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Taylan Ergül, keman

Resital ve Oda Müziği Serisi

10 Ekim 2014 Cuma, 14.00-17.00
Gábor Tarkövi, trompet
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Füsun Köksal, kompozisyon
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Cumartesi 20.00
Bilkent Konser Salonu

Sezon Açılış Konseri

11 EKİM

Cumartesi 20.00
Bilkent Konser Salonu

Sonbahar… Yılın En Güzel 
Gülümsemesi

18 EKİM

Cumartesi 20.00
Bilkent Konser Salonu

Cumhuriyet Bayramı
Konseri

25 EKİM

Matthew Coorey, şef
Alexey Stadler, viyolonsel 
Gábor Tarkövi, trompet 
J. Haydn | Trompet Konçertosu, Mi bemol majör, Hob.VIIe:1
J. Haydn | Viyolonsel Konçertosu, Do majör, Hob.VIIb:5
I. Stravinsky | Bahar Ayini

Guy Braunstein, şef ve keman 
A. Vivaldi | Dört Mevsim
J. Brahms | Yaylı Çalgılar Altılısı No.1, Si bemol majör, Op.18

Christoph Mathias Mueller, şef  
Valeriy Sokolov, keman
F. Köksal | Imaginary Spaces for Chamber Orchestra 
P.I. Tchaikovsky | Keman Konçertosu, Re majör, Op.35
P.I. Tchaikovsky | Senfoni No.3, Re majör, Op.29



12'inci yaşını bu ay dolduran “Yenilenen Andante”den tüm okurlarına coşku dolu bir mer-

haba! Logomuzdan başlayıp tepeden tırnağa yenilenmiş bir halde huzurlarınızdayız. Ekim ayı 

itibariyle yeni bir sanat sezonuna giriyoruz. Yepyeni ve taptaze heyecanlar, coşkular yaşayaca-

ğız anlamına geliyor bu. Derginiz Andante, sanat dünyasındaki heyecan ve coşkuya, içeriğini ve 

mizanpajını değiştirerek yani bir başka deyişle “tazelenerek” ortak olmak istiyor. Sizlere bun-

dan böyle çok daha “dinamik” bir içerik sunmayı hedefliyoruz. Yenilenen Andante’de 

neler yok ki!.. Genişletilmiş “Haberler” sayfalarımız sizleri karşılayacak öncelikle. Bu 

sayfalarda Türkiye’nin dört bir yanından klasik müzik haberlerine eskisinden çok daha geniş yer ayıracağız. 

Uluslararası menşeli haberler de okuyacaksınız elbette bu sayfalarda ama dış haberlere Andante’nin bu 

ay içinde devreye girmesini planladığımız yenilenen portalında daha fazla yer vereceğimizi duyurayım. 

Evet portalımız da yenilenme sürecinin artık sonuna gelmiş bulunuyor. Bizi en az dergimizin yeni içerik-

mizanpajı kadar heyecanlandıran bir diğer gelişme, okurlarımıza pek çok yeni olanak sağlayabileceğimiz 

yeni Andante portalı. Bu konuyu önümüzdeki sayıya saklayıp dergiye dönelim. Yenilenen Andante’nin ho-

şunuza gideceğini umduğumuz bir başka tarafı, o ay içinde Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek konser 

ve temsillerin titizlikle işlenmiş güncel bilgilerine yer vereceğimiz “Kaçırmayın” sayfaları. Konser-opera-bale-dans ajandanızı oluştururken 

Andante’nin Kaçırmayın sayfalarını da mutlaka dikkate alın derim! “Müzisyen” başlığı altında oluşturduğumuz sayfalara gelince... Özellikle 

amatör ve profesyonel müzisyenlere hitap edebilmeyi umduğumuz bu sayfalarda, bu sayının içeriğinden de göreceğiniz üzere, müzis-

yenleri yakından ilgilendiren yurtiçi-yurtdışı müzik eğitimi, amatör çalgı eğitimi, burs, kariyer, yarışma, orkestra müzisyenliği, müzisyen 

sağlığı temalı konuları işleyeceğiz, yabancı dillerden yararlı gördüğümüz makalelerin çevirilerine yer vereceğiz. Önümüzdeki sayılarda bu 

sayfalarda sürpriz isimlerden yararlı makaleler okuyacağınızı şimdiden söyleyeyim. 

Böylesi dinamik bir içerik dinamik bir yazı işleri kadrosunun varlığını gerekli kılıyor. Yenilenen Andante’yi oluşturan yazı işleri ekibinin 

içinde Sanat Deliorman ve Ayşegül Yıldırım adlı genç mesai arkadaşlarımı burada mutlaka anmalıyım. Sadece yazı işleri kadromuz değil 

yazarlarımızın sayısında da büyük bir artış gözlemleyeceksiniz. Andante’nin en büyük misyonlarından biri de, ülkemizin klasik müzik ya-

zarları dünyasına her yıl yeni isimler katmak. Bu misyonumuzun gereğini bugüne değin iyi biçimde yerine getirdiğimize inanıyorum. İspatı, 

Andante’de şimdiye dek yazmış ve de hala yazmakta olan onlarca isimdir. Bu isimlere, yenilenen Andante’de, önümüzdeki süreçte onlarca 

yenisinin daha katılacağını söylemeliyim. Eylül ayında Andante’nin Facebook grubunda ve yahoo grubumuzda yaptığımız duyuruya gelen 

“Ben de Andante için çalışmak/yazmak istiyorum” temalı mesajlar dergimizin ve ülkemizin bu alandaki geleceğine dair çok ümit vericiydi. 

O yüzden diyorum ki, lütfen çekinmeyin ve yazılarınızı gönderin, birlikte değerlendirip yayımlamak için gayret sarf edelim. Öte yandan, 

yenilenen Andante’nin dinamizmini, önümüzdeki sayılarda yer vereceğimiz özel dosya konularımız sayesinde daha da iyi hissedeceğinizi 

düşünüyorum. Ek yayınlarımız da azalmak şöyle dursun, artarak devam edecek. Alarm zilleri çalan ekonomi, her an topraklarımıza bu-

laşma riski taşıyan bölgesel savaş ve başımızda Demokles’in kılıcı gibi hala sallanıp duran TÜSAK yasa tasarısı düşünüldüğünde belki toz 

pembe gelebilir yukarıda yazdıklarım. Ama her zaman aynı şeyi söylemiyor muyuz? Çok çalışmak, ne olursa olsun ümidimizi muhafaza 

etmek ve sanatın ipine sarılmak dışında elimizden başka ne gelir ki? Kasım sayısında buluşmak dileğiyle, iyi okumalar dilerim.
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www.mikropgramofon.com 
Türk müzik sektörüne yeni bir soluk 
getiren Mikrop Gramofon internet 
mağazası dokuzuncu yılında klasik, 
caz ve alternatif müzik albümleri 
satışında akla ilk gelen adres olmayı 
sürdürüyor. Mikrop Gramofon’un 
geniş veritabanında 10.700 adetten 
fazla klasik müzik ve caz albümü 
müzikseverlerin beğenisine sunulmuş 
bulunuyor.
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Andante dergisinde yayımlanan 
tüm yazı, fotoğraf ve 
illüstrasyonların her hakkı 
saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.

Editörden

Andante dergisi, Avrupa kıtasının önemli klasik müzik dergileri ve radyo istasyonlarının bir araya gelerek 
oluşturdukları ICMA’nın üyeleri arasında yer almaktadır. Eski adıyla Cannes MIDEM olan ICMA her yıl klasik 
müzik alanında yayınlanan yüzlerce CD-DVD kaydının arasından en iyileri seçiyor. “Türkiye’nin Klasik Müzik 
Dergisi” Andante, eski adıyla “Cannes MIDEM Klasik Müzik Ödülleri”, yeni adıyla “ICMA - International 
Classical Music Awards” (Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri) jüri heyetine oybirliğiyle 14’üncü üye olarak 
seçildi. Aralarında, dünyanın önde gelen klasik müzik yayınlarının da bulunduğu ICMA’nın diğer üyeleri ise 

şunlar: Crescendo (Belçika), Fono Forum (Almanya), MDR Figaro (Almanya), Gramofon (Macaristan), Musica (İtalya), Musik & Theater (İsviçre), 
Opera (İngiltere), Orpheus Radio (Rusya), Pizzicato (Lüksemburg), Radyo 100,7 (Lüksemburg), ResMusica.Com (Belçika), Rondo (Finlandiya), 
Scherzo (İspanya), IMZ (Avusturya). ICMA’nın başkanlık görevini, Pizzicato Genel Yayın Yönetmeni Remy Franck yürütürken, Andante'yi ICMA 'da  
Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali temsil ediyor.              www.icma-info.com

Andante Dergisi ICMA Üyesidir

serhanbali@andante.com.tr
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Ali Şaylan
Fotokopisi değil orijinalini 
ısrarla isteyiniz!

Jakub Puchalski
Polonyalı gözüyle Ali Ufkî

Mehmet Yeşilçay
Pera Ensemble ve Capella 
Cracoviensis konserleri

Serhan Bali, 
Bilkent Senfoni 

Orkestrası'nın son 
10 yılına damga 

vuran şef Işın Metin 
ile söyleşti. S.36

Yalçın Akyıldız, ünlü 
Köln Filarmoni 

Salonu'nda 
konser dinleyip 

izlenimlerini yazdı.
S.40

Araştırmacı 
yazarımız Dr. Emre 

Aracı, unutulan 
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Voca People Ekim ayında 
Ankara ve İstanbul'da

Obua ve fagot dünyasının 
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J.S.Bach’ın müziği 
11'inci kez İstanbul’da
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konserleri başlıyor



Andante
3



www.andante.com.tr / Ekim 2014Andante 
4

U luslararası Organ Nakli Kongresi için İstanbul’a 

gelen bilim insanlarından, Orkestra Akademik 

Başkent’in verdiği konserin izleyicileri arasında 

bulunan bir İtalyan profesör, Mehmet Haberal’a, 

“Bariton, doğduğum kentin şarkısını söylüyor. Çok 

teşekkür ederim, beni çok mutlu ettin,” dedi. Ortadoğu Organ Nakli 

Derneği’nin 10-13 Eylül günleri arasında düzenlediği kongrenin re-

sepsiyonunda dünyanın dört yanından gelen organ nakli uzmanları, 

orkestranın verdiği nefis konseri büyük beğeniyle izledi. Konserden 

sonra, “Ben bu kadar insana Türkiye’nin uygar yüzünü göstermeyi 

amaçladım, Türkiye’de bilim ve sanatın geldiği yeri göstermek iste-

dim,” diyen Haberal, Başkent Üniversitesi’ni kurduktan kısa bir süre 

sonra bu orkestrayı kurmuş. Orkestra şefi Ertuğ Korkmaz, solist 

bariton Berkcan Akıncı ve orkestra elemanlarının tümü üniversite-

nin konservatuvarında görev yapıyor.

Bu tür konserleri izlerken daima Türkiye’de maddî olanağı olan 

her üniversite ve kurumun bir orkestra kurmasını, bu orkestraların 

konserler vermesini, çoksesli müziğin tüm yurda yayılmasını hayal 

eder, “Oralardan kimbilir ne yetenekler çıkar, dünya çapında ne çok 

sayıda orkestramız olur,” diye düşünürüm. Türkiye’de öyle bir mü-

zisyen ordusu yetişiyor ki, sanat bu ülkede ne kadar engellemeyle 

karşılaşırsa karşılaşsın, bu hayalimin rahatlıkla gerçekleşebileceğini 

düşünüyorum.

Gelelim konsere… Ertuğ Korkmaz yönetiminde gencecik sanat-

çılardan oluşan orkestra sırasıyla Karayev, Falvo, De Curtis, Sibelius 

ve Bixio’nun parçalarını seslendirdi. Kapanışı büyük bir Bach ese-

riyle yapan orkestra, Bach’ın müziğinden çok etkilenen konukların 

yoğun isteği üzerine parçayı bir kez daha çaldı ve ayakta alkışla-

narak uğurlandı. Başkent Üniversitesi Konservatuvarı öğretim gö-

revlisi bariton Berkcan Akıncı’nın yorumu çok başarılıydı. Mehmet 

Haberal’ın konserin ardından gözlerinin içi gülüyordu.

Türkiye şu günlerde sanat alanında sıkıntılar yaşıyor. Ülkemizde 

sanatı görmezden gelen bir iktidar ve onun sanatla ilgisi olmayan, 

sanatsal etkinliklerin hiçbirine katılmayan bir kültür bakanı var. 

Ama bu olumsuzluğa rağmen, yukarıda belirttiğim gibi, pırıl pırıl 

sanatçı nesilleri yetişi-

yor. Çok yakında, tüm 

dünyanın hayranlıkla 

izlediği Fazıl Say ka-

dar yetenekli pek çok 

gencin haberlerini 

büyük puntolarla oku-

yacağımızdan hiç kuş-

kum yok. Türkiye’de 

hiçbir güç bu gelişimi 

engelleyemeyecek. 

Başkentin akademik 
orkestrası gurur yaşattı

KONSER SAHNELERİNDEN
Tufan Türenç
tufan.turenc@andante.com.tr

KULİS

Türkiye'den ve Dünyadan Haberler

Anlı şanlı Leipzig 
Gewandhaus’da 
bir genç Türk
Ayşegül Yıldırım, Gewandhaus’un 
açtığı sınavı 26 kişi arasından birincilikle 
kazanıp orkestraya katılan Kıvanç Tire 
ile sohbet etti.

Ö ncelikle belirtmek isterim ki, 

Andante dergisinde bana yer 

vermek istemeniz beni çok 

onore etti. Lisans eğitimini 

2010 yılında Hacettepe Üni-

versitesi Konservatuvarı’nda tamamladıktan sonra 

Güher-Süher Pekinel’in “Dünya Sahnelerinde Genç 

Müzisyenler” projesi kapsamında Leipzig Musik 

Hochschule’de yüksek lisans eğitimine başladım. 2 

yıl boyunca İspanyol hocam Aitzol İturriagagoitia 

ile çalıştım. 2012 yılı Nisan ayında Leipzig Gewand-

haus Orkestrası’nın açtığı sınavı, 26 kişi arasında 

en yüksek notu alarak kazandım. 2012-2014 yılları 

arasında 2 sezon boyunca bu orkestrada stajyer 

kemancı olarak yer aldım. Bu 2 yıllık süreçte görev 

aldığım çeşitli projeler sayesinde senfoni, opera 

ve oda müziği adına birçok şey öğrenme fırsatı 

buldum. Son olarak geçtiğimiz Haziran’da Gewand-

haus Orkestrası’nın açtığı 1. Keman tutti kadrosunu 

kazanarak stajyerliğimi sonlandırdım. 2014 yılı 

Eylül ayından itibaren 1. Keman grubunun kadrolu 

sanatçısı olarak Gewandhaus’da kariyerime devam 

edeceğim. Aynı zamanda Leipzig’deki okulumda 

kurduğumuz yaylı çalgılar dörtlümüz ile yine Eylül 

ayı sonunda ABD’nin Houston şehrine bir turne 

düzenleyeceğiz. Yakın gelecekte Gewandhaus Or-

kestrası’ndaki görevime devam edecekmişim gibi 

görünüyor. Ancak vatanını seven her Türk vatan-

daşı gibi ben de burada edindiğim kazanım ve tec-

rübeleri aktarmak adına belli bir süre sonra ülkeme 

dönüş yapıp hem orkestracı, hem de keman eğitim-

cisi olarak hayatımı devam ettirebilirim. 
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Gençlerden Haberiniz Var mı?
Şefik Kahramankaptan / sefik.kahramankaptan@andante.com.tr

Birisine “Nereye gidiyorsun?” diye sorduğumda “Moskova’ya” 

cevabını aldığımda aklıma hep 60’lı yılların ikinci yarısı 

ve 70’li yıllar gelir. O yıllarda cahil ve kandırılmış gruplar, 

aydınlara, ulusalcılara, solculara “Komünistler Moskova’ya” 

diye bağırırlardı!

Kırk yılda dünya çok değişti. Moskova artık “komünistlerin” değil, mü-

teahhitlerin, dışsatımcıların, turistlerin sıkça gittiği bir kent. Bir de müzik 

öğrencilerimizin. Moskova’da Çaykovski’nin adını taşıyan devlet konserva-

tuvarı, artık küresel piyasa ekonomisinin gereklerine uyarak hatırı sayılır 

ücretler istese de, hocaların iyiliği, eğitim kalitesi ve Türkiye’ye uçuş olarak 

Amerika’dan daha yakın olması nedeniyle, yetenekli öğrencilerin hedefleri 

arasında.

Bu öğretim yılında Moskova’ya giden iki kişiden biri, Bilkent Müzik 

Lisesi’ni bitiren Cemil Yener Gökbudak (d.1996). Yener’in ardında, bugüne 

kadar kazanılmış pek çok ulusal ve uluslararası yarışma, verilmiş pek çok 

resital ve orkestra konseri bulunuyor. Hocasının tarzı ve Ankara’ya gelen 

meşhur Rus solistlerin düzenlediği hazırlık sınıfları, onu “Rus ekolünü” 

sürdürmeye yöneltti. Yener şimdilerde, daha önce başka Türk öğrencilere 

de, örneğin Özgür Ünaldı’ya kırmızı diplomayı kazandırmış Prof. İrina 

Plotnikova ile çalışmaya başlıyor.

Moskova’ya giden diğer gencimiz Erten Deniz İspir, Çukurova Devlet 

Konservatuvarı’nın lise bölümünü bitirdi (d.1995). 2013 yılında Dinar’da 

yapılan Marsyas Festivali Uluslararası Keman Yarışması’nda üçüncü ol-

muştu. Geçtiğimiz ilkbaharda ise Ankara’da yapılan ADK Derneği Keman 

Yarışması’nda ikinciliği elde etti. Sağlam bir kemancı görüntüsü verdi. 

Nitekim Moskova Çaykovski Konservatuvarı hocalarından, Sergey Krav-

çenko birkaç kez dinlediği Deniz’i ısrarla sınıfına istedi. Deniz İspir de 

Moskova’ya giderek Kravçenko’yla derslere başladı.

Bu iki çocuğumuz da destek, burs aradılar ama olmadı. Ailelerinin 

borçlanması, kredi çekmesiyle gidebildiler. Burs veren kurum ve kişilerin 

dikkatine sunulur... Yener ve Deniz Moskova’da yalnız değiller. Ayşegül 

Yörükoğlu (d.1993, piyano, lisans 3), Çetin Ceviz (d.1990, keman, lisans 4), 

Bal Ertürk (d.1994, piyano, lisans 1), Ecem Alnıaçık (d.1991, piyano, lisans 

1), Birol Aydın (d.1987, keman, lisans 4). Onlara ağabeylik edecek, piyano-

da doktorasını tamamlamak üzere olan Kenan Tatlıcı’yı da unutmamak 

gerek. 

Çaykovski Konservatuvarı’nın 
yeni Türk öğrencileri 

Ayşegül Yörükoğlu, Çetin Ceviz, Ecem Alnıaçık ve Birol Aydın, 
Çaykovski heykelinin önünde.

Ayşegül Yörükoğlu 
ve Bal ErtürkLevent İspir Yener Gökbudak

Kenan Tatlıcı

Mikrop Gramofon www.mikropgramofon.com

1- Decca Sound Vol. 2, The Analogue Years, Decca 
0028947854371
2- Gustav Mahler, Symphonies Nos. 1 - 9, Claudio 
Abbado, Deutsche Grammophon 0028947932048
3- Sergei Rachmaninoff, The Piano Concertos, 
Vladimir Ashkenazy, London Symphony 
Orchestra, Andre Previn, Decca 0028947864431
4- Unsuk Chin, Three Concertos, Seoul 
Philharmonic Orchestra, Myung Whun Chung, 
Deutsche Grammophon 0028948109715
5- Scheherazade, Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası, Sascha Goetzel, Onyx 0880040412427

Lale Plak info@laleplak.com

1- Beethoven, Fazıl Say, Frankfurt Radyo Senfoni 
Orkestrası, Gianandrea Noseda, Naïve Classique 
B00H4G4D56
2- Jonas Kaufmann, Du Bist Die Welt Für Mich, 
Sony B00KZ5RNNM

3- Scheherazade, 
Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası, 
Sascha Goetzel, Onyx 
0880040412427
4- Rival Queens, Vivica 
Genaux & Simon 
Kermes, Capella Gabetta, 
Andrés Gabetta, Sony 
Classical B00IROIC5G

5- Chasing Pianos, Valentina Lisitsa, Michael 
Nyman, Decca B00HYOPRBC 

Ne Dinliyorlar
Onur Aydın / onur.aydin@andante.com.tr

P ek albüm dinleyicisi olduğum 
söylenemez. Daha çok, bütünün 
içinden kendime parçalar seçip 
onları tekrar tekrar dinlemeyi 
seviyorum. Örneğin, Cilea’nın 

L’Arlesiana’sından “È la solita storia del pastore”yi 
Kaufmann’dan her gün dinleyebilirim. Keza, 
Puccini’nin Manon Lescaut’sundan “Sola, perduta, 
abbandonata”yı Callas’tan… Son dönemlerde çıkan 
albümlerden, Anna Prohaska’nın Enchanted Forest 
albümünü çok başarılı buluyorum. Onun içinden 
kendime seçtiğim, Monteverdi’nin “Lamento della 
Ninfa” aryası için çok beğendiğim bir de klip çekil-
miş. Uzun seyahatlerime, sık sık Elina Garanca’nın 
Habanera albümü eşlik eder. “Zarzuela” dinlemek, 
bir parça tebessüm gibi. Konserlere gitmeye pek 
vakit bulamıyorum ama çalıştığım Karlsruhe Ope-
rası’ndaki temsilleri kaçırmamaya gayret ediyo-
rum. Geçen sezon sahnelenen John Adams’ın Doc-
tor Atomic operası, modern eserlerin de ne kadar 
sevilebileceğinin bir ispatı niteliğindeydi. Kusursuz 
rejisi, bestecinin melodileri işleyişteki ustalığı ve 
ekipteki herkesin üstün yetenekleri sayesinde bü-
yülenerek izlediğim bir eserdi. O prodüksiyonun, 
modern eserlere pek sıcak olmayan bakış açımı 
değiştirdiğini söyleyebilirim. 

Hatice Zeliha Kökçek
Mezzosoprano
Karlsruhe (Almanya)

Çok Satan Kayıtlar
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*Bu yıl bir DVD, bir de CD çalışma-

sı yapacağız. 

*Friedrich Gulda’nın Viyolonsel 

Konçertosu’nun kemana yaptığım 

transkripsiyonu bu yıl seslendirilecek. 

Oğlu Paul Gulda ile Weinberger basım 

ve seslendirme hakları konusunda 

önümüzdeki günlerde karar verecek-

ler. 

*Avustralyalı besteci Horsley’nin 

yazdığı Keman Konçertosu'nun dünya 

prömiyeri için de bir yandan hazırlık 

yapıyorum. 

*Emmerich Kalman’ın operetle-

rini inceleyen harika bir kitap çıkıyor 

Mellen’dan. Bu çalışmaya editör ola-

rak benim de emeğim geçti. 

Keman sanatçısı Selim 
Giray’ın Ohio takvimi

Efsanevi Dtv Müzik Atlası 
pek yakında Türkçede
Semih Uçar, yoğun bir çalışmayla dilimize kazandırdığı             

eseri anlattı
Okuruna, müziğin ve (başlangıcından günümüze) müzik 

tarihinin temellerine dair genel bir bakış sunan Dtv-Müzik 

Atlası, Almanya’nın en bilinen ve yaygın müzik kaynakların-

dan biridir (Ağırlık tarihsel kısımda olmakla birlikte) “siste-

matik” ve “tarihsel” olmak üzere iki kısma ayrılan atlasın en 

karakteristik özelliklerinden biri 

de; nota örneklerinin, örnek şekil ve resimlerin yer 

aldığı, metni destekler nitelikteki renkli resimli/gra-

fikli sayfalardır. Bir sayfa metin-bir sayfa resim/grafik 

yapısında ilerleyen atlasın yazarı Prof. Dr. Ulrich Mic-

hels, illüstratörü ise Gunther Vogel’dir. Her yaştan 

müzisyenin ve müzikseverin başucu kitabı olan bu 

eser, Almanya’daki birçok konservatuvar ve müzik 

öğretmenliği bölümünde de öğrencilere, zorunlu ya 

da önerilen ders kitabı niteliğinde okutulmaktadır. 

Atlasın çevirisini Aralık 2013'ten Mayıs 2014'e kadar 

insanüstü bir gayretle çalışıp bitirdim. 2 bin saati bu-

lan bir emek söz konusu. Kitabın orijinali, toplamda 

567 sayfa tutan iki ciltten oluşuyor. Türkçede ise Alfa 

Yayınları tarafından tek ciltte yayımlanacak.

İdil Biret’in kayıt ve 
kitaplarının satışı 
için yeni site
IBA'nın online satış sitesi Ekim 

ayında aktif hale geliyor. İdil Biret’in 

tüm IBA ve Naxos kayıtları ile kitapları 

Türkiye’de internet üzerinden bu site-

den sipariş edilebilecek. Ödemeler kre-

di kartı ile veya eve teslim edildiğinde 

yapılabilecek. www.ibasat.com

İlk yerli arp İzmir’den çıktı
Türkiye’nin ilk arpı, İzmirli yapımcı Levent Güleç tarafından iki ayrı kalitede 

üretilmeye başlandı. Geçtiğimiz Mart ayında yapımı tamamlanan ilk Türk arpının 

telleri Arp Sanatı Derneği üyesi, arp sanatçısı Cansu Çine tarafından takıldı. 

Ayrıntılı bilgi almak için: 

Arp Sanatı Derneği: 0545 258 13 10 

Arp yapımcısı Levent Güleç: 0533 502 87 01

Ameliyathanede keman çalarak iyileşti!
2009 yılında Minnesota Orkestrası başkemancısı Roger Frisch’e kariyerini 

tehdit eden, beynin vücut hareketlerini kontrol eden bölgesinin anormal sinyaller 

göndermeye başlaması sonucunda oluşan esansiyel tremor (nedeni belli olmayan 

titreme) teşhisi konuldu. Doktorların teşhisinin ardından Frisch, keman çalacağı 

deneysel bir “Derin Beyin Stimülasyonu” ameliyatına razı oldu. Böylece doktorlar, 

keman çalma esnasında titremeye neden olan bölgeyi tam olarak tespit edebilecek 

ve o bölgeye çok ince elektrotlar yerleştirebileceklerdi. Ameliyat esnasında eldeki 

küçük titreşimlere duyarlı olabilmesi için de özel olarak yapılmış bir arşeyle çalan 

Frisch, ameliyatın hemen ardından kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Titreme-

leri büyük ölçüde azalan kemancı, halen sağlıklı biçimde konserler vermeyi sürdü-

rüyor. 
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Besteci Deniz Sever Prag’da dünya ikincisi oldu
Genç bestecimiz Deniz Sever 5. Uluslararası Dvorak Kompozisyon 

Yarışması’nda dünya ikincisi oldu. Dünyanın pek çok ülkesinden eser gönderen 

yarışmacılar arasından yapılan eleme sonucunda ilk 12’ye giren Sever, diğer fina-

listlerle birlikte Prag’a davet edildi. Jüri tarafından, Dvorak’a ait 2 adet tema veri-

len bestecimizden, bu temalardan biriyle serbest kompozisyon, diğeriyle ise füg 

yazması talep edildi. Fügü 4 sesli yaylı 

çalgılar dörtlüsü, serbest kompozisyo-

nu ise senfonik formda yazan Sever 7 

gün boyunca Prag Konservatuvarı’nda 

yarışmacılara tahsis edilen odada 

çalıştı. Gidiş yolunda mide kanaması 

geçiren, indiğinde derhal hastaneye 

yatırılan genç bestecimiz burada bir 

gece yatırıldıktan sonra ertesi sabah 

taburcu edildi. Yaşadığı talihsizliği 

atlatıp yarışma eserleri üzerine yoğun-

laşan Sever ikinci olmayı başardı.

Dünya Müzik Eğitimi Konferansı 
2018 yılında İstanbul’da
Müzik eğitimcileri, müzik bilimcileri ve sanatçılarının dünya çapındaki üst 

örgütü olan Dünya Müzik Eğitimi Birliği (ISME) tarafından düzenlenen 31. Dünya 

Müzik Eğitimi Konferansı, Brezilya’nın Porto Alegre kentinde 20-25 Temmuz 2014 

tarihleri arasında gerçekleştirildi. Brezilya’da ülkemizi, ISME’nin Türkiye’deki 

ulusal ortağı (INA üyesi) olan Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) temsil etti. Kon-

feransın kapanış oturumunda, daha önce İSME Yönetim Kurulu’nca yapılan seçim 

sonucuna göre, 2018 yılında gerçekleştirilecek 33. ISME Dünya Konferansı’nın, 

aday 12 ülkeden biri olan Türkiye’de yapılması kararı kamuoyuna açıklandı. 

Genel Merkezi Ankara’da bulunan MÜZED, kurulduğu 1999 yılından bu yana 

ülkede müzik eğitimi adına önemli etkinlikler gerçekleştirdi. Bu önemli konferan-

sı Türkiye’ye getirebilmek için üç yıl boyunca etkin bir çalışma yürüten MÜZED 

bu amaçla Amerika, Avrasya ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan üç günlük “İpek 

Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi” temalı bir bölgesel konferansı 17-19 Nisan gün-

lerinde İstanbul’da gerçekleştirmişti.

Brezilya’da ülkemizi MÜZED Uluslararası İlişkiler Sekreteri Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Alpagut ve MÜZED üyeleri Akdeniz Üni-

versitesi Öğretim Üyesi Prof. Abdullah Uz, ABD Baltimore Johns Hopkins Üniver-

sitesi Öğretim Üyesi Dr. Serap Baştepe-Gray ve İzmir’den müzik eğitimcisi Maria 

Rita Epik temsil ettiler.

Müzik ve psikanaliz 
sempozyumunun 
konusu: 
Mizah ve kahkaha 
Sigmund Freud tarafından kurulan 

Uluslararası Psikanaliz Birliği’ne (IPA) 

aday dernek statüsünde bağlı olan İs-

tanbul Psikanaliz Derneği’nin düzenle-

diği “Müzik ve Psikanaliz” başlıklı sem-

pozyumların altıncısı bu yıl 14 Ekim 

Pazar günü Aynalı Geçit’te düzenle-

necek. Sempozyumun bu yılki teması 

“Mizah ve Kahkaha” olarak belirlendi. 

Psikanalist Marianne Baudin’in yurtdı-

şından konuk olarak katılacağı sempoz-

yum kapsamında Mustafa Avcı, Hande 

Kılıç Kunt, Güneş Özen Urcan ve Talat 

Parman’ın verecekleri konferansların 

yanı sıra Dijle Yükselir, Atilla Gündoğ-

du ve Önder Cebeci’nin “W.A.Mozart 

Komik Operalar Resitali” izlenebilecek. 

Somatik rahatsızlıkları olan hastalarla 

çalışan, üniversitelerde klinik psikoloji 

ve psikanaliz dersleri veren önemli bir 

bilim insanı olan Marianne Baudin’in 

müzik alanındaki çalışmaları arasında 

bir koroda söylemek ve müzik-psikana-

liz ilişkisi üzerine yazılar kaleme almak 

yer alıyor. Baudin’in vereceği konfe-

ransın Fransızcadan Türkçeye çevri-

leceği etkinliğin katılım ücretleri, ana-

listler için 100 TL, formasyonda İPD 

üyeleri için 80 TL, belge getirebilecek 

öğrenciler için 40 TL olarak belirlendi. 

Ayrıntılı bilgi www.turkpsikanaliz.com 

adresinden edinilebilir. 

Cumhuriyet’in 91’inci 
yılına özel devasa koro 
2008 yılından bu yana “Cumhuri-

yetin Temeli Kültürdür” temasından 

yola çıkarak TOBAV’ın koordinasyo-

nunda Alegria Korosu, Kavaklıderem 

Derneği, Müzik Eğitimcileri Derneği 

(MÜZED) ve Sevda-Cenap And Müzik 

Vakfı işbirliğiyle düzenlenen; profes-

yonel ve amatör korolar, okullar, sivil 

toplum kuruluşları ve halkın katılımıy-

la Cumhuriyet haftasında gerçekleşti-

rilen “Cumhuriyet Korosu Konseri” bu 

yıl yedinci kez katılımcılarını bekliyor. 

Repertuvarı herkesin bildiği marş-

lar ve türkülerden oluşan 60 dakikalık 

bu kutlama etkinliğine katılacaklar, 

kendilerine alanda dağıtılacak olan 

marş ve türkü sözlerine eşlik ederek 

“Cumhuriyet Korosu”nun üyesi olacak-

lar. Dev etkinlik 26 Ekim 2014 Pazar 

günü saat 12’de Anıtpark’ta düzenle-

necek. 

Ayrıntılı bilgi için TOBAV: 0312 427 

85 88 / tobavctkkorosu@gmail.com

Yarışmalardan Ödülle Dönenler
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BİZE ULAŞAN KİTAPLAR
*Eşlik CD’li Nasrettin Hoca Şarkıları 
Prof. Dr. Süleyman Tarman
Bu kitap ve içindeki şarkılar, öncelikle okul öncesi çocuklar 

ile ilkokul öğrencileri ve sınıf öğretmenleri düşünülerek ha-

zırlanmış. Konu olarak Nasrettin Hoca fıkraları seçilmiş ve bu 

fıkralar şarkı haline getirilmiş. Fıkraların/şarkıların her biri Türk 

toplumunun ve Anadolu insanının zekâsını, kültürünü, mizah 

duygusunu ve toplum diline yerleşmiş olan bazı özdeyişleri 

içeriyor. Kitap, çocuklarımıza bu değerleri öğretmeyi ve kültü-

rümüzü, şarkılar yoluyla kuşaktan kuşağa aktarmayı hedefliyor. 

Kitaba ekli CD ise, hem çocuklara hem de velileri ve öğretmenle-

rine kolaylık sağlaması için düşünülmüş.

*Keman için 32 Melodik Etüt
Editör: Doç. C. Hakan Çuhadar
Bu etüt kitabı, çok fazla tanınmayan ama keman öğrencileri 

için etüt çalmayı/çalışmayı zevkli hale getireceği düşünülen 

etütlerden derlenerek hazırlanmış. Seçilen etütler genel olarak; 

Kayser, Dont 24 Etüt Op. 37 ve 35, Rode 24 Kapris, Kreutzer 

42 Etüt-Kapris metotları düzeyinde. Etütlerin dijital kayıt mp3 

ses dosyaları kullanıcıların eserleri tanıyabilmesi ve seçmede 

kolaylık olması amacıyla kitaba eklenmiş. Bu dosyalar tek tek 

içindekiler kısmından dinlenebiliyor ya da ücretsiz olarak indi-

rilebiliyor. 

Ayrıntılı bilgi için: www.muzikegitimi.net

Şevki Karayel’in 
öğrencileri Lang Lang 
ile aynı sahnede
Piyanist Şevki Karayel, yeni neslin 

klasik müziğe ilgisini canlandırmak 

amacıyla düzenlenen “Minik Parmak-

lar Akademisi” ismi verilen atölye 

çalışmalarında gençlerle buluşuyor. 

Eylül-Ekim ayları boyunca sürecek bu 

çalışmalarda önemli bestecilerin eser-

lerinden örnekler paylaşılacak. 

Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde 150 

yıllık tarihi bir köşkte kurulan Şevki 

Karayel Piyano Akademisi’nde her 

yaştan öğrenci eğitim alabiliyor. Şevki 

Karayel’in atölye çalışmalarına katıla-

cak öğrenciler, dünyaca ünlü piyanist 

Lang Lang’ın 31 Ekim 2014 tarihinde 

İstanbul Zorlu Center PSM’de Allianz 

Sigorta tarafından düzenlenecek 

kapalı etkinliğe velileriyle birlikte 

katılma fırsatı bulacaklar. Detaylı bilgi 

için: www.piyanoakademisi.com

Benyamin Sönmez Ulusal Çello Yarışması’nı 
genç çellist Poyraz Baltacıgil kazandı

Fethiye’de yapılan Benyamin Sönmez Ulusal Çello 

Yarışması sonuçlandı. Birinciliği 1995 doğumlu Poyraz Bal-

tacıgil kazanarak 6,000 TL nakit ödülün yanı sıra gelecek 

yıl biri Fethiye’de festival kapsamında, diğeriyse Ankara 

Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde iki konser vermeye 

hak kazandı. Yarışmada ikincilik ödülünü, öğrenimini 

Almanya’da sürdüren Yusuf Çelik elde etti. 4,000 TL nakit 

ödül kazanan Çelik, ayrıca Kadıköy CKM’de bir resital ver-

me olanağı elde etti. Kısa süre önce yitirdiğimiz çellist Ayşe 

Pelin Coşkun adına konulan Özendirme Ödülü’nü ise Zeynep Yamaner kazanarak 

1,500 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın jüri üyelerinden, Benyamin Sönmez’in ağabeyi, kontrbas sanatçısı 

Mehmet Sönmez yarışmayla ilgili Andante'ye şu açıklamayı yaptı: “Pozitif bir or-

tamda geçen duygu dolu bir yarışmaydı.  Herkesi tebrik ediyorum, özellikle de harika 

eşliği için Gökhan Aybulus’u.  Elbette sevgili jüri heyetine ne kadar teşekkür etsek 

azdır. Yarışmanın böylesi güzellikler içinde geçmesinde çok büyük katkıları var kuş-

kusuz. Yüce insan Natalia Gutman hem jüri heyetine hem yarışmacılara tam bir anne 

gibi yaklaşarak son derece mütevazı bir şekilde başkanlık yaptı. Meslektaşım Orhun 

Orhon ve değerli ağabeylerim Oğuzhan Kavruk, Hakkı Öztürk, Melih Kara son derece 

soğukkanlı, doğru tespit ve objektif yaklaşımlarla yarışmanın adil ve güvenilir biçim-

de sonuçlanması için ellerinden geleni yaptılar. Onlara da çok teşekkür ederim.”

Nejat F. 
Eczacıbaşı 
Beste Yarışması 
bu yıl konser 
şarkıları alanında
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim 

Vakfı’nın (İKSEV), Kurucu Başkanı Dr. 

Nejat F. Eczacıbaşı adına 1996 yılından 

bu yana iki yılda bir düzenlediği Ulusal 

Beste Yarışması bu yıl “Konser Şarkıla-

rı” dalında yapılıyor. İKSEV’in çoksesli 

müziğimize yeni yapıtlar kazandırmak; 

genç bestecilerimizi özendirmek, 

desteklemek, onlara yeni olanaklar 

sağlamak amacıyla dokuzuncusunu 

düzenlediği Ulusal Beste Yarışması’na 

katılacak eserlerin 26 Aralık 2014 Cuma 

günü mesai bitimine kadar İKSEV’e 

gönderilmiş olması gerekiyor. Gürer 

Aykal (orkestra şefi), Turgay Erdener 

(besteci), Mehmet Ergüven (opera reji-

sörü), Rengim Gökmen (orkestra şefi), 

Mesut İktu (opera sanatçısı), Hasan 

Uçarsu (besteci) ve Serdar Yalçın’dan 

(besteci) oluşan seçici kurul, finale 

kalan eserleri 2015 yılının ilk aylarında 

duyuracak. Yarışma şartnamesi ve di-

ğer bilgilere www.iksev.org adresinden 

ulaşılabilir.

Vivaldi Bodrum Kalesi’ndeydi
Bodrum Turgutreisli kontrbas sanatçısı Numan Pekdemir’in sanat koordi-

natörlüğünde çalışmalarını sürdüren Bodrum Oda Orkestrası, Bodrum Kalesi’ni 

dolduran yaklaşık 1,500 kişiye bir konser verdi. Nesrin Bayramoğulları’nın şef, ke-

mancı Ersun Kocaoğlu’nın solist olarak yer aldıkları konser öncesinde yaptığı ko-

nuşmada izleyicilere yaptıkları çalışmaları anlatan Pekdemir, Bodrum’da bir filar-

moni orkestrası kurulması gerekliliğini vurguladı. İzleyiciler tarafından uzun süre 

alkışlanan Pekdemir, aynı zamanda eski Kültür Bakanı İstemihan Talay’a plaket 

takdim etti. Bayramoğulları yönetimindeki Bodrum Oda Orkestrası, Vivaldi’nin 

Mevsimler’ini yorumlayan Kocaoğlu’na eşlik etti. Nevit Kodallı’nın Telli Turna 

Süiti’yle Çaykovski’nin Yaylı Çalgılar Serenadı’nı seslendiren orkestra, genel istek 

üzerine Azeri besteci Kara Karayev’in bir eserini yorumladı. Son olarak, izleyiciler 

eşliğinde Onuncu Yıl Marşı’nı seslendiren orkestra dakikalarca ayakta alkışlandı.

Lang Lang Şevki Karayel

Poyraz Baltacıgil
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Nimet Karatekin
Türkiye’de piyano eğitimciliği 

alanının duayeni sayılan, “hocaların 

hocası” Nimet Karatekin 18 Temmuz 

2014 tarihinde hayata gözlerini yumdu. 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Dev-

let Konservatuvarı’nın en eski kuşak 

piyano öğretmeni olan piyanist Prof. 

Nimet Karatekin 1921 yılında İstanbul’da 

dünyaya geldi. 1934 yılında, bugünkü 

adı Gazi Eğitim Enstitüsü olan Musiki 

Muallim Mektebi’ne giren Karatekin bu-

rada Ferhunde Erkin ile piyano, Necdet 

Remzi Atak ile keman ve Azize Işık ile 

şan üzerine çalıştı. 1940 yılında Ankara 

Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’ne 

giren ve Ferhunde Erkin’in piyano, 

Liko Amar’ın oda müziği, Necil Kazım 

Akses’in armoni öğrencisi olan Karatekin 

1944 yılında bu okulun yüksek bölümünü 

bitirdi. Aynı okulda piyano öğretmeni 

olarak göreve başlayıp bir süre Ulvi Ce-

mal Erkin ile çalışan sanatçı, Muazzez 

Gökmen ve Suna Korad gibi tanınmış mü-

zisyenlere eşlik etti. İlk yıllarında pek çok 

resital ve konser veren Karatekin, sonraki 

yıllarda kendisini tamamen piyano öğ-

rencisi yetiştirmeye adadı. 1985 yılında 

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konserva-

tuvarı Piyano Bölümü Başkanlığı görevini 

üstlenen Nimet Karatekin 1996 yılından 

emekli olana kadar çok sayıda sanatçı ve 

akademisyen yetiştirdi.

Lorin Maazel
Yaşayan en büyük orkestra şeflerin-

den biri sayılan Lorin Maazel yaşamını 

sürdürdüğü ABD’nin Virginia eyaletinin 

Castelton kasabasında zatürreden kay-

naklanan komplikasyon sonucunda 13 

Temmuz Pazar günü 84 yaşında hayata 

gözlerini yumdu. Lorin Maazel orkestra 

şefliği mesleğinin günümüzdeki en ünlü 

figürlerinden biriydi. Maazel uzun kari-

yeri boyunca, aralarında Viyana Devlet 

Operası, New York Filarmoni Orkestrası 

ve Cleveland Orkestrası gibi ünlü toplu-

luklarla birlikte çalıştı ve 1960’lı yılların 

ortasından itibaren standart senfonik 

ve opera repertuvarına ait eserlerin 

kayıtlarını gerçekleştirdi. 2009 yılında 

New York Filarmoni’nin başından ay-

rılmasının ardından Virginia eyaletinin 

Castleton kasabasındaki çiftliğinde bir 

klasik müzik festivali başlatan Maazel, 

80 yaşında olduğu 2010 yılında Münih 

Filarmoni’nin müzik direktörlüğü göre-

vini kabul etmişti. Maazel aktif orkestra 

şefliği kariyerini yaşamının son yıllarına 

kadar yoğun biçimde sürdürüyordu. 

Alman aktris Dietlinde Turban Maazel 

ile 1986 yılından beri evli olan Lorin 

Maazel’in toplam üç evliliğinden altı ço-

cuğu bulunuyor.

Frans Brüggen
13 Ağustos 2014 tarihinde kay-

bettiğimiz Hollandalı orkestra şefi, 

blokflüt ve barok flüt yorumcusu 

Frans Brüggen 20’inci yüzyılın ikinci 

yarısının en önde gelen otantik yorum 

uzmanlarından biriydi. 30 Ekim 1934 

tarihinde Amsterdam’da doğan Brüg-

gen doğduğu şehirde blokflüt, flüt ve 

müzikoloji okuduktan sonra 21 yaşında 

Lahey Konservatuvarı’na profesör ola-

rak atandı. 1981 yılında kurduğu 18’inci 

Yüzyıl Orkestrası ile kariyeri boyunca 

sayısız konser verdi ve Philips firması 

için kayıtlar yaptı. Akademisyen yönü-

nü de ihmal etmeyen sanatçı, Harvard 

ve California üniversitelerinin misafir 

öğretim üyesiydi.

Mersin çok sevdiği Ayşe Pelin hocasını kaybetti
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi, viyolonsel sanatçısı ve eğitimcisi 

Ayşe Pelin Coşkun Akalın (1970) yaşamını yitirdi. Pelin Coşkun Akalın’ın kapıldığı amansız hastalı-

ğa yenik düşerek erken yaşta sevenlerini terk etmesi, başta Mersin Üniversitesi Devlet Konservatu-

varı camiası olmak üzere müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Akalın’ın cenazesi, üniversitede 

düzenlenen törenin ardından Mersin’de toprağa verildi. Ayşe Pelin Coşkun Akalın, kendisi gibi 

viyolonsel sanatçısı ve eğitimcisi olan Münif Akalın’la evliydi.

Aramızdan Ayrılanlar (Ayhan Baran, Carlo Bergonzi, Magda Olivero yazıları için bkz. Opera-Bale Gazetesi Ekim-Kasım 2014)
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T
ÜVİÇALSEN 1. Dönem Başkanı olarak 

aslında ben de ne yapacağımı tam olarak 

bilemiyorum! İzciler için Facebook’ta 

“Özgürce Kaybol” isimli bir sayfa hazırlarken, nasıl-

sa son işlemler sırasında sayfa bu ismi ve şekli aldı! 

Aslında iyi de oldu, yıllarca hor görülen, itilen ve 

hatta kakılan viyolacıları bir çeşit karantina bölgesi-

ne toplayarak korumuş oldum. Buna rağmen diğer 

çalgıcılar aradan gruba sızmayı başardılar! Tabii, vi-

yolacı paylaşımlarına sürekli maruz kalacakları için, 

yavaş yavaş değişime uğrayarak, bizler gibi düşünüp 

hareket edeceklerinin henüz farkında değiller! Sa-

nal da olsa örgütlenmemiz, sanat dünyasında infial 

yarattı. Aslında ilk sendika oluşumunun viyolacılar 

tarafından kurulmuş olması yadırganmamalı. Yıllar-

ca asimile edilerek merdiven altında müzik yapmaya 

zorlanan ve kapalı kapılar ardında grup terapileriyle 

sakinleşen viyolacıların bir araya gelerek boy göster-

me zamanı gelmişti. Ben meslektaşlarıma bu kapıyı 

açtığım için çok mutluyum. Herkes, kendimizle barı-

şık ve özgüvenli insanlar olduğumuzu görmüş oldu. 

Bu olayın henüz başlangıç olduğunu söylemeliyim. 

