordu.
A¤›rl›kl› olarak ‹ncil’deki konular› ve evrensel meseleleri
ele al›yor ve müzi¤i dinleyicinin dikkatini çekecek flekilde
besteleniyordu. Ancak dönemin getirdi¤i “k›s›tlamalar”
bestecileri çok da engelleyememiflti; yap›tlar› orkestral
aç›dan oldukça zengindi ve yorumcular› virtüözitelerini
ortaya koymaya zorlarken daha çok operaya özgü ve
zaman zaman onu aflan genifllikte bir ifade, duygusal
derinlik ve yo¤unluk sergiliyordu. Özellikle bol dekorlu bir
sahnede gerçekleflti¤i durumlarda oratoryonun yaratt›¤›
flenlik atmosferi daha da art›yordu. Bu parçalar, kutsal
kutlama haftalar›nda bu etkinliklerin doruk noktas›n›
oluflturduklar› için oldukça önemli kabul ediliyordu.
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‹lk operas› 1689 y›l›nda sahnelenen Caldara 1708 y›l›nda
Roma’ya gitmifl ve 1709-1716 y›llar› aras›nda Prens
Ruspoli’nin kapelmaysteri olarak görev yapm›flt›.
Yap›tlar› neredeyse tümüyle vokal çal›flmalardanoluflur
ve k›rk›n üzerinde oratoryo bestelmifltir.
Händel ‹talya’ya ilk olarak 1706’da gitmifl ve üç y›l
boyunca aralar›nda Floransa, Roma, Napoli ve
Venedik’in bulundu¤u önemli kentleri gezmiflti. Bu
müzik merkezlerinde birçok yap›t› seslendirilmifl ve
besteci bu süre zarf›nda büyük bir deneyim edinmiflti.
Händel de Roma’ya büyük olas›l›kla 1706’n›n sonlar›nda
gitmifl ve ilk ‹talyanca oratoryosu Il Trionfo del Tempo e
del Disinganno 1707’de, izleyen y›l da Paskalya günü La
Resurrezione seslendirilmiflti.
Scarlatti de, Roma’da bulundu¤u dönemde ‹sveç
Kraliçesi Christina, Kardinal Ottoboni ve Prens
Ruspoli’nin deste¤ini alm›flt›. Çal›flmalar› aras›nda birçok
opera ve oratoryo ile ço¤u Romal› hamileri için yaz›lm›fl
yüzlerce kantat bulunmaktad›r.
An Overv›ew of the Era
In the first decade of the eighteenth century, opera in
Rome was, to all intents and purposes, prohibited. The
new century had indeed opened with the jubilee of
1700, and therefore without any sort of public
entertainment, as this was forbidden during the solemn
celebration of holy years (apart from performances
taking place in religious institutions such as seminaries
and colleges).
In 1701, Clement XI placed a ban on all public
performance (setting the seal on that imposed three
years earlier by Innocent XII) because of the worsening
political conflict which was soon to lead to the War of
Spanish Succession. A year later, as the bloodshed
worsened, he declared another, extraordinary, jubilee.
Then, in January and February 1703, Rome was struck
by two violent earthquakes, although no one was killed.
As a sign of thanksgiving, it was therefore decreed that
for the next five years all forms of theatrical
performance would be rigorously outlawed. The first
tentative attempts to begin staging operas again only
came in 1710.
Such bans clearly reflected the difficult and unresolved
relationship between contemporary Catholic morals
and the very idea of the theatre, with or without music.
In the previous century too, the papacy had veered
between unreserved support for melodramma and
absolute repression of the theatre (especially public
performances), condemning it as the bringer of sin and
damnation. Such views were also behind the
reaffirmation of the decree of 1588 which prohibited
women from appearing on the public stage and thus
made Rome the kingdom of the castrati. All those in
Rome whose lives revolved around music (composers,
singers, musicians, and even patrons) and who were
not allowed to pursue achievements in the operatic

