
Osman ENFİYECİZADE:
Ukrayna'nın Gururu Anna Fedorova

AASSM:
Rengarenk Bir Programla Bahara Merhaba

Sümeyra Gümrah TELTİK:
Uçlarda Caz Müziğin Varoluş Hikayesi

Burçak SAVAŞKURT:
Diaghilev, Balanchine ve Stravinsky

212. YAŞINDA
CHOPIN'E BİR BAKIŞ

Klasik Müzik, Opera, Caz ve Daha Fazlası... Mart  2022



ŞARTNAME İÇİN: www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

General Asım Gündüz (Bahariye) Cad. No. 29 34710 Kadıköy İstanbul
sureyyaoperasi@kadikoy.bel.tr

KADIKÖY BELEDİYESİ
SÜREYYA OPERASI
ULUSAL BESTE 
YARIŞMASI
2022

K a d ı k ö y  B e l e d i y e s i ’ n i n  b i r  k ü l t ü r  h i z m e t i d i r .

Viyolonsel
Piyano 
Eseri
için 

Son Teslim Tarihi: 
30 Eylül 2022

Seçici Kurul Üyeleri:
Oğuzhan Balcı
Turgay Erdener
Rengim Gökmen
Oğuzhan Kavruk
Özkan Manav
Gülsin Onay
Hasan Uçarsu

Birincilik Ödülü 15.000 TL
İkincilik Ödülü 12.500 TL

Üçüncülük Ödülü 10.000 TL
Seçilen eserlerin albüm olarak yayınlanması

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

konserarkası-besteyarismasi-ilan.pdf   1   10.02.2022   11:21



ŞARTNAME İÇİN: www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

General Asım Gündüz (Bahariye) Cad. No. 29 34710 Kadıköy İstanbul
sureyyaoperasi@kadikoy.bel.tr

KADIKÖY BELEDİYESİ
SÜREYYA OPERASI
ULUSAL BESTE 
YARIŞMASI
2022

K a d ı k ö y  B e l e d i y e s i ’ n i n  b i r  k ü l t ü r  h i z m e t i d i r .

Viyolonsel
Piyano 
Eseri
için 

Son Teslim Tarihi: 
30 Eylül 2022

Seçici Kurul Üyeleri:
Oğuzhan Balcı
Turgay Erdener
Rengim Gökmen
Oğuzhan Kavruk
Özkan Manav
Gülsin Onay
Hasan Uçarsu

Birincilik Ödülü 15.000 TL
İkincilik Ödülü 12.500 TL

Üçüncülük Ödülü 10.000 TL
Seçilen eserlerin albüm olarak yayınlanması

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

konserarkası-besteyarismasi-ilan.pdf   1   10.02.2022   11:21

y.bel.tr

eğitim ve kültür hizmetidir.

2021-2022 Sezonu
Biletler Kadıköy Belediyesi 
Sür
ve internetten satılmaktadır.

07 MART Pazartesİ 20.00

CELLOPIANODUO
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EMİNE SERDAROĞLU PİYANO 
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BORUSAN QUARTET
IRAZ YILDIZ PİYANO 
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Ücretsiz Dijital Yayın

KONSER ARKASI MÜZİK DERGİSİ
Dergide yayınlanan köşe yazılarında yer 

alan görüşler; yazarların kişisel görüşlerini 
içerdiğinden bu konudaki sorumluluk yazarlara 

aittir. KONSER ARKASI MÜZİK DERGİSİ’nde 
yayımlanan yazı, fotoğraf, ilüstrasyon ve konuların 

her hakkı saklıdır; izinsiz kaynak gösterilerek 
dahi kullanılamaz. KONSER ARKASI MÜZİK 

DERGİSİ’nde yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan 
sahiplerine aittir.

İnsanlar ölüyorsa, hele çocuklar ölüyorsa savaşın 
hiçbir özrü ya da bahanesi yoktur… Savaşlar 
egoların, inatların sonucunda gövde gösterisinin 

en acımasız ve kabul edilemez halidir. Savaş sözün 
bittiği yerdir.

Savaşta haklı taraf yoktur.  Şavaşının kazananı da yoktur ancak nispeten 
daha az kaybedini vardır… Tek kazanan bu şavaşın olması için unsurları 
tetikleyen, egoları şişiren sözde barış yanlısı olanlardır.

Bu dünyada barıştan en çok söz edenler, en büyük silah üreticileri olup tüm 
savaşları çıkartanlardır.

Sonuçta ilkel sürüngen beyni ile doğarız. Sonrası geliştirdiğimiz memeli 
beyni  iş korunma, hayatta kalma, türünü yaymaya geldi mi ilkel dürtüler her 
şeyden üstün gelmektedir. Ve ne yazık ki alt sürüngen beynini tetiklemek 
hiçte zor değildir.

İnsanlar memeli beynini ne kadar besler, ne kadar korteksler oluşturup 
memeli beynini geliştirir ise sürüngen beyninin idareyi ele geçirmesi o 
kadar zordur.

Bu bize varoluşumuzdan bugüne atalarımızın bize aktardığın bu genlerde 
ve gen hafızamızda ne yazık ki savaşmaya programlıyız. Ve alt sürüngen 
beyni baskılamak ya da baskılamamak insanlara kalmıştır.

Kısacası cehalet ile savaş doğru orantılı olup, kişisel gelişim ile savaş 
unsuru tamamen ters orantılıdır.

Şunu unutmamalı ki savaş sadece silahlarla ve savaş meydanlarında 
yapılmamaktadır. Aslında hayatımızın her yanı verdiğimiz savaşlarla 
sarılıdır ve asıl meziyet bunları nasıl yönetebildiğinizdir.

Sonuçta kötülük, art niyet, açgözlülük, omurgasızlık bizlere en az bir adım 
uzakta değil mi???

İşte bu yüzden müzik, sanat ve kültür bizi medeni kılmak memeli beynimizi 
geliştirmek dürtülerimizi ve dünyayı daha iyi anlamak ve yönetmek için 
sahip olduğumuz en büyük değerlerdir.

Sakın yanlış anlaşılmasın bu entellektüel edinim ve birikim insanlara 
okulda verilemez, diploma almakla olmaz ancak okullarda temelleri atılır 
gerisi bireyin kendisine yaptığı yatırama kalmıştır. Hayatımızın istisnasız 
her alanında diplomalı ama kendini geliştirememiş sadece sahip olduğu 
tek iyi meziyet, beceri ya da diploma ardına gizlenmiş, "ben merkezli" 
ve "her şeyi mübah gören" kötülüğün vücut bulmuş hali insanlarla karşı 
karşıya gelmekteyiz.

Ve tabii ki bu durum karşısında size, camiamıza, ülkemize ve dünyaya 
zarar verenleri temizleyip içimizden atmak, neye mâl olursa olsun, en 
büyük erdem ve görevdir.

Müzik, kültür  ve sanat insanlığın sahip olabileceği en büyük güç olup bir 
an önce dört elle sarılmalıyız. (Hele bir de edep ve ahlakla yoğrulursa…)

Şu an dünya üzerinde varolan tüm savaşların bir an önce son bulmasını 
ve insanlığın müziğin iyileştirici ve birleştici gücü altında birleşmesi 
temennisiyle…

Yaşasın Müzik, Kahrolsun Savaş !
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AASSM
İzmir Müzik Gündemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanatseverlere hizmet 
veren Avrupa'nın sayılı sanat merkezlerinden Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi, Mart ayı etkinlikleriyle bahara renkli bir 
"Merhaba" diyecek.

Akustik Oda Konserleri Başlıyor

Pandeminin başladığı, evde kalmak zorunda olduğumuz 
günlerdeİzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dijital olarak 
İzmirli sanatseverler ile buluşturulan ve oldukça ilgi gören oda 
müzikleri "Akustik Oda Konserleri" ile seyircisiyle buluşuyor. 
Türkiye'nin seçkin oda müziği gruplarının ağırlanacağı seri 
kapsamında ilk konuk Borusan Quartet olacak.
Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) 

ve Çağ Erçağ`dan (viyolonsel) oluşan Borusan Quartet 5 Mart 
Cumartesi günü saat 20.00`de Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi Büyük Salon'da müzikseverler ile buluşacak.

Borusan Quartet, 2005 yılında Prof. Gürer Aykal öncülüğünde 
kurulan topluluk AlbanBerg Quartet, Julliard Quartet, Gürer 
Aykal, Joshua Epstein ve Maxim Vengerov gibi topluluk ve 
sanatçıların ustalık sınıfı çalışmalarına katıldı. Borusan Sanat'ın 
İsviçre'deki Maggini Vakfı ile yaptığı işbirliği sonucu özel 
enstrümanlarla müzik yapma olanağına sahip oldular. Grup, 
Türkiye'nin ve Dünya'nın çeşitli salonlarında konserler verdi. 
Solo resitallerinin yanı sıra Borusan İstanbul Filarmoni, Bilkent 
Senfoni, Orchestra'Sion, Orkestra Akademik Başkent, Samsun 
Opera, İzmir, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Antalya Devlet 
Senfoni Orkestraları ile de solist olarak çaldılar. 2010 yılında  
New York'taki Carnegie Hall'da finali gerçekleşen 2010 ICMEC 
Uluslararası OdaMüziği Topluluğu Yarışması'nda birinci olarak 
altın madalyanın sahibi oldular.
Oda Müziği Konserleri serisi 16 Nisan'da "Nova Trio",  20 Nisan 
"Ulucan Trio",  14 Mayıs "Beş Dilde Aşk Şarkıları" konserleri ile 
devam edecek.

Rengarenk Bir Programla Rengarenk Bir Programla 

Bahara  MerhabaBahara  Merhaba
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Sanatseverler, etkinliklere ait detaylı bilgiye aassm.org.tr 
adresinden ulaşılabilir. Biletler ise kultursanat.izmir.bel.tr 
üzerinden seyirciye sunulacak.

Fazıl Say "Albüm Kayıt Konserleri"nin sonuncusu ile AASSMʹde 
İzmirli Sanatseverlerle Buluşuyor.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni albüm 
çalışmalarında yer alacak eserlerin kaydedileceği üç konser ile 
İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir hatıra bırakacak.
Dünyanın sayılı sanat merkezleri arasında yer alan Ahmed 
Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salonʹda yapılacak albüm 
kayıt konserlerinin son konseri 2 Mart'ta Say'ın çello için 
bestelediği eserlerin yorumlandığı konser olacak. Bu konserde, 
yeni jenerasyonun hızla yükselen ve aranan isimlerden olan 
genç çellist Jamal Aliyev ve Fazıl Say birlikte sahne alacaklar. 
İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Fazıl Say konserleri, 
sanatçının akustiğini beğendiğini sık sık dile getirdiği  Ahmed 

Adnan Saygun Sanat Merkeziʹnin 243 kişilik Küçük Salonʹunda 
saat 20.00ʹde gerçekleşecek. Albüm kayıt konserleri, ses 
ve görüntü kaydı yapılacak olması sebebiyle 16 yaş üstü 
sanatseverlere açık olacak ve konser başladıktan sonra salona 
izleyici alınması ve konser esnasında salondan çıkış yapılması 
mümkün olmayacak. Cep telefonu ve diğer tüm elektronik 
cihazlar ise tamamen kapalı şekilde salona alınacak.

"Kiklad Adaları'nın Güzelliklerini Keşfetmek" Sergisi ile 
yolculuğa hazır mısınız? 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yunanistan Konsolosluğu'nun 
ortak projesi olan sergi, Santorini yanardağından Anafi, Ios, 
Sikinos, Folegandros, Poliegos, Kimolos, Milos, Sifnos, Serifos 
ve Kythnos'un vahşi, daha az keşfedilmiş bölgelerine kadar bir 
dizi adanın doğal güzelliğine odaklanıyor.
Fotoğraf sanatçısı Malk Wilman'ın eserlerinden oluşan 
sergi, kara, deniz, gökyüzü, su altı fotoğraflarından oluşuyor.

SanatçıWilman'ın kara / deniz, gökyüzü / su, özellikle bunların 
etkileşimi, yedinci yılındaki çalışmalarının baskın unsurlarıdır. 

Sergi 1 Mart-20 Mart tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi Alt Galeri'de hafta içi ve cumartesi günleri 09:00 
– 17:30 pazar günleri ise 12:00-17:00 arasında ücretsiz olarak 
ziyaret edilebilecek. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geleceğimizin ışığı çocuklara 
müjde…

İzmir Büyükşehir Belediyesi, memleketi asıl ışığa boğacak 
olan bugünün çocuğu, yarının büyüğü çocuklarımıza armağan 
bir seri oluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 
gerçekleşecek "Çocuklara Özel" konserleri +4 yaş sanatseverleri 

AASSM İzmir Müzik Gündemi
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ağırlayacak. 
"Çocuklara Özel" konser serisi çocuklarımızın klasik müzik ile 
tanışmalarını, dünyaca ünlü bestecileri tanımalarını, eğlenirken 
öğrenmelerini sağlayacak. 
Konser serisinin ilki 6 Şubat'ta

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir 
gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak 
olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."
Mustafa Kemal ATATÜRK

"100 Yaşa Can Verenlerden" Sergisi 

Sanatçı İrfan Ertel'in "100 Yaşa Can Verenlerden" resim 
sergisi; 1920'den günümüze kadar ülkemiz sosyalizmine, 
aydınlanmasına, emekten yana bir yaklaşımla katkıda 
bulunanlardan seçtiği kişilerin portre odaklı resimlerinden 
oluşuyor. Bu seçilen kişiler ağır bedeller ödeyerek yaşamlarını 
adayarak can vermişler ülkemize. Ülkemiz kolayca geri 
götürülemiyorsa, bunda bu kişilerin emeklerinin yoğun ve ciddi 
katkısını görmezlikten gelemeyiz. Sanatçı resimleriyle hem 
onlara "emekleriniz boşa gitmedi, anımsanıyor" diyor, hem de 
gelecek kuşaklara ülkemiz aydınlanması temelindeki bu kişilere 
dikkatle bakalım diyor. Toplam 130 kadar resimden oluşan sergi 
sanatçının yaklaşık iki yıllık yoğun çalışmasının ürünü.
Sergi 04 Mart -  03 Nisan 2022 tarihleri arasında Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi Üst Kat Doğu/ Batı Galerilerde hafta içi 
ve cumartesi günleri 09:00 – 17:30 pazar günleri ise 12:00-
17:00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

AASSMİzmir Müzik Gündemi
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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 29. İzmir Avrupa Caz Festivali 
03 Mart – 02 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 

İzmir İtalya Konsolosluğu, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Slovakya 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Goethe Enstitüsü İzmir  ve Institut François 
Turkiye – İzmir işbirliğiyle düzenlenen Festival, 03 Mart 2022 
Perşembe günü AASSM’de yapılacak açılış konseri ile başlayacak. 
29. İzmir Avrupa Caz Festivali programında ayrıca çeşitli atölyeler ve 
söyleşiler de yer alacak.

Genç neslin en parlak müzisyenlerinden  Eylül Ergül ve caz dünyasının 
büyük ustası Önder Focan Grup 29. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin 
açılışını “Nat King Cole Project” ile 03 Mart 2022 Perşembe günü saat 
20.00 de AASSM’de yapacak. Kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda 
Burak Durman’ın yer aldığı Eylül Ergül-Önder Focan Grup, müzik 
dünyasının en etkileyici sanatçılarından Nat King Cole’ün unutulmaz 
şarkılarını seslendirecek.

29. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında 4 Mart 2022 Cuma günü 
özellikle  gazetecilik öğrencilerine yönelik, caz yazarlığını ve eleştirisini 
konu alan “Write Stuff” atölyesi düzenlenecek.  Atölyeyi, Türkiye’de bu 
işin en iyilerinden Ümit Tuncağ ve gazeteci Sirel Ekşi yürütecek. İlgi 
duyanlar atölyeye ücretsiz katılabilecek.

İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile 7 Mart 2022 Pazartesi günü 
saat 20.00’de AASSM’de yapılacak “Italian Metamorphosis” konseri, 
flügelhorn (kornet) ve piyano birlikteliğini  sergileyecek. Dario Doronzo 
ve Pietro Gallo’dan (piyano) oluşan Re- Imagine Duo, klasik eserleri 
melodik, armonik, tınısal ve ritmik düzeyde değişiklik ve çeşitlemelerle 
“demonte” edip “yeniden bir araya getirerek”, dinleyiciyi bestelerin 
gerçek değerini tam anlamıyla keşfetmeye sevk edecek. İkili aynı gün 
saat 11.00’de İKSEV’de gençlerle bir atölye çalışması da yapacak.

29. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin izleyicileri, caz dinlemenin 
inceliklerini 8 Mart 2022 Salı günü İKSEV’de yapılacak “Caz’ı Nasıl 
Dinlerim?” konulu söyleşide Ümit Tunçağ’dan dinleyebilecek. Saat 
18.00’de başlayacak söyleşiye, ilgi duyan herkes  ücretsiz katılabilecek.

10 Mart 2022 Perşembe günü AASSM’de olacak Festival izleyicileri 

İsviçre’nin gururu piyanist, besteci Marc Perrenoud’u triosu ile dinleme 
fırsatı bulacak. İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak 
konserde Marc Perrenoud – Piyano, Marco Mül̈ler – Bas, Cyril Regamey 
–Davul, beşinci albümleri bol ödüllü “Morphée”i seslendirecek.

Şair, küratör, gezgin, hikaye anlatıcısı ve @ayzeradant galeri sanat 
yönetmeni olan Nihat Özdal, 11 Mart 2022 Cuma günü 18.30’da 
İKSEV’de sıra dışı bir atölye yapacak. “Edebiyatın Cazı, Cazın 
Edebiyatı” konulu atölyede Özdal kendi yazdığı metinleri paylaşacak 
ve genç müzisyenler metnin üzerine doğaçlama yapacak. İlgi duyanlar 
atölyeye ücretsiz katılabilecek.

29.İzmir Avrupa Caz Festivali’nde 19 Mart 2022 Cumartesi günü 
AASSM’de, Slovakya’nın dünya caz sahnelerinde isim sahibi olmuş 
davulcusu Martin Valihora ve grubunun konseri yer alacak. Slovakya 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliği ile gerçekleşecek konserde 
Valihora’ya piyanoda Eugen Vizvary ve basta Juraj Griglak eşlik 
edecek.  

Sesi ve piyanosuyla caz severlerin gözbebeği olan Olivia Trummer, 
İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile 29. İzmir Avrupa Caz Festivali’ne 
katılacak.Trummer, 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de 
İKSEV’de genç müzisyenlerle bir atölye yapacak. 24 Mart 2022 
Perşembe günü saat 20.00 de de basta Rosario Bonaccorso ve davulda 
Nicola Angelucci ile “For You” adlı çalışmalarını seslendirecek.

29. İzmir Avrupa Caz Festivali, sıradışı çalışmalarıyla tanınan Marc 
Buronfosse ve grubunun Institut français İzmir işbirliği ile peş peşe 
vereceği iki konserle sona erecek. Gülay Hacer Toruk –vocal, Monika 
Kabasele –vocal, Ananda Brandāo –davul ve vokal Hugo Corbin –gitar 
ve Marc Buronfosse’den – bas oluşan gurup Aegean Nights “A Smyrna 
Story” adlı çalışmalarını 1 Nisan 2022 Cuma günü Institut français 
İzmir’de ve 2 Nisan 2022 Cumartesi günü de AASSM’de seslendirecek.

Biletler Biletix’te
29. İzmir Avrupa Caz Festivali biletleri 18 Şubat 2022 Cuma gününden 
itibaren Biletix gişelerinden ve AASSM’deki İKSEV gişesinden 
alınabilecek.

29. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ BAŞLIYOR29. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ BAŞLIYOR
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Yansımalar
Şefik KAHRAMANKAPTAN

B irbirleriyle kardeştir sanat ve bilim... Birbirlerinden 
esinlenir, destekler, işlerini kolaylaştırırlar... Geçmişte de 
böyleydi bu kardeşlik, günümüzde de böyle... Müzikten, 

plastik sanatlara bilim ve teknoloji,  sanat ürünlerinin sırlarını araştırır, 
sanatçılara yeni olanaklar sunar. Bazen de bir sanat ürününün gizemi, 
bilimde yeni ilerlemelere yol açar, ya da esin perisi olur. 

Kısaca "akustik" dediğimiz sesbilimle müzik arasında öyle vazgeçilmez 
ve önemli bir ilişki var ki... Akustik koşullar kötüyse çok iyi çalsalar 
bile, bir orkestranın sesini temiz, ayrıntılı biçimde algılayamazsınız. 
Akustik koşullar yeterliyse, müzikten yeterli keyfi alabilir, ayrıntıların 
ayırdına varırsınız. Bu sadece dinleyen için değil, sahnede çalan 
için de geçerlidir. Sahnede çalanlar eğer birbirlerini duyabiliyorlarsa, 
birliktelik, uyum daha yüksek düzeyde olur, salondakiler de daha 
kaliteli bir icra dinler.

Bir salonu, hele bu bir konser salonuysa, akustik bakımdan iyi koşullara 
kavuşturmak, bilgi işidir, uzmanlık işidir. "Ben yaptım oldu" mantığıyla 
giderseniz ya ortaya bizim "sağır" dediğimiz cinsten bir ortam çıkar, ya 
da "hamamsı" diye nitelendirebileceğimiz, yankının çok fazla olduğu 
bir yer!

GEÇMİŞ BİR HİKAYE

Nitekim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sergievinden 
bozularak elde edilmiş, ayakkabı kutusu biçimindeki eski salonu, 
geçmiş dönemde "ben yaptım oldu"cular tarafından "ihale sonucu" 
öyle bir düzenlemeden geçirilmişti ki, zaten iyi olmayan akustik 
koşullar daha da kötüleşmiş, salon iyice "sağır" olmuştu. Çünkü bu 
aklı evveller, salonun duvarlarına ses yutucu bir malzeme olan "halı" 
kaplamışlardı!

Sonradan salonun "bilimsel" bir yaklaşımla yeniden ele alınması ise, 
Doğuş Grubu'nun sponsor olarak "iyileştirme" işlemini üstlenmesiyle 

başarılmıştı. Sanat yapılarında iddialı bir isim, artık aktif çalışmayı 
bırakmış durumda olan mimar Özgür Ecevit, salonu yeniden 
iyileştirirken, ODTÜ öğretim üyelerinden akustik uzmanı, makine 
mühendisi Prof. Dr. Mehmet Çalışkan'la birlikte çalışmış, yabancı 
uzman-danışman olarak da, Sidney ve Metropolitan operalarının 
akustik danışmanlığını yapmış Niels V. Jordan görev almıştı. 

Müziğe uygun bir akustik elde etmek için temel ölçütlerden biri, 
kişi başına düşen hava hacmi, diğeri ise kullanılan malzeme... CSO 
salonunda kişi başına 4,5 metreküp dolayında hava vardı eskiden. 
İyileştirme sırasında asma tavanlar kaldırılarak bu miktar yaklaşık 
7,5 metreküp dolayına yükseltildi. Salon ve sahne ahşap parkeyle, 
duvarlar özel olarak tasarımlanmış ahşap malzemeyle kaplandı.

Şimdi bu salon, bütünleşik alan CSO ADA ANKARA'nın içinde Tarihî 
Salon adını almış durumda ve Devlet Çoksesli Korosu'nun evi 
durumunda. DÇK kendi çalışmalarını burada yapıyor, seminerlerini, 
ustalık sınıflarını düzenliyor, konserlerini veriyor. Tarihî Salon ayrıca 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı geleneksel ve halk müziği 
devlet korolarının konserlerini de verdiği salon artık.

Akustik Deyip Geçmeyin!Akustik Deyip Geçmeyin!
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BİR UZMAN RAPORU

Eski salonun iyileştirmeden sonraki açılış gecesindeki bir senfonik 
orkestra ile koro bir arada sahneye çıkmıştı. Değişik yerlerini dolaşarak 
dinlediği o konserin sonrasında verdiği akustik performans raporunda 
Bay Jordan, bakın ne demişti:

"Hissedilen ya da algılanan öznel çınlama ölçüsü olarak da bilinen 
erken sönümleme süresinin (Early Decay Time –EDT) bu büyüklükte bir 
salon için en uygun olan 1,7 s mertebesinde olduğu anlaşılmaktadır. 
Orkestranın ürettiği sesin berraklığı ya da netliğinin (Clarity-C80) çok 
yüksek düzeyde olduğu algılanmıştır. Bu hissin oluşmasının nedenleri 
salonun ayakkabı kutusu olarak nitelendirilen formu ve eninin kısa ya 
da dar oluşudur. Salonun nispeten küçük hacmine ve ayakkabı kutusu 
olarak nitelendirilen formuna bağlı olarak şiddet etkeninin (Strength 
factor -G) yüksek olarak algılanması gerçekleşmiştir. Duvarlar ve 
tavandaki saçıcılar/dağıtıcıların varlığı nedeniyle oluşan dağınık ses 
alanı, salon içinde yankı vb akustik hataların ve kusurların oluşmasını 
önlemiştir. Çok tatmin edici bulduğum müzik izlenimi (müzik 
tarafından çepeçevre kuşatılma- envelopment/intimacy) duygusu ile 
ilintili yan yansımaların (Lateral Fraction-LF) varlığı yukarıda belirtilen 
etkenler marifetiyle açıkça hissediliyordu."

YENİ SALONLARDA DURUM NE?

Peki ya yeni binada durum ne? CSO provalarını ve konserlerini 
Ana Salon'da yapıyor, çeşitli konserler için de bu salon dışarıdaki 
organizatörlere kiralanıyor.

Bu salonların ses yükseltmeli pop müzik için tasarımlanmadığı, tüm 
hesaplarının klasik müzik orkestraları için yapıldığını biliyoruz. Ana 
salon mimarlar Semra-Özcan Uygur tarafından kişi başına düşecek 
hava hacmi 11 metreküp olarak tasarlandı.. Bu fazlasıyla yeterli 
bir hacim. Ama inşaat tamamlandıktan sonra herhangi bir ölçüm 

yapılmadığı için gerçekleşme ne oldu bilinemiyor. Mavi Salon'da ise 
ölçüm yapılmış ve kişi başına hava hacminin 8.88 metreküp olduğu 
ölçülmüş. 

Dinlediğim üç oda müziği konserinde Mavi Salon'un akustiğinin 
gayet iyi ve yeterli olduğu kanısına vardım. Ana Salon için tam bir 
kanıya varmak için henüz erken çünkü salgın koşulları nedeniyle, 
orkestranın tam kapasiteyle büyük bir senfoni seslendirmesi şimdiye 
kadar mümkün olmadı. Ama şu ana kadarki deneyimlerden, yüksek 
volümlerde seslerin biraz fazla uzadığını, yani fazla akustik olduğunu 
söylemek mümkün.

Ana salonun hesaplarını yapan Prof. Fassold ve ekibinin akustik 
modellemesinde org bulunuyordu. Henüz ortada org bulunmadığına 
göre,  o yumurta duvarın sesi daha fazla yansıttığını düşünmek 
gerçekçi bir yaklaşım olabilir.   

Ama tam ölçümlemeler ve testler yapılmamış olsa da, Ana Salon'un 
Tarihî Salon'a göre orkestral ses renkliliğini daha güçlendiren bir 
yapıda olduğu, solo yapan enstrümanların tınısının çok daha berrak 
biçimde duyulduğu bir gerçek.

Yansımalar Şefik KAHRAMANKAPTAN



Remzi BUHARALI
Eleştrio

U
zun uzadıya anlatılması gereken bir konu aslında 

sanatsal işlerini yönetmek.

Sanat ve sanatçılar yaşamın mücevherleri. İnsanın 

var olduğu günden bugüne sevdası sanat.

Ülkelerin sanat politikaları arasında önemli bir işleve sahip tüm 

sanat dalları onu yaşatan sanatçılar olmadan var olamaz. İki 

denklemi kurmak iki bilinmeyeni ortaya çıkarma mücadelesi. 

Herkesin yaptığını yapmak etkili olamıyor. Yeni yaratılar 

sanatçının ruhunda var. Sanat bunun itici gücü. Kurumsal 

yapılar içerisinde sanatçı olarak yer almak ayrıcalıkken 

sanata yön vermek kolay bir iş değil. Ekonomilerle sınırlı olan 

çalışmalar maddi gücün yüksek olmasıyla başka bir şekilde 

sanat takipçilerine ulaşmakta. Kültür ve sanatı bir endüstri 

olarak görürsek tüketicisiyle birlikte yol alabilen bir kulvardan 

söz ediyoruz. Devletler sanatı insanlara ulaştırmada ne 

kadar çabalasalar da bir bütçe ayrılmadan sanat servisini 

yapmak mümkün olamıyor. Kazanan sanatçı gibi dursa asıl 

kazanan günün sonunda toplum olur. Sanatı tüketmesini 

bilen toplumların içerisindeki medeniyet bütünlüğü her insan 

üzerinde hayranlık oluşturur. Medeni bir yaşam içerisindeki 

toplumlara özenmek, o toplumun bir parçası olmak ne büyük 

mutluluktur. Bu ortamı yaratmak için bir programa ihtiyaç vardır. 

Kurumsal olağan çalışmaların yanı sıra farklı çalışmalar hayatı 

renklendirmekte. Bir kurumun sanat yönetmeni olan yöneticiye 

büyük görevler düşer. Sorumluluklarını ve işini iyi bilen bir 

yönetici tarafından hayata geçirilen programlar heyecanla takip 

edilir. Sanat yönetmeni aslında bir topluluk yöneticisidir. Ekibiyle 

birlikte ortaya koyacağı performans tüm kesimler tarafından 

dikkatle takip edilir. Ortada bir başarı varsa bu başarı bünye 

içerisinde yer alan çalışanlarla birlikte gerçekleşir. Farklılık 

yaratmak aslında bir kimlik yaratmaktır. Alt yapısı bir tecrübeye 

dayanması gereken bu ünvan günler içerisinde işinden daha çok 

kendisine bir misyon yükler. Araştırma, hatta sürekli araştırma 

en baş görevidir Sanat Yönetmeninin. İnsanlarla kurgulayacağı 

ilişkilerde yapıcı ve kucaklayıcı olma zorunluğu olan bir kişiliğe 

sahip olmak iyi bir avantajdır. Bir kriz anında sakinlik ve çıkış 

noktalarını yakalayabilme zorunluluğu vardır. Ön planda keyifle 

takip edilen çalışmaların arka planı hiç de görüldüğü gibi kolay 

değildir. Büyük zorluklarla gerçekleştirilen çalışmalar ilmik 

ilmik diğer çalışma planlarına bağlanır. Durmak olamaz. Bir 

çalışmanın tamamlanması bir sona gelme anlamı taşımaz. 

Bir sonraki çalışmanın planları kafa karıştırmaya devam eder. 

Boş zamanları olarak tanımlanan anlarda bile doludur Sanat 

Yönetmeninin kafası. Notlar alır. Zamanı geldiğinde yerli yerine 

yerleşir alınan notlar. 

Yüksek olan beklentilere yanıt vermek zordur. Program 

çeşitliliği birbiri içerisinde bir ahenk gerektirir. Bir tema üzerinde 

ilerlemek uzaktan takip edenlere keyif verirken bu kurgu 

kolay gerçekleşmez. Ortaya çıkan programın hedef kitleye 

ulaşmasında iletişim ve pazarlama son derece kıymetlidir. Bu 

ilişkileri kurgularken kendi menfaatlerin üzerinde değil kurumsal 

menfaatler üzerinde yürüme zorunluluğu vardır. Kendi ilişkilerini 

güçlendirme çabası içerisinde olan bir yöneticinin mumu yatsıya 

kadar yanar ve ışık ancak kendi dibine düşer. Oysaki ışığı sınırları 

aşan bir mesafeye taşımak gerekir. İstikrarlı çalışmalara imza 

atabilmek, başarı merkezli objektif programlama gerektirir. 

Bireysel ilişki yerine kurumsal ilişkiler herkesin gelişimini daha 

da güçlendirecektir. İnsanın olduğu yerde beklenti bitmez. 

Herkes kendince işini en iyi yapandır. Zamanın hızla akıp gittiği 

dünyamızda hangi programı hazırlarsanız hazırlayın herkese 

yer verebilme şansınız yoktur. Sizin ve yer veremediğiniz yakın 

çevrenizin üzülmesinden ziyade takipçilerinizin üzülmesi daha 

ağır sonuçlar verir. 

Zaman zaman yazılarımda yer vereceğim Sanat Yönetmeni 

güncesi konularına değinmeye devam edeceğim. Herkese sanat 

dolu günler diliyorum.

Sanat Yönetmenliğine Kısa Bir Yolculuk…Sanat Yönetmenliğine Kısa Bir Yolculuk…
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Leyla ÖZGÜR
'Vivace' Gözüyle

B esteci ve Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Can Özer ile 
KONSER ARKASI okuyucularını tanıştırmak, kendisi ile 

projelerini, albümlerini ve uluslararası ödüllerini konuşmak üzere bir 
araya geliyoruz.

İzmir'de yaşanan dönüşümün izlerini sürüp, yaşananları ve hoşgörüyü, 
sesler ve sessiz olarak da sorguladıklarını ve dünyaya yepyeni 
bir tarzda ürettiklerini aktarmak istedik bu ay...Geleneksel Müzik 
unsurlarını elektro akustik müzikle birleştirdiği de konuşuluyor 
uluslararası arenada, çalışmalarını klasik ve caz müzik ekseninde 
yürüten aktif bir ses mühendisi olduğu da...

Müziğinizi siz  nasıl tanımlıyorsunuz?

Ben sessel olaylara oldum olası ilgi gösterdim, çocukluğum orman 
mühendisi olan babamın görevi dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında 
geçti, özellikle de orman içlerinde. Doğayı dinlemek, müzik dinlemekle 
eş bir zevkti. Ardından şehri dinlemek, araçları dinlemek, bu sesleri ve 
sessel iletişimi araştırmaya, müziğimin malzemesi olarak kullanmaya 
başladım. Müziğim arka planda "duyulabilecek" bir tür değil, etkin 
olarak içine girilmesi, konsantre olunması gereken, dinlemeyi öneren 
bir müzik. Bu gerek çalgısal gerekse elektroakustik bestelerim için 
geçerli.

30'lu yaşlarda Profesör oldunuz. Kariyerinizi Yaşar 
Üniversitesinde sürdürüyorsunuz. Akademik olarak ne tür 
eğitimlerden geçtiniz? Bünyenizde Caz ve Klasik Batı Müziği 
de barındırıyorsunuz. Sanırız Bujor Hoinic de hocanızdı...

Bestecilik eğitimime Bujor Hoinic ile başladım ve onun sınıfından 
mezun oldum. Kendisi müzikle ilgili ilk temellerimi aldığım ve çok 
istifade ettiğim bir hocamdır. Ardından Cenevre Konservatuarı'na 
yüksek lisans için kabul edildim. Burada iki ayrı bölümde, 
elektroakustik ve çalgısal bestecilik eğitimlerimi Michael Jarrell ve 
Rainer Boesch ile sürdürdüm. Bu eğitimimi yarıda kesip doktoraya 
doğrudan kabul edildiğim Zürih Yüksek Müzik Okuluna gittim. Orada 
da Geralt Bennett ve Isabelle Mundry ile çalışmalarımı sürdürdüm. En 
son olarak doktora sonrası çalışmalarımı Berlin Teknik Üniversitesi 
Akustik İletişim Bölümünde tamamlayıp, yurda geri döndüm. Ben 
sadece müzik bestelemiyorum, aynı zamanda müzik teknolojileri 
üzerine de çalışıyorum, geliştirdiğim yazılımla da müzik yapıyorum. 35 
yaşında profesör olmaya hak kazandım, sanırım yaptığım işler -ki her 
zaman severek ve hesapsızca yaptım- bana bu ünvanı getirdi, hiç bir 
zaman akademik yükselme için özel bir akademik çalışma yapmadım, 
şanslıyım sanırım.