Kendimizi ifade ettikten sonra ikinci aşama bize say-

gı duymalarını sağlamak olacak. İlk etkinliklerimiz 

bize yakışan şekilde naif ve dikkat çekici olacak. Top-

lu olarak çalınacak olan viyola sonatları ve yine top-

lu olarak anlatılacak olan viyolacı hikayelerini içeren 

gösterilerle geniş alanlara yayılacağız. Diğer mü-

zisyenler için, viyolacılarla geçirecekleri seyahat ve 

tatil turları organize edeceğiz. Böylece bizleri daha 

yakından tanıyıp önyargılı davranmaktan vazgeçe-

cekler. Sadece viyolacıların çalıştığı, müzik-yemek-

servis yaptığı viyola restoranlarını hizmete açacağız. 

Yavaş yavaş tüm meslek dallarını ele geçireceğiz! 

Bizi sevmeyi ve saygı duymayı 

öğreneceksiniz! Aksi halde, sisli 

bir gece vakti, elinde viyolalar 

olduğu halde şehrin sessiz so-

kaklarında akarcasına yürüyen 

binlerce viyolacıyı gördüğünüz-

de iş işten geçmiş olacak! 

Efdal Bey, müzik dünyamız Türkiye Viyola 
Çalanlar Sendikası-TÜVİÇALSEN’in geçtiğimiz 
günlerde kurulmasıyla çalkalandı. Müzikteki ilk 
sendikal örgütlenmenin viyolacılar tarafından 
gerçekleştirilmesi, kaderin garip bir cilvesi olarak 
değerlendiriliyor. Henüz basına hiçbir açıklama 
yapmadığınız için TÜVİÇALSEN’in işlevi ve 
misyonu net olarak anlaşılamadı. Okurlarınızı bu 
konuda bilgilendirmenizi rica etsek…

MÜZİKOMEDİ
Efdal Altun
efdal.altun@andante.com.tr

Efdal Bey’den 
TÜVİÇALSEN hakkında 
ilk demeci koparttık!

Ü
nlü İtalyan opera bestecisi tarafından açılışı 1818 yılında biz-

zat yapılan, Pesaro şehrindeki Rossini Tiyatrosu’nun at nalı 

biçimindeki sıcak oditoryumu, sahneden yükselen sesleri zen-

ginleştirip büyüten kusursuz akorda sahip bir müzik aletine benziyor. Bu 

sebepten dolayı, Sevil Berberi operasının, Urbino Güzel Sanatlar Akademisi 

öğrencileri tarafından yönetilip tasarlanan yarı sahnelemeli uyarlaması bu 

yılki Rossini Opera Festivali’nde yer verilen üç büyük prodüksiyon içinde 

-ki diğer ikisi olan Armida ve Aureliano Palmira’da, Luca Ronconi ve Mario 

Martone gibi ünlü rejisörler tarafından sahnelendi- teatral açıdan en canlı 

olanıydı. 

Prodüksiyon açısından, oyunun 20. yüzyıla uyarlanmış olması dışında 

gözle görülür özel bir yaklaşımı yoktu: Şarkıcılar sadece seslerinin doğal 

akıcılığını ve mizah yeteneklerini kullanmak ve de uygun olduğunu hisset-

tiklerinde mümkün olduğunca spontan bir biçimde birbirleriyle etkileşime 

geçmek için yüreklendirilmişlerdi. Daha karmaşık sahnelerdeki dümeni 

kayıp birkaç teatral an haricinde, oyun hiç teklemeden nefis bir şekilde 

aktı. Bolonya Teatro Comunale Orkestrası ince nüanslı yorumu ile eserin 

geneline büyük katkıda bulundu. Şef Giacomo Sagripanti’nin yönetimi ise 

mükemmeldi; dikkatleri asla kendi üzerine çekmedi ya da orkestra çukuru 

ile sahne arasındaki dengeden ödün vermedi. 

14 Ağustos Perşembe akşamki en kayda değer icra, bas Alex 

Esposito’nun Don Basilio performansıydı: hayret verici düzeyde alaycı ama 

kesinlikle gülünç değildi. Esposito, sözcüklerini, tonunu ve kusursuz ritim 

duygusunu (hareketsizken bile koruduğu) eksiksiz sahne hâkimiyetiyle 

mükemmel bir şekilde harmanladı. Hijyen takıntılı bir doktor olan 

Bartolo’yu canlandıran -ki bu rol için alışıldığından daha genç ve daha 

çekiciydi- bariton Paolo Bordogna da en az Esposito kadar işinin ustasıydı. 

Sesinin gücü büyüklüğünden değil, içindeki zekâdan geliyordu. Ancak bu 

ses -uzun aryasındaki abartılı hızlanmalar kimi sessizlerin bulanıklaşması-

na yol açtıysa da- daima müzikal bir tat versin diye kullanıldı. 

Fransız bariton Florian Sempey ise hayli genç ve görece az deneyimli 

bir Figaro’ydu ancak, sesi bu rol için biçilmiş kaftandı. Geniş bir ses aralığı, 

esnek ve zengin bir ton yelpazesine sahip olan Sempey, özellikle ilk perde-

de cümlelerini son derece etkili bir dille okudu. Chiara Amarù, librettonun 

istediği Rosina karakterine uygun olarak, zengin, tatlı ve yumuşak bir 

mezzosoprano sese ve etine dolgun ama hoş bir fiziğe sahipti. İlk aryası 

varyasyonlar yönünden yaratıcı, konuşma şekli ise sertti. Ders sahnesinde 

pek iyi odaklanamamakla birlikte yine de ikna ediciydi. Arjantinli tenor 

Juan Francesco Gatell de çekici kişiliği ve kıvrak sesinin en belirgin şekilde 

kendini gösterdiği ilk perdedeki performansıyla tatmin ediciydi. 

Aradan sonra Kont Almaviva’nın asil duruşu her nedense nükteli ifa-

desinin gölgesinde kaldı, ama cesurca söylediği ustalık isteyen arya “Cessa 

di più resistere” sırasında kendini biraz toparladıktan sonra diğer şarkıcılar 

gibi o da son perdede izleyici tarafından yürekten alkışlandı. İngilizce 

aslından çeviren: Sanat Deliorman 

Konuk yazarımız Stephen Hastings’in kaleminden 

Rossini’nin şehrinde 
canlı bir Sevil Berberi
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Neden Türkiye’de nota kitapları distribütörlüğü?
Çünkü Türkiye’de çoğunlukla fotokopi nota kullanılıyor. 

Güvenilir olmasıyla isim yapmış yayınevleri tarafından bastırıl-

mış kaliteli nota kitaplarının, müzisyenlerin çalışmalarına artı 

değer katacağına inanıyorum. 

Bu işe girmek ne zaman ve nasıl aklınıza geldi? Nerden 
başladınız?

Yaklaşık 14 senedir birçok farklı ölçekte internet tabanlı 

proje ve kampanya yöneten bir dijital reklam ajansı sahibiyim. 

Aynı zamanda amatör piyanist ve iflah olmaz bir müzik tutku-

nuyum. Yıllardır nota kitaplarımı 

yurtdışından zorlukla ve yüksek 

maliyetlerle temin ediyordum. 

Türkiye’de bu hizmeti veren fir-

maların yok denilecek kadar az 

olması, bulunan edisyonların da 

tatminkar olmaması, bu alandaki 

eksikliği bana sürekli hissetti-

riyordu. Çevremdeki değerli 

müzisyenler ve hocalarımla olan 

sohbetlerimde de benzer serze-

nişler öne çıkıyordu. Sanırım, 

orta yaşın getirdiği arayışla da 

birleşince Notacini.com fikri orta-

ya çıktı. Gerekli araştırmalar ve 

fizibilite çalışmalarından sonra, 

bu fikri yakınımdaki müzisyen 

arkadaşlarım ve hocalarımla pay-

laşıp onların da desteğini alarak 

ilk adımı attım. 

İlk temaslarınızdan ne gibi 
sonuçlar aldınız? 

2013 yılında Frankfurt Mü-

zik Fuarı’nda bir araya gelen 

büyük yayınevleriyle yüz yüze 

temas kurdum. Yayınevlerinin 

sıcak yaklaşımı beni daha da 

heyecanlandırdı. Tanışma fırsatı 

bulduğum diğer ülkelerin nota 

distribütörlerinden de çok yararlı 

geri bildirimler aldım. 

Müzik fuarlarının nota fir-
malarıyla ilişki kurmakta olum-
lu etkisini tecrübe ettiniz mi?

Müzik fuarları dünyanın her 

yerinden kalkıp gelen yayınevleri, 

editörler ve distribütörlerle tanış-

mak için çok faydalı platformlar. 

Fuarlarda, benim için yeni olan bu pazar, distribütörlerin ya-

şadıkları sıkıntılar ve çözümleri hakkında bilgi edinme fırsatı 

yakaladım. Bu deneyimler, bana Notacini.com’un Türkiye’de 

konumlandırılması ile ilgili önemli ipuçları verdi. En çok et-

kilendiğim şeylerden biri de, yayınevlerinin kendi kitaplarına 

yönelik tutkularıydı. Kitapların basılmasından önce editörler 

tarafından uzun akademik araştırmalar yapıldığını öğrendim 

ve notaların orijinale en yakın (Urtext) olmasının, bu kültürün 

vazgeçilmez bir parçası olduğunu anladım.

Nota firmalarının size ve genel olarak Türkiye’ye yak-
laşımları nasıldı? Bu yaklaşımda zaman içinde bir değişim 
meydana geldi mi?

İlk başta, Türkiye’de daha önce ciddi şekilde temsil edilme-

dikleri için bu pazar hakkında 

bilgileri yoktu. Türkiye’nin bakir 

bir pazar oluşu kadar, benim 

amatör bir müzisyen oluşum ve 

internet-pazarlama sektöründeki 

deneyimimin de kurduğumuz 

ilişkilerde etkili olduğunu düşü-

nüyorum. 

Şu anda çalıştığınız ulus-
lararası nota firmaları ve 
Türkiye’ye getirdiğiniz ürünleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

Baerenreiter, Henle, Schott, 

Music Sales America, ABRSM, 

Universal Edition, Sikorsky, Ut 

Orpheus ve daha birçok yayıne-

vinin dağıtım haklarının sahibi 

olan Hal Leonard yayınevlerinin 

temsilciliğini yapıyoruz. İlk 

aşamada konservatuvar öğren-

cileri, profesyonel müzisyenler, 

öğretmenler ve müziğe adım 

atacak öğrenciler için “olmazsa 

olmaz” başlıklardan oluşan bir 

stok listesi yaparak kitapları 2013 

yılı yazında ithal edip stoklamaya 

başladık.

Türkiye gibi bir ülkede bu 
işi yaparken ne tür zorluklar 
yaşıyorsunuz ve bunları hangi 
yöntemlerle aşıyorsunuz?

“Fotokopi” elbette önümüz-

deki en büyük engel. Müzis-

yenlerimiz zaman zaman, üstü 

yazılmış, çizilmiş, karalanmış 

fotokopilerle müzik icra etmek 

durumunda kalabiliyor; kullan-

dıkları edisyonların içeriği ve 

güvenilirliği ise bir muamma. Yıllardır süregelen bu alışkanlığı 

kırmak kolay olmayacak. Müzisyenlerimiz bu kitapları artık 

çok daha düşük maliyetler ve taksit imkanlarıyla, sipariş ver-

Türkiye’de çoksesli müzik 2000’li yıllarda gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalamak 
konusunda önemli adımlar attı ama eski alışkanlıklar da sürüyor örneğin fotokopiyle 
çoğaltılmış nota kullanmaktan hala vazgeçemiyoruz. Internet reklamcılığı alanında 
çalışan işadamı ve aynı zamanda amatör piyanist Ali Şaylan’ın piyano çalışmayı ve 

çalmayı daha da zevkli kılacak bir arayışın içine girmesi sonucunda, dünyanın en ciddi 
ve güvenilir nota yayınlarını Türkiye’ye ithal eden Notacini firması doğdu.

Fotokopisi değil orijinalini ısrarla isteyiniz!

Müşteri kitlemizi; konservatuvar 
öğrencileri, profesyonel müzisyenler, özel 

ders veren öğretmenler, öğrencileri ve müzik 
okulları oluşturuyor. Özellikle nota kitapları 

temininin daha güç olduğu Ankara, İzmir, 
Antalya gibi şehirlerden daha fazla 

talep geliyor.

Serhan Bali
serhanbali@andante.com.tr

Notacini.com firması 
sahibi Ali Şaylan
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dikleri günün hemen ertesinde 

temin edebilecekler. Kitapların 

kalitesini gördükçe ve içeriğinin 

güvenilir oluşunu deneyimledik-

çe, fotokopilerin yavaş yavaş terk 

edileceği ümidini taşıyorum.

Siparişleri hangi platform-
lar üzerinden alıyorsunuz? 
Amatör ve profesyonel müzis-
yenler size nasıl ulaşıp, sipariş-
lerini verebilirler?

Siparişlerimizin ana platfor-

mu Notacini.com internet adresli 

e-ticaret sitemiz. Ziyaretçileri-

miz, siparişlerini sitemiz üze-

rinden güvenli bir şekilde kredi 

kartı veya havale yöntemleriyle 

bize ulaştırabiliyorlar. Stokta 

olmayan ürünleri listelemiyoruz. 

O yüzden aradıkları kitapları 

listemizde bulamadıklarında 

dileklerini bize telefon ve e-posta 

yoluyla veya Facebook sayfamız üzerinden ilettiklerinde mü-

zisyenlerimizin bu dileklerini en geç 1 hafta gibi bir sürede çok 

süratli bir şekilde temin ediyoruz.

Amatör ve profesyonel müzisyenlere yönelik ayrı pa-
zarlama ve satış uygulamaları yapıyor musunuz? Bu iki ke-
simden hangisi şu an size daha çok ilgi gösteriyor? Müşteri 
kitlenizi kimler oluşturuyor?

Müşteri kitlemizi; konservatuvar öğrencileri, profesyonel 

müzisyenler, özel ders veren öğretmenler, öğrencileri ve müzik 

okulları oluşturuyor. Özellikle nota kitapları temininin daha 

güç olduğu Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerden daha fazla 

talep geliyor. Hem amatörlerden 

hem de profesyonellerden gör-

düğümüz ilgi aşağı yukarı aynı 

oranda. Önümüzdeki aylarda 

öğrencilerin fotokopi alışkanlık-

larını zayıflatmak adına, konser-

vatuvarlar ve müzik okullarıyla 

da görüşerek cazip kampanyalar 

yapmayı planlıyoruz. 

Notacini olarak kısa, orta 
ve uzun vadeli hedefleriniz 
nelerdir?

E-ticaret girişimlerinin 

başarısı; stoklu çalışmak, hızlı 

ve sorunsuz ürün teslimiyle 

doğrudan orantılı. Biz de bu 

anlayıştan hareket ederek, ilk 

yıllarda daha fazla sayıda yerli ve 

yabancı yayınevlerinin kitapları-

nı stoklarımıza ekleyerek, stok-

larımızı ve kitap çeşitlerini daha 

da zenginleştirmek istiyoruz. 

Bu süreçte, sitemizin içerik çalışmalarına devam edeceğiz. Bu 

arada sitemizde kitaplar, eserler ve edisyonlar hakkında detaylı 

bilgilere, özenle seçilmiş yorumcuların performans videolarına 

ve kitapların önsöz dosyalarına erişebileceğinizi hatırlatayım. 

Orta vadede, müzik toplulukları ve orkestralar ile çalışabilmek 

ve sitemizin altyapısını daha da iyi hizmet verebilmek amacıyla 

geliştirmek, uzun vadede ise fotokopi engelini aşıp Türkiye’de 

nota temini konusunda en güvenilir adres olmayı hedefliyoruz. 

Şu ana kadar üyelerimiz ve takipçilerimizden aldığımız olumlu 

geri dönüşler bizi doğru yolda olduğumuz konusunda fazlasıyla 

motive ediyor. 

“Fotokopi” elbette önümüzdeki en büyük 
engel. Yıllardır süregelen bu alışkanlığı 

kırmak kolay olmayacak. Müzisyenlerimiz 
bu kitapları artık çok daha düşük maliyetler 

ve taksit imkanlarıyla, sipariş verdikleri 
günün hemen ertesinde temin edebilecekler.

Güvenilir nota kitabı mı arıyorsunuz?
Notacini ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için 

www.notacini.com ve kitap tanıtımlarının düzenli 
olarak yapıldığı www.facebook.com/notacini internet 

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.



www.andante.com.tr / Ekim 2014Andante 
20

T ürkiye Cumhuriyeti, çoksesli 

evrensel koro müziği ve 

kültürü ile ilk kez Mûsikî 

Muallim Mektebi yıllarında tanıştı. Afife 

Hanım, Eduard Zuckmayer ilk adımları 

attılar, daha sonra onların öğrencileri 

ve öğrencilerinin öğrencileri bunu 

sürdürdüler. Ağırlıklı olarak madrigaller 

ve bu tarzda düzenlenmiş halk 

türkülerimiz, koroların repertuvarlarını 

oluşturuyordu. Sahnede koro duruşu, 

elde siyah kaplı nota dosyalarını 

tutuş, siyah ağırlıklı hep bir örnek 

kıyafetler, aşırı ciddiyet, aşırı disiplin, 

koro üyelerinin askerî nizam içinde 

tek sıralı yürüyüp sahneye çıkışı, koro 

öğretmeninin sahneye gelişi, her eser 

öncesinde piyanoya yürüyüşü, akor basıp 

ses alıp koroya aktarışı vs. hepsi bir örnek 

idi. Afife Hanım, Eduard Zuckmayer ve 

öğrencileri ne öğrettiyse onlar uygulandı 

uzun yıllar boyunca. 

Ama toplumumuz 

her nedense çoksesli 

koro müziği kültürünü 

bir türlü sevemedi, 

kabullenemedi. 

Nüfusumuz genelinde 

dinleyicisi hiçbir zaman 

yüzde yarımları, birleri 

geçemedi. Bu tarz ve 

gelenek doksanlı yıllara 

kadar hiç değişmeden 

gelip Türkiye 

genelindeki müzik 

okullarımıza yayıldı. Oysa dünya, müzik 

ve bunun içinde elbette koro müziği 

kültürü de değişiyordu. Pek çok konuda 

olduğu gibi bu konuda da değişimi 

reddettik yıllar boyunca.

Değişim çabaları yavaş da olsa 

2000’li yıllarda geldi. Ankara, İstanbul, 

İzmir, Samsun’da ortaya çıkan bazı koro 

şefleri, etraflarına topladıkları yetenekli 

gençlerle yaptıkları özverili çalışmalarla 

toplumumuza bambaşka yaklaşımlı koro 

müziği örnekleri sergilemeye başladılar. 

Bunların sayıları elbette çok azdı ve halen 

öyle. Orfeon Oda Korosu, Boğaziçi Caz 

Korosu bu anlamda ülkemizde başı çeken 

topluluklar. Bu yepyeni koro müziği 

tarz ve kültürü Türkiye toplumunun 

kemikleştirilmiş müzik eğitimi kabuğunun 

değişimine atılan bir ilk adım olabilecek 

mi? Göreceğiz.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Müzik Öğretmenliği Eğitimi 

Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Bilgen 

Özcan Coşkunsoy bu “farklı” koro 

müziği kültürüyle ilk kez Ankara’da 

Orfeon Oda Korosu’na soprano olarak 

katıldığında tanıştı. Orfeon’da, müzik 

eğitimi aldığı Güzel Sanatlar Lisesi ve 

Gazi Müzik Öğretmenliği okullarında ona 

öğretilenden çok başka türlü çalışmalar 

yapılıyordu. Burada, aşırı sahne disiplini 

yerine her şarkı için ayrı koreografiler 

uygulanıyor, kapkara kıyafetler yerine, 

gerektiğinde şarkının özelliğine uygun, 

cıvıl cıvıl kıyafetler giyiliyor, konser 

esnasında izleyiciler koro tarafından ele 

geçiriliyor, “kucaklanıyor”du. Konserlerde 

elde kara dosyalar kullanılmıyor, partiler 

ezberleniyor, şef partitüre, notaya 

bakmayıp; yönetirken koreografiye dâhil 

oluyor, her şarkı için piyano başına 

koşturmak yerine cebinden çıkarttığı 

minik diyapazondan yararlanıyordu. Koro 

ülke ülke geziyor, yarışmalara katılıyor, 

ödüller alıyor, albümler çıkartıyor, çok 

sayıda dinleyiciyle buluşuyordu. 

Coşkunsoy, 2005 yılında Samsun’da 

göreve başladığında, öğrencileriyle Orfeon 

yaklaşımına benzer, ama farklılıkları da 

olan bir koro oluşturmaya karar verdi. 

“Koro şarkıcılığının ve koro topluluklarının 

çok zengin bir hareket alanı vardır ve 

olmalıdır. Şarkı söylemek sadece seslerin 

uyumundan ibaret değildir; vücudun, 

ritmin, duruşun, mimiklerin, duygunun 

da uyumu söz konusudur. Siz bir türküyü 

sadece sesinizle seslendirebilirsiniz, ama 

bir Karadeniz türküsü için bu yetmez. 

Karadeniz insanı yaşamayı sever, 

türkülerini yaşar, siz de onu sahnede 

yansıtmak durumundasınız.”

Coşkunsoy’un bu söylemi 

doğrultusunda çalışmalarına başlayan 

VocaVoice topluluğu ilk olarak 2011 ve 

2012 yıllarında Uluslararası Boğaziçi Koro 

Festivali’nde boy gösterdi. Festivallerdeki 

konserlerinde büyük ilgi gören topluluk 

çalışmalarına iki yıl ara vermek 

zorunda kaldı. 2014 yılında Coşkunsoy 

yönetiminde yeniden bir araya gelen 

VocaVoice, Samsun’da 2 Mayıs akşamı 

binlerce kişinin ayakta izlediği farklı 

bir konser gerçekleştirdi. 8 Haziran’da 

İstanbul Avusturya Kültür Ofisi’nde, 12 

Eylül’de Kastamonu Üniversitesi’nde 

izleyicilerle buluştu. 

VocaVoice, konserlerinde beden 

perküsyonu kullanıyor ve bu konuda 

önemli bir isim olan Doç. Özgü Bulut’un 

yardım ve desteğini alıyor. “Aynı anda hem 

şarkı söylemek hem de beden perküsyonu 

yapmak oldukça zor 

iştir ama insanlar 

seslerini ve vücutlarını 

aynı uyumda etkili bir 

biçimde kullanabilir” 

diyen Coşkunsoy, koro 

müziğine oldukça 

etkin bir görsellik 

kazandırmaya 

çalıştıklarını da 

sözlerine ekliyor. 

VocaVoice şimdilerde 

çok farklı bir VocaWorld 

projesiyle Türkiye ve 

dünyaya müziklerini 

sunmaya hazırlanmakta. Geleneksel 

çalgılar, danslar ve insan sesini bir 

araya getirerek müzik yapan ekip, yaz 

sezonunda yurtdışında ve Kasım ayında 

İstanbul Koro Günleri’nde yer alacak. 

Andante ailesi olarak VocaVoice 

ve benzeri koroların Türkiye’nin 

çoksesli müzik yaşamına bambaşka bir 

renk, ses, soluk ve estetik getireceğine 

inanıyoruz. Daha önemlisi bu tür 

çalışma ve topluluklarımızın müzik 

eğitimi yaşantımıza da önemli ve büyük 

katkılar sağlayacağına, bazı kemikleşmiş 

kalıpların kırılmasına, bir anlamda 

kabuk değişimine yol açacağına inanıyor, 

inanmak istiyoruz. Kolay gelsin gençler, 

başarılarınız daim olsun.

VocaVoice ile ilgili her türlü bilgiye 

topluluğun http://www.vocavoice.com/ 

internet sitesinden erişebilirsiniz. 

Samsun’dan çıkan bu koro çok farklı

VocaVoice
Yakup Kıvrak

yakup.kivrak@andante.com.tr
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Yarışma bu yıl neden Haziran ayına alındı?
Yıl içinde katıldığım federasyon toplantılarına uluslararası 

yarışmaların başkanları da geliyor. Uygun tarihler ayarlanmaya 

çalışıldığı sırada diğer önemli yarışmalarla çakışma yaşandığın-

da tarihi değiştirmek gerekiyor. Yurtdışındaki okulların kapan-

ma tarihlerini de dikkate almamız lazım. Ülkeme döndüğümde 

ise, tarihleri çoktan alınmış Aspendos, Bodrum gibi festivallerle 

yüz yüze geliyorum. Ekipteki sanatçılar bu festivallerde de sah-

neye çıkan isimler. O yüzden bu yıl en uygun ay Hazirandı.
Daha ilk yılınızda tüm dünyada büyük ses getirdiniz. Bu 

başarıda Bakanlığın katkısı hangi boyutta?
2008 yılında Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın bir projesi 

olarak başladık. 2008 ve 2010 yarışmaları ajansın sponsorlu-

ğuyla yapıldı. DOB’un kendi bütçesinin yanı sıra, Başbakanlık 

ve Bakanlık fonlarından bir ölçüde yararlanabiliyoruz. Bu yıl 

TÜRKSOY sponsor olduysa da yarışma kısıtlı bir bütçeyle yapıl-

dı.
Bu yıl ustalık sınıfları yapıl-

madı mı?
Ustalık sınıfı için jüri üyeleri 

dışında eğitimcilere ihtiyacımız 

vardı çünkü etik ve doğru olanı 

budur. Maalesef bunu sağlamak 

için maddi olanağımız yoktu. Bu 

yıl ders vermesini rica ettiğim 

Vladimir Malakhov beni kırmadı. 

Irek Mukhamedov’u da sahnede 

görmek istiyordum, ama teknik 

sebepler buna mani oldu. Jüri 

üyelerinden sadece Malakhov, 

diğer dünya yıldızlarıyla birlikte 

sahne aldı. 
Yarışma bu yıl neden TV’de 

izlenemedi? Geçtiğimiz yıllarda NTV canlı yayın yapardı.
Özel medya kuruluşları bu yıl ilgilenmedi. TRT’ye sorduk, 

“Çok muhteşem bir proje ama…” dediler.
Ülkemizde bu mesleğe hizmet eden insanların yarışma 

boyunca ortalıkta gözükmemelerini de bir türlü anlayamıyo-
rum!

Kendi dansçılarımızın katılmaması çok trajik! Devlet Bale-

si’ndeki dansçıları da kastediyorum. Olacak iş değil! Halbuki bu 

yıla kadar çok büyük isimleri İstanbul’da ağırladık. Avrupa’da 

1,000 Avro verip izlediğimiz Alina Cojocaru, Nacho Duato, 

Olesya Novikova, Leonid Sarafanov, Vladimir Malakhov, Irek 

Mukhamedov gibi isimleri getirttik.
Yarışma ekibinde herkes gönüllü olarak mı çalışıyor?
Herkesin dansçı olduğu, içinde Türk solistlerin de bulundu-

ğu ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyor. DOB Genel Mü-

dürlüğü görevlendirmeler yapıyor, ama tüm ekip gönül vererek 

bu organizasyonda çalışıyor.

Katılımcı sayısının bu yıl az olduğu doğru mu?
Dünyanın önde gelen yarışmaları içinde, ilk turda DVD 

kaydı elemesi yapan 2-3 yarışmadan biriyiz. Yüzlerce başvuru 

alıyoruz ama DVD elemesi yüzünden müracaat az oldu sanılı-

yor. Ön elemeyi geçenleri DOB sanatçıları Volkan Ersoy, Ayşem 

Sunal, Deniz Zirek, Armağan Davran, İlke Kodal, Serhat Güdül, 

Arzu Kıran ve Sibel Sürel gibi isimlerin yer aldığı ulusal jüri 

belirliyor. 
Küçükler kategorisinde yaş aralığının geniş olduğu yö-

nündeki eleştirilere ne diyorsunuz?
Jüri üyelerimizin birçok uluslararası yarışmada görev alan 

seçkin isimlerden oluştuğunu eleştirenlere hatırlatmak gerekir! 

15 ve 19 yaşlarındaki dansçıların performanslarındaki farkları 

ortaya koyabiliyor bu kişiler. 
2008 yılından bu yana yarışmadaki en büyük kazanımı 

hangi Türk dansçı elde etti sizce? 
Türk dansçılar içinde en şanslısı, 2008 yılındaki ilk yarış-

mada İstanbul Grand Prix’sini 

kazanan Kadir Okurer oldu. 

Münih Bale Akademisi’nden burs 

kazanan Kadir ülkesinde kalmayı 

tercih etti. 
Biz sizinle repertuvar çalış-

maktan büyük keyif alıyorduk. 
Kurumlarda uzun süredir çalış-
tırıcı olarak yer almamak sizin 
tercihiniz mi?  

Yarışma işine girdiğimden 

beri yeterli zaman bulamıyorum. 

Diğer yandan, İstanbul’da yıllar-

ca çalıştığım kurumda son 3-4 

yıldır bana ihtiyaç duyulmadığı 

da bir gerçek.
Başka uluslararası yarışma-

lara da jüri olarak davet alıyorsunuz, öyle değil mi?
Evet; Pekin Uluslararası Bale Yarışması’nda ve Premio 

Rome’da 2, Sochi’de 3 ve Seul’de 4 kez yarışma jürisinde yer 

aldım.
Gelecekle ilgili projeleriniz nelerdir?
İstanbul Uluslararası Bale Festivali her yıl yapılacak. Önü-

müzdeki yıl için hazırlıklara başladık. Gelecek topluluklar ve 

sanatçıları belirliyoruz şimdiden. UNESCO ile yarışma üzerine 

yaptığım görüşmelerin olumlu geçmesi güzel bir gelişme. Bu 

konu önümüzdeki aylarda resmiyete kavuşacak. 
Böylesine önemli bir organizasyonu Türkiye’de başlat-

mak büyük cesaret işi! Sizi bir kez daha gönülden kutlarım...
Yola çıktığımız ilk yıldan bu yana bizimle olan herkese çok 

teşekkür ederim. İyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Umarım 

devamı gelir! Balenin içinden biri sıfatıyla dile getirdiklerin ve 

baleye verdiğin emek için ben de sana çok teşekkür ederim. 

Genel Sanat Yönetmeni Nilay Yeşiltepe ile geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen 
4. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve Festivali’ni değerlendirdik.

Bale dünyasının gözünü İstanbul’a diken yarışma

SAHNENİN İÇİNDEN
Selen Yılmaz
selen.yilmaz@andante.com.tr

Nilay Yeşiltepe
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KAYIT MASASI

Türkiye'den ve Dünya'dan Haberler

G ümünüzün en ünlü kemancılarından Anne-Sophie Mutter ve piyanist Lambert Orkis, 25 

yıllık işbirliklerini The Silver Album adını verdikleri iki CD’lik bir çalışmayla taçlandırmışlar 

ve müzikseverler için gerçek bir şölene imza atmışlar. 1976 yılında, henüz 13 yaşındayken 

Herbert von Karajan tarafından Berlin Filarmoni Orkestrası’nın bir konserine solist olarak davet edilen 

sanatçı, o tarihten beri akıl almaz bir kariyer sürdürüyor. Resitallerinin önemli bir bölümünü, 1988 yılın-

dan beri piyanist Lambert Orkis ile gerçekleştiren sanatçı, birlikteliklerinin kusursuz olduğunu dile 

getiriyor ve kişiliklerindeki farkların ve benzerliklerin müzik yaparken ya da bir yapıt üzerinde konu-

şurken kendilerine çok yardımcı olduğunu belirtiyor. Sanatçı, iki müzisyenin böylesine uyuşmasını 

sözcüklerle ifade etmenin çok güç olduğunu ancak çalmaya başladığında insanın bunu hemen hisset-

tiğini söylüyor. 

The Silver Album’de, Beethoven, Brahms, Penderecki, Kreisler, Mozart, Fauré, Previn, Masse-

net, Ravel ve Debussy’nin yapıtları yer alıyor. Bunlardan, Krzysztof Penderecki’nin, Anne-Sophie 

Mutter’e ithaf ettiği, 2013 yılında bestelenen, La Follia başlıklı solo keman için çeşitlemeler, André 

Previn’in 2011 yılında yazıp yine sanatçıya ithaf ettiği 2. Keman-Piyano Sonatı, Ravel’in Habanera’sı ve 

Massenet’nin Meditation’u, 2014 yılı Ocak ayında kaydedilmiş. Diğer yapıtlar, geçmiş yıllardaki konser-

lerden ya da stüdyo kayıtlarından derlenmiş.

Anne-Sophie Mutter’i ne zaman bir konserde canlı olarak ya da bir CD kaydında dinlesem hep 

aynı duyguya kapılıyorum: “Herhalde çok uzun bir süredir bu yapıttan başka bir şey çalmıyor, çaldıkları 

adeta her bir hücresine işlemiş.” Oysa aynı konserde çok farklı dönemlerden yapıtları yorumlamasına 

tanık olmama rağmen hep aynı düşüncenin aklıma takılması, sanatçıyı böylesine önemli bir solist 

yapan en önemli özelliği belki de. 

The Silver Album’deki parçaları dinlerken de aynı şeyleri hissettim. Brahms’ın Op. 100, La majör 

Sonat’ını çalarken yakaladığı insanın içine işleyen tını, Penderecki’de yerini bambaşka bir ifadeye 

bırakıyor. Ravel’in Habanera’sındaki gizemli Çigan atmosferi ile, Brahms’ın Macar Dansları’ndaki çin-

gene karakteri tümüyle farklı. Sanatçının bu yönü, 25 yıldır birlikte çalıştığı piyanist Lambert Orkis’in 

de vurgu yaptığı noktaların başında geliyor. Orkis, Mutter’in çalışının güzel olduğu kadar, yapıt hakkın-

da çok bilgili olduğunu da hemen ortaya koyduğunu ifade ediyor.

The Silver Album, Mozart’tan günümüze keman ve piyano için bestelenmiş yapıtları olağanüstü bir 

yorumdan ve kusursuz bir birliktelikten dinlemek için bulunmaz bir fırsat. AYDIN BÜKE

The Silver Album

Beethoven: Op. 30, No. 2, Do minör Sonat; Brahms: Op. 100, La majör Sonat; Penderecki: La Follia (Solo Keman); 
Kreisler: Schön Rosmarin, Caprice viennois, Liebesleid; Brahms: 3 Macar Dansı; Mozart: KV 481, Mi bemol majör 
Sonat; Fauré: Op. 13, Sonat No. 1; Previn: Sonat No. 2; Massenet: Meditation; Ravel: Habanera; Debussy: Beau Soir

Anne-Sophie Mutter (keman), Lambert Orkis (piyano) 
Deutsche Grammophon 4792949 (2CD)

Anne-Sophie Mutter’den 
25’inci yıl albümü

G
rammy ödüllü Pacifica Quartet ile 2004 yılından beri New York Metropolitan 

Opera’nın birinci klarinetçisi olan başarılı solist ve oda müzikçi Anthony McGill 

güçlerini birleştirince ortaya muazzam bir albüm çıkmış. Mozart ve Brahms’ın 

klarinetli beşlilerinin yer aldığı albümün en çok hoşuma giden yanı, yorumcuların renklere 

odaklanmış olmasıydı. Başka kayıtlarda genellikle klarinet ön plandadır, dolayısıyla renkle-

ri hissetmeniz zordur. Klarinetin solo görevi yüklenmediği pasajlarda yaylı çalgıların arası-

na kaynaşıp onların tınısına bürünmesi ve solo olan yaylı çalgıya layıkıyla eşlik edebilmesi 

gerçekten çok önemlidir. Anthony McGill bunu harika bir şekilde başarmış. Böylece sadece 

klarinete odaklanmadan bütünüyle dinleyebiliyorsunuz her iki eseri de. Beni tek rahatsız 

eden nokta ise, kesilip yapıştırılan pasajların fazlasıyla belli oluşuydu. Hatta Mozart’ın son 

bölümünde fazladan bir değer bile eklenmiş ölçüye. Bu durum dikkatlerden kaçmış olacak 

ki, bir vuruş eklenen aynı hatalı pasajı, eserdeki ikinci tekrarda yine kullanmaktan çekin-

memiş kayıt düzenlemesini yapan Bill Maylone. Yorumculuk açısından üst düzeyde fakat 

kayıt düzenlemesi bakımından ciddi biçimde sınıfta kalmış bir albüm. ECESU SERTESEN

Mozart & Brahms: Klarinetli Beşliler

Anthony McGill & Pacifica Quartet
Cedille Records CDR 90000147

Renklere odaklanılmış bir klarinet albümü
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G eçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan, Sir Simon Rattle 

yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 

Robert Schumann’ın senfonilerini yorumladığı 

kayıt, müzik çevrelerinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu 

ilginin nedeni, söz konusu kaydın orkestranın kendi marka-

sıyla, “Berliner Philharmoniker Recordings” etiketiyle yayım-

lanmasıydı. Böylece Berlin Filarmoni Orkestrası da, Londra 

Senfoni Orkestrası’nın 2000 yılında “LSO Live”, Mariinsky 

Orkestrası’nın 2009 tarihinde “Mariinsky Label” adıyla yaşama 

geçirdiği uygulamaya katılmış oldu.

Berlin Filarmoni Orkestrası, 2008’de yaşama geçirdiği “Di-

gital Concert Hall” projesiyle, konserlerini internet üzerinden 

canlı olarak HD kalitesinde yayınlamaya başladıktan sonra, 

topluluğun elinde önemli bir arşiv oluşmaya başla-

mıştı. Önceki yıllarda da orkestranın konserle-

rinin büyük bölümünün ses ve video kaydı 

gerçekleşiyor ancak bu kayıtların hangi-

lerinin CD ya da DVD formatında satışa 

sunulacağı konusunda son söz yapım-

cı firmaların oluyordu. Yeni oluşum 

sayesinde orkestra yönetimi istedi-

ği kayıtları, istediği formatta çok 

daha çabuk dinleyiciyle buluştur-

ma şansını yakalamış oldu.

Kaydın önemli bir özelliği, Op. 

120, Re minör Senfoni’nin (No. 

4), 1841’deki orijinal versiyonuyla 

sunulması. Robert Schumann, çok 

kısa bir sürede tamamlayıp büyük 

beğeni kazanan Op. 38, Si bemol ma-

jör, İlkbahar Senfonisi’nin (No. 1) hemen 

ardından, hiç vakit kaybetmeden yeni bir 

senfonik yapıt üzerinde çalışmaya başlamıştı. 

Bestecinin eşi Clara Schumann 31 Mayıs 1841 günü, 

birlikte tuttukları günlüğe şunları yazmıştı: “Dün yeni bir sen-

foniye başladı. Henüz bu yapıttan tek bir nota duymadım ama 

Robert’in beste yaptığı sıradaki yaratıcı enerjisini görüyorum ve 

kulağıma sık sık uzaklardan gelen re minör ezgiler takılıyor. Bu 

yapıtın ruhunun derinliklerinden doğduğunu hissediyorum.” 

Schumann da kendini bu hummalı çalışmaya kaptırdığı gün-

lerde, “Bir sonraki senfonim, ‘Clara’ adını taşımalı,” diye bir not 

düşmüştü. 

Yapıt yılsonuna doğru tamamlanmış, 6 Aralık 1841 tarihinde 

ilk kez seslendirilmişti. Ancak ilk senfoninin aksine, seyirci tara-

fından beğenilmemiş, Schumann’ın beklediği ilgiyi görmemişti. 

Besteci o tarihlerde bu başarısızlığın en önemli nedeni olarak, 

senfoniyi Felix Mendelssohn’un yönetmemiş olmasını göster-

miş, yapıtı uzun bir süre adeta unutmuştu. 1851’de, ikinci ve 

üçüncü senfonilerini yayımladıktan sonra, Re minör Senfoni’ye 

yeniden dönmüş, üzerinde bazı düzeltmeler yapmış ve 3 Mart 

1853 tarihinde Düsseldorf’da kendi yönetiminde seslendirmiş 

ve bu şekliyle bastırmıştı. Bu nedenle yakın zamana dek oriji-

nal versiyon bir anlamda tümüyle unutulmuştu. Son yıllarda 

Schumann’ın senfonilerinin toplu kayıtları yapılırken kimi 

zaman bu orijinal versiyon da seslendirilmeye başlanmıştı ( J.E. 

Gardiner’ın 1998’de, Orch. Révolutionnaire et Romantique ile 

Archiv Produktion için yaptığı kayıt gibi). Ancak Simon Rattle 

ve Berlin Filarmoni Orkestrası yeni kayıtlarında, Op. 120, Re 

minör Senfoni’nin (No. 4) revize edilmiş versiyonuna yer ver-

memişler ve yalnızca orijinal olanı seslendirmişler.

“Berliner Philharmoniker Recordings” etiketiyle 

yayımlanan Schumann senfoniler son derece şık 

ve tasarım harikası bir kutuyla sunuluyor. 

Alışıldık CD kutusu yerine, sanki Schu-

mann senfonilerinin besteleniş öyküsü-

nü anlatan bir kitap gibi tasarlanmış. 

Yapıtların nasıl kaleme alındığı, ilk 

kez ne zaman seslendirildiği, Berlin 

Filarmoni’nin repertuvarına hangi 

tarihte girdiği ayrıntılı olarak anla-

tılmış. Ayrıca farklı bir uygulama 

ile, kitap içinde Schumann’ın ya da 

Berlin Filarmoni’nin görselleri yeri-

ne, Berlin’in ünlü porselen fabrikası 

“Königliche Porzellan Manufaktur” 

(KPM) koleksiyonunda yer alan dört 

farklı vazo üzerindeki, dört farklı çiçek 

deseni kullanılmış. Bir anlamda vazolar 

üzerindeki çiçek desenleriyle, senfonilerin 

farklı karakterleri de vurgulanmak istenmiş. 

Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni 

Orkestrası’nın, “Berliner Philharmoniker Recordings” etiketiyle 

yayımlanan Schumann senfonilerini değişik formatlarda satın 

almak olası. Yapıtları kutu içinde satın alırsanız, senfonilerin 

yer aldığı iki CD’ye, kayıtların gerçekleştiği canlı konserlerin 

görüntülerinin ve Simon Rattle’ın Schumann üzerine konuştu-

ğu bir video söyleşinin yer aldı Blu-ray Disc’e de sahip oluyor-

sunuz. Yapıtları www.berliner-philharmoniker-recordings.com 

adresinden ya da iTunes’dan dijital olarak indirmek de müm-

kün; yukarıda sözü edilen kapsamlı kitapçık ve Rattle’ın video 

söyleşisi iTunes versiyonunda da yer alıyor.

CD’lerdeki Schumann yorumu, orkestranın hemen tüm 

kayıtlarında olduğu gibi olağanüstü etkileyici, her müzikseverin 

arşivinde bulunması gereken bir çalışma. AYDIN BÜKE

Berlin Filarmoni’nin de 
artık bir kayıt markası var 

Schumann: Senfoniler No. 1-4 

Berlin Filarmoni Orkestrası/Simon Rattle
Berliner Philharmoniker Recordings 
BPHR140011

Sir Simon Rattle
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2
008 yılında fagot sanatçımız Burak Özdemir tarafından kurulan Musica Sequenza’nın 

son albümü Bach: The Silent Cantata, J.S. Bach’ın aryaları ve koro eserlerinden derlenen 

düzenlemeleri dinleyicinin beğenisine sunuyor. Musica Sequenza, Özdemir’in New 

York’ta eğitimini tamamladığı Juilliard Müzik Okulu ve öncesinde eğitim aldığı Berlin Sanat Üni-

versitesi’ndeki meslektaşları arasından oluşturduğu, icra ettikleri stil portföyleri bağlamında 

alışılmadık çokyönlülüğe sahip bir grup. Kısa adıyla MUSEQ’in vizyonu, erken müzik yorum-

larından elektronik modern müzik ve emprovizasyonel yorumlara uzanıyor. Barok dönem ve 

Bach sevenler için dönemin ve bestecinin müziklerine değişik bir filtreden bakma imkanı veren 

kayıtta, Burak Özdemir, Musica Sequenza’nın dinamik yaylı ansamblına solo partide katılarak 

yumuşak ve naif bir tonla fagotunu seslendirmiş. Dönem çalgılarından oluşan ansamblın stilis-

tik yorumu ile modern fagot tınısının hoş bir sentezi olan bu çalışmada her ne kadar fagot solo 

şan partisini devralmış olsa da, solist ağırlıklı bir yapımdan ziyade albüm kapağının da betimle-

diği üzere, bestesiyle Bach’ın ve yorumuyla Musica Sequenza’nın akıcı ve süzülen müzik deni-

zinde yüzen bir fagot partisi dinliyoruz. 

Musica Sequenza’nın piyasaya sunduğu ikinci özgün CD kaydı olan Bach: The Silent Canta-

ta lansmanında Özdemir çalışmasının özünü şöyle açıklıyor: “İlk kez hikaye saf müzikle, sözler 

olmadan anlatılıyor. Çünkü [Bach’ın] müziğinin, başka bir dile ihtiyaç duymadan, duyguları 

taşıyan en güçlü dil olduğuna inanıyorum. Silent Cantata’da günümüzde iletişimin geldiği son noktayı irdeliyoruz. Aynı mekanı paylaş-

madan, teknoloji aracılığıyla bağ kurduğumuz bir çağda, aslında dışarıdan bakıldığında yalnızız. Fiziksel olarak çok geniş bir zamanı 

kendimizle baş başa geçiriyoruz, ancak zihinsel açıdan sürekli paylaşma ve iletişim kurma halindeyiz. Paralel bir bakış açısını, vokal 

müziği sözler olmadan anlatarak dile getirdik. Sözlerin fiziksel bir değeri vurguladığını düşünerek yola çıktık. Evrensel sevgi üzerine 

kurulu kantatlar seçtik. Örneğin, ‘Ölümümü mutlulukla bekliyorum / Ich freue mich auf meinen Tod’ 

gibi çok dramatik sözleri olan aryalar, enstrümental versiyonunda farklı yönlere daha kolay çekilebili-

yor ki bu da, günümüzde kullandığımız, örneğin yalnızlık gibi pek çok sözcüğün aslında farklı anlamlar 

taşıdığına dair bir gönderme oluyor. Eğer evde tek başımaysam ve 

arkadaşımla Viber görüşmesi yaptığım sırada Twitter üzerinden 

dünyaya mesaj çekiyorsam, bu dünyada ne kadar yalnız sayıla-

bilirim ki?” Özdemir’in başarılı çalışmalarını ilgiyle izliyor, 10 

Ekim’de çıkacak olan yeni albümü Rameau à la Turque’ü de 

merakla bekliyoruz. BERKE HİTAY

Burak Özdemir’den yaratıcı çalışmalara devam

Bach: The Silent Cantata 

Burak Özdemir (fagot), Musica Sequenza
Deutsche Harmonia Mundi
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Bu kayıt bir Türk piyano ikilisi geleneğinin var olduğunun ispatı
Çocukluğumuzda Güher-Süher Pekinel ikilisinin uluslararası şöhretine hayranlık duyardık. Sonraki yıllar içinde, Türkiye 

kökenli bir piyano ikilisi geleneği oluşturacak kadar çok sayıda başarılı ikili ortaya çıkmaya başladı. Selin Şekeramber-Yudum 

Çetiner’in kaydını daha yeni dinleyip beğenmişken Arzu ve Gamze Kırtıl’ın mükemmel kaydı çıkageldi. İki kız kardeş kusursuz 

biçimde kurgulanmış bir programı harikulade çalmış. Kayıt, Chopin’in Op. 73 Do majör Rondo’suyla başlıyor. Bestecinin iki piyano 

için bu yegane eseri, tipik Chopin virtüozitesiyle parlaklık ve gösterişi bir araya getiriyor. CD’ye bu eserle başlamak, hem eserin 

formu ve kendi içinde bir giriş içermesi, hem de eser ısındıkça tekniklerini ikna edici bir şekilde sunmaları açısından çok akıllıca 

bir tercih. Ravel’in ikinci sıradaki Rapsodie Espagnole’u iki piyano için göz alıcı bir eser. Dört bölümlü eserin girişinde orkestras-

yondaki mistik, gizemli gece havası değil ama Malaguena ve Habanera’daki belirgin dans karakterleri daha iyi verilmiş. Son bölüm, 

eserin en güzel icra edilen kısmı. Bu ve ardından gelen Şostakoviç’in Op. 94 Konçertino’su da gösteriyor ki ikili, ritmik ögelerin 

ağır bastığı eserlerde kendini daha rahat hissediyor. Fazıl Say’ın Wintermorgen in İstanbul adlı eseri dinleyeni bambaşka bir dün-

yaya götürüyor. Burada, Ravel’in girişindeki gibi, daha mistik bir atmosfer arzulamak mümkün ama öyle gözüküyor ki Kırtıl’ların 

genel tavrında mistisizm yer almıyor. Lutoslawski’nin Paganini Çeşitlemeleri de fırtına gibi başlayıp berrak ve parıltılı bir tuşeyle 

devam ediyor ve heyecan içinde bitiyor. İkilinin farklı dönem ve stillerdeki eserleri ikna edici biçimde yorumlayıp eserleri kolay 

algılanabilir kılmaları her türlü övgünün üzerinde. Dinamik tercihlerindeki ince işleri ve çalışmışlıklarını yansıtmaları ise hayranlık 

uyandırıcı. AGK-Music ise tertemiz bir kayıt çıkartmış. Arzu-Gamze Kırtıl ikilisinin, özellikle çağdaş repertuvara getirecekleri yo-

rumları merak etmemek mümkün değil.