field, chose to focus on oratorio instead. Escaping
prohibition because of its religious nature, oratorio
flourished during that period as never before.
An Introduct›on to Opera Pro›b›ta
Cecilia Bartoli’s latest project, Opera proibita, is
inextricably linked with her native city of Rome, and the
programme focuses on Baroque music by three
composers who all worked in that city in the early
eighteenth century: Antonio Caldara (born in Venice
c.1671; died in Vienna in December 1736); Georg
Friedrich Händel (born in Halle in 1685; died in
London in April 1759); and Alessandro Scarlatti (born
in Palermo in 1660; died in Naples in October 1725).
Rome represented excellence in the arts and had a high
reputation for its cultural status, so it is hardly
surprising that it attracted composers from far and
wide. At the same time the Church was all-powerful —
nowhere less so than in Rome, which was also the seat
of the Papacy. Indeed such was the power and
influence of the Pope that opera had been banned, and
during the time Caldara, Händel and Scarlatti were
working in Rome, opera was not allowed. Restrictions
on women singing in church and appearing in public
theatres had been in force since the late sixteenth
century, and it was due to these circumstances that all
the characters in music and theatre were usually played
by male singers and actors. This gave rise to the
castrati. In turn, the use of castrati to play female roles
in music and theatre also increased sexual ambiguity
on stage.
This was also a time when patronage was at its height,
with numerous prominent cardinals and aristocrats
offering their support — such eminent figures as
Cardinals Pietro Ottoboni and Benedetto Pamphilj, and
Prince Francesco Maria Ruspoli, to name but three of
these wealthy and influential men.
All of this gave rise to the Italian oratorio, which
essentially replaced opera at this time. An oratorio was
generally shorter in length than an opera, but the basic
structure still relied on a sequence of recitatives and
arias. It relied heavily on biblical subjects and other
universal topics and the music alone had to engage the
listener’s attention. However, such “restrictions” did
not inhibit the composers, and the works they created
are rich in orchestral colour, frequently making
virtuoso demands on all the performers and offering a
range of expression, depth of emotion and intensity
that is closely allied to opera and often even surpasses
its expressive powers. The festive atmosphere was
enhanced on several occasions when an oratorio was
even given on a stage opulently decorated with scenery.
The importance attached to these pieces meant that
those performed during Holy Week were frequently
regarded as the climax of the celebrations.
Caldara’s first opera was staged in 1689, and by 1708
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he was in Rome; between 1709 and 1716 he was
maestro di cappella to Prince Ruspoli. His output
comprises almost exclusively vocal works, including
over forty oratorios.
Händel first travelled to Italy in 1706 and spent three
years visiting various important Italian cities including
Florence, Rome, Naples and Venice. He had many
works performed in these centres and gained much
experience during this time. Händel probably arrived in
Rome towards the end of 1706, and his first Italian
oratorio, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, was
performed in 1707; the next year, on Easter Sunday,
La Resurrezione was first given.
Scarlatti benefitted from the patronage of Queen
Christina of Sweden, Cardinal Ottoboni and Prince
Ruspoli whilst working in the Eternal City. His output
includes many operas and oratorios and hundred of
cantatas, many of which were written for his Roman
patrons.

CECILIA BARTOLI
Cec›l›a Bartol› mezzosoprano mezzo-soprano
Fre›burg Barok Orkestras›
Fre›burg Baroque Orchestra
Petra Müllejans flef conductor
Wolfgang Amadeus Mozart
La Clemenza di Tito Operas› Uvertürü
Overture to the opera ‘La Clemenza di Tito’ KV621

La Clemenza di Tito’dan Sesto’nun aryas›: Parto, parto
aria of Sesto from La Clemenza di Tito
Sol Majör Cassation, No.1, KV 63 Cassation in G Major,
No.1, KV63
Motet: Exsultate jubilate, Solo motet KV165 (1773)
Ara Interval
Joseph Haydn
L’anima del filosofo Operas› Uvertürü, Hob XXVIII: 13
Overture to the opera ‘L’anima del filosofo’,
Hob XXVIII: 13
Antonio Salieri
Armida’dan Rinaoldo’nun aryas›: E non degg’io seguirla,
aria of Rinaldo from the opera ‘Armida’
La Fiera di Venezia’dan Calloandra’n›n aryas›: Vi sono
sposa e amante aria of Calloandra from the opera ‘La
Fiera di Venezia’
La Folia di Spagna’dan Çeflitlemeler
Variations on the theme of ‘La Follia di Spagna’
Joseph Haydn
L’anima del Filosofo’dan Genio’nun aryas›: Al tuo seno
fortunato aria of Genio from ‘L’anima del Filosofo’
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Konser aryas›: Chi sà, chi sà qual sia Concert Aria KV582
(1789)