DÜNYANIN SESLERİNE EVRİLİR TINILAR

Besteci, ses mühendisi ve akademisyensiniz. Ayrıca çoğu 
uluslararası siparişlerle gerçekleştirilmiş eser ve albümleriniz 
var. Beethoven ile ilgili olduğunu düşündüren  "#beethoo" 
eseriniz Ernst Reuter Vakfı siparişi...

Ayrıca "izolasyon müziği" dizisi de var. Pandemi de sizi 
durduramamış. Pek çok üretiminiz olmuş. Ana başlıkları 
bizimle paylaşır mısınız? Ve nasıl beste yapıyorsunuz? Neler 
tetikliyor, neler heyecanlandırıyor sizi?

İZMİR "MÜZİK" OLDUİZMİR "MÜZİK" OLDU
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Leyla ÖZGÜR'Vivace' Gözüyle

Pandemi süreci hepimiz için çok garipti bence. Hiç bu kadar izole 
olduğum bir süreç daha tecrübe etmemiştim, sanırım bizim zaman 
dilimimizde de kimse yaşamadı. Normalde her ay yurtdışında bir ya 
da iki konserim, ustalık sınıflarım olur. Bunlar iptal edilip çevrimiçine 
dönünce, bana eser siparişleri olarak geri döndü. Hayatımda ilk kez 
15 ayda 12 eser siparişi aldım, dolayısıyla da soluksuz çalıştım. Bir 
yandan keyifliydi, ancak çok da zorlandım tabii. "İzolasyon Müziği" 
dizisi böyle başladı, Kiev Yeni Müzik Günleri'nin eser siparişi olarak 
başlayan dizi -ki soru da pandemide bir günümün nasıl geçtiğiydi-, 
süreçte 7 eserlik bir diziye dönüştü. Bunlar benim pandemi güncem 
oldu diyebilirim. "#beethoo" ise  Beethoven'in 250. doğum yıldönümü 
vesilesi ile bestelendi. Görsel/işitsel olarak da YouTube üzerinden 
izlenebilen eser, bestecinin ideallerinin günümüzdeki izdüşümlerine 

bir bakış niteliğindeydi. Geçen yılın başlarında AK Müzik etiketiyle tüm 
dijital platformlarda yayınlanan 2020 isimli albüm, benim altıncı solo 
albüm çalışmam oldu.

İzmir'den dünyaya açılan yeni bir ödülünüz daha var. Fransız 
besteci "Edgard Varese" adına verilen bir ödül. Sanki sizin 
müziksel anlatım biçiminize de çok benzerlikler taşıyan bir 
usta sanatçı E.Varese. Siz de bu alanda ödüle layık görülen ilk 
Türk bestecisiniz. Neler hissettiniz ödül açıklandığında? Neleri 
ve hangi hassasiyetleri dikkate aldınız bu besteyi yaparken?

Çok haklısınız, Edgar Varése benim müziksel felsefemi oluşturmakta 
temel olan en önemli figürlerden birisidir. Müziği "seslerin (yani 
sadece çalgıların ürettiği notaların değil) zaman içinde örgütlenmesi" 
olarak formüle ettiği 1930'lardan sonra tüm dünyada büyük bir etkisi 
oldu, özellikle 1945 sonrası "yeni müzik" akımına. Ben de kendimi 
bunun devamı olarak konumlandırdığım için Varése, önemli bir 
yere sahip. Berlin Teknik Üniversitesi ve DAAD, bilgisayarlı müzik 
alanında çalışma yapan sanatçı ve akademisyenlerden her yıl bir kişiyi 
seçiyor. Bu ödüle daha önce Miller Puckette (Stanford Üniversitesi 
CCRMA direktörü), Hans Tutschku (Harvard Üniversitesi Elektronik 
Müzik Bölüm Başkanı), Gottfried Michael Koenig (Besteci), Daniel 
Terugi (Paris GRM direktörü), Jonty Harrison (Birmingham Kraliyet 
Konservatuarı Elektronik Müzik Direktörü), Marc Battier (Sorbon 
Üniversitesi Elektroakustik Müzik Bölüm Başkanı) gibi öncü isimler 
layık görülmüştü.

Ben de 6 aylığına Berlin Teknik Üniversitesinde profesör olarak ders 
vermek ve özellikle kendi projelerimi geliştirmek üzere davet edildim, 
Nisan-Eylül arasında Berlin'de ikamet edeceğim. Bu alandaki en önemli 
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ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum tabii ki, açıkçası daha önce 
ödülü kazananları bildiğim için pek de şans vermemiştim kendime. 
Zaten ödüle siz başvurmuyorsunuz, sadece seçtikleri adaylardan 
eserlerini ve özgeçmişlerini istiyorlar, uluslararası bir jüri de davet 
edilecek sanatçıya karar veriyor. Motivasyonum çok yükseldi, özellikle 
3 boyutlu ses alanında çalışmalarımı hem teknik hem sanatsal olarak 
sürdüreceğim.

HOŞGÖRÜNÜN MOZAİĞİ: İZMİR

Gelelim İzmir'in Seslerine... Nefes Albümü ve İzmir Mozaik 
albümü nasıl oluştu? Kemeraltı'ndan Basmane'ye, Urla'dan 
İzmir Körfezine sesler... Albüm; kentin ve insanların 
oluşturduğu tınıların 12 farklı durumunu nasıl yansıtıyor? Bu 
sesleri hangi mekanlarda kaydettiniz? İzmir Mozaik adı nasıl 
oluştu?

2018 tarihli beşinci solo albümüm Nefes'te, İzmir'in farklı zaman ve 
mekânlarında kaydettiğim sesleri müziğe dönüştürdüm. Geliştirdiğim 
yazılım ile yüzlerce saatlik kayıtlardan ses mozaikleri elde ettim. Ses 
mozaiğini açmak gerekirse, tınısal olarak (yani ses rengi) benzer ses 
parçacıklarını bir araya getirerek yepyeni sesler oluşturmak diyebiliriz. 
Kemeraltı'ndan Basmane'ye, Urla'dan İzmir Körfezi'ne kadar kentin ve 
insanlarının oluşturduğu sesleri örmeye gayret ettim.

İzmir Mozaik'in, 2017 yılının başında düzenlenen Port İzmir-4 Güncel 
Sanat Trienali tarafından sipariş edilerek ortaya çıktı. Başlangıçta 'İzmir 
Ses Haritası' oluşturmak için yola çıktım ve bir yıl süreyle İzmir'in farklı 
mekanlarında ses kayıtları yaptım. Kemeraltı'ndan Basmane'ye, Adnan 
Menderes Havalimanından Çeşme Otoyolu'na, İzmir Körfezi'nden 
Urla'ya kadar birçok mekânın yanı sıra kentte yaşanan dönüşümün, 
inşaatların, kentte gecenin de sesleri İzmir Mozaik içinde yer alıyor. 
Kayıtlar bittikten sonra dinleme ve analiz süreçlerinde, İzmir'e dair 
bakış açım netleşti. Binlerce yıldır insanlarından mimarisine çok 
kültürlülüğün, hoşgörünün mozaiği olan İzmir'i anladım. Şehrin 

geçişliliği, yani her kesiminin her yerde ve her zamanda bulunabilmesi, 
herkesin birbiriyle değerli olması ve bütün oluşturması, şimdilerde 
‘İzmir Modeli' diye tabir edilen yaşam biçimi, benim zihnimde mozaik 
görüntüsü meydana getirdi. O nedenle de bu esere İzmir Mozaik adını 
verdim.

Kaydedilen sesleri nasıl işliyor ve ses haritasına dönüştürüyor 
ve bunun için nasıl bir program kullanıyorsunuz? Ya 
albümlerinize nasıl ulaşabiliriz?

Kaydettiğim sesleri başkalaştırarak müziğinin malzemesi haline 
getiriyorum, yani duyduğumuz ama dinlemediğimiz sesleri. İzmir'in 
insanlarının ve şehrin oluşturduğu tınısallığın 12 farklı durumunu 
yansıtmaya gayret ettim. Besteleri kendi geliştirdiğim "Aşure" 
isimli program ile yapıyorum. Sesleri canlı olarak oluşturmak ya da 
başkalaştırmak için 2006 yılında bu yazılımı geliştirmeye başladım. 
Çıkış noktam, iki insan arasındaki en etkileşimli şey olan muhabbet 
olmuştu. Ben de bunu acaba sahnede nasıl gerçekleştirebilirim 
diye düşünmeye başladım. Temelde bir sesi alıp onu canlı olarak 
başkalaştırarak, beraber çalınan kişiye müzikal fikirler vermek olarak 
amaçlamıştım. Malum aşurenin tek bir tarifi yoktur, elde ne varsa 
onları içerir ama sonuçta hem bir anma hem de tatlıdır. Bu metaforu 
kullanma nedenim Balkanlardan Pasifik'e kadar bütün kültürlerde 
müzikte doğaçlama olması ve benim de özellikle bu çalgılarla 
doğaçlamalar yaparak, farklı malzemelerle "aşure" yapmak isteğimdi. 
Albümlerimin hepsine tüm dijital içerik sağlayıcı platformlardan 
erişilebilir, üstelik de ücretsiz. Tek ön koşulum iyi hoparlörler ya da 
kulaklıklardan dinlenmesi, dizüstü bilgisayarların hoparlörlerinden 
anlaşılması mümkün değil.

Yeni projeleriniz ve hayallerinizi duyarak ve teşekkürlerimizle 
bitirelim mi sohbetimizi?

- Şu anda elimdeki eser siparişlerini bitirmeye gayret ediyorum, teslim 
tarihleri yaklaşan besteler stres yaratmasın diye çalışma halindeyim. 
Benim kariyerim yurtdışında şekillendiği için hem çok şanslıyım, hem 
de üzgünüm zira ülkemizde çok az iş yapabiliyorum. Ülkemize dönerken 
tek hayalim, bestecilik bölümünden mezunlarımızın en azından dünya 
seviyesinde olmasıydı, meslektaşım Füsun Köksal ile son beş yılda 
bunu başardık, çok az sayıda öğrencimiz (senede iki kişi alıyoruz) 
çok parlak yetişiyorlar, dünyada istedikleri okula yüksek lisans için 
girebilecek seviyedeler, onlarla gurur duyuyorum. Hayalim ülkemizdeki 
popüler içerik üretmeyen sanatçıların da kitlesel takipçilerinin olması, 
basında ve medyada daha fazla yer alması, tıpkı dünyadaki gibi. Bu 
eşik zaten ülkemizde sanat konuşulduğu ve insanların derinlemesine 
bilgi edinmeye, kendi düşüncelerini söylemeye başlamalarına 
işaret eder ki, "gelişmiş ülkeler" kavramının temelidir. Bugün dünya 
sahnesinde sözü geçen hangi ülkeye bakarsanız bakın, onların 
sanatçıları politikacılarından daha önemlidir, çünkü ülkenin dünyaya 
zaman ve mekan sınırı olmaksızın erişimini sadece onlar sağlayabilir.

İzmir'de Türkiye sınırlarını aşan ve besteleri dünyayı dolaşan bir sanatçı 
Prof.Dr Mehmet Can Özer'i içtenlikle kutlayarak vedalaşıyoruz...
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İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali bu sene 
onuncu yaşına girdi.
 
İstanbulun en prestijli festivali dile kolay  “10 Yıldır” devam etmekte. 
 Opus Amadeus Oda Müziği Festivali olarak İstanbul’un sanat hayatına 
katıldığı 2012 senesinden bu yana sanatseverlerle birlikteliğin 
gücüne ve büyüsüne inanarak Avrupa’nın ve Türkiye’nin başarılı ve 
sevilen topluluklarını İstanbul’da müzikseverle buluşturuyor. Her 
sene hazırladıkları birbirinden farklı, renkli, yaratıcı, heyecan ve tutku 
dolu oda müziği programlarını birbirinden güzel tarihi mekânlarda ve 
konser salonlarında müzikseverlerle buluşmakta.
 
13. yüzyıl Ortaçağının derinliklerinden günümüzün çağdaş 
müziklerine uzanan engin repertuvarıyla festival katılımcıları her 
defasında oda müziğinin göz kamaştırıcı dünyasında ağırlamakta. 
Fesativalin sanat yönetmeni Mehmet Mestçi Covid 19 depreminin 
etkilerini halen hissetmeye devam ettiğimiz bu zor zamanlarda tam 
da birlikteliğin gücünü eşsiz müziklerle vurgulamanın vaktidir diye 
düşünerek müzikseverlere harika bir onuncu yıl programı hazırlamış. 
 
Mestçi bu 10 sene dair duygularını şöyle ifade etmekte “Geçmişe, 
festivalin ilk günlerine dönüp baktığımızda daha ilk buluşmamızdan 
bu yana hissettiğimiz o baş döndürücü müzik sevgisini sizlerle 
paylaşma tutkumuzdan hiçbir şey kaybetmediğimizi görmek bize yüce 
bir mutluluk yaşatıyor. 
 
Arzumuz birbirinden güzel programlarla sizlere iki sene aradan sonra 
yeniden merhaba dediğimiz festivalimizde müziğin muazzam ruhunu 
daha da yücelten birbirinden güzel mekânlarda duygularınızı sınırsız 
ve vaat dolu, farklı boyutlara taşımak…”

FESTİVAL BAROQUE FOR YOU KONSERİ İLE BAŞLIYOR

Ödüllü ve yetenekli genç sanatçılardan oluşan Avrupa'nın son 
dönem barok topluluklarından "Baroque For You" Almanya'nın çeşitli 

kentlerinde çok başarılı konserler verdi; "Kultursommer Mittelhessen", 
"Festival Alte Musik Aalen", "Gschwender Musikwinter", Edinburg'ta 
"Festival Harpsichord en fête" ve "Würzburg Mozartfest" gibi 
festivallerde sahne aldı.
 
Dünyanın geçirmekte olduğu zor pandemi koşullarında son iki senedir 
yaptıkları dijital konserlerle de dikkat çeken "Baroque For You" 2021'de 
dünyaca ünlü tenor Rolando Villazon ile Almanya'nın sevilen kültür 
kanallarından Arte / ZDF TV'nin Stars vonMorgen/Sabah Yıldızları 
programında yer aldı, Baroque For You'nun kurucusu blokflüt virtüözü 
Jan Nigges'in, topluluğun üyelerinden soprano Sibylla Elsing ile yaptığı 
"Flauto e Voce albümü geçen sene prestijli kayıt şirketlerinden Sony 
Classical Label tarafından yayınlanmıştır.

İstanbul'un Klasiği

10. OPUS AMADEUS10. OPUS AMADEUS
ODA MÜZİĞİ FESTİVALİ BAŞLIYORODA MÜZİĞİ FESTİVALİ BAŞLIYOR
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sureyyaoperasi.kadikoy.bel.tr

Kadıköy Belediyesi’nin bir 

Girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

eğitim ve kültür hizmetidir. 03 MART 
PERŞEMBE
20.00

Oda Müziği Konserleri 
2021-2022 Sezonu
Biletler Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası gişesinden 
ve internetten satılmaktadır. 

van Eyck / Engels Nachtegaeltje

 Cavalli / “Restino imbalsamate”
 La Calisto Operasından

 Handel /“Va godendo” Xerxes Operasından

 Telemann 
/ Blokflüt ve Süreklİ Bas İçİn Sonat 

/ “O wer kann die Liebe sagen”
/ Vİyolonsel ve Süreklİ Bas İçİn Sonat

/ “Mich tröstet die Hoffnung”
“Der geduldige Sokrates” Operasından

“Baroque For You”
Jan Nigges 
barok blokflüt ve sunucu 

Sibylla Elsing soprano

Sólrún Wechner klavsen

Julia Nilsen-Savage 
barok çello

X. İstanbul 
Uluslararası 

Opus Amadeus Oda 
Müzİğİ Festİvalİ 

açılış konserİ

Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.



Ayhan SARI
Müzik Penceresi

F ifre  kelimesi geçtiğinde çoğu müzik uğraşanımızın 
tahayyülünde birşey canlanmadığı görülür. Kelime yabancıdır. 
Hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir miydi, gerekmez miydi 

diye sormadan edemedik. Bu nedenle de tarihe konuyla ilgili bir yazı 
kaydetmenin yerinde olacağını düşündük. 
20.yy ortalarında Türkiye'de Fifre Takımı olduğunu biliyor muydunuz?

Fifre (Fr. Fifre; Alm. Pleife; İng. Fife; İta. Piffero)  yanflüt ailesinden 
6 delikli tek perdeli, kimilerinde yarı Boehm (**) kapakçık düzeneği 
bulunan, 34-35 cm. boyunda abanoz ağacından imal edilen İsviçre 
kökenli üflemeli bir çalgıdır. Günümüz orta öğretim müzik eğitiminde 
kullanılan blok flüt çalgısının yandan üfleneni şeklinde benzetme 
yapmak mümkündür. Piccolo çalgısının Boehm düzeneğinin 
uygulanmamış şekline benzer. 19. yüzyılda, İngiltere ve Fransa 
Ordularında kullanılan fifrenin günümüzde daha çok çocuk ve halk 
çalgısı olarak icra edildiği görülmektedir.
 

Kapak düzeneği olmayan fifre çalgısı

 

Boehm düzenekli fifre

 Fifre perde isimleri

Türk Askeri Müziği'nde Fifre Takımı...Türk Askeri Müziği'nde Fifre Takımı...
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Müzik Penceresi Ayhan SARI

Son Fifre Takımı...

Türkiye'de Son Fifre Takımı 1959-1960 yılında -3500 öğrencisi 
bulunan- İstanbul/Selimiye Askeri Ortaokulu'nda Okul Komutanı 
Kurmay Albay Ferit Erdoğan'ın destekleriyle Bando Kıdemli Başçavuş 
Abdullah Uygur yöneticiliğinde kurulmuş, faaliyetlerini okul kapanana 
kadar sürdürmüştür.

Fifre takımı kurucusu Bnd.Bşçvş  Abdullah Uygur(sağda) ve okul 
komutanı Kur. Alb. Ferit Erdoğan 

Sayıları 40 dolaylarında ortaokul düzeyindeki 13-16 yaş grubundaki 
askeri öğrencilerden meydana gelen Fifre takımında trampetlerden 
oluşan bir grup da takımın arkasında ritmleriyle eşlik ediyordu. 
Açık hava çalgı takımı olan grubun çoksesli konserler verdiği, resmi 
geçitlere katıldığı anlaşılmaktadır.

Selimiye Fifre Takımı

Kıyafetleri önce beyaz tozluk, askılık, kordon ve süslerden oluşan 
klasik askeri kıyafetlere 1960 ve 1961 yıllarında, o günler için reform 
sayılabilecek özellikler kazandırılmış, göğsünde ay yıldızlı tişörtler, 
jokey şapka ve diğer muhtelif kıyafetler ile modernize edilmişti.

Fifre takımının küçük öğrencileri kendilerine pek de yakışan bu 
kıyafetler ve üstün performanslı müzik ve sempatik tavırları ile o 
zamanlar önemli bir hayran kitlesi yaratmışlar, yurt içi ve yurt dışında 
birçok konsere katılmışlardı.

Fifre Takımı repertuarında Alay Marşı, Mehter Marşı, İskoç Marşı gibi 
marşları icra ediyorlardı.  1961 yılında televizyon deneme yayını yapan 
İstanbul Teknik Üniversitesi stüdyolarında iki mini konser vermişler, 
marşlara ek olarak icra ettikleri dönemin popüler parçalarıyla da büyük 
beğeni toplamışlardı. (Bkz: Tank Albay Nejat Öztemizel "Fifre Takımı 
Tarihçesi"... http://www.selimiyeaskeri.org)

Varlığını dört yıl boyunca (1959-1963) sürdüren, bir çok törene katılan 
ve de konserler veren Fifre Takımı, 1963 yılında Selimiye Askeri 
Ortaokulu'nun kapatılması ile işlevini tamamlamıştı.

Daha sonraki yıllarda ise ne Türk Silahlı Kuvvetleri, ne de sivil 
kurumlarda bir örneğine rastlanmadı...
____________________________________
(*)Boehm Düzeneği : Alman flüt yapımcısı Theobald Boehm (1794-
1881)'ün 1830'lu yıllarda bulup 1847'de geliştirdiği yan flüt kapakçık 
düzeneği. Deliklerin üzerine oturtulmuş beş açık halka ve diğer kapalı 
perdelerden oluşur. 15 delik, 23 farklı kaldıraç ve ayrıca bu perdelere 
oturtulmuş pedlerden meydana gelir. Eleonore Klose ve Louis Auguste 
Buffet, Boehm'ün devrim yaratan tekniğini 1839 yılında klarnete de 
uyarlamışlardır.
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Rüya EVREN
İçimdeki Sanat

1. Bizi ilk yıllarınıza götürür müsünüz, sesinizi nasıl keşfettiniz 
ve şarkı söylemeye nasıl başladınız?

Bu güzel soru beni tüm çocukluğum ile buluşturdu. İlkokul ve ortaokul 
yıllarında okulumun müzik hocalarının beni keşfetmeleri, teşvikleri, ilk 
enstrümanım mandolin çalarak ve onu elimden hiç bırakmayarak hep 
çevreme dinletme çabalarım ve yılsonu gösterilerinde solo şarkılar 
söylemem ve bunun geleneksel hale gelmesi müziğe olan tutkumu 
keşfetmeye ve ileriye bakma da çok etkili oldu

2. Müzik alanında kariyer yapmanız için size kim veya ne 
ilham verdi?           

İlköğretim ve lise yıllarımda okullarda devam eden 
müzikle içiçe eğitim ve enstürman merakımın 
yanı sıra oturduğumuz semtte komşumuzun 
üniversitede keman hocası olan kız benim 
bu tutku ve yeteneğimin farkına varmış 
olmalı ki bana yetenek sınavı ile girilen 
konservatuvarlara ve müzik okullarına 
girmem konusunda çok israrci oldu. O 
sıralar öğretim görevlisi olan annem 
baba mesleği olan avukatlık da bir 
gelecek beklentisi içinde  olsa da çok 
hızlı bir karar ile yaşadığım yerdeki müzik 
okullarının giriş sınavlarına bir hafta 
kalmış olmasına rağmen hayallerimin  
peşinden koştum ve azimle çok kısa 
olan bu süreçte üç müzik Üniversitesi ne 
dereceyle girdim. Aynı zamanda  hukuk 
fakültesini de kazanmıştım ve  artık bir 
seçim yapma zamanı gelmişti. İşte benim 
serüvenim müzik dediğimde başladı.

3. Opera sanatçısı olmak istediğinize  ne zaman 
karar verdiniz, yoksa tutku zamanla mı gelişti?                                                                                        

Üniversiteye başladığım ilk yıl solo eğitimi çalışmalarıma opera 
sanatçısı harika bir tenor ile başladım adeta keşfetmek inanmak 
başarmak bu hocamın formatı gibiydi ve ben sadece şarkı söylemenin 
sınırında kalmayıp hayal edemeyeceğim bir boyuta doğru gelişerek 
hızla ilerlemeye başladım. Özgüven çok önemli tabi ama kendi 
farkındalığında olmak çalışmak çok çalışmak ve sıklıkla hocamın 
görevli olduğu temsillere gidip o görselliğin ve müziğin içinde büyümek 
benim için vazgeçilmez olmuştu. Profesyonel  sanatçıları sesleri ve 
oyunları sürekli izlemem dinlemem ve bilinçli bir eğitim benim  yolumu 
açtı ve beni çok ilerletti.  Hocamın desteğiyle de artık operadan başka 
bir şey düşünmez olmuştum.

4. Müzik hayatınıza ve kariyerinize en çok etki eden kim veya 
ne oldu?           

Annem Türk müziği konserlerini çok severdi ve beni sıklıkla büyük 
kültür merkezlerindeki konserlere götürürdü. Hep bir müzik vardı 
hayatımda. Üniversitede  opera sanatçısı ünvanlı  bir hocamın olması 
ve sesimdeki  rengi açıklığı bir profesyonel sanatçının keşfetmesi 
bu dalı seçmem de çok etkili oldu. Sonrasında üniversite son sınıfta 
iken artık operada dinletilere katılabilen çok önemli konserler ve 
temsiller içinde yer almayı başarabilmiş hızlı bir süreç başladı bu 
gelişmeler tabii ki çok önemli bir kariyer sürecine adım atma sebebim 
oldu.Ayrıca o sıralar operada isim yapmış çok başarılı solistlerin 

hocası kendisi de çok yıllarca Yurtiçi ve yurtdışında büyük 
başarılar elde etmiş opera sanatçısı soprano sabahat 

Tekebaş ile çalışmalarım başladı Buda benim 
profesyonel ortamdaki gelişmem için çok büyük 

bir açılım oldu. Altı yıl süren çalışmamızda 
bir konservatuvar daha bitirdik. Özetlersek 

üniversitede çok değerli bir opera sanatçısı 
olan tenor Reyhan Oney ile  çalışmalarıma 
başlayıp sonrasında solistlerin hocası 
çok değerli opera sanatçısı Sabahat 
Tekebaş ile olan çalışmalarımın çok 
doğru ilerlememe ve kendimi doğru 
keşfetmeme neden oldu.

5. Opera sanatçısı olma zorlukları 
nelerdir? Avantajlar dezavantajlar.               

Opera sanatçısı olmanın bu yetenekte 
doğmanın bir ödül olduğunun bilincinde 

olduğum için bu meslekteki zorluklar bana 
hep sorumluluk ve eğitim niteliğinde gelmiştir 

bedensel bireysel ve ruhsal dinginliğimizi 
korumamız gerçekten önemli bir bütün. Spor sağlıklı 

beslenme ve bu mesleğin hassasiyetine uygun yaşam 
biçimimizin başta sesimizi müzikalitemize başarımıza çok büyük 

etkisi var. Bu ayrıntılara dikkat etmemiz bize sağlıklı ve düzenli bir 
yaşam biçimi oluşturduğu için avantajımız oluyor aksi taktirde 
uykusuzluk stres düzensiz beslenme ve aktivitesizlik mesleğimizin de 
zamantajları.

6. Karakterinizi müziğinizle nasıl bütünleştirirsiniz?                                        

Karakteristik özelliğim olan mükemmeliyetçilik mesleğim ile de çok 
uyum sağlamakta. Bireysel çalışma esnasında iken en ufak bir nefes 
yerinden, bir harfin telaffuzuna kadar nota üstündeki çalışmalar çok 
ayrıntılıdır benim için ve sahne üstüne geçip temsil günü kulisten 
makyaja, sahneye çıkışa kadar ki tüm hazırlık süreci çok itinalıdır. 
İdealistimdir. Eserlerimizi birkaç dilde söylüyoruz. Operanın avantajlari 
İtalya bilmektir ve  ayrıca İtalyanca bu mesleğin en uygun dilidir. Ayrıca 

İZDOB'un Güzel SesiİZDOB'un Güzel Sesi
Aylin OdabaşıAylin Odabaşı
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İçimdeki Sanat Rüya EVREN

Fransızca Almanca Latince dillerinde de eserler söylemekdeyiz bu 
dillerden bir kaçını bilmekte hep idealim olmuş ve çabalamışmdır ve 
en önemlisi icra ettiğimiz müziğin içindeki derinlik incelik duygusallık 
benim karakteristik özelliklerime çok uymaktadır.

7. En büyük hayaliniz  nedir.

Avrupa'nın ve dünyanın bir çok yerinde festivallerde arenalarda ve 
opera binalarında muhteşem eserler seyrettim. Amerika Fransa İtalya 
ve İspanya ve Sidney'de konser verme şansına eriştim lakin çok 
istediğim bir şey daha var ki her yıl Viyana'da geleneksel düzenlenen 
ve dünyaca ünlü opera sanatçılarının şarkı söylediği Viyana balosuna 
katılabilmek hatta bir hayal de olsa ortamda söyleyebilmek

8. Şimdiye kadar kariyerinizin en büyük zorlukları nelerdi?

Opera sanatçısı olmak oldukça meşakkatli bir eğitim ve süreç 
gerektiriyor bir orkestra sanatçısı olmakta ve sanatın bir çok dalında 
böyle opera alanında belli sayıda bu işi yapan bir kesim var bizler için 
mezuniyetle birlikte performanslarımızın devam edeceği sahnelerin 
kurumların ve kadroların çoğaltılması ve sanatçının desteklenmesi 
çok önemli bir dünya vizyonu olan opera sanatı alanında bilgi görgü 
amaç yurtdışında bir çok sanatçının orkestra şeflerinin getirilmesi 
bizden de sanatçılarımızın dünyaya açılması desteklenmelidir diye 
düşünüyorum şunu da vurgulamak isterim ki bir opera sanatçısı olmak 
bu meslek bize bırakana kadar bitmeyen müthiş bir eğitimdir

9. Opera dışında hobileriniz nelerdir?

Opera sanatçısı kimliğinin yanı sıra buna eşdeğer hobilerim var 
özellikle sanat ağırlıklı seyahatlerim tarihi kültürel gezilerim spor ve 
doğru doğa Yürüyüşleri yapmak özellikle deniz bir tutku benim için 
buna eşdeğer su ile ilgili sporlar özellikle yerken çok sevdiğim bir spor 
okulda eğitimini aldığım piyano enstrümanını dinlemek ve çalmak 
müziğin daim my içinde olmak çalışmak ve çok çalışmak.

Aylin Odabaşı Kimdir?

Aylin Odabaşı İzmir 9 Eylül Üniversitesi G.S.F Müzikoloji bölümünden 
dereceyle mezun oldu. Sonrasında opera sanatçısı ve şan pedagoğu 
Sabahat Tekebaş ile şan çalışmalarını sürdürdü.

1992 yılında mezuniyetinin ardından ücretli sanatçı olarak İZDOB'da 
göreve başladı. Aynı yıl Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği 
Konservatuvarı ses eğitimi bölümünde "Şan Pedagoğu" olarak göreve 
başladı.

1998 yılına kadar üniversitede "Ses Eğitimi Bölüm Başkanı" olarak 
göreve devam etti. 1998 yılında Türkiye genelinde yapılan devlet 
opera ve balesi sınavlarında başarılı olarak İZDOB kadrolu sanatçısı 
oldu. IZDOB bünyesinde gerçekleştirilen çok sayıda konserde yer 
aldı.  Toplum hizmeti kapsamında 2008 yılından itibaren İzmir 9 
Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitelerinde sanat danışmanlığı 
görevinde bulundu ve bu çerçevede üniversitelerin mezuniyet açılış 
kapanış bahar konserleri seminer ve açılış konserlerini düzenlemiştir. 
Ayrıca IZDOB bünyesinde yürütülen eğitime katkı konserlerinde 
solist sanatçı olarak yer almıştır. Sanatçı Amerika New Orleans'ta, 
Fransan Nice Akademi Konservatuvarında, Avustralya Sidney 
Konservatuvarı'nda, İtalya'nın Roma, Padova, Imperia ve Floransa 'da, 
ispanya'da Madrid ve Toledo'da solo konserler vermiştir.

Kapadokya'da ülkemizi tanıtmaya yönelik müze, manastır ve vadi 
konserlerinde solist sanatçı olarak performans sergilemiştir. İzmir ve 
çevre beldelerindeki çok bilinen müzelerde solo konserler vermekte 
devam etmektedir.

Sivil toplum kuruluşu çalışmaları çerçevesinde İzmir ve çevresinde 
faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte pek çok sanat faaliyeti gerçekleştirmiştir.

Aylin Odabaşı halen IZDOB'da koro ve solo sanatçısı olarak görevini 
sürdürmektedir.
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Z aman zaman Türk cazına emek vermiş değerli 
müzisyenlerimize yer vermeye çalışıyorum. Mart sayımız 
için de Türkiye'nin cazına önemli katkılar sağlamış, 1982 

yılında TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nı kuran ve 1997 
yılına kadar şefliğini devam ettiren Süheyl Denizci'yi, 25 Mart 2007 
tarihinde aramızdan ayrılışının 15. yılında anmak üzere kaleme almak 
istedim.

O da tıpkı Erol Pekcan gibi cazın babalarından ve 
şövalyelerindendi.

Süheyl Denizci, 15 Şubat 1932 yılında İstanbul'da doğmuş, 8 yaşında 
müziğe piyano ile başlamış ardından vibrafon, flüt ve saksofon 
enstrümanları olmuş. Multienstrümantalist olan Denizci, İstanbul 
Konservatuarı'ndan mezun ve Berklee Müzik Okulu'nun çıkardığı 
kitaplardan çalışarak kendini yetiştirmiş bir müzisyen.

1957 yılında kendi caz grubunu kurduktan sonra, yurtiçi ve yurtdışında 
Almanya, Fransa, Hollanda, ve Danimarka olmak üzere müzik 

çalışmalarını sürdürmüş, çeşitli festivallere katılmış ve jüri üyeliği 
yapmıştı.
1960 yılının Ekim ayında Orkestrasını kurmuş ve Ankara'da İntim 
Gazinosu'nda çalmaya başlamışlardı. O dönem İtalyan ve İspanyol 
müzikleri ağırlıklı olarak çalınan orkestranın en büyük özelliği vokalde 
muazzam armonilerin olması ve orkestra elemanlarının dönüşümlü 
olarak çalmalarıydı. Özellikle Meksika melodilerinde trio-vokal 
yapıyorlardı. Grup, RafaelDeluna (vokal), Ümit Aksu (Piyano, vibrafon, 
vokal), İldeniz Ürel (Baş ve vokalde) Tuncer Tanyol (davul, vokal) gibi 
değerli müzisyenlerden oluşuyordu.

Orkestranın o yıl "A San Tropez Twist / Cuando Caliente El Sol" 
şarkılarının olduğu bir de 45'likleri vardır.

Genç cazcılara her daim usta ve örnek olan Süheyl Denizci, 
Türkiye'de ve Avrupa'da kendi topluluklarıyla çalmış ve 62-72 yılları 
arasındaki Avrupa döneminin sonlarına doğru, yani 1969 yılında 
kurduğu orkestrasının dağılması üzerine, büyük bir plak orkestrası 
kurar. Fransız TV ve Radyo Orkestrası'nda görev alarak 48 kişilik bir 
orkestraya zaman zaman konukların katılımıyla daha da büyüdüğünü 
öğreniyoruz.

1970'li yıllarda Fransa'ya gittiğinde memleketinden uzak kaldığı süreler 
için; "Fakat insan kendini sevenlerden uzak olamıyor, yokluğunu 
duyuyor onların. Bende de öyle oldu, sonunda yurda dönüp, şimdiki 
topluluğumu kurdum." 1

Toplulukta yer alan isimler; Süheyl Denizci (Saksofon, vibrafon, flüt), 
Ümit Aksu (Piyano, org), Halil Saçlı (Trompet, trombon), Erdoğan 
Ergun (Trompet), Ruli Karaca (Gitar, şantör), Onno Tunç (Bas gitar), 
Cezmi Başeğmez (Davul), Ayten Alpman (Şantör)

Cazın ŞövalyeleriCazın Şövalyeleri
Süheyl Denizci AnısınaSüheyl Denizci Anısına

1 - Milliyet- Haftasonu ilavesi. 04.10.1970-ERHAN AKYILDIZ
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Adını hiç unutturmayacak "TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz 
Orkestrası" kuruluyor.

"TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası" kuruluş çalışmalarına 
1978-79 döneminde başlamış, bu çalışmalar çeşitli nedenlerle 
ertelenmiş ve orkestra asıl formasyonunu 1982 yılının başında 
tamamlayarak kuruluşunu 13 Nisan'da yapmış ve ertesi gün de 
TV'den müzikseverlere duyurmuştur. Süheyl Denizci yönetiminde "TRT 
İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası" şu değerli müzisyenlerden 
oluşmaktaydı: Trompetlerde Gökmen Ahmet Noyan, Halil Yiğit, Fehmi 
Özbilek, Erdoğan Ergun, trombonlarda Nejat Dayıoğlu, Halil Saçlı, Neşet 
Betimen, Hakkı Şakul, saksafonlarda Yalçın Ateş, Çınar Apay, Atakan 
Ünüvar, Erol Duygulu, Ergüven Başaran, piyanoda Ayhan Yünkuş, basta 
Eray Turgay, gitarda Kamil Özler, bateri ve perküsyonda Hasan Hür ve 
Veysel Çadır. Bu müzisyenlerin her biri kendi enstrumanlarıyla seçkin 
birer solistti. Daha sonra orkestraya Neşet Ruacan da katılacaktır.

Selmi Andak'ın 1 Mayıs 1982 tarihinde Süheyl Denizci ile Milliyet 
Gazetesi için yapmış olduğu konuşmasında, TRT İstanbul Hafif 
Müzik ve Caz Orkestrası'nın kuruluş amacını şöyle belirtiyor: "Tüm 
uygar ülkelerde olduğu gibi, kendi müzik türü içinde sanatın gereğini 
oluşturmak ve yerine getirmek! Bu amaca ulaşabilmenin temel koşulu 
ise: devamlı bir arada olan ve sürekli prova yapabilen bir orkestra 
olarak çalışmalarımızı geliştirmektir. Bu yolda TRT kapsamına giren 
konserler düzenlenecektir. TRT adına dışardan katılacak gerçek 
sanatçılara, özellikle çalgı çalan sanatçılara olanak sağlanacaktı. 
Başlangıçta, Türkiye'de boşluğu duyulan ve açık olan şimdiye kadar 
işlenmemiş müzik örneklerini uygulamak amacındayım. Yadırgansa 
bile, devam etmek kararındayım. Yeter ki iyi şeyler çıksın! Müzikte 
hiçbir zaman katılığı, tek taraflı ve dogmatik oluşu kabul etmiyorum. 
Şartlanmışın dışına çıkabilmek, bence en doğru yoldur!" 2

Süheyl Denizci, TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının 
1982'deki kuruluşundan 1997 yılına kadar şefliğini yaptı. 15 yıl 
kesintisiz süren yoğun bir çalışma dönemi sonunda orkestrayı teknik, 
müzikal ve repertuar olarak uluslararası standarda ulaştıran Süheyl 
Denizci, 15 Şubat 1997'de emekli oldu. 1997 yılında emekli olurken 
şefliği Neşet Ruacan'a devretti.

8 Temmuz 2004 tarihinde 11. Uluslararası Caz Festivali'nin "Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü" Süheyl Denizci'ye verildi.

Süheyl Denizci, 25 Mart 2007 tarihinde İstanbul'da Prostat kanseri 
nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde 
75 yaşında hayata veda etti.
Süheyl Denizci'nin kariyerinde film müzikleri de yer alır. Hepimizin bu 
filmlere bir şekilde denk geldiğimizden eminim.

1970 yılında Yönetmen Muzaffer Arslan'ın filmi olan ve Cüneyt Arkın, 
Türkan Şoray, Münir Özkul'un rol aldığı "Hayatım Sana Feda" isimli 
filmin film müziğini yaptı.

1987 yılında Yönetmen ve Senaryo Yazarı Tunç Başaran'ın sinema 
filmi olan, Aytaç Arman ve Meral Oğuz'un başrollerini paylaştığı "Biri 
Ve Diğerleri" isimli sinema filminin film müziğini yaptı.

Filmler ve Müzikleri
1987 - Biri Ve Diğerleri (Sinema Filmi)
1970 - Hayatım Sana Feda (Sinema Filmi)
1970 - Arım, Balım, Peteğim (Müzik) (Sinema Filmi)
1987 - Biri Ve Diğerleri (Vokal) (Sinema Filmi)
1966 - Altın Çocuk (Şarkılar) (Sinema Filmi)

Yazımı burada nihayetlendirirken, 22 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin 
en eski caz çınarlarından ve dünyaca ünlü trompet sanatçısı Ahmet 
Muvaffak "Maffy" Falay'ın vefat haberini almak beni derinden üzdü. 
Önümüzdeki sayıda "Maffy" abimize ait bir yazıyı kaleme alacağımı 
şimdiden belirtmek isterim. Cümle caz emekçilerimizin ruhu şad 
olsun, geride kalan değerlilerimize de sağlıklı günler dilerim.

2 - YOKLUĞU, DUYULAN BİR ORKESTRA KURULDU/AKORT-SELMİ ANDAK/MİLLİYET-01.05.1982
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Ali Hoca 1961 yılında Lefkoşa'da doğmuş bir müzisyen, besteci ve şef. 

8 yaşında başladığı müziğe dair eğitim ve kariyerine 2015 yılına kadar 
Türkiye'de devam eden Ali Hoca, 2015'te KKTC CSO'nun kurulması 
çalışmaları için anavatanına döner ve orkestranın kurulmasında büyük 
emek ve katkıda bulunur. 

Ali Hoca uzun yıllar boyunca Kıbrıs'a dair, Kıbrıs'ın hikayesini ve tarihini 
ölümsüz kılmak için bir çok eser besteler. Özellikle besteci kimliğine 
40 yaşından itibaren daha önem veren sanatçı, yaklaşık 20 senedir 
ağırlığı Kıbrıs olan verimli bir yaratım süreci sonucu sayısız eser üretir.

Müziğin her türünde imza attığı eser çeşitliği göz önüne alındığında 
Ali Hoca'nın Kıbrıs'a kattığı değerin ne kadar büyük ve önemli olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Eserlerinde ustaca ince ince işlediği ve ya 
üzerine temalandırdığı Kıbrıs ezgileri, motifleri neredeyse her eserinde 
duymak mümkündür.

Özellikle çok yakın bir tarihte kurulan KKTC DOB, Ali Hoca'nın "Arap 
Ali Destanı" operasını sahneye koymakla kalmayıp, çıktıkları Ankara, 
İzmir ve son olarak İstanbul Süreyya Operası'nda turnesiyle Kıbrıs'ın 
tarihine ışık tutan, çok beğenerek izlediğim operayı, Türk izleyicisini 
ile buluşmuştur.

Gerçekten Ali Hoca "Arap Ali Destanı" operası ile tüm övgüleri hak 
edecek bir eser ortaya koymuş. Tüm seyircileri kah tebessüm ettiren, 
kah içini burkup canını acıtan ve hatta insanın boğazına bir yumruk 
gibi oturan hikayeyi o kadar güzel bestelemiş ki KKTC DOB'nun harika 

performası ile yavru vatanın yakın tarihine ışık tutan bu opera ile bir 
Kıbrıs kahramanını bu eser sayesinde tanımış olduk.
İstisnasız salonu dolduran herkesin tüylerini diken diken bu 
performansın sonunda ben dahil tüm salon dakikalarca ayakta 
alkışladık. Tabii ki bunda Ali Hoca'nın daimi şefliğini yürüttüğü 
KKTC CSO'nun sergilediği harika performanslarının katkısından 
bahsetmemek olmaz.

İşte doğduğu topraklara vefasını sanatıyla gösteren Ali Hoca'ya, 
Kıbrıs'ta takdirini onun birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı eserlerin 
ilk defa bir CD haline getirilmesi projesini hayata geçirerek göstermiş. 
Halil Kalgay'ın büyük özveri ve çalışmalarıyla bu CD Kuzey Kıbrıs 
Müzik Derneği'nin, KKTC Kültür Dairesi'nin ve Telsim'in katkılarıyla 
hayat bulmuş.

"Ali Hoca Eserleri""Ali Hoca Eserleri"
Müzikle Kuzey Kıbrıs TarihiMüzikle Kuzey Kıbrıs Tarihi

Ali Hoca'nın Kıbrıs Ezgileri ve Kuzey Kıbrıs'ın Tarihi müzikle anlattığı CD 2022 Şubat ayında yayınlandı.

Müzik Hayat
"Ali Hoca Eserleri" Müzikle Kuzey Kıbrıs Tarihi

MÜ
ZİK HAYAT
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Bu CD'de yer alan eserler Ali Hoca yönetiminde KKTC CSO, Myrrha 
Trio ve Wind Quartet tarafından seslendirilmiş. Kayıtlar Rechord Sanat 
Merkezi stüdyolarında ve Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 
çerçevesinde Bellapais Manastırı'nda gerçekleştirilen konserlerde 
yapılan canlı kayıtlarından oluşturulmuş.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği başkanı Halil Kalgay "Ali Hoca Eserleri 
CD"sini bir kültür ve sanat ürünü olarak KKTC'nin tanıtım için hayata 
geçirdiklerini çok önemli bir proje olduğunu ifade etmekte.

Bin bir emek ve zorluğun üstesinden gelinerek çıkartılan yaklaşık 70 
dakikalık bu CD'de Ali Hoca'nın dört bestesine yer verilmiş. 

CD Hoca'nın 2005 yılında nefesli dörtlü (wind quartet)  için bestelediği 
ve KKTC CSO üyeleri Pamir Kolat (Flüt), Eylül Can Akdağ (Obua), 
Oya Berrak Karabey (Klarinet) ve Tılsım Bufe Muratal‘ın (Fagot) 
seslendirdiği  "Op.30 Nefesli Dörtlü - Dört Fotoğraf" ile açılışını yapıyor. 
‘Dört Fotoğraf' eserde çalan dört kişiyi müzikle betimlemektedir. 
Kişiler kendi ruh durumlarına uygun bölümü seçmişler ve bu bölüm 
onların fotoğrafları, yani başka bir deyişle suretlerinin yansımasını 
betimlemektedir. Hoca eseri bestelerken Kıbrıs Halk müziği ritm ve 
ezgi motiflerini makamsal ve melodik yapıda bestelediği bir eser.

CD'de yer verilen, Kıbrıslı Tanrıça Myrrha' nın mitolojik hikayesinin 
anlatıldığı ikinci eser  "Op.75 Yaylı Üçlü" Myrrha"yı Ali Hoca, 2020 
yılında Miray Çakır (Keman), Sinem Sadrazam (Viyola) ve Püren Eda 
Gözer'den (Çello) kurulu "Myrrha Trio" için bestelemiş. Besteci altı 

bölümden oluşan eserin her bir bölümünde Myrrha' nın hikayesinin 
farklı bir kısmı yine Kıbrıs halk müziğinin ritim ve ezgilerini kullanarak 
anlatmış. (Myrrha - Cinyras - Cinyras'ın Kandırılması - Myrrha' nın 
Kaçışı ve Cinyras'ın Kovalaması - Myrrha'nın Tanrılara Yalvarması ve 
Myrrh Ağacına Dönüştürülmesi - Adonis'in Doğumu)

CD'nin üçüncü eseri Ali Hoca 2021 yılında bestelediği "Sevgi Baladı 
Op.80" Kıbrıs'ta var olma mücadelesi verilen yıllarda büyüklerin, 
gençlerin çektiği sıkıntılar, verdikleri mücadeleler, yaşadıklarına 
karşı duyulan sevgi ve minnetin ifadesidir. Eser, solo kemanın çaldığı 
ve eserin ana teması olan sevgi ezgisiyle başlar. Daha sonra piano 
eskilerden gelen bir hissi uyandıracak ritmik bir motifle devam eder, 
Timpani piyanodan bu ritmik motifi alır, sıkıntılı mücadeleli günleri 
hatırlatacak şekilde sürdürür ve orkestra içinde ani, aydınlığa açılan 
bir şekilde geçiş yapar. Tüm orkestra eserin başındaki sevgi temasını 
çalar. Eser, yerel türkü, dans ezgi ve motiflerinden de esinlenen ezgisel 
yapılarla çekilen sıkıntıları, kimi zaman sevinçleri anlatan şekilde 
devam eder ve finalde yine sevgi temasına bağlanır ve eser bu temayla 
sona erer.

CD'de yer alan son eser Ali Hoca'nın 2017 yılında bestelediği "Kıbrıs 
Kapriçyoasu Op.67"dir. Bu eserde Hoca, Kıbrıs'ın yakın tarihine ışık 
tutmakta Kıbrıs Adası'nda bir dönem yaşanan sevinç, mutluluk, 
acı ve hüzünleri anlamaktadır. Eserin ana teması "huzur ve barış" 
vurgusudur. Eserin ana teması her ne kadar sevinç ve mutluluk üzerine 
kurgulanmış olsa dahi alt notlarda her daim hüznü barındırmaktadır. 
Hoca yine tüm eserlerinde olduğu gibi geleneği bozmayıp bu eserinde 
de Kıbrıs'ın kendine has ritm, ezgi ve motiflerinden esinlenmiş.

Bu CD'de yer alan son iki eser KKTC CSO'nun "Uluslararası Kuzey 
Kıbrıs Müzik Festivali" kapsamında BellaPais Manastırı'nda verdiği 
konserlerin canlı kayıtlarıdır. Manastırın koşulları ve seyircili bir 
konserde KKTC CSO'nun sergiledikleri bu performans için ayrıca 
gönülden tebrik ediyorum.

Kıbrıs'ın kendine özgü folklorik motifleri üzerine Kuzey Kıbrıs'ın yakın 
tarihinin müzikle anlatıldığı bu CD'yi yavru vatanı kucaklamak adına 
mutlaka sizlerde dinlemelisiniz.

"Ali Hoca Eserleri" Müzikle Kuzey Kıbrıs Tarihi Müzik Hayat

31



"Ali Hoca Eserleri" Müzikle Kuzey Kıbrıs TarihiMüzik Hayat

Ali HOCA

1961 yılında Lefkoşa'da doğdu. 8 yaşında Akordeon çalmaya başladı ve 
ilk bestesini bu dönemde besteledi. Fikret Özgün'le Akordeon ve Gitar 
derslerine devam etti. İlk piyano derslerini Gaye Kenan Çağlar'dan aldı. 
1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na 
girerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Metin Yalçın 
ile Trombon, 1979 yılında Nevit Kodallı ile Kompozisyon çalışmaya 

başladı. Piyano derslerini Aykut Bakır ve Kamuran Gündemir ile 
sürdürdü. Rengim Gökmen ile Partitür çalıştı. 1985 yılında Trombon 
ve Kompozisyon bölümlerinden mezun oldu. TRT Ankara Çocuk ve 
Gençlik Koroları Korrepetitörlüğü yaptı. Bir yıl Gazi Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi Bölümü'nde Armoni ve Kontrpuan dersleri verdi. 1988 
yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde Trombon sanatçısı olarak 
göreve başlayan Ali Hoca, 1989 yılında Korrepetitörlük, 1990 yılında 
da Koro şef yardımcılığı görevine getirildi. 2000-2001 yılları arasında 1 
yıl süreyle Almanya'ya gitti ve Bonn, Düsseldorf, Duisburg operalarında 
çalıştı. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde çalışmaya başladığı yıldan 
itibaren Trombon sanatçısı, Korrepetitör, Orkestra ve Koro Şefi olarak 
görev alan Ali Hoca, Ocak 2015'ten bu yana KKTC Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası Şefi olarak görev yapmaktadır.

Ali Hoca Eserleri

Orkestra: Viyola ve Orkestra için "Oyun" adlı fantezi eser, Obua 
Konçertosu, Trompet Konçertosu, Korno Konçertosu, Klarnet 
Konçertosu, Piyano Konçertosu, Çorum Orkestra Suiti, Kıbrıs Orkestra 
Suiti, Yaylı Sazlar Orkestrası için "Küçük Suit", Yaylı Sazlar Orkestrası 
ve Obua için 3 bölümlü eser, Yaylı Sazlar Orkestrası ve Flüt için 
"Mandra ve İlahi", Yaylı Sazlar Orkestrası için "Kıbrıs Suiti", Yaylı Sazlar 
Orkestrası ve Flüt için "Mandra" ve Orkestra ve Orkestra - Şan için 
sayısız türkü düzenlemesi.

Oda Müziği: Viyola ve Piyano için "Taksim ve Semai", Keman - Çello 
ve Piyano için Trio , Viyola Quartet, Trombon ve Piyano için Şarkı, 

Obua ve Piyano için "Küçük Suit", Korangle için "Heyecan" adlı parça, 3 
Trombon için Trio, Bakır nefesli kentet için Suit, Obua - Fagot ve Piyano 
için Trio, 4 Trombon için 2 Quartet, Flüt - Klarnet ve Fagot için Trio, Flüt 
- Obua - Klarnet ve Fagot için Quartet. Kontrabas için Quartet. Yaylı 
sazlar için Quartet.

Piyano: Piyano için Çiftetelli - Mandra, Piyano albümü

Vokal: Soprano ve Orkestra için 2 şarkı, Soprano ve Yaylı Sazlar 
Orkestrası için Bellapais, Lied'ler, A Capella koro parçaları. Soprano 
ve Piyano için Olmanın Halleri. Bariton ve Piyano için Taş Yorumları, 
Bas için Noktalama Liedleri, Soprano ve Mezzosoprano için Yaşama 
Gülümsemek Gerek

Çocuk Oyunları: Çıtırköy, Değirmendeki Hazine
Opera: Lale Çılgınlığı, Termessos, Piri Reis, Harry Potter
Oratoryo: Çanakkale, Çanakkale ve Aydınlığın Adı Atatürk Oratoryoları
Müzikal: Atatürk Kurtuluş Savaşında, Fuhş-i Atik

Bestecinin değişik çalgı grupları, orkestra ve korolar için sayısız 
düzenlemeler mevcut olup ile kaleme aldığı "Gökkuşağı" adlı iki çocuk 
şarkıları kitabı vardır.
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Klasikolik - Aimo Pagin
KL

ASİKOLİK
M üzik tarihi kendi çocuklarına çok acımasızdır. Zaman, 

Frédéric Chopin'in - genellikle panteondaki bir yere 
layık olmayan büyüleyici minyatürleri, mazurkaları, 

valsleri - "salon bestecisi’ olarak kabul edildiği zamandı. Örneğin, 
küçük bir prelüd’ ün Boccherini yaylı çalgılar dörtlüsünden çok daha 
fazla müzikal madde içerebileceği hiç düşünülmemişti, ya da bir diğeri 
"harika" olmak için senfoniler, operalar ve oratoryolar yazmaya devam 
etmişti. Ama günümüzde bu "harika" olmanın kriterleri kökten değişti.

Artık günümüzde Chopin evrenseldir . Günümüzde güneş, dünyanın 
herhangi bir yerinde Chopin'in müziği çalmaya devam ettikçe, onun 
müziği üzerine batamaz. Milyonlarca dinleyici onun müziğine 
tutkuludur. Dünyanın dört bir yanındaki radyo istasyonları onun 
eserlerini çalmakta ve çalmaya devam edecek. Chopin eserlerinin CD 
satışlarına baktığınızda hala ve hala satın alınmaya devam ediyor. 
"Chopin Resitalleri’ her zaman konser salonlarının vazgeçilmezi, her 
daim popüler ve öyle olmaya devam edecek. Chopin yarışmaları dünya 
çapında yayılmaya devam ediyor. Son olarak ve en önemlisi, Chopin’in 
bir ulusu sembolize etmesi onu ebedileştirmiştir. Polonya'nın en 
tanınmış oğludur. 

Bu yukarıda saydıklarımın benzerlerini söyleyebileceğiniz başka bir 
besteci var mı?

Chopin'in müziğini duymak eve dönmenin verdiği huzura benziyor. 
Artur Rubinstein, "Chopin'in ilk notalarını çaldığım anda konser 
salonunda mutlu bir ‘tanıdık’ tepkisi alırım. Dünyanın her yerinde 
erkekler ve kadınlar onun müziğini biliyor ve onun müziğine 

bayılıyorlar. Chopin çaldığımda insanların kalbiyle doğrudan 
konuştuğumu hissedebiliyorum" demiştir.

Chopin muhtemelen hayatında en fazla on iki kez halkın önünde 
görünen bir piyanist olmasına rağmen tüm büyük besteci-piyanistler 
arasında kısa kariyerinin en çok tadını çıkarandı. Büyük salonlarda, 
geniş kitlelere performans göstermekten hiç hoşlanmadı ve her 
zaman samimi bir arkadaş çevresinde çalmayı tercih etti. 

Performansındaki çağdaş açıklamaları, sonsuz gölgeleme çeşitliliğine, 
şarkı tonuna ve klavyedeki sessiz tavrına atıfta bulunmuştur. Chopin’in 
müziği, 19. yüzyılın sonlarına hakim olan ve piyano çalmanın "gök 
gürültüsü ve yıldırımlar ekolü" piyano çalmanın tam bir antiteziydi. Ve 

212. Yaşında212. Yaşında
Chopin'eChopin'e
Bir BakışBir Bakış

Olağanüstü Bestecinin Ebedi MirasıOlağanüstü Bestecinin Ebedi Mirası

Chopin konu piyano olduğunda her zaman en büyük besteciler arasında yerini alır. Ama kısacık ömründe 
nasıl oldu da bu sanatçıların ve dinleyicilerin kalbini kazandı?

Artur Rubinstein
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Chopin onun müziğini bozan bu ekole karşı müziğini en sevdiği gümüş 
tonlu Pleyel’de çalmaktan büyük keyif alıyordu. Chopin'in tutkulu 
müziğini Pleyel’in nispeten basit sadece altı oktavlık klavye pusulası 
ile oluşturulduğunu düşünmek ne kadar olağanüstü, değil mi?

Milliyetçi Chopin…

Chopin'in anavatanının dışındaki hayatı yaşam tarzını her ne kadar 
değiştirmiş olsa da müziği kalplerde hep Polonyalı kaldı…

Chopin'in hayatı, Polonyalı annesi ile Fransız babası arasında düzgün 
bir şekilde bölünmüştü. Kısacık hayatının ilk 21 yılını Varşova'da, geri 
kalan 18 yılını Paris'te geçirdi. Hem Polonyalı bestecilerin en büyüğü 
hem de etkili bir şekilde Fransız piyanizminin babasıydı. Her ne kadar 
Polonya doğumlu ve bir Polonyalı gibi yetiştirilmesine rağmen, her iki 
ülke de Chopin'i her zaman ‘kendi büyük değeri’ olarak saydı. 

Peki ya Chopin'in kendisi bu konuda ne hissediyor ve düşünüyordu? 

Her ne kadar onun müziği onu milli kimliğini evrensel kılsa da, o 
sonsuza dek Polonyalıydı. Mazurkalar, Polonezler, Krakowiak gibi 
Polonya dansları ve Lehçe şarkıları diğer türlerdeki eserlerinden kat 
be kat daha fazladır. Dış ulusal referansları olmayan çalışmalarında 
dahi gizli, kılık değiştirmiş Polonya izleri duyulur. Karakteristik olarak 
Lehçe olan ve çoğunlukla hem otantik hem de popüler olan halk 
müziğinden türetilen çok sayıda armoni, ritim, melodik tip, kromatiklik, 
senkoplama vb. örnekleri eserlerinde duyulur. Bazen eserlerindeki 
referanslar spesifik ve güçlüdür. Örneğin, B minör Scherzo'nun orta 
bölümü, dinleyiciler için çok özel ve dokunaklı bir rezonans taşıyan 
popüler bir polonya şarkısına dayanmaktadır.

Polonyalı olma duygusu her zaman onun içindeydi ve en başından 

beri onunla birlikteydi.Sadece sosyal çevresi tarafından değil, hem 
babasının (göçmenler genellikle en iyi vatanseverler olurlar) hem de 
kompozisyon öğretmeni Józef  Elsner'in güçlü etkisi ile milliyetçi kimliği 
teşvik edildi. Ama asla politik bir aktivist değildi, Polonyalılığı ulusal 
olduğu kadar müzikaldi. Özellikle mazurkaya olan tutkusu ( hayatı 
boyunca 57 tane yazdı) aslında milliyetçiliğinden değil, mazurkanın 
neredeyse hipnotik ritimleri, şarkıdaki kökleri, müzikal karakteri, 
potansiyeli ve stillerinin çokluğundan kaynaklıdır. Gerekliliğiicadın 
temeli kabul edersek, mazurka büyük ölçüde Chopin'in özgünlüğünün 
temeliydi.İşin ilginç tarafı Wagner, Debussy ve Schoenberg gibi 
Chopin’ in tam zıttı besteciler bile onun çığır açan olağanüstü ritmik 
karmaşıklık içeren mazurkasından (ya da daha doğrusu bir dehanın 
zihni tarafından toplanan sonuçlarından) etkilendi.

Chopin'in mazurkayı dünya müzikal haritasında yer almasını ve 
kalitesiyle orada kalmasını sağladığı söylenebilir. Konu Polonez müziği 
olduğunda ise, akılda kalıcı sloganı ritmi ile, Chopin'in doğumundan çok 
önce Polonya dışında popüler hale gelmişti. Hem Johann Sebastian 
Bachhem de oğlu Wilhelm Friedemann Bach Polonez biçiminde eserler 
yazmıştı. Chopin'in kariyeri yedi yaşındayken Polonez ile başlamış, 
lakin 21 yaşına kadar derin bir uyku halinde kalmıştı, ta ki 21yaşına 
gelene kadar. Chopin 21 yaşına geldiğinde 1831'de Varşova'nın Rus 
birlikleri tarafından fethedilmesiyle, Chopin Polonya’dan uzak sürgün 
hayatına başladı. 

Ve o günden itibaren Paris onun evi oldu. Bu köklü değişim onun 
müziğini de derinden etkiledi. Onun duygusal güç seviyesinin 
yükselttiği Polonez’e dönüşümü dramatik bir şekilde ortaya çıkan bakış 
açısındaki derin değişiklik, daha önce onunla hiç ilişkilendirilmemiş 
bir ciddiyeti ortaya çıkardı. Schumann Chopin'in müziğini "çiçeklere 
gömülü toplar’ olarak tanımamıştı.
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Sürgün Chopin’in kendini ve özünü yargılaması ve de bulması için acı 
da olsa çok iyi olmuştu. Fransa’da özünün çiçeklenmesi neredeyse 
mucizevi bir şeydi. Polonya Chopin’in vatanı, çocukluğunun ve 
gençliğinin ülkesiydi, ama dönmedi. Ama neden?

Ayrıldığından beri ünlü bir piyanist ve besteci olmuştu; Paris'te moda 
lüks bir hayat yaşadı ve büyük ölçüde keyif aldı; Avrupalı sanatçıların, 
müzisyenlerin ve yazarların aristokrasinin kaymak tabakasına 
ulaşmıştı. Kendini bilinen evrenin merkezinde bulmuş ve bundan 
zevk almıştı. En önemlisi, en büyük müziğini bu koşullar çevresinde 
besteledi. Rusların hâkim olduğu bir Polonya'ya dönmek, hayatındaki 
en büyük güdü gücü olan yaratıcı güçlerini tehlikeye atmak olurdu. 
Chopin, belirtildiği gibi, politik bir kukla değildi - bir sanatçı ve harika 
biriydi. Gençliğinin Polonya'sına duygusal bağlılığı veya geleceği için 
umutları ne olursa olsun, rejim ne olursa olsun geri dönmek onun 
çıkarına değildi. Bu yüzden dönmedi…

Chopin Romantik Bir Besteci miydi?

Chopin Romantik dönemde yaşamış olabilir, ancak Klasik ve Barok 
müziğin formlardan her şeyden daha fazla etkilendiğini söylemek 
lazım.

Müzik tarihinin sözde dönemleri hakkında sık sık unutulan husus 
şudur.  Herhangi bir dönemin bestecilerini "Barok", "Klasik", "Romantik" 
gibi kalıplara sokmaktayız lakin her birinin müziği kendi zamanlarının 
çağdaş ve gelişen müziğidir. Eğer sınırlar varsa kesinlikle bulanıktır. 
Örneğin, Beethoven'ın "Klasik"mi "Romantik"mi olup olmadığını 
tartışılmaktadır ancak belki de konuyu "Bach ve Haydn'dan etkilenen, 

Goethe ile çağdaş ve sınırlarını herhangi bir besteciden daha güçlü bir 
şekilde kırmaya hazır bir besteci" üzeride düşünülmeli ve tartışılmalıdır.

Chopin'in "Romantik" olup olmadığını sormadan önce "Romantizmin" 
sözlüklerdeki tanımına bakalım. 

"18. yüzyılın sonlarında Avrupa'da ortaya çıkan ve doğaya olan 
ilginin artmasıyla karakterize edilen sanatsal ve entelektüel bir 
hareket, bireyin duygu ve hayal gücünü ifade etmesi, klasisizmin 
tutum ve biçimlerinden ayrılması, ve yerleşik toplumsal kurallara ve 
sözleşmelere karşı isyan"

Bu tanıma istinaden, Chopin'in tam olarak müziğin hangi dönemine ait 
olduğunu ifade etmek pekte kolay değil.

Chopin, Beethoven öldüğünde 17 yaşındaydı, ancak Bellini'nin 
müziğiyle daha fazla zaman geçirdi ve genç bir sopranoya olan 
tutkusu sayesinde Varşova'da öğrenci olarak operaya girdi. Aynı 
anda Bach ve Mozart'a diğer bestecilerden daha fazla ilgi ve saygı 
duydu. Bach’ın‘Prelüd ve Etüd’leri ona modeli sağladı. Ama  sadece 
24 Prelüd’ün 24 anahtar yapısı değil, aynı zamanda her düzeyde 
eşit öneme sahip seslerle, güçlü bir duygusal deneyim içermesi 
bakımından da Chopin için benzersizdi.

Ama sonrasında  Chopin'in bir küs bir barışık arkadaşı, mükemmelinde 

mükemmeli virtüöz ( virtuoso par excellence), müzikte öncü Liszt'in 
yanı sıra özgür düşünen Schumann ve eserlerinde Goethe’nin 
‘Romantik' ruhu kapsülleyen  hassas Mendelssohn'un etkisi geldi,hem 
de nispeten katı klasik yapılar. Her şey tamamen karışmıştı ama 
yaratıcı bir şekilde; hem de hiçbir şeyin tarihin istediği kadar kesin ve 
açık tanımlanmadığı şekilde…

Bu karmaşa için Chopin’in dehasında duygu ve hayal gücünün tam 
ifadesi diyebiliriz."Si bemol Sonat No.2" yi düşünün ya da dinleyin. 
Chopin'in açılış bölümünde ateşli dörtnala koşması, şeytani bir 

Paris'teki Evi
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scherzo ve kapanış bölümü- patlamayla birliktelikte harmonik çıkış 
anı… İşte bu eser öznel, orijinal, canlı hayal edilebilen, son derece 
duygusal yapısıyla tamamen ‘romantizm’e ait bir ruhtadır… Ama 
bir sonat olarak baktığımızda ise içeriğinin aksine, dört hareketli 
yapısı - açılış, üçlü scherzo, yavaş hareket ve presto final - ile klasik 
sonat formunu görüyorsunuz. Bu da Chopin dehasının, reddetmeden 
geçmişe nasıl dayandığını göstermektedir.

Empresyonizm akımın yükselmesi ve doğaya olan ilginin artmasının 
Chopin’e olan etkisini eserlerinde bulmak pek mümkün değildir. Liszt'in 
dağ fırtınalarını çağrıştırması, Mendelssohn'un İskoçya portreleri, 
Schumann'ın Waldszenen'i - gibi eserlerin hiçbiri Chopin'e belirgin ya 
da direkt etkisi olmamıştır. Empresyonizm şayet Chopin'in zihnine 
girdiyse bile müzikal milliyetçiliğin öncüsü olarak bu Polonya olarak 
tezahür etmiştir. Chopin'in kimliği haline gelmiş müzikal milliyetçiliği 
onu romantik çağının ortasına konumlandırmaktadır. 

Chopin’in eserlerinde isyan varsa, ince ve genellikle gizlidir, 
armonileri içinde yapılarından daha güçlü bir şekilde bulunur. Bazen 
Wagner'e işaret eden kromatizm genellikle beklenmedik köşelerde 
saklıdır ( Barcarolle’nin Kalbi, Cenaze Yürüyüşü Sonatı ve bazı en 
iyi Prelüd’lerinin de ve Mazurkarında vardır ). Bu sınırları zorlayan 
keşifler öncelikle doğaçlama konusundaki uzmanlığının eserleriydi ve 
Debussy, Scriabin ve Szymanowski gibi bestecilerin eserleriyle birlikte 
kendilerinden sonra gelen çağdaş bestecilere geleceğe bakan bir dil 
oluşturarak yardımcı oldular.

Sonuç olarak Chopin'e "Klasikçilerin En Romantiği" veya "Romantiklerin 
En Klasiği" diyebiliriz. Her ikisi de neredeyse doğrudur; ama ikisi de 
tam anlamıyla tatmin edici değildir. Her şeyden önce, Chopin güçlü bir 
şekilde sadece kendisiydi - düşmanca bir dünya karşısında tek başına 
kendi sesi ve piyanosu ile ayakta duran bir kişiydi: sürgün ve idealist, 
kutlanmış ama yalnız…

Ve belki bu saydığımız onu tam anlamıyla "Romantik" yapan 
özelliklerdir.

Chopin iyi bir piyanist miydi?

Gerçekten harika bir piyanistti, ancak Chopin dehasını nadiren halka 
açık performanslarda sergiledi. Kesinlikle onu tanımlayan üç kelime 
vardı "Orijinal, Kıyaslanamaz ve Eşsiz…"

Eleştirmenler doğaüstü buldukları performansını ifade etmeye 

çalışırken, Chopin hayatı boyunca ‘kutsal üçlü’ gibi bu kelimelerle 
tanımlandı. Tabii ki, bunların hepsi olabilirken harika bir piyanist 
olmaya da bilirdi. Ancak kanıtlar, Chopin ve Liszt’in 19. yüzyılın 
en büyük iki piyanisti olduğunu göstermektedir. Liszt'in Chopin'in 
çalmasıyla ilgili şunları söylemiştir: 

"Nadiren geniş kitlelere konser veren Chopin, bugün bizi çevreleyen 
piyanistler sürüsü arasında hiçbir zaman birinci veya ikinci sırada 
olmak için yarışa girmedi. Çünkü bu gibi şeyler onun yeteneğinin son 
derece şiirsel doğasına uygun değildir. İçindeki melodik hazineleri 
ortaya çıkarmak için huzur ve soğukkanlılık atmosferine ihtiyaç duyar. 
Müzik onun dilidir, sadece seçilmiş birkaç kişinin takdir edebileceği 
bütün bir duygu alanını ifade ettiği ilahi dildir. "

Chopin bir bakıma halka açık konserlere olan nefreti ve kronik sahne 
korkusuna çok şey borçluydu. Yedi yaşından itibaren hem fiziksel hem 
de sözlü alkışlara aşinaydı ama yine de ızdırap çekti. 

Bir arkadaşına "halka açık bir konserden önce o üç günün ya da konser 
sonrası üç hafta boyunca bunun üstesinden gelmenin benim için nasıl 
bir işkence olduğunu tahmin bile demezsin" yazmıştı… 

Chopin’in konserlere karşı travmayı, ona "Konserler asla gerçek 
müzik değildir, sanatın en güzel şeylerini halka duyurma fikrinden 
vazgeçmelisin " diyen muhafazakar ilk piyano öğretmenin yaratmış 
olması muhtemeldir.