Yetenekli ikiliden iddialı deneme
Birçok açıdan iddialı bir kayıt bu ama eksikleri de olsa umut veren bir deneme. İsminden başlamak gerekirse, “Piyano İkilisinin 

Özü” başlıklı bir kayıt yapıp içine 10 bestecinin 10 eserini koymak, her besteciyi stiline uygun yorumlayabilme türünden bir güçlü-

ğü beraberinde getiriyor. Kayıt, Fazıl Say’ın Kara Toprak adlı eserinin, ikiliye ait 2 piyano düzenlemesiyle açılıyor. Say kendi eseri-

ni seslendirirken daha içe dönük, empresyonist renkler arayışındayken, Duo Blanc & Noir patlamaya hazır, dışavurumcu ve dipte 

bir tuşeyi tercih ediyor. Say’ın yorumuna alıştıktan sonra, o kişisel ve özgün ruhu arıyor insan kulağı, ikiliye haksızlık yapma pa-

hasına da olsa. Alışkanlıklarımızı kırmaya bizleri zorlayan bu cesurca girişten sonra Mozart’ın 2 piyano için Larghetto ve Allegro’su, 

hafif bir tuşenin tercih edilmediği, dinamik, parlak ve stile uygun bir tarzda yorumlanmış. Bir sonraki parça olan Debussy’nin 

Ayışığı’nın Henri Dutilleux’ya ait 2 piyano uyarlaması ne yazık ki gerekli renk zenginliği ve tuşe zarafetinden yoksun. Kaydın en za-

yıf halkası olan Debussy’den sonra repertuvarın değişmesiyle dinleti daha güzelleşiyor. Lutoslawski’nin Paganini Çeşitlemeleri’yle 

birlikte enerji dolu, virtüoziteden kaçınmayan vahşi bir heyecan başlıyor ve sanki ikili de bu sularda daha rahat kulaç atıyor. Ad-

nan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’ndan “Arya” ise sanki daha fazla sükunet ve mistisizm istiyor. Piazzolla uyarlaması, ikilinin 

üzerine tam oturan bir eser; yerinde duramayan, ritmik, hüzünlü ve buğulu olmayan, taşkın ve eğlenceli bir tango yorumu bu. 

Rahmaninov’un 2 piyano için 1. Süit’inden sadece tek bölümün çalınması ise yadırgatıcı çünkü 2 piyano repertuvarının temel taşla-

rından biri olan bu eserden tek bölüm çalmak anlamlı değil. Bence bu eser eksiksiz haliyle ikilinin bir sonraki kayıt projesinde yer 

alabilirdi. Kayıt, ikilinin imzasını taşıyan farklı uyarlamalarla sona eriyor. Duo Blanc & Noir yetenekli, çalışkan ve azimli bir ikili. 

Edinmeye değer bir kayıt bu. İkilinin daha az eklektik ve ikili repertuvarının esas ruhunu arayacaklarını ümit ettiğim bir sonraki 

kayıtlarını merakla bekliyorum. FEYZİ ERÇİN

The Essence of Piano Duo 

Saygun, Piazzolla, Aşık Veysel, 
Debussy, Say, Rahmaninov, 
Lutoslawski, Mozart, Livaneli
Duo Blanc & Noir
AK Müzik AK1104-2

Piano Duos

Chopin, Ravel, Şostakoviç, Say, Lutoslawski, 
Lord, Kerger
Arzu & Gamze Kırtıl Piyano İkilisi
AGK Music 13001

Feyzi Erçin genç Türk piyano ikililerinin 
yeni kayıtlarını değerlendiriyor

A
merikalı genç bir soprano olan Robin Johannsen, Berlin Operası kadrosunun bol 

ödüllü bir yeteneği. Caldara’nın şimdiye kadar kontrtenorlardan dinlemeye alış-

tığımız, virtüözite isteyen tüm kantat aryalarını onlara taş çıkarırcasına peş peşe 

seslendirmiş. Ayrıca Apostolo Zeno ve Metastasio’nun librettistliğini yaptığı Scipione Africano, 

Adriano Siria, Demofonte, Temistocle ve I Disingannati operalarının en önemli kolaratur arya-

larını da eklemesi, elimizdeki kaydın önemli bir arşiv çalışması olduğu anlamına da geliyor. 

Academia Montis Regalis Orkestrası ve şef Alessandro De Marchi’yi de stile olan sadakatleri ve 

getirdikleri yeni müzikal bakış açıları için ayrıca kutlamak gerekir. ECE İDİL

Caldara - In dolce amore 

Robin Johannsen (soprano), Academia Montis Regalis/Alessandro de Marchi
Deutsche Harmonia Mundi

Johannsen’in tatlı ve aşık sesi

KAYIT

M
ASASI



Andante
29



www.andante.com.tr / Ekim 2014Andante 
30

Türk müzisyenden 
Los Angeles’ta CD kaydı

Türk müzisyen Füreya Ünal’ın Los Angeles’ta 

kurduğu oda müziği grubu Divan Consort’un Refuge 

adlı CD kaydı Albany Records etiketiyle piyasaya çık-

tı. Grup bu çalışmasında Özkan Manav’ın Laçin, Ken 

Walicki’nin Refuge, Miguel del Aguila’nin Seduccion, 

William Kraft’ın Encounters XVII adlı eserlerinin ilk 

kayıtlarını yaptı. Chen Yi’nin Chinese Ancient Dances 

ve Haçaturyan’in üçlüsü de kayıtta yer alıyor. Dünya 

dağıtımı Amazon, 

iTunes ve Arkiv-

Music üzerinden 

yapılan, bugüne 

kadar Wisconsin 

ve New York 

radyolarında 

çalınan Refuge, 

Küresel Müzik 

Ödülleri’nde al-

büm dalında altın 

madalyaya layık 

görüldü. 

Güher-Süher Pekinel’in “Renkleri Duymak, 
Sesleri Görmek” temasını taşıyan yeni DVD 
kaydı uluslararası dağıtımın ardından Eylül 
ayında Türkiye’ye getirildi. Pekinel kardeşlerin 
Unitel/Arthaus etiketiyle yayınlanan Zubin 
Mehta, Güher&Süher Pekinel In Concert adlı 
üçüncü DVD kaydı, Belá Bartok’un ünlü konçer-
tosunun yanı sıra, ikilinin Ludwigsburg Müzik 
Festivali’nde çaldığı Schubert, Mozart, Debussy 
ve Infante’nin eserlerinin konser kayıtlarını 
içeriyor. 1970-1985 yılları arasında, Münih’te 
yaşadıkları dönemde boş vakitlerini resim ya-
parak değerlendiren Pekineller, Kandinsky’nin 
de kurucularından biri olduğu Blauer Reiter 
akımından etkilenip Lenbachhaus Müzesi’nde 
verilen seminerlere katıldılar. Bu deneyimin, 
hem müzikal hem görsel anlamda imgelem dün-
yasını zenginleştirdiği ikili, Bartók’un İki Piyano 
ve Vurmalılar için Sonat’ının kaydını da Warner 
için o dönemde gerçekleştirdi. Türkiye’deki 
müzik marketlerden satın alınabilecek kaydın 
CD versiyonu ise ülkemize Kasım ayında getirti-
lecek. Ayrıntılı bilgi için: www.pekinel.com 

Yeni Çıkan Kayıtlar

2 0. yüzyılın en önemli bestecilerinden Dmitri Şostako-

viç, 4. Senfoni’si besteleniş tarihinden yaklaşık 25 yıl 

sonra, 1961’de, ilk kez dinleyiciyle buluştuğunda duy-

gularını şu sözlerle dile getirmişti: “Bestelenen yapıtlar hemen 

çalınabilmeli. Dinleyici çağdaş olanı duyma zevkini tadabilmeli.” 

Yaşamı boyunca bestelediği 15 senfoni ile bu alanda çok önemli 

bir müzikal hazineye imza atan Şostakoviç, ne yazık ki zaman 

zaman Sovyet rejiminin baskısı karşısında zor dönemler yaşa-

mıştı.

İlk senfonisini konservatuvarın bitiriş sınavı için henüz 19 

yaşındayken besteleyen Şostakoviç, bu yapıtıyla bir anda adını 

duyurmayı başarmış, yıllar içinde iyice geliştireceği kendi öz-

gün dilini oluşturma yönünde 

1. Senfoni ile çok önemli bir 

yol kat etmişti. Daha sonra 

bestelediği 2. ve 3. senfoniler, 

Sovyet Devrimi ile bağlantılı 

yapıtlardı. 1935’de üzerinde 

çalışmaya başladığı 4. Senfoni, 

o dönemde müziğini derin-

lemesine incelediği Gustav 

Mahler ile önemli paralellikler 

göstermesine karşın, yine de tam bir Şostakoviç yapıtıydı. Bes-

teci aynı günlerde Lady Macbeth adlı operasını tamamlamış ve 

yapıt sahnelenmişti. Ancak 1936 yılı başında Pravda gazetesin-

de, “Müzik Değil Karmaşa” başlığıyla çıkan yazı, Şostakoviç’in 

operasını ve bestecinin müzik dilini yerden yere vuruyordu. 

Yazı çok büyük olasılıkla kısa süre önce operayı izleyen ve hiç 

beğenmediğini belli eden Stalin’in emirleri doğrultusunda ka-

leme alınmıştı. Bu gelişmeler üzerine Şostakoviç 4. Senfoni’sini 

çaldırmaktan vazgeçti ve yapıt ancak 1961 yılında dinleyiciyle 

buluşabildi.

Besteci 1937’de tamamladığı 5. Senfoni ile çok daha kolay 

anlaşılacağını düşündüğü bir yapıta imza atmış, 1939 yılında da 

6. Senfoni’yi tamamlamıştır. Özellikle Stalin döneminde devlet 

yönetiminin baskısını sürekli üzerinde hissetmiş, buna karşın 

her yapıtıyla kendi yaratıcılık çizgisini biraz daha ileriye götür-

müştür.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan 2 CD’lik bir albüm, 

bestecinin bu üç senfonisinin çok başarılı bir yorumunu barın-

dırıyor. Valery Gergiev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası, 

yaşamının önemli bir bölümünü St. Petersburg’da, ya da o 

dönemde adlandırıldığı şekliyle Leningrad’da geçiren bu büyük 

bestecinin üç senfonik yapıtını son derece dinamik bir yorumla 

seslendirmiş. Şostakoviç’in 

senfonik yapıtlarında 

sıklıkla karşımıza çıkan, 

büyük coşkuları izleyen 

karanlık ve içe dönük bö-

lümler bu kayıtta büyük 

bir başarıyla vurgulanmış. 

Besteci 4. Senfoni’sinde, 

tıpkı Mahler gibi çok 

kalabalık bir orkestra kul-

lanmış. Bu devasa topluluk, Mahler’in de sıklıkla yaptığı gibi, 

zaman zaman sanki oda müziği çalarmışçasına küçük gruplara 

ayrılarak kullanılmış. Gergiev ve orkestrası her iki durumda da 

çok başarılı.

Bu albüm Şostakoviç’in 1930’ların ikinci yarısında tamamla-

dığı üç senfonisini bir arada sunması açısından da oldukça il-

ginç. Çok az kaydı bulunan 4. Senfoni’nin, bestecinin en sık ses-

lendirilen 5. Senfoni’si ve ünlü Leningrad Senfonisi öncesindeki 

6. Senfoni ile birlikte kaydedilmesi, dinleyiciye müzikal açıdan 

çok faydalı bir karşılaştırma olanağı sunuyor. AYDIN BÜKE 

Şostakoviç’in 3 önemli senfonisine 
Valery Gergiev dokunuşu

Şostakoviç 

Senfoniler No. 4, 5, 6 
Mariinsky Orkestrası/Valery Gergiev

Mariinsky MAR0545 (2 SACD)

Güher-Süher Pekinel’den 
Renkler Senfonisi 

KAYIT

M
ASASI



Andante
31



www.andante.com.tr / Ekim 2014Andante 
32

B abamın en büyük 

hayali, çocuk-

larının piyano 

çalması olduğu için annem 

daha hamileyken eve piyano 

alınmış. Ama piyanonun 

kullanılmaya başlanması 

için benim 5 yaşına gelmemi 

beklemeleri gerekecekti. 

Piyano dersleri almaya başla-

madan önceki yıllarda evde 

her pazar ailecek klasik mü-

ziğin en sevilen parçalarını 

dinlediğimizi hatırlıyorum. 

Özellikle 7’ncisi olmak üzere 

Beethoven’ın senfonileri ve 

Rossini’nin uvertürleri bende 

çok iz bırakmıştı. Biraz daha 

büyüdüğümde, dinlediğim 

bu eserlerin kayıtlarının Ka-

rajan yönetimindeki Berlin 

Filarmoni Orkestrası’na ait 

olduğunu öğrendim. İlk gitti-

ğim konser hatırladığım kada-

rıyla 7 yaşındayken izlediğim, 

Carmen’in İstanbul Devlet 

Opera ve Balesi yapımı kon-

ser versiyonuydu. Romen bir 

sanatçı Carmen rolündeydi. 

Herkes rolünü Türkçe okur-

ken onun Fransızca okuması 

hafızama kazınan bir ayrıntı. 

Melodilerini tanıdığım için 

eseri çok sevmiştim ama kon-

serin sonlarına doğru gözle-

rim kapanmaya başlamıştı. 

Küçüklüğümde babam, 

dünya tarihinin en önemli 

şahsiyetlerinin Bach, Mozart 

ve Beethoven gibi besteciler 

olduğunu, onları anlayabilen 

kişilerin diğerlerinden fark-

lılaşacağını ve öne çıkacağını söylerdi. Bu sözler bugün Şevki 

Karayel Piyano Akademisi’nin eğitim felsefesini ifade ediyor. 

Babam bizi bu müziğe yapıcı bir tavırla, üzerimizde baskı kur-

madan yönlendirdi. Ama kendisinin de söylediklerine tüm kal-

biyle inanıyor ve onları tecrübe ediyor olması çok önemli. 

Lise yıllarımda konservatuvarda tam zamanlı okumuyor-

dum. Bir yandan da düz liseye devam ettiğimden dolayı çift 

kişilikli bir hayat sürdürüyordum. Çünkü bulunduğum lisede 

nerdeyse hiç kimse hayatımda çok özel bir yeri olan klasik 

müzikle ilgilenmiyordu. Dolayısıyla bu konuyu paylaşacak kim-

sem yoktu. Hatta bazen alay konusu bile olabiliyordum: Orta 

3. sınıftayken o zamanki kız arkadaşımı La Bohème operasını 

izlemeye davet etmiştim. Herkes, “Deli bu! Kızı operaya davet 

etmiş,” diyordu. Neyse ki doğru kişiyi davet etmişim. Biraz ge-

cikmeli de olsa o hanımefendiyle bu yaz evlendik!

Beni etkileyen ilk kayıt, CBS 

Masterworks’ten çıkan, Glenn 

Gould’un Vladimir Golschmann 

yönetimindeki Columbia Sen-

foni Orkestrası eşliğinde çaldığı 

Bach Fa minör Piyano Konçer-

tosu albümüydü. Daha sonraki 

yıllarda sadık bir dinleyicisi 

olduğum kayıtlar arasında Ma-

gic Master etiketiyle, Arturo 

Benedetti Michelangeli’nin 

Mario Rossi yönetiminde RAI 

Ulusal Senfoni Orkestrası eşli-

ğinde çaldığı Mozart Re minör 

Piyano Konçertosu albümü yer 

alır. Bu konçertoya piyanonun 

girişindeki o soğuk, mesafeli 

Michelangeli tınısı bence çok 

yakışıyor. Classica d’Oro etiketiy-

le çıkan, Wilhelm Furtwängler’in 

Berlin Filarmoni’yi yönettiği 

Beethoven’ın 7. Senfoni’si kaydı-

nın özellikle ikinci bölümü çok 

etkileyici. Furtwängler bölümü 

oldukça yavaş bir tempoda yö-

netir, ama sesler arasında inanıl-

maz bir gerilim ve bağ inşa eder.

Gelgelelim, benim için en 

önemli kayıtlar, hangi birinden 

bahsedeceğimi bilemediğim, her 

biri şaheser niteliğinde olan, De-

utsche Grammophon etiketli Ivo 

Pogorelich albümleridir. Tarihin 

en önemli müzisyenlerinden biri 

olarak gördüğüm idolüm Pogo-

relich, çaldığı her eserde olduğu 

gibi bu kayıtlarda da seslen-

dirdiği sonatları, Gaspard de la 

nuit’yi, Chopin’in scherzo’larını, 

Bach’ın İngiliz Süitleri’ni, Scar-

latti’leri de yeniden yaratıyor. 

Sahteciliğe kaçmadan yeniden 

inşa ettiği yorumları olduğu ve bize müzikte yeni yollar açtığı 

için ben kendisini sadece yorumcu olarak görmüyorum.

4-5 sene önce Viyana Musikverein’da Pogorelich, Orf Or-

kestrası eşliğinde Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nu çal-

mıştı. Onun çaldığı tabii ki bu eserin bilinen hiçbir yorumuna 

benzemiyordu. Son derece yavaş bir tempoda aldığı Konçertoda 

inanılmaz bir gerilim yaratmıştı. Ben bile bu kadar iyi bildiğim 

bir eseri nutkum tutulmuş bir hâlde içimden, “Şimdi nasıl de-

vam edecek,” diye merak ederek dinliyordum. Ama tutucu Viya-

na seyircisinin (Friedrich Gulda ve yazar Thomas Bernhard’ın 

nefret ettiği Viyanalılar bunlar olsa gerek) bir kısmı bu yorum-

dan hiç memnun değildi ki, ilk bölümden sonra yuhalamaya ve 

“Yeter!” diye bağırmaya başladı. Pogorelich de onlara dönerek, 

“Dinlemek zorunda değilsiniz, gidebilirsiniz,” dedi. Bu olayı unu-

tamıyorum. 

Benim Koleksiyonum
Onur Aydın / onur.aydin@andante.com.tr

Şevki Karayel
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ağmurlu bir pazar günü... Bonn’daki otelin 

salonundan bahçeye baktığımda at kestaneleri-

nin çoktan olgunlaştığını, her rüzgar estiğinde 

patır patır yere düştüklerini görüyorum. At 

kestaneleri hep “yeni sezon” habercisidir be-

nim için... Ekimle birlikte perdeler açılır, konserler başlarken, 

at kestaneleri de Ankara caddelerinde kendini gösterir. Bonn’a 

ise sonbahar çoktan gelmiş.

Gözlerim bahçedeki at kestanelerinde, bu yazın ne yoğun, 

ne hızlı geçtiğini düşünüyorum. Zaten artık “yeni sezon” kav-

ramı Avrupa’da olduğu gibi bizde de kağıt üzerinde kalacak.. 

Çünkü yaz festivalleri, açıkhava konserleri, gösteriler, ustalık 

sınıfları birbirini kovalıyor.

Aslında çok da “ikircikli” geçti 

yaz. Tıpkı son bir buçuk yıldır oldu-

ğu gibi... Devlet sanat kurumlarında 

çalışanların, şu artık adını bile an-

mak istemediğim, kurumlarını yok 

edecek hükümler getirmek isteyen 

malûm “taslak”la ilgili bilgileri 

arttıkça, ikircikleri de arttı doğal 

olarak... Öyle bir noktaya gelindi ki, 

“havadan nem kapmak”  deyiminde 

olduğu gibi, her gelişme ve gecikme-

nin altında malûm taslak aranmaya 

başlandı.

Operada genel müdür mü de-

ğişti?

Yeni genel müdür vekaleten mi 

atandı?

Genel müdür yardımcılıkları 

ataması imzada niye gecikti?

Orkestra programları niye açık-

lanmadı?

Yakıştırılan, hâttâ yangına kö-

rükle gidercesine konuyu bu açıdan 

magazinleştirip büyüten “bir kısım 

basın” da dahil olmak üzere, cevap-

larda ilk akla gelen, oydu.

Trabzon’un T’si... Ünye’nin Ü’sü... Samsun’un S’si... 

Adana’nın A’sı... Kastamonu’nun K’sı...

Konunun takipçisi bürokrat da artık için için gülüyordu 

mutlaka... En azından, hedeftekilerin psikolojik baskı altında 

kalmaları, “şeytan azapta gerek” sözünün “sanatçı azapta 

gerek”e dönüştürülmesi sağlanmıştı. Bu konudaki son açıkla-

masını da, taaa Pekin’den, Beijing Uluslararası Kitap Fuarı’nda 

yaptı, “Karar siyasi iradenin” diyerek...

Siyasi irade de, bağlayıcı bir belge “olması gereken” yeni 

hükümet programına, o artık adını anmak istemediğim taslak 

ve yapılacak düzenlemeyle ilgili “îma” edici dahî bir cümle koy-

madı! İmzaların bakanlığa uğramaması nedeniyle hep geciktiği, 

onayların son anda çıktığı “sayın bakan” dan da yeni bir açık-

lama gelmedi. Benim konuyu kurcalayan muhabirlere de tavsi-

yem, durup dururken, bakana hiç o malûm taslağı sormasınlar, 

adını bile anmasınlar!

Ana muhalefet partisinin kültür-sanat işlerine bakacak yeni 

genel başkan yardımcısı da, konuyu izleyecekse “kapalı kapılar 

ardında” izlesin, bakana soracaksa öyle sorsun, ama kamuoyu 

önünde gündeme getirmesin. Hani “karpuz kabuğu” meselesi...

Maksat yeni spekülasyonlar, yerinde veya yersiz yorumlar 

yapılmasın!

Yâni demem o ki, hepimiz, elbirliğiyle konuyu izlemeye 

devam edelim, hiç aklımızdan çıkarmayalım ama birbirimizi, 

bürokratları, siyasetçileri “tahrik ve teşvik edici”, provokatif, 

ajitatif davranış, beyan ve girişimlerden 

de kaçınalım!

**

Gözümü alamadığım at kestanele-

ri, bana irili ufaklı taşları anımsatıyor 

birden... Geçtiğimiz yaz, sanatçılar ara-

sında açıktan-gizliden taş-laf savaşları 

yaşandı. “Sosyal medya” denilen, kim-

senin ağzının dümenine hâkim olmadığı 

mecra başta olmak üzere, duymak 

istemediğimiz türden yazışmalara tanık 

olduk. Daha “tüyü bitmemiş”lerin bile 

bu tartışmalara taraf olup, ilerde bak-

tıklarında üzülecekleri türden yorumlar 

yaptığını gördük.

Sonuçta, Türkiye’nin ve toplumun 

yaranına olan kimi etkinliklerin yöne-

timi el değiştirdi, kimileri iptal edildi, 

sanat dünyasında, tıpkı Türkiye’de ol-

duğu gibi “kutuplaşma”, “kamplaşma” 

yaşanmaya başladı.  İş neredeyse “Düş-

manımın arkadaşı da düşmanımdır” 

anlayışına doğru gitmeye başladı.

Türk kafası, bu tip durumlarda hep 

kendisinin haklı olduğunu düşünür, giderek haklılık derecesini 

arttıracak yorumlar geliştirir kafasında... Yol yakınken yanlışını 

kabul etmeyi, özür dilemeyi de bilmez... Sonuçta şu sosyal med-

yada, bir yığın adam arasında, bir yığın kırgınlık!

Önemli psikiyatristlerimizden, yazar Prof. Dr. Engin 

Geçtan’ın bir sözüne çok önem veririm. Hâttâ biraz geliştirdim 

bile bu sözü:

“Neyi söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli”...

Buradaki “değil”i “kadar” yapınca bence söz daha da anlam 

kazanıyor. Yâni “Neyi söylediğin kadar nasıl söylediğin” önemli...

Umarım, genci, orta yaşlısı, yaşlısı, bu yaz yaşananlardan 

herkes kendi üzerine düşen dersi çıkarmıştır! 

“Neyi söylediğin kadar 
nasıl söylediğin de önemli”

BAŞKENT’TEN YANSIMALAR
Şefik Kahramankaptan
sefik.kahramankaptan@andante.com.tr
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Bu manzara size ne anlatıyor? 
Bebek koyuna bakıyoruz... Ben 

İstanbul’da doğdum ve çocukluğumun 

bir kısmı burada geçti. Ailem tayinler ne-

deniyle Ağrı’dan Afganistan’a kadar pek 

çok yer gezdi. Biz ise okul ve annemin işi 

nedeniyle Şaşkınbakkal, Erenköy tarafla-

rındaydık. Bebek en sevdiğim yerlerden 

biriydi, halen de öyledir. Orayı biraz 

dayım sayesinde biliyorum. Bebek, tıpkı 

Boğazın diğer semtleri gibi, dünyanın en 

büyük şehirlerinden birinde küçük bir 

köy, güzel bir köşedir. 

İstanbul’u Ankara’dan daha mı çok 
seviyorsunuz yoksa? 

Tabii, çünkü dediğim gibi ben bura-

lıyım. Ama Ankara da birçok sanat, iş ve 

bilim insanının yetiştiği bir kuvöz gibidir. 

Önceleri ailem benim için buradaydı, 

şimdi de ben onlar için buradayım. 

Ankara insanın yaptığı işe, aldığı 
eğitime odaklanabildiği güzel bir yetiş-
me yeri olarak bilinir. Hâlâ öyle midir? 

Bence hâlâ öyle. Ne var ki, güzel so-

kakları, yakın komşulukları ve yerli esna-

fıyla özgünleşen bu tip mahalleler her iki 

şehirde de azalıyor gibi. 

Işın Bey, geriye dönüp baktığınız-
da, Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO) 
yıllarınızı nasıl görüyorsunuz? Bu yıl-

ların şeflik, bilgi-görgü, insan ilişkileri, 
dünyaya bakış bağlamında size neler 
kattığını düşünüyorsunuz?

Ankara, özellikle Bilkent, insanın işi-

ne odaklanıp üretken olabileceği bir yer. 

Bilkent’ten mezunum ve orada hocalık 

yapıyorum. 2014’e kadar Müzik ve Sahne 

Sanatları Fakültesi bünyesinde Enstitü, 

Dekanlık, Müzik Bölümü, BSO ve Saygun 

Araştırma Merkezi’nde 10 yıldan fazla 

süre akademik ve sanatsal idarî görevler 

yaptım. Geçen Haziran’da biten BSO 

sezonu, sanat yönetmenliği görevimin 

10’uncu, orkestranınsa 20’inci sezonuy-

du. 2010’un ortasından itibaren şeflik 

Işın Metin'in yeni hayatı

KAPAK

Serhan Bali
serhanbali@andante.com.tr

Ülkemizin seçkin müzisyenlerinden Işın Metin için tek kalemde unvan belirlemek kolay 
bir iş olmasa gerek. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesinde 

Enstitü, Dekanlık, Müzik Bölümü, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Saygun Araştırma 
Merkezi'nde 10 yıldan fazla bir süre boyunca akademik ve sanatsal idari görevler 

üstlenen Metin, hocalık hariç tüm görevlerini bu yılın ortasında devretti. 2004-2014 
yılları arasında Bilkent Senfoni Orkestrası'nın sanat yönetmenliği görevini yürüten 

sanatçımız, bu yıl 20'inci yaşını kutlayan köklü orkestramızın son 10 yılına damgasını 
vurdu. İstanbul'un Boğaziçi kıyısında çok sevdiği Bebek sahilinde buluştuğumuz 

Işın Metin'le BSO'lu yılları ve gelecek planlarını konuştuk.
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görevinde daha fazla bulundum, sezonda 

yirmiden fazla program yönettim. Or-

kestra sezonda ortalama 40 programı 50 

konserle verir. Resitaller, oda müziği ve 

okul etkinliklerini eklersek bu sayı sezon-

da 80 etkinliği bulur. Bana çok şey katan 

bu deneyimin yanında değerli dostlar 

edindim. Duygusal boyutu da olan özel 

anlar yaşadım. Önemli sanatçılarla birlik-

te çalıştım. İlkokuldan başlatarak mezun 

ettiğimiz müzisyenler yurtdışındaki okul-

ları bitirip bize resital vermeye geldi. 

2003-2004 sezonunda sizi BSO’nun 
başında gördük. Nasıl gelişti bu süreç?

Sanat yönetmeni olduğum 2003-

2004 konser sezonunda arada bir konser 

de yönetiyordum. O sıralar şefimiz Emil 

Tabakov idi, sonra Klaus Weise geldi. 

2010’dan beri de orkestranın şefiyim. 

Bu sırada uzun soluklu çalışmalarımız 

oldu. Örneğin geçen yıl Mahler’in bü-

tün senfonilerini seslendirdik. Bu proje 

Emil ile başlayıp Klaus ile devam eden 

bir çabanın ürünü. Mahler’in 1., 4. ve 5. 

senfonilerinin tekrarlarını, 8. ve 10. sen-

fonilerin ilk seslendirilişlerini ve Yeryüzü 

Şarkıları’nı yaptım. Ayıca, Mozart’tan 

Dutilleux’ya uzanan geniş bir repertu-

var yönettim. Son 10 yıl içinde 300’den 

fazla eser yönetmişim. Bunların çoğu 

Bilkent’te. 

BSO’yu yönettiğiniz konserlerin 
sayısı Weise’den sonra arttı...

Klaus sezon ortasında rahatsızlandı-

ğında ben Yunanistan-Portekiz-Fransa 

turnesindeydim. Lizbon Metropolitan 

Orkestrası ile konuk şef olarak çalıştığım 

hafta, Klaus’un Fransa’daki evinde beyin 

enfarktüsü geçirip kısmi felç olduğu ha-

beri geldi. Nice’de yattığı hastanede onu 

ziyaret ettim. Tehlikeyi atlatmıştı, yapıl-

ması gerekenlere yardımcı oldum. Ama 

bu arada sezon programlarımızı tamam-

lamak gerekiyordu. Kalan konserlerin bir 

kısmını devraldım. Birlikte tasarladığımız 

programları aynen korudum. Bilkent 

dışındaki konserlerimi de sürdürdüm. 

BSO’yla yaptığım konser sayısındaki 

artış son 6 yılda gerçekleşti. Yılda 20-

25 ayrı program yönetiyordum son 5 

yıldır. Bazı programlar birden fazla 

çalınıyordu. Bunların içinde operalar, 

reddetmek zorunda kaldığım başka da-

vetler var. Önümüzdeki yıldan itibaren 

dileğim, biraz daha konforlu takvimler 

yapmak.

İdari görevler ile orkestra şefliğini 
bir arada yürütmek sizi hayli zorlamış 
olmalı. Tüm bu yükün altından nasıl 
kalkabiliyordunuz? 

Geçen Haziran ayında toplam 

7 idarî görevim sonlandı. En başta, 

okullar ve orkestrayla ilgili çeşitli 

planlamalar geliyor. Örneğin ilkokul, 

ortaokul ve lise birimlerimizde yapısal 

değişikliklere gidildi. Üniversitemizin 

Erzurum ve Erbil’de okulları ve konser 

salonları açıldı. Buralara ve ayrıca Japon-

ya, Almanya, Yunanistan gibi ülkelere 

turneler yapıldı. Uluslararası markalarla 

CD çalışmaları gerçekleştirildi ve bu süre 

zarfında hep ders verdim. Şikâyet eden 

bir insan değilimdir. Çalışkan bir insa-

nımdır. Titiz ve tez canlıyımdır. Görev 

bilinciyle hareket ederim. Kurumumuz 

da böyledir. Gelecek yılı, tadını çıkararak 

ve omuzlarımda daha az yük taşıyarak 

geçireceğim. Ama insanın planlar yaptığı 

sırada hayatın da başka planlar yaptığını 

unutmamalı. 

BSO 20’inci yılına ulaştı. 10 yıl kal-
dınız orkestranın başında, ama okullu 
da olduğunuz için bu 20 yılın hepsine 
bizzat tanık oldunuz. Orkestra nereden 
nereye geldi? 

30 yıl önce Türkiye’de ilk özel üniver-

siteyi kurmak bir inovasyondur. Bu, kâr 

amacı gütmeyen bir kurumdur, kendine 

ait kaynaklar tarafından desteklenir, 

şirket gibidir. Okulun bölümleri arasına 

sanatı dahil edip Müzik ve Sahne Sanatla-

rı Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ni 

kurmak da bir öncülüktür. Öğrenciler 

yetiştirmek, yetenekli olanları yurtdışına 

yollamak ile kalınmamış, müzik eğiti-

minin çok erken yaşlarda başlamasını 

sağlamak için kurumsal yapılanmaya 

gidilmiştir. Bilkent’te orkestra geleneği 

ilk yıllardan beri vardı. Sovyetler Birliği 

dağılınca oradan birçok müzisyen ve 

hoca ülkemize gelmişti. BSO, Bilkent Aka-

demik Senfoni ve Sinfonietta Orkestrası 

(BASSO) olarak kuruldu. Bünyesinde 

oda orkestrası, sinfonietta ve senfonik 

orkestra bulunuyordu. İlk repertuvarı 

şef Jean Fournet oluşturdu. İlk konserle-

rini mezuniyet törenlerinde verdiler. Bu 

konserlerde kompozisyon bölümünün 

eserleri seslendirildi. Bugün mezunları-

mızla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz 

Andante’nin kapağına çıkıyor. En son 

yine bir mezunumuzla Bartók’un iki piya-

no için konçertosunu seslendirdim. 

Orkestrada bugüne dek şef ve solist 

olarak önemli isimler yer aldı. CD’ler 

çıkarıldı, turneler düzenlendi. Geçen ay 

gençlik orkestramız ve mezunlarımızla 

Berlin ve Bonn’da konserler verdik. Ersin 

Onay’ın Uluslararası Anadolu Festivali de 

büyük bir projeydi. İlk yıllarda BSO bu 

projeyle Türkiye’nin her köşesine ulaştı. 

O sıralar Bursa ve Antalya’da devlet sen-

foni orkestraları yoktu, Samsun’a opera 

açılması düşünülmüyordu bile. BSO 

eğitim konserleri düzenlemeye, Türk 

bestecilerin eserlerini kaydetmeye de-

vam ediyor. Bu 20 yılda pek çok Türkiye 

prömiyeri gerçekleştirildi ve zengin bir 

repertuvara ulaşıldı. 

BSO’nun repertuvarı zaman içinde 
nasıl gelişti?

Önce Haydn senfonilerle başlandı. Ya-

kınlarda kaybettiğimiz Rickenbacher’in, 

Kapadokya’da Haydn’ın Yaradılış orator-

yosunu çaldırtmak gibi çılgınlıkları vardı. 

Önce Beethoven ve arkasından Brahms 

senfonileri dizi halinde seslendirmiştik. 

Gürer Aykal, Suna Kan, İdil Biret, Gülsin 

Onay, Ayşegül Sarıca bu süreçte hep 

yanımızdalardı. Repertuvarın genişle-

mesine çok değerli katkılarda bulunan 

Emil Tabakov’u da unutmayalım. Benim 

isteğim ise, BSO’nun daha büyük çaptaki 

eserlerin Türkiye prömiyerlerini yapma-

sıydı. Bugün tam anlamıyla kurumsallaş-

mış bir orkestrayız. Misyonumuz, müzik 

beğenisini geliştirmek adına dinleyiciye 

hizmet etmek. Bu amaçla hem kendi eti-

ketimiz hem de EMI ve Naxos firmalarıyla 

kayıtlar gerçekleştirdik. Öte yandan hem 

repertuvarın temel taşları hem de büyük 

görkemli eserler her sezon seslendirildi. 

Bunların da çoğu Türkiye prömiyeriydi. 

Bu 10 yıl içinde Türk dinleyicisinin 
aşina olmadığı çok sayıda yeni eser 
yönettiniz. 20’inci yüzyıl müziğinin 
kitleden kopuk oluşu üzerine neler 
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söylersiniz?
Orkestranın repertuvarına yeni eser-

ler eklemenin, şef olarak temel görevim 

olduğunu düşünüyorum. Var olan re-

pertuvarı en fazla bir sezon kullanırsınız 

ama sonra üzerine yeni bir şeyler ekle-

mek gerekir. O salona gelecek herkesin 

başka bir beğenisi, görüşü olabilir. Bazı 

dinleyiciler ilk kez geliyordur. Sezon 

içinde bir denge bulmak gerek. Muha-

fazakar programlar yapmadım bugüne 

dek. Orkestra dinamik bir yapıdır. Üyeler 

de sürekli olgunlaşır ve dönüşürler. Ay-

rıca, besteciler bir zincirin halkalarıdır. 

Birinin bilmediğiniz eserini çalarsınız, bir 

başkasının bildiğiniz eserine ışık tutmuş 

olursunuz. 

Orkestralar hitap ettikleri kitleye 
göre programlarını biçimlendiriyor. 
Ankara izleyicisinin BSO programları-
na yönelik tepkisi-
ni nasıl değerlen-
diriyorsunuz? 

Bilkent Konser 

Salonu’nun düzenli 

bir takipçi kitlesi 

var. Bunun dışında 

her zaman ilk kez 

gelenler olur. “29 

Ekim’de mutlaka 

konsere gide-

rim” veya “BSO, 

Odeon’da konser 

yapıyormuş, hadi 

ona gidelim” diyen 

bir kitle de var. 

Yeni dinleyici ka-

zanmak, günümüz 

orkestralarının 

birinci gündem 

maddesi. Kurum-

sal olarak hayatta 

kalmak mücadelesi veriliyor. Bu gerçeğin 

de programlamaya etkileri oluyor. Konuk 

sanatçılar davet edebilmek de önemli. 

Sağlanan olanaklarla BSO’ya Jarvi, Fe-

doseyev, Marin, Rozhdestvensky gibi 

çok önemli şefler davet ettim. Orkestra 

bu isimlerle ilişkisini sürdürecektir. Bu 

sezon gelecek olan John Axelrod da yine 

böyle bir isim.

BSO’nun düzenli olarak konserler 
verdiği Erzurum ve Erbil’de ne tür tep-
kiler alıyorsunuz?

Aslında Erzurum kafamızda canlan-

dırdığımız türden bir yer değil. En başta, 

öğretim üyelerinin bulunduğu kocaman 

bir üniversitesi var. Bilkent’in oradaki 

okulunda müzik dinleme sanatı dersleri 

yapıldı, öğrenciler bu konserlerin dışında 

telekonferansla New York’tan dersler 

aldılar. Böylece konserlere daha bilgili 

katıldılar. Ayrıca oradaki ilk yıllarda  

yine Ali Doğramacı hocamızın bir projesi 

olan Erzurum Köşesi videoları yapıldı ve 

TRT’de gösterildi. Bunlarda seslendiri-

lecek eserler hakkında bilgi verildikten 

sonra Erzurum’daki konser sunulu-

yordu. Erzurum ve Erbil’de son olarak 

Mussorgsky-Ravel Bir Sergiden Tablolar 

ve Çaykovski 1. Piyano Konçertosu’nu 

seslendirdik. Erbil bambaşka bir dene-

yim. Oradaki insanların bu müzikten 

anlamadıklarından dem vurabilirsiniz. 

Ancak etkinlikleri devam ettirdikten 

sonra işin sonucunu değerlendirebiliriz. 

Ayrıca özel konserlerde Erbilli öğrencileri 

sahneye alıp orkestra üyelerinin yanına 

oturtuyoruz. Bu, benim için her seferinde 

büyülü bir deneyim. Geçen sezon sonun-

da seslendirdiğimiz Mahler’in Yeryüzü 

Şarkıları’nda “Ey insan, haklısın keder-

lenmekte, bir yüz yıllık bile değil ömrün” 

deniyor. Bir kültürün tanıtılması, bir 

sanat eserinin algılanması zaman istiyor. 

Müzik beğenisinin yaygınlaştırılması hiç 

bitmeyen bir süreç. 

BSO’nun İstanbul’a pek nüfuz ede-
mediğini söyleyebilir miyiz? 

En uzun soluklu işbirliğimiz İş-

Sanat ile yaptığımızdı. Ama BSO’nun 

İstanbul’da da bulunmak gibi kurumsal 

bir misyonunun olduğunu söyleyemem. 

Başka orkestralar gibi biz de konserler 

için davet edildik, çaldık ve döndük. 

Tabii Mahler 8. Senfoni gibi özel projeleri 

İstanbul’a da getirmiş olmak isterdim. 

BSO’da yapmak isteyip de yapama-
dıklarınız nelerdir? 

Leonard Bernstein’ın “Young 

People’s Concerts” serisi gibi uzun soluk-

lu ve sürekli bir eğitim konserleri serisi 

yerleştirmiş olmalıydım. Okullardan 

gelen öğrencilere müziğin örneklerle 

anlatılıp çalındığı konserler verebilirdik. 

Aidiyet duygusu da oluşturur bu tür 

seriler. Vokal repertuvara ise ancak son 

yıllarda ağırlık verebildik. 

Bu süre zarfında BSO’daki başarı-
larım diyebileceğiniz hangi gelişmeler 
yaşandı? 

Orkestranın uluslararası etiketle ilk 

CD kayıtlarını yapmış olmasını önem-

siyorum. Kayıt yapmak bir orkestraya 

icra açısından çok şey kazandıran bir iş. 

Gerçekleştiğine inandığım işlerden biri 

de, seyircinin beğenisini de gözeterek 

Odeon’u daha aktif hale getirebilmemiz. 

Bu da önemliydi, çünkü Odeon bazı 

açılardan zor bir mekân ve oradaki prog-

ramları çok dikkatli yapmak lazım. 

Opera repertuvarı açısından or-
kestraya kattıklarınız da önemli, öyle 
değil mi? 

Orkestranın vokal repertuvarı sa-

dece sevilen aryalar ve oratoryolardan 

oluşmamalı. Gerek konserlerde, gerekse 

yarı ya da tam sahneli temsillerde opera 

seslendirmeye başlamak önemli. Opera 

çalmak bambaşka refleksler, anlayışlar 

gerektirir. Ben bu işe önem verdim di-

yebilirim. Klaus ile başlamıştık, ben de 

sürdürdüm. Viyana 

Filarmoni’nin ışık 

hızı reaksiyonu, 

Viyana Devlet 

Operası’nın or-

kestrası olarak da 

çalmasından kay-

naklanıyor. Berlin 

Filarmoni’nin son 

altı yıldır sezonda 

en az bir tane opera 

seslendirmesi boşu-

na değil. 

Bilerek yapma-

dıklarım da oldu. 

Orkestranın daha iyi 

çalmasını sağlamak 

amacıyla küçük 

gruplar oluşturup 

oda müziği yap-

tırma fikri vardır 

bilirsiniz. Ben çok 

katılmam bu fikre. Orkestra dediğin zaten 

oda müziği topluluğu gibi çalmalı. Boru-

san Quartet hala BİFO’da çalsaydı, şu an 

bulunduğu düzeye gelemezdi. Ama, or-

kestra içinde oda müziği yapmak isteyen 

grupları her zaman destekledim. Server 

Ganiyev hocamızın yönettiği Bilkent Oda 

Orkestrası’nı da ihmal etmemeye çalış-

tım. O toplulukla da Boğaziçi Üniversitesi 

ve Erbil’de konserler yaptık. 

Bu kadar çok besteci arasında ken-
dinizi en yakın hissettiğiniz biri var 
mıdır? 

Saygun. 

İlginç, hiç duraksamadınız... O 
zaman ben de hiç duraksamadan sora-
yım: “Neden?” 

Evet, bu bir tür refleks. En son 

Budapeşte’de Macaristan Ulusal Filarmo-

ni ile Saygun’un Ayin Raksı’nı yönettim, 

Schumann’ın Ren senfonisiyle birlikte. 

Yurtdışına gittiğimde programa mutlaka 

Türk eseri koyarım. Türk eseri isteme-

diklerini söyleyen hiçbir orkestra veya 

festivalle karşılaşmadım bugüne dek. Ulvi 

KAPAK
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Cemal Erkin, Kamran İnce, Fazıl Say’ın 

eserlerini Almanya’nın Schleswig-Holste-

in Festivali’nde de Meksika’da da çaldık. 

Özellikle 12 farklı ülkeden gelen sanatçı-

lardan oluşan BSO başta olmak üzere, 

yakından tanıdığım birçok yabancı sanat-

çı Saygun’a büyük bir saygı ve takdirle 

yaklaşır, onun ne kadar değerli ve önemli 

bir besteci olduğundan bahsederler. 

Gustav Mahler’e ise farklı bir ilgi, 
sevgi beslediğiniz çok açık.  Neler du-
yumsuyorsunuz onun eserlerini yöne-
tirken?

Açıkçası, bestecilikten gelen bir eğilim 

sonucunda, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl 

başı arasındaki dönem ilgimi çok çekiyor. 

Dediğim gibi, bestecilerin bir zincir oluş-

turduğunu düşünürüm. Haydn, Mozart, 

Beethoven arasındaki bağı iyi biliriz, 

değil mi? Başka bir boyuttan bakarsak 

-belki hiç hoşlarına gitmezdi bu fikir 

ama- Glazunov’un kafasında Debussy, 

Debussy’nin kafasında ise Çaykovski ve 

Wagner var. Belli bir olgunluğa erişen bir 

yaprağın aslında ne kadar güzel olduğu-

nu keşfettiğimizde gözlerimizin dolması, 

çocukların da bulunduğu bir aile yuva-

sındaki sevginin sıcaklığı ve tabii bunların 

hepsinin yokluğu türünden duyguların 

tümü var Mahler’de. O kimseye uzak 

değil. Müziğinin bugün hala bu kadar ge-

çerli olmasının sebebi, onun sanki bizden 

biri gibi olması. En neşeli, şakacı, heye-

canlı, kahraman müzikler hep Mahler’e 

ait. Bütün dünyanın kederini sırtlanmış 

bir insan olarak da imgeleyebiliriz onu. 

