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The International ‹stanbul Music Festival is the longest-
established event of the ‹stanbul Foundation for Culture
and Arts. However, it is not only the long-run history of
the Festival that accounts for its respectability as the
flagship of the ‹stanbul Festivals, but also the fact that it
represents the foundations of a tradition as a starting
point that led to the conception of the five ‹stanbul
Festivals, pioneers of Turkey’s cultural and artistic life.

The dream of an “‹stanbul Festival” was conceived
back in 1964 by Dr. Nejat F. Eczac›bafl›, who later led
the establishment of the ‹stanbul Foundation for
Culture and Arts (‹KSV). The goals of the Foundation,
the festival’s content and artistic-intellectual course was
determined through a period of nine years, with the
input and opinions of eminent Turkish cultural and
artistic figures, as well as directors and representatives
of festivals and cultural institutions from abroad.
Browsing the programme of the 38th festival, we come
across a brilliant outcome, the consequence of a
meticulous and disciplined way of thinking –the
trademark of the foundation and its activities since the
first festival in 1973– combined with devotion and
enthusiastic labour.

By welcoming the most renowned figures of classical
music in ‹stanbul, ‹KSV once more accomplishes its
mission of bringing the finest examples of artistic
production from around the world to ‹stanbul. Almost
40 years-old now, the Festival presents a programme
rich in content, prepared with a maturity in experience
and nonetheless with an innovative approach and never
ceasing enthusiasm. This year’s festival features 21
concerts from the foremost names of the world of
classical music. The Vienna Philharmonic Orchestra
under the baton of famous conductor Riccardo Muti is
an outstanding event, while the extraordinarily gifted
young pianist Lang Lang, one of the most thrilling,
energetic talents of classical music today, will perform
in memory of fiakir Eczac›bafl› with the Borusan
‹stanbul Philharmonic Orchestra conducted by Gürer
Aykal.

In addition to these two concerts, the festival will
also host another memorable event: the world premiere
of the latest work of one of the most important
composers of the 21st century, Arvo Pärt, co-
commissioned by the ‹stanbul 2010 European Capital
of Culture and Tallinn 2011 European Capital of
Culture. The Lifetime Achievement Award of the
Festival will be presented to Pärt prior to this concert.

With regards to all these astonishing concerts, I am
more than proud that the International ‹stanbul Music
Festival will contribute once more to the cultural and
artistic life of our city, designated this year as the
European Capital of Culture. I wish all music-lovers a
radiant Festival month painted in the myriad of colours
of music.
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SUNUfi 
PRESENTATION

Bülent Eczac›bafl›
‹KSV Yönetim Kurulu Baflkan›
Chairman of ‹KSV

‹stanbul Müzik Festivali, ‹KSV’nin en köklü etkinli¤i.
Ancak bu festivalin ‹stanbul Festivalleri’nin “amiral
gemisi” olarak de¤erlendirilmesinin nedeni, yaln›zca
uzun geçmifli de¤il, bir gelene¤in temellerini temsil eden,
bugün hem ‹stanbul’un hem de Türkiye’nin kültür ve
sanat yaflam›n›n bafl aktörleri haline gelen befl ‹stanbul
Festivali’ni do¤uran bir bafllang›ç noktas› olmas›.

‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n kurulufluna öncülük
eden Dr. Nejat F. Eczac›bafl›’n›n “‹stanbul Festivali”
hayalinin oluflmas› 1964 y›l›na kadar uzan›yordu. Vakf›n
amaçlar›, festivalin içeri¤i ve sanatsal-entelektüel çizgisi,
ilk festival gerçeklefltirilene kadar geçen dokuz y›ll›k
süreçte Türkiye’nin de¤erli kültür ve sanat insanlar›n›n,
yurtd›fl›ndan gelen festival yöneticileri ve kültür kurumu
temsilcilerinin görüflleri al›narak belirlendi. Bugün 38’inci
festivalin program›na bakt›¤›m›zda karfl›m›za ç›kan
parlak tablo, kurulufl aflamas›ndan bu yana vak›f
çal›flmalar›na damgas›n› vuran bu incelikli ve disiplinli
düflünme biçiminin, özverili ve coflkulu bir emekle
birlefliminin ürünüdür.

Klasik müzik dünyas›n›n en nitelikli isimlerini ‹stanbul
Müzik Festivali’nde a¤›rlayarak ‹KSV, dünya sanat›n›
‹stanbul’la buluflturma misyonunu bir kez daha
gerçeklefltiriyor. Art›k 40 yafl›na yaklaflan festival,
tecrübesinin getirdi¤i olgunlu¤a yenilikçi yaklafl›m› ve hiç
kaybetmedi¤i heyecan›n› ekleyerek haz›rlad›¤› zengin bir
program sunuyor sanatseverlere. Bu y›l festivalde klasik
müzik dünyas›n›n önde gelen isimlerinin sahneye
ç›kaca¤› 21 konser yer al›yor. Bu y›lki festivalin öne ç›kan
isimlerinden biri, fief Riccardo Muti yönetimindeki
Viyana Filarmoni Orkestras›. Programdaki bir di¤er
önemli isim de klasik müzik dünyas›n›n en dinamik, en
heyecan verici sanatç›lar›ndan, üstün yetenekli genç
piyanist Lang Lang. Piyanistin Gürer Aykal yönetimindeki
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’yla birlikte
verece¤i bu konseri, fiakir Eczac›bafl› an›s›na
düzenliyoruz.

Bu iki konserin yan› s›ra festivalde benzersiz bir
geceye de tan›kl›k edece¤iz. 21. yüzy›l›n en önemli
bestecilerinden Arvo Pärt’in ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti ve Talinn 2011 Avrupa Kültür Baflkenti ortak
siparifli üzerine besteledi¤i en son yap›t›n›n dünya
prömiyeri festival kapsam›nda gerçeklefltirilecek.
Festivalin Yaflam Boyu Baflar› Ödülü de bu konserden
önce besteciye sunulacak.

Tüm bu heyecan verici konserlerle ‹stanbul Müzik
Festivali’nin, bu y›l Avrupa Kültür Baflkenti unvan›n›
tafl›yan kentimizin kültür ve sanat yaflam›na bir kez daha
yeni de¤erler katacak olmas›ndan dolay› büyük k›vanç
duyuyor, festivali izleyen tüm müzikseverlerin klasik
müzi¤in bin bir rengiyle canlanan bir ay geçirmelerini
diliyorum.
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Festivale konuk etmek için çal›flt›¤›m›z, “müzikte
kusursuzlu¤un an›t›” olan orkestran›n Riccardo Muti
yönetimindeki konseri uzun y›llar belleklerden
silinmeyecek bir an› olacak. 

Festivalin “olmazsa olmaz›” barok müzik konserleri bu
y›l da a¤›rl›kl› olarak Aya ‹rini Müzesi’nde gerçekleflecek.
Academy of Ancient Music’in sundu¤u klasik müzik
repertuar›n›n her daim genç eseri Vivaldi’nin “Dört
Mevsim” konçertolar›, erken dönem müzi¤inin en baflar›l›
temsilcilerinden La Venexiana’n›n “Venedik’te Aflk” temal›
müzikal kolaj çal›flmas› ve Festivalin kapan›fl gecesini
büyük bir kutlamaya dönüfltürecek olan Fransa’n›n önde
gelen barok toplulu¤u Le Concert Spirituel Aya ‹rini
Müzesi’nin muhteflem atmosferinde dinleyicilere bir
barok müzi¤i flöleni sunacaklar. 

Baflta festival sponsorumuz Borusan Holding olmak
üzere tüm gösteri sponsorlar›m›z ve iflbirli¤i yapt›¤›m›z
kültür merkezlerine, yurtd›fl›ndaki birçok kültür kurumu
ve vakfa ‹stanbul’un kültür baflkenti oldu¤u bu önemli
y›lda festivale ve klasik müzi¤e verdikleri destek için
sonsuz teflekkür ediyorum. 

Hepinize iyi festivaller!

Dear Music Lovers,
For Chopin is considered as the touchstone of the

romantic era, and 2010 is the 200th anniversary of
Schumann’s birthday and the 75th anniversary of the
birthday of Arvo Pärt who is among the great composers
of today, the programme of 2010 Music Festival has
been framed focusing on these composers. We had only
one criterion during the procedure of deciding on the
works and the performers in the festival: to be able to
achieve the best performance of the works of Chopin,
Schumann and Pärt as well as to introduce the master
performers, to whom the audience has not had a chance
of listening, of these composers’ works.
Notwithstanding the deeply negative effects of the
ongoing global recession, in this year of ‹stanbul being
the European Capital of Culture, we have managed, to
the classical music audience, to present a rich and
colourful programme which consists of 22 concerts
among which there are two concerts realizing their
world premiere, and which will introduce a number of
chamber orchestras, symphony orchestras, recitals
performing a wide variety of music from the early
period to the works of the contemporary composers. 

The Honorary Award of 2010 Music Festival to be
given to the composer, musicologist and theoretician
Yalç›n Tura and the Lifetime Achievement Award to
Estonian composer Arvo Pärt. We are proud to present
the world premiere of Tura’s From Anatolia, Suite for
Orchestra and Arvo Pärt’s “Adam’s Lament” in the
festival. I would like to announce the good news that
from this year onwards, we shall ask the foreign
composers to compose works particularly for the music
festivals in ‹stanbul thus contributing to the
contemporary music production. 

As in the previous years, the opening concert will be
performed by BIPO (Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra) which is the permanent preference of ‹KSV.
The soloist of the opening concert is the violinist Elvin
Hoxha Ganiev as we have been introducing the
promising young soloists to the audience every year
since 2007. Besides the opening concert, BIFO will
perform together with the popular star of the classical
music pianist Lang Lang and perform the world
premiere of Arvo Pärt’s “Adam’s Lament”. In this first
festival without fiakir Eczac›bafl› whom we will always
remember gratefully and respectfully, BIFO and Lang
Lang will perform in commemoration of him. 

All the outstanding orchestras of ‹stanbul will
perform together with the gigantic names in this year’s
festival. As the ‹stanbul State Symphony Orchestra will
accompany the pianist Radu Lupu who is renown as
being the best Schumann performer and who will
perform Schumann’s Piano Concerto for the first time
in Turkey, Milli Reasürans Chamber Orchestra will also
accompany the young violinist Renaud Capuçon who is
already being mentioned among the great performers
for his admirable tone of performance. The Akbank
Chamber Orchestra will accompany Antonio Meneses
who is currently an outstanding violoncellist and,
during the same concert, will also perform the Turkey
premiere of Arvo Pärt’s Symphony, No.4. 

The surprise of the music festival this year is the
Vienna Philharmonic Orchestra which is the touchstone
in the history of European classical music representing
the great tradition. As we have tried, for many years,
to host this orchestra in our music festivals, and as it is
being the “monument of perfection in music”, their
performance, conducted by Riccardo Muti, will remain
in our memories for long years. 

Being the “causa sine qua non” in the festival, the
Baroque music concerts will mostly be presented in
Hagia Eirene Museum. Vivaldi’s “Four Seasons”
concertos, the everlasting work in the classical music
repertoire being performed by the Academy of Ancient
Music; “Love in Venice”, a theme musical collage, being
performed by La Venexiana, the talented early period
music performers; and the well known Baroque
ensemble of France, Le Concert Spirituel, performing
the final concert of the festival in the enchanting
atmosphere of the Hagia Eirene Museum will all
perform the fete of Baroque music for the audience. 

I would like to thank our main sponsor Borusan
Holding and all the sponsors, the cultural centres we
collaborate, many cultural institutes and foundations
abroad for their valuable support on the festival and the
classical music in this significant year of 2010 ‹stanbul
Capital of Culture.

And kindly enjoy the festival.
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Yeflim Gürer Oymak
Festival Direktörü
Festival Director

De¤erli müzikseverler,
Bu y›lki Müzik Festivali program› romantik dönemin

mihenk tafl› say›lan Chopin ve Schumann’›n 200.,
yaflayan en büyük besteciler aras›nda say›lan Arvo Pärt’in
75. do¤um y›ldönümleri olmas› nedeniyle, onlar›n
etraf›nda kurguland›. Bu bestecilerin Festivalde
seslendirilecek eserlerini ve yorumcular›n› seçerken, tek
bir kriterimiz vard›: Chopin, Schumann ve Pärt’in
eserlerini en iyi yorumcularla sunabilmek, bu vesileyle
festival izleyicisini daha önce izlemedikleri yerli ve
yabanc› yorumcularla tan›flt›rmak. Süregelen ekonomik
krizin etkilerini hâlâ derinden hissetmemize ra¤men,
‹stanbul’un Avrupa Kültür Baflkenti oldu¤u 2010 y›l›nda,
klasik müzikseverlerin karfl›s›na iki dünya prömiyerinin
oldu¤u, erken dönem müzi¤inden ça¤dafl bestecilere
kadar uzanan, senfonik orkestralar, oda orkestralar›, oda
müzi¤i ve resitallerden oluflan 22 konserlik genifl bir
yelpazeyi kapsayan renkli ve zengin bir programla
ç›k›yoruz. 

‹stanbul Müzik Festivali’nin bu y›lki Onur Ödülü,
besteci, müzikolog ve teorisyen Yalç›n Tura’ya, Yaflam
Boyu Baflar› Ödülü ise Estonyal› besteci Arvo Pärt’e
veriliyor. Tura’n›n Anadolu’dan adl› Orkestra ‹çin Süiti ile
Arvo Pärt’in Âdem’in Yakar›fl› adl› eserlerinin dünya
prömiyerlerini Festival’de gerçeklefltiriyor olmaktan gurur
duyuyoruz. Bu y›ldan itibaren her y›l yerli ve yabanc›
bestecilere eser siparifli vererek, festivalin ça¤dafl müzik
üretimine katk›da bulunaca¤›n› buradan müjdelemek
istiyorum. 

Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Aç›l›fl Konseri’ni ‹KSV’nin
sürekli orkestras› B‹FO ile gerçeklefltiriyoruz. 2007
y›l›ndan beri gelecek vadeden genç solistlerimizi
seyircilerle tan›flt›rd›¤›m›z Festival Aç›l›fl Konseri’nin bu
y›lki solisti kemanc› Elvin Hoxha Ganiyev. Aç›l›fl
Konseri’nin yan› s›ra B‹FO, Arvo Pärt’in Âdem’in Yakar›fl›
adl› eserinin dünya prömiyeri ve hemen ard›ndan klasik
müzik dünyas›n›n en popüler y›ld›z› piyanist Lang
Lang’›n konserlerinde de yer alacak. Her zaman sevgi ve
sayg›yla hat›rlayaca¤›m›z fiakir Eczac›bafl›’n›n yoklu¤unda
gerçeklefltirdi¤imiz bu ilk festivalde B‹FO ve Lang Lang
onun de¤erli an›s›na çalacaklar.

Bu y›l ‹stanbul’un belli bafll› tüm orkestralar› Müzik
Festivali’nde dev isimlerle birlikte çalacak. ‹stanbul
Devlet Senfoni Orkestras›, Türkiye’de ilk kez çalacak olan,
günümüzün en büyük Schumann yorumcular› aras›nda
say›lan piyanist Radu Lupu’ya Schumann piyano
konçertosunda efllik ederken; Milli Reasürans Oda
Orkestras›, hayranl›k verici tonuyla flimdiden en büyükler
aras›nda say›lan genç kemanc› Renaud Capuçon’la
birlikte çalacak. Günümüzün önde gelen
viyolonselcilerinden Antonio Meneses’le sahneyi
paylaflacak olan Akbank Oda Orkestras› ayn› konserde
Arvo Pärt’in 4. Senfonisi’nin Türkiye prömiyerini
gerçeklefltirecek. 

Müzik Festivali’nin bu y›lki sürprizi, Avrupa klasik
müzik tarihinin mihenk tafl› say›lan, büyük bir gelene¤i
temsil eden Viyana Filarmoni Orkestras›. Uzun y›llard›r
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Dear Music Lovers,
‹stanbul Foundation for Culture and Arts (‹KSV),

which Borusan is one of the founders of, started to
organize the International ‹stanbul Music Festival in
1973 and continues to realize it for thirty-eight years in
spite of all social and economical disturbances Turkey
has undergone during this period. The festival to spring
to life with 20 well-selected concerts has become one of
the prestigious music events of Europe with its
internationally well-known artists. 

Music and art constitute ambiances where meeting,
association and sharing are experienced, not the
problems between societies. Borusan Group supports
the formation of an art bridge between Turkey and the
entire world, primarily Europe through this festival it
sponsors. We feel the significance of this more in 2010,
when ‹stanbul is the European Capital of Culture.

This year’s festival will be hosting about a thousand
national and international artists and from among
them, particularly the concert of genius pianist Lang
Lang regarded as one of the “twenty persons to change
the world” will increase the popularity of our festival in
the international arena. We cherish ourselves to have
the Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra
accompany the twelve-year genius Elvin Hoxha at the
Opening Concert, deliver a world premiere of Arvo
Pärt’s new work in another, accompany Lang Lang
thereafter and perform Iannis Xenakis’s Oresteia.

Borusan places a specific emphasis on strengthening
the ties between Turkey and Europe not only with the
support we give for International ‹stanbul Music
Festival, but also with our classical music projects.
The first international album of The Borusan ‹stanbul
Philharmonic titled Respighi, Hindemith, Schmitt
recorded under the direction of conductor Sascha
Goetzel, was released in January 2010. The first edition
raised great interest in many countries and was sold out
within two months. I believe that this success of our
Orchestra and its album in the old continent whose
music tradition goes back to centuries ago will be joy
and pride for both Borusan and our country. 

This summer, B‹PO will also represent our country
at the Salzburg Music festival, one of the most
significant and prestigious music events in Europe.
A concert will be performed with our famous pianist,
Faz›l Say within the opening festivities of the Salzburg
Music Festival on July 25. We will have the privilege to
be the first Turkish orchestra to take place at the festival
where only Leyla Gencer and Faz›l Say have participated
from Turkey so far. 

Borusan continues its support and contribution in all
the platforms to foster the love and appreciation for
classical music and to strengthen its role as a cultural
bridge between societies. In this respect, we thank
everybody whose contribution have made the realization
of the 38th International ‹stanbul Music Festival
possible and wish all music lovers an enjoyable festival.
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Ahmet Kocab›y›k
38. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali Sponsoru
Borusan Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Chairman, Borusan Holding
Sponsor of the 38th International ‹stanbul Music Festival

De¤erli müzikseverler,
Borusan’›n da kurucular› aras›nda bulundu¤u

‹stanbul Kültür Sanat Vakf›, ‹stanbul Müzik Festivali’ni
1973 y›l›nda bafllatt› ve otuz sekiz y›ld›r Türkiye’nin içinde
geçti¤i tüm toplumsal ve ekonomik çalkant›lara ra¤men
baflar›yla sürdürüyor. Bu y›l yirmi seçkin konserle hayat
bulacak olan Festival, müzik dünyas›n›n yak›ndan
tan›d›¤› konuklar›yla Avrupa’n›n en önemli
etkinliklerinden biri haline geldi.

Müzik ve sanat, toplumlar aras›ndaki sorunlar›n de¤il,
buluflmalar›n, birlikteliklerin, paylafl›mlar›n yafland›¤›
ortamlar oluflturur. Borusan Grubu, sponsoru oldu¤u bu
festival arac›l›¤›yla, Türkiye ile baflta Avrupa olmak üzere
tüm dünya aras›nda bir kültür ve sanat köprüsü
oluflturulmas›n› destekliyor. Bunun önemi ve de¤erini
‹stanbul’un Avrupa Kültür Baflkenti oldu¤u 2010 y›l›nda
daha da iyi hissediyoruz.

Bu y›l Festivale 1000’e yak›n yerli ve yabanc› sanatç›
kat›lacak. Özellikle, “dünyay› de¤ifltirecek yirmi genç”
aras›nda gösterilen dâhi piyanist Lang Lang’›n konserinin
Festivalimizin uluslararas› platformlarda popülaritesini
art›raca¤›n› düflünüyorum. Borusan ‹stanbul Filarmoni
Orkestras›’n›n Aç›l›fl Konseri’nde, on iki yafl›ndaki genç
yetenek Elvin Hoxha’ya efllik etmesi ve günümüzün en
önemli bestecilerinden Arvo Pärt’in dünya prömiyeri
gerçeklefltirilecek yap›t›n› da seslendirecek olmas› da
grubumuz için her zamanki gibi bir gurur kayna¤› olacak.

Müzikseverlerin Festivale ilgisinin bu y›l da yo¤un
olaca¤›na inan›yorum.

Sadece Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’ne
verdi¤imiz destekle de¤il, Borusan olarak klasik müzik
projelerimizin tümüyle Türkiye ve Avrupa aras›ndaki
ba¤lar› derinlefltirmeye özel bir önem veriyoruz. Bu y›l,
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’n›n flef Sascha
Goetzel yönetiminde kaydetti¤i “Respighi, Hindemith,
Schmitt” adl› ilk uluslararas› albümü Avrupal›
müzikseverlerle bulufltu. Birinci bask›s› çok say›da ülkeden
gelen yo¤un talep üzerine iki ayda tükendi. Albümün ve
B‹FO’nun, müzik gelene¤i yüzy›llar ötesine giden bu
k›tada elde etti¤i baflar›n›n, hem Borusan hem de ülkemiz
ad›na gurur ve sevinç kayna¤› oldu¤unu düflünüyorum.

B‹FO, bu yaz ayr›ca Avrupa’n›n en önemli ve sayg›n
müzik etkinli¤i olan Salzburg Müzik Festivali’nde de
ülkemizi temsil edecek. Ünlü piyanistimiz Faz›l Say ile
birlikte 25 Temmuz’da Salzburg Müzik Festivali’nin aç›l›fl
etkinlikleri kapsam›nda bir konser verecek. B‹FO ile
bugüne kadar Türkiye’den yaln›z Leyla Gencer ve Faz›l
Say’›n kat›ld›¤› festival kapsam›nda yer alan ilk Türk
orkestras› olma ayr›cal›¤›na sahip olaca¤›z.

Borusan, klasik müzi¤in benimsenmesi, sevilmesi,
geliflimi ve toplumlararas› bir kültür köprüsü olarak
rolünün güçlenmesi için tüm platformlarda destek ve
katk›s›n› sürdürüyor. Bu anlamda 38. Uluslararas›
‹stanbul Müzik Festivali’nin gerçekleflmesinde eme¤i
olan herkese teflekkür ediyor, müzikseverlere güzel bir
festival diliyorum.

Sayg›lar›mla.
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2010 ONUR ÖDÜLÜ
HONORARY AWARD, 2010

Ça¤dafl Türk müzi¤inin en önemli bestecilerinden biri
olan Yalç›n Tura yirmi y›l› aflk›n bir süre film müzi¤i
bestecili¤i yaparak say›s› elliyi aflk›n filme ve televizyon
dizisine imza atan bir sanatç›. Birçok unutulmaz Türk
filminin müziklerini yapan ve bugüne kadar pek çok
prestijli ödülün sahibi olan Yalç›n Tura 1934 y›l›nda
‹stanbul’da do¤du. Küçük yaflta keman ve piyano dersleri
ald›. Galatasaray Lisesi’nde okudu. Lise y›llar›nda
Seyfettin Asal ile keman, daha sonra Demirhan Altu¤ ve
Cemal Reflit Rey ile teori ve armoni çal›flt›. 1954’te liseyi
bitirdi. ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne girerek
buradaki ö¤renimini 1960 y›l›nda tamamlad›. Bir yandan
da müzik ö¤renimini sürdürdü. 1955 y›l›ndan bafllayarak
profesyonel besteci olarak film ve sahne müzikleri yazan
Tura 1976’da ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne ba¤l› Devlet
Türk Müzi¤i Konservatuar›’nda ö¤retim üyesi olarak
çal›flmaya bafllad› ve 1988 y›l›nda Müzikoloji Bölümü
baflkan› oldu. 1997–2001 y›llar› aras›nda konservatuar›n
baflkanl›¤›n› yürüttü. Çeflitli kongre ve sempozyumlarda
sundu¤u bildirilerle baz› dergilerdeki yaz›lar›n› Türk
Musikisinin Mes’eleleri (1988) adl› kitab›nda bir araya
getirdi. Sanatç›, üretti¤i müzi¤in amaçlar›n› flöyle özetler:
“Kiflisel bir ezgi çizgisi ve onun yap›s›n›n gerektirdi¤i
rafine bir armoni; ele al›nan materyalin çeflitli yönlerinin
ifllendi¤i karmafl›k bir kontrpuan; canl› ritmik yap› ve
renkli orkestrasyon.” Yalç›n Tura, SACEM’in ‹cra Komitesi
üyeli¤i; MESAM’›n bilim kurulu baflkanl›¤›n› yapm›fl,
ayr›ca TRT’de çeflitli zamanlarda jüri ve dan›flma kurulu
üyeli¤i, Beflinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› Haz›rl›k
Komitesi’nde de Türk Müzi¤i baflkanl›¤› yapm›flt›r. Yalç›n
Tura, müzikoloji alan›nda gerek yurtiçinde gerekse
yurtd›fl›nda pek çok önemli bilimsel çal›flmalar
gerçeklefltiren bir müzik araflt›rmac›s›, tarihle günümüz
aras›nda köprüler kuran bir müzik felsefecisi, bugüne
kadar besteledi¤i eserlerle geleneksel makamlardan halk
müzi¤ine, cazdan senfonik müzi¤e ve ça¤dafl yap›tlara
uzanan oldukça genifl bir yelpazede çal›flm›fl öncü bir
bestecidir.

Yalç›n Tura who is one of the outstanding
contemporary Turkish Music composers has composed
music for more than fifty films and television serials.
Yalç›n Tura who has composed the music for many
unforgettable films and who has been granted many
prestigious awards was born in Istanbul in 1934. He
took violin courses at a very early age. He studied at
Galatasaray School. During his upper secondary
education, he went on taking violin course from

Seyfettin Asal and took the composition and harmony
courses from Demirhan Altu€ and Cemal Reflit Rey.
Graduating from the upper secondary in 1954, he
started to study philosophy at Istanbul University and
graduated in 1960. Along with all his studies at the
university he went on studying music. Tura who had
composed some music for the films and the stage
starting professionally in 1955, began to teach at the
State Turkish Music Conservatoire in 1976 and he
became the head of the musicology department in 1988.
He was the head of the conservatory between
1997–2001. He published the book Türk Musikisinin
Mes’eleleri (1988) a collection of his articles published in
various periodicals and his papers presented at
numerous symposiums and conferences. He sums up
his comments on his own music is as “a personal line
of melody and the harmony required by its structure; a
complex counterpoint in which the various aspects of
the material being handled to be processed; vivid and
rhythmical structure, and colourful orchestration”.
Yalç›n Tura has been a member of the committee of
SACEM and the head of the Board of Scholars of
MESAM, he has also acted as a member of the jury in
TRT (Turkish Radio and Television) and as a member of
the consultancy council, as well; he has also been the
head of the Turkish Music subcommittee of The
Preparation Committee of the Fifth Five Year
Development Plan. Yalç›n Tura is a researcher who has
realized many significant studies on musicology in
Turkey and abroad, he is a philosopher who bridged the
past and the present music and he is a pioneer
composer who has worked in the vast variety of fields
such as the traditional modes of Turkish classical
music, the folk music, jazz, symphonic music and
contemporary music.

YALÇIN TURA
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Arvo Pärt 1935 y›l›nda Estonya, Paide’de do¤du. Tallinn’de
Heino Eller’in komposizyon s›n›f›na devam ettikten
sonra 1958’den 1967’ye kadar Estonya Radyosu’nun ses
mühendisi olarak çal›flt›. 1980 y›l›nda ailesi ile Viyana’ya
göç etti ve bir y›l sonra DAAD bursuyla halen yaflamakta
oldu¤u Berlin’e gitti. Sovyet Avangard›’n›n en radikal
temsilcilerinden olan Pärt, çok köklü bir de¤iflim ve
geliflim sürecinden geçti. ‹lk yarat›c› dönemine neoklasik
piyano müzi¤i ile bafllad›. Ard›ndan on y›l boyunca
avangard›n en önemli kompozisyon tekniklerini kendi
bireysel kullan›m›na uyarlad›: dodekafoni (12 tonlu
kromatik gam kullan›m›), ses kütleleriyle kompozisyon,
aleatorisizm (rastlant›sall›kla sanat eseri yaratma), kolaj
tekni¤i. Nekrolog (1960) Estonya’da yaz›lm›fl ilk
dodekafonik müzik parças›yd› ve Perpetuum mobile
(1963) bestecisinin Bat›’da ilk kez tan›nmas›n› sa¤lad›.
Kolaj eserlerinde avangard ve erken müzik birbirleriyle
cesurca ve uzlaflmaz bir flekilde karfl› karfl›ya gelirler ve
bu karfl› karfl›ya gelifl en son kolaj parças› Credo’da
(1968) en afl›r› ifadesine ulafl›r. Ama bu zamana kadar
kulland›¤› kompozisyon araçlar› Pärt için daha önceki
çekiciliklerini kaybederek art›k ona anlams›z gelmeye
bafllad›. Kendi sesini aramak onu sekiz y›l süren bir
yarat›c›l›ktan uzaklaflma dönemine sürükledi ve bu süre
içerisinde Gregoryen ilahileri, Notre Dame ekolü ve
klasik vokal çok seslilik çal›flmalar›na kat›ld›. 1976 y›l›nda
bu sessiz dönemden bir yap›t ç›kt›; küçük piyano parças›
Für Alina. Bu eseriyle Pärt’in kendi yolunu keflfetti¤i
apaç›k ortada. Für Alina’da Tintinnabulli (Latince: küçük
çanlar) ad›n› verdi¤i yeni bir kompozisyonel ilkeyi ilk kez
kulland› ve bu ilke onun eserlerini bugüne kadar
tan›mlayan unsur oldu. Tintinnabulli ilkesi, ilerleyen bir
karmafl›kl›¤a do¤ru gitmeye çabalamaz, tersine ses
malzemesinin afl›r› azalt›lmas›na ve en gerekli olanla
s›n›rlamaya yönelir.

Arvo Pärt was born in 1935 in Paide, Estonia. After
studies with Heino Eller’s composition class in Tallinn,
he worked from 1958 to 1967 as a sound engineer for
Estonian Radio. In 1980 he emigrated with his family to
Vienna and then, one year later, travelled on a DAAD
scholarship to Berlin, where he has lived ever since.
As one of the most radical representatives of the so-
called “Soviet Avant-garde”, Pärt’s work passed through
a profound evolutionary process. His first creative
period began with neo-classical piano music. Then
followed ten years in which he made his own individual
use of the most important compositional techniques of

the avant-garde: dodecaphony, composition with sound
masses, aleatoricism, collage technique. Nekrolog
(1960), the first piece of dodecaphonic music written in
Estonia, and Perpetuum mobile (1963) gained the
composer his first recognition by the West. In his
collage works “avant-garde” and “early” music confront
each other boldly and irreconcilably, a confrontation
which attains its most extreme expression in his last
collage piece Credo (1968). But by this time all the
compositional devices Pärt had employed to date had
lost all their former fascination and begun to seem
pointless to him. The search for his own voice drove
him into a withdrawal from creative work lasting nearly
eight years, during which he engaged with the study of
Gregorian Chant, the Notre Dame school and classical
vocal polyphony. In 1976 music emerged from this
silence – the little piano piece Für Alina. It is obvious
that with this work Pärt had discovered his own path.
The new compositional principle used here for the
first time, which he called tintinnabuli (Latin for
“little bells”), has defined his work right up to today.
The “tintinnabuli principle” does not strive towards a
progressive increase in complexity, but rather towards
an extreme reduction of sound materials and a
limitation to the essential.

ARVO PÄRT
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da flefli¤ini yapt›. E¤itimci yönü yurtiçi ve yurtd›fl›nda
orkestra flefli¤i profesörlü¤ünü de kapsayan Gürer Aykal,
ABD’de Indiana (Bloomington) Üniversitesi, Teksas Tech
ve UTEP üniversitelerinde ileri orkestra flefli¤i dersleri
verdi. Halen Bilkent Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda
e¤itimcilik görevini sürdürüyor. Müzik alan›ndaki
uluslararas› baflar›lar› ve hizmetleri nedeniyle 1981 y›l›nda
kendisine “Devlet Sanatç›s›” unvan› verilen Aykal,
bugüne kadar yapt›¤› CD kay›tlar›nda Londra Filarmoni,
Kuzey Almanya Radyo (NDR), Ankara Oda, Bilkent
Senfoni, Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni ve El Paso Senfoni
orkestralar› gibi önde gelen birçok sanat toplulu¤u ile
Bach, Beethoven, Mozart, Çaykovski, Elgar, Smetana,
Ravel, Erkin ve Saygun gibi büyük bestecilerin yap›tlar›n›
seslendirdi. ABD’de toplam 16 y›l fleflik ve genel müzik
yönetmenli¤i yapan Aykal, 1991–2003 y›llar› aras›nda
sürekli flefli¤i ve genel müzik yönetmenli¤ini yapt›¤›
Teksas El Paso Senfoni Orkestras›’n›n ba¤l› bulundu¤u
üniversiteden fahri profesörlük unvan› ald›. 2000–2004
y›llar› aras›nda Antalya Devlet Senfoni Orkestras›’n›
kurup gelifltirme görevini üstlendi. Gürer Aykal, ça¤dafl
Türkiye’nin müzik yoluyla tan›t›lmas› konusunda yurtiçi
ve yurtd›fl›nda yapt›¤› baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay›
1999 y›l›nda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf›ndan
“Y›l›n Sanatç›s›” seçildi. 2008 may›s ay›nda Türkiye ile
Finlandiya aras›ndaki kültürel iflbirli¤ine sa¤lad›¤›
katk›lardan ötürü Finlandiya Devlet Niflan› ile
ödüllendirilen, Temmuz 2008’de Lazio Avrupa ve
Akdeniz Festivali kapsam›nda Roma’da düzenlenen
törende uluslararas› gösteri sanatlar› kategorisinde
“Baflar› Ödülü” alan Gürer Aykal, bugün, 1999’da
kurdu¤u ve 2008 Eylül’üne dek sürekli flefli¤i ile genel
müzik yönetmenli¤ini sürdürdü¤ü Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›’n›n onursal flefi olarak görevine
devam ediyor. Aykal, 2009 y›l›nda Bilkent Üniversitesi
taraf›ndan Fahri Doktora ile onurland›r›ld›.

Gürer Aykal
Gürer Aykal, the honorary conductor of the orchestra the
Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra, started his
music education at the Ankara State Conservatoire
studying violin with Necdet Remzi Atak and
composition with Adnan Saygun. Between 1969 and
1971, he continued his education at the Guildhall School
of Music and the Royal Academy of Music where he had
the opportunity to work with prominent conductors such
as George Hurst and Sir André Previn. Subsequently, he
studied two years in Italy where he served as assistant to
Franco Ferrara in the Academia of Santa Cecilia in
Rome. He was designated with the “Diploma di Merito”
for conducting by the Accademia Musicale Chigiana.
Meanwhile, he studied Gregorian music and
Renaissance polyphony with Prof. Bertolucci in Musica
di Sacra in Vatican. In 1975, Gürer Aykal was appointed
as the Principal Conductor of the Turkish Presidential
Symphony Orchestra and served as the General Director

of the State Opera and Ballet. Meanwhile, together with
Suna Kan, he established the Ankara Chamber
Orchestra, which he conducted both in Turkey and in
more than one hundred concerts abroad. He also
founded and helped develop the Antalya State Symphony
Orchestra. Gürer Aykal performed with the leading
symphonic orchestras of Europe including the English
Chamber Orchestra and enjoyed tenure with the
Amsterdam Concertgebouw Chamber Orchestra as their
Principal Conductor. Between 1991 and 2003 he served
as the General Music Director and Principal Conductor
of the El Paso Symphony Orchestra of Texas with which
he toured Germany and gave thirteen successful
concerts. Maestro Aykal taught conducting at Indiana
University and Texas Tech Universities and UTEP in the
United States. He is also a professor of conducting at
Bilkent and Mimar Sinan Fine Arts Universities in
Turkey. He has recorded the works of a wide range of
composers including Bach, Beethoven, Mozart,
Tchaikovsky, Elgar, Smetana, Ravel, Erkin and Saygun
with a number of prominent orchestras, such as the
London Philharmonic, Norddeutscher Rundfunk
Radiophilharmonie NDR, the Ankara Chamber
Orchestra, Bilkent Symphony Orchestra and the
Presidential Symphony Orchestra. Gürer Aykal, the
founder of Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra
and its General Music Director and Principal Conductor
since 1999, became their honorary conductor in 2008.
He was decorated with the “State Artist” title by the
Turkish Government in 1981, received the Finnish State
Medal in May 2008 for his contributions to cultural
cooperation between Turkey and Finland. He also was
nominated as “Artist of the Year” by Turkish Journalists
Association in 1999 for “his successful efforts in
promoting modern Turkish Republic through music
both at home and abroad”. Gürer Aykal was also
conferred the International Prize for the Performing
Arts category by Latium between Europe and the
Mediterranean on July 3, 2008. The award-giving
ceremony was held in Rome at Complesso del
Vittoriano. He was given the Honorary Doctorate Degree
by Bilkent University in 2009.

Elv›n Hoxha Gan›yev
Elvin Hoxha Ganiyev, 1997’de Ankara’da müzisyen bir
ailede do¤du. Dedesi ünlü Azerbaycan Devlet Sanatç›s›,
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi
Yayl› Sazlar Sanat Dal› Baflkan› Prof. Server Ganiyev,
annesi piyanist, babas› Bilkent Senfoni Orkestras› solo
viyolonselcisidir. ‹ki yafl›nda müzi¤e olan üstün yetene¤i
ortaya ç›kan Elvin, alt› yafl›nda Bilkent Üniversitesi Müzik
Haz›rl›k ‹lkö¤retim Okulu Keman Sanat Dal›’na
birincilikle bafllad›. Aral›k 2003’te Bilkent Konser
Salonu’nda Prof. Server Ganiyev’in s›n›f konserine kat›ld›.
Yedi yafl›nda kat›ld›¤› ustal›k kursunda ünlü Rus kemanc›
Viktor Pikayzen’in dikkatini çekti ve Vivaldi’nin ‹ki Keman

03.06.2010, 19.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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AÇILIfi KONSER‹
OPENING CONCERT

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
Gürer Aykal flef conductor
Elv›n Hoxha Gan›yev keman violin

Yalç›n Tura
Orkestra ‹çin Süit, “Anadolu’dan”*
Suite for Orchestra, “From Anatolia”*
Halay
Zeybek
Bar
Türkülü Oyun
Halay

Henryk Wieniawski
2. Keman Konçertosu, Re minör, Op. 22
Violin Concerto in D minor, No.2, Op.22
I: Allegro Moderato
II: Romance: Andante non troppo
III: Allegro con fuoco
Allegro moderato (à la Zingara)

* Dünya prömiyeri World premiere

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.

Gürer Aykal
Müzik e¤itimine Ankara Devlet Konservatuar›’nda
bafllayan Gürer Aykal, Necdet Remzi Atak’›n ö¤rencisi
olarak 1963 y›l›nda Keman Bölümü, Adnan Saygun’un
ö¤rencisi olarak da 1969 y›l›nda Kompozisyon
Bölümü’nden mezun oldu. Ayn› y›l devlet bursu kazan›p
‹ngiltere’ye giderek Londra’da Guildhall Müzik
Okulu’nda André Previn ve George Hurst gibi önde gelen
fleflerin yan›nda orkestra flefli¤i okudu. 1972’de Guildhall
Müzik Okulu ve Kraliyet Müzik Akademisi ‹leri fieflik
Bölümlerini birincilikle bitirdi. Ard›ndan ‹talya’ya giden
Aykal, Accademia Musicale Chigiana’dan fieflik Niflan›
ald› ve Santa Cecilia Akademisi’ni Franco Ferrara’n›n
asistanl›¤›n› yaparak bitirdi. Bu arada Adnan Saygun’un
iste¤i üzerine Pontificio Istituto di Musica Sacra’da
Bartolucci ile Gregoryen koro müzi¤i ve Rönesans
çoksesli ö¤renimi de gördü. 1975 y›l›nda
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’n›n sürekli
flefli¤ine atanan Aykal, daha sonra bir süre Devlet Opera
ve Balesi’nin genel müdürlü¤ünü yapt›. Bu arada Suna
Kan’la birlikte kurdu¤u Ankara Oda Orkestras›’n›n
ülkemizdeki etkinliklerinin yan› s›ra yurtd›fl›nda da
yüzden fazla konserini yönetti. Avrupa ülkelerinin önde
gelen orkestralar› ile say›s›z konserler verdi; ‹ngiliz Oda
Orkestras›’n› Güney Amerika ve Karayipler Turnesi’nde
yönetti. Amsterdam Concertgebouw Oda Orkestras›’n›n
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Chestashova, Azerbaycan’da Rostropovitch festivallerine
kat›ld›. Rusya’da gerçeklefltirilen Genç Klasik Müzik
Y›ld›zlar› Festivali’nde Kremlin Saray›’nda Spivakov
yönetimindeki Moskova Virtüözleri ile Vivaldi, Mevsimler’i
icra etti. Antalya Senfoni Orkestras› eflli¤inde Zakhar
Bron’la birlikte Bach’›n ‹ki Keman ‹çin Konçertosu’nu
seslendirdi. Elvin Hoxha Ganiyev, halen Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Müzik
Haz›rl›k ‹lkö¤retim Okulu’nda Prof. Server Ganiyev ile
çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Elv›n Hoxha Gan›ev
Elvin Hoxha Ganiev was born into a musician family in
Ankara in 1997. His grandfather Professor Sarvar
Ganiev, Head of the Strings Department of Music and
Performing Arts Faculty of Bilkent University, is a well
known Azerbaijani violinist holding the title of Peoples
Artist in Azerbaijan. His mother is a pianist and his
father is the principal violoncello of the Bilkent
Symphony Orchestra. Elvin’s outstanding talent in
music was eminent at the age of two; and at the age of
six he started the Bilkent University Music Preparatory
Primary School to study violin. In December 2003, he
played at Prof. Sarvar Ganiev’s class concert at the
Bilkent Concert Hall. At the age of seven, he took the
master classes of Viktor Pikaizen who noticed his talent
and Pikaizen proposed to play Vivaldi Concerto for Two
Violins with him. In December 2005, he became a
member of CAKA (Cihat Aflk›n and His Young Friends),
established by the violinists Cihat Aflk›n. Elvin was
publicly acclaimed and the media noticed him soon, and
his reputation has begun to spread as the “little Mozart,
virtuoso violinist”. Following the ‹stanbul concert,
celebrated violinist Ayla Erduran liked Elvin very much
and told him that he would have a “promising bright
future”. In February 2006, accompanied by his
grandfather Sarvar Ganiev playing the second violin,
Elvin performed Vivaldi’s Concerto for Two Violins with
the Bilkent Chamber Orchestra at the Bosporus
University Albert Long Hall. The violin virtuoso
Mintcho Mintchev listened to Elvin and rated “his
musicality and stage control was perfect considering his
young age. Elvin was awarded the first prize at the
International “Classical Cultural Heritage” Competition
in Moscow. Elvin, with his technique, musicaility and
artistry, was admired by the jury of many celebrated
musicians, was acclaimed as “the young virtuoso”. On
winning 1st Prize, he was granted a scholarship by the
distinguished Russian violinist Vladimir Spivakov to
study in Moscow. In September 2006, he gave recitals
at the Yehudi Menuhin and Chetam School Halls in
London, and he was acclaimed as a “child prodigy” by
renowned musicians he was offered scholarships from
these schools. He gave two more concerts in London
playing together with his grandfather, his father and his
mother Nermina Ganieva at the “Three Generations”
concert. He won the first prize in the first category as

well as the “Turkish Composer Award” at the 2nd
Gülden Tural› Violin Competition held in October
2006, in Mersin. His success was hailed in the press as,
“his first prize was well deserved with his developed
technique and his comprehension of music at such a
young age” and “he plays the violin as comfortably as
many children would play game-boys”. In the Prize
Winners Concert at the Atatürk Cultural Centre, Elvin
performed Kabalevsky’s Violin Concerto accompanied
by the ‹stanbul Symphony Orchestra. In February 2007,
Elvin gave recitals in Cairo and Egypt. These recitals
were broadcasted live on many television and radio
stations. On 21 April 2007, he featured as a soloist with
the Do€ufl Children Symphony and the Presidential
Symphony Orchestras under the baton of Rengim
Gökmen, and with the Bilkent Symphony Orchestra
under the baton of Naci Özgüç on 23 April 2007. 
On 25 April, in the “Spivakov Foundation and Our Little
Prodigies” concert at the Bosporus University he was the
soloist as well as he was in the CAKA concert at ‹stanbul
Technical University on 3O April. In May, he performed
at Mersin Festival, at a castle in Strasbourg and at the
European Union Parliament. In July, he gave a very
successful recital for the 40th anniversary of Hacettepe
University at the ‹hsan Do€ramac› Residence. He joined
the international music festivals in Brussels and
Kazakhstan. In Kazakhstan, a world renowned violin
teacher Zakhari Bron (teacher of Vengerev and Repin)
expressed “his astonishment at Elvin’s great potential,
stage control and artistic performance and his belief that
in future Elvin would be a worldwide known musician”.
He also invited Elvin to join his class at the Madrid
Conservatoire. In October 2007, he gave a concert in
Baku with the Azerbaijan Philharmonic for his
grandfather Sarvar Ganiev’s 70th anniversary in music.
In November 2007, he gave recitals at the Baku UNS
Theatre and at the Akbank Arts Centre. In December
Elvin played in two concerts with the Hacettepe
Symphony Orchestra conducted by Erol Erdinç. In
January 2008, Elvin gave concerts with Eskişehir and
İzmir State Symphony Orchestras. He also performed at
the Mersin Music Festival. In January, Elvin was
awarded the Presidential Scholarship by the President
‹lham Aliyev, and his name was written in the “Golden
Book of Azerbaijan”. In May 2008, he did several solo
performances at the UNESCO in Paris, in the European
Parliament in Strasbourg, at the Strasbourg Cathedral,
and at the Great Congress Hall in Brussels. He
performed at Moscow Spivakov Festival in June. In
September, he was a soloist at the Oettingen Violin
Festival. In November, he was a soloist at the concert
organised in the Presidential Palace in Ankara in
honour of President Aliyev. Elvin was the soloist of the
2nd International Rostropovitch Festival in which some
renowned musicians like Maxim Vengerov and Yuri
Bashmet performed in Baku in December 2008. Elvin,
who has given many concerts and recitals very
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‹çin Konçertosu’nu birlikte seslendirmek üzere
kendisinden teklif ald›. Aral›k 2005’te, kemanc› Cihat
Aflk›n’›n kurdu¤u CAKA üyesi oldu. Elvin, halk›n sevgisini
ve medyan›n dikkatini çekti, “küçük bir Mozart, virtüöz
kemanc›” olarak tan›t›ld›. ‹stanbul’da gerçeklefltirilen
konserden sonra ünlü kemanc› Ayla Erduran, Elvin’i çok
be¤endi ve “parlak bir gelecek vaat etti¤ini” söyledi.
fiubat 2006’da Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Albert Long
Hall’de Bilkent Oda Orkestras› eflli¤inde Vivaldi’nin ‹ki
Keman ‹çin Konçertosu’nu dedesi Server Ganiyev ile
seslendirdi. Ünlü kemanc› Mintcho Mintchev, Elvin’i
dinledikten sonra “müzikalitesi ve sahne hâkimiyetinin
küçük yafl›na ra¤men mükemmel oldu¤unu” belirtti.
Elvin, Moskova’da Mart 2006’da gerçeklefltirilen
Uluslararas› Klasik Kültür Miras› Yar›flmas›’nda birincilik
ödülüne lay›k görüldü. Tekni¤i, müzikalite ve artistik
özellikleri ile dünyaca ünlü sanatç›lardan oluflan jürinin
hayranl›¤›n› kazand› ve “küçük virtüöz” olarak
nitelendirildi. Birincilik ödülü sonucunda Elvin’e ünlü Rus
kemanc› Vladimir Spivakov taraf›ndan Moskova’da e¤itim
bursu teklif edildi. Eylül 2006’da Londra’da Yehudi
Menuhin ve Chetam School salonlar›nda resitaller veren
Elvin, dünyaca ünlü sanatç›lar taraf›ndan “harika çocuk”
olarak de¤erlendirildi; bu okullardan e¤itim bursu
kazand›. Ayr›ca Londra’da iki konser daha gerçeklefltiren
Elvin “Üç Kuflak” konserinde büyükbabas›, babas› ve
annesiyle ayn› sahneyi paylaflt›. Elvin Hoxha Ganiyev,
Ekim 2006’da Mersin’de gerçeklefltirilen 2. Gülden Tural›
Keman Yar›flmas›’nda birinci kategoride birincilik ve
Türk Bestecisi Özel Ödülü kazand›. Bu baflar›s›, müzik
dünyas›nda ve bas›nda “geliflkin tekni¤i, yap›s›ndaki çal›fl

kolayl›¤› ve çald›¤›n› anlamas›yla hakl› bir birincilik elde
etti”, “keman› gameboy oynar gibi rahat çal›yor” gibi pek
çok yank› uyand›rd›. ‹stanbul Senfoni Orkestras› eflli¤inde
yar›flma birincilerinin gerçeklefltirdi¤i konserde Elvin,
Kabalevski’nin Keman Konçertosu’nu seslendirdi. fiubat
2007’de M›s›r-Kahire’de resitaller verdi. Bu resitaller
birçok televizyon ve radyo kanal›nda canl› olarak
yay›nland›. 21 Nisan 2007’de Rengim Gökmen
yönetimindeki Do¤ufl Çocuk Senfoni Orkestras› ve
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›; 23 Nisan’da Naci
Özgüç yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n
konserlerine solist olarak kat›ld›. 25 Nisan’da Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde gerçeklefltirilen “Spivakov Vakf› ve Bizim
Harika Çocuklar›m›z” konserinde, 30 Nisan’da ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’nde CAKA konserinde solist olarak yer
ald›. May›s ay›nda Mersin Festivali’nde, Strassburg’da
ünlü bir flatoda ve Avrupa Birli¤i Parlementosu’nda
resitaller verdi. Temmuz’da Prof. ‹hsan Do¤ramac›
Konutu’nda Hacettepe Üniversitesi’nin 40. kurulufl
y›ldönümü vesilesiyle çok baflar›l› bir konser
gerçeklefltirdi. Elvin, Brüksel ve Kazakistan’da uluslararas›
müzik festivallerine kat›ld›. Kazakistan’da dünyan›n en
önemli keman hocalar›ndan Zakhar Bron (Vengerev ve
Repin’in de hocas›), Elvin’i dinledikten sonra “büyük
potansiyeli, sahne hâkimiyeti ve artistik performans›
karfl›s›nda hayretler içinde kald›¤›n›, ileride tüm dünyan›n
Elvin’i tan›yaca¤›na inand›¤›n›” söyledi. Ayr›ca Elvin’i,
Madrid Konservatuar›’ndaki s›n›f›na davet etti. Ekim
2007’de Bakü’de dedesi Server Ganiyev’in 70. sanat y›l›
kutlamas›nda Azerbaycan Filarmoni Orkestras›
eflli¤inde bir konser verdi. Kas›m 2007’de Bakü “ÜNS”
Tiyatrosu’nda ve Ak-Sanat’ta piyano-keman resitalleri
gerçeklefltirdi. Aral›k’ta Erol Erdinç yönetimindeki
Hacettepe Senfoni Orkestras› ile iki konser verdi.
Elvin, 2008 y›l›nda Eskiflehir ve ‹zmir Devlet Senfoni
Orkestralar› eflli¤inde konserler verdi; Mersin Müzik
Festivali’ne kat›ld›. Ocak ay›nda Azerbaycan
Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev taraf›ndan
Cumhurbaflkanl›¤› Bursu ile ödüllendirildi ve “Azerbaycan
Alt›n Kitab›”na ismi yaz›ld›. May›s ay›nda UNESCO’nun
Paris’teki organizasyonu çerçevesinde ve Strasbourg’da
Avrupa Birli¤i Parlamentosu ile Strasbourg Katedrali’nde
solo konserler verdi. Brüksel’de Büyük Kongre
Salonu’nda da sahneye ç›kan küçük sanatç›; ayr›ca
Moskova Spivakov Festivali’ne solist olarak kat›ld›. Eylül
ay›nda Almanya’da Oetingen Keman Festivali’nde baflar›l›
bir konser gerçeklefltirdi. Ekim’de Stockholm’de bir solo
konser verdi ve kas›m ay›nda Türkiye Cumhurbaflkanl›¤›
Köflkü’nde ‹lham Aliyev onuruna verilen konserde çald›.
Elvin, Aral›k 2008’de Bakü’de gerçeklefltirilen; Maxim
Vengerov, Yuri Bashmet gibi ünlü sanatç›lar›n da kat›ld›¤›
2. Uluslararas› Rostropovitch Festivali’nde solist olarak
yer ald›. Konser ve resital programlar›n› h›zla sürdüren,
yurtiçi ve d›fl›nda pek çok yerden davet alan Elvin, 2009
y›l›nda Polonya’da düzenlenen Uluslararas› 11. Lipinski-
Wieniawski Genç Kemanc› Yar›flmas›’nda dünya ikincisi
oldu. Ayn› y›l ‹sviçre’de Graubünden ve Zürih, Polonya’da
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one of the leading Turkish philharmonic ensembles
under its former artistic director and principal conductor
Gürer Aykal. Giving its concert premiere in May 1999,
BIPO has since become a prominent element of
‹stanbul’s cultural scene. BIPO’s first season in
2000–01 took off spectacularly, with symphonies by
Beethoven. The concert prompted an invitation to the
Ankara Music Festival, which they opened, as well as an
invitation to the Ruse Music Festival in Bulgaria for the
2002–03 season. The same season saw BIPO touring
Southeast Anatolia and performing at the Eskiflehir
Music Festival. During the 2004–05 season, additional
performances not included on the yearly schedule took
place in the antique town of Ani, once the capital of the
medieval Armenian kingdom, for the Kars Caucasian
Festival, and to honour the 22nd World Architecture
Congress in ‹stanbul. The 2005–06 season took the
orchestra to Athens for a three-concert series where they
performed Oresteia by Iannis Xenakis, one of the
foremost Greek composers, together with Greek soloists
and a choir. The shows proved a big success, having
BIPO return to Greece, this time performing at the
Megaron Hall, with a repertoire of works by Turkish
composers. The following season, 2006–07, opened
with Shostakovich’s Symphony No.14, and a highlight
came in October 2006, when BIPO gave a special
concert at the Palais des Beaux-Arts in Brussels within
the ‘Turkey-Europe Week’, an event organised by the
Turkish Industrialists’ and Businessmen’s Organisation,
to celebrate the first anniversary of full membership
negotiations between Turkey and the European Union.
BIPO became the resident orchestra of the International
‹stanbul Music Festival in 2003, and made the official
opening of the festival at the magnificent Hagia Sophia.
Since then, they have officially opened the festival every
year with concerts at Hagia Eirene, also accompanying
top soloists throughout the festival. After collaborations

with conductors such as Igor Oistrakh, Emil Tabakov,
Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta, Fabiano Monica, Alain
Paris, Ion Marin, Karel Mark Chichon, Peter Tilling,
Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas Schüller, Josep
Caballé-Domenech, Rengim Gökmen and lately Maxim
Vengerov, BIPO also had the privilege of inviting the
Wiener Singverein and the Philharmonia Chorus to
‹stanbul. The world-class soloists BIPO has accompanied
include Maxim Vengerov, Dimitris Sgouros, Alexander
Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l Say, Ayflegül Sar›ca,
Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, Verda Erman, Gülsin
Onay, Ferhan & Ferzan Önder, Emre Elivar, Atilla
Aldemir, Anna Tomowa-Sintow, George Zamphir, Dino
Saluzzi, Joanna MacGregor, Domenico Nordio, Peter
Jablonski, Olga Borodina, Steven Isserlis, Alexander
Melnikov, John Lill, Elina Garanca, Angela Gheorghiu
and Juan Diego Flórez as well as the Juillard String
Quartet. With a strong commitment to fostering and
advancing love and appreciation for classical music,
BIPO has become the major constituent of the Borusan
Center for Culture and Arts’ (BCCA) social responsibility
project. Under the title of The Guest Conductor Series,
BIPO performs under the guidance of a leading figure
from the Turkish business world, whose donations
provide scholarships for young talents to study at
prestigious institutions such as the Guildhall School, the
Curtis Institute, the Royal Academy and so on. This
ambitious project started in 2006 and is set to continue
for many years to come. BCCA has also set up several
cultural and artistic enterprises in the city, such as the
Borusan String Quartet, the Borusan Children’s Choir,
and the Music Library at its headquarters in the heart of
‹stanbul, as well as Ertu€ & Kocab›y›k Publications,
which offer exclusive art books. Under the flagship of
BIPO, BCCA aims to advance its efforts with a state-of-
the-art performance venue to start operating in 2010
presenting artistic events comprising mainly classical
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frequently and has been invited to do more by many
organisations in Turkey and abroad, was awarded 2nd
prize in the International 11th Lipinski-Wieniawski
Young Violinists Competition. In the same year, he
performed at Graubünden and Zurich festivals in
Switzerland, at Chestashova Festival in Poland, at
Rostropovich Festival in Azerbaijan. He performed
Vivaldi’s Four Seasons at the Young Stars of Classical
Music Festival at Kremlin Palace with the Moscow
Virtuosos conducted by Spivakov. He performed Bach’s
Concerto for Two Violins accompanied by Zakhar Bron
with Antalya Symphony Orchestra. Elvin Hoxha Ganiev
is currently studying with Prof. Sarvar Ganiev in the
Faculty of Music and Performing Arts, Bilkent
University.

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Tarihi, Borusan Holding’in, kültür ve sanat alan›ndaki
giriflimlerinin ilki olan Borusan Oda Orkestras›’na
dayanan Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› (B‹FO),
1999 y›l›nda Genel Müzik Yönetmeni ve Sürekli fiefi Gürer
Aykal yönetiminde oluflturuldu. B‹FO ad›yla ilk konserini
13 May›s 1999’da Y›ld›z Saray› Silahhane Binas›’nda veren
orkestra, o tarihten bu yana ‹stanbul konserlerinin yan›
s›ra Anadolu ve yurtd›fl› turnelerinde birçok y›ld›z soliste
efllik ediyor. Sürekli ayl›k konserlerine 2000–2001
sezonunda Beethoven senfonilerini seslendirerek parlak
bir bafllang›ç yapan B‹FO, 2002–2003 sezonunda aç›l›fl
konseri için Ankara Müzik Festivali ve ayr›ca
Bulgaristan’da düzenlenen Rusçuk Müzik Festivali’ne
davet edildi. Ayn› sezonda Güneydo¤u Anadolu turnesi
kapsam›nda Diyarbak›r, Urfa, Mardin ve Gaziantep’te
konserler verdi. ‹zleyen dönemde Ankara ve Eskiflehir
müzik festivallerine davet edilen topluluk 2004–2005
sezonunda II. Kars Kurultay› ve Kafkas Kültürleri Festivali
aç›l›fl›nda Ani Antik Kenti’nde ve ‹stanbul’da yap›lan 22.
Dünya Mimarl›k Kongresi’nde birer konser verdi.
2005–2006 sezonunda Atina’da gerçeklefltirdi¤i üç
konserde, en önemli ça¤dafl Yunan bestecilerden Iannis
Xenakis’in Oresteia’s›n› Yunan solist ve korolarla birlikte
seslendiren B‹FO, Kas›m ay›nda tekrar Atina’ya davet
edildi. Megaron konser salonundaki bu programda Türk
bestecilerin yap›tlar›na yer verdi. B‹FO, Ekim 2006’da
TÜS‹AD’›n Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›ndaki tam üyelik
müzakereleri bafllang›c›n›n birinci y›ldönümü nedeniyle
Brüksel’de düzenledi¤i “Turkey-Europe Week” etkinlikleri
çerçevesinde Palais des Beaux Arts’da özel bir konser
verdi. B‹FO, 2003’te ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n
(‹KSV) Uluslararas› ‹stanbul Film, Tiyatro ve Müzik
festivallerinin “sürekli orkestras›” oldu ve ayn› y›l 31.
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nin aç›l›fl konserini
Ayasofya Müzesi’nde gerçeklefltirdi. Orkestra, o tarihten
bu yana festivalin Aya ‹rini Müzesi’ndeki aç›l›fl
konserlerini gerçeklefltiriyor ve festivalin y›ld›z flanc› veya
solistlerine efllik ediyor. Igor Oistrakh, Emil Tabakov, Pavel
Kogan, Giuseppe Lanzetta, Fabiano Monica, Alain Paris,

Ion Marin, Karel Mark Chichon, Peter Tilling, Justus
Frantz, Joseph Wolfe, Andreas Schüller, Josep Caballé-
Domenech, Rengim Gökmen ve Ender Sakp›nar gibi
tan›nm›fl fleflerle konserler veren orkestra dünyan›n köklü
korolar›ndan Avusturya’dan Wiener Singverein ile
‹ngiltere’den Philharmonia’y› da ‹stanbul’a davet etti.
B‹FO’nun bugüne dek birlikte konser verdi¤i solistler
aras›nda Maxim Vengerov, Dimitris Sgouros, Alexander
Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l Say, Ayflegül Sar›ca,
Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, Verda Erman, Gülsin
Onay, Ferhan ve Ferzan Önder, Emre Elivar, Atilla
Aldemir, Anna Tomowa-Sintow, George Zamphir, Dino
Saluzzi, Joanna MacGregor, Domenico Nordio, Peter
Jablonski, Olga Borodina, Steven Isserlis, Alexander
Melnikov, John Lill, Elina Garanca, Angela Gheorghiu ve
Juan Diego Flórez gibi dünya çap›nda ünlü virtüözler ve
solistlerle günümüzün en önemli yayl› çalg›lar
topluluklar›ndan Juilliard Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü
bulunuyor. Sosyal sorumluluk alan›nda önemli bir projeye
de imza atan B‹FO, ilkini 9 fiubat 2006’da gerçeklefltirdi¤i
“Özel Konser” adl› etkinli¤iyle önümüzdeki y›llarda da
devam edecek bir gelene¤i bafllatt›. Bu konserde
Orkestray› ifl veya sanat dünyas›ndan tan›nm›fl bir isim
yönetiyor ve konserin flefli¤ini yapan kiflinin yapt›¤›
ba¤›flla sa¤lanan burs, klasik müzik alan›nda yetenekli bir
gencin yurtd›fl›nda e¤itim görmesini sa¤l›yor. Özel
Konser’in ilkinin konuk flefi Borusan Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Ahmet Kocab›y›k, ikincisininki B‹FO’yu
Vivaldi’nin Dört Mevsim’inin Sonbahar ve K›fl
bölümlerinde yöneten Koç Holding Onursal Baflkan›
Rahmi Koç, üçüncüsü Eczac›bafl› Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Bülent Eczac›bafl›’yd›. 9 fiubat 2010’daki
Özel Konser’in konuk flefli¤ini Cem Y›lmaz yapt›.
2008–2009 sezonunda kuruldu¤undan bu yana büyük
baflar›lara imza att›klar› Gürer Aykal’›n onursal flefli¤ine
getirildi¤i Orkestra, bu sezonda sanat yönetmeni ve
sürekli flef olarak Viyanal› Sascha Goetzel’le çal›flmaya
bafllad›. Orkestra, repertuar› ve vizyonuna birçok yenilik
getiren Goetzel’le ilk konserini 2009 Ocak’›nda verdi.
2009–2010 sezon konserlerine ekim ay›nda soprano
Solveig Krengelhorn’a efllik etti¤i konserle bafllayan
topluluk, Isabelle Faust, Daniel Hope, Anne Gastinel ve
Alexei Volodin’in yan› s›ra daha birçok y›ld›z soliste efllik
edecek. Avrupa’n›n en iyi orkestralar›ndan biri olma
hedefiyle yeni bir sayfa açan B‹FO, 2010 Temmuz’unda
Sascha Goetzel yönetiminde Salzburg Festivali’inin aç›l›fl
etkinlikleri kapsam›nda bir konser verecek. B‹FO’nun ilk
uluslararas› CD’si de 2010 Ocak’›nda Onyx etiketiyle
Avrupa ve Türkiye’de piyasaya ç›kt›.

Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
The history of the Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures in the field of culture
and the arts by Borusan Holding, a leading industrial
conglomerate in Turkey. Though it began with modest
numbers, the chamber orchestra was transformed into
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tutkulu keman pasajlar›yla devam eden lirik bir teman›n
yer ald›¤› bir orkestra tutti’siyle bafllar. Eserin neredeyse
geri kalan›n›n tamam›na hâkim olacak olan ikinci tema,
organik bir bütünlü¤ün yarat›lmas›n› sa¤lar. Solo keman
pasajlar›, orkestran›n elde etti¤i sesi ustaca harmanlar, ta
ki orkestran›n liderli¤i ele al›p eseri sürükledi¤i ana kadar.
Solo kadans soliste virtüöz do¤açlama yetene¤ini
sergileme f›rsat› verir. Sonras›nda da si bemol majör
tonalitedeki ikinci bölümü (Andante non troppo)
Romance’a ba¤layacak olan tutti ile sona erer. Müzik
doru¤a ulaflt›ktan sonra k›sa bir orkestra kodas› ara
vermeksizin ikinci bölüm Romance’a geçifl yapar. 
12/8’lik bir melodi üzerine kurulu olan k›sa ama son
derece güzel bir Romance… Birinci bölümden lirik ikinci
teman›n k›sa bir hat›rlatmas› olan, k›sa fakat ateflli bir
interlüd (ara geçifl) ve bir solo kadans. Son bölüm, “à la
Zingara” olarak adland›r›lan Çingene müzi¤ini and›ran
re minör tonalitedeki “kas›rga” (Allegro con fuoco)
Wieniawski taraf›ndan flöyle tan›mlan›r: “Küçük bir
kasaba sahnesi, bir yaz akflam› ve köylüler bir akflam
ziyafetinde bir araya gelir ve dans etmek isterler; genel
olarak flenlik havas›nda, flakalaflmalar ve kahkahalar…”
Franz Liszt’in Macar Rapsodileri’ni ça¤r›flt›ran eser,
ana teman›n sürekli hareketini gerektiren re majör
tonalitedeki (Allegro moderato) bir k›r dans› tarz›ndad›r.
‹ki kez görünür ve ilk iki bölümden k›sa tekrarlar
bar›nd›r›r.

* Program notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
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music, but also jazz, world music, modern dance and
contemporary art. The 2008–09 season marked a
turning point in BIPO’s history, when its respected
conductor Maestro Gürer Aykal was elevated to be
honorary conductor and Sascha Goetzel from Vienna
was appointed the artistic director and principal
conductor of the orchestra. Bringing a new dimension
and a new perspective to the ensemble’s vision and
repertoire, Goetzel officially took up the position in
January 2009. The 2009–10 season will reunite BIPO
with leading soloists such as Isabelle Faust, Daniel
Hope, Solveig Kringelborn and Alexei Volodin, among
others. A source of great pride and joy to the Turkish
community, particularly ‹stanbul’s educated and cultural
elite, BIPO has now set out to become one of the most
promising symphonic ensembles in Europe under
Goetzel. The Orchestra has released releases its first
international CD titled “Respighi, Hindemith, Schmidt”
in January 2010 under the Onyx label and will be
performing at the Opening Festivities of the Salzburg
Festival 2010 under Sascha Goetzel with Faz›l Say as the
soloist.

PROGRAM NOTLARI

Yalç›n Tura (1934)
Orkestra ‹çin Süit, “Anadolu’dan”
Halay
Zeybek
Bar
Türkülü Oyun
Halay

‹stanbul’da do¤an, önce Demirhan Altu¤, sonra da
Cemal Reflit Rey ile çal›flan Yalç›n Tura ilk beste
denemelerine Galatasaray Lisesi’nde sahne müzi¤iyle
bafllam›fl, baflar›l› pek çok film müzi¤i yazm›flt›r. 1964’te,
Haldun Taner’in Keflanl› Ali Destan›’na yazd›¤› müzikle
baflar›s›n› sürdürmüfl, 1969’da Ankara Filarmoni
Derne¤i’nin siparifli üzerine Enginlerden Yücelerden’i
bestelemifltir. 1971’de TRT yar›flmas›nda 13 ödül kazanan,
bugüne kadar pek çok baflar›ya imza atm›fl olan,
eserlerinde daha çok geleneksel kaynaklar›
de¤erlendirme kayg›s›n› yans›tan Yalç›n Tura’n›n bu
konser gecesinde “Anadolu’dan” adl› eserinin dünya
prömiyeri gerçekleflecek.

Henryk Wieniawski (1835–1880)
2. Keman Konçertosu, Re minör, Op. 22*
I: Allegro Moderato
II: Romance: Andante non troppo
III: Allegro con fuoco
Allegro moderato (à la Zingara)

Wieniawski kendini bir besteci ve keman virtüözü olarak
kan›tlad›¤›nda henüz on sekizine gelmemifltir. Fa Diyez

minör Keman Konçertosu (Op. 14, No. 1) sayesinde tüm
Avrupa’da bir popülerlik elde eder. Bu eserini
tamamlad›ktan üç y›l sonra, 1856 y›l›nda ikinci bir
konçerto üzerinde çal›flmaya bafllar. Fakat mevcut yo¤un
turneler, seyahatler ve konserler bestecinin alt› y›l boyunca
eseri tamamlayamamas›na neden olur. 27 Kas›m 1862
tarihinde St Petersburg’da gerçekleflen prömiyerde Anton
Rubinstein yönetimindeki Rusya Müzik Derne¤i
Orkestras› eflli¤inde eser, Wieniawski taraf›ndan çal›n›r.
Pek çok kereler Wieniawski bu toplulu¤a flef olarak da
hizmet etmifltir. Ancak ilk temsilden sonra bile, yaklafl›k
sekiz y›l boyunca besteci eseri revize etmeye devam eder.
En sonunda 1870 y›l›nda eserin bas›lmas›na izin verir.
Eser bu son haliyle bestecinin yak›n arkadafl› ünlü
kemanc› Pablo de Sarasate’ye ithaf edilir. ‹flin ilginç yan›,
o güne de¤in Wieniawski sadece kendisi için yazar ve
kendisinin seslendirece¤i eserler besteler. Ancak ilk defa
bir baflka kemanc›ya ithaf edece¤i bir konçerto
bestelemifl olur; 19. yüzy›l›n bir baflka virtüözü Sarasate
için… 1862 y›l›ndaki prömiyerden sonra Henryk
Wieniawski, dâhi çocuk olarak 13 yafl›nda ilk konserini
verdi¤i Moskova’da ününü iyice pekifltirmifl olur.
Fransa’da e¤itim alan besteci neredeyse tüm dünyay›
dolaflt›ktan sonra St Petersburg’a yerleflir. St Petersburg
Konservatuar›’nda profesör olarak görev al›r. ‹ki keman
konçertosunun yan› s›ra keman ve piyano için sonatlar,
etütler, fanteziler, Polonezler ve mazurkalar ile birlikte
keman ve orkestra için de pek çok eser besteler. Ancak
bütün bu eserler içinde ‹kinci Keman Konçertosu’nun
yeri ayr›d›r. Konçerto aç›kça Wieniawski’nin tarz›n›
yans›t›r. Derin bir flairanelik ile teknik mükemmeliyetin
müzikal coflkusunun bir kar›fl›m› olan eser, keman solo
partisinin parlak virtüözitesiyle birlefltirilir. Anton
Rubinstein, Wieniawski’yi “flüphesiz zaman›n›n en büyük
kemanc›s›” olarak tan›mlar. Son derece yerinde olan bu
tan›mlama, Paganini’den sonra kendi kufla¤›n›n üst
seviyedeki tekni¤e sahip virtüöz kemanc›lar›ndan biri
olarak görülen Wieniawski’nin, Rus Keman Okulu
üzerinde en büyük etkiye sahip kemanc› olmas›yla
aç›klanabilir. Mendelssohn ve Beethoven’›n lirik romantik
konçerto gelene¤ini devam ettiren besteci, ancak
do¤açlama stildeki bir yap›yla ve kapriçyo benzeri
tempolarla (Chopin’in tempo rubato’lar› gibi) daha da
serbest bir romantik form oluflturur. Bu anlay›fl›
nedeniyle dinleyici ve müzisyenler taraf›ndan “keman›n
Chopin’i” olarak adland›r›l›r. 1878 y›l›nda Wieniawski’yle
çal›flma f›rsat› bulan Paris Orkestras›’ndan bir kemanc›,
Sam Franko, besteci hakk›nda flöyle bir yorumda
bulunur: “Onun çal›fl› beni çok heyecanland›rd›; keman›
onun gibi çalan bir kemanc›y› flimdiye kadar duymad›m,
ne flimdi ne de daha önce. Onun harikulade s›cak ve
zengin tonu, canl› mizac›, kusursuz tekni¤i, k›sacas› her
fleyi benim için son derece hipnotize ediciydi.” Eserin
prömiyeri o denli baflar›l›d›r ki, dönem müzik
elefltirmenlerinden César Cui, dostu Balakirev’e “Hâlâ
birinci bölüm Allegro’nun etkisinden kurtulamad›m” diye
yazar. Re minör tonalitedeki ilk bölüm Allegro moderato,
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Ankara ve ‹stanbul festivalleri dan›flma kurulu üyesi olan
sanatç› 1991 y›l›ndan bu yana sürdürmüfl oldu¤u ‹zmir
Devlet Senfoni Orkestras› müzik direktörlü¤ü görevi
s›ras›nda say›s›z konser, kay›t, yurtiçinde ve yurtd›fl›nda
turneler gerçeklefltirdi. 1999 y›l›nda Cumhurbaflkanl›¤›
Yüksek Kültür ve Sanat Niflan› ile onurland›r›ld›. Prof.
Rengim Gökmen halen Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras› Müzik Direktörü ve Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürüdür. Ayn› zamanda sanatç› Hacettepe
Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda ö¤retim üyesidir.

Rengim Gökmen
Starting at a very young age with his mother Muazzez
Gökmen, –who worked at the opera at the time–
Rengim Gökmen continued his successful piano and
composition education with Ferhunde Erkin, Nimet
Karatekin, ‹lhan Baran and Ahmet Adnan Saygun at
Ankara State Music Conservatoire and after his
graduation he was sent to Italy on the Government
scholarship. He studied first at Santa Cecilia
Conservatoire in Rome and then he continued his
studies at Siena Accademia Chigiana and and
Accademia Nazionale di Santa Cecilia with Franco
Ferrara and graduated with high honour degree from
the orchestral department. He continued to work on the
techniques of violin and the bowed string instruments
with O. Vicari as Gökmen has started to work on it in
Turkey and continued in Italy, as well, for the six years
he lived in. He was awarded as the “best conductor of
the year” by the Ministry of Culture in 1995 and in
1997; he was awarded as the “most talented opera
conductor” by TOBAV (Turkish Theatre Opera and
Ballet Members Foundation). Having been in the
advisory committee of the festivals of Ankara and of
‹stanbul, Rengim Gökmen has also been the director of
music at ‹zmir State Symphony Orchestra since 1991.
He has made many recording and has given numerous
concerts in Turkey and abroad. He was awarded with
the Presidential Medal of High Culture and Art in
1999. Prof. Rengim Gökmen is the director of music at
the Presidential Symphony Orchestra and the general
manager of the State Opera and Ballet as well as he is
lecturer at Hacettepe University State Conservatoire.

Radu Lupu
Romanya’da do¤an Radu Lupu henüz alt› yafl›ndayken
Lia Busuioceanu ile piyano derslerine bafllad›. 12 yafl›nda
tamamen kendi müzi¤inden oluflan bir programla ilk kez
sahneye ç›kt›. Birkaç y›l Florica Muzicescu ve Cella
Delavrancea ile çal›flmalar›n› sürdüren Lupu 1961 y›l›nda
Moskova Konservatuar› bursunu kazan›p Galina
Eghyazarova, Heinrick Neuhaus ve daha sonra Stanislav
Neuhaus ile çal›flt›. Üç yar›flmada birincilik elde etti: 1966
Van Cliburn, 1967 Uluslararas› Enescu ve 1969
Uluslararas› Leeds yar›flmalar›. Lupu, 1978’de Karajan ile
Salzburg Festivali’nde ilk kez sahneye ç›kt›¤› Berlin

Filarmoni Orkestras›, 1986’da Muti ile Salzburg
Festivali’nin aç›l›fl›n› yapt›¤› Viyana Filarmoni, Royal
Concertgebouw, belli bafll› tüm Londra orkestralar› ve
büyük Amerikan orkestralar›n›n da aralar›nda bulundu¤u
dünyan›n tüm büyük orkestralar› ile çald›. Amerika’daki
önemli konserlerini ilk kez 1972’de New York’ta
Barenboim yönetimindeki Cleveland Orkestras› ve Giulini
yönetimindeki Chicago Senfoni ile verdi. Prestjli müzik
festivallerinin ço¤una kat›ld›; Salzburg ve Lucerne
festivallerine düzenli olarak konuk oldu. Decca’dan ç›kan
CD kay›tlar› aras›nda Beethoven’›n piyano konçertolar›,
Brahms’›n 1 numaral› konçertosu, Grieg’in ve
Schumann’›n konçertolar›, Szymon Goldberg ile birlikte
Mozart’›n tüm keman ve piyano sonatlar›, Kyung Wha
Chung ile birlikte Debussy ve Franck’›n keman ve piyano
sonatlar›, Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert’in
solo eserleri bulunuyor. 1995’te “Y›l›n En ‹yi
Enstrümantal Kayd›” kategorisinde birisi Schubert’in La
Majör Sonat, D 664 ve Si Bemol Majör Sonat, D 960
kayd› ile Grammy ödülü, di¤eriyse Schumann’›n
Kinderszenen, Kreisleriana ve Humoresque kayd› olmak
üzere iki ödül kazand›. Murray Perahia ile iki kay›t (CBS),
Barbara Hendricks ile iki tane Schubert Lieder albümü
(EMI) ve Daniel Barenboim ile Schubert’in dört el için
parçalar›n›n disk kay›tlar›n› da (Teldec) yapt›. Bir Almanya
turnesi, Zürih’te David Zinman ve sonras›nda Franz
Welser-Most ile performanslar, Tonhalle Orkestras›
elemanlar›yla bir oda konseri s›¤d›rd›¤› 2009–10
sezonunda Zürih Tonhalle Orkestras›’n›n konu¤u oldu.
Londra Senfoni ile Londra Filarmoni, Berlin Filarmoni,
Bavyera Devlet ile Münih Filarmoni ve Paris orkestralar›
ile gerçeklefltirdi¤i konserler; Madrid, Cenevre, Viyana,
Roma, Floransa ve Milano’da resitaller; Chicago Senfoni
ile çeflitli performanslar; New York Carnegie Hall’da iki
buluflma, Cincinnati Senfoni ile bir resital, bir de
konçerto performans›n›n yer ald›¤› ABD konserleri de
çal›flmalar› aras›ndad›r. 2006 y›l›nda Lupu iki ödül daha
ald›: ilkini 1989’da ald›¤› ‹talyan Elefltirmenler Derne¤i’nce
verilen Abbiati ödülü ile Premio Internazionale Arturo
Benedetti Michelangeli.

05.06.2010, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Sponsor
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RADU LUPU & ‹DSO

‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›
‹stanbul State Symphony Orchestra
Rengim Gökmen flef conductor
Radu Lupu piyano piano

Robert Schumann
Piyano Konçertosu, La minör, Op. 54
Piano Concerto in A minor, Op.54
Allegro affettuoso
Intermezzo. Andantino grazioso
Allegro vivace

Gustav Mahler
1. Senfoni, Re Majör, “Titan”
Symphony in D Major, No.1 “Titan”
Langsam, schleppend; Sehr gemächlich; Belebtes Zeitmass-
Wie ein Naturlaut
Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
Stürmisch bewegt

Rengim Gökmen
Müzi¤e küçük yafllarda annesi opera sanatç›s› Muazzez
Gökmen’in denetiminde bafllayan sanatç›, piyano ve
komposizyon çal›flmalar›n› Ankara Devlet
Konservatuvr›’nda Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin,
‹lhan Baran ve Ahmet Adnan Saygun’la tamamlad›ktan
sonra, orkestra flefli¤i ö¤renimi için Türk hükümeti
taraf›ndan ‹talya’ya gönderildi. Önce Roma Santa Cecilia
Konservatuar›, daha sonra Siena Accademia Chigiana ve
Santa Cecilia Yüksek Müzik Akademisi fleflik
bölümlerinden Franco Ferrara’n›n ö¤rencisi olarak
birincilikle mezun oldu. Bu arada Türkiye’de bafllam›fl
oldu¤u keman ve yayl› çalg›lar tekni¤i üzerine
çal›flmalar›n› ‹talya’da alt› y›l boyunca O. Vicari ile
sürdürdü. Avusturya, ‹ngiltere ve Hollanda’da orkestra
flefli¤i üzerine çal›flmalar yapt›ktan sonra 1980 y›l›nda
kat›ld›¤› ‘‘Gino Marinuzzi’’ San Remo Uluslararas› fieflik
Yar›flmas›’n› kazanarak büyük baflar› elde etti. Daha
sonra Avrupa’n›n hemen hemen bütün ülkelerinde,
ABD’de ve Güney Amerika’da konserler yönetti.
1984–1989 y›llar› aras›nda Ankara Devlet Opera ve Balesi
Genel Müzik Direktörü, 1992–1995 y›llar› aras›nda
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak görev yapt›.
Bu görevi s›ras›nda Aspendos Opera ve Bale Festivali’ni
bafllatt›. 1988 y›l›nda ‹talya hükümeti taraf›ndan
‘‘Cavalleria’’ niflan› ile onurland›r›lan sanatç›, 1991 y›l›nda
TÜTAV taraf›ndan Türkiye’nin yurtd›fl›ndaki tan›t›m›na
katk›lar› sebebiyle ödüllendirildi. Kültür Bakanl›¤›
taraf›ndan 1995 y›l›nda ‘‘Y›l›n En ‹yi fiefi’’ 1997 y›l›nda
TOBAV taraf›ndan “En Baflar›l› Opera fiefi’’ seçildi.
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‹stanbul of The Ministry of Culture in 1972. Conducted
by Prof. G.E. Lessing and managed by the director
Mükerrem Berk, the orchestra had employed all its
members in a short time and started to perform
programmed concerts. Along with many concerts
having been performed during the tours in and out of
the country in the following years, some concerts have
been performed in the international festivals in
‹stanbul, Ankara, Bratislava and Patras. Since 2009 the
permanent conductor has been Naci Özgüç. The
previous conductor was Prof. Erol Erdinç. Having been
conducted by many eminent conductors such as
Anatole Fistoulari, Aaron Copland, Mircea Basarab,
Ilarion Ionescu-Galati, Tadeusz Strugala, Alexander
Schwinck, Vladimir Fedoseev, Erich Bergel, Jean
Perrisson, Alexander Rahbari, Cemal Reflit Rey, the
orchestra have performed with the soloists such as
Andre Navarra, Leonid Kogan, Vaclav Hudecek,
Heinrich Schiff, Yehudi Menuhin, Luciano Pavarotti,
Jean-Pierre Rampal, Sabine Meyer, Gidon Kremer,
James Tocco, Lazar Berman, Natalia Gutman, Güher-
Süher Pekinel, Faz›l Say, ‹dil Biret, Suna Kan, Ayflegül
Sar›ca, Ayla Erduran, Verda Erman, Leyla Gencer,
Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Antje Weithaas, Cihat
Aflk›n, Daniel Shafran, David Geringas, Truls Mork,
Gustav Rivinius, Pierre Amoyal, Alexander Rudin,
Alexander Melnikov, Milan Turkovic, Efe Baltac›gil,
Luis Bacalov, Alexander Markov, Jose Carreras, Ida
Kavafian, Tedi Papavrami, Ilya Gringolts, Antonio
Meneses. The State Symphony Orchestra of ‹stanbul
has performed most of the works of Turkish composers,
and done many radio and TV programmes. The
orchestra performed some concerts during the
“Suleiman The Magnificient” Exhibition (1992) which
was held in Spain (1990 and 1993), Italy, Yugoslavia,
Czechoslovakia, Austria, Greece and in Memphis in the
USA to introduce the Turkish art and culture abroad,
during the Europa Musicale Festival in Munich in 1993
and during the Athens Festival in Greece in 2000
represented Turkey. The orchestra did a 15-day tour in
Bulgaria in 2002 and was invited to the Asian

Orchestras Week organized in Japan in October 2003
to perform the opening concert at Tokyo Opera City
Concert Hall and it was a great success. The orchestra
which was appreciated much for the concerts in Cairo
and Alexandria in Egypt also had a great success in the
Germany tour during 7–18 November 2009.

PROGRAM NOTLARI

Robert Schumann (1810–1856)
Piyano Konçertosu, La minör, Op. 54
Allegro affettuoso
Intermezzo. Andantino grazioso
Allegro vivace

Ola¤anüstü müzik yetene¤ine sahip olan Robert
Schumann, 20 yafl›nda ça¤›n ünlü piyanisti Ignaz
Moscheles’in bir konserinden sonra virtüöz olmaya karar
vermifltir. Ancak parmaklar›n›n daha çok aç›lmas› için
uygulad›¤› sistem sa¤ elinin sakatlanmas›na yol açm›flt›r.
Bestecili¤i seçen, piyano için eflsiz eserler yaratan
Schumann, ayr›ca çok de¤erli bir yorumcuya sahipti:
Efli, piyano virtüözü Clara (Wieck) Schumann... Piyanoyla
iç içe yaflayan böyle bir dâhinin ancak bir tek piyano
konçertosu yaz›fl› da flafl›rt›c›d›r. Bu konçertonun
yarat›lmas› uzun y›llar sürmüfltür. 1839’da niflanl›s›
Clara’n›n iste¤i üzerine Schumann, piyano ve orkestra
için La minör Fantezi’yi yazmaya bafllad›. 1841’de
tamamlad›¤› fantezisinin o yaz Gewandhaus Orkestras›
ile provas›n› yapt›, ancak eseri bast›racak yay›nevi
bulamad›. Bu nedenle de eseri bir konçerto flekline
sokmak için 1845’te iki bölüm daha besteledi ve 4 Aral›k
1845’te konçerto, eserin ithaf edildi¤i Ferdinand Hiller’in
yönetimindeki orkestra ve Clara Schumann taraf›ndan
Dresden’de seslendirildi, ama ilgi görmedi. Daha önce
Clara’ya yazd›¤› mektupta: “Bir virtüöz için konçerto
yazabilece¤imi sanm›yorum. Benim konçertom bir
senfoni ile konçerto ve büyük bir sonat aras›nda bir fley
olacak” diyordu. Gerçekten de piyano partisi parlak
bulunmam›fl, hatta Liszt, eseri program›na alm›flken,
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Radu Lupu
Born in Rumania, Radu Lupu started piano lessons with
Lia Busuioceanu at the age of six. At the age of 12 he
made his public debut with a complete programme of
his own music. He continued his studies for several
years with Florica Muzicescu and Cella Delavrancea
before winning a scholarship in 1961 to the Moscow
Conservatoire where he studied with Galina
Eghyazarova, Heinrich Neuhaus and later with Stanislav
Neuhaus. He won first prize in three competitions: the
1966 Van Cliburn, the 1967 Enescu International, and
the 1969 Leeds International. Lupu has performed with
all the great orchestras of the world, including the Berlin
Philharmonic (with whom he made his Salzburg
Festival debut in 1978 with Karajan), the Vienna
Philharmonic (with whom he opened the 1986 Salzburg
Festival with Muti), the Royal Concertgebouw, all the
major London orchestras, and all the great American
orchestras. In the USA his first significant appearances
were in 1972 with the Cleveland Orchestra and
Barenboim in New York, and with the Chicago
Symphony and Giulini. He has played at most of the
notable music festivals and has been a regular guest at
the Salzburg and Lucerne Festivals. His recordings for
Decca include the Beethoven Piano Concertos, Brahms
Concerto No. 1, Grieg and Schumann concertos, the
complete Mozart violin and piano sonatas with Szymon
Goldberg, Debussy and Franck Violin and Piano
Sonatas with Kyung Wha Chung, and solo works by
Beethoven, Brahms, Schumann and Schubert. In 1995
he won 2 awards in the category “Best Instrumental
Record of the Year”: a Grammy for Schubert’s Sonatas
in A Major D664 and B flat Major D960, and an Edison
Award for Schumann’s Kinderszenen, Kreisleriana and
Humoresque. He has also made two records with
Murray Perahia (CBS), two albums of Schubert Lieder
with Barbara Hendricks (EMI), and a disc of pieces for
four hands by Schubert with Daniel Barenboim
(Teldec). The 2009–10 season sees a Residency with the
Tonhalle Zurich, comprising a tour in Germany,
performances in Zurich with David Zinman and (later
in the season) with Franz Welser-Most, a chamber
concert with members of the Tonhalle Orchestra, and a
solo recital. Other engagements include concerto
appearances with the London Symphony and London
Philharmonic, the Berlin Philharmonic, Bavarian State
and Munich Philharmonic, and the Orchestre de Paris.
Recitals will take place in Madrid, Geneva, Vienna,
Rome, Florence and Milan. Concerts in the USA will
include performances with the Chicago Symphony, and
two dates at Carnegie Hall, New York; a recital and a
concerto performance with the Cincinnati Symphony.
In 2006 Lupu was presented with two awards: the
Premio Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli,
and, for a second time, the Abbiati prize (conferred by
the Italian Critics’ Association). He had previously won
the prize in 1989.

‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›
‹stanbul’un müzik yaflam›nda önemli bir yeri olan ve
besteci Cemal Reflit Rey’in yönetiminde 1945 y›l›nda
kurulan, temelleri ise 1827’de Donizetti Pafla’n›n kurdu¤u
Muzika-i Hümâyun orkestras›na dayanan ‹stanbul
Belediyesi fiehir Orkestras›, 1972 y›l›nda Kültür
Bakanl›¤›’na ba¤lanarak ‹stanbul Devlet Senfoni
Orkestras› ad›n› ald›. Kadrosu, orkestra flefi Prof. G.E.
Lessing ve müdür Mükerrem Berk döneminde k›sa
zamanda tamamlanarak düzenli konserler verilmesi
sa¤land›. Daha sonraki y›llarda yurtiçi turnelerin yan›
s›ra ‹stanbul, Ankara, Bratislava ve Patras uluslararas›
festivallerindeki konserler gerçeklefltirildi. 2009 y›l› itibar›
ile orkestran›n daimi flefli¤ini Naci Özgüç üstlendi.
Bir önceki daimi flef ise Prof. Erol Erdinç’tir. Orkestra;
Anatole Fistoulari, Aaron Copland, Mircea Basarab,
Ilarion Ionescu-Galati, Tadeusz Strugala, Alexander
Schwinck, Vladimir Fedoseev, Erich Bergel, Jean
Perrisson, Alexander Rahbari, Cemal Reflit Rey ve daha
birçok ünlü flef yönetiminde, Andre Navarra, Leonid
Kogan, Vaclav Hudecek, Heinrich Schiff, Yehudi
Menuhin, Luciano Pavarotti, Jean-Pierre Rampal, Sabine
Meyer, Gidon Kremer, James Tocco, Lazar Berman,
Natalia Gutman, Güher-Süher Pekinel, Faz›l Say, ‹dil
Biret, Suna Kan, Ayflegül Sar›ca, Ayla Erduran, Verda
Erman, Leyla Gencer, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet,
Antje Weithaas, Cihat Aflk›n, Daniel Shafran, David
Geringas, Truls Mork, Gustav Rivinius, Pierre Amoyal,
Alexander Rudin, Alexander Melnikov, Milan Turkovic,
Efe Baltac›gil, Luis Bacalov, Alexander Markov, Jose
Carreras, Ida Kavafian, Tedi Papavrami, Ilya Gringolts,
Antonio Meneses gibi solistlere efllik etti. ‹stanbul Devlet
Senfoni Orkestras›, Türk bestecilerinin eserlerinin
birço¤unu ilk kez seslendirdi; radyo ve televizyon
programlar› yapt›. Türk sanat ve kültürünün yurtd›fl›nda
tan›t›m› için ‹spanya (1990 ve 1993), ‹talya, Yugoslavya,
Çekoslovakya, Avusturya, Yunanistan ve ABD’nin
Memphis kentinde aç›lan “Muhteflem Süleyman” sergisi
(1992) s›ras›nda konserler verdi; 1993 y›l›nda Münih’te
yap›lan Europa Musicale Festivali’nde ve 2000 y›l›nda
Yunanistan’da yap›lan Atina Festivali’nde Türkiye’yi
temsil etti. Topluluk, 2002 y›l›nda Bulgaristan’a yapt›¤›
15 günlük turnenin yan› s›ra, 2003 y›l› ekim ay› bafl›nda
Japonya’da organize edilen Asya Orkestralar Haftas›’n›n
aç›l›fl konserini vermek üzere davet edildi¤i Tokyo Opera
Salonu’ndaki konseriyle büyük baflar› kazand›. Haziran
2008’de M›s›r’›n Kahire ve ‹skenderiye kentlerinde
verdi¤i konserlerle büyük takdir kazanan orkestra 7–18
Kas›m 2009’da düzenledi¤i Almanya turnesinden büyük
baflar› elde ederek döndü.

‹stanbul State Symphony Orchestra
‹stanbul Municipality City Orchestra which was
founded in 1945 being conducted by the composer
Cemal Reflit Rey and which was based on the Muzika-i
Hümâyun (Royal Band) orchestra founded by Donizetti
Pasha in 1827 became the State Symphony Orchestra
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afl›lmas› da cennettir”; böylece eserin kahraman› zafere
ancak ölümle ulaflacakt›r. Vahfli h›zla kofluflan yayl›
çalg›lar›n üstünde üfleme çalg›lar›n marfl motifi yükselir.
Zarif ve hafif biçimde kemanlarda duyulan ikinci tema
ise, sanki bir kurtulufl gibi birincisiyle kontrast oluflturur.
K›sa süren bu kurtulufl, kornolar›n tehdit üslubundaki
tutkulu ve güçlü bir motifiyle kesilir. F›rt›na bir ara
durulur; re majör tonda parlak, iç aç›c› do¤a motifi
belirir: Birinci bölümdeki bu do¤a temalar›n›n yeni
biçimde ifllenifliyle ve yedi kornonun törensel bir coflkuyla
sundu¤u zafer havas›yla eser sona erer.

Program notlar›: ‹rkin Aktüze
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sonradan be¤enmeyip ç›kartm›flt›. Günümüzde piyano
literatürünün en sevilen eserlerinden biri olarak kendini
kabul ettiren bu konçertoda ne Beethoven’›n
konçertolar›ndaki dramatik hava ne de o ça¤a özgü
parlak gösterifl vard›r. Eserde piyanonun orkestrayla
tamamlad›¤› fliirsel atmosfer, bestecinin ruhunun
derinliklerini yans›t›r. Solist orkestraya meydan okumaz
ve orkestra da bir oda müzi¤i saydaml›¤›ndad›r. Ancak,
eseri sadece nota olarak kusursuz çalanlar bile dinleyiciyi
zorlar. Schumann’›n flaheserine güzellik ve anlam
vermek her virtüözün baflarabilece¤i bir fley de¤ildir.
Hatta ünlü piyanist Samson François eseri flöyle
tan›mlam›fl: “Piyanist mezar›!” Konçerto’nun 4/4’lük
ölçüdeki 1. Bölümü (Allegro affettuoso), bir fantezinin
serbest yap›s›nda ve sonat biçiminde ifllenmifltir.
Orkestran›n sert akorlar›ndan sonra piyano, enerjik bir
tav›rla girer. Bölümün romantik ana temas› orkestra
taraf›ndan sunulur. Bu tema eserin ana fikridir ve piyano
taraf›ndan gelifltirilen teman›n ilk mezürü coda’n›n
malzemesini haz›rlar; ikinci mezür ise ikinci ve üçüncü
bölümlerin temalar›na kaynak olacakt›r. Yine bu temadan
ç›kan dâhiyane kadansta bile gösterifl amac› bir kenara
itilmifltir. Coda’da ölçü 2/4’lü¤e döner, k›sa ve parlak bir
t›n›yla bölüm sona erer. Yine 4/4’lük ölçüde, fa majör
tonda bafllayan ve oldukça k›sa süren 2. Bölümde
(Intermezzo. Andantino grazioso) melodi, ince ritim
örgüsü ve renkli armoni, zarif bir serenat, bir romans
etkisi yarat›r. Orkestrayla solist aras›ndaki içten diyalogun
temas› birinci bölümden al›nm›flt›r. Orta bölmede
viyolonsellerin çald›¤› duygulu melodiye piyano rüyada
gibi cevap verir. Intermezzo’nun sonunda orkestra,
özlem dolu bir an›ym›fl gibi birinci bölümün ana
temas›n› duyurur. Bu fliirsel havada birden piyanonun
canl› ve ani s›çray›fl›yla kesilir. Ara verilmeden bafllayan
2/4’lük ölçüdeki 3. Bölüm (Allegro vivace) ile piyano ve
orkestra coflkun finale dal›verirler. Eserin bafl›ndaki tema
bu kez parlak majör tonda belirir; piyano sanki
orkestran›n sundu¤u melodileri çevreleyen parlak bir
örgü ifllemektedir. Bütün bölüm boyunca süren bu
coflkun varyasyonlar hem yorum, hem de müzik
yönünden zorlu bir görüntüdedir.

Gustav Mahler (1860–1911)
1. Senfoni, Re Majör, “Titan”
Langsam, schleppend; Sehr gemächlich; Belebtes Zeitmass-
Wie ein Naturlaut
Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
Stürmisch bewegt

Mahler’in, Jean Paul’ün Titan adl› roman›ndan
esinlenerek 1888 y›l›nda tamamlad›¤› 1. Senfoni’si de bir
“insan ve do¤a senfonisi”dir. Bir saate yak›n süren eser,
1889’da Budapeflte’deki ilk yorumunda “‹ki Bölümlü Bir
Senfonik fiiir” bafll›¤›yla çal›nd›. Mahler, Hamburg (1893)
ve Weimar’daki (1894) seslendirifllerinde ise Jean
Paul’den esinlenerek “Titan” ad›n› verdi¤i, asl›nda befl

bölümlü olan eseri ikiye böldü: ‹lk bölüm “Gençlik
Günlerinden, Çiçekler, Meyve ve Diken Parçalar›”, ikinci
bölüm ise “Commedia Humana / ‹nsanl›k Komedyas›”
olarak, ayr›nt›l› bir aç›klamayla konser dinleyicilerine
sunuldu. Ancak Mahler, eserin yanl›fl anlafl›ld›¤›n›
görünce aç›klamalar› kald›rd›. 4/4’lük ölçüde ve re minör
tonda bafllayan 1. Bölüm “a¤›r, sürüklenerek, çok rahat;
canl› bir zaman ölçüsünde, bir do¤a sesi gibi” (Langsam,
schleppend; Sehr gemächlich; Belebtes Zeitmass-Wie ein
Naturlaut) temposuyla belirlenmifltir. Bölüm do¤an›n, bu
ayn› süreklilikte giden a¤›r ve esrarl› sesiyle sabah›n
erken saatinde uyan›fl›n› canland›r›r. Yayl› çalg›lar›n
armonik sesle duyurduklar› bu hava, sesi uzaktan gelen
bak›r üfleme çalg›lar›n guguk kufllar›n› yans›tmas›yla
renklenir. Bu bölüme daha sonra, Mahler’in Bir Gezginin
fiark›lar› adl› eserinde kulland›¤› “Bu sabah tarlalarda
gezdim” flark›s›n›n temas› hâkim olur. Yaflama ve do¤aya
ba¤l›l›¤›n ifllendi¤i bu flark› ayd›nl›k, tasas›z karakteriyle
kendine ba¤l› yan temalarla geliflir. 2. Bölüm 3/4’lük
ölçüde ve la majör tonda bafllar. “Güçlü bir hareketle,
ancak çok h›zl› de¤il” (Kräftig bewegt, doch nicht zu
schnell) temposuyla bu scherzo bölüm, daha çok vals ile
ländler kar›fl›m› bir dans havas›ndad›r; problemsiz olarak
geliflir. Bas partisi üzerinde nefleli bir ländler ezgisi
yükselir. Sevimli ve pastoral trio bölmesinde de sezilen
Alp yöresi atmosferi bölüme egemendir. Bölüm, ilk
yorumlarda kullan›lan özgün bafll›¤› Pupa Yelken’e uygun
biçimde sona erer. 4/4’lük ölçüde ve re minör tondaki
“törensel ve ölçülü, sürüklenmeden” (Feierlich und
gemessen, ohne zu schleppen) tempo belirlemesiyle
bafllayan 3. Bölümde (‹nsanl›k Komedyas›) 17. yüzy›l
ressam› Jacques Callot’un Avc›n›n Cenaze Töreni adl›
gravüründen esinlenilmifltir. fiakac›, ayn› zamanda
korkulu bir rüya gibi hayvanlar avc›n›n tabutunun
çevresinde toplanm›flt›r: Tavflanlar flamalar tafl›makta;
kedi, karga ve baykufllardan oluflan bando tak›m› cenaze
marfl›n› çalarken, di¤erleri a¤›r ad›mlarla yürümektedir.
Cenaze marfl›, herkesin bildi¤i, kanon biçimindeki ünlü
çocuk flark›s› Frère Jacques alayc› bir üslupta çal›n›r.
Timpaninin k›s›k vurufllar› eflli¤inde kontrbas ve
viyolonselin sürdinli olarak duyurduklar› marfl, sürekli
tekrarlan›r. Tema di¤er çalg›lara da geçer. Beliren karfl›
temaya timpani ve ziller de kat›l›r. Kanonun tekrar›yla
yarat›lan monoton hava, bölümün ortas›nda zarif bir
ezgiyle kesilir. Bu ezgi, yine bestecinin Bir Gezginin
fiark›lar›’ndan “Yolda Bir Ihlamur A¤ac› Var” adl› lieddir.
Ancak bölümün sonunda cenaze törenine dönülür.
Mahler, kendi aç›klamas›yla “Bu kötü bandonun yaratt›¤›
izlenimin dünyan›n çi¤li¤ini, baya¤›l›¤›n› ve alayc›l›¤›n›
yans›tt›¤›”n› belirtir. Ara verilmeden, adeta ihtars›z giren
4. Bölüm, yine 4/4’lük ölçüdeki “F›rt›na h›z›nda”
(Stürmisch bewegt) tempolu final do, si, re bemol, fa,
la bemol’den oluflan uyumsuz (disonant) tiz bir akorla
bafllar. Mahler bunu, “derinden yaralanm›fl bir kalbin
hayk›r›fl›” olarak tan›mlar. Bölüm, bestecinin program
aç›klamas›na göre cehennemden cennete geçifli
canland›r›r: “Varolufl cehennem, ac›n›n ve kederin
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Estonyal› flanc›larla yönetti. Sanatç›, Estonya Filarmonik
Oda Korosu (1981) ile Tallinn Oda Orkestras›’n›n (1994)
kurucusudur. ECM Records, Virgin Classics ve Caprice
Records etiketleriyle birçok albüm gerçeklefltirdi. Kay›tlar›
Grammy aday› gösterildi ve Diaposon d’Or (2000),
Cannes Classical, Edison, Brit (2003) ödüllerini kazand›.
‹sveç Radyo Orkestras› ve Korosu ile icra etti¤i yeni Arvo
Pärt besteleriyle, ECM Records’dan yay›nlad›¤› “Orient &
Occident” (Do¤u ve Bat›) albümü Grammy ödülüne aday
gösterildi. Mahler Oda, Camerata Salzburg, Berlin Radyo
Senfoni, Münih Radyo Senfoni, Staatsorchester Mainz,
Saarbrücken Radio Sengoni, Bremen Filarmoni,
Tonkünstler, Lozan Oda, ‹talyan Svizzera, Bolonya Teatro
Comunale, Damimarka Radyo Senfoni, Kopenhag
Filarmoni, Odense Senfoni, Norveç Radyo, Norveç Oda,
Trondheim Senfoni, ‹sveç Radyo Senfoni, Malmö
Senfoni, Helsingborg Senfoni, Stavanger Senfoni,
Brabants, Lüksemburg Filarmoni, Budapeflte Festival,
Estonya Ulusal Senfoni ve Oslo Opera orkestralar› son
zamanlarda yönetti¤i orkestralard›r. 2009–10 sezonunda
Munchner Rundfunkorchester/Chor des Bayerischen
Rundfunks, Kammerakademie Postdam ve Stavangerf
Senfoni ile çal›flmalar› süren sanatç› ‹sveç Kraliyet Müzik
Akademisi’ne üye olarak atand›. Tõnu Kaljuste, Japon
ABC Müzik ve Robert Edler ödüllerini de ald›.