Chopin, esasen üç izleyici profiline çalmıştır: halka, dönemin önde 
gelen aristokratların bulunduğu salonlara ve öğrencilerine. Polonyalı 
besteci ve piyanist Karol Mikuli’ durumu şöyle ifade etmiştir: "Sadece 
Chopin'in gözde tebası onun rakipsiz büyüklüğünü biliyordu". Chopin’in 
piyanizmi zamanında benzersizdi. Başından beri, teknik kavram 
ve piyanodan güçlü sesler çıkarma (sonority) üzerine yoğunlaştı. 
Gerçekten de piyanonun tonal kaynaklarında ustalık onun virtüözitesi 
için en önemli unsurdu. Öğrencileri onun tek bir notadan 20 farklı 

Yani Chopin'in "romantik" olarak 
tanımlamak için en güçlü dayanak, 
sahip olduğu şaşırtıcı hayal gücü ve 
onun yoğun kişisel doğasıdır. Belki 
bunlar en iyi  prelüdlerinde  ve ya Si 
Bemol minör Sonat’ında duyulabilir, 
ancak ‘Polonez- Fantazi’ nin  tutkulu 
dışa vurumları, bazı noktürnlerindeki 
operatik melodi, çatışmalar ve 
valslerin göz kamaştırıcı yaratıcılığı 
onun dışında başka hiçbir besteciden  
gelemezdi.

Richard W
agner

Franz Liszt
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ton ürettiği duyduklarını söylemişlerdir. Chopin'in piyanoya yaklaşımı 
performansı ve besteleri göz önüne alındığında hem bireysel hem 
de demodeydi. Parmakları "eşitlemek", farklılıklarını aktif olarak 
geliştirmek, her birinde kendi çok farklı özelliklerini ve karakterini 
keşfetmek gibi geleneksel girişimleri hep küçümsedi. Bu tavrı kısmen 
Bach'a olan saygısından kaynaklansa da, hem kendi sahip olduğu 
renklendirici paletinin şaşırtıcı genişliğine duyduğu hassasiyeten 
kaynaklanıyordu.

Chopin’in sahip olduğu tekniği doğuştan gelen doğal bir rahatlığa 
sahipti. "Her şeyden önce rahatlık" (Souplesse avant tout!) 
ve "kolaylaştırmak" onun öğrencilerine empoze ettiği yegane 
mottosuydu. Bu sadece teknik için değil, ölçü çizgileri ve "ritimlerin" 
olağanüstü uzunluk, genişlik ve esneklik ifadelerini açığa çıkarmak 
için de geçerlidir. Chopin'in çalmasının ve müziğinin bir başka 
özelliğide kesinlikle sürekli pedalın kullanımına bağlı olan yeni bir ses 
türüydü. "Pedal - yaşam için bir çalışma" diye yazdı. Belki de en büyük 
ustasıydı, ancak peşinden gelen birçok kişinin onun pedalı bu kadar 
vurgulamasının aksine, genel olarak pedalı oldukça az kullandılar. 
Pedalın etkisi bazen dört eli olan bir piyanistti, ancak konu asla 
dinleyecinin gözüne gözüne sokulan bir virtüözlük gösterisi değildi; 
konu renk, kontur, şarkı söyleme kısacası özgürlüktü. Ama bu keyfi 
bir özgürlük değildi, büyük Bel Canto şarkıcılarının standartlarındaydı. 
Chopin defalarca öğrencilerine büyük opera yıldızlarını incelemeye ve 
onları taklit etmeye çağırdı.

da bir piyanistin yüzünü "görebilseydiniz", Chopin’i şehvetli ama 
melankolik narinliği ile eşleşen mülksüzleştirilmiş düşüncesinin 
tezahürü bir yansımasını görürdünüz. Zarif, yanardöner armoniler, 
dokunun çeşitliliği ve özgünlüğü, kontrastların ustaca entegrasyonu 
ve belki de en önemlisi, duygusal ifadenin derinliği ve dürüstlüğü bize 
görebileceğimiz kadar canlı bir Chopin resmi vermekte.

Chopin'in müziği neden akranlarından çok farklıydı?
Chopin, klavye yazımında tamamen devrim yaratmıştı…

Chopin 1831 sonbaharında Paris’e geldiğinde, Paris piyano dünyasının 
merkeziydi. Orada yaşayan ve çalışan düzinelerce çelik parmaklı, ışıltılı 
piyanistin her biri klavye hiyerarşisinde bir üstünlük yeri kapmak için 
diğerleriyle yarışıyordu. Friedrich Kalkbrenner, Adolph von Henselt, 
Alexander Dreyschock, Johann Peter Pixis, Henri Herz ve Sigismund 
Thalberg'i gibi isimler "uçan trapez okulu’ olarak adlandırılan seçkin 
bir grubun üyeleriydi. Tekniğe takıntılıydılar, Kalkbrenner inci gibi pasaj 
çalışmasıyla, Dreyschock güçlü oktavlarıyla ve iki eliyle üç eli varmış 
gibi çalan Thalberg vardı. Ve bu piyanistler piyano çalma tekniklerinin 
gelişiminde bir atılım yaratmışlardı. O dönemde kesikin zekasıyla şair 
Heinrich Heine yaygın olarak okunan "Paris'ten Raporlar" (Berichte 
aus Paris) köşesiyle müzik basınına hükmediyordu. Saygın bir 
piyanist olan Kalkbrenner için, "Çamurda düşmüş tatlı bir şey gibi 
bahsedebiliyordu. Bunda yanlış bir şey yoktu, ama okuyucular onun 
yönlendirmesinin ötesine geçmiyordu. "Başka bir yazısında Heine, 
Dreyschock'tan oldukça gürültülü bir piyanist olarak bahsetmiş 
Köln’de çaldığında rüzgar doğru yönde estiği takdirde onun Paris'ten 
duyabildiğini abartılı bir şekilde yazmıştı.

Chopin'i bu piyano akrobatlardan ayıran şey, kendi içinde çözümlediği, 
tekniğe olan ilgisizliğiydi. Şayet resmi bir piyano eğitimi almış olsaydı 
bu asla sahip olamayacağı bir lütuftu. Chopin'in tek piyano öğretmeni 
aslında kemancı olan Wojciech Zywnydi ve dersler Chopin 12 
yaşındayken sona erdi.  Bir okula ya da ekole ait değildi. Çağdaşları, 
klavyenin gladyatörleri, gibi konser salonunda savaşırken, Chopin 
piyanonun kesinlikle tipik olan taze zemini kıran ve o zamandan beri 
piyano repertuara hakim olan bir dizi eseri besteleyerek enstrümanı 
sessizce kuşattı.

Chopin'in piyanoya yaklaşımı büyüleyiciydi. Elleri küçüktü ama çok 
esnekti. Heine yeni hedefi Chopin’di ve "avını yutmak için bekleyen 
bir yılanın gibi" onun aldatıcı açıkları bulmak için uğraşıyordu ama 
bulamıyor ve bu Heine’ı şaşkına döndürmüştü. Chopin, başparmağın 
siyah tuşlar üzerinde sınırsız kullanımını savundu ve genellikle o 
günün muhafazakar pedagoglarının dehşetine maruz kalsa da aynı 
anda iki bitişik tuşa vurmak için kullandı; bazen daha iyi bir legato 
sağlayacaksa, başparmağın müdahalesi olmadan en uzun parmakları 
daha kısa olanların üzerinden geçirirdi; bir şarkı dokunuş için düz bir 
parmak önerdi; melodileri sürdürmek için piyanistin en sevdiği parmağı 
o ikame olarak kullandı; düşük bir piyano taburesini tercih etti ve büyük 
bir yükseklikten her şeye inmeyi seven sert vuruş virtüözleri tarafından 
benimsenen yüksek tabureden daha rahat buldu. Her şeyden önce, 

Oyun yazarı Ernest Legouvé "Chopin'in 
kişiliği, tarzı, çalması ve besteleri bir 
birleriyle  o kadar uyumluydu ki, adeta 
bir yüzün sahip olduğu uyuma sahip" 
demiştir. Bu etki ve uyumu duymak için 
Chopin’in1835’te bestelediği "Op. 27 
Noctürün"den başka bir yere bakmaya 
gerek yoktur. Ama bu uyum sadece bu 
eserler sınırlı olmayıp Chopin diğer 
birçok çalışmasında da bunu yapmıştır. 
Eğere müziğinde bir bestecinin ya 

Ernest Legouvé
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çaldığı her şeye sıcak bir ışıltı ve aynı zamanda alışılmadık netliğini 
veren sürekli pedalın sürekli titreşimi olan "çarpıntı pedalı" kullanımı 
vardı. Czerny'nin sözde "parmak eşitleme" okullarına karşı güçlü tepki 
gösterdi, Kalkbrenner ve diğerleri, her parmağın geliştirilecek bireysel 
özelliklere sahip olduğunu savunarak, "Üçüncü parmak" öğrencilerine 
şöyle derdi: "harika bir şarkıcı’ ve daha sonra bu parmakla çalışmanın 
büyük faydasını göreceklerini söylüyorlardı.

Piyanonun yanı sıra Chopin'in en sevdiği enstrüman insan sesiydi. 
İtalyan operasına hayran kaldı ve özellikle Bellini ve Donizetti'nin 
aryalarına düşkündü. Onların melodi tedavileri Chopin’in noktürnlerinde 
parlıyordu. Genellikle başka büyük bir etkinin Irlandalı piyanist 
John Field olduğu söylenir. Bu fikirde bir gerçeklik payı vardır, ama 
Field'ın etkisi kesinlikle dışsallarla sınırlı kalmıştır. Aslında Chopin 
noktürnlerindeki melodilerinin iç ruhu, operadan ve bel canto şarkı 
tarzından gelir. Hans von Bülow bu konuda en iyi aforizmayı yapmıştır: 
"Kim şarkı söyleyemezse, sesi ne kadar cılız olursa olsun, piyano 
çalmaya yeltenmemelidir". Bu aforizma Chopin icracıları için harika 
bir tavsiye olmaya hala devam ediyor

"Şan dersleri alın"

Chopin Etkisi

Chopin'in ruhu, ölümünden sonra yazılan büyük piyano müziğinin 
çoğunda belirgindir ve gelecek nesiller üzerindeki etkisi çok büyüktü. 
Scriabin, Debussy ve Prokofiev gibi besteciler ona çok şey borçlu 
olduklarını söylemilerdir. Scriabin'in ünlü çalışması "ReDiyez Minör, Op. 
8" de arka planda gizlenmiş Chopin'in "Devrimci Etüd"ünün duyulması 
pekte şaşırtıcı değildir. Debussy'ye gelince, "On İki Çalışması"  başlık 
sayfasında "Frédéric Chopin'in Anısına" ithafında bulunarak Polonyalı 
bestecinin klavyenin dokularına sayısız eklentilerini kabul ettiğini 
göstermektedir. Prokofiev, Üçüncü Senfonisinin tuhaf görünen 
Scherzo'nun doğrudan Chopin'in "Si Bemol Minör Piyano Sonatı"nın 
finalinden ilham aldığını itiraf etmiştir. Yaratıcı dürtüsü Chopin'in 
güçlü kişiliğinin etkisinde kalmış sayısız besteciden de bahsetmemek 
olmaz, ki onlar büyük ustanın etkisinde klonlanmış kompozisyonlar 
üretmişlerdir. Buna en iyi örnek "Rus Chopin" unvanını kazanan Felix 
Blumenfeld’dir.  (bugün Heinrich Neuhaus ve Vladimir Horowitz'in 
öğretmeni olarak bilinir)

Son olarak söylememesi gereken Chopin'in modern beste teknikleri 
üzerine çalışmaları dikkat çekicidir. Bazen gelişmiş kromatik uyumu 
onu kefaretin eşiğine taşır (Do Diyez Minör Scherzo'nun veya Si minör 
Sonat’ ın finalinde barizdir). Ve onun zamanının ötesine geçen müziğe 
karşı tutumundan bahsetmemek olmaz. Sadece müzik için müzikle 
uğraşıyordu. O, büyük çağdaşları Liszt, Schumann ve Berlioz gibi 
diğer romantiklerin aksine, ‘programlanmış müzik’ ile ilgilenmiyordu. 
Onunun müziğini şiirsel veya resimsel bir içerikle ilişkilendirmek 
imkansızdır. Ve Chopin’ni, diğer romantiklerden ayıran ve müziğine 
muazzam bir güç hissi veren,"sanatsal çilecilik" vardır. 

Schumann'ın sözü (yazının yukarıdaki paragraflarında yazdığım)- 
Chopin’in müziğinin "çiçeklere gömülü bir top"- betimlemesi bence 
onu en iyi ifade eden cümledir.

İyi ki doğdun Chopin…

Vinc
en

zo
 Bell

ini
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Değerli Konser Arkası Dergisi Okurları;

Dünyanın pek çok ülkesinde 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
olarak kutlanır. Aslında 1857’de hak arama tepkilerine karşılık olarak 
alevler içindeki fabrikadan, kurulan barikatlar yüzünden kurtulamayan 
kadınların hiç durmayan acı çığlıklarının sesidir 8 Mart. Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nde onları anarız; kutlamayız, anarız… Eşitlik için 
haykıran kadınların sesi oluruz. 

Ülkemizde sanat alanında büyük başarılar elde etmiş, bulunduğu 
her ortamda ülkemizi gururla temsil eden kadın sanatçılarımız var. 
Sanatın her alanında emeğiyle ve disipliniyle her türlü övgüyü hak 
eden, inandığı yoldan sapmayan güçlü kadınlarımız var. Dergimizin 
bu sayısında sizlere bu başarılı ve güçlü kadınlarından birini tanıtmak 
üzere yazmaktayım. 

Doçent Sezi Seskır, Amerika’nın Pensilvanya eyaletinin Lewisburg 
kentindeki Bucknell Üniversitesinde piyano, müzik tarihi ve performans 
semineri dersleri veren bir sanatçı, akademisyendir. Ankara’da doğan, 
ilk piyano eğitimine Prof. Kamuran Gündemir ile Ankara Devlet 
Konservatuarında başlayan Sezi Seskır, 1998 yılındaki mezuniyetinin 
ardından eğitimine Almanya, Lübeck’te Prof. Konstanze Eickhorst ile 
devam etti. Ülkemizde ve pek çok Avrupa kentinde solo, oda müzikçisi 
ve orkestra solisti olarak konserler verdi. Solistik ve pedagoji 
dallarında aldığı diplomalarından sonra Amerika’nın Ithaca kentindeki 
Cornell Üniversitesinde tam burslu olarak Prof. Malcom Bilson ile 
doktora eğitimine başladı. Bu kapsamda çalışmalarını 18. ve 19. yüzyıl 
fortepiyanoları ve tarihi otantik yorum üstüne yoğunlaştırdı. Doktora 
tezini, ‘Schumann’ın piyano eserlerinde tempo rubato kullanımı’ 
konusu üzerine yazan Seskır, edindiği birikimi konferans-konser 
formatında çeşitli konferanslarda ve Lahey Kraliyet Konservatuarı, 
King’s Koleji, Berkeley-Kaliforniya Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, 
Stanford Üniversitesi, Zwickau Schumann-Haus gibi eğitim ve sanat 
merkezlerinde sundu. Doktoranın ardından halen doçent unvanıyla 

görev yapmakta olduğu Bucknell Üniversitesinde dersler vermeye 
başladı. Seskır’ın Schott edisyonu için hazırladığı Schumann’ın Op.18 
Arabesque ve Op.19 Blumenstück eserleri 2016 yılında basıldı. 

Sezi Seskır ve İngiliz kemancı Lucy Russell’ın, 2020 yılında otantik 
enstrümanlarla kaydettikleri Beethoven’in üç piyano-keman sonatını 
içeren CD’leri ACIS firmasından yayınlandı. Beethoven’in 250. Doğum 
yılına denk gelen yılda çıkardıkları bu CD’de çaldıkları eserlere ve 
çalışmalarına dair yaptığımız bir röportajımızda başarılı, çalışkan ve 
üretken piyanist, fortepiyanist Sezi Seskır’a otantik enstrümanlar ve 
yorumlamayla ilgili sorular sordum. 

Fortepiyano ile ilginiz nasıl başladı? 

Fortepiyanoya olan ilgim 2004 senesinde başladı. O yıl, sonradan 
hocam olan Malcom Bilson, Almanya’da okuduğum okulda bir 
workshop yapmıştı. Kendisi zaten tanıdığım bir piyanistti, çünkü 
Deutsche Grammophon’dan Gardinier ile bütün Mozart konçertoları 
çaldığını bildiğim birisiydi. Hem çalışından hem ders veriş şeklinden 
hem de müziği anlayış şeklinden çok etkilendim... Ve bunun 
sonrasında karar verdim fortepiyano okumaya. Kendisiyle kontağa 
geçtim ve sınavlara girip, Cornell Üniversitesinde doktora programına 
başladım. 

Otantik enstrümanlar ve günümüz modern enstrümanların 
yorumcu üzerinde yarattığı farkları nasıl anlatırsınız? 

Esere yaklaşım gerçekten de çok farklı olabiliyor. Benim Beethoven 
CD’sinde kullanmış olduğum enstrüman, 18. yüzyılın sonunda 
Johann Schanz adlı Viyanalı piyano yapımcısı tarafından yapılmış 
enstrümanlardan bir tanesinin kopyası. Beethoven’in Johann Schanz’ın 
enstrümanlarını çaldığını, beğendiğini ve bu eserleri yazarken 
o dönem içerisinde kullandığını biliyoruz. Bu, bizim o piyanoyu 
seçmemizin sebeplerinden bir tanesiydi. Esere olan yaklaşımdaki en 

Dünyanın tüm emekçi kadınlarına saygıyla…Dünyanın tüm emekçi kadınlarına saygıyla…
Lewisburg’da bir Türk Fortepiyanist, Sezi Seskır.Lewisburg’da bir Türk Fortepiyanist, Sezi Seskır.
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önemli farklılık, çıkan sesin ne kadar modern enstrümandan farklı 
olduğuyla alakalı. Modern piyanodan gelen bir piyanistin tekniğini 
oldukça değiştirmesi ve daha küçültmesi gerekiyor bu beş oktavlık 
enstrümanlarda çaldığında, çünkü tuşlar çok daha hafif ve genel 
olarak nüanslar tabi ki modern piyanoda olduğu kadar büyük değil. 
Dolayısıyla buna alışmak, o sesle bir şekilde güzel bir yorum ortaya 
koyabilmek oldukça zaman alıyor. Ben bir sene kadar sadece beş 
oktavlık piyanolarda çalarak ve çok fazla modern enstrümana geri 
dönmeyerek öğrenmeye çalıştım, uzun bir zamanımı aldı. Bundan 
sonraki dönemde gelen fortepiyanolar yani altı-altı buçuk oktavlık, 
sekiz oktava varana kadarki olan enstrümanlar bizim modern  
piyanomuza çok daha yakın oldukları için öğrenmekte zorlanmadım 
açıkçası. Bizim şimdilerde ‘fortepiyano’ lakabıyla hitap ettiğimiz 
piyanolar aslında 1750’den 1860’a kadar olan, piyanonun adım 
adım geçmiş olduğu bütün değişimlerin hepsini kapsayan bir lakap. 
Dönemin kendisinde, aslında bu piyanoların hepsine fortepiyano ismi 
verilmiyordu. Bu bizim şu anda daha çok modern estrümanlardanmı 
yoksa otantik enstrümanlardanmı bahsettiğimizin anlaşılması için 
kullandığımız bir terim. 

Bu kayıt çalışmalarınız sırasında yaşadığınız, hissettiğiniz 
ilginç, daha önce deneyimlemediğiniz şeyler oldu mu? Müzikal 
fikir birliğiniz kolaylıkla oluştu mu? 

Lucy Russell’la bu eserleri kaydederken en çok keyif alığım şeylerden 
bir tanesi, ne kadar kolay bir şekilde denge sağlayabildiğimiz ve balans 
sağlayabildiğimiz oldu iki enstrüman arasında. Önceki zamanlarda, 
modern enstrümalarda da bu eserleri çalmışlığım var ve piyanist 
olarak her zaman için bir şekilde sessiz çalmam gerekmişti, partimi 
bir şekilde aşağı çekmem gerekmişti tabi ki kemancıyı tamamen 
kapatmamak için. Fortepiyanoyla çalındığı zaman böyle bir problem 
hiç kalmıyor ve iki estrüman birbirine o kadar güzel bir şekilde uyum 
sağlıyor ki, rahatça ve özgürce insan müzik yapmaya konsantre 
olabiliyor, devamlı balansla ilgili düşünmektense. Bu, bana kalırsa 
en güzel şeylerden bir tanesi fortepiyanoyla oda müziği yapmanın. 
Bunun haricinde, enstrümanın ilk bakışta, ilk dinlenilişte sanki nüans 
açısından sınırları çok kısıtlıymış gibi gelebiliyor bazı müzisyenlere, 
ancak enstrümanla uzun zaman geçirildikten sonra insan anlıyor ki 
aslında sınırları hiç de o kadar sınırlı değil bu enstrümanların. Sadece 
ona duyarlılık kazanabilmek biraz zaman alıyor, çünkü dediğim gibi 
modern enstrümandan gelen teknikle fortepiyanolara yaklaşıldığı 
zaman, ilk olarak insan bu nüansları gerçekten çok iyi çıkartamıyor, 
birazcık zaman alıyor tekniğine alışmak. Ancak bunu yaptıktan sonra, 
eserin gerçekten en kırılgan taraflarını da dışarı çıkartabilecek şekilde 
uç noktalarda piyano ve piyanissimolar yapabilecek kapasiteye sahip 
olan bir enstrüman olduğunu anlıyor insan. Bu, aynı şekilde bağırsak 
tellerle kemanda çalan bir insanla bir araya gelip de müzik yapıldığı 
zaman inanılmaz keyifli bir hale geliyor gerçekten. Benim en çok 
hoşuma giden şeylerden biri bu oldu herhalde, enstrümanların uç 
noktalarına gidebilmek ve bunu da bizim yorumumuzun bir parçası 
haline getirebilmek. 

Otantik enstrümanlarla yorumlamaya dair son sözler…

Beethoven’in bu üç sonatını otantik enstrümanlarla kaydetmemizin 
sebeplerinden bir tanesi de, eserlerin karakterlerinin gerçekten bu 
şekilde çok daha kolay bir şekilde dışa vurulabildiğini düşünmemizden 

kaynaklanıyor. Bazı müzisyenler, modern enstrümanların Beethoven’in 
eserleri için çok daha uygun olduğunu söylüyorlar, genellikle 
Beethoven’in piyanolardan ne kadar şikayet ettiğinin, tellerini kırdığının, 
eserleri hep zorladığının örneği veriliyor bunun için. Bir çok insan diyor 
ki, ‘bunları yapan bir insan muhtemelen bizim şimdiki Steinway’leri 
görmüş olsaydı çok mutlu olurdu, aslında her zaman onun hayalinde 
böyle bir enstrüman vardı’… Ben buna çok katılmıyorum aslında. 
Çünkü, Beethoven’in, özellikle de piyano için yazma şekli öyle ki, her ne 
kadar hayatı boyunca farklı piyanolarda çalma şansını yakalamış bir 
insan olsa da ve her seferinde her yeni gelen piyanonun daha çok tuş 
kapsamasına, daha büyük ses çıkartabilmesine rağmen Beethoven’in 
mutlaka her enstrümanın sınırlarını zorlamaya karşı özel bir ilgisi 
var. Bana kalırsa, bu onun verilen piyanonun sınırlarını zorlamak ve 
piyanodan memnuniyetsiz olmasından ziyade, sınırları zorlamanın 
onu çok ilgilendiren ve eserlerinin çok önemli bir parçası olan bir 
dışa vurumu olmasından kaynaklanıyor. Yani bana kalırsa, ona hangi 
piyano ve hangi enstrüman verilirse verilsin, Beethoven belki de aynı 
şekilde yapmaya, yani enstrümanların sınırlarını zorlayan bir şekilde 
yazmaya yine de devam edecekti. Bu gerçekten de onun her eserinde 
mutlaka bulabileceğiniz bir yanı. Beş oktavlık fortepiyanoda ve 
kemancı tarafından da bağırsak tellerde çalındığı zaman Beethoven’in 
bu sonatları, gerçekten de enstrümanları zorlayan bir şekilde yazmış 
olduğu çok belli oluyor ve büyük kontrastlar da yaşayabiliyoruz. Çünkü 
her zaman çok da kulağa hoş gelen sesler çıkartmak istemiyor belki 
de enstrümanlardan Beethoven, bazen gerçekten de çirkin sesler de 
çıkartmak istiyor, bazen de onları çok daha güzel, sonrasında gelen 
bazı faklı cümlelerle kontrastlamaya çalışıyor. Bu sebeplerden dolayı 
bana kalırsa, Beethoven’ı otantik enstrümanlarla dinlemek belki de 
onun o eserleri nasıl duyduğuyla ilgili iyi bir bilgi de verebilir ve bir 
şekilde onun duyduğu halde duymaya bizi biraz daha yaklaştırabilir 
diye düşünüyorum. 

Fortepiyanist Sezi Seskır ve kemancı Lucy Russell’ın otantik 
enstrümanlarla çalarak kaydettikleri ve 2020 yılında piyasaya 
çıkan albümü dijital platformlarda bulabilir, Beethoven’in piyano-
keman sonatlarının otantik yorumlamasına dair fikir ve bilgi sahibi 
olabilirsiniz. İki başarılı kadın sanatçının geleneğe bağlı kalma ve 
doğal olanı koruma eğilimlerinin bir ürünü olan bu sonatlar, tüm dünya 
emekçi kadınlarına armağan olsun. 

Saygıyla,
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F ransızcadan gelen Kolaj (macun-yapıştırma) terimi, sanat 
alanında teknik bir eser üretmeyi ifade eder. Resim, müzik 
ve benzeri alanlarda bu teknik estetik açıdan sıkça tercih 

edilen bir kompozisyon kurgusudur. Müzik ve diğer sanatlarda farklı 
kavramlar bağlamından koparılarak kullanılır. Meşk, 
ikon, kolaj, armoni bu kavramlardan sadece birkaç 
tanesidir. Aslında bu tekniği metinlerarası bir 
yöntem olarak ele almanın sakıncası olmadığı 
kanaatindeyim. Her ne kadar yüzyıllardır 
varlığını bildiğimiz fakat, Julia Kristava 
ile sanat teorisinde kavramsallaştırılan 
bu yöntem, sanatçılar için zemin 
oluşturmaktadır.

Müzisyenler resimde, ressamlar 
müzikte farklı tetikleyici imgeler 
arama yoluna gitmişlerdir. 
Sanat daima yeniliğe karşı 
duruş sergileyen, aynı zamanda 
avangard mücadele arenası 
olarak kendi ironisin yaşamaya 
devam etmektedir. Müzisyenler 
resimde zengin imgelem dünyasının 
kapılarını aralayarak ısrarla anolojiye 
yönelirler.

Ressamlar müziğin soyut boyutunda 
simülasyon dünyasındaki gizemden 
yararlanma peşindedirler. Renklerin 
armonisini sese dönüştürme çabaları, müzikte 
görseli yakalama çabalarından farklı değildir. 
Sonsuz olasılıklar içinde dinleyiciyi şaşırtan müziğin 
matematiksel boyutu, ressamın renk ve paletleri de bir çeşit klavye 
işlevi görmektedir. Sesler aslında bir kolajdır. Tıpkı renkler gibi. 
Müzikteki imgelem gücünü resimde yakalamaya çalışan sanatçıların 

soyut düşünme konusunda iddialı olması gerekmektedir. Müzikal 
resim kompozisyonuna yönelenlerin aslında dayandığı nokta somut 
sesler ve müzikten ziyade, müziğin kompozisyon olarak nesne 
konumunun aşkın yapısıdır. Her iki sanat alanı da sanatçıların yılmaz 

çabaları ile zaman zaman birbirlerine dönüşme eğilimi 
gösterirler. 

Resim müziğe, müzik resme dönüşerek 
sanatın ontolojik yapısını bizlere sunar. 

Kolaj tekniği her sanat alaSnında 
sanatçının ustalığına göre kullanılan-

başvurulan bir tekniktir. Özellikle 
plastik sanatlar alanında oldukça sık 
gördüğümüz bir repertuvara sahiptir. 
Artık kolaj kavramı sanat eylemi 
olarak resmin sınırlarını aşmıştır. 
Resmin içine kolajlanan müziksel 
imgeler, ressamlar tarafından 
sıklıkla başvurulan ikonografik 
motiflere dönüştü. Entroduction 
albümü ile Dj Shadow, tamamen 
var olan müzikleri kolajlayarak 

dikkatleri üzerine çekti. Bu albüm, 
müzikal anlamda kolajlama tekniği 

açısından yeni bir anlayış getirerek 
Shadow’un kariyerinde etkili oldu. Dj 

Spooky ya da Paul Dennis Miller isimli 
çok yönlü sanatçı, Venedik Bienali, Köln 

Ludwig Müzesi, Andy warhol Müzesi vb. 
mekânlarda performans ağırlıklı çalışmalarında 

müzik kolajları ile sanatseverlerin karşısına çıkmıştır.
Cem Mansur orkestra programlarında kolaj çalışmalara 

yer vererek dinleyici açısından eğlenceli programlara imza atmıştır. 
Zaman zaman klasik müzik etkinliklerinde program içeriklerinde 
kolaj ve/veya montaj vurgusu dikkat çekmektedir. Müzikte kolaj 

KOLAJ, MÜZİK, RESİMKOLAJ, MÜZİK, RESİM
EMİNE ŞENSESEMİNE ŞENSES
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tekniği salt Dj performansları olarak düşünülmemelidir. Eserlerin 
birbirlerine entegrasyonu, farklı motifler arası bağlantılar, ritmik 
oyunlar ve müzikal türlerin senkronik sahnelenmesi kolaj kavramı ile 
tanımlanmaktadır. Halk müziğinde bir melodiye söz ekleme sanatını 
kolaj olarak tanımlayabiliriz.

Kolaj tekniğini benimseyerek bu teknik ile eserler üreten Emine 
Şenses, plastik sanatlar algısına yeni bir boyut kazandırmaktadır. 
Kendisi aldığı kimya eğitimini sanatsal üretimlerinde pozitif dönüşüm 
ile kullanmaktadır. Kimyasalların biyo-kültürel olumsuzluklarını 
minumum düzeye indirmenin yollarını ararken, kolaj tekniğinde karar 
kılmıştır. Yağlı boya vb. kimyasalların hem doğaya hem de kendisine 
vereceği zararlar nedeniyle tuval-boya birlikteliğine bir karşı duruş 
sergilemektedir. 

Resimlerin içeriğinden ziyade, tekniği ile ön plana çıkan Şenses, 
çevre bilinci konusunda da hassasiyetini maksimum düzeyde bizlere 
sunmaktadır. Eserlerinde manzara dominantlığı bizleri yanıltmamalıdır. 
Manzara ve/veya İstanbul görselleri aslında kent olgusu ve kentin 
farkındalığına göndermelerde bulunmaktadır. Kentin kavranması, 
zihnimizde yeniden üretilmesi ve "kent" olgusunun sorgulanması 
vurgulanan temel kompozisyondur. Kentin yüzlerce, binlerce yapısal 
kolaj parçaları, milyonlarca insanın rutin doğaçlama yaşamları ve 
sosyallikler Sanatçının eserlerine kodlanmıştır. Şenses görsel algı 
ve resimsel kompozisyona müzikal bir devinim kazandırarak, farklı 
disiplinlere göndermelerde bulunur. Kentin yaşayan bir metabolizmaya 
dönüşme halleri ve yirmi dört saat canlılığı, rutin dışına çıkarak ritmik 
görsel parçalarla betimlenmektedir.

Eserlerinin bir simülasyondan ibaret olduğu izlenimi, sorgulamalar 
ve eserin içine girdikçe yok olur. Bir tablo ya da fotoğraf havası tüm 
çalışmalarında görülür. Fotoğraf Şenses için sanat yapıtının sütunlarını 
oluşturur. Her kurgu fotoğraftan yola çıkarak gerçekleştirilir. Yapıt 

okumalarında Şenses eserlerini okumanın yolu, kent bilinci, geometrik 
yapı kurgusu ve müziğin dinamik yönünü ele almaktan geçer.

Emine Şenses resimleri, kolaj teknik ile kurgulanmanın ötesinde, 
müzikal devinime yönelen, iklim ve çevre sorunlarına vurgu yapan, 
kent olgusunda var olan gizemli dehlizlerde bilincimizin yeniden 
inşasıdır. Onun eserlerinden birinin duvarlarınızda ya da çevrenizde 
olması, çevre olumsuzluklarına hassasiyet göstergelerindendir.
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Feridun ERTAŞKAN
Şeytanın 'Kör' Dediği

G eçen sonbahar TRT 2'de yayınlanmaya başlayan "Türk Caz 
Standartları Enstitüsü" isimli televizyon programı Türk caz 
müzisyenlerini tanımaya, müziklerini keşfetmeye yönelik 

görüntülü bir belgesel arşiv oluşturmaya başladı.

Türkiye'de günlük basılı medyada caz üzerine yayınlanan haber ve 
röportajların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu durumun izahı şöyle 
olabilir herhalde, gazetelerin kültür sanat sayfalarının kalmadığı, 
sayfa sayılarının yarı yarıya, satışların yok denecek kadar azaldığı bir 
dönemde caz gibi kitlesel tüketicisi olmayan bir müzik türü için kimse 
sayfalarını ayırmaz. Ayırmıyor da zaten.

Kitlesel ilgi görmeyen caz gibi müzikal türlere ekranlarda, 
gazete sayfalarında yer vermek lüks mü?
Günlük basın böyle de televizyon daha mı iyi? Şüphesiz değil. Gün 
boyu saatlerce ev, spor, magazin, siyaset vb programlar yayınlanır ama 
birkaç dakika dahi kültürel etkinlik haberlerine yer verilmez.

Ama, internet dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yirmi yıldır işin 
rengini değiştirdi. Artık bağımsız yayıncılık yapılabiliyor. Günlük 
gazatelerin satış ve tiraj kaybının nedeni de bu değil mi? İnternetin 
yanında 2010 sonrası sosyal medyanın da devreye girmesiyle bireysel 
erişim imkânı arttı. Artık her sanatçının kişisel sosyal medya hesapları 
var ve yaptıklarını bu hesaplar üzerinden rahatlıkla duyurabiliyor, hatta 
binlerce, onbinlerce kişiye anlık olarak ulaşabiliyor.

Peki, madem sosyal medya gidişatı değiştirdi geleneksel medyada 
kültürel içeriklere ihtiyaç kalmadı mı sorusu akla gelebilir, hayır, hâlâ 
var hatta daha fazla var. Türkiye içerik fakiri bir ülkedir. İnternet veya 
sosyal medya ne denli yaygınlaşırsa yaygınlaşsın hâlâ orijinal ve 
imzalı içerik üretmekte gerideyiz. Bunun nedenlerini ayrıca tartışmak 
lazım ama içerik hâlâ çok kıymetli, bunu altını bir kez daha çizelim.

TRT 2 kültür ve sanata yönelik özenli içerikler oluşturmaya 
çalışıyor

Tam bu sırada Türkiye'nin kültür sanat kanalı sloganıyla yakın dönemde 
faaliyete geçen TRT 2 kısa sürede sanat ve edebiyat dünyasının ilgisini 
çekti ve siyaset üstü ilgi odağı olmayı başardı.

TRT 2 bakımından bu başarının sürdürülebilir olması önemli, umarım 
bunu başarırlar. Ben de yıllardır TRT Radyo 3'de CAZ ALMANAK isimli 
radyo programımı hazırlar ve sunarım ama televizyonlarda bir caz 
programının yayınlanmasını gerekli ve önemli bulurdum. Nitekim, 
"Türk Caz Standartları Enstitüsü" bu önemli açığı kapatmaya gayret 
ediyor.