Tam ölüme yenik düşecekken bir zaferle 

dirilir ya da ölür ve bizlere sonrasını anla-

tır. Her an senfoninin içinde en olmadık 

yerden o Klezmer müziği ortaya çıkıverir, 

bazen de o Klezmer’in içinden bir ninni 

doğar. Bazen Tanrı’yla ama her zaman 

kendisiyle uğraşırken bulursun Mahler’i. 

İnsan olmak meselesini samimiyetle ele 

alır müziğinde. Banal şeyleri bile yap-

macıksız ve derin bir inançla sunar. Çok 

büyük bir şefti aynı zamanda Mahler. 

İcrayla ilgili tüm önemli meseleleri en net 

biçimde partitürlere yazdığı gibi bunları 

defalarca değiştirmiş ve de şeflere “Ama 

o salonda iyi duyulmuyorsa orkestrasyonu 

ya da balansı değiştirmek sizin görevi-

nizdir” diyebilmiş bir besteciydi aynı 

zamanda.

Tamamlayamadığı 10. Senfoni’yi 

yönetmeden önce çok nota okumam ge-

rekti. Bildiğimiz versiyonların arasından 

hangisini seçmeliydim? Mesela Barshai 

versiyonunu okuduğumda Şostakoviç’in 

Mahler’den ne kadar etkilendiğini daha 

iyi anlamaya başladım. Çünkü Barshai 

ister istemez o ekolü yansıtıyor. Bildiğiniz 

gibi, Mahler’in 10. Senfoni’sini tamamla-

ma işi Şostakoviç’e de teklif edilmiş, ama 

o, yapamayacağını söylemiş. Aynı Şosta-

koviç, Musorgski ve Schumann üzerine 

çalışmıştı halbuki. Aradaki bu bağları 

ilginç buluyorum. Senfoni bestecilerinde 

zincirin bu halkalarını bulmayı ya da 

bulduğumu sanmayı çok seviyorum. 

Orkestra şefliği kariyeriniz son 
yıllarda hayli yoğunlaştı. Bilkent dı-
şında yönettiğiniz orkestralar içinde 
hangileriyle aranızda özel bir iletişim 
kurulduğuna inanıyorsunuz?

Almanya, Ukrayna, İspanya, Rusya, 

Şili, Meksika, Portekiz, Yunanistan, Azer-

baycan, Macaristan şef olarak gittiğim 

ülkeler arasında. Bunlar çok değişik 

ülkeler ve kültürler. Orkestraları da tabii 

birbirinden farklı. Macaristan Ulusal 

Filarmoni Orkestrası’nı yönettiğim son 

konser canlı yayınlanmıştı. Geçenlerde 

seyretme fırsatı buldum, onlarla yeniden 

bir araya gelmekten memnun olacağım. 

Daha ziyade opera temsilleri mi 
yoksa orkestra konserleri mi yöneti-
yorsunuz? Talep hangi yönde? 

Yoğun çalışma temposu içinde opera 

angajmanlarını gerçekleştirmek mümkün 

olmuyordu; daha uzun soluklu çalış-

malar çünkü operalar. Yine de uygun 

dönemlere denk gelenler arasında yapa-

bildiklerim oldu. Birer haftalık sürelerle 

gidilebilen konuk şeflik angajmanları 

sayıca daha fazla. 

Önümüzdeki sezon orkestra şefliği-
ne daha fazla zaman ayırabileceksiniz. 
Şimdiden belli olan konserleriniz hak-
kında bilgi verir misiniz?

Daha rahat zaman ayırabileceğim 

artık şefliğe, biraz da besteciliğe ve yazı 

yazmaya. Bu ve daha sonraki sezonlar 

için dengeli bir takvim istiyorum. Aralık 

ayından itibaren konserlerim başlaya-

cak. Kuzey ve Güney Amerika, Rusya ve 

Kuzey Avrupa’ya gideceğim. Bir sonraki 

sezon bunların tekrarları ve bir de Avust-

ralya var şu anda belli olan. Önümüz-

deki Mayıs ayından itibaren ise, düzenli 

biçimde yürüteceğim bir angajman söz 

konusu. Yaz için de bir CD kaydı yapmayı 

planlıyorum. Bilkent’te derslerime de-

vam etmenin yanı sıra idari görevdeyken 

ertelediğim akademik yükselme başvuru-

mu yapacağım. 

Keşke orkestra şefliğini kariyer ola-
rak daha erken seçseymişim, dediğiniz 
zamanlar oluyor mu? 

Kariyeri amaç değil sonuç olarak 

değerlendiririm. Kompozisyon okumuş 

olmam, geniş bir repertuvar edinmeme 

yardımcı oldu. İlk olarak koro şefliği 

yaptım ve çok değerli hocalarla, müzis-

yenlerle bir arada olup onlardan çok 

şey öğrendim. Bir sezonda birden fazla 

yönettiğim eser yok denecek kadar azdır, 

yani hep yeni repertuvar çalışmışım. Bu 

da belli bir birikim oluşturmamı sağladı. 

Kariyeri öne çıkarsaydım, aynı repertu-

varı farklı yerlerde tekrarlar ya da seyir-

cinin hoşuna gidecek parçalar seçerdim. 

“Keşke”lerim şeflik ya da kariyerden 

ziyade yaşamla ilgili. Kırklı yaşlarımın 

başında olduğum şu dönemde yaşamım-

daki yoğunlukları artık kendim belirleye-

bilmek istiyorum. 

Orkestra şefliği, eğitimcilik alan-
larında Türkiye’yle ilgili önümüzdeki 
döneme yönelik bir projeniz var mı? 

Eğitim alanında Bilkent’teyim, çok 

genç ve dinamik bir eğitim kurumunda-

yım. Yürüttüğüm dersler ve öğrencilerim 

var. Şimdilerde artık biraz soluklanırken 

geleceğe dair yeni şeyler de düşünüyo-

rum elbette. Konuk şef olarak angajman-

larım devam ediyor. Uzun vadede bu 

sanat dalının daha geniş kitlelerle buluş-

masını amaçlayan bir topluluk kurmak 

için çalışıyorum. İlk defa zamana keyifle 

yayarak oluşturacağım bir proje bu. 
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ulağımda tenor Fritz 

Wunderlich’in sihirli sesi, 

Köln’de Ren nehri kenarında 

dolaşıyorum. Schumann’ın, Heine’nin 

şiirlerini besteleyerek oluşturduğu Dich-

terliebe (Şairin Aşkı) şarkı dizisinden “Im 

Rhein” (Ren’de) adlı şarkı çalıyor. Kutsal 

Köln, katedral ve Ren nehri anlatılıyor.

Im Rhein, im heiligen Strome,

Da spiegelt sich in den Well’n

Mit seinem großen Dome

Das große, heilige Köln.

Schumann birçok şarkısını olduğu 

gibi Dichterliebe’yi de Liederjahr (Şarkı 

yılı) olarak adlandırdığı 1840 yılında 

bestelemişti. Aynı zamanda Clara’yla 

evlendiği yıl olan 1840, en mutlu, en ve-

rimli olduğu yıldı belki de. 14 yıl sonra bir 

Şubat ayı günü, kendini şu an kenarında 

durduğum Ren’in dondurucu sularına 

bırakacak ve bir sandalcı tarafından kur-

tarılmasaydı oracıkta ölecekti. 

Akşam olmak üzere... Ünlü katedralin 

yakınında bir yerde, kendime bir bardak 

Köln birası Kölsch söylüyorum. 632 yıl 

süren inşaatın ardından 1880 yılında 

tamamlanabilen Köln Katedrali’nin ışık-

ları yandı ve çok görkemli görünüyor. 2. 

Dünya Savaşı sırasında Köln’de ayakta 

kalan tek yapı bu katedral olmuş. Bunun 

sebebi, katedralin çok sağlam oluşu, ya 

da müttefiklerin dini yapıya duydukları 

saygıdan çok, pilotların burayı bir ker-

teriz noktası olarak kullanmak istemele-

riymiş.

Zor da olsa Kölsch’le vedalaşıp Köln 

Filarmoni binasına doğru yola çıkıyorum. 

Yola çıkıyorum, dediğime bakmayın, 

zaten 200 metre uzağın-

dayım. Binanın tam adı 

“Ludwig Müzesi ve Köln 

Filarmoni Salonu” olarak 

geçiyor. Konser salonunun 

açılışı 14 Eylül 1986 tari-

hinde gerçekleşmiş. Açılış 

akşamında Marek Janowski 

yönetimindeki Gürzenich 

Köln Orkestrası, Mahler’in 

8. Senfoni’sini seslendir-

miş. 

Aslında binanın hika-

yesi 1976 yılında Irene ve 

Peter Ludwig adında iki koleksiyonerin 

ellerindeki çok değerli 350 kadar modern 

sanat eserini Köln şehrine bağışlama-

sıyla başlıyor. Bu eserlerin sergilenmesi 

amacıyla yapılacak binada bir konser 

salonunun da bulunmasına karar veril-

miş. Katedral ve Ren nehrinin ortasında, 

şehrin tam göbeğinde inşa edilecek bina 

için düzenlenen mimari yarışmayı Kölnlü 

mimarlar Peter Bausmann ve Gotfried 

Haberer kazanmış. Beş yılda tamamlanan 

ve şu anda karşımda gördüğüm bina hem 

20. yüzyıl sanatının önemli eserlerini 

barındıran bir müze, hem de senede 

400 civarı konser düzenlenen bir konser 

salonu olarak hizmet veriyor.

Ludwig Müzesi ve Köln Filarmoni 

Salonu’nun bir tarafı katedrale, diğer 

tarafı Ren nehrine değiyor. Binanın köşe-

sine vardığımda, bir kişinin marimbayla 

Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği’ni (Eine 

Kleine Nachtmusik) çaldığını görüyorum. 

Çoğunluğu gri bir kaplama malzemesi 

ve kırmızı tuğlayla kaplı binaya Bischof-

garten Caddesi’ndeki Filarmoni Salonu 

girişinden giriyorum. Girer girmez, sol 

tarafta gişeler yer alıyor. Gece mavisi 

ceketli kızların bilet kestiği ikinci bir ka-

pıyı geçince epeyi büyük bir fuaye beni 

karşılıyor. O kadar çok vestiyer var ki, 

“Salon bu kadar büyük mü ki” diye sorma-

dan edemiyorum. Duvarlar ahşap ve tuğ-

la kaplı, merdivenler son derece geniş. 

Yuvarlak beyaz sütunların taşıdığı tavana 

gömülü spotların aydınlattığı fuayenin 

yerleri bej renkte halı kaplı. 

Yılda ortalama 650 bin kişinin ziyaret 

ettiği Köln Filarmoni Salonu iki ayrı or-

kestraya ev sahipliği yapıyor: WDR Köln 

Senfoni Orkestrası ve ilk konserlerini 1857 

yılında vermiş olan, köklerinin 15. yüzyıla 

kadar dayandığı söylenen Köln Gürze-

nich Orkestrası. Burada bu iki önemli or-

kestra dışında konuk orkestralar, solistler 

de ağırlanıyor; ayrıca caz, pop konserleri, 

operalar, operetler ve müzikaller sahne-

leniyor.

Konserin başlamasına az kala o koca 

fuaye öyle bir doluyor ki yürümekte 

zorlanıyorum. CD-DVD satan standın 

önünde kuyruk var, konserden sonra 

solist Anna Vinnitskaya CD’lerini imza-

layacakmış. Ben de arada satın alırım 

diye düşünüyorum. En iyisi, artık salona 

geçmek galiba.

2000 koltuk kapasiteli salona girer 

girmez ilk dikkatimi çeken, 

koltukların ve sahnenin 

yerleşimi oluyor. Koltuklar 

o kadar dik bir açıyla yük-

seliyor ki merak edip en 

arka koltuğun olduğu yere 

kadar tırmanıyorum. Bura-

dan bakınca, yamacın tepe-

sinden bir vadiye kuş bakışı 

bakar gibi hissediyor insan. 

Salonun kıvrımlı duvarları, 

Amerikan meşesiyle kaplı. 

Koltuklarda kırmızı kumaş 

kullanılmış. Sahnenin arka-

Köln Filarmoni Salonu

MÜZİĞİN MABETLERİ
Yalçın Akyıldız
yalcin.akyildiz@andante.com.tr

Ön sıralardaki koltuğuma 
geçiyorum. Burası, yani 

salonun binanın temeline 
en yakın yeri, Ren nehrinin 

tabanıyla aynı seviyedeymiş.
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sında, gerektiğinde koro için kullanılan 

seyirci bölümü, solunda ise org yer alı-

yor. Sağ tarafta ise büyük döner bir mer-

diven, çocukken 23 Nisan’larda astığımız 

süsler gibi sarkıyor tavandan. 

Ön sıralardaki koltuğuma geçiyorum. 

Burası, yani salonun binanın temeline en 

yakın yeri, Ren nehrinin tabanıyla aynı 

seviyedeymiş. Dipten yukarıya doğru 

kafamı kaldırınca tavana asılı dev kütle-

nin farkına varıyorum. Yirmi adet çelik 

kol ortada bir metal halkada buluşurken, 

kolların arasında kehribar renkli camlar 

ve aydınlatmalar yerleştirilmiş. Bir uzay 

gemisi üzerinize doğru inişe geçmiş gibi. 

Elbette bu görkemli yapının tek görevi 

bizi şaşırtmak, ya da salonu aydınlatmak 

değil; salonun akustiğine, özellikle sah-

nedeki sanatçıların duyumlarına katkı 

sağlıyor.  

Koltuklar yavaş yavaş doluyor. Çev-

remdeki herkes birbirini tanıyor, selamla-

şıp konuşuyorlar. Bense aralarına girmiş, 

mahalleye yeni taşınan çocuk gibiyim; 

annem babam beni arkadaşlarla kaynaş-

mam için zorla da olsa aralarına yollamış 

sanki. İçlerinden biri çıkıp “Sen geç şu 

kenarda izle” dese sesimi çıkaramayaca-

ğım. Neyse ki, mahallenin serseri çocuğu 

o gün orada değilmiş. 

1947 yılında müttefiklerin desteğiyle 

kurulan WDR Köln Senfoni Orkestrası 

üyeleri sahnenin arkasındaki kapıdan 

giriyorlar. Birazdan, Rahmaninof’un 

2. Piyano Konçertosu’nu ve ardından 

Beethoven’ın 4. Senfoni’sini seslendire-

cekler. Salon kararınca seyirci bölümü 

mavi renge bürünüyor; sanki nehirle aynı 

seviyede olduğumuzu hatırlatmak isti-

yor gibiler. Herkes yerini aldıktan sonra 

şef Jukka-Pekka Saraste, piyanist Anna 

Vinnitskaya’yla birlikte sahneye geliyor. 

Vinnitskaya’nın bakır rengi saçları, elbi-

sesine de rengini vermiş gibi; Şolohov’un 

romanlarında anlattığı o köy evlerinde 

eksik olmayan ikonaları hatırlatıyor 

bana. Rahmaninof’un sinir krizleri geçir-

diği bir dönemde kendisini tedavi eden 

Dr. Nikolai Dahl’a adadığı konçertosu 

başlıyor... 
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İ
skoçya, İngiltere, İtalya, ya 

da başka bir ülke değil; bu 

defa kendi çocukluğumun 

geçtiği şehrin sokaklarını, 

İstanbul’u başıboş bir 

turist gibi dolaşıyorum. Değişen bir 

topografya ve insan çehresi içer-

isinde her geçen gün daha da turistik 

geliyor bu flanör gezintiler bana. 

Ama J. R. R. Tolkein’ın da dediği 

gibi, “her başıboş gezen insan yolunu 

kaybetmiş sayılmaz.” Ancak elimde 

Tolkein’ın büyüklere hitap eden 

çocuk romanları yok. Daha ziyade 

şu aralar, tarihte çocuk kitaplarıyla 

ünlenmiş olan bir başka yazar, Edith 

Nesbit’in The Enchanted Castle’ını 

(Sihirli Şato) okuyorum. “Sihirli 

dünya ile bize gerçek gözüken dünya 

arasında sonsuza dek asılı duran 

kuştüyü kadar ince, cam gibi şeffaf, 

demir gibi kuvvetli bir perde var. O 

perde üzerinde sihirli halkalar, nazar 

boncukları, ya da benzeri şeylerle 

işaretli zayıf noktalardan bir tanesini 

insanlar buldukları anda ise nere-

deyse her şeyin olması mümkündür,” 

diye yazmış Nesbit, 1906’da, fasiküller halinde yayımladığı 

romanında. Bu hislerle eşiğinden içeri adım attığım pek çok 

tarihî binada ve bahçelerinde dolaştığım şatolarda benzer per-

deleri aralamaya gayret ederken, yine içimde böylesine duygu 

ve düşüncelerin kuvvetli olduğu bir gün demir parmaklıklı eski 

bir kapı ve arkasında aşağıya doğru inen onlarca basamağın 

önünde bir anda duruveriyorum. Sanki içeriden bir ses beni 

çağırıyor.

İstanbul’un en eski Latin 

Katolik kiliselerinden biri olan 

Beyoğlu’ndaki Santa Maria Drap-

eris Kilisesi’nin tarihi 1584 yılına 

kadar uzanıyor. Fransisken rahipler 

tarafından kurularak Sirkeci’den 

Galata’ya, oradan da Pera’ya taşınan 

kilise geçirdiği pek çok yangının ar-

dından mimar Guglielmo Semprini 

tarafından 1904’te bugünkü cephe-

sine kavuşturulmuş. Galata’daki ya-

pının inşa edildiği arsayı bağışlayan 

Clara Bertola Draperis’in adının da 

anıldığı kilisede bu hanımın hediye 

ettiği ve bütün yangınlardan kur-

tulmayı başarmış bir Meryem Ana 

ikonası da bulunuyor. Tünel yakın-

larında İstiklâl Caddesi’ne açılan o 

merdivenli demir parmaklıklı kapı-

nın önünde işte bir anda durduğum 

ve cephesinde yardımlarından dolayı 

Sultan II. Abdülhamid ve dönemin 

şehremini Rıdvan Paşa’nın adlarının 

da yazılı olduğu Santa Maria Drape-

ris Kilisesi’nin girişindeyim. 

Her zaman önünden geçip gitti-

ğim o parmaklıklı kapıdan bu defa 

içeri girerek basamakları yavaşça inmeye başlıyorum. Kilisenin 

kapısını araladığımda ise kendimi dışarıdaki cadde kargaşasının 

aksine son derece dingin ve loş bir ortamda buluyorum: hafif 

bir rutubet kokusu, dev bir kristal avize, Venedik okulundan 

dinî tablolar ve duvarlarda kimisinin yaldızı solmuş mermer 

kitabeler. Her birinde birer ömür; tatlı, ya da acı, yarım kalmış 

veya doya doya yaşanmış hayatlar... Öylece sessiz ve sakin 

birkaç harfin sakladığı, deşifre edilmeyi bekleyen kayıp yılların 

Yazarımız bu kez kemancı-besteci August d’Adelburg’un 
köklerini araştırıyor. Beyoğlu’ndaki Santa Maria 

Draperis Kilisesi’nde sanatçının ilk doğum kayıtlarını 
bulan Aracı, yine tarihî belgeler eşliğinde bizi 19. yüzyıla 

götürüyor ve d’Adelburg’un İstanbul’dan Viyana’ya 
uzanan kariyerini, ailesini ve Boğaziçi etkileri taşıyan 

eserlerini anlatıyor.

KAYIP SESLERİN İZİNDE
Emre Aracı
emre.araci@andante.com.tr

İstanbul’un unuttuğu bir müzisyen

August d’Adelburg

Beyoğlu'ndaki Santa Maria 
Draperis Kilisesi
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uzun ya da kısa bilançosu... Derken hemen girişin sağındaki 

duvara monte edilmiş mermer kitabelerden bir tanesi üzerinde 

gözüme bir anda çarpan bir isim bana şeffaf camekânın diğer 

tarafından soluk bir ışık havasında beliren bir algıyla sanki o 

gün hiç beklenmedik bir şekilde bu mabede girişimin sebebini 

açıklıyor gibi geliyor: NOBILI ELENAE MARIAE DE ADELBURG 

EX STIRPE FRANCHINI.

İstanbul’da Adelburg soyadının izleri
Adelburg adına tabii ki aşinayım; tarihte bu adı taşıyan Aux 

bords du Bosphore (Boğaziçi Kıyıları’nda) isimli bir senfoni-fan-

tezi bestelemiş İstanbul doğumlu bir besteci ve keman virtüözü 

var. O ana kadar onun varlığına doğduğu İstanbul şehrinden 

çıkma herhangi orijinal bir belgeden ziyade Avrupa arşivlerinde 

bulmuş olduğum saçılmış notaları sayesinde yaklaşabilmiştim. 

Acaba duvarda adı yazılı olan bu asilzade hanımefendi, Şövalye 

Adelburg adıyla besteleri bir zamanlar Avrupa’da basılmış 

August d’Adelburg’un bir akrabası olabilir miydi? Karşımda 

Latince böyle bir vefat kitabesi olduğuna göre Santa Maria 

Draperis Kilisesi’nin arşivinde başka herhangi bir belge olabilir 

miydi? Ancak her şeyden önce kitabeyi tercüme etmek gerekir-

di. Bu konuda dostum Akın Yazgaç yardımıma koştu ve Elena 

Maria de Adelburg’un kitabesini titiz bir şekilde tercüme etti: 

“Pek iyi ve ulu Tanrı’ya” diye başlıyordu kitabe ve şöyle devam 

ediyordu: “Franchini soyundan asil Elena Maria de Adelburg’a; 

Kutsal Apostolik İmparator’un Bâb-ı Âli birinci tercümanının 

eşine, genç yaşta sefaletin bu vadisinden Merhametlerin Babası’na 

kanatlanmış, Tanrı’nın nezdinde dindar, en yakınlarına karşı 

şefkatli, yoksullara karşı merhametli, kocasına bağlı, hayattaki 

her durumda gerçek Hrıstiyan pek sevgili hayat arkadaşına, yas 

tutan kocası erdemlerinin kalpte daima kalacak olan anısı olarak 

mermerden [bu] anıtı dikti. 1807’de doğdu, 2 Şubat 1830’da ev-

lendi, 12 Ocak 1831’de öldü.”

Bu kitabe görüldüğü üzere henüz evliliği üzerinden bir sene 

dahi geçmemiş olan, yaklaşık 23 yaşında vefat etmiş genç bir 

hanımefendi için geride kalan kocası tarafından yazdırılmıştı. 

Besteci August d’Adelburg Avrupalı kaynakların bildirdiğine 

göre 1 Kasım 1830’da İstanbul’da doğmuştu; dolayısıyla 

kitabede adı geçen kişi onun annesi olabilirdi. 15 Mayıs 2014 

Perşembe öğleden sonra Meksikalı Peder Ruben, Santa Maria 

Draperis Kilisesi’ndeki ofisinin kapısını gülümseyen bir çehrey-

le bana açtı ve birlikte 1790’a kadar geri giden orijinal kilise 

kayıt defterlerini taramaya başladık. Göz açıp kapayan ömür-

lerin bütün kayıtları göz açıp kapayıncaya kadar sayfalarca 

önümüzden geçti durdu ve beklenen ipucu da bu esnada ortaya 

çıktı. Elena Maria de Adelburg gerçekten de bestecinin anne-

siydi; üstelik oğlunun vaftiz kaydı da kilise defterinde karşımıza 

1351 sıra numarasıyla çıkmıştı. 

Akın Yazgaç’ın Latince’den tercüme ettiği, Peder Michael 

Bagusinus’un imzasını taşıyan bu orijinal kayıt, besteci Au-

gust d’Adelburg’un İstanbul’da doğmuş olduğunu resmiyete 

kavuşturan, o ana kadar karşılaştığım yegâne belgeydi: “Yıl: 

1830. 13 Kasım’da aşağıda imzası bulunan ben bu kilisede, bu 

bölgede yaşayan yasal bir çift olan Alman delegasyonunun birinci 

tercümanı Eduardus d’Adelburg ile Franchini olarak doğmuş 

Helena’nın aynı ay ve yılda dünyaya gelmiş çocuğunu vaftiz et-

tim. Vaftiz babası, saray danışmanı ve Rus İmparatorluğu’nun 

Osmanlı Sarayı’ndaki birinci tercümanı Antonius Franchini’dir. 

Çocuğun adları Augustus, Severinus, Joannes Baptista, Antonius, 

Joseph, Maria’dır //.  Böyledir; F. Michael Bagusinus S. P.”.

August d’Adelburg, adı The Grove Dictionary of Music and 

Musicians’a girmesine rağmen, bugün matbu eserlerinin baskısı 

tükenmiş, konserlerde çalınmayan ve ne yazık ki unutulmuş bir 

besteci.

 Grove Müzisyenler Sözlüğü’ndeki makalesinde Dezsö 

Legány onun hayatını özetlerken çocukluğunun İstanbul’da 

geçtiğini ve ardından eğitimi için Viyana’ya gittiğini ve burada 

Joseph Mayseder’den keman ve Joachim Hoffmann’dan kom-

pozisyon dersleri alarak babasının bütün itirazlarına rağmen 

August d'Adelburg-Aux bords du Bosphore Senfoni 
Fantezisi (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi)

Joseph Mayseder
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profesyonel anlamda hayatını müzik 

kariyerine adadığını aktarır. Bu genç 

İstanbullu, Viyana’nın en prestijli 

okullarından, Avusturya’nın Eton’u 

sayılabilecek ve tesadüfen benim de 

seneler önce tarihî kütüphanesinde 

(onun buradaki öğrenciliğinden 

habersiz) Boğaziçi kıyılarında yaşamış 

bestecilerin eserlerinden oluşan bir op-

era konseri sunduğum Theresianum’da 

okumuştu. 

Boğaziçi’ne senfoni 
yazan besteci
1855 senesinden itibaren ise Prag, 

Leipzig ve Paris gibi şehirlerde keman 

virtüözü olarak konserler vermeye 

başlayan d’Adelburg 1859’da Peşte’de 

evlenmiş, ancak sanatsal kariyerinde ve 

bestelerinde, doğduğu İstanbul şehrini 

hiçbir zaman unutmamıştı. Nitekim 

hayatıyla ilk tanışmam, bundan çok 

seneler önce İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler Kütüphanesi’nde onun Sultan 

Abdülmecid’e ithafen bestelediği Aux 

bords du Bosphore (Boğaziçi Kıyıları’nda) 

adını taşıyan senfoni-fantezisinin 

Padişah’a sunulan orijinal matbu 

notasını (781/80) görerek gerçekleşmişti. 

O gün üniversite kapısı yakınlarındaki 

Beyazıt Meydanı’nda bulunan havuzun 

fıskiyesinden çıkan sular, Rossini’nin 

hoparlörlerden yüksek sesle çalan Wil-

liam Tell uvertürüne senkronize bir 

şekilde dans etmekteydiler. Çevremdeki 

manzarayla bir hayli tezat oluşturan 

bu hadiseye epey şaşırmıştım, ama bu 

şehirde doğmuş, Hırvat ve Rum karışımı 

bir bestecinin Boğaziçi’ni canlandırdığı 

büyük senfonik bir eser bestelemiş 

olmasına az sonra üniversite kütüphane-

sinde daha da çok şaşıracaktım.

Mahmud Ragıp Gazimihal de 1930’lu 

yıllarda saray notaları arasında yaptığı 

incelemelerinde d’Adelburg’un bu eser-

ine rastlamış ve zarif bir dille, “bu Macar 

artisti, doğduğu memleketin güzelliğine 

karşı beslediği sevgiyi canlandıran bir de 

İstanbulun Boğaz sevahilinde nam ahengi 

şevkengiz” bestelediğini Türkiye-Avrupa 

Musıki Münasabetleri adlı kitabında 

kaydetmişti. Ne mutlu ki d’Adelburg’un 

Aux bords du Bosphore’unun seneler 

sonra dünyadaki ilk kaydını, Ateş 

Orga’nın yapımcılığında ve şahsımın 

idaresinde Rudolfinum’da Prag Senfoni 

Orkestrası ile gerçekleştirdik. Bu kayıt 

önce Kalan Müzik’ten çıkan İstanbul’dan 

Londra’ya başlıklı CD albümünde 

yayınlandı ve ardından da Brilliant 

Classics tarafından Euro-Ottomania adı 

altında dünya piyasalarına ulaştı. Bu se-

zon Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde 

tekrar sahnelenecek olan V. Murad bale- 

sinin partisyonunda da kullandığımız 

d’Adelburg’un büyük orkestra için 

bestesi, onun da sihirli dünyalara 

inanan romantik bir sanatçı olduğunu, 

daha partisyona ilk bakışta bölüm 

başlıklarından dahi bizlere gösteriyor: 

Carl Jung’a epey malzeme çıkartacak 

rüyalarla dolu bu senfoni-fantezide 

birbirine bağlı ilk üç bölüm (Méditations 

et Revêries) geleneksel bir Türk manisine 

(Chanson turque) bağlanırken, Sultan 

Abdülmecid için yazılmış bir askeri marş 

(Grande Marche du Medjidié) ise yerini 

Boğaz’da ayın doğuşu ve gece şarkısına 

(Lever de la lune et Chant nocturne sur le 

Bosphore) bırakır.

Bestecinin Op. 9 sıra numarası ile 

Viyana’da A O Witzendorf Yayınevi (Gra-

ben 1144) tarafından basılan, İstanbul’a 

adanmış bu senfonik eserinden önce, 

aynı temaları kullandığı, Op. 8, Une 

Soirée aux Bords du Bosphore [Boğaziçi 

Kıyıları’nda bir Gece] başlığını taşıyan 

bir de keman ve piyano eseri yazmış 

olduğunu ise, notasını Almanya’da 

bir sahaftan temin ederek öğrendim. 

Süslü kapağında, mehtaplı bir Boğaz 

manzarasının betimlendiği ve zamanın 

İstanbul’daki Avusturya İmparatorluğu 

Büyükelçisi Baron Anton Prokesch-

Osten’in eşine ithaf edilmiş olan bu nota 

belli ki d’Adelburg’un senfoni-fantez-

isine giden yolculuğunda kendisinin 

de keman virtüözü olması itibarıyla ilk 

olarak bu temayı böylesine bir solo ke-

man ve piyano eserinde ortaya koymuş 

olduğunu bizlere göstermekte. Esasında, 

d’Adelburg’un bu eserini İstanbul’daki 

Avusturya sefiresi Irene Prokesch-

Osten’e ithaf etmesindeki muhtemel se-

beplerden bir tanesi de, bu hanımın çok 

iyi bir piyanist olmasıydı. Üstelik evlen-

meden önceki soyadıyla Irene Kiesewet-

ter, çocukluğunda Franz Schubert’i 

tanımış ve geçirdiği bir hastalıktan 

sonra iyileşince de meşhur besteci 

onun için 1827’de “Cantate zur Feier der 

Genesung der Irene Kiesewetter”i (D936) 

bestelemişti. İstanbul’un diplomasi 

hayatı o devirde işte böylesine renkli 

kişiliklerden oluşmaktaydı.    

Ritter von August Abramovicz 

adını da zaman zaman kullanan besteci 

d’Adelburg’un Türk kültürü ve müziğine 

olan bu büyük ilgisi, İstanbul doğumlu 

olmasının yanısıra, şüphesiz Doğu ilim-

leri üzerinde çalışmış oryantalist ve ter-

cüman babası Eduard von Adelburg’dan 

etkilenmiş olmasından ötürü de 

olmalıydı. Zira baba d’Adelburg, Sali-

hzade Ali Efendi’nin “Hümâyunname” 

adlı eserini Osmanlıca’dan Almanca’ya 

tercüme ederek 1855’te yayımlamıştı. 

21 Temmuz 1858’de d’Adelburg, 

Sultan Abdülmecid’in huzurunda Dol-

mabahçe Sarayı’ında bir keman resitali 

verdi. O zamanlar daha henüz kariyer-

inin başındaydı; opera, oda müziği ve 

koral türde 120’ye yakın bestesi, onun 

Irene (Kiesewetter) Prokesch-Osten

August d_'Adelburg - Une soirée aux bords du 
Bosphore ''Emre Aracı Koleksiyonu''

Miklos Zriny



Andante
45

1351. Anno Dni: 1830. Die 13. 
9
bris: 

Ego infrascriptus Domi baptizavi 

Infantem natum 

Die pma: ejusdem Mensis, et Anni ex 

legitimis Conjugibus hujus Parocie, 

id est Dno

Eduardo de Adelburg 1o. Interprete 

Legationis Germanice, et Helena nata 

Franchini

Compater fuit D. Antonius Franchini 

Consilarius Aulicus, et Primus 

Interpres Rossiaci

Imperii ad Aulam Ottomanam. 

Nomina Infantis sunt Augustus, 

Severinus,

Joannes Baptista, Antonius, 

Joseph, Maria //.   Ita est F. Michael 

Bagusinus S. P.

Transkripsyon ve tercüme: 

Akın Yazgaç

kısa ömrüne sığdıracağı yapıtlardı. Belki de besteciliğinin doruk 

noktasına 23 Haziran 1868’de Peşte’deki Milli Tiyatro’da ilk 

defa sahnelenen büyük operası Zrinyi ile ulaştı. Alman şair ve 

librettist Theodor Körner’in aynı adlı eseri üzerine bestelediği 

bu opera, 1566’daki Zigetvar Kuşatması’nda Osmanlı’ya bir süre 

direnebildikten sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın ordularına 

yenik düşen Hırvat komutanı Miklos Zrinyi’nin (1508–1566) 

yaşamı üzerine kurgulanmıştı. Böylelikle d’Adelburg kendi 

hayatındaki Hırvat ve Osmanlı unsurlarını da değerlendirme 

imkânı bulmuştu. 1871’deki Viyana Sergisi’ne bir tabloyla da 

katılan d’Adelburg çok yönlü bir sanat adamıydı, ancak ne 

yazık ki bu sergiden iki sene sonra 20 Ekim 1873’te Viyana’da 

akıl hastası olarak vefat etti.

Beyoğlu’ndaki Santa Maria Draperis Kilisesi’nin 

basamakları önünde beklenmedik bir anda durduğum o 

gün, meğer müziğini keşfederek kaydettiğim, okulunda 

hiç farkında olmadan konser sunduğum İstanbullu besteci 

August d’Adelburg’un dünyasına açılan sihirli bir kapının 

eşiğindeymişim. İyi ki Edith Nesbit’i okuyorum şu aralar; 

hayatımızdaki görünmeyen pek çok kapının önünde 

neden durduğumuzu, bazen hedefi yokmuş gibi çıktığımız 

yolculukların hedeflerinin esasında çoktan konmuş olduğunu, 

bize en iyi, onun gibi yazarlar anlatıyorlar. İstanbul belki 

d’Adelburg’u unuttu, ama o, müziğinde İstanbul’u ve renkli 

kişiliklerini hiç bir zaman unutmayacak ve kimseye de unuttur-

mayacak... 

D. O. M.
   NOBILI ELENAE MARIAE DE

ADELBURG EX STIRPE FRANCHINI

SACRO-CAESAREAE-REGIAE APOS:

TOLICAE MAJESTATIS PAENES

FULGIDAM PORTAM PRIMI INTER

PRETIS UXORI, FLORENTE AETATE 

EX HAC MISERIARUM VALLE AD MI

SERICORDIARUM PATREM EVOLATAE

   

PIAE IN DEUM, BENIGNAE IN

PROXIMUM, MISERICORDI IN PAU

PERES, VIRO CONCORDI, IN OMNI

VITAE STATU VERAE CHRISTIANAE

DILECTISSIMAE CONJUGI, MARITUS

LUGENS MONUMENTUM EX MAR

MORE VIRTUTUM IN MEMORIAM

IN CORDE PERENNIUS MANSURAM

POSUIT

    NATA ANNO M.DCCC.VII. NUPTA

DIE II FEBRUARİİ M.DCCC.XXX

DECESSIT DIE XII JANNUARİİ

M.DCCC.XXXI.

Elena Maria de 
Adelburg’un 

Mezar Kitabesi

August Ritter von 
Adelburg’un 
Vaftiz Kaydı

Zrinyi operasının ilk temsilinin 
yapıldığı Peşte'deki Milli Tiyatro
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1745 yılı sonların-

da, Londra’daki 

İtalyan Operası 

yöneticileri, yıl-

lardır istedikleri 

başarıyı elde edebilmek için 

o tarihlerde İtalya’da adını 

duyurmaya başlayan bir 

Alman besteciyi İngiltere’ye 

davet etmişlerdi. Henüz 32 

yaşındaki bu bestecinin adı 

Christoph Willibald Gluck 

idi ve Londra için opera 

yazmanın, dönemin ünlü 

ustası Handel’e meydan 

okumak anlamına geldiğinin 

farkındaydı. Zaten İtalyan 

Operası’nın yöneticileri, ken-

dilerine rakip konumundaki 

Handel’in bile bir türlü kayda 

değer bir başarı elde edeme-

mesi üzerine, çareyi Gluck’u 

davet etmekte bulmuşlardı. 

Londra’da yaklaşık iki yıl 

kalan ve bu süre zarfında iki 

sahne yapıtı sahneleyen Gluck, ne yazık 

ki yöneticilerin beklediği canlanmayı 

gerçekleştirememişti. Handel ile birlikte 

konser vermişler, genç besteci onunla 

aynı sahneyi paylaştığı için çok heyecan-

lanmış ancak büyük ustanın dudakların-

dan, günümüzde tüm kaynaklarda yer 

alan şu ilginç sözler dökülmüştü: “Kont-

rpuan konusunda ancak benim aşçım 

kadar bilgisi var.”

Christoph Willibald Gluck, 2 Temmuz 

1714 günü Bavyera’nın küçük bir kasaba-

sında, Erasbach’ta dünyaya geldi. Babası, 

aile mesleği olan orman koruculuğuyla 

yaşamını kazanıyor, oğlunun da yetiş-

kin bir adam olduğunda kendi yerine 

geçeceğini düşünüyordu. 1717’de aile 

Bohemya’ya taşınmış ve baba, mesleğini 

varlıklı ailelerin yanında sürdürmeye 

başlamıştı. Gluck 12 yaşına geldiğinde 

temel eğitiminin yanı sıra müzik konu-

sunda da bazı bilgiler edinmişti; ailesi 

bu konuda deneyimli olmadığı için oğul-

larına yardım etmekten uzaktı. Bir yıl 

sonra, 1727’de delikanlılığa adım atmakta 

olan Gluck ailesini terk ederek Prag’ın 

yolunu tuttu. Bu ayrılışın nedeni tam 

olarak bilinmemekle birlikte, 

delikanlının baba mesleği-

ni seçmek zorunda kalma 

korkusu, en büyük etken 

olmalıydı. Müziği bir meslek 

olarak seçme düşüncesindeki 

Gluck, Prag’ın bu iş için en 

iyi kentlerden biri olduğunun 

bilincindeydi. Yaklaşık 10 yıl 

kaldığı bu kentte, bir süre 

üniversite eğitimi almış, mü-

zik bilgisini iyice ilerletmiş, 

kilisede orgcu olarak çalış-

mıştı.

1736’ya gelindiğinde 

artık daha büyük bir kente, 

müziğin ve sanatın çok daha 

önemli olduğu bir merkeze 

gitmesi gerektiğini düşünüp 

Viyana’ya yerleşmişti. Baba-

sının da bir süre hizmetinde 

çalıştığı Lobkowitz Ailesi’nin 

himayesinde müzik eğitimini 

ilerletmiş, tanıştığı soylula-

rın desteğiyle bir yıl sonra 

Milano’ya gitmişti. Bu kent İtalyan ope-

rası konusunda kendini geliştirebileceği 

merkezlerden biriydi. Kısa sürede ünlü 

besteci Giovanni Battista Sammartini’nin 

öğrencisi olmuş, 26 Aralık 1741 gecesi ilk 

operası Artaserse’yi sahneletmeyi başar-

mış ve dinleyicinin beğenisini kazanmıştı. 

İzleyen yıllarda Milano ve diğer İtalyan 

kentleri için opera siparişleri almış, döne-

min sahne yapıtlarının benzeri, tümüyle 

İtalyan zevkinin ürünü olan eserlere imza 

atmıştı. Operaların önemli bir bölümü-

nün librettosu, o günlerin ünlü metin 

2014 yılı, müzik tarihine “Reform Operaları” ile geçen Alman 
besteci Christoph Willibald Gluck’un 300’üncü doğum yılı. 

Bestecinin yaşam öyküsünün satırbaşlarını sizler için derledik.

NOTALAR VE SÖZCÜKLER
Aydın Büke
aydin.buke@andante.com.tr

Christoph Willibald Gluck

GLUCK

DOSYASI

Joseph Duplessis'in 1775 tarihli 
tablosunda Christoph Willibald Gluck 

(Kunsthistorisches Museum Wien)



Andante
47

yazarı Pietro Metastasio’nun kaleminden 

çıkmıştı. 1744 yılı sonunda Torino’da 

sahnelenen Poro operasının kazandığı 

başarı, onun Londra’ya davet edilmesini 

sağlamış ancak İngiltere’de sahnelediği 

iki yapıtı hem onun hem de opera yöneti-

cilerinin beklediği etkiyi yapmamıştı.

İlk etkilendiği kişi, 
Adolph Scheibe 
olmuştu
1746 yılı ortasında İngiltere’den 

ayrılan Gluck, sonraki 6 yıl boyunca 

Avrupa’nın değişik kentlerinde dolaştı. 

Sıklıkla Viyana’ya uğruyor ancak sonra-

sında Hamburg, Prag, Kopenhag ya da 

İtalya’da yeni sahne yapıtlarını sahneli-

yordu. Bu gezilerin büyük bir bölümünü 

Pietro Mingotti’nin opera topluluğuyla 

gerçekleştirmiş, Viyana’da olduğu za-

manlarda ise, aralarında Semiramide’nin 

de olduğu sahne yapıtlarına imza atmış-

tı. Bu gezi yıllarının en önemli kazancı, 

Kopenhag’da Johann Adolph Scheibe 

(1708-1776) ile karşılaşması olmuştu. O 

tarihlerde kariyerinin sonlarına yaklaş-

mış olan Scheibe, eğitimini Leipzig’de 

tamamlamış, Hamburg’da uzun yıllar 

Der Critische Musikus adlı müzik der-

gisini çıkarmış, sonrasında Danimarka 

Sarayı’nda müzik yöneticiliğine dek 

yükselmişti. 1750’lere doğru, değişmekte 

olan müzik dilini savunmuş, Barok bes-

tecilerin yapıtlarını “eski moda” olarak 

tanımlamıştı. 1737’de dergisinde yayım-

ladığı bir yazıda, isim vermeden Bach’ın 

stilini eleştirmiş, yoğun kontrpuan yazısı-

nın, ezgi çizgisini izlemeyi güçleştirdiğini 

ifade etmişti. Scheibe’nin opera konu-

sunda da oldukça yenilikçi fikirleri vardı. 

Thusnelde adlı tek operasının önsözünde 

bu konudaki düşüncelerini kaleme alan 

Scheibe, uvertürlerin operayla müzikal 

birliktelik içinde olması gerektiğine, 

aryalardan önce yer alan resitatiflerin 

de seyirciyi duygusal yönden gelecek 

parçaya hazırlamasının önemine vurgu 

yapıyordu. Scheibe’nin düşüncelerinin 

Gluck’u nasıl etkilediği, bir süre sonra 

besteleyeceği “Reform Operaları” ile iyice 

ortaya çıkacaktı.

Gluck 1752 yılından sonra Viyana’ya 

yerleşmişti; bir süre önce evlendiği Maria 

Anna Bergin varlıklı bir aileye mensup 

olduğu için, bu birliktelik, bestecinin 

maddi yönden rahatlamasını sağlamıştı. 

Aynı tarihlerde Viyana’daki soylular ve 

sarayla da iyi ilişkiler içindeydi. Bu bağ-

lantılar ona yeni iş olanakları sağlıyor, 

kentin müzik yaşamındaki önemli deği-

şimlerden hemen haberdar oluyordu. 

Saksonya-Hildburghausen Prensi Joseph 

Friedrich Wilhelm’in özel orkestrasının 

müzik yöneticisi olmuş, Le Cinesi (Çinli-

ler) operası kraliyet ailesinin huzurun-

da seslendirilmişti. O günlerde opera 

yöneticileri Fransız komik oyunlarının 

Viyana izleyicisinin daha çok ilgisini 

çekebileceğini düşünerek Paris’te başarı 

kazanmış bazı yapıtları uyarlama yoluna 

gitmişlerdi. Gluck önceleri Fransızca 

oyunlara yeni aryalar yazarak işe başla-

mış, sonrasında kendi komik operalarını 

yaratmıştı. Yaklaşık sekiz yıllık bir süre 

boyunca bestelediği bu yapıtlar içinde, Le 

Cadi dupé (Budala Kadı) ve Le Rencont-

re imprévue (Beklenmedik Karşılaşma) 

en başarı olanlarıdır. Bu arada 1756’da 

Roma’ya yaptığı bir gezi sırasında Papa 

XIV. Benedict kendisini, “Altın Mahmuz 

Şövalyesi” unvanıyla ödüllendirmişti.

Librettist Calzabigi ile 
çalışmaya başlıyor
1760 başlarında Viyana’ya gelen ilginç 

bir kişi, kısa zamanda Gluck’la yakın 

dostluk kurmuştu. Besteciyle aynı yaşta 

olan, uzun süre Paris’te yaşayan, Diderot 

ve Rousseau’nun “doğal olana dönüş” 

fikirlerinden çok etkilenen bu kişi, Rani-

ero de Calzabigi idi. Giacomo Casanova 

ile yakın arkadaşlığı, onun da maceralı 

Gluck, müzik çevreleri 
tarafından gerçek bir otorite 
olarak kabul edilmiş, Mozart, 

babasına gönderdiği mektupta, 
yaklaşık bir ay önce ilk 

sahnelemesi yapılan Saraydan 
Kız Kaçırma operasıyla ilgili 

şunları yazmıştı: “Operam dün 
Gluck’un isteği doğrultusunda 

bir kez daha sahnelendi ve 
Gluck, eser hakkında bana 

övgü dolu sözler söyledi, yarın 
onunla yemek yiyeceğim.” 

Christoph 
Willibald Gluck

1714-1787
Bernardo Bellotto'nun fırçasından 18'inci yüzyıl 
Viyana'sı (Kunsthistorisches Museum Wien)
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bir yaşam sürmüş olabileceğini düşün-

dürüyordu. Calzabigi metin yazarı olarak 

birtakım çalışmalar yapmıştı. Gluck’la 

fikirleri önemli paralellikler gösteriyordu. 

Önce Don Juan balesi için birlikte çalış-

mışlar, sonrasında opera tarihinde çığır 

açacak üç sahne yapıtına imza atmışlardı. 

1762 Ekim ayında sahnelenen Orfeo ed 

Euridice, hem konu olarak, hem de pren-

sipte operanın başlangıç noktasına geri 

dönmüş, tıpkı Claudio Monteverdi’nin 

yaptığı gibi metnin önemini arttırmıştı. 

Gluck ve Calzabigi’nin diğer ortak ça-

lışmaları, 1767’de sahnelenen Alceste ve 

1770’de tamamlanan Paride ed Elena idi. 

Gluck, Alceste operasını 1769’da bastırdı-

ğı zaman, yapıtı Toskana Dükü Leopold’a 

ithaf etmiş ve partisyonun başına eklediği 

önsözle, sahne yapıtlarında yapmak is-

tediği yenilikleri, müzik tarihine “Opera 

Reformları” olarak geçen uygulamaları 

açıklamıştır (Bu ünlü önsöz metnini 

Gluck dosyamızda bulabilirsiniz. Editö-

rün Notu).