Tõnu Kaljuste
The Estonian conductor Tõnu Kaljuste gained
international fame with his exquisitely diversified
repertoire, which range from opera (Mozart, Weber,
Britten) over traditional symphonic works to
contemporary music. Within his intensive activity with
great names of the North and Eastern European
modernism like Schnittke, Kurtag, Penderecki,
Rautavaara or Kancheli he established himself as a
specialist of Estonian composers like Arvo Pärt, Erkki-
Sven Tüür, Veljo Tormis and Heino Eller. Tõnu
Kaljuste was a lecturer at the Conservatoire Tallinn and
conducted at the Estonian National Opera. Guest
performances led him to well-known orchestras and
choirs in Europe, Australia and the United States, which
established his extraordinary reputation on an
international scale. As Principal Conductor of the
Estonian Philharmonic Chamber Choir and the
Chamber Orchestra Tallinn he held renowned positions
within his country. He had also been Principal
Conductor of the Swedish Radio Choir and the
Netherlands Chamber Choir. Currently he is First
Guest Conductor of the Swedish Radio Choir. From
2004–05 he has been appointed Artistic Director of the
Nargen Opera in Estonia. At the Nargen Festival 2007
Tõnu Kaljuste conducted the new production of
Beethoven’s Fidelio with the Chamber Orchestra
Tallinn and Estonian Philharmonic Chamber Choir.
In 2007–08 gave his debut at the Hamburg Opera with
Lera Auerbach’s ballett The Little Mermaid. At the
Nargen Festival 2008 he conducted Haydn’s opera

Il mondo della luna with the Tallinn Chamber Orchestra
and Estonian singers. Tõnu Kaljuste is the founder of
the Estonian Philharmonic Chamber Choir (1981) and
the Tallinn Chamber Orchestra (1994). His discography
includes many recordings with ECM Records, Virgin
Classic and Caprice Records. His recordings have been
Grammy nominees and have won a number of prizes
(Diapason d’Or 2000, Cannes Classical Award, Edison
Prize, Brit Award 2003). The CD “Orient & Occident”
with the Swedish Radio Orchestra and Choir
performing new compositions by Arvo Pärt (ECM
Records) was nominated for a Grammy. Recently he
conducted the Mahler Chamber Orchestra, Camerata
Salzburg, Berlin Radio Symphony, Munich Radio
Symphony, Staatsorchester Mainz, Saarbrücken Radio
Symphony, Bremen Philharmonic, Tonkünstler
Orchestra, Orchestre de Chambre de Lausanne,
Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra di Teatro
Comunale di Bologna, Danish Radio Symphony,
Copenhagen Philharmonic, Odense Symphony,
Norwegian Radio Orchestra, Norwegian Chamber
Orchestra, Trondheim Symphony Orchestra, Swedish
Radio Symphony, Malmö Symphony, Helsingborg
Symphony, Stavanger Symphony, Brabants Orkest,
Orchestre Philharmonique de Luxembourg, Budapest
Festival Orchestra, Estonian National Symphony and at
the Oslo Opera. The season 2009–10 includes
appearances with the Münchner Rundfunkorchester /
Chor des Bayerischen Rundfunks, Kammerakademie
Potsdam and Stavanger Symphony. Tõnu Kaljuste has
been appointed a member of the Royal Music Academy
of Sweden and was awarded the Japanese ABC Music
Award and Robert Edler Prize.

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Tarihi, Borusan Holding’in, kültür ve sanat alan›ndaki
giriflimlerinin ilki olan Borusan Oda Orkestras›’na
dayanan Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› (B‹FO),
1999 y›l›nda Genel Müzik Yönetmeni ve Sürekli fiefi
Gürer Aykal yönetiminde oluflturuldu. B‹FO ad›yla ilk
konserini 13 May›s 1999’da Y›ld›z Saray› Silahhane
Binas›’nda veren orkestra, o tarihten bu yana ‹stanbul
konserlerinin yan› s›ra Anadolu ve yurtd›fl› turnelerinde
birçok y›ld›z soliste efllik ediyor. Sürekli ayl›k konserlerine
2000–2001 sezonunda Beethoven senfonilerini
seslendirerek parlak bir bafllang›ç yapan B‹FO,
2002–2003 sezonunda aç›l›fl konseri için Ankara Müzik
Festivali ve ayr›ca Bulgaristan’da düzenlenen Rusçuk
Müzik Festivali’ne davet edildi. Ayn› sezonda Güneydo¤u
Anadolu turnesi kapsam›nda Diyarbak›r, Urfa, Mardin ve
Gaziantep’te konserler verdi. ‹zleyen dönemde Ankara ve
Eskiflehir müzik festivallerine davet edilen topluluk
2004–2005 sezonunda II. Kars Kurultay› ve Kafkas
Kültürleri Festivali aç›l›fl›nda Ani Antik Kenti’nde ve
‹stanbul’da yap›lan 22. Dünya Mimarl›k Kongresi’nde
birer konser verdi. 2005–2006 sezonunda Atina’da

07.06.2010, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum

De¤erli iflbirli¤iyle 
Acknowledging the kind collaboration of
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ARVO PÄRT: ÂDEM’‹N YAKARIfiI
ARVO PÄRT: ADAM’S LAMENT
DÜNYA PRÖM‹YER‹
WORLD PREMIERE

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti & 
Tallinn 2011 Avrupa Kültür Baflkenti Ortak Siparifli
European Capital of Culture ‹stanbul 2010 & 
European Capital of Culture Tallinn 2011 Joint Project

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra

Estonya Filarmonik Oda Korosu
Eston›an Ph›lharmon›c Chamber Cho›r
Tõnu Kaljuste flef conductor

Vox Clamant›s
Jaan-E›k Tulve flef conductor

Arvo Pärt
Do¤u & Bat› Orient & Occident
Alleluia Tropus
Most Holy Mother of God
Âdem’in Yakar›fl›* Adam’s Lament*
Te Deum
Da Pacem

* Dünya prömiyeri World premiere

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.

Tõnu Kaljuste
Estonyal› flef Tõnu Kaljuste, opera (Mozart, Weber,
Britten) ve geleneksel senfonik eserlerden ça¤dafl
müzi¤e büyük de¤ifliklikler gösteren ola¤anüstü
repertuar› ile uluslararas› bir ün kazand›. Kuzey ve Do¤u
Avrupa’n›n Schinittke, Kurtag, Penderecki, Rautavaara,
Kancheli gibi büyük modernist isimleri ile yo¤un
etkinliklerinin aras›nda Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Veljo
Tormis ve Heiono Eller gibi Estonyal› besteciler üzerinde
uzmanlaflt›. Tallinn Konservatuar›’nda ö¤retim üyesi olan
sanatç› Estonya Ulusal Operas›’n›n da flefli¤ini de
üstlendi. Kendisine uluslararas› boyutta ola¤anüstü bir
ün sa¤layan Avrupa, Avustralya ve ABD’nin prestijli
orkestra ve korolar›na konuk sanatç› olarak kat›ld›¤›
performanslar›n›n yan› s›ra, Estonya Filarmonik Oda
Korosu’nun ve Tallinn Oda Orkestras›’n›n flefi olmas›,
Estonya’da da büyük ün kazanmas›na yol açt›. ‹sveç
Radyo Korosu ile Hollanda Oda Korosu’nun da flefli¤ini
yapan Kaljuste, halen ‹sveç Radyo Korosu’nun bafl konuk
flefidir. 2004–05 sezonundan bu yana Estonya Nargen
Operas›’n›n sanat direktörlü¤ünü yürüten sanatç›
2007 Nargen Festivali’nde Beethoven’›n Fidelio’sunun
yeni prodüksiyonunda Tallinn Oda Orkestras› ve
Estonya Filarmonik Oda Korosu’nu da yönetti. 2007–08
sezonunda, Lera Auerbach’›n Küçük Denizk›z› balesiyle
Hamburg Operas›’ndaki ilk performans›n› gerçeklefltirdi.
2008 y›l› Nargen Festivali’nde Haydn’›n Il mondo della
Luna (Aydaki Dünya) operas›n› Tallinn Oda Orkestras› ve
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industrial conglomerate in Turkey. Though it began
with modest numbers, the chamber orchestra was
transformed into one of the leading Turkish
philharmonic ensembles under its former artistic
director and principal conductor Gürer Aykal. Giving its
concert premiere in May 1999, BIPO has since become
a prominent element of ‹stanbul’s cultural scene.
BIPO’s first season in 2000–01 took off spectacularly,
with symphonies by Beethoven. The concert prompted
an invitation to the Ankara Music Festival, which they
opened, as well as an invitation to the Ruse Music
Festival in Bulgaria for the 2002–03 season. The same
season saw BIPO touring Southeast Anatolia and
performing at the Eskiflehir Music Festival. During the
2004–05 season, additional performances not included
on the yearly schedule took place in the antique town of
Ani, once the capital of the medieval Armenian
kingdom, for the Kars Caucasian Festival, and to
honour the 22nd World Architecture Congress in
‹stanbul. The 2005–06 season took the orchestra to
Athens for a three-concert series where they performed
Oresteia by Iannis Xenakis, one of the foremost Greek
composers, together with Greek soloists and a choir.
The shows proved a big success, having BIPO return to
Greece, this time performing at the Megaron Hall, with
a repertoire of works by Turkish composers. The
following season, 2006–07, opened with Shostakovich’s
Symphony No.14, and a highlight came in October
2006, when BIPO gave a special concert at the Palais
des Beaux-Arts in Brussels within the Turkey-Europe
Week, an event organised by the Turkish Industrialists’
and Businessmen’s Organisation, to celebrate the first
anniversary of full membership negotiations between
Turkey and the European Union. BIPO became the
resident orchestra of the International ‹stanbul Music
Festival in 2003, and made the official opening of the
festival at the magnificent Hagia Sophia. Since then,
they have officially opened the festival every year with
concerts at Hagia Eirene, also accompanying top
soloists throughout the festival. After collaborations
with conductors such as Igor Oistrakh, Emil Tabakov,
Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta, Fabiano Monica, Alain
Paris, Ion Marin, Karel Mark Chichon, Peter Tilling,
Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas Schüller, Josep
Caballé-Domenech, Rengim Gökmen and lately Maxim
Vengerov, BIPO also had the privilege of inviting the
Wiener Singverein and the Philharmonia Chorus to
‹stanbul. The world-class soloists BIPO has
accompanied include Maxim Vengerov, Dimitris
Sgouros, Alexander Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l
Say, Ayflegül Sar›ca, Hüseyin Sermet, Ayla Erduran,
Verda Erman, Gülsin Onay, Ferhan & Ferzan Önder,
Emre Elivar, Atilla Aldemir, Anna Tomowa-Sintow,
George Zamphir, Dino Saluzzi, Joanna MacGregor,
Domenico Nordio, Peter Jablonski, Olga Borodina,
Steven Isserlis, Alexander Melnikov, John Lill, Elina
Garanca, Angela Gheorghiu and Juan Diego Flórez as

well as the Juillard String Quartet. With a strong
commitment to fostering and advancing love and
appreciation for classical music, BIPO has become the
major constituent of the Borusan Center for Culture
and Arts’ (BCCA) social responsibility project. Under
the title of The Guest Conductor Series, BIPO performs
under the guidance of a leading figure from the Turkish
business world, whose donations provide scholarships
for young talents to study at prestigious institutions
such as the Guildhall School, the Curtis Institute, the
Royal Academy and so on. This ambitious project
started in 2006 and is set to continue for many years to
come. BCCA has also set up several cultural and artistic
enterprises in the city, such as the Borusan String
Quartet, the Borusan Children’s Choir, and the Music
Library at its headquarters in the heart of ‹stanbul, as
well as Ertu€ & Kocab›y›k Publications, which offer
exclusive art books. Under the flagship of BIPO, BCCA
aims to advance its efforts with a state-of-the-art
performance venue to start operating in 2010
presenting artistic events comprising mainly classical
music, but also jazz, world music, modern dance and
contemporary art. The 2008–09 season marked a
turning point in BIPO’s history, when its respected
conductor Maestro Gürer Aykal was elevated to be
honorary conductor and Sascha Goetzel from Vienna
was appointed the artistic director and principal
conductor of the orchestra. Bringing a new dimension
and a new perspective to the ensemble’s vision and
repertoire, Goetzel officially took up the position in
January 2009. The 2009–10 season will reunite BIPO
with leading soloists such as Isabelle Faust, Daniel
Hope, Solveig Kringelborn and Alexei Volodin, among
others. A source of great pride and joy to the Turkish
community, particularly ‹stanbul’s educated and
cultural elite, BIPO has now set out to become one of
the most promising symphonic ensembles in Europe
under Goetzel. The Orchestra has released releases its
first international CD titled “Respighi, Hindemith,
Schmidt” in January 2010 under the Onyx label and will
be performing at the Opening Festivities of the
Salzburg Festival 2010 under Sascha Goetzel with Faz›l
Say as the soloist.

Estonya Filarmonik Oda Korosu
Estonya Filarmonik Oda Korosu (EFOK) dünyada en çok
tan›nan Estonyal› müzik topluluklar›ndan biri. EFOK
1981’de yirmi y›l boyunca grubun sanat yönetmeni ve flefi
olan Tõnu Kaljuste taraf›ndan kuruldu. 2001–2007 y›llar›
aras›nda ‹ngiliz müzisyen Paul Hillier’in devrald›¤› sanat
yönetmenli¤i ve flefli¤ini, 2008–09 sezonundan bu yana
da Daniel Reuss sürdürüyor. Koronun repertuar›
Gregoryen ilahilerinden son dönem barok ve 20. yüzy›l
müzi¤ine kadar uzan›yor; Estonyal› bestecilerin (Pärt,
Tormis, Tüür, Grigoryeva, Tulev, Kõrvits, Tulve) eserlerine
daima özel önem vererek dünyaya tan›t›yorlar. Koro her
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gerçeklefltirdi¤i üç konserde, en önemli ça¤dafl Yunan
bestecilerden Iannis Xenakis’in Oresteia’s›n› Yunan solist
ve korolarla birlikte seslendiren B‹FO, Kas›m ay›nda
tekrar Atina’ya davet edildi. Megaron konser salonundaki
bu programda Türk bestecilerin yap›tlar›na yer verdi.
B‹FO, Ekim 2006’da TÜS‹AD’›n Avrupa Birli¤i ile Türkiye
aras›ndaki tam üyelik müzakereleri bafllang›c›n›n birinci
y›ldönümü nedeniyle Brüksel’de düzenledi¤i “Turkey-
Europe Week” etkinlikleri çerçevesinde Palais des Beaux
Arts’da özel bir konser verdi. B‹FO, 2003’te ‹stanbul
Kültür Sanat Vakf›’n›n (‹KSV) Uluslararas› ‹stanbul Film,
Tiyatro ve Müzik festivallerinin “sürekli orkestras›” oldu
ve ayn› y›l 31. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nin
aç›l›fl konserini Ayasofya Müzesi’nde gerçeklefltirdi.
Orkestra, o tarihten bu yana festivalin Aya ‹rini
Müzesi’ndeki aç›l›fl konserlerini gerçeklefltiriyor ve
festivalin y›ld›z flanc› veya solistlerine efllik ediyor. Igor
Oistrakh, Emil Tabakov, Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta,
Fabiano Monica, Alain Paris, Ion Marin, Karel Mark
Chichon, Peter Tilling, Justus Frantz, Joseph Wolfe,
Andreas Schüller, Josep Caballé-Domenech, Rengim
Gökmen ve Ender Sakp›nar gibi tan›nm›fl fleflerle
konserler veren orkestra dünyan›n köklü korolar›ndan
Avusturya’dan Wiener Singverein ile ‹ngiltere’den
Philharmonia’y› da ‹stanbul’a davet etti. B‹FO’nun
bugüne dek birlikte konser verdi¤i solistler aras›nda
Maxim Vengerov, Dimitris Sgouros, Alexander Rudin,
Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l Say, Ayflegül Sar›ca, Hüseyin
Sermet, Ayla Erduran, Verda Erman, Gülsin Onay, Ferhan
ve Ferzan Önder, Emre Elivar, Atilla Aldemir, Anna
Tomowa-Sintow, George Zamphir, Dino Saluzzi, Joanna
MacGregor, Domenico Nordio, Peter Jablonski, Olga
Borodina, Steven Isserlis, Alexander Melnikov, John Lill,
Elina Garanca, Angela Gheorghiu ve Juan Diego Flórez
gibi dünya çap›nda ünlü virtüözler ve solistlerle
günümüzün en önemli yayl› çalg›lar topluluklar›ndan
Juilliard Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü bulunuyor. Sosyal

sorumluluk alan›nda önemli bir projeye de imza atan
B‹FO, ilkini 9 fiubat 2006’da gerçeklefltirdi¤i “Özel
Konser” adl› etkinli¤iyle önümüzdeki y›llarda da devam
edecek bir gelene¤i bafllatt›. Bu konserde Orkestray› ifl
veya sanat dünyas›ndan tan›nm›fl bir isim yönetiyor ve
konserin flefli¤ini yapan kiflinin yapt›¤› ba¤›flla sa¤lanan
burs, klasik müzik alan›nda yetenekli bir gencin
yurtd›fl›nda e¤itim görmesini sa¤l›yor. Özel Konser’in
ilkinin konuk flefi Borusan Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Ahmet Kocab›y›k, ikincisininki B‹FO’yu
Vivaldi’nin Dört Mevsim’inin Sonbahar ve K›fl
bölümlerinde yöneten Koç Holding Onursal Baflkan›
Rahmi Koç, üçüncüsü Eczac›bafl› Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Bülent Eczac›bafl›’yd›. 9 fiubat 2010’daki
Özel Konser’in konuk flefli¤ini Cem Y›lmaz yapt›.
2008–2009 sezonunda kuruldu¤undan bu yana büyük
baflar›lara imza att›klar› Gürer Aykal’›n onursal flefli¤ine
getirildi¤i Orkestra, bu sezonda sanat yönetmeni ve
sürekli flef olarak Viyanal› Sascha Goetzel’le çal›flmaya
bafllad›. Orkestra, repertuar› ve vizyonuna birçok yenilik
getiren Goetzel’le ilk konserini 2009 Ocak’›nda verdi.
2009–2010 sezon konserlerine ekim ay›nda soprano
Solveig Krengelhorn’a efllik etti¤i konserle bafllayan
topluluk, Isabelle Faust, Daniel Hope, Anne Gastinel ve
Alexei Volodin’in yan› s›ra daha birçok y›ld›z soliste efllik
edecek. Avrupa’n›n en iyi orkestralar›ndan biri olma
hedefiyle yeni bir sayfa açan B‹FO, 2010 Temmuz’unda
Sascha Goetzel yönetiminde Salzburg Festivali’inin aç›l›fl
etkinlikleri kapsam›nda bir konser verecek. B‹FO’nun ilk
uluslararas› CD’si de 2010 Ocak’›nda Onyx etiketiyle
Avrupa ve Türkiye’de piyasaya ç›kt›.

Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
The history of the Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures in the field of
culture and the arts by Borusan Holding, a leading
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ödülünü ald›. Sonra CNSM’de, müziksel gelifliminde
belirleyici bir etkisi olan Louis-Marie Vigne’in asistan›
olarak çal›flmaya bafllad›. Fransa, Belçika, ‹talya, Norveç,
‹skoçya, Faeroe Adalar›, Litvanya, Finlandiya ve
Estonya’da dersler verdi. 1996’da Estonya Ulusal Müzik
Akademisi’nde Gregoryen ilahileri dersi vermek üzere
ö¤retim üyeli¤ine getirildi. Koro çal›flmalar› yönetmek
için s›k s›k manast›rlara davet ediliyor. Jaan-Eik Tulve
müziksel e¤itiminde Solesmes Kilisesi’nden Dom Daniel
Saulnier ile ortak çal›flmalar›ndan çok fley ö¤rendi¤ini
belirtir. 1992’de Paris Gregoryen Korosu’nun flefi olan
Tulve bu koro ile birlikte birçok Avrupa ülkesine ve
Lübnan’a gitti. Koro ile yapt›¤› kay›tlar›n büyük
ço¤unlu¤u övgü dolu pek çok elefltiri ald› (Diapason
d’Or). Tulve, Radio France Mixte Korosu’nun ve Estonya
Ulusal Erkekler Korosu’nun da flefli¤ini yürüttü ve 1993
y›l›nda, Paris’te Lac et Mel Toplulu¤u’nu kurarak çok sesli
ortaça¤ eserlerini seslendirdi. Paris Gregoryen
Korosu’nun kad›n sesi bölümünü 1994 y›l›nda kurdu,
1996 y›l›nda da Tallinn’de Vox Clamantis Toplulu¤u
olarak yap›land›rd›. Jaan-Eik Tulve Estonya Cumhuriyeti
Order of White Star (Ak Y›ld›z Niflan›) ve Belçika Order
of Léopold (Léopold Niflan›) ile ödüllendirildi.

Jaan-E›k Tulve
Jaan-Eik Tulve was born in Tallinn (Estonia). After
obtaining his diploma in choral conducting at the
Tallinn Conservatoire in 1991, he learned to conduct
Gregorian chant at Le Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris (CNSM), where he
was awarded first prize in 1993. He worked at the
CNSM as assistant to Louis-Marie Vigne, who had a
determining influence on his musical development. He
has also given many courses in Gregorian chant, in
France, Belgium, Italy, Norway, Scotland, the Faeroe
Islands, Lithuania, Finland and Estonia. In 1996 he
took up a post teaching Gregorian chant at the National
Music Academy in Estonia. He is often invited to

conduct work sessions in monasteries. In his musical
training - Gregorian, in particular - Jaan-Eik Tulve has
learned a great deal from his work in common with
Dom Daniel Saulnier of Solesmes Abbey. In 1992 Jaan-
Eik Tulve became conductor of the Paris Gregorian
Choir, with which he has appeared in many European
countries and also in Lebanon. Many of the recordings
made with the choir have received great critical acclaim
(Diapason d’Or). He has also conducted the Radio
France Mixte Choir and the Estonian National Male
Choir. In 1993 Jaan-Eik Tulve formed the Lac et Mel
ensemble in Paris, for the performance of medieval
polyphonic works. He also formed the female-voice
section of the Paris Gregorian Choir in 1994. Finally,
in 1996, he formed the Vox Clamantis ensemble in
Tallinn. Jaan-Eik Tulve has been awarded the Order of
the White Star of the Republic of Estonia and the Order
of Léopold of the Kingdom of Belgium.

Vox Clamant›s
1996 y›l›nda kurulan Vox Clamantis ortak ilgi alanlar›
Gregoryen ilahileri olan flanc›lar, besteciler, flefler gibi
de¤iflik dallar›n müzisyenlerinden olufluyor. Tüm Avrupa
profesyonel müzik kültürünün temeli say›lan Gregoryen
ilahilerinin yan› s›ra Vox Clamantis, erken dönem
çoksesli müzik ve ça¤dafl müzikle de u¤rafl›yor.
Aralar›nda Arvo Pärt, Helena Tulve, Tõnis Kaumann ve
Erkki-Sven Tüür’ün bulundu¤u birçok Estonyal› besteci
Vox Clamantis’e beste yapm›fllard›r. Vox Clamantis, Jean
Boyer, Werne Jacob, Jan Laukvik ve uluslararas› üne sahip
birçok org ustas› ile çal›flt› ve Katalan soprano Arianna
Savall, ‹talyan tufllu kemanc›s› Marco Ambrosini,
Amsterdam Viyolonsel Sekizlisi, Estonyal› erken dönem
müzik toplulu¤u Hortus Musicus, yeni müzik grubu
NYYD Ensemble ve Estonya Filarmonik Oda Korosu ile
konserler verdi. Farkl› müzisyenlerle sürekli iflbirli¤i
yapmak, do¤açlamaya dayanan “impromptu” konserleri
esinledi. 2007 y›l› bahar›nda yeni programlar› “Kutsal
Sesler”in Tunuslu flark›c› ve udi Dhafe Youssef ile
prömiyerini gerçeklefltirdiler. Vox Clamantis, ECM
Records, Mirare ve Arion etiketleriyle albümler yay›nlad›.
Greogoryen ilahilerle erken dönem çoksesli müzi¤in
Weekend Guitar Trio’nun gitar do¤açlamalar›yla
birlefltirildi¤i “Stella matutina” CD’si uluslararas› çapta
be¤eni toplad›. Topluluk yurtd›fl›nda oldu¤u kadar
Estonya’da da konserler veriyor. Vox Clamantis,
Finlandiya, Norveç, Latvia, Litvanya, Çek Cumhuriyeti,
Belçika, Fransa, Lüksemburg, Portekiz, Polonya,
Almanya, ‹sviçre, ‹ngiltere, Avusturya, ‹talya, Macaristan,
Yunanistan, Kanada ve Lübnan turneleri yapt›. Özellikle
de alt› çizilmesi gereken bir iflbirli¤ini Le Chœr Grégorien
de Paris (Paris Gregoryen Korosu) ile gerçeklefltirerek
birlikte Avrupa ülkeleri, Fas ve Japonya turnelerine gittiler.
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sezonda Estonya ve d›fl ülkelerde 60–70 konser veriyor.
EFOK, Helmuth Rilling, Eric Ericson, Iván Fischer, Ward
Swingle, Joseph Jennings, Neeme Järvi, Paavo Järvi,
Nikolai Alekseyev, Andrew Lawrence-King, Roland Böer,
Frieder Bernius, Stephen Layton, Marc Minkowski gibi
birçok önde gelen flefle ve Norveç, Avusturalya, Litvanya,
Prag ve Stuttgart Oda Orkestralar›, Berlin Rundfunk
Orkestras›, Konçerto Kopenhag, Konçerto Palatino,
Salzburg Camerata, Les Musiciens du Louvre-Grenoble
ile tabii ki Estonya Ulusal Senfoni ve Tallinn Oda
orkestralar›yla çal›flt›. EFOK dünyan›n dört bir yan›ndaki
festivallere konuk edildi, örne¤in BBC Konserleri,
Edinburgh Uluslararas› Festivali, Abu Gosh Müzik
Festivali, Moskova Paskalya Festivali, Bergen Uluslararas›
Festivali, Salzburg Festspiele, Musikfest Bremen vb.
Koro’nun bir baflka önemli çal›flmas› kay›tlar›yla (ECM,
Virgin Classics, Carus, Harmonia Mundi) ödüller
kazand›ran CD’ler yay›nlad›lar. 2007’de Paul Hillier ile
ç›kard›klar› “Arvo Pärt: Da Pacem” (Harmonia Mundi)
“En ‹yi Koro Performans›” dal›nda Grammy ödülünü
kazand›. Koronun toplam dokuz Grammy adayl›¤› var.
EFOK’un 2010 turne program›nda Rusya, Litvanya,
Avusturya, Fransa, ‹sviçre, ‹srail, Almanya, Hollanda ve
Belçika yer al›yor.

Eston›an Ph›lharmon›c Chamber Cho›r
Estonian Philharmonic Chamber Choir (EPCC) has
developed into the best-known Estonian music group in
the world. The EPCC was founded by Tõnu Kaljuste in
1981, who continued as the artistic director and chief
conductor of the group for two decades. In 2001–2007,
the English musician Paul Hillier took over and since
the season of 2008–2009 the EPCC has continued with
Daniel Reuss as artistic director and chief conductor.
The repertoire of the choir extends from Gregorian
chant to late baroque and the music of the 20th century,
ever special focus on the work of Estonian composers

(Pärt, Tormis, Tüür, Grigoryeva, Tulev, Kõrvits, Tulve)
and introducing it to the world. Each season the choir
gives about 60–70 concerts in Estonia and abroad. The
EPCC has cooperated with a number of outstanding
conductors and orchestras, Helmuth Rilling, Eric
Ericson, Iván Fischer, Ward Swingle, Joseph Jennings,
Neeme Järvi, Paavo Järvi, Nikolai Alekseyev, Andrew
Lawrence-King, Roland Böer, Frieder Bernius, Stephen
Layton, Marc Minkowski; with Norwegian, Australian,
Lithuanian, Prague and Stuttgardt Chamber Orchestras,
Berlin Rundfunk Orchestra, Concerto Copenhagen,
Concerto Palatino, Salzburg Camerata, Les Musiciens
du Louvre-Grenoble, and naturally with Estonian
National Symphony Orchestra and Tallinn Chamber
Orchestra. The EPCC has been a welcome guest at
numerous music festivals all over the world, for
instance at BBC Proms, Edinburgh International
Festival, Abu Gosh Music Festival, Moscow Easter
Festival, Bergen International Festival, Salzburg
Festspiele, Musikfest Bremen, etc. Another important
aspect in the choir’s life is recordings (for ECM, Virgin
Classics, Carus, Harmonia Mundi), resulting in award-
winning CDs. In 2007 their album with Paul Hillier
“Arvo Pärt: Da Pacem” (Harmonia Mundi) won the
Grammy Award for Best Choral Performance. All in all,
the choir have nine Grammy nominations. In 2010
EPCC is touring in Russia, Latvia, Austria, France,
Switzerland, Israel, Germany, Netherlands and
Belgium.

Jaan-E›k Tulve
Jaan-Eik Tulve, Estonya Tallinn’de do¤du. 1991’de Tallinn
Konservatuar›’ndan koro yönetimi diplomas›n› ald›ktan
sonra La Conservatoire National Supérior de Musique
ed de Danse de Paris (CNSM)’de Gregoryen ilahileri
yönetmeyi ö¤rendi ve burada 1993 y›l›nda birincilik
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PROGRAM NOTLARI

11 Eylül 1935 tarihinde Estonya, Paide’de dünyaya gelen
Arvo Pärt, Harri Otsa ve Veijo Tormis’in ö¤rencisi
olduktan sonra, 1963 y›l›nda mezun olaca¤›, Tallinn
Konservatuar›’nda Heino Eller ile kompozisyon çal›fl›r.
‹lk çal›flmalar›nda neoklasik stil etkilerinde olsa da, 1960
y›l›nda yazd›¤› Nekrolog adl› yap›t›nda dizisel tekni¤in ilk
etkileri görünür. Daha konservatif anlay›fltaki stillere
karfl›n Perpetuum Mobile ve birinci senfonisi Polifonik’i
yazar. Bach’›n müzi¤ine karfl› giderek artan bir ilgi,
Pärt’in, 1966 y›l›nda yazd›¤› ikinci Senfoni ve Pro et
Contra bafll›kl› viyolonsel konçertosunda da oldu¤u gibi,
serializmi y›karak, ç›lg›nca yabanc› malzemeleri
kulland›¤› ünlü B-A-C-H motifini bir araya getirmesine
sebep olur. Ünlü besteci BACH’›n bafl harflerinden
oluflturulan (B= Si bemol; A=La; C=Do; H=Si) temalar,
baflta Bach’›n kendisi olmak üzere müzik tarihinde pek
çok bestecinin ilgisini çeker. Bu dönemin doruk noktas›
1968 y›l›nda besteleyece¤i Credo adl› yap›t›d›r. Credo’yu
besteledikten sonra Pärt kendini erken dönem bat›
müzi¤i ve basit melodik kilise ilahileri çal›flmalar›na adar.
Bach ile modernizmin bir arada kullan›l›fl›n›n çeliflki
yaratt›¤› ve Sovyet bürokrasisinde do¤rudan bir k›flk›rtma
olarak nitelenen H›ristiyanl›¤› kapsayan bir eser. 1968
y›l›na kadar, serializm gibi bat› tekniklerini kullanan
Sovyetler Birli¤i’nin avangard bestecilerinden biri olarak
tan›nan Pärt, 1968–1976 y›llar› aras›nda, kendi gerçek
besteleme sesini bulmak amac›yla ciddi eser bestelemeyi
b›rakt›¤› “sessizlik dönemi” olarak nitelendirece¤i bir
süreç yaflar. Bu bofllukta Pärt, Lutheran ö¤retisini terk
eder ve Rus Ortodoks Kilisesi’ne geçer. Ayr›ca Sovyetler
Birli¤i döneminde bir ö¤renci olarak reddetti¤i Rönesans
ve ortaça¤ dinsel müzi¤inin cazibesine kap›larak yeniden
keflfetmeye çal›fl›r. 1971 y›l›nda yazaca¤› Üçüncü
Senfoni’si bestecinin erken dönem müzi¤ine, özellikle de
Gregoryen flark›lar›na olan ilgisini ortaya koymaya bafllar.
Fakat 1976 y›l›na kadar bu türde çok üretken olmaz. ‹flte
bu süreçte yeni bir müzikal form üzerinde çal›flmaktad›r;
kendi adland›rmas›yla Tintinnabulasyon… Bestecinin
1977 y›l›nda yazd›¤› Tabula Rasa, Fratres ve Cantus in
Memoriam Benjamin Britten bu yeni stilin en iyi bilinen
örnekleridir. 1980 y›l›ndan beri yazd›¤› müziklerin ço¤u
ses için yaz›lm›flt›r. 1982’de yazd›¤› St John Pasyonu,
Arvo Pärt’in ad›n›n özellikle dinsel koral eserler yazan en
önemli besteciler aras›nda yer almas›n› sa¤lar. 1999
y›l›nda Bath Spa Üniversite Koleji’ndeki Müzik Okulu’nun
baflkan› Geoff Smith ile yapt›¤› bir görüflmede
tintinnabuli’yi flöyle tan›mlar; “Tintinnabuli kavram›,
kilometrelerle hatta metrelerle bile ölçülemeyen, fakat
sadece milimetrelerle ölçülebilen, oldukça seyreltilmifl
bir ses dünyas› için duyulan derin arzudan do¤du.
Sonuna do¤ru gitgide dinleyicinin dikkatine
yo¤unlafl›l›r.” 1970’lerin ortas›na kadar flekillendirece¤i
“tintinnabulasyon” ad›n› verdi¤i bu yeni stili,
“Tintinnabulasyon, yaflam›mda, müzi¤imde ve

çal›flmamda bazen cevaplar› bulmaya çal›fl›rken
dolaflt›¤›m bir bölgedir.” diye aç›klar Arvo Pärt. “Karanl›k
saatlerimde, bir fley d›fl›ndaki hiçbir fleyin anlam›
olmad›¤›na dair kati bir hissiyat›m var. Karmafl›k ve çok
yüzlülük sadece akl›m› kar›flt›r›r ve uyumu
araflt›rmal›y›m. Nedir bu, tek bir fley, ve ona giden yolu
nas›l bulurum? Pek çok gizde bu mükemmel fleyin izleri
görünür ve önemsiz olan her fley yitip gider.
Tintinnabulasyon bunun gibi bir fleydir. Burada
sessizlikte yaln›z›m. Güzel bir flekilde çal›nd›¤›nda tek bir
notan›n bile yeterli oldu¤unu keflfettim. Bu tek nota, ya
da bir sesiz vurufl, ya da tek bir sessiz an beni rahatlat›r.
Çok az elementle çal›fl›r›m – tek bir sesle, iki sesle. En
ilkel malzemelerle infla ederim; üçlülerle, tek bir spesifik
tonaliteyle… Bir üçlü akorun üç notas› çanlar gibidir. Ve
bu tintinnabulasyon dedi¤im fleydir.” 2003 y›l›nda,
kontrtenor, iki tenor ve baritondan için besteledi¤i Most
Holy Mother of God bafll›kl› vokal eserinde Arvo Pärt, en
duygusal ilahilerden birini oldukça etkileyici bir flekilde
iflleyerek Bakire Meryem’e ithaf eder. Adeta Ortaça¤
polifonisiyle birlefltirilmifl gibi ‹ngiliz geleneksel çan
çal›fllar›n› bir araya getirdi¤i bir stil gibi alg›lanmaktad›r
bu eserde tintinnabulasyon. Uygulamadaysa, tintinnabuli
stilinde bestelenen müzik, yumuflak, saf ve fleffaf bir
doku yarat›r, ki felsefi olarak a¤›r bir flekilde hareket eden
melodi çizgisini ifade eden üçlü armonilerde duyurulan
ruhani bir erkek rolünü düflünmektedir. Karakteristik üçlü
akor bloklar› bazen tek bir sese kadar azalt›l›r ya da
geleneksel bir dört sesli koral içinde tamamen kaybolur
gider. Bestecinin bu türde yazd›¤› bir baflka ünlü eseri de
1984 y›l›nda Bat› Almanya, Köln Radyosu taraf›ndan
siparifl edilen, Ambrose, Augustine ve Hilary adl› azizlere
atfedilmesinden dolay› Ambrosyan ‹lahi olarak da bilinen
Latince metne sahip Te Deum’dur. Universal Edition’dan
Alfred Schlee’ye ithaf edilen eser ilk kez 19 Ocak 1985
tarihinde flef Dennis Russell Davies yönetimindeki Bat›
Almanya Radyo Korosu taraf›ndan seslendirilir.
H›ristiyanl›¤›n pek çok mezhebinde önemli bir rol
oynayan ilahi, orijinalde her ne kadar Do¤u Ortodoks
Kilisesi’ndeki flükretme felsefesine uygun görünse de,
Arvo Pärt’in al›fl›lmad›k çalg› kullan›m› sebebiyle bu Te
Deum’un, Ortodoks Kilisesi’nde icras› uygun de¤ildir.
Yaklafl›k otuz dakikal›k bu eser, bestecinin tintinnabuli
imzas›n› att›¤› baflyap›tlardan biridir. Erkekler korosu,
kad›nlar korosu ve karma koro için yaz›lan Te Deum’un
orkestrasyonunda flu çalg›lar›n yer ald›¤› görülür;
haz›rlanm›fl piyano, divisi yayl›lar› ve Aeolian Arp’›na
benzeyen Rüzgâr Arp›… 2004 y›l›nda günümüzün önemli
viola da gamba ustas› ve erken dönem bat› müzi¤i
toplulu¤u kurucular›ndan Jordi Savall taraf›ndan siparifl
edilen Da Pacem Domine bafll›kl› eser, ilk kez
“Lamentate” bafll›kl› albümlerinde Sarah Leonard ve
Hilliard Ensemble’nin yorumuyla befl sesli A Capella
versiyonuyla seslendirilir. Karma koro ve orkestra için
yap›lm›fl bir versiyonu da olan bu eserdeki en belirgin
özellik, dokuzuncu yüzy›l Gregoryen antifonunun temel
al›nm›fl olmas›d›r. 11 Mart 2004 tarihindeki Madrid tren
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Vox Clamant›s
Formed in 1996, ensemble Vox Clamantis comprises a
diversity of musicians – singers, composers,
instrumentalists and conductors – who have a common
interest in the Gregorian chant. Next to the Gregorian
chant, considered to be the foundation of all European
professional music culture, Vox Clamantis often
performs early polyphony and contemporary music.
Many Estonian composers, among them Arvo Pärt,
Helena Tulve, Tõnis Kaumann and Erkki-Sven Tüür
have written compositions for Vox Clamantis. Vox
Clamantis has performed together with various
internationally renowned organists like Jean Boyer,
Werner Jacob, Jon Laukvik and others, and given
concerts with Catalan soprano Arianna Savall, Italian
nyckelharpa player Marco Ambrosini, the Violoncello
Octet Amsterdam, early music consort Hortus Musicus,
new music group NYYD Ensemble and the Estonian
Philharmonic Chamber Choir. Continuous
collaboration with different musicians has inspired the
birth of impromptu programmes, based on
improvisation. In spring 2007 a new programme
“Sacred Voices” with the Tunisian singer and oud
player Dhafer Youssef was premiered. Vox Clamantis
has recorded for ECM Records, Mirare and Arion. Most
recent CD “Stella matutina”, where Gregorian Chant
and early polyphony are united with guitar
improvisations by the Weekend Guitar Trio, has
received very positive international feedback. The
ensemble gives concerts in Estonia as well as abroad.
Concert tours have taken Vox Clamantis to Finland,
Norway, Latvia, Lithuania, the Czech Republic,
Belgium, France, Luxembourg, Portugal, Poland,
Germany, Switzerland, UK, Austria, Italy, Hungary,
Greece, Canada and Lebanon. Particularly should be
highlighted the close collaboration with Le Chœur
Grégorien de Paris (the Paris Gregorian Choir), which
has resulted in concerts in different European
countries, but also in Morocco and Japan.

Tek bir kifli ve müzi¤i nas›l oluyor da kentleri, ülkeleri bir
araya getirebiliyor? Avrupa Kültür Baflkentleri Tallinn ile
‹stanbul’un öyküsü…

Çok az kültürel etkinlik daha bafllamadan bu kadar
efsaneleflmifltir. Avrupa Kültür Baflkentleri 2011 Tallinn ile
2010 ‹stanbul taraf›ndan ortaklafla gerçekleflen Arvo
Pärt’in Âdem’in Yakar›fl› adl› yeni eserinin dünya
prömiyerini yapt›¤› konser, müzik ve kültürün halklar›
nas›l bir araya getirdi¤ine, aralar›ndaki dostlu¤u nas›l
perçinledi¤ine, Türkiye ve Estonya gibi farkl› kültürel
yap›lar› aras›nda nas›l ba¤lant› kurdu¤una eflsiz bir örnek
oluflturuyor.
Tallinn’de biz, konserde çal›nan son akorun ve ard›ndan
gelen alk›fllar›n asl›nda son de¤il bir bafllang›ç
olaca¤›ndan son derece eminiz. Yepyeni hikâyelerin,
Türklerin Estonyal›lara, Estonyal›lar›n da Türklere
anlataca¤› öykülerin, masallar›n bafllang›c›. Ve ‹stanbul
2010 sonras›...
....2011 de Avrupa’n›n en iyi öyküleri Talllinn’de
anlat›lacak! 

How can one man and his music bring together cities
and countries? The story of the European Capitals of
Culture Tallinn and ‹stanbul

Very rarely does a cultural event become a legend before
it actually takes place. Arvo Pärt’s concert and the world-
premier of his new work “Adam’s Lament”,
commissioned jointly by the European Capitals of
Culture Tallinn 2011 and Istanbul 2010, is one of those
unique examples how culture and music can befriend
people, bring them together as well as connect different
cultural environments such as the Estonian and
Turkish.
We in Tallinn are confident that the last sounding chord
of the concert and the following applause is not the end,
but only the beginning. The beginning of new stories,
tales to be told from Turks to Estonians and vice versa.
And after Istanbul 2010...
...In 2011, Europe’s best stories will be told in Tallinn!
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soul was glad and at rest, and the enemy could not
come nigh me. But now the spirit of evil has gained
power over me, harassing and oppressing my soul, so
that I weary for the Lord even unto death, and my spirit
strains to God, and there is nought on earth can make
me glad. Nor can my soul take comfort in any thing, but
longs once more to see the Lord, that her hunger may
be appeased. I cannot forget Him for a single moment,
and my soul languishes after Him, and from the
multitude of my afflictions I lift up my voice and cry:
‘Have mercy upon me, O God. Have mercy on Thy
fallen creature.’”
Thus did Adam lament, and tears streamed down his
face on to his beard, on to the ground beneath his feet,
and the whole desert heard the sound of his moaning.
The beasts and the birds were hushed in grief; while
Adam wept because peace and love were lost to all men
account of his sin.
Adam knew great grief when he was banished from
paradise, but when he saw his son Abel slain by Cain
his brother, Adam’s grief was even heavier. His soul
was heavy, and he lamented and thought: “Peoples and
nations will descend from me, and multiply, and
suffering will be their lot, and they will live in enmity
and seek to slay one another.”
And his sorrow stretched wide as the sea, and only the
soul that has come to know the Lord and the magnitude
of His love for us can understand.
I, too, have lost grace and call with Adam: “Be merciful
unto me, O Lord! Bestow on me the spirit of humility
and love.”
– Saint Silouan
Translated by Rosemary Edmonds
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bombalama olaylar›ndan iki gün sonra bu eseri
bestelemeye bafllayan Arvo Pärt, bu antifonal yap›t›
terörist sald›r› kurbanlar›na ithaf eder.
– Halit Süha Çelikk›ran

38. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nde Arvo Pärt’e
sunulan Yaflam Boyu Baflar› Ödülü münasebetiyle
düzenlenecek bu konserde yeni bir eserin dünya
prömiyeri gerçekleflecek: Koro ve Orkestra ‹çin Âdem’in
Yakar›fl›. Eser ‹stanbul 2010 ve Tallinn 2011 Avrupa Kültür
Baflkentleri’nin ortak siparifli olarak bestelendi. Uzun
y›llard›r Ayanozlu Aziz Silvan’›n (1866–1938) hayat› ile
ilgilenen Arvo Pärt 1991 y›l›nda Silvan’›n yaz›lar›ndan
esinlenerek yayl› çalg›lar orkestras› için Silouans Song,
“My soul yearns after the Lord ...” adl› eseri bestelemiflti.
Pärt, Âdem’in Yakar›fl› adl› eseri Aziz Silvan’›n cennetin
yitiriliflinin ard›ndan Âdem’in ac›s›n› anlatan yaz›lar›ndan
yola ç›karak besteledi. Silvan’›n yaz› ve çizimleri fliirsel ve
etkili olmakla beraber Rus fliir sanat›n›n en de¤erli
eserlerinden. Rusça söylenen flark›lar›n metin ve düzeni
müzi¤i en ince ayr›nt›s›na kadar etkiledi. Noktalama,
hece say›s›, kelimelerin vurgusu vs beste yarat›l›rken
önemli bir rol oynad›. Arvo Pärt: “Âdem’in ismi benim
için insanl›¤›n yan› s›ra zaman, devir, konum ve
mezheplerden ba¤›ms›z olarak insanlar›n her birini ifade
eden anlamlar›n birleflimidir. Bu “üstün Âdem” bin
y›llard›r dünyam›zda yak›n›yor ve ac› çekiyor. Ata Âdem
insanl›k trajedisini öngördü ve flahsi suçu gibi günah›n›n
sonucu olarak yaflad›. ‹nsanl›¤›n tüm günahlar›n› en
derin çaresizlikle yaflad› ve ac›s›yla periflan oldu.”

Arvo Pärt
Âdem’in Yakar›fl›

Âdem, evrenin pederi, cennette bulundu¤u müddetçe
Tanr›sal sevginin hazz›na kavuflmufltu. Ama iflledi¤i
günahtan dolay› cennetten kovulduktan sonra Tanr›n›n
sevgisinden mahrum kald›; büyük bir keder içinde
k›vranmaya bafllad›. ‹çini kemiren ahlarla d›fll›yordu
büyük derdini. H›çk›r›klar› etraftaki ›ss›zl›klarda
yay›l›yordu. “Sevgili Tanr›m› üzdüm” fikri kalbini
parçal›yordu. Cennetin sonsuz güzelliklerini kaybetmesi
onu en çok üzen faktör de¤ildi, aksine ruhlar›m›z› yüce
tanr›ya yaklaflt›rabilecek onun ilahi sevgisinden mahrum
kald›¤›ndan üzülüyordu.
Ayn› flekilde Ruhulkudüs sayesinde Tanr›y› tan›m›fl olan
ruhlar sonradan Onun erdeminden mahrum kalan
Âdem’in matemine ifltirak ediyorlard›. Ruhlar, o anlar›nda
sevgili Tanr›m›z› üzdükçe yapt›klar›ndan piflman
oluyorlard›.
Yeryüzünde yaln›z kalan Âdem’in can› s›k›lmaya ve
hüngür hüngür a¤lamaya bafllad›, özellikle yeryüzünde
hiçbir nefle hissedemiyordu. Tanr›s›n› özleyerek
ba¤›rmaya bafllad›: “Ruhum Tanr›n›n varl›¤›na susam›fl
durumda, gözyafl› dökerek onun yan›na dönmek
istiyorum. Onu nas›l aramayay›m? Onun yan›nda
bulundu¤um müddetçe ruhum mest oluyordu ve

düflmanlar›m bana yaklaflam›yorlard›. Ama flimdi fleytan
beni etkilemeye ve ruhumu alt üst etmeye bafllad›.
Bunun için ruhumun ölümüme kadar Tanr›ya sad›k
kalaca¤›n› hissediyorum. Bütün varl›¤›mla Tanr›ya
sar›lmak istiyorum, hiçbir fley beni teselli edemiyor.
Ruhum hiçbir fleyde teselli bulam›yor. Tanr›m› fliddetle
arzuluyorum. Ona susam›fl durumday›m. Hiç doymadan
ona bakman›n zevkini tatmak istiyorum. Bir saniye için
bile onu akl›mdan ç›karam›yorum, kederimin içinde
bo¤ularak inliyorum, ç›rp›n›yorum: “Bana, do¤ru
yolu flafl›rm›fl olan kuluna flefaat et yüce Tanr›m.”
Âdem bu flekilde ç›rp›nmakta idi ve gözyafllar› yüzünden
gö¤süne oradan da yere dökülüyordu. Etraftaki ›ss›zl›k
Âdem’in iniltilerine flahit oluyordu. Hayvanlar ve kufllar
kederlerinden susuyorlard›. Âdem, bütün insanlar›n
yüklendi¤i günahlardan dolay› Tanr›n›n bizlere bahfletmifl
oldu¤u sükûnet ve sevgiden mahrum kald›klar› için
kederlenerek ç›rp›n›yordu.
Âdem’in cennetten kovulduktan sonra en büyük derdi bu
idi ama biraz sonra o¤lu Kayn’›n di¤er o¤lu Avel’i
öldürdü¤ünü ö¤renince kederi kat kat artt› ve tekrar
h›çk›ra h›çk›ra a¤layarak f›s›ldamaya bafllad›: “Ne yaz›k ki
bundan böyle dünyaya gelecek ve yerleflecek bütün
insan topluluklar› benden do¤acaklar ve yeryüzünü
karl›yacaklard›r, bütün bu insanlar birbirlerine düflman
olacaklar ve birbirlerini öldüreceklerdir.”
Bu üzüntüsü okyanus kadar engindi, bunu ancak Tanr›y›
ve onun sonsuz sevgisini yak›ndan tan›m›fl olan ruhlar
idrak etmektedirler.
Âdem’le beraber ben de flefaatinden mahrum kald›m ve
bütün varl›¤›mla sesleniyorum: “Tanr›m bana ac›. Beni
alçakgönüllülük ve sevgi ile güçlendir.”
– Aziz Silvan

Arvo Pärt
Adam’s Lament

Adam, father of all mankind, in paradise knew the
sweetness of the love of God; and so when for his sin he
was driven forth from the Garden of Eden, and was
widowed of the love of God, he suffered grievously and
lamented with a mighty moan. And the whole desert
rang with his lamentations. His soul was racked as he
thought: “I have grieved my beloved Lord.”
He sorrowed less after paradise and the beauty thereof –
he sorrowed that he was bereft of the love of God, which
insatiably, at every instant, draws the soul to him.
In the same way the soul which has known God
through the Holy Spirit but has afterwards lost grace
experiences the torment that Adam suffered. There is
an aching and a deep regret in the soul that has grieved
the beloved Lord.
Adam pined on earth, and wept bitterly, and the earth
was not pleasing to him. He was heartsick for God, and
this was his cry:
“My soul wearies for the Lord, and I seek Him in tears.
How should I not seek Him? When I was with him my
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Estonya Filarmonik Oda Korosu
Estonya Filarmonik Oda Korosu (EFOK) dünyada en çok
tan›nan Estonyal› müzik topluluklar›ndan biri. EFOK
1981’de yirmi y›l boyunca grubun sanat yönetmeni ve flefi
olan Tõnu Kaljuste taraf›ndan kuruldu. 2001–2007 y›llar›
aras›nda ‹ngiliz müzisyen Paul Hillier’in devrald›¤› sanat
yönetmenli¤i ve flefli¤ini, 2008–09 sezonundan bu yana
da Daniel Reuss sürdürüyor. Koronun repertuar›
Gregoryen ilahilerinden son dönem barok ve 20. yüzy›l
müzi¤ine kadar uzan›yor; Estonyal› bestecilerin (Pärt,
Tormis, Tüür, Grigoryeva, Tulev, Kõrvits, Tulve) eserlerine
daima özel önem vererek dünyaya tan›t›yorlar. Koro her
sezonda Estonya ve d›fl ülkelerde 60–70 konser veriyor.
EFOK, Helmuth Rilling, Eric Ericson, Iván Fischer, Ward
Swingle, Joseph Jennings, Neeme Järvi, Paavo Järvi,
Nikolai Alekseyev, Andrew Lawrence-King, Roland Böer,
Frieder Bernius, Stephen Layton, Marc Minkowski gibi
birçok önde gelen flefle ve Norveç, Avusturalya, Litvanya,
Prag ve Stuttgart Oda Orkestralar›, Berlin Rundfunk
Orkestras›, Konçerto Kopenhag, Konçerto Palatino,
Salzburg Camerata, Les Musiciens du Louvre-Grenoble
ile tabii ki Estonya Ulusal Senfoni ve Tallinn Oda
orkestralar›yla çal›flt›. EFOK dünyan›n dört bir yan›ndaki
festivallere konuk edildi, örne¤in BBC Konserleri,
Edinburgh Uluslararas› Festivali, Abu Gosh Müzik
Festivali, Moskova Paskalya Festivali, Bergen Uluslararas›
Festivali, Salzburg Festspiele, Musikfest Bremen vb.
Koro’nun bir baflka önemli çal›flmas› kay›tlar›yla (ECM,
Virgin Classics, Carus, Harmonia Mundi) ödüller
kazand›ran CD’ler yay›nlad›lar. 2007’de Paul Hillier ile
ç›kard›klar› “Arvo Pärt: Da Pacem” (Harmonia Mundi)
“En ‹yi Koro Performans›” dal›nda Grammy ödülünü
kazand›. Koronun toplam dokuz Grammy adayl›¤› var.
EFOK’un 2010 turne program›nda Rusya, Litvanya,
Avusturya, Fransa, ‹sviçre, ‹srail, Almanya, Hollanda ve
Belçika yer al›yor.

Eston›an Ph›lharmon›c Chamber Cho›r
Estonian Philharmonic Chamber Choir (EPCC) has
developed into the best-known Estonian music group in
the world. The EPCC was founded by Tõnu Kaljuste in
1981, who continued as the artistic director and chief
conductor of the group for two decades. In 2001–2007,
the English musician Paul Hillier took over and since
the season of 2008–2009 the EPCC has continued with
Daniel Reuss as artistic director and chief conductor.
The repertoire of the choir extends from Gregorian chant
to late baroque and the music of the 20th century, ever
special focus on the work of Estonian composers (Pärt,
Tormis, Tüür, Grigoryeva, Tulev, Kõrvits, Tulve) and
introducing it to the world. Each season the choir gives
about 60–70 concerts in Estonia and abroad. The EPCC
has cooperated with a number of outstanding conductors
and orchestras, Helmuth Rilling, Eric Ericson, Iván
Fischer, Ward Swingle, Joseph Jennings, Neeme Järvi,
Paavo Järvi, Nikolai Alekseyev, Andrew Lawrence-King,
Roland Böer, Frieder Bernius, Stephen Layton, Marc
Minkowski; with Norwegian, Australian, Lithuanian,
Prague and Stuttgardt Chamber Orchestras, Berlin
Rundfunk Orchestra, Concerto Copenhagen, Concerto
Palatino, Salzburg Camerata, Les Musiciens du Louvre-
Grenoble, and naturally with Estonian National
Symphony Orchestra and Tallinn Chamber Orchestra.
The EPCC has been a welcome guest at numerous
music festivals all over the world, for instance at BBC
Proms, Edinburgh International Festival, Abu Gosh
Music Festival, Moscow Easter Festival, Bergen
International Festival, Salzburg Festspiele, Musikfest
Bremen, etc. Another important aspect in the choir’s life
is recordings (for ECM, Virgin Classics, Carus,
Harmonia Mundi), resulting in award-winning CDs.
In 2007 their album with Paul Hillier “Arvo Pärt:
Da Pacem” (Harmonia Mundi) won the Grammy Award
for Best Choral Performance. All in all, the choir have
nine Grammy nominations. In 2010 EPCC is touring in
Russia, Latvia, Austria, France, Switzerland, Israel,
Germany, Netherlands and Belgium.

08.06.2010, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Spon sor

De¤erli iflbirli¤iyle 
Acknowledging the kind collaboration of

54

ESTONYA F‹LARMON‹K ODA KOROSU
ESTONIAN PHILHARMONIC
CHAMBER CHOIR

Estonya Filarmonik Oda Korosu
Eston›an Ph›lharmon›c Chamber Cho›r
Dan›el Reuss flef conductor

Arvo Pärt
Magnificat

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Drei Psalmen, Op. 78
No. 1, Warum toben die Heiden, Ps. 2
No. 2, Richte mich, Gott, Ps. 43
No. 3, Mein Gott, warum hast du..., Ps. 22

Cyrillus Kreek
Davud’dan 4 Psalm
4 Psalms of David 
Taaveti laul 22
Taaveti laul 104
Taaveti laul 141
Õnnis on inimene

Estonya Dini Halk fiark›lar›
Estonian Religious Folk Songs
Armas Jeesus, sind ma palun
Jeesus kõige ülem hää
Kui suur on meie vaesus

Sergei Rachmaninov
Vesper Mesi, Op. 37 
Vespers, Op.37
(Bölümler Parts: 1–6, 8, 9, 13, 15)

Dan›el Reuss
1961’de do¤an Daniel Reuss 2008 Eylül’ünden bu yana
Estonya Filarmonik Oda Korosu’nun sanat yönetmeni ve
bafl flefi. 1990 y›l›nda Capella Amsterdam’›n direktörü
olan sanatç›, konuk flef olarak Avrupa’da, aralar›nda
Concertgebouw Oda Orkestras›, Akademie für Alte
Musik Berlin, Concerto Köln, Schönberg Ensemble,
Hollanda Radyo Korosu, Collegium Vocale Gent, SWR
Vokalensemble, Stavanger Senfoni Orkestras›’n›n da
bulundu¤u birçok koro ve orkestray› yönetmek için davet
edildi. Reuss 2007’de, Händel’in Agrippina’s› ile ‹ngiliz
Ulusal Operas›’nda çok baflar›l› bir aç›l›fl yapt›. De¤iflik
koro ve müzik topluluklar›yla Harmonia Mundi etiketi
alt›nda birçok kay›t gerçeklefltirdi ve CD’leri önde gelen
müzik dergilerinde övgü dolu elefltirilerin yan› s›ra
ödüller de ald›.

Dan›el Reuss
Born in 1961, Daniel Reuss is the artistic director and
chief conductor of the Estonian Philharmonic Chamber
Choir since September 2008. In 1990 Daniel Reuss
became chief director of Cappella Amsterdam. As a
guest conductor Daniel Reuss has been invited to
conduct choirs and orchestras throughout Europe,
including the Concertgebouw Chamber Orchestra,
the Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, the
Schönberg Ensemble, the Netherlands Radio Choir,
Collegium Vocale Gent, the SWR Vokalensemble,
the Stavanger Symphony Orchestra etc. In 2007 Reuss
made a successful debut at the English National Opera
with Händel’s Agrippina. Daniel Reuss has recorded a
lot for Harmoinia Mundi with different choirs and
ensembles, his CD’s have received praising reviews in
prominent music magazines, as well as several
recording awards.
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bu alanda istisnai k›lar. Mendelssohn’un Psalm kurgusu
ve bu tarzdaki di¤er eserlerinin karakteristi¤i, bestecinin
vurgusuz hecelerde ve pek çok yerde uzun notalar
kullanmas›nda belirginleflmektedir.

Cyrillus Kreek (1889–1962)
Davud’dan 4 Psalm*
Taaveti laul 22
Taaveti laul 104
Taaveti laul 141
Õnnis on inimene

Estonya Dini Halk fiark›lar›*
Armas Jeesus, sind ma palun
Jeesus kõige ülem hää
Kui suur on meie vaesus

Müzik araflt›rmac›s› olarak y›llarca Bela Bartók gibi çal›flan
Cyrillus Kreek, daha sonra revize edece¤i ve kataloga
geçirece¤i pek çok ruhani halk flark›s› toplar. Farkl› ses
gruplar› ve solistler ve koro için 450 tane flark› yazar ve
polifonik anlay›flta 500 ilahi düzenler. 1927 y›l›nda Kreek’in
as›l bestesi olarak de¤erlendirilecek olan ünlü Estonya
Requiem’ini tamamlar. Kreek’in Davud’un Psalm’lar› adl›
yedi psalmdan oluflan kurgusu, requiem’in kapsaml›
formu ve ruhani flark›lar›n filigran yap›s› aras›nda eflsiz bir
köprü görevi görür. Özellikle 121. ve 141. Psalm’lardaki
koral benzeri erkek korosu bölümleri, requiem’in
derinli¤ini huzurlulu¤unu yans›t›r. Ayn› zamanda bu
kurgular›n ço¤unun dinsel halk flark›lar›n›n ruhundan ve
k›vrakl›¤›ndan esinlendi¤ini gösterir, “Õnnis on inimene”
bafll›kl› olan›ndaki kad›n partilerinin süslü melodi
çizgisinde oldu¤u gibi. Psalm besteleri, asla monoton
olmayan duygusal dengelili¤i sayesinde kendini bu
formdan hemen ay›r›r. Psalm’lar›n temel ald›¤› metnin
müziksel çevrimi, oldukça etkileyici bir görsel flölene
dönüflür. Kompozisyonun zaman›n› göz önüne al›rsak,
Davud’un Psalm’lar› üç gruba bölünür. En erken grup,
1914 y›l›nda besteledi¤i “Mu Jumal! Mu Jumal! Mispärast
oled sa mind maha jätnud” (Tanr›m, Tanr›m, Niçin Beni
Yüzüstü B›rakt›n?) bafll›kl› 22 numaral› Psalm, “Kui
armsad on su hooned” (Nas›l da Sa¤lam Senin
Tap›naklar›n) bafll›kl› 84 numaral› Psalm’lardan
oluflmaktad›r. Kalan iki grupsa, 1923 y›l›nda besteledi¤i
“Õnnis on inimene” (Kutsanm›fl Adam) ve “Kiida, mu
hing Issandat” (Tanr› Kutsas›n, Ah! Ruhum) bafll›kl› 104
numaral›, “Päeval ei pea päikene…” (Günefl O Güne
De¤in Tesir Etmeyecek…) bafll›kl› 121 numaral› ve “Issand,
ma hüüan su poole” (Efendimiz, Sana A¤l›yorum) bafll›kl›
141 numaral› Psalm’lardan oluflur. Form olarak ayr›
görünse de bestecinin eserleriyle stilistik bir ba¤› vard›r.
Ortodoks Kilisesi’nin melodileri ve stiliyle flark› söyleme
gelene¤iyle ba¤› olan müzikler, Cyrillus Kreek’in bestesini
genele olarak biçimlendirir. Bu etkileyici yap›t›n yan› s›ra,
baflta da belirtti¤imiz gibi, Kreek yüzlerce Estonya ve
Estonya-‹sveç halk ilahisini toparlar ve üç ve dört ses için

yeniden derler. Sa¤laml›k, istikrar, amaçl› olmak ve eserin
kati sistemi, bu eserlerin ilk baflta yeniden derlemek
olarak ele al›nm›fl olsa da kilise korosu repertuar›n› ve
korosunu yenilemek aç›s›ndan bir bulufl oldu¤unu
anlamam›za yard›mc› olmaktad›r. Ayn› zamanda halk
flark›lar›n›n ve ilahilerinin kilisede söylemek için bir f›rsat
yaratt›¤›n› da ortaya koyar. Kreek her ne kadar derledi¤i bu
ilahilerin bu amaçla kullan›ld›¤›n› görecek kadar çok uzun
yaflamam›fl olsa da, günümüzde bu yap›tlar›n temel
fonksiyonun bu yönde bir gereksinime dönüfltü¤ü bir
hakikat ve Kreek’in baflar›s›d›r.

Sergei Rachmaninov (1873–1943)
Vesper Mesi, Op. 37**
(Bölümler: 1–6, 8, 9, 13, 15)

1917 Ekim Devrimi s›ras›nda ülkesinden, bir daha
dönmemek üzere ayr›lan, uzun süre Avrupa’da yaflayan
ve Amerika’da ölen Rahmaninov’un insan sesi için
yazd›klar› ülkesinde pek bilinmez. Bunlar aras›nda çeflitli
liedler, ikisi Puflkin’in eserleri üzerine uygulanan üç opera
(Aleko, 1893; Cimri fiövalye, 1903; Francesco da Rimini,
1905), Koro, Solistler ve Orkestra ‹çin Çanlar (Opus 35,
1913) ve dini eser olarak da Aziz Yahya Litürjisi (Opus 31,
1910) ve Vesper Mesi (Opus 37, 1915) say›labilir. Koro
eserlerinin en baflar›l›s› olarak kabul edilen Vesper
Mesi’ni Rahmaninov 1915 y›l›n›n ocak ve flubat aylar›nda,
yaln›zca iki haftal›k bir çal›flmayla, eflliksiz (a capella)
koro için yazm›flt›r. Rusça ad› “Vsenoflçnoye Bdeniye”
(Gece Boyu ‹badeti) olan bu eser, ‹ncil’den al›nan ve
Roma Katolik Kilisesi’nde gece saat ikide yap›lan ve ertesi
sabah da süren dualarla (Matutin) günefl bat›m›nda
yap›lan dualar› (Vesper) kapsamakla birlikte, Vesper
ad›yla tan›nmakta ve bu ayinleri yans›tan 13 bölümden
oluflmaktad›r. Bunlar›n en tan›nan› ve çok yorumlanan›,
“Mutlu Ol, Tanr›’n›n Anas›” sözleriyle bafllayan 6. Bölüm
Ave Maria’d›r. Rus Kilisesi’nin eski melodik ilahileri,
Rahmaninov’u çocuklu¤undan beri çok etkilemifl, hatta
büyülemifltir. O da, bu müzikli dualar›n baz›lar›n›
geleneksel biçimlerini bozmadan alm›fl, baz›lar›n›n da
as›llar›n› örnek alarak, eskiye uyum sa¤layan ezgiler
fleklinde yeniden bestelemifl; bestecinin kendi deyimiyle
“eski melodinin ruhunu ve ayin müzi¤ini bilinçli olarak
taklit ederek” stil yönünden bütünlefltirmifltir. Böylece
Rahmaninov’un ba¤›ms›z bir yaklafl›mla yazd›¤›
bölümlerin baz›lar› basit ilahi olarak kalm›flsa da, eser bir
bütün olarak büyük bir derinli¤i yans›t›r. Rahmaninov’un
tüm yaflam›n›n en baflar›l› eseri olarak tan›mlad›¤› Vesper
Mesi, Moskova Synodal (Rus-Ortodoks) Kilise Korosu
taraf›ndan 1915’te Moskova’da ola¤anüstü bir baflar›yla
seslendirilmifl, eserin yank›lar› 1917 Ekim Devrimi’ne
kadar da sürmüfltü. 

* Program Notu: Halit Süha Çelikk›ran
** Program notu: ‹rkin Aktüze
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PROGRAM NOTLARI

Arvo Pärt (1935)
Magnificat (1989)*

Yüzy›l›m›z›n en önemli bestecilerinden biri olan Arvo
Pärt’in 1989 y›l›nda besteledi¤i vokal eseri Magnificat,
1970’lerin ortas›nda Pärt’in kendi buluflu olan
tintinnabuli stilinde yaz›lm›flt›r. Yap›t, soprano solo,
soprano I ve II, alto, tenor ve bastan oluflan karma bir
koro için tasarlanm›flt›r. Arvo Pärt’in efli Nora onun
müzi¤i hakk›nda flunlar› söyler: “Tintinnabuli kavram›,
kilometrelerle hatta metrelerle bile ölçülemeyen, fakat
sadece milimetrelerle ölçülebilen, oldukça seyreltilmifl bir
ses dünyas› için duyulan derin arzudan do¤du. Sonuna
do¤ru gitgide dinleme ilgisine yo¤unlafl›l›r. Müzi¤in
azalarak kaybolmas›ndan sonraki noktada özellikle
nefesinizi, kalp at›fl›n›z›, ayd›nlanmay› ya da
havaland›rma sistemini duyuyor olmak kayda de¤er bir
fley...” Yap›sal olarak eser, Paul Hillier’in de dedi¤i gibi,
verse ve tutti olarak ikiye ayr›labilir. Verse bölümleri,
melodik çizginin olabildi¤i kadar afla¤›s›nda olan,
ço¤unlukla orta do notas›nda konuflland›r›lm›fl bir
sopranoyu kapsar. Buna karfl›l›k tutti bölümleri üç, dört
ya da alt› sesli partiden oluflabilir. Solist soprano tutti
bölümlerinde kat›l›r. Paul Hillier, Arvo Pärt’in eserlerinin
icralar› için büyük yard›m sa¤lar. Zira ad›m ad›m
ilerlemek yerine do¤rudan müzi¤in do¤as› gere¤i
kendili¤inden akmas› gereken tintinnabuliler müzi¤inin
yumuflak bir flekilde söylenmesinin zorluklar›n› çok iyi
bilmektedir. Bir cümlenin ortas›nda s›kl›kla ortaya ç›kan
daha uzun notalardan yükselen muhtemel yumrulu
yap›lar için (ki Magnificat bu tarz anlarla doludur), “bu
uzun notalar kolayca ‘ölebilir’, bu yüzden neredeyse
flark›c›lar›n ritim saymalar›n› duyabilirsiniz ve notan›n
sonunda yaklaflt›¤›n›z fleyin bir sonraki ses perdesine
do¤ru yükselen sesler oldu¤unu fark edersiniz.”
yorumunda bulunur Paul Hillier. Ayr›ca icrac›lar›n tüm
dikkatlerini yo¤un bir flekilde saf aral›klar›n net
duyurulmas›na vermeleri gerekti¤ini ve normalde olmas›
gerekenden daha a¤›r ve anlafl›l›r bir flekilde, sanki prova
yap›yormuflças›na seslendirmelerini sal›k verir. Paul
Hillier, “Bu teknikleri erken dönem yorumlamalar›m
s›ras›nda edindi¤im deneyimlerden ödünç ald›¤›m›
söylemem tesadüf olmayacakt›r” der. Tintinnabulasyon,
Arvo Pärt’in Magnificat’›ndaki en önemli unsurdur.
Pärt’in biyograf› ve yak›n arkadafl› Paul Hillier’e göre,
Magnificat “onun en saf ve rafine halinde tintinnabuli
tekni¤ini gösterir.” Arvo Pärt ayr›ca v›z›lt›lar kullan›r;
yap›t›n merkezi tonalitesini oluflturan daima soprano
solo çizgisinin tek kald›¤› üçüncü do notas› gibi,
parçan›n sonuna yak›n altoda duyulan ikinci bir sol
çizgisinde belirginleflen... Bu v›z›lt›lar›n bir flekilde
parçan›n devaml›l›k ve tekrar duygusunu sa¤lad›¤›na
inan›lmaktad›r.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Drei Psalmen, Op. 78*
No. 1, Warum toben die Heiden, Ps. 2
No. 2, Richte mich, Gott, Ps. 43
No. 3, Mein Gott, warum hast du..., Ps. 22

Felix Mendelssohn’u öncelikli olarak enstrümantal müzik
bestecisi olarak bilen yirminci yüzy›l müzikseverleri için
sürpriz olabilir ancak bestecinin tüm üretkenli¤inin
neredeyse dörtte birini yazd›¤› koral müzikler
oluflturmaktad›r. En iyi bilinen St. Paul ve Elijah
oratoryolar› ve di¤er fazla say›daki efllikli eserlerine ek
olarak hat›r› say›l›r miktarda kilise müzi¤i ve a capella
flark›lar yazm›flt›r. 1843 y›l› sonlar›yla 1844 bafllar›nda,
kral›n talebi üzerine Berlin Katedral Korosu için yazd›¤›
Üç Psalm (Opus 78) iflte Mendelssohn’un bu türde
yazd›¤› eserlerdendir. Bas›m› ancak 1848 y›l›nda
gerçekleflen, çeflitli solist kombinasyonlar›yla birlikte
sekiz partili a capella korosu için yaz›lan bu eser, doku ve
renk olarak Mendelssohn’un orkestra müzik paletinden
ç›km›fl gibidir. Güzel oldu¤u kadar a¤›rbafll› da olan bu
Psalm’larda, Mendelssohn daha erken ‹talyan dinsel
müzi¤e karfl›l›k olarak ortaya ç›kan Alman halk flark›lar›
ve antifoniler ile polifonik Lutheran kilise müzi¤inin
elementlerini birlefltirerek bir form oluflturur. Konservatif
bir dilde yaz›lmas›na karfl›n, Psalm’lar, 16. yüzy›l ‹talyan
çizgisel kontrpuan anlay›fl›ndaki Tu es Petrus (1827) ve
Hora est’in (1828) sahip oldu¤u kas›tl› bir arkaizm
göstermez. Öte yandan, Mendelssohn, Liszt’in ses
renklendirme ve yeni oluflmakta olan Wagner dilinden
kaç›n›r. Metnin bafll›ca sözlerinin müzikal jestler
yard›m›yla resmedilmesini denemeye çal›flmaz. Bu bask›
ve k›s›tlama, baz› zamanlar solo ses için yazd›¤›
eserlerde banalli¤e varan sonuçlar do¤ursa da, koral
eserlerinin a¤›rbafll› ve dinsel bir hava kazanmas›n›
sa¤lar. Opus 78 serisinin ilki olan “Warum toben die
Heiden?” (Uluslar Neden Hiddetleniyor?) bafll›kl› 2
numaral› Psalm, 15 Aral›k 1843 tarihinde tamamlan›r.
“Gloria” bölümündeki dört partili kanonu ve atnifonal
pasajlarla örülü girifliyle oldukça güçlü bir eserdir. Bu tarz
karakterler esere dinsel-heybetli bir hava katar. 3 Ocak
1844 tarihinde bitirilen 43 numaral› “Was betrübest du
dich, meine Seele?” (Neden Üzgünsün Ruhum?) bafll›kl›
ikinci Psalm, Mendelssohn’un 1837 y›l›nda besteledi¤i
Opus 42, 42 numaral› Psalm’›yla ayn› metne sahiptir ve
paralel müzikal pasajlar› içerir. Ancak 43 numaral›
Psalm’da, orkestra olmamas› ve partili yaz›m›n elveriflli
ve düzgün biçime sahip olmas› sebebiyle yap›sal doku
biraz daha incedir. Mendelssohn bu seriyi 1844 y›l›
bafllar›nda besteledi¤i “Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?” (Tanr›m, Tanr›m, Niçin Beni
Yüzüstü B›rakt›n?) bafll›kl› No. 3, 22 numaral› Psalm,
bafll›¤›na ra¤men bir melodram havas›ndan uzak,
geleneksel dinsel anlamlar›na s›k› s›k›ya ba¤l› bir
anlay›flta yaz›lm›flt›r. Bu etki eksikli¤i özellikle, metnin
do¤al tutkusu göz önüne al›nd›¤›nda çok çarp›c›d›r.
Parçan›n ba¤lamsal tekdüzeli¤i ve stilinin basitli¤i onu
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Bach’›n Solo Keman için eserleri ile Berio ve Bartók’un
yer ald›¤› resital albümleri bulunuyor. Sanatç› on yedinci
yüzy›l ‹talya’s›ndan solo do¤açlamalar› araflt›ran bir
topluluk olan The Division Lobby ile ilk konserlerinde
birlikte çald›. Avison Ensemble ile yeni heyecan verici
giriflimleri Vivaldi’nin Opus 8 konçertolar› ile Arcangelo
Corelli’nin tüm yap›tlar›n›n kay›tlar›ndan olufluyor.
Sanatç›, William Herschel’in Re minör Keman
Konçertosu’nu da Avison Ensemble’la yeniden
canland›rd›. Pavlo Beznosiuk, Londra Guildhall Müzik ve
Drama Okulu’nda barok keman dersleri veriyor.

Pavlo Beznos›uk
A long-standing presence on the early music scene,
Pavlo Beznosiuk has earned the respect of musicians,
audiences and critics alike through his virtuosity and
versatility on Renaissance, baroque and classical violins
and violas. He has a formidable reputation throughout
the world as a soloist, chamber musician, and
increasingly as a director. As well as directing the
Avison Ensemble, Pavlo performs a continuing role as
leader/director of the Academy of Ancient Music. He
has also directed the Orchestra of the Age of
Enlightenment, the Hanover Band, L’Arte dei Suonatori
and Le Jeune Orchestre Atlantique. Beznosiuk’s
extensive list of recordings is testament to his popularity
as one of the field’s outstanding players. These include
an acclaimed version of Biber’s “Rosary” Sonatas with
the actor Timothy West, Vivaldi’s Violin Concerti Op.6
with the AAM, world premiere recordings of music by
J.J. Walther and J.P. von Westhoff, Mozart’s Sinfonia
Concertante with Monica Huggett, and prize-winning
recordings of the Schubert Octet and Cherubini
Quartets with the Ensemble Hausmusik. His
groundbreaking five-year project with the Avison

Ensemble to record Avison’s entire output is drawing to
a close with the recent and much-praised release of
Avison’s arrangements of Scarlatti’s keyboard sonatas.
The next year sees the release of Beznosiuk’s recordings
of J.S. Bach’s solo sonatas and partitas (on LINN
Records), and Händel’s Concerti Grossi Op.6 with the
Avison Ensemble, as well as duo recitals and a
recording of Mozart’s Sinfonia Concertante with Rachel
Podger, performances of Haydn’s violin concerti with
the AAM, and recitals combining Bach’s solo violin
music with music by Berio and Bartók. He also
participates in the first concerts of The Division Lobby,
an ensemble exploring solo improvisation from
seventeenth-century Italy. Exciting new ventures with
the Avison ensemble include recordings of Vivaldi’s
Op.8 concerti and the entire output of Arcangelo
Corelli. Pavlo resurrected William Herschel’s violin
concerto in D minor with the Avison Ensemble. Pavlo
Beznosiuk teaches baroque violin at the Guildhall
School of Music and Drama in London.

Joanne Lunn
Joanne Lunn Royal College of Music’de ö¤renim gördü.
Konserleri, St Matthew Passion (OAE), Mesih (Halle
Händel Festivali), Haydn’›n Heiligmesse,
Harmoniemesse ve Paukenmesse’i (Monteverdi
Korosu/Sir John Eliot Gardiner), Bach’›n Magnificat’›
(BBC Konserleri/Academy of Ancient Music), Haydn’›n
Mevsimler’i (Huddersfield), Fauré’nin Requiem’i
(Toulouse), Si minör Mass (Les Musiciens du Louvre),
Mozart’›n Do minör Mass’i (City of London Sinfonia),
Paskalya Oratoryosu (BBC NOW), Nelson’un Mass’i
(Ulster Orchestra), L’Allegro, Il Penseroso ed il Moderato
(Händel Festivali, Göttingen), St John Passion (Bath
Abbey), Yarat›l›fl (Cadogan Hall), Moskova Çaykovski
Konser Salonu’nda Mahler’in 4. Senfoni’si, The Sage’de
Si minör Mass, Gateshead, Zelenka Missa Votiva (Musik
Podium Stuttgart), Rutter’›n Çocuklara Mass’i (St Paul
Katedral’inde), Mozart’›n Exsultate Jubilate’i ve Mahler’in
4. Senfoni’si (Moskova Çaykovski Konser Salonu), Si
minör Mass (The Sage, Gateshead) ve Ribchester’de
Mesih olarak say›labilir. Operalar› aras›nda
Monteverdi’den L’Incoronazione di Poppea
(ENO/Christophers), Bir Yaz Gecesi Rüyas›’nda Helena
(Venedik/Sir John Eliot Gardiner), Dido ile Aeneas
(‹spanya) ve Sir Jonathan Miller yönetiminde Philip
Pickett ile Pekin Uluslararas› Müzik Festivali’nde
Monteverdi’nin –bir k›sm› sahnelenen– Orfeo Paris’te’si
yer al›yor. Kay›tlar›, Vivaldi’nin Laudate Pueri’si (The
King’s Consort/Hyperion), Haydn’›n Mass’leri
(Monteverdi Korosu/Philips), Rutter’›n Çocuklara Mass’i
(City of London Sinfonia/Collegium), Sir John Eliot
Gardiner’›n Bach kantatlar› serisi (Deutsche
Grammophon), Bach’›n Paskalya Oratoryosu (Stuttgart
Kammerchor/Carus), Bach’›n Çoksesli ‹lahileri (The
Hilliard Ensemble/ECM) ve Mesih’tir (RPO). Sürmekte
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DÖRT MEVS‹M VE ÖTES‹
FOUR SEASONS AND BEYOND

Academy of Anc›ent Mus›c
Pavlo Beznos›uk flef & solist conductor & soloist
Joanne Lunn soprano

‹lkbahar Spring
Antonio Vivaldi
Mi Majör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 1, RV 269, 
“La Primavera”
Violin Concerto in E Major, Op.8, No.1, RV269, 
“La Primavera”
Allegro
Largo
Allegro

Henry Purcell
Fairy Queen’den ‹lkbahar Aryalar›, Z 629
Spring Arias from The Fairy Queen, Z629
“Thus the ever grateful Spring”
“See, see my many colour’d fields”
“Dance for the followers of the night”
“See, even night herself is here”
“Dance for the haymakers”
“Now the night is chas’d away”

Yaz Summer
Antonio Vivaldi
Sol minör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 2, RV 315,
“L’Estate”
Violin Concerto in G minor, Op.8, No.2, RV315,
“L’Estate”
Allegro non molto
Adagio-Presto
Presto

Georg Friedrich Händel
Zaman ve Gerçe¤in Zaferi’nden Arya, HWV 71
Aria from The Triumph of Time and Truth, HWV71
“Like Clouds, stormy winds them impelling”

Sonbahar Autumn
Georg Friedrich Händel 
Ezio’dan Arya “Finchè un zeffiro soave” Aria from Ezio

Antonio Vivaldi
Fa Majör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 3, RV 293,
“L’Autunno”

Violin Concerto in F Major, Op.8, No.3, RV293,
“L’Autunno”
Allegro
Adagio molto
Allegro

K›fl Winter
Georg Friedrich Händel
Giulio Cesare’dan Arya “Da Tempeste” 
Aria from Giulio Cesare “Da Tempeste”

Antonio Vivaldi
Fa minör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 4, RV 297,
“L’Inverno”
Violin Concerto in F minor, Op.8, No.4, RV297,
“L’Inverno”
Allegro non molto
Largo
Allegro

Pavlo Beznos›uk
Uzun zamand›r erken dönem müzi¤i üzerine çal›flan
Pavlo Beznosiuk Rönesans, barok, klasik keman ve
viyolalar konusundaki virtüözlü¤ü ve çok yönlülü¤ü
nedeniyle müzisyenlerin, izleyicilerin ve elefltirmenlerin
sayg›s›n› kazand›. Tüm dünyada solist, oda müzisyeni ve
ünü gittikçe yay›lan direktör olarak inan›lmaz bir flöhreti
olan sanatç›, Avison Ensemble’› yönetmenin yan› s›ra
Academy of Ancient Music’in direktörlü¤ünü de
üstleniyor. Yönetti¤i orkestralar aras›nda Age of
Enlightenment, Hanover Orkestras›, L’Arte dei Suonatri
ve Le Je une Orchestre Atlantique de bulunuyor.
Beznosiuk’un kay›tlar›n›n listesi, bu alanda öne ç›kan bir
icrac› olarak popülerli¤inin bir belgesi gibidir. Bunlar›n
aras›nda aktör Timothy West ile Biber’in Rosary’sinin
alk›fllarla karfl›lanan versiyonunun kayd›; AAM ile
Vivaldi’nin Opus 6 Keman Konçertosu’nun kayd›, 
J.J. Walther ve J.P. von Westhoff müzi¤inin dünya
prömiyeri kayd›, Monica Huggett ile Mozart’›n Sinfonia
Concertante’sinin ve Ensemble Hausmusik ile
Schubert’in Sekizlisi’nin ve Cherubini’nin Dörtlüsü’nün
ödül de kazanm›fl olan kay›tlar› say›labilir. Avison
Ensemble ile gerçeklefltirmekte oldu¤u ç›¤›r açan befl
y›ll›k projesi, Avison’un tüm eserlerinin albümüyle
sonuna yaklafl›yor; en son ç›kan ve çok övgü alan
Scarlatti’nin klavyeli çalg›lar sonatlar›n›n Avison
düzenlemeleri de yay›nland›. Yay›nlanan Beznosiuk
kay›tlar› aras›nda J.S. Bach’›n solo sonatlar› ve partitalar›
(LINN Record), Händel’in Opus 6 Concerto Grosso’lar›,
düet resitalleri, Rachel Podger ile Mozart’›n Konçertant
Senfonisi, AAM ile Haydn’›n Keman Konçertosu ve
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kay›tlar› Decca’n›n L’Oiseau-Lyre etiketiyle
gerçeklefltirildi; bu kay›tlar barok ile klasik orkestra
literatürünün ço¤unu içeriyor. Bunlar, Mozart’›n tüm
senfonileri ile Beethoven’›n piyano konçertolar›n›n
dönem çalg›lar›yla ilk kayd› ve Cecilia Bartoli, Emma
Kirby ve John Sutherland’›n yer ald›¤› ödüllü opera
kay›tlar›d›r. Daha sonraki projeleri de EMI, Chandos,
Erato ve Harmonia Mundi etiketleriyle ç›kan kay›tlarla
sonuçland› ve orkestran›n Cambridge King’s College
Korosu, Cambridge Trinity College Korosu, Oxford New
College Korosu ile yapt›¤› ödül kazanan kay›tlar›
yay›nland›. Orkestra son zamanlarda Richard Egarr ile
Händel’in tüm enstrümantal müziklerini Opus 1–7
bafll›¤›yla kaydederek yepyeni bir aflamaya ulaflt›. Son
y›llarda yapt›klar› di¤er kay›tlar, Egarr ile J.S. Bach’›n tüm
Brandenburg Konçertolar›, Stephen Layton ve Cambridge
Trinity College Korosu ile Purcell ve Händel CD’leri,
EMI’den Stephen Cleobury ve Cambridge King’s College
Korosu ile Händel’in Messiah’›d›r. AAM Orkestras›
Cambridge Üniversitesi bünyesinde yer al›yor.

Academy of Anc›ent Mus›c
Recently hailed as “a superb period instrument band”
by the New York Times, the Academy of Ancient Music
is a household name renowned worldwide for its
energized, passionate performances of baroque and
classical music. Since it was founded by Christopher
Hogwood in 1973, the AAM has reached music lovers
on a global stage with over 250 recordings and live
performances on every continent except Antarctica. The
AAM specialises in performing on instruments and in
styles dating from the time when the music was
composed. Under Hogwood’s leadership it established
itself as a leading authority on how music was originally
performed. This pioneering work had a transformative
impact on the world of classical music, and lies at the
heart of the AAM’s reputation for musical excellence. In
2006, Hogwood passed leadership of the AAM on to
Richard Egarr. In his first three years as Music Director,
Egarr has led tours to four continents, released CDs
which have already won Gramophone, MIDEM and
Edison awards, and founded the award-winning Choir
of the AAM. Concerts with Egarr in 2009–10 see the

orchestra performing music from Castello and
Monteverdi to Finzi and Britten around the world.
Highlights include a tour of music by anniversary
composers Purcell and Haydn to Africa and the Far
East, a Christmas tour of Händel’s Messiah around
Europe, and a fascinating programme showcasing the
music of Monteverdi’s little-known contemporary Dario
Castello. The vitality of the AAM’s music making
continues to be fostered by a range of guest directors.
This season the orchestra works with Pavlo Beznosiuk,
who directs a programme contrasting the Pergolesi and
Vivaldi settings of the Stabat Mater; violinist Giuliano
Carmignola, who directs early masterpieces by
Mendelssohn and Schubert; Stephen Cleobury, who
conducts a major European tour of Monteverdi’s
Vespers will the choir of King’s College, Cambridge;
Paul Goodwin, who conducts Haydn symphonies at
Esterháza Palace, the historic seat of the composer’s
patrons; and Stephen Layton, who conducts the AAM’s
traditional Good Friday performance of J.S. Bach’s St
John Passion with Polyphony. The AAM’s pioneering
recordings under Hogwood for Decca’s L’Oiseau-Lyre
label cover much of the baroque and classical orchestral
canon. They include the first recordings on period
instruments of Mozart’s complete symphonies and
Beethoven’s piano concertos, and prize-winning opera
recordings starring Cecilia Bartoli, Emma Kirkby and
Joan Sutherland. Further projects have resulted in
recordings for EMI, Chandos, Erato and Harmonia
Mundi, and the orchestra has released award-winning
recordings with the choirs of King’s College,
Cambridge, Trinity College, Cambridge and New
College, Oxford. With Richard Egarr, the orchestra has
recently completed a landmark new cycle of Händel’s
complete instrumental music published as Op.1–7.
Other recent releases include J.S. Bach’s complete
Brandenburg Concertos with Egarr, Purcell and Händel
discs with Stephen Layton and the Choir of Trinity
College, Cambridge on Hyperion, and, for EMI,
Händel’s Messiah with Stephen Cleobury and the Choir
of King’s College, Cambridge. The AAM is Orchestra-
in-Residence at the University of Cambridge.

PROGRAM NOTLARI

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Mi Majör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 1, RV 269,
“La Primavera”*
Allegro
Largo
Allegro

Vivaldi’nin besteledi¤i yüzlerce konçerto aras›nda
Mevsimler bafll›kl› solo keman ve yayl› çalg›lar için
konçertolar›n›n özel bir yeri olmas›na bir neden de eserin
dört mevsimi tasvir etmesine karfl›n, tümüyle bahar
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olan ve gelecekteki çal›flmalar› aras›nda Saul (Cappella
Amsterdam), J.C. Bach’›n ilk performanslar›ndan
Mailänder Vesperpsalmen (Concerto Köln, Dresden),
Bach kantatlar› (Le Concert Lorrain), Dido & Aeneas’tan
Belinda (Varflova), M›s›r’da ‹srail (Düsseldorfer
Symphoniker), St John Passion (Les Musiciens du
Louvre/Minkowski), Si minör Mass (BBC NOW), Saul
(Estonya Filarmonik Oda Korosu/Reuss) ve L’Allegro, St
Gallen bulunmakta. Daha sonraki iki önemli çal›flmas›
ise Niedersächsische Musiktage’da Bach kantatlar› ve
Japonya’daki Bach Collegium’dur.

Joanne Lunn
Joanne Lunn studied at the Royal College of Music.
Concert appearances include St Matthew Passion
(OAE), Messiah (Halle Händel Festival), Haydn
Heiligmesse, Harmoniemesse and Paukenmesse
(Monteverdi Choir/Sir John Eliot Gardiner), Bach
Magnificat (BBC Proms/Academy of Ancient Music),
Haydn The Seasons (Huddersfield), Fauré Requiem
(Toulouse), B minor Mass (Les Musiciens du Louvre),
Mozart C minor Mass (City of London Sinfonia), Easter
Oratorio (BBC NOW), Nelson Mass (Ulster Orchestra),
L’Allegro, Il Penseroso ed il Moderato (Händel Festival,
Göttingen), St John Passion (Bath Abbey), The Creation
(Cadogan Hall), Mahler 4th Symphony at the
Tchaikovsky Concert Hall, Moscow, Mass in B Minor at
the Sage, Gateshead, Zelenka Missa Votiva (Musik
Podium Stuttgart), Rutter Mass of the Children (St
Paul’s Cathedral), Mozart Exsultate Jubilate and Mahler
4th Symphony (Tchaikovsky Concert Hall, Moscow),
Mass in B minor (The Sage, Gateshead) and Messiah in
Ribchester. Operatic credits include Monteverdi’s
L’Incoronazione di Poppea (ENO/Christophers), Helena
A Midsummer Night’s Dream (Venice/Sir John Eliot
Gardiner), Dido and Aeneas (Spain) and semi staged
productions of Monteverdi’s Orfeo in Paris and for the
Beijing International Music Festival with Philip Pickett
directed by Sir Jonathan Miller. Recordings include
“Vivaldi Laudate Pueri” (The King’s Consort/Hyperion),
“Haydn Masses” (Monteverdi Choir/Philips), Rutter
“Mass of the Children” (City of London
Sinfonia/Collegium), Sir John Eliot Gardiner’s “Bach

Cantatas” cycle (Deutsche Grammophon), Bach “Easter
Oratorio” (Stuttgart Kammerchor/Carus), Bach
“Motets” (The Hilliard Ensemble/ECM) and “Messiah”
(RPO). Recent and future engagements include Saul
(Cappella Amsterdam), the first performances of J.C.
Bach’s Mailänder Vesperpsalmen (Concerto Köln in
Dresden), Bach Cantatas (Le Concert Lorrain), Belinda
Dido & Aeneas (Warsaw), Israel in Egypt (Düsseldorfer
Symphoniker), St John Passion (Les Musiciens du
Louvre/Minkowski), Mass in B minor (BBC NOW),
Saul (Estonian Philharmonic Chamber Choir/Reuss)
and L’Allegro in St Gallen. Subsequent engagements
include Bach Cantatas at the Niedersächsische
Musiktage and also for Bach Collegium Japan.

Academy of Anc›ent Mus›c
Academy of Ancient Music (AAM), New York Times
taraf›ndan “harika bir dönem çalg›lar› orkestras›” diye
övülen, enerji ve tutku dolu barok ve klasik müzik
performanslar›yla dünyaca ünlü grubun, gündelik dilden
al›nma ad›d›r. AAM, Christopher Hogwood taraf›ndan
1973 y›l›nda kuruldu¤undan bu yana 250’nin üzerinde
kay›tla ve Antartika d›fl›nda bütün k›talarda verdikleri
konserlerle dünyan›n tüm müzikseverlerine ulaflt›.
Hogwood’un önderli¤inde, müzi¤i bestelendi¤i zaman›n
çalg›lar› ve biçemleriyle icra etmek konusunda
uzmanlaflarak, müzi¤in özgün olarak nas›l
seslendirilebilece¤i konusunda etkin söz sahibi olmay›
baflard›. Bu öncü çal›flma, dünya klasik müzi¤i üzerinde
büyük bir dönüfltürücü etki yapt› ve AAM’in müzikte en
üstün kaliteyi gözetmesinin getirdi¤i hakl› flöhretin de
özünü oluflturdu. Hogwood 2006 y›l›nda AAM’in
önderli¤ini Richard Egarr’a devretti. Müzik direktörü
olarak ilk üç y›l›nda Egarr, dört k›tada turneler düzenledi.
Gramophone, MIDEM ve Edison ödüllü kay›tlara imza
atarak AAM Korosu’nu kurdu. Orkestra Egarr ile
2009–10 sezonunda, Castello ile Monteverdi’den Finzi
ile Britten’e uzanan bir müzik yelpazesiyle tüm dünyada
konserler veriyor. Afrika ve Uzakdo¤u’ya turnelerinde,
y›ldönümü kutlanan besteciler Purcell ile Haydn’dan
eserler, Avrupa’ya Y›lbafl› turnesinde Händel’den
Messiah ve Monteverdi’nin çok az tan›nan ça¤dafl› Dario
Castello’nun müzi¤ini içeren oldukça ilgi çekici bir
programlar› var. AAM, müzi¤indeki canl›l›¤› besleyen
konuk flefleri a¤›rlamaya devam ediyor. Bu sezon,
orkestra Paulo Beznosiuk ile çal›flt› ve sanatç› Pergolesi
ile Vivaldi’nin Stabat Mater’i üzerine bir program yönetti;
kemanc› Giuliano Carmignola, Mendelssohn ve
Schubert’in ilk dönem baflyap›tlar›n› icra etti; Cambridge
King’s College Korosu direktörü olan Stephen Cleobury,
Monteverdi’nin Vesper’i ile Avrupa turnesinde AAM’in
konuk flefi oldu; Paul Goodwin besteci hamilerinin
tarihsel mekân› Esterháza Saray›’nda Haydn konserini
yönetti; Stephen Layton AAM’in geleneksel Kutsal Cuma
performans›n› yöneterek J.S. Bach’›n St John Passion
eserini seslendirdi. Hogwood yönetimindeki AAM’in
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çamlar tutuflur gibidir. Guguk kuflunun ça¤r›s›n› kumru
ve saka cevaplar. Hafifçe esen meltemle poyraz birden
yar›fl›r. Küçük çoban, fliddetlenen rüzgârdan korkarak
a¤lar; sürünün gelece¤i tehlikededir.” 2. Bölüm 4/4’lük
ölçüdeki Adagio’da ise solo keman, yaklaflan f›rt›nadan
dolay› çoban›n endiflesini melankolik biçimde anlat›r.
Yaz’›n son bölümü 3/4’lük ölçüdeki çok h›zl› tempoda,
Presto’da f›rt›na patlam›flt›r: “Korkular› do¤ru ç›km›flt›r:
Gök gürlemekte, flimflekler çakmakta, ya¤an dolu ürünü,
gururlu bu¤day baflaklar›n› k›rmaktad›r.”