İlk sezon programları geçen sonbahar yayınlanan "Türk Caz 
Standartları Enstitüsü" 45 dakika süren her programında bir sanatçıyı 
tanıtmaya odaklanıyor. Program süresi boyunca tanıtılan sanatçının 
müziğini dinlerken aralarda sanatçının anlatımıyla kendi kişisel gelişim 
serüvenini öğreniyoruz. Müzisyen arkadaşlarının anlatımlarıyla da 
çevresindeki etkiyi anlarken programlara konuk olan ben ve benim gibi 
müzik yazarı ve eleştirmenler de gerek caz tarihi, gerek müzisyenin 
müziği ve Türk caz tarihi içindeki yerini yorumlamaya gayret ediyoruz.

Geçmişten bugüne  gerek devlet kanallarında, gerek özel 
televizyonlarda müzik ağırlıklı çok sayıda program yayınlanmıştır ama 
o programların çoğu doğrudan müzik dinlemeye yönelik yayınlardı, 
özellikle MTV ile beraber başlayan 1980'ler ve sonrası televizyonlarda 
müzik yayınları sadece klipler üzerinden hazırlanan içeriklere dönüştü. 
"Türk Caz Standartları Enstitüsü" gibi müzik kadar sanatçının 
ifadelerini, anlayışını, müzik tarihini, günümüze yönelik yaklaşımlarını 
analiz etmeye çalışan programlar sayıca hem az hem kıymetli.

Bu ve benzeri sebeplerle TRT 2'nin yayınladığı "Türk Caz Standartları 
Enstitüsü" televizyon program serisini önemli buluyorum. Aynı 
zamanda, Türkiye'de caz müziğine gönül veren genç, yaşlı her 
nesilden müzisyeni yakından tanımamızı sağlaması ve zaman içinde 
yayınlanacak yeni programlarla çok sayıda müzisyenden oluşan geniş 
bir arşiv oluşturması da ayrıca önemli.

TRT 2 Türk Caz Müzisyenlerine Yönelik Bir Özel Televizyon Program Serisi Yayınlamaya Başladı

TRT 2'de Caz Artık Bir BaşkaTRT 2'de Caz Artık Bir Başka
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Bu program serisi sadece yayınlandığı gün ve saatle sınırlı değil. TRT'nin son dönem 
geliştirdiği mobil aplikasyon uygulaması TRT İZLE sayesinde arşivlenen programlar ilk 
yayının ardından izleme imkânı bulunuyor.

"Türk Caz Standartları Enstitüsü"nde şimdiye kadar kimleri izledik?
Müzik direktörlüğü Hakan Dedeler tarafından yürütülen Türk Caz Standartları Enstitüsü'nün 
il programı 10 Aralık akşamı yayınlandı. "Türk Caz Standartları Enstitüsü"nün ilk sezonunda 
Önder Focan, Tuluğ Tırpan, Cenk Erdoğan, Şenay Lambaoğlu, Baki Duyarlar, Ferit Odman, 
Barış Doğukan Yazıcı ve Anıl Şallıel gibi Türk caz sahnesinin önde gelen sanatçılarını 
ağırladı.

Önümüzdeki ay başlayacak ikinci sezonda ise yeni isimlerin program çekimleri devam 
ediyor. Ara vermeden ilk sezonun ardından başlayacak yeni yayınlarla farklı sanatçıları 
tanıma imkanı bulmak mümkün olacak. Hakan Dedeler
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Bis Yazıları

"Biri Verona'da tarihi Arena, diğeri Aspendos Antik Tiyatrosu 
Antalya'mızda, medeniyetlerin beşiği Anadolu'da, her katmanında farklı 
uygarlıkların izlerini taşıyan kültürel zenginlikteki topraklarımızda.."

Bahar aylarının ilk müjdecileri, peşpeşe güneşli günlere başlamışız ya 
nihayet o buz gibi havaların hemen akabinde, bende hemen filizleniverdi 
yine yaz mevsiminin en sevdiğim anlarına kavuşabilme hayalleri; 
bir an önce başlayıversin diye geri sayımlardayım açıkhavanın o 
muhteşem müzik festivalleri.. Hele ki pandeminin sonları diye inanmak 
istediğimiz bu dönemlerde, bu yaz için çok daha fazla umutlanıyorum 
müzik dolu o büyülü anlarda, çoklukla birarada olacağımıza.. Baharın 
başlangıcının içimde şimdiden yarattığı heyecanına ortak olmak 
isteyenlere, pandemisiz günlerin eylül ayından, 2018'inden satırlarımı 
ekliyorum bu defa da, muadillerinde, yine aynı coşkuyla buluşmaların 
sabırsızlığıyla..

"Verona'dan Aspendos'a umut dolu kıyaslamalarda.."

Bu bir teşekkür yazısıdır herşeyden önce, yüreğe sığmayan, yapılan 
bu denli özel, önemli işlerin daha çok kişiye ulaşması adına bir nebze 
de olsa saygı duruşunda bulunan, içtenlikle, mutlulukla, gururla 
yazılan, bolca "iyi ki" minnet, şükür barındıran ve dilekler içeren ileriye 
dönük, istenirse, gereken emek harcanırsa yapılamayacak hiçbir 
proje olmadığına yürekten inandıran ve her seferinde çıtayı daha da 
yükseltebilecek hedeflerin konmasının önünde hiçbir engel olmadığını 
ispatlayan bir iş'e tanıklık etmenin akabinde satırlara aktarılan, güç 
veren, ivme oluşturan atılacak adımlara, kendi ölçeğinden bütüne; 

müziğe, sanata, hayata dair güven aşılayan emeklere bir güzelleme 
niteliğinde sunulan..

Çok yakın zaman aralığında -çok şükür ki- aynı temsilin, iki yorumunu 
izleme şansım oldu, başrolünde aynı ismin yer aldığı, biri operanın 
anavatanında İtalya'da, biri kendi ülkemde kendi koşullarımızla 
oluşturulmuş, sahnelenmiş Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla; iki 
farklı festivalde, Turandot karşılaştırmalarında.. İkisi de 2000 yıllık 
antik tiyatrolarda, büyüleyici mekanlarda; gladyatör yarışlarından 
imparatorluk şa'şaalarına, tiyatrolara, operalara uzanan medeniyet 
adımlarını yaşamış milyonlarca insan ağırlamış, nesiller görmüş 
doğaltaş basamaklarının arasında.. Biri Verona'da tarihi Arena, 
diğeri Aspendos Antik Tiyatrosu Antalya'mızda, medeniyetlerin 
beşiği Anadolu'da, her katmanında farklı uygarlıkların izlerini taşıyan 
kültürel zenginlikteki topraklarımızda.. İki mekan da içeri adım atar 
atmaz silkeliyor insanı, kendine savuruyor bir anda, kısacık bir zaman 
makinası hortumunda.. Böylesi değerlerin korunmasının önemini, bu 
çapta dünya miraslarına sahip çıkılmasının sorumluluğunun ciddiyetini 
tekrar tekrar hatırlatıyor bu masalsı alanlarda her bulunuşta.. (Küçük 
bir not; Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yakın zamanda tamamlanan 
restorasyonunda yapılan malzeme ve detay hatalarının, görsel 
bozulmadan öte, mekan akustiğine verdiği zararın telafisi açısından 
ivedilikle revize edilmesine dair temenni ve inancımı, dinleyici olma 
yanında restorasyon uzmanı yüksek mimar olarak mesleki yönden de 
tekrarlayacağım buradan da) 

Mekâna girer girmez, bu olağanüstü dokunun oluşturduğu doğal fonun 
da vurguyu güçlendirip etkisini katladığı sahne dekorları karşılıyor 
hepimizi, daha başlamadan temsilin ne kadar etkili olacağına dair 
yüksek tutulan beklentinin karşılanacağına dair ilk ipuçları arasında. 
İki dekor da verdiği etki açısından yarışır nitelikte, Verona'nın 
kıyaslanamaz bütçe imkânına rağmen Aspendos'ta oluşturulan bu 
güçlü etki de ayrı bir gurur veriyor sanat adına yapılan işlerde finansın 
yanında yaratıcılığın, kişiler ve kurumlarla gerçekleştirilen güven 
veren, akılcı görüşmelerin ve tabi gönülden istemenin bile müthiş 
sonuçlar doğurabileceğine dair çözüm arayışlarında. İtalya'da bu sene 
96.sı düzenlenen, dünyanın en bilinen en saygın opera festivallerinden 
olan Verona Arenası'nda, her birini yaklaşık 15.000 kişinin izlediği beş 
temsili oynandı Puccini'nin Turandot eserinin -ki dördünde başrolde 

İKİ MASALSI MEKÂN,İKİ MASALSI MEKÂN,
İKİ MUHTEŞEM TURANDOT..İKİ MUHTEŞEM TURANDOT..
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bir Türk tenorun adı yazıldı afişlerinde hem temsiller süresinde hem 
festivalin devam ettiği iki ayı aşkın zaman zarfında ve her temsil 
sonrası gösterilen üstün başarı sayesinde dünya basınında- Verona 
turizminin en önemli gelir kaynaklarından olan bu festival sayesinde 
her sene dünyanın dört bir köşesinden müzikseverler akın ediyor bu 
alana, biletler aylar öncesinden tükenip şehir en yoğun en hareketli 
dönemini yaşıyor temsiller, konserler sırasında. Bu detay bile bir kez 
daha kanıtlıyor sanatın gücünü, değerini, verdiği müthiş keyif yanında, 
desteklenmesindeki büyük önemi. Aspendos'ta, Efes'te, Bodrum'da, 
Gaziantep'te, tüm festival alanlarında, dünyadaki örneklerinde 
olduğu gibi devlet desteği yanında sponsorluklarla yapılabilecek 
projeleri hayal ettikçe daha da keyifleniyor insan, özellikle bunları 
gerçekleştirebileceğine yürekten inandığı bir yönetim kadrosu 
olunca kurumda ve sınırsız altyapının varlığını bilince Anadolu'dan 
geçen uygarlıkların bıraktığı izlerin manevi mirası doğrultusunda. 
Aspendos'ta da böyle müthiş bir iş çıkarmış aynı kadro, kısa süre 
içinde inanılmaz bir prodüksiyona imza atılmış, temsilin başından 
sonuna kadar aynı titizliğin gösterildiği, aynı kalitenin yakalandığı, 
dekorların yanında inanılmaz seslerin, hem solo performanslarda 
hem düetlerde, ensemble'larda bizlere aktardıkları, her notasını 
içimize işlettikleri duygulardaki olağanüstü yorumlarında, çalarken 
aldıkları keyfin yüzlerine istemsiz yansımalarından bile okunduğu 
herbirini hayranlıkla takip ettiğimiz müthiş orkestra üyelerinin ve şefin 
başarılarında, özenle hazırlandıkları ve heyecanları gülümsemelerine 
yansıyan tek tek alınlarından öpülesi çocuk korosunun sıcacık 
katkılarında ve tüm bunların, sıkı bir ekip çalışması ile oluşturduğu 
bütünlükte "opera"nın tanımının hepimize yeniden hatırlatıldığı, ritmin, 
melodinin, armoninin muhteşem organizasyonunda, müziğin, dansın, 
tiyatronun, mimarinin böylesi uyumlu harmanlanmasında.. İtalya'da 
yüzyılların verdiği tecrübe ile, sistemleşmiş bir düzenin içinde, çok 
sağlam bütçelerle hazırlanan temsillerden aldığımız doyumsuz tatları, 
tarifsiz keyifleri aynı yoğunlukta alabilmemizde katkısı olan herkese 
ne kadar teşekkür etsek az. 

"Emeği geçen tek tek her isme, bin bir teşekkür ile.."
Sadece bu iki temsil, bütçeleri kıyaslanamayacak kadar farklı bu iki 
organizasyon bile bir kez daha gösterdi ki bahanelere sığınmak yerine 
çözüm üretmeye odaklanırsa insan, yürekten isterse, emek verirse ve 
tabi gerçekleştirebilecek bilgi donanımına da sahipse olduruyor olmaz 
deneni, hakkıyla yapıyorsa üstlenilen görevi, sonuçları hep mükemmeli 
yakalıyor, aynı etkiyi veriyor kat be kat finansal desteği olanla aynı 
kaliteyi sunuyor izleyicisine, aynı saygıyı gösteriyor herşeyden önce 
mesleğine, ülkesine, kendisine.. Bize de şükretmek düşüyor sonsuz 
mutlulukla, her anın tadını çıkarıp doyasıya, binbir teşekkür sunarak 
tek tek emeği geçen her insana.
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"Viyola, son yıllarda sadece bir orkestra enstrümanı olarak değil, solo 
olarak da saygınlığı artamaya başlayan bir enstrüman. Her ne kadar 
Bach'ın zamanına kadar uzanan dönemde bu enstrüman için önemli 
konçertolar yazılmış olsa da, maalesef yirminci yüzyıla kadar asla 
ciddi bir solo enstrüman olarak kabul görmemiştir." 

Ama artık viyola hak ettiği değeri görmeye başladı…

Viyolacı Dana Zemtsov unutulmuş ya da kayıp viyola eserlerini 
kaydettiği bu çalışmasıyla resmen Hollanda müziği veviyola için bir 
fahri elçilik görevini üstlenmiş denilebilir .Genç sanatçı insan sesine 
en çok benzeyen yaylı çalgısının bir nevi tanıtım elçisi rolünü yaptığı 
işlerle sürdürmekte. En son ünlü Channel Classics etiketiyle piyasaya 
çıkardığı sıra dışı bir repertuarı içinde barındıran "Dutch Hidden Gems" 
albümüyle bu misyonunu sürdürmeye devam etmiş..

Dana, bu CD kaydına dair duygularını şöyle aktarmış:

"Bir viyola sanatçısı olarak, mesleki hayatımdaki büyük misyonum, 
enstrümanım için yazılmış sınırlı repertuarda henüz hiç çalınmamış 
ya da çok az çalınıp unutulmuş çok güzel eserler var, onları bulup 
çıkartmak. Yani benim için keşfedilecek, yeniden yorumlanacak ve 
kaydetmeye değer çok şey var.

"Dutch Hidden Gems" (Holladan'ın Gizli Mücevherleri) adını verdiğim 
bu CD'de Hollandalı bestecilerin gizli kalmış, unutulmuş mücevher 
değerindeki eserleri bulmak ve değerlendirmek benim için çok değerli 
bir macera oldu.

Bu yeni albümümü "keşif ve heyecan" ruhuyla viyola dostlarına, 

müzikseverlere, müzikal sürprizlere meraklı ve hevesli olan herkes ve 
sadık klasik müzikseverlere sunmak istiyorum.

Bualbüm aynı zamanda Hollanda'ya bir saygı, çok sevdiğim, bana her 
zaman hoş ve birçok olasılık sunan kendimi evimde hissettiğim ülkeye 
karşı duygularımın bir göstergesi."

Dana bu CD'sinde de birkaç harika kayda birlikte imza attığı Avrupa'nın 
en iyi kadın piyanistlerinden biri kabul edilen ve yakın dostu Anna 
Fedorova ile birlikte çalışmış. İkili Henk Badings'in (1907-1987) viyola 
ve piyano için bestelediği "Viyola Sonatı"nı performanslarıyla yüksek 
standartlara sahip bir kayda imza atmışlar.

Zemtsov ve Fedorova, bu performanslarında müzik derinliğini 
mükemmel bir şekilde hissediyor ve iki enstrümanın sarhoş edici 
uyumu, renk ve hareketlerin birbirleriyle kusursuz bir şekilde 
harmanlandığı anları dinleyenlere harika bir şekilde aktarmaktalar.

Dana Zemtsov'un 
Viyolasından

"Hollanda'nın Gizli 
Mücevherleri"

Avrupa'nın Klasiği
CD İncelemesi

48



CD İncelemesi Avrupa'nın Klasiği

Zemtsov ve Fedorova ikilisinin bu CD'de yer alan diğer bir ortak 
çalışması ise bu güzel albümün kapanış parçası olmuş. İkili Hollandalı 
tanınmış bir çellistin kızı olan Henriette Bosmans'ın (1895-1952) 
bestelediği romantik eseri "Arietta-Largo"yı seslendirmişler.

Zemtsov ve Fedorova ikilisi viyolanın lirik şarkı tonu ile piyanonun 
destekleyici akor çalışması arasındaki dengeyi bir mücevheri 
parlatırcasına sergiledikleri performanslarıyla harika bir CD kapanışı 
yapmışlar.

Gelelim Dana Zemtsov'un bu CD'de Japon şef Shizuo Z Kuwahara 
yönetimdeki 'PINHON -Gelderland & Overijssel Orkestrası' ile birlikte 
kaydettiği besteci Arne Werkman'ın "Viyola ve Yaylı Orkestra için 
Pavane" (1960), Henk Badings'in "Viola Konçertosu" (1907-1987) 
ve Jan Koetsier'in "Viyola ve Orkestra Konçertosu" (1911-2006) 
eserlerine.

Bu kayıtlarda şef Shizuo Z Kuwahara yönetimindeki Pinhon Orkestrası 
ile solist Dana Zemtsov arasındaki uyum ve işbirliği net olarak 
duyulmaktadır. Dana ve orkestra eserin yüklediği gerek ve sorumlukları 
ne kadar içten benimseyerek çaldıklarını ve birlikte müziğin içinde nasıl 
gönülden kaybolduklarını bu kayıtlarda duyup hissedebiliyorsunuz.

Badings'in oldukça modern konçertosunda sergiledikleri performans 
dinleyicinin dikkatini rahatlıkla çekmeyi başarıyorlar ve dinlemeye 
başladığınız an bırakamıyorsunuz.

Eserin yoğunluğunun aktarımı açısından, Zemtsov ve Phion Orkestrası 
sahip oldukları mükemmel uyum sayesinde öneri, yapı,vurgu ve 
duygu söz konusu olduğunda bile, şapka çıkartılacak bir performans 
sergilemişler.

Dana Zemtsov eserin ilk bölümün oldukça karmaşık, virtüözite 
gerektiren, yapısına rağmen viyolasının üstündeki mükemmel 
hakimiyetiyle tüm hünerini sergilemiş. Öyle bir ilk bölüm ki viyola 
literatüründe adı geçen ve ustalık gerektiren her ne kadar teknik ve 
beceri var ise hepsini duymanız mümkün. Daha dikkat çekici olan ise 

tüm bunları zorlanmaya dair en ufak bir ibare duymaksızın tam bir 
virtüöz işi duymanız.

Badings'in eserinin ikinci "Adagio" bölümü derin duyguların denizinde 
bir yolculuk olarak tanımlanabilir. Özellikle alt tellerde yoğunlaşan 
melodi ve viyolanın sahip olduğu ses kombinasyonları dinleyenleri 
içine almakta.

"Enerjik" bu eserin Allegro Molto olarak yazılmış finali tanımalayan 
anahtar kelimedir. Ritmik olarak, her şey olamsı gerektiği gibi dengeli 
bir performans net olarak duyuluyor.Bu performansı canlı canlı Phion 
Orkestrası ve Zemtsov dinlemenin ne kadar ne kadar harika bir 
deneyim olurdu…

Bu harika CD'de yer alan bir başka gizli kalmış mücevher ise, bir 
zamanlar Tristan Keuris'in (1946-1996) kompozisyon öğrencisi 
olan Werkman'ın viyola ve yaylı çalgılar orkestrası için bestelediği 
"Pavane"dir. Bu saklı kalmış Pavane ciddi, hüzünlü törenler için çok 
güzel ve duygulu bir bir çalışma. Eserin gür ve dolgun ses yapısı adeta 
bir meditasyon karekterinde çalışılmış.

Bu güzel kayıtta dair inceleme yazımız Phion Orkestrası ve Zemtsov 
Koetsier'in Viyola Konçertosu performanslarını değerlendirerek 
sonlandırıyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım ki bu eser dil ve ifade 
şekli açısından Badings'in Viola Konçertosu'ndan daha muhafazakar 
bir yapıda bestelenmiştir. Eser her ne kadar geleneksel bir tutuculukla 
bestelenmiş olsa dahi bestecinin bu normlar içindeki orijinal yaklaşımı 
ve yaptığı detaylandırma dikkat çekicidir. Eserin sahip olduğu bu 
özellikler onu hem çalanlar hem de dinleyiciler için ödüllendirici bir 
eser haline getirir.
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20.00
01 MART

EMMET  
COHEN
Emmet Cohen piyano 
Yasushi Nakamura kontrbas 
Kyle Poole bateri

BORIS  
BEREZOVSKY 
CRR SENFONİ  
ORKESTRASI
Murat Cem Orhan şef  Boris Berezovsky  piyano

20.00
05 MART

Bir Başka Rahmaninov, 
Bir Başka Beethoven

20.00
07 MART

İhsan Özer  şef  
Bekir Ünlüater solist  
Hüseyin Kıyak Proje - Takdim 
Nâzım Hikmet şiirini okumak üzere  
Genco Erkal’ın katılımıyla...

Tanbûrî Cemil Bey’den  
Nâzım Hikmet’e

100 YILLIK  
BİR KONSERİN 
HİKÂYESİ

20.00
11 MART

Sabri Tuluğ Tırpan piyano 
Volkan Öktem davul 
Eylem Pelit basgitar

S. TULUĞ TIRPAN 
VOLKAN ÖKTEM 
EYLEM PELİT
Pow Trio

20.00
16 MART

HALK  
ŞAİRLERİNİN 
İZİNDE
Dilek Türkan solist
Derya Türkan İstanbul kemençesi
Alp Ersönmez bas gitar
Cenk Erdoğan gitar
Ömer Aslan perküsyon
Çağrı Sertel piyano

19.00
20 MART

SEVİL ULUCAN 
WEINSTEIN 
CRR GENÇ ODA 
ORKESTRASI
Sibil Arsenyan orkestra şefi
Sevil Ulucan Weinstein keman

20.00

MART25-26

RUBBERBAND
Ever So Slightly
Victor Quijada ve dansçıları koreografi   
Mathieu Leroux drama sanat yönetmeni 
Jasper Gahunia müzik dizaynı ve müzisyen    
William Lamoureux müzisyen

İBB KENT 
ORKESTRASI

20.00
03 MART

ÜCRETSİZ

Dünden Bugüne  
EUROVISION
Üstüner Büyükgönenç şef 
Bülent Özveren sunucu

11.30
06 MART

BARIŞ  
ORMANI
Çocuk Operası
Evrim Demirel müzik 
Nazlı Zeynep Ergüven libretto  
Barış Meydan rejisör

20.00
08 MART

MUSİKİ  
İKLİMİNDE  
DİVAN  
ŞİİRLERİ
Kadın Bestekârlar

20.00
12 MART

BAŞAR  
CAN KIVRAK 
CRR SENFONİ  
ORKESTRASI
Dost Vatan Toprağında
Jacopo Brusa şef 
Başar Can Kıvrak piyano

20.00
17 MART

IDA  
NIELSEN   
THE  
FUNKBOTS
Ida Nielsen bas, vokal Patrick Dorcean davul 
Oliver Engqvist gitar, vokal Kuku Agami rap  
Phong Le klavye

20.00
21 MART

COŞKUN 
KARADEMİR 
Âşık Veysel Türküleri
Coşkun Karademir solist - bağlama 
Emre Sınanmış duduk
Ayhan Beyazdağlı keman 
Murat Süngü çello
Ömer Arslan perküsyon 
Şeyhmus Fidan gitar 
Hakan Gürbüz bas

11.30
27 MART

GEVEZE  
PİYANİST  
"BACH’IN  
BİLMECESİ"
Emir Gamsız  geveze piyanist, yazar  
Ege Maltepe yazar, yönetmen, oyuncu 
Nalan Alaca çizer (animasyon)  
Ali Pınar, İpek Özkuyumcu oyuncular

20.00
04 MART

Nail Yavuzoğlu şef    
Selen Beytekin vokal

SELEN  
BEYTEKİN 
CRR CAZ 
ORKESTRASI

19.00
06 MART

İSTANBUL  
ODA 
ORKESTRASI
Hakan Şensoy  şef  
Solistler: Yiğit Karataş, İdil Yunkuş,  
Elfida Su Turan, Alpay Jan İnkılap

4 Keman 4 Mevsim

20.00
09 MART

BERLİN  
PİYANOLU 
QUARTET
Luis Esnaola keman 
Matthew Hunter viyola    
Knut Weber  viyolonsel 
Markus Groh piyano 

20.00
14 MART

ROBBEN  
FORD  
BILL EVANS 
Robben Ford  gitar, vokal  
Bill Evans saksafon 
Evan Jenkins davul  
Jonny Henderson klavye

Blues, Miles and Beyond

11.30
20 MART

FONİKLER 
KÖYÜ
Tolga Taviş besteci - orkestra şefi

"Çocuklar ve Büyükler İçin  
Senfonik Masal"

20.00
22 MART

CRR  
TÜRK MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU 
Osman Hamdi Bey ve  
Fausto Zonaro’nun  
İstanbul’una Müzikler
Hakan Talu şef - tambur

20.00
30 MART

IMPERFECT  
DANCERS  
COMPANY  
ROMEO &  
JUILET
The Final Hours

Harbiye Mah. Darülbedayi Caddesi No: 6 Şişli / İstanbul
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CD İncelemesiAvrupa'nın Klasiği

Özellikle de Dana Zemtsov'un ortaya koyduğu ve övgüyü hak eden 
performansını dinlemek gerçekten dinleyecekler için de bir ödül 
olacaktır.

Dana Zemtsov Kimdir?

Çok sayıda kazandığı yarışmalar ve yeteceği ile olağanüstü bir kariyer 
geliştiren Dana Zemtsov, neslinin en umut verici uluslararası genç 
viyola solistlerinden biri olarak tanınmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 
Dana Amsterdam Concertgebouw'da Hollanda Filarmoni Orkestrası 
ile gerçekleştirdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekti. ABD'deki 
"Lake Forest Senfoni Orkestrası" ve Latin Amerika'daki "Orquesta de 
Minas Gerais" ile birlikte verdiği konserler büyük bir çıkış yakaladı. 
Başarılı viyolacı 2012 yılında, Channel Classics Records ile anlaşma 
imzaladı. Bu şirket için 2018 yılında Şef Daniel Raiskin yönetimindeki 
Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası ile birlikte kaydettiği "Essentia" 
albümü ve dünyaca ünlü kadın piyano virtüözü Anna Fedorova ile 
duo olarak kaydettikleri 'Silhouettes' albümleri ile dünya çapında ün 
kazandı.

Genç viyolacı şef Shizuo Kuwahara yönetiminde Phion Orkestrası ile 
birlikte kaydettiği beşinci solo albümü "Dutch Hidden Gems"in Ekim 
2021'de yayınlandı.

Dana, Lüksemburg, İtalya, Avusturya, Almanya, Portekiz ve Hollanda'da 
düzenlenen birçok prestijli yarışmalardan 1.lik ödülü sahibidir. 2010 
yılında Hollanda'da düzenlenen "Genç Müzisyen Akşamı" yarışmasını 
kazandı ve "Yılın Genç Müzisyeni" oldu ve Viyana'da düzenlenen 
"Eurovision Genç Müzisyenler Yarışması"nda Hollanda'yı temsil etti. 
Her yıl Hollanda'da seçkin bir genç yaylı çalgıcıya verilen prestijli 
Kersjes Ödülü'ne layık görüldü. Dana, 2016 yılında Cremona'daki 
43. Viyola Kongresi'nde Bruno Giuranna, Ettore Causa ve Tabea 
Zimmerman gibi sanatçılarla birlikte kendi neslini temsil etmek üzere 
yetenekli genç viyolacılar arasından 'Onur Konuğu' seçildi.

Dana, Royal Concertgebouw (Amsterdam), De Doelen (Rotterdam), 

St. Petersburg Filarmoni Salonu, Tel Aviv'deki Opera Salonu, Carnegie 
Salonu (New York) gibi en önemli uluslararası sahnelerde düzenli 
olarak konserler vermekte ve konser turnelerine çıkmaktadır.

Dana 1992 yılında Mexico City'de doğdu. İlk müzik derslerini 5 yaşında 
büyükannesinden ve her ikisi de viyola çalan anne babasından (Mikhail 
Zemtsov ve Julia Dinerstein) aldı. Çalışmalarını dünyaca ünlü viyola 
virtüözü Michael Kugel ile devam etti. Genç sanatçı büyük bir hızla 
kariyerinde zirveye doğru ilerlemektedir.
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Bir Başka Beethoven

20.00
07 MART

İhsan Özer  şef  
Bekir Ünlüater solist  
Hüseyin Kıyak Proje - Takdim 
Nâzım Hikmet şiirini okumak üzere  
Genco Erkal’ın katılımıyla...

Tanbûrî Cemil Bey’den  
Nâzım Hikmet’e

100 YILLIK  
BİR KONSERİN 
HİKÂYESİ

20.00
11 MART

Sabri Tuluğ Tırpan piyano 
Volkan Öktem davul 
Eylem Pelit basgitar

S. TULUĞ TIRPAN 
VOLKAN ÖKTEM 
EYLEM PELİT
Pow Trio

20.00
16 MART

HALK  
ŞAİRLERİNİN 
İZİNDE
Dilek Türkan solist
Derya Türkan İstanbul kemençesi
Alp Ersönmez bas gitar
Cenk Erdoğan gitar
Ömer Aslan perküsyon
Çağrı Sertel piyano

19.00
20 MART

SEVİL ULUCAN 
WEINSTEIN 
CRR GENÇ ODA 
ORKESTRASI
Sibil Arsenyan orkestra şefi
Sevil Ulucan Weinstein keman

20.00

MART25-26

RUBBERBAND
Ever So Slightly
Victor Quijada ve dansçıları koreografi   
Mathieu Leroux drama sanat yönetmeni 
Jasper Gahunia müzik dizaynı ve müzisyen    
William Lamoureux müzisyen

İBB KENT 
ORKESTRASI

20.00
03 MART

ÜCRETSİZ

Dünden Bugüne  
EUROVISION
Üstüner Büyükgönenç şef 
Bülent Özveren sunucu

11.30
06 MART

BARIŞ  
ORMANI
Çocuk Operası
Evrim Demirel müzik 
Nazlı Zeynep Ergüven libretto  
Barış Meydan rejisör

20.00
08 MART

MUSİKİ  
İKLİMİNDE  
DİVAN  
ŞİİRLERİ
Kadın Bestekârlar

20.00
12 MART

BAŞAR  
CAN KIVRAK 
CRR SENFONİ  
ORKESTRASI
Dost Vatan Toprağında
Jacopo Brusa şef 
Başar Can Kıvrak piyano

20.00
17 MART

IDA  
NIELSEN   
THE  
FUNKBOTS
Ida Nielsen bas, vokal Patrick Dorcean davul 
Oliver Engqvist gitar, vokal Kuku Agami rap  
Phong Le klavye

20.00
21 MART

COŞKUN 
KARADEMİR 
Âşık Veysel Türküleri
Coşkun Karademir solist - bağlama 
Emre Sınanmış duduk
Ayhan Beyazdağlı keman 
Murat Süngü çello
Ömer Arslan perküsyon 
Şeyhmus Fidan gitar 
Hakan Gürbüz bas

11.30
27 MART

GEVEZE  
PİYANİST  
"BACH’IN  
BİLMECESİ"
Emir Gamsız  geveze piyanist, yazar  
Ege Maltepe yazar, yönetmen, oyuncu 
Nalan Alaca çizer (animasyon)  
Ali Pınar, İpek Özkuyumcu oyuncular

20.00
04 MART

Nail Yavuzoğlu şef    
Selen Beytekin vokal

SELEN  
BEYTEKİN 
CRR CAZ 
ORKESTRASI

19.00
06 MART

İSTANBUL  
ODA 
ORKESTRASI
Hakan Şensoy  şef  
Solistler: Yiğit Karataş, İdil Yunkuş,  
Elfida Su Turan, Alpay Jan İnkılap

4 Keman 4 Mevsim

20.00
09 MART

BERLİN  
PİYANOLU 
QUARTET
Luis Esnaola keman 
Matthew Hunter viyola    
Knut Weber  viyolonsel 
Markus Groh piyano 

20.00
14 MART

ROBBEN  
FORD  
BILL EVANS 
Robben Ford  gitar, vokal  
Bill Evans saksafon 
Evan Jenkins davul  
Jonny Henderson klavye

Blues, Miles and Beyond

11.30
20 MART

FONİKLER 
KÖYÜ
Tolga Taviş besteci - orkestra şefi

"Çocuklar ve Büyükler İçin  
Senfonik Masal"

20.00
22 MART

CRR  
TÜRK MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU 
Osman Hamdi Bey ve  
Fausto Zonaro’nun  
İstanbul’una Müzikler
Hakan Talu şef - tambur

20.00
30 MART

IMPERFECT  
DANCERS  
COMPANY  
ROMEO &  
JUILET
The Final Hours

Harbiye Mah. Darülbedayi Caddesi No: 6 Şişli / İstanbul
Bilet Gişesi: +90 (212) 312 63 25  www.crrkonsersalonu.org



Fatma BERBER
Kırık Akor

K ontrbas, birden bire nasıl olur da klasik gitara, davula 
dönüşür? Müzisyenlerin büyücü olduğu bir gerçek.  
İspanya’dan Amerika’ya İsrail’e dünyanın bambaşka 

coğrafyalarına bizi götüren bir konserdeyiz! Üstelik bunu 
kontrbasıyla yapan bir müzisyenin konserindeyiz. 
Tek başına dev bir senfoni orkestrası gibi 
Adam Ben Ezra!İsminin anlamını taşıyan bir 
mütevazılıkta seyirci ile etkileşim halinde 
kontrbasıyla diyalog kuruyor, zaman 
zaman monolog da yapsa; sanki bir 
orkestradan konser dinliyoruz. 11 
Şubat akşamı CerModern yine dünya 
müziğinin önemli isimlerinden birini 
ağırlıyor. Adam Ben Ezra, İsrail asıllı 
müzisyen ama müziği dünyanın 
sınırlarını aşıyor. Kontrbası pek çok 
enstrüman gibi çalıyor, saniyede kaç 
akor bastı bilmiyoruz. Don’t Wory Be Hapy 
yorumu ve birlikte seslendirdiğimiz o an 
eşsizdi. Kendini; bambaşka türlü sesleriyle, 
ritimle, kontrbasına eşlik eden ayağına bağladığı 
zillerle ifade ediyor.Bazı sesleri o anda çıkardı, o 
sesi ana ithaf etmiş gibiydi.  Deneysel ve Fütürist tarzıyla 
enstrümanı çoklu kullanma yoluyla bambaşka bir müzik ziyafeti 
yaşatıyor. Sahnede kontrbası ile konuşuyor; sahneyi sanki kontrbas 
almış gibi hissediyorsunuz. Enstrümanı ile olan bu bağa biz de 

eklemleniyoruz. Yaratıcı, özgün elindeki enstrüman için ezber bozan 
yenilikçi Fütürist ve de enerjisi çok yüksek ve güzel bir müzisyen. 
Öyle ağır ağır kontrbas çalıp arada uyuklayacağınızı sanıyorsanız 

yanılıyorsunuz. Zaman zaman teller kalbinize batıyor; 
zaman zaman içinizi coşturuyor; hüzünlendirip 

neşelendiriyor. Tüm bunları aynı anda aynı 
saat dilimi içinde sihirli parmaklarıyla 

yapıyor. Konser bittikten sonra ise 
kendinize şunu diyorsunuz; ben şimdi 
neyin içinden geçtim ve ne yaşadım? 
Konserin en güzel parçalarından biri 
de HideandSeek albümünden Mamaja 
parçasıydı. Adam Ben Ezra inanılmaz 
bir yorumla bu şarkıyı bizim dünyamıza 
kazandırmış oldu.  Sonra piyanonun 

başına geçti. Bir saatlik konserde; bizi 
dünyanın başka coğrafyalarına, başka 

dillerde bambaşka duygulara o duygudan 
bu duyguya sürükledi. Sihirli parmakları, 

enstrümanına ruh veren nefesiyle ve teatral 
şovuyla deneysel bir performans sergilemiş oldu. 