Gluck’un, Calzabigi ile uygulamaya 

koyduğu yeniliklerin en önemli olanları 

şunlardı: Müzik metnin hizmetinde olma-

lı, aryalar tekrarlı (da capo) değil, baştan 

sonra kesintisiz bestelenmeli, koro, tıpkı 

Antik Yunan tragedyalarında olduğu 

gibi önemli bir rol oynamalı, bale ve 

pantomim sahnelemenin önemli bir par-

çası olmalıydı. Ayrıca yapıtın başındaki 

uvertür, opera ile müzikal bir bağ içinde 

bestelenmeliydi. 

Gluck, Viyana’da Fransız diplomat 

François-Louis Gand Le Bland Du Roullet 

ile tanışmış, onun Racine’in trajedisinden 

bir opera librettosuna dönüştürdüğü 

Iphigénie en Aulide ilgisini çekmişti. Bu ta-

rihlerde İmparatoriçe Maria Theresia’nın 

kızı Marie Antoinette, Fransa tahtının 

varisi ile evlenerek Paris’e yerleşmiş, 

Avrupa’nın iki köklü hanedanı eski düş-

manlıklarını unutmaya karar vermişti. 

Paris Operası yöneticileri, bir zamanlar 

Gluck’dan ders alan Marie Antoinette’in 

desteğini de sağlayarak, besteciyi Paris’e 

davet ettiler. 1773 yılı sonbahar aylarında 

Paris’e gelen Gluck hemen işe koyulmuş, 

yeni operanın hazırlıkları müzik çevre-

lerinde heyecana neden olmuş, herkes 

merakla ilk sahnelemeyi beklemeye 

başlamıştı. 19 Nisan 1774 günü ilk kez 

oynanan  Iphigénie en Aulide büyük beğe-

ni kazanmış ancak 10 Mayıs’ta Kral XV. 

Louis’nin ölümüyle başlayan yas sürecin-

de sahnelemeye ara verilmişti. Gluck bu 

süreci, Orfeo ed Euridice operasını Fran-

sız seyircisi için düzenlemekle geçirmişti. 

Besteci yalnızca metni Fransızcaya aktar-

makla kalmamış, Viyana versiyonunda 

bir kastrato tarafından canlandırılan 

Orfeo rolünü tenor için düzenlemişti. 2 

Ağustos 1774 günü sahnelenen Orphée et 

Euridice’in temsiline, Marie Antoinette 

Fransa Kraliçesi olarak katılmış, besteci 

yapıtı yayımlarken ona ithaf etmişti. 

Paris’te kazandığı başarılar Viyana’da da 

yankı bulmuş, Gluck yıl sonunda dön-

düğü ülkesinde, “Saray Bestecisi” olarak 

atanmış ve önemli bir maddi gelirin sahi-

bi olmuştu.

Mozart’ın Gluck’a 
yönelik hayranlığı
Ünü giderek artan Gluck sonraki yıl-

larda Paris için yeni operalar bestelemeyi 

sürdürdü. Ancak Paris müzik çevreleri 

yıllardır, özellikle opera söz konusu ol-

duğunda, iki karşı gruba ayrılmaya çok 

alışık olduğu için, bir süre sonra İtalyan 

besteci Niccolò Piccinni ile Gluck’un sa-

natsal bir düello içine girmesini ister hale 

gelmişti. Her iki besteciye de aynı libret-

toyu besteletmeyi düşünmüşler ancak 

bunun farkına varan Gluck son anda 

yazdıklarını sahneletmekten vazgeçmişti. 

1779’a dek aralıklarla Paris’e giden beste-

ci, Alceste’nin Fransızca versiyonundan 

başka, Armide, Iphigénie en Tauride ve 

Echo et Narcisse adlı operaları bestelemiş-

ti. 1779’da, bozulan sağlığının da etkisiyle 

Viyana’ya dönmüş, 1787’deki ölümüne 

dek yaşamını burada sürdürmüştü. Mü-

zik çevreleri tarafından gerçek bir otorite 

olarak kabul edilmiş, Mozart, 7 Ağustos 

1782 tarihinde, babasına gönderdiği 

mektupta, yaklaşık bir ay önce ilk sah-

nelemesi yapılan Saraydan Kız Kaçırma 

operasıyla ilgili şunları yazmıştı: “Operam 

dün Gluck’un isteği doğrultusunda bir kez 

daha sahnelendi ve Gluck, eser hakkında 

bana övgü dolu sözler söyledi, yarın onun-

la yemek yiyeceğim.” 

Bu tarihten 5 yıl sonra, 15 Kasım 1787 

günü, Christoph Willibald Gluck yaşama 

veda etti. Operaya getirdiği yenilikler, 

özellikle Alman bestecilerin yapıtlarının 

gelişiminde önemli bir rol oynayacaktı. 

Gluck öldüğü günlerde Don Giovanni 

operasının temsili için Prag’da bulunan 

Mozart, Viyana’ya döndükten bir süre 

sonra yıllardır beklediği sabit gelirli bir 

işe kavuşabildi. Genç bestecinin opera 

hakkındaki fikirleri, ilk bakışta, metnin 

ön planda olmasını savunan Gluck’la 

oldukça farklılık gösteriyordu. Saraydan 

Kız Kaçırmayı bestelediği günlerde ba-

basına bu konuda şunları yazmıştı: “Bir 

operada metin, daima müziğin sadık kızı 

olmalıdır. Neden İtalyan operalarının 

bunca sevildiğini zannediyorsunuz? Müzik 

her şeyi unutturduğu için kimse metnin 

üzerinde durmuyor.” Ancak Mozart’ın bu 

satırlardan hemen sonra yazdıkları, onun 

gerçek fikrini ortaya koyuyordu. O da 

tıpkı, Calzabigi ile başarılı bir işbirliğine 

imza atan Gluck gibi, metin-müzik birlik-

teliğine çok önem veriyordu: “Aslında en 

iyisi, tiyatrodan anlayan iyi bir bestecinin, 

zeki bir şairle ki, böyle birine rastlamak 

Anka kuşu ile karşılaşmak kadar güç, 

ortak çalışmasıdır.” 
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Gluck, Calzabigi ile ortak çalışması 
olan Paride ed Elena operasını 
1770 yılında tamamladı.
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GLUCK VE ÇAĞI
MÜZİK

Christoph 
Willibald Gluck

1714-1787

1714 
Ch. W. Gluck doğdu.

C. Ph. E. Bach doğdu.

1722 

Rameau, Traité de l’harmonie.

Bach, İyi Düzenlenmiş Klavye, I. 

Defter.

1723 

Bach, Leipzig Thomas Kilisesi         

Kantoru oldu.

1727 
Gluck, ailesinin yanından ayrılarak 

Prag’a gitti.

1729 
Bach, BWV 244 Matthäus Pasyon.

1732 
Haydn doğdu.

Londra’da Covent Garden Operası 

açıldı.

1736 
Gluck Viyana’ya gitti.

Pergolesi öldü.

1737 
Gluck Milano’ya gitti, Sammartini’den 

ders almaya başladı.

1741 
Gluck, Arteserse.

Vivaldi öldü.

1742 

Bach, BWV 988 Goldberg Çeşitlemeleri.

Handel, Messiah.

1745 

Gluck Londra’ya gitti, Handel ile 

karşılaştı.

1746
Gluck Londra’dan ayrıldı, altı yıl 

değişik kentlerde dolaştı.

1750 

Gluck evlendi.

Bach öldü.

1752 

La serva padrona’nın Paris’te 

sahnelenmesi opera çevrelerinde 

tartışmalara yol açtı.

1756 

Gluck Roma’da “Altın Mahmuz 

Şövalyesi” unvanı aldı.

Mozart doğdu.

1757 

Handel öldü.

1759
Haydn, I. Senfoni.

1761
Gluck, Don Juan.

Haydn, Prens Esterhazy’nin 

şatosunda müzik yöneticisi oldu.

1762
Gluck, Orfeo ed Euridice.

1767
Gluck, Alceste.

Telemann öldü.

1770
Gluck, Paride ed Elena.

Beethoven doğdu.

1774
Gluck, Iphigénie en Aulide.

1777
Gluck, Armide.

1779
Gluck, Iphigénie en Tauride.

1782
Gluck ve Mozart Viyana’da buluştu.

Mozart, Saraydan Kız Kaçırma.

Paganini doğdu.

Joh. Chr. Bach öldü.

1787
Gluck öldü.

Mozart, Don Giovanni.

Gluck

Handel

Telemann

Leipzig Aziz Thomas Kilisesi

Paganini

Mozart
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1774
XVI. Louis Fransa Kralı oldu.

Küçük Kaynarca Antlaşması imzalan-

dı, Kırım bağımsız oldu.

1780
II. Joseph, Kutsal Roma - Germen 

İmparatoru oldu.

1770
Marie Antoinette, Fransa veliahdıyla 

evlendi.

1756
Yedi Yıl Savaşları başladı.

1745
I. Franz, Kutsal Roma - Germen 

İmparatoru oldu.

1727
II. George İngiltere Kralı oldu.

1787
Schiller, Don Carlos.

SANAT - FELSEFE - BİLİM

GENEL TARİH

1714
Leibniz, Monadoloji.

G. Fahrenheit, kendi adıyla anılan 

termometreyi buldu.

1724
I. Kant doğdu.

1742
A. Celsius, santigrat ölçekli 

termometreyi buldu.

1745
J. Swift öldü.

1746
Goya doğdu.

Diderot, Felsefi Düşünceler.

1748
Hume, İnsan Anlığı Üzerine Deneme.

1749
Goethe doğdu.

Diderot, Körler Üzerine Mektup.

1750
Rousseau, Bilimler ve Sanatlar 

Üzerine Söylev.

1751
Diderot’nun yönetiminde 

yayımlanmaya başlanan 

Encyclopédie’nin ilk cildi çıktı.

1759
Schiller doğdu.

Voltaire, Candide.

1761
Rousseau, Julie.

1762
Rousseau, Emile, Toplum Sözleşmesi.

1764
Voltaire, Felsefe Sözlüğü.

1770
Hegel doğdu.

1774
Goethe, Werther.

1714
Hannover Hanedanından I. George, 

İngiltere Kralı oldu.

1715
XIV. Louis öldü, yerine XV. Louis 

geçti.

1718
Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı - 

Avusturya - Venedik arasındaki savaş 

sona erdi

Lale Devri başladı.

Kant

Goethe

Yedi Yıl Savaşları patladığında 
besteci Gluck 42 yaşındaydı.

GLUCK

DOSYASI
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Uğur Tanyeli, Jale N. Erzen’in Mimar Sinan 

Estetik Bir Analiz isimli kitabı için yazdığı 

önsözde, ulusçu tarihçiliğin dayanak nok-

talarından birisinin, dehalar etrafında tarih 

tanımlama olduğundan bahseder. Müzik 

tarihinin en önemli safhalarından biri olan 1. Viyana Okulu da, 

benzer bir yaklaşımla, Haydn-Mozart-Beethoven’ın dehaları 

etrafında şekillendirilen bir anlayış ortaya koyar. Bu anlayış, 

tarihi kavrama konusunda birtakım avantajlara sahip olsa da, 

özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısının çok boyutluluğunu yansıt-

maktan uzaktır. 

Bu dönemin karmaşıklığını açıklayabilmek için, şöyle bir ör-

nekten faydalanabiliriz: 1740 yılında tahta çıkan Prusya Kralı 

II. Frederick, emrinde çalışan müzisyen Carl Philippe Em-

manuel Bach’tan ısrarla yeni İtalyan stilinde sonatlar yaz-

masını istemiştir. Bu yeni stil, kolay anlaşılır cümleleri, 

bu ifadeleri destekleyen sade armonileri ve bi-

çimde denge arayışıyla, klasik dönemin temel 

özelliklerini önceden belirleyen bir anlayışa 

sahiptir. Bu özellikler, aydınlanma çağının 

insan aklını yücelten prensipleriyle özdeştir. 

Aynı dönemlerde, 1747 yılında Carl Philip-

pe Emmanuel’in babası Johann Sebastian 

Bach’ın aynı krala sunduğu, kralın yazmış 

olduğu bir tema üzerine yapılandırılmış 

olan Müzikal Sunu (Musikalisches Opfer, 

BWV 1079) isimli eser, tam aksi yönde, eski 

kontrapuntal anlayışları yansıtmaktadır. 

Aydınlanma düşünceleri önce İngiltere 

daha sonra Fransa’daki filozoflar arasında 

filizlenmiş, giderek geniş halk kitleleri ara-

sında yankı bulmuş ve nihayet Fransız 

Devrimi’yle birlikte monarşilerin so-

nunu getiren bir süreci başlatmıştır. 

Ancak bu, Aydınlanma düşünceleri-

nin monarşik yönetimlerin başındakiler tarafından dışlandığı 

anlamına gelmez. Yukarıdaki örnekte de bahsedildiği gibi, 

Aydınlanma idealleri, 18. yüzyıl boyunca pek çok kral, prens, 

aristokrat hatta din adamı tarafından da savunulmuştur.

Operanın İtalya’da doğuşu
Bu çok boyutlu sürecin yansımaları, opera alanında da gö-

rülür. Opera, soylu olmayan aristokratların yönetimi altındaki 

İtalyan şehir devletlerinde bir ileri Rönesans fikri olarak ortaya 

çıkmıştı. Bu şehir devletler ticaret veya bankacılıkla uğraşan 

aileler tarafından yönetiliyordu. Bu aileler köken olarak soylu 

değillerdi. Ancak siyasi gücün sürdürülmesinde “imajın” öne-

mini keşfetmişlerdi. Yarattıkları imajı, kökenlerinin çok eski 

uygarlıklara, örneğin, Antik Yunan’a dayandığı söylencesi 

üzerine inşa etmişlerdi. “Antik Yunan Kökleri”, onları 

hem soylu yapıyor hem de Hıristiyanlığa dayanan 

feodal sistemin karşısına çok güçlü bir seküler 

kültürle çıkmalarını sağlıyordu. Floransa’da 

doğan opera, kısa sürede, diğer bölgeleri yö-

neten aristokratlar tarafından da benimsendi, 

ancak bu türün temel değişikliklere uğraması 

Venedik’te gerçekleşti. 

Barok müzik üzerine önemli çalışmalar 

yapan müzikolog John Walter Hill’e göre 

Venedik’te operanın yaygınlaşmasına 

sebep olanlar, Febiarmonici (Apollon’un 

müzisyenleri) denilen amatör ruhlu, gez-

gin müzisyenlerdi. 

Onların Venedik’te yerleşmelerinin 

altında yatan iki önemli neden vardı. 

Birincisi, Venedik’te varlığını sürdüren 

commedia dell arte geleneğiydi. Yani 

aristokrasinin belli oranda finansal 

desteğini alıp, bunun yanı sıra, halka 

bilet satarak bir tiyatroyu hayatta 

Ekonomik, toplumsal, kültürel gerekçelerle tıkanan İtalyan 
Operası’nın önünü, yenilikçi yaklaşımıyla açma misyonu, 

besteci Christoph Willibald Gluck’e düşmüştü. O da, bu 
misyonun gereğini, kendisinden 100 yıl sonra doğacak 

Richard Wagner’i bile derinden etkileyecek biçimde 
layıkıyla yerine getirdi. 

Dönüşen toplum yapısı ve 
Gluck’un opera reformu

DÜŞÜNMEK VE DİNLEMEK
Onur Türkmen
onur.turkmen@andante.com.tr

GLUCK
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C. W. Gluck'un Paris'teki Opéra 
Garnier'de bulunan heykeli
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tutmak düşüncesi Venedik’te oluşmuştu. 

İkinci sebep ise, Venedik’in değişen sos-

yo-ekonomik ve kültürel yapısıyla ilgiliy-

di. Venedik 16. yüzyıla kadar Avrupa’nın 

ticaret ve imalat merkeziydi. Ancak 

Portekiz, İspanya, İngiltere ve Hollanda 

gibi güçlü donanmalara sahip ülkelerin 

kapitalizme zemin hazırlayan keşif ve 

kolonileşme hareketleri sayesinde, eski 

ticaret yolları devreden çıkmış, iktisadi 

sistemler temelden değişmeye başlamıştı. 

Bu sert değişim karşısında Venedik eski 

görkemli günlerini tamamen yitirmemek 

amacıyla bir kültür-turizm kenti olmaya 

doğru yöneldi. Venedik’te ilk opera sa-

lonu 1637’de açıldı. O dönemde opera, 

yeni bir tür olarak, soylular ve zenginler 

tarafından kabullenilmiş ve toplumun 

daha alt tabakalarında büyük merak 

uyandırmıştı. Bu sebeple Venedik’te altı 

hafta süren karnaval sezonu boyunca 

sahnelenen eserler büyük bir ilgiyle karşı-

landı. Temsiller herkese açıktı ancak bilet 

fiyatlarının çok pahalı olması sebebiyle 

bu yapımlar yine soylular veya zenginler 

tarafından izlenebiliyordu. 

Opera kalıplar 
içine sıkışıyor
Ancak tüm çekiciliğine rağmen opera, 

soylular ve onların yönettiği akademi-

a’lardan beklenilen maddi desteği göre-

medi;  bu sanatın karlı bir yatırım olabi-

leceğine dair bir inanç oluşmadı. Bu yüz-

den Venedik operaları diğer bölgelerdeki 

geniş kadrolar, koro kullanımı, sahne 

efektleri, zengin dekorlar gibi imkanlara 

sahip olamadı. Bunun yerine yapımlar 

“yıldız şarkıcı” kavramı üzerine odaklan-

dı. Bu odaklanma sonucunda yıldızların 

yeteneklerini sergileyebilecekleri aryalar, 

dramatik yapıyı ikinci plana itecek biçim-

de, eserlerin merkezine yerleşti. Aryala-

rın yapıları netleşmeye ve kalıpların içine 

girmeye başladı. Venedik’te amatör ruhla 

başlayan opera girişimleri, bu müziğin 

bir endüstriye dönüşmesi ve bu yönde 

kalıplaşması doğrultusunda atılan sağlam 

bir adımla sonuçlandı. Böylece bir Röne-

sans fikri olarak doğan ve özgür bir birey 

olarak insanın düşüncelerini sınırsız 

biçimde yansıtma amacını taşıyan opera 

yepyeni bir yola girmiş oldu. Şarkıcıları 

ön plana çıkartacak belirli arya kalıpları 

eserlerin merkezine yerleşti. 

Venedik’teki bu önemli dönüşüm 

17. yüzyılın ikinci yarısında başlayıp 18. 

yüzyılda da devam eden bir çatallanmayı 

başlatmıştır. Opera sanatı, özellikle Lond-

ra gibi dönemin en zengin şehirlerinde 

endüstrileşerek, dramanın ikinci planda 

kaldığı, kastratolar ve sopranoların ön 

planda olduğu bir yönde gelişmiş, öte 

yandan merkezileşmenin, monarşik 

devlet yapısının güçlü olduğu ülkelerde 

ise dramanın ön plana çıktığı, siyasi 

propagandanın bir parçası olarak şekil-

lenmiştir. Bu ikinci durumun en belirgin 

biçimde kurumsallaştığı ülke Fransa’dır. 

17. yüzyılın son çeyreğinde Versailles 

Sarayı’nda besteci Jean Baptiste Lully 

önderliğinde dramatik kurgunun, bale-

nin, koro bölümlerinin önemli olduğu bir 

anlayış yerleşmiştir. 

Operanın endüstrileşmeyle özdeş 

yüzünün en belirgin oluşumlarından biri 

de Komik Opera’nın (opera buffa) ortaya 

çıkmasıydı. İtalya’da Napolili aristok-

ratların himayesinde başlayan bu akım 

kısa sürede benimsenmiş, hem bağımsız 

opera evlerinde hem de aristokratların 

himayesinde yapılan temsillerle hızla 

yaygınlaşmıştı. Komik Opera’nın etkileri 

yalnızca opera alanında görülmedi; Ay-

dınlanma fikirleriyle koşut klasik dönem 

eğilimlerinin ortaya çıkmasında önemli 

pay sahibi oldu.

Çıkış yolları aranıyor
Yaşanan endüstrileşme sonucunda 

operada dramatik öğelerin ikinci plana 

itilmesi, bazı entelektüeller arasında 

tepkiyle karşılanarak çözüm yolları aran-

mıştı. 17. yüzyılın sonlarında Venedik’in 

önde gelen şair ve filozoflarından biri 

olan Apostolo Zeno, bu yönde yeni bir 

akım başlatmıştı. Zeno, Venedik ope-

ralarının şarkıcı merkezli yapımlarına 

karşılık, dramatik tutarlılığı merkeze alan 

bir anlayışı hayata geçirmek istedi. Bu 

anlayışa dayanak olarak da Aristo’nun 

Poetics isimli yapıtında tarih ve şiir üzeri-

ne söylediklerini merkeze aldı. 

Aristo’ya göre, tarih anlatısı, yalnızca 

bizleri bugün olanlar ve ileride olacaklar 

konusunda uyarabilirse değer kazana-

bilirdi. Böyle bir çıkarıma yol açmayan 

tarih anlatısının topluma hiçbir faydası 

olamazdı. Bu doğrultuda Zeno, operala-

rın, içeriği ön plana çıkartan, bir mesaj 

kaygısı taşıyan yönünü geliştirmek istedi. 

Zeno’nun düşünceleri doğrultusunda, 

operada meydana gelen değişikliklere, 

Klasik Yunan felsefesine referans vermesi 

sebebiyle Yeni-Klasikçi Reform denilir 

(Neo-Classical Reform). Aynı doğrultuda 

18. yüzyılda İtalyan operasında, dramatik 

akışa önem veren Fransız operasından 

öğeler alan akımlar da baş gösterdi. Bu 

akımları sağlam bir temele oturtan beste-

ci ise Christoph Willibald Gluck oldu. 

Gençliğinde Milano, Viyana, Londra 

gibi önemli merkezlerde dersler alıp 

çalışmalar yapan bu Bohemyalı besteci, 

Viyana’daki ilk önemli başarılarını, dö-

nemin büyük saray şairi, libretto yazarı 

Metastasio’nun yapıtları üzerine beste-

lediği operalarla kazanmış ancak saray 

çevrelerinin beğenisini kazanmasına 

rağmen Metastasio’nun bir türlü gözüne 

girememesi sebebiyle Viyana’da tam ola-

rak tutunamamıştı. Gluck’un Viyana’da 

sağlam bir yer edinmesi, Fransız operala-

rını İtalyan stiliyle birleştirmeye meraklı 

bir kont olan Durazzo sayesinde oldu. 

Durazzo’nun bu çabaları, 7 Yıl Savaşları 

boyunca ekonominin bozulması, İtalyan 

müzisyenlerin bu sebeple saraydan ayrıl-

maları ve onların yerine koyacak bir fikir 

arayışıyla ilişkiliydi. Gluck, Durazzo saye-

sinde şair/librettist Ranieri Calzabigi ile 

tanıştı. Calzabigi, Yeni-Klasikçi Reform’a 

bağlı olmasına rağmen arya kalıplarını 

çok katı biçimler içine sokan Metastasio 

tarzı operalara şiddetle karşı çıkıyor ve 

yeni bir yol arıyordu. 

Gluck’un reformları 
ticarileşmeye yanıttı
Gluck-Calzabigi ortaklığı, yaşadıkları 

dönemde de reform olarak nitelendiri-

len eserler üretti. Bu yapıtlar, operanın 

doğuşunda olduğu gibi, Antik Yunan ti-

yatrosunu örnek alıyordu. Süslemelerden 

Christoph 
Willibald Gluck

1714-1787

Opera sanatı İtalya'nın Floransa kentinde doğdu.
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arındırılmış ezgiler, belirli arya kalıpları 

yerine dramatik akışı ön plana alan yapı, 

pantomim ve koro bölümleriyle destek-

lenen anlatım, bu reformun en temel 

özellikleriydi. Şarkıcı merkezli operanın 

yarattığı derleme eser (pasticcio) gibi kav-

ramlar kesin olarak dışarıda bırakılmıştı. 

Gluck’un Reform Operaları, özellikle 18. 

yüzyılda operadaki ticarileşmeye verilen 

güçlü bir yanıttı ve gücünü aristokrasiden 

alıyordu. Gluck’un Viyana’da çalıştığı 

dönemde en büyük destekçisi Kraliyet 

Sarayı, Paris’te çalıştığı dönemde ise, 1774 

yılında Fransa Kraliçesi olan eski Habs-

burg Arşidüşesi Marie Antoinette idi.

Reform Operaları içinde en büyük 

etki yaratanı, bu anlamda ilk eser olan 

Orfeo ed Euridice idi. Bu seçim, tıpkı 

operanın ilk dönemlerinde olduğu gibi, 

aristokrasinin Antik Yunan’a olan tutku-

sunu yansıtıyordu. Dönemin arkeolojiye 

yönelik artan ilgisi, özellikle 1748’de 

Pompei şehrinin keşfedilmesiyle birlikte, 

bu antik referanslara uygun ortamların 

oluşumunu destekliyordu. Aristokrasi 

böylelikle, yaygınlaşan Aydınlanma ide-

allerine uyumlu bir görüntü verebiliyor, 

diğer yandan da, giderek kökleşen orta 

sınıf değerleriyle farkını ortaya koyu-

yordu. Gluck’un Reform Operaları için 

kullanılan “Soylu Yalınlık” tanımlaması 

bu bağlamda kullanılıyordu. Ancak soylu 

yalınlıktaki Antik Yunan’a yönelik bakış, 

17. yüzyılın Rönesans ortamlarındaki 

yaklaşımlardan epeyce farklıydı. Joseph 

Kerman Opera as Drama isimli kitabın-

da Monteverdi ile Gluck’un Orfeo’larını 

bir sahne üzerinden karşılaştırır. Orfeo, 

Euridice’yi ölümden kurtarmak için ye-

raltı dünyasına iner. Euridice’yi bulur. 

Onu tekrar hayata döndürebilmesi tek 

bir şarta bağlıdır. Orfeo yeryüzüne çıka-

na kadar, arkasından gelen Euridice’ye 

dönüp bakmamalıdır. Ancak Orfeo bu 

kurala uymaz ve bu yüzden Euridice 

hayata geri dönemez. Monteverdi’nin 

Orfeo’sunda bu olay, Orfeo’nun zaafı 

olarak yansıtılır. Bu yapıtta insanoğlu-

nun güvenilmez zaaflara sahip bir varlık 

olması irdelenir. Gluck’un versiyonunda 

ise bu olay kahramanlıkla özdeşleştirilir. 

Euridice sevgilisine neden dönmediğini 

sorar, onu sevip sevmediği konusunda 

kuşkuya düşer. Orfeo, aşkın yüceliği için, 

sevgilisini feda eder. 

17. yüzyıldaki felsefi derinlik ve sorgu-

lama yerini - 18. yüzyıldaki merkezileşme 

eğilimleriyle paralel biçimde - yüceltme-

ye (sublimation) bırakmıştır. Dönemin 

aristokratik eğilimlerinin operadaki 

yansımaları, Gluck’un opera reformunda 

sağlam temellere oturmuş ve yükselen 

orta sınıf değerleriyle çatışmıştır. Bu ça-

tışma Paris’te, bestecinin -gazetelerin ve 

emprezaryoların kızıştırması sonucunda- 

Niccolo Piccinni ile giriştiği kavga bağla-

mında net biçimde ortaya çıkar. 

Aslında Piccinni dönemin diğer pek 

çok bestecisi gibi, Gluck reformundan 

etkilenmiş ve ısrarla bu tartışmanın 

dışında kalmaya gayret etmiştir. Ancak 

1779 yılında Paris’teki bir İtalyan topluluk 

için bestelediği İyi Kız (La Buona Figliola) 

isimli yapıt büyük etki yaratmış, soylu ya-

lınlığın karşıtı olan değerleri temsil eder 

hale gelmişti. Eser, Samuel Richardson’ın 

Pamela isimli romanının Carlo Goldoni 

tarafından operaya uyarlanmış hali üzeri-

ne yazılmıştı. İyi Kız, orta sınıfın yüzyıllar 

boyunca güçlenmesi sonucu 18. yüzyılda 

sosyal yapıda meydana gelen geçirgen-

likleri, büyük değişimleri konu alıyordu. 

Öykü, yüksek değerlere sahip bir hiz-

metçi kızın şımarık aristokratlara dersler 

vermesi üzerine kurgulanmıştı. Ancak, 

kazanan sonuçta “aşk” oluyordu ve zaten 

“aşk” sınıf farkı gözetmeden her zaman 

herkesi kucaklardı. 

Burada bir parantez açıp, büyük 

resmi netleştirebilmek için, İyi Kız’dan 

5-6 yıl sonra ilk kez sahnelenen Mozart 

operaları olan Figaro’nun Düğünü (1786) 

ve Don Giovanni’den (1787) bahsetmekte 

fayda olduğunu düşünüyorum. Mozart’ın 

bu iki başyapıtı hem yapı hem de Komik 

Opera’nın ciddi öğelerle harmanlanması 

bakımından İyi Kız’a yakın, Gluck’un 

Reform Operaları’na ise uzaktır. Ancak 

Mozart, müziğe ve öyküdeki karakterle-

re klişelerden uzak sofistike yaklaşımı, 

Piccinni’ye kıyasla çok daha politik, sert 

ve başkaldıran tavrıyla, ondan ayrılır. Bu 

durumun, Mozart’ın henüz genç yaşta, 

borç içinde ve yalnız öldüğünün açıkla-

malarından biri olduğu da düşünülebilir. 

Sonuç olarak, Gluck’un opera re-

formunun 18. yüzyılın ikinci yarısında 

önemli bir etki bıraktığı ve tartışmalar 

başlattığı bir gerçektir. Hatta bu etkinin 

operayı dönüştürdüğü ve Barok dönem-

den itibaren gelenekleşen pek çok öğeye 

son verdiği söylenebilir. Bu bağlamda, 

bu reformun modern operanın oluşu-

mundaki temel kilometre taşlarından biri 

olduğu da belirtilmelidir. Gluck’un opera 

reformu; 19. yüzyılın çalkantılarla dolu, 

milliyetçilik ve merkeziyetçiliğin ön plana 

çıktığı, Aydınlanma değerlerinin sorgula-

narak dönüştüğü ortamda kesin biçimde 

kabul görmüş, pek çok besteci tarafından 

benimsenmiş, en önemlisi de Richard 

Wagner kuramlarının ilham kaynakların-

dan biri olmuştur. 
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C hristoph Willibald Gluck, Bavyera ormanla-

rına yakın Erasbach’ta doğmuş, müzik eği-

timini de ülkesinde almış olmasına rağmen, 

aslında kozmopolit bir bestecidir. Çeşitli 

Avrupa şehirlerinden sonra 1752 yılında 

yerleştiği ve yaşamının sonuna kadar kaldığı Viyana’da, Saray 

Tiyatroları sorumlusu Kont Durazzo’nun Paris’ten getirttiği Ko-

mik Operalar’ın uyarlamaları sayesinde Fransız Komik Opera 

dünyasıyla tanışmış; en dolaysız, art düşüncesiz, yeni anlatım 

yollarını keşfetme imkânı bulmuş, ayrıca Fransız ritim ve pro-

zodisine aşina olmuştur. 

1761 yılında libretto yazarı Ranieri de’ Calzabigi ile tanışma-

sı, kariyerinin dönüm noktasını oluşturur. Gluck gibi, 

Calzabigi de operanın bir reformdan geçirilmesi ge-

rektiği inancındadır. İki adamın işbirliğinden, 

Don Juan (1761) balesi ve Orfeo ed Euridice 

(1762), Alceste (1767), Paride ed Elena (1770) 

adlarında üç İtalyanca opera ortaya çıka-

caktır. Bu üç opera, İtalyan operalarına 

o güne kadar hâkim olmuş aşırılıkları 

ortadan kaldırıp onların yerine, dra-

matik gerçekçiliği ve yalınlığı getirmek 

suretiyle, İtalyan operaları taraftarlarıy-

la karşıtları arasında büyük bir kavgaya 

meydan verecektir.  

18. yüzyılın ilk yarısında, 

Barok operaların çoğu Pietro 

Metastasio’nun 1 kaleminden çıkan 

metinlere dayanmaktaydı. Bir Racine 

hayranı olarak Metastasio, Fransız 

trajedisi kurallarını 2 ön planda 

tutmaktaydı. Gluck-Calzabigi 

işbirliğinden ortaya çıkan ilk 

örnekler olan Orfeo ve Alceste 

(Alsest), Metastasio’nun libretto 

şemasından farklıydı yani az sayıda 

karakter, sahne, müziksel parça ve 

arya içeriyordu. 3 Buna rağmen ve bü-

yük olasılıkla Calzabigi’nin tercihi nedeniy-

le, Gluck’un bu eserlerinde bile; koro, bale, or-

kestra eşlikli resitatif gibi Fransız trajedisinin bazı 

unsurları tamamıyla yok edilememiştir. Bestecinin 

Armida (1777) ve Ifigenya Tauris’te (1779) gibi 

sonraki bazı yapıtlarında ise bu ögelerin yer 

almadığı görülür. 

Orfeo ed Euridice
Orfeo ed Euridice, Metastasio tarzındaki Ciddi Opera ile 

Fransız tarzı Komik Opera denemelerinden sonra, Gluck’un 

bestelediği otuzuncu operadır. İlk kez 5 Ekim 1762 tarihinde 

Viyana’da İtalyanca olarak seslendirilen, bestecisinin “Yeni bir 

İtalyan türü operası keşfedildi” sözleriyle tanımladığı eser büyük 

başarı elde eder. 1769’da Parma’da soprano kastrato Giuseppe 

Millico için uyarlanan Orfeo ed Euridice, Londra’da (1770) çok 

sayıda kesinti ve eklemelerle seslendirilmiştir. 

Eserin konusu
Orfeo ed Euridice operası antik bir konuya dayanır. 

Monteverdi’nin Orfeo operasıyla ilgili dosyamızda (Bkz. Andan-

te Dergisi Sayı 30) işlediğimiz konu, Gluck’un yapıtında da 

aynıdır. 4 Tek farkla: Calzabigi operayı Orfeo’nun ölümüyle 

değil, Euridice’ye kavuşmasıyla sonlandırmayı seçmiş-

tir. Azione teatrale 5 olarak tanımlanan, Durazzo’nun 

arzusuna uygun olarak koro, bale ve pantomimlerin 

olduğu eser 3 perdeliktir.

Konu bir trajedi olmasına rağmen parlak bir 

uvertürden sonra, 1. Perde bir ormana açılır. Koro, 

ölen Euridice’ye ağlayan Orfeo’ya katılmaktadır. 

Yalnız kalan Orfeo, üç kez tekrarladığı, resitatiflerle 

bölünen altılık kıtalarda (Chiamo mio ben così) acısını 

dile getirir. Birden, Aşk Tanrısı Amor belirip ona 

Euridice’yi getirebileceği müjdesini verir. Tek 

koşul, Orfeo’nun bu süreçte Euridice’nin 

yüzüne bakmamasıdır (Gli sguardi 

trattieni). Orfeo yeraltı dünyasına 

iner (Addio o miei sospiri). 

2. Perde açılışındaki karanlık 

birkaç mezür, yeraltı dünyasını 

anons eder. Bir arp sesi, şairin gelişi-

nin habercisidir. Kötü ruhlar (Furia’lar), 

Tartaros (Ölüler Ülkesi) kapısında bekle-

mektedir. Önce Orfeo’nun girişine engel 

olmak isterler (Chi mai dell’Erebo) ama Or-

feo liriyle (operada arp) yakarır (Deh placatevi 

con me). Kötü ruhlar üç güçlü “Hayır!” ile reddetseler 

de, şairin hazin ağıtı (Mille pene) onları yumuşatır ve 

içeri girmesine izin verilir (Ah, quale incognito affet-

to). Sükûnet veren bir menüet ve yavaş tempolu 

bir pantomim ardı ardına gelir. Perdenin ikinci 

yarısı, yeraltı cennetinde (Elysium), takdis edil-

Orfeo ed Euridice ve Alceste

OPERANIN BAŞYAPITLARI
Ayşe Öktem
ayse.oktem@andante.com.tr

Christoph Willibald Gluck’un Reform Operaları 
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miş ruhlar arasında geçer. Kısa bir baleden sonra Orfeo, hava-

nın saflığını dile getirdiği arioso’sunu söyler (Che puro ciel, che 

chiaro sol). Lakin onun istediği, eşidir. Ruhlar dayanamazlar, 

Euridice’yi getirirler. 

3. Perde’de Orfeo ile Euridice karanlıkların içinden yeryüzü-

ne doğru ilerlerler (Vieni, segui i miei passi). Euridice, Orfeo’nun 

kendisine bakmamasını (Vieni, appaga il tuo consorte!) anlaya-

maz. Sitem ve ısrarlarına dayanamayan Orfeo döner, ona ba-

kar; Euridice cansız, yere yığılır. Orfeo çaresizdir; Partisyonun 

en ünlü aryasını söyler (Che farò senza Euridice). Yaşamına son 

vermek üzereyken Amor belirerek Euridice’yi canlandırır; dört 

bölümlük bir bale ve aşkı öven ansambl (Trionfi Amore) ile ope-

ra sona erer. 

Orfeo’dan Orphée’ye
1774’te Ifigenya Tauris’te operasının Paris’te büyük başarı 

elde etmesi üzerine, Gluck, Orfeo’nun Fransızca uyarlamasını 

yapar. Fransız geleneklerine uygun olarak, başrolü tenor sesine 

(yüksek kontra) düzenler; aynı zamanda, yeni sayfalar besteler, 

bazılarını da yeniden ele alır. Bu yeni versiyonun süksesi daha 

da büyük olur (peş peşe 47 temsil, 1838 yılına kadar toplam 

299 temsil). Eser bundan sonra kaybolur ve tam 150 yıl sonra, 

1973’te Paris’te sahnelenir. 

Moline’nin çevirisiyle Orphée et Eurydice adını alan opera, 2 

Ağustos 1774 tarihinde Kraliyet Müzik Akademisi’nde seslendiri-

lir. Bu versiyonda sahnelerde yapısal değişiklikler düzenlenmiş; 

resitatiflere eşlik eden kısa klavsen akorları yerini yaylılara 

bırakmış; Orphée’nin Elysium’daki aryasının orkestrasyonu 

yeniden yapılmış; giderek daha az bulunan bazı çalgılar obua 

ve klarinetle yer değiştirmiş; Fransızların kastrato sesinden 

hoşlanmaması nedeniyle başrol daha pes bir tessitura’ya (tiz 

tenor) uyarlanmış; Fransız tarzında bale (flüt ve yaylılar için 

ünlü “Kutsanmış Ruhların Dansı” ve “Furia’ların Dansı” - 2.Per-

de) eklenmiştir. Bu haliyle fazlaca kısalan esere Gluck bu kez 

yeni sayfalar açmak gereğini duymuştur: 1. Perde sonlarında 

Orphée’nin ariettası L’espoir renait dans mon âme; 2.Perde’de 

Eurydice’in Cet asile aimable et traquille aryasıyla, 3. Perde’de 

bir üçlü, Tendre Amour ilave edilmiştir. Bu bakımdan, Paris 

versiyonu, basit bir uyarlamadan çok, yeni bir yapıt gibidir ve 

de bu şekliyle muazzam bir başarıya imza atmıştır.  

Ve bir versiyon daha…
Büyük bir Gluck hayranı ve savunucusu olan Hector 

Berlioz’un da eli Orfeo/Orphée’ye değmiştir. 1859’da Lirik 

Tiyatro’da sahnelenmesi ve başrolü dönemin ünlü mezzosopra-

nosu, Berlioz’un yakın arkadaşı Pauline Viardot’nun söylemesi 

söz konusu olunca, besteci eseri yeniden ele almıştır. Başlan-

gıçta erkek sesine uygun bestelendiğinden, Berlioz’un Orphée 

rolünü Viardot’ya uyarlaması zor olmaz. 1774 sürümünde yapı-

lan düzeltme ve eklemelere de dokunmamıştır. Buna karşılık, 

“ince ayar” 6 yapmayı gerekli görür. Bununla birlikte, Gluck’un 

eklediği baleyle dansları çıkartan Berlioz, beğenmediği L’Amour 

Triomphe (Aşkın Zaferi) final korosunun yerine, Gluck’un son 

operası Ekho ve Narkissos’tan “Paphos ve Gnide Kralı” bölümü-

nü koymuştur. Berlioz “Amour, viens rendre mon âme” aryasını 

da çıkartmak ister zira aryanın aşırı süslü pasajının Gluck’a 

değil, Bertoni’ye 7 ait olduğuna inanmıştır. Lakin ne Viardot, ne 

de Lirik Tiyatro Direktörü Carvalho sükse yapan bir aryayı kal-

dırmaya yanaşmazlar, Berlioz da bunun üzerine ısrarcı olmaz. 

Eserin yapısı
Gluck’un iki versiyonundan biri karanlık, diğeriyse daha 

parlaktır. Operanın Metastasio’nun tipik opera formüllerin-

den uzaklaştığı, Orfeo’nun daha ilk yakınma aryasında (Chia-

mo...) görülür. Zarif, yalın ve yumuşak melodili bu “strophic” 
8 aryaya Orfeo’nun ikinci yakınma aryası olan ünlü Che faro 

senza Euridice - J’ai perdu mon Eurydice’ye yanıt verir gibidir; 

bu arya da, önceki gibi, üç kıtadan oluşur; iki resitatif arasına 

yerleştirilen bir rondo’dur. Geleneksel hüzün, acı tonalitesinde 

(minör) değil, majör tonundadır. Partisyonun tek da capo aryası 

Euridice’nin 3. Perde aryasıdır ve 1774 versiyonunda değişti-

rilmiş, yerine bir düet girmiştir. Gluck uvertürlerin izleyiciye 

konu hakkında fikir vermesi, bir bakıma konuyu şekillendir-

mesi gerektiğini düşünmesine rağmen, burada uvertür, aksine, 

çok parlak ve canlıdır. Aynı şekilde, Amor’un da strophic arya-

sında hüzün değil, adeta neşe vardır. Senfonik bir girişi olan, 

görkemli 2. Perde’nin başlarında, Orfeo’nun lirinden çıkan tatlı 

melodiye gerçek bir karakter rolü olan koro yeraltından yanıt 

verir. Orfeo’nun yeraltı güçlerine yakarışı son derece yalın ama 

etkileyicidir. Aynı şekilde, Elysium sahnesi (Paris versiyonu) de 

Eurydice’ye tatlı bir arya söyleme imkânı tanımıştır. Son perde, 

eşler arasında resitatiflerden oluşan, uzun bir diyalogdan iba-

rettir. 

Biraz İtalyan, biraz da Fransız etkisi görülmesine rağ-

men, Gluck’un Orfeo’sunu etkileyici müziği dışında, özellikli 

kılan nedir, diye sorulduğunda akla gelen ilk yanıt, kanımız-

ca, yalınlığıdır. Herkesin iyi bildiği bir konu sadeleştirilmiş, 

ayrıntılı anlatımlardan soyutlanmıştır. Euridice’nin neden 

öldüğü açıklanmamış; Orfeo’nun yeraltı dünyasındaki serü-

veni (Monteverdi’nin aksine) özet olarak aktarılmış; yeraltı 

güçleriyle sadece Tartaros kapısında karşılaşmasıyla yetinilmiş-

tir. Karakter sayısı en aza düşürülmüştür (Orfeo, Euridice ve 

Amor). Bunlardan biri de sadece 1. ve 3. perdelerde görünür. 

Aynı şekilde Euridice eserin ikinci yarısında belirir. Dolayısıyla, 

ilgi hep sahnede olan Orfeo’ya yoğunlaşır. Buna karşılık koro ve 

bale ayrı karakterler gibidir, varlıkları dramaturji bakımından 

sahneleri güçlendirir. Dramatik resitatifler ruhsal dünyayı güzel 

yansıtır. Az ile çok şeyi anlatabilme gücüne sahip olması açısın-

dan, yenilikçidir, özeldir. 

Alceste (Alsest) 
Alceste, Orfeo’dan 5 yıl sonra yaratılmıştır. İmparatoriçe 

Maria Theresia’nın, ölen eşi 1. Franz anısına eseri Gluck’a sipa-

riş ettiği tahmin edilmektedir. Opera 1767 yılında Viyana’daki 

Christoph 
Willibald Gluck

1714-1787
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ilk seslendirilişinde başarısız bulunur. Çeşitli kaynaklara göre 

başarısızlığın temelinde, Gluck ile Calzabigi’nin yapıtın trajik 

içeriğine uymayan, daha çok Komik Opera söyleyen şarkıcıları 

seçmiş olmaları yatmaktadır.

1770 yılında Gluck, Kral Admeto rolünü soprano kastrato 

Millico’ya göre uyarlar. Alceste daha sonra 1776’da bestecisi 

tarafından, metin yazarı Le Bland du Roullet’in yardımıyla, Pa-

ris Operası için yeniden ele alınmıştır. Yapıt, temsil öncesinde 

çıkan eleştirilerin de etkisiyle kötü karşılanır. Bunun üzerine 

Gluck son perdeyi baştan sona değiştirir ve nihai şekliyle altıncı 

temsile yetiştirir (Mayıs 1777). Herkül karakteri bu şekilde or-

taya çıkar. Her ne kadar Orfeo ed Euridice kadar tutulmasa da, 

seyirci 1826 yılına kadar operaya ilgi göstermiştir. 1861 yılında 

Berlioz eserde Paris Operası’na uygun biçimde değişiklik yapar, 

Alceste rolünü Pauline Viardot’ya göre uyarlar. 

Eserin konusu
Calzabigi’nin Euripides’in Alkestis trajedisinden esinlenerek 

İtalyanca yazdığı, 3 perdelik Alceste operasının konusu kısaca 

şöyledir: Pherai Kralı Admetos ölüm döşeğindedir; halkı, kur-

tulması için Tanrılara dua eder. Kralın eşi Alceste de onlara 

katılır, Apollon’a yakarır. Dualar kabul edilir ama tek bir koşul 

vardır: Admetos’un yerine ölmeyi kabul eden bir kişi bulunma-

lıdır. Kimse Apollon’un çağrısına yanıt vermez. Alceste eşinin 

yerine ölmeyi kabul eder. Bunun üzerine Admetos iyileşir la-

kin kendini feda edenin eşi olduğunu öğrenince, onu ölümde 

izlemeye karar verir. Yeraltı Tanrısı Alceste’i kendi dünyasına 

çekmek üzereyken, çiftin ölüme birlikte gitmekteki kararlılığını 

gören Herkül müdahale eder. Apollon da Admetos ile Alceste’in 

kurtulduklarını ilan eder.

Eserin yapısı
Gluck’un Alceste için yazdığı önsöz niteliğindeki mektup, 

opera sanatında reform anlayışını anlatması nedeniyle, ayrı bir 

önem taşır (Bu ünlü önsöz metnini Gluck dosyamızda bulabi-

lirsiniz. Editörün Notu). Esasen Gluck, operada reformu Orfeo/

Orphée operasıyla başlatmıştı. Alceste, Gluck’un reform kural-

larına tam anlamıyla uyduğu; gücünü de bu ilkelerden aldığı 

operası olmuştur. Operanın İtalyanca ve Fransızca versiyonları 

arasında Orfeo’larınkinden daha büyük farklar vardır.