Cec›l›a Bartol›
Müzik dünyas›nda gerçek bir “y›ld›z”da bile böylesine
ola¤anüstü özelliklere ender rastlan›r. Çok genç yaflta
klasik bir flanc› olan Cecilia Bartoli, kariyerine bafllad›¤›
günden itibaren bu s›fat› tam anlam›yla hak eden flansl›
sanatç›lardan biri oldu¤unu kan›tlam›flt›r ve yirmi y›ld›r
birbirinden parlak baflar›larla dolu sanat hayat›yla gerçek
bir “y›ld›z” olmaya devam etmektedir. Çok az insan hem
çarp›c› güzellikte bir sese, hem de mezzo-soprano ile
soprano perdeleri aras›nda flafl›rt›c› bir rahatl›kla geçifl
yapabilen mükemmel bir enstrümana sahiptir; fakat
Bartoli’yi daha da eflsiz k›lan, onun üstün yetenekleri,
ince zevki, titiz müzisyenli¤i, bir performans sanatç›s›
olarak birikimi ve zekâs› ile büyüleyici sahne gösterisidir.
Bartoli’nin sanat›n›n temelini oluflturan bu hünerler,
sanatç›n›n her defas›nda dinleyicilerinin nefeslerini
keserek, müzikte derinden hissetti¤i duygular› ifade
etmesini sa¤larlar. Bu s›rad›fl› özellikler, Bartoli’nin
enstrüman›n›n do¤al s›n›rlar› çerçevesinde sürekli olarak
geniflletti¤i repertuar›yla bir araya gelir ve sanatsal
geliflimini yans›t›r. Bartoli, kariyerinin bafllang›c›nda 18.
yüzy›l ortalar› ile 19. yüzy›l bafl› müzi¤ini benimsedi.
Mezzo-soprano ile soprano aras›ndaki s›n›r›n henüz
çizilmedi¤i ve ton, vokal esneklik ve dramatik ifadenin
flark›c›n›n rolünü belirledi¤i bu dönemin ard›ndan,
Bartoli müzik tarihinin daha da geçmiflteki dönemlerini
keflfettikten sonra 19. yüzy›l sonu ve 20. yüzy›l bafl›
müzi¤ine yöneldi. Sanatç› kimli¤inin yeni yüzlerini
keflfeden Bartoli, kendini öncelikli olarak bir müzisyen
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olarak gördü¤ü için, tan›nm›fl yap›tlardan oluflan
repertuar›n› güçlendirmenin yan› s›ra, daha az tan›nan
çal›flmalar› araflt›r›p kendine sürekli olarak çekici yeni
alanlar açmaktad›r. Operaya Rossini ve Mozart’›n sevilen
operalar› ile bafllayan Bartoli, daha sonra dinleyicilerine
Rossini, Paisiello, Händel ve Haydn’›n daha az tan›nm›fl
yap›tlar›n› sundu. Konser repertuar› ‹talya’n›n ilk
bestecilerinden 20. yüzy›l bafl›na uzanan sanatç›n›n
faaliyetleri aras›nda en büyük yank› uyand›ranlar›,
Vivaldi, Gluck ve Salieri’nin unutulmufl opera aryalar›n›
yeniden keflfederek düzenledi¤i konser ve turnelerdir.
Bu projelerin elde etti¤i ola¤anüstü ticari baflar› (say›s›z
ödül, yüz binleri bulun albüm sat›fl rakamlar›) ve
dinleyicilerde uyand›rd›¤› yo¤un ilgi, genellikle gözden
kaçan bu bestecilerin yeniden gündeme gelmesini
sa¤lam›fl ve bu müthifl sanatç›n›n izledi¤i yolun
do¤rulu¤unu kan›tlam›flt›r. Bartoli ile ilk defa çal›flan
fleflerin aras›nda Herbert von Karajan, Daniel Barenboim
ve Nikolaus Harnoncourt bulunmas›, sanatç›n›n çok
genç yaflta henüz ailesinden ald›¤› flan e¤itimi
tamamlanmam›flken keflfedildi¤i göz önüne al›n›rsa
flafl›rt›c› de¤ildir. O günden beri dünyan›n önde gelen
flefleri, piyanistleri ve orkestralar› Bartoli’ye efllik etti. Son
zamanlardaki projelerinde günümüzde kullan›lmayan
enstrümanlardan yararlanan orkestralar ve Viyana
Filarmoni Orkestras› gibi Avrupa’n›n en sayg›n
orkestralar› ile ortaklafla çal›flmay› tercih eden Cecilia
Bartoli düzenli olarak Avrupa, Amerika ve Japonya’n›n en
önemli konser salonlar›nda sahneye ç›kmaktad›r.