Müziğin her türlüsü ile ilgili Adam Ben Ezra; bazenbizi 
Amerika’da bir caz kulübünde hissettirdi, bazen İspanya’da 

Flamenko seyrinde, kimi zaman klasik, kimi zaman pop, hip hop hatta 
çok güzel bir biçimde, Arap tınıları gırtlak nağmeleri ile Ortadoğu 
müziklerini de icra etti. Müziğin farklı türlerinden kendine has bir 

Tek Başına Dev Bir Orkestra, Multi Enstrümancı:Tek Başına Dev Bir Orkestra, Multi Enstrümancı:
Adam Ben Ezra!Adam Ben Ezra!
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Kırık Akor Fatma BERBER

müzik türü yaratabilmiş bir sanatçı Adam Ben Ezra! 11 Şubat akşamı 
yarı açık mekânda müziğiyle içimizi ısıtıp; kendisi de ifade ettiği gibi 
konserdespor yapıyormuş gibi bir performans sergiledi. 

Selin Çelik organizatörlüğünde dünyanın farklı seslerine yer veren 
kültürel buluşma yaşadık. Uzun yıllar İspanya’da yaşayan, aynı 
zamanda da kültür elçimiz olan Selin Çelik; disiplinler-arası bir 
yöntemle Türkiye, İspanya ve dünyanın pek çok ülkesinde müzik 
çalışmalarına devam ediyor. 11 Şubat 2022 tarihinde Cer Modern’deki 
Adam Ben Ezra konseri de Selin Çelik organizatörlüğünde gerçekleşen 
bu kültürel buluşmalardan biri!  Guy Mintus’tan sonra bizi bambaşka 
bir müzisyenle buluşturuyor. 

Her enstrümanı virtüözlük derecesinde kullanabilen Adam Ezra, yolda 
yürür, yer içer gibi müzik yapıp bizlere muazzam bir haz yaşattı. Konser 
ve kontrbasla bağı Patrick Suskind’in Kontrbas kitabını anımsattı.   
Kontrbası zaman zaman onun önüne geçse de ona sahnede çok iyi bir 
yol arkadaşı olduğu kesin! 

Doğu’dan Batı’ya Yürür Gibi Müzik Yapan Adam! 

Adam Ben Ezra, müziğini Doğu’dan Batı’ya, Batı’dan Doğu’ya yürüyüş 
ve bu yürüyüşteki kültürel ve müzikal ögelerin toplamı olarak 
tanımlıyor. Bu yolculuktan ilham alıyor. Doğu, Batı pek çok enstrümanı 
buluşturuyor. Basını tabla gibi, ud gibi çalabiliyor. Türk müziğinden 
de oldukça etkileniyor. Selin Çelik ile yaptığı röportajda dabunu 
vurguluyor:” Türk stili klarnet çalınışını dinlemek çok hoşuma gidiyor, 
bu da benim “Lord of Forgiveness”  isimli parçadaki klarnet çalışımı 
etkiledi.”

Seyirciler ile Kaydedilen Albüm: PinDrop! 

Adam Ben Ezra, yenilikçi tavrıyla çok özel bir albüm gerçekleştirir. 
Avusturya’da kaydedilen PinDrop albümünün özel bir hikâyesi vardır. 
Türk ezgilerini kullandığı bu albümde Adam Ben Ezra, etrafını 360 derece 
çevreleyen dinleyicilerle albümü kaydeder. Ve o ana odaklanılarak 

çok yoğun bir duygu ile seyircilerin duyguları da parçalara karışmış 
olur. Dinleyicilerin her biri kulaklıklarla “Show” isimli parçayı dinler ve 
olabildiğince sessiz olmaya çalışırlar. Her yerden neredeyse albümün 
şarkıları duyulur. 

Müzik kariyerine caz kulüplerinde ve çeşitli kafelerde çalarak başlayan 
Adam Ben Ezra, dünyanın pek çok festivalinde pek çok sanatçı ile 
sahne aldı. Gaume Caz Festivali’nde Belçika’da Sarah Jane Morris’in 
setinde konuk sanatçı oldu. Adam Ezra, 2014 yılında Love Medicine 
albümünde yer aldı. Ayrıca Kuzey Amerika ve Avrupa turlarına katıldı.

2014’te Igudesman Joo ile de konser veren sanatçı aynı yıl İtalya’daki 
Catania Caz Festivali’ne katılıp;  Adam Ben Ezra Trio’yu kurdu. 2015’te 
ise ilk albümü Can’t Stop Runnig’i yayımladı. Albümün kapak resmi 
ise CommunicationArts dergisi tarafından 2015 yılının en iyi fotoğrafı 
seçildi. 2017’de PinDrop; 2020’de ise Hideand Seek albümleri 
yayımlandı.
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Nazlı TOPRAK
Caz Notları

İlk kaydettiği şarkılarından birinin adı "Get ready for Betty" idi, ancak 
dünya Betty için hazır değildi!

Zamanının ötesinde olmanın ayrıcalığını ve dezavantajlarını yaşadı 
Betty Davis. Yaşadığı dönemin ötesinde yaşadı, şarkı sözleriyle, sahne 
performanslarıyla cinselliği sorguladı, beraber olduklarına yeni bakış 
açıları sundu. Şarkılarındaki ve sahnelerdeki özellikle siyahi kadını 
özgürleştirici tavırları, Prince'den Madonna ve Beyonce'ye kadar pek 
çok sanatçının yolunu açtı.

2018 yılında İstanbul’da IF festivalinde “Betty: They Say I'm Different” 
adlı belgeselini izlemiştim. 2017’de yapılan bu belgesel, Kuzey 
Carolina'daki bir çiftlikte büyüyen genç kızdan, efsanevi funk öncüsü ve 
Miles Davis'in karısına ve 40 yıl ortadan kayboluşunun gizemine kadar, 
anlaşılması zor Betty'nin bilinmeyen hikayesini ortaya koyuyordu. Ve, 
neredeyse bu belgeselden sonra yeniden hatırlamıştı müzik dünyası 
sanatçıyı. 

Betty Davis, sadece Miles Davis'in eski karısı olarak değil, onu Jimi 
Hendrix ve Sly Stone gibi saykodelik seslerile tanıştıran, jazz’dan 
funk’a geçişinde büyük katkısı olan bir sanatçı idi. 1968'de Hugh 
Masekela ile birlikteyken Columbia Records için “Live, Love, Learn" 
ve "It's My Life şarkıları kaydetse de fazla etkili olamamıştı. Betty’nin 
Miles Davis ile olan ilişkisi, Masekela'dan ayrılmasından kısa bir süre 
sonra başladı. 

O “kışkırtıcı” albümleri

Betty Davis, Miles'ı “solo çalışmalarına ilham veren bir akıl hocası” 
olarak anıyor. Sahnedeki seksi performansları ve şarkı sözleri ile, 
1973’te yayınladığı Betty Davis, 1974'te yaptığı çok ses getiren They 
Say I'm Different ve hemen ertesi yıl yaptığı Nasty Gal albümleri ile 
hep yadırgandı Betty Davis, konserleri pek çok yerde ahlaka uygun 
olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Funk albümleri pek bir ticari bir başarı elde edememiş olsa da Betty, 
“Shut Off the Light”, “Anti Love Song”, “Don’t Call Her No Tramp” ve “If 
I’m in Luck I Might Picked Up” gibi şarkılarında altını çizdiği cinsellik 
yüklü sözleriyle hep “kült” olarak kaldı. 

Miles Davis, Betty’ye 1969 yılında Columbia stüdyolarında kendisi 

Funk'ın Tavizsiz Kraliçesi:Funk'ın Tavizsiz Kraliçesi:
"Betty Davis""Betty Davis"

9 Şubat'ta 77 yaşında hayata veda eden funk müziğin öncüsü kabul edilen Betty Davis'i bir kez de 
bu sayfalarda analım, hem de Miles Davis'e, Betty'nin etkilerinin görüldüğü elektrik dönemine selam 

gönderelim...
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çalmasa da Teo Macero ile prodüktörlüğünü yaptığı bir albüm yaptı. Bu 
çalışmayı özel kılan bir başka özellik de müzisyenlerin özel olmasıdır.
Jimi Hendrix Experience'den Billy Cox - Mitch Mitchell ritim bölümünü 
ve Miles'ın elektrik dönemi müzisyenlerinden John McLaughlin, 
Herbie Hancock, Wayne Shorter, Larry Young ve Harvey Brooks gibi 
sanatçılar albümde çalarlar. Müzisyenler, prova yapmadan doğrudan 
kayıda girerler ve bir hafta içinde funk-rock parçalar seslendirirler. 
Albümde, Cream ve Creedence Clearwater'ın cover şarkılarının yanı 
sıra, çoğu daha önce yayınlanmamış Betty Davis parçaları da yer alır. 
Albüm, o dönem yine de fazla ses getirmese de, 2016 yılında Light in 
the Attic plak şirketi, bu parçaları yeniden düzenleyip The Columbia 
Years 1968-1969 ismi ile yayınladı. Öte yandan, bu çalışmalar, Miles 
Davis’in caz-rock keşiflerinin doğuşuna giden yoldur, Bitches Brew bu 
çalışmaların ardından 1970 yılında gelir.

Betty Davis, son olarak 1976'da Island Records için bir albüm daha 
yapar ama albüm 33 yıl boyunca piyasaya sürülmeyecektir. Bu albümün 
ardından Japonya'da keşişlerle sessiz bir yıl geçirir ve sonrasında da 
40 yıl boyunca müzik sahnelerinde adı duyulmaz.

The Guardian’da ölümünün ardından yazıldığı gibi, “O, zamanının 
ötesindeydi. Halbuki on yıl sonra, Prince'in cinselliğe dayalı tarzı, 
popun ana akımı haline gelecekti. Ödün vermeyen duruşunun 
anlaşılması daha fazla zaman alacaktı ve Erykah Badu, Macy Gray ve 
Missy Elliott gibi örnek olduğu siyahi kadın sanatçıların eserlerinde 
daha derin seviyelerde yankılanacaktı.”

Miles Davis’in Betty ile dönüşümü

Evlilikleri uzun sürmese de Betty Davis, Miles üzerinde muazzam bir 
etkiye sahipti, onu saykodelik rock ile tanıştırdı ve hatta gardırobunu 
etkiledi. Artık Miles’ın takım kravatlı gardrobunun yerini güderi 
püsküllü ceketler, ipek eşarplar ve dikkat çekici güneş gözlükleri 
almıştır. Funk ritimleri ile rock dokularını harmanlayan genç grubu ile 
wah-wah pedalıyla trompet çalıyordur.

Miles Davis’in bir geçiş dönemi albümü olarak kabul edilen 1968 
yılında yaptığı Filles de Kilimanjaro’nın kapağında da Betty Davis 
görseli vardır. Bu albümü, Miles’ın ikinci "büyük" beşlisiyle, akustik 
kayıtlardan "elektrik" dönemine geçiş çalışmasıdır. Saksafonda Wayne 
Shorter, elektrikli Rhodes piyanoda Herbie Hancock ve Chick Corea, 
elektrik basta Ron Carter ve Dave Holland ve davulda Tony Williams 
yer alır. Albümdeki parçaların isimleri Fransızca olsa da, bebop ile 
füzyon arasında geçişler içeren, rock, blues ve funk esintiler taşıyan 
önemli bir modern caz albümüdür. Ve, bu kayıtlar genç Dave Holland 
ve Chick Corea'nın Miles Davis ile birlikte yaptıkları ilk kayıtlardır. 

Albümde, bir de Jimi Hendrix parçası“The Wind Cries Mary” teması 
üzerine Betty’ye ithafen yapılan 15 dakikalık “Mademoiselle Mabry” 
parçası vardır.

Filles de Kilimanjaro albümü ile Miles, elektrik enstrümanlara ve caz 
fusion’a doğru yelken açmaya başlar ve onu A Silent Way (1969), 
Bitches Brew (1970), Jack Johnson (1971) ve On The Corner (1972)
albümleri izler. Miles, elektrik caz yaklaşımı ile cazda bir çığır daha 
açar.

Betty Davis’e ithafen bir parça daha yapar Miles Davis: Back seat Betty. 
1981 yılında yaptığı The Man with the Horn albümüne koyar. Daha 
sonra bu parçayı, beş yıllık aradan sonra yaptığı ilk canlı performansta, 
New York Lincoln Center’da seslendirir, gitarda Mike Stern, davulda 
Al Foster, perküsyonda Mino Cinelu, saksafonda Bill Evans ve basta 
Marcus Miller'dan oluşan grubu ile. Bu konser kayıtlarından oluşan 
We Want Miles albümü, 1982 Grammy En İyi Solo Enstrümantal 
Performansı Ödülünü kazanır. 

Miles Davis otobiyografisinde Betty için "çok yetenekli, çok genç ve 
vahşi" der ve kısa ilişkilerine rağmen kendisini rock ve fusion caz 
dünyasına soktuğu için Betty'ye teşekkür eder. Biz de hiçbir dönem, 
müzikal ve felsefi anlayışlarından taviz vermeyen bu ikonik sanatçılara 
teşekkür ediyoruz!
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Osman ENFİYECİZADE
Konser Arkası

Çoçukluğunuzu ve müzikle nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız?
Ukrayna'nın Kiev kentinde müzisyen bir ailede dünyaya geldim. 
Ebeveynlerimin her ikisi de harika birer piyanist, amcam da bir 
kemancı. Kendimi bildim bileli evimiz hep müzikle doluydu.Doğduğum 
günden, hatta anne  karnından itibaren müzik benim bir parçamdı. İlk 
öğretmenlerim, Rus ekolününönden gelen temsilcileri olarak kabul 
edilen ebeveynlerimdi. Birbirleriyle tanıştıklarında ikisi de Moskova 
Konservatuarı'nda okuyorlarmış. 18 yaşıma kadar resmi öğretmenim 
babam Borys Fedorov oldu. Bugün hala piyano profesörü olan annem ve  

babam hayatımda çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Çocukluğumdan 
itibaren her iki ebeveynim hayatımın uzun ve çok önemli döneminde 
müzik konusunda benim her daim ana rehberim oldular.İkiside 
ana teknikler ve müzikal temelimi oluşturmama, kendi müzikal 
yaklaşımımı ve hayal gücümü geliştirmeme, tarzları anlamama, harika 
kayıtlarla tanışmama ve en önemlisi -  doğal bir şekilde müzik yapma 
konularında beni hem teşvik ettiler hem de yardımcı oldular.

Genel olarak alışılmadık bir çocukluk geçirdim. Kiev'de okuduğum 
Lysenko adındaki müzik alanında uzmanlaşmış okul sadece konser 
sanatçıları hazırlamaya odaklanmış bir müzik okuluydu. Evde iki 
müthiş öğretmenim olması sebebiyle okuldaki bazı günler izinli 
sayılarak bireysel bir çalışma programına sahip olmama izin verildi. 
Bu sayede her gün okula gitmek yerine evde her gün birkaç saat piyano 
çalışmaya ve farklı klasik konserlere gidebilmeye odaklanabildim. 
Bu program sayesinde 10-11 yaşlarımdayken normalde günde 3-4 
saat piyano çalışmak yerine günde 8-9 saat daha çok çalışabildim. 
Bana tanınan bu esneklikler ve çok çalışmak beni çocuk yaşlarımda 
inanılmaz geliştirdi. Her zaman sahneye çıkmaktan çok büyük keyif 
aldımhiçbir zaman sahne korkum olmadı ama her sahneye çıkışımda 
o heyecanı yaşamak bana müthiş keyif veriyordu.Daha çocukken 
birçok uluslararası yarışmaya katıldım ya da sayısız festivalde 
sahneye çıktım. Ukrayna çevresindeki ülkelerde birçok  farklı öğrenci 
konserleri verdim.  15 yaşımda iken artık profesyonel anlamda  yurt 
dışında resitaller ve orkestralarla konserler vermeye başlamıştım.

Müziğe dair ilk tutkularınız, ilham aldığınız veya 
etkilendikleriniz kimlerdi?
Çocukken Martha Argerich, Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein'ın 
gibi büyük müzisyenlerin farklı kayıtlarını dinlemek benim için tutkuydu 
diyebilirim. Ama müzik hayatımın başlarında ve her zaman bir 

Ukrayna'nın Gururu Anna FEDOROVA

Piyanonun Kraliçesi İle Bir Söyleşi
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Lev Naumov (1925-2005) figüründen ilham aldım. Harika bir müzisyen 
ve Moskova Konservatuarı profesörüydü. Onunla şahsen hiç tanışma 
şansım olmadı ama onun yetiştirdiği birkaç öğrencisiyle tanışma ve 
birlikte çalma sansım olmuştu.Ayrıca Moskova'da okurken onunla 
tanışan ebeveynlerimden onun hakkında birçok hikaye dinledim. 
Naumov'un müthiş renkli bir hayal gücü olan ve müzikteki alışılmadık 
metaforları benzersiz renkleri veya karakterleri bulma konusunda 
eşsiz bir dehaya sahipmiş. Aynı zamanda "konuşan parmaklara" 
büyük önem verir ve piyanoya şarkı söyletircesine çalma konusunda 
inanılmaz tutkuluymuş. Ki doğası gereği piyano vurmalı bir enstrüman 
olduğu için bu başarması gerçekten zor olmasına rağmen bunu 
başaran üstün bir yetenekmiş.

Verdiğiniz en unutulmaz performansınızı ve o konseri özel 
kılan neydi anlatır mısınız?
Kariyerimin ilk yıllarından ama benim için en unutulmaz performansımı 
anlatmak isterim. Belki şu ana kadar gerçekleştirdiğim en iyi 
performansım değildi ama muhtemelen benim için en unutulmaz 
konserimdi. Bu 16 yaşındayken Amsterdam Concertgebouw'dailk 
defa sahneye çıktığım performansımdı. İlk kez bu kadar ünlü ve her 

yönden inanılmaz bir salonda sahneye çıkıyordum. Chopin 2. Piyano 
Konçertosunu Carlos Miguel Prietoyönetimindeki "Birleşmiş Milletler 
Filarmoni Orkestrası" eşliği ile çalıyordum. Her nasılsa ilk notadan 
itibaren elimden gelenin en iyisini yapamayacağımı hissettim. Ayrıca 
bir şekilde sanki sahnede değilde sanki koridorda ya da balkonda 
bir yerdeymişim gibi kendimi uzaktan duyabildiğimi hissettim ... O 
üzerimdeki tüm stres ve baskı bir anda yok oluverdi ve sadece harika 
bir piyanonun, büyülü akustiğin, ve harika bir orkestra ile çalmanın 
keyfini yaşıyordum. Ve tabii ki Chopin'in dahi müziğinin verdiği keyiften 
bahsetmemek olmaz. Sanırım o ana kadarki gerçekleştirdiğim en iyi 
performansımdı ve benim için gerçekten çok özeldi.

Siz çalarken, dinleyici notaları ya da müziğin adeta onlara 
çarpıp parçalandığını kısacası bastınız her notayı içlerinde 
hissedebiliyor ama siz bunu çok yumuşak ve de nazikçe 
yapıyorsunuz? Bunu nasıl başarıyorsunuz ?
Müziğinkuvvetinin ya da yoğunluğunun illa yüksek sesle ortaya 
çıkması gerekmez. Bazen aradaki sessizlik size binlerce notadan 
daha fazlasını anlatabilir ve ya yumuşak dinamiklerle çaldığınız 
duygusal açıdan en yoğun anlar, en büyük zirvelerden daha çarpıcı bir 
etki sağlayabilir. Bir icracı olarak misyonum sadece müziğin içinde 
barındırdığı duyguları hissetmek değil, aynı zamanda konser salonunu 
dolduran her birdinleyici için müziğin özünü ortaya çıkarmak ve müziğin 
canlandırılmasını sağlamaktır. Bu da solistle seyricinin paralel duygu 
yoğunluğunda ortaya çıkan inanılmaz bir sinerjiyi birlikte hissetirecek 
bağı kurar. Büyük bir güç üretebilmek için insanın çok büyük olması 

gerekmez. Bazen piyanodan büyük, kaslı bir adama göre daha derin 
ve daha güçlü bir ses çıkarabilen çok naif bir kız görebilirsiniz! Her şey 
piyanoya yaklaşımınızın ne olduğuna ve nihai sonucu elde etmek için 
ağırlığınızı nasıl dağıttığınıza bağlıdır. Ana kural "Ses ne kadar güçlü 
olursa olsun - asla zorlanmamalı veya sert olmamalıdır!"

Şimdiye kadar kariyerinizdeki  en büyük meydan okuma ya da 
imtihanınız neydi?
"Hiçbir fırsata HAYIR dememeyi öğrenmek"

Harika bir müzisyen bir keresinde bana hiçbir fırsata HAYIR demememi 
tavsiye etti. Dedi ki: "Bir hafta içinde daha önce hiç çalmadığın bir 
Mozart piyano konçertosunu icra etmen istenirse  "EVET" de ve sonra 
bunu nasıl yöneteceğini düşünün". Bunu bana söylediğinde daha 16 
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yaşındaydım ancak ben bu vizyonu uzun yıllar benimsedim ve bir 
fırsata asla "hayır" dememeye ve her zaman bir olurunu bulmaya 
çalıştım. İnsanın yetenekleri ve kapasitesi, genellikle kullandığımız 
miktardan çok daha büyük!!! Bu yüzden, bir şekilde, bazen hayal 
edilemeyecek çılgınlıklıktaki  programları kabul ederek, her seferinde 
üstesinden gelmeyi her zaman başardım! Olumlu tarafı, kendime asla 
pes etmemeyi, çok çalışmayı ve bazen kendimi sınırlara zorlamayı 
öğrettiğim. Ama elbette bazen zor ve çok stresliydi! Zamanla işleri 
kendim için biraz daha az stresli bir şekilde planlamayı öğrenmeye 
başladım, böylece sadece tüm konserlere ve heyecan verici projelere 
evet demeyi değil, aynı zamanda nasıl yapılacağına dair daha lojistik bir 
şekilde düşünmeyi de öğrendim. Bu 
felsefe ile daha iyi olduğum doğru, 
ancak planlamada gerçekçi olmam 
gerektiği için ve bazı konserler 
zamansızlık sebebiyle programıma 
sığdıramadığım için"hayır" demek 
benim için en zor kısım olmaya 
devam ediyor!

Hiç zor bir müzisyen ya da şefle 
çalıştınız mı? Ve bu size bir şey 
öğretti mi?
Zor derken neyi kastettiğinize bağlı... 
Bazen farklı müzikal boyutlarda 
olduğum, birbirimizi anlamadığımız 
yada anlaşamadığımız şeflerle 
çalmak zorunda kaldım... Tabii 
ki bunlar kariyerimin en parlak 
deneyimleri değildi! Orkestra ile 
her performansta onlarla bire 
bir ile bağ kurmak çok önemlidir, 
çünkü orkestra ile bir konçerto 
çalmak oda müziği yapmaya 
benzer. Solistin, orkestra şefi ve 
orkestra müzisyenleriyle müzikal 
diyalogları, müzikal tartışmaları 
ve bir araya gelme anları olması 
gerekir! Bunu yapmak, her taraftan 
belirli bir esneklik, bazen belirli 
tavizler gerektirir. Müziğin tek bir şekilde ve ya kalıpta icra edilmesi 
gerektiğine inanmıyorum - herkesin kendi vizyonu var ve eğer ikna 
ediciyse ve müziğin tarzına ve özüne aykırı değilse - olmaya hakkı 
var! Her performans ve yorumda "olmazsa olmaz" olan şey, müziğin 
samimi ve canlı olması gerektiğidir!

Çok geniş ve derin bir eser repertuarınız var, ve her sezon 
repertuvarınızı yeniliyorsunuz. Eser seçimlerinizi nasıl 
yapıyorsunuz?
Şunu söylemek isterim ki piyano repertuvarı çok zengin ve bu 
enstrüman için yazılmış tüm harika şaheserleri öğrenmek  ve çalmak 
için bir ömür maalesef yeterli değil! Bu sebeple repertuvar oluştururken 
ana hedef her zaman kendi çalmak istediğim eserleri tematik bir fikir 

başlığı altında seçmem yönünde olmuştur. Her program için tematik 
bir konsepte sahip olmak veya parçalar arasında büyüleyici bağlantılar 
bulmak her zaman büyüleyicidir. Ayrıca bazen solo resitallerime farklı 
sanat formları getirmeyi de seviyorum. Örneğin, belirli parçaların 
performanslarınabu eser için önceden hazırlanmış videolarları dahil 
etmek. Ya da müziği şiirle birleştirmek gibi…

En sıradışı sahne anınızı anlatır mısınız?
Sıra dışı yerlerde performans sergilemeyi de seviyorum., Fransa'daki 
"Violon sur la sable" festivalinde ki konser deneyimim gelmenin 
tam anlamıyla çılgıncaydı. Konser alanı ve devasa kolonlarla sahne 

deniz kenarına ve kurulmuştu ve 
50.000'den fazla kişinin katıldığı 
bir etkinlikti. Zaten konser vermek 
için oldukça muazzamolan ortama 
birden değişen hava ile doğanın 
güçleri de katılmaya karar verdi!!! 
Çaykovski Piyano Konçertosu No.1 
çalmaya başlamıştım ki bir anda 
fırtına koptu. Fırtına saçlarımı 
savuruyor, piyano tuşlarını bile  
göremeyeceğim kuvvette eserken 
zaman zaman çakan şimşekler 
ve gök gürültüsü doruklara 
katılıyorduve benim durmaya hiç 
niyetim yoktu! Bu performans 
sırasında doğa ile birleştiğimi 
hissettim, gerçekten özel ve güçlü 
bir şeydi!

Bir müzisyen olarak başarı 
tanımınız nedir?
Başarıyı maddiyatla ve yüksek 
kazançla özdeşleştirmek yaygındır 
bir algıdır. Tabii ki bunun önemi 
yadsınamaz, ancak müzisyen veya 
genel olarak sanatçı için bence 
önce gelen şey - sanatsal tatmin!- 
olmalıdır  Sevdiğiniz müziği, 
birlikte çalmaktan keyif aldığınız 

müzisyenler ile icra edebilmek, kendi yaratıcı projelerinizi üst düzeyde 
gerçekleştirebilmek ve en önemlisi sanatınızı paylaştığınız izleyiciler 
tarafından talep görmek ve takdir edilemek bence başarının gerçek 
tanımıdır.

Geçmişte sizin için piyanonun anlamı neydi, şimdisizin içi ne 
ifade ediyor?
Küçük yaşlardan beri kuyruklu piyanolara hayran kaldım. Nefes 
aldığım ilk günden beri sürekli sesini duyduğum bu muhteşem, büyük 
enstrüman "enstrümanların kralı" olarak adlandırılıyordu. Bir bakıma 
çok sevdiğim piyano sesi işitsel anlamda ve  bilinç altımda benim 
için ev ve evde olma duygusunun ta kendisiydi. Her sabah küçükken 
piyano sesleriyle uyandığımı hatırlıyorum, çünkü babam her zaman 
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sabahları pratik yapıyordu. Piyano olanakları çok geniştir ve ses çok 
zengindir. Piyano çalarken çeşitli enstrümanları taklit etmek, bütün 
bir orkestraymış gibi hayal etmek de mümkün! Ses rengi paletinin 
sonsuzluğunda piyanonun olanaklarını keşfetmeyi, benzersiz sesini 
ve olabildiğince çok tonunu bulmaya çalışmayı her zaman seviyorum. 
Şimdi piyano çalarken kendimi piyanonun ayrılmaz bir parçası gibi 
hissediyorum, herhangi bir ayrılık olmadan, sadece bir oluyoruz…

Şu an dinlemeyi en sevdiğiniz klasik albüm hangisi?
Ooo, sevdiğim pek çok harika albüm var, hangi birini söylesem 
bilemiyorum!

Ama şu aralar favorim Eugeny Mravinsky tarafından yönetilen 
Leningrad Filarmoni Orkestrası'nınçaldığı Tchaikovsky' nin sert 
senfonileri No. 4 / 5 / 6' yı dinlemek.

Son dönemde kaydettiğiniz albümlerden bahseder  misiniz? 
Ve yeni planlarınız var mı?
Şu anda merkezi Hollanda'da bulunan prestijli uluslararası plak şirketi 
Channel Classics ile anlaşmalıyım. İşbirliğimizi 2018 yılında başlattık 
ve şimdiye kadar iki solo CD, bir orkestralı CD ve iki ikili CD içeren 5 
farklı albüm çıkardık. Şu anda onlarla birlikte iki CD daha kaydedildi 
ve 2021 sonbaharında piyasaya sürülecek ve önümüzdeki sezon 3 
kayıt daha kaydedilecek. Channel Classics ile kaydettiğimiz ilk solo 
albümün adı "Four Fantasies", ikinci solo albümün adı "Storyteller", 
üçüncü kaydım Rachmaninoff albümü, dördüncü albüm harika 
viyolacı ve sevgili arkadaşım Dana Zemtsov ile kaydettiğimiz 2020 
yazında yayınlan"Siluetler" ve beşinci albümüm Nicky Schwartz ile 
kaydettiğimiz ve daha Mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürülen 
"Stolen Pearls" albümümüz.

Sahnede performans sergileme yaklaşımınız nedir ve neyi 
amaçlarsınız?
Bence sanatçıların en önemli amaçlarından biri insanların yüreğine 
ışık tutmaktır. Hayatta zor dönemlerden geçen veya ciddi şekilde 
hasta olan insanlardan sık sık mesajlar alıyorum ve müziğimin 
zor zamanları atlatmalarına yardımcı olduğunu, karanlık anlarda 
umut ve ışık getirdiğini söylüyorlar. Bunu duyduğumda çok mutlu 
oluyorum çünkü bunun müziğin en büyük amaçlarından biri olduğunu 
düşünüyorum! Ben performans sergilediğimde,konserimden sonra her 
insan bazı güçlü duygular deneyimledikten sonra salonu terk ettiklerini 
ummaktayım. Amacım onları duygusal anlamda hareketegeçirmek, 
belki güldürmek, ağlatmak ya da mutlu etmektir ama asla kayıtsız 
kalmamaktır.

Bir sanatçı olarak üzerinizde en büyük etkisi olan kişiler 
kimlerdi?
İlk öğretmenlerim olan ebeveynlerimin benim üzerimde büyük bir 
müzikal etkileri olduğunu zaten ifade etmiştim. Aynı zamanda ailemle 
benzer yaklaşımlara sahip müzisyenlere, özellikle de harika müzisyen 
ve Moskova Konservatuarı profesörü Lev Naumov'un öğrencilerine 
kendimi yakın hissediyordum. Onunla hiç tanışmamış olsam da figürü 
benim için her zaman büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Kesinlikle 
benzersiz, renkli bir hayal gücü vardı ve müzikteki alışılmadık 
metaforları benzersiz renkleri veya karakterleri bulmada çok yardımcı 
olabilirdi. Ayrıca "konuşan parmaklara" büyük bir önem verdi ve 
piyanoyu, doğal olarak vurmalı bir enstrüman olarak elde edilmesi 
o kadar kolay olmayan bir şarkı enstrümanı olarak gördü. Tabi evde 
de çok sayıda plağımız vardı ve ben çoğunu büyürken dinledim. 
Sanatçı olarak benim için büyük ilham ve örnek olanlar arasında 
Martha Argerich, Vladimir Horowitz, Van Cliburn, Ivo Pogorelic, Alfred 
Cortot… Bence her piyanistin bana farklı şekillerde ilham verdiğini 
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düşünüyorum - renkler, yaratıcılık, asalet, heyecan ve risk alma, 
virtüözlük. Her gün öğreniyordum ve her gün meslektaşlarımdan, 
çellistlerden, kemancılardan, orkestra şeflerinden de öğreniyorum… 
Müzisyen olarak gelişmek hiç bitmeyen bir süreçtir ve asla bitmeyen 
bir ilham kaynağıdır!

Sonra tabii ki öğretmenlerim Leonid Margarius ve Norma Fisher vardı. 
Her biri bana gerçekten çok şey verdi ve bir müzisyen ve sanatçı olarak 
gelişmeme ve olgunlaşmama yardımcı oldu. Benim için büyük bir etki 
Menahem Pressler olmuştur. Onunla 2012 yılında Chopin Sonata 
No. 3 üzerinde çalıştığımız Verbier Festivalinde kesinlikle büyülü 
bir ders aldım. Kendisi gerçek bir sihirbaz ve piyanodan alabileceği 
renkler farklı bir dünyadan gibi. Doğrudan kalbinize giderler! Müzikal 
gelişimimde çok önemli bir rol de Andras Schiff oldu. Onunla son iki 
yıldır düzenli olarak çalışıyorum ve her seferinde bana büyük bir ilham 
ve gelişim desteği sağladı. Derin bilgisi ve asil, doğal müzik yaklaşımı 
çok özeldir.

Ancak bir sanatçı olarak en büyük müzikal etkiden bahsedecek olursak, 
bir piyanistten değil, İngiliz çellist Steven Isserlis'ten bahsetmeliyim. 
Onu ilk kez Verbier Festivali'nde (yine 2012'de) duyduğumdan beri 
büyülenmiştim. Müzik yapımı, hayatımda duyduğum en etkileyici ve 
dokunaklı olanı. Aynı zamanda basit ve doğaldır. Nefes alıyormuş gibi 
oynuyor. Sanat yönetmenliğini yaptığı Prusya Koyu'ndaki Uluslararası 
Müzisyenler Semineri'nde Londra'daki (2013-2015) eğitimim 
sırasında onunla birkaç yıl boyunca oda müziği dersleri aldığım için 
şanslıydım. Bütün gün odada oturup diğer çellistlerle onun derslerini 
dinleyebilirdim. Sanatsal hayallerimden biri de onunla ikili bir resital 

oynamak, umarım bir ara olur.

Harika sanatçılarla iş birlikleri yapıyorsunuz, oda müziği 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Müzikal bir eşleşme yaptığınız böyle bir partnerle oda müziği 
çaldığınızda, gerçekten inanılmaz müzik sonuçları elde edebilir ve 
birlikte müzik yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz! Aynı zamanda sizi 
müzikal olarak büyük ölçüde geliştirir - gerçek bir iletişimci olursunuz, 
görüş ve fikirlerinizi paylaşırsınız, birbirinizi zenginleştirmenin sürekli 
bir süreci vardır. Partnerinizle - sürekli müzikal bir diyalog içindesiniz, 
onun geçişlerine tepki veriyorsunuz ve sizinkini de gönderiyorsunuz. 
Esnek olmak ve canlı müzik yapabilmek, her zaman bir doğaçlama 
unsuruna sahip olmak çok önemli. Oda ortaklarımda gerçekten takdir 
ettiğim şey bu, asla klişe oynamıyoruz ve performans sırasında her 
zaman özgürlüğe yer bırakmıyoruz.

Oda müziğine olan gerçek aşkım 2012'de Verbier festivalinde başladı. 
İlk olarak, orada bazen kalıcı toplulukların (Ebene dörtlüsü gibi) ya 
da Dünya solistlerinin, büyük karizmaya ve kişiliğe sahip yıldızların 
olduğu çok sayıda harika oda konserlerine katıldım. - samimi ve rahat 
bir ortamda birlikte müzik çalan ve gerçek bir duygu, iletişim havai 
fişekleri üreten ve aynı zamanda kendiliğinden olan her şeyden büyük 
bir vızıltı alan! Bazı yönlerden, bu konserler bende harika orkestra veya 
resitallerden daha büyük bir etki yarattı.