Georg Friedrich Händel (1685–1752)
Zaman ve Gerçe¤in Zaferi’nden Arya, HWV 71**
“Like Clouds, stormy winds them impelling”

Prens Francesco Maria Ruspoli’nin saray dokümanlar›
aras›nda yap›lan çal›flmalar, Händel’in kantatlar›n›n ve
vokal eserlerinin büyük bir bölümünün, bestecinin
Roma’daki en önemli patronlar›ndan Marki Ruspoli için
yaz›ld›¤›na iflaret eder. Tabii Ruspoli d›fl›nda da Händel’in
önemli patronlar› olur. Roma’daki nüfuzlu isimlerden
Kardinal Ottoboni, Kardinal Benedetto Pamphili ve
Kardinal Colonna bunlar›n bafl›nda gelir. Bestecinin,
Kardinal Ottoboni ve Kardinal Pamphili için yazd›¤›
‹talyan kantatlar› aras›nda çok önemli eserlere rastlamak
mümkün; Händel’in besteledi¤i kantatlar›n büyük
bölümü, yüksek standarda sahip kültürel etkinliklere
kendini adam›fl Romal› sanatç› ve soylulardan oluflan
Arcadia Academy adl› bir cemiyetin toplant›lar›nda
seslendiriliyordu. Bu yüksek standarda sahip kültürel
etkinlikler özellikle fliir ve müzi¤i kaps›yordu. Bu grubun
ileri gelenlerinden biri de Ruspoli’ydi. Zaman ve Gerçe¤in
Zaferi’nin (Il Trionfo) Roma’da ilk kez tam olarak ne
zaman ve nerede seslendirildi¤i bilinmemekle beraber,
muhtemelen Ruspoli’nin ev sahipli¤inde Palazzo
Bonelli’de temsil edilir. Günümüzde eserin elyazmalar›
kay›pt›r. ‹lk performans için kullan›lan modern edisyonlar
flimdi Münster Papazl›k ‹lahiyat Okulu’nda mevcuttur.
Eserin kopyas›n› ç›karan Antonio Giuseppe Angelini
taraf›ndan düflülen notlar yap›tla ilgili en yak›n tarihleri
verir: 14 May›s 1707. Händel’in ilk biyograf› John
Mainwaring, bestecinin Frans›z stilindeki opera
uvertürlerinin özellikle Corelli’yle ‹talyan stili üzerine
çal›flmalar›ndan sonra daha parlak ve gösteriflli bir forma
dönüflmesinden bahseder. Bu sebeple Il Trionfo’nun
uvertürünü de bafltan yazar. Il Trionfo, Händel’in bir
baflka besteciden ald›¤› kayda de¤er derecede materyalin
kullan›ld›¤› ilk büyük eseridir. John Roberts flu noktan›n
alt›n› çizer; Händel, ‹talya’ya gitmeden önce çal›flt›¤›
Hamburg Opera Evi’nin emprezaryosu Reinhard
Keiser’in 1697 ile 1703 y›llar› aras›nda yazd›¤› sekiz
operadan motifler kullan›r. Ayr›ca her zaman oldu¤u gibi
kendi opera aryalar›n› da ileride defalarca yeniden
yazacakt›r. Bunlar aras›nda en tan›nm›fl ve baflar›l› olan›
flüphesiz ki ‹ngiltere’deki ilk y›l›nda ona büyük baflar›
getiren Rinaldo (1711) operas›nda yer alan “Lascia ch’io
pianga” adl› ünlü aryaya esin kayna¤› olan “Lascia la

spina”d›r. Hamburg’da sahnelenen ilk operas› olan
Almira’ya dans müzi¤i olarak yaz›lan bu eser gibi pek çok
eser kullanacakt›r ileriki y›llar›nda. Tekrar tekrar Händel’in
müzikal yaflam›na dahil olan aryalardan daha tan›nm›fl
olan›ysa bir operad›r. Asl›nda oratoryo olarak yaz›lm›fl
olan Il Trionfo, kesinlikle Händel’in yaflam›nda çok
önemli bir yere sahiptir. 1737 y›l›nda bir kez daha
‹talyanca olarak Il Trionfo del Tempo e della Verità
bafll›¤›yla sahnelenen yap›t, 1757 y›l›nda tamamen
‹ngilizce olarak Triumph of Time and Truth bafll›¤›nda bir
oratoryoya dönüflür. Oratoryonun son perdesindeki en
coflkulu aryalardan biri bravura stildeki Piacere’nin
(Pleasure) söyledi¤i “Come nembo”dur. 1757
versiyonunda da kullan›r Händel bu aryay›; ancak bu defa
mezzosoprano (ki bir castrato taraf›ndan seslendirilen
erkek rolüdür) yerine bir tenora verir. Da capo özelli¤iyse
devam edecektir. Tabii farkl› bir müzikal ifadeyle… Bafll›¤›
da, ‹talyanca metindeki anlam›yla; “Like clouds, stormy
winds…”

Georg Friedrich Händel (1685–1752)
Ezio’dan Arya “Finchè un zeffiro soave”**

Ezio, büyük librettist Metastasio’nun Händel taraf›ndan
operaya dönüfltürülen son çal›flmas› olacakt›r
bestecinin… Daha önce iki büyük eser için daha
Avrupa’n›n bu en ünlü metin yazar›n›n sözlerini kullan›r
Händel; Siroe (1726) ve Poro (1729). Ayr›ca Händel,
Metastasio’nun metinleri üzerine sonraki y›llarda
müzikler yazan di¤er bestecilerin dört pastisccio’sunu
kullanmaya devam edecektir. Händel’in s›k baflvurdu¤u
ödünç alma yöntemi, sadece kendi eserlerini de¤il, ayn›
zamanda di¤er bestecileri de kapsar. Händel büyük
ihtimalle Ezio operas›n›n librettosunun bir kopyas›n› 1728
y›l›nda flark›c› aramak için Roma’da bulundu¤u s›rada
edinir. Kulland›¤› versiyon ise Pietro Auletta’n›n
kulland›¤› orijinal librettoya afl›r› derecede
benzemektedir. Gerçekte Händel’in kullan›m› için
haz›rlanan librettoda yap›lan birkaç küçük de¤ifliklik,
orijinal aryalardan dördünü ç›karmak için besteci
taraf›ndan yap›lm›fl olabilir. En çarp›c› de¤ifliklik ise,
flüphesiz ki, Londra halk›n›n zevkine uygun olmas› için
yaklafl›k 900 sat›rl›k resitatiflerin büyük bir bölümünü
ç›karmak olur. Bu noktada Händel taraf›ndan metinde
uygulanan bu “ihraç etmelerin” baz› talihsiz
tutars›zl›klara da yol açt›¤›n› belirtmek gerekir:
III. Perde’de Ezio’nun ölüm haberinin, sahneyi terk
ediflinden k›sa bir süre sonra Varo taraf›ndan iletildi¤i
bölümdeki resitatifler gibi… Händel 17 sat›rl›k resitatifin
büyük bir bölümünü keser ve Varo’nun raporu üç sat›ra
düfler. Händel’in yapt›¤› en kaydade¤er ihraç ise,
Ezio’nun flehre muzaffer var›fl›n› betimleyen ilk
sahnedeki uvertürün yer ald›¤› girifl sahnesi olur. Ancak
bu sayede Händel, uvertürde yer alan dans bölümlerini
k›p›r k›p›r coflkulu bir marflla yer de¤ifltirerek, operan›n
hikâyesine ilk kez do¤rudan çalg›sal bir aç›l›flla girifl
yapm›fl olur. Händel, Avrupa ziyaretinin baflar›s›n›
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havas›n› yans›tmas›d›r. Vivaldi eserine aç›klay›c› olarak
Bahar, Yaz, Sonbahar ve K›fl bafll›kl› dört sone de
eklemifltir. Böylece müzik tarihinde ilk kez programl› eser
yaratan da o olmufltur. Bestecinin yazd›¤› san›lan bu
soneler, eserin 1725’te Amsterdam’da Le Cène
yay›nevince bas›lan ilk kopyalar›nda yer alm›flt›r. Opus 8
olarak numaralanan ve “Il Cimento Dell’armonia e
Dell’Inventione” (Armoni ve Buluflun Denemesi)
bafll›¤›n› tafl›yan 12 konçertonun ilk dördü olan
Mevsimler’in her konçertosu da bu sonelerle iliflkilidir.
Hatta Vivaldi, bunu kesinlefltirmek amac›yla, her soneyi
harflerle iflaretlemifl ve bunu partisyonun üzerine
ifllemifltir. Tonalite konusunda da dikkatli davranm›fl, her
mevsimi kendine uygun tonalitelerde de¤erlendirmifltir.
1. Konçerto’da ilkbahar›n canl›l›¤›n› daha iyi belirlemek
için keman›n en parlak ve ayd›nl›k tonalitesi olan mi
majörü kullanm›flt›r. Bahar’›n 4/4’lük ölçüdeki 1. Bölümü
Allegro’da befl tutti ve dört solo pasaj vard›r. Tuttiler
e¤lenceli köy ezgilerini; sololar ise kufl c›v›lt›s›n›, oktavlar
gök gürültüsünü, tremololar flimflekleri ve yine çeflitli
kufllar› canland›r›r. Sone flöyledir: “Bahar›n geliflini kufllar
nefleyle karfl›l›yor, sevimli flark›lar›yla kutluyor.
Kaynaklar›n hafif fl›r›lt›s› duyuluyor. Zefir rüzgâr› hafifçe
esmekte. Sonra hava kara bir mantoyla örtülür; flimflek ve
gök gürültüsü bahar› duyurmak ister. Ortal›k yeniden
sessizleflince kufllar tekrar sihirli flark›lar›na bafllar.”
Bahar’›n 3/4’lük ölçüdeki 2. Bölümü Largo’da ikinci
keman solosu (Il Capraro Che Dorme) pastoral bir sahne
sergiler: “Çiçeklerle bezenmifl çay›rda, yapraklar›n tatl›
h›fl›rt›s›nda keçi çoban›, yan›ndaki sad›k köpe¤iyle sakin
yatmaktad›r.” Bu a¤›r bölümde, partisyonda çok güçlü
çal›nmas› istenen köpek havlamalar›n› (Il Cane Che
Grida) viyola canland›r›r. Son bölüm Allegro, sürdinli
çal›nan Danza Pastorale 2/8’lik ölçüde sevimli bir k›r
dans›d›r. “Peri k›zlar› ve çoban –sürdinli yayl›larla
duyurulan– gaydan›n flenlikli sesiyle dans ederek, parlak
ilkbahar› flan›na uygun karfl›lar.” Ancak tonalite bir an
parlakl›¤›n› yitirir ve mi minöre döner, ama sonuçta yine
ayn› flenlikli havaya kavuflulur.

Henry Purcell (1659–1695)
Fairy Queen’den ‹lkbahar Aryalar›, Z 629*
“Thus the ever grateful Spring”
“See, see my many colour’d fields”
“Dance for the followers of the night”
“See, even night herself is here”
“Dance for the haymakers”
“Now the night is chas’d away”

36 y›ll›k k›sa yaflam›nda befl krala hizmet eden Henry
Purcell Londra’dan hiç ayr›lmamas›na karfl›n, ünü tüm
Avrupa’y› sarm›fl, eserleri di¤er ülke bestecilerini de
etkilemiflti. Purcell, ‹ngiliz Saray›’n›n bestecisi olarak
atand›ktan sonra ayn› zamanda yeni çalg›lar›n yap›m›n›
gözetiyor, saray klavsencisi olarak da çal›fl›yordu.
1681’den sonra evlenerek alt› çocuk sahibi oldu¤u için
geçimini art›rmak amac›yla sahne eserlerine müzik de

yaz›yordu. Kral›n be¤endi¤i a¤dal› Frans›z stiline karfl›
ç›karak sade, gösteriflsiz yap›da müziklerle u¤rafl›yordu.
Bu flekilde 54 sahne müzi¤i besteleyen Purcell’in bu
eserlerinin hangisinin opera, hangisinin flark›l› oyun
oldu¤u kesin olarak ayr›lamamaktad›r. Bunlar›n ço¤unun
da konusu –II. Richard, Atinal› Timon, F›rt›na gibi–
Shakespeare’den al›nm›flt›r. 1660 y›llar›nda ‹talyan
operas›n›n ‹ngilizlere tan›t›lmas› planlanm›fl, ancak
baflar›l› olunamam›flt›. Shakespeare ça¤›n›n tekrar
canland›r›lmas› için istenen müzikli oyunlar› –uvertürler,
perde aras› müzikleri, flark›lar ve danslarla– çekici hale
sokmakta en baflar›l› besteci Purcell oldu. Maskelerle
oyananan, dini ya da törensel sahneleri içeren yap›da befl
sahne müzi¤i yazd›. Bunlardan birinde Kral Arthur’un
metni yeniden yaz›l›rken, di¤er dördü haz›r tiyatro
oyunlar› üzerine bestelendi: Dioclesina (1689), The Fairy
Queen (1692), The Tempest (F›rt›na, 1695), Perulu ‹nkalar
ile Meksikal› Aztekler aras›nda geçen Indian Queen
(K›z›lderili Kraliçe, 1695)... Bunlardan The Fairy Queen
(Periler Kraliçesi) adl› eser, Shakespeare’in 1595’te yazd›¤›
Bir Yaz Gecesi Rüyas› adl› oyunu için –afla¤› yukar› 100 y›l
sonra– bir prolog ve befl perdelik yar›-opera biçiminde,
Elkanah Settle’in yazd›¤› san›lan libretto üzerine
bestelenmifl ve ilk kez Londra’da Dorset Gardens
Tiyatrosu’nda 1692 Nisan’›nda sahnelenmifltir. Bir dizi
arya ve danslarla birlikte Shakespeare’in oyunuyla pek de
ilgili olmayan birçok Tanr› ve Tanr›çay›, ruhlar›,
nympheleri, çobanlar›, maymunlar›, Çinli dansç›lar›, dört
mevsimin yans›mas›n› içeren eser daha çok bir revü
tarz›nda bu garip karakterleri s›ral›yordu. Hiçbir
fedakârl›ktan kaç›n›lmadan haz›rlanan oyun, büyük baflar›
kazanm›fl, ama partisyonu kaybolmufltu. Ancak 200 y›l›
aflk›n bir süre sonra tekrar keflfedilen eserin en önemli
yerlerini içeren iki süit de düzenlenmifltir. Atina kentinin
hâkimi Theseus’un saray›nda ve civar ormanda geçen,
ayr›ca Periler Kral› Oberon ile Kraliçe Titania’y› konu alan
bu masal›ms› eserin girifl müzikleriyle Hornpipe,
Rondeau, Jig ve Maymunlar›n Dans› gibi tan›nm›fl
karakteristik danslar› içeren süitin yan› s›ra eser
genellikle Benjamin Britten’in 1967’de yapt›¤› versiyonla
seslendirilmektedir.

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Sol minör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 2, RV 315,
“L’Estate”*
Allegro non molto
Adagio-Presto
Presto

2. Konçerto Yaz’da kullan›lan sol minör tonalite, bu
mevsimin bo¤ucu s›ca¤›n› belirtmek için seçilmifltir.
S›ca¤› anlatan a¤›r giriflle, 3/8’lik ölçüde bafllayan ilk
bölümde (Allegro non molto) dört tutti ve üç solo pasaj
vard›r: ‹lk solo guguk kuflunu, onu izleyen tuttiler kumru
ve sakan›n ötüflünü, son tutti ise havan›n aniden
de¤iflerek kötüleflmesini yans›t›r. Sonenin sözleri
flöyledir: “Yak›c› yaz s›ca¤›nda çoban ve sürü kavrulur;
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eder ki, Londra’da ayn› sezon içindeki say›s›z tekrar›n
ard›ndan 1725 ile 1730 y›llar›n›n ocak ve 1732 y›l›n›n flubat
ay›nda tekrar tekrar sahnelenir. Ünü sadece ‹ngiltere’yle
s›n›rl› kalmaz; k›sa bir süre içinde Almanya’da dahil
olmak üzere pek çok Avrupa kentinde sahnelenmifltir
bile. Özellikle 1725 A¤ustos’unda Brunswick ve ayn› y›l›n
kas›m ay›nda Hamburg’da gerçekleflen temsiller çok
büyük baflar› elde eder. Operada yer alan Kleopatra için
yaz›lm›fl en güzel aryalardan biri olan “Da tempeste il
legno infranto” üçüncü perdenin yedinci sahnesinde yer
al›r. Saray›n penceresinden atlad›¤› zaman öldü¤ünü
sand›¤› Sezar’›n hayatta oldu¤unu görünce çok mutlu
olan Kleopatra, Sezar’›n askerleri taraf›ndan kurtar›l›r.
Muzaffer Sezar ve Kleopatra ‹skenderiye’ye girer.
Kleopatra’n›n M›s›r Kraliçesi oldu¤unu aç›klayan Sezar,
M›s›r’› yaflad›¤› sürece koruyaca¤›na ve Kleopatra’n›n
yan›nda olaca¤›na söz verir. Aniden dönen talihi üzerine
Kleopatra’n›n söyledi¤i bu son derece gösteriflli virtüözik
arya, sopranolar için meydan okuyucu bir baflyap›t olma
özelli¤ini hâlâ korumaktad›r.

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Fa minör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 4, RV 297,
“L’Inverno”*
Allegro non molto
Largo
Allegro

Fa minör tondaki 4. Konçerto K›fl, belki de eserin en
sistemli canland›r›lan›d›r. 1. Bölüm 4/4’lük ölçüde, pek
çabuk olmayan tempoda (Allegro non molto), so¤u¤u
anlatan bir tuttiyle bafllar: “Dondurucu buz gibi so¤ukta
gümüfl gibi parlayan karda, buz gibi poyraz esti¤inde
herkes ayaklar›n› yere vurur, ac› donda difller tak›rdar.”
2. Bölüm 4/4’lük ölçüde, a¤›r tempodad›r (Largo), ocak
bafl›ndaki rahat› tasvir etmek için, daha s›cak mi bemol
majör tonundad›r. Tüm eserin en baflar›l› oldu¤u kabul
edilen bu bölümde solo keman, ya¤muru canland›ran
di¤er çalg›lar›n onalt›l›k notalarla pizzicato’su eflli¤inde,
nefis bir ezgiyi duyurur: “Günler sakin ve mutlu, ocak
bafl›nda geçer. D›flar›da ya¤mur herkesi ›slat›rken, buz
üzerinde kay›p düflmemek için birçoklar› dikkatli
yürürken.” Eserin 3/8’lik ölçüde, çabuk tempodaki
finalinde (Allegro) herkes yine d›flar›da, so¤uktad›r:
“Buzlar›n üzerinde yürüyenler, kayanlar sonunda düfler.
Buzlar k›r›l›ncaya kadar tekrar denerler. Kapal› kap›lar
ard›nda lodos, poyraz ve di¤er bütün rüzgârlar yar›fl›r.
‹flte bu k›flt›r ama yine de neflelidir.”

* Program notlar›: ‹rkin Aktüze
** Program Notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
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sunarcas›na bu yeni sezonda birkaç yeni flark›c› tan›flt›r›r
Londra halk›na. Avrupa’n›n en parlak tenorlar›ndan biri
olan Giovanni Battista Pinacci ve ona daha sonra
Londra’da kat›lacak olan efli kontralto Anna Bagnolesi.
Her ikisi de Ezio operas›ndaki kilit rolleri seslendirir. Bas
Antonio Montagnana ise, 1731 y›l›nda Londra’ya
geldi¤inde kariyerinin zirvesindedir. Onun s›ra d›fl› ses
becerilerini ve genifl ses aral›¤›n› sergileyebilmesine
olanak sa¤lamak için pek çok aryas›n› bafltan yazar ve
gelecek sezonlarda onun için yepyeni ve önemli roller
yarat›r Händel. Tabii operada yer alan en önemli karakter,
uzun y›llar çal›flaca¤›, Senesino lakapl›, ünlü kastrato
Francesco Bernardi’nin canland›rd›¤› Ezio’dur. Ne yaz›k
ki Ezio, Händel’in pek popüler operalar›ndan biri olmaz;
yaln›zca befl temsil sahnede kalabilmeyi baflar›r.
“Colman’s Opera Register” opera hakk›nda flu yorumda
bulunur; “Ocak ay›nda Ezio, yeni bir opera, kostümler ve
tamam› yeni sahneler, fakat kumpanyay› ayakta
tutamad›.” Kral George ise, 15 Ocak’taki ilk geceyi
kaç›rmak d›fl›nda, operan›n befl temsilinin dördüne
kat›larak Händel’e olan deste¤ini göstermeyi sürdürür.
18 Ocak’taki ikinci ve 29 Ocak’taki son performansta
krala, ailesi de efllik eder. Ancak Ezio, Händel’in yaflad›¤›
süre boyunca bir daha sahnelenmez. Operan›n
librettosunun tarihsel temelini oluflturan konu, Bat›
imparatorlu¤unun yüce efendisi Valentiniano ile MS 451
y›l›nda Katalan Düzlükleri (Ovas›) Savafl›’nda Hun
‹mparatoru Attila’y› bozguna u¤ratarak Roma
‹mparatorlu¤u’nu Hun ak›nlar›ndan kurtaran General
Ezio aras›ndaki rekabeti anlatmaktad›r. Operan›n birinci
perdesinin sonuna do¤ru Valentiniano, Ezio’ya evlenmesi
için k›zkardefli Onoria’y› sunar. Bu Ezio’yu motive etmesi
için yap›lm›fl bir jest gibi de görünse asl›nda ona görevini
hat›rlatmak amac›yla tasarlanm›flt›r. Ezio ise bunun
karfl›s›nda Fulvia’y› sevdi¤ini itiraf eder. Bunun üzerine
Valentiniano, Ezio’nun rakip olduklar›n› anlamas›n›
sa¤lar. Ezio’nun meydan okumas›n› sa¤lamakt›r amaç.
K›sa bir süre sonra da Onoria, imparatorun Fulvia’y› efl
olarak almaya karar verdi¤ini aç›klar. Böyle bir
afla¤›lamayla maruz kalan Ezio, öfkeden kudurur ve
intikam almakla tehdit edece¤i ünlü “Finchè un zeffiro
soave” bafll›kl› aryas›n› söyler.

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Fa Majör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 3, RV 293,
“L’Autunno”*
Allegro
Adagio molto
Allegro

3. Konçerto Sonbahar, fa majör tondad›r. Ballo e Canto
de Villanelli (Köylülerin Dans› ve fiark›s›) bafll›kl› 4/4’lük
ölçüde ve çabuk tempodaki ilk bölüm Allegro, ürünü
kurtaran köylülerin sevincini anlat›r. Solo keman, içkiden
sarhofl olanlar›n yürüyüflünü akrobatik hareketlerle çizer:
“Köyde herkes mutlulukla, dans ve flark›larla bereketli
ürünü kutlamakta ve Baküs’ün içkisini bol bol tatmakta,

bu sevinç uykuyla sona ermektedir.” 2. Bölümde 3/4’lük
ölçüdeki, oldukça a¤›r tempoda (Adagio molto) “fiark› ve
danslar bitmifltir. Hava sakin ve güzeldir. Ve mevsim
onlar› kendinden geçmifl gibi uykuya (Dormienti,
ubriachi) ça¤›r›r...” La Caccacia bafll›kl› 3/8’lik ölçüde,
çabuk tempodaki 3. Bölümde (Allegro) sakin hava birkaç
klavsen arpejiyle de¤iflir: “Gün a¤ar›rken avc›lar borular›,
tüfek ve köpekleriyle ava ç›kar, kaçan hayvan› sürerler.
Tüfek ve köpeklerin ç›lg›n seslerinden ürken sinirli hayvan
yaralan›r ve kaçmay› dener, ama ölür.”

Georg Friedrich Händel (1685–1752)
Giulio Cesare’den Arya “Da Tempeste”**

Händel, Giulio Cesare operas› üzerine çal›flmaya
muhtemelen, 14 May›s 1723 tarihinde Kraliyet Müzik
Akademisi’nde sahnelenen bir önceki operas› Flavio’dan
birkaç ay sonra bafllam›fl olmal›. Operan›n neredeyse
tamam›, ayn› y›l›n temmuz ay›nda tafl›nd›¤› ve hayat›n›n
geri kalan›n› geçirece¤i Brook Caddesi’ndeki evinde
yaz›lm›flt›r. Ancak, operan›n sonuna genelde Händel’in
yapt›¤› gibi, tarih düflülmemifltir. Bunun yerine sonradan
konuldu¤u tahmin edilen “anno 1723” eklenmifltir.
Händel uzmanlar›ndan Winton Dean de bu görüflü
desteklemektedir. Fakat genelde eserlerini çabuk
yazmakla tan›nan Händel’in bu operan›n
bestelenmesinde oldukça fazla zaman harcad›¤› görülür.
Belki de operan›n temsilinden önce her fleyin son derece
mükemmel olmas›n› istiyordu Händel. Bunu en az›ndan
operan›n flark›c› kadrosundan anlayabiliyoruz. Neredeyse
rüya gibi bir kasta sahip olan operada; Sezar rolünde
efsanevi alto kastrato Senesino; Kleopatra rolünde
sesiyle tüm Avrupa’y› kendine hayran b›rakan soprano
Francesca Cuzzoni; Pompeus’un efli Cornelia rolünde
kontralto Anastasia Robinson; Sesto rolünde soprano
Margherita Durastanti; Tolomeo rolünde döneminin bir
baflka alto kastratosu Gaetano Berenstedt ile
Tolomeo’nun ac›mas›z yard›mc›s› ve M›s›r ordular›n›n
komutan› Achile rolünde bas Giuseppe Maria Boschi yer
al›r. Bu eflsiz kadroda yer alan flark›c›lardan Francesca
Cuzzoni ile Händel aras›nda yaflanan tart›flmalar çok
meflhurdur. Händel tarihçilerinden ünlü John
Mainwaring’in aktarmas›na göre, bir opera provas›
s›ras›nda Händel, Cuzzoni’nin kaprislerinden o derece
bunal›r ki flark›c›n›n yakas›na yap›fl›r ve küçük çapta da
olsa kendisini uyar›r. Mainwaring’e göreyse Händel’in
Cuzzoni’yi, biraz daha ileri gitse, pencereden afla¤›
atmas› iflten bile de¤ildir. Ancak ayn› Cuzzoni, Londra
halk›n› Ottone operas›nda Teofane ve Giulio Cesare’daki
Kleopatra rollerindeki baflar›s›yla büyülemifltir. Tabii
Händel’in flark›c› için yazd›¤› birbirinden güzel aryalar› da
hesaba katmam›z gerekir. Nicola Francesco Haym’›n
Giacomo Francesco Bussani’nin librettosunu temel
alarak yazd›¤› Julius Caesar M›s›r’da üzerine Händel’in
besteledi¤i üç perdelik ünlü Giulio Cesare in Egitto
operas› ilk kez 20 fiubat 1724 tarihinde Londra’da Kraliyet
Müzik Akademisi’nde sahnelenir. Eser o denli baflar› elde
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programlar› arac›l›¤›yla çocuklar ve genç müzisyenlerle
klasik müzi¤i paylaflmay› misyon edindi. Bu nedenle 2008
Ekim’inde New York’ta Grammy ve UNICEF’in de
deste¤ini alarak Lang Lang Uluslararas› Müzik Vakf›’n›
kurdu. Vak›f, çocuklar›n klasik müzi¤i daha derinden
kavray›p tad›na vararak hayatlar›n› zenginlefltirmek, onlar›
teflvik etmek ve gelecek kuflak müzisyenlere maddi destek
sa¤lamak üzere oluflturuldu. May›s 2009’da, Vak›ftan
seçilen ve yafllar› 8–10 aras›nda de¤iflen üç bursiyer Lang
Lang ile The Oprah Winfrey Show’un “Oprah Dünyan›n En
Ak›ll› ve Yetenekli Çocuklar›n› Seçiyor” bölümünde hep
birlikte çald›lar. Lang Lang, ona fahri profesör unvan›n›
veren tüm tan›nm›fl Çin konservatuarlar› yan›nda Juilliard
School, Curtis Müzik Kurumu, Manhattan Müzik Okulu ve
Hanover Konservatuar› gibi en prestijli müzik
kurumlar›n›n daveti üzerine dünyan›n her yerinde düzenli
olarak ustal›k s›n›f› dersleri vermeyi de sürdürüyor.
Chicago, Toronto, San Francisco, Londra, Roma ve
Stockholm’de özel yetenekli ö¤rencilerin kabul edildi¤i
ustal›k s›n›flar›n›n bulundu¤u müzik ihtisas programlar›n›
yürütüyor. Önemli say›da sorumluluklar›n›n yan› s›ra Lang
Lang YouTube Senfoni Orkestras›’n›n ilk müzik elçisi oldu.
YouTube ile Google’›n yaratt›¤› bu ç›¤›r açan projedeki
rolü, onun yeni dinleyiciler kazanma ve klasik müzi¤i
dünya çap›nda gençlere benimsetmeye kendini
adamas›n›n bir göstergesidir. 2009 y›l› Lang Lang için çok
yo¤un bir dünya turnesi program›yla doluydu. “Antik
Yollar, Modern Sesler: Çin Kültürünün Kutlanmas›” temal›
Carnegie Hall’de gerçekleflen etkinli¤e y›ld›z sanatç› olarak
kat›lan Lang Lang, Chen Qigang’›n yeni piyano konçertosu
ErHuang yap›t›n› seslendirdi ve fianghay Senfoni
Orkestras› eflli¤inde Rahmaninov’un ‹kinci
Piyano Konçertosu’yla da festivalin kapan›fl konserini
gerçeklefltirdi. Bat›l› ve Çinli bestecilerin yap›tlar›n›
seslendiren ABD’nin ve Çin’in parlayan yeteneklerini
“Lang Lang ile Dostlar›” olarak sundu. Bunlar›n yan› s›ra
Viyana Musikverein’da Lang Lang ile Cecilia Bartoli’nin
ortak konserinin de yer ald›¤› bir Lang Lang Festivali
düzenlendi. Bugüne kadar davet alan ilk en genç virtüöz
olarak Berlin Filarmoni ile birlikte konserler veren ve
Berlin’den 100 okul ö¤rencisiyle Yeni Y›l Konseri icra eden
Lang Lang Viyana Filarmoni ile de özel bir Japonya
turnesine ç›kt›. 2008 y›l›nda Random House taraf›ndan
yay›mlanan özyaflamöyküsü Bin Mil Seyahat
elefltirmenlerin be¤enisine sunuldu. Çocuk e¤itimine
adad›¤› çal›flmalar›n›n bir parças› olarak
özyaflamöyküsünün çocuk bas›m› olan Uçan Anahtarlarla
Oynamak yap›t›n› da yay›mlad›. New York’taki Central
Park, Los Angeles’taki Hollywood Bowl, Chicago’daki
Ravinia Festivali, Dresden’deki Theaterplatz,
Hamburg’daki Derby Park gibi dünyan›n dört bir yan›ndaki
parklarda, aç›k mekânlarda verdi¤i konserleri binlerce kifli
zevkle izledi. 2007 aral›k ay›nda Lang Lang, Stockholm’de
Nobel kazananlar ile kraliyet ailesinin kat›ld›¤› Nobel ödül
töreninde konuk solist olarak çald›. Pekin’deki Ulusal
Gösterim Sanatlar› Merkezi’nin yeni y›l galas›nda flef Seiji
Ozawa ile birlikte yer ald›. Dünya Kupas›’n›n bafllamas›

onuruna verilen Münih Olimpiyat Stad› aç›l›fl konserine
Mariss Jansons ile birlikte ç›kan Lang Lang, Schönbrunn
Saray› önünde Zubin Mehta’n›n flefli¤indeki Viyana
Filarmoni ile 2008 Avrupa Kupas› finallerinin kapan›fl
kutlamalar› konserini verdi. Lang Lang kimi küresel
kampanyalar›n da yüzü olmufltur. Onun çocuklar
aras›ndaki popülaritesini gören Steinway, küçük
yafltakilerin müzik e¤itiminde kullan›lmak üzere
tasarlanan “Lang Lang™ Steinway”in befl versiyonunu
yaratt›, böylelikle Steinway 150 y›ll›k geçmiflinde ilk kez bir
sanatç›n›n ad›n› üretti¤i bir piyanoya vermifl oldu. Lang
Lang Sony Electronic’in gelecekte yenilikçi ve yarat›c›
imkânlara imza ataca¤›n› öngördü¤ü küresel marka
elçisidir. Yak›n zamanda Aegon’›n dünya çap›ndaki
finansal hizmetlerini temsil etme anlaflmas› imzalayan
Lang Lang, Audi Otomobil’in küresel marka elçisi
olmaktan da gurur duyuyor. Lang Lang’›n konser
k›yafetleri Versace taraf›ndan sa¤lan›yor. Sanatç› piyano
çalmaya üç yafl›nda bafllad› ve befl yafl›ndayken fiengyang
Yar›flmas›’n› kazanarak ilk resitalini verdi. Dokuz yafl›nda
Pekin Merkez Müzik Konservatuar›’na giren Lang Lang
Çaykovski Uluslararas› Genç Müzisyenler Yar›flmas›’nda
birincilik kazanarak 13 yafl›nda Pekin Konser Salonu’nda
Chopin’in 24 Etüd’ünün tamam›n› çald›. Bir baflkas›n›n
yerine son anda “Yüzy›l›n Galas›”na ça¤r›l›p Chicago
Senfoni ile Çaykovski konçertosu çalan Lang Lang
böylelikle 17 yafl›nda y›ld›z olma yolunda ilk ad›m› att›.
Bu devasa ad›mdan hemen sonra dünya çap›nda
konserler vermeye bafllayan Lang Lang için The Times
flöyle yaz›yordu: “Tek bir koltu¤un bile bofl kalmad›¤›
Albert Hallby’de Lang Lang için büyük bir alk›fl tufan›
koptu… Burada bir tarih yaz›lmaktayd›.” Çeflitli TV
programlar›na ç›kan Lang Lang, The Today Show, Tonight
Show with Jay Leno, Good Morning America, CBC Early
Show ve 60 Minutes gibi birçok programa konuk olmaya
devam ediyor. Belli bafll› tüm televizyonlara, haberlere
ç›kan Lang Lang aralar›nda The New Yorker, Esquire, Vogue
(Almanya), The Times (Londra), Financial Times, GQ, Die
Welt, Reader’s Digest ve People gibi çok çeflitli dergilerde de
yer ald›. Chicago Tribune’ün “uzun y›llard›r görülmemifl
derecede büyük, coflkulu klavye yetene¤i” diye selamlad›¤›
Lang Lang baflar›dan baflar›ya kofluyor. Birleflmifl Milletler
eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Baflkan George H.W.
Bush, Kraliçe II. Elizabeth, Çin Baflkan› Hu Jin-Tao,
Almanya Cumhurbaflkan› Horst Koehler, Prens Charles,
Rus Devlet Baflkan› Vladimir Putin ve Fransa
Cumhurbaflkan› Nicholas Sarkozy’nin de aralar›nda
oldu¤u uluslararas› birçok lidere de özel konserler veren
sanatç› 2004 y›l›nda Birleflmifl Milletler Çocuk Fonu’nun
(UNICEF) ‹yi Niyet Elçisi olarak atand›. Çin’deki
depremzedelere yard›m etmek ve fon yaratmak yönünde
de çal›flmalarda bulundu ve 2008 New York Central Park
konserinde çald›¤› k›rm›z› Steinway piyanosunu aç›k
artt›rmaya ç›kararak net gelirini Amerikan K›z›l Haç›’n›n
Çin Depremi Fonu’na ba¤›fllad›. Montblanc de la Culture
Arts Patronage Ödülü Projesi Baflkan› olarak Lang Lang,
sanata adanm›fll›¤›n›n bir baflka yönünü daha hayata
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LANG LANG & B‹FO
LANG LANG & B‹PO
“fiakir Eczac›bafl›’n›n An›s›na”
“In Memory of fiakir Eczac›bafl›”

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
Lang Lang piyano piano
Gürer Aykal flef conductor

Robert Schumann
4. Senfoni, Re minör, Op. 120
Symphony in D minor, No.4, Op.120
Einleitung (Ziemlich Langsam-Lebhaft)
Romanze-Ziemlich Langsam
Scherzo (Lebhaft)-Trio
Finale (Langsam-Lebhaft)

Frédéric Chopin
1. Piyano Konçertosu, Mi minör, Op. 11
Piano Concerto in E minor, No.1, Op.11
Allegro maestoso risoluto
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace

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.

Lang Lang
New York Times taraf›ndan “klasik müzik gezegenindeki en
ateflli sanatç›” ilan edilen 27 yafl›ndaki Lang Lang’›n resital
ve konserleri, dünyan›n önde gelen tüm flehirlerinde kapal›
gifle gerçeklefliyor. Sanatç› Berlin Filarmoni, Viyana
Filarmoni ve en ünlü Amerikan orkestralar›yla çal›flabilen
ilk Çinli piyanist oldu. Baflar›s›n›n bir kan›t› da 2009’da
Time dergisinin haz›rlad›¤› “Dünyan›n En Etkili 100
‹nsan›” listesine girmesi. 2008’de, 29. Olimpiyat
Oyunlar›’n›n Pekin’deki aç›l›fl töreninde befl milyardan
fazla insan, gençli¤in ve gelecekteki Çin’in simgesi olarak
görülen Lang Lang’›n performans›n› izledi. Bu olay 40
milyondan fazla Çinli çocu¤u klasik piyano ö¤renmeye
teflvik edince The Today Show bu olguyu “Lang Lang
etkisi” diye adland›rd›. Lang Lang’›n kültürel etkilili¤ini fark
eden Recording Academy, 2008’de onu Çin Kültür Elçisi
ilan etti; yak›n zamanda 2010 fiangay Fuar›’n›n resmi
büyükelçisi seçildi. Dünya sahnelerinde varl›¤›n›
göstermeye devam eden Lang Lang 2008 Grammy
töreninden canl› yay›nda büyük caz ustas› Herbie Hancock
ile birlikte dünya çap›nda 45 milyon seyirciye hitabeden
inan›lmaz bir performans sergiledi. ‹ki piyanist
birlikteliklerini 2009 yaz›nda bir dünya turnesiyle
sürdürdüler. Lang Lang, özellikle e¤itim ve sosyal yard›m
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Lang has made it his mission to share classical music
around the world, with an emphasis on training children
and young musicians through education and outreach
programs. To that effect, he launched the Lang Lang
International Music Foundation in New York with the
support of the Grammy’s and UNICEF. The Lang Lang
International Music Foundation was created to enrich the
lives of children through a deeper understanding and
enjoyment of classical music and to inspire and
financially support the next generation of musicians. In
May 2009, Lang Lang and his three chosen scholars from
the foundation - aged between 8 and 10 years old -
performed together on The Oprah Winfrey Show on
“Oprah’s Search for the World’s Most Smartest and Most
Talented Kids.” Lang Lang also continues to give master
classes regularly throughout the world at the invitation of
the most prestigious music institutions, including the
Curtis Institute of Music, Juilliard School, Manhattan
School of Music and Hanover Conservatoire, as well as all
the top conservatories of China where he holds honorary
professorships. He has held music residencies in
Chicago, Toronto, San Francisco, London, Rome and
Stockholm, which include master classes for exceptional
students. In addition to his numerous commitments,
Lang Lang holds the title of the first Ambassador of the
YouTube Symphony Orchestra. His role in this
groundbreaking project created by YouTube and Google
reflects his devotion to building new audiences and
bringing classical music to young people worldwide.
In 2009, Lang Lang continued his busy touring
schedule around the world. Lang Lang was a featured
highlight of the Carnegie Hall festival “Ancient Paths,
Modern Voices: Celebrating Chinese Culture” where
he premiered Chen Qigang’s new piano concerto,
Er Huang,” and closed the festival with a performance
of Rachmaninov’s second piano concerto with the
Shanghai Symphony Orchestra. He presented “Lang
Lang and Friends,” a concert featuring rising talent from
the United States and China performing works by
Western and Chinese composers. In addition, the
Musikverein in Vienna presented the Lang Lang Fest,
which included a joint concert between Lang Lang and
Cecilia Bartoli. As the youngest instrumentalist to ever
receive an invitation, Lang Lang will also be in residence
with the Berlin Philharmonic, which has several concerts
including the New Year’s Eve concert and a concert with
100 school children in the spring. In the 2010–11 season
Lang Lang will hold residencies in London, Paris, Milan,
Madrid and Sydney. His biography, Journey of a Thousand
Miles, published by Random House in eleven languages,
was released to critical acclaim. As part of his
commitment to the education of children, he released a
version of his autobiography specifically for younger
readers, entitled Playing with Flying Keys. Tens of
thousands of people have enjoyed Lang Lang’s
performances in open-air concerts in parks and venues
around the globe, including New York City’s Central

Park, Hollywood Bowl in Los Angeles, Chicago’s Ravinia
Festival, Theaterplatz in Dresden and Hamburg’s Derby
Park. In December 2007, Lang Lang was guest soloist at
the Nobel Prize concert in Stockholm, an event attended
by the Nobel Laureates and members of the Royal Family.
He returned as soloist for the 2009 Nobel Peace Prize
awarding ceremony and concert for President Barack H.
Obama. Collaborating with Seiji Ozawa, he appeared at
the New Year’s Eve gala opening for the National Center
for the Performing Arts in Beijing. He participated in the
opening concert at Munich’s Olympic Stadium with
Mariss Jansons, marking the commencement of the
World Cup. In a celebratory concert for the closing of ‘08
Euro Cup finals Lang Lang played with the Vienna
Philharmonic under the baton of Zubin Mehta in front of
Schönbrunn Palace, a concert at the Waldbühne with the
Berlin Philharmonic and Sir Simon Rattle and the
Staatskapelle Berlin with Daniel Barenboim. Lang Lang
has become the face of numerous global campaigns.
Steinway has recognized Lang Lang’s popularity with
children by creating five versions of the “Lang Lang™
Steinway” designed for early music education. This is the
first time in its 150-year history that Steinway has ever
used an artist’s name to produce pianos. He is a global
brand ambassador for Sony Electronics, with whom he
anticipates achieving innovative and creative possibilities
for the future. Lang Lang recently signed on to represent
Aegon’s worldwide financial services and he is proud to
continue his relationship with Audi Automobiles as their
global brand ambassador. Lang Lang’s performance
clothes are provided by Versace. Lang Lang began playing
piano at the age of 3 and by the age of 5 he had won the
Shenyang competition and had given his first public
recital. Entering Beijing’s Central Music Conservatoire at
age 9, he won first prize at the Tchaikovsky International
Young Musicians Competition and played the complete
24 Chopin Etudes at the Beijing Concert Hall at age
13. Lang Lang’s break into stardom came at age 17 when
he was called upon for a dramatic last-minute
substitution at the “Gala of the Century” playing the
Tchaikovsky concerto with the Chicago Symphony.
Following this gigantic debut, he performed successful
concerts around the world - The Times in London
remarked: “Lang Lang took a sold-out Albert Hall by
storm... This could well be history in the making.” He has
made numerous TV appearances, including The Today
Show, the Tonight Show with Jay Leno, Good Morning
America, CBS Early Show and 60 Minutes among many
others. Lang Lang has been featured on every major TV
network and in news and lifestyle magazines worldwide,
including such diverse publications as The New Yorker,
Esquire, Vogue, The Times, Financial Times, GQ,
Cosmopolitan, Die Welt, Reader’s Digest and People. Hailed
by the Chicago Tribune as the “biggest, most exciting
keyboard talent encountered in many years,” Lang Lang
has progressed from one triumphant appearance to the
next. Lang Lang has performed for numerous
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geçiriyor. Carnegie Hall e¤itim program›n›n bir parças›
olan Weill Müzik Enstitüsü’nün dan›flma komitesinde
çal›flmakta olan Lang Lang, Carnegie Hall’ün sanat
dan›flma kurulunun bu en genç üyesi, Dünya Ekonomi
Forumu taraf›ndan seçilen “250 Genç Küresel Önder”
aras›na girdi. Lang Lang solist olarak kat›ld›¤› Alt›n Küre
ödül töreninde Alexandre Desplat’n›n bestesi The Painted
Veil’i (Boyal› Duvak) çald› ve Tan Dun bestesi The
Banquet’in (Ziyafet) CD kayd›n› gerçeklefltirdi. Tüm
albümleri bütün dünyan›n en iyi klasik müzik listelerine
girmekle kalmay›p pop müzik listelerinde de yer ald›.
fief Christoph Eschenbach’›n yönetimindeki L’Orchestre
de Paris ile ç›kard›¤› Beethoven’›n Birinci ve Dördüncü
Konçertolar› albümü Klasik Müzik Billboard Listesi’nde bir
numara oldu. Lang Lang klasik sanatç›lar› için en yüksek
mertebe olan Billboard’un Yeni Sanatç›lar› Listesi’ne de
girdi. 2007’de “En ‹yi Enstrümantal Sanatç›s›” dal›nda ilk
Çinli sanatç› olarak Grammy ödülüne aday gösterildi. Ayn›
y›l The Record Academy taraf›ndan daha önce Zubin
Mehta ile Luciano Pavorotti’ye takdim edilen Presidental
Merit Ödülü’ne lay›k görüldü. Sanatç›n›n en son kayd›
Vadim Repin ve Misha Maisky ile birlikte gerçeklefltirdi¤i
Rahmaninov ve Çaykovski piyano üçlüsüdür. fiubat
2010’da Lang Lang, Sony Music Entertaintment’tan bu y›l
Viyana’n›n efsanevi Musikverein’nda verdi¤i resital kayd›n›
içeren ilk albümünü ç›kard›.
Ayr›nt›l› bilgi için: www.langlang.com
www.thelanglangfoundation.org
Columbia Artists Music LLC Personal Direction: Ronald A.
Wilford and Jean-Jacques Cesbron 1790 Broadway,

New York, NY 10019 www.cami.com
Lang Lang yaln›zca Deutsche Grammophon için kay›tlar
gerçeklefltiriyor.

Lang Lang
Heralded as the “hottest artist on the classical music
planet” by the New York Times, 27-year-old Lang Lang has
played sold out recitals and concerts in every major city in
the world and is the first Chinese pianist to be engaged by
the Vienna Philharmonic, Berlin Philharmonic and all
the top American orchestras. Testimony to his success,
Lang Lang recently appeared in the 2009 Time 100 - Time
magazine’s annual list of the 100 Most Influential People
in the World. In 2008, over 5 billion people viewed Lang
Lang’s performance in Beijing’s opening ceremony for
the Games of the 29th Olympiad where he was seen as a
symbol of the youth and future of China. This status has
inspired over 40 million Chinese children to learn to play
classical piano - a phenomenon coined by The Today
Show as “the Lang Lang effect.” Recognising Lang Lang’s
powerful cultural influence, in 2008, the Recording
Academy named him their Cultural Ambassador to
China. Most recently, Lang Lang has been chosen as an
official worldwide ambassador to the 2010 Shanghai
Expo. Continuing his presence on the world stage, Lang
Lang was featured at the 2008 Grammy’s, pairing up
with jazz great, Herbie Hancock, for an astounding
performance that was broadcast live to 45 million viewers
worldwide. The two pianists continued their collaboration
with an inaugural world tour in summer 2009. Lang
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e¤itimcilik görevini sürdürüyor. Müzik alan›ndaki
uluslararas› baflar›lar› ve hizmetleri nedeniyle 1981 y›l›nda
kendisine “Devlet Sanatç›s›” unvan› verilen Aykal,
bugüne kadar yapt›¤› CD kay›tlar›nda Londra Filarmoni,
Kuzey Almanya Radyo (NDR), Ankara Oda, Bilkent
Senfoni, Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni ve El Paso Senfoni
orkestralar› gibi önde gelen birçok sanat toplulu¤u ile
Bach, Beethoven, Mozart, Çaykovski, Elgar, Smetana,
Ravel, Erkin ve Saygun gibi büyük bestecilerin yap›tlar›n›
seslendirdi. ABD’de toplam 16 y›l fleflik ve genel müzik
yönetmenli¤i yapan Aykal, 1991–2003 y›llar› aras›nda
sürekli flefli¤i ve genel müzik yönetmenli¤ini yapt›¤›
Teksas El Paso Senfoni Orkestras›’n›n ba¤l› bulundu¤u
üniversiteden fahri profesörlük unvan› ald›. 2000–2004
y›llar› aras›nda Antalya Devlet Senfoni Orkestras›’n›
kurup gelifltirme görevini üstlendi. Gürer Aykal, ça¤dafl
Türkiye’nin müzik yoluyla tan›t›lmas› konusunda yurtiçi
ve yurtd›fl›nda yapt›¤› baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay›
1999 y›l›nda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf›ndan
“Y›l›n Sanatç›s›” seçildi. 2008 may›s ay›nda Türkiye ile
Finlandiya aras›ndaki kültürel iflbirli¤ine sa¤lad›¤›
katk›lardan ötürü Finlandiya Devlet Niflan› ile
ödüllendirilen, Temmuz 2008’de Lazio Avrupa ve
Akdeniz Festivali kapsam›nda Roma’da düzenlenen
törende uluslararas› gösteri sanatlar› kategorisinde
“Baflar› Ödülü” alan Gürer Aykal, bugün, 1999’da
kurdu¤u ve 2008 Eylül’üne dek sürekli flefli¤i ile genel
müzik yönetmenli¤ini sürdürdü¤ü Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›’n›n onursal flefi olarak görevine
devam ediyor. Aykal, 2009 y›l›nda Bilkent Üniversitesi
taraf›ndan Fahri Doktora ile onurland›r›ld›.

Gürer Aykal
Gürer Aykal, the honorary conductor of the orchestra the
Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra, started his
music education at the Ankara State Conservatoire
studying violin with Necdet Remzi Atak and
composition with Adnan Saygun. Between 1969 and
1971, he continued his education at the Guildhall School
of Music and the Royal Academy of Music where he had
the opportunity to work with prominent conductors such
as George Hurst and Sir André Previn. Subsequently, he
studied two years in Italy where he served as assistant to
Franco Ferrara in the Academia of Santa Cecilia in
Rome. He was designated with the “Diploma di Merito”
for conducting by the Accademia Musicale Chigiana.
Meanwhile, he studied Gregorian music and
Renaissance polyphony with Prof. Bertolucci in Musica
di Sacra in Vatican. In 1975, Gürer Aykal was appointed
as the Principal Conductor of the Turkish Presidential
Symphony Orchestra and served as the General Director
of the State Opera and Ballet. Meanwhile, together with
Suna Kan, he established the Ankara Chamber
Orchestra, which he conducted both in Turkey and in
more than one hundred concerts abroad. He also
founded and helped develop the Antalya State Symphony
Orchestra. Gürer Aykal performed with the leading

symphonic orchestras of Europe including the English
Chamber Orchestra and enjoyed tenure with the
Amsterdam Concertgebouw Chamber Orchestra as their
Principal Conductor. Between 1991 and 2003 he served
as the General Music Director and Principal Conductor
of the El Paso Symphony Orchestra of Texas with which
he toured Germany and gave thirteen successful
concerts. Maestro Aykal taught conducting at Indiana
University and Texas Tech Universities and UTEP in the
United States. He is also a professor of conducting at
Bilkent and Mimar Sinan Fine Arts Universities in
Turkey. He has recorded the works of a wide range of
composers including Bach, Beethoven, Mozart,
Tchaikovsky, Elgar, Smetana, Ravel, Erkin and Saygun
with a number of prominent orchestras, such as the
London Philharmonic, Norddeutscher Rundfunk
Radiophilharmonie NDR, the Ankara Chamber
Orchestra, Bilkent Symphony Orchestra and the
Presidential Symphony Orchestra. Gürer Aykal, the
founder of Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra
and its General Music Director and Principal Conductor
since 1999, became their honorary conductor in 2008.
He was decorated with the “State Artist” title by the
Turkish Government in 1981, received the Finnish State
Medal in May 2008 for his contributions to cultural
cooperation between Turkey and Finland. He also was
nominated as “Artist of the Year” by Turkish Journalists
Association in 1999 for “his successful efforts in
promoting modern Turkish Republic through music
both at home and abroad”. Gürer Aykal was also
conferred the International Prize for the Performing
Arts category by Latium between Europe and the
Mediterranean on July 3, 2008. The award-giving
ceremony was held in Rome at Complesso del
Vittoriano. He was given the Honorary Doctorate Degree
by Bilkent University in 2009.

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Tarihi, Borusan Holding’in, kültür ve sanat alan›ndaki
giriflimlerinin ilki olan Borusan Oda Orkestras›’na
dayanan Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› (B‹FO),
1999 y›l›nda Genel Müzik Yönetmeni ve Sürekli fiefi
Gürer Aykal yönetiminde oluflturuldu. B‹FO ad›yla ilk
konserini 13 May›s 1999’da Y›ld›z Saray› Silahhane
Binas›’nda veren orkestra, o tarihten bu yana ‹stanbul
konserlerinin yan› s›ra Anadolu ve yurtd›fl› turnelerinde
birçok y›ld›z soliste efllik ediyor. Sürekli ayl›k konserlerine
2000–2001 sezonunda Beethoven senfonilerini
seslendirerek parlak bir bafllang›ç yapan B‹FO,
2002–2003 sezonunda aç›l›fl konseri için Ankara Müzik
Festivali ve ayr›ca Bulgaristan’da düzenlenen Rusçuk
Müzik Festivali’ne davet edildi. Ayn› sezonda Güneydo¤u
Anadolu turnesi kapsam›nda Diyarbak›r, Urfa, Mardin ve
Gaziantep’te konserler verdi. ‹zleyen dönemde Ankara ve
Eskiflehir müzik festivallerine davet edilen topluluk
2004–2005 sezonunda II. Kars Kurultay› ve Kafkas
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international dignitaries including the former Secretary-
General of the United Nations Kofi Annan, and Secretary-
General Ban Ki-moon, President George H.W. Bush,
George W. Bush and William J. Clinton, Her Majesty
Queen Elizabeth II, President Hu Jin-Tao of China,
President Horst Koehler of Germany, H.R.H. Prince
Charles, as well as Russian Prime Minister Vladimir
Putin and French President Nicolas Sarkozy. In 2004, he
was appointed International Goodwill Ambassador to the
United Nations Children’s Fund (UNICEF). Lang Lang
has contributed and worked to raise funds and awareness
for earthquake relief efforts in China and Haiti. This
included auctioning the red Steinway piano played during
his 2008 New York Central Park concert, donating the
net proceeds to the American Red Cross China
Earthquake fund and a benefit concert at Carnegie Hall.
As Chairman of the Montblanc de la Culture Arts
Patronage Award Project, Lang Lang celebrates another
aspect of arts commitment. He also currently serves on
the Weill Music Institute Advisory Committee as part of
Carnegie Hall’s educational program and is the youngest
member of Carnegie Hall’s Artistic Advisory Board. He
has been added as one of the 250 Young Global Leaders
picked by the World Economic Forum and received the
2010 Crystal Award in Davos. Lang Lang is featured
soloist on the Golden Globe winning score: The Painted
Veil composed by Alexandre Desplat and can be heard on
the soundtrack of The Banquet composed by Tan Dun.
All of his albums have entered the top classical charts as
well as many pop charts around the globe. His album of
the First and Fourth Beethoven Piano concertos with
L’Orchestre de Paris and Maestro Christoph Eschenbach
debuted at #1 on the Classical Billboard Chart. Lang Lang
also appeared on Billboard’s New Artist chart at the
highest position ever for a classical artist. In 2007, he was
nominated for a Grammy, becoming the first Chinese
artist to be nominated for Best Instrumental Soloist. He
was honored by The Recording Academy with the 2007
Presidential Merit Award; past recipients include Zubin
Mehta and Luciano Pavarotti. He recently recorded the
movie soundtrack of the Japanese blockbuster film
Nodame Cantabile, Chopin 24 Etudes for Project Chopin,
which is the largest project in honor of Chopin’s
bicentenary, and the recording Nuit De Mai with Placido
Domingo. Lang Lang’s latest recording is of
Rachmaninov and Tchaikovsky piano trios with Vadim
Repin and Misha Maisky. In February 2010, Lang Lang
joined Sony Music Entertainment as exclusive recording
artist; his first album with Sony features a live recording
of his 2010 recital at Vienna’s legendary Musikverein.
For more information: www.langlang.com
www.thelanglangfoundation.org
Columbia Artists Music LLC Personal Direction: Ronald
A. Wilford and Jean-Jacques Cesbron 1790 Broadway,
New York, NY 10019 www.cami.com
Lang Lang records exclusively for Deutsche
Grammophon.

Gürer Aykal
Müzik e¤itimine Ankara Devlet Konservatuar›’nda
bafllayan Gürer Aykal, Necdet Remzi Atak’›n ö¤rencisi
olarak 1963 y›l›nda Keman Bölümü, Adnan Saygun’un
ö¤rencisi olarak da 1969 y›l›nda Kompozisyon
Bölümü’nden mezun oldu. Ayn› y›l devlet bursu kazan›p
‹ngiltere’ye giderek Londra’da Guildhall Müzik
Okulu’nda André Previn ve George Hurst gibi önde gelen
fleflerin yan›nda orkestra flefli¤i okudu. 1972’de Guildhall
Müzik Okulu ve Kraliyet Müzik Akademisi ‹leri fieflik
Bölümlerini birincilikle bitirdi. Ard›ndan ‹talya’ya giden
Aykal, Accademia Musicale Chigiana’dan fieflik Niflan›
ald› ve Santa Cecilia Akademisi’ni Franco Ferrara’n›n
asistanl›¤›n› yaparak bitirdi. Bu arada Adnan Saygun’un
iste¤i üzerine Pontificio Istituto di Musica Sacra’da
Bartolucci ile Gregoryen koro müzi¤i ve Rönesans
çoksesli ö¤renimi de gördü. 1975 y›l›nda
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’n›n sürekli
flefli¤ine atanan Aykal, daha sonra bir süre Devlet Opera
ve Balesi’nin genel müdürlü¤ünü yapt›. Bu arada Suna
Kan’la birlikte kurdu¤u Ankara Oda Orkestras›’n›n
ülkemizdeki etkinliklerinin yan› s›ra yurtd›fl›nda da
yüzden fazla konserini yönetti. Avrupa ülkelerinin önde
gelen orkestralar› ile say›s›z konserler verdi; ‹ngiliz Oda
Orkestras›’n› Güney Amerika ve Karayipler Turnesi’nde
yönetti. Amsterdam Concertgebouw Oda Orkestras›’n›n
da flefli¤ini yapt›. E¤itimci yönü yurtiçi ve yurtd›fl›nda
orkestra flefli¤i profesörlü¤ünü de kapsayan Gürer Aykal,
ABD’de Indiana (Bloomington) Üniversitesi, Teksas Tech
ve UTEP üniversitelerinde ileri orkestra flefli¤i dersleri
verdi. Halen Bilkent Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda
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Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
The history of the Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures in the field of culture
and the arts by Borusan Holding, a leading industrial
conglomerate in Turkey. Though it began with modest
numbers, the chamber orchestra was transformed into
one of the leading Turkish philharmonic ensembles
under its former artistic director and principal
conductor Gürer Aykal. Giving its concert premiere in
May 1999, BIPO has since become a prominent
element of ‹stanbul’s cultural scene. BIPO’s first season
in 2000–01 took off spectacularly, with symphonies by
Beethoven. The concert prompted an invitation to the
Ankara Music Festival, which they opened, as well as an
invitation to the Ruse Music Festival in Bulgaria for the
2002–03 season. The same season saw BIPO touring
Southeast Anatolia and performing at the Eskiflehir
Music Festival. During the 2004–05 season, additional
performances not included on the yearly schedule took
place in the antique town of Ani, once the capital of the
medieval Armenian kingdom, for the Kars Caucasian
Festival, and to honour the 22nd World Architecture
Congress in ‹stanbul. The 2005–06 season took the
orchestra to Athens for a three-concert series where they
performed Oresteia by Iannis Xenakis, one of the
foremost Greek composers, together with Greek soloists
and a choir. The shows proved a big success, having
BIPO return to Greece, this time performing at the
Megaron Hall, with a repertoire of works by Turkish
composers. The following season, 2006–07, opened
with Shostakovich’s Symphony No.14, and a highlight
came in October 2006, when BIPO gave a special
concert at the Palais des Beaux-Arts in Brussels within
the ‘Turkey-Europe Week’, an event organised by the
Turkish Industrialists’ and Businessmen’s
Organisation, to celebrate the first anniversary of full
membership negotiations between Turkey and the
European Union. BIPO became the resident orchestra of
the International ‹stanbul Music Festival in 2003, and
made the official opening of the festival at the
magnificent Hagia Sophia. Since then, they have
officially opened the festival every year with concerts at
Hagia Eirene, also accompanying top soloists
throughout the festival. After collaborations with
conductors such as Igor Oistrakh, Emil Tabakov, Pavel
Kogan, Giuseppe Lanzetta, Fabiano Monica, Alain Paris,
Ion Marin, Karel Mark Chichon, Peter Tilling, Justus
Frantz, Joseph Wolfe, Andreas Schüller, Josep Caballé-
Domenech, Rengim Gökmen and lately Maxim
Vengerov, BIPO also had the privilege of inviting the
Wiener Singverein and the Philharmonia Chorus to
‹stanbul. The world-class soloists BIPO has
accompanied include Maxim Vengerov, Dimitris
Sgouros, Alexander Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l
Say, Ayflegül Sar›ca, Hüseyin Sermet, Ayla Erduran,
Verda Erman, Gülsin Onay, Ferhan & Ferzan Önder,

Emre Elivar, Atilla Aldemir, Anna Tomowa-Sintow,
George Zamphir, Dino Saluzzi, Joanna MacGregor,
Domenico Nordio, Peter Jablonski, Olga Borodina,
Steven Isserlis, Alexander Melnikov, John Lill, Elina
Garanca, Angela Gheorghiu and Juan Diego Flórez as
well as the Juillard String Quartet. With a strong
commitment to fostering and advancing love and
appreciation for classical music, BIPO has become the
major constituent of the Borusan Center for Culture and
Arts’ (BCCA) social responsibility project. Under the
title of The Guest Conductor Series, BIPO performs under
the guidance of a leading figure from the Turkish
business world, whose donations provide scholarships
for young talents to study at prestigious institutions
such as the Guildhall School, the Curtis Institute, the
Royal Academy and so on. This ambitious project
started in 2006 and is set to continue for many years to
come. BCCA has also set up several cultural and artistic
enterprises in the city, such as the Borusan String
Quartet, the Borusan Children’s Choir, and the Music
Library at its headquarters in the heart of ‹stanbul, as
well as Ertu€ & Kocab›y›k Publications, which offer
exclusive art books. Under the flagship of BIPO, BCCA
aims to advance its efforts with a state-of-the-art
performance venue to start operating in 2010 presenting
artistic events comprising mainly classical music, but
also jazz, world music, modern dance and contemporary
art. The 2008–09 season marked a turning point in
BIPO’s history, when its respected conductor Maestro
Gürer Aykal was elevated to be honorary conductor and
Sascha Goetzel from Vienna was appointed the artistic
director and principal conductor of the orchestra.
Bringing a new dimension and a new perspective to the
ensemble’s vision and repertoire, Goetzel officially took
up the position in January 2009. The 2009–10 season
will reunite BIPO with leading soloists such as Isabelle
Faust, Daniel Hope, Solveig Kringelborn and Alexei
Volodin, among others. A source of great pride and joy
to the Turkish community, particularly ‹stanbul’s
educated and cultural elite, BIPO has now set out to
become one of the most promising symphonic
ensembles in Europe under Goetzel. The Orchestra has
released releases its first international CD titled
“Respighi, Hindemith, Schmidt” in January 2010 under
the Onyx label and will be performing at the Opening
Festivities of the Salzburg Festival 2010 under Sascha
Goetzel with Faz›l Say as the soloist.
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Kültürleri Festivali aç›l›fl›nda Ani Antik Kenti’nde ve
‹stanbul’da yap›lan 22. Dünya Mimarl›k Kongresi’nde
birer konser verdi. 2005–2006 sezonunda Atina’da
gerçeklefltirdi¤i üç konserde, en önemli ça¤dafl Yunan
bestecilerden Iannis Xenakis’in Oresteia’s›n› Yunan solist
ve korolarla birlikte seslendiren B‹FO, Kas›m ay›nda
tekrar Atina’ya davet edildi. Megaron konser salonundaki
bu programda Türk bestecilerin yap›tlar›na yer verdi.
B‹FO, Ekim 2006’da TÜS‹AD’›n Avrupa Birli¤i ile Türkiye
aras›ndaki tam üyelik müzakereleri bafllang›c›n›n birinci
y›ldönümü nedeniyle Brüksel’de düzenledi¤i “Turkey-
Europe Week” etkinlikleri çerçevesinde Palais des Beaux
Arts’da özel bir konser verdi. B‹FO, 2003’te ‹stanbul
Kültür Sanat Vakf›’n›n (‹KSV) Uluslararas› ‹stanbul Film,
Tiyatro ve Müzik festivallerinin “sürekli orkestras›” oldu
ve ayn› y›l 31. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nin
aç›l›fl konserini Ayasofya Müzesi’nde gerçeklefltirdi.
Orkestra, o tarihten bu yana festivalin Aya ‹rini
Müzesi’ndeki aç›l›fl konserlerini gerçeklefltiriyor ve
festivalin y›ld›z flanc› veya solistlerine efllik ediyor. Igor
Oistrakh, Emil Tabakov, Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta,
Fabiano Monica, Alain Paris, Ion Marin, Karel Mark
Chichon, Peter Tilling, Justus Frantz, Joseph Wolfe,
Andreas Schüller, Josep Caballé-Domenech, Rengim
Gökmen ve Ender Sakp›nar gibi tan›nm›fl fleflerle
konserler veren orkestra dünyan›n köklü korolar›ndan
Avusturya’dan Wiener Singverein ile ‹ngiltere’den
Philharmonia’y› da ‹stanbul’a davet etti. B‹FO’nun
bugüne dek birlikte konser verdi¤i solistler aras›nda
Maxim Vengerov, Dimitris Sgouros, Alexander Rudin,
Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l Say, Ayflegül Sar›ca, Hüseyin
Sermet, Ayla Erduran, Verda Erman, Gülsin Onay, Ferhan
ve Ferzan Önder, Emre Elivar, Atilla Aldemir, Anna
Tomowa-Sintow, George Zamphir, Dino Saluzzi, Joanna
MacGregor, Domenico Nordio, Peter Jablonski, Olga
Borodina, Steven Isserlis, Alexander Melnikov, John Lill,
Elina Garanca, Angela Gheorghiu ve Juan Diego Flórez

gibi dünya çap›nda ünlü virtüözler ve solistlerle
günümüzün en önemli yayl› çalg›lar topluluklar›ndan
Juilliard Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü bulunuyor. Sosyal
sorumluluk alan›nda önemli bir projeye de imza atan
B‹FO, ilkini 9 fiubat 2006’da gerçeklefltirdi¤i “Özel
Konser” adl› etkinli¤iyle önümüzdeki y›llarda da devam
edecek bir gelene¤i bafllatt›. Bu konserde Orkestray› ifl
veya sanat dünyas›ndan tan›nm›fl bir isim yönetiyor ve
konserin flefli¤ini yapan kiflinin yapt›¤› ba¤›flla sa¤lanan
burs, klasik müzik alan›nda yetenekli bir gencin
yurtd›fl›nda e¤itim görmesini sa¤l›yor. Özel Konser’in
ilkinin konuk flefi Borusan Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Ahmet Kocab›y›k, ikincisininki B‹FO’yu
Vivaldi’nin Dört Mevsim’inin Sonbahar ve K›fl
bölümlerinde yöneten Koç Holding Onursal Baflkan›
Rahmi Koç, üçüncüsü Eczac›bafl› Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Bülent Eczac›bafl›’yd›. 9 fiubat 2010’daki
Özel Konser’in konuk flefli¤ini Cem Y›lmaz yapt›.
2008–2009 sezonunda kuruldu¤undan bu yana büyük
baflar›lara imza att›klar› Gürer Aykal’›n onursal flefli¤ine
getirildi¤i Orkestra, bu sezonda sanat yönetmeni ve
sürekli flef olarak Viyanal› Sascha Goetzel’le çal›flmaya
bafllad›. Orkestra, repertuar› ve vizyonuna birçok yenilik
getiren Goetzel’le ilk konserini 2009 Ocak’›nda verdi.
2009–2010 sezon konserlerine ekim ay›nda soprano
Solveig Krengelhorn’a efllik etti¤i konserle bafllayan
topluluk, Isabelle Faust, Daniel Hope, Anne Gastinel ve
Alexei Volodin’in yan› s›ra daha birçok y›ld›z soliste efllik
edecek. Avrupa’n›n en iyi orkestralar›ndan biri olma
hedefiyle yeni bir sayfa açan B‹FO, 2010 Temmuz’unda
Sascha Goetzel yönetiminde Salzburg Festivali’inin aç›l›fl
etkinlikleri kapsam›nda bir konser verecek. B‹FO’nun ilk
uluslararas› CD’si de 2010 Ocak’›nda Onyx etiketiyle
Avrupa ve Türkiye’de piyasaya ç›kt›.
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PROGRAM NOTLARI

Robert Schumann (1810–1856)
4. Senfoni, Re minör, Op. 120
Einleitung (Ziemlich Langsam-Lebhaft)
Romanze-Ziemlich Langsam
Scherzo (Lebhaft)-Trio
Finale (Langsam-Lebhaft)

Schumann efli Clara’ya, do¤um günü olan 13 Eylül
1841’de yeni bir senfonisini arma¤an olarak sundu.
Bestecinin ikinci yazd›¤› senfoni olan bu eser, ayn› y›l›n
6 Aral›k’›nda, sonradan ünlü piyano konçertosunun
birinci bölümü olan, La minör Fantezi ile birlikte
Gewandhaus konser salonunda Liszt ve Clara
Schumann’›n solist olarak kat›ld›¤› konserde seslendirildi
ve so¤uk karfl›land›. Schumann müzikolog C. Kossmaly’ye
8 Ocak 1842’de yazd›¤› mektupta “Birdenbire fazla oldu,
diye düflünüyorum; yine de Mendelssohn’un flefli¤ini
özlüyoruz” diyordu. Schumann bu senfoniyi ortadan
kald›rd›. Ancak on y›l sonra, 1851’de yeniden düzeltmeye
bafllad› ve orkestrasyonu tümüyle yeniledi. 1853’te
arkadafl›, Hollandal› besteci ve flef Johannes J.H.
Verhulst’a (1816–91) yazd›¤› mektupta eserinin bu
flekliyle çok daha iyi ve etkili oldu¤unu belirtti. Schumann
bu yeni versiyonu bir senfonik fantasia biçiminde:
Introduktion, Allegro Romanze, Scherzo, Final’in
tümünü tek bir bölüm olarak tasarlam›flt›. Eserin iki
piyano için düzenlemesi ve bu orkestra versiyonu önce,
Schumann’›n 1850’de müzik direktörü olarak göreve
bafllad›¤› Düsseldorf’ta 6 fiubat 1851’de çal›nd›; sonra da
15 May›s 1853’te Ren Festivali’nde bu yeni versiyonuyla
seslendirilen –ve 2. Senfoni yerine 4. Senfoni olan– Opus
120 Re minör Senfoni büyük baflar› kazand›. Eseri 10 y›l
önce efline hediye eden Schumann 1851’de Senfoni’nin
bafl›na, ça¤›n ünlü kemanc›s› Joachim’e bir de garip ithaf
yazm›flt›: “Bu senfoninin ilk notalar› meydana gelirken,
Joseph Joachim daha küçük bir çocuktu. O zamandan
beri hem senfoni, hem de çocuk büyüdü.” ‹ki flüt, iki
obua, iki klarnet, iki fagot, dört korno, iki trompet, üç
trombon, timpani ve yayl› çalg›lar için yeniden
düzenlenen ve bugün Schumann’›n senfoni alan›ndaki
en önemli eseri olarak kabul edilen, onun mutlu
günlerinin ürünü olan ve delilik günlerinin
bafllamas›ndan hemen önce yeniden düzenlenen bu
senfoni dört bölümlüdür. Birbirine ba¤l› olarak (attaca)
çal›nan ve ilk bölümün temalar› daha sonraki bölümlerde
de duyurulan Opus 120, Re minör 4. Senfoni’nin 1.
Bölümü Einleitung (girifl) bafll›¤›n› tafl›r. 3/4’lük ölçüde
ve oldukça a¤›r (Ziemlich Langsam=Andante ma non
troppo) tempoda bafllayan giriflte, arpejle belirlenen
çekirdek tema (leitmotiv), daha sonra tüm senfonide
kendini hissettirir. Böylece eserin biraz melankolik, ancak
güçlü temas› daha bafllang›çta belirlenir. Burada temay›
ikinci keman ve viyolalar sunar. Buna, kemanlar›n teselli
edici havadaki cevab› kontrast oluflturur. Birinci
kemanlar, flüt ve obuan›n belirledi¤i arabesk benzeri bir

figürle bölümün h›zl› (Lebhaft=Allegro) bölmesine geçilir.
2/4’lük ölçüde, önce yükselen ve sonra da dalga dalga
alçalan, ayr›ca birçok yan tema da do¤uracak olan bu
figür, önce ana tema fleklinde birinci kemanlarda duyulur;
sonra yine birinci kemanlarda lirik bir pasaj olarak bafllar
ve flafl›rt›c› güzellikteki ikinci temay› belirler. Nefleli ve
mutlu bir t›n›yla sona ererken ihtar edici, yaln›zca üç
notal› (fa diyez-si-sol) trombon motifi dört kez duyulur.
Beklenmedik ve güçlü bir re minör akorla 2. Bölüme,
Romanze’ye geçifl sa¤lan›r. 3/4’lük ölçüde, la minör
tonda ve oldukça a¤›r (Ziemlich Langsam) tempodaki,
özlem dolu havadaki bu romansta Schumann’a özgü bir
halk flark›s› benzeri duygulu tema, pizzicato yayl›lar›n
eflli¤indeki obua ve viyolonselle yans›rken, yine giriflteki
melankolik tema, yan tema fleklinde an›msan›r. Orta
bölmede solo kemanla beliren re majör tondaki k›s›m,
mutlu ve bar›flç› bir hava oluflturur. Bölüm yine duygulu
temayla sona erer. Hemen girilen 3. Bölüm, 3/4’lük
ölçüde ve canl› (Lebhaft) tempoda, flakac› bir ritimle
vurgulanan biraz buruk bir scherzo’dur. Trombon hariç
tüm çalg›larla enerjik bafllayan, ancak arada parlak,
nefleli, içten ve hüzünlü dönüflleri de içeren scherzo’nun
zarif ve sakin yap›l› trio bölmesiyle karfl›tl›¤› da ilgi çeker.
Tekrarlanan scherzo’nun sonunda korkutucu bir sessizlik
belirir. Çalg›lar ne yapacaklar›n› bilemez gibidir; müzik
kaybolacakm›fl gibi alçal›r, giriflteki figür karanl›ktan
yükselir, timpanilerin anaforu içinde trombon ve
kornolar›n güçlü ve melodik cümlesiyle finale geçilir.
4/4’lük ölçüde ve re majör tonda, önce a¤›r (Langsam)
giren, sonra canl› (Lebhaft) tempoda süren Finale,
Schumann’›n en baflar›l› senfonik finali olarak kabul
edilir. Önce a¤›r tempoda madeni üfleme çalg›lar›n
cümlesi, birinci bölümün giriflindeki motifi an›msatarak
son bölümü bafllat›r. As›l final canl›, hareketli ve özgür
biçimde bir Fantasia gibi geliflir; çekirdek temadan
kaynaklanan yan teman›n bir bayram havas›nda nefleli
kofluflturmas›yla canlan›r, ateflli ve etkili bir Presto ile
eseri sona erdirir.

Frédéric Chopin (1810–1849)
1. Piyano Konçertosu, Mi minör, Op. 11 
Allegro maestoso risoluto
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace

Chopin sevgili çalg›s› piyano için, orkestra eflli¤inde iki
konçerto ile Polonya ezgileri üzerine La Majör Büyük
Fantezi (Opus 13, 1828), Mozart’›n Don Giovanni
operas›ndan “La ci darem la mano” aryas› üzerine Si
bemol Majör Varyasyonlar (Opus 2, 1827), Krakowiak adl›
Fa Majör Rondo (Opus 14, 1828), Mi bemol Majör Büyük
Polonez (Opus 22, 1830) ile buna girifl olarak 1834’te
yazd›¤› Sol Majör Andante Spianato’yu (Opus 22)
bestelemifl, ancak orkestra problemlerine ilgisiz kalm›fl,
senfonik yap› ile orkestrasyona fazla özen göstermemifltir.
Onun piyano konçertolar› da bu nedenle türünün önemli
eserleri aras›nda yer almamakla birlikte, gençli¤inde
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kendini Avrupa’da tan›tmak amac›yla yazd›¤› bu eserlerde,
Chopin piyanoyu aral›ks›z ön planda tutmufl, orkestra ile
diyalog kurmay› düflünmemifltir. 1830 y›l›nda Nisan-
A¤ustos aras›nda bestelenen Mi minör Piyano
Konçertosu da asl›nda Chopin’in ikinci konçertosudur.
2. Konçerto olarak tan›nan ve 1829’da bestelenen Fa
minör Konçerto’nun düzeltilmesi ve orkestra partilerinin
1830–31 Avrupa yolculu¤u s›ras›nda bir ara kaybolmas›
üzerine yeniden yaz›lmas› nedeniyle bask›s›n›n
gecikmesi, Mi minör Konçerto’nun ilk konçerto olarak
numaralanmas›na neden olmufltur. Chopin Varflova’da
halk önündeki üçüncü konserini 11 Ekim 1830 günü verdi
ve Mi minör 1. Konçertosu’nu çald›. Daha önceki iki
konseri de ayn› y›l›n mart ay›nda gerçekleflmifl ve Fa
minör 2. Konçerto’sunu ilk kez yorumlam›fl, sonra
tekrarlam›flt›. Ekim’deki bu konser onun Polonya’ya veda
konseriydi: Önceki iki konseri ile Varflova’da büyük üne
ulaflm›flt›. Konservatuardan arkadafl› soprano Constantia
Gladkowska’ya aflk› sürüyordu. Bu arada gazeteler onu
Mozart ile k›yasl›yor, ülkeden ayr›lmamas›n› istiyordu.
Bu aylarda üçüncü s›n›f bir müzikçi olan Anton Orlowski
Fa minör Konçerto’nun temalar›n› vals ve mazurkaya
çevirerek bu üne yard›mc› olmufltu; ama Chopin hâlâ Mi
minör Konçerto’nun son bölümünü tamamlamaya
çal›fl›yordu. Temmuz bafl›nda Mozart Varyasyonlar’›
(Opus 2) Viyana’dan bas›lm›fl olarak geldi ve Chopin
dört gün sonra onlar› bir sopranonun resitalinde çald›.
24 Temmuz’da da Constantia’n›n Paer’in Agnese
Operas›’nda ilk sahneye ç›k›fl›n› izledi ve aflk› yine
alevlendi: ‹ki genç yüzüklerini de¤ifltirerek vedalaflacakt›.
Chopin yaz›n en s›cak günlerinde, do¤du¤u Zelazowa
Wola köyünü son kez ziyaret etti. Bu arada Paris’ten
Temmuz Devrimi’nin haberleri geldi. Üniversite
ö¤rencileri, o zamanlar Rus Dukal›¤› olan Varflova’daki
Grandük’ün saray›na “y›lbafl›ndan sonra kiral›kt›r” yaz›l›
levhay› ast›, birçok tutuklama yap›ld›. Ama Chopin
gelece¤ini düflünüyor, arkadafl› Titus Woycieckowski ile
planlar kuruyordu. 23 Eylül günü Titus, tüm Varfloval›
müzikseverleri evine, Mi minör Konçerto’nun elbiseli
provas›na ça¤›rd›. Bu davet büyük bir sükse yapt›:
Gazeteler genç dâhinin yeni Büyük Konçerto’sundan
övgüyle söz ediyor, bu eseri halka dinletmeden
Polonya’dan ayr›lmamas›n› istiyordu. 11 Ekim 1830 günü
bu konser gerçekleflti; biletler üç gün içinde bitmiflti.
Chopin, arkadafl› Reinschmidt’›n 1 Kas›m’da verdi¤i veda
partisinden sonra, ertesi gün Opus 10, No. 1 ve No. 2
Etütlerini yazmay› tamamlad›ktan sonra Viyana’ya do¤ru
yola ç›kt›. Öykülerde anlat›ld›¤› gibi kendisine gümüfl kâse
içinde öldü¤ünde mezar›na serpilecek Polonya topra¤›
verilmemiflti; bu topra¤› Chopin’in vefal› ö¤rencisi Jane
Stirling Paris’teki Père Lachaise mezarl›¤›ndaki Chopin’in
an›t›na koymak için Polonya’dan 12 Haziran 1850 tarihli
mektupla isteyecekti. Ancak Chopin yolda bir sürprizle
karfl›laflt›: Ö¤retmeni Joseph Elsner Varflova yak›n›ndaki
Wola civar›nda, bir erkek korosuyla onu bekliyor ve
besteledi¤i k›sa bir kantat, gitar efli¤inde söyleniyordu.
Chopin bu konçertosunu zaman›n en ünlü piyanisti olan,

Alman as›ll› Paris’te yaflayan Friedrich (Frédéric)
Kalkbrenner’e (1785–1849) ithaf etti. 1825 ile 1835 aras›nda
ününün zirvesinde olan Kalkbrenner, bir general k›z›yla
evliydi ve Pleyel piyano firmas›n›n da orta¤›yd›. Chopin
1831 Kas›m’›nda Paris’e ulaflt›¤› zaman onu ziyaret etmifl,
Kalkbrenner de onu piyano kursuna davet etmifl ve
ö¤rencisi oldu¤unu duyurmufltu. Chopin’in Paris’teki ilk
sahneye ç›k›fl›n›, 26 fiubat 1832’deki Pleyel konserini
ayarlam›flt›. Bu konserde Liszt ve Mendelssohn da
bulunuyor ve Chopin’i ateflli flekilde alk›fll›yorlard›.
Böylece besteciye flöhret yolu aç›ld›. 1. Piyano
Konçertosu’nun 1. Bölümü 3/4’lük ölçüde, mi minör
tonda, görkemli (Maestoso) tempoda 138 mezür –befl
dakika kadar– süren uzun bir orkestra girifli ile bafllar ve
piyanonun çalaca¤› ana ve yan temalar klasik gelene¤e
göre, ancak ana tonalitede duyulur ve piyanonun etkili
girifline de zemin haz›rlan›r. Piyano girince de görevini
yapm›fl gibi, orkestra geri çekilir. Solo piyano ola¤anüstü
görkemli, fliirsel, elejik ve lirik yönlerini sergileyerek bu
temalar› varyasyonlarla ifller; renkli tekrarlarla, ustal›kla
süsler. Özellikle yak›nan (cantabile) ikinci tema önce
ezgiselli¤iyle seçkinleflir, sonra p›r›lt›l› pasajlarla çözülür.
Gelifltirim ve tekrar bölmeleri de yeni ve ilginç teknikle
gerçeklefltirilir. 2. Bölüm 4/4’lük ölçüde, mi majör tonda,
a¤›rca (Larghetto) tempoda bir Romance’t›r (romans). Bu
iki bölmeli romansta tekrar bölmesi de çok zengin bir
fantezi ile zarif ve sessizce gerçeklefltirilir. Sonda
orkestran›n sundu¤u temay› piyano arabesk figürlerle
süsleyerek sarmalar ve ola¤and›fl› güzelli¤i sa¤lar.
3. Bölüm 2/4’lük ölçüde, yine mi majör tonda, canl›
(Vivace) tempoda bir Rondo’dur. Uzmanlar,
orkestrasyonunu be¤enmedikleri bu konçertonun
finalindeki yayl›lar›n 16 mezürlük attaca’s›n› dâhice bulur:
do diyez, re diyez, sol diyez seslerde keskin giriflle hülyal›
soliste mi majörde Rondo’ya bafllamas› için fliddetli bir
ça¤r›d›r bu. Klarnet ve flütlerin zarif sorusu ile cevaplan›r
ve ritmik motif flakac› bir s›çray›flla piyanoya ulafl›r. Piyano
bu flenli¤e, Krakov’dan kaynaklanan Krakowiak dans›yla
kat›l›r ve ola¤anüstü virtüözlükle önderli¤i üstlenir.
Piyanonun oktavlarla, canl› ve flakac› (scherzando)
sundu¤u ikinci tema ise ancak parlak pasajlardan ve uzun
ara müziklerinden sonra ortaya ç›kar. Bu 2/4’lük ölçüdeki
Krakowiak dans›, folklorik asl›ndan daha uzak ama daha
zarif ve elektrikleyici havada geliflir. Coda’da ise piyanoda
ellerin paralel oktavlar›yla finali parlak sona ulaflt›r›r.
Chopin bu eseri yay›mlarken yak›n dostu, Frans›z
viyolonselci Auguste Franchomme’un (1808–84)
partisyona yard›m etti¤i; sonraki bask›larda da Carl
Tausig, Richard Burmeister ve Karl Klindworth gibi
müzikçilerin bazen piyano partisine kadar uzanan
düzeltmeler yapt›¤›, tekrarlar ve kadanslar ekledi¤i
belirtilmektedir. Bu nedenle de eserin süresi 38–46 dakika
aras›nda de¤iflmektedir.

Program Notlar›: ‹rkin Aktüze
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gerçeklefltirildi. Cem Mansur, Ulusal Gençlik Senfoni
Orkestras› kurucu flefi ve ‹ngiltere’nin en eski ikinci
korosu ‹pswich Choral Society’nin fahri baflkan›d›r.

Cem Mansur
Cem Mansur has recently returned from his second
visit to Finland where he conducted the European
premiere of Arvo Pärt’s 4th Symphony with the
Helsinki Philharmonic Orchestra. His first concert with
the Mikkeli City Orchestra in November 2008, had
resulted in an invitation to appear there for several
weeks each season. His appearance at the Puccini
Festival at Torre del lago (“Tosca”) on the occasion of
the 150th anniversary of the composer’s birth has also
produced an invitation to return. Born in ‹stanbul, Cem
Mansur studied music in London, at the City University
and the Guildhall School of music and Drama where he
was awarded the Ricordi Conducting Prize. He later
studied at the Los Angeles Philharmonic Institute with
Leonard Bernstein. Mansur was conductor of the
‹stanbul State Opera between 1981 and 1989. Following
a highly successful London debut with the English
Chamber Orchestra in 1985, he conducted various
orchestras and opera companies in Holland, France,
Italy, The Czech Republic, Romania, Hungary,
Germany, Sweden, Spain, Mexico, Israel, South Africa,
Finland and Russia, where he has been a frequent guest
at the invitation of Valery Gergiev. Between 1989 and
1996 Cem Mansur was Principal Conductor of the City
of Oxford Orchestra and became Artistic Director of the
Akbank Chamber Orchestra in 1998, winning special
recognition for his creative programming. Orchestras
he has recently conducted include: Britten Sinfonia,
Royal Philharmonic Orchestra, English Chamber
Orchestra, London Mozart Players, City of London
Sinfonia, BBC Concert Orchestra, George Enescu
Philharmonic Orchestra (Bucharest), Concerto Grosso
Frankfurt, Mexico City Philharmonic Orchestra and the
Holland Park Opera Festival in London where he has
appeared regularly since 1997. He has appeared with
many distinguished soloists including Janos Starker,
Midori, Dame Moura Lympany, Dmitri Alexeev, Barry
Douglas, Stephen Kovacevich, Mikhail Rudy, Julian
Lloyd-Webber, Galina Gorchakova, Christian Lindberg,
Hakan Hardenberger, Dimitris Sgouros, Evelyn
Glennie, Natalia Gutman and Murray Perahia. Cem
Mansur’s extensive repertoire includes many unusual
works. He has conducted the first performance of
Elgar’s unfinished opera The Spanish Lady in London
and Offenbach’s opera Whittington had its first
performance since its premiere in the 19th century,
under his direction at the City of London Festival in
2000. Mansur is President of the Ipswich Choral
Society, the second oldest such institution in England,
and the founding musical director of the Turkish
National Youth Orchestra.

Anton›o Meneses
1957 y›l›nda Brezilya Recife’de müzisyen bir ailenin
çocu¤u olarak dünyaya gelen Antonio Meneses viyolonsel
çal›flmaya on yafl›nda bafllad›. 16 yafl›ndayken Antonio
Janigro ile tan›flan Meneses önce onun Düsseldorf’taki
s›n›f›na kabul edildi; daha sonra Stuttgart s›n›f›na davet
edildi. Antonio Meneses 1977’de Münih’teki ARD
Yar›flmas›’nda birincilik ve 1983 y›l›nda Çaykovski
Yar›flmas›’nda birincilik ve alt›n madalya kazand›.
Dünyan›n pek çok önemli müzik merkezinde önde gelen
orkestralarla çald›: Berlin Filarmoni Orkestras›, Londra
Senfoni, BBC Senfoni, Concertgebouw, Viyana Senfoni,
Orchestre National de France (Frans›z Ulusal Orkestras›),
Çek Filarmoni, St Petersburg Filarmoni, ‹srail Filarmoni,
Orchestre de la Suisse Romande (‹sviçre Romande
Orkestras›), Bayerische Rudfunk Orkestras›, Münih
Filarmoni, New York Filarmoni, Philedelphia Orkestras›,
Ulusal Senfoni Orkestras› ve NHK Orkestras› (Tokyo).
Çal›flt›¤› orkestra flefleri aras›nda Abbado, Bychkov,
Chailly, Dutoit, Gatti, Järvi, Jansons, Karajan, Muti,
Rostropovitch, Sanderling, Temirkanov, Thielemann
bulunuyor. Antonio Meneses birçok festivale de konuk
oldu: Salzburg, Viyana, Berlin, Lucerne, Prag, Kudüs,
Mostly Mozart Festivali (New York), Porto Riko’da Pablo
Casals Festivali. Oda müzi¤ine yürekten ba¤l› bir icrac›
olarak Antonio Meneses, Vermeer Quartet ile Menahem
Pressler ve Gerard Wyss gibi piyanistlerle birlikte çald›.
1998–2008 y›llar› aras›nda Beaux Arts Trio grubunun bir
üyesi oldu. Herbert von Karajan ve Berlin Filarmoni
Orkestras› ile iki kay›t gerçeklefltirdi. D’Albert Konçertosu,
Popper’›n yap›tlar›, Carl Philipp Emanuel Bach’›n
viyolonsel konçertolar›, iki kez kaydetti¤i Bach’›n alt› süiti
ve Villa-Lobos’un viyolonsel ve orkestra için konçerto ve
fantezileri ile yine Villa-Lobos’un 1 ve 5 numaral›

11.06.2010, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum

De¤erli iflbirli¤iyle 
Acknowledging the kind collaboration of
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Akbank Oda Orkestras›
Akbank Chamber Orchestra
Cem Mansur flef conductor
Anton›o Meneses viyolonsel violoncello

Arvo Pärt
4. Senfoni Symphony, No.4, “Los Angeles”*

Robert Schumann
La minör Viyolonsel Konçertosu, Op. 129
Violoncello Concerto in A minor, Op.129
Nicht zu schnell
Langsam
Sehr Lebhaft

Robert Schumann
Uvertür, Scherzo ve Finale, Mi Majör, Op. 52
The Overture, Scherzo, and Final, in E Major, Op. 52
Andante con moto
Allegro
Vivo
Allegro molto vivace

* Türkiye prömiyeri Turkish premiere

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 ald›. 1981–89 y›llar› aras›nda
‹stanbul Devlet Operas› flefli¤ini yapan 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›. Hollanda, Fransa, ‹talya, Çek Cumhuriyeti,
Romanya, Macaristan, Almanya, ‹sveç, ‹spanya, Meksika,
‹srail, Finlandiya, Güney Afrika ve Rusya’da orkestra ve
opera kurulufllar›yla konuk flef olarak çal›flmalar›n›
sürdüren sanatç›, 1989–97 aras›nda Oxford fiehir
Orkestras›’n›n birinci flefli¤ini yapt›. 1998 y›l›nda, Akbank
Oda Orkestras› Daimi fiefli¤ine getirildi. Burada
tasarlad›¤› ilgi çekici programlar›n yan› s›ra Bach, Caz ve
Lale Devri, Alla Turca, 1789 Akl-› Selim’in Müzi¤i, At-
Na¤meler ve ‹stanbul’da Erguvan Zaman› gibi
etkinliklerle dikkat çekti. Uluslararas› üne sahip birçok
solistle konserler vermifl olan Cem Mansur’un son
y›llarda s›k s›k birlikte çal›flt›¤› kurulufllardan baz›lar›:
Helsinki Filarmoni Orkestras›, Torre del lago Puccini
Festivali, Kirov Operas›, Royal Philharmonic Orchestra,
London Mozart Players, City of London Sinfonia, BBC
Concert Orchestra, George Enescu Filarmoni Orkestras›,
Concerto Grosso Frankfurt, Prag Ulusal Tiyatrosu,
Mexico City Filarmoni Orkestras› ve Londra Holland Park
Opera Festivali’dir. Barok dönemden günümüze kadar
genifl bir yelpazeyi kapsayan repertuar›nda al›fl›lmam›fl ve
unutulmufl eserlere de yer veren Mansur, 1986 y›l›nda
Londra’da, Elgar’›n bitmemifl operas› The Spanish
Lady’nin ilk seslendiriliflini ve 2000 y›l›nda City of
London Festival’de Offenbach’›n 126 y›ld›r duyulmayan
operas› Whittington’› yönetti. Arvo Pärt’in 4. Senfonisi’nin
Avrupa prömiyeri, 2009 y›l›nda Cem Mansur
yönetiminde Helsinki Filarmoni Orkestras› taraf›ndan
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Tedi Pappavrami, Eduardo Fernandez, Alexander
Markov, Christian Blackshaw, Christian Lindberg,
Carlos Bonell… The 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, talks and discussion panels, in various historical
settings in ‹stanbul. 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 around the themes
of horses and hunting. Last year’s event in this series
explored the effect of the music, arts and customs of
Byzantium, in the great basilica of Hagia Eirene.

PROGRAM NOTLARI

Arvo Pärt (1935)
4. Senfoni, “Los Angeles”*

1960’lar›n büyük bir bölümünde Pärt, 1964 y›l›nda
besteledi¤i 1. Senfoni’si Polifonik dahil olmak üzere, bir
dizisel üslupta eserler besteler. Bach’a karfl› gitgide artan
bir ilgi ve kolaj kullan›m›, 1966 y›l›ndaki 2. Senfoni’de
oldu¤u gibi, serializmi y›kmaya bafllar. 1968 y›l›nda
Credo’yu besteledikten sonra Pärt, kendini erken dönem
bat› müzi¤i ve basit melodik kilise ilahileri çal›flmalar›na
adar. Bu s›rada kontrpuan egzersizlerinin yan› s›ra
kendisi de birkaç tane küçük çal›flma yazar. 1971 y›l›ndaki
3. Senfoni’si, bestecinin bu tarz tak›nt›lar›n› yans›tan bu
döneme ait birkaç büyük eserinden biridir. 1970’lerin
ortas›na kadar “tintinnabulasyon” ad›n› verdi¤i yeni bir
stile ulafl›r. “Tintinnabulasyon, yaflam›mda, müzi¤imde
ve çal›flmamda bazen cevaplar› bulmaya çal›fl›rken
dolaflt›¤›m bir bölgedir” diye aç›klar Arvo Pärt. “Karanl›k
saatlerimde, bir fley d›fl›ndaki hiçbir fleyin anlam›
olmad›¤›na dair kati bir hissiyat›m var. Karmafl›k ve çok
yüzlülük sadece akl›m› kar›flt›r›r ve uyumu
araflt›rmal›y›m. Nedir bu, tek bir fley ve ona giden yolu
nas›l bulurum? Pek çok gizde bu mükemmel fleyin izleri
görünür ve önemsiz olan her fley yitip gider.
Tintinnabulasyon bunun gibi bir fleydir. Burada
sessizlikte yaln›z›m. Güzel bir flekilde çal›nd›¤›nda tek bir

notan›n bile yeterli oldu¤unu keflfettim. Bu tek nota, ya
da bir sesiz vurufl, ya da tek bir sessiz an beni rahatlat›r.
Çok az elementle çal›fl›r›m, tek bir sesle, iki sesle. En ilkel
malzemelerle infla ederim; üçlülerle, tek bir spesifik
tonaliteyle… Bir üçlü akorun üç notas› çanlar gibidir.
Ve bu tintinnabulasyon dedi¤im fleydir.” Bestecinin 1977
y›l›nda yazd›¤› Tabula Rasa ve Benjamin Britten’in
An›s›na Cantus bu yeni stilin en iyi bilinen örnekleridir.
1980 y›l›ndan beri yazd›¤› müziklerin ço¤u ses için
yaz›lm›flt›r. Tintinnabulasyon’u gelifltirdi¤inden beri Pärt,
yap›sal olarak bile senfonik denilebilecek hiçbir orkestra
eseri bestelememifltir. Finli orkestra flefi Esa-Pekka
Salonen ve Los Angeles Filarmoni Orkestras› uzun
zamand›r Pärt’e yeni bir eser siparifli vermenin hayaliyle
yan›p tutuflur. Ne var ki, bu proje 2007 fiubat’›nda
tesadüfen besteci için en uygun zamanda teklif edilmifl
olur. Pärt’in ilk üç senfonisi neredeyse tüm orkestra için
kaleme al›nm›flt›. Fakat bu yeni olan› Tintinnabulasyon
stilince tercih edilen çalg›lar› benimser. 2008 May›s’›nda
Kopenhag’daki prömiyerde eserin bafll›¤›, “Bu sözler…”
ile “yayl›lar ve vurmal› çalg›lar için daha k›sa bir eser”
cümlesinin birlefliminden oluflmaktayd›. Bafll›k
Shakespeare’in Hamlet adl› oyununa bir göndermedir.
Pärt, üzerinde çal›flt›¤› duan›n hece say›s›n›, ses
bükümlerini, noktalamalar›n› ve benzeri elementlerini
eserin yap›s›n› flekillendirmek için kullan›r. Yap›sal ve ruh
olarak bu yeni senfoni tam anlam›yla tintinnabulasyon
karakterindedir. Fakat materyaller art›k öyle çok basit
de¤ildir. Pärt her zaman bir akora ait bir notay› bir
baflkas›na geçerken havada as›l› tutmay› sevmifltir.
fiimdiyse onun yeni akorlar› bazen caz armonilerinin
zenginli¤ine ve s›kl›kla da makamsal melodilere
yaklaflmaktad›r. Hâlâ net tonal merkezler oldu¤unu
görürüz; ancak netli¤ini bozan karalt›lar mevcuttur.
T›pk› senfoninin son sayfas›nda oldu¤u gibi; orkestran›n
yar›s› la majör yar›s›ysa la minör çalmaktad›r. Senfoni üç
a¤›r bölümden oluflmaktad›r. Eserdeki en kayda de¤er
bölümlerden biri, eserin finalinde 79. ölçüde kontrbas›n
la majör geri kalan orkestran›n ise la minör çalmaya
bafllad›¤› bölümdür. 88. ölçüden itibaren ise viyolonseller
la majör çalmaya bafllar; ancak 98. ölçüden itibaren
tekrar la minöre geri dönerler. O anda viyolalar›n yar›s› la
majör çalmaya bafllar. 109. ölçüden itibaren bu defa
ikinci kemanlar ve viyolonseller la majörde çalmaya
bafllar ve bu flekilde orkestran›n yar›s› la majör ve yar›s›
da la minör çalar duruma gelir. Eser ziller ve timpaninin
duyurdu¤u la majör akor eflli¤inde birinci kemanlar›n la
minörde çald›¤› küçük melodilerle sona erer. ‹lk temsili
10 Ocak 2009 tarihinde Los Angeles, Walt Disney Konser
Salonu’nda Finli orkestra flefi Esa-Pekka Salonen
yönetimindeki Los Angeles Filarmoni Orkestras›
taraf›ndan yap›lan 4. Senfoni, “Los Angeles” tart›flmal›
bir flekilde Rusya’da mahkûm olan önemli eski
ifladamlar›ndan Mihail Kodorkovski’ye ithaf edilmifltir.
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Bachianas Brasileiras’lar› gerçeklefltirdi¤i kay›tlar aras›nda
yer ald›. En son çal›flmalar› aras›nda C. Ortiz ile Villa-
Lobos’un viyolonsel ve piyano için tüm eserleri, Schubert
ile Schumann’›n eserlerinden iki kay›t, Gérard Wyss ile
Mendelssohn ve Menahem Pressler ile bir Beethoven
CD’sidir. Bu sezonun bafl›nda Haydn konçertolar›n›
kaydeden Antonio Meneses hem Avrupa’da, Latin
Amerika’da ve Japonya’da düzenli olarak masterclass
e¤itimi veriyor hem de Berlin Konservatuar›’ndaki
derslerini sürdürüyor.

Anton›o Meneses
Born in Recife in 1957 into a family of musicians,
Antonio Meneses began his violoncello studies at the
age of ten. At the age of 16, he met Antonio Janigro and
was asked to join his classes in Düsseldorf and later in
Stuttgart. In 1977, Antonio Meneses won the 1st Prize at
the ARD Competition in Munich and in 1982; he was
awarded 1st Prize and gold Medal at the Tchaikowsky
Competition. Appearing in the music capitals, he
performs with the leading orchestras: Berlin
Philharmonic Orchestra, London Symphony, BBC
Symphony, Concertgebouw, Vienna Symphony,
Orchestre National de France, Czech Philharmonic,
Saint Petersburg Philharmonic, Israel Philharmonic,
Orchestre de la Suisse Romande, Bayerische Rundfunk
Orchestra, Munich Philharmonic, New York
Philharmonic, Philadelphia Orchestra, National
Symphony Orchestra or NHK Symphony Orchestra.
Among the conductors with whom he has collaborated
are Abbado, Bychkov, Chailly, Dutoit, Gatti, Järvi,
Jansons, Karajan, Muti, Rostropovitch, Sanderling,
Temirkanov or Thielemann. Antonio Meneses is also
guest at many festivals: Salzburg, Vienna, Berlin,
Lucerne, Prague, Jerusalem, Mostly Mozart Festival,
Festival Pablo Casals in Puerto Rico. A devoted chamber
music performer, Antonio Meneses collaborated with
the Vermeer Quartet as well as with pianists such as
Menahem Pressler and Gérard Wyss. Between 1998
and 2008, he has been a member of the Beaux Arts
Trio. He has made 2 recordings with Herbert von
Karajan and the Berlin Philharmonic Orchestra. He has
also recorded the D’Albert Concerto, works of Popper,
Violoncello Concertos by C.P.E. Bach, the six suites of
Bach 2 times, and also the Concertos and the Fantasy
for Violoncello and Orchestra by Villa-Lobos. Still by
Villa-Lobos, he has recorded the Bachianas Brasileiras
No 1 and No 5. His most recent recordings are the
complete works for Violoncello and Piano by Villa-
Lobos with C. Ortiz, 2 recordings of works by Schubert
and Schumann and also Mendelssohn with Gérard
Wyss, a Beethoven CD with Menahem Pressler. He has
recorded at the beginning of this season the Haydn’s
concertos. Antonio Meneses gives regularly master
classes in Europe, the Americas and in Japan and he is
now teaching at the Bern Conservatoire.