Sanatç›n›n sahne ald›¤› opera salonlar› ve festivaller
aras›nda birçok opera prömiyerini gerçeklefltirdi¤i Zürih
Operas›, New York Metropolitan Operas›, Londra Covent
Garden Kraliyet Operas›, Milano’da La Scala operas›,
Münih’te Bavyera Devlet Operas› ve Salzburg Festivali
bulunmaktad›r. Çok say›da opera kayd› ve solo CD’si
bulunan ve günümüzde Decca plak flirketi ile anlaflmal›
olarak çal›flan Bartoli, 4 milyonu aflan albüm sat›fllar› ile
ça¤dafllar› aras›nda efli görülmemifl bir baflar› elde etti.
Solo albümlerine verilen dört Grammy ödülü, iki
Classical Brit Awards ödülü, Bambi ödülü, Jahrespreis
der Deutschen Schallplattenkritik ve Japon Akademi
ödülleri d›fl›nda ‹talya’da fiövalye, Fransa’da ise Sanat
Edebiyat fiövalyesi ilan edilen Cecilia Bartoli’ye 2005
y›l›nda Londra Kraliyet Müzik Akademisi taraf›ndan
Onursal Üye unvan› verildi.
Cec›l›a Bartol›
It is extremely rare in the world of music that an artist is
endowed with so many unusual qualities that she can
truly be called a “star.” However, since the very young
age that she embarked on her career as a classical
singer, it soon became clear that Cecilia Bartoli
undoubtedly was one of the fortunate ones who fully
deserves this title and continues to do so after twenty
years of ever-increasing success. Only very few are as
lucky to have been blessed with a hauntingly beautiful
voice, but also a unique instrument – her amazingly
flexible voice covers much of the mezzo-soprano and
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soprano range – but even more exceptional are Bartoli’s
abounding talent, her exquisite taste, her thorough
musicianship, her knowledge and intelligence as a
performer and her electrifying presence on stage.
These gifts form the basis of Bartoli’s art; they let her
express the emotions within the music she cares for so
profoundly that she overwhelms her audiences time and
time again. These exceptional qualities are combined
with a relentless interest in expanding her repertoire in
a way that reflects her artistic development, while at the
same time respecting the natural dimensions of her
instrument. She first found herself at ease in the music
of the mid 18th and early 19th centuries, where the line
between mezzo and soprano had not yet been clearly
drawn and where timbre, vocal agility and dramatic
expression determined the singer’s choice of roles.
From this period, Bartoli first ventured backwards in the
history of music before going forward in time to study
repertoire of the late 19th and early 20th centuries,
thereby unfolding countless new facets of her artistic
self. Since she sees herself first and foremost as a
musician, she considers her main concerns the constant
refinement of her well-known repertoire, as well as the
research of less familiar work which regularly opens up
further fascinating fields of activity. On the opera stage
she began with the popular operas by Rossini and
Mozart but one by one introduced her audiences to rarer
works by Rossini, Paisiello, Händel and Haydn. Her
concert repertoire spans from the earliest Italian
composers to the early 20th century. But she made the
greatest impact with her rediscoveries of forgotten opera
arias by Vivaldi, Gluck and Salieri, each of whom was
accorded an album with many supporting concert tours.
The extraordinary commercial success (countless
awards, hundreds of thousands of albums sold), and the
immense interest sparked by these projects triggered a
wide-spread revival of these often overlooked composers,
and proved that the path chosen by this outstanding
artist had been the right one. Her latest project, “Opera
proibita”, with rare works by Handel, Scarlatti and
Caldara, has excited audiences throughout Europe as
well as North America. In less than a year, sales of the
album devoted to this music have approached a rare half
a million, including gold awards in France and the
Netherlands. It is not surprising that Herbert von
Karajan, Daniel Barenboim and Nikolaus Harnoncourt
can be counted among the first conductors she worked
with, having noticed Bartoli’s talent at a very early stage
when she had barely completed her vocal studies with
her parents. Since then, the greatest conductors, pianists
and orchestras of the world have been her partners.
More recently, her projects have included collaborations
with the most important orchestras that play on ancient
instruments, as well as with the most respected
orchestras in Europe, including the Vienna
Philharmonic. Cecilia Bartoli regularly performs in the
most important concert halls in Europe, the United

States and Japan and her stage appearances include
prestigious opera houses and festivals such as the
Metropolitan Opera in New York, the Royal Opera
House Covent Garden in London, La Scala in Milan, the
Bavarian State Opera in Munich, the Salzburg Festival
and the Zürich Opera House, where she has presented
many of her operatic roles for the first time. Her
numerous compact discs include more than ten
complete operas and many solo albums. Today, Bartoli
records exclusively for Decca and by now her sales have
soared to more than 4 million copies, which is far more
than any classical artist in recent history. Her countless
awards include four Grammys for her solo albums, the
Bambi, two Classical Brit Awards, the Jahrespreis der
Deutschen Schallplattenkritik and the Japanese Record
Academy Award. She has been endowed with the
Italian Knighthood and in France was made a Chevalier
des Arts et des Lettres and in June 2005 Cecilia Bartoli
was made Honorary Member of the Royal Academy of
Music in London.