Sık sık birlikte çaldığım harika müzisyenlerden bazıları: Benedict 
Kloeckner, Dana Zemtsov, Daniel Rowland, Maja Bogdanoic, Anastasia 
Kobekina, Georgy Kovalev, Marcelo Nisinman, Eldbjorg Hemsing, 
Nicky Schwartz.

Nicky Schwartz sizin için ne ifade ediyor?
Nicky Schwartz benim kocam, en sevdiğim kontrbasçım ve genel 
olarak en sevdiğim müzisyenlerden ve oda müziği ortaklarından biri. 
O benim en büyük desteğim, sıkı eleştirmenim ve hem müzikal hem de 
müzik dışı maceralar için suç ortağım!
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Aşk ikilisi "Oyster Duo" dan bahseder misiniz?

Nicky ile 6,5 yıl önce Brezilya, Joao Pessoa'da harika bir festivalde 
tanıştık. Onu ilk gördüğüm zamanı canlı bir şekilde hatırlıyorum. Gece 
geç oldu… Festivalin başlamasından birkaç gün sonra Brezilya'ya geldi. 
Ben ve birkaç müzisyen sahil barda oturup son içkimizi içiyorduk. 
Sonra Nicky'nin arkasından bir yaydan başka bir şey olmadan bize 
doğru yürüdüğünü gördüm. Kontrbas dahil hiçbir valizinin Brezilya'ya 
gelmediği ortaya çıktı. Yolculuk yaptığı Lizbon'da bir grev vardı ve 
uçaktaki hiçbir yolcunun bavullarından hiçbiri Brezilya'ya ulaşamadı.
Sonraki günlerde Nicky'nin basının kim bilir ne kadar zaman kaybettiği, 
kim bilir nerede olduğu konusunda ne kadar soğuk olmasına şaşırdığımı 
hatırlıyorum... Rahatlamış görünüyordu, iyi bir ruh hali içindeydi ve 
tüm konseri bir kontrbasla çaldı. Geldikten sonraki ilk gün ders verdiği 
Brezilyalı öğrenci. Nicky'nin çaldığını ilk duyduğum an kulaklarıma 
inanabiliyordum! Bu şekilde hiç kontrbas sesi duymadım! Ve Nicky'nin 
sevgili güzel İtalyan enstrümanı bile değildi! Dışavurumculuğu, sıcak 
sesi, geniş renk yelpazesi ve inanılmaz virtüözlüğü ve sanatı kalbimi 
anında kazandı! O festivalde birlikte oynama şansımız olmadı, ancak 
birkaç hafta sonra Benedict ve ben, Nicky'nin o zamanlar yaşadığı 
Hollanda'da bir tur yaptık ve Nicky'yi sürpriz bir misafir olarak birkaç 
toplantıya katılmaya davet ettik. Amsterdam Concertgebouw'daki 
resitalimizde parçalar. Bu, birlikte ödeme yaptığımız ilk seferdi. Tam 
o sıralarda Nicky ve ben de bir çift olduk ve tabii ki ikili olarak birlikte 
oynamaya çalışmak için sabırsızlanıyorduk. İlk buluşmalarımızın çoğu, 
çok taze ve lezzetli istiridye sattıkları Amsterdam'daki gıda pazarında 
geçirdik. Geç kahvaltı için oraya gitmeyi sevdik. Bir keresinde istiridye 
yerken ikilimizden bahsetmeye başladık ve adını bulmamız gerektiğini 
söyledik. Oyster Duo böyle doğdu. Tıpkı müzik gibi istiridyelerin 
de afrodizyak etkisi olabilir. Dahası, denizin vahşi tadı ile birleşen 
istiridyelerin narin ve rafine nitelikleri, özgürce çalınan ve terk edilen 
sofistike müzik yapımının birleşimine benzer bir şekilde.

Piyano ve müzisyen olmanın dışında hayatınız nasıl? Bundan 
bahseder misin?
Genel olarak çok maceracı biriyim. Hayatta eşsiz ve heyecan verici 
deneyimler yaşama fırsatına asla hayır demem. Neyse ki mükemmel 
bir eşleşme buldum ve Nicky bu açıdan oldukça benzer. Öyleyse… 
Konserler arasında bir ara olduğunda ve ikimiz de ücret ödüyoruz - 
kendimize bir macera buluyoruz! Bazen seyahat etmek olabilir, bazen 
güzel bir şatoda kalmak kısa bir gezi olabilir, bazen yelken veya dağ 
bisikleti veya yeni bir mücadeleye girişmek ve örneğin bir film yapmak 
olabilir! Geçen yıl, belirli müzik parçaları için müzik videoları yapma 
konusunda oldukça tutkulu hale geldik. Bu unsuru konserlerimize bile 
uyguladık - bu parça için özel olarak hazırlanmış önceden hazırlanmış 
videoyla canlı performans sergiledik.

Genel olarak, hayatı dolu dolu yaşamanın ve olabildiğince tadını 
çıkarmanın, her zaman pozitif kalmanın ve her durumda iyi taraf ve 
yeni fırsatlar bulmanın önemli olduğuna inanıyorum!

Son olarak bize son çalışmalarınızdan bahseder msiiniz?

"Shaping Chopin" benim geçen sonbaharda çıkardığım albümüm. 
Chopin'in yazdığı tüm valsleri, mazurka ve noktürünleri özenle 
kaydettiğim benim için çok özel bir albüm. Channel Classics için 
kaydettiğim altıncı albümümde adeta Chopin'in eserlerinin bir 
resitalini gerçekleştiriyorum. 2020 yılı şimdiye kadar yaşadığım en 
garip ve en yalnız yıldı. Dünyada, birçoğumuz bilinmeyenin korkusunu, 
hayal kırıklığını ve hissini aşmak için kendi yolumuzu bulmak zorunda 
kaldık. Herkes bu durumu kendi yöntemi ele aldı ve elinden geldiğince 
kendi huzurunu sağlayabildi. Bende bu süreçte kendimi Chopin'in 
müziğine dalarken ve derinliklerinde kaybederken o huzuru buldum. 
Ve bu albümle o huzuru dinleyecilerimle paylaştım.
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Ö ğrencilik yıllarımdan beri beni en çok etkileyen besteci 
J. S.Bach (1685-1750) olmuştur. "Kendinden önceki 
bestecilerin zirvesi, kendinden sonraki bestecilerin 

öncüsü" olmak nasıl bir şeydir? Hemen tüm dünyada "Müziğin 
Babası" kabul edilen o büyük bestecinin başardıkları, düşünebilme 
sınırlarımızın çok ötesinde olduğu için yaptıklarına akıl erdiremeyip 
(70'li yıllarda çok popüler olan Erich von Däniken teorilerinin etkisiyle) 
J.S.BACH ile ressam (ve aynı zamanda heykeltıraş, mimar, anatomist, 
mühendis olan) Leonardo da Vinci'nin (1452-1519) uzaydan gelmiş 
olabileceklerini düşünürdüm.

6 Haziran 2018 tarihinde Leipzig Thomas Kilisesinde (Thomaskirche) 
bulunan mezarını ve kilisenin yanındaki Bach Müzesini ziyaret için 
gittiğimde Bach'ın mezarıyla ilgili çok ilginç bilgiler vekaynak isimleri 
almıştım. Edindiğim bilgileri ve çektiğim fotoğraflardan bir kaçını Siz 
sevgili okuyucularımızla da paylaşmak istedim.

Dünyanın en büyük bestecisine bir mezar taşı bile nasip 
olmamıştı ve…

1748'de başlayan görme kaybı, ardı ardına geçirdiği başarısız iki 
göz ameliyatı, şeker hastalığı ve son günlerinde gelen felç yüzünden 

sağlığı bir hayli bozulup ömrünün son günlerini yatakta geçirmek 
zorunda kalan Bach, 28 Temmuz 1750'de hayatını kaybetti. 31 
Temmuz 1750'de, meşe bir tabut içinde Leipzig Johannis Kilisesi 
yanındaki (Johanniskirchhof) mezarlığa gömüldü, ancak mezar taşı 
konulmadığı için yeri zaman içinde bilinemez oldu. Nitekim, Bach'ın 
mezarını ziyaret etmek isteyen Robert Schumann, Neue Zeitung für 
Musik'teki "Beethoven Anıtı" (Monument für Beethoven) başlıklı 
makalesinde (1836) "Bir akşam, büyük bir adamın dinlenme yerini 
ziyaret etmek için Leipzig Kilisesi'nin avlusuna gittiğini, saatlerce 
her yeri aramasına karşın ‘J.S.Bach' (diye bir mezar) bulamadığını, 
mezar kazıcısına sorduğunda adamın belirsizce başını sallayıp 
‘Burada Bach çok' dediğini" yazmıştır.

Robert Schumann, Monument für Beethoven, Neue Zeitschrift für 
Musik (24 Haziran 1836), 4. Band. No:51, s.212, MDZ Münchener 

Digitale Bibliothek

Alman ressam Heinrich Heinlein'de, 1844'de Leipzig'de yayınlanan ve 
oradakieski /yeni anıtlar üzerindeki tüm yazıtların tam koleksiyonu 
içeren "Der Friedhofzu Leipzig" (Leipzig Mezarlığı) başlıklı eserinde 
(s.202) "Bulunduğu yerdeki ölüm kayıtları zamanla hasar görüp 
okunaksız hale gelmiş olduğu için Johann Sebastian Bach'ın mezarını 
belirlemek olanaksızdı" demiştir.
 

Heinrich Heinlein, Friedhofzu Leipzig, Leipzig 1844, s.202 
MDZ München, Bayerische Staatsbibliothek

JOHANN SEBASTIAN BACH'IN MEZARIJOHANN SEBASTIAN BACH'IN MEZARI
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1894'teki aramalarda bulunan meşe tabut ve içindeki kemikler

Bach'ın 21 Mart 1885'teki 200. doğum gününde, Johanniskirche'nin 
güney tarafına, şehir arşivcisi Gustav Wustmann tarafından tasarlanan 
ve üzerinde "Johann Sebastian Bach 31 Temmuz 1750'de eski 
Johanniskilise avlusunun bu tarafına defnedildi" (AufdieserSeite/ 
desehemaligen Johanniskirchhofes/ wurde/Johann Sebastian 
Bach/am 31. Juli 1750 begraben) yazılı bir plaket yerleştirildi. 
Yeni bir Johanniskirche inşa etme kararının hemen arifesinde, 
N.F.G.Tranzschel, Bach'ın mezarını aramak için bunu fırsat olarak 
kullandı. Zamanın kaynaklarına göre, Bach'ın mezarı kilisenin güney 
tarafındaki kapıdan altı adım öndeydi. Bach'ın mezarını arayabilmek 
için kilisenin güney tarafında zeminin iki buçuk metre derinliğe kadar 
kazılması Leipzig Kent Konseyince onaylandı. 22 Ekim 1894 öğleden 
sonra nefin güney duvarı yıkılırken mezar kazıcılar içinde yaşlı bir 
erkek iskeleti bulunan ve Bach'a ait olduğu tahmin edilen meşe tabutu 
buldular.

Anatomi profesörü Wilhelm His'in incelemeleri

Aramalara katılan Prof. Wilhelm His (1831-1904), meşe tabuttan çıkan 
ve yaklaşık 1.66 metre boyunda görünenerkek kemiklerini (özellikle 
kafa tasına yoğunlaşarak)inceleyip heykeltıraş Carl Seffner (1861-
1932) ile birlikte yüzünü yeniden yapılandırdı vekemiklerin Bach'a 
ait olduğu görüşüne vardı. Leipzig Kent Konseyi, 8 Mart 1895'te, 
meşe tabut içindeki iskeletin J.S.Bach'a ait olma olasılığının yüksek 
olduğunu açıkladı. Ayrıca meşe tabutun üzerindeki yaşlı kadın iskeleti 
ve mezarda bulunan bir yüzükten dolayı, aramaya katılanlar, J.S. Bach 
ve Anna Magdelena Bach'ın mezarını buldukları görüşünde birleştiler.

Bach'a ait olduğu düşünülen kemiklerin yeniden defni

His'in incelemeleri ve Leipzig Kent Konseyinin onayıyla Bach'a ait olma 
olasılığı yüksek kabul edilen kemikler ile kazısı sırasında çıkarılmış 
olan şair ve filozof Christian Fürchtegott Gellert'in kemikleri, Fransız 
kireç taşından yapılmış lahitlerde Yeni kilisenin koro basamaklarının 
önünde özel olarak oluşturulmuş bir mahzene konuldu.

 

1930 civarında Leipzig'deki Johanniskirche'deki Bach-Gellert 
mahzeni

https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_F%C3%BCrchtegott_Gellert#/
media/Datei:Bach-Gellert-Gruft_1930.jpg

Johannis kilisesinin güney duvarına, "Büyük Thomaskantor Johann 
Sebastian Bach, şimdiki kilise duvarının bu noktasında toprağa 
verildi + Eski kilise nefi yıkılınca, mezar 22 Ekim 1894'te açıldı, yeni 
binanın tamamlanmasından sonra, Bach'ın kemikleri, 16 Temmuz 
1900'de sunağın altındaki mahzende gömüldü" yazıtı kondu.

Thomas Kilisesindeki son Bach mezarı

4 Aralık 1943'te Leipzig'e yapılan bombalı saldırıda yeni kilisenin 
yanması üzerine, şehir yönetimi 19 Şubat 1949'da nefin kalıntılarını 
yıktırıp molozlarını kaldırdığında, betonarme bir tavanla sabitlenmiş 
olan lahitlerin hasarsız olduğu görüldü ve Bach'ın kemiklerinin 
1723'ten ölümüne kadar kantor olarak görev yaptığı Thomas 
Kilisesi'ne (Thomaskirche) nakledilmesine karar verildi. Bach'ın 
olduğu varsayılan kemikler, geleneğe göre bir el arabasına konularak 
28 Temmuz 1949'da Thomas Kilisesine (Thomaskirche), Gellert'in 
kemikleri ise üniversite kilisesine nakledildi. Leipzig'li mimar Kunz 
Nierade tarafından koroya giden merdivenlerde tasarlanan yeni mezar 
yeri, Bach'ın ölümünün 200. yıldönümü olan 28 Temmuz 1950'de açıldı 
ve Bach'a ait olduğu kabul edilen kemikler bugünkü son mezar yerine 
konulmuş oldu.  

Thomas Kilisesindeki kemikler Bach'ın mı?

His ve Seffner tarafından yapılan saptamaya kuşkuyla bakıp 
mezar yerinin şüpheli, yüzü yeniden yapılandırmak için kullanılan 
yöntemlerin de tartışmalı olduğunu ileri süren bazı bilim insanları 
ve çağdaş müzikologlar, Thomas Kilisesindeki kemiklerin kimliğini 
sorguluyor ve oğlu Carl Philipp Emanuel'in kesin biçimde korunmuş 
kemikleriyle bir DNA karşılaştırması yapılmasını talep ediyorlar. 
Gerçeğin ancak böyle bir DNA testiyle saptanabileceği bilinmekle 
birlikte, kilise cemaati "Bach'ın huzur içinde uyuması, huzursuz 
edilmemesi" düşüncesiyle bu tekliflere sıcak bakmadığından henüz 
böyle bir çalışma yapılmamıştır. Ancak Spiegel Bilim'de paylaşılan 
bir habere göre,Eisenach'takiBachhaus tarafından Bach'ın yüzünü 
yeniden yapılandırmakla görevlendirilen, adli yüz yapılandırmalarıyla 
ünlü İskoç bilim insanı Caroline M.Wilkinson'un (1965-), His ve 
Seffner tarafından yapılan bronz kafatası dökümü üzerinde, bilgisayar 
teknolojisinden yararlanarak, önce kas ipliklerini, ardından da yağ 
katmanlarını yeniden yapılandırarak oluşturduğu yüzün, Bach'ın 
1746'da Elias Gottlob Haumann tarafından yapılan ve ustanın model 
olarak oturduğu hayatta kalan tek tablo olduğu söylenen tablodaki 
yüzüne benzerliği, Thomaskirchedeki kemiklerin Bach'a ait olduğu 
inancını yeniden güçlendirmiştir.

Caroline Wilkinson'un, Bach'ın bronz kafatası dökümünden 
yararlanarak gerçekleştirdiği yüz yapılandırması. Spiegel Bilim
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/computergrafik-

bachs-gesicht-rekonstruiert-a-538452.html
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Camera Obscura

P andeminin, kalabalıkların bir araya gelmesine ket 
vurmasının ardından, sanat kurumlarının da işleyişine ve 
etkinlik içeriklerine yansıyan bu durumun17 Mart 2022 

Perşembe akşamı saat 20:00'de Elhamra Sahnesi'nde İzmir Devlet 
Opera ve Balesi Solistleri ve Orkestrası tarafından sahnelenecek 
olan, Giovanni Battista Pergolesi'nin La Serva Padrona (Hanım Olan 
Hizmetçi) operası ile yavaş ve emin adımlarla kırılmaya başladığı, 
büyük bir mutluluk ve özlemle duyurulur!

Geçtiğimiz aylarda, dekor ve kostümle sahnelenen fakat "olay akışı"na 
sahip olmadan sevilen arya ve düetlere yer verilen, Madama Butterfly 
ve İnci Avcıları gibi önemli opera eserlerinin konser sunumları ile, sağlık 
önlemlerini aşmadanve yüksek hassasiyet içeren bir kaygıyla, İzmir'li 
izleyiciyi opera fikrinden yoksun bırakmadan eserlerin sahnelenmesi 
hedeflenmiş ve gerçekleştirilmişti. La Serva Padrona ise, tüm bu 
kriterleri karşılayan, sahne üstü ve sahne ardındaki kalabalığı görece 
az olan, kısa ve oldukça neşeli bir eser olarak, "opera" yani "orijinal" 
sunumundan ödün vermeden sahnelenebilecek bir çalışma olarak 
karşımıza çıkıyor.

Hanım Olan Hizmetçi
1733'te ilk kez sahnelenen eserin Napoli'deki Teatro San 
Bartolomeo'da gerçekleşen prömiyerinin üzerinden üç yüzyıl geçmiş 
olmakla birlikte,Pergolesi'nin başarılı opera kariyeri ise, erken ölümü 
sebebiyle sonlanmışsa da geriye çok sayıda müzikal kalitesi yüksek 
beste bırakmıştır. La Serva Padrona'nın yanı sıra Stabat Materde 

Pergolesi'nin ününü sonsuzluğa taşıyan iki eserden biri olmuştur. La 
Serva Padrona, sadece üç karakterden oluşmakla birlikte, döneminin 
sosyal mesajlarını ve mizahını bir arada barındıran kısa bir operadır.
Ayrıca, opera buffa'nın ya da komik operanın bilinen ve çoğunlukla 
kabul edilen ilk örneği olarak La Serva Padrona ya da Hanım Olan 
Hizmetçi, Gioachino Rossini ve Gaetano Donizetti'yla anılan bu türün 
perdelerini aralamış ve aynı zamanda modern müzikal tiyatroya 
da ortam hazırlamış bir eser olarak akıllara ve tarihe kazınmasıyla 
ünlenmiştir.

Uberto, huysuz ve zengin bir bekar; Serpina ise marifetli, baskın 
yapıda ve kendine güveni tam bir hizmetçidir. Kendisini "güzel, zarif 
ve nükteli" biri olarak tanıtmaktan geri kalmaz. Serpina, ömrünün 
büyük kısmını Uberto'nun evini çekip çevirmekle geçirmiş, patronunun 
kararsız ve zayıf karakterinden de faydalanmayı ihmal etmemiştir. 
Fakat bir gün, Uberto, intikam alabilmek ve otoritesini gösterebilmek 
için, evlenme düşüncesi içerisinde olduğunu ilan eder. Fakat Serpina 
kıskanır ve tek çözüm yolunun, efendisinin gelecekteki eşi olmak 
olduğuna karar verir. Bir diğer hizmetçi Vespone ile kurnaz bir plan 
hazırlamaya koyulurlar ve Serpina'nın da evlilik düşündüğü haberini 
yayarlar. Hatta evleneceği şahıs bile bellidir. Bu kişi de Kaptan 
Tempesta isminde bir beyefendi olmakla birlikte aslında Vespone'un 
kılık değiştirmiş halinin ta kendisidir. Fakat Uberto bu fikirden hiç 
hoşlanmaz, hatta bu vesileyle, Serpina'ya aşık olduğunu anlayacaktır. 
Serpina'yıTempesta'ya kaptırmayı kendine yediremez ve sonunda 
evlenirler. 

ÖZLEDİĞİMİZ OPERA SAHNEDE:ÖZLEDİĞİMİZ OPERA SAHNEDE:
LA SERVA PADRONALA SERVA PADRONA
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"Intermezzo" Sınırlarının Aşılması ve Ana Rolü Kapmak
1730'larda, opera seriaya da ciddi opera, sahnelere hükmeden opera 
türü olarak bilinmekteydi. Bu müzikal dramalar genelde kahramanların 
yer aldığı ya da mitlere dayanan hikayeleri konu edinmekteydi. Zengin 
dekorların yanı sıra, şarkı söyleme ustalığı da ciddi operada aranan 
en önemli nitelikti. Örneğin, aryaların kendine hasbir yapısı vardı ve 
üçüncü kısmı, sanatçının yetisini tekrardan gözler önüne sermek 
amacıyla, ilk kısmın bir tekrarı olmak üzere genelde üç bölümden 
oluşmaktaydı. İkinci kısım ise yeni bir melodi sunmakta veya ana 
melodiye atıfta bulunan bir melodi içermekteydi. Her bir arya, 
mizanseni ve akışı neredeyse durdurmakta, sadece şarkı söylemeye 
yoğun bir konsantrasyon atfetmekteydi. Bu konsantrasyon, sadece 
operacından değil; izleyiciden de talep edilmekteydi.

Bu tarza ait ilk intermezzolardan birisi de La Serva Padrona (Hanım Olan 
Hizmetçi) idi. Aslen, perde aralarında çalınan, yoğun olay örgüsüne bir 
mola olarak ifade edebileceğimiz intermezzo olan bu eseri Pergolesi 
kendi opera seria'sı Il prigionier superbo'ya bir bütünleyici olarak 
bestelemişti. Her iki eser de 5 Eylül 1733 yılında Napoli'de prömiyerini 
yapmıştı. İki eserin bir araya getirilmesi fikri, izleyicinin sıkılmamasını 
hedeflemekteydi. Fakat aynı zaman yüksek sanatın saf bir şekilde 
icrası kaygısı da bu şekilde karşılanabilmekteydi. Performanslarda 
artık "gerçek" bir operanın kısa bir komedi içerikli intermezzo ile 
sahnelenmesi dönemin modası haline gelmiş olduğu bilinmekteydi. 
Komedinin formülü ise basitti: gülünç bir konu ve hoş bir melodi iş 
görür durumdaydı. Karakterler ise oldukça kalıplaşmış tiplerden 
oluşmaktaydı. 

Pergolesi'nin Il prigionier superbo operası başarısızlığı sonucu 
silinip gitse de La Serva Padrona'nın kaderi, günümüze bakılarak da 
doğrulandığı üzere, sonsuza kadar opera sahnelerinde yaşamaktı. 
"Hırçın" bir hizmetçinin, "efendi"sinin karısı olagelmesini konu alan 
bir opera neden popülerliğini sürdürmekteydi? Böylesine gösterişsiz 

ve kısa bir opera nasıl olur da klasikleşmiş bir başyapıt olarak 
adlandırılırdı?

Ustaca Bir Dokunuş
Acaba kelimelerde veya hoş tınısında, yüreklere dokunan gizli saklı 
bir şey mi vardır? Bu düşüncenin önüne çoğu kez eserin "basitçe" 
komik olduğu fikrinin yüreklere dokunduğu ifadesi geçmekte ve kabul 
görmektedir. Zaten, bu eserde izleyiciyi eğitme kaygısı güdülmeden 
onları neşelendirme fikrinin ön plana çıktığı dillendirilmektedir.

Eserin librettosu ise, Gennaro Federico tarafından yazılmış olup; 
"profesyonel tiyatro"nun öncülü olarak bilinen commedia dell'arte'ın 
standartlaşmış karakterlerinden bolca esinlenilmiş ve böylece, 
oldukça "tahmin edilebilir" bir senaryo ortaya çıkarılmıştır. Eserin, 
böylesine kalıplaşmış karakterlere ve klişe bir konuya sahip olmanın 
verebileceği sıradanlıktan, Pergolesi'nin müzikal dehasıyla çıktığı 
çoğu kez ifade edilmektedir. Onun besteleriyle, eserin karakterleri 
ve konusu ustaca bir dokunuş sayesinde farklı bir hissiyat boyutuna 
taşınır.

Bir diğer ustaca dokunuşun ise İzmir Devlet Opera ve Balesi ekibinin 
dokunuşu olduğunu söyleyelim. Barış Meydan (Rejisör), Çağda 
Çitkaya (Dekor), Sevtaç Demirer (Kostüm), Sedat Özen (Işık)'den 
oluşan yaratıcı kadro ve Filiz Güneş – Burcu Sayın (Serpina), Hasan 
Alptekin – Başar Ünal (Uberto) ve Fırat Halavut – Bahadır Özdemir 
(Vespone)'den oluşan solist kadrosuna Başkemancı Tolga Kulak ve 
İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik ediyor olacak. Uzun bir 
aradan sonra, opera formunda sahnelenecek olan ilk eser olan Hanım 
Olan Hizmetçi hafif, neşeli ve müzikalitesi yüksek bir eser olarak Mart 
ayında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin programında yer alacak.
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"Eğer cazın ne olduğunu sormak zorundaysanız, cevabı asla 
bilemeyeceksiniz." diyor cazın babası olarak nitelendirilen Louis 
Armstrong. 

Cevabını bilemeyeceğimiz bu kavram, her biri kendi tanımlarında 
sorgulanmaya muhtaç "elit" ve "ezilmiş" kelimelerinden hangisine 
daha yakın? Kısaca caz müziği ezilen kesimin mi yoksa elitlerin mi 
tekelinde?  

Genele mâl olmaktan sıyırıp tarafgirliğe zorlamak sadece caz 
için yaptığımız bir şey değil elbet. Resmi kurumlarımız ve eğitim 
sistemimiz aracılığıyla bunu bizzat kendi müziğimiz üzerinde tahlil 

ettik. Müziğimizi sanat müziği ve halk müziği olarak keskin şekilde 
böldük. Sanat müziğini "havas"lara, halk müziğini "avam"lara tapuladık; 
birbirlerinden fersah fersah uzaklaştırdık. Birini dinleyen diğerine 
hâşâ kulak kabartamaz, mırıldanamazdı. Eğer ki kastlar arası bir 
sızıntı olduysa bu hoş karşılanmaz, durumu kabul uzun zaman alırdı. 
Çünkü bu ayrım bir nevi yöneticiler ve yönetenler ayrımıydı ve ne kadar 
keskin olursa o kadar iyi... Burada bir başka grup daha vardı. Onlar 
taraf olmayanlardı, yani araftakiler. Onlar için müzik müzikti; önünde 
veya arkasına eklenecek başka sıfata gerek yoktu. Sade ve sadece 
müzik! Araftakiler her iki tarafın müziğindeki nameyi de seviyor, 
keyif alabiliyordu. Zıtlıklar veya uçlarda değil, griler ve pembeliklerde 
yaşayanlar…

Elbette cazın hikâyesinde uçlar vardı. Bu hikâyedeki yönetici ve 
yöneten arasındaki sınır siyah ve beyazın farkı kadar keskindi. Siyah 
ve beyaz…

Müzikle Ayakta Kalabilenlerin Hikâyesi 

Ezilen siyahiler, yöneten beyazlar; susup daha çok ezilen siyahiler, 
daha çok ezen beyazlar. "Müzik, söylenemeyen ve hakkında sessiz 
kalmanın imkânsız olduğu şeyleri ifade eder" demişti Victor 
Hugo. İsyan cümlelerini katıksız yutmak zorunda olan siyahilerin, 
dönemdaşları Hugo'dan muhtemelen haberleri yoktu. Fakat Afrika'dan 
Amerika'ya dönüşü olmayan zoraki yolculuklarında getirebildikleri tek 
şey olan genleri Victor Hugo ile aynı fikirde olmalıydı. 

Tarlalarda çalışırken sessiz özgürlük çığlıklarının paravanı olacaktı 
müzik. Farklı bölgelerdeki köle Afrikalıların birbirleriyle iletişim 

"Cevabı Asla Bilemeyeceksiniz."
Uçlarda Caz Müziğin Varoluş Hikâyesi
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kurmasından korkan beyaz yönetici elitler onların davullarını ellerinden 
almıştı. Haberleşmenin dışında korktukları bir diğer şey davulun 
hissettireceği "evde olma" duygusuydu. Çünkü onların Amerikan 
topraklarında siyahi kimlik geliştirmelerine izin veremezlerdi. Fakat 
almayı unuttukları davuldan daha kadim ve tehlikeli bir şey vardı: 
Sesleri…

Beyaz pamuk tarlalarının tenleriyle tezat işçileri kâhyaların 
anlamayacakları şekilde özgürlük mesajlarını, vatan özlemlerini, 
ağıtlarını, yeni tanıştıkları inancın yakarmalarını ritmik "çalışma 
şarkıları"nda birbirleriyle paylaştılar. Güneş en tepedeyken tarladan 
bir ses yükseliyordu: "Zenci kardeş, ne için yaşıyorsun? Koro halinde 
cevap geliyor, başlayan ritm güneş batana kadar devam ediyordu.

Toprak sahipleri work song denilen ezgiler sayesinde kölelerinden daha 
çok verim aldıklarını fark ettiklerinden engel olmadı.  Hatta içlerindeki 
özgürlük ihtiyaçlarını dindireceğini umarak cumartesi akşamları için 
onlara eğlenme hakkı tanıdı. Tarladaki şarkılara, cumartesi akşamları 
gerçekleşen danslı eğlenceler eklendi. Müzikte on iki nota vardı; 
ama sanki kullanacakları nota da azıkları gibi kısıtlıymışçasına 
dört nota kullanarak kendilerine has bir müzik yaptılar. Dört nota 
ile anlatılan da hissedilen de oldukça güçlü duygulardı. Özgürlüğü 
aramak için mavisine daldıkları gökyüzünden ilhamla, bu müzik blues 
adını aldı. Kimi zaman neşeli ama en çok hüzünlü… İleri de BB King 
blues'un onu hüznünden sıyırdığını söyleyecek; Ma Rainey ise itiraz 
edermişçesine "Blues daha iyi hissetmek için değil, hayatı anlamak 
için başvurduğunuz bir yol" diyecektir.

Ezilenlerin özgürlük ihtiyaçlarını törpülesin diye elitler tarafından izin 
verilen cumartesi eğlencelerinde doğan dört notalı bu müziğin dünyaya 
yayılacağını  o gün kimseler tahmin edemezdi. Evet, ezilenlerin müziği 
blues; Rock'ın Roll, R&B, Soul ve Pop müziğin temellerini oluşturarak 
tüm dünyaya yayılacak ve el üstünde tutulacaktı.

Dönemin toprak sahiplerine, köle tüccarlarına, kendileri üzerinden 
kanun geliştiren elit yöneticilerine çok yakında bu müziği dinlemek 
için kuyruklara girecekleri söylense ne olurdu? Ağzından tek nota 
çıkacak siyahi kırbaçlanır mıydı? Kim bilir belki de ileride açılacak 
blues kulüplerinde hayat boyu ön sırayı kombine kapatmak şartıyla 
"Cumartesi yetmez, tüm akşamlar sizlerin olsun" der ve müziğin 
keyfini mi çıkarırlardı?

İrlandalı yazar ve şair O. Goldsmith'in "Kadınların ve müziğin yaşı 
olmaz" dediği söylenir. Belki de o yüzden cazın doğum tarihi tam 
bilinmiyor. Ancak doğum isminin jass olduğu ve kütüğünün ise New 
Orleans'ta bulunduğu söyleniyor.

Siyahîler ten renkleri dolasıyla uzun bir dönem doğuştan öteki kabul 
edilmiş ve her alanda sansürlenmişlerdi. Müzikal yeteneklerinin 
keşfedilmesi ve müzikli organizasyonlarında görev almalarıyla 
başlamalarıyla müzik enstrümanları üzerinden uygulanan sansür 
mecburen gevşetilmeye başlandı. Bu sayede önce keman; savaş 
zamanı katıldıkları askeri orkestralarda ise nefeslilerle tanıştılar. 
Ezilen siyahiler normal yaşamda çıkarmadıkları seslerini şarkılara 
saklıyor, güçlerini nefeslilerde gösteriyorlardı. 

Ezilen Siyahilerden Elit Siyahilere 

Amerikan iç savaşı ardından kölelik kalkmış ancak güneyli toprak 
sahipleri eşit yurttaşlık fikrine alışamamıştı. Artık yurttaş olan Afro-
Amerikalılar güneyde baskı, ayrımcılık ve linç edilme korkusuyla 
yaşamaktansa "Büyük Göç" ile kuzeye gitmeyi tercih ettiler. Bu göçün 
ardından Newyork Harlem'de bir getto oluştu. Harlem yayınevi, gazete, 
müzik şirketi, tiyatro ve işletme sahibi Afro-Amerikalılarla doldu. Artık 
yazarları, entellektüelleri ve yoksulları finanse edecek zengin siyahiler 
vardı. Bir dönemin "ötekileri" artık "elit" yani "yöneten" sınıfına terfi 
olmuştu. 

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Afro-Amerikalılar sosyolog 
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William Edward Burghardt (W.E.B) Du Bois'ın "Siyah elitler, siyah 
halkı özgürlüğe giden yolda eğitmelidirler" ilkesinden yola çıkarak 
beyazların önyargılarına savaş açtılar. Şiir, edebiyat ve resim alanında 
büyük eserler verildi. Langston Hughes'un "Zenci Sanatçı ve Irk 
Dağı" başlıklı makalesinde Harlem Edebiyatı'nın felsefesi açıkça 
belirtiliyordu: "Artık yarattığımız genç Zenci sanatçıları, koyu tenli 
bireylerimizi korku ve utanç olmadan ifade etme niyetindeyiz. Beyaz 
insanlar memnun olursa biz memnunuz. Olmazlarsa, önemli değil. 
Güzel olduğumuzu biliyoruz. Ve ayrıca çirkin."

Müzik her dönemde toplumlarda bir direniş gücü olarak ortaya 
çıkmayı beceriyordu. Harlem Rönasansı'nın önde gelen sanatı da 
caz; cazın sivrilen ismi yazının girişinde bizlere cazın tanımını asla 
bilemeyeceğimizi söyleyen Louis Armstrong'tu. 

"Hayatım boyunca çok siyah ve mavi miydim? / Nasıl biterdi... 
arkadaşım olmaz / Tek günahım... tenimde / Ne yaptım... bu kadar 
siyah ve mavi olmak için 

Sözler yerine daha çok hecelerle şarkı söylemeyi tercih eden bu 
meşhur trompetçi genç kuşağı da etkileyen tam bir kültür elçisiydi 
ve sayesinde caz sınıf atlamıştı. Fakat Armstrong'un uyuşturucuyla 
ilişkisi sebebiyle bazı burjuvalar tarafından düşük görülecekti. Onların 
nezdinde caz eziklerin müziği olmaya devam edecekti. Duke Ellington, 
Bessie Smith ve ardından gelen isimlerle caz -itiraz edenler sesler olsa 
da- artık Amerikan Müziği olmuştu. İleri de bu dönem cazın altın çağı 
olarak anılacaktı. Böylece Afro-Amerikalılar ırklarıyla gururlanarak 
kırsaldan çıktılar. 1960'lı yıllarda caz şarkıcıları Avrupa başta olmak 
üzerine dünyanın farklı yerlerine sanatlarını ulaştıracaklardı. Türkiye 
de onlardan biriydi.