Antik trajedide olduğu gibi, burada da koro önemli rol üst-

lenir. Uvertür trajik bir hava içinde (Re minör) başlar. Alceste’in 

1. Sahne’deki ilk aryası iki aşamalıdır, duygu ve anlam doludur 

(Grands Dieux! - Rien n’égale mon désespoir). Lakin perdeyi 

sonlandıran aryası, partisyonun en ünlü sayfasıdır (Divinités du 

Styx). Vurgularındaki karşıtlıkları, tiz ve pes seslerde geçişlerin 

güzelliği, ayrıca Alceste’nin dramatik gücünü vurgulamasıyla 

aryanın sadece bu partisyonda değil, Gluck’un diğer eserlerinin 

arasında da önemli biri yeri vardır.

2. Perde’nin dramatik açıdan çok güçlü bir yeraltı dünyası 

sahnesiyle başlaması, sahne akışını biraz engellemiş; bunun 

üzerine Gluck bu bölümü çıkartarak, müziğini 1. Perde’ye taşı-

mış; buna karşılık eklediği parlak koroyla açığı kapatmaya ça-

lışmıştı. Gluck 3. Perde’yi büyük ölçüde elden geçirmiş; Herkül 

karakterine bir arya tanımış; finale de bir chaconne eklemişti. 

Eserin 1774’de çok da beğenilmemesi, tiyatro direktörlerinin 

esere bir eğlence müziği ekleme kararı almalarına neden olmuş, 

besteci Gossec, chaconne’dan önce yerleştirilen kısa bir bale 

bestelemiştir. Alceste’in Paris versiyonu İtalyan versiyonundan 

daha karanlıktır, yeknesak bir havası vardır. Berlioz burada da 

bazı değişikliklere gitmişse de, bunların çok da önemli olduğu 

söylenemez. Orphée gibi, Alceste de ilk temsilinden on yıllar 

sonra gerçek başarıyı yakalamıştır. Konuyu işleyen başka eser-

ler olmasına rağmen, Gluck’un eseri ayakta kalmayı başarmış-

tır. Maria Callas (1954) ve Leyla Gencer (1972), yapıtı Fransızca 

versiyonunu İtalyanca çevirisiyle Milano La Scala Operası’nda 

sahneye taşımışlardır. 

KAYITLAR
Orfeo ed Euridice 
CD
Hartman, Smith, Devos, Huttenlocher, Elwes, Orch. Jean-

François Paillard / J.-F. Paillard, (Erato 1974) 
Jacobs, Kweksilber, Falewicz, La Petite Bande / S.Kuijken 

(Accent 1982) (1762)
Kowalski, Schellenberger-Ernst, Fliegner, Kammerorch. CPE 

/ H.Haenschen (Capriccio 1990) (1762)
Croft, Delunsch, Harousseau, Les Musiciens du Louvre / 

M.Minkowski (Archiv 2004) (1774)
Von Otter, Hendricks, Fournier, Orch. de l’Opéra de Lyon / 

J.E.Gardiner (EMI 1989) (Berlioz)
DVD
Kozena, Bender, Petitbon, Orch. Révolutionnaire et Roman-

tique / J.E.Gardiner (EMI 1999)
Baker, Spiser, Gale, LPO / R.Leppard (Warner 2004)
Kasarova, Joshua, York, Bayerischestaatsoper / I.Bolton 

(Farao 2013)

Alceste
CD
Von Otter, Groves, Henschel, Tézier, Testé, English Baroque 

Soloists / J.E.Gardiner (Philips 2002) (1776)
Gencer, Picchi, D’Orazi, Piacenti, Baratti, Rome Opera Orch. 

/ V.Gui (OPD 2002)
Flagstad, Jobin, Atkins, Hemsley, Young, London Phil.Orch. 

/ A.Boult (Decca 1956) (1767)
DVD
Von Otter, Groves, Henschel, Tézier, Testé, English Baroque 

Soloists / J.E.Gardiner (Philips 2002)
Naglestad, Kaasch, Schneider, Smith, Rydh, Stuttgart Staat-

sopernorch./ C.Carydis (Arthaus 2006)

DİPNOTLAR
1- İtalyan şair ve çok sayıda opera seria'nın yazarı. (1698-1782);
2- Genel hatlarıyla, olay bir günde, tek bir yerde gerçekleşir ve 

tek bir konu ilgi noktasını oluşturur. 
3- İtalyan şairin bir dramında ortalama 7 tablo, 40 sahne, 30 

arya ve en az 6 kişi bulunurdu.
4- Konu çok sayıda bestecinin ilgisini çekmiş, çeşitli türlerde 

eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
5- 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupalı soyluların saraylarında 

sahnelenen solist, koro ve balenin olduğu görkemli kısa opera 
(Aktüze, İ., Ansiklopedik Müzik Sözlüğü, Pan, 2003).

6- “Bilinmeyen birileri tarafından eklenen trombonları 
kaldırmak; Paris’te artık kimsenin çalmadığı, birkaç delikli, ağız 
kısmı bakır, gövdesi tahta bir çalgı olan cornetto yerine, pistonlu 
kornet kullanmak; Gluck’un tenor ses için eklediği resitatif ve 
aryaları kontraltoya uyarlamak” Berlioz’un “Şarkıların arasından” 
başlıklı kitabında özetlediği temel değişiklikler olmuştur.

7- Ferdinando Bertoni (1725-1813): Besteci. Calzabigi’nin metni 
üzerine Orfeo adlı bir operayı, Gluck’un Orfeo’sunu seslendiren 
kastrato Guadagni için bestelemiş ve Guadagni bu Orfeo’yu 
da seslendirmişti. Ancak Bertoni’nin Orfeo’sunun 1776 yılında 
Venedik’te seslendirildiği; oysa Gluck’un bestelediği aryanın 
1769’da önce Aristeo, sonra 1774’de Orphée’de seslendirildiği 
ortaya çıkmıştı. Bertoni, Gluck’un reformunu hiçbir zaman ciddiye 
almamış, opera seria biçiminde beste yapmıştı. (Gérard Condé-
Gluck’dan Berlioz’a Orfeo ed Euridice,1999)

8- Strophic: Her kıtada, dörtlükte melodi ve eşliğin aynı kaldığı 
şarkı türü. (Aktüze, İrkin: a.g.e.)

KAYNAKLAR
1- Chantavoine, J.: 100 Ünlü Opera (Fr.) Plon, 1948 
2- Kaminski, P.: 1001 Opera (Fr.) Fayard, 2003 
3- Condé, G.: Gluck’tan Berlioz’a Orfeo ed Euridice (Chatelêt 

Opera kitapçığı, 1999)
4- Grosperrin, J.P.: Gluck: Orphée et Eurydice, Diapason, s.614

GLUCK

DOSYASI
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Gluck’un Alceste operasına 1769 yılında 
yazdığı ve reformlarından bahsettiği önsöz

Büyük Dük 

Toskana’lı Leopold’e ithafen

Saygıdeğer Majesteleri!

Alceste’yi bestelemeye başladığımda niyetim, şarkıcıların düşüncesiz bencilliği ve bestecilerin aşırı toleransı nedeniyle 

operayı sarmış, İtalyan operasını uzun yıllardır çirkinleştiren ve en soylu, en güzel dramları en saçma, en sıkıcı hâle dönüştüren 

bu kötü düzeni tamamıyla yok etmekti. Müziği asıl işleviyle, yani hikâyenin olay ve duygularını, işe yaramaz ve lüzumsuz 

süslemelerle eylemi kesmeden, dışa vurarak şiiri sunacak şekilde kısıtlamaya çalıştım. 

Renklerin canlılığı ve ışıkla gölgenin iyi ayarlanmış bir tezadının mükemmel biçimde tasarlanmış bir resimde yaratacağıyla 

aynı etkiye sahip olması gerektiğine inandım, dış hatları değiştirmeden karakterlere hayat verecekti. Ne sanatçıları 

diyaloglarının en alevlendiği yerde durdurup, can sıkıcı bir ritornello beklemeyi, ne de kelimenin ortasında durup onlara rahat 

gelecek sesli bir harf üzerinde ses becerileriyle gösteriş yapmalarını veya orkestranın uzun bir kadans öncesi onlara yeterli nefesi 

almaları için zaman vermesini istedim.

Ayrıca, bir aryanın ikinci kısmının, özellikle de en tutkulu ve önemli olduğu anlarda, ilk kısmın sözlerini dört kez tekrar 

etme kuralına uymak adına aceleye getirilmesi gerektiğine de, aryayı hiçbir anlam ifade etmeyen, ancak şarkıcıya değişik 

usullerde, müziği çeşitlendirebileceği fırsatlar vererek sonlandırmaya da inanmıyorum. Kısacası, iyi bir zevke ve sağduyuya 

karşı yıllardır boş bir savaş veren tüm eğilimleri yok etmeye çalıştım.

Aklımdaki fikir, uvertürün seyirciyi gerektiği gibi, üstü kapalı bir biçimde içeriği anlatarak, oynanacak hikâye için 

hazırlaması idi; enstrümanların katkısıyla kişi merak ve isteğe kapılacak şekilde yönlendirilmeli, arya ve resitatifler arasındaki 

kulağa tuhaf gelen, sahnedeki eylemin samimiliğini ve canlılığını etkileyen, oyun akışının mantıksızca kesilmesine neden olan 

aralar ise hoş görülmemeliydi. Dahası, dikkatin en çok, hoş bir sadeliğe ulaşmaya verilmesi gerektiğine inandım. Bu 

nedenle, açık olmak arzusuyla, karmaşık pasajlarda gösteriş yapmaktan kaçındım ve etkileyici bir durumda ve ifadede, eğer 

doğal yollarla ortaya çıkmıyorsa, yeni şeyler icat etme konusuna önem göstermedim. Ve arzulanan bu etkiye ulaşmak için, 

seve seve ödün verilmeyecek hiçbir kural yoktur diye düşündüm. 

İşte bunlar bana yol gösteren ilkelerdi. Neyse ki libretto, benim görüşlerimle epeyi bağdaşıyordu: dramanın yeni 

yaklaşımına özenliydi, librettonun ünlü yazarı tumturaklı betimlemeleri, süslü karşılaştırmaları, aforizmaları ve sıkıcı ahlaki 

bildirileri kaldırıp, yerine yürekten bir dili, güçlü tutkuları, ilginç olayları ve kesilmeyen sahne akışını koydu. Operanın başarısı, 

benim görüşlerimi destekler nitelikte; ve bu kadar ünlü bir şehre ait genel beğeni, bu sadeliğin, gerçeğin ve doğallığın, tüm 

sanatsal yaratımlardaki güzelliğin başlıca ilkeleri olduğunu açıkça gösteriyor. Yine de, prestijli kişilerin operamı yayınlamak 

için sürekli yineledikleri taleplere rağmen, geniş alana yayılmış ve derin kökleri olan önyargılara karşı çıkmanın yaratacağı 

risklerin tamamen farkındaydım. Siz Yüce Majestelerinin, aziz Avrupa’nın her yerindeki beğeni dolu sesleri hakkaniyetli 

bir biçimde birleştiren o Soylu İsmi’yle operama başlamaya izin bahşetmeniz için yalvararak, sizin yüce himayeniz altına girme 

ihtiyacı hissettim. Siz ki, geniş çaplı bir baskı ve zulüm döneminden sonra, sanatın yeşerip, ilerlemesine izin vermesiyle ünlü bir 

milleti yöneten ve iş, önyargıların boyunduruğu altına girmeye geldiğinde daima bundan silkinip kurtulan, mükemmelliğe giden 

yolu açan bir şehirde, her sanat dalında en üstün modelleri kuran, güzel sanatların büyük hamisisiniz.  

Sadece siz, bir dönüm noktası yaratacak ve tüm güzel sanatların önemli bir rol oynadığı bu övgü dolu gösterinin reformunu 

başlatabilirsiniz. Eğer bu opera başarılı olursa, o zaman ben de binanın ilk büyük taşını koymuş olma onurunu taşıyacağım ve 

Yüce Majesteleri’nin değerli hamiliğinin umuma açık şahitliğiyle, kendimi büyük bir saygınlığa erişme onurunu kazanmış 

addedeceğim. 

Yüce Majestelerinin en naçiz ve sadık kulu,

Christoph Gluck

 
Çeviren: Ecem Yücel

Christoph 
Willibald Gluck

1714-1787
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BİFO sezonu yıldız tenor Juan Diego Florez ile açıyor

Y
erküremizin dört bir yanındaki opera severleri 

tessitura’sı (ses genişliği) ile büyüleyen ünlü tenor 

Juan Diego Florez, Borusan İstanbul Filarmoni 

Orkestrası’nın (BİFO) 2014-2015 sezonu açılış konseri için, beş yıl 

sonra, yeniden İstanbul’a geliyor. Orkestrayı Sascha Goetzel’in 

yöneteceği konserde Florez, 19. yüzyıl Fransız opera aryalarıyla 

İstanbulluların karşısına çıkacak. 

1973’de Peru’da doğan; bestelediği popüler şarkılarla müzik 

dünyasına atıldıktan sonra, Lima Konservatuvarı ve Philadelphi-

a’daki Curtis Enstitüsü’nde müzik eğitimi alan Florez’in kariyeri, 

1994 yılında ülkesinin ünlü tenoru Ernesto Palacio’nun kendisini 

dinlemesinden sonra şekillenmeye başlar. Palacio sayesinde baş-

vurduğu İtalya’nın Pesaro şehrindeki ünlü Rossini Akademisi’nde 

yapılan dinleme sınavının ardından Akademi’ye kabul edilir. 

1996 yılında aynı şehrin Rossini Festivali’nde İtalyan bestecinin 

Mathilde di Shabran operasında ünlü tenor Bruce Ford’un yerine 

sahneye çıkma fırsatını yakalamasıyla, dünya sahnelerinin kapı-

ları Florez’in önünde ardına kadar açılıverir. 

Rossini’nin favori tenorlarından Giovanni David için bes-

telediği opera aryalarını günümüzde en iyi yorumlayan ses 

sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Florez, lirico leggero 

tipinde bir tenor (Tenore di grazia diye de bilinen bu erkek ses 

tipi; hafif olmasının yanı sıra, en zor pasajların altından kalkabi-

lecek esneklik ve kıvraklığa sahip bir sestir). Sanatçının bugüne 

kadar rol aldığı bel canto dönemi operaları arasında Sevil Berberi, 

Cezayir’de Bir İtalyan Kızı, Külkedisi (Rossini), Uyurgezer Kız, Ala-

yın Kızı yer alıyor. Alfredo (La Traviata) ve Mantua Dükü (Rigolet-

to) gibi başarısız deneyimlerin ardından daha çok Fransız opera 

repertuvarında ustalığını sergileme yolunu seçer Florez. Söyleşi-

lerinden birinde bu seçimini şöyle açıklıyor usta tenor: “Kırk ya-

şıma yaklaşırken sesimin ve özellikle de orta seslerimin değiştiğinin 

farkına vardım. Sesim olgunlaşmış, aynı zamanda esnekliğinden de 

biraz kaybetmişti. İşte o zaman Guillaume Tell (Rossini) için hazır 

olduğumu anladım.” 

2012 yılında söylediği Guillaume Tell’in ardından 

Donizetti’nin Paris Operası için bestelediği La Favorite; arkasın-

dan Gounod’nun Romeo et Juliette ile Massenet operalarının baş-

rollerinde sahneye çıkan Florez, Rossini’nin sesine ve kendisine 

çok şey kattığını her vesileyle dile getiriyor.

Fransız repertuvarı için, “Bu operaları talep eden, sesim oldu; 

Fransız operaları sesime iyi geliyor” diyor ama ses esnekliğini kay-

betmediği sürece, bel canto operaları söylemeye devam edeceğini 

de ekliyor Florez. Geçtiğimiz Mart ayında, Londra’nın Covent 

Garden Operası’nda seslendirdiği Tonio (Alayın Kızı) rolünde 

kendisini artık daha başarılı hissetmesine rağmen yine de dikkat-

li, çünkü sesle oyun oynanmayacağını çok iyi bilecek deneyime 

sahip bir sanatçı.

Juan Diego Florez nefes kesen bir tekniğe sahip; kendisini 

üne kavuşturan bel canto repertuvarının güçlüklerinin bilincinde. 

Tizlere ulaşmadaki ve tizlerle pesler arası geçişlerdeki rahatlığı; 

ifade zenginliği; zarif yorumları;  her zaman başarılı olan tizlerine 

karşılık, peslerinin de sağlamlığı; rahat ve iyi oyunculuğu; ufak 

yapısına karşılık, sahnedeki duruşu sayesinde varlığını hisset-

tirmesi, kısacası virtüoz sanatçılığıyla Florez, günümüzün önde 

gelen tenorlarından biri. 

BİFO’nun açılış konserinde Fransız operalarının virtüozite 

isteyen aryalarıyla karşımıza çıkacak olan Juan Diego Florez’in 

İstanbul programında her ne kadar, 9 tiz Do notasını ardı ardına 

rahatlıkla söylediği Alayın Kızı operasının o ünlü aryası yoksa 

da, Massenet’nin Werther operasından“Pourquoi me réveiller”; 

Gounod’nun Romeo ve Jülyet operasından “L’Amour, l’amour..Ah, 

lève-toi soleil” gibi güçlü aryalar yer alıyor. Yoğun ve uzun alkışlar 

karşısında dinleyicisini kırmayı sevmediğini belirtiyor Juan Diego 

Florez. Bu durumda, İstanbul için özel bir “bis” programı hazırla-

ması gerektiğini şimdiden söyleyebiliriz. AYŞE ÖKTEM  

KAÇIRMAYIN

Andante'nin Seçtikleri

Tenor Juan Diego Florez, 9 Ekim Perşembe akşamı saat 8’de İstanbul Lütfi Kırdar UKSS’de, Sascha Goetzel yönetimindeki 
BİFO’nun sezon açılış konserinde Bizet, Adam, Delibes, Massenet, Donizetti, Berlioz, Gounod ve Offenbach’ın aryalarını seslendirecek. 
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M
üziğe 6 yaşında piyano çalarak başladım. Erkek 

kardeşim trompet çaldığından, ben başka bir ens-

trümana geçmek istediğimde babam Istvan Tarkövi 

önce trompet çalmamı istemeyip beni klarnete yönlendirdi. Ama 

bir yıl sonra ben de trompete başlayıp ilk dersleri babamdan 

aldım. Daha sonra Franz Liszt Müzik Akademisi’nde üzerimde 

büyük emekleri olan ve ben henüz  öğrenciyken Budapeşte Rad-

yo Orkestrası’nda deneyim kazanmamı sağlayan György Geiger 

ile çalıştım. 1993 yılında Berlin Filarmoni Orkestrası seçmelerini 

kazanıp topluluğun trompet grup şefliği görevine getirildim.

Her gün, öncelikle yaklaşık bir saat boyunca, egzersizler ve 

arpejler çalışarak ısınırım. Bu süre boyunca mutlaka artikülas-

yon da çalışılması gerektiğine inanırım. Isınırken trompetin tüm 

fonksiyonlarını kullanmaya çalışırım. Daha sonra eser çalışmaya 

geçer ve bu çalışmayı 3 adet yarım saatlik zaman dilimlerinde 

gerçekleştiririm. Öğrencilik yıllarımda dinlediğim isimlerin en 

önemlilerinden biri Maurice André’ydi. Onu dört defa canlı dinle-

yebilmiş olmak benim için büyük şanstı. Ayrıca Wynton Marsalis, 

üzerimde büyük etkisi olan sanatçılardan biridir. André’den 

farklı bir tarzı olmasına rağmen onun da çalışını büyüleyici bulu-

rum. Kendisinden çok etkilendiğim Hans Gansch’ın kayıtlarını da 

fazlasıyla dinlemişimdir. Besteci György Kurtag’ın derslerinde de 

müziğe dair çok şey öğrendim. 

İlk solo kaydımda; trompet için yazılmış İtalyan eserlerini 

Bavyera Radyosu Oda Orkestrası eşliğinde; ikinci kaydımda da 

Haydn, Hummel, Mozart ve Neruda’nın eserlerini Bamberg Sen-

foni Orkestrası eşliğinde seslendirdim. Her yıl 15-25 adet civarı 

solo konser veriyorum. Bu rakama resitaller, org eşlikli veya kon-

çerto çaldığım konserler dâhil. Bu konserlerde yeni bestelenmiş 

parçaların yanı sıra Haydn ve Hummel konçertolar gibi standart 

repertuvara da yer vermeye çalışıyorum. Solo çalmanın orkest-

rada çalarken bana yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ancak 

solo çalmayı fazla kaçırmanın orkestrada yorgun hissetmeme yol 

açtığını hissettiğim için dengede tutmaya gayret ediyorum. 

Sanatçının, International Trumpet Guild Journal’ın Haziran 
2012 tarihli sayısında yayımlanan söyleşisinden kısaltarak 
çeviren: Ayşegül Yıldırım  

Bilkent Senfoni'nin sezon açılışını Berlin Filarmoni 
Orkestrası'nın trompet grup şefi yapıyor

Macar trompet ustası Gabor Tarkövi, Bilkent Senfoni 
Orkestrası’nın 11 Ekim Cumartesi akşamı saat 8’de Bilkent 

Konser Salonu’nda vereceği sezon açılış konserinde Haydn’ın 
Do majör Trompet Konçertosu’nu seslendirecek.
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Max Bruch’un ünlü 1. Keman Konçertosu’nu çalgınız olan 
çelloya uyarladınız ve bu ay İDSO eşliğinde çalacaksınız. Ne-
den bu eseri seçtiniz?

Konservatuvarda okurken kulağımdan kulaklık hiç düşmezdi. 

Sürekli klasik müzik dinlemekten büyük keyif alırdım. Viyolon-

sel çalmama rağmen, 

başka enstrümanlar için 

yazılmış eserleri de çok 

dinlerdim. Öğrenciliğim-

de keman eserlerine, 

özellikle de konçertolara 

aşık oldum. Kendi kendi-

me, “Bu eseri viyolonselle 

çalsam nasıl olurdu?” 

diye düşünürdüm. 

O zamanlar gözüme 

imkansız gelirdi bu iş. 

Nihayet, geçtiğimiz sezon 

bu hayalimi gerçekleştir-

mek isteyip en sevdiğim 

keman konçertolarından 

biri olan Max Bruch’un 1. 

Keman Konçertosu’nun 

çello uyarlaması üzerine 

çalışmaya başladım. Bil-

diğim kadarıyla, bu eser 

daha önce başka bir ens-

trümanla hiç çalınmamış. 

Bir ilki gerçekleştirmek 

beni ayrıca mutlu ediyor.

Viyolonsel, repertuvarı 

en zengin enstrümanların başında geliyor. Sanırım, viyolonsele 

yapılan uyarlamaların fazla sayıda olmamasının nedeni bu. Ben 

bu anlayışın dışına çıkmak istedim ve Bruch’un Konçertosuyla işe 

giriştim. 

Uyarlama yaparken karşılaştığınız en büyük güçlükler 
nelerdir?

En hassas olduğum konu, eserin tonudur. Başka bir enstrü-

mana uyarlama yapılırken eserin tonunda değişiklik yapılmasın-

dan hoşlanmıyorum. Ancak orijinal tonda çalındığında da bazı 

güçlükler ortaya çıkıyor. Örneğin Bruch’un Sol minör Keman 

Konçertosu’nu aynı tonda çelloda çaldığınızda Do teli kullanım 

dışı kalıyor. Bu durumda özellikle tiz yerler solisti zorluyor. Ben 

de uyarlamada Do telini sadece bazı dört sesli akorlara dahil 

ettim. 

Teknik ya da müzi-
kalite açısından örnek 
aldığınız çellistler kim-
lerdir?

Teknik olarak çok 

zor bulduğumuz bir eseri 

bile çalarken izleyiciye 

verdiği rahatlık hissinden 

dolayı, Alexander Rudin 

beni öğrencilik zamanım-

dan beri çok etkilemiştir. 

Kendisi Türkiye’de de 

çok konser verdiği için 

birçok kez onu canlı 

izleme fırsatını yakala-

dım. Ayrıca Truls Mork 

ve Mischa Maisky’nin 

yorumlarını da çok be-

ğeniyorum. Öte yandan 

bu isimlere rahmetli 

Benyamin Sönmez’i ekle-

meden geçemeyeceğim. 

Benyamin’in çaldığı her 

melodi, bastığı her nota 

sanki o güzel kalbinin 

içinden geçerek müziğe 

dönüşüyordu. Bu büyük müzisyen huzur içinde uyusun.

Gelecek planlarınızı öğrenebilir miyiz?
Bu ayki Bruch konserimden sonra Prokofyev’in 2. Keman 

Konçertosu’nu çelloya uyarlamaya başlayacağım. Onu da bir 

sonraki sezon seslendirmeyi planlıyorum. İleride daha fazla eseri 

çelloya uyarlamak ve benim gibi yenilik peşinde koşan, bundan 

heyecan duyan meslektaşlarımın önünde bir yol açmak istiyo-

rum. Aldığım geri bildirimlerden bu farkındalığı yarattığımı görü-

yorum. SÖYLEŞİ: AYŞEGÜL YILDIRIM  

Yılmaz Bişer’den Max Bruch sürprizi

Yılmaz Bişer kimdir?
1983 yılında Nazilli’de doğdu. 

Klasik müzikle 13 yaşındayken Ha-
cettepe Üniversitesi Ankara Devlet 
Konservatuvarı’nı kazandığında tanıştı. 
Mezun olduktan sonra Antalya Devlet 
Senfoni Orkestrası’na misafir sanatçı 
olarak kabul edildi. 2008 yılında İstan-
bul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) 
açtığı sınavı kazanarak kariyerini 
burada sürdürdü. Bir yıl sonra Boru-
san İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 
çello grubuna dahil oldu. 2012 yılında 
İDSO’da çello grup şefi yardımcılığına 
yükselen Bişer halen bu görevi sürdü-
rüyor.

Çellist Yılmaz Bişer, 31 Ekim Cuma akşamı saat 8’de İstanbul’daki Fulya 
Sanat Merkezi’nde verilecek ''Cumhuriyet Bayramı Konseri''nde Emil 

Tabakov yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Max 
Bruch’un 1. Keman Konçertosu’nun çello uyarlamasını seslendirecek. 

2
003 yılında İzmir’de doğan Emir, 6 yaşından itibaren 

devam ettiği müzik kurslarında piyanoyla tanıştı. 8 

yaşına geldiğinde Demet Eytemiz’den piyano dersle-

ri almaya başlayan Emir, 10 yaşında Dokuz Eylül Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı’nın piyano bölümüne kabul edildi. Emir, 

Uluslararası Pera Piyano Yarışması’nda kazandığı derecelerin 

yanı sıra Almanya’da düzenlenen Clara Schumann Yarışması’nda 

kendi yaş kategorisinde “Assoluto Birincilik Ödülü” ve jüri ta-

rafından verilen “Mükemmeliyet Sertifikası”na değer görüldü. 

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın düzenlediği genç solist seç-

melerini kazanarak bu topluluk eşliğinde Haydn’ın Re majör 

Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Rusya’da düzenlenen Ustalığa 

Giden Yol Yarışması’nda Rostov Filarmoni Orkestrası eşliğinde 

yine aynı eseri seslendirerek bu kez üçüncülük elde etti. Geçti-

ğimiz Haziran ayında Portland’da düzenlenen 11. Uluslararası 

Piyano Festivali’ne davet edilerek Mozart, Chopin, Bach, Debussy 

ve Fazıl Say’dan eserler seslendiren Emir, Temmuz ayında Gould 

Academy Piyano Festivali’nde 1 ay boyunca halka açık 12 konser-

de sahneye çıktı. Seyirciyle kolaylıkla diyalog kurabilen, sahne 

performansını ve özellikle de senfoni orkestrası eşliğinde solist 

olarak çalmayı çok seven Emir, genç yaşına rağmen geniş bir 

repertuvara sahip. Beste çalışmaları da yapan Emir’in en büyük 

hayali ise, kompozisyon eğitimi alıp, yazdığı eserleri sahnede 

seyircinin beğenisine sunmak. Emir’in plak ve CD kayıtların-

dan oluşan geniş bir müzik arşivi var. Şu anda 6. sınıfa giden 

Emir, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’nda Zeynep Yamantürk’ün öğrencisi olarak sür-

dürecek. 

Albert Long Hall’un en küçük konuğu Emir İlgen

11 yaşındaki üstün yetenekli piyanistimiz Emir İlgen 24 Ekim 
Cuma akşamı saat 8’de Boğaziçi Üniversitesi 

Albert Long Hall’da, Cem Mansur yönetimindeki Türkiye 
Gençlik Oda Orkestrası eşliğinde J.S.Bach’ın Fa minör 

Piyano Konçertosu’nu icra edecek.

KAÇIRM
AYIN
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“O
nu rahatsız ettiğimi 

hissettim, sanki yaşlı 

bir adamı uyandı-

rıyormuşum gibi,” dedi Amit Peled 

izleyicisine, yayını antika çellosu-

nun tellerine sürterken. Bu, ünlü 

bir çelloydu. Peled’in izleyicisi ise, 

83 yaşında bilge bir kadındı. Amit, 

İsrail’in kırsal bölgesindeki bir 

kibbutz’da, “hiçbir şeyin ortasında” 

büyüdü. 10 yaşındayken babası ona, 

bu özel çellonun tınılarını da içeren 

ses kasetlerini getirene kadar hayali 

müzik icra etmek değil, basketbol 

oynamaktı. Sadece Peled değil, o çel-

lonun mest edici sesiyle yetişen bir 

müzisyen jenerasyonu, o büyüleyici 

tonlardan ilham almıştır. 

 Amit kendisini bu önemli kadı-

nın karşısında bulmuştu. Bir arka-

daşı kadının evinde bu özel dinletiyi 

ayarlamıştı ona. Kadın önce iki saat 

boyunca Amit’i kendi çellosunda ça-

larken dikkatlice dinledi. Amit, Johns 

Hopkins Üniversitesi’nde profesör 

ve dünya çapında bir solist olmasına 

rağmen kadın bu dinletiyi adeta bir 

müzik dersine çevirmişti; ona yar-

dımcı olabilecek eleştirilerde bulun-

du, sohbet etmek ve şarap içmek için 

aralar verdi. 

Bahse konu olan bu kadın, Was-

hington’daki John F. Kennedy Sahne 

Sanatları Merkezi’nin Müdürü Marta 

Casals Istomin’di. Antika çello ise 

kadının 40 yıl önce ölmüş kocasına 

aitti. 1733 yılı Goffriller yapımı olan 

çello bu dinletinin yapıldığı tarih-

ten 100 yıl önce yani 1913 yılında, sadece geçtiğimiz yüzyılın 

değil belki de tüm zamanların en iyi çellisti olan kocası Pablo 

Casals’ın eline geçmişti. “Başta biraz gergindim,” diyor Peled. 

“Marta bir efsane; hem müzik, hem girişimcilik alanında çok 

yönlü ve zarif bir kadın. Çok dürüst bir müzisyen. Cümlelerinizin 

müzikaliteyi nasıl ilettiğine dikkat 

ediyor.”

Marta, kocasının mirası için doğ-

ru varisi bulmuştu. O gün Peled’e, 

kocasının çellosunu uzun bir sü-

reliğine yerkürenin her yerindeki 

izleyicilerle buluşturması için ödünç 

verdi. “Bunun gerçek olabileceğini 

hayal bile edemezdim, inanamıyo-

rum!” diyor Peled. Marta, Peled’in 

ellerinin, kocasının elleri tarafından 

60 yıl boyunca parlatılan ahşabı 

okşamasını izledi. Peled muazzam 

bir tarihî miras devralmıştı. Genç 

Pablo Casals, Johannes Brahms’ın 

huzurunda çalmıştı. Peled, “Bu 

çellonun özel sesi insan sesine diğer 

çellolarınkinden daha yakın,” diye 

açıklıyor. “Müziğiyle kelimeleri şe-

killendiriyor; varlığından haberdar 

olmadığınız renkleri önünüze seriyor. 

Çok daha incelikli işçiliğe sahip bir 

araç, bir Toyota yerine el yapımı bir 

Rolls Royce gibi.”

Peled, omuzlarında 100 yıldan 

eski bir müziğin ağırlığını hissedi-

yor. “Bu çok büyük bir sorumluluk,” 

diyor. Peled’in misyonu, çellosuyla 

uluslararası turnelere çıkarak bu 

özel çalgının “müzik tarihiyle olan 

bağını dünyada olabildiğince çok 

insana ulaştırmak.” Peled bu amaç-

la 2012 yılı Temmuz ayından beri 

San Francisco’dan İstanbul’a kadar 

verdiği pek çok konserde Casals’ın 

çellosunu binlerce insanla buluştur-

du. Enstrüman, çalınması için değil, 

yalnızca uzaktan hayran hayran iz-

lenmesi amacıyla daha sonra Madrid’de bir müzeye konulacak. 

Peled’in Washington’da Casals’ın çellosuyla verdiği konserde 

Marta da bulunuyordu. Konser sonunda gülümseyerek, “Daha 

iyi ellerde olamazdı,” diyordu Peled’e.  Sanatçıyla yapılmış 
söyleşilerden kısaltarak çeviren: Ayşegül Yıldırım  

Pablo Casals’ın çellosu Albert Long’a geliyor

İsrail asıllı ABD’li çellist Amit Peled, Boğaziçi 
Üniversitesi Albert Long Hall’un 15 Ekim Çarşamba 

akşamı verilecek sezon açılış konserinde, Gürer 
Aykal yönetimindeki İstanbul Sinfonietta 
eşliğinde Haydn’ın Do majör Viyolonsel 

Konçertosu’nu solist olarak yorumlayacak. 
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Bilkent Konser Salonu 29 Ekim Çarşamba akşamı saat 8’de 

genç keman sanatçısı Taylan Ergül’ü, piyanist Gulmira 

Tokombaeva eşliğinde ağırlayacak. Son dönemde pek 

çok yerli ve yabancı müzik otoritesinin dikkatini çeken 

Ergül, Berlin’de Uwe Martin Haiberg ve Amsterdam’da 

Ilya Grubert ile çalıştıktan sonra Berlin Filarmoni 

Orkestrası’nın eski başkemancısı Guy Braunstein ve şef 

Daniel Barenboim’in dikkatini çekmesi sonucunda bu büyük 

müzisyenin Doğu-Batı Divanı Orkestrası’na davet edildi. 

Farklı ve özgün icra teknikleri üzerine çalışmalar yapan 

Taylan Ergül, resitalinde seslendireceği kendisine ait konser 

etüdleri ve düzenlemeleri, özgün ve farklı icra teknikleri 

üzerine fikirlerini geliştirebileceği platformlar olması 

amacıyla yazdığının altını çiziyor. 

Genç kemancı Taylan 
Ergül’den Bilkent’te 
“Cumhuriyet Resitali”

İstanbul Resitalleri’nin sekizinci sezonu, dünya klasik müzik takvimlerinin 

2014-2015 programlarında yer alan ünlü virtüözleri Ekim’den Haziran’a 

uzanan 9 ay boyunca, Emirgan’daki Sakıp Sabancı Müzesi “the Seed”de 

İstanbul izleyicisiyle buluşturacak. 17 Ekim’de piyanist Alexei Volodin’in 

açılış resitaliyle başlayacak olan yeni sezon, 4 Haziran’daki final resitaliyle 

sona erecek. Rus asıllı Amerikalı piyanist Natasha Paremski ise 8 Kasım’da 

izlenebilecek. 2014 yılı kapanışını çağdaş piyano repertuvarının ustası 

Tamara Stefanovich 11 Aralık’ta yapacak. 2015 yılı ise, Dublin Uluslararası 

Piyano Yarışması Birincisi Romain Descharmes’ın 16 Ocak’taki resitaliyle 

açılacak. 14 Şubat, ünlü Çinli gitaristi Xuefei Yang’ın solo resitaline ayrılmış. 

Bu yılki ICMA-Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Solo Kay-

dı” ödülünü kazanan Alman piyanist Joseph Moog 12 Mart’ta İstanbul’daki 

ilk resitalini verecek. İstanbul Resitalleri daha önce de ağırladığı ünlü Ame-

rikalı Bach piyanisti Simone Dinnerstein’ı bu sezon 10 Nisan’da ağırlayacak. 

2006 Leeds Uluslararası Piyano Yarışması’nda 235 piyanist arasından 

sıyrılıp birinciliği kazanan Sunwook Kim ise 9 Mayıs’ta sahneye çıkacak. 

İstanbul Resitalleri sezon kapanışını ünlü İsviçreli piyanist Oliver Schnyder 

ile 4 Haziran’da yapacak. 

İstanbul Resitalleri dünyaca ünlü 
yıldızları Emirgan’a taşıyor

26. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları; klasikten popülere, Türk sanat müziğinden caza, müziğin tüm renklerini sa-

natseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 4 Kasım-16 Aralık günleri arasında dev sanatçıları ağırlayacak olan ENKA İbrahim Betil 

Oditoryumu’nda yapılacak olan konserler Cihat Aşkın ve Cana Gürmen’in keman-piyano resitaliyle başlayıp ENKA’nın daimi sanat-

çısı Fazıl Say’ın üst üste iki gün vereceği konserlerle sürecek. Dünyaca 

ünlü devlet sanatçımız İdil Biret, klasiklerin caz yorumuyla Tuluğ Tır-

pan ve Orient Ensemble gibi seçkin müzisyenleri de ağırlayacak olan 

ENKA’daki buluşmalara Türk müziğinde farklı tınıları bir araya getiren 

İncesaz ve amatör ruhlarını profesyonelce sergileyen F.N.H. Türk Sa-

nat Müziği Korosu da konuk olacak. 26. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik 

Buluşmaları; İlhan Şeşen, Kürşat Başar ve Burçin Büke’yi buluşturan 

“İki Aşk Adamı ve Bir Virtüöz” adlı çok özel bir konserle sona erecek. 

Her yıl düzenlenen “Neşeli Pazarlar” konserlerinin bu yılki konuğu 

ise Barış için Müzik Orkestrası olacak. 6-16 yaş grubuna ücretsiz ya-

pılacak konserde orkestra üyeleri barışın müziğini bu kez de ENKA 

Sahnesi’nde duyuracak. 

26. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları etkinlik programı 

için Enka Kültür’ün Facebook ve Twitter hesaplarını takip edebilir, 

etkinlik biletlerine ise Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.

26. Yıl Enka Kültür Sanat Müzik Buluşmaları
“Sanat Uzun Hayat Kısa” sloganıyla yola çıkan 26. yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları bu yıl 4 Kasım’dan 16 

Aralık’a kadar devam edecek.

KAÇIRM
AYIN

Cihat Aşkın ve Cana Gürmen

Joseph Moog
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Voca People kimdir?
Voca People uluslararası başarıya sahip bir müzikal kome-

didir. Bu gösteride, galaksimizin müziğini keşfetmenin sonsuz 

arayışı içinde dünya gezegenine zorunlu iniş yapan 8 komik, 

sevimli, müzikal yaratık sadece a capella ve beat-box vokal 

tekniklerini kullanarak hem muhteşem potpurilerin kombinas-

yonlarını ve tüm zamanların en sevilen hit’lerini seslendiriyor, 

hem de bir çerçeve hikâye eşliğinde izleyiciyle birlikte gerçek-

leştirilen interaktif etkinliklere de yer veriyor. 

Hangi tür müzikler icra ediyorsu-
nuz? 

Voca’lar her tür müziği sevmekle 

birlikte genellikle groove, perküsyon 

ve birçok ritmik öge barındıranlarını 

seslendiriyorlar. Ritimden kaynaklanan 

müzikal enerji onlar için çok önemli. Mozart’tan Lady Gaga’ya 

uzanan repertuvarın Çinli bir çocuktan Türkiyeli bir büyükba-

baya kadar bütün izleyicilerin bildiği, sevdiği ve onları heye-

canlandıran parçalardan oluşmasına dikkat ediyorum. Birçok 

aranjörün dokunmaya cesaret edemediği şarkıları düzenleye-

rek risk aldığımı biliyordum, çünkü düzenlemeler kaçınılmaz 

olarak orijinalleriyle kıyaslanacaktır. Beatles, Queen ve Michael 

Jackson şarkılarıyla birlikte fikirlerimi ve orijinal parçaların 

sihrini dengeleyen bir düzenleme yapmasaydım mutlak bir 

başarısızlıkla karşılaşırdım. Ayrıca izleyicilerin şarkıları önce-

den tanıması, hatta şarkının tek bir kelimesi bile henüz duyul-

madan hangisi olduğunu anlaması muhteşem bir olay. Bunun 

sebebi de, düzenlemenin kesinliğe sahip olması ve orijinaline 

sadık kalması.

Söylediğiniz şarkılar arasında en popüler olanlar han-
gileri?

Tamamını söylediğimiz birkaç şarkı var ama gösterinin 

konsepti genellikle potpuriler üzerine kurulu. Bunun sebebi, 

birçok sanatçı tarafından çok fazla hızlı geçiş yapılarak birçok 

şarkıya yer vermenin seyirci üzerinde büyük bir etki yarattı-

ğını gözlemlememiz. En sevilen parçalarımız arasında Billy 

Jean, Lady Marmalade, Girls Just Want to Have Fun, Bohemian 

Rhapsody, I Like to Move It, Cotton Eye Joe, 

Görevimiz Tehlike filmi teması bulunuyor. 

Türkiye’de müzik eğitimi alanında 
çocukların koroda söylemelerinin mi 
yoksa blokflüt çalmalarının mı daha 
doğru olduğu konusunda süregelen 

bir tartışma mevcut. Blokflüt karşıtları bu çalgıyı bir eğitim 
aracı olarak kullanmakta ısrar etmenin, çocukları şarkı söy-
lemekten alıkoyduğunu iddia ediyor, fakat yetkilileri ikna 
edemiyor. Sizin bu konudaki önerileriniz nelerdir? 

Müzikten her anlamda zevk almayı öneririm. Yaratıcılığı 

geliştirmek tek bir metoda bağlanamaz. Şarkı söylemeli, farklı 

müzik enstrümanları çalmalı, kayıtlar dinlemeli ve canlı müzik 

performansları izlemelisiniz! Bunlar kariyerini müzik alanında 

yapmış birinin tavsiyeleridir. 

Sıradışı sahne performanslarınızı merakla bekliyoruz!
Harika bir müzik, manzara, koku ve lezzet zenginliğine 

sahip olan, misafirperverliğiyle ünlü Türkiye’ye gelmeyi dört 

gözle bekliyoruz. İstanbul ve Ankara’da görüşmek üzere!.. 

Ses cambazlarının başdöndürücü performansına hazır mısınız?

Voca People 15 Ekim’de Black 
Box İstanbul’da, 17 ve 18 Ekim’de 

Congresium Ankara’da izlenebilir.

Y
eni konser mevsiminin açılmasına sayılı günler kala 
(bu yazının tamamlandığı 20 Eylül Cuma günü) İstan-
bul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 2014-2015 izlence-

sinin ve konser salonlarının onaylanmasını bekliyor. Orkestranın 
müdürü Sezai Kocabıyık yeni izlence hak-
kında bilgi verirken sorunlar konusuna 
girmek istemiyor ama bunları bilmeyen 
yok aslında, yıllardır yazılıyor.

Sürüp giden sorunların başında salon-
ları olmaması geliyor. Bilindiği gibi, yarım 
yüzyıla yakın her hafta cuma ve cumartesi 
günleri konser verdiği Atatürk Kültür Mer-
kezi 6 yıldır kapalı olduğu için İDSO da 
salondan salona sürüklenip duruyor. Bu 
yıl da dört ya da beş değişik salonda kon-
ser verecekler. Verecekler ama nasıl? Her 
hafta büyüklüğü, sahne yapısı, sesleşimi 
değişik bir başka salonda çalmanın, üste-
lik provalarını da daha başka bir salonda 
yapmanın saymakla bitmez zorluklarını, 
olumsuz etkilerini düşünebilmek için sanı-
rım müzik insanı olmak gerekmez. 

Bir başka sorun ise kadrodaki eksikler. 
En son 2008’de 10 üflemeli çalıcı, 1 de 
çellocu için kadro vermiş Kültür Bakanlığı. 
Keman, viyola, kontrbasta 25-30 yıldır 
yeni çalıcı alınmamış. Üstelik yalnızca sahnede değil, sahne arka-
sında da çok eksik varmış. Devletin kendi kurumlarına (okullara 
bile) yeterli parasal destek vermediği biliniyor. Bu kurumlar da 
kendi olanaklarıyla destek bularak çalışmalarını sürdürmeye 
çalışıyorlar. İDSO da bu kurumlardan biri. Kültür Bakanlığı or-
kestranın giderlerinin yaklaşık yüzde otuzunu karşılıyor. Kalanını 

sponsor Denizbank’ın parasal desteğiyle kotarmaya çalışıyorlar.
2014-2015 izlencesine gelince… Çoksesli evrensel müziği, ku-

lağı alışık olmayanlara sevdirmeye yönelik bir izlence hazırladık-
larını söylüyor Sezai Kocabıyık. Açılış konseri 1 Ekim Çarşamba 

günü Aya İrini’de. Gürer Aykal yönetiminde 
Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu çala-
caklar. Sonraki iki konser de Aya İrini’de. 
Diğer salonlar Fulya, Lütfi Kırdar ve CKM. 
Beylikdüzü ve Küçükçekmece Cennet Kültür 
Merkezlerinde de birer konser verecekler. 
Ben kendi adıma, Saygun’un Yunus Emre 
Oratoryosu’nun (açılış konseri); Erkin’in 
Piyano Konçertosu’nun (24 Ekim); yine 
Erkin’in Keman Konçertosu, 1. Senfoni’si 
ve Köçekçe’sinin (28 Kasım); S. Alnıtemiz’in 
Çanakkale’sinin (20 Mart) ve Fazıl Say’ın Ha-
remde 1001 Gece adlı Keman Konçertosu’nun 
(29 Mayıs) çalınacağı konserleri, izlemem 
gereken konserler listemin başına yazdığımı 
paylaşmak istiyorum. Birlikte çalacakları 
Türk ve yabancı değerli şef ve solistleri, ses-
lendirecekleri tüm yapıtları saymaksa olanak-
sız. Hepsi, onaydan sonra www.idso.gov.tr 
adresinde olacak.