Fre›burg Barok Orkestras›
Freiburg Barok Orkestras› için kullan›lan “Freiburglar”
k›saltmas›, to¤lulu¤a duyulan sevginin yan› s›ra
kurumsallaflm›fl kimliklerinin de bir göstergesidir.
Repertuarlar›n› barok müzikle k›s›tlamama karar› alarak
klasik, geç dönem romantik ve ça¤dafl müzik yap›tlar›n›
da seslendirmeye bafllayan topluluk, Siemens Sanat
Program› giriflimiyle befl Avrupal› besteci taraf›ndan
Freiburg Barok Orkestras› için yaz›lan eserlerin
prömiyerini 27 A¤ustos 2005’te Lucerne Festivali’nde
gerçeklefltirdi. Yine de Freiburglar›n ana vatan› 17. ve 18.
yüzy›l müzi¤idir. Freiburg Barok Orkestras›, 2005 y›l›n›
René Jacobs ile tan›nm›fl bir eserin yaln›zca dinleyicileri
de¤il herkesi flafl›rtan bir yorumla sonland›rd›: Händel’in
Mesih oratoryosu. Atina, Paris, Valencia, Castellon,
Milano ve Roma’da düzenlenen konserlerin ard›ndan
y›lbafl› gecesi konseri Freiburg’da gerçeklefltirildi ve
Harmonia Mundi etiketiyle CD olarak müzikseverlere
sunuldu. Orkestra Mozart Y›l› dolay›s›yla yaz aylar›nda
SWR Freiburg Senfoni Orkestras› ve Baden-Baden ile
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“Mozart’a Sayg›” ad›yla bir ortak çal›flma ve SWR
Senfoni Orkestras› ile birlikte Mozart yap›tlar›n›n yan›
s›ra Jörg Widmann’a ait bir eserin prömiyerini
gerçeklefltirecektir. René Jacobs taraf›nda sahneye
konulan Don Giovanni’nin ise Mozart Y›l›’n›n önemli
etkinliklerinden biri olmas› hedeflenmekte ve kay›tlar›
Frans›z plak flirketiyle müzisyenler aras›ndaki uzun
vadeli iliflkinin bir parças› olarak Harmonia Mundi
etiketiyle albüm olarak haz›rlanmaktad›r. Konuk fleflerle
verilen konserlere imza atan orkestra, daha da büyük
topluluklar› baflkemanc› konumundan yöneten müzik
yönetmenleri Gottfried von der Goltz ve Petra Müllejans
ile çal›flmaktad›r.
The Fre›burg Baroque Orchestra
Often they are referred to for short as ‘The
Freiburgers’, a clear sign not only of endearment, but
also of the fact that the Freiburger Barockorchester has
long since become an established institution. And their
repertoire is no longer just Baroque music, but
meantime extends far beyond Classical and into late
Romantic and contemporary music. At the initiative of
Siemens Arts Program, five European composers are
currently writing works for the Freiburger
Barockorchester. The musical homeland of the
Freiburgers, however, is still the music of the 17th and
18th centuries. In addition to concerts with guest
conductors, the orchestra usually works with its
musical directors Gottfried von der Goltz and Petra
Müllejans, who conduct even larger ensembles from
the leader’s chair. The Freiburg Baroque Orchestra in
summer there will be two projects to mark the Mozart
Year: a collaboration with the SWR Sinfonieorchester
Freiburg and Baden-Baden as a ‘Homage to Mozart’. In
addition to works by Mozart, the FBO together with the
SWR Sinfonieorchester will give a first performance of
a work by Jörg Widmann. Rene Jacob’s stage
production of Don Giovanni is destined to be a major
event in the Mozart Year. A recording of this opera is
also being produced with harmonia mundi France,
further evidence of the long-term link between the
musicians and the French recording label.

yüzy›l yap›tlar›n› seslendirdi ve toplulu¤un CD kay›tlar›,
kendisine Diapasan d’Or gibi son derece sayg›n ödülleri
kazand›rm›flt›r. Ola¤anüstü do¤açlama müzik stilini
özellikle Klezmer, tango ve Macar halk dans› parçalar›n›
icra etti¤i zaman ortaya koyan Müllejans, bu
“kaçamaklar›” barok müzi¤ine ayk›r› bulmamakta, tam
tersine müziksel gelifliminin vazgeçilmez bir parças›
olarak de¤erlendirmektedir. Petra Müllejans, Freiburg
Konservatuar›’nda barok keman ö¤retimi vermekte ve
Frankfurt’ta Müzik ve Sahne Yüksekokulu’nda barok
keman profesörü görevine devam etmektedir. Petra
Müllejans’›n dönem müzi¤ine s›k› s›k›ya ba¤l› üslubuyla
duygu yo¤unlu¤unu yans›tan bir do¤açlama stilini bir
araya getiren barok keman performans›, onu s›rad›fl› bir
yorumcu k›lmaktad›r.
Petra Müllejans
Petra Müllejans´ performance on the Baroque violin is
quite unusual as she combines authentic period style
with emotional spontaneity. After studying in
Düsseldorf, New York and Freiburg, she completed her
studies in performance with Rainer Kußmaul in
Freiburg. The sound of the Baroque violin has always
fascinated her. She studied under Helga Thoene in
Düsseldorf and Nikolaus Harnoncourt in Salzburg.
A founding member of the FBO, she has performed as
leader of the Orchestra and as a soloist and chamber
musician for a long time. An important aspect of her
work is chamber music with soloists. With the Freiburg
Baroque Orchestra Consort she plays works from the
17th and 18th centuries. For CDs recorded with the
Consort she has received top recording awards
(Diapason d´Or). Her extraordinary and spontaneous
musicality is particularly evident when she performs
Klezmer, tango and czardas music. For her these
‘escapades’ are not at variance with Baroque music,
on the contrary they are a vital contribution to her
musical development. Petra Müllejans teaches the
Baroque violin at the Freiburg Conservatoire and is
professor for Baroque violin at the Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
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Petra Müllejans
Düsseldorf, New York ve Freiburg’da gitti¤i okullar›ndan
ard›ndan Freiburg’da Rainer Kußmaul ile performans
üzerine e¤itimini tamamlayan Petra Müllejans, sesini ilk
duydu¤u andan itibaren barok keman›n büyüsüne
kap›larak Düsseldorf’da Helga Thoene’nin, Salzburg’da
ise Nikolaus Harnoncourt’in ö¤rencisi oldu. Freiburg
Barok Orkestras›’n›n kurucu üyelerinden biri olan
sanatç›, uzun bir süre boyunca orkestran›n lideri, solo
kemanc› ve oda müzisyeni olarak çald›. Çal›flmalar›n›n
önemli bir bölümü solo müzisyenlerle icra etti¤i oda
müzi¤inden oluflan sanatç›, Frieburg Barok
Orkestras›’n›n üyelerinden oluflan Consort ile 17. ve 18.