Akbank Oda Orkestras›
Türkiye’de özel sektörün müzi¤e deste¤inin ilk örne¤ini
oluflturan Akbank Oda Orkestras›, 1992 y›l›nda kuruldu.
‹lk y›llarda farkl› fleflerle konserler veren orkestra, 1996
y›l›nda ülkenin en iyi genç profesyonel müzisyenleriyle
yeniden yap›lanm›fl ve bugün program içeri¤i, dinamik
kiflili¤i ve icra kalitesi aç›s›ndan özel bir yere sahip oldu.
Akbank Oda Orkestras›, ‹stanbul’un her iki yakas›nda
sundu¤u düzenli konser dizilerine ek olarak Anadolu
turneleri ve üniversitelerde düzenlenen Gençlik
Konserleri ile birlikte y›lda yaklafl›k 25 konser veriyor.
Cem Mansur’un daimi flefli¤e getirildi¤i 1998 y›l›ndan
itibaren Akbank Oda Orkestras›, konserlerini
olufltururken her zaman program tutarl›l›¤›n›n ön planda
olmas›na özen göstermifltir. Böylece etkinliklerinde s›k
s›k dünyaca ünlü solistleri a¤›rlamakla beraber,
dinleyicisine yeni ufuklar açarken e¤lendiren, e¤iten ve
düflündüren bir topluluk olmay› seçmifltir. Belli temalar
ve ba¤lant›lar çerçevesinde oluflturulan konserlere ek
olarak orkestra, tarihi mekânlarda evrensel müzi¤i yerel
kültür ve tarihimizle bir araya getiren “mini-festival”lerde
baflrolü oynamaktad›r: Bach, Caz ve Lale Devri (Aya ‹rini,
1998) Alla Turca (Tophane-i Amire, 1999) 1789, Akl-›
Selim’in Müzi¤i (Tophane-i Amire, 2000), At-Na¤meler
(Istabl-› Amire-i Ferhan, 2001) ve ‹stanbul’da Erguvan
Zaman› (Aya ‹rini, 2004). Bugüne kadar orkestraya efllik
etmifl baz› dünyaca ünlü solistler flunlard›r: Hakan
Hardenberger, Dame Evelyn Glennie, Natalia Gutman,
Stephen Kovacevich, Nicholas Daniel, Patrick Gallois,
Julian Lloyd Webber, Raphael Wallfisch, Mayumi
Fujikawa, Ole Edvard Antonsen, Natalie Clein, Adrian
Brendel, Tedi Pappavrami, Eduardo Fernandez,
Alexander Markov, Christian Blackshaw, Christian
Lindberg, Carlos Bonell…

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 1992, the orchestra was re-formed in
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 25 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
welcomeD leading soloists that included: Hakan
Hardenberger, Dame Evelyn Glennie, Natalia Gutman,
Stephen Kovacevich, Nicholas Daniel, Patrick Gallois,
Julian Lloyd Webber, Raphael Wallfisch, Ernst Kovacic,
Ole Edvard Antonsen, Natalie Clein, Adrian Brendel,
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kadar piyano ve insan sesi için yazd›¤› eserleriyle (lied)
tan›nan bir besteciyken, efli Clara Schumann’›n
cesaretlendirmesiyle yazmaya bafllad›¤› senfonileri
sayesinde, bir anda büyük ölçekli orkestra eserleri yazan
bir besteci olarak an›lmaya bafllan›r. Schumann’›n bu
alanda yo¤unlaflmas›ndan önceki y›l, Clara, günlü¤ünde
eflinin müzikal vizyonunun, piyanoda yeterli serbestlik ve
olanak bulamad›¤›ndan bahseder. Si bemol Majör
“Bahar” (Opus 38, No. 1) bafll›kl› senfonisinin ilk
seslendiriliflinden, çok de¤il, bir ay sonra, bu defa bir
baflka orkestra eseri üzerinde çal›flmaya bafllar. Bir
orkestra süitinin parças› olarak tasarlad›¤› uvertüre daha
sonra bir scherzo ve bir finale ekler. Kimilerine göreyse
eser üzerinde çal›flmaya bafllad›¤› zaman kafas›nda bu
eseri ikinci senfonisi olarak yazma fikri vard›r. Belki de
orta ölçekli bu tarz eserlerde kendini s›nayarak senfonik
eser yaz›m›nda geliflimini kontrol etmek istemektedir.
Mi Majör Uvertür, Scherzo ve Finale’yi (Opus 52) gerçek
bir senfoniden ay›ran özelliklerden biri, geleneksel dört
bölümlü yap›y› sunmamas›d›r. Bu modele göre
Schumann, ikinci bölüm olarak kullan›lmas› gereken
bir a¤›r bölümü eksik b›rakm›flt›r. Eser bu haliyle ilk kez
6 Aral›k 1841 tarihinde çal›n›r. Gerçi finale bölümünü
may›s ay›nda yeniden gözden geçirecektir. Her ne kadar
baz›lar› bu eseri, Schumann’›n büyük ölçekli
senfonilerinden biri olarak kabul ediyor olsa da, besteci
bizzat kendisi eserin bu türdeki geleneksel yap›tlardan
karakter olarak daha hafif oldu¤unu dile getirir. Sonraki
on iki y›l boyunca pek çok revizyona u¤rayan eserde
Schumann, orkestrasyonu de¤ifltirir, tekrarlar› keser ve
geçiflleri yeniler. Schumann’›n yapt›¤› yeniliklerin baz›lar›,
senfonik t›n›n›n korunmas› için daha sakin karakterdeki
birkaç bölümün kesilip ç›kar›lmas›n› öngörmektedir.
Baz›lar›ysa daha ticari bir eser ortaya koyabilmek için
gösterilen çaban›n ürünüdür. Her ne amaçla yap›l›rsa
yap›ls›n, 1845 y›l›nda son kez revizyona u¤rayan ve
1846’da bas›lan eser, bu haliyle elefltirmenlerin
be¤enisini kazanm›fl ve dönemin önemli orkestra
besteci-fleflerinden Hollandal› Johannes Verhulst’a ithaf
edilmifltir. Andante con moto tempodaki uvertür,
dramatik bir göndermenin özet halinde ifade edildi¤i bir
motif üzerine kurulu k›sa bir giriflle aç›l›r. Oldukça
karanl›k ve meydan okuyucu karakterdeki bu bölüm canl›
ve rahatlat›c› majör melodi girene kadar devam eder.
Allegro tempodaki bölüm, Schumann’›n asla
Mendelssohn’unki gibi bir melodik hafiflik ve rahatlama
anlay›fl› olmamas›na karfl›n, Mendelssohn’u ça¤r›flt›ran
bir bafllang›ç temas›na sahiptir. Minörle bafllay›p majöre
geçen bu kurguda Schumann, dramatik yap›y›
oluflturabilmek için gerilim ve nefle aras›ndaki karfl›tl›¤›
çok iyi kullan›r. Do diyez minör tonalitedeki scherzo ve
ard›ndan gelen re bemol majör tonalitedeki trio,
beklenenden çok daha a¤›r bir sunumla notaya al›nm›flt›r.
Scherzo’nun 6/8’lik ›srarc› ritmi tekrar kendini
hissettirmeye bafllamadan önce, ikinci olarak gelen
k›s›mda nefesliler biraz ön plana ç›kar. Aç›l›fl temas›n›n
tekrar sergilendi¤i son ölçülerden önce 2/4’lük trio k›sa

bir süre de olsa coda bölümünde kendini gösterir.
Ard›ndan gelen Allegro molto vivace tempodaki Finale,
fugal yap›da azametli bir aç›l›flla varl›¤›n› belli eder.
Bu bölümde eserin bir sinfonietta gibi tasarlanm›fl
oldu¤u fark edilebilir. Scherzo ile birlikte finale, tam
anlam›yla heybetli, görkemli, hayat dolu ve nefleli bir
flekilde eseri sonland›r›r.

* Program Notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
** Program Notlar›: ‹rkin Aktüze
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Robert Schumann (1810–1856)
La minör Viyolonsel Konçertosu, Op. 129**
Nicht zu schnell
Langsam
Sehr Lebhaft

Schumann 1850’de Düsseldorf’ta Ferdinand Hiller’in
ayr›ld›¤› fiehir Orkestra ve Korosu’na onun tavsiyesiyle
flef atand›ktan sonra ilk tamamlad›¤› eser La minör
Viyolonsel Konçertosu oldu. Ama Ren k›y›lar›ndaki
dinlenme yolculu¤undan döndükten sonra, 10 Ekim’de
bafllad›¤› ve 24 Ekim’de –iki hafta içinde bitirdi¤i–
konçerto ancak on y›l sonra çal›nabildi. 1850’de
kendisini on y›l u¤raflt›ran Faust müzi¤ini tamamlayan ve
Opus 77, 83, 87, 89, 90 ve 96 Liedler’i, Ren Senfonisi’ni
(Opus 96) besteleyen Schumann’›n çevresinde C. Sohn,
T. Hildebrandt, C.F. Lessing gibi ressamlar, sonradan
1858’de ilk biyografisini yazacak olan kemanc› Wilhelm
von Wasielewski, viyolonselci Forberg, flef ve piyanist
Julius Tausch gibi müzikçiler vard›. Clara Schumann bu
müzikçilerle s›k s›k oda müzi¤i çal›yordu. Schumann flef
olarak o y›l›n on abonman konserinin ilkini yönetece¤i
gün Viyolonsel Konçertosu’nu tamamlam›fl, üç
bölümünün birbirine ba¤l› olarak çal›nmas›n› öngördü¤ü
eseri “Viyolonsel ‹çin Orkestra Efllikli Konser Parças›”
(Konzertstück) olarak tan›mlam›fl, hatta ikinci bölümdeki
efllikte orkestra yerine, piyano eflli¤i tarz›nda bir
orkestrasyon haz›rlam›flt› (Schumann 1853’teki son eseri
–ancak 1937’de yay›mlanan– Re minör Keman
Konçertosu ile klasik konçerto formuna dönmüfltür).
1854’te yay›mlanan, ancak ilk kez, bestecinin ölümünden
dört y›l sonra, 9 Haziran 1860’ta, Leipzig’de viyolonselci
Ludwig Ebert’in Kraliyet Konservatuar› Orkestras›
eflli¤inde, Schumann’›n 50. Do¤um Y›l› törenleri
nedeniyle yorumlad›¤› konçerto, bugün Haydn ve
Dvorak’›n konçertolar› gibi ilgi görmekte, s›k
çal›nmaktad›r. Asl›nda Schumann’›n pek ›s›namad›¤›
konçertoyu Clara, 11 Ekim 1851’de günlü¤ünde flu
sat›rlarla tan›mlam›flt›r: “Robert’in Viyolonsel
Konçertosu’nu piyanoda bir kez çald›m ve mutlu saatler
yaflad›m. Romantik yap›s›, coflkusu, canl›l›¤› ve esprisini
be¤endim... Solo çalg› ve orkestra iliflkileri çok ustaca
örülmüfl, tümüyle büyüleyici... ve melodik pasajlarda
ahenk ve derin duygu öyle etkileyici ki...” Viyolonseli
kemandan daha iyi kullanan ve eserini –piyano
konçertosu gibi– la minör tonda yazan Schumann,
1832’de elini sakatlad›ktan sonra bir süre viyolonselle
u¤raflm›flt›. Ancak bu u¤rafl›s›ndan çabuk vazgeçmesine
ra¤men yine de oda müzi¤i eserlerinde viyolonseli
kullanm›flt›. Tümü birbirine ba¤l› olarak çal›nan
Konçertonun 1. Bölümü 4/4’lük ölçüde, la minör tonda,
h›zl› olmayan (Nicht zu schnell=Allegro ma non troppo)
tempoda bafllar. Orkestran›n yaln›zca dört mezürlük yal›n
giriflinden sonra solo çalg›, ana temay› genifl olarak 30
mezür kadar sunar; sonra da çekici tarzda, tenor seslere
uzan›r. Orkestran›n, solisti canl› akorlarla izlemesiyle do
majör tona geçilir. Burada da kromatik aksanl› yeni bir

solo gerçekleflir. Triyoleli pasajlarla beliren küçük ve
sevimli bir coda’da (Codetta) solo çalg› egemendir.
Schumann eserinin duygusal bütünlü¤ünü koruyarak
2. Bölüme geçer. 4/4’lük ölçüde, fa majör tonda, a¤›r
(Langsam=Lento) tempoda, iç özlemin bir flark›s›yla
yans›t›ld›¤› bölüm tüm viyolonselcilerin flükran duydu¤u
sayfalar› içerir. Bu duygulu romansta Schumann, tutkulu
bir egoizm ile çalan bir solo çalg›yla yetinmez;
orkestradan bir viyolonsel de bu güzel sonoriteye katk›da
bulunur. Sonra da viyolonselin biraz daha canl› (etwas
lebhafter) tempolu koloratur bir pasaj›yla finale geçilir.
3. Bölüm 2/4’lük ölçüde, la minör tonda, çok canl› (Sehr
Lebhaft=Molto vivace) tempodad›r. Daha ilk iki mezürde
göklerden inilmifl, yeryüzüne ayak bas›lm›fl gibidir. Ama
viyolonsel yine karakterine uygun solo flark› partileriyle
gözetilmifltir. Virtüöz bir gösteriye sahne olmayan finalin
viyolonsel partisi oldukça güçtür. ‹lk bölüm gibi yine
sonat formunda olan bu finalde ana temay› viyolonsel
duyurur. Rapsodik bir karaktere bürünerek geliflen
bölümde viyolonsel yan temalar› da belirler, tehlikeli bas
seslere de iner. Gelifltirimde ise solo çalg›, üfleme
çalg›lara ilginç diyalog olana¤› da sa¤lar. Büyük etkiye
ulafl›lan final, müzik tarihinde belki de ilk kez gerçekleflen
viyolonsel ve orkestran›n çok parlak ortak kadans› ile
sona erer.

Uvertür, Scherzo ve Finale, Mi Majör, Op. 52*
Andante con moto
Allegro
Vivo
Allegro molto vivace

Virtüöz bir piyanist olarak kariyer umutlar›ndan
tamamen vazgeçtikten sonra, Robert Schumann kendini
bütünüyle beste yapmaya adar. Schumann genel olarak
tek bir fikir üzerine yo¤unlaflan kifli olarak bilinir. Hatta
bu özelli¤inde o kadar ileri gider ki, bazen tek bir tür
üzerine konsantre olabilmek için aylarca, bir y›l ya da
daha fazla süre yapabileceklerinin s›n›rlar›na ulaflt›¤›n›
hissedene kadar devam eder. Yaklafl›k 30 yafl›na kadar
piyano müzi¤i bestelemeye yo¤unlaflan Schumann, bu
yafl›ndan itibaren de¤iflmeye bafllar. 1840 y›l›nda
neredeyse tüm zaman›n› bir baflka tür, Alman flark›
sanat›n›n en önemli üyesi olan liedler üzerinde çal›flarak
geçirir. Verimlili¤i üst seviyededir; tam› tam›na 170 lied…
Önceleri bu türden çok haz etmese de, Clara Wieck ile
evlili¤i öncesindeki süreçte vokal müzi¤in romantizmini
benimsemifl görünür. Ertesi y›l ise daha büyük formlara
yönelir. Dört senfonisinin ikisini ve de Uvertür, Scherzo
ve Finale (Opus 52) adl› senfonik eseri yazar. 1840’ta
mahkemenin de izniyle Clara Wieck’le evlenen
Schumann’›n üretkenli¤i doruk noktadad›r. 1841’in
bafllar›nda 26–29 Ocak aras›nda, sadece dört günde, ilk
senfonisinin tasla¤›n› tamamlar. 20 fiubat’a kadar
tamamlad›¤› eserinin prömiyeri, 31 Mart 1841 akflam›
Leipzig’de, Leipzig Gewandhaus Orkestras› taraf›ndan
Mendelssohn yönetiminde gerçeklefltirilir. Bu senfoniye
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Schlossfestival ve Kronberg Academy festivallerine
kat›l›yor ve Kronberg Academy Festivali’nde ustal›k s›n›f›
dersleri veriyor. Troussov’un düet efli k›z kardefli
Alexandra Troussova’d›r; birlikte EMI için bir resital
kayd› da gerçeklefltirdiler. Sanatç›n›n geçen y›l Idéale
Audience TV için çekilen 2008 Verbier Festivali’ndeki
performans›n›n film kayd› bulunuyor. Kirill Troussov,
4 Aral›k 1879’da Çaykovski’nin Keman Konçertosu’nun
dünya prömiyerinde Adolphe Brodsky’nin çald›¤› Antonio
Stradivari’nin 1702 yap›m› “The Broadsky” adl› keman›n›
kullan›yor.

K›r›ll Troussov
Born in St Petersburg in 1982, Kirill Troussov took his
first violin lessons at the Rimsky-Korsakov Conservatoire
aged four. Troussov is a dynamic, youthful, musician
who carries the musical impressions made on him as a
student in masterclasses with Igor Oistrakh and Yehudi
Menuhin, and the influences of the old school of Jascha
Heifetz, Nathan Milstein and David Oistrakh. Aged six,
Troussov made his concerto debut with the Russian
National Orchestra under the direction of Arnold Katz in
Moscow. More recently Kirill Troussov made an
impressive concerto debut in Paris performing Bartók’s
violin concerto No. 1 and Rudi Stephan’s intriguing
“Music for Violin and Orchestra in One Movement”,
replacing Gidon Kremer, with the Orchestre National de
France directed by Daniele Gatti. Kirill Troussov has
been a guest soloist of the Munich Philharmonic,
Bamberg Symphony, Berlin Staatskapelle, Leipzig
Gewandhaus Orchestra, Radio Symphony Orchestra of
Baden-Baden and Freiburg, Maggio Musical Fiorentino,
and Orchestre National de France under the direction of
such conductors as Jirí Belohlávek, Mikko Frank,
Daniele Gatti, Louis Langrée, Sir Neville Marriner,
Christoph Poppen, and Vladimir Spivakov. Festival
engagements as a soloist and chamber musician
regularly include Verbier Festival where he returns in
Summer 2010, also touring with the Verbier Festival
Orchestra in Autumn 2010. He regularly appears at
Schloss Elmau, Menuhin Festival Gstaad, Schleswig-
Holstein Musik Festival, Ludwigsburg Schlossfestival
and the Kronberg Academy – the latter also giving
masterclasses. Troussov’s duo partner is his sister
Alexandra Troussova. They have recorded a recital disc
for EMI. Other recordings include a film of last year’s
performance at Verbier Festival 2008, filmed for Idéale
Audience TV company. Kirill Troussov plays Antonio
Stradivari’s “The Brodsky” from 1702, on which Adolph
Brodsky performed the world premiere of Tchaikovsky’s
violin concerto on 4th December 1879.

Anton›o Meneses
1957 y›l›nda Brezilya Recife’de müzisyen bir ailenin
çocu¤u olarak dünyaya gelen Antonio Meneses viyolonsel
çal›flmaya on yafl›nda bafllad›. 16 yafl›ndayken Antonio

Janigro ile tan›flan Meneses önce onun Düsseldorf’taki
s›n›f›na kabul edildi; daha sonra Stuttgart s›n›f›na davet
edildi. Antonio Meneses 1977’de Münih’teki ARD
Yar›flmas›’nda birincilik ve 1983 y›l›nda Çaykovski
Yar›flmas›’nda birincilik ve alt›n madalya kazand›.
Dünyan›n pek çok önemli müzik merkezinde önde gelen
orkestralarla çald›: Berlin Filarmoni Orkestras›, Londra
Senfoni, BBC Senfoni, Concertgebouw, Viyana Senfoni,
Orchestre National de France (Frans›z Ulusal Orkestras›),
Çek Filarmoni, St Petersburg Filarmoni, ‹srail Filarmoni,
Orchestre de la Suisse Romande (‹sviçre Romande
Orkestras›), Bayerische Rudfunk Orkestras›, Münih
Filarmoni, New York Filarmoni, Philedelphia Orkestras›,
Ulusal Senfoni Orkestras› ve NHK Orkestras› (Tokyo).
Çal›flt›¤› orkestra flefleri aras›nda Abbado, Bychkov,
Chailly, Dutoit, Gatti, Järvi, Jansons, Karajan, Muti,
Rostropovitch, Sanderling, Temirkanov, Thielemann
bulunuyor. Antonio Meneses birçok festivale de konuk
oldu: Salzburg, Viyana, Berlin, Lucerne, Prag, Kudüs,
Mostly Mozart Festivali (New York), Porto Riko’da Pablo
Casals Festivali. Oda müzi¤ine yürekten ba¤l› bir icrac›
olarak Antonio Meneses, Vermeer Quartet ile Menahem
Pressler ve Gerard Wyss gibi piyanistlerle birlikte çald›.
1998–2008 y›llar› aras›nda Beaux Arts Trio grubunun bir
üyesi oldu. Herbert von Karajan ve Berlin Filarmoni
Orkestras› ile iki kay›t gerçeklefltirdi. D’Albert Konçertosu,
Popper’›n yap›tlar›, Carl Philipp Emanuel Bach’›n
viyolonsel konçertolar›, iki kez kaydetti¤i Bach’›n alt› süiti
ve Villa-Lobos’un viyolonsel ve orkestra için konçerto ve
fantezileri ile yine Villa-Lobos’un 1 ve 5 numaral›
Bachianas Brasileiras’lar› gerçeklefltirdi¤i kay›tlar aras›nda
yer ald›. En son çal›flmalar› aras›nda C. Ortiz ile Villa-
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FEST‹VAL BULUfiMALARI – I
FESTIVAL ENCOUNTERS – I

K›r›ll Troussov keman violin
Anton›o Meneses viyolonsel violoncello
Gülsin Onay piyano piano

Frédéric Chopin
Sol minör Viyolonsel Sonat›, No. 1, Op. 65
Violoncello Sonata in G minor, No.1, Op.65
Allegro moderato
Scherzo
Largo
Finale. Allegro

César Franck
Keman Sonat›, La Majör
Violin Sonata in A Major
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo. Fantasia
Allegretto poco mosso

Piotr Ilyich Tchaikovsky
La minör Piyanolu Üçlü, Op. 50
Piano Trio in A minor, Op.50
Pezzo elegiaco
IIa. Tema con variazioni
IIb. Variazione, Finale e Coda

K›r›ll Troussov
1982 y›l›nda St Petersburg’da do¤an Kirill Troussov ilk
keman dersini dört yafl›ndayken Rimski-Korsakov
Konservatuar›’nda ald›. Troussov, ustal›k s›n›f› ö¤rencisi
oldu¤u Igor Oistrakh ve Yehudi Menuhin üzerinde
b›rakt›¤› müziksel izlenime göre Jascha Heifeta, Nathan
Milstein ve David Oistrakh’›n eski ekol etkilerini tafl›yan
dinamik ve gençlik coflkusuyla dolu bir müzisyen.
Troussov alt› yafl›na geldi¤inde Arnold Katz’›n
yönetimindeki Rus Ulusal Orkestras›’yla Moskova’da ilk
konçertosunu seslendirdi. Yak›n zamanda Gidon
Kremer’in yerini alarak Daniele Gatti yönetimindeki
Frans›z Ulusal Orkestras› ile Bartók’un 1. Keman
Konçertosu ve Rudi Stephan’n›n büyüleyici Keman ve
Orkestra ‹çin Tek Bölümlük Müzik eserleriyle Paris’te
ola¤anüstü etkileyici ilk konçerto performans›n› sergiledi.
Kirill Troussov, Münih Filarmoni, Bamberg Senfoni,
Berlin Staatskapelle (Berlin Devlet Opera Orkestras›),
Leipzig Gewandhaus, Baden Baden ve Freiburg Radyo
Senfoni, Maggio Musical Fiorentino ve Frans›z Ulusal
orkestralar›na konuk olarak Jiri Belohlávek, Mikko Frank,
Daniele Gatti, Louis Langrée, Sir Neville Mariner,
Christoph Poppen ve Vladimir Spivakov gibi fleflerin
yönetiminde solist olarak çald›. Solist ve oda müzisyeni
olarak düzenli kat›ld›¤› festivaller aras›nda Verbier
Festivali de yer al›yor. Sanatç› ayr›ca 2010 sonbahar›nda
Verbier Festival Orkestras›’yla turneye ç›kacak. Troussov
düzenli olarak Schloss Elmau, Menuhin Festivali Gstaad,
Schleswig-Holstein Müzik Festivali, Ludwigsburg
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Publishing with the title of When the Joy of Living Meets
the Keyboard. Gülsin Onay has a distinct place among
the virtuosos of the piano especially with her delicate
performance of the composers of the Romantic period
particularly of Chopin and Rachmaninov. She was
awarded with The Order of State in Poland for her
Chopin performances. She has the reputation of being
the best performer of her professor Adnan Saygun in
the world and she has never failed to include Saygun’s
works on her recording and at her concerts having
performed them at the concerts she has given in many
countries. The talented piyanist performed the world
premier of Saygun’s 2nd Piano Concerto which Saygun
had dedicated to her and as well as she performed the
world premier of the concertos of the composers
Stuppner and Tabakov. Besides Saygun, Hubert
Stuppner dedicated his 2nd Piano Concerto, Jean-Louis
Petit dedicated his piano work Gemmes and Muhiddin
Dürrüo€lu-Demiriz dedicated his piano work
Bosphorous to Gülsin Onay. The well known virtuoso
Marc-Andre Hamelin composed his Prelude and Denis
Dufour composed Avalanche for her. Gülsin Onay was
awarded as the “Musician Laurette” by the State in
1987. She was honoured with honorary doctorate by
The Bosphorous University in 1988 and by Hacettepe
University in 2007. Having given numerous concerts in
Turkey and abroad for charity, the pianist was appointed
as the “Goodwill Ambassador” by UNICEF Turkey
National Commitee in 2003. Gülsin Onay is the art
councillor of the Gümüfllük Classical Music Festival
started in 2004. The virtuoso was awarded with a
Golden Medal of Honorary Prize by Sevda & Cenap
Music Foundation in 2007. Gülsin Onay is the soloist
of The Presential Symphony Orchestra and the
“Permanent Musician” at Bilkent University.

PROGRAM NOTLARI

Frédéric Chopin (1810–1849)
Sol minör Viyolonsel Sonat›, No. 1, Op. 65*
Allegro moderato
Scherzo
Largo
Finale. Allegro

Chopin, 1846 yaz›nda George Sand’›n yazl›k evindeki son
kal›fl›nda, kendini bir türlü toplayam›yor, üzerinde
çal›flt›¤› Viyolonsel Piyano Sonat›’n› tamamlayam›yordu.
Paris’e dönüp Sand’a komflu olan Orleans Meydan› No.
9’daki evinde çal›flmalar›n› sürdürerek tamamlad›¤›
sonat›, gençlik arkadafl› Frans›z viyolonselci August
Josephe Franchomme’a (1808–84) “Mutlu Bir Gençli¤in
An›s›na” bafll›¤›yla ithaf etti. 1847’de hastal›¤› daha da
artan Chopin, konser vermesi için sürekli ricada bulunan
arkadafllar›n› k›rmayarak 18 fiubat 1848 günü Pleyel
salonundaki konsere kat›ld›. Bu, bestecinin Paris’teki son
konseri oldu. Chopin bu konserde Frans›z kemanc›
Delphine Alard (1815–88) ve viyolonselci Franchomme ile
birlikte önce Mozart’›n bir üçlüsünü, sonra da
Franchomme ile Viyolonsel Sonat›’n›n –ilk bölüm
oldukça uzun, 15 dakika kadar oldu¤u için– son üç
bölümünü seslendirdi. Solo olarak da Berceuse,
Barcarolle ve Re bemol Majör Vals’ini çald›. Chopin’in
Viyolonsel Sonat› (Opus 65) onun kendi verdi¤i opus
numaras›yla bas›lan en son eseridir. Büyük zorluklarla
yaratt›¤› bu eserin ilk ve son bölümleri oldukça modern
bir oda müzi¤i havas›n› tafl›r. Chopin uzman› Zdzislas
Jachimecki’ye göre, Chopin bu bölümlerde romantik
stilden uzaklaflm›flt›r. Buradaki hava, son Paris
konserinde özellikle “Chopin romantizmi” bekleyen
dinleyicileri de flafl›rtm›fl; 1888’de Chopin’in ilk
biyografisini yazan ‹ngiliz Profesör Frederick Niecks’e de,
“Çok büyük ç›lg›nl›k; sadece orada burada bir-iki çiçek
aç›yor” dedirtmifltir. 4/4’lük ölçüde ve si minör tondaki
1. Bölüm, neflelice ama ›l›ml› (Allegro moderato)
h›zdad›r. Sonat›n ilk mezürleri Fa minör Piyano
Konçertosu’nun ana temas›n› and›r›r. Viyolonsel
dördüncü mezürde girer ve melodik ama hüzünlü
ezgisini duyurur. 3/4’lük ölçüdeki 2. Bölüm ise canl› bir
scherzo’dur. Ancak orta bölmede flark› söyler gibi
(cantabile) seçkinleflen re majör tema lirik bir hava
yarat›r. 3/2’lik ölçüde, si bemol majör tondaki 3. Bölüm
ise kederli anlat›mda ve a¤›r (Largo) tempodad›r. Bu k›sa
bölümde özellikle viyolonsel, süslemeleri ve Legato
cümleleriyle seçkinleflir. 4. Bölüm ise Parislilere modern
gelen, Chopin için ça¤dafl anlat›mda say›lan bir
Finale’dir. Ana tema ve yan tema noktal› ritimde sunulur.
Ana teman›n tekrar› ise kanon tarz›nda gerçekleflir ve
gelifltirimde oldukça zor bir kontrpuanla ifllenir. H›zl›
(Allegro) tempoda ve mi minör tondaki bu bölüm,
coda’da daha da h›zlanarak sonat› bir konçerto
havas›nda sona erdirir.
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Lobos’un viyolonsel ve piyano için tüm eserleri, Schubert
ile Schumann’›n eserlerinden iki kay›t, Gérard Wyss ile
Mendelssohn ve Menahem Pressler ile bir Beethoven
CD’sidir. Bu sezonun bafl›nda Haydn konçertolar›n›
kaydeden Antonio Meneses hem Avrupa’da, Latin
Amerika’da ve Japonya’da düzenli olarak masterclass
e¤itimi veriyor hem de Berlin Konservatuar›’ndaki
derslerini sürdürüyor.

Anton›o Meneses
Born in Recife in 1957 into a family of musicians,
Antonio Meneses began his violoncello studies at the
age of ten. At the age of 16, he met Antonio Janigro and
was asked to join his classes in Düsseldorf and later in
Stuttgart. In 1977, Antonio Meneses won the 1st Prize at
the ARD Competition in Munich and in 1982; he was
awarded 1st Prize and gold Medal at the Tchaikowsky
Competition. Appearing in the music capitals, he
performs with the leading orchestras: Berlin
Philharmonic Orchestra, London Symphony, BBC
Symphony, Concertgebouw, Vienna Symphony,
Orchestre National de France, Czech Philharmonic,
Saint Petersburg Philharmonic, Israel Philharmonic,
Orchestre de la Suisse Romande, Bayerische Rundfunk
Orchestra, Munich Philharmonic, New York
Philharmonic, Philadelphia Orchestra, National
Symphony Orchestra or NHK Symphony Orchestra.
Among the conductors with whom he has collaborated
are Abbado, Bychkov, Chailly, Dutoit, Gatti, Järvi,
Jansons, Karajan, Muti, Rostropovitch, Sanderling,
Temirkanov or Thielemann. Antonio Meneses is also
guest at many festivals: Salzburg, Vienna, Berlin,
Lucerne, Prague, Jerusalem, Mostly Mozart Festival,
Festival Pablo Casals in Puerto Rico. A devoted chamber
music performer, Antonio Meneses collaborated with
the Vermeer Quartet as well as with pianists such as
Menahem Pressler and Gérard Wyss. Between 1998
and 2008, he has been a member of the Beaux Arts
Trio. He has made 2 recordings with Herbert von
Karajan and the Berlin Philharmonic Orchestra. He has
also recorded the D’Albert Concerto, works of Popper,
Violoncello Concertos by C.P.E. Bach, the six suites of
Bach 2 times, and also the Concertos and the Fantasy
for Violoncello and Orchestra by Villa-Lobos. Still by
Villa-Lobos, he has recorded the Bachianas Brasileiras
No 1 and No 5. His most recent recordings are the
complete works for Violoncello and Piano by Villa-
Lobos with C. Ortiz, 2 recordings of works by Schubert
and Schumann and also Mendelssohn with Gérard
Wyss, a Beethoven CD with Menahem Pressler. He has
recorded at the beginning of this season the Haydn’s
concertos. Antonio Meneses gives regularly master
classes in Europe, the Americas and in Japan and he is
now teaching at the Bern Conservatoire.

Gülsin Onay
Gülsin Onay’›n müzik kariyeri Arjantin’den Japonya’ya
uzanan bir co¤rafyada, befl k›tada 63 ülkeyi kapsar.
Dünyan›n belli bafll› tüm orkestralar› ve flefleri ile
konserler veren sanatç›, son y›llarda Viyana Senfoni
Orkestras› ve ‹ngiliz Kraliyet Filarmoni eflli¤indeki
konserlerinin yan› s›ra flef Vladimir Ashkenazy ile
gerçeklefltirdi¤i turnelerle yine genifl yank› uyand›rd›.
CPO firmas› 2008 sonunda sanatç›n›n Saygun
konçertolar›n› yorumlad›¤› CD’yi, Amerikan VAI Müzik
ise 2009’da “Gülsin Onay in Concert” bafll›kl› DVD’yi
yay›nlad›. Türkiye’de bir müzisyen ile ilk defa yap›lan
nehir söylefli Yaflama Sevinci Tufllarla Buluflunca kitab› SCA
Yay›nlar› taraf›ndan bas›ld›. Gülsin Onay, romantik
dönem ve özellikle Chopin ile Rahmaninov’un eserlerinin
incelikli yorumuyla piyano virtüözleri aras›nda ayr›cal›kl›
bir yere sahiptir. Polonya Hükümeti Gülsin Onay’›
Chopin yorumlar› nedeniyle Polonya Devlet Niflan› ile
onurland›rm›flt›r. Hocas› Saygun’un dünya çap›nda en
güçlü yorumcusu olarak tan›mlanan Onay, gerek konser
programlar›ndan gerekse kay›tlar›ndan eksik etmedi¤i
bestecinin eserlerini önemli orkestralar eflli¤inde say›s›z
ülkede seslendirdi. Sanatç›, kendisine adanm›fl olan
Saygun’un 2. Piyano Konçertosu ile Stuppner ve
Tabakov’un konçertolar›n›n dünya prömiyerlerini
gerçeklefltirdi. Saygun’un yan› s›ra Hubert Stuppner
2. Piyano Konçertosu’nu, Jean-Louis Petit Gemmes ve
Muhiddin Dürrüo¤lu-Demiriz Bosphorus isimli piyano
eserlerini sanatç›ya ithaf ettiler. Ünlü virtüöz Marc-Andre
Hamelin Gülsin Onay için Prelude ve Denis Dufour ise
Avalanche’› besteledi. Gülsin Onay’a 1987 y›l›nda Devlet
Sanatç›s› unvan› verildi. 1988 y›l›nda Bo¤aziçi ve 2007
y›l›nda Hacettepe üniversiteleri taraf›ndan Fahri Doktora
unvan› ile onurland›r›ld›. Yurtiçi ve d›fl›nda pek çok
yard›m konseri veren sanatç›, 2003 y›l›nda UNICEF
Türkiye Milli Komitesi taraf›ndan ‹yi Niyet Elçisi seçildi.
Gülsin Onay, 2004 y›l›nda bafllayan Gümüfllük Klasik
Müzik Festivali’nin sanat dan›flmanl›¤›n› yap›yor.
Sanatç›ya Sevda-Cenap And Müzik Vakf› taraf›ndan 2007
Onur Ödülü Alt›n Madalyas› verildi. Onay, halen
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras› solisti olup,
Bilkent Üniversitesi’nin de sürekli sanatç›s›d›r.

Gülsin Onay
Gülsin Onay’s music career has spanned over 63
countries across five continents, from Argentina to
Japan. Having given concerts with the leading
orchestras and the eminent conductors all about the
world, Gülsin Onay’s recent concerts with the Vienna
Symphony and the Royal Philharmonic Orchestra and
her trips with the conductor Vladimir Ashkenazy have
widely echoed. CPO released the CD of her
performance of Saygun concertos in 2008 and
American VAI Music released her DVD titled “Gülsin
Onay in Concert” in 2009. The book of a series of
interviews with her was published, being the first book
of the interviews with a musician in Turkey, by SCA
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fley... ‹flin asl›n› söylemeliyim ki, piyanonun keman ve
viyolonsel ile birlikteli¤ine kesinlikle tahammül
edemiyorum. Bence bu çalg›lar bir arada asla iyi
t›nlamayacak… Bir yayl›lar üçlüsünü ya da piyano ve
yayl›lar için yaz›lm›fl herhangi bir sonat› dinlemek
zorunda olmak benim için tam anlam›yla bir iflkence.
Kan›mca, piyano sadece flu üç koflulda etkili olabilir; tek
bafl›na, orkestrayla olan herhangi bir ba¤lamda ya da
efllikçi olarak icra edildi¤inde, t›pk› bir resmin arka plan›
gibi.” Bu kadar a¤›r sözleri sarf ettikten çok de¤il yaklafl›k
bir y›l sonra, üstelik böyle bir eser yazmas› talep
edilmedi¤i halde, Çaykovski bütün formlar ve çalg›
gruplar› dururken gider bir piyanolu üçlü besteler. Von
Meck’e yazd›¤› 27 Aral›k 1881 tarihli mektubunda bile bu
çalg› grubuna karfl› antipatisini flu sözlerle yineler: “bu
antipatiye karfl›n, flimdiye kadar hiç tenezzül etmedi¤im
bu tarz bir müzi¤i tecrübe etmeyi düflünüyorum. Bir üçlü
yazmaya bafllad›m bile. Bitirip bitirmeyece¤imi ya da
baflar›l› olup olmayaca¤›m› bilmiyorum, fakat bafllad›¤›m
fleyi baflar›yla sonuca ulaflt›rmay› çok ama çok istiyorum.
Bu yeni ve al›fl›lmad›k formdaki müzikal fikirlerimi ortaya
koymak için gösterdi¤im ola¤anüstü çabay› elbette
sizden saklamayaca¤›m. Fakat bütün bu zorluklar›n
üstesinden gelmeliyim.” 20 Ocak 1882 tarihinde eserin
kabatasla¤›n› ve 25 Ocak’ta da neredeyse tamam›n›
bitiren Çaykovski bir kez daha von Meck’e yazar: “Üçlü
bitti… fiimdi samimiyetle söyleyebilirim ki eserim o kadar
da kötü de¤il. Fakat korkar›m, bütün hayat›m› orkestra
için yazarak geçiren ve sadece son dönemimde oda
müzi¤ine yönelen biri olarak, bu çalg›sal kombinasyonu
müzikal düflüncelerime uygulamakta baflar›s›z olmufl
olabilirim. K›sacas›, do¤rudan bu çalg›lar için yazmak
yerine senfonik karakterdeki bir müzi¤i trio olarak
düzenlemifl olmaktan korkuyorum. Bundan uzak
durmaya çal›flt›m, fakat ne derece baflar›l› oldum emin
de¤ilim.” Çaykovski’nin La minör Piyanolu Üçlü’sü
(Opus 50), bestecinin bu kombinasyonu (piyano, keman
ve viyolonsel) kulland›¤› yegâne eseridir. Her ne kadar
kendisi endifle duysa da, tam anlam›yla bir baflyap›t olan
bu eser Çaykovski’nin en güzel oda müzi¤i bestesidir.
Eser oldukça büyük ölçekli olarak tasarlanm›fl ve üç
bölümlü olarak kurgulanm›flt›r. Fakat ikinci ve üçüncü
bölüm “IIa” ve “IIb” olarak kodlanm›flt›r. Bu
al›fl›lagelmedik uygulamadaki temel sebep, “ikinci
bölümün tema ve varyasyonlar (IIb) olarak
kurgulanmas›nda yatmaktad›r” diye aç›klanabilir. Final
varyasyon (IIb) ise farkl›d›r ve grup olarak Üçlü’yü farkl›
bir finale dönüfltürecek flekilde kurgular. Sonat yap›s›
olarak aç›l›fl bölümü Çaykovski’nin en genifl eserlerinden
biridir. Bu bölümde bestecinin temel tonaliteye yaklafl›m›
onun dehas›n›n çarp›c› örneklerini gözler önüne serer.
Birinci bölüm, tahmin edilece¤i üzere, karamsar ve
hüzünlü bir karakterde aç›l›r. Moderato assai tempodaki
Barcarolle benzeri ak›c› bir piyano eflli¤inin üzerine
viyolonselin duyurdu¤u ak›lda kal›c› çarp›c› teman›n
duyuruldu¤u bölüm, Çaykovski’nin usta oldu¤u flekilde
senfonik tematik geliflim gösterir. Daha sonra geçifl

yapt›¤› Allegro giusto tempoda sergiledi¤i yap› bestecinin
tutkusunu ortaya koyar. Ortaya koydu¤u çal›flma çok
parlak ve çalg›sal yaz›m› virtüöziktir. Çaykovski’nin tüm
karakteristikli¤i ve duygusal bezeyifli nefes kesici ve
derinden sars›c›d›r. Tema adeta bir final cenaze marfl›na
dönüflmüfltür. Çaykovski’nin tüm eserleri içindeki en zor
bölüm olarak nitelendirilebilecek ikinci bölüm, oldukça
s›ra d›fl› bir bölümdür. Neredeyse klasik bir melodiyle
aç›lan bu bölüm, bestecinin viyolonsel ve orkestra için
yazd›¤› Rokoko Varyasyonlar›’n›n bir temas›na benzer.
On bir varyasyondan oluflan son derece estetik bu bölüm
neredeyse tüm tonalitelerde gezinti yapt›ktan sonra bir
anda flafl›rt›c› bir modülasyonla orijinal tonaliteye döner.
Üçlü’nün birinci bölümdeki tema, bir kez daha, çok daha
a¤›rbafll› ve etkili bir flekilde karfl›m›za ç›kar. Bütün eseri
bir baflka ölüm marfl›na dönüfltürür niteliktedir.
Çaykovski’nin 1893 y›l›ndaki ölümü de Rubinstein’›nki
gibi çok ani olur. Bu haberi ald›¤› gün Rahmaninov Opus
9, No. 2 Re minör Üçlü “Élégiaque” adl› eserini
bestelemeye bafllar. Rahmaninov 1943 y›l›nda sürgünde
bulundu¤u Los Angeles’te vefat etti¤i zaman Rus
pedagog ve besteci Alexander Goldenweiser, bestecinin
an›s›na bir üçlü besteler. Bu flekilde bestelenmifl
(“Elegiac” olarak adland›r›lan) daha pek çok Rus
bestecisinin yap›t› mevcuttur. Ivan Sollertinsky’nin
an›s›na fiostakoviç’in yazd›¤› Mi minör Üçlü (Opus 67,
No. 2) gibi. Bu anma üçlüleri belki de flu ünlü Rus
deyiminin bir müzikal manifestosudur: “Bir Rus üzgün
oldu¤unda çok üzgündür; çok üzgün oldu¤undaysa en iyi
iflini ortaya koyar.”

* Program Notlar›: ‹rkin Aktüze
** Program Notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
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César Franck (1822–1890)
Keman Sonat›, La Majör*
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo. Fantasia
Allegretto poco mosso

Belçika as›ll› Frans›z besteci César Franck’›n oda müzi¤i
eserlerinin say›s› az olmas›na ra¤men geç romantik
Avrupa müzi¤inde önemli bir yeri vard›r. Tüm önemli
eserlerini de yafll›l›k y›llar›nda besteleyen ve 1863’ten
sonrakilere opus numaras› vermeyen Franck’›n 64
yafl›nda yazd›¤› La Majör Sonat, de¤er bak›m›ndan
Brahms’›n keman sonatlar› yan›nda yer al›r. Bu sonat da,
Brahms’›n La Majör Sonat› ile ayn› y›lda, 1866’da
yarat›lm›fl ve Belçikal› ünlü kemanc› Eugène Ysaye’ye
ithaf edilmifltir. Eserin ilk yorumunu Ysaye, 31 Aral›k
1887’de Paris’te büyük baflar›yla gerçeklefltirmifl ve
hemen hemen her konserinde çalarak geç de olsa
bestecisine ün kazand›rm›flt›r. Romain Rolland’›n dedi¤i
gibi “Bach’›n düflünce dünyas›na çok ça¤dafl bir
yumuflakl›k ekleyen” Franck, bir orgçu olarak müzikte
kontrpuan ve emprovizasyona (do¤açlamaya) egemendi.
Bu iki unsur eserlerinde ön plana ç›kar: La Majör
Sonat’ta kurallar (kontrpuan) ve do¤açlama
(emprovizasyon) iki karfl›t olarak belirginleflir. Ayr›ca
Beethoven’›n varyasyon tekni¤iyle, bir idefiks –sabit fikir–
gibi sunulan lirik tema ile dört bölüm birbiriyle iliflkili
hale getirilir: Birinci bölümdeki çok tatl› (molto dolce)
sunulan yumuflak ezginin üçlü (terz) motifi ikinci
bölümün tutkulu temas›nda ve üçüncü bölümün
Recitativo giriflinde de yer al›r. 1. Bölüm iyice ›l›ml›
çabukluktaki (Allegro ben moderato) tempoda
piyanonun la majör tonda ve 9/8’lik ölçüdeki a¤›r girifliyle
bafllar; keman›n duyurdu¤u romantik üsluptaki güzel ve
yumuflak ezgiden sonra piyano ikinci motifi sunar. Tüm
bölüm sanki minör tondaki ikinci bölüm Allegro’ya fliirsel
bir prelüd olarak düzenlenmifl gibidir. 2. Bölüm 4/4’lük
ölçüde, re minör tonda, çabuk (Allegro) tempoda,
tutkulu ve sinirli bir havada piyanonun girgin tavr›yla
bafllar. Hem ritmik, hem de melodik zenginlikteki canl›
tema kemanla duyurulur, fakat az sonra a¤›r ve lirik bir
motifle geçici olarak kesilir. Ancak keman yine tutkulu bir
flekilde h›zlan›r ve bölümün dramatik yap›s›n› vurgular. 3.
Bölüm yine 4/4’lük ölçüde, konuflurcas›na bir fantezi gibi
(Recitativo-Fantasia) trillerle bafllar. Keman konuflur gibi,
hülyal› bir havada resitatifi dile getirir. Bunu izleyen ak›c›
ve ayd›nl›k Fantasia’n›n sonunda birinci bölümün temas›
bu kez baflka tonda, la majörde duyulur. Bu bölümde
birinci bölümün temas›yla ikincinin dramatik yap›s›
emprovize biçimde kaynaflt›r›lm›flt›r. 4. Bölüm (Allegretto
poco moso) yine as›l tonaliteye, la majöre döner. Ana
tema 4/4’lük ölçüde bu kez bir kanon biçiminde
canland›r›l›r; ancak tutkusuz ve sakindir. Üçüncü
bölümden kaynaklanan bir yan tema bunu izler. Sonat›n
yap› malzemesi ana temadan ustaca gelifltirilmifltir. Eser
parlak ve zarif flekilde sona erer. Sonat›n viyolonsel ve

piyano için düzenlemesi de, keman partisi k›smen pes
seslere al›narak yap›lm›fl ve henüz César Franck yaflarken
–belki de onun bilgisi dahilinde– yay›mlanm›flt›r.

Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
La minör Piyanolu Üçlü, Op. 50**
Pezzo elegiaco
IIa. Tema con variazioni
IIb. Variazione, Finale e Coda

23 Mart 1881 y›l›nda Nikolai Rubinstein, henüz 45
yafl›ndayken Paris’te hayata gözlerini yumar. Bu
beklenmedik vefat Rubinstein’in ailesi ve dostlar›n›
oldukça derinden sarsar. Dostlar› aras›nda yer alan
Çaykovski, yak›n arkadafl› ve ak›l hocas› olan
Rubinstein’›n ölümünden çok etkilenir ve ayn› y›l›n
sonlar›na do¤ru Roma’dayken Rubinstein’in an›s›na bir
piyanolu üçlü yazmaya bafllar. Bu eseri yazmas›ndaki
yegâne sebep elbette dostunun vefat› de¤ildir. Ancak,
Çaykovski’nin Si bemol minör Piyano Konçertosu’nun
doru¤a ç›kmas›nda Rubinstein’›n flefli¤i ve coflkulu
yorumunun önemli bir rol oynamas›, bestecinin bu Üçlü
için oldukça virtüözik bir piyano partisi yazmas›na neden
olur. Bu nedenle de eser “Büyük Bir Sanatç›n›n An›s›na”
alt bafll›¤›n› tafl›r. Bunun yan› s›ra Çaykovski’nin
sanatsever hamilerinden biri olan Mme Nadezhda von
Meck’in finansal olarak destekledi¤i bir topluluk (ki bu
üçlüde yer alan piyanist Claude Debussy’dir) için
besteciyi böyle bir eser besteleme konusunda teflvik
etti¤ini biliyoruz. Çaykovski’yi uzak durdu¤u bir formda
yap›t vermeye sürükleyen sebep her ne olursa olsun,
baflyap›tlar›ndan biri olarak nitelendirilebilecek böyle bir
eseri k›sa bir sürede tamamlar ve Üçlü’ye son noktay› 9
fiubat’ta koyarak 11 fiubat’ta nota bas›mc›s›na gönderir.
Yollad›¤› elyazmalar› üzerinde Roma, 28 Ocak–9 fiubat
1882 tarihi yer almaktad›r. 1881 aral›k ve 1882 flubat aylar›
aras›nda besteledi¤i bu eflsiz yap›t, Mart ve Nisan’da
yak›n dostlar›n›n evinde verilen özel icralar d›fl›nda resmi
olarak ilk kez 11 Mart 1882 tarihinde Moskova
Konservatuar›’nda, Rubinstein’›n ölümünün birinci anma
y›l› için seslendirilir. Bu temsildeki icrac›lar piyanist
Sergei Taneyev, kemanc› Ivan Hrimaly ve viyolonselci
Wilhelm Fitzenhagen’dir. Ancak yap›t halk önünde ilk kez
18 Ekim 1882 tarihinde ayn› icrac›larla Moskova’da Rus
Müzik Derne¤i’nde çal›n›r. De¤ifliklik sadece icran›n
gerçekleflti¤i mekân de¤ildir. Destekçisi Mme Nadezhda
von Meck’e daha önceden yazd›¤› bir mektubunda
belirtti¤i üzere dengesiz ve uyumsuz buldu¤u piyano ve
bu iki yayl› çalg› kombinasyonunu, yorumcular›n da
önerileri do¤rultusunda yapt›¤› düzeltmeler ve
de¤iflikliklerle gidermeye çal›fl›r. Halk konserinde eserin
iflte bu son hali icra edilir. As›l be¤eni sorunuysa eserin
kendisinden daha derindir. Çaykovski, Mme Nadezhda
von Meck’e yazd›¤› 5 Kas›m 1880 tarihli mektubunda
flunlar› dile getirir: “Neden asla bir üçlü yazmad›¤›m›
soruyorsunuz, sevgili dostum, ba¤›fllay›n beni; sizi mutlu
etmek için her türlü fleyi yapar›m, fakat bu beni aflan bir



89

Takacs Nagy, Menahem Pressler, Pamela Frank ve Franck
Helmerson’›n ustal›k s›n›flar›nda da çal›flt›. Ankara,
‹stanbul, Samsun, ‹zmir ve K›br›s’ta turneye ç›kan sanatç›,
yurtd›fl›nda Yunanistan, Amerika, Almanya, Ukrayna,
‹sviçre, ‹talya, Rusya, ‹srail ve ‹spanya’da konserler verdi.
2010’da CSO ile Schumann konçertosu çald›, Londra ve
Ankara’da Chopin’in 200. do¤um y›l› kutlamas› nedeniyle
resitaller verdi. Haziran’da ‹KSV’nin düzenledi¤i 38.
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nde resital verecek,
A¤ustos ay›nda ise Çin’deki Beijing Uluslararas› Müzik
Festivali ve Akademisi’ne (BIMFA) kat›lacakt›r. May›s
2009’da New York’ta bulunan Eastman School of
Music’ten piyano bölümü baflkan› Douglas Humpherys’in
ö¤rencisi olarak ve Howard Hanson, John Celentano ve
Clements ödülleri ile mezun olan AyfleDeniz Gökçin,
yüksek lisansa Londra’daki Royal Academy of Music’te,
piyano bölüm baflkan› Christopher Elton’›n stüdyosunda,
Maud Hornsby ödülüyle devam ediyor.

AyfleDeniz Gökçin
Born in 1988, AyfleDeniz Gökçin started to play the
piano at the age of 5 with Elif and Bedii Aran. In six
months time, she won the 1st prize in the Rotary
Competition. At the age of 7 she, as her first time
performance played Kabalevsky’s Rhapsody
accompanied by the second piano, and at the age of
9, she performed J.S. Bach’s Harpsicord Concerto No.5
with the Gordion Chamber Orchestra in the CSO (The
Presidential Sympony Orchestra in Ankara). She has
performed with Cemal Reflit Rey Orchestra, Bilkent
Symphony Orchestra, Akbank Chamber, ENKA
Orchestra, Borusan Orchestra, Dokuz Eylül University
Orchestra and Presidential Symphony Orchestra in
Turkey and abroad with Kiev Philarmonic, Kiev
Symphony, New Eastman Outreach Orchestra. As she
was 10, she won the Best Concerto Award, IBLA, Sicily,
Italy, and she continued her training with Nam›k
Sultanov. In the following year she won the 4th Prize
in the 3rd International Vladimir Horowitz Piano
Competition, Kiev, Ukraine. She was admitted to
Julliard School in the same year but she preferred to go
to Spain accepting the invitation of Rosalyn Tureck –the
well-known Bach performer. Back to Ankara, she had
been trained by Valery Kozlov in Kiev travelling between
Ankara and Kiev meanwhile. At the age of 12, she
performed the opening concert of the Kiev Summer
Nights Festival playing Chopin’s Concerto No.2.
In 2007, invited by Nikolai Petrov, she gave an “all
Chopin” recital at Kremlin palace in Moscow.
AyfleDeniz performed at various festivals such as
Verbier Academy Music Festival in Switzerland, Aspen
Music Festival in the USA, Music Academy of the West
Festival in Santa Barbara, Piano Texas International
Music Festival, Tel-Hai International Masterclass in
Israel, Puigcerda Music Festival in Spain, Goslar
Konzert Arbeitwoschen (Goslar International Concert
Working Weeks) in Germany. In summers

(2001–2007), she had been tutored by distinguished
pianists such as Arie Vardi, Jerome Lowenthal, Yoheved
Keplinsky as well as she played the piano in the
masterclasses of Lang Lang, Gabor Takacs Nagy,
Menahem Pressler, pamela Frank and of Franck
Helmerson. AyfleDeniz has given concerts in Ankara,
‹stanbul, Samsun, ‹zmir and in Cyprus and has been
abroad giving concerts in Greece, The US, Germany,
Ukraine, Switzerland, Italy, Russia, Israel and in Spain.
She played Schumann Concerto with CSO at 2010
Events in ‹stanbul and gave recitals in London and
Ankara in the programmes of the celebration of 200th
anniversary of Chopin’s birthday. In June 2010, she will
give a recital at the 38th ‹stanbul International Music
Festival organized by ‹KSV (‹stanbul Foundation for
Culture and Arts) and in August 2010, she will perform
at the Beijing International Music Festival and Academy
(BIMFA). In May 2009, Gökçin graduated from
Eastman School of Music in New York, having been the
student of Douglas Humpherys, the piano department
head, she was awarded with “Clements” merit
scholarship, John Celentano Excellence in Chamber
Music Award and Howard Hanson Merit Scholarship.
She’s doing her master of music degree at Royal
Academy of Music, London, with Christopher Elton
who is the head of piano department and she has
recently received the Maud Hornsby Award.

Furkan Özyaz›c›
1987 y›l›nda do¤an Furkan Özyaz›c› piyano e¤itimine
1996 y›l›nda Prof. Naz›m Ba¤›rov ile Trabzon’da bafllad›;
1999 y›l›nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi’nde, daha sonra ‹stanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuar›’nda Prof. Meral Yapal›’n›n ö¤rencisi
olarak e¤itimini sürdürdü ve bu kurumdan mezun oldu.
2006 y›l›nda Kuala Lumpur’da yap›lan, Chopin
Toplulu¤u’nun (Chopin Society) düzenledi¤i Asean
Uluslararas› Chopin Piyano Yar›flmas›’nda bronz madalya
kazand›; 2008’de Avrupa Birli¤i Gençlik Müzik
Yar›flmas›’n›n düzenledi¤i Ars-Kosova Müzik
Yar›flmas›’nda birinci olarak “Grand Prix” ödülüne ve
ayr›ca Akil Koci Vakf› Özel Ödülü’ne lay›k görüldü, 2009
y›l›nda Roma’da yap›lan 19. Uluslararas› Chopin Piyano
Yar›flmas› Roma’da seçilen 6 yar›-finalistten biri oldu.
Bu süre içinde, Andrei Diev, Emanuel Ax, Vitaly Margulis,
Vassily Lobanov, Michelle Campanella, Diane Andersen,
Marcella Crudeli ve Dimitri Alexeev gibi seçkin piyanistler
ve pedagoglarla da çal›flma imkân› bulan Furkan
Özyaz›c›, yurtiçi ve yurtd›fl›nda olmak üzere birçok solo
ve oda müzi¤i konserleri verdi. Genç sanatç› son olarak
Fransa’da Türk Mevsimi çerçevesinde Paris Les Invalides-
Musée de l’Armée’nin “Genç Yetenekler” serisinde yer
ald›. 2009 y›l›nda kazand›¤› Moskova Çaykovski Devlet
Konservatuar›’nda Prof. Andrei Diev’in ö¤rencisi olarak
e¤itimini sürdürüyor.

14.06.2010, 20.00
Süreyya Operas›
Süreyya Opera House
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CHOPIN ROMANT‹ZM‹
CHOPIN’S ROMANTICISM
Baladlar & Noktürnler
Ballads & Nocturns

AyfleDeniz Gökçin piyano piano †
Furkan Özyaz›c› piyano piano ‡

Frédéric Chopin
Noktürn, No.1, Mi minör, Op. 72 †
Nocturne No.1 in E minor, Op.72 †
Noktürn, No. 1, Do minör, Op. 48 †
Nocturne No.1 in C minor, Op.48 †
Balad, No. 3, La bemol Majör, Op. 47 †
Ballade No.3 in A flat Major Op.47 †
Noktürn, No. 2, Fa Diyez Majör, Op. 15 ‡
Nocturne No.2 in F sharp Major, Op.15 ‡
Balad, No. 1, Sol minör, Op. 23 ‡
Ballade No.1 in G minor, Op.23 ‡
Noktürn, No. 21, Do Diyez minör, Op. Posthum ‡
Nocturne No.21 in C sharp minor, Op.Posthum ‡
Noktrün, No. 1, Fa minör, Op. 55 ‡
Nocturne No.1 in F minor, Op.55 ‡
Balad, No. 2, Fa Majör, Op. 38 ‡
Ballade No.2 in F Major, Op.38 ‡
Noktürn, No. 1, Fa Majör, Op. 15 † 
Nocturne No.1 in F Major, Op.15 †
Balad, No. 4, Fa minör, Op. 52 †
Ballade No.4 in F minor, Op.52 †

AyfleDeniz Gökçin
1988 do¤umlu AyfleDeniz Gökçin, piyanoya befl yafl›nda
Elif ve Bedii Aran ile bafllad›. Alt› ay sonra Rotary
Yar›flmas›’nda birinci oldu. Yedi yafl›nda ikinci piyano
eflli¤inde ilk konçerto performans›n› Kabalevski Rapsodi
ile yapt›; dokuz yafl›nda ise Gordion Oda Orkestras› ile
CSO salonunda J.S. Bach’›n 5. Klavsen Konçertosu’nu icra
etti. Türkiye’de Cemal Reflit Rey, Bilkent Senfoni, Akbank
Oda, ENKA, Borusan, Dokuz Eylül ve Cumhurbaflkanl›¤›
Senfoni orkestralar›; yurtd›fl›nda ise Kiev Filarmoni, Kiev
Senfoni ve New Eastman Outreach orkestralar› ile çald›.
10 yafl›ndayken ‹talya’da IBLA Yar›flmas›’nda en iyi
konçerto ödülünü kazand›ktan sonra, Nam›k Sultanov’un
ö¤rencisi oldu ve ertesi y›l Ukrayna’da yer alan Horowitz
Yar›flmas›’nda dereceye girdi. Ayn› y›l Julliard’a kabul
edildi, fakat ünlü Bach yorumcusu Rosalyn Tureck’in
davetiyle ‹spanya’ya gitti. Ankara’ya döndükten sonra bir
süre Valery Kozlov’dan Kiev’e gidip gelerek ders ald›.
12 yafl›nda, Kiev Yaz Geceleri Festivali’nin aç›l›s›n›
Chopin’in 2. Konçertosu ile yapt›. 2007 y›l›nda Nikolai
Petrov’un davetiyle Moskova’daki Kremlin Saray›’nda
Chopin resitali verdi. Yaz›n da ‹sviçre, ABD, ‹srail, ‹spanya
ve Almanya’daki Verbier Academy, Aspen, Music
Academy of the West, Piano Texas, Tel-Hai International
Master Classes, Puigcerda, Goslar Konzerterbeitswochen
festivallerine kat›lmaya hak kazan›p dünyaca ünlü hocalar
ile çal›flt›. Bunlar›n aras›nda Arie Vardi, Jerome Lowenthal,
Yoheved Kaplinsky de yer al›yor. Ayr›ca Lang Lang, Gabor

De¤erli iflbirli¤i için Kad›köy Belediyesi 
Süreyya Operas›’na teflekkür ederiz.
We would like to thank Municipality of 
Kad›köy Süreyya Opera House for its kind collaboration.
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e¤itmenlerinden olan Joseph Elsner’den kontrpuan
dersleri al›r. Varflova’da bulundu¤u s›rada âfl›k oldu¤u
Constantia Gladkowska için ilk bestelerini yapar. Ancak
bestecinin dehas›n› anlayan Elsner bir tavsiye mektubu
yazarak, Chopin’in, k›sa bir süre sonra 1. Piyano
Konçertosu’nu çalaca¤› Viyana’ya gitmesini sa¤lar. Klasik
ak›m›n merkezi olan Viyana’da Chopin’in kulland›¤›
serbest formlar pek ilgi çekmeyince, önce 1829–1830
y›llar› aras›nda farkl› flehirleri kapsayan bir konser
turnesine ç›kar. Ard›ndan da, 1831 y›l›nda sadece Lizst,
Berlioz gibi müzisyenleri de¤il ayn› zamanda Hugo,
Balzac gibi yazarlar›, Delacroix gibi ressamlar›
buluflturan, romantik dönemin sanat baflkenti Paris’e
yerleflmeye karar verir. Burada piyanist olarak ünlenir ve
ad› Avrupa’n›n her taraf›na yay›l›r. Bestecili¤i de Paris’te
geliflir ve yükselir. Aflk hayat› da burada canl›l›k kazan›r.
Paris’teki aflk hayat› Kontes Delfina Potocka ile bafllayan
Chopin, davetlisi olarak Dresden’de kald›¤› Polonyal›
Kontes Teresa Wodzinska’n›n 16 yafl›ndaki k›z› Maria’ya
âfl›k olur. 1837–1847 aras›nda Frans›z yazar George Sand
(Barones Dudevant) ile iniflli ç›k›fll› bir iliflki yaflayan
Chopin’in, ömrü boyunca k›r›lgan ve zay›f olan bedeni
1849’da tüberküloza yenik düfler. Yaln›zca piyano için
yazan Chopin’in eserleri farkl› gruplarda toplanabilir.
Klasik tarzda olan; rondo, çeflitleme, konçerto ve
sonatlar›n yan› s›ra serbest tarzda olan; scherzo,
impromptu, noktürn, balad, prelüd ve valslere Polonya
halk müzi¤inden esinlendi¤i Polonez ve mazurkalar
yazm›flt›r. Elli kadar mazurka ve yaklafl›k yirmi Polonez
adeta Chopin ile Polonya’y› birlefltiren somut bir ba¤d›r.
Son derece büyük bir melodi zenginli¤i ve müzik
duyarl›l›¤›na sahip olan Chopin, ne yaz›k ki çok genç
yaflta Paris’te yurt hasreti çekerek vefat eder. Chopin,
noktürn (gece müzi¤i) türünün kuflkusuz en fliirsel
örneklerini müzik tarihine kazand›ran bestecidir. Yazd›¤›
21 noktürn de birbirinden ayr› güzellik, flairane atmosfer
yakalam›flt›r. Chopin’in yazd›¤› en popüler noktürnlerden
biri de, büyüleyici güzelli¤i ve ilahi melodisiyle tüm
eflsizli¤ini gözler önüne seren iki numaral› Fa Diyez
minör Noktürn’dür. Orta bölüm, doppio movimento,
Chopin’in piyanistik notasyona hâkimiyetini gösterir.
Hiçbir besteci bu denli aç›k ve belirgin olmam›flt›r. Adeta
bir piyanistin neye ihtiyaç duyaca¤›n› nota üzerinde net
bir flekilde göstermektedir. Orta bölümün giderek artan
hareketi hararetli bir tutkuya dönüflür.

Balad, No. 1, Sol minör, Op. 23**

‹talya ve Fransa’da eskiden, dansa efllik etmek için
yaz›lan flark› müzi¤ine “dans edilen” anlam›na gelen
“ballata” ad› verilmiflti. ‹ngiltere’de de dans türündeki
flark›lara “ballad” denilmiflti. Asl›nda, flairlerin efsane
tarz›nda yazd›klar› fliirler olan bu tür, ilk önce Chopin
taraf›ndan enstrümantal olarak kullan›lm›flt›r.
Schumann’›n yazd›¤›na göre de Chopin, besteledi¤i dört
baladda da, arkadafl› Polonyal› yurtsever flair Adam
Mickiewicz’den (1798–1855) esinlenmifltir. Vilnius

Üniversitesi’nde okuyan Mickiewicz, Litvanya’da
ö¤retmen olmufl, 1822’de Baladlar ve Romanslar adl› eseri
ile Polonya’da romantizmi bafllatm›fl, 1823’te
kahramanl›k destan› Grazyna’y› yay›mlay›nca Rus polisi
taraf›ndan Moskova’ya sürülmüfl; orada Prens Galitzin’in
himayesine girmifl, 1828’de halk› isyana ça¤›ran “Konrad
Wallenrod” adl› romantik fliiri yank› uyand›rm›fl, ertesi y›l
Avrupa’ya giderek ‹talya’da ve Fransa’da yaflam›fl, ders
vermifl, Polonyal›lar› örgütlemifl, III. Napolyon’un
hizmetindeyken ‹stanbul’da koleradan ölmüfltür.
Chopin’in baladlar›, bestecinin ça¤dafllar› taraf›ndan ona
özgü bir tür olarak kabul edilmifl ve çok ender taklit
edilmifltir. Lied, rondo, sonat ve varyasyon formlar›n›n
destans› ve dramatik unsurlarla ifllenmesiyle yarat›lan
Chopin baladlar›nda, Polonya ve Litvanya efsanelerinden
esinlenilmifltir. Schumann’›n “en vahfli ve kendine özgü
bir kompozisyon” olarak nitelendirdi¤i bir numaral›
Balad’› Chopin 20 yafl›ndayken bestelemifltir. Eser
6/4’lük ölçüde a¤›r bir giriflle bafllar; oktavlarla geliflen bu
Largo, bir resitatif ile tatl› bir melankoliyle yüklü ezgiye
ba¤lan›r. Moderato tempodaki bu ezgi Litvanyal› ulusal
kahraman Konrad Wallenrod’un, büyük ac›lardan sonra
trajik biçimde son bulan yaflam›n› canland›r›r. Hüzünlü
ana tema bir süre sonra heyecanl› pasajlarla, lirik bir fikir
halinde önce karars›zca beliren ikinci temaya dönüflür.
Presto con fuoco’da, bu trajik sonu belirten anlardan
sonra ana tema tekrar çok h›zl› ve ateflli tempoda
hat›rlan›r. Eser sert ve etkili vurufllu oktavlarla son bulur.

Noktürn, No. 21, Do Diyez minör, Op. Posthum**

Chopin’in 1832–46 aras›ndaki 14 y›lda besteledi¤i Opus 9
ile bafllayan ve Opus 72 ile sona eren 20 noktürnünden
baflka opus numaras› tafl›mayan iki noktürnü daha vard›r.
Daha önce ‹rlandal› John Field’in romantik ve özgür
formlu parçalar için kulland›¤› noktürn stilini Chopin,
daha armonik nüanslarla, de¤iflken ritmik çekiciliklerle
iflleyerek zenginlefltirdi. Chopin’in 1830’da, Varflova’da
halk önünde ilk konserlerini verdi¤i y›l besteledi¤i ve opus
numaras› tafl›mayan Do Diyez minör Noktürn, ancak
bestecinin ölümünden çok sonra, 1875’te Poznan’da
yay›mlanm›flt›r. Chopin’in kronolojik s›raya göre üçüncü
noktürnü olan ve Brown dizisine göre de 49 numaral›
olan eser, genç piyanistin sevgilisi Constantia’y› bir türlü
unutamad›¤›, ülkesinden ayr›l›p ayr›lmamay› düflündü¤ü
karars›z anlar›nda yaz›lm›flt›r. Biraz abart›l›, a¤›r, genifl ve
büyük bir duygusall›kla (Lento con gran espressione)
bafll›¤› da onun bu duygu karmaflas›n› yans›t›r.

Noktrün, No. 1, Fa minör, Op. 55*

Chopin’in 1844 y›l›nda besteledi¤i bu noktürn,
e¤itmenlerin ço¤unlukla “Chopin’in stiliyle cebelleflen
ö¤renciler için uygun parça olarak tan›mlad›klar›” eser
olarak bilinir. Eflde¤er noktürnlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
melodik farkl›l›klar›n eksikli¤ini hissettirmesine karfl›n
teknik olarak pek ço¤una göre daha kolayd›r.
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Furkan Özyaz›c›
Born in 1987, Furkan Özyaz›c› started his piano studies
with Prof. Naz›m Ba€›rov in Trabzon in 1996, and in
1999, he went on his studies at the Faculty of Music
and Performing Arts of the University of Bilkent and
then moving to the State Conservatoire of the University
of ‹stanbul he started to study with Prof. Meral Yapal›
and he finally graduated from this Conservatoire.
He won the bronze medal in the Asean International
Chopin Piano Competition by Chopin Society in Kuala
Lumpur, Malaysia in 2006 and he was awarded 1st
prize “Grand Prix” as well as “Akil Koci Foundation
Special Prize” in the Ars-Kosova Music Competition
by “European Union of Music Competitions for Youth”
in 2008, and he was one of the six semi-finalist in the
19th International Chopin Piyano Competition in Rome
in 2009. In these years, Furkan Özyaz›c› he had the
chance of studying with some distinguished pianists
and pedagogues like Andrei Diev, Emanuel Ax, Vitaly
Margulis, Vassily Lobanov, Michelle Campanella, Diane
Andersen, Marcella Crudeli and Dimitri Alexeev and he
gave many solo and chamber music concerts in Turkey
and abroad. Recently the young pianist participated in
the “Young Talents” series by Paris Les Invalides-Musée
de L’Armée in the programme of Turkish Season in
France. He continues his studies at Moscow
Tchaikovsky State Conservatoire with Prof. Andrei Diev
since 2009.

PROGRAM NOTLARI

Frédéric Chopin (1810–1849)
Noktürn, No.1, Mi minör, Op. 72*

Chopin’in besteledi¤i düflünülen ancak flüpheli eserleri
kapsam›ndaki Mi minör Noktürn, muhtemelen
bestecinin çok genç yaflta kaleme ald›¤› noktürn
formundaki eserlerinden biridir. fiüpheli eserler
kapsam›na al›nsa da, günümüzde piyanistlerin konser
repertuarlar› için en s›k seçtikleri ve icra ettikleri
noktürnlerden birisidir. 17 yafl›nda besteledi¤i san›lan bu
noktürn, her ne kadar Chopin taraf›ndan bu bafll›kla
adland›r›lmasa da, zarif ve k›r›lgan yap›s›yla noktürn
literatürünün de¤erli eserlerinden biridir ayn› zamanda.

Noktürn, No. 1, Do minör, Op. 48**

1841 y›l›nda 4/4’lük ölçüde yaz›lan ve Laure Duperré’ye
ithaf edilen Do minör 1. Noktürn’e savafl›r gibi bir tema
hâkimdir. Chopin’in Paris’te, f›rt›na s›ras›nda bir kiliseye
s›¤›nd›¤› zaman ana fikrinin belirdi¤i söylenen ve
büyüleyici çalg›sal efektlerle seçkinleflen bu eserde
muazzam oktavlarla Liszt tarz›nda geliflen orta bölüm
bile bir noktürnü (gece flark›s›n›) de¤il, bir kahraman›
yans›t›r gibidir.

Balad, No. 3, La bemol Majör, Op. 47**

Henüz çocuk yaflta masallar, efsaneler anlatan, bunlara
piyano ile do¤açlama efllik eden Chopin, 1840 y›l›nda
bafllad›¤› bu Balad› 1841’de tamamlam›fl ve Pauline de
Noailles’e ithaf etmifltir. O y›llarda George Sand ile
birlikte yaflayan, Paris’te parlak konserler veren,
Nohant’da ünlü soprano Pauline Viardot ile müzik yapan
Chopin, yine Mickiewicz’in su perilerini konu alan
Undine adl› eserinden etkilenerek Opus 47 Balad’›
bestelemifltir. 1841 sonbahar›nda Paris’te yay›mlanan bu
Balad di¤erlerinden ayr› bir atmosfer yans›t›r. Di¤erleri
aras›nda en iyimser havada olan bu baladda, piyano
sanki flark› söyler gibidir. Chopin’in flark›ya temel olan
sekiz mezürlük ezgisi, piyanonun tüm registerlerinde,
soprano, tenor, bas ve en sonda da yine soprano ses
alan›nda duyurulurken fazla bir kontrast da yarat›lmaz.
Ancak ikinci teman›n önce fa majörde ortaya ç›kmas›yla
çok güçlü (fortissimo) bir bölme oluflur. Chopin hakk›nda
kitap yazan Camille Bourniquel ise girifl Allegretto’sunda
baslar›n yaratt›¤› impromptu benzeri havay› su perisinin,
hafif su ak›nt›s›n›n ortas›nda belirifline benzetir.

Noktürn, No. 2, Fa Diyez Majör, Op. 15*

K›sa ancak son derece verimli geçen hayat› boyunca
Chopin’in hemen hemen her bestesinin, âfl›k oldu¤u bir
kad›na yaz›ld›¤›n› söylemek çok da abart›l› olmayacakt›r.
1826 y›l›nda henüz 16 yafl›ndaki genç Chopin, Varflova
Konservatuar›’na yaz›l›r ve burada dönemin önemli
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B‹R YOLCULU⁄UN GÜNCES‹
“BON VOYAGE”

Amarcord W›en

Rus Ezgisi Traditional from Russia
Malinki kolokoltschik

Modest Mussorgsky
Gopak

Erik Satie
Gnossienne 3
Je te veux 
Gymnopédie 1 
Gymnopédie 2

Georg Breinschmid
Musette pour Elisabeth

Bosna Ezgisi Traditional from Bosnia
Sarajewo
Cudna jada od Mostara grada

Astor Piazzolla
Michelangelo 70 
Milonga del Angel 
Muerte del Angel

Venezüella Ezgisi Traditional from Venezuela
La guitarra de Miguel

Carlos Gardel
Cuando tu no estás

Antonio Carlos Jobim
Desafinado
Garôta da Ipanema

Franz Lehár
Graf von Luxemburg

Amarcord W›en
Müzisyenler her ne kadar klasik gelenekten gelseler de
kendilerini tek bir biçem ile s›n›rlam›fl de¤iller. Astor
Piazzolla, Modest Mussorsgky ve Eric Satie gibi
birbirinden farkl› bestecilerin ürperten yorumlar›,
dünyan›n her köflesinden derleyip sezgisel ve özgün
yorumlar›yla düzenledikleri etnik müziklerle
tamamlan›yor. ‹nan›lmaz bir tonal kalite duyarl›¤›, genifl
bir biçimsel palet ve müzik icras›ndan duyulan büyük
keyif Amarcord Wien’in markas›d›r. Tüm Avusturya’da
düzenli olarak konserler veriyor, Viyana’n›n Musikverein
ve Konzerthaus Wien gibi çok sevilen konser
salonlar›nda çalarak önemli festivallere kat›l›yor, çok
merakl› ve sad›k bir izleyici profili yakal›yorlar. 2009–10
ve 2010–11 sezonlar›nda Amarcod Wien’in ajandas›nda
bir dizi oda müzi¤i ve resital var; Avusturya, Almanya,
‹talya, ‹sviçre ve Türkiye’deki gibi birçok önemli festivale
mezzosopranolar› Elizabeth Kulman ve Mahler
programlar›yla kat›l›yorlar. Topluluk dört CD ç›kard›:
“Amarcord Wien Astor Piazzolla Çal›yor” (2003), “Bilder
einer Ausstellung” (Bir Sergiden Resimler, 2004), “Satie”
(2005) ve Elizabeth Kulman ile yeni CD’leri “Mahler
Lieder” (2009). “Mahler Lieder”, 2009 ekim ay›nda
yay›nland›¤›ndan bu yana çeflitli Avrupa ülkelerinde çok
iyi elefltiriler al›yor.
Sebastian Gürtler eflsiz bir kemanc›; virtüözitesiyle
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Balad, No. 2, Fa Majör, Op. 38**

Chopin’in arkadafl› Polonyal› flair Adam Mickiewicz’den
esinlenerek besteledi¤i baladlar›n ikincisi Fa Majör Balad
(Opus 38), 1836–39 y›llar› aras›nda yaz›lm›flt›r. Chopin,
eserlerini be¤enen ve yay›mlad›¤› müzik dergisinde bu
fikrini belirten Schumann’a ithaf etti¤i bu balad›nda
Switez efsanesinden yararlanm›fl, “Polonya’y› iflgal eden
Rus istilac›lardan kurtulmak için göldeki batm›fl kentte
çiçek haline dönüflen k›zlar›” canland›rm›flt›r. Chopin’in
bir halk ezgisi tarz›nda bafllayan bu balad› böylece,
romantik piyano edebiyat›n›n en belirgin örneklerinden
biri olmufltur. Eserde, giriflteki ezgiye efllik eden sallant›l›
ritmin, sudaki bu çiçeklerin dalgalan›fl›n› ve la minör
tonda, çok h›zl›, ateflli (Presto con fuoco) tempoyla da
Ruslar›n geliflini yans›tt›¤› öne sürülür. Ateflli ve sinirli
(Agitato) bir bölmeden sonra da sakinleflen müzikte son
olarak flair söz al›r ve büyülenmifl k›zlar›n zarif ezgisi
duyurulur.

Noktürn, No. 1, Fa Majör, Op. 15*

1833 y›l›nda bestelenen Opus 15 serisindeki her üç
noktürn de, Ferdinand Hiller’e ithaf edilmifltir. Ancak üç
noktürnü de göz önüne ald›¤›m›zda en s›k
seslendirilenin bir numaral› Fa Majör Noktürn oldu¤u
fark edilecektir. Opus 15, No. 2, Fa diyez minör
Noktürn’den daha popüler olan yap›t huzurlu, sakin ve
narin yap›s›yla tam bir cevherdir. Con fuoco olarak
tan›mlanan coflkulu bir üçlü taraf›ndan takip edilen bu
Andante tema ustaca tasarlanm›flt›r. Chopin konserlerini
s›k› takip eden yazar Hippolyte Barbedette bu Noktürn ile
ilgili olarak, “ani bir f›rt›na taraf›ndan dalgaland›r›lan
sakin ve güzel bir göl ve tekrar sakinleflir” yorumunda
bulunur. Chopin uzmanlar›ndan Profesör Henry
Theophilus Finck ise hakl› olarak, “durmaks›z›n akmas›
gereken bir müzi¤in yer ald›¤› bir melodinin
kesilmeksizin devam edebilmesini sa¤lamak için gerekli
olan pedal›n nas›l kullan›laca¤›n› çok az kifli biliyor”
serzeniflinde bulunur.

Balad, No. 4, Fa minör, Op. 52**

Chopin bu son balad›n›, di¤erlerine göre en fliirseli olarak
tan›mlar. Bunu ilk kez yazar George Sand ve ressam
Delacroix’ya çalan Chopin’in esin kayna¤› yine Polonyal›
arkadafl› Adam Mickiewicz’in bir fliiri olmufltur. “Switez”
adl› bu fliirde, bir kentin ve orada yaflayanlar›n büyülü bir
göl taraf›ndan yutulmas› anlat›l›r. Ancak bu baladda da,
di¤erleri gibi bir program belirtilmemifltir. 1842’de
Paris’te bestelenen ve Baron Rothschild’e ithaf edilen,
di¤er üçü gibi fazla romantik olmayan, daha çok
fantezinin ve do¤açtan çal›fl›n özgürce de¤erlendirilifline
olanak sa¤layan bu sonuncu balad, tüm bu özelliklerine
karfl›n yine de flafl›lacak bir bütünlük gösterir. Piyanistin
masal› do¤açtan (emprovize) anlat›rm›fl gibi hülyal› bir
tav›rla sundu¤u rapsodik ve süslü motifi, tüm eseri

simgeleyen hüzünlü ana tema yar›m sesle (mezzo voce)
izler. 29. mezürde gizemli bir melodiyle kesilen tema,
sonra dolgun akorlarla tutkulu biçimde geliflir. H›zl› bir
kadanstan sonra ikinci lirik bir motif duyulur. Zengin
figürlü özgün do¤açlamalardan sonra bölmeler
biçiminde beliren ana tema giderek güçlenir. Bu arada,
girifl motifi sevimli bir hayal gibi tekrar görünür ve zarif
bir kadansla silinir. Finale do¤ru, f›rt›na gibi stretto
(çabuklaflan) ve agitato (heyecanl›) bölmeler aras›ndaki
befl sakin akor dinlenmeye olanak sa¤lar; çünkü agitato
piyanistin ola¤anüstü ustal›¤›na sahne olacak, ç›lg›n
pasajlarla ve oktavlarla –yine ana teman›n parçalar›n› da
duyurarak– eser trajik sona ulaflacakt›r.

* Program Notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
** Program Notlar›: ‹rkin Aktüze

De¤erli iflbirli¤i için Kad›köy Belediyesi 
Süreyya Operas›’na teflekkür ederiz.
We would like to thank Municipality of 
Kad›köy Süreyya Opera House for its kind collaboration.
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accordion from his father. Later he took up the bass and
studied at the Music University in Vienna. Tommaso
feels equally drawn to, and equally at home with
classical and folk music. As bassist he is a member of
the Volksoper Vienna and as accordion player his
special synthesis of classical and ethnic music resonates
throughout Amarcord’s music.
A fundamental principle of the ensemble is to enable
the arrangements to evolve together through intensive
rehearsal, seeking new forms and exploring the
expressive potential of the works, not shy to deviate
from the original. Every arrangement is continually
reborn and never becomes stagnant. This playful and
irreverent approach to the musical material
characterizes the difference between Amarcord and
other classical ensembles. The joy of playing takes
preference over academic correctness, whatever style of
music it might be…

PROGRAM NOTLARI

Bir Yolculu¤un Güncesi dünyan›n dört bir yan›ndan
müzikler üzerine kurulmufl son derece keyifli bir müzikal
seyahat. Bu yolculukta folk müzik ile sanat müzi¤i iç içe
geçer ve birbirlerinde kendilerini yeniden flekillenmifl
bulurlar. Böyle bir seyahat için seçilen müziklerin
bestecileri aras›nda kimler yoktur ki… Antonio Carlos
Jobim’den Erik Satie’ye, Modest Mussorgsky ve Dmitri
fiostakoviç’ten Astor Piazzolla’ya hatta daha da yak›na
günümüzün önemli kontrbas icrac›s› George
Breinschmid’e kadar pek çok önemli isim. Venezüella’dan
5/8’lik ritimle sal›nan La Guitarra de Miguel, Rusya’dan
ateflli Ech! Jablotschko ya da Bosna-Hersek’ten Cudna
jada od grada Mostara bafll›kl› bir ilahi gibi besteci
hanesinde spesifik bir ismin yer almad›¤› bu yörelere has
geleneksel melodiler. Bütün bu müziklerin buluflma
noktas›ysa bu dört müzisyenin ince zekâs› ve usta
yorumculu¤unda gizli. ‹fade zenginlikleri ve müzikal renk
paletleri çok genifl; Bosna-Hersek müzi¤inin sarhofl edici
derin melankolikli¤inden Venezüella müzi¤inin flen
flakrak nefleli karakterine, Erik Satie’nin trajikomikli¤inden
Carlos Gardel’in kadifemsi erotizmine ya da astor
Piazzolla’n›n müzi¤inin yo¤un flehvetine kadar. Müzik
arac›l›¤›yla ifade edilen farkl› insanlar, kültürler ve
yörelerin yaflam sitillerine tan›kl›k etmek… Keman,
viyolonsel, kontrbas ve akordeondan oluflan bir dörtlü
eflli¤inde, Brezilya, Venezüella, Arjantin, Bosna-Hersek,
Fransa ve Rusya’dan ezgilerle müzikal bir yolculuk...
Cleveland Orkestras›’n›n müzik direktörü Avusturyal›
orkestra flefi Franz Welser-Möst’ün Amarcord Wien
toplulu¤u hakk›ndaki yorumu adeta bu akflamki
müziklerin yarataca¤› etkiyi aç›klar nitelikte: “Bugün
insanlar ço¤unlukla konser yaflam›ndaki yeni yöntemleri
tart›fl›yor. ‹flte burada hayal gücünün hiçbir s›n›r›
olmad›¤›n›n en mükemmel örne¤i gösteriliyor.

Bu sanatç›lar›n klasik meziyetleri en yüksek seviyedeki
performanslar› yard›m›yla bu yeni yolu var k›l›yor. Tam bir
keyif!” Ön saflarda yer alan Avusturyal› avangard
topluluklardan biri olan Amarcord Wien, mensubu olan
dört müzisyenin de liderlik vasf› ve otoritesi olan, birlikte
homojen ve hayli yüksek hayal gücüne sahip ses
oluflumlar›n› ortaya ç›kararak günümüz müzi¤inde
yeniliklere aç›k bir müzik kültürü oluflturuyorlar. Klasik
müzik kökenlerine ra¤men, ensemble müzi¤ini
s›n›rland›r›c› herhangi bir tan›mlamay› kabul etmeyen bir
grubun yönlendirece¤i bu müzikal yolculukta, stilistik
anlay›fltan virtüöz icrac›l›¤a kadar her fley var. Özenle
seçilmifl müziklerden oluflan repertuar, orijinallerinden
korkusuzca ve üst düzey çeflitlilikte oluflturulmufl
e¤lenceli bir mönü gibidir. Klasik topluluklar›n
uygulamalar›ndan temel olarak farkl› olan bu müzikal
materyallere oyunbaz yaklafl›m, bir anlamda müzi¤in
do¤as›na sad›k kal›narak yap›lan k›r yürüyüflüdür;
canland›r›c›, ö¤retici ve mutluluk verici… T›pk› Yukar›
Avusturya Gazetesi’nde ç›kan bir yaz›da dendi¤i gibi;
“Kusursuzca düzenlenmifl Piazzolla ve Satie’nin
müzi¤iyle Amarcord Wien’in dünyas›na giren birinin
terminolojinin belirsizli¤ini aç›klamas› gerekse, verece¤i
cevap çok k›sa ve kesin olacakt›r; Amarcord Wien.”

Repertuardaki tüm düzenlemeler Amarcord Wien’e aittir.
All arrangements by Amarcord Wien.
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bafl›n›z› döndürebilir, tonlamas›yla bafltan ç›karabilir sizi.
Bu gelenek d›fl› sanatç› sizi sürekli araflt›rd›¤› yeniliklerin
içine, çok daha verimli alanlara çekiyor. Amarcord
düzenlemelerinin ço¤u onun elinden ç›k›yor. Sanatç›
Salzburg yak›nlar›nda do¤du; Brüksel, Cenevre ve Viyana
müzik akademilerinde ö¤renim gördü. Viyana’n›n
Volksoper’inde 10 y›l birinci konsermaysterlik yapt›;
2005 y›l›ndan bu yana da Hugo Wolf Quartet’in birinci
kemanc›s›d›r.
Viyolonsel sanatç›s› Michael Williams Fransa’da do¤du,
Avustralya’da büyüdü. Sanatç›, Sebastian Gürtler’e ideal
bir kontrpuan oluflturdu. Sidney, Basel ve Viyana’da
klasik bir e¤itim alan ve pek çok ödülü olan Willams’›n
genifl oda müzi¤i deneyimi, onu yeni anlat›m biçimleri
araflt›rmaya yöneltti. Amarcord sanatç›ya bu imkân›
sa¤l›yor. Asl› üçlü olan grup dörtlüye evrilerek Williams’›n
güçlü müzikal kiflili¤iyle zenginlefliyor. Michael Williams
ayn› zamanda Viyana Oda Orkestras›’n›n bafl
viyolonselcidir.
Kontrbasç› Gerhard Muthspiel ünlü bir Avurturyal›
müzisyen aileye mensuptur. Babas› Kurt Muthspiel
besteci ve halk müzi¤i koleksiyoncusu olarak büyük bir
miras b›rakt›; kardeflleri Christian ve Wolfgang
uluslararas› alanda tan›nan ve sevilen caz
müzisyenleridir. Müzisyenli¤in yan›nda Gerard
Muthspiek grubun menajerli¤ini de üstlenmifltir.
Sanatç›n›n enstrümantal baflar›lar›n›n genifl yelpazesine
Viyana Volksoper’in bafl kontrbasç›s› görevi de dahildir.
Amarcord’un akordeoncusu Tommaso Huber, Yukar›
Avusturya’da geçen çocuklu¤u s›ras›nda halk müzi¤iyle
iyice sarmaland›. Akordeonu babas›ndan orada ö¤rendi.
Daha sonra kontrbas çalmaya bafllad› ve Viyana Müzik
Üniversitesi’nde e¤itim gördü. Sanatç› hem klasik
müzi¤e hem de halk müzi¤ine eflit derecede ilgi duyuyor
ve her ikisine de kendini yak›n hissediyor. Ayn› zamanda
Viyana Volksoper’in kontrbasç›s› olan Tommaso
akordeon çalan biri olarak klasik ile etnik müzi¤in özel
bir sentezini yap›yor ve bu sentez Amarcord müzi¤inde
yank›s›n› buluyor.
Toplulu¤un temel ilkesi özgün olandan farkl›laflmaya
karfl› çekingenlik duymadan yeni biçimler bulmak,
eserlerin anlat›msal potansiyelini araflt›rmak ve bu
çabalar› yo¤un provalarda gelifltirerek yeni düzenlemeler
elde edebilmek. Her uyarlama sürekli yeniden do¤uyor ve
asla kal›plaflm›yor. Müzik malzemesine oyun oynarcas›na
e¤lenceli ve pervas›z bu yaklafl›m, Amarcord ile di¤er
klasik topluluklar›n aras›ndaki fark› belirliyor. Oyun
oynaman›n zevki akademik do¤rulu¤a tercih ediliyor,
müzi¤in biçimi ne olursa olsun…

Amarcord W›en
Here is a wonderful example demonstrating that
imagination knows no boundaries. Stemming from
roots deep in the classical tradition, the artists have
found new paths of interpretation that have not yet been
explored. What a pleasure! Franz Welser-Möst, May 06
Although the musicians have their roots in the classical

tradition, they are not bound to any particular style.
Thrilling interpretations of such diverse composers
such as Astor Piazzolla, Modest Mussorgskij and Erik
Satie, are complemented by their intuitive and original
arrangements of ethnic music from all corners of the
world. A remarkable sense of tonal quality, a broad
stylistic pallet and the sheer joy of performing have
become the trademarks of Amarcord Wien. They are
regularly giving performances throughout Austria,
including in the celebrated concert venues of Vienna
such as the Musikverein and Konzerthaus Wien as well
as at important festivals, developing a substantial and
dedicated following. In the 2009–10 and 2010–11
seasons Amarcord Wien will perform in chamber music
and recital series as well as at important festivals in
Austria, Germany, Italy, Switzerland and Turkey among
others with their Mahler program with mezzosoprano
Elisabeth Kulman. The ensemble has recorded 4 CDs
“Amarcord Wien plays Astor Piazzolla” (2003), “Bilder
einer Ausstellung” (2004), “Satie” (2005) and their new
CD “Mahler Lieder” (2009) with Elisabeth Kulman that
was released in October 2009 and is since then
receiving excellent reviews in several European
countries.
Sebastian Gürtler is a unique violinist; he can both stun
you with his virtuosity and seduce you with his tone.
This unconventional artist draws you with him in his
continual search for new and more fertile musical
pastures. Sebastian studied in music academies in
Brussels, Geneva and Vienna. Many of the Amarcord
arrangements flow from his hand. Born near to
Salzburg he was for 10 years 1st Concertmaster at the
Vienna Volksoper and since 2005 is 1st violinist of the
Hugo Wolf Quartet.
Michael Williams is the cellist. He was born in
France, and grew up in Australia. Michael is the ideal
counterpoint to Sebastian Gürtler. Classically trained in
Sydney, Basel and Vienna and recipient of numerous
awards, his broad chamber-music experience evolved
into a search for new means of expression. Amarcord
gives him this forum. What was originally a Trio grew
into a quartet, enriched by Michael Williams’ strong
musical personality. He is also 1st. Principal Cellist of
the Vienna Chamber Orchestra.
The Bass player Gerhard Muthspiel belongs to a
renowned Austrian musical family. His father Kurt
Muthspiel left behind a great legacy as composer and
collector of folk-music; brothers Christian and
Wolfgang are internationally acclaimed jazz musicians.
Alongside his deeper frequencies Gerhard Muthspiel is
responsible for the majority of the managerial tasks.
Included in his broad spectrum of instrumental
achievements is the position Principal Bass of the
Vienna Volksoper.
Tommaso Huber, the accordion player from Amarcord,
was surrounded by folk music from his early years in
his home town in Upper Austria. There he learned the
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highly commended records. The ensemble started
recording in 1996 for the labels “Opus 111” (Paris) and
“Cantus” (Madrid). Since 1998, the ensemble has been
recording exclusively for the Spanish label “Glossa”. Its
recordings of madrigals by d’India, Luzzaschi,
Marenzio, Gesualdo and the complete recording of
Monteverdi’s books of madrigals and his Orfeo have
won much notice and critical acclaim worldwide,
including the Gramophone Award, the Diapason d’Or,
the Editor’s choice of Repertoire, the Prix Amadeus
2000, the Caecilia Award, the Cannes Classical Award
and the Preis der Deutschen Schallplattenkritik. In
2007, La Venexiana performed Monteverdi’s Orfeo in a
half-scenic version all over the world and recorded the
CD Orfeo at the same time. This recording won the
Gramophone Award in 2008. In 2009, La Venexiana
toured with Monteverdi’s The Coronation of Poppea
amongst others in Paris, Milan and Regensburg. The
Return of Ulysses will be performed in 2011. In 2010 La
Venexiana will present the contemporary premiere of
Cavalli’s Artemisia.

PROGRAM NOTLARI

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Sinfonia (Tempro la Cetra)
Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, SV 153, Libro
VIII

Il combattimento di Tancredi e Clorinda, 1638 y›l›nda
bas›lan sekizinci madrigal kitab›n›n önsözündeki
Monteverdi’nin aç›klamas›na göre, ilk kez 1624 y›l›nda
Venedik’te, kentteki nüfuzlu soylulardan biri olan
Girolamo Mozzenigo’nun (Mocenigo) saray›nda
düzenlenen karnaval s›ras›nda seslendirilir. Bafll›ca

16.06.2010, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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LA VENEXIANA
“Venedik’te Aflk”
“Love in Venice”

La Venex›ana
Claud›o Cav›na flef conductor

Claudio Monteverdi
Sinfonia (Tempro la Cetra)
Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, SV 153, Libro VIII
Sinfonia (Quinto Libro)
Lamento della Ninfa, SV 163, No.18, Libro VIII
Sinfonia (da Orfeo)
Il Ballo delle Ingrate

La Venex›ana & Claud›o Cav›na
La Venexiana, ad›n› anonim bir Rönesans komedisinden
al›yor. Bu oyun düzgün ‹talyanca ile flive kar›fl›m› bir dil
kullanarak toplumu ve insani davran›fllar› dile getirdi¤i
için ‹talyan tiyatrosunun baflyap›t› say›l›yor. Asl›nda
Commedia dell’Arte’›n öncüsüdür. La Venexiana bu ad›
alarak müziksel yorumlar›yla tüm teatralli¤in, bütün
incelikleriyle dile dikkat çekmenin, incelikli olanla popüler
olan aras›ndaki karfl›tl›¤›n ve günümüz kültürünün
karakteristi¤i olan kutsal ile kutsal d›fl›n›n müzikle
aktar›lmas› çabas›n› vurguluyor. La Venexiana grubunun
üyeleri erken dönem müzi¤i alan›nda, özellikle de
‹talyan madrigal repertuar›n›n en tecrübeli Avrupal›
icrac›lar›ndand›r. Uzun y›llard›r birlikte çal›flan olan bu
müzisyenler ‹talyan erken dönem müzi¤inin
seslendirilmesine yeni bir biçem getirdiler: metinsel
ifadenin, retorik renklili¤in ve incelikli armoninin Akdeniz
kar›fl›m› olan, s›cak bir üslup. Toplulu¤u flef Claudio
Cavina yönetiyor. La Venexiana bugüne kadar Viyana’da
Konzerthaus ve Musikverein Golden Hall, Concertgebouw
Amsterdam, Hamburg’da Laeiszhalle, gibi önemli konser
salonlar›nda ve Schwetzingen, Postdam, Regensburg,
Herne, Rheingau, Graz, Vevey, Cremona, Van Vlaanderen,
Antwerp’de De Singel ve Brugge gibi belli bafll›
festivallerde müzi¤ini büyük bir baflar›yla icra etti.
Topluluk Barcelona, Brüksel, Utrecht, Strausbourg,
Amiens, Barcelona, Madrid, San Sebastian, Mexico City,
Bogato ve Tokyo flehirlerinde konserler verdi. ABD’de
New York, Ann Arbor, Chicago, St Paul, St Louis, San
Diego, Los Angeles, San Fransisco ve Seattle gibi birçok
kentte performans gerçeklefltirdiler. Önde gelen ‹talyan
madrigal toplulu¤u olarak ünlenen La Venexiana bu
ününü ayn› zamanda pek çok övgüyle karfl›lanan
albümlerinin ald›¤› ödüllere de borçludur. Topluluk Opus
111 (Paris) ve Cantus (Madrid) ile 1996’da kay›tlar›na
bafllad›; 1998’den beri yaln›zca ‹spanyol Glossa ile kay›t
yap›yor. D’India, Luzzaschi, Marenzio, Gesualdo
madrigallerinin ve Orfeo’nun kay›tlar› büyük ilgi gördü;
aralar›nda Gramophone, Diapason d’Or, Editor’s Choice
of Repertoire, Prix Amadeus 2000, Caecilia, Cannes Klasik
ödülü ve Preis der Deutschen Schallplattenkritik gibi
dünya çap›nda ödüllerin de bulundu¤u pek çok övgü dolu
elefltiriler ald›. 2007 y›l›nda La Venexiana Monteverdi’nin
Orfeo’sunun yar›-sahnelenmifl versiyonunu bütün
dünyada sergiledi ve ayn› zamanda da Orfeo’nun CD
kayd›n› gerçeklefltirdi. Bu kay›t 2008’de Gramophone
ödülü kazand›. 2009 y›l›nda La Venexiana Monteverdi’nin
Poppea’n›n Taç Giyme Töreni ve di¤er yap›tlar›n› Paris,
Milano ve Regensburg flehirlerinde seslendirdi.
The Return of Ulysses’i (Ulysses’in Dönüflü) ise 2011’de
seslendirecekler. La Venexiana 2010 y›l›nda Cavalli’nin
Artemisia’s›n›n ça¤dafl prömiyerini yapacakt›r.

La Venex›ana & Claud›o Cav›na
The name La Venexiana is taken from an anonymous
Renaissance comedy which counts as a masterpiece of
Italian theatre for its use of language, a combination of
literate Italian and dialect, and for its insightful
rendering of society and manners. It was, in fact, a
precursor of the commedia dell’arte. By taking on this
name, La Venexiana attempts to convey in its musical
interpretations all the theatricality, attention to language
in all its subtlety, and celebration of contrasts between
the refined and the popular, the sacred and profane that
characterizes our culture today. The members of La
Venexiana are some of the most experienced European
performers in the early music field, especially in the
Italian madrigal repertoire. They have been singing
together for many years, and have established a new
style in Italian early music performance: a warm, truly
Mediterranean blend of textual declamation, rhetorical
colour and harmonic refinement. Claudio Cavina
conducts the ensemble. By now, La Venexiana has
performed with great success at almost all major
festivals and concert series around the world including
the Konzerthaus and the Musikverein’s Golden Hall in
Vienna, the Concertgebouw Amsterdam, the
Konzerthaus in Berlin, the Laeiszhalle in Hamburg as
well as festivals in Schwetzingen, Potsdam,
Regensburg, Herne, Rheingau, Graz, Vevey, Cremona,
Van Vlaanderen, De Singel in Antwerp and Brugge
Festival. The ensemble has given concerts in Barcelona,
Brussels, Utrecht, Strasbourg, Amiens, Barcelona,
Madrid, San Sebastien, Mexico City, Bogotá and Tokyo.
In the United States, it has performed, among others, in
New York City, Ann Arbor, Chicago, St Paul, St Louis,
San Diego, Los Angeles, San Francisco, and Seattle. La
Venexiana earned its reputation as leading Italian
madrigal ensemble also due to the prizes it won for its
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inanmaktad›r. Önceki imparatorun ani ölümü,
Monteverdi’nin yeni bir eser bestelemek için zaman
bulamamas›ndan dolay› daha önceden Mantua’daki
evlilik kutlamalar› için yazd›¤› eseri, Il Ballo delle Ingrate’yi
tekrar ele alarak küçük de¤iflikliklerle yeniden
sahnelemesine sebep olmufl olmal›. Sahne yer alt›
dünyas›n›n giriflini göstermektedir. Venüs ile Cupid
birlikte yer alt› dünyas›n›n kral› olan Pluto’yu ziyaret
ederler. Amaçlar› art›k Mantua’n›n genç han›mlar›
üzerinde tesiri olmayan Cupid’in oklar›yla ilgili sorunlar›
anlatmakt›r. Cupid, Pluto’dan kad›nlar›n âfl›k olmay›
reddeden ruhlar›n› yeralt› dünyas›ndan getirmesini ve
yaflamdan sonra onlar› hangi kaderin bekledi¤ini
göstermesini ister. Pluto bu teklifi kabul eder.
Kadirbilmez han›mefendilerin ruhlar› girer ve Pluto
seyirciler aras›ndaki kad›nlar› uyar›c› bir flark› söylemeye
bafllad›¤› anda ruhlar ikiflerli olarak dans ederler.
Kadirbilmez han›mefendiler yeralt› dünyas›na geri
döndükleri zaman içlerinden biri saf, duru ve huzur dolu
ortam› terk etmek zorunda olmalar›ndan dolay›
piflmanl›k duydu¤unu belirten bir a¤›t söyler.
Roller; Venere (Venüs), Amore (Cupid), Plutone (Pluto),
Una ingrata (nankör bir bayan)
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patronlar›ndan biri, bir iyilik flövalyesi ve soylu zevk
sahibi kifli olarak tan›mlanan Signor Girolamo
Mozzenigo, tüm asillerin huzurunda bir gece karnaval›
e¤lencesi olarak tasarlanan etkinlikte seslendirilen eserin
alk›fllanmas› s›ras›nda muhtemelen gözyafllar›na hâkim
olamaz. Yap›t›n metni, Tarqunio Tasso’nun Haçl›
Seferlerinden fantastik bir rivayet üzerine kurulu ünlü
epik fliiri “Gerusalemme Liberata”n›n bir bölümünden
al›n›r. H›ristiyan flövalye Tancredi, bir Saracen’e meydan
okur. Saracen ölümcül bir yara alana kadar kavga devam
eder. Ancak o zaman, Tancredi’nin vaftiz olmay› kabul
etmesini emretmesi üzerine, kavgaya tutufltu¤u kiflinin
bakire Clorinda oldu¤u gerçe¤inin fark›na var›r. 1624
y›l›ndaki performans› zihinde canland›rmay› mümkün
k›lmak için Monteverdi müzi¤e yeterli miktarda not
düfler. Birkaç geleneksel madrigalden sonra herhangi bir
uyar› olmaks›z›n eser seslendirilmeye bafllan›r. Bu
yönüyle di¤erlerinden farkl›l›k gösteren madrigalde önce
el ve ayaklar› üstünde giren Clorinda olur. Onu
muhtemelen canl› bir hayvandan ziyade bir tahta at
üstünde sahneye girifl yapan Tancredi (cavallo mariano)
takip eder. Sonra Testo (anlat›c›) görünür ve flark›
söylemeye bafllar. Bu mücadeleye dair tan›mlamalar›
grafik olarak son derece baflar›yla resmedilmifltir
müzikte; yorumcular›n jestleriyle birebir örtüflmektedir.
“stile concitato” denen bu stil, Il Combattimento’nun en
kaydade¤er ses tekniklerini bar›nd›ran bölümüdür.
Monteverdi geleneksel fanfarlar ve savafl müzi¤ini
ça¤r›flt›ran h›zl› gamlardan oluflan pasajlar kullan›r. Fakat
bunlara enerji verecek roman özellikleri katar.
Tekrarlanan notalar yayl›lar vas›tas›yla “tremulando”
denilen bir teknikle sa¤lan›r. Ancak burada Monteverdi,
bas çalg›c›lar taraf›ndan tekni¤in basite indirgenmemesi
konusunda ›srar eder. Tancredi’nin at›n›n yer ald›¤›
sahneler için yayl›lar h›z›n› ikiye katlar ve icrac›lar iki
parmaklar›yla çektikleri telleriyle “pizzicato” tekni¤ini bu
etkiyi sunmak için kullan›rlar. K›sa aral›kl› yay çarpma
efektleri k›l›ç dövüflünü resmeder. Clorinda’n›n vaftiz için
yalvard›¤› sahnedeyse yayl›lar akorlar› forte’den piano’ya
tek bir yay hareketiyle (yüksek sesten daha düflük sese
do¤ru) bir tür “sforzando” tekni¤i uygular. Sonunda
oldukça yumuflak yay dokunufllar› eflli¤inde Clorinda ölür.
Kabul etmek gerekir ki, yayl› çalg›lar icrac›lar› için bu
denli detayl› bir flekilde aç›klanm›fl ve tüm tekniklerin
belirtildi¤i bir eser döneminde virtüöz keman müzi¤inde
bile bulunmamaktad›r.