Bu arada, Sezai Kocabıyık’ın salon des-
teği veren belediyelere teşekkür ettiğini ama 

İstanbul’daki tüm salonların yetersiz olduğunu eklediğini ve 
özellikle de, İstanbul’a gerçek bir konser salonu kazandırmak için 
tüm müzikseverlerin elbirliği etmesi gerektiğini söylediğini vur-
guluyorum. Bu dileğinin üzerinde önemle durmak ve ele almak 
gerektiği kanısındayım. Çoksesli evrensel müziğin önemine ina-
nan işadamları başta. EGEMEN BERKÖZ  

İSTANBUL’UN ORKESTRASI BU SEZON DA GÖÇEBE
KAÇIRM

AYIN

Sezai Kocabıyık

Dünyanın en heyecan verici eşliksiz vokal toplulukları arasında yer alan Voca People, 3 konser 
vermek üzere bu ayın ortasında Ankara ve İstanbul’da. Ayşegül Yıldırım, grubun yetkili ismi 

Ornit Egosi’ye bağlanıp Voca People hakkında bilgi aldı.
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Şehrin caz hali 24 yaşında
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan 

Akbank Caz Festivali, 23 Ekim-2 Kasım günleri arasında 

24. kez şehri cazın farklı renkleriyle kucaklayacak. Caz 

tutkunları için usta müzisyenlerin yanı sıra Avrupa caz 

sahnesinin yükselmekte olan genç yıldızlarının da yer 

aldığı cazın farklı renklerini yansıtan zengin bir program 

hazırladıklarını söyleyen Akbank Sanat Müdürü Derya 

Bigalı festival programı hakkında şöyle konuştu: “Festival 

kapsamında, aralarında özellikle ülkemizde büyük merak-

la beklenen isimlerin olduğu dört usta caz sanatçısını ağır-

layacağız. Cazın dahi isimleri arasında gösterilen Jamie 

Cullum, Festivalin en önemli isimleri arasında. Bu sene, 

iki önemli ustayı birlikte aynı sahnede izleyeceğiz, Kenny 

Barron & Dave Holland ikilisi cazseverlere unutamayacak-

ları bir konser verecek. Caz müziğinin yaşayan en iyi kont-

rbasçılarından biri olarak kabul edilen Christian McBride 

grubuyla Festivalin konuğu olacak. Son olarak, ülkemizde 

merakla beklenen cazın parlak sesi Chet Faker da müzik-

severlere unutulmaz bir konser verecek. Türkiye-Polonya 

diplomatik ilişkilerinin tesisinin 600. yıldönümü olması 

sebebiyle Leszek Mozdzer, Marcin Masecki gibi önemli Po-

lonyalı müzisyenler de programımızda yer alıyor. Artık bir 

Festival klasiği haline gelen ve bu yıl altıncısı düzenlenen 

“Kampüste Caz”, 3-14 Kasım günleri arasında 9 farklı şehir-

de gerçekleştirilecek konserlerle cazın coşkusunu ve heye-

canını üniversiteli gençlerle buluşturacak. Büyük ilgi gören 

“Liselerde Caz Atölyeleri” ile de gençlere caz müziğini ve 

enstrümanlarını yakından tanıma fırsatı sunmaya devam 

edeceğiz. Yeniliklerimizden biri de Deezer üzerinden kurdu-

ğumuz Akbank Caz radyomuz ve çalma listelerimiz. Bu platformda sanatçıların seçkileri yer alıyor. Mehmet Uluğ için de özel bir çalma 

listesi oluşturduk. 24. Akbank Caz Festivali’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da caz severlere yeni keşifler sunmasını diliyorum” dedi.

Festival genel programını açıklayan Pozitif Live Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uluğ ise “Türkiye’nin en uzun soluklu ve en eski caz 

festivali Akbank Caz’ı 24. yılına getirmenin yanı sıra seneye çeyrek asırlık bir birlikteliğe adım atmanın mutluluğu içindeyiz.” dedi. Bu 

yılki festivalin geçtiğimiz sene kaybettiğimiz, festivalin yaratıcısı ve 23 yıl boyunca direktörlüğünü üstlenen Mehmet Uluğ anısına 

yapılacağını vurgulayan Ahmet Uluğ “Festival boyunca aralarında CRR Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, The Seed, Caddebos-

tan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Nardis ve  Zorlu Center PSM’nin bulunduğu 17 ayrı mekanda 44 konser, 2 panel, 13 atölye gerçek-

leştirilecek ve yaklaşık 300 müzisyen ağırlanacak. Ayrıca 1990’dan 2013’e kadar Festivalin direktörü olarak görev alan ve sayısız caz 

müzisyeniyle çok sayıda proje gerçekleştiren Mehmet Uluğ anısına özel bir gece düzenlenecek ve gecenin bilet geliri, Kaş’ta Mehmet Uluğ 

adına kurulan Müzik Evi’ni destekleme fonuna aktarılacak” dedi. 

Caz dünyasının yıldızları 
Akbank Caz Festivali’nde

11. İstanbul Bach Günleri 
23 Ekim’e kadar izlenebilir
Bach’ın müziği 11'inci kez İstanbul’da
Erken dönem müziğin dünyadaki en önemli isimlerini geçtiğimiz 10 yıl 

boyunca ülkemize getiren İstanbul Bach Günleri bu yıl 22 Eylül-23 Ekim 

günleri arasında gerçekleştirilecek. Biletleri satışa sunulan festival 22 Eylül 

Pazartesi akşamı Natalia Gutman üçlüsünün Neve Şalom Sinagogu’nda verdi-

ği konserle başladı. Festivalin son yıllardaki müdavimlerinden biri ve Barok 

kemanın yaşayan en büyük isimlerinden biri olduğu rahatlıkla söylenebilecek 

olan Sigiswald Kuijken, yetenekli genç klavsenci Benjamin Alard ve başarılı 

soprano Marie Kuijken’la birlikte oluşturduğu ensemble ile 16 Ekim Perşembe 

akşamı St. Antuan Kilisesi’nde olacak. Müzik alanındaki yetenekli çocukların 

eğitim aldığı The Yehudi Menuhin School’un sekiz öğrencisinden oluşan top-

luluk ise 20 Ekim Pazartesi akşamı Neve Şalom Sinagogu’nda klasik müzik 

dinleyicilerine farklı bir akşam yaşatacak. Neve Şalom Sinagogu’nda konser 

verecek ünlü sanatçılardan biri de 23 Ekim Perşembe akşamı izlenebilecek 

olan piyanist Konstantin Lifschitz. Tüm konserlerin saat 20.30’da Neve Şalom 

Sinagogu’nda gerçekleşeceği festivalin 19.30-20.30 arasında yapılacak konser 

öncesi çay saatini kaçırmayın! İstanbul Bach Günleri 11 yıldır Hakan Erdoğan 

Productions tarafından düzenleniyor. Festivalin biletleri 120, 90 ve 50 (indi-

rimli) TL’lik biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir. 

KAÇIRM
AYIN

Jamie Cullum
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Capella Cracoviensis hakkında bilgi verir misiniz? Toplu-
luk kim tarafından nasıl kuruldu?

Capella Cracoviensis (CC) 45 yıl önce, sadece erken dönem 

müziği ve oda müziği üzerine yoğunlaşan bir topluluk olarak 

kuruldu, sonrasında koro ve orkestranın eklenmesiyle bir filar-

monik topluluğa dönüştü. 5 yıl önce ise Jan Tomasz Adamus’un 

başa gelmesiyle, dönem çalgılarıyla çalan bir orkestra ve onun 

oda korosu haline gelerek, tamamen 

erken dönem müziğine odaklandı. 

CC şimdilerde; Christophe Rousset, 

Paul McCreesh, Andrew Parrott gibi 

bu alanın en büyük şefleri ve Andre-

as Steier, Giuliano Carmignola gibi 

yetkin solistleriyle çalışıyor. Toplu-

luk Krakow şehrine ait olup, orada 

yıl içinde konserler vermekle kalmı-

yor, aynı zamanda, bu şehirde erken 

dönem müziği alanında yürütülen 

Mysteria Paschalia Festivali ve Opera 

Rara Opera Serisi gibi etkinliklere 

destek veriyor.

Bize Barok Dönem Polonya Müziği’ni anlatabilir misiniz? 
Doğu’daki ülkelerden etkilenilmiş miydi?

Polonya müziğinde Doğu etkisinin izlerini bulmak zordur. 

Polonya tüm açılardan Batı ve Latin kültürüne aitti ve kendi-

sini “Hıristiyanlığın Gözetleme Kulesi” olarak tanımlıyordu. 

Doğu’nun etkilerini soruyorsanız, Polonya’yı etkileyen Doğu-

lular Ortodoks Kilisesi ve Rusya idi. Polonya’da Ostrogski gibi 

Ukrayna menşeli ve Ortodoks inancı-

na bağlı bazı köklü ve nüfuzlu aileler 

vardı, ama bunların Polonya müziği-

ne etkileri olup olmadığını bilmiyo-

rum. Belki de Rusya’da Leh müziği-

nin etkisinden bahsetmek daha ko-

lay olurdu, çünkü Patrik Nikon ayin 

müziklerinde reform yapmak istemiş 

ve bu amaçla Marcin Mielczewski’nin 

müziğini kullanmıştı. Eğer Doğu 

etkisi derken Osmanlı etkisini kastet-

tiyseniz, müzikte bu türden bir etkiyi 

sadece 18. yüzyıl askeri bandolarında 

görebiliyorum. Ama tam da burada 

Polonya’nın en köklü Barok dönem topluluğu Capella Cracoviensis’in danışmanı ve 
program editörü olan müzikolog ve tarihçi Jakub Puchalski ile topluluğun bu ay 

İstanbul ve Ankara’da vereceği konserler öncesinde görüştük.

Sanat Deliorman
sanat.deliorman@andante.com.tr

Polonyalı gözüyle Ali Ufkî

Capella Cracoviensis ve Mehmet Yeşilçay'ın lideri olduğu Pera Ensemble’ın Saz ü Söz - Sarayda Bir Polonyalı adlı 
ortak konserlerini, 10 Ekim’de İstanbul CRR Konser Salonu, 11 Ekim’de Ankara MEB Şura Salonu’nda dinleyebilirsiniz.

KAÇIRM
AYIN

Jakub Puchalski
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ismini sonradan Ufkî olarak değiştiren Bobowski son derece 

ilginç bir figür olarak önümüze çıkıyor. Türk müziğine dâşina 

değildi (ki böyle bir şey mümkün değildi), ama bu müziği öğ-

rendi, tadına vardı ve onun büyük bir hayranı oldu. 

Barok Dönem’de Avrupalılar, özellikle de Ali Ufkî’nin no-
taya döktüğü Osmanlı eserlerine yoğunlaşmaya nasıl karar 
verdiniz? Size bu fikri veren Mehmet Yeşilçay mı oldu? 

Hayır, bu benim fikrimdi. Bobowski’yi ilk kez yıllar önce 

sanırım radyoda duymuş ve hakkında anlatılanlar karşısında 

büyülenmiştim. Tüm Akdeniz bölgesindeki zenginliği çok sevi-

yorum ve bilmeniz gerekir ki, Barok dönemde yaşayan Polonya-

lılar, tıpkı bugün benim inandığım gibi, Polonya’nın kesinlikle 

bir Akdeniz ülkesi olduğuna inanıyordu. Doğrusu Latin kültürü-

ne ait olduğumuzu düşünmekti elbette. 

Mehmet Yeşilçay ile ne zaman ve nasıl tanıştınız? Bu pro-
je nasıl şekillendi?

Aklımdaki bir proje için, hem Türk müziği hem de Bo-

bowski/Ufkî üzerine uzmanlığı olan bir Türk ortak arıyordum. 

Projem, Polonya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 2014 

yılındaki 600. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Polonya Dı-

şişleri Bakanlığı’na bağlı bir kültür ajansı olan Adam Mickiewicz 

Enstitüsü’nden maddi destek aldı ve işte şimdi buradayız!

Mehmet Yeşilçay eserlerin asıllarına sadık kalmanın 
önemine vurgu yapıyor. Projenizde bu açıdan zorluklar yaşı-
yor musunuz? 

Evet, yaşıyoruz. Eğer biri Polonyalı diğeri Türk iki toplu-

luğa Leh ve Türk eserlerini ayrı ayrı çaldırtsaydık işimiz çok 

daha kolaylaşırdı. Ama bu konuda kafa yorunca, her iki üslubu 

birbiriyle karıp, hem Türk hem Polonya eserleri aracılığıyla 

özel bir öykü yaratmak ve farklı geçmişleri resmetmek daha 

ilginç olur diye düşündük. Bu noktada işler daha karmaşık bir 

hal aldı. Mehmet’in bu konudaki deneyimi fazlaydı, ancak bir 

“klasik” barok dönem topluluğu olan bizler için her şey yeniydi. 

Bizim için Polonya veya Batı müziğinin gerçek niteliğini koru-

mak önemli, ancak bir taraftan müziğimizin Türk üslubuyla 

buluşabileceği noktaları da bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Ali 

Ufkî’nin kültürler arası alışveriş ve köprü kurma düşüncesine 

çok yakın bir duruşumuz var. 

Çalgı ve solist seçimlerinizi nasıl yaptınız? 
Bu etap bizi zorlamıyor, çünkü elimizde notalar var ve o 

dönemin eserlerinin ne şekilde icra edildiğini biliyoruz. Pek 

çok eserde bakır üflemeli çalgıları kullanıyoruz. 17. yüzyıl Avru-

pa’sındaki her orkestrada keman ve diğer çalgıların yanı sıra, o 

dönemin trombonları ve kornetleri de yer alıyordu. Türk çalgı-

larına karar vermek zor olduğu için o kısmı Mehmet’e bıraktık. 

Bu projeye hazırlanırken kendinizi Ali Ufkî ile nasıl 
özdeşleştirdiniz? Ufkî’nin pek çok Türk eserini derlediği 
Mecmûa-i Sâz ü Söz adlı eserini inceleme şansınız oldu mu? 

Fransız Ulusal Kütüphanesi’ndeki bir elyazmasını 

Internet’te inceledik ama bu müziği yazıldığı şekliyle doğru 

biçimde çalabildiğimiz şüpheli. Okuması kolay bir düz melodi 

çizgisine sahip ama bu, müziği icra etmeye yetmiyor. Notaların 

yanında pek çok metin var ama bunları okumamız mümkün 

değil. Bu noktada Ali Ufkî’nin eserlerini bilen bir uzmana ihti-

yacımız vardı ve biz de sırtımızı tamamen Mehmet Yeşilçay’a 

yasladık. Mehmet, doğru zamanda karşımıza çıkan doğru bir 

insan. 

Başka Osmanlı müziği uzmanları ile de buna benzer pro-
jelerde yer almayı planlıyor musunuz? 

Sadece Ali Ufkî gibi özel projeler olduğunda ortak çalışma-

lar yürütebilirim. Ben bir müzikbilimci ve tarihçiyim. Benim 

işim müzik ve kültür üzerine yazmak. Fikirlerimi ilgilenenlerle 

paylaşmaya açığım. Polonya müziği, sanatı üzerine bilgi edin-

mek isteyenler olursa onlara yardımcı olmaktan mutluluk du-

yarım. Ali Ufkî adına yapmak istediğim bir iş daha var. Topkapı 

Sarayı’nı anlatan yazılarını Lehçeye çevirmek isterim. Onun bu 

en ünlü eserinden Polonyalı yurttaşları habersiz.

Ankara ve İstanbul konserlerinizde çalacağınız eserler 
hakkında bilgi verir misiniz? Sürprizler olacak mı? 

Sürprizler olacaktır diye düşünüyorum. Bazı Polonya eser-

lerini iyi bildiğinizi sanmıyorum. Mikołaj Zielenski’nin 1611’de 

Venedik’te basılan ve o yörenin Rönesans dönemi polikoral 

üslubunda yazılmış eserleri gibi. Ali Ufkî tarafından Türkçe 

söylenmesi için yazılmış ilahileri, Fransız Protestan müzisyen 

Goudimel’in ilahi kitabından seçilmiş son derece basit bir ezgi 

eşliğinde dinleyeceğiz. Ayrıca, dönemin en büyük şairlerin-

den Jan Kochanowski’nin Lehçeye çevirdiği ilahileri Mikołaj 

Gomółka’nin bestesiyle sunacağız. Bu iki ilahi grubunu yan 

yana dinlemek ilginç bir deneyim olacak, çünkü Gomółka’nın 

ilahileri, sarayda yazılan, geniş kitlelerin anlayamayacağı kar-

maşık eserlerdi. Ayrıca Merula’nın yazdığı ünlü bir Şakon (Ciac-

cona) dinleyeceğiz. Eserin son derece incelikli olması bir yana, 

Merula, Polonya Kralı III. Zygmunt’un saray orgcusuydu. Çok 

kültürlü ve çok inanışlı bir ülkede büyüyen Ali Ufkî’nin Polon-

yalı geçmişini de konserlerimizde sergilemek istiyoruz. Onun 

Türkiye’ye olan yaklaşımında bu konumu hiç de azımsanamaz 

diye düşünüyorum. 

Maddi desteği nereden buldunuz? 
Polonya Hükümeti Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir kültür 

ajansı olan Adam Mickiewicz Enstitüsü’nün iki ülke arasında 

diplomatik ilişkilerin başlamasının 600. yılı kutlamaları çerçe-

vesinde düzenlediği bir proje yarışması vardı. Projemiz destek 

verilmeye değer bulundu. Şimdi değerlendirme sırası sizde! 

Capella Cracoviensis
Jolanta Kowalska (soprano), Łukasz Dulewicz (alto), 

Szczepan Kosior (tenor), Jacek Ozimkowski (bas), Martyna 
Pastuszka (keman), Adam Pastuszka (keman), Marcin 
Świątkiewicz (klavsen, şef), Christoph Sommer (lavta)

Ayrıca kornetler, trombonlar, viyolonsel, viola da gamba.

KAÇIRM
AYIN
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Bize Pera Ensemble’ın 
kuruluş öyküsünü anlatır 
mısınız?

9 yaşında Almanya’ya 

geldiğim andan itibaren 

çocukluk ve gençlik yıllarım 

Batı ve Doğu kültürleri ara-

sında geçti. Ailem Türk mü-

ziğine yakındı ama ben hem 

Türk hem Batı müziğine ilgi 

duyuyordum. Şimdiye kadar 

yaptığım tüm çalışmalarda 

bu iki müzik dünyası ara-

sında sentezler oluşturmaya 

çalıştım. Almanya’da hem 

endüstri mühendisliği hem 

bestecilik tahsili yaptım. Bir 

süre çağdaş müzikle ilgilen-

dikten sonra Ortaçağ dönemi 

müziklerine yöneldim. Sarband Ensemb-

le adında bir topluluğumuz vardı. Şimdi 

Pera Ensemble’da birlikte olduğumuz 

İhsan Özer ve Volkan Yılmaz ile oradan 

ayrıldık. Boş geçen iki yılın ardından, ne 

yapacağımızı düşünürken Ortaçağ müzik-

lerinden Barok dönem müziğine yönelme 

kararı aldık. Barok dönem müzikleri 

üzerine zaten araştırmalarım vardı. Pera 

Ensemble Barok müzik yapma isteğimiz 

üzerine doğdu. Barok dönemin tekniği 

kendine özgüdür. Örneğin Mahler çal-

maya alışkın bir kemancı aynı ustalıkta 

Händel çalamaz. Enstrüman ve çalış 

tekniği, kemanın arşesi bile farklıdır. Bu 

yüzden Batıdan Barok müziğin uzmanla-

rını aldık.

Ben bir seneden fazla bir süre boyun-

ca araştırmalar yapıp “alaturka” hikaye-

ler üzerinde çalıştım, Osmanlının Batıyı 

kahve, dansöz ve döner dışında hangi 

yollardan nasıl etkilediğini, kültürünü 

nasıl tanıttığını inceledim. Bu araştırma-

larım sonunda Türk motifleri taşıyan 2 

binden fazla eserin olduğunu keşfettim. 

Pera Ensemble işte bu aşamadan sonra 

çalışmaya başladı. Baroque Oriental adlı 

albümümüzle “Sınırları Olmayan Klasik 

Müzik” kategorisinde Echo Klassik ödülü 

aldık. Türkiye’den bu ödülü alan ilk Batı 

müziği topluluğuyuz. Pera Ensemble’ın 

Köln, Münih ve Berlin Filarmoni’de kon-

serleri oldu. Bugüne kadar 8 CD kaydı 

çıkardık.
Pera Ensemble’ın icra ettiği müziği 

nasıl tanımlayabiliriz?
Pera’nın esas işi, Doğu 

ve Batı arasındaki müziksel 

ilişkileri ortaya koymaktır. 

Yeni bir folklor yaratmadan, 

işin müzikolojik yönünü araş-

tırıp, kütüphanelerde gün 

görmemiş eserleri bulup icra 

etmektir. Mesela dört ay önce 

Venedik Kütüphanesi’nde 

Fatma’nın Şarkısı isminde 

1600’lü yıllarda yazılmış 

anonim bir eser bulduk. 

Venedikli bir devşirme olan 

Kılıç Ali’ye esir düşmüş bir kı-

zın hikayesi bu. Fatma da bir 

Venedikli devşirme. Bu güzel 

eser, ikilinin aşk hikayesini 

anlatıyor. 400 senelik bu 

eseri, yeni yapacağımız Venedik-İstanbul 

CD’sinde ilk kez biz icra edeceğiz.
Lehistan ve Osmanlı arasında 600 

yıl önce diplomatik alanda başlayan 
ilişkinin sanatsal boyutları hakkında 
neler söylemek istersiniz?  

Batılı bestecilerin 
Türk temalı eserleri peşinde

Türk temalı Batılı eserleri Avrupa’daki arşivlerden bulup çıkarması, konserleri ve 
kayıtlarıyla Barok dönem müziği alanında son yıllarda büyük bir üne kavuşup ödüller 

alan Pera Ensemble, İstanbul Müzik Festivali’nde verdiği konserin ardından 
Capella Cracoviensis ile birlikte İstanbul ve Ankara’da sahneye çıkacak. 

Kurucusu udi Mehmet Yeşilçay’dan topluluğun öyküsünü dinledik.

Capella Cracoviensis ve Mehmet Yeşilçay'ın lideri olduğu 
Pera Ensemble’ın Saz ü Söz - Sarayda Bir Polonyalı adlı 

ortak konserlerini, 10 Ekim’de İstanbul CRR Konser Salonu, 
11 Ekim’de Ankara MEB Şura Salonu’nda dinleyebilirsiniz.

Onur Aydın
onur.aydin@andante.com.tr

KAÇIRM
AYIN

Mehmet Yeşilçay

Mehmet Yeşilçay ve 
kontrtenor Valer Sabadus 

Echo ödülüyle birlikte. 
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1610’da doğup 1675’te vefat eden, 18 

yaşındayken Tatarlara esir düşen Wojci-

ech Bobowski isminde bir papaz var. Bu 

adam çok sayıda dil bildiği için Osmanlı 

Sarayı’na tercüman olarak alınıyor. Ama 

fazla güvenmedikleri için de iş vermiyor-

lar. Canı sıkılan Bobowski, aynı zamanda 

müzisyen olmasından dolayı saraydaki 

diğer müzisyenlerle tanışıp o dönemin 

Türk eserlerini defterine kaydetmeye 

başlıyor. Bu sayede 600’den fazla eser 

Bobowski sayesinde günümüze intikal 

ediyor. Belli bir yaştan sonra Müslüman 

olarak adını Ali Ufki olarak değiştirip bir-

çok İslami eser yazıyor. Saraydan serbest 

bırakıldığında ise ülkesine dönmeyip 

İstanbul’da evleniyor ve bu şehirde ölü-

yor.

Ali Ufki Doğu-Batı sentezini kendi 

şahsında oluşturabilmiş bir insan. Hem 

Batı kökenli hem de Osmanlı’da yaşıyor, 

hem Hristiyan papazı hem de sonradan 

Müslüman oluyor, hem Batı müziğini çok 

iyi biliyor hem de Türk müziği besteliyor. 

Bugün bile Ali Ufki gibi bir adam yok 

dünyada.
İstanbul ve Ankara’da Capella Craco-

viensis ile birlikte Saz-ü Söz (Music and 
Words) başlığı altında iki konser vere-
ceksiniz. Capella Cracoviensis ile olan 
birlikteliğiniz, konserde seslendirilecek 
repertuvar ve besteciler hakkında bilgi 

verir misiniz?
Ali Ufki’nin kitabının ismi Hâzâ 

Mecmûa-i Sâz ü Söz olduğundan, biz de 

projeyi böyle adlandırdık. Bende bu ki-

tabın, British Library ve Paris’ten edindi-

ğim kopyaları mevcut. Fakat bana hangi 

bölümleri lazımsa o bölümleri aldım. 

Tamamı beni aşar çünkü ben bir müzi-

kolog değilim. Bu konserlerde seslendi-

receğimiz eserleri de bu şekilde kendim 

araştırıp çıkardım.

Toplam 25 kişiden oluşan bu iki grup 

benim yönetimimde Ankara ve İstan-

bul’daki konserlerde ilk kez bir araya 

gelmiş olacak. Girişlerin ücretsiz olacağı 

konserlerde Ali Ufki’nin yanı sıra, o dö-

nemin Polonyalı bestecilerinin eserleri de 

çalınacak. Projenin finansmanı tamamen 

Polonya yetkili makamları tarafından 

karşılanıyor. Maalesef Türkiye iki ülkeyi 

birden ilgilendiren bu yıldönümüne kay-

da değer bir ilgi göstermiyor. 

Pera Ensemble
Mehmet Yeşilçay-ud (Münih, Almanya)

İhsan Özer-kanun (İstanbul)
Hasan Esen-kemençe (İstanbul)

Volkan Yılmaz-ney (İstanbul)
Salih Sırmaçekiç-perküsyon (İstanbul)

Şehvar Beşiroğlu-çeng (İstanbul)
Ozan Pars-perküsyon (İzmir)

Aziz Hardal-vokalist (İstanbul)
Enes Ergur-vokalist (İstanbul)

Furkan Bicer-vokalist (İstanbul)
Bora Uymaz-vokalist (İzmir)

“G ood Music in Town” konsepti çerçevesinde 

ilk olarak, tüm dünyada kapalı gişe gösteri 

yapan a capella grubu The Voca People, 

15 Ekim’de Black Box İstanbul’da olacak. Vokal seslerle a 

capella’yı modern beat-box ile harmanlayan dinamik bir 

müzikal tiyatro topluluğu olan The Voca People; Beatles, Adele, 

Queen, Michael Jackson gibi pop yıldızlarının ünlü şarkıları ve 

tanınmış film müziklerinin yanı sıra Beethoven’dan Çaykovski 

düzenlemelerine uzanan geniş ve eğlenceli bir repertuvara 

sahip. Klasik müzik eserlerini kendine özgü bir yorumla sunan 

İngiliz popüler soprano Sarah Brightman’ın 9 Kasım’da Ülker 

Sports Arena’da İstanbullu müzikseverlerle buluşmasının 

ardından “En İyi Caz Vokal Albüm” dalında 2011 yılı Grammy 

ödüllü caz vokalisti Dee Dee Bridgewater İstanbul’da bir kez 

daha izlenebilecek. Sevilen sanatçı şarkılarını 21 Kasım’da 

bu kez Zorlu Center PSM’de İstanbullu caz tutkunlarıyla 

paylaşacak.

 

André Rieu yeni şovuyla 
yeniden İstanbul’a geliyor
Popüler kemancı André Rieu, geçen yıl tüm biletleri aylar 

öncesinden tükenen İstanbul konserinin ardından, sürprizlerle 

dolu olduğu söylenen yeni şovuyla 2014 yılı dünya turnesi 

kapsamında bir kez daha İstanbul’a geliyor. “Vals Kralı” Johann 

Strauss’un günümüzdeki mirasçısı olarak da değerlendirilen 

André Rieu, 27 Kasım’da Sinan Erdem Spor Salonu ve 29 

Kasım’da Ülker Sports Arena’da düzenlenecek iki özel 

konserde sevenleriyle buluşacak. 

 Good Music in Town kapsamındaki tüm konserlerin 

biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir. 

İstanbul’da yıldızlı geceler başlıyor 

Dünyaca ünlü sanatçılar, 70. yılını kutlayan Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda 
düzenlenen “Good Music in Town Konserleri” kapsamında Ekim ve Kasım 

aylarında İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

KAÇIRM
AYIN

André Rieu'nun İstanbul
şovundan bir sahne.
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G
ürer Aykal’ın bu yıldan itibaren sanat yönetmenliği 

görevini üstlendiği 15. Uluslararası Antalya Piyano 

Festivali 7-29 Kasım günleri arasında yapılacak. 

15. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 7 Kasım Cuma akşa-

mı, piyanist Gökhan Aybulus’un solist ve El Sistema İstanbul’un 

konuk topluluk olarak sahneye çıkacağı, şef Gürer Aykal yöne-

timindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın açılış konse-

riyle başlayacak. Evren Kutlay ve İncesaz grubunun “Osmanlı 

Sarayı’nda Piyano” adlı konseriyle sürecek festivalin ilk hafta-

sında piyanistler Başar Can Kıvrak, Cem Babacan, Alexander 

Lonquich, Christian Zacharias ve Tord Gustavsen Antalyalılarla 

buluşacak. 18 Kasım Salı akşamı, Fransız şarkıcı ve söz yazarı 

Adila Sedraia, bilinen adıyla Indila’nın “Kıtalararası bir köp-

rü” konseriyle başlayacak ikinci hafta, Emir Gamsızoğlu’nun 

“Geveze piyanist: Müzik ve sınırlar” başlıklı konseri, Hüseyin 

Sermet’in Türk eserleri resitali, Paul Lewis’in “Hüzün ve huzu-

run buluşması” başlıklı Beethoven resitali ve Eliane Elias, Her-

bert Schuch ve Gülru Ensari resitalleriyle tamamlanacak. 

Festivalin kapanış haftası, Hüseyin Sermet’in solist ola-

rak katılacağı, Gürer Aykal yönetimindeki Akdeniz Filarmoni 

Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. 24 Kasım Pazartesi akşa-

mı yapılacak Mozart akşamı ve Fahir Atakoğlu-Ara Dinkjiyan 

konseriyle sürecek final haftası, günümüz sahnelerinin gözde 

piyanistlerinden Freddy Kempf’in solist olarak katılacağı, Gürer 

Aykal yönetimindeki Akdeniz Filarmoni Orkestrası’nın konse-

riyle devam edecek. Kandemir Basmacıoğlu resitalinin de izle-

nebileceği Antalya Piyano Festivali 29 Kasım Cumartesi akşamı, 

iki erkek ve üç kız kardeşten oluşan klasik piyano topluluğu The 

5 Browns topluluğunun konseriyle kapanacak.

Festivalin onur konuğu 
Alfred Brendel
Bu yılki onur konuğu Avusturyalı piyanist Alfred Brendel. 

Yaşayan efsane Brendel festivalin son yıllarda Antalya’nın pek 

çok noktasına ulaşmasını sağlayan “Müzik Şehre İniyor” uygu-

laması kapsamında 23 Kasım Pazar günü bir panele katılacak. 

Konserlerin yanı sıra ustalık sınıfı ve atölye çalışmalarının da 

yapılacağı festival kapsamında Gülru Ensari, Doruk Görkem 

Tokur, Cem Babacan ve Başar Can Kıvrak ise köy okullarındaki 

söyleşilere katılacak. 

Antalya’da Fazıl Say’sız ilk festival

Antalya Piyano Festivali, Fazıl Say-Gürer 
Aykal-Menderes Türel üçgeninde gelişen 
ilginç olaylara sahne oldu.



www.andante.com.tr / Ekim 2014Andante 
80

Tüm türlere kapısını açan oditoryum
Akıngüç Oditoryumu Genel Sanat Yönetmenliği görevimin bu üçüncü yılında, 

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kurumsal karakteri ve edindiği misyonu ön plana 

çıkartacak etkinlikler düzenledik. İstanbul Martı Otel, Borusan Holding ve THY’nin 

sponsor olduğu, ayda ortalama 2-3 etkinliğin izlenebileceği sezon boyunca abonman 

kartlarımızın satışını Biletix üzerinden yapıyoruz. Ayrıca Doğan Kuban’ın “Divriği” 

sergisiyle açılacak İKÜ Sanat Galerisi, çok önemli ressam ve heykeltıraşların eserlerine 

ev sahipliği yapacak. 

Konserlerimizin saatini bu yıl öğrencilerimiz ve hocalarımızın da rahatça katılabil-

meleri için saat 19’a kaydırdık. Böylece gösteriden önce sergi de gezilebilecek. Açılışını 

caz konseriyle yapmayı gelenek haline getirdiğimiz sezon programımızın ilk etkinliği, 

ünlü vokalist Yıldız İbrahimova ve Tanini Trio’nun konseri olacak. Türkiye’nin pop 

kralı Erol Büyükburç bizleri kırmayıp 4 Kasım’da okulumuzun pop orkestrasıyla 

sahneye çıkmayı kabul etti. Gençlerimizin bu kıdemli yıldızı tanımaları gerektiğini 

düşündüğümüz için bu konsere moderatör olarak Korkmaz Ulusoy’u ekledik. Şirin 

Pancaroğlu, Türk müziğini yaymayı amaçlayan “Elişi Projesi” çerçevesinde bu yıl, 

İzmirli Türk Sanat Müziği bestecisi Bora Uymaz ile “Atatürk’ün İzinde Bir Besteci” adlı 

bir konser verecek.

Dünya çapında ünlü Gershwin Yaylı Çalgılar Dörtlüsü turneleri kapsamında ülke-

mize ilk kez gelip bir oda müziği ziyafeti verecek. 10 Aralık’taki ilginç etkinliğimizde 

piyano virtüözü Hakan Ali Toker’in doğaçlamaları eşliğinde gösterimini yapacağı-

mız dünyanın ilk animasyon filmi Prens Ahmet’in Maceraları, izleyenleri 1001 Gece 

Masalları’nın büyülü dünyasına taşıyacak. Kars’a gittiğimde tanıdığım, ülkemizin iki 

önemli “âşık”ı Enser Şahbazoğlu ve Bilal Ersari, üniversitemizin Türk Halk Müziği 

Korosu ve Topluluğu eşliğinde bir atışma gecesinde sahnemize çıkacaklar. İstanbul’un 

en önemli Flamenko okulu olan Flamenko Reina ise hocaları, öğrencileri ve müzis-

yenleriyle 23 Aralık’ta “Endülüs Akşamları” başlıklı bir yeni yıl gösterisi sunacaklar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin kıymetlisi Fazıl Say, üstelik bu yıl tam 

da doğum gününde, Akıngüç sahnesinde bir resital verecek. Bu yıl programa Kül-

tür Eğitim Vakfı Salonu’nda çocukları düşünerek Sihirli Günler adlı oyunu koyduk. Golden Horn Brass konseri, öğrencim Savaş 

Özdural’ın oynadığı 3 ödüllü oyun ve Cyrano de Bergerac 25 Şubat’ta izlenebilir. Ülkemize daha önce defalarca gelen soprano 

Emma Kirkby’yi salonumuzda konser vermesi için davet ettik. Londra Barok Ensemble’ın kemancısı Ingrid Seitler ile birlikte nefis 

bir barok müzik akşamı bizleri bekliyor. Kadın sanatçılara ayırdığımız Mart ayının ikinci etkinliğinde ise Gün Anneme Gebe adlı tek 

kişilik oyunuyla Arzu Doğan’ı konuk edeceğiz. Kadın temalı etkinliklerimizin sonuncusunda Zeynep Tanbay ve Borusan Quartet 

aynı sahneyi paylaşacaklar. 

Geleneksel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi etkinlikleri kapsamında, 1 Nisan’dan itibaren, Antonio Pirolli yönetiminde-

ki MSGSÜ Senfoni Orkestrası genç solistlere eşlik edecek. Ardından bu kez MSGSÜ Bale Anasanat Dalı öğrencilerinin Fındıkkıran 

temsili gelecek. 15 Nisan’da başlayacak Uluslararası Tiyatro Festivali’nin ardından 29 Nisan’da Dünya Dans Günü’nü kutlayacağız. 

2015 yılında ikincisini gerçekleştireceğimiz Üniversitelerarası Dans Festivali bu yıl da ülkemizin tüm üniversite gruplarına açık. 

Tüm sanatseverleri bu sezon Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’na bekliyoruz... 

Ankara’da açılan butik konser salonu Mozarthaus’un Ekim ayı 

programı 1 Ekim’de piyanist Cem Esen’in Beethoven, Liszt, Chopin ve 

Saygun’dan eserler seslendireceği resitalle başlıyor. 15 Ekim’de piya-

nist Can Çakmur’un Bach, Schubert, Chopin, Liszt, Bartok ve Saygun 

çalacağı resitalin ardından 25 Ekim’de düzenlenecek “Latin ve Flamen-

ko Gecesi”nde Duygu Yücesoy’un söylediği şarkılara Ceyhun Güneş 

gitarıyla eşlik edecek. Mozarthaus’un son etkinliği, Emre Şen’in Men-

delssohn, Liszt, Chopin ve Schumann seslendireceği “29 Ekim Cumhu-

riyet Bayramı Özel Konseri”. Etkinlikler akşam saat 8’de başlıyor.  

Mozarthaus’ta Ekim ayı konserleri

Sanatseverin dostu A-Kart
İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda okul 

hocalarıyla öğrencilerini salonda gerçekleştirilen etkinliklere 

gelmeye alıştırmak ve salon müdavimlerine kolaylık sağlamak 

amacıyla 2013-2014 konser yılında “A-Kart” isimli abonman kart 

uygulamasına geçildi. A-Kart, İKÜ Store’daki Biletix gişesi sorum-

lusu Dilay Sayımoğlu’ndan ya da Biletix’in internet sitesinden 213 

TL karşılığında temin edilebilir. 10 TL’lik kart bedelinin de içinde 

olduğu bu ücret karşılığında Fazıl Say konseri dahil yıl içindeki 15 

etkinliği ücretsiz izleme hakkına sahip oluyorsunuz. Böylece iki 

etkinlik ücretsiz olup bir gösteri de 13 TL’ye geliyor. Kart uygula-

mamız önümüzdeki yıllarda da sürecek.

İstanbul 
Kültür Üniversitesi 
Akıngüç Oditoryumu 
Genel Sanat Yönetmeni 
olan yazarımız 
Ece İdil kurumun 
yeni sezonunu tanıtıyor

KAÇIRM
AYIN



Andante
81



www.andante.com.tr / Ekim 2014Andante 
82

G eçtiğimiz Ağustos ayında, senelerdir üyesi ol-

makla birlikte, faaliyetlerini ancak uzaktan 

takip edebildiğim IDRS’nin (International 

Double Reed Society/Uluslararası Çift Kamışlı Çalgılar 

Derneği) ABD’de düzenlediği konferansa katılma olanağı 

elde ettim. Yola çıkmadan önce bu beş günlük konferansta 

önemli bir deneyim kazanacağımın az çok farkındaydım 

ama orada yaşayacaklarımın mesleki vizyonumu ne kadar 

zenginleştireceğinden henüz habersizdim.  

IDRS 1971 yılında ABD’nin Michigan Üniversitesi’nde obua 

ve fagot odaklı olarak kurulmuş bir dernek. Dernek her yaz 

düzenlediği konferanslarla, öğrencisinden profesyoneline 

dünya üzerindeki pek çok çift kamışlı tahta üflemeli icracılarını 

bir araya getiriyor. 56 ülkeden 4,400’ün üzerinde üyesi 

olan IDRS gelişmiş ülkelerin ulusal çaptaki 

çift kamışlı çalgı dernekleriyle işbirliğine 

giren, alanındaki en kapsamlı organizasyon 

olarak biliniyor. Üç ayda bir yayımlanan der-

gisinde makale, teknik araştırma, yeni icra 

teknikleri ve duyurulara yer vererek üyelerini 

bilgilendiren IDRS’nin 43’üncü konferansı 

bu yıl 5-9 Ağustos günleri arasında New York 

Üniversitesi (NYU) Steinhardt Kültür, Eğitim 

ve İnsan Gelişimi Okulu’nun ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. Konferansın başındaki isim 

olan, NYU Steinhardt Çift Kamışlı Çalgılar 

Bölüm Başkanı Matthew Sullivan’dan, organi-

zasyon üzerinde üç yıldır çalışıldığını ve bu yıl 

IDRS tarihinin en yüksek katılımlı konferansına 

ev sahipliği yapacaklarını öğrendim. 

Üniversitesi kampüsünün Washington Square Park 

etrafındaki konumundan dolayı, New York’un muhteşem at-

mosferinin tam ortasında beş günlük yoğun bir konferansın 

keyfini çıkarma şansına eriştim. Konferans kapsamında, 

sayıları 78’i bulan enstrüman yapımcıları ve tamircileri, dis-

tribütörler, kamış yapımı için gerekli olanlar dahil pek çok mal-

zemenin perakendecisi, konferansın fuara ayrılan dört katında 

ürünlerini sergilediler. Ayrıca dokuz farklı mekânda eş zamanlı 

yapılan etkinliklerde toplam 93 resital, 27 söyleşi, 17 ustalık 

sınıfı, 6 atölye çalışması ve (enstrümancılara özel yoga yöntem-

lerinden, yok olan abanoz ormanlarının nasıl kurtarılacağına 

uzanan çeşitlilikte) 19 beden-ruh sağlığı semineri düzenlendi. 

Yarışmalar da yok değildi bu görkemli etkinlikte. Bir genç 

müzisyen yarışmasının yanı sıra bu yıl fagot dalında düzenle-

nen Gillet-Fox Yarışması’na da yer verilmişti. Milan Turkovic 

ve Gordon Hunt yönetiminde verilen beş gala konserinde ise, 

dünya çapında isim yapmış ünlü solistler sahneye çıktı. Caz 

fagotistleri Michael Rabinowitz ve Paul Hanson’ın yanı sıra 

caz oboisti Jean-Luc Fillon’un Subculture adlı mekandaki gece 

session’ları ise konferansı renklendiren güzelliklerdi.

Tüm bu etkinlik sağanağında her şeye yetişebilmenin boş 

bir çaba olacağını kısa süre içinde farkettim. Zaten konferans-

taki ilk anlarım; odalar ve sergi alanları arasında mekik do-

kuyan, konser salonlarını dolduran yüzlerce insanın hepsinin 

oboist ve fagotist meslektaşlarım olduğunu bilmenin şokunu 

atlatmakla geçti. Tüm etkinliklere katılmanın imkansız olduğu 

beş gün içinde, Washington Square Park’ta 

verilen günbatımı konserinde Zürich Tonhalle 

Orkestrası solo fagotisti Matthias Racz’ın, (bes-

tecinin doğumgünü olan 8 Ağustos akşamında) 

yorumladığı muhteşem Jolivet konçerto, IDRS 

eski başkanı oboist Nancy Ambrose King’in 

Scott McAllister-Grunge’ın konçertosuna 

getirdiği büyüleyici dünya prömiyeri, New 

York Filarmoni solo fagotisti Judith LeClair’in 

görkemli Mozart konçertosu, New York’un 

fagot babası Frank Morelli’nin tüm konferansı 

noktalayan Weber konçerto yorumu, ne 

olursa olsun kaçırılmaz anlar arasındaydı. 

Finaldeki gala konserinde Gillet-Fox ödül 

sahibi olan gencecik Sebastian Stevensson’un 

parlak Hummel konçertosu, programdaki 

tek orkestrasız eser olmasına rağmen solo 

fagotuyla koca bir orkestraya bedel performans çıkartan Pascal 

Gallois ve onun unutulmaz Berio Sequenza’sı, üzerimde derin 

iz bırakan diğer performanslardı. IDRS, gala konserinden önce 

Washington Square Park’ta obua ve fagot yorumcularından 

oluşan bir flashmob gösterisiyle New York halkını da 

unutmadığını gösterip onlara güzel bir sürpriz yaptı. Çaldıkları 

parçayı tahmin etmişinizdir: Frank Sinatra’nın meşhur New 

York-New York’u!..

1000’in üzerindeki katılımcısı ve konserlerde sahneye çıkan 

286 sanatçısıyla bu yıl New York’a uğrayan IDRS’nin 2015 yılı 

konferansı Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek. 

IDRS ile ilgili daha fazla bilgi almak ve derneğe üye olmak 

için: www.idrs.org 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası fagot sanatçısı Berke Hitay’dan IDRS konferansı izlenimleri

Obua ve fagot dünyasının kalbi New York’ta attı 

MÜZİSYEN

Amatör ve Profesyonel Müzisyenlere Özel

Berke Hitay
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S evgili İrem, piyano üretebilmek ve bunu dünyaya 

pazarlayabilmek, ülkemizin diğer sektörlerde ulaştığı 

yüksek üretim düzeyleri göz önüne alındığında (ör-

neğin inşaat, otomotiv vb.) çok da zor olmasa gerek, öyle değil 

mi? Peki o zaman, başarılı bir piyano markası yaratamamamı-

zın nedenleri nedir, bunu biraz irdeleyelim... 

İlk neden, dünya piyano pazarının ciddi şekilde daralma-

sıdır. Tüm üreticiler zor durumdadır; 

Çin’de üretilen piyanolar pazarı ele geçir-

miş; ancak bu gelişmeye rağmen, üretim 

ve satış adetleri eskiye oranla çok geriye 

düşmüştür. Daha ucuz dijital çalgılara yö-

nelinmiş ve bundan dolayı maalesef, pazar 

kendi kendini öldürmeye başlamıştır. Öğ-

retmen, akordör ve satıcılar bile, dijitalin 

daha avantajlı olduğunu söyleyerek, kendi 

bindikleri dalı kesmektedirler. Halbuki 

dijital piyanonun avantajları bulunmakla 

beraber, özellikle maddi olanağa sahip 

olan kişilerin gerçek bir piyanodan bu şekilde caydırılması, eko-

nomik sıkıntılarla da birleşince, önemli bir daralma yaratmakta-

dır. Böylesine daralan bir pazarda, hiçbir oyuncu, milyonlarca 

liralık yatırım yaparak üretim yapma riskine girmek istemez.

Peki bu daralma eğilimi son yıllarda oluştuysa, neden bir 

piyano üreticisi, piyanonun revaçta olduğu birkaç on yıl önce 

ortaya çıkıp da iyi bir pazar kapmamıştır? Polonyalılar ya da 

Çinliler başarılı markalar üretirken, neden ülkemizde böylesi 

bir altyapı kurulamamıştır? Burada, pazarın arz-talep dengesi-

nin iyi okunması önemlidir. Maalesef ülkemizde yer alan baskın 

kültür, yaşam tarzı ve eğitim düzeyi, kendi piyano markamızı 

yaratacak ortamı sunamamaktadır; yani maalesef, toplumumu-

zun derinliklerinde hissettiği bir gereksinim değildir piyano. Bu 

anlamda bir Avrupa markasını yaratmak 

ile, Türkiye markasını yaratmak arasında 

dağlar kadar fark vardır ve bu fark, üretici 

için büyük riskler almak anlamına gelir. 

Polonyalı bir üretici yaklaşık yüz elli yıl-

dır piyano üretirken, ülkesinde az ya da 

çok dengeli bir pazardan haberdardır; 

Türkiye’de ise, yarını bile tahmin etmek 

zordur; hele şimdiki gibi, sanat ve sanat 

eğitimi kurumlarının bile geleceğinin ne 

olacağı meçhul durumdayken.

Gönül, tüm sektörel alanlarıyla yetkin 

ve sağlıklı bir piyano ortamının ülkemizde de olmasını diliyor; 

ancak, global ve lokal eğilimler, bu hayalin daha uzun bir süre 

gerçekleşemeyeceğini bize dikte ettiriyor. 