T
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Tekfen Filarmoni Orkestras› 113, 119
Tefken Philharmonic Orchesta 113, 119
The Deutsche Kammerphilharmonie
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Thomas Stemkowski 60
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Maurice Huisman
Kouis Joxe
Baron G. Begougne De Juniac
Herbert von Karajan
Yakup Kadri Karaosmano¤lu
Prof. Dr. Hans Erich Kasper
Prof. Wilhelm Kempff
Dr. Raymond Kendall
Dr. Sadegh Kia
Lord Kinross
Onat Kutlar
Luis Garcia De Llera
Ignacy Loga-Sowinski
Pierre Lyautey
Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel
Zubin Mehta
Yehudi Menuhin
Mario Mondello
Mario Mortari
Seppo Nummi
Nurver Nurefl
Shinzo Ohya
Dr. Seroite Okacha
Hikmet Onat
Prof. Carl Orff
Prof. Gyula Ortutay
Mehrdad Pahlbod
Andre Parrot
Luca Pietromarchi
Dr. Stanislaw Piotrowski

Prof. Klaus Pringsheim
Cemal Reflit Rey
Arthur Rubinstein
Sir Roderick Sarell
A. Adnan Saygun
Mukadder Sezgin
Renzo Silvestri
Dr. Gustav Adolf Sonnenhol
Leopold Stokowski
James J. Sweeney
Mitsuo Tanaka
Afework Teke
Arnauld Wapler
Andre Wendelen
KURUCULAR VE ÜYELER
FOUNDERS AND MEMBERS
Baflkan
Pres›dent
Leyla Gencer
Devlet Sanatç›s› State Artist
Baflkan Yard›mc›s›
V›ce Pres›dent
Mehmet fiuhubi
KURUCULAR
FOUNDERS
Fettah Aytaç
Bell fiirketler Grubu
Burla Makina Ticaret ve
Yat›r›m Afi
Mehmet R. Devres
Prof. Hayri Domaniç
Eczac›bafl› Holding Afi
Ali Koçman
Bernar Nahum
‹zzet Pensoy
S›nai Yat›r›m ve
Kredi Bankas› AO
Tatko, Otomobil Lastik ve
Makina Tic. TAfi
Afif Tektafl
Türkiye S›nai Kalk›nma
Bankas› Afi
Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu
ÜYELER
MEMBERS
Akbank TAfi
Aksa, Akrilik Kimya San. Afi
Aksu ‹plik Dok. ve Boya Apre
Fab. TAfi
P›nar Aran-Ar›tafl Su
Ar›tma San. Afi
Arçelik Afi
Aygaz Afi
Birgi Sanayi Afi
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Borusan Holding
BP Petrolleri Afi
Erdo¤an Demirören
(Demirören fiirketler Grubu)
Ege Holding Afi
Elginkan Holding Afi
Gümüflsuyu Hal› San. ve Tic. Afi
Halit Narin
Hürriyet Gazetecilik ve
Matbaac›l›k Afi
IBM Türk Ltd. fiti.
Ifl›klar Holding Afi
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
‹stanbul Rotary Kulübü
‹stanbul Sanayi Odas›
‹stanbul Ticaret Odas›
Koç Holding Afi
Mehmet fiuhubi
Net Turizm Tic. ve San. Afi
Novartis Sa¤l›k, G›da ve
Tar›m Ürünleri Sanayii Afi
Organik Holding Afi
Profilo Holding Afi
Tekfen E¤itim, Sa¤l›k,
Kültür Sanat ve Do¤al Varl›klar›
Koruma Vakf›
Türk Ekonomi Bankas›
Türk Hava Yollar› AO
Türk Henkel Kimyevi
Maddeler San. Afi
Türk Pirelli Lastikleri Afi
Türkiye Garanti Bankas› Afi
Türkiye ‹fl Bankas› Afi
Türkiye fiifle ve
Cam Fabrikalar› Afi
Türkiye Vak›flar Bankas› TAO
Ulusoy Turizm ve
Seyahat Koll. fiti.
Ünilever-‹fl Tic. ve
San. Türk Ltd. fiti.
Vakko
Yap› ve Kredi Bankas› Afi
Yap› Kredi Sigorta