Sinfonia (Quinto Libro)
Lamento della Ninfa, SV 163, No.18, Libro VIII

Monteverdi’nin sekizinci madrigal kitab› yaklafl›k k›rk
tane ba¤›ms›z eserle bu alandaki an›tsal yap›tlardand›r.
Bu koleksiyondaki parçalar›n ço¤u, “senza gesto”
anlay›fl›ndaki “jestsiz” madrigallerin aksine “genere
rappresentativo” anlay›fl›nda yaz›lm›fl ve daha yüksek
seviyedeki bir teatral performans› gerektirir. Madrigali
Guerrieri et Amorosi (Savafl ve Aflk Madrigalleri) bafll›¤›yla

tan›nan Sekizinci Madrigal Kitab›’n›n ilk bölümü
“Madrigali Guerrieri” ve ikinci bölümü de “Madrigali
Amorosi” olarak tasarlanm›flt›r. Her bir kitab›n alt
bölümlenmesi, normal boyutlardaki vokal ve çalg›sal
eserlerden daha genifl ölçekteki bir madrigalle belirlenir.
‹ki keman, viola da brazzo ve sürekli bas çalg› grubundan
oluflan sinfonia’dan sonra kitaba girifl yap›l›r. Giriflteki
prolog “guerrieri” bölümüyle bafllar. Kitab›n ikinci
bölümüyse neredeyse ilk bölümün format›n› bir ayna gibi
yans›t›r. Aç›l›flta sunulan bir prolog’u bir grup “senzo
gesto” madrigalleri takip eder. Haliyle daha teatral bir
performans› talep etmektedir. Bu bölümde karfl›m›za “Su
Perisinin A¤›t›” anlam›na gelen “Lamento della Ninfa”
ç›kar. Durmaks›z›n devam eden dört notal›k bir bas
ground yap›s› üzerine kederli bir erkek üçlüsü taraf›ndan
efllik edilen yürek parçalay›c› bir soprano solosudur bu.
Çalg› toplulu¤u solistin partisini sabit bir tempoda takip
ederken sopranonun bir tür ritmik egzersiz ve sert
melodik uyumsuzluklar› sundu¤u bir drama parças›
gibidir Monteverdi’nin burada sunmaya çal›flt›¤› yap›…

Sinfonia (da Orfeo)
Il Ballo delle Ingrate

Müzik tarihinin en önemli bestecilerinden ‹talyan
Claudio Monteverdi’nin, Ottavio Rinuccini’nin sözleri
üzerine besteledi¤i Il Ballo delle Ingrate bafll›kl› yar›-
dramatik bale, ilk kez 4 Haziran 1608 tarihinde
Mantua’da sahnelenir. Monteverdi’nin himayesinde
bulundu¤u ilk patronu Dük Francesco Gonzago’nun o¤lu
ile Dük I. Carlo Emanuel’in k›z› Savoy’lu Margherita’n›n
evlilik kutlamalar›n›n bir parças› olarak seslendirilen
yap›t, 1638 y›l›nda bas›lan ve Madrigali Guerrieri et
Amorosi bafll›¤›yla tan›nan Sekizinci Madrigal Kitab›’nda
yer al›r. Hayat› boyunca yay›mlayaca¤› madrigal
kitaplar›n›n sonuncusu olan bu koleksiyon bir bak›ma
Monteverdi’nin bu tür üzerine çal›flmalar›n›n özeti
gibidir. Yedinci Madrigal Kitab›’ndan yaklafl›k 20 y›l sonra
bas›lan bu koleksiyon 1620’lerden ve 1630 bafllar›ndan
baz› eserleri içermektedir. Monteverdi’nin Venedikli
aristokratlara hem besteci hem de dinsel müzik icrac›s›
olarak hizmet etti¤i bir dönemi iflaret eder. Ancak bu
yap›t, Gonzaga hanedanl›¤› taraf›ndan yönetilen
Monferrato bölgesi üzerinde süre gelen anlaflmazl›¤a
son vermek amac›yla iki aile aras›nda Mantua’da
gerçekleflen bu hanedanl›k dü¤ünü için siparifl edilir.
Vincenzo ve Francesco Gonzaga’n›n da balede çal›nan
danslarda yer ald›¤› bilinmektedir. Günümüze ulaflan
bu koleksiyon muhtemelen Viyana’daki bir yeniden
sahneleme için Monteverdi taraf›ndan yap›lan
de¤ifliklikleri de içermektedir. Plutone karakteri için
yaz›lan ustal›kl› bas partileri, 1607 y›l›nda yaz›lan
Orfeo’dan ziyade Monteverdi’nin ileriki y›llarda
besteledi¤i operalar›ndaki yaz›m stiline çok daha yak›nd›r.
Müzikolog Paolo Fabbri daha sonra yap›lan de¤iflikliklerin
1636 y›l›nda Roma ‹mparatoru III. Ferdinand’›n taç giyme
töreni kutlamalar›nda sahnelenmesi için yap›ld›¤›na
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Borod›n Quartet
For more than 60 years, the Borodin Quartet has been
celebrated for its insight and authority in the chamber
music repertoire. Revered for its searching performances
of Beethoven and Shostakovich, the Quartet is equally at
home in music ranging from Mozart to Stravinsky.
The Borodin Quartet was formed in 1945, ten years later,
it changed its name from the Moscow Philharmonic
Quartet to the Borodin Quartet. Andrey Abramenkov
became a member in 1975; Ruben Aharonian and Igor
Naidin joined in 1996; Vladimir Balshin joined the
Quartet in August 2007. Valentin Berlinsky, one of the
founding members, retired from the Quartet in the
summer of 2007. In addition to performing quartets,
the members of the Borodin Quartet regularly join
forces with other distinguished musicians including
Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja and Christoph
Eschenbach. For its 60th Anniversary Season, the
Borodin Quartet performed cycles of the complete
Beethoven quartets at the Amsterdam Concertgebouw
and Vienna Musikverein. Gala concerts honouring the
Quartet’s contribution to musical history were
performed in Moscow and at London’s Wigmore Hall
and the Théâtre des Champs-Elysées in Paris. The CD
label Chandos recorded and released the complete
Beethoven quartets as part of the 60th anniversary
celebration. The Quartet’s first release on the Onyx label,
featuring Borodin, Schubert, Webern and Rachmaninov,
was nominated for a Grammy in the 2005 Best Chamber
Performance category. The Borodin Quartet has
produced a rich heritage of recordings over several
decades, for labels including EMI, RCA and Teldec.

Oleg Ma›senberg
Odessa’da do¤an Oleg Maisenberg ilk piyano derslerini
befl yafl›nda annesinden ald›. Ö¤renimini Central Music
School Kishinev’de ve Moskova’daki Gnessin
Enstitüsü’nde Alexander Jochales ile tamamlad›. 1967’de
Uluslararas› Schubert Yar›flmas›’nda ikincilik ödülü
kazand›. Ayn› y›l, yine Viyana’da 20. Yüzy›l›n Müzi¤i
Yar›flmas›’nda birincilik ödülünü ald›. 1971’den 1980’e
kadar düzenli olarak Moskova Filarmoni Orkestras› ve
Sovyetler Birli¤i’nin di¤er ünlü orkestralar› ile çald›.
Oleg Maisenberg 1981’de ikinci evi olan Viyana’ya s›¤›nd›;
ünlü orkestralarla ve solo resitalleriyle dünyan›n pek çok
ülkesini dolaflt›. ‹srail Filarmoni, Philadelphia, Londra
Senfoni, Viyana Senfoni, Berlin Filarmoni, Moskova
Çaykovski Senfoni gibi orkestralarda Herbert Blomstedt,
Christoph von Dohnányi, Vladimir Fedoseyev, Rafael
Frühbeck de Burgos, Nikolaus Harnoncourt, Neeme Järvi,
Yakov Kreizberg, Alain Lombard, Sir Charles Mackerras,
Zubin Mehta, Eugene Ormandy, Michel Plasson, Georges
Prêtre, Esa-Pekka Salonen, Stanislaw Skrowaczewski gibi
fleflerin yönetiminde çalan Oleg Maisenberg s›kl›kla New
York Orpheus Oda Orkestras›, Avrupa Oda Orkestras›,
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Viyana

Filarmoni üyelerinden kurulu olan Wiener Virtuosen,
Litvanya Oda Orkestras› gibi oda orkestralar›yla da
konserler veriyor. Ço¤u zaman›n› oda müzi¤ine adayarak
Robert Holl, Hermann Prey, Heinz Holliger, Sabine
Meyer, András Schiff, Renaud ve Gautier Capuçon gibi
sanatç›larla birlikte çal›fl›yor. Kemanc› Gidon Kremer ile
iflbirli¤i Rusya’daki ilk y›llar›ndan bu yana sürüyor.
‹ki sanatç› Gidon Kremer’in 60. do¤um gününü 2007
ilkbahar›nda 12 Avrupa kentinde gerçeklefltirdikleri bir
turne ile kutlad›lar. Maisenberg, Salzburg, Viyana,
Lockenhaus, Schwarzenberg (Schubertiade), Lucerne,
Berlin, Floransa, Edinburgh, Carinthian Summer, Ruhr
Piyano Festivali, Rheingau Müzik Festivali ve Moskova
Sviatoslav Richter Festivali gibi büyük festivallerin ço¤una
kat›ld›. Sanatç›n›n repertuar› tüm biçimsel dönemleri
kapsar; kendi özel seçimiyse 19. yüzy›l müzi¤idir. 1994–95
sezonunda Konzerthaus’da her biri farkl› bir besteciye
adanm›fl 12 resital vermesi sanatç›n›n kariyerinde
benzersiz bir olayd›. Bu canl› performanslardan seçmeleri
de içeren befl anma CD’si Viyana Konzerthaus taraf›ndan
piyasaya sürüldü, yak›n zamanda da Glissando etiketiyle
yeniden yay›nland›. 2004–05 sezonunda, Vladimir
Fedoseyev yönetimindeki Moskova Çaykovski Senfoni
Orkestras› eflli¤inde verdi¤i befl konserde Sergey
Rahmaninov’un piyano ve orkestra için yazd›¤› eserlerinin
tümünü çald› ve Viyana Musikverein’da yaln›zca Rus
piyano müzi¤ine adad›¤› dört solo resital verdi. 2007–08
sezonunda yine Konzerthaus’da orkestra konserleri, solo
resitalleri ve oda müzi¤i dinletilerinde yer ald›. 1995
Nisan’›nda Oleg Maisenberg’e Viyana Konzerthaus Fahri
Üyeli¤i payesi verildi; 2005 y›l›nda da “Österreichisches

17.06.2010, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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BORODIN QUARTET & 
OLEG MAISENBERG

Borod›n Quartet
Oleg Ma›senberg piyano piano

Johannes Brahms
La minör Dörtlü, No. 2, Op. 51
Quartet in A minor, No.2, Op.51
Allegro non troppo
Andante moderato
Quasi menuetto, moderato; Allegro vivace
Allegro non assai

Fa minör Piyanolu Beflli, Op. 34
Piano Quintet in F minor, Op.34
Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo (Allegro)-Trio
Finale. Poco sostenuto-Allegro non troppo-Presto, non troppo Borod›n Quartet

60 y›l› aflk›n bir süredir Borodin Quartet’in oda müzi¤i
repertuar›ndaki derinli¤i ve otoritesi hep takdir edildi.
Beethoven ve fiostakoviç araflt›rmalar›yla sayg›n bir yer
edinen Dörtlü, Mozart’tan Stravinsky’ye uzanan müzik
yelpazesinde ayn› derecede üstünlük sa¤lad›. Topluluk
1945 y›l›nda kuruldu, on y›l sonra da Moskova Filarmoni
Quartet olan ad›n› Borodin Quartet olarak de¤ifltirdi.
Andrey Abramenkov 1975 y›l›nda, Ruben Aharonian ile
Igor Naidin 1996 y›l›nda, Vladimir Balshin 2007
A¤ustos’unda Dörtlü’ye kat›ld›lar. Kurucular›ndan biri
olan Valentin Berlinski 2007 yaz›nda Dörtlü’den emekli
oldu. Borodin Quartet müzisyenleri dörtlüler
seslendirmenin yan›nda Yuri Bashment, Elizabeth
Leonskaja ve Christoph Eschenbach gibi tan›nm›fl birçok
müzisyenle güç birli¤i yapt›lar. 60. y›l sezonlar›n›
kapatmak için Amsterdam Concertgebouw’da ve Viyana
Musikverein’de Beethoven’›n tüm dörtlü serisini
seslendirdiler. Dörtlü’nün müzik tarihine katk›lar›n›n
onuruna yap›lan gala konserlerini Moskova’da,
Londra’da Wigmore Hall’de ve Paris’te Théâtre des
Champs-Elysées’de gerçeklefltirdiler. 60. y›l kutlamalar›n›n
bir parças› olarak Chandos, tüm Beethoven dörtlülerini
kaydedip yay›nlad›. Dörtlü’nün Borodin, Schubert, Weben
ve Rahmaninov’un eserlerinin bulundu¤u, Onyx etiketiyle
ç›kan ilk kayd› 2005 y›l›nda En ‹yi Oda Müzi¤i ‹cras›
dal›nda Grammy ödülüne aday gösterildi. Borodin
Quartet y›llard›r EMI, RCA ve Teldec gibi etiketler alt›nda
çok say›da kayda imza att›.
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ve onun gelecek aray›fllar›ndaki müzi¤in takipçisi olarak
görmez. Bestecinin Wagner’in eserlerine olan hayranl›¤›
hem samimi hem de aç›kt›r. Her ne kadar Wagner,
Brahms’› solo piyano eseri olan Händel Varyasyonlar›’n›
(Opus 24) çalmas› için davet etse de bu hayranl›k
karfl›l›¤›n› bulmakta oldukça zorlan›r. Bir rivayete göre
Wagner, “e¤er ki kifli nas›l bafla ç›kabilece¤ini biliyorsa o
zaman baz› fleyler hâlâ eski formlarda yap›labilir” diyerek
Brahms’› destekledi¤ini gösterir. Kesin olan bir fley var ki
o da Brahms’›n Haydn, Mozart, Beethoven ve Schubert
gibi önemli bestecilerin oda müzi¤i eserleri hakk›ndaki
bilgisi derin oldu¤u kadar genifltir de. Gerçekte uzun
y›llar seleflerinin baflar›lar›n›n fark›nda olmak bestecinin
yarat›c›l›k verimlili¤ini engelleyici bir faktör olmufltur.
Fakat erken yarat›lar› aras›nda yer alan baz› yayl› çalg›lar
dörtlüleri onun gelecek nesillere b›rakaca¤› en de¤erli
kaynaklar aras›na girer. Brahms’›n bas›lan ilk iki yayl›
çalg›lar dörtlüsü uzun bir süreç üzerine geliflim gösterir.
1860’lar›n ortas›nda do minör eserin en az›ndan taslak
versiyonunu tamamlam›fl olmas›na karfl›n birkaç
rötufltan sonra ancak 1873 y›l›nda bas›labilecek hale
getirebilir. Halbuki 1865’in aral›k ay›nda ünlü keman
virtüözü Joseph Joachim, yak›n arkadafl› Brahms’a,
bestelemekte oldu¤u iki yayl› çalg›lar dörtlüsünden ilkini
bitirdiyse bir konserde çalmak istedi¤ini söylemifltir.
Ancak Brahms bu iste¤i muhtemelen uygulamaya
koymakta isteksiz kalacakt›r. Belki de eseri bitirmek için
yavafl kalm›flt›r. Bu sebepler nedeniyle, nota bas›mc›s›
Fritz Simrock ile tart›fl›rlar. Simrock bestecinin bir an
önce ona yay›mlayabilece¤i bir fleyler vermesini söylese
de Brahms nota bas›mc›s›n›n biraz daha sab›rl› olmas›
gerekti¤ini belirtir. “Mozart’›n bile alt› dörtlüsünü
yazarken belli sorunlar yaflad›¤›n› ve bu yüzden elinden
gelenin en iyisini yapaca¤›n›” söyleyen Brahms ne yaz›k
ki ancak 1873 y›l›nda yeniden gözden geçirdi¤i eserlerini
yay›mlatabilir. Belki de bu yüzden notalar
yay›mland›¤›nda, listelendi¤i kataloga eserlerle ilgili
olarak nota bas›mc›s› taraf›ndan flu not düflülür: “‹kinci
kez 1873 yaz›nda yaz›ld›; daha önceden bafllanm›flt›.”
Brahms, Opus 51 bafll›kl› yayl› çalg›lar dörtlülerini
dönemin önde gelen cerrahlar›ndan Theodor Billroth’a
ithaf eder. Fakat özellikle iki numaral› olan› ünlü kemanc›
Joachim’e ithaf edilmifltir. Hatta bunu belirtmek için
eserinde baz› gizli simgeler de kullan›r. Bunlardan birini
ilk fark eden dostu ve biyograf› Max Kalbeck’tir. La minör
Dörtlü’nün (No. 2, Opus 51) aç›l›fl temas›n›n bir flekilde
devaml› “fa-la-mi” notalar› aras›nda döndü¤ünü fark eder
Kalbeck. Bu döngü, dönemin efsane kemanc›lar›ndan ve
Brahms’›n yak›n arkadafl› Joseph Joachim’in kiflisel
parolas› olan “Frei, aber einsam / Özgür, ama yaln›z”
deyiflinin bafl harflerini kullanarak elde edilen bir
göndermedir. Bu notalar bölümün merkezindeki geliflme
bölümü boyunca, oldukça belirgin ritmik bir motif
taraf›ndan takip edilir.

Fa minör Piyanolu Beflli, Op. 34**
Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo (Allegro)-Trio
Finale. Poco sostenuto-Allegro non troppo-Presto, non
troppo

Brahms yaln›z bir tane piyanolu beflli yazm›flt›r. 1865’te
yay›mlanan bu eser önce dört bölümlü bir senfoni, sonra
da iki viyolonselli bir yayl› çalg›lar befllisi olarak 1861
y›l›nda planlanm›flt›. Ancak o y›l s›k›nt›l› günler geçiren
Brahms, eserin iki piyano için sonat olarak
düzenlemesini de yapt›. Karars›zl›k ve düfl k›r›kl›¤›yla
dolu bir zaman içinde, üstelik arkadafl› kemanc› Joseph
Joachim de, ola¤anüstü yarat›c›l›k gücünü övmekle
birlikte, eseri sert ve k›r›c› yönleri nedeniyle
be¤enmemiflti. Eser en sonunda 1865 y›l›nda, piyano ve
yayl› çalg›lar dörtlüsü için yay›mland› ve beflli türünün
ustaca yaz›lm›fl bir örne¤i olarak benimsendi. Bu flekliyle
de Paris’teki ilk önemli Brahms konserinde, 24 Mart
1868’de Salle Erard’da, Hamburg’tan arkadafl› piyanist
Louise Japha ve Erard Grubu taraf›ndan ilk kez
seslendirildi. ‹lk bölüm 4/4’lük ölçüdeki Allegro non
troppo’da piyanonun unison olarak, berrak ve etkileyici
flekilde duyurdu¤u tema, daha sonra birinci keman ve
viyolonsele geçer. Bunu, ani bir d›fla vurufl fleklinde
birçok kontrast tema izler. Bölüm birbirine z›t çeflitli
anlat›mlar›n bir kar›fl›m› gibidir. 2. Bölüm 3/4’lük ölçüde
ve la bemol majör tondaki Andante-un poco Adagio,
sakin ve hülyal› havas›yla, ilk bölüme tam bir kontrast
oluflturur. Brahms’a özgü üçlü ve alt›l› aral›klarla
duyurulan duygulu ve güzel bir ezgi geliflir. Piyanonun ilk
bölümdeki egemenli¤ine karfl›n, bu bölümde önce
pianissimo flekilde çekingence efllik eden yayl› çalg›lar
sonra melodiyi kuvvetle duyurur. 6/8’lik ölçüde ve
do minör tonda bafllayan çabuk (Allegro) tempodaki
Scherzo, bizi esrarl› bir ses âlemine sürükler. Çok farkl›
flekilde üç ayr› tema belirir: Önce senkoplu, yükselmek
için didinen, sonra 2/4’lük ölçüde güçlü ritimli ve daha
sonra da bu ikisine karfl› ç›kan, bu esrarl› âlemden gün
›fl›¤›na ulaflmak için savaflan tema duyulur. Scherzo’nun
Trio bölümü ise do majör tonda bir halk ezgisi olarak
geliflir. Son bölüm Finale, yine ilk bölümün
huzursuzlu¤unu yans›t›r. Ac›l›, ciddi ve karanl›k bir girifli
(poco sostenuto) izleyen 2/4’lük ölçüdeki Allegro non
troppo’nun, gerilimi azaltan bir dans› and›ran ana fikri
viyolonsel taraf›ndan duyurulur. Gittikçe canlanan tempo,
bir presto coda ile eseri sona erdirir.

* Program notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
** Program Notlar›: ‹rkin Aktüze
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Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse”
(Avusturya Bilim ve Sanat fieref Madalyas›) ald›. Sanatç›
1985–1998 y›llar› aras›nda Stuttgart’taki Musikhochschule,
de piyano profesörü olarak görev yapt›; 1998 y›l›ndan bu
yana da Viyana’da Müzik ve Dramatik Sanatlar
Üniversitesi’nde piyano profesörü olarak çal›fl›yor. Düzenli
olarak ustal›k s›n›f› dersleri veriyor ve çeflitli uluslararas›
yar›flmalarda jüri üyeli¤i yap›yor (Clara Haskil, Vavey;
Géza Anda, Zürih; ARD, Münih; Sviatoslav Richter,
Moskova). Schubert, Schumann, Liszt, Rahmaninov,
Scrabin, Stravinsky, Berg, Webern, Schönberg, Milhaud
bestelerinin kay›tlar›n› Orfeo, Harmonia Mundi, Teldec ve
Deutsche Grammaphon etiketleriyle yay›nlad›. Oda
müzi¤i kay›tlar›n›n ço¤u ECM, Preiser Records ve Philips
taraf›ndan yay›nland›. Sabine Meyer ile gerçeklefltirdi¤i
son kay›t 2008 y›l› Grammy ödülüne aday gösterildi.

Oleg Ma›senberg
Born in Odessa, Oleg Maisenberg received his first piano
lessons from his mother at the age of five. He completed
his studies at the Central Music School Kishinev and at
the Gnessin Institute in Moscow (with Alexander
Jocheles). In 1967 he won the second prize at the
“International Schubert Competition” in Vienna, where
in the same year he won the first prize in the
competition “Music of the 20th Century” as well. From
1971 to 1980 he regularly appeared with the Moscow
Philharmonic Orchestra and other renowned orchestras
of the former Soviet Union. In 1981 Oleg Maisenberg
emigrated to Vienna, the city that has since become his
second home. Oleg Maisenberg has played solo recitals
and has appeared with famous orchestras in many
countries throughout the world. Among others he has
performed with the Israel Philharmonic, the
Philadelphia Orchestra, the London Symphony
Orchestra, the Vienna Symphony Orchestra, the Berlin
Philharmonic, the Tchaikovsky Symphony Orchestra
Moscow under the baton of Herbert Blomstedt,
Christoph von Dohnányi, Vladimir Fedoseyev, Rafael
Frühbeck de Burgos, Nikolaus Harnoncourt, Neeme
Järvi, Yakov Kreizberg, Alain Lombard, Sir Charles
Mackerras, Zubin Mehta, Eugene Ormandy, Michel
Plasson, Georges Prêtre, Esa-Pekka Salonen, Stanislaw
Skrowaczewski. Oleg Maisenberg frequently appears
with chamber orchestras, for example the Orpheus
Chamber Orchestra New York, the Chamber Orchestra
of Europe, the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen,
the Wiener Virtuosen (members of the Vienna
Philharmonic), the Lituanian Chamber Orchestra. He
has devoted much of his time to chamber music,
collaborating with such artists as Robert Holl, Hermann
Prey, Heinz Holliger, Sabine Meyer, András Schiff,
Renaud and Gautier Capuçon. His continuing
collaboration with the violinist Gidon Kremer has
existed since his early years in Russia. In spring 2007
the two artists celebrated Gidon Kremer’s 60. birthday
with a tour through 12 European cities. Oleg Maisenberg

has appeared at most of the major festival venues in
Salzburg, Vienna, Lockenhaus, Schwarzenberg
(Schubertiade), Lucerne, Berlin, Florence, Edinburgh,
at the Carinthian Summer, the Piano Festival Ruhr,
the Rheingau Music Festival and the Sviatoslav Richter
Festival Moscow. Oleg Maisenberg’s repertoire
encompasses all stylistic epochs - his particular
preference being the music of the 19th century. A unique
event in the artist´s career was his series of 12 recitals at
the Wiener Konzerthaus in the 1994–95 season each of
it dedicated to a different composer. A commemorative
edition of five CDs including selections of these live
performances was issued by the Wiener Konzerthaus
and more recently on the Glissando label. In the
2004–05 season he has played Sergei Rachmaninov´s
complete works for piano and orchestra in five concerts
with the Tchaikovsky Symphony Orchestra Moscow
under Vladimir Fedoseyev and gave four solo recitals
devoted exclusively to Russian piano music in the
Vienna Musikverein. In 2007–08 Oleg Maisenberg will
appear again at the Wiener Konzerthaus with his own
cycle playing orchestra concerts, solo recitals and
chamber music. In April 1995 Oleg Maisenberg was
bestowed the title of “Honorary Member” of the Vienna
Konzerthaus Society, in 2005 he was awarded the
“Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und
Kunst I. Klasse”. Between 1985 and 1998 Oleg
Maisenberg was Professor of Piano at the
Musikhochschule in Stuttgart. As of 1998 he is
Professor of Piano at the University for Music and
Dramatic Arts in Vienna. He further gives master
classes on a regular basis, and acts as a jury member at
various international competitions (Clara Haskil, Vevey;
Géza Anda, Zurich; ARD, Munich; Sviatoslav Richter,
Moscow). He has recorded compositions by Schubert,
Schumann, Liszt, Rachmaninov, Scriabin, Stravinsky,
Berg, Webern, Schönberg, Milhaud for the Orfeo,
Harmonia Mundi, Teldec and Deutsche Grammophon
labels. Many of his chamber music recordings have
been released by the ECM, Preiser Records and Philips
labels. His latest CD together with Sabine Meyer has
been nominated for a Grammy award in 2008.

PROGRAM NOTLARI

Johannes Brahms (1833–1897)
La minör Dörtlü, No. 2, Op. 51*
Allegro non troppo
Andante moderato
Quasi menuetto, moderato; Allegro vivace
Allegro non assai

On dokuzuncu yüzy›l›n ilk yar›s›nda oda müzi¤inin
geleneksel formlar›n› canl› tutmaya çal›flan Brahms,
dönemin ileri gelen Avusturya-Alman ça¤dafllar›n›
karfl›s›na alm›fl olur. Fakat kendini asla Liszt’in ideallerini
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The Big Warsaw Band, Quintessence, The Tomasz
Szukalski Quartet, The Jan Ptaszyn Wroblewski Quartet
and Jarek Smietana’s Polish All Star. Jagodzinski has
toured in most European countries, Australia, and the
United States, India, Kuwait, Cuba and the former
Soviet Union and has been representing Polish jazz for
the past 16 years at: Jazz Yatra-Bombay, Ost-West
Nurnberg, Jazz in Europe-Paris, Skane Festivalen in
Malmo, Edinburgh Art Festival, Ankara Music Festival,
Leverkusener Jazz Tage, ‹stanbul International Festival
and in all the major Polish jazz festivals. Since 1981
Jagodzinski has been performing with “Poland’s first
lady in jazz”, Ewa Bem.

Adam Ceg›elsk›
Kontrbas sanatç›s› Adam Cegielski Varflova Frédérick
Chopin Konservatuar›’ndan mezun oldu. Central Heating
Trio ile Belçika’daki Avrupa Caz Yar›flmas›’nda ve
Almanya Leverkusen’deki Avrupa Caz Yar›flmas›’nda
ödüller kazand›. 1989–1991 y›llar› aras›nda Kazimierz
Jonkisz Quartet’in üyesi oldu, 1991–1993 y›llar› aras›nda
da Kuba Stankiewicz ile birlikte çald› ve ikili Polonya Caz
Forumu dergisinin okuyucu anketlerinde y›l›n en iyi kayd›
seçilen “Kuzey’in fiark›s›” adl› albümü (Northern Song,
GOWI Record, 1994) yapt›. Sanatç›, Ewa Bem, Tomasz
Stanko, Zbigniew Namyslowski, Wojciech Karolak,
Henryk Miskiewicz, Zbigniew Preisner, Jan AP
Kaczmarek ile de çal›flt›. Uzun y›llar›n› caz ve klasik
müzi¤e adayan Cegielski önemli orkestralardan Varflova
Senfoni ile de çald›; yine bu orkestra ile Lord Yehudi
Menuhin, Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk gibi
fleflerin yönetiminde bir kaç kay›t yapt›. Krzysztof
Kieslowki’nin “Beyaz” ve “K›rm›z›” filmlerinin müzik
kay›tlar›n›, caz trompetçisi Tomasz Stanko ile Maria’ya
Veda filminin müzik kayd›n› gerçeklefltirdi (GOWI
Record). 1994 y›l›nda üstün müzik yetene¤i nedeniyle
Polonya Kültür Vakf›’n›n her y›l verdi¤i Krzysztof Komeda
Ödülü’nü ald›. Sanatç› 1993’ten itibaren Andrzej
Jagodzinski Trio’da çalmaya bafllad›. 1994 y›l›nda Varflova
Chopin Müzik Yüksek Okulu Caz Fakültesi’nde kontrbas
dersleri vermeye bafllayan Adam Cegielski 2005’ten bu
yana da Caz Fakültesi’nin yöneticisi olarak çal›fl›yor.

Adam Ceg›elsk›
Bass player Adam Cegielski graduated from Frédérick
Chopin Conservatoire in Warsaw. With Central Heating
Trio he has won prizes in The Europe Jazz Competition
in Belgium and The European Jazz Competition in
Leverkusen-Germany. 1989–1991 was a member of
Kazimierz Jonkisz Quartet, 1991–1993 has played with
the Quintessence Quintet and 1992–1995 has played
with the Kuba Stankiewicz Quartet with whom he
recorded “Northern Song” (GOWI Records 1994) -
voted best record of the year by the reader’s pool of
Polish Jazz Forum magazine. Cegielski also worked with
Ewa Bem, Tomasz Stanko, Zbigniew Namyslowski,

Wojciech Karolak, Henryk Miskiewicz, Zbigniew
Preisner, Jan AP Kaczmarek. For many years Cegielski
devoted his time to jazz and classical music and played
with the top-ranked Sinfonia Varsovia Orchestra, with
whom he recorded several records under the direction
of Lord Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Jerzy
Maksymiuk. He recorded on the soundtracks of
Krzysztof Kieslowki’s movies “White” and “Red”,
and also recorded a film music with jazz trumpeter
Tomasz Stanko - “A Farewell to Maria” (GOWI
Records). In 1994 he received annual Krzysztof Komeda
Award by the Polish Culture Foundation for his
significant musical talent. He has been playing with the
Andrzej Jagodzinski Trio since 1993. Starting 1994
Cegielski has been also teaching double-bass at the
Faculty of Jazz of the Chopin High School of Music in
Warsaw, and since 2005 he serves as a director of this
Jazz Faculty.

Czeslaw “Maly” Bartkowsk›
Perküsyonist Czeslaw Bartkowski, Polonya caz sahnesinin
en önemli isimlerinden biridir. 45 y›ld›r sürekli cazla
u¤raflarak önde gelen Polonyal› ve yabanc› müzisyenlerle
birlikte çal›fl›yor. 1960 y›l›nda Jerry Paklulski Far Quartet
ile ilk konserini verdi ve Krzysztof Komeda Quintet,
Zbigniew Namyslowski, Niemen “Enigmatic”, Adam
Makowicz-Tomasz Stanko Trio, Jan “Ptaszyn”
Wroblewski Band, Michal Urbaniak ve Urszula Dudziak
grubu, Wojtek Karolak, Henryk Majewski gibi daha birçok
sanatç› ve grupla çald›. Bartkowski Art Farmer, Aladar
Pege, Ben Webster ve Clark Terry ile de çal›flt›. Newport
Caz Festivali, Pori Caz Festivali, Montreux Caz Festivali,
Kuzey Denizi Caz Festivali, Berliner Jazztage, Molde Jazz
Festival, The New York Jazz Festival, Tauranga,
Comablain La Tour, Hindistan festivallerinde yer ald›.
Touranga Caz Festivali Toplulu¤u’nun, New Orleans
Klüpleri ve ‹ngiltere’deki New Castle-on-Tyne’›n onur
üyesidir. Ülkenin kültürel geliflimi ve sanatsal e¤itimine
önemli katk›lar› nedeniyle ödüllendirildi. 1993 y›l›ndan bu
yana Andrej Jagodzinski Trio’nun üyesi olan sanatç›,
Varflova Müzik Yüksek Okulu Caz Fakültesi’nde
perküsyon dersleri veriyor. Czeslaw Bartkowski, PAISTE
çimbalilerini ve OSCA bagetlerini tercih ediyor.

Czeslaw “Maly” Bartkowsk›
Czeslaw Bartkowski is one of the most important
persons of the Polish Jazz stage. He has been playing
jazz incessantly for the last 45 years, performing with
outstanding Polish and foreign musicians.He made his
debut in 1960 with Jerzy Paklulski “Far Quartet”,
played with Krzysztof Komeda Quintet, Zbigniew
Namyslowski Quartet, Niemen “Enigmatic”, Adam
Makowicz-Tomasz Stanko Trio, Jan “Ptaszyn”
Wroblewski Band, Michal Urbaniak and Urszula
Dudziak Group, with Wojtek Karolak, Henryk Majewski
and many others. Bartkowski also worked with Art

18.06.2010, 21.00
‹stanbul Arkeoloji 
Müzeleri Avlusu
Courtyard of ‹stanbul
Archaeological Museum

De¤erli iflbirli¤iyle 
Acknowledging the kind collaboration of
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CHOPIN CAZLA BULUfiUYOR!
CHOPIN MEETS JAZZ!

Andrzej Jagodz›nsk› Tr›o:
Andrzej Jagodz›nsk› piyano piano
Adam Ceg›elsk› kontrbas double bass
Czeslaw “Maly” Bartkowsk› davul drum

Frédéric Chopin
Prelüd, Mi minör, Op. 28, No. 4
Prelude in E minor, Op.28, No.4
Etüt, La minör, Op. 10, No. 2
Etude in A minor, Op.10, No.2
Mazurka, Fa minör, Op. 68, No. 4
Mazurka in F minor, Op.68, No.4
Polonez, Do minör, Op. 40, No. 2
Polonaise in C minor, Op.40, No.2
Etüt, Si minör, Op. 25, No. 10
Etude in B minor, Op.25, No.10
Sonat, Si bemol minör, Op. 35, No. 2
Sonata in B flat minor, Op.35, No.2
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funebre
Finale presto

Konser Polonya Cumhuriyeti ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u,
Chopin 2010 ve Ludwig van Beethoven Derne¤i’nin
de¤erli iflbirli¤iyle gerçekleflecek.
The concert will be realised in collaboration with the
Consulate General Republic of Poland in İstanbul,
Chopin 2010, and Ludwig van Beethoven Association.

Andrzej Jagodz›nsk›
Polonya’n›n en iyi piyanistlerinden, besteci ve aranjör
Andrej Jagodzinski 1953 y›l›nda do¤du. Frédérick Chopin
Konservatuar›’nda Frans›z kornosu e¤itimi görerek
mezun oldu; okul y›llar›nda Polonya Radyosu ve TV
Senfoni Orketras› ile çal›flt›. 1979 y›l›nda Old Jazz
Meeting Zlota Tarka (Alt›n Rende Geleneksel Caz
Buluflmas›) festivaline kat›ld› ve Y›l›n Piyanisti ödülünü
ald›. Polonya’n›n en iyi caz gruplar›ndan The Old Timers,
Swing Session, String Connection, The Zbigniew
Namyslowski Quartet, The Janusz Muniak Quartet, The
Big Warsaw Band, Quintessence, The Tomasz Szukalski
Quartet, The Jan Ptaszyn Wroblewski Quartet ve Jarek
Smietana’n›n Polish All Star ile çald›. Avrupa ülkelerinin
ço¤unda, Avustralya, ABD, Hindistan, Kuveyt, Küba ve
eski Sovyetler Birli¤i gibi ülkelerde turnelere ç›kan
Jagodzinski, Polonya caz›n› son 16 y›ld›r Caz Yatra-
Mumbai, Ost-West Nurnberg, Avrupa’da Caz-Paris,
Malmo Skane Festivali, Edinburgh Sanat Festivali,
Ankara Müzik Festivali, Leverkussener Jazztage,
Uluslararas› ‹stanbul Festivali ve belli bafll› tüm Polonya
Caz festivallerinde temsil ediyor. Andrej Jagodzinski, 1981
y›l›ndan bu yana “Polonya caz›n›n bir numaral›
han›mefendisi” Ewa Bem ile çal›fl›yor.

Andrzej Jagodz›nsk›
One of the best pianists in Poland, composer and
arranger Andrzej Jagodzinski was born in 1953.
He received his degrees from the Frédérick Chopin
Conservatoire where he studied French Horn while
already engaged by the Polish Radio and TV Symphony
Orchestra. In 1979 Jagodzinski participated in the Old
Jazz Meeting Zlota Tarka and received first prize for
“pianist of the year”.He has played with some of the
best jazz groups in Poland including The Old Timers,
Swing Session, String Connection, The Zbigniew
Namyslowski Quartet, The Janusz Muniak Quartet,
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izlenimi verdi¤ini, sanki sürekli bir aray›fl içindeymifl ve
o anda bulmufl gibi yorumlad›¤›n›; seslerin ona yol
gösterdi¤ini, her notay› ayr› ayr› hissetti¤ini; bazen de
baslar› beklenmeyen flekilde de¤ifltirerek tümüyle baflka
bir anlat›ma geçti¤ini” anlat›r ve ekler: “‹flte Chopin’in
anlat›m gücü buradad›r. O kendini, en içtenlikli olarak da
prelüdlerde yans›t›r; o parçalar›n her biri ayr› bir görüflü
canland›r›r. Gerçekten de prelüdlerin, bir küçük nefesle
ayr›lan her biri, ayr› bir atmosfer yarat›r”. Mi minör
4. Prelüd (1838) a¤›r ve temkinli (Largo) tempoda, 2/2’lik
ölçüdedir. Noktürne benzeyen hüzünlü ezgisi kromatik
olarak geliflir.

Etüt, La minör, Op. 10, No. 2

Chopin romantik piyano tekni¤inin önemli 24 etüdünü,
12 Etüt Opus 10’u 1829–32, 12 Etüt Opus 25’i de 1832–36
y›llar› aras›nda yazd›. Opus 10 Etütleri Franz Liszt’e “A
mon ami, Franz Liszt” (Dostum Franz Liszt’e) bafll›¤›yla
ithaf etti. Etütler A-B-A lied formunda yaz›lm›fl, B
bölmesinde genellikle ana k›s›m gelifltirilmifltir. Süreleri
bir dakika ile dört-befl dakika aras›nda de¤iflen etütlerin
s›ralamas›nda ise Bach’›n Efldüzenli Klavye’sindeki gibi
tonlar›n dizilifli de¤il de, tonalitelerin birbirine uyumu,
paralelli¤i gözetilmifltir. Czerny ve Cramer’in piyano
etütlerini modas› geçmifl bulan Chopin’in, Paganini’nin
de etkisinde, k›smen parlak, k›smen fliirsel anlat›mla
yazd›¤› etüdleri tutucu çevreler taraf›ndan önceleri
uygunsuz, isyanc› olarak nitelendirildi. Ancak Schumann
ve Liszt gibi ünlü besteciler bu etütlerde piyanonun nas›l
ustaca de¤erlendirildi¤ini anl›yor, devrim yaratan
“duatesini” (parmak iflaretlerini), etüt fleklindeki didaktik
bafll›k alt›nda gizlenen romantik piyano stilinin getirdi¤i
yenili¤i fark ediyor, destekliyorlard›. Ça¤›m›z›n ünlü
piyanisti Cortot ise bu konuda flunlar› söylemifl: “Etütlere
virtüözitesi olmayan piyanist nas›l ulaflam›yorsa,
müzikalitesi olmayan virtüöz de ayn› flekilde baflar›s›z
kalmaya mahkûmdur.” Chopin Opus 10 Etütleri yazmaya
19 yafl›nda bafllad›. O y›l, 1829’da Viyana’ya gitmifl, iki
konser vermifl; Prag, Teplitz ve Dresden’i ziyaret etmifl,
Eylül’de Varflova’ya dönmüfl ve kendisiyle ayn› yaflta olan
Constantia Gladkowska ile aflk› alevlenmiflti. Ayn› y›l
ekim-kas›m aylar› aras›nda Opus 10 dört Etüdü (No. 8, 9,
10 ve 11) tamamlad›. Ertesi y›l 17 Mart 1830 günü
Varflova’da halk önündeki ilk resmi konserini Fa minör
2. Piyano Konçertosu (Opus 21) ile verdi. Yaz aylar›
içinde de Opus 10 iki Etüdü (No. 5, 6), yaz sonunda
Opus 10 ‹ki Etüdü (No. 1 ve 2) yazd›. 11 Ekim günü de
Opus 11 Mi minör Piyano Konçertosu’nu –Varflova’daki
üçüncü konserinde ilk kez yorumlad›. 2 Kas›m 1830
günü, okul arkadafl› ve yaflam boyu dostu kalan Titus
Woyciechowski ile –bir daha dönmemek üzere–
Polonya’y› terk ediyordu. Chopin Viyana, Breslau,
Dresden ve Prag’dan sonra 1831’de yine Viyana’daki
kazançs›z olan konseri izleyen günlerde Hummel,
Thalberg, Czerny gibi ça¤›n ünlü piyanistleri ile tan›fl›yor,
4 Nisan günü yine Mi minör Piyano Konçertosu’nu

seslendirdikten sonra Haziran’da gitti¤i Münih’te 28
A¤ustos’ta çal›yordu. Eylül ay›nda Stuttgart’ta iken
Ruslar›n Varflova’y› iflgalini duyunca Opus 10, No. 12
‹htilal Etüdü’nü besteliyor ve 1831 Eylül’ü sonunda Paris’e
yerlefliyordu. Paris Chopin’i iyi karfl›lad›: Daha önce
Schumann’›n –Opus 2 “La ci Darem” Varyasyonlar› için–
yazd›¤› elefltiri, “fiapkan›z› ç›kar›n beyler, karfl›n›zda bir
dâhi var” cümlesiyle ünü kendinden önce kente
ulaflm›flt›. 1832 bahar›nda No. 7 Etüdü ve A¤ustos’ta da
Opus 10, 12 Etüdün son kalan ikisini (No. 3 ve 4)
tamamlad›. 2. La minör Etüt, 4/4’lük ölçüde, h›zl›
(Allegro) tempoda koflan kromatik figürler ve buna efllik
eden staccato akorlarla bu dizinin en güçlerinden biridir.
Hem de bu figürler sa¤ elin üçüncü, dördüncü ve beflinci
parmaklar›yla çal›n›rken, ayn› elin birinci ve ikinci
parmaklar› da akorlar› duyurur. Baz› yazarlar bu Etüdü,
Rimski-Korsakov’un Ar›n›n Uçuflu’na da benzetir.

Mazurka, Fa minör, Op. 68, No. 4

Chopin’in ilk bestesi Mazurka olmufl, ölüm yata¤›nda,
1849’da yazd›¤› son eseri de yine bu türde olmufltur:
Opus 68 No. 4 Fa minör tondaki bu hüzünlü ve küçük
Mazurka, özellikle melankolisi ve güzelli¤i yan›nda afl›r›
kromatizmi ve la majöre ulaflan modülasyonlar›yla ilgi
çeker.

Polonez, Do minör, Op. 40, No. 2

Chopin bu Polonez’ini ise 1838 y›l›nda Mayorka’da yaz
tatilinde bestelemifl ve arkadafl› Jules Fontana’ya ithaf
etmifltir. Giriflte bas seslerle sol elin trajik oktavlarla
duyurdu¤u tema hüzünlüdür. Anton Rubinstein’›n
deyimiyle sanki yenik Polonya’y› anlatmaktad›r.

Etüt, Si minör, Op. 25, No. 10

4/4’lük ölçüde güçlü pasajlarla bafllayan etüdün ateflli ve
vahfli yap›s› (Allegro con fuoco), Chopin’in elejik tarz›na
biraz ters düfler. Ancak si majör tondaki orta bölmede
yine lirik havaya bürünen etüt sonra, yo¤un ses hacminin
o devirdeki piyanonun gücünü aflmas›yla gelece¤in
piyano müzi¤ini müjdeler gibidir.

Sonat, Si bemol minör, Op. 35, No. 2
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funebre
Finale presto

1827’de yaz›lan, ö¤rencilik y›llar›n›n Opus 4 ilk Piyano
Sonat›’ndan sonra ikinci sonat olan Opus 35’in yarat›l›fl›
Chopin’in en bunal›ml› y›llar›na rastlar. Hastal›kla geçen
k›fltan sonra, 1839 yaz›nda George Sand’›n Nohant’daki
evinde Chopin eserin birinci, ikinci ve dördüncü
bölümlerini bitirdi. Üçüncü bölüm ise daha önce,
1836–37 k›fl›nda bestelenmiflti. Kendine özgü parlak ve
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Farmer, Aladar Pege, Ben Webster, and Clark Terry. He
performed at the Newport Jazz Festival, Pori Jazz
Festival, Montreux Jazz Festival, The North Sea Jazz
Festival, Berliner Jazz Tage, Molde Jazz Festival, The
New York Jazz Festival, Tauranga, Comablain La Tour,
India Jazz Festival... He is a Honorary Member of
Tauranga Jazz festival Society and The New Orleans
Clubs New Castle on Tyne England; has been awarded
for his significant contribution to the country’s cultural
development and artistic education. Since 1993 -
member of Andrzej Jagodzinski Trio. Since 1993 he has
been also teaching drums at the Faculty of Jazz at the
High School of Music in Warsaw. Czeslaw Bartkowski
endorses PAISTE cymbals and OSCA sticks.

PROGRAM NOTLARI

Frédéric Chopin (1810–1849)
Prelüd, Mi minör, Op. 28, No. 4

Tüm yaflam›n› piyanoya adayan, Frans›z bir baban›n o¤lu
ve Polonya’n›n ulusal bestecisi Frédéric Chopin’in
“piyano benim ikinci benli¤imdir” sözlerini söylemesi de
bu duruma uygundur. 17 piyano flark›s›, bir viyolonsel-
piyano sonat›, keman-viyolonsel-piyano üçlüsü d›fl›nda
tüm verimini, orkestra eflli¤inde de olsa, solo piyanoya
ay›ran Chopin’in Opus 28, 24 Prelüd’ü onun müzik
stilinin en ilginç örne¤i ve temsilcisi olarak seçkinleflir.
Schumann bu prelüdleri gördükten sonra, günümüzde
bile yay›n›n› hâlâ sürdüren Yeni Müzik Dergisi’nde
“ça¤›m›z›n en gözü pek flairi odur ve öyle kalacakt›r” diye
be¤enisini belirtmifl, yüzy›l›m›z›n en ünlü klavsencisi
Wanda Landowska bu eseri nedeniyle Chopin’i “romantik
renklerle bezenen Couperin” olarak tan›mlam›flt›r.
Chopin bu eserinde, do¤al olarak Bach’›n 24 Prelüd ve
Füg’ünü örnek alm›flt›r. Besteci Mayorka Adas›’ndaki
Valdemosa Manast›r›’ndan, dostu ve okul arkadafl› Julius
Fontana’ya yazd›¤› 28 Aral›k 1838 tarihli mektubunda,
ola¤anüstü manzaradan ve prelüdlerden söz ederek daha
tamamlamad›¤›n› anlat›r. Gerçekten de prelüdler daha
önce yaz›lan birkaç› d›fl›nda, 1838–39 k›fl›nda
bestelenmifltir. Chopin, ilerde vereme bafllang›ç
oluflturan fliddetli bronflit tedavisi için dostu, kad›n yazar
George Sand ile –bestecinin deyimiyle– palmiyeler
içindeki Palma’ya gitmiflti ve kendini çok iyi hissediyordu.
Paris’ten iki günlük araba yolculu¤uyla Perpignan’a
geçerek orada George Sand ve iki çocu¤uyla (Maurice ve
Solange) buluflan Chopin, Barselona’dan vapurla
Mayorka’ya 1838 Kas›m’›nda ulaflm›fl ve kiralanan Senyor
Gomez’in villas›nda mutlu günlere bafllam›flt›. Ancak
fliddetli ya¤murda, flöminesiz, rutubetli evde ›s›namayan
Chopin, çok öksürmeye bafllam›fl, George Sand’›n
o¤lunun da hasta oluflundan kuflkulanan ev sahibi onlar›
villadan ç›kartm›fl, eflyalar› da yakaca¤›n› söyleyerek tüm
evi kireçle badana etmiflti. Palma kenti halk›n›n da
onlardan veba görmüfl gibi kaçmas› ve kaba davranmas›

sonucu da¤lardaki Valdemosa Manast›r›’na
yerleflmifllerdi. Doktorlar›n da Paris’e oranla üç-dört misli
ücret istemeleri üzerine, daha önce yay›nc›s› Pleyel’den
prelüdler için avans alan Chopin, yine avans ve borçla
gelen Sand’›n paralar›n› tüketmifl; Pleyel’in gönderdi¤i
piyano haftalarca ‹spanyol gümrü¤ünce tutulmufl, adeta
tüm prelüdlerin paras› istenmiflti. Baflta Palma belediye
baflkan› Alkalde ve halk bu küçük toplulu¤u dinsiz ya da
Müslüman diye tan›ml›yor; erkek giysileriyle, pantolonla
dolaflan, uzun a¤›zl›kla duman tüttüren George Sand’dan
yiyecek al›flveriflinde fahifl paralar istiyorlard›. Gündüz
çocuklarla dolaflan Chopin, geceleri manast›r›n tonozlu
hücrelerinde piyanosunun bafl›nda oturuyor, Sand’›n
tan›m›yla “bombofl geçitlerde inleyen, uluyan, umutsuz
ç›¤l›klar atan rüzgâr›n sesine, sel gibi boflanan ya¤murun
gürültüsüne karfl›n kahramanca beste yapmaya
çal›fl›yordu.” Chopin, 12 Ocak 1839’da arkadafl›
Fontana’ya yazd›¤› mektupta prelüdleri tamamlad›¤›n›
bildirdi. Bu arada bir balad› (Fa Majör), iki Polonez’i
(Do minör ve La Majör) bitirmifl, üçüncü scherzo
üzerinde çal›fl›yordu. Sa¤l›¤› kötüleflen Chopin’in
ci¤erlerinden kan gelmeye bafllad›. 12 fiubat’ta manast›r›
terk ederek güç bela, deniz tutmas›n diye dövülen
domuzlarla dolu bir vapurla adadan ayr›ld›lar. Chopin
daha sonra Marsilya’da bak›ma al›nd›, biraz düzelince de
Sand’›n Nohant’daki evine gittiler. Chopin, Bach’›n
24 Prelüd ve Füg’ünü be¤enir ve tümünü ezbere çalar,
konserlerine de öyle haz›rlan›r; verdi¤i piyano derslerinde
de Bach’› temel al›rd›. Bafllang›ç olarak do notas›n› alan
Bach’›n 24 Prelüd’ü –do majörden sonra do minör, sonra
re majör ve yine re minör– s›ras›yla tüm tonaliteleri
kapsamaktad›r. Chopin ise Opus 28 Prelüdleri’ni yine
do majörle bafllatmas›na karfl›n s›ralamay› paralel
tonalitelere göre düzenledi. Liszt’in “Harika tarzda
de¤iflik ve baflar›l›; ayn› zamanda gerçek de¤erleri ancak
çok dikkatli ve derin bir araflt›rma sonucu ortaya ç›kan
çal›flmalar” diye tan›mlad›¤› Prelüdler, bazen 40 saniyeyi
bile aflmayan süreler içinde, kesin ve uyumlu müzikal
eskizlerden oluflur. Do¤al olarak, Bach’›n barok
prelüdlerine benzemezler; ancak bazen ayn› motiften
–barok stilin bir özelli¤ine uygun olarak– geliflerek
parçan›n yan›nda direngen (ostinato) formuna ulafl›l›r.
Tek tek Prelüdlerin bu flafl›rt›c› k›sal›¤›na karfl›n, Chopin
kendi benli¤ini berrak bir lirizmle yans›tabilmifl;
scherzo’yu senfoni ya da sonat formlar›ndan çözebildi¤i
gibi prelüdü de fügden ay›rm›fl ve bu küçük parçalar› bile
kendi varl›¤›n›n özüne kadar ulaflan derinlikle
iflleyebilmifltir. Chopin, Schumann’›n müzi¤ini pek
sevmemesine karfl›n, Schumann onun prelüdlerini
be¤enir ve flöyle der: “O, aralarda –Pause’lerde– ald›¤›
güçlü nefesinden tan›n›r.” Ünlü Frans›z yazar André Gide
ise 19. yüzy›l sonunda yazmay› tasarlad›¤›, ancak 40 y›l
sonra bitirdi¤i Chopin Üzerine Notlar adl› kitab›nda
“Schumann bir flairdi, Chopin ise bir sanatç›d›r”
hükmünü verdikten sonra onu bizzat dinleyenlerin
anlatt›¤›na göre “Chopin’in hiçbir zaman piyanoya tam
gücüyle yüklenmedi¤ini, daima do¤açlama çalarm›fl
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Scherzolar & Polonezler
Scherzi & Polonaises

Zeynep Üçbaflaran piyano piano

Frédéric Chopin 
Scherzo, No. 1, Si minör, Op. 20
Scherzo No.1 in B minor, Op.20
Polonez, No. 1, Do Diyez minör, Op. 26
Polonaise No.1 in C sharp minor, Op.26
Polonez, No. 2, Mi Bemol minör, Op. 26
Polonaise No.2 in E flat minor, Op.26
Scherzo, No. 2, Si Bemol minör, Op. 31
Scherzo No.2 in B flat minor, Op.31
Scherzo, No. 3, Do Diyez minör, Op. 39
Scherzo No.3 in C sharp minor, Op.39
Scherzo, No. 4, Mi Majör, Op. 54
Scherzo No.4 in E Major, Op. 54
Polonez, No. 7, La Bemol Majör, Op. 61, “Polonez-
Fantezi”
Polonaise No.7 in A flat Major, Op.61, “Polonaise-
Fantasy”

Zeynep Üçbaflaran
Piyanist Zeynep Üçbaflaran müzik e¤itimine dört yafl›nda
‹stanbul Konservatuar›’nda bafllad›. Bella Bartók’un ve
baflka önemli sanatç›lar›n da ö¤rencisi olan Prof.
Katalin Nemes ile çal›flt›¤› Budapeflte Liszt Müzik
Akademisi’nden konser sanatç›s› diplomas› ald›. Piyano
performans› konusunda ileri derecede e¤itimini Almanya
Freiburg’daki Hochschule für Musik’te yüksek lisans›n›
ve doktoras›n› USC’da (Güney California Üniversitesi)
tamamlad›. Amerikan Liszt Toplulu¤u Ödülü gibi baflka
profesyonel ödüller de alan Üçbaflaran 1996’da ve 2000
y›l›nda Los Angeles Liszt Yar›flmalar›’nda ödül kazand›.
Amerika’daki Atatürk’ün K›zlar› adl› organizasyon
taraf›ndan 2003 Y›l›n›n Üstün Kad›n’› seçildi. Türkiye,
M›s›r, Estonya, Macaristan, Litvanya, Almanya, ‹ngiltere,
Danimarka, ‹sveç, Norveç, Slovenya, Brezilya, Fransa ve
ABD’de birçok konserler ve resitaller verdi. 2004
Kas›m’›nda Wigmore Hall’deki ilk konserine ç›kan
Üçbaflaran Liszt, Schubert, Mozart, Scarlatti, Beethoven
ve Saygun, Bernstein, Muczynski gibi 20. yüzy›l
bestecilerinin eserlerinden CD’ler kaydederek ve övgü
dolu elefltiriler ald›. Yak›n zamanda W.A. Mozart’›n tüm
piyano sanatlar›n›n kayd›n› Eroica Classical Recordings
ile Ahmet Adnan Saygun’un piyano eserlerini Naxos
International ile ç›karan Üçbaflaran, piyanist S. Gallo ile
iki piyano resitali de gerçeklefltirdi. Son zamanlardaki
projesi Saygun’un fiiir, Opus 73 prömiyer kayd›n› üç
piyanoyla, ABD’den, ‹spanya’dan, Brezilya’dan ve
Türkiye’den bestecilerin prömiyer kay›tlar›yla birlikte
ç›karmakt›r. Bu yeni yap›tlar özellikle bu benzersiz proje
için bestelendi. Sanatç› 2010 ‹stanbul Uluslararas› Müzik
Festivali’nde Chopin’in tüm scherzolar›yla Polonezlerini
çalacakt›r. Zeynep Üçbaflaran’›n 2010–11 program›nda
ABD, Fransa, fiili, Brezilya ve Türkiye’de konserler
planlanm›fl bulunuyor.
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virtüöz stiliyle ayn› zamanda büyük bir duygusall›kla
ifllenen sonat›n dört bölümünün sanki ba¤›ms›z, ayr›
bölümlerin bir araya getirilifli gibi görünmesi müzik
çevrelerini rahats›z etmiflti. “fiapkalar›n›z› ç›kart›n beyler,
çünkü karfl›n›zda bir dâhi var” diyecek kadar Chopin
hayran› olan, piyanonun bir di¤er “flairi” Schumann bile,
1840’ta bas›lan ve yay›mc›dan alarak inceledi¤i ve tam
anlayamad›¤› bu sonat hakk›nda flunlar› söylemifl: “Yaln›z
Chopin öyle bafllar, öyle bitirir: Disonans’la
(uyumsuzlukla) girip disonansla sürdürmek ve
disonansla sona erdirmek. Onun, baflka bir yerde bir
araya getiremedi¤i dört yaramaz çocu¤unu sonat diye
adland›rd›¤› bu biçimde toplamas› kendini bilmezlik
de¤ilse, bir kapristir. Chopin’in ço¤unlukla ç›lg›n ve keyfi
akorlar›, pasajlar›n geliflmesini zorlaflt›r›yor. Bize verdi¤i
final bölümü ise müzikten çok flakay› and›r›yor. Buna
ra¤men, bu neflesiz ve melodisiz bölümde bile, özgün ve
müthifl bir zekân›n ön plana ç›kt›¤›n› kabul etmek
zorunday›z; bu da, karfl› koyuflu yok ediyor. Hayranl›kla
ve flikâyet etmeden sonuna kadar dinliyoruz ama
övemiyoruz. Daha önce söyledi¤im gibi, bu müzik de¤il!
Sonat bilmece gibi bafll›yor ve bir sfenksin alayc›
gülümsemesiyle bitiyor.” Günümüzde hiç de disonansla
yazan bir besteci olarak tan›nmayan Chopin’in sonat
formunun normal kurallar›na sad›k kald›¤›n›, ça¤›n di¤er
elefltirmenleri gibi Schumann da, herhalde, dikkate
almam›flt›. Bir ikisi d›fl›nda bütünüyle piyano için yazan
Chopin’in, Mozart ve Beethoven’e benzemeyen tutkulu
ve parlak stildeki eserleri bugün bile tazeli¤ini korumakta
ve bütün piyanistlerin repertuar›nda yer almaktad›r.
Chopin Opus 35 Sonat’›nda ise tutkulu (patetik) ve ateflli
(appassionato) duygular›n›n ustaca uyumunu sa¤lam›fl,
onu sonat formunun dar ve kat› kurallar›yla ifllemifltir.
Sonat›n 4/4’lük ölçüdeki 1. Bölümü dört mezür
k›sal›¤›ndaki a¤›r ve olgun (Grave) bir giriflle bafllar.
Bunu, bir f›rt›na gibi, iki misli tempodaki (Doppio
movimento) ana tema izler. Arada duyulan hem törensel,
hem a¤›tsal ve a¤›rbafll› (Sostenuto) bölüm buna
karfl› ç›kar. 3/4’lük ölçüde ve mi bemol minör tondaki
2. Bölüm scherzo’yu ünlü Chopin yorumcusu Alfred
Cortot “bir matem dans›” olarak tan›mlam›flt›r. ‹lk bölüm
gibi, ayn› as›k yüzlü ve çevik havada bafllar, ancak balad
tarz›nda çok fazla h›zl› olmayan (Presto, ma non troppo)
tempoda geliflen bölüm, kontrast olarak, Chopin’in en
soylu motiflerinden biri olarak kabul edilen duygulu ve
fliirsel bir lied biçimindeki trio ile kesilir. Ancak bölüm
yine parlak oktavlarla, kromatik pasajlarla piyaniste zorlu
görevler yükleyen scherzo’ya döner; ama bölüm scherzo
ve trio uyumuyla sona erer. 4/4’lük ölçüde ve yine
Si bemol minör tondaki 3. Bölüm, Matem Marfl› (Marche
Funèbre), belki de müzik dünyas›n›n en tan›nm›fl
sayfalar›ndan biridir ve mandolin dörtlüsünden bandoya
ve büyük orkestraya kadar düzenlemesi yap›lm›flt›r.
Ancak çok popüler olmas› de¤erini azaltmam›flt›r ve
Schumann’›n “onun yerine re bemol tondaki bir adagio
daha baflar›l› olurdu” fleklindeki sözleri bugün, kimse
taraf›ndan paylafl›lmamaktad›r. Chopin’in ilk dört mezür

boyunca baslarda duyurdu¤u kilise çan› etkisi, insan›
hemen matem havas›na sürükler. Bir a¤›t biçiminde
yükselen bölüm, aradaki berrak ve teselli edici melodiyle,
trio ile biraz hafifler. Ancak Liszt’in deyimiyle “yaln›z bir
tek kahraman›n ard›nda de¤il de, tüm bir kuflak için
duyulan matem hissi”ne tekrar dönülür. Çok k›sa olan
son bölüm, çok h›zl› (Presto) tempodaki finalde ise,
Anton Rubinstein’›n tan›m›yla “mezarl›klar üzerinde
u¤uldayan rüzgâr” gibi, güçlü bir f›rt›na tablosu
canland›r›l›r. Ancak sezilen armonisiyle, sotte voce (yar›
sesle) olarak piyano partisinde her iki elin unison olarak
oktavlarla, sekizlik triyolelerle duyurdu¤u bölüm, yazar
T.S. Eliot’a göre sanki dünyan›n sonunun nas›l olaca¤›n›
anlatmaktad›r.

Program notlar›: ‹rkin Aktüze

De¤erli iflbirli¤i için Kad›köy Belediyesi 
Süreyya Operas›’na teflekkür ederiz.
We would like to thank Municipality of 
Kad›köy Süreyya Opera House for its kind collaboration.
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(ritenuto) ve çabuklaflan (accellerando) yerlerine ra¤men
tutkulu birinci tema dans ritmini yine de güçlü olarak
hissettirir. Re bemol tonda çok hafif (pianissimo) flekilde
giren ikinci temadan sonraki si bemol majör tondaki trio,
uzaktan duyulan törensel ve ulusal bir flark› havas›n›
yans›t›r.

Scherzo, No. 2, Si Bemol minör, Op. 31

Chopin, 1837’de besteledi¤i No. 2, Si Bemol minör
Scherzo’yu ise, ö¤rencisi Kontes Adèle de Fürstenstein’e
ithaf etmifltir. O y›l karamsarl›¤›n›n artmas› nedeniyle
arkadafllar›n›n ›srar›yla Londra’ya bir yolculuk yapan
besteci, soylular›n evlerinde konserler vermifl, Paris’e
yorgun dönmüfltü. Onu bu karamsarl›ktan kurtaran, bir
y›l önce tan›flt›¤› kad›n yazar George Sand oldu.
Chopin’in do¤açtan kaynaklan›rm›fl gibi etki yapan
scherzo’lar›n›n –asl›nda çok zor be¤enen, eserlerini
sürekli düzelten bestecinin bu davran›fl›n›n aksine– ilk
taslaklar oldu¤unu George Sand belirtiyor. Bestecinin bu,
birbirine hiç uymayan, yazar Ludwig Kusche’nin
deyimiyle “Volkan patlamalar›na benzeyen ve s›ras›yla
Vezüv, Etna, Stromboli ve Krakatau” olarak adland›r›lan
bu eserlere neden scherzo ad›n› verdi¤i bilinmemektedir.
Chopin bu Scherzo’nun bafl›na “Soru ve Cevap” bafll›¤›n›
eklemifltir. En be¤enilenlerin bafl›nda gelen bu melodik
ve tutkulu scherzo, gerçekten de etkileyici anlat›m›yla,
3/4’lük ölçüde daha ana teman›n duyuruluflunda bu
ortam› yarat›r. Bu havay› genifl ve melodik ak›c›l›ktaki yan
tema da güçlendirir. Bir ö¤rencisinin anlatt›¤›na göre
Chopin, teman›n sanki mezardan gelen bir ses gibi, çok
hafif ve soru soran tav›rda duyurulmas›n› ister ve hiçbir
yorumla tatmin olmazm›fl. Çok güçlü (fortissimo) ve
fanfar biçimi bir yan›tla karfl›lanan ve canlanan eser,
yükselen parlak pasajla ve sevimli yan temayla, hiç de
ölümü ve mezar› an›msatmaz. Minör tonaliteye karfl›n,
tutkulu anlat›m›n› baya¤›laflt›rmadan zarif t›n›
efektleriyle, sonat biçimi dengeli geliflimiyle ve parlak,
ateflli bitifliyle bu scherzo, Chopin’in piyanistik yap›ya en
uygun ve en baflar›l› besteleri aras›nda yer al›r.

Scherzo, No. 3, Do Diyez minör, Op. 39

Chopin’in 1839’da Mayorka Adas›’nda yazd›¤› ve Adolf
Gutman’a ithaf etti¤i 3. Scherzo, do diyez minör
tonalitesine ra¤men hüzünlü bir eser de¤ildir. Hatta
Chopin kendini sa¤l›kça zay›f hissetti¤i için bu eserini,
ça¤›n ünlü piyanisti Moscheles’e dinletmek üzere,
Paris’te ders verdi¤i Alman ö¤rencisi Adolf Gutman’›
(1819–82) ça¤›rm›fl, bu güçlü ve tutkulu yorum gerektiren
scherzo’yu ona çald›rm›flt›.
Do Diyez minör Scherzo’da trio bölmesi yoktur. Giriflteki
(introduction) gerilim, 3/4’lük ölçüde soru sorar gibi
geliflen ve trompet sesi gibi, dinamik flekilde duyurulan
unison figürle vurgulan›r. Ateflli staccato oktavlarla
belirlenen ana tema, eserin genel havas›n› belirler. Re
bemol majör tonda ve lied karakterindeki k›s›m, akorlarla

çekici biçimde yans›t›l›r. Orta bölmede duyulan mistik
koral ise zengin armonilerle süslüdür. Her bölmeden
sonra serbestçe beliren p›r›lt›l› akor dizileri Chopin’e
özgü, dinleyiciyi büyüleyen bir etki yarat›r. Bu etki, ana
bölmenin tekrar›nda, motifin yar› sesle (Sotte voce) ve
minör tonda duyurulmas›yla daha da artar. Coda’da ise
ayn› tema do diyez tonda sunulur ve parlak finale ulafl›l›r.

Scherzo, No. 4, Mi Majör, Op. 54

Chopin bu türdeki sonuncu eserine de 1842’de Mayorka
Adas›’nda bafllam›fl ve berrak, ayd›nl›k havadaki bu
scherzo’yu, ressam Delacroix gibi ünlü konuklar›n
bulundu¤u Nohant’da, George Sand’›n evinde
tamamlam›flt›r. Jean de Caraman’a ithaf edilen ve
1843’te yay›mlanan 4. Scherzo, majör tonda olan tek
scherzo’dur. Di¤erlerine göre daha bütünlük yans›tan bu
scherzo’da sonat formu temalara göre uygulanm›fl; daha
saydam bir yap›, daha az güçlükteki pasajlar›yla eser,
scherzo tan›m›na daha uyan biçimde yaz›lm›flt›r.
Kontrastlar›n da daha yumuflak kullan›ld›¤› scherzo,
böylece Mendelssohn’un Bir Yaz Gecesi Rüyas›’n›n
romantik havas›n› yans›tmakla birlikte, Chopin’e özgü
zariflik, çekicilik ve piyano yaz›s›n›n özelliklerini tafl›r.
Chopin’in scherzo’lar›na tak›lan yanarda¤ tan›m›
4. Scherzo’da ancak sönmüfl ve tehlikesiz bir volkan›
yans›t›r gibidir. Unison biçimde dört mezür süren,
gizemli bir havada ve yine di¤erleri gibi 3/4’lük ölçüde
bafllayan eserde motifler ve temalar zorlanmadan forma
uyar; güneflli ve yumuflak ezgi sanki orman›n m›r›lt›s›n›
duyurur. Ancak inci gibi pasajlar, ustaca haz›rlanm›fl
süslemeler, zengin ton de¤iflimleri Chopin’in olgunluk
eserlerini müjdeler. Orta bölmedeki trio ise Chopin’in
tüm eserleri aras›nda en lirik, en güzel ezgilerden birini
sergiler; minör-majör de¤iflimleriyle Schubert’in
lied’lerini an›msat›r. Gerçekten de ancak çok ileri ve usta
bir vurufl (tufle) becerisiyle eserin tüm zenginliklerinin
ortaya konulacak olmas›, bu scherzo’ya özel bir anlam
kazand›r›r.

Polonez, No. 7, La Bemol Majör, Op. 61, “Polonez-
Fantezi”

1846 yaz›nda kendinden alt› yafl büyük George Sand’›n
Nohant’daki yazl›¤›nda son kez kalan Chopin,
yarat›c›l›¤›n›n azalmas›ndan yak›nmas›na karfl›n, yine de
yaflam›n›n en ilginç eserlerinden birini, günümüzde en
iyileri aras›nda yer ald›¤› kabul edilen Polonez-Fantezi’yi
bestelemifltir. Ondan sonra da ölümüne kadarki üç y›l
içinde bir daha beste yapmak için uygun koflullar›
bulamayan Chopin, Mme A. Veyret’ye ithaf etti¤i bu
eserde Polonez üzerine fantezi oluflturmufltur. 1840’tan
beri, –bir arkadafl›na yazd›¤› 28 A¤ustos 1841 tarihli
mektupta belirtti¤i gibi– hiç akl›ndan ç›kmayan bu
düflüncesini böylece bu son büyük piyano eserinde
gerçeklefltirmifltir. Ölümcül hastal›¤›n etkisinde yaz›lan
ve Liszt’in “Delili¤in s›n›r›ndaki çekicili¤in yak›nan
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Zeynep Üçbaflaran
Pianist Zeynep Üçbaflaran started her music studies at
age four at the ‹stanbul Conservatoire. She has her
Concert Artist Diploma from the Liszt Academy of
Music, Budapest, where she studied under Prof. Katalin
Nemes, pupil of Bela Bartók, and other noted artists.
She obtained her advanced graduate degrees in Piano
Performance from Hochschule für Musik, Freiburg,
Germany. Her MA and DMA degrees in Piano
Performance are from USC. Among other professional
awards such as the American Liszt Society Award,
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 Atatürk organisation in the US. She has
given many recitals and concerts in Turkey, Egypt,
Estonia, Hungary, Lithuania, Germany, England,
Denmark, Sweden, Norway, Slovenia, Brasil, France
and in the United States. She made her Wigmore Hall
debut in November 2004 and issued CDs of the music
of Liszt, Schubert, Mozart, Scarlatti, Beethoven, and
twentieth century composers such as Saygun, Bernstein
and Muczynski to critical acclaim. She has recently
recorded the complete piano sonatas of W.A. Mozart
which were issued by Eroica Classical Recordings, and
the piano music of Ahmet Adnan Saygun issued by
Naxos International, and also a recital of two piano
music with pianist S. Gallo. Her most recent project is a
recording of music for three pianos which includes the
premiere recording of Saygun’s Poem, Op.73, as well as
premiere recordings of works by composers from the
USA, Spain, Brasil and Turkey for this combination.
These new works were composed especially for this
unique project. She will be performing the full set of
Chopin Scherzo’s and Polonaises in the International
‹stanbul Music Festival in 2010. She is also scheduled
to perform in the USA, France, Chile, Brasil, and
Turkey in the 2010–11 season.

PROGRAM NOTLARI

Frédéric Chopin (1810–1849)
Scherzo, No. 1, Si minör, Op. 20

fiaka anlam›na gelen “scherzo” kelimesine karfl›n
Frédéric Chopin 1831–42 y›llar› aras›nda, bu türde yazd›¤›
dört eserin, al›fl›lm›fl scherzo tipiyle pek ilgisi yoktur.
Bu scherzo’lar baz› kaprisli motifleri içerse de, e¤lenceli
unsurlar yerine bestecinin k›sa yaflam›n›n dramatik iç
dünyas›n› sergiler. Chopin’in scherzo’lar›n›n hepsi de
3/4’lük ölçüde, çok h›zl› (Presto) tempoda olan ve daha
çok balad ya da rapsodi’yi an›msatan eserlerdir. Chopin,
Si minör Scherzo’ya (No. 1, Opus 20), vatan›
Polonya’dan ayr›l›p gitti¤i Viyana’da bafllam›fl, eylül
ay›nda Stuttgart’ta, ülkesinin Ruslar taraf›ndan iflgalini
ö¤rendikten sonra da yerleflti¤i Paris’te, 1832 y›l›nda

tamamlam›flt›r. Chopin, Varflova’daki arkadafl› Jan
Matuszynski’ye 26 Aral›k 1830 tarihinde bafllad›¤›n›
bildirdi¤i scherzo’yu, Viyana’daki ünlü St Stephan
Katedrali’nde duydu¤u hislerle yazd›¤›n› anlat›r: “Gece
yar›s› St Stephan’a yavaflça girdim; içerde kimseler yoktu.
Bu saatte dua etmek de¤il, bu muazzam yap›n›n içini
görmek istiyordum. En karanl›k köflede, gotik stildeki
sütunun kaidesinin yan›ndayd›m. Arkamda bir tabut,
alt›mda bir tabut vard›. Yaln›zca yukar›mda tabut yoktu.
Kafamda hüzünlü bir armoni canland›.” “Le Banquet
Infernal” (Cehennemi Ziyafet) bafll›¤›yla 1835’te
yay›mlanan ve T. Albrecht’e ithaf edilen Si minör Scherzo
iki sert akorla bafllar. Giriflteki sekizlik notalarda oluflan
f›rt›na gibi tema, parçan›n tümüne egemendir. Ancak
ortada, trio bölmesindeki si majör tonda ve lied
biçiminde yar› sesle (Sotto voce) duyurulan içtenlikli ezgi
bu temaya bir kontrast olufltururken, çan sesleri de
duyulur gibidir. Böylece ateflli bir tutkuyla safl›¤›n
karfl›tl›¤›, A-B-A formunda sergilendikten, bafllang›çtaki
sert disonant akor dokuz kez fortissimo vurulduktan ve
h›zl› kofluflan pasajlardan sonra eser sona erer.

Polonez, No. 1, Do Diyez minör, Op. 26
Polonez, No. 2, Mi Bemol minör, Op. 26

1574 y›l›nda Krakov’da Polonya taht›na geçen Henri de
Valois, soylu han›mlar›n kendisinin bir törenle
tan›t›lmas›n› istemifl ve bu tören için marfla benzer bir
müzik kullan›lm›flt›. Böylece Polonez gelecekte bu tür
törenlerde kullan›lan bir müzik olmufltur. 3/4’lük ritimde
ancak marfl temposunda, orta h›zda ve törensel havada,
flark›l› veya flark›s›z olarak yorumlanan ve soylular›n dans
etti¤i bir tür olan Polonez, Chopin’den önce de piyano
literatüründe Bach, Beethoven, Schubert ve Weber gibi
bestecilerin eserlerinde yer alm›flt›r. Ancak Polonez’e
hayat veren, onu dünyaya tan›tan Chopin olmufltur.
Chopin, hocalar› Zywny ve Elsner’in yapt›¤› gibi,
Polonya’da tan›nan bu türde yazmak istemifl ve hamisi
Kontes Karbek’e ithaf etti¤i ilk küçük Polonez’ini 11
yafl›nda bestelemifltir. 1836’dan 1872’ye kadar piyano için
16 Polonez besteleyen ve bu eserlerinde özlemini
duydu¤u vatan›na olan aflk›n› ve ezilen Polonya ruhunu
yans›tmaya çal›flan Chopin’in bu Polonezleri ayr› bir
fliirsel güzelliktedir. Chopin bu Opus 26 iki Polonez’i,
1834–35 y›llar› aras›nda Paris’te yazm›flt›r.
No. 1, Do Diyez minör Polonez 1836’da Paris’te
yay›mlanm›flt›r. 3/4’lük ölçüde k›v›lc›m saçan ilk dört
mezür Polonez’in kahraman havas›n› ilan eder. Ancak
daha sonra ritim yumuflar; re bemol majör tondaki trio
bölmesinde (meno mosso con anima) sol elin bir dizi
modülasyonu, fliirsel anlat›m ve flark› biçimindeki
tatl›l›kla çok çekici olur. Da Capo’da (bafla geçifl) tekrar
ayn› soylu atmosfer yans›r ve Polonez sakin biçimde
sona erer. J. Dassin’e ithaf edilen ve 1836’da Paris’te
yay›mlanan trajik majör tondaki No. 2, Mi Bemol minör
Polonez dinamik yap›s›, öfkeli ve ac› çeken, karanl›k
havas›yla birinciye tam bir kontrast oluflturur. A¤›rlaflan
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Iann›s Xenak›s
Iannis Xenakis modern müzi¤in öncülerinden biri,
dünyan›n her yan›nda takdir gören son derece etkili bir
bestecidir. Yirminci yüzy›l avangard söylemin en temel
unsurlar›ndan olmakta gecikmeyen kompozisyon
tekniklerini 1950’nin son y›llar› ve 1960’l› y›llarda denedi.
Xenakis Yunanistan’da de¤il, Romanya, Braïla’da Yunanl›
bir ana babadan 29 May›s 1922 y›l›nda dünyaya geldi.
‹lk önce Atina’da mühendislik e¤itimine bafllad›. Savafl
s›ras›nda kendini siyasi ö¤renci hareketlerinin en önünde
buldu. Direnifl hareketine kat›l›p faflist iflgalcilere karfl›
mücadele etti. Sonunda Atina ‹ngilizler taraf›ndan
kurtar›ld› ama Xenakis için savafl sürüyordu. ‹ngilizler
direnifl hareketinin belkemi¤ini oluflturan Komünist
hareketi kontrol alt›na almak istedi. Bu nedenle de
kendini kenti kurtaran orduyla savafl›r halde buldu. ‹ngiliz
havan topundan ç›kan bir flarapnel parças›yla yaralan›nca
mücadele onun için kesinkes sona erdi. Hemen
hastaneye kald›r›lmas›na ra¤men bir gözünü kaybetti ve
yüzünün sol taraf› fena yaraland›. Xenakis’i kurtaran
inan›lmaz flans› gülmeye devam etti. Yunanistan’dan
sahte bir pasaportla kaçt›¤›nda elinde yaln›zca (her
nas›lsa bitirmeyi baflard›¤›) mühendislik diplomas› vard›.
Sonunda Fransa’ya gitmeyi baflar›p Paris’e yerleflti.
Xenakis burada yeni bir hayata bafllad›. Mimar Le
Corbusier’in yan›nda ifle bafllad›. Arthur Honegger,
Darius Milhaud ve Olivier Messiaen ile kompozisyon
çal›flt›. Bir Frans›z ile evlenip fiubat 2001 y›l›ndaki
ölümüne kadar Paris’te yaflad›. Yirminci yüzy›l›n ikinci
yar›s›ndaki iletiflim patlamas› her yurttafl›n yaflam›n›
genifl ölçüde etkiledi ve özel düflüncelerin ya da
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görünümü” olarak niteledi¤i eser 3/4’lük ölçüde, özgür
armonik de¤iflimleri sergileyen rapsodi tarz› bir giriflle,
daha bafllang›çta hayranl›k uyand›r›r. La bemol majör
tonalite, ilk ana motifin iki akorla slogan gibi beliriflinde
re diyez-mi bemol anarmonik de¤iflimiyle vurgulan›r,
ancak burada Polonez ritmi belirlenir. Sonra da ana
tonaliteye sad›k kal›narak Polonez ritmi sürdürülürse de,
ana motifin ak›c› triolelerle duyurulmas› bunu hafifletir.
Chopin’in kahramanca havada olarak tan›mlanan 3, 5 ve
6 numaral›larla, hüznü yans›tan 1, 2 ve 4 numaral›
Polonezler aras›nda yer alan ve oldukça uzun süren bu
Polonez’inde, daha do¤rusu Polonez-Fantezi’sinde ana
tema geç belirir, mezzo voce (yar› sesle) duyurulur;
tekrar›nda ise heyecanl› (agitato) tarzdad›r. Arp benzeri
törensel akorlarla bafllayan si majör tonda ve daha a¤›r
(più Lento) tempodaki orta bölme ise hayal dolu,
düflünceli olmas›na karfl›n, teknik güçlüklerle dolu
ola¤anüstü coda için gerekli malzemeyi içerir.

Program notlar›: ‹rkin Aktüze
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benzerlikler de bulunuyor. Bunlardan Gauss da¤›l›m›n›
sayabiliriz (ST/10, AStrees) Bu, oluflumlar›n çan fleklinde
da¤›l›m arz etmesi nedeniyle “Çan E¤risi” diye bilinen
istatistiksel da¤›l›m›n yayg›n fleklidir. Markov zincirleri
(Analojiler) ve oyun teorisi (Duello, Strateji) Son y›llarda
Xenakis’in müzi¤i hiç umulmad›k bir biçimde de¤iflmeye
bafllad›. ‹lk eserlerinin kab›na s›¤mayan gücü azald› ve
anlat›m›nda yerini daha ›l›ml›, daha olgun ve kontrollü bir
müzi¤e b›rakt›. Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü ‹çin Tetora (1990)
adl› eserinde Xenakis, müzi¤in her ayr›nt›s›n›n anlat›msal
inceliklerine yak›n ilgi gösterdi¤i bir parça besteledi. Bu
yayl› çalg›lar için ilk eserinin (ST/4) y›k›c›l›¤›na tamamen
tersti. Burada vurgu timbre ve dokudan ziyade tam ses ve
melodiyeydi; dört çalg› büyük anlat›msal do¤rudanl›¤›n
karamsar müzi¤inde homojen bir birim olarak
kaynafl›yordu. Bu, modalitesinde nerdeyse folk müzi¤i
gibi bir deyifle dönmenin ve ST eserleri zaman›ndan bariz
bir de¤iflimi belirleyen teknik yal›nl›¤›n belirtisiydi. Bu
çeflitli bilimsel teknikler, romantizme ve mistisizme hiç
yer vermeyen gerçek bir hümanist yaklafl›mla
birlefltirilmifltir. Sonuç olarak ortaya ç›kan melez, hem
nesnel hem de dünyevi bir bak›fl aç›s› üretmifltir. Bu tam
anlam›yla modern yap›tlar süreklilik arz etmekten çok
yirminci yüzy›la ait görünecektir.
– 1998, John Stephen

Iann›s Xenak›s
Iannis Xenakis is one of the leaders of modernism in
music, a hugely influential composer who has been
honoured throughout the world. In the later 1950s and
1960s he was experimenting with compositional
techniques that soon entered the basic vocabulary of the
twentieth-century avant garde. Xenakis was born, not in
Greece, but in Braïla, Romania, of Greek parents, on 29
May 1922. His initial training, in Athens, was as a civil
engineer. During the War he found himself at the
forefront of student politics. He joined the resistance
and fought the fascist occupiers. Eventually Athens was
liberated by the British, but for Xenakis the war
continued. The British tried to check the rise of the
Communists who had made up the bulk of the
resistance. Thus he found himself fighting in Greece
against the very army who had liberated his city. For
Xenakis the struggle was decisively concluded when he
was hit by shrapnel from British mortar fire. He was
rushed to hospital and saved, but lost an eye and
suffered serious damage to the left side of his face. The
incredible luck which had saved Xenakis stayed with
him. He fled Greece a wanted man with a badly forged
passport and a degree in engineering (which he had
somehow managed to complete). He eventually
managed to get into France and settled in Paris. Here
Xenakis started a new life. He got a job with architect Le
Corbusier. He studied composition with Arthur
Honegger, Darius Milhaud and Olivier Messiaen. He
married a French woman and he lived there until his
death in February 2001. The explosion of

communications in the latter half of the Twentieth
Century has had a far-reaching effect on the lives of
every citizen, and created a world in which a private
thought or act can be made an object of public
consumption within seconds of its inception. An
artificial reality is created by those who have the power
to select the images which are made public and those
which are not. Thus a gap widens between the true
reality of people’s experience and the reality portrayed by
the media. This dichotomy between the public and the
private has interesting resonances with Xenakis. While
those composers who proclaimed themselves to be
leaders and saviours soon after the war conducted their
work in a wholly public forum, working always with the
external world of the communal music in mind,
following the path of an abstract social agenda, Xenakis
was immersed in private thought. His work stems
entirely from his personal experience, both in an
emotional sense and in a technical sense. Now as we
reach the end of the century we can see the work of
these times with the benefit of hindsight; those who put
themselves in the limelight and proclaimed the new way
have all but disappeared, with those who worked in
private beginning to shine through. We now see a
resurgence in interest in these figures among whom
Xenakis may be counted. This is not to say that Xenakis
did not enter into the post-war musical debate. However,
his contributions were constructive rather than critical.
In 1955 he published an article entitled The Crisis of
Serial Music in the Gravesaner Blatter in which he
spoke of his dissatisfaction with the doctrine of the
serialists and explained why he did not believe that
serialism was a viable method of composition. He saw it
as highly restricted because it only dealt with the linear
arrangement of a limited number of tones. It was not
modern to him because it was not devising a genuinely
new approach to composition. In his book, Formalized
Music (1971), Xenakis puts forward his own ideas on
composition. He has devoted his musical life to
developing an approach to composition which is
relevant to the world in which we live. God has been
replaced by science and as such provides the most
concrete truths; Xenakis believed that a music whose
methods of construction are based on scientific
principles is likely to reflect those truths. His research
has led to the development of a variety of techniques
which when coupled with his deeply personal and tragic
vision produce a music of stunning power and integrity
which often makes huge demands on the players. One
of the most important techniques developed by Xenakis
is what he calls “stochastic music”. The term
“stochastic” is derived from the Greek “stochos”
meaning “guess” and is used in physics to describe a
process which uses an element of chance. Xenakis first
used this term when he devised a method of
composition based on probability theory. Stochastic
procedures are used to generate material in a number of
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eylemlerin bafllamas›ndan birkaç saniye sonra kamusal
tüketimin bir nesnesi haline geldi¤i bir dünya yaratt›.
Hangi imgelerin kamusal hale getirilece¤i ve hangilerinin
getirilmeyece¤i seçimini gücü olan›n yapt›¤› bir yapay
dünya yarat›ld›. Böylelikle insanlar›n deneyimlerinden
oluflan hakiki gerçeklik ile medyan›n çizdi¤i gerçeklik
aras›ndaki uçurum derinleflti. Kamusal olanla özel olan
aras›ndaki bu ikilemin Xenakis’te ilginç rezonanslar› oldu.
Savafl sonras›nda baz› bestecilerin kendilerini önder ya da
kurtar›c› ilan ederek çal›flmalar›n› tamamen kamusal
forumda yürütüp her zaman zihinlerinde kamusal müzik,
soyut bir toplumsal gündemi izleyerek d›fl dünya ile
çal›flmaktayken Xenakis kiflisel düflüncelerine gömüldü.
Eserleri gerek duygusal anlamda gerekse teknik
bak›mdan tamamen kiflisel deneyimlerinden kaynakland›.
Yüzy›l›n sonuna geldi¤imizde art›k geriye dönüp bakarak
bu dönemin eserlerini de¤erlendirebiliyoruz; kendilerini
ilgi merkezi haline getirip yeni biçimler denediklerini ilan
edenlerin hepsi yok oldu gitti oysa özel çal›flanlar
parlamaya bafllad›. fiimdi, aralar›nda Xenakis’i de
sayabilece¤imiz bu kiflilere ilginin yükselifl kaydetti¤ini
görebiliyoruz. Gerçi bu Xenakis’in savafl sonras› müzik
tart›flmalar›na kat›lmad›¤› anlam›na gelmiyor. Ama onun
katk›lar› elefltirel olmaktan çok yap›c› oldu. 1955 y›l›nda
Gravesaner Blätter (1955–66) dergisinde yay›nlad›¤›
“Serial Müzi¤in Krizi” adl› makalesinde Xenakis, serialist
doktrinden hoflnutsuzlu¤unu dile getirdi ve serializmin
neden tutarl› bir kompozisyon yöntemi olmad›¤›n›
aç›klad›. Bu yöntemin son derece k›s›tl› oldu¤unu çünkü
yaln›zca s›n›rl› say›daki tonlar›n do¤rusal
düzenlenmesinden ibaret oldu¤unu gördü.
Kompozisyona gerçekten özgün yeni bir yaklafl›m
getirmeyen bu yöntem ona modern gelmedi.
Biçimlendirilmifl Müzik (1971) adl› kitab›nda kompozisyon
üzerine kendi görüfllerini belirtti. Müzik hayat›n›
yaflad›¤›m›z dünyaya iliflkin kompozisyon yaklafl›m›
gelifltirmeye adad›. Tanr›n›n yerini bilim al›nca en somut
gerçekler söz konusu oldu; Xenakis, ancak yap›m
yöntemleri bilimsel ilkeler olan bir müzi¤in bu somut
gerçekleri yans›tabilece¤ine inand›. Araflt›rmalar›, son
derece kiflisel ve trajik vizyonuyla efllefltirildi¤inde bafl
döndüren bir güç ve sa¤laml›kta bir müzik üreten, bu
yüzden de icrac›lardan çok yüksek performans talep eden
bir dizi teknik gelifltirmesine yol açt›. Xenakis gelifltirdi¤i
önemli tekniklerden birine “stokastik (olas›l›kl›) müzik”
ad›n› verdi. “Stokastik” terimi Yunanca “stochos”
(tahmin etmek) sözcü¤ünden türetilmifltir ve fizikte
olas›l›k unsurunu kullanan bir süreci tan›mlar. Xenakis bu
terimi ilk kez olas›l›k teorisine dayanan bir kompozisyon
yöntemi buldu¤unda kulland›. Stokastic prosedürler bir
tak›m yollardan materyal üretmek için kullan›l›r.
Xenakis’in gelifltirdi¤i tam seslerin stokastik olarak
ç›kar›m› yöntemine kendisi “Elek Teorisi” ad›n› vermifltir.
Bu teori enstrüman›n tüm ses geniflli¤ini al›p ad›mlara
bölerek bir dizi yaratmak üzerineydi. Bu, eflit akortlu
diziye benzer ifllev gören bir tam sesler sekans› yarat›yor,
ama yar›m perdede ilerlemek yerine dizi de¤iflik boyutta

ad›mlarla ilerleyebiliyor. O zaman notalar, ortaya ç›kan
dizinin de¤iflik büyüklükte ad›mlara bölünmüfl a¤
dizgesine bindirilmesiyle seçiliyor. Her ikisinde de oluflan
notalar “elekten dökülmüfl” gibi düflünülüyor ve bir tam
sesler grubu oluflturuyor. Elek teorisi ya da baflka bir
yöntem kullan›larak seçildikten sonra stokastik süreçler
de oluflumlar›n da¤›t›m›nda kullan›l›yor. Bu prosedürün
uygulanmas›nda tipik bir örnek flöyle verilebilir: besteci,
gerekli sürenin doldurulmas›, tam sesler
geniflli¤inin/alan›n›n kullan›lmas› ve (yüksek sesle
pizzicato ya da sessiz piyano kümeleri gibi) olabilecek
oluflumlar›n do¤as› kabilinden bir miktar de¤iflmez
parametreler oluflturulur. Xenakis bu yöntemi ilk kez
orkestra eseri Metastasis’te (1953–54) büyük ses
öbeklerini kontrol edebilmek için kulland›. Yeni stokastik
yöntemin bafll›ca sorunu, parçan›n genel tasla¤› bir kez
tasarland›ktan sonra ses oluflumlar›n›n plasman›n›
bulmak için hesaplamalar› yapmak için çok zaman ve
çaba sarfetmeyi gerektirmesiydi. Sanatç› süreci
h›zland›rmak için bilgisayardan yararland›. Bilgisayar her
ne kadar parçan›n kompozisyonunu h›zland›rsa da
program bir kez iflletilmeye bafllay›nca Xenakis’e hiç bir
karar verme flans› b›rakmamas› dezavantaj› da ortaya
ç›kt›. ST diye bilinen, bilgisayar kullanarak yaz›lm›fl bir
dizi eseri vard›r. Bunlar›n ilkinin bafll›¤›: ST/4-1, 080262.
Bu bafll›k parça hakk›nda baz› temel bilgiler içeriyor; “dört
enstrüman için 8 fiubat 1962 y›l›nda hesaplanm›fl
stokastik kompozisyon”. ST/4, daha çok bilinen flekliyle,
düzenli bir flekilde kendini açan bir dokuda aç›kça
gelifligüzel da¤›t›m› yap›lm›fl engin çeflitlilikte timbral
oluflumlar› sunuyor. Parçan›n üretilme yolu belli bir
tipteki oluflumlar›n kullan›lmas› karar›n› vermek ve sonra
da ST program›n› çal›flt›r›p onlar› stokastik yap›lara
organize etmekti. Tüm ST parçalar› stokastik yöntemin
kat›ks›z uygulanmas›ndaki gerekli serüvenlerdir.
Herma’da (1960–61) küme teorisinden kaynaklanan tam
ses manüplasyon süreci solo piyano için kullan›ld›.
Piyanonun tüm tam sesleri stokastik seçme süreçleri
kullan›larak üç kümeye bölündü. Bunlar parçan›n ilk
birkaç dakikas›n› oluflturmak için kullan›ld›. Geri kalan
k›sm›n tam sesleri, özgün kümeleri birbiriyle mant›kl› bir
iflleme tabi tutarak yeni kümeler yaratmak suretiyle
bulundu. Xenakis, küme teorisinin akla uygun bir flekilde
müzik ile iliflkilendirilebilece¤ini kan›tlamad›kça bu
yöntemle beste yapamayaca¤›n› hissetti. Bu da tek bir
tam sesin ayn› bir say› gibi mant›ksal bir birim olarak
davranabilece¤ini araflt›rmak demekti. Öyle olabilece¤ini
buldu da. Bu kan›t gereksinimi bilimsel namusa ve her
ayr›nt›ya dört dörtlük bir gerekçelendirme gereksinimine
ihanet ediyordu. Pithoprakta’da (1956) Xenakis Maxwell
ve Boltzman’›n gazlar›n kinetik teorisini araflt›rd›. Bu teori
uzamda tek tek gaz moleküllerinin hareketini aç›kl›yordu.
Xenakis tam seslerin rastgele kümelenmesinin gazdaki
molekül toplanmas› gibi görülebilece¤ini imgeleminde
canland›rd›. Moleküllerin hareketini ve h›z›n› yönlendiren
kurallar› tam seslere uygulayarak müzikte benzer bir
olguyu üretti. Xenakis’in müzi¤inde baflka matematiksel
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Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’n›n sürekli
flefli¤ine atanan Aykal, daha sonra bir süre Devlet Opera
ve Balesi’nin genel müdürlü¤ünü yapt›. Bu arada Suna
Kan’la birlikte kurdu¤u Ankara Oda Orkestras›’n›n
ülkemizdeki etkinliklerinin yan› s›ra yurtd›fl›nda da
yüzden fazla konserini yönetti. Avrupa ülkelerinin önde
gelen orkestralar› ile say›s›z konserler verdi; ‹ngiliz Oda
Orkestras›’n› Güney Amerika ve Karayipler Turnesi’nde
yönetti. Amsterdam Concertgebouw Oda Orkestras›’n›n
da flefli¤ini yapt›. E¤itimci yönü yurtiçi ve yurtd›fl›nda
orkestra flefli¤i profesörlü¤ünü de kapsayan Gürer Aykal,
ABD’de Indiana (Bloomington) Üniversitesi, Teksas Tech
ve UTEP üniversitelerinde ileri orkestra flefli¤i dersleri
verdi. Halen Bilkent Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda
e¤itimcilik görevini sürdürüyor. Müzik alan›ndaki
uluslararas› baflar›lar› ve hizmetleri nedeniyle 1981 y›l›nda
kendisine “Devlet Sanatç›s›” unvan› verilen Aykal,
bugüne kadar yapt›¤› CD kay›tlar›nda Londra Filarmoni,
Kuzey Almanya Radyo (NDR), Ankara Oda, Bilkent
Senfoni, Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni ve El Paso Senfoni
orkestralar› gibi önde gelen birçok sanat toplulu¤u ile
Bach, Beethoven, Mozart, Çaykovski, Elgar, Smetana,
Ravel, Erkin ve Saygun gibi büyük bestecilerin yap›tlar›n›
seslendirdi. ABD’de toplam 16 y›l fleflik ve genel müzik
yönetmenli¤i yapan Aykal, 1991–2003 y›llar› aras›nda
sürekli flefli¤i ve genel müzik yönetmenli¤ini yapt›¤›
Teksas El Paso Senfoni Orkestras›’n›n ba¤l› bulundu¤u
üniversiteden fahri profesörlük unvan› ald›. 2000–2004
y›llar› aras›nda Antalya Devlet Senfoni Orkestras›’n›
kurup gelifltirme görevini üstlendi. Gürer Aykal, ça¤dafl
Türkiye’nin müzik yoluyla tan›t›lmas› konusunda yurtiçi
ve yurtd›fl›nda yapt›¤› baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay›

1999 y›l›nda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf›ndan
“Y›l›n Sanatç›s›” seçildi. 2008 may›s ay›nda Türkiye ile
Finlandiya aras›ndaki kültürel iflbirli¤ine sa¤lad›¤›
katk›lardan ötürü Finlandiya Devlet Niflan› ile
ödüllendirilen, Temmuz 2008’de Lazio Avrupa ve
Akdeniz Festivali kapsam›nda Roma’da düzenlenen
törende uluslararas› gösteri sanatlar› kategorisinde
“Baflar› Ödülü” alan Gürer Aykal, bugün, 1999’da
kurdu¤u ve 2008 Eylül’üne dek sürekli flefli¤i ile genel
müzik yönetmenli¤ini sürdürdü¤ü Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›’n›n onursal flefi olarak görevine
devam ediyor. Aykal, 2009 y›l›nda Bilkent Üniversitesi
taraf›ndan Fahri Doktora ile onurland›r›ld›.