Piyano ve piyano eğitimi ile ilgili tüm sorularınız için: 

Pianoforte - Piyano Stüdyoları ve Müzikal Danışmanlık 

Merkezi / Ankara - Bodrum (0536 278 16 70)  

PİYANO KLİNİĞİ
Buğra Gültek
bugra.gultek@andante.com.tr

SORU: Ülkemizde önemli bir piyano geleneği olmasına ve bu geleneğin 
sonucu olarak nitelikli yayımcılar, eğitimciler, sanatçılar, konservatuvarlar, 
akordörler ve piyano satan işletmeler bulunmasına rağmen, kendimize ait 
bir piyano üreticisinin olmamasını garipsiyorum. Neden Türkiye’de piyano 
üretilemiyor ve dünyaya satılamıyor? (İrem Öztürk, İstanbul, 23 Yaşında)

Türkiye’de neden 
piyano üretilemiyor?
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A
lmanya, 24 

konservatuarı 

ve 131 orkest-

rasıyla, yaylı çalgılar 

eğitimi alanında günü-

müzün en önde gelen 

ülkelerinden biri. Öğren-

cilerin esnek bir akade-

mik sistemin ve birçok 

kariyer fırsatının tadını 

çıkarmasının yanı sıra, 

ülkedeki çoğu konserva-

tuvar -yahut resmi statü-

lerine göre müzik üniversitesi- okul ücreti de almıyor. Nürnberg 

Hochschule für Musik (HfM) Müdürü ve aynı zamanda Alman 

Konservatuvarları Birliği Başkanı Martin Ullrich, Almanya’ya 

benzer sisteme sahip Avrupa ülkelerinin yalnızca Avusturya ve 

İsviçre’den ibaret olduğunu belirtiyor. Ullrich, Almanya’daki 

konservatuvarlara öğrenci kabul oranının yüzde 10 ya da 20 

gibi düşük bir düzeyde seyrettiğini ve ülke içindeki orkestra ve 

enstrüman bölümlerinde bu oranın yüzde ellisinden fazlasını 

yabancı öğrencilerin oluşturduğunu varsayıyor.

Almanya’da yirmi yıldan fazla süredir öğretmenlik yapan, 

Kronberg Akademisi 

ve Berlin Hanns Eis-

ler Müzik Üniversi-

tesi profesörü İsveçli 

çellist Frans Hel-

merson, yaylı çalgı 

çalanların sayısının, 

1990’lı yılların baş-

larındakinden bile 

daha yüksek olduğunu belirtiyor. “Özellikle çello kültürü epeyi 

yüksek bir düzeye ulaştı,” diyor Helmerson. “Jens Peter Maintz, 

Johannes Moser, Wolfgang Emanuel Schmidt ve Nicolas Altstaedt 

gibi genç Alman hocaların oluşturduğu yeni bir nesil var. Genç 

Alman öğrenci adaylarının sayısı da hayli fazla.”

Ulusal ve uluslararası plandaki rekabetin artışına rağmen, 

Almanya’daki şartlar, başka ülkelerde olduğundan daha insaflı. 

Beş yıl önce Londra’daki Guildhall Müzik ve Drama Okulu’ndan 

Hanover Hochschule für Musik’e geçiş yapan çello pedagogu 

Leonid Gorokhov, bu küçük Al-

man şehrindeki atmosferin, bir 

öğretmen olarak önüne koyduğu 

hedefleri gerçekleştirmek açısından 

epeyi elverişli olduğunu açıklıyor: 

“Londra’nın müzisyenlere aşırı 

çekici gelen bir ortamı vardı. Ancak 

aileme iyi bir hayat kalitesi sunmayı 

sürdürebilmem için günün 24 saati 

boyunca çalışmak zorundaydım. 

Kendimi öğretmeye daha çok ada-

yabileceğim bir fırsat arıyordum.” 

Gorokhov, Londra’daki okul ücret-

lerinin, hayalindeki gibi 

bir sınıf kurmasına engel 

olduğunu da ekliyor. 

Londra’daki bazı öğren-

cilerin, faturalarını öde-

mek için garsonluk gibi 

işlerde çalıştığını hatırlı-

yor, oysa Hanover’daki 

öğrencilerinin yaptıkları 

tek yan iş konserlerde 

çalmak.

Gorokhov’un peşin-

den Hanover’e giden ve 

2012 yılında Prag Baharı Uluslararası Müzik Yarışması’nda ödül 

kazanan ilk İngiliz olan genç çellist Vashti Hunter, Alman siste-

minin, kendisini bir an önce rekabete katılmaya itmek yerine, 

yeteneklerini hem solist hem de oda müziği icracısı olarak daha 

da geliştirmesine yardımcı olduğuna inanıyor. Şu sıralarda 

konser diploması derslerine (orkestrayla birlikte çalınacak bir 

konçerto ve resitalle tamamlanacak, solo ve oda müziği çalmak 

için verilen dersler) devam ederken, bir yandan da yarışmalara 

girmeyi, ödüller kazanan Gaspard Trio’nun çellistliğini yapmayı 

ve ustalık sınıfları vermeyi sürdürüyor. “Londra’daki birçok 

arkadaşım konser 

vermek ya da bir 

orkestrada kariyere 

başlamak zorunda 

kalıyor,’ diyor 26 

yaşındaki çellist. 

‘Ben fahiş miktarları 

ödemenin yol açtığı 

finansal yükün altına 

girmedim. Gerçekten daha iyi olmaya yoğunlaşabildim.”

Gorokhov zamana ve kaynaklara rahatça erişebilme lüksü-

nü, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan önemli 

faktörler olarak görüyor. “Eğer bir öğrenci ek derse ihtiyaç du-

yarsa bunu sağlayabilirim,” diyor. “Yarışmalara çalışmak çok 

fazla zaman gerektiriyor ve benim de bu işe ayırabilecek zamanım 

var.” Almanya’da öğrencilerin kadrolu piyanistlerle ücretsiz 

çalışabildiklerinin de altını çiziyor Gorokhov. “Her hafta Klas-

senstunde denilen sınıf konserleri verebiliyoruz. Bazen sadece 

bir araya toplanıp bir konu üzerinde 

tartışıyoruz.” 

Sınıf arkadaşlarının 
önünde çalma stresi
Hunter için bu sınıf konserleri çok 

değerli bir çalışma alanı oluşturuyor. 

“Arkadaşlarınızın önünde çalmak ger-

çekten sinir bozucu bir deneyim ama bu, 

bir konsere veya yarışmaya hazırlan-

mak için çok iyi bir yol,” diye açıklıyor. 

“Bu, aynı zamanda, sınıfta bir ortak 

Farklı uluslardan öğrenciler, yaylı çalgılar alanındaki eğitimlerini tamamlamak 
için her yıl Almanya’daki konservatuvarlara akın ediyor.

Yaylı çalgılar eğitiminde 
dünyanın bir numaralı ülkesi

Prag Baharı Uluslararası Müzik Yarışması’nda ödül kazanan 
ilk İngiliz olan genç çellist Vashti Hunter, Alman sisteminin, 

kendisini bir an önce rekabete katılmaya itmek yerine, 
yeteneklerini hem solist hem de oda müziği icracısı olarak 

daha da geliştirmesine yardımcı olduğuna inanıyor.

M
ÜZİSYEN

Hanns Eisler Hochschule für Musik Berlin

Franz Helmerson
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kimlik duygusunun oluşması de-

mek. Londra’da sınıf arkadaşları-

mın çoğunu tanımıyordum bile.”

Hanns Eisler Hochschule für 

Musik’te keman öğretmenliği 

yapan Antje Weithaas’a göre, şu 

anki sistem, pratik olmanın yanı 

sıra öğrencilerin bireysel ihtiyaç-

larına uygun avantajlara sahip. 

“Nihayetinde, sanatçılara yaratı-

cılıklarını geliştirmeleri için fır-

satlar sağlamalıyız ve bu gelişme 

fırsatları sadece enstrümanları 

üzerine yaratılmamalı. İdeal, mo-

dern bir müzisyen; müzikoloji, sanat tarihi ve bunları arasındaki 

bağlantılar üzerine geniş bir bilgi birikimine sahiptir ve bu biriki-

minden çeşitli stillerde çalarken yararlanabilir. Bu, doğal olarak 

güçlü bir enstrüman eğitiminin temelinde vardır, ama güdümlü 

bir sistem artistik bakımdan gelişime yardımcı olmaz.”

Bazı öğrenciler derslere devam etmenin, yapmaları gere-

ken şeyler listesinin en başında yer almadığını itiraf ediyor. 

Maintz’in öğrencilerinden olan, geçtiğimiz yıl Uluslararası Aram 

Haçaturyan Yarışması’nı kazanan Andrei Ionita, anavatanı 

Romanya’da vaktinin çoğunu teoriye ve tarihe harcamasının 

beklendiğini, Almanya’daki okulunda ise pratik yapmaya daha 

fazla zaman bulduğunu söylüyor. Yakın geçmişteki başarıları 

arasında Hamburg’da düzenlenen 2012 Tonali Grand Prix’de 

üçüncülük ödülü kazanmak olan Ildi-

ko Szabo da, tüm gayretini derslerine 

yoğunlaştırıyor. Macaristan’da müzik 

tarihi okuduktan sonra, Alman siste-

minde bütün bir sömestrin, örneğin 

Brahms gibi tek bir besteciye adana-

bileceğini keşfetmesi onun için büyük 

bir sürpriz olmuş. Brahms’ın tüm 

mektuplarını okuyup bestelerini analiz 

ederken bestecinin hayatına ve kültü-

rüne dalıp gitmeyi hayli ilginç bulmuş.

Sabit ders saatlerinin yanı sıra, 

Jens Peter Maintz bir gece yarısı, ertesi sabaha ders koyduğu-

nu bildiren mesajlar gönderebiliyor öğrencilerine. Serbest bir 

program, akademik ve performans kariyerleri arasında denge 

kurmaya çalışan hocalara elbette çok cazip geliyor. “Alman 

sisteminde büyük bir serbestlik ve esneklik deneyimi yaşadım,” 

diyor Helmerson. “Öğrencilerimin memnun kaldığından emin 

olmayı her zaman asıl sorumlulu-

ğum olarak görmüşümdür. Bazen 

dersler çok düzenli olamayabiliyor, 

ancak öğrencilerim dersteki şevkimi 

daima takdir etmişlerdir.” Weit-

haas sistemin esnekliğini sadece 

öğretmenlerin değil, yetenekli genç 

müzisyenlerin de yararlandığı bir 

faktör olarak görüyor. “Konserler 

yüzünden turnede olan birçok 

öğrencimiz var. Bazı öğrenciler, 

örneğin bir Çarşamba günü saat 

2’de verilen bir derse gidemiyor. Bu, 

okulu bitiremeyecekleri anlamına 

mı gelir? Bu anlayışla dar görüşlü 

müzisyenler olmaktan nasıl kaçı-

nabiliriz? O yüzden her öğrencinin 

durumunu inceleyip, ortak bir nok-

tada buluşuyoruz.”

Almanya çapında yoğun olarak 

yapılan oda müziği faaliyetleri, 

hocaların faydalanmaya çalıştıkları 

bir unsur elbette. Weimar’daki 

Liszt Müzik Okulu’nda ve Kron-

berg Akademisi’nde keman 

dalında profesör olan Friede-

mann Eichhorn, Liszt Müzik 

Okulu’nda okuyan öğrencilerin 

yalnızca Weimar’da yerleşik 

Devlet Orkestrası’nda (Staatska-

pelle) değil, yakınlardaki Jena 

Filarmoni’de ya da Leipzig’deki 

Gewandhaus Orkestrası’nda 

yedek müzisyen olarak işe başla-

yabildiklerini belirtiyor. Bunun 

yanı sıra, hocaları kendilerinin 

de çaldığı orkestraların birtakım özel isteklerine göre öğrencile-

rini yetiştirebiliyorlar.

“Alman geleneği” var mı?
Öte yandan pedagoglar, “ulusal ekol” nosyonunun günü-

müzün globalleşen dünyasında yeri olmadığı kanısındalar. Ma-

xim Vengerov, Daniel Hope ve Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 

başkemancısı Daishin Kashimoto gibi sanatçıların hocalığını 

yapmış Zakhar Bron, müzik dünyasının, doğası gereği, ulusla-

rarası olduğuna inanıyor. Bu düşüncesine örnek olarak ise, 20. 

yüzyılın sonunda en ünlü Rus ekollerinden birini kuran, Macar 

Yahudi’si bir aileden gelen kemancı Leopold Auer’i ileri sürü-

yor. “Yetenek her yerde,” diyor, İsviçre’deki kendine ait ens-

titünün yanı sıra 2004 yılından beri 

Almanya ve İspanya’da öğretmenlik 

yapan Bron. “İlk adım müzisyenlikte ve 

profesyonellikte iyi bir eğitim almak.” 

Berlin’de yaşayan Maintz, 

Moskova’da Rostropovich ile çalışmış 

Litvanyalı David Geringas’ın öğrencisi. 

“Alman geleneğinin önemli bir tarafı, 

bu geleneği şekillendirenlerin çoğunun 

Alman olmaması,” diyor Maintz. “Ve 

en iyi sınıfları kuranlar da onlar.” Al-

manya’daki birçok çellistin Geringas’ın 

mirasını taşımayı sürdürdüklerini de ekliyor. “Hepimiz aklımız-

da harika bir sınıf kurma hayali taşıyoruz. Bu konuda ciddi bir 

rekabet var.” Yine de Maintz, Alman başkentinde güçlü bir gele-

neğin varlığını hissediyor.

Ancak Berlin, dünyanın en yetenekli müzisyenlerinin bu 

tablonun bir parçası olması arzusuyla şehre akın etmesi sa-

yesinde, 1920’lerdeki statüsüne 

yeniden kavuşabilir. Arzu edilen 

bir hocayla çalışabilme olanağı, bu 

akında en belirleyici unsur. Szabo 

“Eğer Maintz Kuala Lumpur’da 

eğitim verseydi, Kuala Lumpur’a 

da giderdim,” diye itiraf edip ekli-

yor, “Ama Almanya elbette önemli 

avantajlara sahip.” Örnek olarak, 

kendi ülkesi Macaristan’da mo-

dern araştırmalara önem vermek 

yerine eski moda çalma eğilimi 

olduğunu söylüyor, oysa Almanya 

ve İngiltere’de müzisyenlerin biraz 

olsun eski usul icra bilgisi de kulla-

nıp, kendi tarzlarını geliştirmeleri 

bekleniyor.

Paris’te eğitim almış Delepelai-

re, Almanya’da tını kalitesine ve-

rilen yüksek önemin altını çiziyor. 

“Fransa’da solo çalmaya daha çok 

Uluslararası Aram Haçaturyan 
Yarışması’nı kazanan Andrei 

Ionita, anavatanı Romanya’da 
vaktinin çoğunu teoriye ve tarihe 

harcamasının beklendiğini, 
Almanya’daki okulunda ise 

pratik yapmaya daha fazla 
zaman bulduğunu söylüyor.

Antje Weithaas

Jans Peter Maintz
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önem veriliyor. Hızlı ve virtüöz çalmaya yönelik bir eğilim var. Al-

manya’daki eğitimim sırasında ise pes rejisterde güzel çizgi ürete-

bilmeyi öğrendim. Buradaki orkestralarda çello ve kontrbasların 

ortak sound’u nasıl da desteklediğini duyabiliyorsunuz.”

Akşam olurken, Delepelaire’in bir konser için Philharmo-

nie binasına dönmesi gerekiyor. Ionita, Almanya’daki ödünç 

enstrüman veren oda müziği enstitüleri ve kurumları için 

seçmelere katılmaya hazırlanıyor. Bir piyano öğrencisi ona bir 

Beethoven sonatında eşlik ediyor. “Birlikte prova yaptınız mı?” 

diye soruyor Maintz. Başlarını sallıyorlar. Buna rağmen Ionita 

coşkulu ve kendinden emin bir biçimde çalıyor, ta ki hocası onu 

durdurup daha az vibrato yaparak daha samimi bir yaklaşımda 

çalmasını önerene kadar. “Daha dostça çal,” diyor Maintz. Ani-

den, müzik şüphe götürmez bir biçimde, Beethoven’ın ruhunu 

yansıtmaya başlıyor. 

The Strad'dan kısaltarak çeviren:  Ecem Yücel  
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Johannes Gutenberg Universitat - Hochschule der Musik Mainz 

schinz@uni-mainz.de

Kronberg Academy 

www.kronbergacademy.de
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Musikhochschule Lübeck

www.mh-luebeck.de

Westfalischen Wilhelms - Universitat Münster – Musikhochschule
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Robert Schumann Hochschule Düsseldorf
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Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

www.mh-trossingen.de

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Mannheim
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ALMANYA’DAKİ KONSERVATUVARLAR VE ÖZEL MÜZİK OKULLARI

Folkwang Universitat 

der Künste Essen

Robert Schumann Hochschule Düsseldorf

Musikhochschule Lübeck

Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar

Universitat der Künste Berlin 
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C
hannel 4 belgeseli Bağımlıların Senfonisi’nde, topluluk 

karşısında çalarken yaşadıkları gerginlikler ve panik 

ataklar yüzünden madde bağımlısı hâline gelen 10 

müzisyene sorular yöneltildi. Kendisi de eskiden alkol bağımlısı 

olan ve oğlu Freddy’i 18 yaşındayken aşırı dozda eroin kullanı-

mı sebebiyle kaybeden besteci James McConnel tarafından bir 

araya getirilen müzisyenlerin hikâyeleri, genellikle pop ve rock 

dünyasıyla özdeşleştirilen bağımlılık, baskı ve tükenmişlik gibi 

sorunlara karşı klasik müzik dünyasının bir tür bağışıklığa sa-

hip olduğu görüşünü geçersiz kılıyor. Belgesele konuşan çellist 

Rachel Lander, “Bağımlılık problemleri klasik müzik dünyasında 

birçok sebepten dolayı çok yaygın,” deyip 

şöyle sürdürüyor: “Günün acayip 

saatlerinde ya da haftasonlarında 

çalışmak, konser sonraları dışa-

rıda sosyalleşmek gibi rutinleri 

içeren bir yaşam tarzı söz ko-

nusu. Birçok müzisyen alkol ve 

beta bloker’ları icra sırasındaki 

gerginliği kontrol etmek için kulla-

nıyor ve sonrasında gevşemek için içki 

içiyor. Bu da alışkanlık hâline geliyor.” 

Gençliğinde Ulusal Gençlik Orkestrası’nda çalarken benzer 

sorunlar yaşayan Lander, “Sahnede çalarken yaşadığım panik 

atak, içki içince geçiyordu. Ayrıca Valium ve beta bloker’lar da kul-

lanıyordum. Böylece zihinsel kapasitemi kullanabilir durumdayken 

adrenalin salgısını bloke edebiliyordum,” diyor. Sorunları yüzün-

den orkestra müzisyenliğini bırakıp garsonluk yapmaya başla-

yan Lander, şu sıralar popüler müzik gruplarında çello çalıyor; 

fakat bir zamanlar hayallerini süsleyen orkestracılık kariyerini 

yarıda bıraktığı için de pişmanlık duyuyor. Programdaki diğer 

müzisyenler ise kokain, eroin ya da amfetamin bağımlılarından 

oluşuyor. 

İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesinde çıkan 

yazısında, sahnede geçirdiği panik ataklardan bahseden Londra 

Filarmoni Orkestrası kemancısı Thomas Eisner’e göre belgesel, 

düzgünce paketlenmiş bir “reality show” gibi görünmesine 

rağmen, gerçekleri ortaya çıkarıyor. Eisner, yaşadıklarını şöyle 

anlatıyor: “Londra Filarmoni Orkestrası’nda ilk haftamı hatırlı-

yorum. Frankfurt’ta Sir Georg Solti yönetiminde Dietrich Fischer-

Dieskau’ya eşlik edecektik. Yerel orkestralarda birçok tecrübeye 

sahip olmama rağmen, hiçbir şey beni bu büyük olaya hazırlama-

mıştı. Konserden önce kendi kendime ‘bu gece nasıl bitecek’ diye 

soruyordum. Benden başka herkes çok rahat görünüyordu, ama 

ben çalarken şaşırmaktan, esere erken 

girmekten ya da geç kalmaktan 

korkuyordum. Sahneye doğru 

yürürken, sanki idam sehpasına 

gidiyormuşum gibi hissettim. 

Çalmaya başladığımızda yavaş 

pasajlarda arşeyi tuttuğum ko-

lumun titremesinden korkmaya 

başladım. Aniden Solti’nin bana 

doğru baktığını fark edip donakaldım. 

20 senedir keman çalıyordum, ama o an kemana yeni 

başlayan yeteneksiz biriymişim gibi hissettim. Panik olmaya ve 

kaçış planı yapmaya başladım. Bölüm sonunda hasta numarası 

yaparak sahneyi terk mi etmeliydim, yoksa direkt koşarak kendimi 

kemanımla beraber Main nehrine mi atmalıydım? Daha sonra 

göz ucuyla ikinci kemanlardan birinin yayının da sanki kendi aklı 

varmış gibi titrediğini fark ettiğimde yalnız olmadığımı anladım. O 

da benim gibi acı çekiyordu.” 

Bu deneyimlerin ardından doktora görünerek beta bloker 

kullanmaya başlayan Eisner, konunun bilinir hâle gelmesinin 

önemli olduğunu söylüyor. Derleyen: Ayşegül Yıldırım  

İngiliz televizyon kanalı Channel 4’te yayınlanan Bağımlıların 
Senfonisi adlı belgesel, alkol ve reçeteli ilaç kullanımının 

klasik müzik dünyasında hayli yaygın bir alışkanlık 
olduğunu ortaya koyuyor.

Alkol ve madde bağımlılığı 
müzisyenlerin hayatını karartıyor
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O steoartrit, halk arasında “kireçlenme” diye bili-

nen kıkırdağın iltihabi olmayan hasarlanmasıdır. 

Yaş ilerledikçe kıkırdak dejenerasyonu yavaş bir 

şekilde ilerler. Kıkırdak yıpranıp inceldikçe, eklemlerde ağrı 

ve tutukluğa neden olur. Kıkırdakta ufak kırılmalarla başlayan 

hasarlanma, kuvvetin eklem yüzeyine eşit dağılmasını engeller. 

Bu durum eklemde dejenerasyon sürecini başlatır. 

Kıkırdak hasarlanıp inceldikçe kemikler arasında 

koruyucu bir doku kalmaz. Osteoartrit, yaş ilerle-

dikçe gelişse de, uzun süreli, tekrar eden sakatlık-

lar, aşırı kullanım durumları ve kilo fazlalığı gelişi-

mini hızlandırır. Müzisyenler risk grubundadır.

Osteoartrit, yavaş gelişen bir hastalıktır. Eklem 

tutukluğuyla başlar, daha sonra şişlik ve kızarık-

lığın eşlik etmediği ağrı başlar. Uygun tedaviyle 

kıkırdakta gelişen hasar oranı azaltılabilir. Kişilerin 

aktivitesi, daha fazla travmaya maruz kalmayı önlemek için 

yakından takip edilmelidir. Eklemlere asimetrik bir şekilde 

yük dağılmasını önlemek için kas-iskelet sistemi dengesi geliş-

tirilmelidir. İyi bir postür ve vücut mekaniği, semptomlara yol 

açan aktiviteyi belirlemeye de yardımcı olduğu için, olmazsa 

olmazdır.

Eklemleri destekleyen kaslardır, dolayısıyla gelişebilecek 

problemleri önlemek için kas kuvveti ve eklem hareketi ko-

runmalıdır. Bu, eklem hareket açıklığı egzersizleri, izometrik 

egzersizler ve güçlendirme egzersizlerini içeren kapsamlı bir 

programla sağlanır. Gergin kaslara bağlı eklemlerde erken hare-

ket kaybı gelişir. Stres, kas gerginliğine yol açar ve osteoartrite 

zemin hazırlar. Bu nedenle, osteoartritten korun-

mak için yoga gibi rahatlatıcı egzersiz sistemlerin-

den de faydalanılabilir. Yüzme de önerilir.

Yorgunluktan korunmak için, aktivite periyot-

ları ile dinlenme periyotları dengelenmeli ve uzun 

süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalıdır. 

Eklemlere her gün uzun süreli ve tekrarlayıcı statik 

yüklenme, eklemlere hasar verdiği gibi ligament ve 

tendonlara da hasar verir. Ani hareketlerden kaçı-

nılmalıdır. Eklemleri destekleyen splintler destek 

amaçlı kullanılabilir. Glukozamin ve kondroitin sülfat preparat 

desteklerinin kıkırdak doku sağlığını korumada etkinliği göste-

rilmiştir fakat bunlar mutlaka uzman doktor tavsiyesi ve kont-

rolünde kullanılmalıdır.

Müzisyen sağlığı ile ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını almak  

için www.erinckaracehennem.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

“İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir 
tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir.”  

Johann Wolfgang von Goethe

MÜZİSYEN HEKİMİ
Dr. Erinç K. Sabuncu
erinc.sabuncu@andante.com.tr

Osteoartrit
Yaş ilerledikçe müzisyenin ağrılı eşlikçisi
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RUHUN GEMİSİ
Orçun Orçunsel
orcun.orcunsel@andante.com.tr

D
ünyada pek çok iyi orkestra var. Bunlar bir-

birlerinden farklı geleneklere, yorumlara ve 

yorumculara sahip. Bir yorumcunun iyi olu-

şu, virtüözitesi ile entelektüel derinliğinin iş-

birliği sonucunda ortaya çıkar. Peki ortalama 

yüz kişiden oluşan orkestrada, sadece yorumcuların iyi olması, 

o orkestrayı iyi bir topluluk yapmaya yeter mi? 

Yetmez. 

Çok büyük bir virtüöz olmak ile iyi bir orkestra müzisyeni 

olmak arasında büyük farklar vardır. Her ikisi de farklı özel-

liklere sahip olmayı gerektirir. Her büyük virtüöz iyi bir solist, 

iyi bir orkestracı olabilir diyemeyiz. Orkestra, çalgıya yönelik 

hâkimiyetin yanı sıra birlikte müzik yapabilmek adına bütüne 

hizmet etmeyi ve topluluğun yararına olacak biçimde uyumlu 

davranabilmeyi gerektirir. 

Bir çalgı topluluğunun ortaya çıkarttığı müziğin kalitesini 

etkileyen pek çok unsur vardır. Müzisyenlerin virtüözitesi, de-

neyimleri, birbirlerini iyi tanımaları, çalgıların kalitesi, ortamın 

akustiği, şefin kalitesi gibi... Bu nitelikler belli bir düzeyin üze-

rinde bulunmalı ve de ustalıkla kullanılmalı. Her işte böyle değil 

midir? Nasıl ki, bir dildeki en güzel sözcükleri ardı ardına yer-

leştirmek şiir yazmak demek değilse, şiiri yaratan aslında ma-

tematik ve ruh ise, müzikte de maddesel kalitelere sahip olmak 

ancak bir yere kadar işe yarayabilir. Kaliteli çalgı ve akustik 

müzisyene yardım eder şüphesiz. Ne kadar iyi sürücü olursanız 

olun, pürüzsüz bir yolda pahalı bir araçla yolculuk etmek, delik 

deşik asfalt bir yolda dağılmak üzere olan bir araçla gitmekten 

kolaydır. İyi bir şef de, iyi bir yol arkadaşı ve yardımcı pilot gibi-

dir; yolculuğu çekilir kılar, haritaya bakıp yolu tayin eder. 

Ancak “işin sırrı” olarak nitelendirebileceğimiz öyle bir 

özellik vardır ki, geri kalan hiçbir şeyin kalitesi o kadar yüksek 

olmasa bile, sihirli bir değnekle dokunulmuşçasına ortaya çıkan 

müziği taçlandırır, dinleyiciyi avucunun içine alır, müzik âdetâ 

ete kana bürünür: “Dinlemek”.

Müzisyenlerin çalarken birbirlerini dinlemesi ve böylelikle 

orkestranın dev bir oda müziği topluluğuna dönüşmesi... İşte 

esas sır burada yatar. Şef vurur, orkestra da çalar elbette, an-

cak kimsenin birbirini dinlemediği bir topluluk, ruhtan yoksun-

dur. Ortaya çıkan müzik, kuru, renksiz, tekdüze olur. Günlük 

yaşantıda da dinlemenin yeri çok önemlidir. Bir sohbeti hoş 

kılan, kişilerin birbirini dinlemesidir. O zaman lâf lâfı açar, anla-

tılanlar o an yaşanıyormuş gibi canlılaşır ve zaman su gibi akıp 

geçer. İnsanlar birbirlerini dinlemediğinde ortaya sohbet çık-

maz; kişilerin sırayla konuştuğu, kısa monologlar yığını oluşur. 

“İnsanlar konuşa konuşa anlaşır” derler. Ama anlaşabilmek 

için dinlemek gerekir. Konuşmaktan çok daha zordur dinlemek. 

Herkes konuşur, en bilgisizinden en bilgilisine kadar; ancak 

insanların pek azı dinlemeyi becerebilir. Hattâ çoğu zaman 

konuşmak, anlaşmazlığa yol açar. Orkestrada da böyledir. Dün-

yadaki tüm müzisyenler -öyle ya da böyle- çalgılarını bir şekilde 

çalarlar. Ama birbirini iyi dinlemeyi başaranı pek azdır.

Orkestrada, müzisyenler birbirlerini dinlediğinde, birbirle-

rinin çalışlarından aldıkları ilham, ortak bir payda oluşturur. 

O zaman, müzikte küçük yavaşlamalar ve hızlanmalarla dalga-

lanmalar oluşmaya başlar, müzik cümlelerinin ifadeleri ortaya 

çıkar ve müzik, metronom mekanikliğini aşarak organik bir hâl 

alır. Müzisyenler, müziği birlikte yaşamaya başlar, birlikte nefes 

alır. 20’inci yüzyılın ikinci yarısından sonraki modern dönemi 

ve deneysel müzikleri ayrı tutarsak, müzik, dinlemek için var-

dır; o hâlde herkesten önce, müziği yapan kişiler onu dinleme-

lidir. Zaten, insanın kendi dinlemediği bir müziği, başkasının 

dinlemesini beklemesi tuhaf olmaz mıydı? 

Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, insanlar birlikte mü-

zik yaptıkları sırada beyinleri “ayna nöronlar” aracılığıyla, 

“bluetooth” benzeri bir şekilde birbirlerine bağlanır ve tek bir 

beyin gibi hareket eder. Ayna nöronlarını en rahat biçimde fark 

edebileceğiniz durum, yolda yürürken karşıdan gelen bir kişiyle 

yolunuz kesiştiğinde, birbirinize yol vermek isterken sürekli 

sağa ve sola doğru paralel olarak hareket etmeniz ve bunun 

sonucunda iki tarafın da geçememesi durumudur. Taraflardan 

biri vazgeçene dek paralel hareketler sonsuza dek devam edebi-

lir. Burada, iki kişinin beyni arasında bir bağlantı oluşur ve son-

suz bir döngüye girilir. Kişiler, tek bir beyin tarafından kontrol 

ediliyormuşçasına aynı anda aynı yöne doğru hareket ederler. 

Birlikte yapılan müzik de işte bu şekilde insanları birbirlerine 

bağlamaktadır. Bu bağlantının üzerinde köprüler kurmak da 

insanlara düşüyor. Sağlam bir köprü için kullanılabilecek en iyi 

malzeme ise “dinlemektir.” 

İyi orkestranın sırrı nedir?

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
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E rken yaşta 

başlanan 

piyano eği-

timinin, istikrarlı ve iyi 

düşünülmüş bir siste-

matiğe dayalı olması 

halinde, çocuğunuz için 

sadece bir hobi değil, 

üniversite eğitiminin 

yanı sıra, ona ikinci bir kariyer kapısı açabileceğini hiç düşün-

dünüz mü? Eğer düşündüyseniz, emin olun ki uzun soluklu, 

meşakkatli ama bir o kadar da zevkli bir müzikal serüvene doğ-

ru yola çıkıyorsunuz...

Ülkemizde son yıllarda hayli popüler bir çalgıya dönüşen 

piyano, hem çocukların erken yaşta müzikal becerilerinin 

olgunlaşmasında, hem de klavyeli bir çalgı olmasının etkisiyle, 

çocukların ses aralıklarını kolayca kavramasında önemli bir rol 

oynar. Piyanonun bu özelliği, miniklerin erken yaşlarda gelişen 

müzikal algısını perçinler. 

Piyano, çocukların analitik düşünme becerisi, genel IQ’su 

ve duygusal zeka gelişimini olumlu yönde etkileyerek çoklu 

düşünme yetilerini geliştiren bir çalgıdır.

Evet ama, hobi amaçlı piyano derslerini, bir müzik 

diploması alma fırsatına nasıl çevireceğiz? Her işte olduğu gibi 

sistematik çalışma, başarıya giden yolun anahtarıdır. Öyleyse, 

minik öğrencimizin doğru bir piyano eğitimi alabilmesi için:

1) Çalgısını iyi bir şekilde tanıması,

2) Piyanoya hakimiyetini pekiştirecek çeşitli teknik 

etütleri doğru bir şekilde öğrenip bunları doğru uygulaması,

3) Piyano eğitimini, kapsamlı bir müzik teorisi, solfej 

ve işitme eğitimiyle doğru ölçüde harmanlayan sistematik bir 

çalışmaya yönelmesi,

Onun açısından güzel bir başlangıç olabilir. Günümüzün 

rekabete dayalı dünyasında çocukların çalgı eğitimine yönelik 

motivasyonlarının devamlı kılınması ve müzik kariyeri 

yapmaya ilişkin planların hayata geçirilebilmesi için itici bir güç 

gerektiği de aşikardır. Tam da bu noktada, alınan eğitimlerin 

belgelenmesi ihtiyacını sertifikasyon sistemiyle karşılayan, 

nitelikli ve uluslararası geçerliliğe sahip “müzik sınavları” 

karşımıza çıkar. Yıllarca hobi amaçlı olarak aldıkları çalgı 

eğitimini belgeleyebilmek için, dünya çapında yaygın olan ve 

hatırı sayılır üne sahip müzik okullarının tarafsız, konusunda 

uzman sınayıcılar aracılığıyla düzenlediği sınavlara katılmak, 

hem ailelere hem de çocuklara oldukça cazip gözükebilir. Bu 

yolla çalgı eğitimlerini sertifikalandırmak ise, çocukların müzik 

kariyeri bakımından pek çok yönden avantajlı, motivasyon 

yükseltici ve belirleyici bir yol olacaktır. 

O halde serüvenimiz başlıyor... Dergimizin gelecek 

sayısında, sözünü ettiğim bu sınav sistemlerini sizlere özlü 

biçimde anlatmaya çalışacağım. Müzik dolu güzel bir ay 

geçirmeniz dileğiyle.

Piyano ve piyano eğitimi ile ilgili tüm sorularınız için: 

Pianoforte - Piyano Stüdyoları ve Müzikal Danışmanlık 

Merkezi / Ankara – Bodrum (0536 278 16 70) 

PİYANO GÜNCESİ
Sezil Güler Gültek
sezil.gultek@andante.com.tr

Piyano eğitimi sizce hobi mi kariyer mi?
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R
esital programları son 50 yıldır önemli ölçüde değişti. Keman dünyasının 

meşhur isimlerinin en parlak dönemlerini yaşadığı “Altın Çağ”da resital tut-

kunları bu ustaların özel yeteneklerini stillerine uygun bir repertuvar içinde 

sergilemelerini izlemek için salonları dolduruyorlardı. Bu resital programı değişiklikler 

göstermekte olup, her zaman dinleyiciyi hoşnut edecek virtüözlük parçalara yer veri-

yordu. Bir resitali, sıklıkla, iştah açıcı aperatiflerle başlayıp ana yemekle devam eden ve 

lezzet paletini tamamlayıcı bir tatlıyla sonlanan iyi dengelenmiş bir öğüne benzetirim. 

Resital formatı genellikle, tonu ve klasik stili kurmak amacıyla, diğer eserlere örnek teşkil 

eden bir 18. yüzyıl eseriyle başlar. Bu eseri büyük bir sonat, bir çağdaş dönem eseri veya 

solo keman için yazılmış bir parça izler; sonra da virtüözlük parçalar, transkripsiyonlar 

gelir ve bunlar ayrıca bis olarak da çalınır. Bazı ender durumlarda programda, örneğin 

Vieuxtemps’ın 5. Keman Konçertosu ya da Paganini bile bulunabilir.  

Bugün resitaller piyanonun üzerine büyük sorumluluk yükleyen sonatlarla aşırı yük-

lendiği sürece, aslında gerçek keman-piyano programı niteliğinde değillerdir. Resitallerde 

kemancı-bestecilerin eserlerinin icra edildiğini nadiren görürsünüz. Virtüözlük sergileyen 

Sarasate, Wieniawski ve Paganini eserleri “hafif müzik” olarak etiketlendiği için ender ça-

lınır. Ama bugün resitallerin mazideki çekiciliği ve ışıltısıyla sadık izleyicilerin coşkusunu 

kaybetmiş olmasının sebebi de işte budur. Bir programa üç Brahms ya da dört Beethoven 

sonatı birden yerleştirdiğimizde, buna “tek kişilik gösteri” diyemeyiz, özellikle sahneye 

bir nota sehpası koyup devamlı oraya baktığımızda. Resitaller, çeşitli dönemlerden eserle-

re yer verilen bir resim sergisi gibi düşünülürse çekici hale gelebilir.  

Transkripsiyon çalmak bu çağda neredeyse yasaklanmış durumda. Fakat resitallerin-

de transkripsiyonları asla görmezden gelmeyen Kreisler ve Heifetz gibi sanat ikonları bu minik eserlere çok şey borçludur. Şu sıralar 

yarışmaların ön eleme kayıtlarında yukarıdaki isimlere ait transkripsiyonlara yer verilmesi, yükselen bir eğilim. Sebebi ise katılımcı-

nın stil hassasiyetini ölçmek. Bu eserleri çalmak, incelik ve zevk gerektirir. Böyle olduğu halde, neden onları artık seslendirmiyoruz? 

Acaba bir tür “müzik züppesi”ne mi dönüşüyoruz? Altın Çağ’ın göze çarpan resitallerinin heyecan ve coşkusunu geri getirin!  

The Strad’dan kısaltarak çeviren: Ayşegül Yıldırım 

Altın Çağ’ın keman resitallerini geri getirin!
Büyük Amerikalı kemancı Aaron Rosand (d.1927) “Resital programları iyi dengelenmiş 
bir öğün gibi olmalı ve her zaman lezzetli virtüöz parçalarla harmanlanmalıdır” diyor.

M
ÜZİSYEN

Aaron Rosand
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KLASİK GİTAR
Tolgahan Çoğulu
tolgahan.cogulu@andante.com.tr

“Uluslararası Gitar Araştırma Merkezi”, İngiltere’deki Surrey 

Üniversitesi bünyesinde 29-30 Mart günlerinde düzenlenen kon-

ferans sonucunda resmen kuruldu. Prof. Steve Goss ve Dr. Milton 

Mermikides’in öncülüğünde kurulan merkezin onursal başkanı, 

efsanevi gitarist John Williams. Merkezin kurucu başkanı olan 

besteci ve gitarist Steve Goss’u ilk kez 2011 yılında Brno Gitar 

Festivali’nde izlemiştim. “Tetra Gitar Quartet” olarak Goss’un 

birçok eserini çalmışlardı. Son yılların en önemli gitarist beste-

cilerinden biri olan Goss’un Çinli gitar virtüözü Xuefei Yang için 

yazdığı gitar konçertosu EMI Classics tarafından 2010 yılında, 

John Williams için yazdığı konçerto ise JCW Recordings tarafın-

dan geçtiğimiz aylarda yayınlandı. İcracılık ve bestecilik alanında-

ki çalışmalarına ek olarak bir de bu gitar merkezini kuran Goss’u 

tebrik etmek gerekiyor.  

Kurulan merkezin hedefleri arasında her yıl sempozyumlar 

düzenlemek, gitar araştırmaları ile ilgili (makale, tez gibi) inter-

netten ulaşılabilecek geniş bir veri tabanı oluşturmak, gitar eğiti-

mi veren kurumlarla ortak organizasyonlar yapmak ve hakemli 

bir akademik dergi çıkartmak bulunuyor. Merkezin ilk etkinliği 

olan konferans; konser, panel ve seminerlerle zengin bir içeriğe 

sahipti. Konferansa o kadar çok başvuru yapıldı ki, programa 

üç sunum daha konulmak zorunda kalındı. “Mikrotonal Gitar” 

başlıklı oturumda yaptığım sunumun ardından, İspanyol gitarist-

besteci Agustin Castilla-Avila, gitar için bestelediği mikrotonal 

müzikleri sundu. Avila’nın bir tam sesi altı eşit sese bölen sistem-

de birçok bestesi mevcut. Genellikle normal gitarlara altı adet sol 

teli takıyor, bu telleri farklı şekilde akortluyor ve ortaya çok ilginç 

bir müzik çıkıyor. 

Konferanstaki bir başka sunum, İstanbul Yeniköy doğumlu 

gitarist-besteci Gilbert Biberian’ın “Liber” isimli gitar metodu ta-

nıtımıydı. Başta sonatları ve prelüdleri olmak üzere, Biberian’ın 

birçok eseri klasik gitar repertuvarında yıllardır çalınıyor. 2012 

yılında yayımladığı ve gitarda artikülasyon konusu üzerine şimdi-

ye kadar yazılmış en detaylı metot olan “Liber”i tüm gitaristlere 

tavsiye ederim. Heyecanla beklediğim “Perküsif Gitar (Percussive 

Guitar): 21. Yüzyılda Çağdaş Akustik Gitarın Yükselişi” başlıklı 

panele bu alanda isim yapmış ve genellikle youtube videoları 

birçok platformda paylaşılan Newton Faulkner, Declan Zapala, 

Mike Dawes, Chris Woods ve Petteri Sariola katıldı. Andy McKee 

ile popülerleşen “perküsif gitar” furyasının ayırt edici özelliği; 

bir eser çalarken diğer gitar teknikleriyle beraber gitarın ses 

kutusundan bir vurmalı çalgı çalar gibi yararlanmak ve parmak 

vurma tekniğini (tapping) kullanmak. Panelde özellikle, müzis-

yenlerin çaldığı akustik ve klasik gitarların yapısı üzerine konu-

şuldu. Gitar yapımcılarının gitarın ses kutusu için özel malzeme 

kullanması gerektiği, böylelikle güzel vurmalı çalgı tonları elde 

edilebileceğinin altı çizildi.

John Williams emekli oldu mu?
Konferansın merakla beklenen buluşmalarından biri de John 

Williams ve Steve Goss’un sohbetiydi. Geçen sene emekli olduğu-

nu duyuran Williams bu kararıyla tüm gitaristleri üzmüştü. Soh-

bet sırasında bu konuya da açıklık getiren Williams, solo gitar re-

sitali kariyerinden emekli olduğunu, 73 yaşına gelmiş biri olarak 

solo resital kondisyonunu korumak amacıyla her gün çalışmak 

istemediğini dile getirip bundan böyle köpeğini gezdirmeyi tercih 

ettiğini belirtti. Öte yandan konçerto solistliği, oda müziği yorum-

culuğu alanlarında faaliyetinin sürdüğünü söyleyen Williams, 

son olarak 8 Haziran 2014 tarihinde Londra Kraliyet Filarmoni 

Orkestrası eşliğinde Rodrigo ve Goss’un konçertolarını çaldı. 

Konferans boyunca çok güzel konserler izledik. Türkiye’ye 

de sık gelen ve gelecek yıl 14 Şubat’ta “İstanbul Resitalleri” kap-

samında sahneye çıkacak Çinli gitarist Xuefei Yang’ın Dale Ka-

vanagh ve Thomas Kirchoff’la oluşturduğu Amadeus Gitar Duo, 

perküsif gitarın naylon telli klasik gitardaki temsilcisi Declan 

Zapala ve merkezin başkan yardımcısı Milton Mermikides ve eşi 

Bridget Mermikides’in klasik gitara elektronik efektler vererek 

oluşturdukları projenin konserleri de konferansı unutulmaz kıldı. 

Bu konferansı ve Uluslararası Gitar Araştırma Merkezi’ni anlatan 

çok güzel bir videoya youtube’da “International Guitar Research 

Centre Launch” sözcüklerini yazarak ulaşabilirsiniz. 

Gitar dünyası uluslararası çapta 
bir araştırma merkezine kavuştu

M
ÜZİSYEN

Yazarımız Tolgahan Çoğulu, usta 
gitarist John Williams ile birlikte.
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A
msterdam Viyolonsel Bienali (Cello Biennale Amster-

dam) Hollanda’nın başkentinde 2006 yılından beri 

düzenleniyor. Her iki yılda bir Ekim ayında, şehrin 

“Muziekgebouw aan ‘t IJ” adlı konser salonu ve aynı bina içinde 

yer alan Bimhuis adlı ünlü caz kulübünde düzenlenen bienal, 

günümüzde dünyanın en 

büyük viyolonsel festivaline 

dönüşmüş bulunuyor. 

Bu yıl 17-25 Ekim günleri 

arasında düzenlenecek beşinci 

bienal, viyolonsel repertuvarı-

nın genişliğini ve uluslararası 

kapsamını tanıtmayı hedefli-

yor. Tema “viyolonsel ve ses” 

olarak belirlenmiş. Bienal 17 

Ekim akşamı tüm bu temaları 

birleştiren açılış konseriyle 

başlayacak. Dört viyolonselci 

(Tatyana Vassiliyeva, Jakob 

Koranyi, Gary Hoffman, Alban 

Gerhardt) ve soprano Len-

neke Ruiten’in solist olarak 

katılacakları konserde, Hol-

landa Oda Orkestrası eşliğin-

de Çaykovski, Glazunov ve 

Rahmaninov’un vokal eserle-

rinin viyolonsel düzenlemeleri 

seslendirilecek. Konserde ay-

rıca, repertuvarın demirbaşla-

rından biri olan Çaykovski’nin 

Rokoko Çeşitlemeleri’nin yanı sıra, solistlerden Hoffman’ın Self-

Portrait with Gebirtig adlı eserinin Hollanda prömiyeri ve Rolf 

Martinsson’un Forlorn on Poems by Rabindranath Tagore adlı 

eserinin dünya prömiyeri yapılacak. 

Festival, Mischa Maisky, Anner Bijlsma gibi, viyolonselin 

en önemli isimlerinin katıldıkları ustalık çalışmaları, konserler, 

viyolonsel repertuvarının barok dönemden çağdaş müziğe ka-

dar her yönüyle ele alındığı kabare, tiyatro gibi etkinlikler, kah-

valtı saatinde altı ayrı konserde çalınan J.S.Bach’ın viyolonsel 

süitleri (solistlerden biri de Maisky olacak), bir ulusal viyolonsel 

yarışması ve kapanıştaki Apo-

calyptica konseriyle meraklıları 

için çok zengin bir program su-

nuyor. Festivalde bu yıl Anner 

Bijlsma’ya yaşamboyu başarı 

ödülü verilecek. 

Festivalle bağlantılı olarak 

14-21 Eylül günleri arasında 

Amsterdam’ın EYE film ens-

titüsü, “viyolonsel ve film” 

konulu bir program sunacak. 

Muziekgebouw’a adını veren 

nehrin yani “t IJ”ın karşı kıyı-

sında yer alan bu enstitünün 

adı, nehrin adının Hollandaca-

da neredeyse İngilizce “eye” 

gibi okunuyor olmasından 

geliyor. Amsterdam Viyolonsel 

Bienali’nin programında; üç 

viyolonselin, Hitchcock’un 

ilk dönemine ait sessiz film-

lerden Blackmail’e yapacağı 

eşlik; viyolonselinin yayı için 

Moğolistan’da ideal at kılını 

aramaya çıkan bir müzisyen 

üzerine çekilmiş bir film; Anner Bijlsma’nın Boccherini üzerine 

bir belgeseli ve 1996 tarihli Çek filmi Kolya’ya Çek müziklerini 

içeren bir konserin eşlik edeceği çeşitli etkinlikler yer alıyor.

Amsterdam Viyolonsel Bienali ile ilgili ayrıntılı bilgilere 

www.cellobiennale.nl internet adresinden ulaşılabilir. 

FELEMENK DİYARINDAN
Armağan Ekici
armagan.ekici@andante.com.tr

Ekim ayında viyolonselin başkenti 
Amsterdam
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