Baflkan
Cha›rman
fiakir Eczac›bafl›
Baflkan Yard›mc›lar›
V›ce Cha›rmen
Prof. Dr. Münir Ekonomi
Do¤an Tekeli
Hamit Belli
Prof. Av. Ercümend Berker
Nuri Çolako¤lu
Oya Eczac›bafl›
Gencay Gürün
Tayfun ‹ndirkafl
Doç. Yekta Kara
Ahmet Kocab›y›k
Prof. Dr. Bülent Özer
Ergun Özen
Ethem Sancak
Dr. Mimar Kadir Topbafl

YÜRÜTME KURULU
EXECTUTIVE BOARD

YÖNET‹M
MANAGEMENT

Baflkan
Cha›rman
fiakir Eczac›bafl›

Genel Müdür
General D›rector
Görgün Taner

Üyeler
Members
Prof. Dr. Münir Ekonomi
Do¤an Tekeli
Nuri Çolako¤lu
Oya Eczac›bafl›

Yönetim Kurulu Baflkan›
Asistan›
Ass›stant to the Cha›rman
Ful Duran

DENETLEME KURULU
AUDITORS
‹stanbul Sanayi Odas›
‹stanbul Ticaret Odas›

Genel Müdür Asistan›
Ass›stant to the General
D›rector
Yasemin Baskan
Kurumsal ‹letiflim Yönetmeni
Corporate Commun›cat›ons
D›rector
Esra Nilgün Mirze
Mali ve ‹dari ‹fller Yönetmeni
D›rector, F›nance and
Adm›n›strat›on
Zafer Akay
Medya ‹liflkileri Yönetmeni
D›rector, Med›a Relat›ons
‹dil Kartal
Sponsorluk Program›
Yönetmeni
Sponsorsh›p D›rector
Ömür Bozkurt
Pazarlama Yönetmeni
Market›ng D›rector
Gündüz Baflaran
Yurtd›fl› Projeler Yönetmeni
D›rector, Events Abroad
Sacide Keskin
Teknik ‹fller Yönetmeni
Techn›cal Department
D›rector
Nilüfer Konuk
Uluslararas› ‹stanbul Müzik
Festivali Yönetmeni
D›rector, Internat›onal
‹stanbul Mus›c Fest›val
Ahmet Erenli
Uluslararas› ‹stanbul Film
Festivali Yönetmeni
D›rector, Internat›onal
‹stanbul F›lm Fest›val
Azize Tan
Uluslararas› ‹stanbul
Bienali Yönetmeni
D›rector, Internat›onal
‹stanbul B›enn›al
Çelenk Bafra
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Uluslararas› ‹stanbul
Tiyatro Festivali
Yönetmeni
D›rector, Internat›onal
‹stanbul Theatre Fest›val
Doç. Dr. Dikmen Gürün
Uluslararas› ‹stanbul Caz
Festivali Yönetmeni
D›rector, Internat›onal
‹stanbul Jazz Fest›val
Pelin Opcin
DANIfiMANLAR
ADVISORS
Genel Dan›flman
General Adv›sor
Sir John Tooley
Kurumsal Kimlik Dan›flman›
Corporate Ident›ty Adv›sor
Bülent Erkmen
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Dan›flma Kurulu
Press and Publ›c Relat›ons
Adv›sory Comm›ttee
Cem Ayd›n
‹smet Berkan
Arhan Kayar
Hukuk Dan›flmanlar›
Legal Adv›sors
Esat Berksan
Sadife Kural
‹dari ‹fller Dan›flman›
Adm›n›strat›ve Affa›rs
Adv›sor
R›fat Öktem

NOTLAR NOTES

ULUSLARARASI ‹STANBUL MÜZ‹K FEST‹VAL‹
INTERNATIONAL ‹STANBUL MUSIC FESTIVAL
Dan›flma Kurulu
Adv›sory Comm›ttee
Prof. Ercümend Berker
Prof. Gürer Aykal
Prof. ‹lhan Usmanbafl
Prof. Ersin Onay
Doç. Rengim Gökmen
Zeynep Hamedi
Kâmran ‹nce
Geyvan McMillen
Ersu Pekin
Aydın Büke
Serhan Yedig
Serhan Bali
Yönetmen D›rector
Ahmet Erenli
Yönetmen Asistan›
Ass›stant to the D›rector
Halit Süha Çelikk›ran
Prodüksiyon
Product›on
Murat Baki
Asistan Ass›stant
Tania Taflc›o¤lu
Yay›n Yönetmeni
Ed›tor
Evren Bar›n Egrik
Konuk A¤›rlama Hosp›tal›ty
Ebru Kaya
‹zlem Tan›k
Zeynep Akdamar
Kurumsal ‹letiflim
Corporate Commun›cat›ons

Web Sitesi Yay›n Yönetmeni
Webs›te Ed›tor
Efkan Kula
Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster
‹smail Tok
‹stanbul Avrupa Kültür
Baflkenti Projesi
‹stanbul 2010 European
Cap›tal of Culture Project
Emine Çaykara