Gürer Aykal
Gürer Aykal, the honorary conductor of the orchestra
the Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra, started
his music education at the Ankara State Conservatoire
studying violin with Necdet Remzi Atak and
composition with Adnan Saygun. Between 1969 and
1971, he continued his education at the Guildhall School
of Music and the Royal Academy of Music where he had
the opportunity to work with prominent conductors
such as George Hurst and Sir André Previn.
Subsequently, he studied two years in Italy where he
served as assistant to Franco Ferrara in the Academia of
Santa Cecilia in Rome. He was designated with the
“Diploma di Merito” for conducting by the Accademia
Musicale Chigiana. Meanwhile, he studied Gregorian
music and Renaissance polyphony with Prof. Bertolucci
in Musica di Sacra in Vatican. In 1975, Gürer Aykal was
appointed as the Principal Conductor of the Turkish
Presidential Symphony Orchestra and served as the
General Director of the State Opera and Ballet.
Meanwhile, together with Suna Kan, he established the
Ankara Chamber Orchestra, which he conducted both
in Turkey and in more than one hundred concerts
abroad. He also founded and helped develop the Antalya
State Symphony Orchestra. Gürer Aykal performed with
the leading symphonic orchestras of Europe including
the English Chamber Orchestra and enjoyed tenure
with the Amsterdam Concertgebouw Chamber
Orchestra as their Principal Conductor. Between 1991
and 2003 he served as the General Music Director and
Principal Conductor of the El Paso Symphony Orchestra
of Texas with which he toured Germany and gave
thirteen successful concerts. Maestro Aykal taught
conducting at Indiana University and Texas Tech
Universities and UTEP in the United States. He is also
a professor of conducting at Bilkent and Mimar Sinan
Fine Arts Universities in Turkey. He has recorded the
works of a wide range of composers including Bach,
Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Elgar, Smetana, Ravel,
Erkin and Saygun with a number of prominent
orchestras, such as the London Philharmonic,
Norddeutscher Rundfunk Radiophilharmonie NDR, the
Ankara Chamber Orchestra, Bilkent Symphony
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ways. One method of deriving groups of pitches
stochastically which Xenakis has developed is called by
him “The Theory of Sieves”. This involves taking the full
range of an instrument and creating a scale by dividing
the range into steps. This creates a sequence of pitch
which works similarly to the even-temperament tuning
scale, but instead of advancing in semitones the scale
may advance by steps of a different size. Notes are then
chosen by overlaying the resulting scale with a grid also
divided into steps but of a different size. The notes that
occur in both are considered to have “fallen through the
sieve” and form a pitch class. Stochastic processes are
also used to distribute events once they have been
chosen using the theory of sieves or some other method.
A typical example of the application of this procedure
might read as follows: The composer sets a number of
unchanging parameters, such as the length of time to be
covered, the pitch range to be used, and the nature of
events that can occur (such as loud pizzicato or quiet
piano clusters) and the stochastic procedure is used to
determine where within these parameters the events
occur. Xenakis first used this method to control large
masses of sound in his orchestral work Metastasis
(1953–54). A major problem with the new stochastic
method was that it was necessary to spend much time
and effort doing the calculations to find the placings of
the sound events once the overview of the piece had
been designed. Xenakis used a computer to hasten the
process. Although this sped up the composition of the
piece, it did have a disadvantage in that no decision was
left to Xenakis once the program had been set running.
There is a series of works, all known as ST- which were
written using a computer. The first of these is entitled
ST/4-1, 080262. This title contains some basic
information about the piece; “stochastic composition,
for four instruments, first of its kind, calculated on 8
February 1962”. ST/4, as it is more commonly known,
presents a wide variety of timbral events distributed
apparently randomly in a constantly unfolding texture.
The way in which the piece was produced would simply
have involved the decision to use events of a certain type,
and then running the ST program to organise them into
stochastic structures. All the ST pieces are essentially
adventures in the pure application of the stochastic
method. In Herma (1960–61) for solo piano a process of
pitch manipulation derived from set theory is used. All
the pitches of the piano are divided into three sets using
stochastic selection processes. These are used to form
the first few minutes of the piece. The pitches for the
rest of the piece were the found by creating new sets by
subjecting the original sets to logical operations with
each other. Xenakis felt that he could not compose using
this method unless he could prove that set theory could
be legitimately linked to music. This meant
investigating whether a single pitch would behave as a
logical entity in the same way as a number. He found
that it would. This need for proof betrays a scientific

honesty and a need for a comprehensive justification for
every detail. In Pithoprakta (1956) Xenakis explored
Maxwell and Boltzman’s kinetic theory of gasses. This
theory explains the movement of individual gas
molecules within a space. Xenakis imagined that a
random aggregate of pitches might be seen as a
collection of molecules in a gas. By applying the rules
which governed the speeds and movements of the
molecules to pitches, he produced a similar
phenomenon in music. Other mathematical analogues
are to be found in Xenakis’ music. Among these is
Gaussian distribution (ST/10, Atrees). This is a common
form of statistical distribution often known as the “Bell
Curve” whereby events fall into a bell-shaped
distribution. Markovian chains (Analogiques) and game
theory (Duel, Strategie). In recent years Xenakis’ music
has begun to change in a most unexpected way. The
raging power of early works has faded away to leave a
music more moderate in its expression, more mature
and controlled. In Tetora for String Quartet (1990),
Xenakis has composed a piece in which he has paid
close attention to the expressive subtleties of every detail
of the music. This is in stark contrast to the ravages of
his first work for string quartet, ST/4. Here the
emphasis is on pitch and melody rather than timbre and
texture; the four instruments merging as a
homogeneous entity in sombre music of great
expressive directness. This marks a return to an idiom
which is almost folk-like in its modality and whose
technical simplicity marks a significant change from the
days of the ST works. These varied scientific techniques
are combined with a truly humanistic approach which
allows no space for romanticism or mysticism. The
resulting hybrid produces an outlook which is both
objective and earthy. This is a truly modern body of
work which will be seen as belonging to the Twentieth
Century rather than trying to keep up with it.
– 1998, John Stephen

Gürer Aykal
Müzik e¤itimine Ankara Devlet Konservatuar›’nda
bafllayan Gürer Aykal, Necdet Remzi Atak’›n ö¤rencisi
olarak 1963 y›l›nda Keman Bölümü, Adnan Saygun’un
ö¤rencisi olarak da 1969 y›l›nda Kompozisyon
Bölümü’nden mezun oldu. Ayn› y›l devlet bursu kazan›p
‹ngiltere’ye giderek Londra’da Guildhall Müzik
Okulu’nda André Previn ve George Hurst gibi önde gelen
fleflerin yan›nda orkestra flefli¤i okudu. 1972’de Guildhall
Müzik Okulu ve Kraliyet Müzik Akademisi ‹leri fieflik
Bölümlerini birincilikle bitirdi. Ard›ndan ‹talya’ya giden
Aykal, Accademia Musicale Chigiana’dan fieflik Niflan›
ald› ve Santa Cecilia Akademisi’ni Franco Ferrara’n›n
asistanl›¤›n› yaparak bitirdi. Bu arada Adnan Saygun’un
iste¤i üzerine Pontificio Istituto di Musica Sacra’da
Bartolucci ile Gregoryen koro müzi¤i ve Rönesans
çoksesli ö¤renimi de gördü. 1975 y›l›nda
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to be honorary conductor and Sascha Goetzel from
Vienna was appointed the artistic director and principal
conductor of the orchestra. Bringing a new dimension
and a new perspective to the ensemble’s vision and
repertoire, Goetzel officially took up the position in
January 2009. The 2009–10 season will reunite BIPO
with leading soloists such as Isabelle Faust, Daniel
Hope, Solveig Kringelborn and Alexei Volodin, among
others. A source of great pride and joy to the Turkish
community, particularly ‹stanbul’s educated and
cultural elite, BIPO has now set out to become one of
the most promising symphonic ensembles in Europe
under Goetzel. The Orchestra has released releases its
first international CD titled “Respighi, Hindemith,
Schmidt” in January 2010 under the Onyx label.
The concert will be realised with the participation of
Members of Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra
under the baton of Gürer Aykal.

Spyros Sakkas
Ünü tüm dünyaya yay›lan Yunanl› bariton Spyros Sakkas,
baroktan ça¤dafla, klasik ya da romantikten deneysel
ça¤dafl vokal müzi¤in tüm türlerinde performans
gösterdi. Konserleri dünyan›n her yan›nda genifl bir
izleyici kitlesini çekti; Amerika, Avrupa ve Avustralya’n›n
en önemli kentlerinde radyo ve televizyonlarda dinlendi.
Gage, Crumb, Xenakis, Taverner, Ligetti, Kounadis,
Hadjidakis, Killmayer, Bialas, Antoniou, Apergis,
Christou, Castaldo, Koering, Couroupos, Grisay, Hiller,
Gay Essyard, Theodorakis gibi önemli isimlerin dünya
prömiyerlerindeki eflsiz yetenektir Sakkas. Aralar›nda en
az 250 tanesi özellikle onun için “yaz›lm›fl” 600 kadar
dünya müzikal tiyatro prömiyerini seslendirdi. Spyros
Sakkas Atina Konservatuar›’nda Kimon Triantaphyllu ve
Marica Kalphopoulos’dan flan dersleri ald› ve 1964 y›l›nda
birincilikle mezun oldu. Max Lorenz’den flan dersleri,
Paul Von Schilhawsky’den lied ve oratoryo dersleri ald›¤›
Salzburg Mozarteum’u bitirdi. Henüz opera kariyerinin
bafllar›nda Almanya’daki Braunscheing Operas›’n›n önde
gelen baritonlar›ndand›. O zamandan bu yana Camerata
Academica, Mozarteum Orkestras›, Londra Filarmoni,
Londra Simfonietta, Brooklyn Filarmoni, Münih Radyo
Senfoni, Atina Ulusal Orkestras›, Dublin Senfoni
Orkestras›, Cannes Orkestras›, Strasbourg Filarmoni,
BBC Senfoni Orkestras› gibi birçok orkestra eflli¤inde
söyledi. Josef Keilberth, Rudolph Kemple, Rafael Kubelik,
Bernard Paumgartner, Pierre Derrvaux, Marek Janowski,
Lukas Foss, Herbert Sudan, Yves Prin, Bruno Rigazzi,
Pierre Bartholomee, Theodor Guschlbauer gibi birçok
ünlü flef ile çal›flt›. 1973–76 y›llar› aras›nda Washington
DC Katolik Üniversitesi Müzik Okulu’nda, 1976–88 y›llar›
aras›nda Philadelphia Sahne Sanatlar› Koleji’nde, ABD ve
Avrupa’da bulunan daha birçok okulda profesör olarak
dersler verdi. 1979 y›l›nda fian Sanatlar› Stüdyosu’nu
kuran sanatç› burada insan sesinin beden ve ruhsal
boyutlar›yla ba¤lant›s› konusunda araflt›rmalar yap›yor.

ABD ve Almanya’da, Atina Operas›’nda, Yunanistan,
Fransa ve Avrupa’n›n di¤er ülkelerindeki festivallerde
monodramlar (tek kiflilik performans), operalar ve
müzikal tiyatrolar yönetmifltir. Onun için Ais (1981), Pour
Maurice (1982), Kassandra (1988), Goodness Athena
(1992) ve bunun gibi birçok eser besteleyen Iannis
Xenakis ile birlikte çal›flt›. Paris’te Bastille Opera’s›n›n
aç›l›fl›, Yunanistan’da Megaron of Music Konser
Salonu’nun aç›l›fl› gibi dünyan›n her taraf›nda birçok
aç›l›fl ve kutlamalarda yer ald›. fiimdilerde otuz y›ldan
fazla zamand›r çal›flt›¤› Atina fian Sanatlar› Merkezi’nde
antik fliirsel metinler ve ça¤dafl müzik alan›ndaki belli
bafll› eserler üzerinde yo¤unlafl›yor.

Spyros Sakkas
Spyros Sakkas, internationally acclaimed Greek
baritone, performs in all genres of vocal music, be it
baroque or contemporary, classic or romantic, lieder,
folk song, operatic or concert; mostly though in the filed
or research and contemporary, experimental music.
His concerts have drawn large audiences throughout
the world and has been heard on radio and television in
almost every major city in America, Europe and
Australia. Sakkas unique talent of world premiers,
several of: Gage, Crumb, Xenakis, Taverner, Ligetti,
Kounadis, Hadjidakis, Killmayer, Bialas, Antoniou,
Apergis, Christou, Castaldo, Koering, Couroupos,
Grisay, Hiller, Gay, Essyard, Theodorakis etc. He has
performed about 600 music-theatre world premiers;
among them at least the 250 were “written” especially
for his voice. Spyros Sakkas studied voice at the Athens
Conservatoire with Kimon Triantaphyllou and Marica
Kalphopoulos, graduating with the top prize (first) in
1964. He then graduated from the Mozarteum in
Salzburg, where he studied voice with Max Lorenz and
Lied and Oratorio with Paul Von Schilhawsky. At the
beginning of his opera career he was one of the leading
baritones in the Braunscheing Opera House in
Germany. Since that time, he has appeared – among
many orchestras – with: Camerata Academica,
Mozarteum Orchestra, London Philharmonic, London
Simfonietta, Brooklyn Philharmonic, Radio Symphony
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Orchestra and the Presidential Symphony Orchestra.
Gürer Aykal, the founder of Borusan ‹stanbul
Philharmonic Orchestra and its General Music Director
and Principal Conductor since 1999, became their
honorary conductor in 2008. He was decorated with the
“State Artist” title by the Turkish Government in 1981,
received the Finnish State Medal in May 2008 for his
contributions to cultural cooperation between Turkey
and Finland. He also was nominated as “Artist of the
Year” by Turkish Journalists Association in 1999 for
“his successful efforts in promoting modern Turkish
Republic through music both at home and abroad”.
Gürer Aykal was also conferred the International Prize
for the Performing Arts category by Latium between
Europe and the Mediterranean on July 3, 2008. The
award-giving ceremony was held in Rome at Complesso
del Vittoriano. He was given the Honorary Doctorate
Degree by Bilkent University in 2009.

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Tarihi, Borusan Holding’in, kültür ve sanat alan›ndaki
giriflimlerinin ilki olan Borusan Oda Orkestras›’na
dayanan Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› (B‹FO),
1999 y›l›nda Genel Müzik Yönetmeni ve Sürekli fiefi
Gürer Aykal yönetiminde oluflturuldu. B‹FO ad›yla ilk
konserini 13 May›s 1999’da Y›ld›z Saray› Silahhane
Binas›’nda veren orkestra, o tarihten bu yana ‹stanbul
konserlerinin yan› s›ra Anadolu ve yurtd›fl› turnelerinde
birçok y›ld›z soliste efllik ediyor. B‹FO, 2003’te ‹stanbul
Kültür Sanat Vakf›’n›n (‹KSV) Uluslararas› ‹stanbul Film,
Tiyatro ve Müzik festivallerinin “sürekli orkestras›” oldu
ve ayn› y›l 31. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nin
aç›l›fl konserini Ayasofya Müzesi’nde gerçeklefltirdi.
Orkestra, o tarihten bu yana festivalin Aya ‹rini
Müzesi’ndeki aç›l›fl konserlerini gerçeklefltiriyor ve
festivalin y›ld›z flanc› veya solistlerine efllik ediyor. Igor
Oistrakh, Emil Tabakov, Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta,
Fabiano Monica, Alain Paris, Ion Marin, Karel Mark
Chichon, Peter Tilling, Justus Frantz, Joseph Wolfe,
Andreas Schüller, Josep Caballé-Domenech, Rengim
Gökmen ve Ender Sakp›nar gibi tan›nm›fl fleflerle
konserler veren orkestra dünyan›n köklü korolar›ndan
Avusturya’dan Wiener Singverein ile ‹ngiltere’den
Philharmonia’y› da ‹stanbul’a davet etti. B‹FO’nun
bugüne dek birlikte konser verdi¤i solistler aras›nda
Maxim Vengerov, Dimitris Sgouros, Alexander Rudin,
Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l Say, Ayflegül Sar›ca, Hüseyin
Sermet, Ayla Erduran, Verda Erman, Gülsin Onay, Ferhan
ve Ferzan Önder, Emre Elivar, Atilla Aldemir, Anna
Tomowa-Sintow, George Zamphir, Dino Saluzzi, Joanna
MacGregor, Domenico Nordio, Peter Jablonski, Olga
Borodina, Steven Isserlis, Alexander Melnikov, John Lill,
Elina Garanca, Angela Gheorghiu ve Juan Diego Flórez
gibi dünya çap›nda ünlü virtüözler ve solistlerle
günümüzün en önemli yayl› çalg›lar topluluklar›ndan
Juilliard Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü bulunuyor. 2008–2009

sezonunda kuruldu¤undan bu yana büyük baflar›lara
imza att›klar› Gürer Aykal’›n onursal flefli¤ine getirildi¤i
Orkestra, bu sezonda sanat yönetmeni ve sürekli flef
olarak Viyanal› Sascha Goetzel’le çal›flmaya bafllad›.
Orkestra, repertuar› ve vizyonuna birçok yenilik getiren
Goetzel’le ilk konserini 2009 Ocak’›nda verdi.
2009–2010 sezon konserlerine ekim ay›nda soprano
Solveig Krengelhorn’a efllik etti¤i konserle bafllayan
topluluk, Isabelle Faust, Daniel Hope, Anne Gastinel ve
Alexei Volodin’in yan› s›ra daha birçok y›ld›z soliste efllik
edecek. Avrupa’n›n en iyi orkestralar›ndan biri olma
hedefiyle yeni bir sayfa açan B‹FO, 2010 Temmuz’unda
Sascha Goetzel yönetiminde Salzburg Festivali’inin aç›l›fl
etkinlikleri kapsam›nda bir konser verecek. B‹FO’nun ilk
uluslararas› CD’si de 2010 Ocak’›nda Onyx etiketiyle
Avrupa ve Türkiye’de piyasaya ç›kt›.
Bu konser, Gürer Aykal yönetimindeki B‹FO üyeleriyle
gerçekleflecek.

Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
The history of the Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures in the field of
culture and the arts by Borusan Holding, a leading
industrial conglomerate in Turkey. Though it began
with modest numbers, the chamber orchestra was
transformed into one of the leading Turkish
philharmonic ensembles under its former artistic
director and principal conductor Gürer Aykal. Giving its
concert premiere in May 1999, BIPO has since become
a prominent element of ‹stanbul’s cultural scene. BIPO
became the resident orchestra of the International
‹stanbul Music Festival in 2003, and made the official
opening of the festival at the magnificent Hagia Sophia.
Since then, they have officially opened the festival every
year with concerts at Hagia Eirene, also accompanying
top soloists throughout the festival. After collaborations
with conductors such as Igor Oistrakh, Emil Tabakov,
Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta, Fabiano Monica, Alain
Paris, Ion Marin, Karel Mark Chichon, Peter Tilling,
Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas Schüller, Josep
Caballé-Domenech, Rengim Gökmen and lately Maxim
Vengerov, BIPO also had the privilege of inviting the
Wiener Singverein and the Philharmonia Chorus to
‹stanbul. The world-class soloists BIPO has
accompanied include Maxim Vengerov, Dimitris
Sgouros, Alexander Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l
Say, Ayflegül Sar›ca, Hüseyin Sermet, Ayla Erduran,
Verda Erman, Gülsin Onay, Ferhan & Ferzan Önder,
Emre Elivar, Atilla Aldemir, Anna Tomowa-Sintow,
George Zamphir, Dino Saluzzi, Joanna MacGregor,
Domenico Nordio, Peter Jablonski, Olga Borodina,
Steven Isserlis, Alexander Melnikov, John Lill, Elina
Garanca, Angela Gheorghiu and Juan Diego Flórez as
well as the Juillard String Quartet. The 2008–09 season
marked a turning point in BIPO’s history, when its
respected conductor Maestro Gürer Aykal was elevated
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M›guel Bernat
1966 y›l›nda Valencia’da (‹spanya) do¤an Miguel Bernat,
müzik e¤itimini Valencia, Madrid, Brüksel ve Rotterdam
konservatuarlar›nda ald› ve Aspen Yaz Dönemi Müzik
Kursuna da kat›ld›. Madrid Konservatuar›’ndan Premio
Extraordinario Fin de Carrera (Özel Mezuniyet Ödülü) ile
mezun olan Bernat, 1993 y›l›nda Gaudemus Özel
Vurmal› Çalg›lar Ödülü’nü ve Aspen Nakamichi
Yar›flmas›’nda da (ABD) ikincilik ödülünü ald›. Bernat,
Orquesta Ciudad de Barcelona (Barcelona Kent
Orkestras›), Amsterdam Concertgebouw’un yan› s›ra
ça¤dafl müzik topluluklar› Ictus, Ictus Piyano ve Vurmal›
Çalg›lar, Trio Allures, Duo Contemporain gibi birçok
orkestra ile çal›flt›. Brüksel’deki Ars Musica ve Valencia
Ensems festivallerinde David Del Puerto’nun Marimba
ve 15 Çalg› ‹çin Konçerto ve Cesar Camarero’nun
Compos Magnéticos eserlerine Porto ve Madrid’de solist
olarak verdi¤i resitalleriyle prömiyer yapt›. Rotterdam ve
Brüksel konservatuarlar›nda profesör olarak dersler veren
Bernat, flimdilerde Barcelona’daki Escola Superior de
Musica de Catalunya, Escola Profesionalde Mùsica de
Espinho (Portekiz) ve Escola Superior de Mùsica do
Porto kurumlar›nda yo¤un e¤itim çal›flmalar›n›
sürdürüyor. 2001 Avrupa Kültür Baflkenti Porto’nun
Müzik Grubu olarak seçilen Grupo de Percussão’yu
kuran sanatç›, Portekiz, ‹spanya, Fransa, Belçika ve
Brezilya’da konserler verdi. Ünlü uluslararas› ça¤dafl
müzik festivallerine (Fransa, ‹ngiltere, Brezilya,
Venezüella, Avustralya, ABD, Finlandiya, Almanya,
‹spanya, Portekiz, ‹talya, Tayland gibi ülkelerde) solist
perküsyonist olarak ve ustal›k s›n›flar› vermek üzere
davet ediliyor. 1998 y›l›nda, Belçikal› koreograf Anne
Teresa de Keersmaeker’in Just Before eserini
sahneledi¤inde ve ‹talyan koreograf Mauro
Bigonzetti’nin Xenakis’in eseri Psappha’da dans eden
Lisbonlu balet Gulbenkian ile solist olarak sahne müzi¤i
yapt›. Yeni müzi¤in tutkulu sanatç›s› olan Miguel Bernat
pek çok besteciyle çal›flt› ve böylece ça¤dafl perküsyon
repertuar›n›n geniflleyerek sürekli geliflmesine büyük
katk›lar sa¤lad›.

M›guel Bernat
Born in Valencia (Spain) in 1966, Miguel Bernat
received his musical education at the conservatoires of
Valencia, Madrid, Brussels and Rotterdam, and
participated in the Aspen Summer Music Course. He
was granted the Premio Extraordinario Fin de Carrera at
the Conservatoire of Madrid, the Gaudeamus Special
Percussion Prize in 1993 and the 2nd prize at the Aspen
Nakamichi Competition (USA). Being an eclectic
musician, he has played with the Orquesta Ciutat de
Barcelona and with the Royal Concertgebouw Orchestra
of Amsterdam, as well as in the contemporary music
ensembles Ictus, Ictus Piano and Percussion Quartet,
Trio Allures, Duo Contemporain, etc... As soloist in
numberous recitals, he premièred the Concerto Pour
Marimba et 15 Instruments by David del Puerto at the

Ars Musica Festival in Brussels and in Valencia Ensems
Festival, and the Premier of Campos Magnéticos of
Cesar Camarero in Porto and Madrid. Formerly a
professor at the Rotterdam and Brussels Conservatoires,
he is now intensively engaged in pedagogical activities
at the Escola Superior de Musica de Catalunya at
Barcelona. Escola Profesionalde Mùsica de Espinho
(Portugal) and the Escola Superior de Mùsica do Porto.
There, he founded Drumming Grupo de Percussão,
who was selected as a Resident Music Group of Porto
2001 Cultural Capital of Europe and gave concerts in
Portugal, Spain, France, Belgium, Brasil. He is regularly
invited to the most reputed international contemporary
music festivals (France, England, Brasil, Venezuela,
Australia, USA, Finland, Germany, Spain, Portugal, and
Italy, Thailand etc...) to perform, amongst others, as a
solo percussionist and to give Master Classes. In 1998
he performed as a soloist in scenic music (Xenakis)
during the production Just Before by the Belgian
choreographer Anne Teresa de Keersmaeker and with
the Ballet Gulbenkian of Lisboa the coreography
“Psappha” of Italian Mauro Bigonzetti. A passionate
performer of new music, Miguel Bernat has worked
with numerous composers (many works being
dedicated to him), thus contributing to the expansion
and constant evolution of the contemporary repertoire
for percussion.

Stavros Ber›s
Stavros Beris Atina’da do¤du. Charelampos
Ekmetsoglou ile klasik gitar, Kiki Morfoniou, Frangisco
Voutsino ve Stamatis Beris ile klasik flan ve Michalis
Travlos ile müzik teorisi çal›flt›. Londra Guildhall Müzik
ve Drama Okulu’nun bursuyla Thomas Hemsley, David
Roblou, Emma Kirkby ve Phil Pickett gibi profesörlerden
ders alarak pro-klasik müzik üzerinde uzmanl›k e¤itimi
ald›. F›rt›na (Locke), Venüs ve Adonis (Blow), Ballo dell’
Ingrate, Poppea’n›n Taç Giyme Töreni (Monteverdi) gibi
barok operalarda David Roblou’ya efllik etti. Eski Müzik

120

of Munich, National Orchestra of Athens, Symphony
Orchestra of Dublin, Orchestra des Cannes,
Philarmonique de Strasbourg, BBC Symphony
Orchestra etc. He has performed under conductors
such as: Josef Keilberth, Rudolph Kemple, Rafael
Kubelik, Bernard Paumgartner, Pierre Derrvaux, Marek
Janowski, Lukas Foss, Herbert Sudan, Yves Prin, Bruno
Rigazzi, Pierre Bartholomee, Theodor Guschlbauer etc.
He has served as a professor on the Faculty of the
school of music at the Catholic University in
Washington DC (73–76), at the Philadelphia College of
performing Arts (76–88) and many others in USA and
Europe. In 1979 he founded the “Studio of Vocal Arts”
in which he researches the field of the human voice in
connection with the body and his dimensions of spirit.
He directed many Monodramas, Operas, and Music-
Theatre performances in USA, Germany, the Opera
House in Athens and many festivals in Greece, France
and the rest of Europe. He collaborated with Iannis
Xenakis, who has composed new works especially for
him, such as: Ais (1981), Pour Maurice (1982),
Kassandra (1988), Goodness Athena (1992) and others.
He has performed in many major openings and
celebrations globally, such as the opening of the Bastille
Opera in Paris, Opening of the Concert Hall Megaron
of Music in Greece and many others. Nowadays he is
focused in major works with the Centre of Vocal Arts
(running over 30 years), such as the ancient poetic texts
and the contemporary music field.

Erhan Torlular
1978 y›l›nda ‹sviçre’de do¤an Erhan Torlular, 1993–1997
y›llar› aras›nda Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde
viyola ve piyano e¤itimi gördü. 1997’de, Darmstadt
(Almanya) ve Trondheim (Norveç) flehirlerinde konserler
veren Avrupa Gençlik Orkestras›’ndaki iki Türk
ö¤renciden biri oldu. 1997 y›l›nda Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Teori-Kompozisyon
Bölümü’ne burslu olarak kabul edildi. Burada, Ifl›n Metin
ve Füsun Köksal ile kompozisyon, Bujor Hoinic ile
orkestra flefli¤i ve kontrpuan, Hakan Kalkan ile orkestra
flefli¤i, Elena Puflkova ile koro flefli¤i, Maria Nowotna ile
müzik teorisi çal›flt›. 2000–2004 y›llar› aras›nda, Baflkent
Oda Orkestras›’n›n flefli¤ini üstlendi ve bu orkestra ile
çeflitli konserler verdi. 2001 y›l›nda, Bilkent Üniversitesi
MSSF’de, Prof. Odette Gartenlaub taraf›ndan verilen Yaz
Kursu’na etkin olarak kat›ld› ve müzikal formasyon
sertifikas› almaya hak kazand›. 2003–2009 y›llar›
aras›nda yüksek lisans ve sanatta yeterlik e¤itimi
süresince Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar›
Enstitüsü’nde Bujor Hoinic ve Yrd. Doç. Ifl›n Metin ile
kompozisyon, Elena Puflkova ile koro flefli¤i, Prof. Gürer
Aykal ile orkestra flefli¤i alanlar›nda çal›flt›. 2004 y›l› aral›k
ay›nda ‹zmir Kültür Sanat ve E¤itim Vakf›’n›n düzenledi¤i
5. Dr. Nejat F. Eczac›bafl› Ulusal Beste Yar›flmas›’nda
Senfoni adl› eseri ile Seçici Kurul Özel Ödülü’nü ald›.

2008 y›l›nda araflt›rma görevlisi olarak atand›¤› Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuar›
Kompozisyon ve Orkestra fiefli¤i Sanat Dal›’nda
çal›flmalar›n› sürdüren Torlular, solfej, genç orkestra ve
koro derslerini yürütüyor.

Erhan Torlular
He was born in Switzerland in 1978. During the years
of 1993–1997, he had studied viola and piano at Bursa
Anatolian Upper-secondary Schools of Fine Arts. In
1997, he gave several concerts in Darmstadt (Germany)
and in Trondheim (Sweden) as one of two students in
the European Youth Orchestra. In 1997, he was
accepted to the Department of Theory-Composition,
Faculty of Music and Performance Arts, Bilkent
University on a scholarship. He studied composition
with Ifl›n Metin and Füsun Köksal, orchestra
conducting and counterpoint with Bujor Hoinic,
orchestra conducting Hakan Kalkan, chorus conducting
with Elena Pushkova and theory of music with Maria
Nowotna in this department. Between the years of
2000 and 2004, he had conducted Baflkent Chamber
Orchestra and gave numerous concerts with this
orchestra. In 2001, he actively participated in the
summer course run by Prof. Odette Gartenlaub at
Faculty of Music and Performance Arts, Bilkent
University and was entitled to the certificate of musical
formation. Between the years of 2003 and 2009, he had
studied his masters and proficiency in art degrees with
Bujor Hoinic, Associate Professor Ifl›n Metin
(composition), Elena Pushkova (chorus conducting) and
with Prof. Gürer Aykal (orchestra conducting). In
December 2004, Torlular won the special prize of the
jury at 5th Dr. Nejat F. Eczac›bafl› National Composition
Competition which was organized by İzmir Art and
Culture Foundation with his work Symphony. In 2008,
he was appointed as the research assistant at the Mimar
Sinan Faculty of Fine Arts State Conservatoire in the
department of composition and orchestra conducting
and he teaches solfège, young orchestra and chorus.
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versions concerts of: Monteverdi, Palestrina, Banchieri,
Schuman, Saint-Saëns, Bardos, Brahms, Verdi,
Theodorakis, Chatzidakis, Savvopoulos, Plessas, Taylor,
Lignos, Adami, Balta, Antoniou, Ioannidi,
Konstantinidi, and Papakonstantinou. In June 2001
she has participated in the concert of the French
composer Jean Michel Jarre in Herodium Theatre.
Finally, the Mixed Choir has performed in several
festivals in Greece; and since its foundation is
conducted by Stavros Beris.

Mimar Sinan Üniversitesi Korosu ve Çocuk Korosu
‹stanbul Devlet Konservatuar› 2 Ekim 1970’de aç›lm›fl ve
1 Kas›m 1971’de Etiler’deki Hasan Ali Yücel ‹lkokulu’nda
e¤itim ö¤retime bafllad›. Okul on iki y›l sonra, TC Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› Güzel Sanatlar Genel
Müdürlü¤ü’nden ayr›larak Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne ba¤lanm›fl ve

konservatuar›n ad› Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuar› olarak de¤ifltirildi. 2004 y›l›na
gelindi¤inde, üniversitenin ad›n›n bir kez daha
de¤iflmesine koflut olarak konservatuar, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuar› ad›n›
ald›. MSGSÜ Devlet Konservatuar› Müzik bölümü
bünyesinde yer alan Devlet Konservatuar› Senfoni
Orkestras›, Genç Senfoni Orkestras› ve Devlet
Konservatuar› Korosu’nun konserleri MSGSÜ
Oditoryumu, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Merkezi,
Cemal Reflit Rey Konser Salonu, Atatürk Kültür
Merkezi’nin konser salonlar› ve kentin bafll›ca önemli
konser ve temsil salonlar›nda gerçeklefltiriliyor.
Çal›flmalar›na Gökçen Koray ile bafllayan Devlet
Konservatuar› Korosu, daha sonra ‹lterifl Sun, Erdem
Çölo¤lu, Sarper Özsan ve Mürsel Yavuz’un yönetiminde
çal›flmalar›na devam ederek Mozart’›n Requiem’i,
Beethoven’›n 9. Senfoni’si, Mahler’in 2. ve 3. senfonileri,
Falstaff’›n Windsor’un fien Dullar› operas›, Mozart’›n
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Laboratuar› üyesi olarak birçok konserde ve TV
programlar›nda çald›. Terpsichori Müzik Toplulu¤u’nun
kurucu üyelerinden olan sanatç›, Mesiah Oratoryosu
(G.F. Händel) ve Bach’›n Jaun’s Passions performanslar›
ile Atina Kent Orkestra ve Korosu’na solist olarak katk›da
bulundu. 1993’ün eylül ay›ndan bu yana Yunanistan
Emporiki Bank Korosu’nun yönetiyor. Birçok ülkede üç
yüzden fazla konser, radyo ve TV program›nda yer alan
Beris, 1994’ün eylül ay›ndan bu yana Deree College’da
(Yunanistan’daki Amerikan Koleji) ö¤retmenlik yap›yor.
1997 kas›m ay›ndan bu yana Papagou Belediye
Korosu’nu yönetiyor ve 1999 y›l› itibariyle de Atina Karma
Korosu’nun sanat yönetmenli¤i ve fleflik görevlerini
üstleniyor.

Stavros Ber›s
Stavros Beris was born in Athens. He has studied
classical guitar with Charalampos Ekmetsoglou, classical
singing with Kiki Morfoniou, Frangisco Voutsino and
Stamatis Beris, and Theory of Music with Michalis
Travlos. Under the scholarship of the Guildhall School
of Music and Drama (London), he was specialized in
pro-classic music with the proffesors: Thomas Hemsley,
David Roblou, Emma Kirkby and Phil Pickett. He has
collaborated with David Roblou in the Baroque operas
The Tempest (Locke), Venus and Adonis (Blow), Ballo dell’
Ingrate, L’Incoronazione di Poppea (Monteverdi). As a
member of the Laboratoire of the Old Music he has
performed in many concerts as well as in TV shows. He
is one of the founding members of the Music Ensemble
Terpsichori which is specialized in proclassical music.
He has contributed as a soloist with the Choir and the
Orchestra of the City of Athens in the oratorium Mesiah
(G.F. Händel) and Bach’s Jaun’s Passions. Since
September 1993 he is the director of the Choir of the
Emporiki Bank of Greece, with which he has performed

in Greece and internationally in more than 300
concerts, radio and TV shows. From September 1994 he
is a teacher in the Deree College (American Collage of
Greece) and since November 1997 he directs the Choir
of Papagou Municipality. Finally, since 1999 he is the
artistic director and conductor of the Mixed Choir of the
City of Athens.

Atina Karma Korosu
Atina Karma Korosu 1999 y›l›nda profesyonel
müzisyenlerle flanc›lar taraf›ndan kuruldu. Atina Kent
Senfoni Orkestras› ve Oda Orkestras› ile birlikte çal›flan
Koro, ERT Senfoni Orkestras›, Mikis Theodarakis
Orkestras› gibi birçok orkestra ile de çal›fl›yor. Koronun
repertuar›nda 9. Senfoni, Fantasia (Beethoven),
Requiem, Cosi fan Tutte, Do minör Mass (Mozart),
Deutsches Requiem, Liebeslieder, Nanie, Gesang der
Parzen (Brahms), Valpoury Gecesi, Yaz Gecesi Rüyas›,
Gloria, Stabat Mater (Pergolesi), Messiah (G.F. Händel),
Magnificat (J.S. Bach), Uçan Hollandal› (Wagner),
Sokrates (Satie), Daphne & Chloe (Ravel), Pavane,
Requiem (Faure), Carmina Burana (Orff), Agreement of
Dash (Manolis Kalomiris), Tres in Unam (Eleftherios
Kalkanis), Zorbas, Canto General, Axion Esti (Mikis
Theodorakis) gibi pek çok eser bulunuyor. Öte yandan
Monteverdi, Palestrina, Banchieri, Schuman, Saint-
Saëns, Bardos, Brahms, Verdi, Theodorakis, Chatzidakis,
Savvopoulos, Plessas, Taylor, Lignos, Adami, Balta,
Antoniou, Ioannidi, Konstantinidi, Papakonstantinou
eserlerinden capella versiyonunda sunduklar› konserler
de bulunuyor. 2001 haziran ay›nda Herodium Theatre’da
Frans›z besteci Jean Michael Jarre’a konserinde efllik
eden ve Yunanistan’da çeflitli festivallere kat›lan Karma
Koro kuruldu¤undan bu yana Stavros Berris taraf›ndan
yönetiliyor.

M›xed Cho›r of the C›ty of Athens
The Mixed Choir of the City of Athens was founded in
1999 and is composed from professional musicians and
singers. The Choir collaborates with the Symphony
Orchestra and the Chamber Orchestra of the City of
Athens, as well as with other orchestras such as:
Symphony Orchestra of ERT, Orchestra Mikis
Theodorakis and many others. The Choir has in its
repertoire the following pieces: 9th Symphony, Fantasia
(Beethoven), Requiem, Cosi fan Tutte, C minor Mass
(Mozart), Deutsches Requiem, Liebeslieder, Nanie,
Gesang der Parzen (Brahms), Valpoury Night, Summer
Nights Dream (Mendelssohn), Gloria (Vivaldi), Stabat
Mater (Pergolesi), Messiah (G.F. Händel), Magnificat
(J.S. Bach), Flying Dutch (Wagner), Socrates (Satie),
Daphne & Chloe (Ravel), Pavane, Requiem (Faure),
Carmina Burana (Orff), Agreement of Dash (Manolis
Kalomiris), Tres in Unam (Eleftherios Kalkanis),
Zorbas, Canto General, Axion Esti (Mikis Theodorakis)
and many others. She has also presented in a Capella
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herself and Aegis- thus, her paramour and also the
avenger of his father, as rulers of Argos.

Part II - The Choephoroi (The Libation Bearers)
The only son of Agamemnon and Clytemnestra,
Orestes, has consulted Apollo’s shrine at Delphi to
determine whether or not he should avenge his father’s
murderers. Apollo tells him that should he fail to
destroy them, he will be an outcast from society.
Pythoness warns, however, that to kill his mother will
invoke the wrath of the Errinyes, or Furies, the demons
of the primitive underworld. Orestes returns, with his
friend Pylades, to worship at his father’s grave and
while there lays a lock of his hair on the stone. Electra,
Orestes’ sister, bearing libations to the tomb of her
father, finds the lock of his hair on the stone, recognises
it as her brother’s and is overjoyed to find Orestes.
Entering the palace unrecognised, Orestes kills
Aegisthus and his mother, Clytemnestra.

Part III - The Eumenides
Orestes is tormented by the Errinyes and flees to
Delphi, still pursued by them. There Apollo purifies
him of his blood-guilt but cannot release him from the
Errinyes. Apollo assigns Hermes, winged messenger of
the gods, to escort him to Athena in Athens for
judgement. Athena appoints a court of the noblest
citizens of Athens to try Orestes for murder and, in so
doing, establishes her famous court of Law. Orestes is
acquitted and restored to his father’s lands in Argos,
while Athena persuades the Errinyes to become
benevolent patrons, changing their name to Eumenides,
the Kindly Ones of Athens.

AISKHYLOS

Antik Yunan’daki üç tragedya yazar›n›n en eskisidir
Aiskhylos (‹Ö 525–456). Her ne kadar bu üç yazar›n hayat›
belli ölçüde çak›flsa da her birinin eserleri bariz bir
biçimde farkl›d›r. Ama Aiskhylos bir bak›ma öncü bir
figürdür, “Yunan Tragedyas›n›n babas›” diye an›l›r.
Tragedya modelini teknik mükemmeliyetine kavuflturan
Sophokles’tir (‹Ö 496–406); Euripides (‹Ö 480–406) ise
sahneye dürtüleri, tutkular› ve çat›flmalar› getiren ve bu
nedenle eserleriyle öbür ikisinden daha “modern” ve
tart›flmal› anlat›mlar getiren yazard›r. Aiskhylos’un ilk
y›llar›ndaki yazarl›¤› ve geliflimi hakk›nda yok denecek
kadar az bilgi sahibiyiz ama ‹Ö 500 y›l›ndan sonra
Dionysia flenliklerinde tragedya yar›flmalar›na kat›ld›¤›n›
biliyoruz. Büyük Pers savafllar›nda Atina’ya asker olarak
hizmet ederek Marathon’da (‹Ö 490)ve Salamis’te (‹Ö
480) savaflt›, kendi yazd›¤› ölümünden sonraki anma
yaz›s›nda kahramanl›klar›ndan gururla bahsetti.
Aiskhylos’un edebi at›l›m› iki savafl aras›nda, ‹Ö 484
y›l›nda kazand›¤› oyun yazarl›¤› yar›flmas›ndan sonra
oldu. Tragedya yar›flmalar›nda on üç tane birincilik ödülü
ald› ve ‹Ö 468 y›l›nda Sophokles’e yenilince de çok k›zd›!

Aiskhylos en az 90 oyun yazd› ve 79 tanesi onun ad›yla
an›lmaktayd› ama yaln›zca 7 tanesi bugüne kald›. Persler
(‹Ö 472) dünya edebiyat›nda bilinen en eski oyundur.
Bugüne kalm›fl son üç oyunu - Agamemnon, Choephori, ve
Eumenides- Oresteia üçlemesini oluflturur. Tamam›
bugüne kalan yegâne antik üçleme olan Oresteia ço¤u
kimse için Attika tragedyalar›n›n en iyisidir. Aiskhylos
tragedyay› çok anlaml› bir biçimde revize etmifltir. Daha
önceki biçim tek bir oyuncunun Koro ile de¤iflerek
oynamas› fleklindeydi. Aiskhylos ayn› anda oynayan
oyuncu say›s›n› birden ikiye ç›karm›fl ve bu da do¤al
olarak diyalogun geliflmesine yol açm›flt›r. Ortak bir tema
üzerine tragedya üçlemesini ilk kez kotarma flerefi de ona
aittir. O zaman al›fl›lagelmifl olan bir akflamda üç tragedya
ve arkas›ndan daha hafif bir yergi sergilenmesiydi.
Oresteia Aiskhylos’un baflyap›t›d›r. ‹lk kez Atina’da ‹Ö 458
y›l›nda sahnelenerek o y›l›n Dionysus festivalinde birincilik
kazand›. Sophokles o zamana de¤in bir ad›m daha atm›fl
ve üçüncü oyuncuyu oyuna koymufltu, Aiskhylos da bu
geliflmeden ustal›kla yararland›. O günlerde adet oldu¤u
üzere önemli ahlaki meseleleri sergilemek için oyunlar›n›
kulland›. Aiskhylos son derece dindar biriydi bu yüzden
oyunlar›nda tanr›lar›n gücü doru¤undayd›. Oresteia’da
temel sorun suç ve cezad›r: Orestes’in annesi
Klytaimnestra’y› öldürerek babas› Agamemnon’un öcünü
almaya hakk› var m›yd›?

AESCHYLUS

Aeschylus (c. 525–c. 456 BC) was the earliest of the
three great tragic playwrights of ancient Greece.
Although the lives of this trio overlapped to some
degree, the work of each is quite recognizably different.
Whereas Aeschylus was in a sense the pioneering
figure, “the father of Greek tragedy”, it was Sophocles
(496–406 BC) who developed the tragic models to
technical perfection. Euripides (c. 480–406 BC) in turn
brought to the stage motives, passions and conflicts that
gave his work a more “modern” and controversial
expression than those of the other two.
We have little or no information on Aeschylus’s early
development as a writer, but he is known to have taken
part in the tragedy competitions at the annual Dionysia
festivals shortly after 500 BC. He served Athens as a
soldier in the great Persian wars, and fought at
Marathon (490 BC) and Salamis (480 BC), feats that he
proudly mentions in the obituary he wrote for himself.
Aeschylus’s literary breakthrough came in the years
between those two battles, since he won his first victory
as a dramatist in 484 BC. Altogether he took thirteen
first prizes in tragic competitions, and he was most
upset at being defeated by Sophocles in 468 BC!
Aeschylus wrote at least 90 plays, with 79 of them
known by name, but only seven have survived. The
Persians (472 BC) is the oldest known play in world
literature. His three last extant plays - Agamemnon,
Choephori, and Eumenides - form the Oresteia trilogy.
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Sihirli Flüt operas›, Saygun’un Yunus Emre oratoryosu,
Saygun’un Eski Üslupta Kantat gibi birçok eseri
seslendirildi. Çal›flmalar›n› Erhan Torlular ile
sürdürmekte olan Devlet Konservatuar› Korosu, Piyano-
Arp-Gitar Anasanat Dal› Lise 1-2-3. s›n›flar, Kompozisyon
ve Orkestra fiefli¤i Anasanat Dal› Haz›rl›k ve Lisans 1,
Opera Anasanat Dal› Lisans 1-2 ve 3. s›n›f
ö¤rencilerinden olufluyor.

Mimar Sinan Unıversıty Choır and 
Chıldren’s Choır
The opening of ‹stanbul State Conservatoire was
approved 2 October 1970 and 1 November 1971, the
training started on the premises of Hasan Ali Yücel
Primary School. In 12 years, the school status changed
and it became the Mimar Sinan University State
Conservatoire not any more was in the structure of
Turkish Republic Ministry of Culture and Tourism Fine
Arts Department. In 2004, the name of the university
changed once more and became Mimar Sinan
University of Fine Arts State (MGSU) and consequently
it became Mimar Sinan University of Fine Arts State
Conservatoire. The concerts of The State Conservatoire
Symphony Orchestra, The Youth Symphony Orchestra
and of The State Conservatoire Chorus were being
given at the MGSU Auditorium, MGSU Tophane-i
Amire Cultural Centre, Cemal Reflit Rey Concert Hall,
Atatürk Cultural Centre and at the renowned concert
halls and theatre stages in the city. Starting with the
conductor Gökçen Koray, The Chorus has been
conducted by ‹lterifl Sun, Erdem Çölo€lu, Sarper Özsan,
and Mürsel Yavuz performing many works such as
Mozart’s Requiem, Beethoven’s 9th Symphony,
Mahler’s 2nd and 3rd symphonies, Falstaff and Merry
Wives of Windsor opera, Mozart’s Magic Flute opera,
Saygun’s Yunus Emre oratorio and Cantata in the Old
Style. Being conducted by Erhan Torlular, The State
Chorus members are the students from Piano-Harp-
Guitar Department 1st, 2nd and 3rd years, Composition
and Orchestra Conducting Department preparatory
and 1st year and from Opera Department 1st, 2nd and
3rd years.

PROGRAM NOTLARI

OYUNUN S‹NOPS‹S‹

1. Bölüm-Agamemnon
Aksiyon bafllad›ktan k›sa süre sonra Agamemnon
Helen’in Priamos’un o¤lu Paris taraf›ndan bafltan
ç›kar›ld›¤› haberini al›r. Truva’ya sald›ran Yunan intikam
birliklerinin komutan› tayin edilir. Yunan filosu ilk baflta
rüzgâr ç›kmad›¤›ndan Argos’tan Truva’ya yelken açamaz.
Agamemnon kâhinden ancak k›z› Iphigenya’y› kurban
ederse rüzgâr›n ç›kabilece¤ini ö¤renir. Gönülsüzce de olsa
k›z›n› kurban eder ama bu hanesinin lanetlenmesine yol

açacakt›r. Truva düfltükten sonra Agamemnon Priamos’un
k›z› ve Apollo’nun kâhini Kassandra’y› kaç›r›p odal›¤›
yapar. Klytaimnestra eve dönen kocas› Agamemnon’u
karfl›lar ama k›zlar›n›n ölümü nedeniyle ve Kassandra’y›
getirmesini hakaret addederek kocas›n› öldürür. Sonra da
Kassandra’y› öldürür, afl›¤› ve babas›n›n intikam›n› alan
Aegisthus ile Argos’un yönetimini ele al›rlar.

2. Bölüm-Choephoroi (Sunu Tafl›yanlar)
Agamemnon ile Klytaimnestra’n›n tek o¤lu Orestes
babas›n›n katillerinden intikam al›p almama konusunu
dan›flmak için Apollo tap›na¤›na baflvurur. Apollo
Orestes’e onlar› yok etmemesini söyler yoksa toplum
d›fl›na at›lacakt›r. Pythoness onu uyar›r – annesini
öldürmek ilkel yeralt›n›n korkunç Tanr›çalar› Erinylerin, ya
da öfke tanr›çalar›n›n lanetini üzerine çekecektir. Orestes
arkadafl› Pylades ile babas›n›n mezar›na gelir ve oraya bir
tutam perçemini b›rak›r. Orestes’in k›zkardefli Elektra
babas›n›n mezar›na flarap dökmek için geldi¤inde tafl›n
üzerindeki perçemi bulur, kardeflinin perçemini tan›yan
Elektra onu buldu¤u için büyük sevinç duyar. Saraya
gizlice giren Orestes Aegisthus ile annesini
Klytaimnestra’y› öldürür.

3. Bölüm-Eumenides 
Erinylerin iflkencesine maruz kalan Orestes Delphi’ye
kaçar ama peflini b›rakmaz öfke tanr›çalar›. Orada Apollo
onu kan dökme günah›ndan ar›nd›r›r ama Erinylerden
kurtaramaz. Apollo, tanr›lar›n kanatl› habercisi Hermes’i
Atina’da bulunan Athena’ya yarg›lanmak üzere gitmesi
için Orestese’e efllik etmekle görevlendirir. Athena
Orestes’i cinayetten yarg›lamak için Atina’n›n en
soylular›ndan bir mahkeme heyeti oluflturur ve ünlü Yasa
mahkemesini kurmufl olur. Orestes aklan›r ve Argos’taki
babas›n›n mülkünün bafl›na geçer; bu arada Athena
Erinylerin adlar›n› de¤ifltirip iyi yürekli hamiler olmalar›
için ikna eder ve onlara “Eumenides” (Atina’n›n ‹yileri)
ad›n› verir.

SYNOPSIS OF THE PLAY

Part I - Agamemnon
Shortly after the action begins, Agamemnon receives
news of the seduction of Helen by Paris, son of Priam.
He is made commander-in-chief of the avenging Greek
forces that attack Troy. The Greek fleet is initially
prevented from sailing from Argos to Troy by a lack of
wind. However, Agamennon learns from the priestess
that only if he sacrifices his daughter, Iphigenia, will the
winds become favourable. Reluctantly he sacrifices her
and, in so doing, becomes an agent of the curse upon
his house. After the fall of Troy, Agamemnon seizes
Cassandra, daughter of Priam and priestess of Apollo,
whom he abducts as hi mistress. Clytemnestra greets
her husband Agamemnon on his return but the kills
him for the death of their daughter and the insult of
Cassandra. She then kills Cassandra and establishes
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ORESTEIA BY XENAKIS

While Iannis Xenakis denounces opera as outdated, and
musical theater as the theater of “disparate events”, this
does not mean he does not show intense interest or that
he does not have a special gift for spectacle. Only that
for Xenakis, the spectacle is automatic lighting and
sound machines (Polytopa), folk ceremonies in
historical locations (Persepolis, Mycenes, Tauriphanie,
Arl’s Arena) and ancient tragedy, which he thinks is a
true “synthesis of the key arts” (Eketides, Oresteia,
Medeia, Epi Kolono, Helene). In the latter case,
Xenakis’ score clearly goes beyond what we usually
define as stage music, both in substance as well as in
development. Of course it serves the specific functions
required by the drama performances, either with the
expressional movement of the voice that culminates in
the complete song, the instrumental framing of the
spoken word, the necessary rhythm dictated by the
chorus, sounds typical of religious rituals, the musical
symbolism of the acts, or with any comment required
by the act. However, the score always maintains its
value as an independent work of art and moreover as a
pure musical work due to its comprehensiveness,
simplicity and archaic wrinkling and of course in the
sake of its inventiveness. A furious economy provides it
with the distilled essence and meaning that time
donated to the theatre music. With the coarseness of the
voices as well as the violent colour of the instruments’
sound, looks like it has been engraved on ancient
granite monuments. However, it belongs to that same
generation of works in which Xenakis innovated with a
rare mixing (Akrata, 1964–1965), the complete
reconfiguration of the orchestra in the available space
(Terretektorch, 1965–1966), and with the transcending
of the vocal limits (Nights, 1967). The first 47
performances of Aeschylus’ “Oresteia” with music by
Xenakis, were given in the United States – and not in
Greece – in the city of Ypsilanti (Michigan), in a
temporary auditorium specially built in the baseball
stadium of the local University, during the summer of
1966. Stage director Alexis Solomos was flown in from
Athens to bring to life that ancient theater festival,
which starred Judith Anderson. Instead of the expected
music frame and music punctuation, Xenakis offered
one hundred minutes of music so prototypical and
concrete that the outcome was a showdown between the
stage director and the composer. Xenakis abandoned
the effort and returned to Europe before the premiere.
The “Suite Oresteia”, however, that was born from this
play, enjoyed a remarkable international carrier, starting
form the Sigma Festival of Bordeaux, in November of
the same year. We even witnessed it being
choreographed in Australia, or adapted to Japanese in
Tokyo. Twenty years later the score was enriched with
an electro-acoustic prelude for the “Oresteia” of Zibelina
(in Sicily), and mainly with the long monologue of

Cassandra, specifically written for the exceptional voice
of Spyros Sakkas and the virtuoso percussionist Sylvio
Goualda. A few years later, in response to being jointly
commissioned by the Greek Radio-Television Board
“ERT” and the Athens Concert Hall, Xenakis
augmented his “Oresteia” by adding the exceptional
monologue of the Goddess Athena – written again for
the voice of Spyros Sakkas. To date this is the only score
that Xenakis has ever agreed to rework. In its present
version, Xenakis’ “Oresteia” is his most developed work:
a huge fresco, made of rough fragments, where the
ancient chorus plays the leading role of the people, the
gods and of the heroes simultaneously; with a vocal
quality that is concrete, static and full of tension, with
larynx punctuations, with simple rhythms and songs,
and uniquely “suitable for the rare poetic language of
Aeschylus”. The whole orchestra comprises of ten wind
instruments that often play out of their usual intervals,
one violoncello and one complex percussion, enriched
with unusual traditional instruments. The monologues
of Cassandra and the Goddess Athena, which are of
unsurpassed acrobatic dexterity, demand that the
interpreting singer continuously alternate between the
full range of a baritone and the full range of falsetto,
while simultaneously accompanying himself on a Javan
psaltery that is in parallel conversing with the
percussion soloist. The work concludes in a noise of
yells and metallic sheets, held by the soloists, the
chorus, the musicians and the audience. From the
Oresteia (comprising the three tragedies Agamemnon,
Choifores and Evmenides), the oldest Greek drama
manuscript (458 BC) that has survived to our days,
Xenakis kept nothing but some characteristic episodes
from the passing through the mythical world, inhabited
by jealous and cruel gods, to the present where the
verdict for Orestis is the foundation of the democratic
court of justice. This work – “a hand outstretched to
Aeschylus, whose trilogy never lost its power”- does not
claim to be either authentic or exhaustive, but that it
glorifies as a ceremony the end of the era of barbarism
and the coming of the collective conscience. This
“general hymn” remains a hymn of hope.
– Maurice Fleuret

Iannis Xenakis
MÜZ‹KTE UZUN, ZORLU KOMPOZ‹SYON YOLCULU⁄U
Müzik Evrenleri

Müzik evrenleri -klasik, ça¤dafl, pop, folk, geleneksel,
avangard, vb.- kendi içlerinde bazen kapal› bazen de iç
içe geçmifl birimler oluflturmufl görünüyorlar. fiafl›rt›c›
farkl›l›klar da gösteriyorlar, yeni yarat›mlarda zengin ama
ayn› zamanda da fosilleflme, enkazlaflma, ziyan olma da
mümkün ve hepsi de sürekli bir oluflum ve
transformasyon halinde, t›pk› bulutlar gibi öylesine farkl›
ve k›sa ömürlü. Bu durum flu önermeyle aç›klanabilir,
müzik belirli bir tarihi ana ba¤›ml› olan sosyokültürel bir
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This is the only surviving complete antique trilogy, and
for many it is the greatest of all Attic tragedies.
Aeschylus revised tragedy in a very significant manner.
Previously the pattern had been for one actor to
alternate with a Chorus. Aeschylus increased the
number of actors performing at the same time from one
to two, which naturally allowed scope for dialogue. He is
also credited with the introduction of tragic trilogies
around a common theme. The custom was to present in
the course of an evening a package of three tragedies,
which would then be followed by a satire in lighter vein.
The Oresteia is Aeschylus’s masterpiece. It was first
performed in Athens in 458 BC, and was the winner at
the year’s festival of Dionysus. By this time Sophocles
had gone a step further and introduced a third actor,
and Aeschylus makes effective use of this development
in his drama. As was his normal practice, Aeschylus
used the plays to bring out challenging moral issues.
Aeschylus was a deeply religious man, and in his world
the gods exercised the ultimate authority. In the Oresteia
the central question is one of guilt and punishment:
does Orestes have the right to avenge the murder of his
father Agamemnon by his mother Clytemnestra?

XENAKIS’IN ORESTEIA’SI

Iannis Xenakis operay› modas› geçmifl, müzikal tiyatroyu
da “birbiriyle ilgisiz olaylar” olarak nitelendiriyor ama bu,
sahnelemeye yo¤un ilgi göstermedi¤i, ya da bu konuda
özel yetene¤inin olmad›¤› anlam›na gelmiyor. Gösteri
Xenakis için yaln›zca otomatik ›fl›k ve ses mekanizmalar›
(Polytopa), tarihsel yerlerde (Persepolis, Mycenes,
Tauriphanie, Arl’s Arena) halk törenleri ve “anahtar
niteli¤indeki sanatlar›n do¤ru sentezi” oldu¤unu
düflündü¤ü eski ça¤ tragedyalar›ndan (Eketides, Oresteia,
Medeia, Epi Kolono, Helene) ibaret. Bu son söyledi¤ine
bak›l›rsa Xenakis’in müzi¤i bizim hem içeri¤i hem de
geliflimi aç›s›ndan ço¤u kez sahne müzi¤i diye
tan›mlad›¤›m›z fleyin çok ötesine geçiyor. Tabii, dramatik
performans›n gerektirdi¤i özel ifllevleri ya sesin tüm
flark›da doru¤a ç›kan anlat›msal ölçüsü, söylenen sözün
enstrümantal çerçevesi, koronun dikte etti¤i gerekli ritim,
dini ritüellerin tipik sesleri, bölümlerin müziksel
sembolizmiyle ya da bölümlerin gerektirdi¤i herhangi bir
yorumla yerine getiriyor. Müzik her zaman ba¤›ms›z
sanat eseri olarak, dahas›, genifl kapsaml›l›¤›, yal›nl›¤› ve
arkaik dönemlerden bu yana y›llanm›fll›¤› nedeniyle ve
tabii ki yarat›c› bulufllar›n›n hat›r›na saf müziksel eser
olarak de¤erini koruyor. Tiyatro müzi¤ine zaman›n
arma¤an etti¤i dam›t›lm›fl öz ve anlam ile ona bunu titiz
bir tutumluluk sa¤l›yor. Seslerin hantall›¤› ve çalg›
seslerinin ars›z renkleriyle t›pk› çok eskilerden kalan
an›tlar›n üzerine kaz›lm›fl gibi görünüyor. Ama
Xenakis’in, ender bir miksajla yenilik yapt›¤› (Akrata,
1964–1965), elveriflli mekânda orkestran›n tamamen
yeniden düzenlendi¤i (Terretektorch, 1965–1966) ve
keman s›n›rlar›n›n aflk›nl›¤›n›n yer ald›¤› (Geceler, 1967)

eserleriyle ayn› kuflaktand›r. Aiskhylos’un “Oresteia”s›n›n
Xenakis’in müzi¤iyle ilk 47 gösterimi Yunanistan’da de¤il
1966 yaz›nda, ABD’nin Michigan eyaleti Ypsilanti
Üniversitesi’nin beyzbol sahas›nda özellikle bu gösterim
için geçici olarak infla edilen sahnede yap›ld›. Yönetmen
Alexis Solomos, Judith Anderson’›n y›ld›z› oldu¤u bu eski
Yunan festivali için özel olarak Atina’dan uçakla geldi.
Beklentilere cevap veren bir müzik çerçevesi ve
bölümlemeleri yerine Xenakis, yönetmenle besteci
aras›nda kartlar› aç›kça ortaya koyan bir tutumun
sergilendi¤i yüz dakikal›k bir prototip müzik sundu.
Xenakis prömiyeri bile beklemeden Avrupa’ya döndü.
Ama oyundan do¤an bu Oresteia Süiti, ayn› y›l kas›m
ay›nda Bordeaux’da gerçeklefltirilen Sigma Festivali’nden
bafllayarak uluslararas› çok seyahate ç›kt›. Avustralya’da
koreografisinin yap›ld›¤›n› ve Tokyo’da Japoncaya çevrilip
uyarland›¤›n› bile gördük. Yirmi y›l sonra Zibelina
(Sicilya) “Oresteia”s›nda, Spyros Sakkas’›n s›ra d›fl› sesi
ve Sylvio Goualda’n›n perküsyonu için özel olarak
yaz›lm›fl Cassandra’n›n uzun monologundan ibaret olan
elektro-akustik prelüd ile müzik zenginlefltirilmiflti. Birkaç
y›l sonra Yunanistan Radyo ve Televizyonu Mütevelli
Heyeti “ERT” ve Atina Konser Salonu taraf›ndan
görevlendirilen Xenakis “Oresteia”s›na yine Spyros
Sakkas’›n sesi için yaz›lm›fl s›ra d›fl› bir Tanr›ça Athena
monologu ekleyerek zenginlefltirdi eserini. O zamana
kadar Xenakis’in üzerinde yeniden çal›flmay› kabul etti¤i
ilk müzik eseriydi. Günümüz versiyonu Xenakis’in bu en
geliflmifl eseri; tok, statik ve gerilim yüklü vokal
kalitesiyle, g›rtlak bölümlemeleriyle, yal›n ritim ve
flark›lar›yla ve “Aiskhylos’un eflsiz fliirsel diline
uygunlu¤uyla” eski dönemlerin korosunun insanlar›n,
tanr›lar›n ve kahramanlar›n önemli rolünü ayn› anda
oynad›¤› sert parçalardan yap›lm›fl bir fresktir. Tüm
orkestra her zamanki aralar› d›fl›nda çalan on tane
üflemeli çalg›, bir viyolonsel ve pek bilinmeyen çalg›larla
zenginlefltirilmifl karmafl›k bir perküsyondan
oluflmaktayd›. ‹nan›lmaz mükemmellikte bir akrobatik
hünerle sergilenen Cassandra ve Tanr›ça Athena’n›n
monologlar›n› yorumlayan flanc›n›n sürekli olarak
baritonun tüm tonlar›yla falsetonun tüm tonlar› aras›nda
gidip gelirken ayn› anda da perküsyon solosuyla paralel
olarak diyalogda olan Java santuruna uyum sa¤lamas›
gerekiyordu. Günümüze kadar gelebilmifl en eski üç antik
Yunan tragedyas›ndan oluflan (Agamemnon, Choifores ve
Eumenides) Oresteia’dan Xenakis k›skanç ve ac›mas›z
tanr›larla dolu mitolojik dünyadan yola ç›karak Orestes’in
hükmünün, günümüzdeki demokratik adalet saray›n›n
temellerini oluflturdu¤u eserinde eski metinlerden birkaç
tipik episoddan baflka bir fley almam›flt›r. “Üçlemesi
gücünü hiç kaybetmeyen Aiskhylos’a uzanan bir el” olan
bu eser otantik ya da kapsaml› olmak iddias›nda de¤ildir,
ama barbar dönemin sona erdi¤i ve kolektif bilincin
yükseldi¤i dönemin geliflini taçland›ran bir tören olarak
adland›r›labilecek olan bu “genel ilahi”, umudun ilahisi
olarak kal›yor.
– Maurice Fleuret
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Iannis Xenakis
MUSIC COMPOSITION TREKS
Musical Universes

The universes of music–classical, contemporary, pop,
folk, traditional, avantgarde, etc.–seem to form units
within themselves, sometimes closed, sometimes
interpenetrating. They present amazing diversities, rich
in new creations but also fossilizations, ruins, wastes,
all in continuous formation and transformation like the
clouds, so differentiated and ephemeral.
This is explained by the proposition that music is a
sociocultural phenomenon subordinated to a given
instant in history. However, one can distinguish parts
that are more invariant than others and thus form
materials of hardness and consistency, resulting from
diverse epochs of civilizations, materials that move in
space, created, hurled, and driven by currents of ideas,
clashing, influencing, annihilating, and fecundating
each other.
But of what essence are these materials made?
This essence is the intelligence of man solidified in a
way: intelligence that seeks, questions, infers, reveals,
and foresees at all levels. Music and the arts in general
seem necessarily to be a solidification, a materialization
of intelligence. Naturally, this intelligence, though
humanly universal, is diversified by the individual, by
talent that distances one individual from the others.
Talent is therefore a kind of qualification, a gradation of
the vigour and richness of intelligence. For intelligence
is, fundamentally, the result, the expression of billions
of exchanges, of reactions, of transformations of energy
in the cells of the brain and the body. One could, taking
astrophysics as a visual aid, say that intelligence is the
form taken by the minimal acts of cells in their
condensations and their movement, as happens with
the particles of the suns, planets, galaxies, and clusters
of galaxies born of or turned back into cold interstellar
dust. This image, however, is reversed (at least at one
level) because this could result in exchanges between
the hot cells of the brain and of the body–a “cold fire”.
It results that music is a strong condenser, perhaps
stronger than the other arts. It is for this reason that
I give a table of comparisons between certain conquests
of music and several realizations of mathematics taught
to us by history. This table shows one of the paths that
music has taken since its origin (since Antiquity) and
that has held with remarkable fidelity through millennia
with a strong acceleration in the twentieth century.
This proves that, far from being a fashion, this faculty of
condensation toward abstraction is of a profound nature
that belongs to music no doubt more than to other arts.
Consequently, it seems that a new kind of musician is
necessary, that of the artist-conceiver of free and
abstract new forms, tending toward complications and
generalizations at several levels of sound organisation.
For example, a form, a construction, an organisation

built on Markovian chains or on a complex of
interlocked probability functions may be carried over
simultaneously onto several levels of musical micro-,
meso-, and macro compositions. One can also extend
this remark to the visual domain -for example, in a
spectacle made out of laser beams and electronic flashes
of the Polytope of Cluny and the Diatope of the Centre
Georges Pompidou.
Nothing prevents us from foreseeing from now on a
new relationship between the arts and sciences,
particularly between the arts and mathematics, in which
the arts would consciously “pose” problems for which
mathematics ought to and must forge new theories.
The artist-conceiver will have to possess knowledge and
resourcefulness in domains as varied as mathematics,
logic, physics, chemistry, biology, genetics,
palaeontology (for the evolution of forms), human
sciences, and history–in short a kind of universality,
but a knowledge founded, oriented by and toward forms
and architectures. It is also time to found a new science
of general morphology that will deal with forms and
architectures of these diverse disciplines, studying their
invariant aspects and the laws of their transformations,
which have in some cases lasted millions of years.
The backdrop of this new science should be the real
condensations of intelligence–that is, the abstract
approach cleared of the anecdotes of our senses and
habits. For example, the formal evolution of the
vertebrae of dinosaurs is one of the palaeontological
documents to add to the dossier of the science of forms.
Let us plunge now into the fundamental system on
which art rests. Art has something in the nature of an
inferential mechanism, which constitutes the ground
on which move all the theories of mathematical
sciences, physics, and those of living beings. Indeed,
the games of proportions reducible to games of
numbers and metrics in architecture, literature, music,
painting, theatre, dance and so on–games of continuity,
of proximity, in- or outside of time, of topologic
essence–are all made on the terrain of the inference,
in the strict logical sense. Besides this terrain exists the
experimental mode that challenges or confirms the
theories created by the sciences, including mathematics.
Since the development of non-Euclidean geometries
and the theorem of Goedel, mathematics has also
proven to be an experimental science, but over a longer
time span than the other sciences. The experiment
makes and breaks theories, without pity and without
consideration for them. Now, the arts are also governed,
in a manner still more rich and complex, by the
experimental mode. Indeed there are not, and without a
doubt never will be, objective criteria for absolute and
eternal truths of validity of a work of art, just as no
scientific “truth” is definite. But in addition to these two
modes of activity–inferential and experimental–art lives
in a third, that of immediate revelation that is neither
inferential nor experimental. The revelation of beauty is
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olgudur. Ancak, öbürlerinden daha de¤iflmez olan
k›s›mlar› ay›rt edebilir insan ve uygarl›klar›n farkl›
dönemlerinden, uzamda hareket eden, fikir ak›mlar›yla
yarat›lan, savrulan ve yön verilen, birbiriyle çarp›flan,
etkileyen, yok eden, bereket getiren materyallerden
kaynaklanan güçlük ve tutarl›l›k malzemelerini oluflturur
böylelikle. Peki, bu materyaller hangi özden yap›lm›flt›?
Bu öz bir tür pekifltirilmifl insan›n zekâs›d›r: araflt›ran
zekâ, soru soran, ç›kar›mlarda bulunan, kendini
gösteren, her düzeyde ileriyi görebilen zekâ. Müzik ile
genel anlamda sanat kaç›n›lmaz olarak bir pekifltirme,
zekân›n maddeleflmesidir. Do¤al olarak bu zekâ, her ne
kadar insanl›k bak›m›ndan evrenselse de, bireyden bireye
ve bireyler aras›ndaki ayr›flmaya neden olan yetenek ile
çeflitlenerek farkl›laflm›flt›r.
Yetenek o zaman zekân›n bir niteli¤i, zindeli¤i ve
zenginli¤inin derecelendirilmesidir. Çünkü zekâ esas
olarak beyin ve vücut hücrelerindeki milyarlarca karfl›l›kl›
al›flveriflin, tepkimelerin, enerji transformasyonlar›n›n bir
ifadesi ve sonucudur. Astrofizik görsel örnek olarak ele
al›n›rsa, t›pk› günefl partikülleri, gezegenler, galaksiler ve
galaksi kümelerinin do¤uflu ya da y›ld›z tozuna
dönüflümü gibi zekâ da hücrelerin minimal hareketleri ve
yo¤unlaflmalar› nedeniyle ald›¤› flekildir denebilir. Ancak
bu imge en az›ndan bir düzeyde tersine çevrilmifltir
çünkü bu beynin s›cak hücreleri ile vücudunkiler aras›nda
karfl›l›kl› bir al›flveriflle sonuçlanabilir -bir “so¤uk atefl”;
müzi¤in güçlü bir yo¤unlaflt›r›c› olmas›yla sonuçlan›r ve
belki de müzik öbür sanatlardan daha güçlüdür. ‹flte bu
nedenle tarihin bize ö¤retti¤i gibi müzi¤in belli bafll›
fethedilmifl alanlar›yla birkaç matematik realizasyonu
aras›ndaki karfl›laflt›rma tablosunu veriyorum. Bu tablo
köklerinden (antik dönem) bu yana müzi¤in kat etti¤i
yollardan birini gösteriyor ve bin y›ll›k dönemde gözle
görülür bir istikrarla giderken yirminci yüzy›lda güçlü bir
ivme kazan›yor. Bu da, moda olmaktan de¤il, ama
müzi¤in soyutlamaya do¤ru yo¤unlaflma kabiliyetinin
öbür sanatlardan çok daha fazla derinlikli olan
do¤as›ndan kaynaklan›yor. Bunun sonucu olarak da yeni
bir tür müzisyenin gerekli oldu¤u anlafl›l›yor, yani, ses
organizasyonunda birkaç düzeyde genelleme ve
karmafl›kl›¤a do¤ru meyleden özgür ve soyut yeni
biçimleri tasarlayacak sanatç› anlam›na geliyor. Örne¤in,
Markov zincirleri ya da interlok (iç içe) olas›l›k
fonksiyonlar› kompleksi üzerine kurulmufl bir biçim, yap›,
organizasyon müzi¤in birkaç katman›na, mikro, mezzo
ve makro kompozisyonlara ayn› anda aktar›labiliyor.
Bu husus görsel alana da tafl›nabilir, örne¤in, lazer
›fl›nlar›yla ve Cluny Polytope’u ve Georges Pompidou
Merkezi Diatope’u elektronik flafllar›yla yap›lacak bir
gösteri. Art›k hiç bir fley bizi sanat ve bilim aras›ndaki
iliflkiyi öngörmekten al›koyamaz, özellikle de sanat ve
matematik aras›nda; çünkü sanat sorunlar› “ortaya
atacak”, matematikse yeni teorileri kotaracak, kotarmal›
da zaten. Tasarlayan sanatç›n›n bilgi ve beceri sahibi
olmas› gereken alanlar: matematik, mant›k, fizik, kimya,

biyoloji, genetik bilim, paleontoloji (biçimlerin evrimi
için), befleri bilimler ve tarih -k›saca bir tür evrensellik
ama biçim ve mimarinin kurdu¤u, bunlara yönelik ve
yine bunlardan kaynaklanan bilgi. Bu birbirinden farkl›
disiplinlerin biçim ve mimarisiyle u¤raflan, de¤iflmez
özelliklerini ve bazen milyonlarca y›l sürebilen dönüflüm
yasalar›n› inceleyen yeni bir genel morfoloji biliminin
temelini atma zaman› da geldi. Bu yeni bilimin zemini
zekân›n gerçek yo¤unlaflmas› olmal›, yani, duyular›m›z›n
ve al›flkanl›klar›m›z›n anekdotlar›ndan ar›nm›fl bir soyut
yaklafl›m. Örne¤in, dinozorlar›n biçimsel omurga evrimi,
biçim biliminin dosyas›na eklenecek paleontolojik bir
dokümand›r. fiimdi de sanat›n üzerinde yükseldi¤i temel
sisteme dalal›m. Sanat›n ç›karsama mekanizmas›n›n
do¤as›yla ortak bir fleyleri vard›r; bu mekanizma tüm
matematiksel bilimler, fizik ve canl›lar üzerine olan
teorilerin eylemde bulundu¤u zemini oluflturur.
Gerçekten de mimarl›k, edebiyat, müzik, resim, tiyatro,
dans ve bunun gibi sanat dallar›nda oranlaman›n
oyunlar› say›lar›n oyunlar›na indirgenebilirdir -süreklilik,
yak›nl›k, zaman›n içi ya da d›fl›, topolojik öz oyunlar›- tüm
bunlar en keskin mant›ksal anlamda ç›karsama
alan›ndad›r. Bu alan›n ötesinde de deneysel mod
matemati¤i de içeren bilimler taraf›ndan yarat›lm›fl
teorilere ya meydan okur ya da teyit eder. Öklid karfl›t›
geometri ve Goedel teoreminden bu yana matemati¤in
de deneysel bilim oldu¤u, ama öbür bilimlerden çok
daha uzun zamanl› oldu¤u kabul görmeye bafllad›. Deney
teoriyi ac›mas›zca, hiç de düflünmeksizin oluflturur ya da
bozar. Art›k sanatlar da daha zengin ve karmafl›k bir
tarzda deneysel mod taraf›ndan yönetilmektedir.
Gerçektende, bir sanat eserinin de¤eri konusunda kesin
ve sonsuz geçerlili¤in nesnel ölçütleri yoktur ve hiç
olmayacakt›r da, t›pk› hiç bir bilimsel “do¤ru”nun kesin
olmad›¤› gibi. Ama iki eylem moduna –ç›karsama ve
deneysel– ilaveten sanat ne ç›karsama ne de deneysel
olan, an›nda kendini açan bir üçüncü modda hayatiyet
bulur. Güzelli¤in sergilenmesi sanattan anlamayana da
t›pk› uzman›na oldu¤u gibi derhal, do¤rudan
sunulmal›d›r. Göz önüne serme sanat›n gücünü
oluflturur ve bunun bilime olan üstünlü¤ünü gösterdi¤i
anlafl›l›r çünkü ç›karsama ve deneysel gibi iki boyutta
yaflayan sanat üçüncü bir olas›l›¤a da sahip; en gizemli
yan› da sanat›n nesnesini yaratan kiflinin her türlü estetik
bilimden kaçm›fl ve hep ç›karsama ile deneyselin
okflamalar›na kendini b›rak›vermifl olmas›d›r. Ama öte
yandan da sanat yaln›zca ortaya ç›kar›p sergileme ile
yaflayamaz. Tüm zamanlar›n sanat tarihi ve uygarl›klar›n
gösterdi¤i gibi sanat ç›karsama ve teyidi için ve deneysel
do¤rulu¤u için gerçekten de kaç›n›lmaz bir gereksinim
olan organizasyona (rastgelelik dahil) mutlaka sahip
olmal›d›r. 
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Ç‹N‹L‹ KÖfiK’TE KONSER
CONCERT AT THE KIOSK

Lat›ca Honda-Rosenberg keman violin
Alexander-Serge› Ramírez gitar guitar

Niccolò Paganini
Keman ve Gitar ‹çin Sonata Concertata, La Majör, 
Op. 61, MS 2
Sonata Concertata for Guitar & Violin in A Major,
Op.61, MS2
Allegro spiritoso
Adagio assai espressivo
Rondeau. Allegretto con brio, Scherzando

Keman ve Gitar ‹çin Cantabile, Re Majör, Op. 17, MS 109
Cantabile for Violin and Guitar, in D Major, Op.17,
MS109

Heinrich Wilhelm Ernst
“Die letzte Rose” Üzerine Varyasyonlar (Solo Keman)
Variations on “Die Letzte Rose” (Violin Solo)

Manuel de Falla
‹spanyol Popüler Halk fiark›lar›
(Keman ve Gitar ‹çin Düzenleme)
Canciónes Populares Españolas 
(Arr. for Violin & Guitar)
1. El Paño Moruno • 2. Asturiana • 3. Jota • 4. Nana
5. Canción • 6. Polo

Carlo Domeniconi
Koyunbaba, Op. 19 (Solo Gitar ‹çin Süit Suite for Solo
Guitar)
Moderato
Mosso
Cantabile
Presto

Máximo Diego Pujol 
Buenos Aires Süiti’nden (Solo Gitar)
From Buenos Aires Suite (Guitar Solo)
Pompeya
San Telmo

Astor Piazzolla
Histoire du Tango (Keman ve Gitar ‹çin For Violin and
Guitar)
Bordel 1900
Café 1930
Night club 1960

Lat›ca Honda-Rosenberg
Latica Honda-Rosenberg genç kemanc›lar kufla¤›n›n önde
gelen temsilcileri aras›ndad›r. 1998 y›l›nda Moskova’daki
Çaykovski Yar›flmas›’nda gümüfl madalya alarak kendisine
uluslararas› kariyer yapma yolunu açt›. Müzik dergisi The
Strad flöyle yazd›: “Kendine güveniyle güçlü iradesi akla
hemen Heifetz’i getiriyor. Müziksel üslubuyla çalma tarz›
incelikli, anlaml›, duyarl› ve renkli ya da k›saca: harika,
ruhu flenlendirici.” H›rvat bir viyolonsel sanatç›s› ile Japon
bir flanc›n›n çocu¤u olarak dünyaya gelen Latica Honda-
Rosenberg Almanya’da büyüdü ve keman çalmaya dört
yafl›nda bafllad›. Dokuz yafl›ndayken Detmold Müzik
Okulu’nda Tibor Varga’n›n genç bir ö¤rencisi oldu.
E¤itimine Madrid Escuela Superior de Música Reina
Sofia’da ve Musikhochschule Lübeck’de Zakhar Bron ile
devam etti. Almanya Radyosu’nda “‹lkler” dizisinde çald›
ve solist olarak ilk konserini Berlin Filarmoni’de Deutches
Sinfonie-Orchester Berlin’in eflli¤inde 1989’da verdi.
O günden sonra Bonn Beethovenhalle, Hanover NDR
Radyo Filarmoni, Leipzig MDR Senfoni, Stuttgart Oda,
Lausanne Oda, Lucerne Senfoni, Zürih Oda, Belçika
Ulusal, Rus Devlet, Tokyo Senfoni, Prag Oda ve Çek
Filarmoni orkestralar›yla solist olarak bir araya geldi.
Sanatç› çald›¤› barok solo konçertolar›n yan› s›ra, yaln›zca
Mozart, Beethoven, Brahms, Çaykovski’den Bartók’a,
fiostakoviç’ten Prokofiev’e uzanan büyük bestecilerin
eserlerini icra etmekten de¤il, daha az tan›nan Robert
Schumann, Erich Wolfgang Korngold ve Jaques Loussier
gibi bestecilerin konçertolar›n› seslendirmekten de büyük
mutluluk duyuyor. 2000 y›l›ndan bu yana yaln›zca
Oehms Classics etiketiyle kay›t yap›yor; Bloch, Prokofiev
(oda müzi¤i), fiostakoviç ve Çaykovski’nin solo
konçertolar›ndan gerçeklefltirdi¤i üç kay›t yay›nland› ve
Ernst Bloch oda müzi¤i kayd› The Strad dergisince ay›n
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made at once, directly, to the person ignorant of art just
as to the connoisseur. Revelation makes the force of art
and, it seems, its superiority over the sciences because,
living in the two dimensions of the inferential and
experimental, art possesses this third possibility, the
most mysterious of all, the one that makes the objects of
art escape any aesthetic science all the while indulging
in the caresses of the inferential and the experimental.
But on the other hand, art cannot live only by means of
revelation. Art must have, as shown to us by the history
of art of all times and all civilizations–indeed, it has an
imperious need of–organisation (including that of
randomness), therefore of inference and of its
confirmation, therefore of its experimental truth.
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övgülerle karfl›lanm›flt›r. Bir süre önce Deutsche
Grammaphon kayd› “Odyssey” Eco-Magazine taraf›ndan
ay›n CD’si seçildi. 2007 y›l›nda Deutsche Grammaphon
Gitar Ustalar› CD’sini yay›nlad› ve CD’de Andrés Segovia,
Pepe Romero, Narciso Yepes, Paco Pena ve Alexander-
Sergei Ramìrez kay›tlar› yer almaktayd›. Sanatç›n›n ilgisi
bir süredir romantik gitar üzerine odakland›, Sheila
Arnold ile pek al›fl›lmad›k bir gitar ve fortepiyano
birlikteli¤i oluflturarak çal›yorlar. 1997 y›l›nda sanatç›,
Maurice Summerfield’in Klasik Gitar; 1800’den Bu Yana
Evrimi, ‹crac›lar ve Kifliler sözlü¤üne girdi. Almanya
Düsseldorf’ta Robert-Schumann Hochschule’de profesör
olan Alexander-Sergei Ramìrez düzenli olarak gitar
festivallerine davet ediliyor; ustal›k s›n›flar› düzenliyor;
de¤iflik uluslararas› gitar yar›flmalar›nda jüri üyeli¤i
yap›yor.

Alexander-Serge› Ramírez
Since winning the first Prize at the Alhambra
International Guitar Competition in Spain Alexander-
Sergei Ramírez has established himself as one of the
leading concert guitarist of his generation. Alexander-
Sergei Ramírez was born in Lima, Peru, and studied the
guitar with Prof. Maritta Kersting in Germany, with José-
Luis González in Alcoy, Spain and with Pepe Romero in
both Spain and the USA. Ramírez has appeared
throughout the world in recitals, chamber concerts (with
partners including mezzo-soprano Anne Sofie von Otter,
violinists like Renaud Capuçon or Daniel Hope, guitarist
Pepe Romero, the Amati or Rosamunde String-Quartet)
and as soloist in orchestral concerts which have often
entailed radio or television recordings. Some of the most
significant milestones in his career to date have been
appearances at the Salzburg Festival, Schleswig-Holstein
Music Festival, Rheingau Music Festival, Semanas
Interamericanas (Washington, DC), as well as at the
main halls of the Salzburg Mozarteum and Zurich
Tonhalle and at Lima’s Teatro Municipal. His first four
albums on Denon were received with critical acclaim by
the music press: “on all levels... Prime Want List
material” (Fanfare), “there are other fine versions
available of the Ginastera Sonata but none better than
this one” (John Duarte in Gramophone) and “ultimative
Villa-Lobos” (Musikmarkt). His recording dedicated to
the works of the Paraguayan composer Agustín Barrios-
Mangoré was released on Deutsche Grammophon in
2002 and was hailed: “an important addition to the
guitar-catalogue” (American Record-Guide) and “the most
engrossing 75 minutes I have ever heard” (Matanya
Ophee). His latest Deutsche Grammophon recording,
“Odyssey”, a musical voyage around the world with
compositions from Spain, Russia, Japan, Australia,
Puerto Rico, Peru and Cameroon, was released in April
2004, “a multivision for the ears and of briliant quality”
(Akkustik Gitarre). “Odyssey” was selected “CD of the
month” by Ecos-Magazine. 2007 Deutsche Grammophon
released the CD “Masters of the Guitar”, with recordings

by Andrés Segovia, Pepe Romero, Narciso Yepes, Paco
Pena and Alexander-Sergei Ramírez. Since several years
his interest also focuses on the “Romantic Guitar”,
performing in the unusual Duo-combination of guitar
and fortepiano with Sheila Arnold. In 1997 Ramírez was
included in Maurice Summerfield´s dictionary The
Classical Guitar – It´s Evolution, Players and Personalities
Since 1800. Ramírez, professor at the Robert-Schumann
Hochschule, Düsseldorf (Germany), is frequently invited
to guitarfestivals, is giving worldwide masterclasses and
is jurymember of different international guitar
competitions.

PROGRAM NOTLARI

Niccolò Paganini (1782–1840)
Keman ve Gitar ‹çin Sonata Concertata, La Majör, Op. 61,
MS 2*
Allegro spiritoso
Adagio assai espressivo
Rondeau. Allegretto con brio, Scherzando

Paganini’nin “Dedicata alla Signora Emilia di Negro”
bafll›¤›yla 1804’te yazd›¤› Sonata Concertata’da her iki
çalg›ya eflde¤er düzeyde partiler öngörülmüfl, dengeli bir
düo yap›s› sa¤lanm›flt›r. Paganini 1796’da Cenova’da
Marki Gian di Negro’nun saray›ndaki resitalinde ünlü
kemanc› Rudolphe Kreutzer’i de hayran b›rakm›flt›. Daha
sonra gitar bestelerine yöneldi¤inde, bu konçertant
sonat›n› Marki’nin efline ithaf etmiflti. 4/4’lük ölçüde ve
la majör tondaki 1. Bölüm heyecanl› ve çabuk (Allegro
spiritoso) biçimde iki çalg›n›n diyaloguyla bafllar. Gitar ve
kemana eflit güçlükte görevler verilmifltir. Orta bölmede
la minör tonda keman›n triyoleleriyle geliflen bölüm,
majör tonda sona erer. 3/4’lük ölçüde ve la minör
tondaki k›sa 2. Bölüm, a¤›r ve duygulu (Adagio assai
espressivo) flekilde sürer. 6/8’lik ölçüde ve la majör
tondaki 3. Bölüm çabuk ve scherzo (Allegretto con brio.
Scherzando) tarz›nda geliflen bir rondodur. Çalg›lardan
biri akorlarla efllik ederken, di¤er kadanslarla bölümü
ifller. Eser Moretti Sorrento’nun Paganini indeksine göre
MS 2 numaras›n› tafl›r.

Keman ve Gitar ‹çin Cantabile, Re Majör, Op. 17, MS 109*

Dünyan›n en büyük kemanc›lar›ndan biri say›lan Niccoló
Paganini, yeni bir keman tekni¤i gelifltirmifl, konser
turneleriyle o zamana kadarki kemanc›lar› gölgede
b›rakm›fl, adeta bir sihirbaz gibi kabul edilmifltir. Onun
keman konçertolar›, üstün bir teknik gerektiren ve bugün
bile virtüözlerin çal›flma plan› içinde yer alan kaprisleri
yan›nda, flark› söyler gibi anlam›na gelen “Cantabile”
bafll›kl› al›fl›lmam›fl tarzda a¤›r tempolu, ezgisel eseri
ça¤›n ‹talyan operalar› stilinde, kemana adeta
primadonna (baflflark›c›) rolü verilerek Bellini stilinde
yaz›lan en güzel keman parçalar›n›n bafl›nda gelir.
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CD’si seçildi. Dünyan›n pek çok yerinde kat›ld›¤› konser
etkinlikleri d›fl›nda sanatç› 2003 y›l›ndan itibaren
Musikhochschule Freiburg’da keman profesörü olarak
e¤itim vermeye bafllad›. Öte yandan Almanya, ‹talya
(Gustav Mahler Academy), Fransa, H›rvatistan ve
Portekiz’de ustal›k s›n›flar› veriyor. Latica Honda-
Rosenberg 2009 y›l›ndan bu yana Berlin Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde profesördür.

Lat›ca Honda-Rosenberg
Latica Honda-Rosenberg is among the foremost
representatives of the generation of young violinists that
is now established in concert life. Winning the silver
medal at the Tchaikovsky Competition in Moscow in
1998 paved the way for an international career for her.
The music magazine The Strad wrote at the time: “Her
assurance and strength of will immediately brought
Heifetz to mind. Her musical idiom and her playing are
eloquent, expressive, sensitive and variegated, or in
short: wonderful, uplifting.” Born the child of a Croatian
cellist and Japanese singer, Latica Honda-Rosenberg
grew up in Germany and commenced playing the violin
at the age of four. She became a young pupil of Tibor
Varga at the Detmold School of Music when she was
nine. She continued her training with Zakhar Bron in
Madrid at the Escuela Superior de Música Reina Sofia
and at the Musikhochschule Lübeck. Performing in the
series Debut on Deutschland-Radio and accompanied by
the Deutsches Sinfonie-Orchester Berlin, she made her
debut as a soloist at the Philharmonie Berlin in 1989.
She has since appeared as a soloist with the Orchestra of
the Beethovenhalle Bonn, NDR Radio Philharmonic
Orchestra Hanover, MDR Symphony Orchestra Leipzig,
Stuttgart Chamber Orchestra, Lausanne Chamber
Orchestra, Lucerne Symphony Orchestra, Zurich
Chamber Orchestra, Orchestra National de Belgique,
Russian State Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra,
Prague Chamber Orchestra and Czech Philharmonic
Orchestra. Along with the appropriate Baroque solo
concertos, Latica Honda-Rosenberg is happy to play not
only works ranging from Mozart, Beethoven, Brahms,
Tchaikovsky to Bartók, Shostakovich and Prokofiev, but
also such lesser-know concertos as those by Robert
Schumann, Erich Wolfgang Korngold and Jacques
Loussier. Since 2000 Latica Honda-Rosenberg has been
recording exclusively for the Oehms Classics label. Three
recordings with works by Bloch, Prokofiev (chamber
music), Shostakovich and Tchaikovsky (solo concertos)
are already available. The recordings of chamber music
by Ernest Bloch were chosen by The Strad as its CD of
the Month. Apart from her worldwide activities on the
concert platform, since 2003 Latica Honda-Rosenberg
has held a professorship for violin at the
Musikhochschule Freiburg. She also gives master classes
in Germany, Italy (Gustav Mahler Academy), France,
Croatia and Portugal. Since April 2009 she received a
professorship at the Berlin University of the Arts.

Alexander-Serge› Ramírez
‹spanya’daki Elhamra Uluslararas› Gitar Yar›flmas›’nda
birincilik ald›¤›ndan bu yana kufla¤›n›n önde gelen konser
gitar sanatç›s› olarak kendini kabul ettiren Alexander-
Sergei Ramírez Peru’nun Lima kentinde do¤du. Prof.
Maritta Kersting ile Almanya’da, Jose-Luis Gonzales ile
‹spanya Alcoy’da ve Pepe Romero ile ‹spanya ve ABD’de
çal›flt›. Dünyan›n pek çok yerinde mezzosoprano Anne
Sofie von Otter, Renaud Capuçon, Daniel Hope gibi
kemanc›lar, gitarist Pepe Romero, Amarti ya da
Rosmunde Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü gibi sanatç›lar eflli¤inde
resitaller, oda müzi¤i konserleri verdi ve ço¤u zaman
radyo ya da televizyon kay›tlar›yla sonuçlanan orkestra
konserlerinde solist olarak yer ald›. Kariyerindeki belli
bafll› kilometre tafllar› Salzburg Festivali’nde, Schleswig
Holstein Müzik Festivali’nde, Rheingau Müzik
Festivali’nde, Semanas Interamerikanas’ta (Washington
DC) Salzburg Mozarteum’da, Zürih Tonhalle’de ve Lima
Teatro Municipal’de verdi¤i konserlerdir. Denon’dan
ç›kan ilk albümü bas›nda övgüyle karfl›lanm›flt›r: “her
bak›mdan.. En Çok Arananlar Listesi’ndedir” (Fanfare);
“Ginastera Sonat›’n›n baflka güzel versiyonlar› da var ama
hiçbiri bundan iyi de¤il” (Johne Duarte, Gramaphone);
“en son Villa-Lobos” (Musikmarkt). Paraguayl› besteci
Agustin Barrios-Managore’nin eserlerine adad›¤› kayd›
2002 y›l›nda Deutsche Grammaphon’dan ç›km›fl ve
Amerikan Record-Guide taraf›ndan “gitar kataloguna
önemli bir ilave”; Matanya Ophee taraf›ndan ise “hayat›m
boyunca geçirdi¤im en sürükleyici 75 dakika” gibi
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Carlo Domeniconi (1947)
Koyunbaba, Op. 19*
Moderato
Mosso
Cantabile
Presto

Koyunbaba dört bölümden oluflan bir pastoraldir ve
Ege’de Gümüfllük körfezindeki eski bir mezardan
esinlenerek bestelenmifltir. Gitar›n, al›fl›lm›fl düzeninin
d›fl›nda akort edilen telleriyle, de¤iflik bir t›n›
sa¤lanmas›yla canland›r›lan Koyunbaba, türbesi hâlâ o
civarda bulunan ve 150 y›l önce yaflam›fl bir ermifltir.

Máximo Diego Pujol (1957)
Buenos Aires Süiti’nden**
Pompeya
San Telmo

1957 Arjantin, Buenos Aires do¤umlu Máximo Diego
Pujol, Alfredo Vicente Gascón, Horacio Ceballos, Liliana
Ardissone ve Miguel Angel Girollet gibi önemli
e¤itmenlerle sürdürdü¤ü enstrüman e¤itimini Juan José
Castro Provincial Konservatuar›’ndan mezun olarak
tamamlar. E¤itimi s›ras›nda dönemin sayg›n
kompozisyon e¤itmenlerinden biri olan Leónidas Arnedo
gözetiminde armoni ve kompozisyon alan›nda da
kendini gelifltirir. Bir gitar icrac›s› olarak vatan› Arjantin
baflta olmak üzere, Avrupa ve Avustralya’daki pek çok
gitar festivalinde yer al›r. Ayr›ca bir besteci olarak da
eserleri dünyan›n dört bir yan›ndaki festivallerde
birincilikler elde eder. Yap›tlar›nda, Arjantinli büyük
besteci-müzisyen Astor Piazzolla baflta olmak üzere,
folklorik temalar›n ve önemli tango bestecilerinin etkisi
görülür. Ayr›ca do¤up büyüdü¤ü kent Buenos Aires’in de
özel bir etkisi vard›r. ‹flte bu sebeple, Máximo Diego
Pujol’un Buenos Aires Süiti tam anlam›yla, dinleyiciyi
küçük bir flehir turuna kat›lm›flças›na Buenos Aires
sokaklar›nda dolaflt›r›r. Önce ilk tangolar›n popüler
olmaya bafllad›¤› bölge olan Pompeya’ya, oradan oldukça
hofl bir semt olan Palermo’ya, sonra kafeleri, kulüpleri ve
bitpazar›yla ünlü San Telmo ad›ndaki eski bir mahalleye
götürür. Nihayetinde bu renkli flehir turu, al›flverifl
bölgesiyle flehrin ticaret ve ifl dünyas›n›n kalbinin bir
arada att›¤› Microcentro adl› bölümle sona erer. Máximo
Diego Pujol eserlerinde direkt ve karmafl›k olmayan
kompozisyon stili kullan›r. Bu sayede müzi¤inde
beslendi¤i ilham kaynaklar›n› dolays›z yoldan dinleyiciye
aktar›r. Bütün bu özellikler göz önüne al›nd›¤›nda, eserin
çok daha aç›k ve dokunakl› bir yan›n›n varl›¤› rahatl›kla
fark edilir.

Astor Piazzolla (1921–1992)
Histoire du Tango*
Bordel 1900
Café 1930
Night club 1960

Piazzolla Histoire du Tango (Tangonun Tarihi) adl› dört
bölümlü eserini flüt ve gitar için 1985’li y›llarda besteledi.
Arjantin tangosunun dört farkl› dönemini anlatan ve
gitarist Guy Lukowski’ye ithaf edilen eser ilk kez
Belçika’da Liège Uluslararas› Festivali’nde flütist Marc
Grawels ile Guy Lukowski taraf›ndan 1990 versiyonu ile
seslendirildi. Günümüzde uluslararas› bir dans olan
tangonun geçirdi¤i evreler flöyle anlat›lmakta: 1. Bölüm,
Bordel (Genelev) 1900: 1880’lerde Buenos Aires’in
bordello’lar›nda (genelevlerinde) flekillenmeye bafllayan
tangonun 1900’lerdeki fleklini anlat›r. Avrupa’dan
gemilerle gelen Frans›z, ‹talyan, ‹spanyol kad›nlarla
genellikle macerac›lar ve tayfalar›n doldurdu¤u liman
barlar›nda ve genelevlerde, yoksul semtlerde do¤du¤u
öne sürülen tango, o y›llarda flüt, gitar ve arpla
çal›n›yordu; bu çalg›lara daha sonra piyano ve
bandoneon da eklendi. Bugünkünden daha h›zl›, çok
nefleli (Molto giocoso) ve flehvetli olan tarz› ra¤bet
gördü. 2. Bölüm, Café 1930: Bu y›llarda art›k tango ile
dans edilmemektedir. Daha romantik, melankolik, hatta
ümitsizcesine bir anlam kazanm›flt›r. Hem de terfi etmifl,
daha çok kahvehanelerde çal›nmaya bafllam›flt›r.
Orkestra zenginleflmifl; iki keman, iki bandoneon, bas ve
piyanodan oluflan tango orkestras› lirikleflmifl, Carlos
Gardel’in (1887–1935) alt›n ça¤›n› yaflamas›na yol
açm›flt›r. 3. Bölüm, Night Club 1960: Milonga’n›n 8/8’lik
(3+3+2) ritminden, tangonun 4/8’lik ya da 2/4’lük
(3+1+2+2) ritmine ulaflan bu dans Güney Amerika’n›n
bossa-nova gibi yeni danslar›ndan da etkilenmifl, sert ve
kararl› (Deciso) ritme, a¤›r (Lento) ve minör armonilerle
düflünceli pasajlara, bazen güçlü kuvvetli (Pesante)
anlara dönüflmüfl, bazen de hüzünlenmifl (Tristemente),
yani sofistike olmufl, gece kulüplerinde, Night Club’larda
yerini bulmufltur. Piazzolla sorar: Bu evrim mi, yoksa
devrim midir?

* Program Notlar›: ‹rkin Aktüze
** Program Notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
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Heinrich Wilhelm Ernst (1814–1865)
“Die letzte Rose” Üzerine Varyasyonlar**

Virtüöz bir kemanc› olarak Moravyal› Heinrich Wilhelm
Ernst zaman›n›n gerçek bir efsanesiydi. Ne yaz›k ki ses
kay›t teknolojisi geliflemeden hayat›n› kaybetti. “Yaz›n Son
Gülü” bafll›kl› çok popüler bir ‹rlanda flark›s›n›n temas›
üzerine kurguland›¤› için Die Letzte Rose altbafll›¤›n› alan
bu etüt, sol majör tonalitedeki girifl bölümü, tema ve
varyasyonlardan oluflur. ‹talyan kemanc› ve besteci
Antonio Bazzini’ye (1818–1897) ithaf etti¤i bu en önemli
eseriyle Ernst, belki de bir anlamda tüm ‹talyan
virtüözlerin en büyü¤üne, yani kendisi ve Bazzini’nin de
yer ald›¤› virtüöz okulunun kurucusu ve büyük hayran›
oldu¤u Niccolò Paganini’ye sayg›s›n› sunmufl olur.
Bu etüt kesinlikle Paganini’nin eflliksiz solo varyasyon
formundaki yap›tlar›na öykünen ve onlar›n seviyesini
aflmaya çal›flan bir anlay›fl› içermektedir. Dramatik bir
giriflten sonra tema, yo¤un bir efllik partisinin varl›¤›na
karfl›n, lirik bir flekilde sunulur. Bunu takip eden dört
varyasyonun ilki, üçlü, dörtlü ve oktavlarda duyurulan son
derece parlak süslemeler yuma¤›d›r. Göz kamaflt›r›c›
güzellikteki bir spiccato çaprazyay arpej çal›flmas›,
zamanla kapan›fl ölçüleri için ancak iki dizek üzerinde
gösterilebilecek bir notasyonu talep eder. Üçüncü
varyasyon teman›n yükselen üç notas›n›n bafllang›ç
figürünü ele al›r ve bunu kahramans› bir polifonik yap›ya
dönüfltürür. Dördüncü varyasyon ak›c› ve h›zl› gamlar› sol
elle elde edilen pizzicato notalar›yla ve armoniklerle
birlefltirir. Armonikler gelifltirilmifl finalin öncüsü
niteli¤indedir. Paganini’nin kaprislerinde görülebilecek
düzeyde bir bravura gösterifl sunar.

Manuel de Falla (1876–1946)
‹spanyol Popüler Halk fiark›lar›*
1. El Paño Moruno
2. Asturiana
3. Jota
4. Nana
5. Canción
6. Polo

Endülüs do¤umlu Manuel de Falla’n›n Flamenko
ezgilerinin ritmik özelliklerini de de¤erlendirerek 1914’te
mezzosoprano (ya da bariton) ve piyano için yazd›¤›
7 ‹spanyol Halk fiark›s› o kadar sevilmiflti ki, sonradan
keman, viyolonsel ve gitar düzenlemeleri yan›nda Luciano
Berio (1978) ve Ernesto Halffter gibi müzikçiler taraf›ndan
ses ve orkestraya da uygulanm›flt›r. Bunlar aras›nda en
çok çal›nan›, eserin ithaf edildi¤i kemanc› Paul
Kochanski’nin (1887–1934) keman-piyano düzenlemesidir.
Ancak Kochanski burada ikinci parçay› kullanmam›flt›r.
En tipik uygulamalardan biri de ünlü gitar ö¤retmeni
Emilio Pujol’un (1886–1980) flan ve gitar için olan›d›r.
Eser özgün flekliyle ilk kez Madrid’te 14 Ocak 1915’te Luisa
Vela ve piyanoda bestecinin eflli¤iyle seslendirilmifltir.
Notas› 1922’de Paris’te Max Eschig taraf›ndan yay›mlanan

eserin yaz›l›fl öyküsü de ilginçtir. Besteci La Vida Breve
Operas›’n›n temsili için Paris’te bulundu¤u s›rada, opera
sanatç›lar›ndan biri, ilerde verece¤i bir resitalde söylemeyi
düflündü¤ü ‹spanyol halk ezgileri için de Falla’dan ö¤üt
ister. fian ö¤retmeni olan bir Yunanl› da, konseri için de
Falla’n›n Yunan halk flark›lar›n› armonize etmesini önerir.
Falla kendi ülkesininkiler için hemen çal›flmaya bafllar ve
Madrid’e dönmeden taslaklar› tamamlar. Ancak
‹spanya’da çeflitli düzeltmelerden sonra haz›r flekle sokar.
Günlük yaflam›n tipik minyatür skeçler biçiminde
yans›t›ld›¤› eser, El Paño Moruno (Magrib Kumafl›) adl›
parçayla nefleli ve canl› (Allegretto vivace) tempoda bafllar.
Flamenko’nun tipik bir özelli¤inin (3/4 ve 3/8’lik
ölçülerdeki sürekli de¤iflimin) kullan›ld›¤› flark›daki sözler,
aflktaki ba¤l›l›kla ilgilidir: Lekeli bir kumafl pazarda nas›l
fazla para etmezse, sadakatsiz bir sevgilinin de de¤erinin
çok olmayaca¤› anlat›l›r. Parçan›n bafl›ndaki dört mezürlük
bas partisi giriflini de Falla, Üç Köfleli fiapka’da
de¤irmenciyi karakterize etmek için de kullanm›flt›r.
Seguidilla Murciana (Murcia Seguidilla’s›) adl› 2. flark›
3/4’lük ölçüde, nefleli ve esprili (Allegro spiritoso)
tempodad›r. Bu canl› flark› Seguidilla dans›n›n,
‹spanya’n›n Akdeniz k›y›s›ndaki Murcia bölgesinde
oynanan türünü yans›t›r. 3/4’lük ölçüde ve sakin
tempodaki Asturiana, ‹spanya’n›n kuzeyinde, Atlantik
k›y›s›ndaki Asturia bölgesine özgü hüzünlü bir ezgidir.
Bu duygulu flark›da, do¤a âfl›¤a sempati duymakta, yeflil
çam a¤ac› onunla birlikte a¤lamaktad›r. 4. flark› Jota,
3/8’lik ölçüde, h›zl› tempoda, ‹spanya’n›n kuzey bölgesi
Aragon’dan kaynaklanan, Flamenko olmayan tipik bir halk
dans›d›r. Bir veya daha fazla çiftin yapt›¤› bu dansa
kastanyetler efllik eder. De Falla’n›n bu jota’s›n›n sözleri
ise gençlik aflk›n›n sab›rs›zl›¤›n› konu al›r: ‹ki genç sevgili
aflklar›n› saklar, çünkü k›z›n annesinin baflka planlar›
vard›r: “Bu konuyu konuflmad›¤›m›z için birbirimizi
sevmedi¤imizi san›yorlar, yüreklerimizi böyle inceliyorlar...
fiimdi evinin ve pencerenin önünden uzaklaflmam gerek,
yar›na kadar. Annen isterse be¤enmesin...” Jota canl› bir
dansla aç›l›r. Bu kez piyano, gitar› taklit eder. A¤›r bölme
ise romantik bir flark›d›r, aflk› simgeler. Sonra yine
h›zlanan dans, efllik çalg›s›n›n sundu¤u sakin bölmeyle
sona erer. 5. flark› Nana, 2/4’lük ölçüde, zarif ve sakin,
do¤uya özgü, Endülüs tarz› bir ninnidir: “Tatl› uyu yavrum,
sabahy›ld›z›m” diye bafllayan flark› monoton efllikte
duyurulur. 6. flark› Canción (fiark›) düzensiz 6/8’lik ölçüde,
sevilen kad›n›n âfl›¤›na ihanet ederek ona verdi¤i ac›y›
zarif biçimde anlatan bir a¤›tt›r: “O haince bakan gözlerini
yok edece¤im. Onlara bakman›n bir fley yapmayaca¤›n›
düflünüyorsun, onlar beni sevmedi¤ini söylüyor ama
önceden böyle de¤ildi...” Son flark› Polo, 3/8’lik ölçüde,
canl› (vivo) tempoda, Seguidilla’ya benzeyen, senkoplu
çal›nan bir Endülüs halk flark›s› türüdür. Flamenko
biçiminde tutkulu bir Çingene ezgisi, flark›c›lar›n “ay”
biçiminde hayk›r›fllar›n› yans›t›r. Sözleri ise aflka karfl› bir
lanetlemedir; aflkla ac› çekmeyi ö¤retir: “Yüre¤imde
kimseye anlatmayaca¤›m bir keder tafl›yorum. Aflka ve
bana bu duyguyu verenlere lanet olsun...”
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V‹YANA F‹LARMON‹ ORKESTRASI &
RICCARDO MUTI
VIENNA PHILHARMONIC
ORCHESTRA & RICCARDO MUTI

Viyana Filarmoni Orkestras›
V›enna Ph›lharmon›c Orchestra
R›ccardo Mut› flef conductor

Wolfgang Amadeus Mozart
Do Majör Senfoni No. 36, KV 425, “Linz”
Symphony in C Major, No.36, KV425, “Linz”
Adagio-Allegro spiritoso
Andante
Menuetto
Finale (Presto)

Franz Schubert
Si minör Senfoni, No. 8, D 759, “Bitmemifl”
Symphony in B minor, No.8, D759, “Unfinished”
Allegro moderato
Andante con moto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Si minör Senfoni, No. 6, Op. 74, “Pathetique”
Symphony in B minor, No.6, Op.74, “Pathetique”
Adagio-Allegro non troppo
Allegro con grazia
Allegro molto vivace
Adagio lamentoso

R›ccardo Mut›
Riccardo Muti Napoli’de do¤du; orada Vincenzo Vitale’nin
yönetti¤i San Pietro a Majella Konservatuar›’nda e¤itim
gördü ve üstün baflar›yla mezun oldu. Ard›ndan Bruno
Bettinelli ve Antonio Votto ile çal›flt›¤› Guiseppe Verdi
Konservatuar›’ndan Beste ve Orkestra fiefli¤i diplomas›
ald›. 1967 y›l›nda Milano’daki orkestra flefleri için
düzenlenen Guido Cantelli Yar›flmas› yüksek jürisi
taraf›ndan oybirli¤i ile birinci seçildi¤inde ilk kez
elefltirmenlerin dikkatini çekti. Ertesi y›l 1980’e kadar
sürdürece¤i görevine, Maggio Musicale Fiorentino’nun
orkestra flefli¤ine atand›. Henüz 1971 y›l›nda Muti,
Herbert von Karajan taraf›ndan Salzburg Festivali’nde
fleflik yapmak üzere davet edildi; bu davet, bundan sonra
kat›laca¤› pek çok etkinli¤in ilki oldu ve bu y›l Muti,
Avusturya Festivali’yle bu muhteflem sanatsal iflbirli¤inin
k›rk›nc› y›l›n› kutlad›. 1970’lerde Filarmoni’nin Otto
Klemper’den sonraki flefiydi (1972–1982). 1980 y›l›ndan
1992 y›l›na kadar Philedelphia Orkestras›’n›n müzik
direktörlü¤ünü Eugene Ormandy’den devral›p sürdürdü.
1986 y›l›ndan 2005 y›l›na kadar Teatro alla Scala’n›n
müzik direktörlü¤ü s›ras›nda Mozart-Da Ponte Üçlemesi
ve Wagner’in dörtlü bir dizi olarak yazd›¤› Ring operas›
gibi projeleri gerçeklefltirdi. Repertuar klasikleriyle birlikte
birçok ihmal edilen ve az sahnelenmifl eseri gün ›fl›¤›na
ç›kard›. Bunlar 18. yüzy›l Napolitan okulundan enfes
parçalar, Gluck, Cherubini, Spontini’den ve son
zamanlarda da Les dialogues des Carmélites eserinin
bestecisi Poulenc’ten operalard›. Sonuncu eser Muti’ye
elefltirmenlerin sayg›n Abbiati Ödülü’nü kazand›rd›.
Restorasyon geçiren La Scala’n›n 7 Aral›k 2004’deki
muazzam aç›l›fl konserinde Antonio Salieri’nin, La
Scala’n›n ilk aç›l›fl gecesi için besteledi¤i 1778 tarihli
Europa Riconosciuta operas›n› seslendirildi ve Muti’nin
La Scala’da müzik direktörü olarak geçirdi¤i uzun dönem
böylece sona erdi. Ola¤anüstü kariyeri boyunca Riccardo
Muti, dünyan›n en önemli orkestralar›ndan ço¤unu
yönetti: Berlin Filarmoni’den Bayericher Rundfunk’a,
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Riccardo Muti” consisting of 14 hours of his operatic and
symphonic recordings made with all the orchestras he
has conducted throughout his career. On December 14
2003, he conducted the long-awaited opening concert of
the newly renovated Opera House “La Fenice” in Venice.
In 2004 Muti founded the “Luigi Cherubini” Youth
Orchestra, consisting of young musicians selected, 
by an international committee, from some 600
instrumentalists from all over Italy. With the Cherubini
Orchestra, he is running a new project dedicated to the
Neapolitan School of the 18th Century for the Salzburg
Whitsun Festival started in May 2007 with great success
and continuing for five years. Muti’s vast recording
activities, already significant during the 1970s, have
received recognition in the form of many prizes from
specialist critics, and span from the classical symphonic
and operatic repertory to contemporary works of the
twentieth century. Riccardo Muti’s social and civic
conscience as an artist is demonstrated by concerts in a
number of places symbolising our troubled past and
contemporary history, which he has conducted in the
context of the productions put on as part of the Ravenna
Festival’s “Le vie dell’Amicizia” (The Paths of
Friendship) project. These include Sarajevo (1997 and
2009), Beirut (1998), Jerusalem (1999), Moscow
(2000), Yerevan and ‹stanbul (2001), New York (2002),
Cairo (2003), Damascus (2004), El Diem, Tunisia
(2005), Meknès (2006), Rome (2007) with La Scala
Philharmonic Orchestra and Chorus, the Orchestra and
Chorus of the Maggio Musicale Fiorentino, and the
“Musicians of Europe United,” a group made up of the

top players of Europe’s major orchestras. Innumerable
honours have been bestowed on Riccardo Muti over the
course of his career. He has been made a “Cavaliere di
Gran Croce” (Knight of the Great Cross) of the Italian
Republic and has received the City of Milan’s “Gran
Medaglia d’Oro,” as well as the “Verdienstkreuz” from
the German Republic. He was awarded the Légion
d’Honneur in France and made a Knight of the British
Empire by Queen Elizabeth II in Britain. The Salzburg
Mozarteum awarded him its silver medal for his
contribution to Mozart’s music and he has been elected
as an Honorary Member of the Wiener Hofmusikkapelle
and the Wiener Staatsoper. The Russian President Putin
awarded him the Order of Friendship and the State of
Israel has honoured him with the “Wolf” prize for the
arts. He has received honorary degrees from many
universities in Italy and abroad. In May 2008 the
Chicago Symphony Orchestra Association appointed
Riccardo Muti as its 10th music director. He begins a
five-year contract as music director this year in
September. In this same season, he becomes director of
the Rome Opera House.
For more information: www.riccardomuti.com

Viyana Filarmoni Orkestras›
Viyana Filarmoni’den baflka Avrupa klasik müzik tarihi ve
gelene¤i ile bu kadar özdefllefltiren belki de baflka hiçbir
müzik toplulu¤u yoktur. 160 y›ll›k tarihi süresince
müzi¤in baflkentindeki en tan›nm›fl orkestran›n
müzisyenleri, bu müziksel dönemle bütünleflmifllerdi;
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New York Filarmoni’den Frans›z Ulusal Orkestras›’na
kadar birçok orkestra ve tabii, özellikle önemli ve yak›n
ba¤larla ba¤land›¤›, 1971 y›l›ndan bu yana Salzburg
Festivali’ne birlikte kat›ld›¤› Viyana Filarmoni... Viyana
Filarmoni’nin 150. y›l›n› kutlama konserini yönetmek
üzere davet edilen Muti’ye Orkestra’n›n arma¤an› olarak
bir alt›n yüzük verildi; bu yüzük özel bir sevgi ve onur
niflanesi olarak yaln›zca seçilen birkaç flefe verilmifltir.
2003 y›l› Nisan ay›nda Fransa’n›n ulusal radyo kanal›
France Musique, “Journée Riccardo Muti” bafll›kl›
14 saatlik programda kariyeri boyunca yönetti¤i tüm
orkestralar taraf›ndan seslendirilen opera ve senfoni
kay›tlar›ndan seçmeleri yay›nlad›. 14 Aral›k 2003 tarihinde
Venedik’teki yenilenen opera binas› Le Fenice’in uzun
süredir beklenen aç›l›fl konserini yönetti. 2004 y›l›nda
Muti, ‹talya’n›n her yöresinden gelerek uluslararas› bir
komite taraf›ndan 600 müzisyen aras›nda seçilen
gençlerden oluflan Luigi Cherubini Gençlik Orkestras›’n›
kurdu. Cherubini Orkestras› ile Salzburg Whitsun
Festivali için May›s 2007 y›l›nda bafllayan ve 18. yüzy›l›n
Napolitan okuluna adanan befl y›ll›k yeni bir projeyi
büyük bir baflar›yla yürütüyor. Daha 1970’li y›llarda
önemli ölçüde gerçekleflen kay›t etkinlikleri uzmanlaflm›fl
elefltirmenlerden çeflitli ödüllerle taçland›r›l›yor ve bu
kay›tlar klasik senfonik repertuardan yirminci yüzy›l›n
ça¤dafl eserlerine aç›lan genifl bir yelpazeyi içeriyor.
Riccardo Muti’nin bir sanatç› olarak toplumsal ve
yurttafll›k bilinci, zorluklarla dolu geçmiflimizi ve ça¤dafl
tarihimizi simgeleyen bir tak›m yerlerde verilen ve
Ravenna Festivali’nin “La vie dell’Amicizia” (Dostlu¤a
Giden Yollar) projesi kapsam›nda yönetti¤i yap›mlarda
ortaya kondu. Bu konserler Sarajevo (1997 ve 2009),
Beyrut (1998), Kudüs (1999), Moskova (2000), Erivan ve
‹stanbul (2001), New York (2002), Kahire (2003), fiam
(2004), El Diem, Tunus (2005), Meknés (2006), Roma
(2007) kentlerinde La Scala Filarmoni Orkestras› ve
Korosu, Maggio Musicale Fiorentino Orkestras› ve
Korosu, bir de Avrupa’n›n belli bafll› orkestralar›nda çalan
en iyi sanatç›lardan oluflan bir grup olan Birleflmifl
Avrupa Müzisyenleri ile gerçekleflti. Riccardo Muti’ye
kariyeri boyunca say›s›z onur ödülleri bahfledildi. ‹talya
Cumhuriyeti taraf›ndan Cavalieri di Grande Croce (Büyük
Haç fiövalyesi) ve Milano flehrinden Gran Medaglia
d’Oro (Büyük Alt›n Madalya’s›n›) ald›, Almanya’dan
Verdienstkreuz (Liyakat Niflan›) verildi. Fransa’da Legion
d’Honneur (Onur Niflan›) ile ödüllendirildi ve
‹ngiltere’de Kraliçe II. Elizabeth taraf›ndan Britanya
‹mparatorlu¤u fiövalyesi ilan edildi. Salzburg Mozarteum
Muti’yi, Mozart müzi¤ine katk›lar› dolay›s›yla gümüfl
madalya ile ödüllendirdi ve Wiener Hofmusikkapelle ve
Wiener Staatsoper Onur Üyeli¤i’ne seçildi. Rusya Devlet
Baflkan› Vladimir Putin taraf›ndan Dostluk Niflan› ile
‹srail devleti taraf›ndan ise Wolf (Kurt) sanat ödülü ile
onurland›r›ld›. ‹talya ve ‹talya d›fl›nda birçok
üniversiteden fahri diplomalar ald›. 2008 may›s ay›nda
Chicago Senfoni Orkestra Toplulu¤u Riccardo Muti’yi 10.
müzik direktörü olarak atad› ve eylül ay›nda befl y›ll›k

kontrat ile müzik direktörü olarak yeni görevine bafllad›.
Ayn› sezonda Roma Operas›’n›n direktörü oldu.
Ayr›nt›l› bilgi için: www.riccardomuti.com

R›ccardo Mut›
Riccardo Muti was born in Naples where he studied
piano at the Conservatoire of San Pietro a Majella under
Vincenzo Vitale, graduating with distinction. He was
subsequently awarded a diploma in Composition and
Conducting by the Conservatoire “Giuseppe Verdi,”
Milan, where he studied under the guidance of Bruno
Bettinelli and Antonino Votto. He first came to the
attention of critics and public in 1967, when he was
unanimously awarded first place by the prestigious jury
of the “Guido Cantelli” competition for conductors in
Milan. The following year he was appointed principal
conductor of the “Maggio Musicale Fiorentino,” a
position he maintained until 1980. Already in 1971,
Muti was invited by Herbert von Karajan to conduct at
the Salzburg Festival, the first of many occasions, which
will lead Muti to celebrate forty years of splendid artistic
collaboration with this glorious Austrian Festival this
year. During the 1970s, he was the Philharmonia’s chief
conductor (1972 to 1982) succeeding Otto Klemperer.
From 1980 to 1992 he inherited the position of Music
Director of the Philadelphia Orchestra from Eugene
Ormandy. From 1986 to 2005 he was Music Director of
the Teatro alla Scala and under his direction important
projects were undertaken such as the Mozart-Da Ponte
Trilogy and the Wagner Ring cycle. Alongside the
classics of the repertoire, he brought many less
performed and neglected works to light. These include
exquisite pieces from the eighteenth century Neapolitan
school as well as operas by Gluck, Cherubini, Spontini
and most recently by Poulenc, composer of “Les
dialogues des Carmélites.” This latter production earned
Muti the prestigious “Abbiati” prize from the critics.
The long period spent as musical director of the La Scala
organisation culminated on December 7, 2004 in the
triumphal re-opening of the restored La Scala with
Antonio Salieri’s “Europa riconosciuta,” an opera created
specially for La Scala’s inaugural opening night in 1778.
Over the course of his extraordinary career, Riccardo
Muti has conducted most of the important orchestras in
the world: from the Berlin Philharmonic to the
Bayerischer Rundfunk, the New York Philharmonic to
the Orchestre National de France, as well as, naturally,
the Vienna Philharmonic, an orchestra to which he is
linked by particularly close and important ties, and
with which he appeared at the Salzburg Festival since
1971. When Muti was invited to conduct the orchestra
in the concert celebrating 150 years of the Vienna
Philharmonic, he was presented with the Golden Ring –
bestowed by the Orchestra as a sign of special
appreciation and affection, an honour awarded to only a
select few conductors. In April 2003, the French national
radio channel, France Musique, broadcast a “Journée
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Franz Schubert (1797–1828)
Si minör Senfoni, No. 8, D 759, “Bitmemifl”
Allegro moderato
Andante con moto

Schubert’in partisyonunu 30 Ekim 1822’de yazmaya
bafllad›¤› san›lan Si minör Senfoni’yi neden bitirmedi¤i
aç›kl›¤a kavuflmam›flt›r. Asl›nda Schubert’ten pek çok
bitmemifl eser kalm›fl; 1812’de henüz okuldayken, 15
yafl›nda yazd›¤› senfonik eserlerin baz›lar›n› ya y›rtm›fl,
yok etmifl ya da yar›m b›rakm›flt›r. Schubert 1821
A¤ustos’unda üzerinde çal›flt›¤› Mi Majör Senfoni’sinin
(No. 7, D 729) tamam›n›n tasla¤›n› haz›rlam›fl, ancak
birinci bölümün orkestrasyonunu bitirdikten sonra bir
kenara b›rakm›flt›. Bir y›l sonra 8. Senfoni’nin piyano
partisine bafllam›fl, ilk iki bölümün orkestrasyonunu da
tamamlam›fl, üçüncü bölüm Scherzo’nun 112 mezürünü
ve sol majördeki trio bölmesinin 16 mezürünü yazm›flt›.
Ancak onun, bu bitmemifl senfoniyi, Graz’daki
Steiermark Müzik Derne¤i’ne fleref üyesi seçilmesi
nedeniyle 1823’te, dernek baflkan› olan arkadafl›,
Salieri’nin ö¤rencisi, besteci Anselm Hüttenbrenner’e
(1794–1868) niçin yollad›¤› da bilinmemektedir. ‹leri
görüfllü genç üye Jenger’in önerisiyle 1823 Nisan’›nda bu
derne¤in üyeli¤inin verilmesine, yaflam› boyunca bu tür
resmi ödüllere pek az lay›k görülmüfl olan Schubert çok
sevinmifl ve 20 Eylül’deki mektubuyla, senfonilerinden
birinin partisyonunu teflekkür etmek için gönderece¤ine
söz vermiflti. Bu arada onun, 7. ya da 8. Senfoni’lerden
birini nas›l seçti¤i de belli de¤ildir. Hüttenbrenner ise
partisyonu derne¤e vermeyerek çekmecede saklam›fl ve
unutmufltur. Partisyon ancak –Schubert’in ölümünden
36 y›l sonra– di¤er kardefl Josef Hüttenbrenner’in
an›msamas›yla onun evinden Viyana Musikverein
yöneticisi –ve Schubert hayran›– Johann Herbeck
taraf›ndan al›n›p 17 Aral›k 1865 günü Viyana’da onun
yönetiminde ilk kez seslendirilmifltir. Bu konserde
Hüttenbrenner’in Do minör Uvertür’ü, Schubert’in
üçüncü bölüm Presto vivace’yi de(!) içeren senfonisi,
Herbeck’in düzenledi¤i iki eski Alman flark›s› ve
Mendelssohn’un ‹talyan Senfonisi yer al›yordu. 19.
yüzy›l›n ilk yar›s›na do¤ru klasik stilden b›karak romantik
tarza yönelen Viyanal› zevki bu biraz da gizem dolu
bulufltan, Schubert Senfoni’den, etkilenmifl, hemencecik
“Unvollendete” (Bitmemifl) olarak adland›r›lan eser
büyük üne eriflmiflti. Ünlü elefltirmen Hanslick,
Schubert’i keflfeden mutlu Viyanal›lar› flöyle anlat›r:
“Allegro’nun birkaç girifl mezüründen sonra kemanlar›n
sakin m›r›lt›lar› üzerine yükselen klarnet ve obuan›n
unison tatl› flark›s› duyulunca çoluk çocuk herkes
besteciyi tan›d› ve yar› bast›r›lm›fl ‘Schubert!’ nidas›
salonu f›s›lt›larla kaplad›. O salona Schubert hiç
girmemiflti, ama herkes onu ayak seslerinden tan›m›fl,
kap› tokma¤›n› aç›fl tarz›n› fark etmifl gibiydi.” Herbeck
de Hüttenbrenner’e yazd›¤› mektupta flöyle der: “... onun
son enstrümantal eseri Do Majör ‘Büyük’ Senfoni gibi
müzikal bir hazine ve baz› Beethoven senfonilerinin

yüksek de¤erinde bir eser. Tek güç olan taraf› ise
bitmemifl olmas›nda yat›yor.” Daha sonra Danimarkal›
besteci Niels Gade (1817–90), flef Felix Weingartner
(1863–1942) gibi müzikçilerin bitirmek için çaba
gösterdikleri 8. Senfoni için Schubert’in 100. ölüm y›l›
nedeniyle Amerikal› plak firmas› Columbia taraf›ndan bir
yar›flma aç›ld›: “Bitmemifl Senfoni” bitirilecekti. Ancak
yar›flma müzik çevrelerinden pek çok elefltiri al›nca konu
de¤ifltirilip büyük ustan›n an›s›na onun ruhunu
yaflatabilecek bir çal›flma olarak ilan edildi. Bu senfoni
besteleme yar›fl›n› ‹sveçli Kurt Atterberg (1887–1974)
kazand›. Di¤er taraftan ‹ngiliz piyanist ve besteci Frank
Merrick’in (1886) bitirdi¤i senfoni Santa Cecilia
Orkestras›’nca kayda da al›nd›. Daha sonra da 1983’te
‹ngiliz Brian Newbould’un tamamlad›¤› eksik mezürlerin
orkestrasyonunu Nevil Marriner yönetimindeki St
Martin-in-the-Fields Orkestras› kayda ald›. Ancak
sonunda Schubert’in Senfoni’yi bu iki bölümle yeterli
bütünlükte bulmufl olabilece¤i düflüncesi hâkim oldu.
Bunu daha önce de, uzun y›llar 7. olarak numaraland›r›lan
Si minör Senfoni’ye 8 numaras›n› veren ve senfonilerin
s›ras›n› tespit eden Brahms öne sürmüfl, eserin kendi
içinde bir bütün oldu¤unu belirtmiflti. Senfoninin
1. Bölümü 3/4’lük ölçüde, si minör tonda, ›l›ml›
çabukluktaki (Allegro moderato) tempoda viyolonsel ve
kontrbaslar›n, herhangi bir girifle gerek olmadan
duyurdu¤u hüzünlü temayla bafllar. Bunu, kemanlar›n
16’l›k heyecanl› eflli¤indeki çok hafif (pianissimo) flekilde
obua ve klarnetlerin sundu¤u ana tema izler. Hanslick’in
“melodilerin tatl› ›rma¤›” diye tan›mlad›¤› bölümde
dramatik ve lirik unsurlar›n Schubert’e özgü kaynafl›m›,
klasik sonat formunun unsurlar›yla da bütünleflir.
Viyolonsellerin duyurdu¤u büyüleyici, halk ezgisi benzeri
dört mezürlük yeni melodi güzelli¤i yan›nda zarifli¤iyle
de etkiyi artt›r›r. Bunu da kemanlar oktavla tekrarlar. Bir
susufltan sonra çok tutkuyla duyurulan minör k›s›mla
önceki mutluluk silinir gibi olur. Güzel teman›n tekrar› da
eski mutlulu¤u geri getirmez. Korkutucu, adeta ac› verici
bir yükselifl tüm orkestrada duyulur, güçlü zirveye ulafl›l›r.
Sonra müzik yavaflça sönerken ilk tema belirir, derin
anlaml› de¤iflimlerle, bir ölüm korkusu gibi yans›r. Güzel
ezgi bile bu ortamda eski gücünü yitirmifltir. 2. Bölüm
3/8’lik ölçüde, mi majör tonda, ›l›ml› h›zda ama
hareketlice (Andante con moto) tempoda korno ve
fagotun, kontrbaslar›n sakin pizzicato’su eflli¤inde
duyurdu¤u iki mezürlük temayla bafllar. Bunu kemanlar›n
pastoral ezgisi izler, tonalite flafl›rt›c› karakterde bir
dönüflle sol majöre geçer. Bu modülasyonlar fark
ettirmeden yayl› çalg›lar eflli¤inde klarnete yeni bir tema
sunma olana¤› sa¤lar. Tahta üfleme çalg›lar›n ekolü gibi
yans›yan zarif sesleniflleri ilgiyle izlenir: Obua buna yeni
bir cümleyle cevap verir, ona flüt de kat›l›r. Bunu tüm
orkestra mükemmel bir armoni uyumuyla sürdürür.
Al›fl›lm›fl geliflim de parlak ayr›nt›larla ifllenir. Coda ise
melodik güzelliklerle süslenmifl flekilde hülyal› sonu
haz›rlar.
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çünkü söz konusu zaman dilimi eflsiz yetenekli besteci
ve yorumcular›n bollu¤uyla zaten benzersiz say›lmas›
gereken bir dönemdi. Orkestran›n bu zengin müzik
tarihiyle iç içeli¤i geçmiflin önde gelen say›s›z müzik
flahsiyetlerinin sözleriyle en güzel bir flekilde
örneklenmektedir. Richard Wagner orkestray› dünyan›n
en önemlilerinden biri olarak tan›mlar; Anton Bruckner
“en üstün müzik toplulu¤u” olarak adland›r›r; Johannes
Brahms kendini onlar›n “dostu ve hayran›” sayar;
Gustave Mahler “müzik sanat›n›n kopmaz ba¤lar›yla”
ba¤l› olduklar›n› iddia eder ve Richard Strauss tüm bu
ifadeleri özetleyerek “Viyana Filarmoni’ye ne kadar övgü
ya¤d›r›rsan›z ya¤d›r›n gerçek de¤erinin çok alt›nda kal›r”
demifltir. Viyana Filarmoni misyonunu, müzi¤in insanc›l
mesaj›n› dinleyenlerin gündelik hayat›na ve bilincine
iletmek olarak belirledi. Viyana Filarmoni 2005 y›l›nda,
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO) ‹yi Niyet Elçisi seçildi.
Viyana Filarmoni müzisyenleri, senfonileri bu orkestran›n
oluflmas›nda büyük rol oynayan Ludwig von
Beethoven’›n “Missa Solemnis”e girifl sözleri olan
“kalpten kalbe” deyiflini tüm gayretleriyle sloganlar›
haline getirmifllerdir.

V›enna Ph›lharmon›c Orchestra
There is perhaps no other musical ensemble more
consistently and closely associated with the history and
tradition of European classical music than the Vienna
Philharmonic. In the course of its over 160 year history,
the musicians of this most prominent orchestra of the
capital city of music have been an integral part of a
musical epoch which due to an abundance of uniquely
gifted composers and interpreters must certainly be
regarded as unique. The orchestra’s close association
with this rich musical history is best illustrated by the
statements of countless pre-eminent musical
personalities of the past. Richard Wagner described the
orchestra as being one of the most outstanding in the
world; Anton Bruckner called it “the most superior
musical association”; Johannes Brahms counted
himself as a “friend and admirer”; Gustav Mahler
claimed to be joined together through “the bonds of
musical art”; and Richard Strauss summarized these
sentiments by saying: “All praise of the Vienna
Philharmonic reveals itself as understatement.” The
Vienna Philharmonic has made it its mission to
communicate the humanitarian message of music into
the daily lives and consciousness of its listeners. In
2005 the Vienna Philharmonic was named Goodwill
Ambassador of the World Health Organisation (WHO).
The musicians endeavour to implement the motto with
which Ludwig von Beethoven, whose symphonic works
served as a catalyst for the creation of the orchestra,
prefaced his “Missa Solemnis” - “From the heart, to the
heart”.

PROGRAM NOTLARI

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Do Majör Senfoni No. 36, KV 425, “Linz”
Adagio-Allegro spiritoso
Andante
Menuetto
Finale (Presto)

4 A¤ustos 1782 tarihinde Viyana’daki St Stephen
Katedrali’nde, babas› Leopold Mozart’›n bütün
itirazlar›na karfl›n, yetenekli genç soprano Constanze
Weber ile evlenen Mozart, ertelenen onca ziyaret plan›n›n
ard›ndan sonunda 1783 Temmuz’unda efliyle birlikte
ailesinin yan›na Salzburg’a gider. Genç çift burada
yaklafl›k üç buçuk ay kal›r. Viyana’ya dönüfl yolculuklar›
s›ras›nda Wolfgang ve Constanze, Mozart’›n aile
dostlar›ndan Thun Kontu Johann Joseph Anton’u ziyaret
etmek amac›yla, 30 Ekim 1783 tarihinde, Güney
Avusturya’daki Linz flehrine u¤rarlar. Mozart’›n tutkulu
bir destekçisi olan Kont, derhal bestecinin yeni bir
eserinin seslendirilece¤ini haber verir. Ancak Mozart’›n
yan›nda herhangi bir eser mevcut de¤ildir. Bunun üzerine
Mozart, 31 Ekim sabah› babas›na flu mektubu yazar:
“Linz flehrinin girifline vard›¤›m›zda bizi Thun Kontu’nun
flatosuna götürecek olan hizmetkâr› bekler bulduk.
Ailenin bize gösterdi¤i muazzam konukseverli¤i
anlatacak kelime bulamam. 4 Kas›m Sal› günü buradaki
tiyatroda bir konser veriyorum. Ancak yan›mda tek bir
senfonim bile olmad›¤›ndan acilen en k›sa sürede yeni
bir tane yazmak zorunday›m. fiimdi sözlerime son
veriyorum, çünkü çok çal›flmal›y›m.” Dört günde bitirdi¤i
bu senfoniye Mozart “Linz” ad›n› verir. Dört günde
yaz›l›p seslendirilmifl olan bu senfonide müzik kesinlikle
telafl› vurgulayacak bir ö¤e bar›nd›rmaz. Tam tersi,
Mozart senfonilerinde ilk defa rastlanan türdeki girifl
bölümünün ilk ölçülerinde karfl›m›za ç›kan a¤›rl›k bize;
al›fl›la gelmifl yöntemlerle aç›lan bir senfoniden çok daha
dikkatlice tasarlanm›fl, oldukça ciddi ve telafls›z bir
karakteri sunar. O kadar ki Beethoven’›n, tamamlamadan
b›rakt›¤› bir senfonisinin aç›l›fl›nda bu bölümü örnek
ald›¤› söylenir. ‹kinci bölüm andante, bazen poco adagio
diye yanl›fl adland›r›lsa da, ilk kez bir senfoninin a¤›r
bölümünde trompet ve davullar›n yer almas›na izin verir.
Böylece dramatik, hatta trajik bir atmosferin, bu derece
melodik ve görkemli bir müzi¤i ele geçirmesini
engellenmifl olunur. Üçüncü bölüm minuet-trio’yu
düflününce akla gelen ilk isim flüphesiz ki Joseph
Haydn’d›r. Bu ça¤r›fl›ma; Mozart’›n bu tarz geleneksel
formlarda yafll› meslektafl›n› geçememifl olmas› sebep
olarak sunulabilir. Ancak Mozart, böyle eski stildeki bir
minuet-trio’ya bile kendi damgas›n› vurmas›n› bilmifltir.
Bu eserden sonra yazaca¤› Prag Senfonisi’nde bu
bölümü ç›karacakt›r. Senfoni girifl bölümünde de
gözlenen sonat formundaki h›zl› bir final-presto ile son
bulur.
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BAROK Z‹RVES‹
BAROQUE SUMMIT

Peter Harvey basbariton bass baritone
Magdalena Consort:
Clare Salaman keman violin
Jean Paterson keman violin
Dorothea Vogel viyola viola
Jenn›fer Morsches viyolonsel violoncello
Terence Charlston oda orgu & klavsen 
chamber organ & harpsichord
James Eastaway obua oboe

Georg Friedrich Händel 
Si bemol Majör Concerto Grosso Op. 6, No. 7, HWV 325
Concerto Grosso in B flat Major, Op.6, No.7, HWV325
Largo
Allegro
Largo e piano
Andante
Hornpipe

Johann Sebastian Bach
“Der Friede sei mit dir”, BWV 158
Recitative
Aria & Koral
Recitative
Koral

Georg Friedrich Händel 
Sol minör Obua Konçertosu, No. 3, HWV 287
Oboe Concerto in G minor, No.3, HWV287
Grave
Allegro
Sarabande: Largo-Allegro

Johann Sebastian Bach
Re Majör Klavsen Konçertosu, No. 3, BWV 1054
Harpsichord Concerto in D Major, No.3, BWV1054
Allegro
Adagio e piano sempre
Allegro

“Ich habe genug”, BWV 82

Peter Harvey
Peter Harvey Oxford Magdalen College’a Frans›zca ve
Almanca ö¤renimi görmek için gitti ama çok geçmeden
müzik ö¤renimine yöneldi ve dile olan sevgisi her zaman
flark› söyleme u¤rafl›n›n merkezinde oldu. Üniversiteden
sonra Londra’da Guildhall Müzik ve Drama Okulu’na
giden ve oradayken Walter Grüner Uluslararas› Lied
Yar›flmas›, ‹ngiliz fiark› Ödülleri ile Peter Pears Ödülleri
gibi bir tak›m uluslararas› yar›flmalarda ödüller kazanan
Harvey, yüksek barok döneme yo¤unlaflt› ve sekiz yüz y›ll›k
dönemi kapsayan bir repertuar oluflturarak yüz civar›nda
kay›t gerçeklefltirdi. Sir John Eliot Gardner’›n yönetti¤i
Monteverdi Korosu ve ‹ngiliz Barok Solistleri ile yapt›¤›,
çok sevilen kantat “Ich habe genug”un da bulundu¤u
“Bach Cantata Pilgrimage” kay›tlar›nda önemli bir rol
üstlendi. Son zamanlarda Paris ile Liepzig’de Bach
kantatlar› söyledi ve bu y›l da BBC program›nda St John
Passion’daki Christus’u seslendirdi. Paul McCreesh’in
Gabrieli Consort’unda uzun süredir solist olan
Harvey onlar›n Grammy ödüllü kayd› olan Haydn’›n
Yarat›l›fl’›nda Âdem’i seslendirdi, ayr›ca tümü Deutsche
Grammaphon’dan ç›kan “St Matthew Passion” (Bach)
Solomon (Händel), Monteverdi’nin Vesper (Akflam
Dualar›) kay›tlar›nda yer ald› ve Châtelet (Paris), Lincoln
Centre (New York) ve Barbican (Londra) gibi salonlardaki
konserlerde efllikçi olarak yer ald›. Bir baflka uzun süreli
birlikteli¤i The King’s Consort ile (Manchester Bridgewater
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Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
Si minör Senfoni, No. 6, Op. 74, “Pathetique”
Adagio-Allegro non troppo
Allegro con grazia
Allegro molto vivace
Adagio lamentoso

Esere, kardeflinin önerisi üzerine “patetik” ad›n› veren
Çaykovski, dokuz gün sonra koleradan ölmüfl ve
senfoninin kazand›¤› baflar›y› görememifltir. 1. Bölüm,
etkili bir senfonik giriflle bafllar. 4/4’lük ölçüdeki a¤›r
(Adagio) tempodaki giriflte, bas yayl›lar›n yakar›fl›yla
fagotun duyurdu¤u dört notal›k karanl›k tema ölümcül
bir ezgiyi oluflturur. Ayn› tema h›zlan›r, pek o kadar nefleli
olmayan (Allegro non troppo) tempoda, viyolalarla
yans›t›l›r. Bölümün ikinci önemli temas›, keman ve
viyolonsellerde yakar›fl ve özlem dolu lirik bir flark›
biçiminde a¤›rca (Andante) tempoda –senfoninin en
etkileyici ve duygulu bölmesi olarak– sunulur. Daha
sonra parlak bir teknikle, güçlü sesle orkestrada geliflen
tema sakinleflerek klarnet ve fagotla duyurulur. Anl›k bir
susufltan sonra temalar tutkulu ve canl› (Allegro vivo)
flekilde birbiri içine kar›fl›r. Ancak kadere karfl› bu
yar›flman›n bofllu¤unu trombonlarda beliren koral ezgi
aç›klar. 2. Bölüm, nefleli ve zarif (Allegro con grazia)
tempodad›r ve birinci bölümle büyük bir kontrast
oluflturur. Al›fl›lmam›fl ilginç bir ritimle (5/4’lük ölçüde)
Çaykovski’nin deyimiyle “Gözyafllar›yla gülümseyerek”
zarif bir vals gibi geliflen bölüm, daha sonra hafif bir
melankoliye bürünürse de yine eski neflesine kavuflur.
3. Bölüm 12/8’lik olarak ele al›nan 4/4’lük ölçüde çabuk
ve çok canl› (Allegro molto vivace) tempoda
scherzo/marfl kar›fl›m›, kendine özgü bir yap›dad›r.
Scherzo/marfl/scherzo tekrar›/marfl tekrar›/bitifl bölmesi
tarz›nda, büyük ses nüanslar›yla seçkinleflen bölüm,
“müzikçi olarak kazan›lan baflar›n›n verdi¤i heyecan ve
gururu” canland›r›r. Gerçekten canl› hareketli tema yayl›
çalg›larla tahta üflemeler aras›nda dolafl›r, sonunda bir
karfl› tema haline getirilir. Çalg› gruplar›n›n yar›flmas›
orkestran›n tümünde barbar bir marfl olarak sonuçlan›r.
A¤›r ve a¤›tsal (Adagio lamentoso) tempoda, 3/4’lük
ölçüde bafllayan 4. Bölüm bir ölüm habercisidir:
“Son y›llardaki yaln›zl›¤› ve hüznü, gelecekteki ölümü
arzulama”y› anlat›r. Yaflam›n zevkleri bitmifl, onun yerini
bir veda flark›s› alm›flt›r. Senfonilerin al›fl›lagelmifl çabuk
(Allegro) finali yerine Çaykovski, çok az bestecinin
cesaret edebilece¤i a¤›r bir bitifli ye¤lemifl, adeta kendi
ölümü için bir orkestra requiem’i bestelemifltir.

Program Notlar›: ‹rkin Aktüze

De¤erli iflbirli¤i için Kad›köy Belediyesi 
Süreyya Operas›’na teflekkür ederiz.
We would like to thank Municipality of 
Kad›köy Süreyya Opera House for its kind collaboration.
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appeared with the Sixteen (BBC Proms, Spain, Brazil)
and sings regularly with the Orchestra of the Age of
Enlightenment under Ivan Fischer and Gustav
Leonhardt, recently performing the St John Passion in
London, Seoul and Tokyo. Peter sings often with the
BBC National Orchestra of Wales at the St David’s Hall,
Cardiff (Creation, Christmas Oratorio) and sang
Schubert’s Mass in Eb with the BBC Symphony
Orchestra with Sir Colin Davis. A fluent French speaker,
Peter Harvey has worked for many continental groups,
in particular the Chapelle Royale and Collegium Vocale
of Ghent (Philippe Herreweghe), with whom he has
made many recordings, including C.P.E. Bach’s
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu (Opéra Garnier,
Paris). He has sung with Christophe Rousset’s Les
Talens Lyriques in the Opera at Versailles, whilst with
Le Concert Spirituel, directed by Hervé Niquet, he has
made countless recordings of the sacred repertoire of
the French Baroque, Purcell’s Dido and Aeneas and King
Arthur (Concertgebouw, Amsterdam, and Opéra
Comique, Paris), and La Cambiale de Matrimonio (Slook)
by Rossini. Recordings with Il Seminario Musicale and
the French counter-tenor Gérard Lesne include such
rarities as Scarlatti’s oratorio Sedecia, and Galuppi’s
engaging Confitebor tibi Domine, and he has performed
often with Jean-Claude Malgoire. His long association
with the Swiss conductor Michel Corboz, has taken him
throughout France, Switzerland and Japan
(Mendelssohn’s Elijah, Bach’s Passions), and produced
recordings including two versions of the Requiem by
Fauré, the latest of which won a “Choc de l’année” in Le
Monde de la Musique. The Netherlands Bach Society
have recorded Mozart’s Requiem, Bach’s Christmas
Oratorio and B minor Mass with Peter (recently at the
Tanglewood Festival, USA), and also given the little
known St John Passion by Georg Gebel in a televised
performance at the Amsterdam Concertgebouw,
broadcast last Easter. With Ton Koopman he has
performed Bach in the Musikverein (Vienna), Théâtre
des Champs Elysées (Paris), in Verona and Rome. In

Germany he sings with Berlin Radio Symphony
Orchestra, La Stagione, Frankfurt (Athalia, Händel
Festival, Halle), and with Frieder Bernius’ Stuttgart
Chamber Choir, with whom he recently performed and
recorded Messiah. He is returning increasingly to the
Song repertoire, and performing Schubert’s Winterreise
with Roger Vignoles in festivals in Cambridge and Lugo,
Spain, and he recorded it in January 2009 with
fortepianist Gary Cooper. He has given recitals in
festivals in Britain, Canada and France, and recorded
Beethoven settings of Scottish folksongs with Jérôme
Hantaï’s fortepiano trio (for Naïve). Other recitals
include early Lieder with Laurence Cummings, Mozart
in Barcelona and a programme of Lute Songs and Lieder
in London’s Purcell Room with Matthew Wadsworth
(lute and 19th century guitar) and Gary Cooper. Peter
founded and directs the Magdalena Consort, which
focuses on the vocal music of J.S. Bach, with concerts in
Santiago de Compostela, Spain, and in the Bach Church
in Arnstadt, Germany for Mittel Deutsche Rundfunk.
Over Christmas 2008 he sang Messiah with the Calgary
Philharmonic in Canada, where he also worked with
Tafelmusik and The Theatre of Early Music. Earlier in
the year he appeared with the Washington Bach Consort
in May, and at Easter he had the great honour to sing
the St Matthew Passion with the Boston Symphony
Orchestra in Bernard Haitink’s first performances of
the work.

Magdalena Consort
Daha yeni oluflan Magdelana Consort 2008 y›l›nda
tan›nm›fl bariton ve barok müzik uzman› Peter Harvey
taraf›ndan kuruldu; amac› J.S. Bach müzi¤inin tek
seslerle çok yüksek kalitede icras›n› sa¤lamak, bu müzi¤i
genifl ölçülü bir oda müzi¤i gibi ele almakt›. 2008
Temmuz’unda ‹spanya’n›n prestijli Santiagod
Compostella Festivali’nde çok baflar›l› bir Bach aç›l›fl
konseri verdi. Magdelana Consort’›n müzisyenleri
Avrupa’n›n en ünlü dönem icrac›lar›ndan olup,
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Hall, The Sage Gateshead ve Londra Wigmore Hall’daki
konserler) yapt›¤› birçok kay›t vard›r; bu kay›tlardan
baz›lar› Monteverdi’nin Vesper, Bach öncesi müzik,
Michael Haydn (Requem ile Irae) ve son zamanlarda da
Matthew Halls yönetiminde seslendirilen Händel’in
“Festa’da Parnasso”dur. Sanatç›, Purcell Quartet ve
Emma Kirkby (Chandos) ile Bach’›n ilk dönem eserlerinin
kayd›n› yapt› ve Londra Barok ile Rameau’nun seküler
kantatlar›ndan oluflan (BIS) bir CD ç›kard›. The Sixteen
(BBC programlar›, ‹spanya, Brezilya) ile de bir araya gelen,
Ivan Fischer ve Gustav Leonhardt’›n yönetimindeki Age of
Enlightenment Orkestras› ile düzenli olarak çal›flmakta
olan Harvey, en son Londra, Seul ve Tokyo’da St John
Passion’› seslendirdi. Cardiff’deki St David’s Hall’de BBC
Ulusal Galler Orkestras› ile Yarat›l›fl ve Christmas
Oratoryosu’nu, Sir Colin Davis yönetimindeki BBC
Senfoni Orkestras› ile Schubert’in Mi bemol Mass eserini
seslendirdi. Ak›c› bir Frans›zcas› olan Peter Harvey k›ta
Avrupa’s›n›n birçok grubuyla, özellikle de aralar›nda C.P.E.
Bach’›n Auferstehung und Himmelfahrt Jesu (Dirilifl ve
‹sa’n›n Gö¤e Ç›k›fl›-Opéra Garnier, Paris) adl› eserinin de
oldu¤u birçok kayd›n yan› s›ra Chapelle Royal ve Ghent
Collegium Vocale (Philippe Herreweghe) ile birlikte çal›flt›.
Versailles’daki operada Christopher Rousset’nin Les
Talents Lyriques’ini seslendirdi, Hervé Niquet’nin
yönetti¤i Le Concert Spirituel ile muhteflem Frans›z barok
repertuar›ndan say›s›z kayd›n yan› s›ra, Purcell’in Dido ile
Aennas’› ve Kral Arthur’u (Amsterdam Concertgebouw ve
Paris Opera Comique), Rossini’nin La Cambiale de
Matrimonia’s› (Evlilik Sözleflmesi/Slook) gibi eserlerin de
kayd›n› yapt›. Il Seminario Musicale ve Frans›z kontrtenor
Gérard Lesne ile yapt›¤› kay›tlar aras›nda Scarlatti’nin
Sedecia Oratoryosu ve Gallupi’nin Confitebor tibi Domine
gibi ender seslendirilen eserler bulunuyor. Sanatç›, Jean-
Claude Malgoire ile de s›k s›k çal›fl›yor. ‹sviçreli flef
Michael Corboz ile uzun süreli birlikteli¤i onun Fransa,
‹sviçre ve Japonya (Mendelshon’un Elijah, Bach’›n
Passionlar›) turnelerine gitmesine vesile oldu. Birlikte
Fauré’nin Requiem’inin her iki versiyonunun da kayd›n›
yapt›lar ve ikincisi La Monde de la Musique’te Choc de
l’année ödülünü kazand›. Hollanda Bach Toplulu¤u
Mozart’›n Requem’ini, Bach’›n Y›lbafl› Oratoryosu’nu ve
Si minör Mass’ini Harvey ile kaydetti; bu yak›nlarda
ABD’de Tanglewood Festivali’nde ve geçen Paskalya’da
Amsterdam Consertgebouw ile Georg Gebel’in az bilinen
eseri St John Passion’›n› televizyonda söyledi. Ton
Koopman ile Musikverein’de (Viyana) Théatre des
Champs Elysées’de (Paris), Verona’da ve Roma’da Bach
seslendirdi. Peter Harvey Almanya’da Berlin Radyo
Senfoni Orkestras›, Frankfurt’ta La Stagione ile (Athalia,
Händel Festivali, Halle) birlikte söyledi ve geçenlerde
Fieder Bernius’un Stuttgart Oda Müzi¤i Korosu ile birlikte
Messiah’› seslendirip sonra da kaydetti. Gittikçe daha çok
flark› repertuar›na dönen Harvey, ‹spanya Lugo ve
Cambridge’deki festivallerde Roger Vignoles ile
Schubert’in Winterreise’ini seslendirdi ve 2009 ocak
ay›nda fortepiyanist Gary Cooper ile kayd›n› yapt›.

‹ngiltere, Kanada ve Fransa’daki festivallerde resitaller
vererek, Jérôme Hantai’nin fortepiyano üçlüsü ile
Beethoven’›n ‹skoç Halk fiark›lar› repertuar›n› Näive
etiketiyle kaydetti. Ayr›ca Laurence Cummings ile erken
dönem liedleri, Barcelano’da Mozart, Matthew
Wadsworth (lavta ve 19. yüzy›l gitar›) ve Gary Cooper ile
birlikte Londra’daki Purcell Room’da lavta liedleri ve
flark›lar› program›nda resitaller de verdi. Magdalena
Consort’u kuran ve yöneten Peter Harvey, Bach’›n vokal
müzi¤e odaklanarak ‹spanya Santiago de Compostela’da
ve Mittel Deutsche Rundfunk ad›na Almanya Arnstad’taki
Bach Kilisesi’nde konserler verdi. 2008’in y›lbafl›nda
Kanada Calgary Filarmoni ile Messiah’› seslendirerek,
Tafelmusik ve Erken Dönem Müzik Tiyatrosu ile çal›flt›.
Bu y›l May›s’ta Washington Bach Consort’la ve
Paskalya’da Boston Senfoni Orkestras› ile Bernard Haitink
yönetiminde St Matthew Passion eserini seslendirme
onuruna eriflti.

Peter Harvey
Peter Harvey arrived at Magdalen College, Oxford to
study French and German, and though he soon
afterwards changed course to music, his love of
languages has always remained at the heart of his
singing. On leaving university he went on to the
Guildhall School of Music and Drama in London,
during which time he won prizes in a number of
international singing competitions, including the
Walther Grüner International Lieder Competition, the
English Song Award, and the Peter Pears Award. Harvey
has made around a hundred recordings in repertoire
spanning eight centuries, with an emphasis on music
from the High Baroque. With the English Baroque
Soloists and the Monteverdi Choir, directed by Sir John
Eliot Gardiner, he was a key participant in the Bach
Cantata Pilgrimage, recordings of which include the
celebrated solo cantata Ich habe genug. More recently he
has sung Bach cantatas in the Paris and Leipzig, and he
sings Christus in the St John Passion this year in the
BBC Proms. A long-standing soloist with Paul
McCreesh’s Gabrieli Consort, he sings Adam in their
recent recording of Haydn’s Creation (winner of a
Grammy award), also appearing in recordings of St
Matthew Passion (Bach), Solomon (Händel) and the
Monteverdi Vespers (all Deutsche Grammophon) and in
concerts including the Châtelet (Paris), Lincoln Center
(New York) the Barbican (London). Another long-term
collaboration is with The King’s Consort (concerts in
Manchester’s Bridgewater Hall, The Sage, Gateshead,
London’s Wigmore Hall) in their many recordings,
which include the Monteverdi Vespers, music by Bach’s
predecessors, by Michael Haydn (Requiem and Dies
Irae), and most recently, Händel’s Parnasso in Festa,
directed by Matthew Halls. He has recorded much early
Bach with the Purcell Quartet and Emma Kirkby
(Chandos), and with London Baroque he recently issued
a disc of Rameau’s secular cantatas (BIS). He has
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dönüfltürür. Aryan›n peflinden gelen k›sa ve basit arioso
stilindeki resitatifin ard›ndan kantat, “Christ lag in
Todesbanden” (1524) bafll›kl› Lutheran ilahinin beflinci
k›tas› üzerine yaz›lm›fl olan koralle sona erer.

Georg Friedrich Händel (1685–1752)
Sol minör Obua Konçertosu, No. 3, HWV 287**
Grave
Allegro
Sarabande: Largo-Allegro

Opus 3 Concerto Grosso serisinde yer alan baz›
konçertolar yanl›fll›kla obua konçertolar› olarak an›lsa bile,
bestecilik hayat› boyunca obua konçertosu bafll›¤›n› hak
eden ya da obua konçertosu olarak bilinen sadece üç eser
yazar Händel. Bu üç obua konçertosunun ilki Händel’in
muhtemelen 1703 y›l›nda, hâlâ Hamburg’da görev ald›¤›
gençlik y›llar›nda yazd›¤› konçertodur. Bestecinin erken
yarat›lar›ndan biri olan bu konçerto, ne yaz›k ki Händel’in
en son bas›lan eseri olur. 1863 y›l›nda Leipzig’de bas›lan,
yani Händel’in besteledi¤i tarihten yaklafl›k bir buçuk as›r
sonra gün ›fl›¤›na ç›kar›lan konçerto bir flekilde üç
numaral› konçerto olarak adland›r›l›r. Konçertonun ne
zaman yaz›ld›¤› bugün bile tam olarak bilinmese de,
bilinen en erken solo konçerto yaz›m›n›n 1698 y›l›nda
bas›lan Giuseppe Torelli’nin Opus 6 serisinde yer ald›¤›n›
ve de Concerto Grosso ile sonata da chiesa (kilise sonat›)
formundan etkilenen dört bölümlü solo konçertolar›n
hâlâ revaçta oldu¤u göz önüne al›n›rsa, Händel’in Sol
minör Obua Konçertosu’nun neden dört bölümlü
yaz›ld›¤› anlafl›labilir. Bu benzerlik de eserin bestecinin
Hamburg’da bulundu¤u erken dönemi yarat›lar›ndan biri
oldu¤unu aç›klayabilir. Gerçi daha sonraki y›llarda
Londra’da 1730’larda besteledi¤i org konçertolar›nda da
dört bölümlü konçerto yap›s›n› kullanmaya devam
etmektedir Händel. Tabii bunda Hamburg gibi kuzey
Almanya’da kalan bir kentin, müzikteki son ak›mlar›n
merkezi olan ‹talya’dan uzak olmas›n›n da pay› büyüktür.
HWV 287, Sol minör Obua Konçertosu’nu eski anlay›flta
a¤›r-h›zl›-a¤›r-h›zl› formda yazan Händel, bu durumun
fark›nda olsa gerek ki birkaç y›l içinde kendini gelifltirmek
ve müzikteki son geliflmeleri daha yak›ndan takip
edebilmek maksad›yla ‹talya’ya gider. Sol minör Obua
Konçertosu, tipik barok orkestralar›nda oldu¤u gibi
yayl›lar ve sürekli bas grubunu talep eder. Birinci bölüm
Grave’nin kapsaml› obua melodisi, noktal› ritimlerle dolu
orkestra pasaj›n›n bulundu¤u ritornello benzeri bir yap›yla
birlikte duyurulur. Bu melodi daha sonra hem armoninin
si bemol majöre geçiflini hem de sonda tekrar tonaliteye
dönüflünü göstermek amac›yla tekrarlan›r. Bölümün
noktal› ritmik yap›s› Frans›z stilini an›msat›r ki Händel bu
stil üzerine birkaç y›l içinde Roma’da Corelli’yle
çal›flmalar› sayesinde yo¤unlaflacakt›r. Obuan›n daha
serbest davrand›¤› k›sa ikinci bölüm tipik bir a¤›r
sarabande dans›yla takip edilir. Finaldeki h›zl› dans
bölümüyse tematik olarak birinci bölümden türetilmifltir.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Re Majör Klavsen Konçertosu, No. 3, BWV 1054**
Allegro
Adagio e piano sempre
Allegro

Bach’›n Anhalt, Weimar ve Cöthen y›llar›nda besteledi¤i
pek çok yap›t›, daha sonra Leipzig y›llar›nda yeniden
gözden geçirdi¤i ve bunlar›n pek ço¤unu farkl› formlarda
ve çalg›lamalarla yeniden ortaya koydu¤u eserleridir. Bach
düzenleme konusunda o denli baflar›l› ve üretkendir ki,
konçerto formunda bestelemedi¤i yap›tlar› bile bu forma
çok rahatl›kla dönüfltürebilmifltir. Bunlara en iyi örnek
olan Bach’›n Leipzig döneminde besteledi¤i klavsen
konçertolar›, Collegium Musicum konserleri kapsam›nda
seslendirilmifl ve ço¤unlu¤u daha önceki y›llarda yazd›¤›
keman konçertolar›ndan düzenlenmifl olan yap›tlard›r.
BWV 1054, Re Majör Klavsen Konçertosu’nu dinleyen biri
çok rahatl›kla eserin ünlü BWV 1042, Mi Majör Keman
Konçertosu’ndan yap›lm›fl bir düzenleme oldu¤unu fark
eder. Eserin tonalitesinin de¤ifltirilmesi ve re majöre
tafl›nmas› en tiz ses olan re’nin klavsende çal›nmas›n›
mümkün k›lar. Her ne olursa olsun, bu konçerto Bach’›n
müzi¤inde enstrümantasyonun müzi¤in kendisine göre
ikincil oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan çok iyi bir örnektir.
Sol el, keman konçertosundaki solist partiyi destekleyen
bas örgüsünü çalarken sa¤ el solo keman partisini tek
bafl›na çalar. Üstelik s›k s›k pek çok süslemeler ilave
ederek renkli hale getirir. ‹kinci bölüm Adagio, t›pk› 1052
numaral› Re minör Klavsen Konçertosu’nda oldu¤u gibi
etkili ve tutkulu ba¤›r bir bölümdür. Bölümün ortas›nda
yer alan küçük bir aradan sonraki re majörün si minöre
geçifli oldukça büyüleyicidir. Son bölümün rondo dans›
karakteri ve Bach’›n yaln›zca bu bölümde klavsenin
tekni¤ine daha uygun düzenlemeleri yap›t› canl›laflt›r›rken
bir anlamda da kuruluktan kurtar›r. Bölüm içinde yer alan
dört epizot solist icrac›ya kendini gösterebilme ve eseri
parlak hale getirme flans› tan›r.

“Ich habe genug”, BWV 82*

Genellikle Bach’›n kantatlar›, bir bak›ma, ‹talyan
örneklerinden izler tafl›makla birlikte, bunlar›n baz›lar› da
bir solo ses için yaz›lm›flt›r. Asl›nda Alessandro Scarlatti
(1660–1725) ile doru¤una ulaflan ‹talyan kantatlar›
ço¤unlukla bir dizi resitatif ve aryadan olufluyordu. Alman
kantatlar› ise koral ezgiler üzerine kurulan derin düflünceli
koro partilerini de içeriyordu. Bach’›n solo kantatlar›nda
‹talyan etkisi ön plana ç›kar. Kendisi de Kantat terimini
dünyevi metinler üzerine de yaz›lan bu tür eserleri için
kullanm›fl, di¤er dini koro eserlerini daha çok stück
(parça) ya da sadece musik (müzik) olarak adland›rm›flt›r.
Bu solo kantatlar›n en dikkat çekici özelli¤i ise solo
çalg›lar›n, solo sese karfl› rapsodik yap›da bir kontrpuan
oluflturmas›d›r. 27 fiubat 1727’de Leipzig’de yorumland›¤›
san›lan “Ich habe genug” bafll›kl› kantat›n metninin kime
ait oldu¤u bilinmemektedir. Hz. Meryem’in Ar›nmas›
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orkestran›n özünü oluflturan solistler ise uluslararas›
planda günümüzün en iyi flark› söyleyen sanatç›lar›d›r.
Robin Blaze’in Japonya’da Suzuki’nin Bach Kolokyumu
Kantata kay›tlar›yla yak›n ba¤lar› vard›r; Gillian Keith,
James Gilchrist ve Peter Harvey, John Eliot Gardner’›n
“Bach Cantata Pilgrimage”›nda yer alan en önemli
sanatç›lard› ve say›s›z baflka Bach performans› ile
kayd›nda da yer ald›lar.

Magdalena Consort
The newly-formed Magdalena Consort was established
in 2008 by renowned baritone and baroque music
specialist Peter Harvey, with the aim of creating highly
characterised performances of the music of J.S. Bach
with single voices, approaching it as chamber music on
a grand scale. The group gave a highly successful debut
concert in the prestigious Festival of Santiago de
Compostela in Spain in July 2008 in an all Bach
programme. The players of the Magdalena Consort are
some of the Europe’s best known period-instrument
performers, and at the core of the group are soloists
who are internationally considered some of the finest
Bach singers of today. Robin Blaze is closely associated
with the Cantata recordings of Suzuki’s Bach Collegium
Japan, while Gillian Keith, James Gilchrist and Peter
Harvey were all key participants in John Eliot Gardiner’s
“Bach Cantata Pilgrimage”, and have taken part in
countless performances and recordings of Bach’s works.

PROGRAM NOTLARI

Georg Friedrich Händel (1685–1752)
Si bemol Majör Concerto Grosso Op. 6, No. 7, HWV 325*
Largo
Allegro
Largo e piano
Andante
Hornpipe

Händel bu Concerto Grosso’yu (No. 7) 12 Ekim 1739’da,
alt› numaral›dan önce tamamlam›flt›r, ancak yay›mc›
Walsh besteci ile bu konuda haberleflmeden esere bu
numaray› vermifltir. Händel’in bir ‹ngiliz dans›n›
(Hornpipe) da kulland›¤› bu eser tümüyle kayg›s›z, k›rsal
ve flakac› havas›yla ilgi çeker. Ayr›ca eserde, bu Concerto
Grosso türünde olmas› gereken solistler grubu
“Concertino” ile bunlara karfl›l›k veren orkestra üyeleri
olan “Ripieno” grubuna yer verilmemifltir; bu ikisi tüm
eser boyunca birlikte çalar; solo partileri yoktur ve eserde
bir konçertant senfoni havas› yarat›l›r. 1. Bölüm 4/4’lük
ölçüde, si bemol majör tonda, a¤›r ve genifl (Largo)
tempodad›r. Yaln›zca on mezür süren bu a¤›r girifl, onu
izleyecek olan füg’e bir haz›rl›k oluflturur. 2. Bölüm
4/4’lük ölçüde, çabuk (Allegro) tempoda “tek notal›” bir
füg ile belirir. Önce üç mezür boyunca, ayn› fa notas›n›n
önce iki ikilik, sonra dört birlik, üçüncü mezürde de sekiz

sekizlik olarak tekrarlanmas›yla bafllayan füg zevk ve
nefleyle geliflir. 3. Bölüm 3/4’lük ölçüde, a¤›r ve genifl
(Largo) tempolu bölüm, hafif (piano) yorumuyla da
dinlendirici karakterdedir. Eserin en uzunu, 4. Bölüm,
4/4’lük ölçüde, a¤›rca (Andante) temposuna karfl›n
birinci kemanlardaki sevinçli ve ayd›nl›k marfl havas›yla
canl› finali müjdeler. 5. Bölüm 3/2’lik ölçüde, canl›
tempoda, asl›nda gayda (Hornpipe) ile dans edilen;
önceleri 3/2’lik sonra da 4/4’lük olarak uygulanan eski
‹ngiliz dans› Hornpipe’t›r. Yaflama sevinci dolu bu
Hornpipe da yine G. Muffat’›n 1695’teki ayn› si bemol
majör tondaki 4. Süit (Partita) finalinden al›narak esere
oynak havas›n› kazand›rm›flt›r.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
“Der Friede sei mit dir”, BWV 158**
Recitative
Aria & Koral
Recitative
Koral

158 numaral› “Der Friede sei mit dir” (Huzur Seninle
Olsun) bafll›kl› kantat›n notalar› Bach’›n ölümünden
sonraki bir tarihte kopyaland›¤›ndan dolay›, eserin as›l
bestelenifl tarihinin saptanmas› çok zordur. Ayr›ca eserin
muhtemelen belli bölümleri de kay›pt›r. 19. yüzy›l›n ilk
yar›s›nda yaflam›fl ilk Bach araflt›rmac›lar›ndan Philipp
Spitta’ya göre kantat, muhtemelen Weimar y›llar›nda
“Bakire Meryem’in Ar›n›fl› Yortusu” için bir tür kilise
müzi¤i (Kirchenmusick) olarak bestelenmifltir. Fakat
günümüze yak›n tarihli araflt›rmalar göstermifltir ki,
kantat çok daha sonraki y›llarda büyük olas›l›kla
1730’larda Leipzig’de Feria III. Paschatos ile ba¤lant›l›
olarak kaleme al›nm›flt›r. Eserin merkezinde (ki bütün
eserde sadece bir tane mevcuttur) koral efllikli bas aryas›
bulunmaktad›r. Johann Georg Albinus’un (1649) sözleri
üzerine kurgulu “Welt, ade, ich bin dein müde” bafll›kl›
koralin ilk k›tas›n›n ilk sekiz dizesiyle dönüflümlü olarak
karfl›m›za ç›kan solistin madrigal benzeri alt› dizesinin
yer ald›¤› koral efllikli bu aryan›n d›fl›nda, müzikologlar›n
araflt›rmalar› kantatta tematik aç›dan en az bir arya ve bir
resitatif daha olmas› gerekti¤ini göstermektedir. Kantat
basitçe bas solist, koro, obua, solo keman ve sürekli bas
çalg› grubu için yaz›lm›flt›r. Tamamlanmam›fl durumu
sebebiyle “Der Friede sei mit dir” adl› kantata bir tonalite
atamak zordur. Ancak ilk iki bölüm sol majör ve son iki
bölüm de mi minör tonalitededir. ‹lk bölüm bas solist ve
sürekli bas grubu için yaz›lm›fl oldukça yumuflak bir
resitatiftir. ‹kincisi ise bu küçük kantat›n tam anlam›yla
kalbidir. Bas partisi oldukça parlak bir stilde Alman
besteci Johann Rosenmüller’in obuada duyurulan bir
koral melodisiyle ustaca birlefltirilmifltir. Aryada yer alan
koral bölümü obua taraf›ndan çiftlenerek bir soprano
taraf›ndan da seslendirilebilir (t›pk› kantat›n ikinci bir
versiyonunda oldu¤u gibi). Tüm partileri göz önüne
al›rsak, keman efllikli bas partisi, sürekli bas partisi ve
obua efllikli koral bölüm bu aryay› bir üçlü sonat formuna
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FEST‹VAL BULUfiMALARI – II
FESTIVAL ENCOUNTERS – II

Atilla Aldemir keman violin
Orhan Çelebi viyola viola
Xav›er Ph›ll›ps viyolonsel violoncello
Pol›na Leschenko piyano piano
Fora Baltac›gil kontrbas contrabass

Frédéric Chopin
Do Majör Girifl ve Polonez Brillante, Op. 3 
Introduction and Polonaise Birllante in C Major, Op.3

Gabriel Fauré
Do minör Piyanolu Dörtlü, No. 1, Op. 15
Piano Quartet in C minor, No.1, Op.15
Allegro molto moderato
Scherzo (Allegro vivo)
Adagio
Allegro molto

Franz Schubert
Alabal›k Befllisi, D 667
Trout Quintet, D667
Allegro vivace
Andante
Scherzo: Presto
Andantino-Allegretto
Allegro giusto

Atilla Aldemir
Atilla Aldemir, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuar› Prof. Çi¤dem ‹yicil’in keman s›n›f›ndan
1994 y›l›nda mezun oldu. Ard›ndan Dr. Nejat F.
Eczac›bafl› Vakf› bursuyla 1999’da Almanya Detmold
Müzik Yüksek Okulu Prof. Lukas David ile lisansüstü
e¤itimini tamamlad›. Çal›flmalar›na Folkwang Müzik
Yüksek Okulu’nda Prof. Mintcho Mintchev ile devam
eden sanatç›, konçerto solisti diplomas›n› takdir
derecesiyle alarak bu okuldan 2002’de mezun oldu.
2007 y›l›nda Uluslararas› 14. Johannes Brahms Yar›flmas›
keman kategorisinde ikincilik ve iki özel ödül kazanan
Aldemir, ayn› yar›flman›n 2008 y›l› viyola kategorisinde
üçüncülük ve En ‹yi Ça¤dafl Eser Yorumu ödülüne lay›k
görülerek, bu yar›flman›n tarihinde befl ödüle sahip tek
yar›flmac›s› unvan›na sahip oldu. Sanatç›n›n kazand›¤›
di¤er ödüller aras›nda 2006 Premio R. Lipizer Yar›flmas›
“The Passion For Music, Strong Artistic Temperament”
ödülü, 2005 8. Zagrep Vaclav Hulm finalist, Essen
Folkwangpreis (2002), Vestfalya Kültür Ödülü (1998),
TC Kültür Bakanl›¤› Genç Yetenekler Keman Yar›flmas›
(1998) ikincilik ödülü bulunmaktad›r. Aldemir bugüne
kadar birçok Avrupa ülkesinde, ABD, ‹srail ve M›s›r’da
verdi¤i konserlerde Berlin Filarmoni, Viyana
Konzerthaus, Viyana Musikverein konser salonlar›nda,
Viyana Oda Senfoni, Zagreb Filarmoni, Berlin Senfoni,
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Bayram› (Festo Purificationis Mariae) için bas solo ile
obua, iki keman, viyola, org ve sürekli bas için bestelenen
kantat› Bach sopranoya da uygulam›flt›r. Albert Schweitzer
bunun nedenini belki de Bach’›n ikinci efli Anna
Magdalena’n›n aile toplant›lar›nda söyleyebilmesi için
oldu¤unu belirtir ve onun, flan partisini tam olarak, efllik
partisini de kendisi çalacakm›fl flekliyle haz›rlayarak
1725’te Notenbuch (nota kitab›) adl› defterine yazm›fl
oldu¤unu öne sürer. Kantat›n bas yerine soprano, obua
yerine flütün yer ald›¤› bir versiyonu (BWV 82a) daha
vard›r. Wolfgang Schmieder’in Bach Werke Verzeichnis’in
(Bach Eserleri Dizisi) 1966 yay›n›nda ise son versiyonun
1731–32 y›llar›nda flekillendi¤i belirtilir. Konusu “ölüm”
olan kantat üç arya ile iki resitatiften oluflur: Cennete
özlem duyan yafll› adam›n dünyan›n nimetlerinden
uzaklafl›p ölüme kavuflmay› sab›rs›zl›kla arzulay›fl› eserin
tümünde yans›r. 1. Bölümde arya “Ich habe genug” (Art›k
yeter) sözleriyle, 3/8’lik ölçüde a¤›r, hafif ve sakin flekilde
tüm çalg›lar›n temay› duyurmas›ndan sonra bafllar. 208
mezür süren bu uzun arya, “Kurtar›c›y› (‹sa), dindar
umutlar› hevesle kucaklad›m, yeter art›k” sözleriyle
hüzünle devam ederken obuan›n arabesk süslemeli
eflli¤iyle ilgi çeker. 2. Bölüm yine “Ich habe genug”
sözleriyle, sürekli bas ve org eflli¤inde bafllayan bir
resitatiftir. 4/4’lük ölçüde, 14 mezür süren bu resitatif
ölümü arzulayan, “Dünya, sana mutlulukla duyuruyorum,
art›k yeter” sözleriyle sona erer. 3. Bölüm, Albert
Schweitzer’in tan›m›yla “harikulade bir ölüm ninnisi”dir.
Matthäus Passion’un “Komm, süsser Tod” (Gel, tatl›
ölüm) aryas›n› an›msatan ve ölüme böyle ola¤anüstü
güzellikte bir müzikli yaklafl›m› duyuran arya,
“Schlummert ein, ihr matten Augen, fallet sanft und selig
zu” (Uykuya dal, bitkin gözlerin yumuflak ve mutlu
kapans›n) sözleriyle bafllar. Obua olmadan, di¤er
çalg›lar›n hafif eflli¤inde, 4/4’lük ölçüde, a¤›r ve hüzünlü,
ola¤anüstü zarif bir melodi içeren bu ünlü aryada onuncu
mezürde solo ses girer. Ölümü zevkli bir kurtulufl olarak
gören kantat›n bu en uzun aryas›nda, dünyaya da
seslenilir: “Dünya, art›k burada kalm›yorum, ruhumun
seninle paylaflabilece¤i bir fley yok. Burada her fley
ac›nacak halde, ama orada tatl› bar›fla ve sakin huzura
ulaflaca¤›m...” 4. Bölüm, bir dakika kadar süren, yedi
mezürlük, k›s›tl› efllikli, 4/4’lük ölçüde k›sa bir resitatiftir:
“Mein Gott! wann kommt das schöne nun!” (Tanr›m
güzel fley ne zaman gelecek) sözleriyle sab›rs›zl›kla
seslenilir. Kantat›n son bölümü, tam bir final havas›nda,
art›k istedi¤ine kavuflman›n sevinciyle söylenen koloratur
yap›da bir aryad›r. Ani olarak beliren bu nefle, 3/8’lik
ölçüde, vivace (canl›) tempoda, tüm çalg›lar›n 18
mezürlük girifliyle yans›t›l›r. Solo ses ise “Ich freue mich
auf meinen tod” (Ölümüme seviniyorum) sözleriyle giren
aryada “freue” (sevinmek) sözcü¤ü üzerine befl mezür
süren koloratur süslemelerle –t›pk› ilk aryadaki “Freude”
sözcü¤ünde oldu¤u gibi– mutlulu¤unu sergiler.

* Program Notlar›: ‹rkin Aktüze
** Program Notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
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Orhan Çelebi
Born in 1983, Orhan Çelebi started to study music at the
age of 15 at Ankara Upper Secondary School of Fine Arts.
He performed as a soloist at the various international
festivals and in the chamber orchestras (Les
Orchestrades in France, Bydgos International Music
Competition in Poland) during his school years. He did
his degree with Cavit Caferov first and then with Sakine
Saidova at Bilkent University Faculty of Music and
Performing Arts. During his Bilkent University years, he
performed Mozart’s Sinfonia Concertante for Violin,
Viola and Orchestra with Bilkent Youth Symphony
Orchestra accompanied by violinist Eren Tuncer. He
went to DePaul University School of Music, Chicago to
do his post-graduate studies and worked with Rami
Solomonow there. During his Chicago years, he was
admitted to the Chicago Symphony Orchestra viola
group. In 2006, after his first year in Chicago, he was
personally invited to join the West-Eastern Divan
Orchestra. He toured with the Orchestra and later on he
performed as a soloist with Bursa State Symphony
Orchestra conducted by Fedor Glushcenko. In 2007,
he performed Schubert’s Trout Quintet at the Salzburg
Music Festival (the pianist Daniel Barenboim, cellist
Kyril Zlatnikov, double bass player Nabil Shehata).
He did a workshop with maestro Pierre Boulez, as well.
Since 2006, he has given orchestral and chamber music
concerts with the West-Eastern Divan Orchestra in the
most prestigious concert halls in Europe (The BBC
Proms, Salzburg Music Festival, Ravello Mucis Festival,
Philharmonie Berlin, Carnegie Hall, Musikverein,
Tchaikovsky Hall, Tchaiskovsky Conservatoire, La Scala
Opera House, Victoria Hall, Salle Pleyel and so forth).
He has given numerous recitals in Turkey and in the
USA. In 2007, he started to study for the soloist diploma
with Felix Schwartz at Hochschule für Musik und
Theater Rostock. In November 2009, accompanied by
violinist Atilla Aldemir, he performed Mozart’s Sinfonia
Concertante with Orchestra National Bordeaux
Aquitaine conducted by Alpaslan Ertüngealp. He
performed the same work, in March 2010, again
accompanied by Atilla Aldemir, though this time the
Orchestra National Montpellier conducted by Lawrence
Foster. Orhan Çelebi is working on his DMA degree with

Prof. Roger E. Myers at the University Of Texas Butler
School Of Music and he is also an assistant lecturer of
viola there as well as being an assistant group conductor
of viola at the Austin Lyric Opera and the group
conductor of viola at the West Eastern Divan Orchestra.

Xav›er Ph›ll›ps
Paris’te do¤an Xavier Phillips alt› yafl›nda viyolonsel
çalmaya bafllad›. On befl yafl›nda Paris CNSM’e
(Conservatoire de Paris) giren sanatç› çok farkl› bir
e¤itim formasyonu edinerek 1989’da birincilik ödülünü
ald›. Belgrad Müzisyen Gençli¤i, Moskova Çaykovski
yar›flmalar›nda, Paris Rostropovitch, Helsinki
yar›flmalar›nda birkaç uluslararas› ödül de kazand›.
Çok geçmeden en büyük uluslararas› sahnelerde, prestijli
orkestralarda (Frans›z Ulusal Orkestras›, Fransa Radyo
Filarmoni, Berlin Symphoniker, Houston Senfoni, BBC
‹skoç Orkestras›, Orchestre de la Suisse Romande,
Scala Filarmoni) çalmaya davet edildi ve J. Conlon,
C. Eschenbach, E. Inbal, M. Janowski, J. Lopez-Cobos,
R. Muti, K. Ono, G. Prêtre, V. Spivakov gibi ünlü fleflerle
çal›flt›. 2001 y›l›n›n eylül ay›nda Paris Orkestras› ile
verdi¤i parlak aç›l›fl konserinden sonra Mstislav
Rostropoviç onu fark etti ve gittikçe olgunlaflan bir solist
olarak yetifltirmeye bafllad›; ard›ndan Washington Ulusal
Senfoni Orkestras› ve New York Filarmoni ile Prokofiev’in
Konçertant Senfoni birlikte çalmaya davet etti. Xavier
Phillips daha bir y›l bile dolmadan, yine Mstislav
Rostropoviç’in rehberli¤inde, Chicago Senfoni Orkestras›
ile Çaykovski’nin Rokoko Çeflitlemeleri’ni çald›¤› ilk
konserini gerçeklefltirdi. ABD’deki konserleri s›ras›nda
kazand›¤› özgüven ve muazzam baflar›lar› üzerine birkaç
konser vermek üzere flef Vasili Sinaiski’nin yönetti¤i
Seattle Senfoni Orkestras› taraf›ndan davet edildi. 2006
eylül ay›nda Salle Pleyel’in yeniden aç›l›fl› için Paris
Orkestras›’na birinci solist alarak ça¤r›ld› ve Henri
Dutilleux’nün Tout un monde Lointain adl› eserine
bestecinin de bulundu¤u bu konserde getirdi¤i yorumla
dikkat çekti. Sanatç›n›n eklektik ve çeflitlilik arz eden
diskografisi hem elefltirmenlerden büyük övgüler toplad›
hem de birkaç ödül ald›. Xavier Phillips, sponsoru olan
kahve markas› Blue de Brazil’in sa¤lad›¤› 1710 tarihli
Matteo Gofriller yap›m› viyolonselini kullan›yor.
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Camerata Salzburg, Bordeaux Senfoni Orkestras›,
Borusan Filarmoni, Bilkent Senfoni gibi orkestralar ve
Türkiye’deki tüm Devlet Senfoni Orkestralar› ile Gürer
Aykal, Rengim Gökmen, Alexander Rahbari, Sascha
Goetzel gibi fleflerle çald›. 2003’te Berlin’de Dreyer Gaido
Musik Produktion firmas› için “Türk Müzi¤inin Ça¤dafl
Sesi” adl› CD kayd›n› gerçeklefltirdi. Fono Forum müzik
dergisi bu kay›t için “kendilerini tam anlam›yla bu
al›fl›lmam›fl repertuara vermeleri büyük bir talih olarak
nitelendirilmeli” yorumunu yazd›. Birlikte çald›¤›
sanatç›lar aras›nda piyanist Faz›l Say, Itamar Golan,
Hüseyin Sermet; neyzen Kudsi Erguner, perküsyonist
Burhan Öcal gibi isimler bulunuyor. 2002 y›l›ndan bu
yana Viyana’da Barbara Gorzynska ve Prof. Matthias
Maurer ile çal›flmalar›n› sürdüren sanatç›, konserlerinde
1840 yap›m› J.B. Vuillaume keman ve Sergio Peresson
viyola ile çalmaktad›r.

Atilla Aldemir
Atilla Aldemir graduated from Prof. Çi€dem ‹yicil’s
violin class, Mimar Sinan University State Conservatoire
in 1994. Then he did his post-graduate studies with
Prof. Lukas David at Detmold Hochschule für Musik,
Germany with a scholarship from Nejat F. Eczac›bafl›
Foundation. As he continued his studies with Prof.
Mintcho Mintchev at Folkwang Hochschule in
Germany, he graduated as a concerto soloist with
honorary degree in 2002. In 2007, he was awarded the
2nd Prize two special prizes at 14th International
Johannes Brahms Competition Pörtschach in the violin
category and following year he won the 3rd Prize and the
best interpretation of the contemprorary work prize thus
he became the artist who won five prizes in the history
of this competition. The other awards he was won are
“The Passion for Music Strong Artistic Temperament”
award at Premio R. Lipizer Competition in 2006, the
finalist of the 8th International Zagreb Vaclav Hulm
Violin Competition in 2005, Essen Folkwang prize in
2002, Westphalia Culture Award in 1998, the 1st prize
at the Young Talents Violin Competition by Turkish
Ministry of Culture in 1998. Aldemir has given many
concerts various European countries, the USA, Israel
and in Egypt, and has performed in the main concert
halls such as Berlin Philharmonic, Konzerthaus in
Vienna, Vienna Musikverein with Vienna Chamber
Symphony, Zagreb Philharmonic, Berlin Symphony,
Camerata Academica Salzburg Chamber Orchestra,
Bordeaux Symphony, Borusan Philharmonic, Bilkent
Symphony and all the State Symphony orchestras in
Turkey. He has worked with the conducters Gürer
Aykal, Rengim Gökmen, Alexander Rahbari, Sascha
Goetzel. In 2003, he recorded “The Contemporary Voice
of Turkish Music” CD for Dreyer Gaido Musik
Produktion in Berlin and this recording was highly
acclaimed by Fono Forum music magazine writing “it
must be described as a great fortunate event that they
(Aldemir and Karayel) fully committed to this highly

unconventional repertoire”. He has played with many
musicians including pianist Faz›l Say, Itamar Golan,
Hüseyin Sermet, neyist (a kind of flute) Kudsi Ergüner,
percussianist Burhan Öcal. Since 2002, Atilla Aldemir
has been working with Barbara Gorzynska and Prof.
Matthias Maurer in Vienna and he plays J.B. Vuillaume
violin (1840) and Sergio Peresson viola.

Orhan Çelebi
1983 do¤umlu genç sanatç›, müzik hayat›na 15 yafl›nda
Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde bafllad›.
Buradaki e¤itimi boyunca uluslararas› festivallerde, oda
orkestralar›nda ve solist olarak yer ald› (Les Orchestrades
Fransa, Bydgos Uluslararas› Müzik Yar›flmas› Polonya).
Lisans e¤itimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi’nde önce Cavit Caferov ile daha sonra
ise Sakine Saidova ile yürüttü. Lisans e¤itimi sürerken
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras› ile Mozart’›n
Konçertant Senfonisi’ni kemanc› Eren Tuncer ile beraber
seslendirdi. Müzik e¤itimine yüksek lisans derecesi
almak üzere DePaul University School of Music’de Rami
Solomonow ile devam etti. Chicago’da geçirdi¤i süre
içerisinde Chicago Senfoni Orkestras›’n›n viyola grubu
takviye listesine girmeye hak kazand›. 2006’da,
Chicago’daki ilk y›l›ndan sonra, Daniel Barenboim’in
kiflisel davetiyle Do¤u-Bat› Divan› Orkestras›’na kat›ld›.
Orkestrayla ilk turnesinden sonra, Bursa Devlet Senfoni
Orkestras›’yla Fedor Glushcenko yönetiminde solist
olarak çald›. 2007 Salzburg Müzik Festivali’nde
Schubert’in Alabal›k Befllisi’ni seslendirdi (Daniel
Barenboim piyano, Michael Barenboim keman, Kyril
Zlatnikov viyolonsel, Nabil Shehata kontrbas). Ayn›
festivalde, flef Pierre Boulez ile bir workshop’a kat›ld›.
2006’dan beri Do¤u-Bat› Divan› Orkestras›’yla
Avrupa’n›n en prestijli sahnelerinde orkestra ve oda
müzi¤i konserleri gerçeklefltirdi (The BBC Proms,
Salzburg Music Festival, Ravello Music Festival,
Philarmonie Berlin, Carnegie Hall, Musikverein,
Tchaikovsky Hall, Tchaikovsky Conservatoire, La Scala
Opera House, Victoria Hall, Salle Pleyel, vs.). Türkiye ve
ABD’de birçok resitaller verdi. 2007’de Hochschule für
Musik und Theatre Rostock okulunda Felix Schwartz’la
solistlik diplomas› derecesine bafllad›. 2009 Kas›m
ay›nda, Alpaslan Ertüngealp yönetimindeki Orchestre
National Bordeaux Aquitaine eflli¤inde, keman sanatç›s›
Atilla Aldemir ile Mozart’›n Konçertant Senfonisi’ni
seslendirdi. Ayn› eseri 2010 Mart ay›nda, yine Atilla
Aldemir ile bu kez Lawrence Foster yönetimindeki
Orchestre National de Montpellier eflli¤inde icra etti.
Sanatç› halen, University of Texas at Austin, Butler
School of Music’te Prof. Roger E. Myers ile DMA
derecesi çal›flmalar›n› ve viyola asistan ö¤retim görevlisi
unvan›n›, Austin Lyric Opera viyola yard›mc› grup flefi
pozisyonunu ve Do¤u-Bat› Divan› Orkestras› viyola grup
fleflerinden biri olma unvan›n› sürdürüyor.
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Heinrich Schiff, Ivry Gitlis, Christian Poltéra, Natalie
Clein, Priya Mitchell, Patricia Kopatchinskaya, Janine
Jansen, Julian Rachlin and Alexander Sitkovetsky.
The 2009–2010 season includes concerto
performances with the Hallé, Scottish Chamber
Orchestra, I Pomeriggi Musicali in Milan and Bern
Symphony. The season also includes chamber music
and recitals around the UK and Europe. Polina
Leschenko has given major solo recitals in Vienna’s
Konzerthaus, Amsterdam’s Concertgebouw and New
York’s Carnegie Hall as well as in Salzburg, London,
Paris, Brussels, Minnesota and Atlanta. 2009 saw
Leschenko commence a new position as International
Chair in Piano at the Royal Welsh College of Music &
Drama in Cardiff, where she began a three year
residency. Polina Leschenko has recorded a number of
discs on the Avanticlassic label. Her most recent is a
Liszt recital - including the B minor Sonata - which has
won several awards including a Choc du Monde de la
Musique. Autumn 2010 will see the release of a new
disc of chamber music by Dvorak on the Avanticlassic
label, recorded with Priya Mitchell, Alexander
Sitkovetsky, Maxim Rysanov and Natalie Clein.

Fora Baltac›gil
Kontrbas sanatç›s› Fora Baltac›gil 2009 eylül ay›nda
Berlin Filarmoni Orkestras›’na kat›ld›. 2006 y›l›n›n Eylül
ay›nda Minnesota Orkestras›’nda kontrbas grup flef
yard›mc›s› olarak da çalan Baltac›gil, 2007 fiubat ay›nda
kontrbas grup flefi oldu. 2008 flubat ay›nda müzik
direktörü Osmo Vänskä taraf›ndan yönetilen Minnesota
Orkestras›’yla Harbison Kontrbas Konçertosu’nu
seslendirdi. 2008 eylül ay›nda Tanglewood Seiji Ozawa
Hall’deki Yo-Yo Ma’n›n ‹pek Yolu Ansambl’› ile çald›.
2007 haziran ay›nda Baltac›gil, Philedelphia Orkestras›
konsermaysteri David Kim ile Rhode Island Kingston
Oda Müzi¤i Festivali’nde solo ve oda müzi¤i eserleriyle
ilk performans›n› gerçeklefltirdi. 2009 May›s’›nda
McKnight Sanatç› Burslar› Vakf›’n›n birincilik ödülünü
ald› ve yine 2006 y›l›n›n mart ay›nda Riverside
Senfoni’nin Caprio Genç Sanatç›lar Yar›flmas›’nda
birincilik kazand›. 2004 y›l›nda Delaware Senfoni
Konçerto Yar›flmas›’ndan da bir birincili¤i var. ‹stanbul
Devlet Senfoni Orkestras›, New York Jupiter Oda Müzi¤i,
Bursa, Adana ve Mersin Senfoni orkestralar›nda solist
olarak konçertolar seslendirdi. Aral›k 2009’da Curtis Oda
Müzi¤i Orkestras›’n›n solisti olarak G. Bottesini Grand
Duo Konçertosu’nu seslendirdi. Fora Baltac›gil
‹stanbul’da do¤du. Kontrbas çalmaya dokuz yafl›nda
babas›yla bafllad›. ‹zmir, Ankara ve ‹stanbul’da Gary
Karr’›n ustal›k s›n›f› çal›flmalar›na kat›ld›. 2002 y›l›nda
‹stanbul Devlet Konservatuar›’ndan lisans diplomas›yla
mezun oldu. 2006’da sanatç› diplomas›n› ald›¤›
Philadelphia Curtis Müzik Enstitüsü’nde Hal Robinson
ve Edgar Meyer ile çal›flt›.

Fora Baltac›gil
Turkish contra bassist Fora Baltacıgil joined the
Berliner Philharmoniker in September 2009. He also
played with the Minnesota Orchestra as associate
principal bass in September 2006 and was named
principal bass in February 2007. Baltacigil has
performed Harbison Bass Concerto in February 2008
led by Music Director Osmo Vänskä with the Minnesota
Orchestra. He has also performed Harbison Concerto
on the Orchestra’s Minnesota State Tour. In September
2008, Baltacıgil performed with Yo-Yo Ma’s Silk Road
Ensemble at Tanglewood’s Seiji Ozawa Hall. In June
2007 he gave the opening performance of the solo and
chamber music works at the Kingston Chamber Music
Festival with David Kim, concertmaster of the
Philadelphia Orchestra, in Rhode Island. Baltacıgil
won first prize in the May 2009 McKnight Artist
Fellowships and won first prize in the March 2006
Caprio Young Artists Competition of the Riverside
Symphonia. He also won first prize in the 2004
Delaware Symphony Concerto Competition. He has
performed concertos as soloist with the ‹stanbul State
Symphony Orchestra, New York’s Jupiter Chamber
Orchestra, the Bursa Symphony Orchestra, the Adana
Symphony Orchestra and the Mersin Symphony
Orchestra. In December 2009, Baltacıgil appeared as a
soloist in the G. Bottesini Grand Duo Concerto with the
Curtis Chamber Orchestra. Baltacıgil was born in
‹stanbul. He started studying the bass at the age of nine
with his father. He attended several master classes with
Gary Karr in ‹zmir, Ankara and ‹stanbul. He received
his bachelor’s degree from ‹stanbul State University
Conservatoire in 2002, and an artist diploma from the
Curtis Institute of Music in Philadelphia in 2006,
where he studied with Hal Robinson and Edgar Meyer.
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Xav›er Ph›ll›ps
Xavier Phillips was born in Paris. He begins to study
the violoncello at the age of 6. At fifteen years, he enters
the CNSM of Paris, profits from an exceptional
formation at the end which he obtains a First Price in
1989. He wins several international prizes (Musical
Youths of Belgrade, Tchaikovsky Competition in
Moscow, Rostropovitch Competition in Paris,
Competition of Helsinki). He quickly was invited to
perform on the largest international scenes with
prestigious orchestras (Orchestre National de France,
Philharmonique de Radio France, Berliner
Symphoniker, Houston Symphony, BBC Scottish
Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande,
Filarmonica della Scala) and with conductors such as J.
Conlon, C. Eschenbach, E. Inbal, M. Janowski, J. Lopez-
Cobos, R. Muti, K. Ono, G. Prêtre, V. Spivakov. After
his very brilliant debut with the Orchestre de Paris in
September 2001, Mstislav Rostropovitch recognizes in
him an achieved soloist with growing maturity. He
invites him to play with him the Prokofiev’s Symphonia
Concertante with the Washington National Symphony
Orchestra and the New York Philharmonic. Still with
his mentor Mstislav Rostropovitch, and less than one
year after that Xavier Phillips makes his debut with the
Chicago Symphony Orchestra in Tchaikovski’s Rococo
Variations. Carried by this confidence and the huge
success gained at the time of his concerts in the United
States, he is invited by the Seattle Symphony Orchestra
for several concerts, Vassili Sinaiski conducting. In
September 2006, he is the first soloist invited by the
Orchestre de Paris for the reopening of the Salle Pleyel
and is distinguished in his interpretation of Henri
Dutilleux’s Tout un monde lointain, in the presence of
the composer. His eclectic and varied discography is
greeted by critics and won several prizes. Xavier Phillips
plays on a Matteo Gofriller violoncello dated 1710, a loan
from a sponsor, the coffee brand “Blue de Brazil”.

Pol›na Leschenko
St Petersburg’da müzisyen bir ailenin çocu¤u olarak
do¤an Polina Leschenko alt› yafl›nda babas›yla piyano
çalmaya bafllad›, iki y›l sonra Leningrad Senfoni ile ilk solo
konserini veren Leschenko 16 yafl›nda Brüksel’deki
Kraliyet Konservatuar›’ndan üstün baflar› ile diplomas›n›
ald›. Leschenko, aralar›nda Hallé, Londra Mozart Players,
‹skoç Oda Orkestras›, Bournemouth Senfoni Orkestras›,
Britten Senfoni Orkestras›, Rus Ulusal Orkestras›, Euskadi
Orkestras› ve Avustralya Oda Orkestras›’n›n bulundu¤u
pek çok orkestrayla çald›. Baflar›l› ve hayranl›k uyand›ran
bir oda müzi¤i sanatç›s› olan Leschenko, Schwetzingen,
‹stanbul Uluslararas› Oda Müzi¤i, Progetto Martha
Argerich ve Musiktage Mondsee gibi birçok festivalde
s›kça yer al›yor. Aralar›nda Heinrich Schiff, Ivry Gitlis,
Christian Poltéra, Natalie Clein, Priya Mitchell ve
Alexander Sitkovetsky gibi isimlerin bulundu¤u pek çok

sanatç›yla düzenli olarak birlikte çal›fl›yor. 2009–10
sezonunda Hallé, Londra Mozart Players, ‹skoç Oda
Orkestras›, Milano I Pomeriggi Musicali, Bern Senfoni ile
konçertolar seslendiriyor. Yine bu sezonda ‹ngiltere ve
Avrupa’da –Milano, Ljubljana ve Stavenger Uluslararas›
Oda Müzi¤i Festivallerinde– oda müzi¤i yap›yor ve
resitaller veriyor. Polina Leschenko Viyana Konzerthaus,
Amsterdam Concertgebouw ve New York Carnegie Hall
gibi önemli konser salonlar›nda ve Salzburg, Londra,
Paris, Brüksel, Minnesota, Atlanta’da solo resitaller verdi.
2009 y›l› Leschenko’yu Cardiff’te Kraliyet Galler Müzik ve
Drama Koleji’nde üç y›l sürecek olan Uluslararas› Piyano
Kürsüsü’yle karfl›lad›. Avanticlassics etiketiyle bir tak›m
CD kay›tlar› da yapan Leschenko’nun, içinde Si Minör
Sonat›’n›n da bulundu¤u Liszt kayd›, aralar›nda Choc du
Monde de la Music ödülünün de bulundu¤u pek çok ödül
kazand›. Sanatç› 2010 sonbahar›nda Priya Mitchell,
Alexandr Sitkovetsky, Maxim Rysanov ve Natalie Clein ile
Avanticlassics’ten Dvorak’›n oda müzi¤i CD’sini
ç›karacakt›r.

Pol›na Leschenko
Born into a musical family in St Petersburg, Polina
Leschenko began studying the piano with her father at
the age of six, made her solo début with Leningrad
Symphony two years later and at the age of 16, received
her Higher Diploma with the greatest distinction from
the Royal Conservatoire in Brussels. Leschenko works
with orchestras internationally including the Hallé,
London Mozart Players, Scottish Chamber,
Bournemouth Symphony, Britten Sinfonia, Russian
National, Orquesta de Euskadi, Bern Symphony and
Australian Chamber Orchestras. An accomplished and
admired chamber musician, she also performs
frequently at festivals including Schwetzingen, ‹stanbul
International Chamber Music Festival, Progetto Martha
Argerich and Musiktage Mondsee. Leschenko is a
regular collaborator with many artists including
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son ölçüye kadar süreklilik gösterir. Yap›sal geçifller
daima ustal›kl› bir flekilde birbirine birlefltirilmifltir.
Noktal› ritimdeki majör aç›l›fl temas›n›n finaldeki
sergilenifli bile herhangi bir teatral hava yarat›lmaks›z›n
baflar›lm›flt›r. Allegro vivo tempodaki Scherzo, Saint-
Saëns’›n Hayvanlar Karnaval›’ndaki kanguru gibi z›playan
bir karakterde piyanoda bafllar. Ancak bu karakterin
eserin ikinci versiyonuna kadar ortada olmad›¤›
bilindi¤inden, muhtemelen revizyon s›ras›nda esinlendi¤i
düflünülmektedir. Yayl›lar›n pizzicato (parmakla çekerek)
çald›¤› akorlarla bölüm oldukça hareketli bafllam›fl olur.
Geliflme bölümü mi bemol majörle doru¤a ç›kar. Trio
bölümü ortaya ç›k›nca eser si bemol majöre dönüflür ve
yayl›lar›n sessizce çald›¤› yap› tekrar ortaya ç›kar. Geçifl
bölümlerinden sonra eser tekrar mi bemol majörde
duyurulan aç›l›fl temas›yla canl› bir sona ulafl›r. Do minör
Adagio, Fauré’nin en güzel a¤›r bölümlerinden biridir.
Burada bestecinin son derece travmatik geçen 1877
senesindeki duygusal gelgitlere dair bir ipucundan daha
fazlas› elde edilebilir. Oysa ki duygular daima d›fla
vurulmaks›z›n asilce saklan›r. Hüzün dolu aç›l›fl temas›
ayn› y›l yazmakta oldu¤u Requiem’in bölümlerini and›r›r
havadad›r. Ancak sadece oda müzi¤inde görülebilecek
karakterdeki samimi coda sayesinde eserin yap›s›
korunur. Böylece keman›n duyurdu¤u yeni teman›n
ard›ndan giren viyolonseldeki girifl temas› nazikçe
çal›nan piyano eflli¤iyle tekrar do minör tonalitedeki kibar
sona ulafl›r. H›zl› bir vals karakterindeki son bölüm
Allegro molto, viyolan›n duyurdu¤u serim bölümünün
temas› üzerine piyanodaki çabuk üçlemelerle bafllar.
Sonradan duyurulan ve gelifltirilen birinci ve ikinci
teman›n ard›ndan bölüm, bu iki konunun da ifllendi¤i bir
coda’yla do majör tonalitedeki muzafferane bir flekilde
sona erer.

Franz Schubert (1797–1828)
Alabal›k Befllisi, D 667
Allegro vivace
Andante
Scherzo: Presto
Andantino-Allegretto
Allegro giusto

Alabal›k Befllisi ad›yla bilinen bu ünlü eser, Franz
Schubert’in (Otto Erich Deutsch taraf›ndan yap›lan
katalog çal›flmas›nda D 667 numarayla s›n›fland›r›lan) La
Majör Piyanolu Befllisi’dir. 1819 y›l›nda Schubert’in 22
yafl›ndayken yazd›¤› bu erken baflyap›t ne yaz›k ki ancak
bestecinin ölümünden bir y›l sonra yani 1829 y›l›nda
bas›l›r. Piyano ve yayl› çalg›lar dörtlüsü için yaz›lan
al›fl›lm›fl piyanolu befllilerden farkl› olarak Schubert’in
seri piyano, keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas için
yaz›lm›flt›r. Besteci Johann Nepomuk Hummel yazd›¤›
alt›l›y› ayn› enstrümantasyon için bafltan düzenler.
Alabal›k Befllisi de as›nda Hummel’in eserini çalmak için
bir araya gelen bir grup müzisyen için kaleme al›n›r.
Schubert’in piyanolu befllisinin “Alabal›k” diye

an›lmas›n›n temel sebebi de, bestecinin 1817 y›l›nda
besteledi¤i Opus 32 “Die Forelle” bafll›kl› liedi üzerine
kurgulad›¤› tema ve varyasyonlar formundaki dördüncü
bölümdür. Görünüfle göre beflli, Yukar› Avusturya’da
bulunan Steyr kenti zenginlerinden bir müzik adam› ve
amatör viyolonselci olan Sylvester Paumgartner için
yaz›l›r. Asl›nda bu lied üzerine varyasyon yazmas›n› önere
de Paumgartner’in ta kendisidir. Schubert bu yöntemle
dört eser daha yazm›flt›r; Ölüm ve Genç K›z adl› yayl›
çalg›lar dörtlüsü, flüt ve piyano için D 802, Trockne
Blumen Varyasyonlar›, solo piyano için Wanderer Fantezi
ve Sei mir gegrüst D 934 Üzerine Keman ve Piyano ‹çin
Do Majör Fantezi… 1819 yaz›na kadar yüzlerce bestesinin
bir tanesi bile bas›lmam›fl ya da konserde icra edilmemifl
olmas›na karfl›n, Schubert’in mükemmel flark›lar›n›n
elyazmas› kopyalar› her yerde dolaflmakta ve neredeyse
her bir liedi söylenmektedir. O s›ralarda 50 yafl›nda olan
meflhur opera flark›c›s› bariton Johann Vogl, henüz
22’sinde olan Schubert’in ilk hayranlar›ndan biridir.
Ayn› y›l bariton, hayran› oldu¤u genç besteciyi
beraberinde do¤um yeri olan Alplerdeki Steyr kasabas›na
götürür. Bu, o güne de¤in Schubert’in ç›kt›¤› ilk gerçek
seyahattir. Daha önceleri de k›rsallara k›sa gezilerde
bulunmufltur ancak bu Viyana d›fl›na ç›k›p uzun süre
kald›¤› ilk konaklamal› yolculuktur. Kardefline yazd›¤›
mektupta sadece “herhangi birinin hayal edebilece¤inden
daha güzel” diye tan›mlad›¤› do¤al güzelliklerden de¤il
ayn› zamanda kald›¤› evde bulunan “neredeyse hepsi çok
hofl” diye söz etti¤i sekiz k›zdan da bahseder. K›sa
sürede müzikli akflam toplant›lar›n›n ilgi oda¤› haline
gelir. Ev sahibi Sylvester Paumgartner taraf›ndan finanse
edilen bu akflamlardan birinde özellikle bir flark›y›, yani
“Die Forelle” adl› olan› çok be¤enir Paumgartner. Siparifl
mi verildi yoksa ev sahibine bir teflekkür hediyesi olarak
m› tasarland› bilinmez, Schubert Viyana’ya döner
dönmez bu flark› üzerine kurgulu bir piyanolu beflli
bestelemeye bafllar ve k›sa süre içinde tamamlay›p
Paumgartner’e gönderir.