Sponsorluk Program›
Sponsorsh›p Programme

Sat›nalma Purchas›ng
Nihat Karakaya

Yönetmen D›rector
Ömür Bozkurt

Depo Sorumlusu Shopkeeper
Atilla Uzuner

Yönetmen Yard›mc›s›
Ass›stant D›rector
Mine Tafl Eymür

Stajyer Intern
Selin Önel

Yard›mc›lar Ass›stants
Zeynep ‹nceo¤ullar›
Bige Örer
Pazarlama Market›ng

Mali ve ‹dari ‹fller
F›nance and Adm›n›strat›on
Yönetmen D›rector
Zafer Akay
Finans Uzmanlar›
F›nance Spec›al›sts
Hasan Alkaya
Derya Ataman
Fahri Destegülo¤lu
Baflak Sucu
Birol Tutar
Medya ‹liflkileri
Med›a Relat›ons
Yönetmen D›rector
‹dil Kartal
D›fl Bas›n Sorumlusu
Fore›gn Press
Üstüngel ‹nanç

Yönetmen D›rector
Esra Nilgün Mirze

Bas›l› Malzeme
Pr›nted Mater›als
Aynur Atakul Burgucu

Yönetmen Asistan›
Ass›stant to the D›rector
Arzu Balkuv

Görsel Malzeme
V›sual Mater›als
Ilg›n Erarslan

Yay›n Yönetmeni Ed›tor
Aykut fiengözer

Yönetmen Asistan›
Ass›stant to the D›rector
Ayfle Bulutgil

Yay›n Yönetmeni Asistanlar›
Ed›tor›al Ass›stants
Melda Ba¤datl›
Evren Bar›n Egrik

Asistanlar Ass›stants
Sinan Okar
Filiz Ova

Yay›n Operatörü
Publ›cat›ons Operator
Ferhat Balamir

Bas›n Bültenleri
Press Releases
Sungu Okan

Yönetmen D›rector
Gündüz Baflaran
Pazarlama Uzmanlar›
Market›ng Spec›al›sts
Tuba Tortop
Eda Soydan
‹KSD Üye ‹liflkileri
‹FCA Member Relat›ons
Gamze Ataselim
Gifle ve Protokol Sorumlusu
Box Off›ce & Protocol Off›cer
Zeliha Kaya
Gifle ve Protokol Asistanlar›
Box Off›ce & Protocol
Ass›stants
Onur Kaya
Sinem Yayla
‹KSD Sanat ve Tasar›m
Ürünleri
‹FCA Art & Des›gn Objects
Burcu Leblebici
Asistan Ass›stant
Naz Orbay
Teknik ‹fller
Techn›cal Department
Yönetmen D›rector
Nilüfer Konuk
Prodüksiyon Amiri
Product›on Manager
Gökhan Urulu
Prodüksiyon Asistan›
Product›on Ass›stant
Umut Kurç

Grafik Operatörü
Graph›c Operator
Selin Aysay Bakal
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Sistem Yöneticisi
System Adm›n›strator
Oktay Ataman
Bilgi ve Belge Merkezi
Informat›on & Records
Centre
Yönetici Manager
Emine fiahin Yeflil
Asistanlar Ass›stants
Sibel Özkan
Hülya Atilla
Arfliv Foto¤raflar›
Arch›ves Photos
Aylin Özmete
Bar›fl Üstel
Beyhan Akkoyun
Video Çekimleri
V›deo Record›ngs
Fatih Balk›fl
‹lkay Torum
Yard›mc› Hizmetler Serv›ces
Azmi Aksun
Hatice Bayman
Adem Kalaç
Hayrullah Niflanc›
Süleyman Özdemir
Serap Sürgit
Ayflem Sayan Y›ld›r›m

NOTLAR NOTES

NOTLAR NOTES

NOTLAR NOTES

NOTLAR NOTES

FEST‹VAL KATALO⁄U
FESTIVAL CATALOGUE
Yay›ma Haz›rlayan Ed›tor
Evren Bar›n Egrik

Festival Afifli Tasar›m› Fest›val Poster Des›gn
Bülent Erkmen

Program Notlar› Programme Notes
‹rkin Aktüze

Festival Kampanyas› Yarat›c› Ekibi
Fest›val Campa›gn Creat›ve Team

Çeviri Translat›on
Hazel Tulgar

Reklam Ajans› Advert›s›ng Agency
Young & Rubicam / Reklamevi

Düzelti Proofread›ng
Nihal Boztekin

Yarat›c› Yönetmen Creat›ve D›rector
Memed Erdener

Grafik Tasar›m Graph›c Des›gn
Emre Ç›k›no¤lu, BEK

Sanat Yönetmeni Art D›rector
Serkan Tunç

Grafik Uygulama Graph›c Appl›cat›on
Ferhat Balamir, ‹KSV

Post Prodüksiyon Post Product›on
Sinefekt

Bask› ve Cilt Pr›nt›ng and B›nd›ng
MAS Matbaac›l›k A.fi.
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