Program Notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
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PROGRAM NOTLARI

Frédéric Chopin (1810–1849)
Do Majör Girifl ve Polonez Brillante, Op. 3

Polonez Brillante, Chopin’in gençlik y›llar›na ait
bestecinin dehas›n› çok iyi sergileyen bir yap›t›d›r. 1829
yaz›nda Varflova Konservatuar›’ndan mezun olan Chopin,
henüz ö¤rencilik y›llar›nda hocalar› taraf›ndan s›ra d›fl›
yetene¤i ve müzik dehas› keflfedilmifl bir piyanisttir.
Konservatuardan yeni mezun genç Chopin için
kaybedecek vakit yoktur. Bunun bilincinde olan Chopin
Avrupa’daki en önemli merkezlerinden biri olan Paris’in
yolunu tutmufltur bile. 1829 sonbahar›nda Viyana’da
verdi¤i son derece baflar›l› ilk resitalinin ard›ndan Prens
Antonini Radziwill’in davetlisi olarak prensin da¤daki
malikânesinde kal›r genç Chopin. Amatör besteci ve
viyolonselci olan prens, Chopin’den k›zlar›na piyano
dersi vermesini rica eder. Elbette Chopin’in cennetteki bu
iki mele¤e ders vermek için baflka bir teflvike ihtiyac›
yoktur. ‹flte bu güzel k›zlardan biri için Chopin, gösteriflli
ünlü Opus 3, Do Majör Polonaise Brilliante’› besteler;
asl›nda “Alla Polacca” ya da “Polonaise” diye
adland›rmay› düflünmektedir. Polonaise Brilliante bafll›¤›,
bir anlamda ceviz kabu¤unun içindeki ceviz gibidir. Sert
ve gösteriflsiz kabu¤un içindeki bafltan ç›kar›c› lezzet…
Polonez Chopin’in vatan›ndan ulusal bir dans› ifade eder.
Oysa ki Brillante flaflal› salon stilinin kozmopolit etkisini
yans›tmaktad›r. Chopin’in piyano partisini çalmas›n›
hedefledi¤i kifli büyük olas›l›kla prensin k›z› Wanda’yd›.
Bu düflünce Wanda’n›n böyle bir partiyi çalabilecek kadar
iyi bir piyanist oldu¤u sonucunu do¤urmakta… Öte
yandan prens viyolonsel partisini afl›r› doyurucu
bulmam›fl olmal› ki Chopin bir y›l sonra Viyana’daki
viyolonselci arkadafl› Joseph Merk’ten esinlenerek küçük
bir girifl bölümü eklemek ihtiyac› duyar. Aslen Polonyal›
viyolonselci Kaczynski için yaz›ld›¤› düflünülen girifl
bölümünün de yer ald›¤› eseri bu son haliyle Avusturyal›
viyolonselci arkadafl› Merk’e ithaf eder. 1829 Kas›m’›nda
arkadafl› Tytus Woyciechowski’ye yazd›¤› bir mektupta
gözden ç›kard›¤› bu yeni eseriyle ilgili olarak
“han›mefendiler için uygun mükemmel bir boyama
odas›ndan daha fazla bir fley de¤il” ifadesini kulland›¤›
eserin a¤›r tempodaki girifl bölümünde piyano partisinin
bafll›ca özelli¤i, viyolonsele verilen fliirsel ve etkileyici
melodiye eflliktir. Polonez’e geçiflle birlikte piyanonun
parlakl›¤›, Chopin’in post-klasik stili ve tematik
materyallerin süslenerek tekrarlanmas›yla hayli yüksek
seviyedeki virtüözik pasajlarla dolu dokunun bask›nl›¤›
ön plana ç›kar. 1980’lerde Polonyal› müzikolog Jan
Weber’in çal›flmalar›, Chopin’in bu gençlik yarat›s›n› daha
sonralar› solo piyanoya uyarlad›¤› yönünde bir kan›ta
ulafl›ld›¤›n› gösterir.

Gabriel Fauré (1845–1924)
Do minör Piyanolu Dörtlü, No. 1, Op. 15
Allegro molto moderato
Scherzo (Allegro vivo)
Adagio
Allegro molto

1870’ler Gabriel Fauré’nin hayat›nda oldukça hareketli ve
olayl› geçer. 1871’de hocas› Saint-Saëns taraf›ndan yak›n
zamanda kurulmufl olan Frans›z Ulusal Müzik
Derne¤i’ne (Société Nationale de Musique Française)
kat›lmas› için davet edilir. Burada Franck, d’Indy, Lalo,
Bizet, Duparc ve daha birçok dönemin önde gelen
Frans›z bestecileriyle bir arada olma f›rsat› yakalayacakt›r.
Ayr›ca bu dönemde bestelerinin ço¤u ilk kez duyulur. Bu
geliflmelerin arkas›nda, hocas› Saint-Saëns’›n, ö¤rencisi
Fauré’yi Paris sosyetesine tan›tmak için bulundu¤u
giriflimler önemli rol oynamaktad›r. Dönemin en önemli
flark›c›lar›ndan kontralto Pauline Viardot özellikle genç
besteci hakk›nda çok olumlu yorumlarda bulunur.
Paris’te çevresi sadece müzik dünyas› taraf›ndan
kuflat›lmaz elbet, sanat çevresinin de içine girmifltir.
Flaubert, Turgenev ve Georges Sand gibi edebiyatç›lar›n
yan› s›ra Ernest Renan gibi sayg›n bir tarihçi ve
elefltirmen de yer almaktad›r bu seçkin sanat çevresi
içinde. Aflk hayat› da hareketlenmifltir Fauré’nin. Uzunca
bir süredir Mme Viardot’nun k›z› Marianne’e âfl›k olan
Fauré, yaklafl›k befl y›l boyunca Marianne’nin
utangaçl›¤›n› aflmaya çal›flt›ktan sonra nihayet 1877
Temmuz’unda niflanlan›r. Ancak görünen o ki Fauré’nin
tutkusu yeterli olmayacakt›r. Yaklafl›k dört ayl›k bir
niflanl›l›k döneminden sonra genç çift ayr›l›r. ‹flte bu
süreç ve ayr›l›kla sona eren aflk yaflam› Fauré’nin böyle
bir eser bestelemesine sebep olur. 1876 y›l›nda bafllad›¤›
yap›t› 1879 y›l›nda tamamlar ve yine ilk kez Paris’te
Société Nationale’deki konser serilerinden birinde 14
fiubat 1880’de seslendirilir. Konserden sonra memnun
olmad›¤› için eseri bafltan sona yeniden yazan besteci,
bugünkü haliyle bildi¤imiz eserini yine ayn› seride 5
Nisan 1884 tarihinde verilen bir konserle müzikseverlere
tan›t›r. Belçikal› kemanc› Hubert Léonard’a ithaf etti¤i
eseriyle ilgili kemanc›dan pek çok teknik tavsiye de al›r.
Do minör Piyanolu Dörtlü Gabriel Fauré’nin en popüler
eserlerinden biri olmas›na karfl›n besteci eseri basacak
bir yay›mc› bulmakta epey bir zorlan›r. Sonunda buldu¤u
nota bas›mc›s› Hamelle de, eserin tüm telif haklar›n›n
kendilerine b›rak›lmas› karfl›l›¤›nda Dörtlü’yü basmay›
kabul eder. Do minör tonalitenin afl›r› karanl›¤›na karfl›n
bu müzikte az da olsa trajedi hissiyat› vard›r. Bestecinin
bu ilk döneminin di¤er baflyap›t eserlerinde de oldu¤u
gibi (Opus 13, La minör Keman Sonat›) duygusal
yo¤unluk, özenle vurgulamaya çal›flt›¤› asalet ve berrakl›k
gibi özelliklerle dengelenir. ‹lk bölüm, Allegro molto
moderato, oldukça geleneksel bir sonat formundad›r.
Öyle bile olsa, bu bölümden Beethoven’›n tutkusuna
yak›n derecede bir güç beklenir. Fauré bir drama
yazar›ndan ziyade bir flairdir. Melodik geliflim ilk ölçüden
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y›llar› aras›nda Cemal Reflit Rey Senfoni Orkestras›
baflkemanc›l›¤›n› da yapan sanatç›, ayr›ca Milli Reasürans
Oda Orkestras› kurucular›ndan, Akbank Oda Orkestras›
kurucu üyesi ve baflkemanc›s›, ‹stanbul Oda Orkestras›
ve Filarmonia ‹stanbul toplulu¤unun kurucusu ve genel
müzik direktörüdür. Pek çok Radyo ve TV program›na
yap›mc› ve yorumcu olarak kat›lan Hakan fiensoy, ulusal
bestecilerimizin eserlerini yorumlamaya da özen
gösteriyor. Kemanc› ve orkestra flefi olarak ço¤u kendine
ithaf edilen onlarca eserin Türkiye ve yurtd›fl›nda ilk
seslendirilifllerini gerçeklefltiren sanatç›n›n CD kay›tlar›
KALAN Müzik ve AFM Records etiketiyle sunuluyor.
2002 y›l›nda doktora e¤itimini ‹TÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde tamamlayan fiensoy çal›flmalar›n› bir süre
Devlet Sanatç›s› Ayla Erduran ve ünlü Rus kemanc› ve
pedagog Victor Pikaisen ile sürdürdü. ‹lk orkestra flefli¤i
derslerini 1984–1987 y›llar› aras›nda Demirhan Altu¤’dan
alan sanatç›, 2003 yaz›nda Accademia Cicciana di
Sienna’da Gianluigi Gelmetti’nin fleflik kursuna kat›ld›.
Orkestra flefi olarak aralar›nda Sholomo Mintz, Raphael
Walfisch, Faz›l Say, Cihat Aflk›n, Tedi Papavrami, Peter
Jablonsky, Bruno Schneider, Gülsin Onay, Emre Elivar,
Keneth Hamilton, gibi dünyaca tan›nm›fl solistlere ve
Terence Blanched Band, Bee Gees Band, Dreamtone &
Iris Mavraki’s Neverland gibi s›ra d›fl› gruplara efllik eden
sanatç›, Amerika k›tas›ndan Avrupa’ya uzanan çok genifl
bir yelpazede yer alan pek çok ülkede konserler idare
ediyor, solist olarak resitaller ve orkestra konserlerinde
yer al›yor. 2010–2011 sezonunda Polonya, ‹talya, ABD,
Çek Cumhuriyeti, Küba, Portekiz, ‹sveç, Azerbaycan gibi
pek çok ülkeye konserler vermek ve yönetmek üzere
davet edilen sanatç› halen ‹TÜ Türk Müzi¤i Devlet
Konservatuar›’nda yard›mc› doçent unvan›yla ö¤retim
üyesidir.

Hakan fiensoy
Born in ‹stanbul, Hakan fiensoy started his education at
the ‹TU (‹stanbul Technical University) Turkish Music
Conservatoire in the “Special Violin Fast Learning Unit”
with Prof. Ayhan Turan in 1977–78. Since his first recital
in 1984, fiensoy has given recitals and has performed as
the soloist or the conductor at the concerts in Italy,
France, Bulgaria, the USA, Rumania, Kosevé, Latvia,
Azerbaijan, Estonia, Sweden, England, Venezuela,
Mexico, Czech Republic, the Northern Cyprus and in
Turkey at highly prestigious halls (Carnegie Hall, New
York, Louvre Auditorium, Paris). In 1985, he was
awarded as “the most successful young musician” by the
Association of ‹stanbul Philharmonic and in the same
year, he was also awarded with the “Extraordinary
Success Prize in Music” by the President of ‹TU. In
September 1988, his recital at AKM (Atatürk Cultural
Centre), ‹stanbul was accepted into the programme of
IGOAL: Education for all by UNESCO as there were
many UNESCO delegates from many different countries
among his recital audience. The same year, on
scholarship, he started to study at the Royal Music

College in London. He graduated from Trevor Williams’
group. In 1992, he performed in San Barteolemeo
International Rovere d’Oro Chamber Music Competition
(4th Prize in) in Italy. Since 1992 performing as soloist
and conductor he has been repeatedly invited to many
festivals including International Christopher Colombus
Festival in Bari, International ‹stanbul, ‹zmir and
Ankara Festivals, Bodrum D-Marin Turgut Reis and
Gümüfllük Music Festivals, CRR Concert Hall Young
Soloists Festival, International Chamber Music Festival,
International Malmö “Falsterbonasets” Summer
Festival, Son Sione Tango Festival and International
Karlskrona Music Festival in Sweden. In the 34th
International ‹stanbul Music Festival, fiensoy performed
as the soloist, as the conductor and as the leader at
different concerts as rarely done by musicians. In the
years of 1990–1992 he did his masters degree in Social
Sciences Department of ‹TU. In 1992–93 season, he was
the guest leader of Çukurova State Symphony Orchestra,
and during the years between 2000–2003, he was the
leader of the Cemal Reflit Rey Orchestra; besides he was
one of musicians during the process of the
establishment of Milli Reasurans Orchestra and Akbank
Chamber Music Orchestra as well as he was the leader of
the latter, and he is the one of who has established the
‹stanbul Chamber Orchestra and Philharmonia ‹stanbul
Ensemble and he is the music director of them. Hakan
fiensoy has made many radio and TV programmes and
has participated as a performer in many programmes on
Radio and TV particularly preferring to perform the
Works of Turkish composers. As a violinist and a
conductor, he has done the premier in Turkey and
abroad of tens of Works which has been dedicated to
him. His recordings are being released by Kalan Music
and AFM Records labels. In 2002, he finished his
doctoral dissertation in the Social Sciences Department
of ‹TU and worked with the “Music Laurette” Ayla
Erduran and with the well-known Russian violinist and
pedagogue Victor Pikaisen for a period of time. First
tutored by Demirhan Altu€ (1984–1987) on conducting
orchestra, did the course of conducting by Gianluigi
Gelmetti at Accademia Cicciana di Sienna in the
summer of 2003. He has, as a conductor, given many
concerts with many worldwide renown talented soloists
including Sholomo Mintz, Raphael Walfisch, Faz›l Say,
Cihat Aflk›n, Tedi Papavrami, Peter Jablonsky, Bruno
Schneider, Gülsin Onay, Emre Elivar, Keneth Hamilton
and has accompanied extraordinary bands like Terence
Blanched Band, Bee Gees Band and Dreamtone & Iris
Mavraki’s Neverland. Hakan fiensoy conducts
orchestras, gives recitals and concerts with the orchestras
in a variety of countries from the continent of America to
Europe. fiensoy is an Assoc. Professor at the Turkish
Music State Conservatoire of ITU and during 2010–11
season, he is invited to Poland, Italy, the USA, Czech
Republic, Cuba, Portugal, Sweden and Azarbaijan to give
or conduct numerous concerts.

28.06.2010, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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M‹LL‹ REASÜRANS ODA ORKESTRASI
M‹LL‹ REASÜRANS 
CHAMBER ORCHESTRA

Milli Reasürans Oda Orkestras›
Milli Reasürans Chamber Orchestra
Hakan fiensoy flef conductor
Renaud Capuçon keman violin

Felix Mendelssohn
Fingal Ma¤aras› (Hebrid Adalar›) Uvertürü, Op. 26
Overture to Fingal’s Cave (The Hebrides), Op.26
Allegro moderato

Max Bruch
Sol minör Keman Konçertosu, No. 1, Op. 26
Violin Concerto in G minor, No.1, Op. 26
Vorspiel. Allegro moderato
Adagio
Finale. Allegro energico-Stringendo poco a poco-Presto

Ludwig van Beethoven
La Majör Senfoni No. 7, Op. 92
Symphony in A Major, No.7, Op.92
Poco sostenuto-Vivace
Allegretto
Presto; Assai meno presto
Allegro con brio

Hakan fiensoy
‹stanbul’da do¤an sanatç› keman e¤itimine 1977–78
y›l›nda girdi¤i ‹TÜ Türk Müzi¤i Devlet Konservatuar›’nda
Prof. Ayhan Turan gözetiminde H›zl› E¤itim Özel Keman
Birimi’nde bafllad›. 1984 y›l›nda verdi¤i ilk resitalden bu
yana ‹talya, Fransa, Bulgaristan, Amerika Birleflik
Devletleri, Romanya, Kosova, Letonya, Azerbaycan,
Estonya, ‹sveç, ‹ngiltere, Venezüella, Meksika, Çek
Cumhuriyeti, Kuzey K›br›s ve Türkiye’de dünyaca önemli
konser salonlar›nda (New York Carnegie Hall, Paris
Louvre Auditorium) pek çok orkestra konserine solist ya
da flef olarak kat›ld› ve resitaller verdi. 1985 y›l›nda
‹stanbul Filarmoni Derne¤i’nden Y›l›n En Baflar›l› Genç
Sanatç›s› ve ayn› y›l ‹TÜ Rektörü elinden Sanat Dal›nda
Üstün Baflar› ödüllerini ald›. 1988 eylül ay›nda ‹stanbul
AKM’de verdi¤i resital UNESCO taraf›ndan Uluslararas›
E¤itim seferberli¤ine al›nd› ve bu konserde pek çok
ülkeden UNESCO temsilcisi haz›r bulundu. Ayn› y›l
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. 1992
y›l›nda ‹talya San Bartalomeo’da yap›lan Uluslararas›
Rovere D’Oro Oda Müzi¤i yar›flmas›nda dördüncü oldu.
Ayn› y›ldan itibaren Bari Uluslararas› Chritoph Colombus
Festivali, Uluslararas› ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara, Bodrum
D-Marin Turgut Reis ve Gümüfllük Müzik Festivalleri,
CRR Konser Salonu Genç Solistler Festivali, Brasov
Uluslararas› Oda Müzi¤i Festival, Malmö
“Falsterbonasets” Uluslararas› Yaz Festivali, ‹talya San
Sione Tango Festivali ve ‹sveç Karlskrona Uluslararas›
Müzik festivallerine defalarca solist ve flef olarak davet
edildi. 34. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nde üç
ayr› konserde solist, orkestra flefi ve baflkemanc› olarak
sahneye ç›karak sahne üzerinde üç ayr› disiplinle böyle
bir etkinlikte yer alan ender sanatç›lar aras›nda yerini
ald›. 1990–92 döneminde ‹TÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde yüksek lisans e¤itimini tamamlad›.
1992–93 sezonunda Çukurova Devlet Senfoni
Orkestras›’n›n konuk baflkemanc›l›¤›n› ve 2000–2003

De¤erli iflbirli¤i için Frans›z Kültür Merkezi’ne 
teflekkür ederiz.
We would like to thank Institut Français d’Istanbul 
for its kind collaboration.
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Jesus Lopez Cobos, Thomas Dausgaard, Gustavo
Dudamel, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach,
Vladimir Fedoseyev, Ivan Fischer, Hans Graf, Daniel
Harding, Gunther Herbig, Armin ve Philippe Jordan,
Emmanuel Krivine, Kurt Masur, Marc Minkowski, David
Robertson, Dennis Russel-Davis, Wolfgang Sawallisch,
Leonard Slatkin, Michael Schonwandt, Tugan Sokhiev,
Jeffrey Tate, Hugh Wolff gibi fleflerin yönetimindeki
Leipzig Gewandhaus, Dresden Staatskapelle, Münih
Bayerische Rundfunk, Berlin Deutsches Senfoni,
Bamberger Senfoni, Hessischer Rundfunk, NDR
Hamburg ve WDR Köln orkestralar›, Montreal Senfoni,
Los Angeles Filarmoni, Philadelphia Orkestras›, Houston
Senfoni, Washington Ulusal Senfoni, Simon Bolivar
orkestralar›, Philharmonique de Radio France, Frans›z
Ulusal, Paris, Lyon, Monte-Carlo, Toulouse, Gustav
Mahler Gençlik, Moskova Çaykovski Radyo, Danimarka
Kraliyet, ‹sveç Radyo orkestralar›, Academy of St-Martin-
in-the-Fields, Avrupa Oda Orkestras›, Birmingham fiehir
Senfoni, Mahler Oda, Firenze Maggio Musicale, Milano
Scala Filarmoni, Roma Santa Cecilia, Tokyo Filarmoni,
NHK Senfoni, Lozan ve Zürih Oda orkestralar› ile
Orchestre de la Suisse Romande... Renaud Capuçon’un
birlikte oda müzi¤i icra etti¤i sanatç›lar: Martha Argerich,
Daniel Barenboim, Elena Bashkirova, Hélène Grimaud,
Yefim Bronfman, Myung-Whun Chung, Stephen
Kovacevich, Katia ve Marielle Labèque, Mikhail Pletnev,
Jean-Yves Thibaudet, Vadim Repin, Yuri Bashmet, Truls
Mork, Paul Meyer... Capuçon’un davet edildi¤i yüksek
prestijli festivaller: Londra Mostly Mozart, Edinburgh,
Berlin, Lockenhaus, Ludwigsburg, Rheingau,
Schwarzenberg, Kudüs, Stavanger, Lucerne, Verbier,
Kanarya Adalar›, San Sebastian, Stresa, Brescia-Bergamo,
Aix-en-Provence, Roque d’Anthéron, Menton, Saint-
Denis, Strasbourg, Tanglewood, Salzburg... EMI/Virgin
Classics’ten ç›kan kay›tlar›: Martha Argerich ile

Mendelssohn ve Haydn üçlüleri, Beethoven Üçlü
Konçertosu, Schubert resitali, Daniel Harding ve
Deutsche Kammerphilharmonie ile Berlioz/Saint-
Saëns/Milhaud/Ravel Gautier Capuçon ve Frank Braley
ile Ravel oda müzi¤i, kardefliyle düetler; Myung-Whun
Chung yönetimindeki Radio France Philharmonic ile
Dutilleux Konçertosu (Académie Charles Cros Büyük
Ödülü, Choc de la Musique, Diapason d’Or,
Fonoforum/Sterne des Monates), Saint-Saëns Oda
Müzi¤i, Gautier Capuçon ve Nicholas Angelich ile
Brahms üçlüleri (Deutschen Schallplattenkritik ödülü),
Schubert’ten Alabal›k Befllisi, Mahler Oda Orkestras› ve
Daniel Harding ile Mendelssohn/Schumann konçertolar›,
Nicholas Angelich ile Brahms’›n keman sonatlar›
(Gramophone/Editor’s Choice Scherzo/Excepcional-
Diapason d’Or-Choc/Monde de la Musique), Gautier
Capuçon ve Gustav Mahler Gençlik Orkestras› ile
Brahms’›n ‹kili Konçertosu (Gramophone/Editor’s
Choice), Gautier Capuçon, Gérard Caussé ve Nicholas
Angelich ile Brahms dörtlüleri, ‹skoç Oda Orkestras›/
Louis Langrée ve Antoine Tamestit ile Mozart
konçertolar› ve Konçerant Senfoni. Son kayd› Rotterdam
Filarmoni ve Yannick Nezet-Seguin ile Beethoven’›n
Korngold konçertolar›d›r. Renaud Capuçon, Banca
Svizzera Italiana’n›n (BSI) ald›¤› Isaac Stern’e ait 1737
Guarneri del Gesù yap›m› “Panette” keman ile sahneye
ç›k›yor.

Renaud Capuçon
Born in Chambéry in 1976, Renaud Capuçon studied at
the Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris with Gérard Poulet and Veda Reynolds. He was
awarded first prize for chamber music in 1992 and first
prize for violin with a special distinction from the jury
in 1993. In 1995 he won the Prize of the Berlin
Academy of Arts. Then he studied with Thomas Brandis
in Berlin, and later with Isaac Stern. Invited by Claudio
Abbado in 1997, he continued his musical experiences
as concertmaster of the Gustav Mahler Jugendorchester
during three summers with Pierre Boulez, Seiji Ozawa,
Daniel Barenboim, Franz Welser-Moest and of course
Claudio Abbado. In 2000 he was nominated “Rising
Star” and “New Talent of the Year” (French Victoires de
la Musique), in 2005 “Soliste instrumental de l’année”,
also by the Victoires de la Musique, and in 2006 “Prix
Georges Enesco” (SACEM). In November 2002 he
made his debuts with the Berlin Philharmonic under
Bernard Haitink and in July 2004 with the Boston
Symphony Orchestra under Christoph von Dohnanyi.
With the Orchestre de Paris and Christoph Eschenbach
he toured in China in November 2004 and Germany in
February 2005. Renaud Capuçon is playing with:
Leipzig Gewandhaus Orchestra, Dresden Staatskapelle,
Munich Bayerische Rundfunk Orchester, Berlin
Deutsches Symphonie-Orchester, Bamberger
Symphoniker, Hessischer Rundfunk, NDR Hamburg
and WDR Köln orchestras, Montreal Symphony, Los
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Milli Reasürans Oda Orkestras›
1996 y›l› bafl›nda, ço¤u solistlik kariyerini devam ettiren
sanatç›lardan oluflan Milli Reasürans Oda Orkestras›,
Milli Reasürans TAfi taraf›ndan kuruldu. ‹lk konserini
10 Nisan 1996 tarihinde ‹ngiliz flef Howard Griffiths
yönetiminde verdi ve gerek izleyiciler, gerekse de
bas›ndan çok olumlu elefltiriler ald›. O tarihten
günümüze s›ras›yla 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
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 Yeflilçam, Hakan fiensoy, Yalç›n Ad›güzel,
Giancarlo di Lorenzo gibi tan›nm›fl fleflerin yönetiminde
say›s›z konserler verdi. Aral›k 1998’de gerçeklefltirilen
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 da bulundu¤u befl yeni
Türk yap›t› ilk kez seslendirildi. Sevda Cenap And
Vakf›’nca düzenlenen 1999 Uluslararas› Ankara Müzik
Festivali, Cemal Reflit Rey Konser Salonu taraf›ndan
2000 y›l›nda düzenlenen 5. Uluslararas› Gençlik Festivali
ve 14. Uluslararas› ‹zmir Festivali’ne kat›ld›. Toplulu¤un
ilk CD’si, Milli Reasürans TAfi’nin kuruluflunun 70. y›l›
dolay›s›yla, flef Rengim Gökmen yönetiminde romantik
dönem bestecilerinin yap›tlar›na ayr›larak 1999 yaz›nda
dinleyicilerinin be¤enisine sunuldu.

Milli Reasürans Chamber Orchestra
In the very beginning of 1996, Milli Reasürans
(National Reassurance) Chamber Orchestra was
established by Milli Reasürans TAfi (the National
Reassurance Turkish Co. Inc.) with the musicians most
of whom had been soloists in their careers. On the 10
April 1996, the orchestra managed the first concert
conducted by Howard Griffiths, the British conductor,
and their performance was highly acclaimed by the
audience and the press. Since 1996, Milli Reasürans
Orchestra has performed numerous concerts with the
eminent conductors including Rengim Gökmen,
Howard Griffiths, Tadeusz Strugala, Ender Sakp›nar,
Cem Mansur, I. Ionescu Galati, Gürer Aykal, Charles
Olivieri-Munro, Felix Carrasco, Emin Güven Yeflilçam,
Hakan fiensoy, Yalç›n Ad›güzel and Giancarlo di
Lorenzo, and with the renown soloists including 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 Azimov, Murat
Demiral, Mustafa Perin, Emil Silviu Ciobota, Tülay
Uyar and Levent Gündüz. Five new Turkish works
among which there was the young composer Mehmet
Nemutlu’s work “op.132 MR” , which he dedicated to
the Orchestra, were performed for the first time at the
2nd ‹stanbul Music Festival in December 1998. The
Orchestra also performed at the Ankara International
Music Festival organized by Sevda & Cenap And
Foundation in 1999, at the 5th International Youth
Music Festival organized by Cemal Reflit Rey Concert
Hall in 2000 and at the 14th Izmir International Music
Festival. On the 70th Anniversary of the foundation of
Milli Reasürans TAfi, the Orchestra, conducted by
Rengim Gökmen, made their first recording of the
works of some romantic period composers and the CD
was released expecting the appreciation of the classical
music audience.

Renaud Capuçon
1976 y›l›nda Chambéry’de do¤an Renaud Capuçon
National Supérieur de Musique de Paris
Konservatuar›’nda Gérard Poulet ve Veda Reynolds ile
ö¤renim gördü. 1992’de oda müzi¤i birincilik ödülünü
ald› ve 1993’de keman dal›nda jürinin özel övgüsüyle
birlikte birincilik ödülüne lay›k görüldü. 1995 y›l›nda
Berlin Sanat Akademisi ödülünü kazand›. Berlin’de
Thomas Brandis ile ard›ndan Isaac Stern ile çal›flt›.
1997’de Claudio Abbado taraf›ndan davet edilen
Capuçon üç yaz boyunca Gustave Mahler Gençlik
Orkestras›’nda konsermayster olarak Pierre Boulez,
Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Franz Welser-Moest ve
tabii Claudio Abbado ile müzik deneyimlerini artt›ran
çal›flmalar yapt›. 2000 y›l›nda “Yükselen Y›ld›z” ve
“Y›l›n Yeni Yetene¤i” payelerine (Frans›z Victoires de la
Musique), 2005’te yine Victoires de la Musique taraf›ndan
“Y›l›n Enstrümantal Solisti” payesine, 2006’da George
Enesco ödülüne (SACEM – Besteci, Yazar ve Müzik
Yay›nc›lar› Birli¤i) aday gösterildi. 2002 y›l›nda Bernard
Haitink yönetimindeki Berlin Filarmoni ve Christoph von
Dohnanyi yönetimindeki Boston Senfoni Orkestras› ile
olan ilk konserlerini verdi. 2004 y›l› kas›m ay›nda Paris
Orkestras› ve Christoph Eschenbach ile Çin, 2005 flubat
ay›nda ise Almanya turnelerini gerçeklefltirdi.
Capuçon’un birlikte çald›¤› orkestralar, Marc Albrecht,
Christian Arming, Lionel Bringuier, Frans Brüggen,
Semyon Bychkov, Myung-Whun Chung, J.C. Casadesus,
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bafllar. Ma¤aran›n içini canland›ran bu gizemli figür
geliflerek bir tema fleklinde, her tekrar›nda de¤iflerek tüm
esere egemen olur. ‹kinci tema ise flark› söyler
(Cantabile) biçimde önce viyolonsellerle denizin
hareketini yans›t›r: Kemanlar›n bir dalga oluflumu gibi
çizdi¤i efllikle bu canl› manzarada, fliirsel üslupta deniz
kufllar›n›n ve rüzgâr›n sesi, üfleme çalg›lar›n ça¤r›s›yla
güçlendirilerek duyurulur. ‹lk teman›n dönüflüyle,
okyanustaki yaln›zl›k tekrar belirir. Bunu izleyen geliflim
ve ikinci teman›n iflleniflinden sonra k›sa ve çok parlak
bir coda gelir; trompetlerin pianissimo bafllad›¤› ve çok
uzun tuttu¤u efllikte, birinci tema sanki dalgalar›n alt›nda
kaybolur. Bu arada flüt de ikinci temay› çok k›sa
an›msatt›ktan sonra uvertür, fliirsel ve melankolik bir
havada sona erer.

Max Bruch (1838–1920)
Sol minör Keman Konçertosu, No. 1, Op. 26
Vorspiel. Allegro moderato
Adagio
Finale. Allegro energico-Stringendo poco a poco-Presto

Bruch bu ilk keman konçertosunu 1875’te yazmaya
bafllam›fl, yedi y›l sonra bitirdi¤i eser “Keman ve Orkestra
‹çin Fantezi” bafll›¤›yla ilk kez 24 Nisan 1866’da
yöneticisi bulundu¤u Koblenz Orkestras› eflli¤inde Otto
von Königslöw taraf›ndan seslendirilmifl, ancak hiç
be¤enilmemifltir. Bunun üzerine besteci birçok
kemanc›ya baflvurmufl, gösteriflli bir teknikle pasajlar
yazma konusunda yard›m istemifltir. Sonunda ça¤›n ünlü
virtüözü Joseph Joachim’in ilgisiyle sanki bir mucize
gerçekleflmifltir: Eser, Joachim’in düzeltmeleriyle, yine
birkaç kez halk önünde prova yap›ld›ktan sonra, önce 1
Ekim 1867’de Hamburg’da özel olarak, sonra da 7 Ocak
1868’de Bremen’de Joachim taraf›ndan resmen Keman
Konçertosu ad›yla seslendirilmifltir. Daha sonra 3 fiubat
1872’de, Pablo de Sarasate’nin yeni dünyaya tan›tt›¤› ve
Bruch’un “benim tüm dünyay› aflan konçertom” diye
övdü¤ü eser, 19. yüzy›l keman edebiyat›n›n önemli
konçertolar› aras›ndaki yerini alm›flt›r. Kemanc› Joseph
Joachim’e ithaf edilen eserin özellikle Adagio bölümü
tüm keman konçertolar› içinde en duygulu, en içten
sayfalar› kapsar. Bruch’un izledi¤i besteci olan
Mendelssohn, keman konçertosunun ilk bölümünde
klasik konçerto anlay›fl›n› de¤ifltirmifl; keman› öne alan
bir senfonik form gözetmifltir. Bruch da konçertosunun
ilk bölümünde bu kez senfonik yap›y› uygulamam›fl,
onun yerine bir girifl müzi¤i yazm›fl; belki de içgüdüyle
tüm ilgiyi, yine Mendelssohn gibi ara vermeden girdi¤i
ikinci bölümde toplamak istemifltir. Girifl müzi¤i
(Vorspiel) bafll›kl›, flen ama orta h›zda (Allegro
moderato) ve sol minör tondaki 1. Bölüm 4/4’lük ölçüde
rapsodik karakterli k›sa bir orkestra girifliyle bafllar. Ana
temay› duyuran tahta üfleme çalg›lar hemen kemanla bir
diyalog oluflturur. Keman›n bu do¤açtan çal›yormufl
izlenimi veren pasajlar›n› baz› elefltirmenler “sahne
arkas›nda ›s›nma”ya benzetirler. Ancak genifl ve çok a¤›r

(Largamente) tempoda duyurulan ikinci tema daha tatl›,
daha soyludur. Keman›n en tiz seslere ulaflarak, parlak
solo pasajlarla gelifltirdi¤i temay› izleyen k›sa bir tekrar
(reprise) bölmesinden sonra, bir tutti ile ara verilmeden
ikinci bölüme geçilir. 2. Bölümde Bruch’un en çok
tan›nan, konçertodan ayr› olarak da s›k s›k çal›nan, a¤›r
ve lirik oldu¤u kadar melankolik karakterdeki Adagio’su
sunulur. 3/8’lik ölçüdeki bölümde ana teman›n gerçekten
duygusal yo¤unlu¤u solistin bu an› beklemesine
de¤mifltir. Solistin temiz yorumuyla afl›labilen ve etkili
ana tema ile kornolar›n duyurdu¤u yan teman›n
geliflmelerini kapsayan bölüm bir coda benzeri tutti ile
sona erer. 3. Bölüm, Finale (Allegro energico-Stringendo
poco a poco-Presto) ise sol majör tondad›r. Nefleli ve
enerjik (Allegro energico) tempoda, romantik konçerto
türünün derinlik içermeyen al›fl›lm›fl virtüoz gelene¤inde
yaz›lm›flt›r. Özellikle ana temayla yan teman›n karfl›tl›¤›
üzerine kurulu olan ve bu nedenlerle Çigan müzi¤ini de
an›msatan bölüm, soliste teknik ustal›¤›n› gösterme
olana¤›n› sa¤lar. Keman tekni¤ine çok uygun, çifte
seslerle sunulan dans biçimindeki ana temayla lirik ve en
az Adagio’daki kadar güzel yan tema giderek h›zlanarak
(Stringendo poco a poco) yar›fl›r ve solist için ayr› bir
solo kadans içermemesine karfl›n, konçerto ateflli ve
parlak havada bir coda ile çok h›zl› (Presto) sona ulafl›r.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
La Majör Senfoni No. 7, Op. 92
Poco sostenuto-Vivace
Allegretto
Presto; Assai meno presto
Allegro con brio

1811 y›l›nda Teplitz kapl›calar›nda yak›n dostlar›yla
geçirdi¤i mutlu günlerde ve sonraki aylarda
Beeethoven’›n 7. ve 8. Senfoni’leriyle Arflidük Üçlüsü
do¤du. Besteci, taslaklar›n› 1809’da haz›rlad›¤›, 13 May›s
1812’de partisyonu yazmaya bafllad›¤›, 19 May›s’ta da
tamamlad›¤›n› belirtti¤i ve Kont Moritz von Friess’e
(1777–1826) ithaf etti¤i 7. Senfoni’yi en sevdi¤i eseri
olarak tan›mlar. Kemanc› Spohr an›lar›nda, Beethoven’›n
Senfoni’yi ilk kez 8 Aral›k 1813’te Viyana’da yönetti¤ini,
ancak sa¤›rl›¤› yüzünden ac›kl› durumlara düfltü¤ünü
anlat›r. Napolyon’a karfl› savaflm›fl ve sakatlanm›fl
askerlerin yarar›na verilen konserde Beethoven’›n bu
nedenle besteledi¤i Wellington’un Zaferi ve birçok marfl
da yer alm›flt›. Bu kar›fl›k konser düzeninde bile
–elefltirmenlere karfl›n– be¤enilen 7. Senfoni’yi Wagner,
“dans›n tanr›sallaflt›r›lmas›”, Berlioz “ça¤dafl müzi¤in
harikas›” olarak tan›mlam›fl, daha sonra da, dans›n
fliirleflti¤i bu esere ünlü bale ustalar› ilgi göstermiflti. 7.
Senfoni ancak, 1816 Kas›m ay›nda Viyana’da Steiner
taraf›ndan yay›mland›. Üfleme çalg›lar dokuzlusu, yayl›lar
dörtlüsü, piyanolu üçlü düzenlemeleri de yap›lan 7.
Senfoni’nin iki piyano uygulamas› da “Majeste
‹mparatoriçe Elizabeth Aleksieva, tüm Ruslar›n
Çariçe’sine” ithaf›yla yay›mland›. 1. Bölüm 4/4’lük
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Angeles Phiharmonic, Philadelphia Orchestra, Houston
Symphony, Washington National Symphony Orchestra,
Simon Bolivar Orchestra, Philharmonique de Radio
France, Orchestre National de France, Orchestre de
Paris, Lyon, Monte-Carlo, and Toulouse Orchestras,
Gustav Mahler Jugendorchester, Moskow Radio
Tchaikovsky Orchestra, Danish Royal Orchestra,
Swedish Radio Orchestra, Academy of St-Martin-in-the-
Fields, Chamber Orchestra of Europe, City of
Birmingham Symphony, Mahler Chamber Orchestra,
Firenze Maggio Musicale Orchestra, Milano Scala
Philharmonic, Rome Santa Cecilia Orchestra, Tokyo
Philharmonic, NHK Symphony, Orchestre de la Suisse
Romande, Lausanne and Zurich Chamber Orchestras,
under Marc Albrecht, Christian Arming, Lionel
Bringuier, Frans Brüggen, Semyon Bychkov, Myung-
Whun Chung, J.C. Casadesus, Jesus Lopez Cobos,
Thomas Dausgaard, Gustavo Dudamel, Charles Dutoit,
Christoph Eschenbach, Vladimir Fedoseyev, Ivan
Fischer, Hans Graf, Daniel Harding, Gunther Herbig,
Armin et Philippe Jordan, Emmanuel Krivine, Kurt
Masur, Marc Minkowski, David Robertson, Dennis
Russel-Davis, Wolfgang Sawallisch, Leonard Slatkin,
Michael Schonwandt, Tugan Sokhiev, Jeffrey Tate,
Hugh Wolff… Renaud Capuçon plays chamber music
with Martha Argerich, Daniel Barenboim, Elena
Bashkirova, Hélène Grimaud, Yefim Bronfman,
Myung-Whun Chung, Stephen Kovacevich, Katia and
Marielle Labèque, Mikhail Pletnev, Jean-Yves
Thibaudet, Vadim Repin, Yuri Bashmet, Truls Mork,
Paul Meyer. He is invited by prestigious festivals:
London Mostly Mozart, Edinburgh, Berlin, Lockenhaus,
Ludwigsburg, Rheingau, Schwarzenberg, Jerusalem,
Stavanger, Lucerne, Verbier, Canarias, San Sebastian,
Stresa, Brescia-Bergamo, Aix-en-Provence, Roque
d’Anthéron, Menton, Saint-Denis, Strasbourg,
Tanglewood, Salzburg… Discography for EMI/Virgin
Classics: Mendelssohn and Haydn trios and the Triple
Concerto by Beethoven with Martha Argerich, Schubert
recital, Berlioz/Saint-Saëns/Milhaud/Ravel with Daniel
Harding and the Deutsche Kammerphilharmonie,
Ravel chamber music with Gautier Capuçon and Frank
Braley, duos with his brother; Dutilleux Concerto with
the Radio France Philharmonic under Myung-Whun
Chung (Grand Prix Académie Charles Cros, Choc de la
Musique, Diapason d’Or, Fonoforum/Sterne des
Monates), Saint-Saëns chamber music, Brahms Trios
with Gautier Capuçon and Nicholas Angelich (Preis der
Deutschen Schallplattenkritik), Schubert Trout,
Mendelssohn/Schumann concertos with the Mahler
Chamber Orchestra and Daniel Harding, Brahms
Sonatas for violin with Nicholas Angelich
(Gramophone/Editor’s Choice-Scherzo/Excepcional-
Diapason d’Or-Choc/Monde de la Musique), Brahms
Double Concerto with Gautier Capuçon and the Gustav
Mahler Jugendorchester (Gramophone/Editor’s Choice)
and Brahms Quartets with Gautier, Gérard Caussé and

Nicholas Angelich, Mozart Concertos and Sinfonia
Concertante with the Scottish Chamber Orchestra /
Louis Langrée and Antoine Tamestit. Last recording:
Beethoven/Korngold concertos with the Rotterdam
Philharmonic and Yannick Nezet-Seguin. Renaud
Capuçon plays the Guarneri del Gesù “Panette” (1737)
that belonged to Isaac Stern, bought for him by the
Banca Svizzera Italiana (BSI).

PROGRAM NOTLARI

Felix Mendelssohn (1809–1847)
Fingal Ma¤aras› (Hebrid Adalar›) Uvertürü, Op. 26
Allegro moderato

Alman besteci Mendelssohn, henüz gençli¤inin
bahar›nda Paris ve ‹sviçre’yi gezmifl; 1829 bahar›nda 20
yafl›nda, arkadafl›, Londra’da Hannover temsilcisi, flair
Klingemann (1798–1862) ile gezdi¤i ‹ngiltere ve
‹skoçya’n›n do¤al güzelliklerine hayran kalm›flt›. Kraliçe
Marie Stuart’›n taç giydi¤i flatoda ‹skoç Senfonisi’nin
bafllang›c›n› buldu¤unu söyleyen Mendelssohn,
‹skoçya’n›n ‹zlanda’ya bakan kuzeybat› k›y›s›ndaki Hebrid
tak›madalar›nda da, Hebridler ya da Fingal Ma¤aras› adl›
uvertürün taslaklar›n› haz›rlad›. Birlikte gittikleri bu
adalardan en küçü¤ü olan Staffa’daki Fingal Ma¤aras›
ikisini de etkilemiflti. Klingemann flunlar› yazm›flt›:
“Sandalla ulaflt›¤›m›z ve girifline kayal›ktan t›rmand›¤›m›z
ma¤aran›n a¤z›nda dalgalar fliddetle u¤ulduyordu. Böyle
fantastik bir ma¤araya giren yeflil sular baflka bir yerde
görülemez. Ma¤aran›n içindeki tafl sütunlar bir orgu
an›msat›yor, karanl›kta garip bir yank› duyuluyordu.”
Mendelssohn’un 7 A¤ustos 1829’da, usta bir piyanist
olan k›zkardefli Fanny’ye yollad›¤› mektupta ise, on
mezürlük bir nota buluyordu: “Hebridler’in benim
üzerimde ne ola¤anüstü bir etki yapt›¤›n› anlayabilmen
için, bana ilham vermifl olan do¤an›n yol açt›¤› eskizleri
sana yolluyorum.” Bestecinin ma¤ara içinde kaleme
ald›¤› notalar, uvertürün ilk on mezürüydü.
Mendelssohn’a dönüflünde izlenimleri soruldu¤unda,
“bu ancak müzikle anlat›labilir, sözle de¤il” cevab›n›
vermiflti. Ancak yine de bu müzikle anlat›m oldukça
zaman alm›fl, besteci uvertürünü 1830–31 k›fl›n› geçirdi¤i
Roma’da tamamlayabilmiflti. Mendelssohn 1830 y›l›nda,
memnun kalmad›¤› uvertür hakk›nda flunlar› söylüyordu:
“Tamamlanm›fl olarak kabul etmiyorum. Orta bölüm
kötü: Denizin dalgalar›, mart›lar ve bal›klar yerine daha
çok kontrpuan kokuyor.” Eser ilk kez Londra’da 14 May›s
1832’de Thomas Attwood yönetiminde Fingal Adalar›
bafll›¤›yla seslendirildi. Besteci, yine âdeti oldu¤u üzere,
befl hafta sonra uvertürü yeniden elden geçirdi ve baz›
de¤ifliklikler yapt›. Wagner’in “sahip oldu¤umuz en güzel
müzik eserlerinden biri” olarak tan›mlad›¤› uvertür,
Mendelssohn’un ma¤arada haz›rlad›¤› eskize uygun,
4/4’lük ölçüde ve romantik si minör tonda, canl›
tempoda viyola, viyolonsel ve fagotlar›n sundu¤u figürle
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BÜYÜK KUTLAMA:
LE CONCERT SPIRITUEL

Le Concert Sp›r›tuel
Hervé N›quet flef conductor

Marc-Antoine Charpentier
Te Deum, Marches pour les Trompettes’den Bölümler,
H 547

Te Deum, Excerpts from Marches pour les Trompettes,
H547

Georg Friedrich Händel 
Su Müzi¤i Süiti, Fa Majör, No. 1, HWV 348
Water Music Suite, in F Major, No.1, HWV348
Ouverture
Adagio e staccato
Allegro
Air
Minuet
Bourrée
Hornpipe (Allegro)

Su Müzi¤i Süiti, Re Majör, No. 2, HWV 349 
Water Music Suite, in D Major, HWV349
(Allegro)
Alla Hornpipe
Trompet Minuet
Lentement
Air
Bourrée

Concerto Grosso, Fa Majör, in F Major, No. 4, Op. 3,
HWV 315
(Bölümler Excerpts)
Andante-Allegro-Lentement
Andante
Allegro

Concerto Grosso, Re minör, in D minor, No. 5, Op. 3,
HWV 316
(Bölümler Excerpts)
Allegro

Su Müzi¤i Süiti, Sol Majör, No. 3, HWV 350
Water Music Suite, in G Major, No.3, HWV350
Minuet
Rigaudon
Minuet I-II
Country Dance I-II

Kraliyet Havai Fiflekleri Gösterileri Müzi¤i
Music for the Royal Fireworks
Ouverture: Adagio, Allegro, Lentement, Allegro
Bourrée
La Paix: Largo alla siciliana
La Réjouissance: Allegro Menuets I & II

Konser, Paris Belediyesi, Cultures France, BNP Paribas
Vakf› ve ‹stanbul Frans›z Kültür Merkezi’nin destekleriyle,
‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri
kapsam›nda gerçekleflecektir.
Concert with the exceptional support of the City of
Paris, Cultures France, BNP Paribas Foundation and
The French Institute of ‹stanbul on the occasion of
‹stanbul 2010 European Capital of Culture.

Hervé N›quet
Klavsen, org ve piyano sanatç›s›, vokalist, besteci, koro
ve orkestra flefi olan Hervé Niquet geleneksellik ve
al›fl›lagelenin icras› kolayc›l›¤›n› önlemek için özgün
kayna¤a gitmeyi tercih eden gerçek bir araflt›rmac› olarak
müzisyenli¤e yaklafl›m›n› belirledi. Bu anlay›flla 1987
y›l›nda Le Concert Spirituel’i kurarak unutulan Frans›z
dini müzik baflyap›tlar›n› canland›rmay› hedefledi. Bu
bak›fl aç›s›yla, yüzy›llar boyunca süreklilik gösteren tek bir
Frans›z müzi¤i oldu¤u nosyonundan hareketle on
sekizinci, on dokuzuncu yüzy›llar ve yirminci yüzy›l›n ilk
dönemine ait müzik repertuar›n›, dünyan›n her yan›ndan
sayg›n filarmoni orkestralar›nda konuk flef olarak
araflt›r›yor. Bu dönem eserlerini yeniden keflfetmenin
öncü rolü onu 2009 y›l›nda Venedik’te Frans›z Romantik
Müzi¤i Merkezi’ni (Centre de musique romantique
française à Venice) kurmaya yöneltti ve bu kuruluflla
birçok projeye imza att›. Hervé Niquet, Ambronay
Akademisi, Atlantik Gençlik Orkestras›, ustal›k s›n›flar›,
konferanslar arac›l›¤›yla genç müzisyenlerin e¤itimine
yönelik projelerde de yer al›yor. 2010–11 sezonunda
henüz keflfedilmemifl Frans›z romantik repertuar›yla
yönetece¤i çok say›da senfoni orkestras› aras›nda
Orchestre de l’Opéra de Rouen / Haute-Normandie,
Orchestre de Picardie, Orchestre de Montpellier, Brüksel
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ölçüde, la majör tonda, a¤›r ve engin (Poco sostenuto)
tempoda bafllar; uzun girifli, dostça havas›yla ba¤›ms›z
bir eser gibidir. Önce enerjik ve ciddi, sonra yumuflak ve
hülyal› iki temay› da obua sunar. Bu bar›flç› atmosferden
sonra ritmik yükselifllerle 63. mezürde, 6/8’lik ölçüdeki
canl› (vivace) tempodaki h›zl› bölmeye geçilir. Burada as›l
temay› flüt belirler; tüm bölüme egemen olan bu tema
önce yayl›lar, sonra da tüm orkestra taraf›ndan al›n›r. Çok
canl› orkestra efektleri, ilginç tonalite de¤iflimleri
(modulation), çok güçlü (fortissimo)-çok hafif
(pianissimo) aras›nda sert geçifllerle dinamik bir gerilim
yarat›l›r. Dramatik bir genel susuflun ard›ndan viyola,
viyolonsel ve kontrbaslar›n 11 kez ›srarla tekrarlad›klar›
kromatik motif giderek bir kreflendo ile yükselerek,
fanfarlar›n zafer ça¤r›s›na ulafl›r. La minör tonda bafllayan
2/4’lük ölçüde 2. Bölüm, pek h›zl› olmayan çabukça
(Allegretto) tempoda, hüzünlü ve melankolik bir matem
havas›ndad›r. A¤›r ritimli basit ana tema önce bas
yayl›larda –viyola ve viyolonsellerde– çekingen flekilde
duyurulur. Kemanlar›n buna kat›lmas›yla bu kez duygulu
ve özlem dolu bir ezgi belirir, buna klarnet majör tonda
dostça cevap verir. Ancak, baslar›n eflli¤indeki ciddi girifl
temas› yeniden huzursuz flekilde belirir. Serbest
varyasyonlarla ve içten bir anlat›mla geliflen hüzünlü
hava bölümü sona erdirir. 3. Bölüm 3/4’lük ölçüde, fa
majör tonda bafllayan çok h›zl› (Presto) ve ateflli bir
scherzo’dur. O ça¤›n elefltirmenlerinin “ç›lg›nca ve
düzensiz” bulduklar› tempoda geliflir. Ölçünün
kurallar›yla alay eder gibi s›çrayan dik kafal› ritmiyle,
keskin dinamizmi ve dizginlenemeyen neflesiyle bafl
döndüren scherzo, trio’nun sakin (assai meno Presto)
havas›yla dinlenir, soluk al›r. Bir güney Avusturya ezgisi
oldu¤u söylenen ve tahta üfleme çalg›larla sunulan majör
tondaki bu lirik motif, dans temas›ndan sonra tekrar
duyulur. Ancak tüm orkestran›n güçlü akorlar›yla sona
erer. 4. Bölüm 2/4’lük ölçüde, la majör tonda h›zl› ve
parlak (Allegro con brio) tempoda, bitmeyen ritmik
enerjisiyle f›rt›na gibi girer. Ölçünün al›fl›lmam›fl flekilde
zay›f taraf›n›n vurgulanmas›yla beliren kavray›c› tema ve
daha sonra yan temalar ç›lg›nca geliflir. Coflkun bir Coda
ile eser sona erer.

Program Notlar›: ‹rkin Aktüze

De¤erli iflbirli¤iyle 
Acknowledging the kind collaboration of
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rediscovering forgotten lyrical works of the French
repertory such as Destouches’s Callirhoé, Lully’s
Proserpine, Marais’s Sémélé, and finally Grétry’s
Andromaque. Le Concert Spirituel has made a name for
itself on the international scale as one of the
authoritative ensembles for the interpretation and
research in the area of Baroque music. It performs
regularly at the Palace of Versailles, the Salle Pleyel, at
the Théâtre des Champs-Elysées, and in prestigious
concert halls like the Barbican Centre of London, the
Concertgebouw of Amsterdam and the Tokyo Opera. Le
Concert Spirituel has recorded more than fifty CD’s,
and received the Edison Award and the Echo Klassik
Award. Le Concert Spirituel in residence at the Opéra
National de Montpellier is funded by the DRAC
Languedoc-Roussillon/Ministry for the Arts, the town
and the region of Montpellier and the City of Paris. Le
Concert Spirituel is also funded by the Fondation BNP
Paribas and the Fondation Bru. Le Concert Spirituel will
perform with the exceptional support of the City of
Paris, Cultures France, BNP Paribas Foundation and
The French Institute of ‹stanbul on the occasion of
‹stanbul 2010 European Capital of Culture.

PROGRAM NOTLARI

Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Te Deum, Marches pour les Trompettes’ten Bölümler,
H 547**

Charpentier’nin dini vokal eserlerinde görülen tipik
özelliklerden birisi de koro ve solistlere sadece efllik
etmesi amac›yla yaz›lan partilerin bafll› bafl›na bir
ensemble müzi¤i olarak da alg›lanabilir yap›s›d›r.
Bu sayede, toplulu¤a teorbo gibi çalg› partilerinin
eklenmesi çok zor olmamaktad›r. 1643 y›l›nda Paris’te

do¤du¤unu bilmenin ötesinde çocukluk, gençlik ve ilk
yetiflkinlik y›llar› hakk›nda hiçbir bilgiye sahip
olamad›¤›m›z Marc-Antoine Charpentier, günümüzde
arkas›nda b›rakt›¤› say›s›z dini ve dünyevi vokal eserinin
yan› s›ra e¤lence müzikleri, çalg› müzikleri ve operalar›yla
ça¤›n›n en verimli bestecilerinden biriydi. Ancak, ünlü
besteciler Michel Richard de Lalande ve özellikle Jean-
Baptiste Lully’nin günefl kral› olarak an›lan Frans›z
tarihinin en önemli isimlerinden biri olan XIV. Louis ile
olan yak›nl›¤› ve de Fransa’daki her türlü müzi¤in
yay›nlanma ve seslendirilme haklar›n› elinde
bulundurmas› sebebiyle biraz gölgede b›rak›l›r. Marc-
Antoine Charpentier, Roma’da ustas› Giacomo Carissimi
ile çal›flmas›ndan pek çok fley ö¤renir. Öncelikle ‹talyan
stilini, kantat ve oratoryo gibi formlardaki hâkimiyetini,
çalg› müzi¤indeki belirgin formlar› ustal›kla kullan›fl›n› ve
bas partilerini efllik ile solistik parti aras›na ustal›kl› bir
flekilde yerlefltirme becerisini büyük ölçüde bu y›llardaki
ö¤renimlerine borçludur. Roma’da Carissimi ile çal›flt›¤›
üç y›l›n ard›ndan, baz› müzik tarihçilerince 1660’larda
baz›lar›na göreyse 1670 y›l›nda, tekrar Paris’e döndü¤ü
düflünülen Charpentier, oldukça k›sa bir sürede bir müzik
hamisinin korumas› alt›na girer. “Mademoisielle de
Guise” olarak tan›nan Marie de Lorraine ad›ndaki bu zat,
önemli bir ailenin müzik âfl›¤› bir ferdidir. Charpentier’in
müzik direktörü olarak çal›flt›¤› kilise ve flapleller için
yazd›¤› yüzlerce motet, missa ve oratoryo gibi yap›tlar›n›n
bir k›sm›n› da yaklafl›k 18 y›l boyunca hizmetinde
bulundu¤u hamisi için yaz›lm›flt›r. Bütün bunlara karfl›n,
Charpentier hâlâ hak etti¤i ünü elde edememifl ve
tan›nmayan bir bestecidir. Ancak Moliere’in Lully ile
çal›flmay› b›rak›p Charpentier ile çal›flmaya bafllamas›yla
1672 y›l›nda ilk ortak çal›flmalar› olan Le Malade
Imaginaire (Hastal›k Hastas›) ortaya ç›kar. Eser, Moliere’in
toplulu¤unun sekreteri La Grange’›n aç›klad›¤› gibi,
oldukça yüksek rakamlara mal olan pahal› bir prodüksiyon
olarak de¤erlendirilir. Charpentier’nin müziklerini yazd›¤›
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Filarmoni Orkestras› ve Lyon Ulusal Orkestras› yer al›yor.
Yak›nlarda baflrolünü Anne Sofie von Otter’in üstlendi¤i
Jacques Offenbach’›n Gerolstein Grand Düflesi’ni yönetti.
Hervé Niquet’e devlet taraf›ndan Chevalier de L’Ordre
National du Mérite (Ulusal Liyakat Niflan› fiövalye
Niflan›) ve Officier des Arts et Letters (Sanat ve Edebiyat
Ustas›) verildi.

Hervé N›quet
Harpsichordist, organist, pianist, vocalist, composer,
choral conductor and orchestral conductor, Hervé Niquet
approaches musicianship as a true researcher, preferring
to go back to the original source in order to avoid
convention and habit. In this spirit he created Le Concert
Spirituel in 1987 with the goal of reviving forgotten
sacred French master pieces. Similarly and following the
notion that there is only one sort of French music in
continuity across the centuries, he explores nineteenth
and early twentieth century repertoire’s as a guest
conductor with prestigious philharmonic orchestras all
over the world. His pioneering rediscovery of works
from this period led him to help create the Centre de
Musique Romantique Française à Venise in 2009 with
which he engages in many different projects. For
example, this collaboration will lead to the creation of a
series of compact disc on the subject of the Academy of
Rome Prize music, with recordings of unpublished or
unknown works (by Claude Debussy, Saint-Saëns…).
Hervé Niquet is also involved in pedagogical projects for
young musicians (Academy of Ambronay, Atlantic Youth
Orchestra, masterclasses and lectures). During the
season 2010–11, he will conduct a large number of
symphonic orchestras in some unexplored but beautiful
works of the French romantic repertoire, at the head,
among others, of the Orchestre de l’Opéra de Rouen /
Haute-Normandie, the Orchestre de Picardie, the

Orchestre de Montpellier, the Brussels Philarmonic
Orchestra and the Orchestre National de Lyon. He just
conducted a production of The Grand Duchess of
Gerolstein, by Jacques Offenbach, starring Anne Sofie
von Otter. Hervé Niquet has been decorated by the states
with the honor of Chevalier de l’Ordre National du
Mérite (Knight of the National Order of Merit) and
Officier des Arts et Lettres (Officer of Arts and Letters).

Le Concert Sp›r›tuel
1987 y›l›nda Hervé Niquet tarf›ndan kurulan Le Concert
Spirituel, eski dönem çalg›lar›n› kullanarak kendini
Versailles Saray›’nda çal›nan Frans›z repertuar›n›
canland›rmaya adam›fl bir koro ve orkestrad›r. Le Concert
Spirituel Frans›z dinsel müzi¤inde uzmanlafl›p bu
repertuar üzerine çal›flmalar› tüm dünyada tan›n›rken,
orkestran›n etkinlikleri Bach, Händel gibi büyük Avrupa
ustalar›na do¤ru geniflliyor ve bu etkinli¤in önemli bir
bölümü lirik müzi¤e ayr›l›yor. Boismortier’in Daphnis ve
Chloé, Rameau’nun Pygmalion, Mozart’›n Don Giovanni,
Purcell’in Kral Arthur gibi bir tak›m operalar› yorumlayan
topluluk zaman›n›n büyük bir k›sm›nda, Destouches’in
Callirhoé’u, Lully’nin Proserpine’i, Marais’n›n Sémélé’i,
Grétry’nin Andromaque’› gibi Frans›z repertuar›n›n
unutulmufl lirik eserlerini yeniden keflfetmeye ay›r›yor.
Le Concert Spirituel, barok müzik alan›nda yorum ve
araflt›rma yapan yetkin bir topluluk olarak uluslararas›
çapta bir isme sahip. Versailles Saray›, Salle Pleyel,
Théatre Champs-Elysées konser salonlar›nda ve Londra
Barbican Centre, Amsterdam Concertgebouw, Tokyo
Opera gibi sayg›n salonlarda düzenli olarak konserler
veriyor. Le Concert Spirituel elliden fazla CD yay›nlayarak
Edison ve Echo Klassik ödüllerini ald›. Opéra National de
Montpellier’in sürekli orkestras› olan Le Concert
Spirituel, DRAC Languedoc-Roussillon/Güzel Sanatlar
Bakanl›¤›, Montpellier flehir ve bölge yönetimi, Paris
flehri, BNP Paribas Vakf› ve Bru Vakf› taraf›ndan
destekleniyor. Le Concert Spirituel, Paris flehri, Cultures
France, BNP Paribas Vakf› ve ‹stanbul Frans›z Kültür
Merkezi’nin destekleriyle, ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti etkinli¤inde konser verecektir.

Le Concert Sp›r›tuel
Founded in 1987 by Hervé Niquet, Le Concert Spirituel
is a choir and orchestra playing on ancient instruments,
devoted to bringing back to life the great French
repertoire played at the court of Versailles. While Le
Concert Spirituel specializes in French sacred music
and is recognized over the world for its work on this
repertoire, it is expanding its activities to great European
masters like Bach, Händel. An important part of its
activity is also devoted to lyrical music. Numerous
operas have been interpreted by the ensemble such as
Boismortier’s Daphnis et Chloé, Rameau’s Pygmalion,
Mozart’s Don Giovanni and Purcell’s King Arthur. The
ensemble also devotes a large part of its time to
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kadar süren ve tümü üç bölüm halinde, yirmi civar›nda
barok stilde arya ve danslardan oluflan Su Müzi¤i’nin ilk
bölümü (Fa Majör Süit), üfleme çalg›lar› tam bir aç›k hava
müzi¤i gibi de¤erlendirmesine karfl›n, ikinci bölümde (Re
Majör Süit) trompetlere daha çok önem verilmifltir.
Üçüncü bölüm (Sol Majör Süit) ise zarif çalg›lama
tekni¤iyle daha çok kapal› salonlara yak›fl›r. Baz›
uzmanlara göre de ilk bölüm Chelsea’ye gidiflte, ikincisi
yemek için duruldu¤u zaman, üçüncüsü ise geriye
dönüflte seslendirilmifltir. Eserin özgün elyazmas›
kaybolmufltur. Händel, kör olduktan sonra da yard›mc›
olan kopist Johann Christoph Schmidt’in 1730’da yapt›¤›
kopya, halen Manchester’deki Aylesford Koleksiyonu’nda
bulunmaktad›r. Daha sonra, 1733’te Walsh yay›nevi
taraf›ndan Seçkin Su Müzi¤i ad›yla bas›lan nota ise ancak
yedi bölümü kapsamaktad›r. Tüm bölümler 1788’de,
Händel’in ölümünden 29 y›l sonra yay›mlanm›flt›r. Bu
nedenle Händel’in Su Müzi¤i’ni yazmak için çeflitli
süitlerden yararland›¤› ve en ünlü parçalardan Hornpipe’›
ancak 1730’da besteledi¤i ve 1736’da tekrar elden
geçirdi¤i bilinmektedir. Daha sonra kapal› yerlerde de
çal›nan, yayl› çalg›lar›n say›s› art›r›lan ve sürekli bas olarak
klavsene de yer verilen Su Müzi¤i, ça¤dafl orkestra
düzeninde ilk kez 1923’te Manchester Halle Orkestras›
yöneticisi Sir Hamilton Harty’nin (1879–1941) alt› parçay›
içeren uygulamas›yla seslendirilmifltir. Günümüz
orkestralar› ise genellikle iki obua, iki fagot, iki korno, iki
solo keman, yayl› çalg›lar ve sürekli bas (klavsen)
düzeniyle eseri yorumlamakta, gerekti¤inde flütler ve
trompetlere de yer verilmektedir.

Concerto Grosso, Fa Majör, No. 4, Op. 3, HWV 315*
Andante-Allegro-Lentement
Andante
Allegro

Händel’in haberi olmadan 1734’te Walsh’›n de¤iflik
eserlerden derleyerek yay›mlad›¤› Opus 3 dizisinde yer
alan alt› Concerto Grosso’dan Fa Majör Concerto
Grosso’nun (No. 4) büyük bölümü, Händel’in 25 May›s
1715’te King’s Theatre’da oynanan Amadigi di Gaula
operas›ndan al›nm›flt›r. Özellikle a¤›r (Largo) bafllay›p
çabuk (Allegro) tempoda, Luly stilinde bir füg gibi geliflen
1. Bölüm, elyazmas› kaybolmufl olan operan›n ikinci
uvertürüdür; tam bir opera uvertürü biçiminde
ifllenmifltir. Bunu 2. Bölüm olarak a¤›rca (Andante)
tempoda bir menuet izler. 3. Bölüm ayn› tonalitenin
minörü (re minör) olan bir Allegro’dur. 4. Bölüm ise flen
(Allegro) tempolu bir menuet’tir. Uzmanlar Walsh’›n bu
eseri bir bütün konser uvertürü fleklinde bulmufl
olabilece¤ini de belirtiyor. Çünkü eserlerini sürekli
de¤ifltiren, eklemeler, ç›karmalar yapan Händel’in bu
Concerto Grosso’yu 20 Haziran 1716’da tüm geliri
orkestra üyelerine verilmek üzere düzenlenen bir
konserde bu flekliyle çald›rd›¤› da öne sürülüyor. Opus 3
konçertolarda, ayr›ca Corelli’den Geminiani’ye kadar
uzanan Concerto Grosso gelene¤indeki çalg›lardan daha

de¤iflik bir kullan›m vard›r: ‹ki obua, iki keman, viyola ve
sürekli bas için yaz›lan Concerto Grosso No. 4’te obua
çok kez keman› gölgede b›rak›r; Concerto Grosso No. 1
ve 2’de obua, Concerto Grosso No. 3’te flüt ve Concerto
Grosso No. 6’da orgun ön plana geçmesi nedeniyle bu
eserler bazen “enstrümantal konçerto” olarak da
adland›r›lm›flt›r.

Concerto Grosso, Re minör, No. 5, Op. 3, HWV 316**
Allegro

Händel, ‹talya’da ortaya ç›k›p geliflen Concerto Grosso
formu üzerinde çal›flmaya bafllad›¤› ilk zamanlar,
Corelli’nin stili üzerinde oldukça fazla yo¤unlafl›r.
Corelli’nin kulland›¤› kilise sonat› formunu ve üçlü sonat
anlay›fl›n› bir arada ele al›r. Ancak bütün bunlar›n d›fl›nda
Händel, Concerto Grosso formuna pek çok yenilik getirir.
Dört bölümlü yap›n›n yan› s›ra Musette, Hornpipe ve
Sarabande gibi dans bölümleri ekler. Ayr›ca özellikle
ikinci bölüm olarak çal›nanlarla birlikte allegro’lar›n›n pek
ço¤u füg yap›s›ndad›r. Üçlü sonat benzeri solo pasajlarla
süsledi¤i bölümleri, tutti-solo geçiflleri aras›ndaki
dengelili¤iyle doru¤a ç›kar›r. Hepsinden öte, Concerto
Grosso’larda pek rastlanmayan Jean-Baptiste Lully
operalar›ndaki gibi Frans›z stili uvertürlerle bafllat›r baz›
Concerto Grosso’lar›n›. Händel’in 1706–1710 y›llar›
aras›nda ‹talya’ya gerçeklefltirdi¤i seyahat s›ras›nda
Corelli’nin besteleme stilinden ö¤rendi¤i bu son derece
yararl› bilgiler kesinlikle bestecinin Londra y›llar›nda ifle
yarar. Ne var ki Händel’in bestecilik kariyeri boyunca
yazd›¤› orkestra müzi¤i, e¤er opera uvertürlerini ve
operayla di¤er vokal eserleri için besteledi¤i dans
müziklerini saymazsak bütün eserlerinin çok küçük bir
bölümüne karfl›l›k gelir. ‹ngilizce oratoryolar yazmaya
bafllayaca¤› 1741 y›l›na kadar Händel’in orkestra
müzi¤iyle ilgili ortaya koydu¤u yap›tlar›, 1734 y›l›nda
bas›ld›¤› düflünülen alt› Concerto Grosso (Opus 3) ve
1739 y›l›nda bas›lan on iki Concerto Grosso’luk (Opus 6)
serilerdir. Günümüzde daha popüler olan on iki Concerto
Grosso’luk (Opus 6) serinin yaz›l›fl tarihinin 29 Eylül ile
30 Ekim 1739 tarihleri aras›nda oldu¤u ve Nisan 1740’ta
bas›ld›¤› bilinse de, alt› Concerto Grosso’luk (Opus 3)
serinin 1734 y›l›n›n hangi döneminde bas›ld›¤› tam olarak
bilinmemektedir. Händel tarihçilerinden Walther
Siegmund-Schultze, bu serinin muhtemelen Londral›
yay›mc› John Walsh taraf›ndan 1734 bahar›nda
yay›mland›¤›n› belirtir. Bir baflka Händel uzman› Donald
Borrows ise, seriyle ilgili gazete ilanlar›n›n 1734 y›l› Aral›k
ay›nda yer almas›ndan dolay› eserin muhtemelen daha
önceki aylarda haz›rlanm›fl olabilece¤ini belirtir. Ancak
bas›m›n kapa¤› günümüze ulaflamad›¤›ndan bu durumla
ilgili net bir fley söyleyemiyoruz. Sadece bu seriden baz›
konçertolar›n 1734 y›l›n›n bafllar›nda bir kraliyet dü¤ünü
için kullan›lm›fl olabilece¤i düflünülmektedir. Dü¤ün
s›ras›nda m›, yoksa öncesinde mi ya da sonras›nda m›
icra edildi¤i ise bilinmemekte. Müzik tarihçisi John
Hawkins’e göreyse bu Concerto Grosso’lar, 1733 y›l›nda
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bu oyun, döneminin comédie-ballet olarak bilinen yeni bir
ürünüdür. Marc-Antoine Charpentier, Comédie-
Française’e 25 y›l boyunca say›s›z sahne müzikleri yazarak
hizmet eder. Bu süre boyunca pek çok oyun yazar›yla
çal›flma f›rsat› bulur. Ortak çal›flmalar gerçeklefltirdi¤i
ünlü Moliere d›fl›nda, döneminin di¤er önemli oyun
yazarlar› aras›nda flüphesiz ki Pierre Corneille ve ye¤eni
Thomas Corneille’de bulunmaktad›r. Oyun yazar› Pierre
Corneille ile ortak çal›flmalar›n›n en tan›nm›fllar›ndan biri
flüphesiz ki 1682–83 y›llar› aras›nda yazd›¤› Andromede
adl› sahne eseridir. Ancak, Marc-Antoine Charpentier her
ne kadar 17. yüzy›l Fransa’s›n›n en önemli dinsel vokal
müzik bestecisi olarak tan›nsa da, ayn› zamanda din d›fl›
vokal eserlerde de oldukça hakl› bir üne sahiptir. Hatta o
kadar ki, dinsel müziklerinin pek ço¤unu rahatl›kla çalg›
müziklerinden bir bölüm olarak nitelendirilebilinecek
dans, prelüd ve uvertürler ile süsler. T›pk› kemanlar,
trompetler, vurmal› çalg›lar, flüt ve obualar için yazd›¤›
gösteriflli bir fanfar stilindeki Marches de pour les
trompettes adl› eserinde oldu¤u gibi…

Georg Friedrich Händel (1685–1752)
Su Müzi¤i Süiti, Fa Majör, No. 1, HWV 348*
Ouverture
Adagio e staccato
Allegro
Air
Minuet
Bourrée
Hornpipe (Allegro)

Su Müzi¤i Süiti, Re Majör, No. 2, HWV 349* 
(Allegro)
Alla Hornpipe
Trompet Minuet
Lentement
Air
Bourrée

Su Müzi¤i Süiti, Sol Majör, No. 3, HWV 350*
Minuet
Rigaudon
Minuet I-II
Country Dance I-II

(Not: Bu bölümler uzmanlara ve edisyonlara göre de s›k
s›k de¤iflmektedir)

Almanya’da do¤an, ‹talya’ya giderek bu ülke müzi¤ini
ö¤renen, sonra da ‹ngiltere’ye yerleflen Händel Avrupa
karakterlerini de kendinde toplam›flt›: Çal›flma disiplini ve
gücüyle Alman, ateflli ve heyecanl› davran›fllar›yla ‹talyan,
çapk›nl›klar›n› ustaca gizledi¤i özel yaflam›yla Frans›z, ifl
hayat›ndaki tutumuyla ‹ngiliz olarak sanki Avrupa
Toplulu¤u vatandafl›yd›. ‹talyan operalar›n› incelemifl ve
dönüflünde, 1710’da Hannover Saray›’nda orkestra

yöneticisi olmufltu. Ancak y›l›n sonunda Londra’ya gitmifl,
orada sahnelenen Rinaldo operas›n›n baflar›s› üzerine
Almanya’y› savsaklam›fl, 1712’den sonra ‹ngiltere’ye tam
olarak yerleflmiflti. 18. yüzy›l ‹ngiltere’sinin e¤lence
yaflam› fliddetli çat›flmalara yol aç›yor, horoz dövüfllerinde
bahis tutuflmalar büyük gerginlik yarat›yor; her e¤lence,
her konser radikallerle reformcular aras›nda çekiflmelere
neden oluyordu. Opera seyircileri aras›nda da kavgalar
ç›k›yor, kötü durumlarla karfl›laflmaktan çekinen gerçek
dinleyiciler temsillerden kaç›yordu. O y›llarda Kraliçe
Anne’in ald›¤› önlemlerle düzene giren e¤lence yaflam›
Händel’e cazip gelmiflti. Ancak, Kraliçe Anne öldükten
sonra, erkek kardefli koyu Katolik oldu¤u için, ailenin bir
kuzeni, Hannover Prensi Georg Ludwig, I. George olarak
‹ngiltere taht›na ça¤r›lm›fl ve böylece Händel’in terk etti¤i
eski patronu kral olmufltu. Yeni kral›n daha çok aç›k
havay› ve Thames nehri üzerinde verilen konserleri
sevmesi, Londra’daki opera tutkusunu azaltt›. Bu
konserlerin ve e¤lencelerin masraflar›n› da kral ödemiyor;
soylular, daha önce paras›n› toplad›klar› konserlerden
kazanç bile sa¤l›yordu. Baron Kilmanseck’in müzikçilere
150 Pound vererek 17 Temmuz akflam› düzenledi¤i gezi,
Londra’daki Alman Elçisi Friedrich Bonet’in Berlin’e 19
Temmuz 1717’de yollad›¤› raporla flöyle belgelendi:
“Kral›n akflam saat sekizde Whitehall’dan bindi¤i
teknesinde Düfles Bolton, Kontes Godolphin, Madame
de Kilmanseck, Mrs Were, Kont Orkney gibi soylular ve
uflaklar› bulunmaktayd›. Kral›nkinin yan›nda giden flehir
kumpanyas›n›n tuttu¤u teknede her türlü çalg›y›,
ço¤unlukla üflemeleri çalan 50 müzikçi vard›. Halle
do¤umlu Händel’in özellikle bu gezi için besteledi¤i eseri
kral çok be¤endi ve her tekrar›n bir saat sürmesine karfl›n,
iki kez yemekten önce, bir kez de sonra tekrarlatt›.
Teknenin çevresindeki kay›klar›n say›s› say›lamayacak
kadar çoktu. Gece saat birde Chelsea’de yenilen
yemekten sonra, kral saat üçte ayr›ld› ve dört-buçukta St
James’e döndü.” Elçinin bu gezinti için yaz›ld›¤›n›
belirtti¤i, hatta kral›n darg›n oldu¤u Händel’i, bu güzel
müzikten dolay› affetmesi ne derece do¤ru bilinmiyor.
Ancak bestecinin Su Müzi¤i olarak an›lan eserinin
1715–17 y›llar› aras›nda, yayl› çalg›lar› da içeren genifl
kadrolu bir üfleme çalg›lar toplulu¤u taraf›ndan aç›k
havada çal›nmak üzere yaz›ld›¤› san›l›yor. Günümüzden
300 y›l› aflk›n süre önce, bir ay arayla, Almanya’n›n
birbirinden hiç de uzak olmayan iki kentinde do¤an iki
müzik devi, birbirlerinden oldukça farkl›d›r. Halle’li
Händel, Johann Sebastian Bach’tan bir ay önce do¤mufl,
‹talyan müzi¤ini de ö¤renerek ‹ngiltere’ye yerleflmifl, daha
25 yafl›nda konusunda çevrenin en baflar›l›, becerikli ve
seçkin insanlar›ndan biri olarak sivrilmifl, eserleri çok
çal›nm›flt›. Di¤er taraftan Eisenach’l› Bach, tüm yaflam›n›
Almanya’da geçirmifl, kilise ve soylular›n hizmetinde özel
besteci gibi çal›flm›fl, eserleri ancak ölümünden çok sonra
genifl kitlelere ulaflabilmiflti. Onun Thames nehri
üzerinde kay›kta çal›nmak üzere bir fleyler yazaca¤›n›
düflünmek de belki biraz zordu. Händel’in ise bu konuda
hiç duraksamad›¤›n› pek çok uzman belirtir. Elli dakika
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duydu¤u zaman hiç memnun olmayaca¤›ndan bir nebze
flüphem yok... Händel’e yak›flan mümkün oldu¤unca çok
trompet ve askeri çalg› kullanmak olacakt›r, böylece
kemanlar› azaltmak zorunda kalmaz ki bence azaltmal› ki
bunu yapmaya asla ikna olmayaca¤›na inan›yorum. Krala
bu durumu son anda haberdar edilmiflim gibi
anlataca¤›m, güvenilir kaynaklardan... Kral bu amaca
yönelik fikrini ifade etmifltir.” Eserin ilk halk provas›,
baflka bir münakafla olmaks›z›n 21 Nisan 1749 tarihinde
Vauxhall Bahçelerinde yap›l›r. 12.000’in üzerinde bir
dinleyicinin kat›l›m›yla gerçekleflen prova, Vauxhall’da o
güne de¤in görülen en büyük kalabal›kt›r: Hem de
halktan provay› izlemek için 2,5 flilin al›nmas›na karfl›n…
Tabii ki böyle bir kalabal›k Londra’n›n gündelik yaflam›n›
baz› noktalarda olumsuz etkileyecektir. Gentlemen’s
Magazine gazetesinin de belirtti¤i üzere bu kalabal›k,
Londra Köprüsü’nün araç trafi¤ine yaklafl›k üç saat
boyunca kapanmas›na sebep olur. As›l performans Green
Park’ta saat 18.00’de bafllar, hemen ard›ndan da havai
fiflek gösterisi… Kraliyet partisi muhtemelen müzik
boyunca devam eder. Ancak müzikle hava fiflek
gösterisinin tam olarak eflzamanl› yap›ld›¤›na dair kesin
bir kan›t yoktur. Belki de etkinli¤i takiben müzi¤in yer
almas› müzisyenler için büyük bir flans olmufltur! Çünkü
Händel’in müzi¤i için birkaç küçük yorum yap›lsa da
anlafl›lan o ki havai fiflek gösterisi epey bir hayal k›r›kl›¤›
yarat›r. Kay›tlara göre, baflar›s›zl›kla sonuçlanan gösteri
yang›n ve pani¤e sebep olur. Bütün bu olumsuzluklar›n
içinde Händel’in müzi¤i günü kurtaran tek güzel fleydir.
Günümüzde The British Library’de bulunan kraliyet havai
fiflek gösterisi” için Händel’in yazd›¤› müziklerin
elyazmalar›, orkestran›n büyüklü¤ü ve çalg› seçimi
hakk›nda Händel ile otoriteler aras›ndaki pazarl›¤a iflaret
eder. Anlafl›lan o ki sonunda orkestrada dokuz trompet,
dokuz korno, yirmi dört obua, biri kontrafagot olmak
üzere on iki fagot ve üç çift timbal olmas› üzerine
anlaflmaya var›l›r. Ayr›ca say›s› tam olarak belirtilmemifl
trampet de mevcuttur. Öte yandan her partiyi çalacak
müzisyenlerin say›s› düflürülse bile notalardan ç›kar›lan
en spesifik çalg›n›n barok döneme özgü bir nefesli çalg›
olan serpent (y›lan gibi k›vr›ml› bir a¤aç nefesli) oldu¤u
kesin gibidir. Ayr›ca daha sonraki bölümlerde yap›lan
eksiltme, yayl›larda yap›lan bir çiftlemenin tasarland›¤›n›
göstermektedir. ‹lk temsilde yayl›lar›n kullan›lm›fl
olabilece¤i yönündeki baz› argümanlara karfl›n, görünüfle
göre Händel do¤rudan kraliyet talepleri do¤rultusunda
hareket etmifl olmal›. Dahas›, bu görüflleri tamamen bir
kenara b›rak›p bas›mc› için o partileri ç›karmam›fl hatta
bir ay sonra Londra Yetimhanesi’nde verilen konserde
onlar› da dahil etmifltir. Yukar›da belirtilen nefesli
çalg›lara ilaveten, yirmi keman, dört viyola ve toplam
sekiz adet de viyolonsel ile kontrabas kullan›l›r.
Bu orkestrasyonun yer ald›¤› nota Londral› nota
bas›mc›s› John Walsh taraf›ndan 2 Haziran 1949
tarihinde bas›l›r. Ancak Händel’in kendi ifadelerinden
anlayabildi¤imiz kadar›yla, Gentlemen’s Magazine
gazetesinin provayla iliflkilendirerek belirtti¤i “100

müzisyenlik topluluk” yorumu, daha çok kraliyetin
zevkine gönderme niteli¤inde bir abartmad›r. The British
Library’deki elyazmalar›ndan, di¤er bölümleri
besteledikten sonra ekledi¤i re minör tonunda bir ikinci
minuet oldu¤unu fark ediyoruz. Günümüzde s›kça
seslendirildi¤i gibi bir prelüd olarak icra edilmekten
ziyade, muhtemelen majör tonalitedeki bir minuet’e trio
olacak flekilde çal›nmas› tasarlanm›flt›. Bu düflünce
kesinlikle bir majör minuet anlay›fl›n› desteklemekte ve
büyük bir finale dönüflü sa¤l›yor. Eserin aç›l›fl›ndaki
görkemli Frans›z uvertürü yap›s›ndaki giriflte, böyle
heybetli bir stile uygun kaçmayaca¤›n› düflündü¤ü için
bir füg örgüsü kullanmaz. Onun yerine giriflteki grave
bölümle kontrast oluflturmas› için ard›ndan bir Allegro
bölüm kullan›r. Bu çift, eserde geniflletilerek çok bölümlü
bir uvertürün oluflmas› sa¤lan›r. T›pk› Beethoven’›n 7.
Senfoni’sinin scherzo bölümünde yapt›¤› gibi, eser
Lentement bafll›kl› bölümden sonra önceki Allegro
bölümünün yenilenmifl bir görünümdeki sunulufluna
getirir bizi. Bu genifllikteki bir uvertürü ard›ndan gelen
küçük danslar takip eder; Bourrée’den sonra a¤›r bir
bölüm olan La Paix: Largo alla Siciliana ve Allegro
tempoda parlak bir La Réjouissance… Bourrée’de daha
küçük bir zorlamayla de¤iflen orketrasyonda tema iki kez
çal›n›rken La Réjouissance adl› bölümde melodi farkl›
orkestrasyonla üç kez sunulur.

* Program Notlar›: ‹rkin Aktüze
** Program Notlar›: Halit Süha Çelikk›ran
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Orange prensiyle kraliyet pensesinin evlilik kutlamalar›
için yaz›l›r. Eser her ne için yaz›lm›fl olursa olsun,
kompozisyon stili, bestecinin Opus 6 serisiyle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda kesinlikle daha az olgun kalacakt›r.
Bunun nedeni de eserlerin muhtemelen Händel’in 1712
ile 1733 y›llar› aras›nda besteledi¤i di¤er yap›tlar›ndan
al›nt›lar üzerine oluflturulmufl olmas›nda yatmaktad›r.
Sadece üretkenli¤iyle de¤il zekâs›yla da ad›ndan söz
ettiren Händel, ayr›ca ça¤dafl› Bach gibi oldukça pratik
bir bestecidir. Ne zaman ki çok k›sa bir süre içerisinde
yetifltirmesi gereken eser siparifli alsa, mevcut eski bir
eserden al›nt›lar yapmaya bafll›yordu. Tabii bu al›nt›lar
her zaman kendi yap›tlar›ndan olmuyordu. Bazen de
baflka bestecilerin eserlerinden (ç)al›nt›lar üzerine
kurabiliyordu bestesini. ‹flte Händel’in bu ikinci türdeki
al›flkanl›¤›na en erken referans, Hamburg’da besteci
Johann Mattheson taraf›ndan ç›kar›lan ilk müzik gazetesi
Critica Musica’n›n 1722 y›l› Temmuz say›s›nda yer alan
haberdir. Bu haberden, Händel’in Mattheson’un 1702
y›l›nda yazd›¤› Porsenna adl› operas›ndan bir aryay› hem
Agrippina (1709) hem de Muzio Scevola (1721) adl›
operalar›nda kullanm›fl oldu¤unu ö¤reniyoruz. Händel
bu uygulamas›na Opus 3 numaral› Concerto Grosso
serisinde de baflvurur. Belki de bu yüzdendir bilinmez,
Händel’in Opus 3 serisi ço¤unlukla “obua konçertolar›”
olarak bilinir. Ancak bilinen bir gerçek, eserlerin
neredeyse her bölümünün bestecinin operalar›n›n
aryalar›ndan, ilahilerinin bölümlerinden ya da klavsen
eserlerinden al›nt›lar içerdi¤idir. Obua kullan›m›n›n
Händel’in kompozisyon stilinde çok yayg›n oldu¤unu ve
bu çalg›n›n o dönemde eserlere soylu bir hava katt›¤›na
dair inanc› göz önüne al›rsak, Obua Konçertolar› gibi bir
takma isim biraz alakas›z kaçacakt›r. Zira Opus 6
serisinin pek ço¤unda da obua kullan›lmakta ancak
bunlara böyle bir yak›flt›rma yap›lmamakta… Re minör
Concerto Grosso (No. 5) da obua kullan›m›n›n
görüldü¤ü eserlerdendir. Orijinalinde sadece bir solo
obua partisi yer alsa da eser dört solist için yaz›lm›fl gibi
görünür. Bu ilginçlik muhtemelen Händel’in di¤er
eserlerinde de benzer yanl›fll›klara sebep olan nota
bas›mc›s› John Walsh’›n yapt›¤› bir kar›fl›kl›ktan
kaynaklanmakta. Walsh evvela konçertonun ilk iki
bölümünü bask›ya dahil eder. Fakat 1727 y›l›ndaki
bas›mda eserin bütünlü¤ünden anlafl›lan o ki, Händel ilk
baflta eserin tamam›n›n bas›lmas›n› talep etmifltir. T›pk›
Sol minör Concerto Grosso’da (No. 3) oldu¤u gibi, bu
eserin de birinci, ikinci ve dördüncü bölümleri, Händel’in
Chandos Dükü için yazd›¤› HWV 247 ve HWV 251b
numaral› Anthem’lardan (flükran ilahileri) türetilmifltir.
Eserde yer alan, her yayl› partiden sadece bir çalg›n›n
çald›¤› üçüncü bölüm Adagio ve final bölümü Allegro
“alla breve”, eski eserlerden yap›lan bütün bu
uyarlamalar›n aksine orijinaldir. Händel’in bu konçertoyu
bestelemesinden neredeyse iki as›r sonra bu defa bir
baflka ‹ngiliz besteci Händel müzi¤inden yararlan›r.
1923 y›l›nda Sir Edward Elgar, konçertonun larghetto
tempodaki birinci bölümü Sinfonia’y› orkestraya uyarlar.

Kraliyet Havai Fiflekleri Gösterileri Müzi¤i**
Ouverture: Adagio, Allegro, Lentement, Allegro
Bourrée
La Paix: Largo alla siciliana
La Réjouissance: Allegro Menuets I & II

1748 Ekim’inde Aix-la-Chapelle Antlaflmas›’yla Avusturya
Veraseti Savafl› bir son bulmufl olur. Bu, ‹ngiltere’nin
gönülsüzce girdi¤i ve çok az kazanç sa¤lad›¤› bir savafl
olmufltur. Ancak onurlu bir flekilde içinden s›yr›ld›¤› bir
savaflt›r. Bitiflinin flerefine Kas›m ay›nda Londra’daki
Green Park’a 133 metre uzunlu¤unda ve 36 metre
yüksekli¤inde a¤açtan devasa bir yap› inflas›na giriflilir.
Palladian stilde tasarlanan bu yap› (16. yüzy›l›n önde
gelen ‹talyan mimarlar›ndan Andrea Palladio’nun ad›yla
an›lan bir stil), merkezi bir zafer tak› ve bir dizi sütunla
birlikte Yunan tanr›lar›n›n heykelleri ve Londra
tiyatrolar›ndaki eserleriyle bilinen Frans›z as›ll› ‹talyan
heykelt›rafl Giovanni Servadoni’nin yapt›¤› kral II.
George’un bir kabartmas›ndan oluflmaktayd›. ‹flte bu
alan havai fiflek gösterilerinin yap›laca¤› as›l meydan
olacakt›r. Savafl›n bitti¤i ve bar›fl›n resmen ilan edildi¤i
tarih olan 1749 fiubat’›na kadar, havai fifleklerin
atefllenece¤i makine neredeyse bitirilmifltir. S›ra Atalanta
operas›n›n kapan›fl›nda yer alan havai fiflek gösterileri
için yazd›¤› “Fire Musik” tarz› müzi¤iyle iyi tan›nan
Händel’e bu aç›l›fla uygun müzikler bestelemesi için
siparifl verilmesindedir. Ancak öncelikle Händel ile
kraliyetin müzik zevki aras›nda bir uyuflmazl›k mevcuttur.
Dahas› askeri müziklerden sorumlu general, Montageu
Dükü ile Charles Frederick aras›nda konuyla ilgili hofl
olmayan bir üslupta yaz›flmalar gerçekleflmektedir. ‹flin
can al›c› yan›ysa Charles Frederick’in, Zafer kutlamalar›
baflta olmak üzere her türlü kutlama için yap›lacak havai
fiflek etkinliklerini denetleme yetkisine sahip
“Majestelerinin Bafldenetçisi” payesini elinde tutmas›d›r.
Bunlar yetmezmifl gibi kral asl›nda her türlü müzi¤e
karfl›d›r. Ancak sonralar›, olmas› gereken askeri
müziklerin say›s› ve niceli¤i hakk›nda bilgi ald›kça
memnuniyeti artar ve yayl› çalg› olmad›¤› takdirde
kendisi için bir sorun teflkil etmeyece¤ini belirtir. Asl›nda
kral II. George’un istedi¤i, daha çok mücadeleci ve
savaflç› karaktere sahip çalg›lar›n kullan›lmas›d›r. Bu
yüzden de, keman, viyola ve viyolonsel gibi daha lirik
karakterdeki çalg›lar› yasaklar. Tabii Händel duruma bu
flekilde bakmaz ve as›l problem Händel’in trompet ve
Frans›z kornolar›n›n say›s›n› on alt›dan on ikiye indirmek
ve kemanlar› kullanmak istedi¤ini bildirdi¤i zaman ortaya
ç›kar. Performanstan yaklafl›k bir ay önce 28 Mart 1749
tarihinde Montageu Kontu flöyle yazar; “San›r›m Händel
flimdi 12 trompet ve 12 Frans›z kornosu teklif edecek; ilk
baflta her birinden 16 adet yer al›yordu ve kral›n da öyle
dedi¤ini hat›rl›yorum. Kral, müzi¤in olmas›na da itiraz
etmiflti ama ben olmas› gereken askeri müzi¤in
niceli¤inden bahsetti¤imde r›za gösterdi, kemanlar›n yer
almamas› flart›yla. fiimdiyse Händel trompetlerin say›s›n›
azaltmak ve yayl›lar› kullanmak istedi¤ini söylüyor. Kral
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Görgün Taner

Genel Müdür Yard›mc›s›
Assistant General Director
Ömür Bozkurt

Mali ‹fller Direktörü
Finance Director
Ahmet Balta

Sponsorluk Program› Direktörü
Sponsorship Programme

Director
Mine Tafl Eymür

Pazarlama Direktörü
Marketing Director
Tuba Tortop

Bina Yönetimi ve 
Teknik ‹fller Direktörü

Building Administration &
Technical Services Director

Dr. Yük. Mim. Burhan Sat›c›

‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Human Resources Director
Semin Aksoy

Uluslararas› ‹stanbul 
Müzik Festivali Direktörü

International ‹stanbul Music
Festival Director

Dr. Yeflim Gürer Oymak

Uluslararas› ‹stanbul 
Film Festivali Direktörü

International ‹stanbul 
Film Festival Director

Azize Tan

Uluslararas› ‹stanbul Bienali
Direktörü

International ‹stanbul Biennial
Director

Bige Örer

Uluslararas› ‹stanbul Tiyatro
Festivali Direktörü

International ‹stanbul Theatre
Festival Director

Prof. Dr. Dikmen Gürün

Uluslararas› ‹stanbul 
Caz Festivali Direktörü

International ‹stanbul 
Jazz Festival Director

Pelin Opcin Çorumluo¤lu

Genel Müdür Asistan›
Assistant to the General Director
Burcu Uysal
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ONUR KURULU
HONORARY BOARD

Cumhurbaflkan›
President
Abdullah Gül

Baflbakan
Prime Minister
Recep Tayyip Erdo¤an

‹çiflleri Bakan›
Minister of Internal Affairs
Beflir Atalay

D›fliflleri Bakan›
Minister of Foreign Affairs
Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu

Maliye Bakan›
Minister of Finance
Mehmet fiimflek

Milli E¤itim Bakan›
Minister of Education
Nimet Çubukçu

Ulaflt›rma Bakan› 
Minister of Transportation
Binali Y›ld›r›m

Kültür ve Turizm Bakan›
Minister of Culture and Tourism
Ertu¤rul Günay

‹stanbul Valisi
Governor of ‹stanbul
Hüseyin Avni Mutlu

‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan›

Mayor of ‹stanbul
Dr. Mimar Kadir Topbafl

Dr. Nejat F. Eczac›bafl›
fiakir Eczac›bafl›
Necil Kaz›m Akses
Ferit Alnar
Prof. Cevat Memduh Altar
P›erlu›g› Alvera
Harry Bagge
Dr. Djamch›d Behnam
Pr›nce Bernhard
Leonard Bernste›n
Bert›l Bokstedt
Nad›a Boulanger
Jeande Brogl›e
Pablo Casals
Dame N›nette De Valo›s
Prof. Carl Ebert
Sa›me Eren
Ph›l›ppe Erlanger
Ahmet M. Ertegün
Muhsin Ertu¤rul
Burhan Felek
Robert Fenaux
Janos Ferencs›k
Z›no Francescatt›
Leyla Gencer
Dr. Anton›o Gh›r›nghell›
P›erre G›lbert
Ord. Prof. Dr. Fahrettin

Kerim Gökay
Ayd›n Gün
Vahit Halefo¤lu
Ernesto Halffter
Feyzi Hal›c›
W›ll›am J. Handley
Arthur Haulot
Dr. Franz Herbatshek
Clemens Holzme›ster
Maur›ce Hu›sman
Kou›s Joxe
Baron G. Begougne De Jun›ac
Herbert von Karajan
Yakup Kadri Karaosmano¤lu
Prof. Dr. Hans Er›ch Kasper
Prof. W›lhelm Kempff
Dr. Raymond Kendall
Dr. Sadegh K›a
Lord K›nross
Onat Kutlar
Lu›s Garc›a De Llera
Ignacy Loga-Sowinski 
Pierre Lyautey
Ord. Prof. Dr. Arif 

Müfit Mansel
Zub›n Mehta
Yehud› Menuh›n
Mar›o Mondello
Mar›o Mortar›
Seppo Numm›
Nurver Nurefl
Sh›nzo Ohya
Dr. Sero›te Okacha
Hikmet Onat
Prof. Carl Orff
Prof. Gyula Ortutay
Mehrdad Pahlbod

Andre Parrot
Luca P›etromarch›
Dr. Stan›slaw P›otrowsk›
Prof. Klaus Pr›ngshe›m
Cemal Reflit Rey
Arthur Rub›nste›n
S›r Roder›ck Sarell
A. Adnan Saygun
Mukadder Sezgin
Renzo S›lvestr›
Dr. Gustav Adolf Sonnenhol 
Leopold Stokowsk›
James J. Sweeney
M›tsuo Tanaka
Afework Teke 
Arnauld Wapler
Andre Wendelen

MÜTEVELL‹LER KURULU
BOARD OF TRUSTEES

Baflkan
President
Talat S. Halman

Baflkan Yard›mc›s›
Vice President
Mehmet fiuhubi

Kurucular
Founders
Fettah Aytaç
Bell Holding Afi
Burla Makina Ticaret ve 

Yat›r›m Afi
Mehmet R. Devres
Selma 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
Arçelik Afi
Ar›tafl D›fl. Tic. Ltd. fiti.
Aygaz Afi
Birgi Sanayi Afi
Borusan Holding Afi
BP Petrolleri Afi

Demirören fiirketler Grubu
Ege Holding Afi
Elginkan Holding Afi
Hedef All›ance Holding Afi
Hürriyet Gazetecilik ve

Matbaac›l›k Afi
IBM Türk Ltd. fiti.
Ifl›klar Holding Afi
‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi
‹stanbul Sanayi Odas›
‹stanbul Ticaret Odas›
Koç Holding Afi
Narin Tekstil Afi
Net Turizm Tic. ve San. Afi
Novartis Sa¤l›k, G›da ve 

Tar›m Ürünleri Sanayii Afi
Organik Holding Afi
Profilo Holding Afi
Selahattin Beyaz›t 

fiirketler Grubu
Siemens Ticaret ve Sanayi Afi
Mehmet fiuhubi
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
Ulusoy Turizm ve 

Seyahat Koll. fiti.
Vakko Tekstil ve Haz›r Giyim

Sanayi ‹flletmeleri Afi
Yap› ve Kredi Bankas› Afi
Yap› Kredi Sigorta
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ULUSLARARASI ‹STANBUL MÜZ‹K FEST‹VAL‹
INTERNATIONAL İSTANBUL MUSIC FESTIVAL

DANIfiMA KURULU
ADVISORY COMMITTEE

Serhan Bali
Ayd›n Büke
Ahmet Erenli
Doç. Rengim Gökmen
Zeynep Hamedi
Ersu Pekin
Serhan Yedig

FEST‹VAL
THE FESTIVAL

Direktör Director
Dr. Yeflim Gürer Oymak

Direktör Yard›mc›s›
Assistant Director
Efruz Çak›rkaya

Asistanlar
Assistants
Deniz Mumcuo¤lu
Nuray Mufltu

Editör Editor
Evren Bar›n Egrik

Prodüksiyon Production
Petek Berksoy

Konuk A¤›rlama
Hospitality
Ebru Kaya (Yönetici Manager)
Zeynep Akdamar

MEDYA ‹L‹fiK‹LER‹
MEDIA RELATIONS

Üstüngel ‹nanç
Ayfle Bulutgil
Berna Özdemir
Özlem Ece
Arzu Dedeo¤lu (Web Editörü

Web Editor)
Sezen Özgür (Web Sitesi

Yöneticisi Webmaster)

Arfliv Foto¤raflar›
Archives Photos
Muammer Yanmaz
Ilg›n Erarslan Yanmaz
Mahmut Ceylan

Video Çekimleri
Video Recordings
‹KSV Stüdyo

‹KSV STÜDYO
İKSV STUDIO
Selçuk Metin (Yönetici

Manager)

YAYINLAR
PUBLICATIONS
Didem Ermifl (Editör Editor)
Ferhat Balamir

(Yay›n Operatörü
Publications Operator)

Bora Fer
(Grafik Operatörü
Graphic Operator)

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME

Direktör Director
Mine Tafl Eymür

Yard›mc›lar Assistants
Yasemin Çavuflo¤lu
Senem Erberk
Asl› Yurdanur

PAZARLAMA
MARKETING

Pazarlama Direktörü
Marketing Director
Tuba Tortop

Pazarlama Uzmanlar›
Marketing Specialists
Eda Soydan Sevim
‹rem Akev Uluç

Uzman Yard›mc›s›
Assistant Specialist
Seyhun Özbek

Üye ‹liflkileri Sorumlusu
Member Relations
Dilan Beyhan

Sat›fl Operasyonlar› Sorumlusu
Sales Operations Supervisor
Sinem Yayla

Sat›fl Operasyonlar› Asistan›
Sales Operations Assistant
Hülya Tarlan

PROTOKOL
PROTOCOL
Deniz Mumcuo¤lu

MAL‹ ‹fiLER
FINANCE

Direktör Director
Ahmet Balta

Yöneticiler Managers
Hasan Alkaya
Ahmet Buruk

Muhasebe Uzmanlar›
Accountants
Baflak Sucu Y›ld›z
Emine Töre
Özlem Can Yaflar

B‹NA YÖNET‹M‹ VE 
TEKN‹K ‹fiLER

BUILDING
ADMINISTRATION &
TECHNICAL SERVICES

Direktör Director
Dr. Yük. Mim. Burhan Sat›c›

Teknik ‹fller Yöneticisi
Technical Manager
Gökhan Urulu

Prodüksiyon Sorumlusu
Production Manager
Umut Kurç

Prodüksiyon Asistan›
Production Assistant
Burak Öztürkmen

Sat›nalma Purchasing
Nihat Karakaya

Bilgi ve Belge Merkezi
Information & Records Centre
Esra Çankaya

Sistem Yöneticisi
System Administrator
Emre Güngör

Güvenlik Sorumlusu
Security Supervisor
Ersin K›l›çkan

Dan›flma Görevlileri
Reception Officers
Didem Aytekin
Handan Uzal

Depo Sorumlular› Shopkeepers
Muzaffer Sayan
Kadir Gelmen

Yard›mc› Hizmetler Services
Azmi Aksun
Özden Atukeren
Hatice Bayman
Ayd›n Kaya
Hayrullah Niflanc›
Serap Sürgit

‹KSV TASARIM
İKSV DESIGN

Direktör Director
Aylin Kutnay

Tasar›m, Al›m ve Üretim Müdürü
Design and Merchandising

Manager
Esra Üstünda¤

Sat›fl Sorumlular›
Sales Representatives
Yasemin Kalaç
Ömer Filiz

SALON
SALON

Bengi Ünsal (Director
Director)

Deniz Ova
Egemen Eti (Prodüksiyon

Sorumlusu Production
Manager)



NOTLAR
NOTES

NOTLAR
NOTES
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FEST‹VAL KATALO⁄U
FESTIVAL CATALOGUE

Bask›ya Haz›rlayan Editor
Evren Bar›n Egrik

Program Notlar› Programmes Notes
‹rkin Aktüze
Halit Süha Çelikk›ran

Çeviri ve Redaksiyon Translation & Redaction
Toros Öztürk
Özlem Hemifl Öztürk

Düzelti Proofreading
Mehmet Egrik

Grafik Tasar›m Graphic Design
Emre Ç›k›no¤lu, BEK

Grafik Uygulama Graphic Application
Ferhat Balamir, ‹KSV

Bask› ve Cilt Printing and Binding
Promat Bas›m Yay›n
Nam›k Kemal Mah.
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