Türkiye'ye Şaşaalı Giriş

Amerikalı cazcıların Türkiye'ye gelmesi, Türk dinleyicisinin cazı hızla 
bağrına basıp ardından uzaklaşması Nato'ya üyelikle başlayan ve takip 
eden on yıllık bir süreç. Kapitalizmin etkisiyle daha önceki benzerleri 
dışında inşaa edilen Hilton Oteli'nin 1955 Haziran ayında gerçekleşen 
masalsı açılışına Hollywood yıldızları başta olmak tüm seçkinler davet 
edilir. O şaşaalı açılışta tercih edilen müzik caz'dır. Bu durum ülkemize 
yeni yeni giren caz müziğinin kitlesini elitliğin arşına çıkarır. 

Bir dönem caz üzerine radyo programı da yapan araştırmacı yazar Erhan 
Altunay bir caz dinleyicisiyle ilgili anısını Fatma Berber'in İstanbul'da 
Caz Müziği Arzı ve Kültürel Sermaye İlişkisi başlıklı sosyoloji tezinde 

şu cümlelerle anlatmış:  "1960'larda Türkiye'de kalburüstü çok caz 
dinleyicisi vardı ve halk da caz dinliyordu. Bir dinleyici sürekli arayıp 
‘Erhan Benny Goodman atsana, bir Duke Ellington atsana' deyip 
duruyor. Merak ettim ve iletişime geçtim. Bir mermer işçisi olan bu 
dinleyici caz müziğine pavyonlarda dinleyerek alışmıştı. Kendine 
seçkinlik veya entelektüellik anlamı yüklemiyordu." 

Cazın ihtiyaç duyduğu son şey, elitist bir müzik olduğu veya takdir 
edilmesi için resmi bir eğitim gerektirdiği mitlerinin sürdürülmesidir. 
Caz müziğinin Türkiye'deki kutbu İlhan Mimaroğlu "Caz Sanatı" isimli 
kitabında caz müziğine elit-zengin müziği yakıştırması yapanlara şunu 
hatırlatıyor "Hangi müzik türü olursa olsun müziğin tecimsel tarafını 
göz ardı edemeyiz. Amerika'da, müzik okullarında "music business" 
bölümleri boşuna açılmıyor, müziğin adeta futbol endüstrisi gibi 
olması için çaba sarfediliyor. Bunu yaparken amaçları müziğin sadece 
müzikten ibaret olmadığını anlatmak ve yapmak.

Caz ezilenlerin müziği olarak başladı, dışlandı; kabul gördü, elitleşti, 
dışlandı. Dünyanın herhangi bir yerinde ezilenlerin isyan müziklerini 
beslemeye devam ediyor olabilir; İç Anadolu'da koyunlarını otlatan 
bir çoban bozlak söylediğini düşünürken caz yapıyor olabilir. 
Asansörlerde, lobilerde, filmlerde, reklamlarda duyduğumuz caz 
melodileri tüm gün dilimize dolanıyor olabilir. Caz şu an peşinden 
koştuğumuz kitle müziklerinin sound'larını oluşturuyor olabilir… Ve 
biz şu zamanda elitislikle suçladığımız bu müzik türünü "caz yapma" 
diyerek kestirip atıyor olabiliriz.

Antropolog Gilbert Rouget insanın hayatta kalmasında müziğin 
de yeme-içme kadar gerekli bir unsur olduğuna inandığı söylemiş. 
Müziği kastlaştırarak kendimizi bağlı gördüğümüz sınıfın müziğine 
hapsediyoruz. Ruhumuz için müzik yeme-içme kadar gerekliyse, 
bu kendimizi her öğünde aynı yemeği yemeğe mecbur bırakmaya 
benziyor. Oysaki kimi dönem avam kimi zaman elit görülen bu müzik 
tüm dünyadan topladığı tatları barındırıyor.  

Afrika'nın halk müziği, zenci kölelerin tarlada çalışırken söyledikleri 
çalışma şarkıları, İngiliz'lerin dini müziği, Fransız'ların sokak şarkıları 
ve bandosu, İspanyol sömürge müziği biraz kızılderili ve elbette zengin 
Türk melodileri. Caz çeşnisini tüm dünyadan toplayarak zenginleşti. 
Anlamıyorum, sevmiyorum diyenler de kendi cemaatlerinin keskin 
sınırlarından çıkıp dinlediğinde tanıdığı sevdiği bir melodiye mutlaka 
rastlayacak. Tıpkı aşure gibi… Birbirinden farklı ve ayrıksı görülen 
tatların tek tabaktaki tarif edilemez lezzeti gibi.
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Birce POLAT
Sihirli Köşe

B azılarımız çalışırken daha mutlu oluruz, bazılarımızın ise 
gözü saatten ayrılmaz. Bazılarımız enstrümanları ile vakit 
geçirmeye doyamazlar, diğerleri ise "çalışmam lazım, 

bugün hiç çalışamadım" der dururlar. 

Peki neden? Bu deneyimlerin bu denli farklılaşmasının altında yatan 
olgu nedir? Cevabımız bu sayıda ele alacağımız bir deneyim: Akış 
(flow)...

Peki akış nedir? Akış, bir insanın tamamen, bütünsel halde, kendini 
unuturcasına bir işe odaklanmasıdır. Geçen zamanın takibinin 
yapılmadığı, bir saatin bir saniye gibi geçtiği bu deneyimde beyin 
kimyası değişmektedir. 

Normal algı seviyelerinden farklı bir boyutta çalışan beyin, 
yoğunlaşılmış iş üzerinde kesintisiz çalışmaktadır. Bu konuyu ilk defa 
teorileştirenbilim insanı, Macar psikolog Mihaly Csikszentmihaly'dir. 

Akış esnasında beyin trans halinde çalışmaya başlar. Tüm melekeler 
holistik yani bütün olarak işlemeye koyulurlar. Normal günlük bilinç 
hali değişime uğrar, ayık, uyanık bilinç altere olur, dönüşür. Bu nedenle 
en zor işler bile çok kolaymışçasına akar, çözülür. Akış için yapılan 
iş ne çok zor olmalıdır ne de çok kolay. Akışa uygun materyal bireyin 
kapasitesini tam tamına karşılamalıdır. 

Akış deneyimi, ruhsal bir deneyim olarak insanlık tarihi boyunca ve 
kültürel bağlamda karşımıza çıkmıştır. Taoizm, Sufizm ve Şamanizm, 
hatta Zen Budizmi'nde ekol olarak akışa geçmek hedeflenir. 

Şimdi müziğe dönelim... Araştırmalarımın en başında merak ettiğim 
tek bir soru vardı: Ne zaman ve ne şartlar altında çalışmalarım zevkli 
ya da zoraki oluyordu? 

Beş yaşımdan beri, yani yirmi yedi senedir piyano çalıyorum. Neden 
bazen piyano çalışırken çok mutlu oluyorum? Bazen de saatten gözüm 
ayrılmıyor, bitireyim bu seansı diye dakika sayıyorum... 2012'de lisans 
tezim için akış deneyimini konum olarak seçtiğimde, bu odağın klasik 
müzik bağlamında neredeyse hiç çalışılmadığını farkettim.Neden ve 
nasıl? Akış ne zaman oluyor? Beraber çalıştığım danışman hocam 
diplomalı bir psikologtu ve akışı incelerken kişilik tiplerine göre ayrım 
yapmam gerektiğini savunuyordu. Bu konuyu derinleştirecektim. 

Bu yolculuğun ana sorularını şöyle sıralayabilirim:

1) Müzisten enstrümanı başında çalışırken akışa geçiyor ya da 
geçmiyor. Bu farkın müzisyenin kişiliği ile bir bağlantısı var mı?
2) Hangi müzik türleri akış için daha uygun (klasik, caz, doğaçlamalı 
türler)? 
3) Müzisyenin yaşının akışta bir rolü var mı? 

İlk tahminimiz şuydu: Dışa dönük yani yüksek derecede sosyal ve 
etkileşime açık bireyler daha güçlü akış deneyimleri yaşayabilirlerdi. 
İçe dönük yani daha sakin ve utangaç bireyler ise akış yaşamakta 
güçlük çekebilirlerdi. Bu ön tahmin dışa dönüklük kişilik özelliği 
ve yüksek dopaminseviyelerinin doğru orantılı gelişiminden yola 
çıkmaktaydı. Yüksek dopamin yani mutluluk hormonu akışa yol 
açabilirdi. 

Tüm bu tahminlerden doğru bir sonuça yol almak adına müzisyenlere 
vereceğimiz bir anket (soru kitapçığı) hazırladık. Hipotezlerde 
sonuçlara bu sorular vasıtası ile ulaşacaktık. 

Sonuçlar çarpıcıydı: Dışa dönüklük ve akış arasında hiçbir bağlantıya 
rastlanmadı. Bunların aksine Nevrotik kişilik yapıları ve Uyumluluk 
kişilik özelliği akışla doğru orantılı gelişiyordu. 

Akış deneyimi yaşı ilerlemiş müzisyenlerde daha kuvvetli yaşanıyordu. 
Çalınan ya da çalışılan müzik türü bakımından sonuçlar çok ilgi 
çekiciydi: Caz ve pop müzikle uğraşan sanatçılar daha yüksek akış 
değerlerine sahiptiler. Bunun nedeni ise bu türlerdeki doğaçlama 
özgürlüğüydü. Yazılı notanın aksine doğaçlama yapabilen müzisyenler 
kendilerini akışa kaptırabiliyorlardı. 

Yüksek sosyal oryantasyon kapasitesi yani uyumluluk öğesi ve 
ilerleyen yaş faktörü de uzun zamandır müzikle ilgilenen bireyin 
zengin deneyim hazinesi ve kendine güvenine işaret ediyordu. Bunlar 
akışa girmek için ideal zeminlerdi.  

Peki biz klasikçiler bu durumda akışa girebilmek için ne yapmalıydık?

Sonuçları maddeler halinde listeleyelim:

1) Küçük, halledilebilir bölümler, parçalar halinde (chunks) çalışmaları 
bölmek;
2) Zorluk ve kişinin kendi kapasitesi arasında doğru bir denge 
sağlamak;
3) Notalardan özgürce kopabilme yetisi, müzikle "oynamak", 
doğaçlamaya kapı aralamak.

Müzikte Akış (flow) Deneyimi İle İlgili NotlarımdanMüzikte Akış (flow) Deneyimi İle İlgili Notlarımdan
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Eldem CERİTOĞLU
Bir Nefes Sanat

B u ayki yazımda resim tarihinden biraz uzaklaşıp, Mehmet 
Rifat'ın deyişiyle müziksever bir Proust tutkunu olarak, 
müziksever Proust tutkunları için bir yazı dizisi başlatmak 

istedim.

Marcel Prosut'la olan inişli çıkışlı hikâyem bir yıl önce başladı. İnişli 
çıkışlı, çünkü Proust okumak mesai gerektiren bir eylemdir. En zor ve 
en güzel anlarımın şahidi oldu Proust. Dolayısıyla ben tam bir yıldır 
sadece Proust okumanın hazzını yaşıyorum. Proustolog olma çabası 
içindeyim de diyebilirim. Onunla ilgili anlatılacak, yazılabilecek çok 
şey var. İki bölümlü olacak bu yazı dizisinde ise Proust'un müzik 
tutkusunu,  ünlü yapıtındaki karakterlerinden biri olan besteci Vinteuil 
üzerinden sizlerle buluşturmak istedim. 

Proust ve Müzik 
151 yıl önce Paris'te doğan Marcel Proust hastalıklı bir çocuktu ve 

kısa yaşamının büyük bir bölümünde sağlık sorunlarıyla boğuştu. 
Buna rağmen romancı, denemeci ve eleştirmen olarak yirminci ve yirmi 
birinci yüzyılın edebiyat ve kültür üzerine olan eleştirel düşüncesinde 
her zaman yer almıştır. Proust'un yaşamöyküsüne baktığımızda, 
müziğe ilgi duyan bir ailede büyüdüğünü görürüz. Bunun yazar 
üzerindeki etkisi büyük olur. Piyano çalan ve partisyonlar okuyabilen 
Proust'un müzik bilgisinin oluşmasında dostları Reynaldo Hahn, Jean 
Cocteau ve Jacques Riviére ile müzik tartışması ve onların müzik 
ile ilgili yazılarını okuması da önemli katkı sağlar. Özellikle Hahn ile 
özel bir dostluğu oluşur. Onunla yirmi iki yaşında iken tanışır. Hahn 
o zamanlar on dokuz yaşında ve ilk operasını henüz bestelemiş ünlü 
bir müzisyenken, Proust gazete ve edebiyat dergileri için kısa yazılar 
yazan bir denemecidir. Bu iki dost, Proust'un bu dönemde yayınlanan 
ilk kitabı Zevkler ve Günler de yer alan müziğe dayalı şiirler de işbirliği 
yaparlar. 

Proust'un Müzik Tutkusu IProust'un Müzik Tutkusu I
"Vinteuil'ün Sonatı""Vinteuil'ün Sonatı"

Marcel Proust: Dinlemek için çok üzgün olmadığımda, müzik benim tesellim.

Marcel Proust Reynaldo Hahn
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Ruhlar'ın İletişimi kitabının yazarı Mehmet Rifat, hemen her tür 
müziğin, kötü müzik diye adlandırdığı müziğin de işlevini belirlediğini 
bildiğimiz ve müzik estetiği konusunda, müziği insan etkinliğinin 
tepesine oturtan, duygusal etkilemenin en yetkin anlatımı olarak gören 
Arthur Schopenhauer'ın estetik felsefesini benimseyen Proust'un 
müzik sanatına duyduğu yoğun ilgiyi şöyle anlatır: 

Proust monden yaşam sürdüğü yıllarda operaları, opera-komikleri, 
operetleri, baleleri izlemiş, dönemin müzik zevkini yanıtsan yüksek 
sosyete salonlarının müdavimi olmuş, birçok bestecinin yapıtlarının 
icra edilişini oralarda dinlemiş, yine oralarda birçok müzisyenle 
(besteciyle, piyanistle, kemancıyla, orkestra şefiyle, şarkıcıyla) 
tanışmış, özellikle genç besteci ve piyanist Reynaldo Hahn ile yakın 
dostluk kurmuştur. Ancak, astım hastalığı kendini iyice hissettirince 
Proust salonları eskisi gibi düzenli ziyaret edememeye başlar. Ama 
yine de arada bir konserlere gider(…) dostu Reynaldo Hahn'dan arada 
bir piyano çalmasını ister(…) Hastalık, odasından bile çıkmasını 
iyice engellemeye başlayınca (…) tiyatrofona abone olur. O dönemde 
geliştirilmiş bir teknikti bu: Tiyatro sahnesinin yakınına mikrofonlar 
yerleştiriliyor ve kurulan bir telefon hattıyla aboneler evlerinde tiyatro 
oyununu, şarkıyı, müziği dinleyebiliyorlardı. Proust da, Reynaldo 
Hahn'a ve Mme Straus'a gönderdiği mektuplarda, Claude Debussy'nin 
Pelléas ile Mélisande'ını (…), Emmanuel Chabrier'nin Gwendoline'ini 
(…) ve Beethoven'ın Pastoral Senfonisi'ni bu yolla dinlemiştir.

Kayıp Zamanın İzinde'deki Vinteuil 
Marcel Proust müziğe olan tutkusundan dolayı edebiyatında, 
müzik eleştirisi olarak nitelendirilebilecek yazılara yer vermiştir. 
Yapıtlarında edebiyat ve resim sanatına oranla müzik ayrı bir önem 
taşır. Yazılarındaki müziğin varlığını diğer yapıtlarının yanı sıra, 
Fransız edebi şaheseri ve en ünlü yapıtı olan À la recherche du temps 
perdu- Kayıp Zamanın İzinde 'de de yoğun hissederiz. Yedi cilt olarak 
yayınlanan ve anlatıcının çocukluk anılarını ve yetişkinliğe kadar olan 
deneyimlerini takip eden nitelikteki bu ünlü roman, aristokrat Fransa'da 
geçerken, zaman kaybını ve anlam eksikliğini dünyaya yansıtır.   Kayıp 
Zamanın İzinde, yirmi birinci yüzyılın en saygın romanı olarak anılmış 
ve romanda müzik, figür ve ima yoluyla kendi edebi dilinin yelpazesini 
genişletmede ve zenginleştirmede önemli rol oynamıştır. Bu ünlü 
yapıtta müzik, Proust'un yazar Bergotte ve ressam Elstir gibi yarattığı 
hayali karakterlerden biri olan besteci ve piyanist Vinteuil'ün ve 
onun Sonat'ı ve Septuar (Yedili)'ı üzerinden anlatılır. Yanı sıra farklı 
bestecilerin isimlerine de yer verir. Kurmaca karakter Vinteuil'ün 
Beethoven, Schubert,  Franck, Chabrier, Saint Saëns ve Fauré olmak 
üzere, bu altı besteciden esinlenerek yaratıldığı ileri sürülür. Vinteuil 
besteci olmasının yanı sıra piyano öğretmeni ve köy orgcusudur. 
Romanda uzun süre kalmayan bir karakterdir. İlk cildin ilk romanının 
sonunda ölür. Ancak Vinteuil''ün müziği yaşamaya devam eder. Proust 
aslında Vinteuil'ün bestesi üzerinden kendi müzik anlayışını, müziğe 
verdiği önemi, müzik bilgisini ve tutkusunu anlatır gibidir. Bunu daha 
iyi hissedebilmek adına, Proust'un Kayıp Zamanın İzinde yapıtında yer 
alan yarattığı kurgu karakter Vinteuil' ve Vinteuil'ün müziği (cümleciği) 
üzerinden yapmış olduğu değerlendirmelere yer vermek istedim. 
Aşağıda bu çarpıcı değerlendirmelerinden bazıları yer alıyor.

Kayıp Zamanın İzinde'de Vinteuil  ile ilk karşılaşmamız şu şekildedir:
(…) zamane fikirlerine kapılan özensiz gençlerin içler acısı haline çok 
kızan M. Vinteuil'le karşılaştığımızdan, annem giyim kuşamımda bir 

aksaklık olmamasına büyük özen gösterir, kiliseye öyle giderdik (…)
M.Vinteuil, kızıyla birlikte yanımıza oturmuştu. İyi bir aileden gelen 
M.Vinteuil büyükannemin kız kardeşlerine piyano hocalığı yapmış, 
karısının ölümünden sonra kalan mirasla emekliye ayrılıp Combray 
yakınına yerleşmişti; onu evimizde sık sık ağırladık (…) M.Vinteuil'in 
besteler yaptığını duymuş olan annem, kibarlık olsun diye, onu 
ziyaretine gittiğinde bestelerini de dinlemek istediğini söylemişti.

Vinteuil'ün Müziği 
Proust müziğin istemsiz olarak hafızayı tetikleme gücüyle ilgileniyor 
gibidir. Mme Verdurin'in salonunda bir piyanist tarafından çalınan ve 
Vinteuil'ün Sonatı olduğu bilenen müzik, romanın ana karakterlerinden 
olan Charles Swann'da çalkantılı duyguları tetikler. Bu sonatın bir 
cümleciği Swann'ı oldukça etkiler ve Swann müzik parçasındaki bu 
müzikal ifadeyi Odette de Crécy' e olan sevgisiyle ilişkilendirir.  Proust 
anlatıcı sıfatıyla  bu etkiyi şu şekilde anlatır: 

Piyanist parçasını çaldıktan sonra, Swann ona hazır bulunan diğer 
kişilere gösterdiğinden de daha büyük bir nezaket gösterdi. Sebebi 
de şuydu: Bir yıl önce, bir gece davetinde, bir eserin piyano ve 
kemanla seslendirilişini dinlemişti. Başlangıçta, enstrümanlardan 
çıkan seslerin maddi niteliğinden tat almıştı sadece. Kemanın ince, 
dayanaklı ve yoğun doğrultu çizgisinin altında, ansızın piyanodan 
bir ezginin çalkantılı bir sıvı kütlesi halinde, mehtabın büyülediği, 
bemolleştirdiği denizdeki eflatun çırpıntı gibi çok biçimli, bölünmez, 
çarpışan bir düzlem olarak yükselmeye çalıştığını işitmek, başlı başına 
bir zevk olmuştu Swann için. Sonra, bir an gelmiş, hoşuna giden şeyi 
adlandıramadığı, sınırlarını tam olarak çizemediği halde, birdenbire 
büyülenmiş, geçip giderken, tıpkı gecenin rutubetli havasında 
dalgalanan bazı gül kokularının burun deliklerimizi genişletmesi gibi 
ruhunu genişleterek açan cümleciği veya armoniyi (…) yakalamaya 
çalışmıştı. Belki besteyi tanımadığı için böylesine bulanık bir izlenimi 
yaşayabilmişti; oysa bunlar, belki de başka hiçbir türden izlenime 
indirgenemeyecek, salt müziğe ait, sınırlı ve tamamen özgün olan 
yegâne izlenimlerdir. Bu türden bir izlenim, bir an için, maddesizdir 
bir bakıma. Şüphesiz o sırada duyduğumuz notalar, yüksekliklerine 
ve sürelerine bağlı olarak, gözlerimizin önünde çeşitli boyutlarda 
yüzeyler kaplamaktan, dolambaçlar çizmekten, bize genişlik, incelik, 
denge ve değişkenlik hisleri yaşatmaktan geri kalmazlar. Ama daha bu 
hisler içimizde tam biçimlenmeden, notalar kaybolup gider ve onların 
ardından gelen, hatta onlarla eşzamanlı başka notaların uyandırdığı 
hisler, öncekileri bastırır. Ve bu izlenim, akışkanlığıyla, giderek salon 
tonlarıyla, arada bir belli belirsiz su yüzüne çıkan, ama hemen ardından 
yine gömülüp kaybolan motifleri sarmalamaya devam eder; sadece 
uyandırdıkları haz aracılığıyla tanınabilen bu motifleri betimlemek, 
hatırlamak, adlandırmak ve ifade etmek bir tek şey sayesinde 
mümkündür, o da, dalgaların ortasında sağlam temeller atmaya 
çalışan işçi gibi bizim için bu kaçak cümleciklerin kopyalarını çıkaran 
ve bunları izleyen cümleciklerle kıyaslayıp onlardan ayırt etmemize 
imkân tanıyan hafızamızdır(…).İşte bu şekilde, daha Swann'ın yaşadığı 
o tatlı his geçer geçmez, hafızası derhal özet halinde, geçici bir kopya 
çıkarmış, Swann da parça devam ederken bu kopyaya göz atmıştı (…); 
karşısında, artık saf müzik olmayan, desen, mimarlık ve düşünceden 
oluşan, müziği hatırlamaya imkan tanıyan bir şey vardı. Bu sefer, birkaç 
saniye boyunca ses dalgalarının üzerinden yükselen cümleciği açıkça 
seçebilmişti. Ve aynı anda, cümlecik ona daha önce hayalinde bile 
geçmemiş, çok özel zevkler vaat etmişti; bu zevkleri kendisine başka 
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hiçbir şeyin tattıramayacağını hissediyordu, cümleciğe ilişkin duygusu 
meçhul bir aşktı adeta. Cümlecik Swann'ı ağır bir tempoyla bir o yana, 
bir bu yana sürüklüyor, soylu, anlaşılmaz ve belirgin bir mutluluğa 
doğru yönlendiriyordu(…). İşte Mme Verdurin'in evinde, genç piyanist 
çalmaya başladıktan bir iki dakika sonra, ansızın, iki ölçü uzatılan tiz 
bir notanın ardından, Swann o sevdiği, hafif, güzel kokulu cümleciğin 
adeta kuluçka döneminin sırrını gizlemek için gerilmiş, uzatılmış bu 
sesten perdenin altından sızarcasına, gizlice, kesik kesik, hışırtılı 
bir şekilde yaklaştığını fark etti, onu tanıdı. O kadar kendine hastı, 
öylesine şahsi, yeri dolurulamaz bir büyüsü vardı ki, Swann adeta 
sokakta görüp hayran olduğu ve bir daha görmekten umudunu kestiği 
birine bildik bir salonda rastlamış oldu. Sonunda cümlecik rayihasını 
arkasında dalgalandırarak, yol göstererek, hamarat hamarat uzaklaştı 
ve Swann'ın çehresinde gülümseyişinin yansımalarını bıraktı. Ama 
Swann bu sefer meçhul dilberinin 
adını sorabildi. Vinteuil'ün Piyano ve 
Keman için Sonatı'ının andante bölümü 
olduğunu söylediler(…). Bu arada 
Vinteuil'e ve eserlerine ilişkin bilgi 
edinmeye çalışıyor, bu sonatı hayatının 
hangi döneminde bestelediğini 
öğrenmek istiyor, özellikle de o 
cümleciğin besteci için nasıl bir anlam 
taşıdığını merak ediyordu (…).  

Bir başka bölümde ise, Swann sevgilisi 
Odette'den Vinteuil'ün sonatının 
cümleciğini çalmasını ister:
(…) Swann bunların yerine Vinteuil 
sonatının cümleciğini çalmasını 
rica ederdi Odette'ten; Odette çok 
kötü çalardı gerçi, ama çoğu kez bir 
eserden bizde kalan en güzel izlenim 
akordu bozuk bir piyanodan beceriksiz 
parmakların çıkardığı falsolu seslerin 
yarattığı izlenimdir. Vinteuil'ün 
cümleciği Swann'ın zihninde hâlâ 
Odette'e olan aşkıyla bütünleşiyordu 
(…)Ama Vinteuil'ün cümleciği daha onu işittiği anda, Swann'ın içinde 
kendine bir yer açabiliyor, ruhunun boyutlarını değiştiriyordu; Swann'ın 
ruhundaki özel bir bölme, tıpkı aşkı gibi, kendi dışındaki herhangi bir 
şeye tekabül etmeyen, bununla birlikte, aşk gibi tamamen bireysel 
olmayan ve kendini Swann'a somut şeylerden üstün bir gerçeklik 
olarak kabul ettiren özel bir zevke ayrılmıştı. Vinetuil'ün cümleciği 
Swann'da yeni ve bambaşka bir büyüye duyulan özlemi uyandırıyor, 
ama bu özlemi gidermesine yarayacak belirli bir şey sunmuyordu ona. 
Cümlecik Swann'ın ruhundaki bazı bölümleri barındırdıkları maddi 
kaygılardan, herkes için geçerli insani düşüncelerden arındırmış, boş 
bırakmıştı; Swann bu boşluklara Odette'in adını yazmakta serbestti (…)

Romanın farklı bir bölümde ise, bu kez Odette sonatı anlatıcı için 
çalar ve Proust, anlatıcının Vinteuil'ün sonatı ile karşılaşmasındaki 
izlenimini şöyle ifade eder:
(…) Mme Swann sonatın en ünlü cümlesini çaldıktan sonra(…) 
Vinteuil'ün sonatında en gizli olan şey benim için artık görünür 
olduğunda, en başta seçtiğim, tercih ettiğim şey, duyarlılığımın etki 
alanı dışındaki alışkanlık tarafından sürüklenerek benden kaçmaya 

başlamıştı bile. Bu sonatın bana verdiklerini ancak ayrı ayrı zamanlarda 
sevebildiğim için, hiçbir zaman tamamını ele geçiremedim; hayata 
benziyordu bu sonat (…) Vinteuil'ün sonatında, en önce keşfedilen 
güzellikler, aynı zamanda en çabuk bıkılanlardır; kuşkusuz aynı 
sebepten ötürü: Daha önce bildiklerimizden en az farklı olanlar bunlar 
oldukları için (…) biraz derin bir eseri bir bireyin kavraması için gereken 
zaman -benim için sonat konusunda olduğu gibi- gerçekten yeni olan 
bir şaheseri kitlelerin verebilmesi için geçmesi gereken yılların, hatta 
bazen asırların, küçük bir örneği, adeta simgesidir (…). 

Fransız besteci Camille Saint Saëns'in bu gizemli parça arkasındaki 
gerçek müzisyen olduğu ileri sürülür. Bu varsayım için geçerli olan 
sebep ise, Proust'un daha önce yazdığı ve tamamlanmamış romanı 
olan Jean Santeuil'de, Saint Saëns'in Keman Sonatı No.1'i tanımlamış 

olması olarak sunulur. Ancak bu konuyla 
ilgili, farklı Proust araştırmacıları 
tarafından ortaya konulan farklı 
görüşlerde mevcuttur. Mehmet Rifat 
Ruhların İletişimi kitabında konuyla 
ilgili farklı Proust araştırmacılarının 
gözlemlerine yer verirken, Vinteuil'ün 
sonatının kaynağı ile ilgili şunları yazar:

George D.Painter'in gözleminden;
Vinteuil sonatının "cümleciği", Saint 
Saëns'ı beğenen Reynaldo Hahn'ın 
etkisiyle oluşur bir bakıma. Gerçekte 
Proust da besteciyi sevimli bulmakta 
ancak pek fazla değerli görmemektedir. 
Proust'un Saint Saëns'ın piyano ve 
keman için re minör sonatını ilk kez davet 
edildiği Mme Lemaire'in salonunda 
dinlediği sanılır. Painter'e göre, Proust, 
özellikle sonatın ilk muvman'ındaki 
ana temadan etkilenir. Bu ona göre 
vasat ama insanın kulağından da hiç 
gitmeyen bir melodidir; tek değerli 
yanıysa yalınlığıdır; insanı büyülemesi 

de popüler bir şarkı, bir dans havası gibi sıradanlığından, sürekli 
yinelenmesinden kaynaklanır. Porust, soradan "N'olur bana şu 
sevdiğim parçayı, şu cümleciği çal Reynaldo" diyecektir. Böylece Saint 
Saëns'ın cümleciği Proust'un Reynaldo'ya karşı hissettiği duyguların 
şarkısı haline gelirken, ilerde bu cümlecikten esinlenerek oluşturacağı 
Vinteuil cümleciği de Swann'ın Odette duyduğu aşkı simgeleyecektir. 

Jean-Yves Tadié'nin gözleminden;
Proust, Prens Edmond de Polignac'ın Pariste Cortambert sokağından 
bulunan konağında Brahms'ın danslarını, son melodileri ve 
Vinteuil'ün Sonatı'nın modellerinden biri olan Fauré'nin sonatını, 
Bach'ın sonatlarını, Beethoven'ın quatuor'larını dinlemişti (…). Saint-
Beuve Defterleri'nden hareketle oluşturduğu roman versiyonundaki 
müzisyen karakteri, henüz Vinteuil adını taşımamaktadır; sonat 
da Saint Saëns'ın sonatıdır. Vinteuil karakteri, sonradan, iki farklı 
karakterin kaynaştırılmasıyla ortaya çıkar: Romanın "Combray" ile ilgili 
taslaklarında, Vington adında bir natüralist söz konusur; "Swann'ın Bir 
Aşkı"nın taslaklarındaysa, sonat önce Saint Saëns'ın olarak belirtilir, 
daha sonra da kurmaca bir besteci olan Berget'nin sonatına dönüşür. 

Bir Nefes Sanat
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(…)sonra bu iki karakteri birleştirmeyi düşünür ve natüralisti, müzisyen 
lehine eleyerek (…) Vinteuil'ü yaratır. Böylece, aynı kişide yoksul ve 
zavallı piyano öğretmeni ile dahi yaratıcıyı birleştirmiş olur. (…) Ocak 
ayında tiyatrafondan Vincent d'Indy'nin Fervaal operasını dinler ve 
sıkıcı, bunaltıcı kurulukta bulur; yalnızca "antrakt"ta çalınan çok 
güzel parça ile Schumann'dan çok Mendelssohn'a özgü olan üçüncü 
perdenin prelüdünü beğenir. Bu prelüdün de Fauré'nin piyano ve 
keman için sonatının cümlesiyle belli bir müziksel yakınlığı vardır. 
Bilindiği gibi bu cümle Vinteuil'ün cümleciğinin modelerinden biridir.
(…)Pleyel Salonu'nda Capet Dörtlüsü'nün çaldığı Beethoven'ın XV., XVI. 
ve XVII. Quatuor'larını dinler. Bu parçalardan zevk alır ve aynı zamanda 
Vinetuil'ün bestesi için öğeler toplar. 

Françoise Leriche'in gözleminden;
Proust'un el yazılı Defterler'i üzerinde yapılan araştırmaların ve 
incelemelerin ortaya çıkardığı gibi, Kayıp Zamanın İzinde'nin yıllara 
yayılan yazım sürecinde, Proust sonata birçok kez işlev değiştirmiş, 
her seferinde de gerçekte var olan farklı "modeller"e başvurmuştur. 
(…) "Swann'ın Bir Aşkı" ile "Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde" 
ortaya çıktığında model Saint Saëns'ın sonatıdır. Proust daha önce, 
yarıda bıraktığı Jean Santeuil adlı yapıtındaki, müzik cümleciğinin 
duygusal işlevini, iki pasajla Kayıp Zamanın İzinde'de kullanma 
yoluna gider (…) Defterler'de sonatla ilgili ikinci aşamada, Proust'un 
değişikliğe gittiği görülür. Saint-Euverte'in davetindeki konserde, 
"Kutsal Cuma Harikası"nın metafizik esinine ulaşma söz konusudur: 
Swann, Verdurin'leri tanımadan önce müziğin kurtarıcı yolunda o an 

bir çapkındır; ama Odette'te tutulunca yeniden bir düşüş gerçekleşir; 
ancak sonunda, Saint-Euverte davetindeki konserle birlikte özelere 
duyulan hayranlığı yaşar (…) İşte bu evrede, sonat Wagner'in 
müziğinden esinlenmektedir. Proust bu sonatı (…) Berget'nin sonatı 
olarak adlandırır: Kahramanın adı henüz Vinteuil değildir. Üçüncü 
aşama (…) Berget'nin sonatı, Vinteuil'in sonatına dönüşür; bu, 
Proust'un, Enesco'nun icrasıyla Franck'ın sonatını dinlemesinden 
sonra gerçekleşir(…). 

Vinetuil'ün sonatının kapalı dünyası, Vinetuil'ün hayali müziğinin 
ardındaki gerçek sonatı bulma arayışında diğer sonatlarla aşırı 
kalabalık hale gelir. Aslında Proust'un gerçek sonatı arayışı kendi 
yaşamı boyunca da sürmüştür. Roman yazarı arkadaşı Jacques de 
Lacretelle'ye yazdığı mektupta Proust'un romanındaki mekânlar, 
karakterler ve müziğin çeşitli modelleri hakkında sorulara boğuştuğuna 
tanık oluyoruz. 

Yazının ikinci bölümde, Vinteuil'ün ortaya çıkarılan diğer bestesi 
Septuor (Yedili) üzerinden Proust'un müzik tutkusunu aktarmaya 
devam etmeyi umuyorum. Yeni sayıda buluşmak üzere…

*Marcel Porust, Kayıp Zamanın İzinde,
Mehmet Rifat, Ruhların İletişimi: Proust ve Müzik kaynak olarak 
kullanılmıştır.

Marcel Proust'un El Yazması Notları
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13 Şubat Dünya Radyolar günü kutlandı, ben de düşündüm ki, bu 
ayın konusu radyo olsun, zira ben yıllardır sizlerle radyo aracılığıyla 
buluşuyorum.

Dünya Radyo günümüz yoktu bizim, yaşamımız radyoydu, dış dünya ile 
bağlantımız, öğrendiğimiz bilgiler, dinlemek için can attığımız haber 
bültenleri, bizi kendimiz ve dünya ile buluşturan müzikler, dörtgözle 
beklediğimiz radyo tiyatroları, spor programları, her 
tür sohbetler vs. Radyo bizim ufkumuzu açtı, 
hayal dünyamızı geliştirdi, biz radyoda 
bir sunucu, anlatıcı ile buluştuk, 
onunla aramızda bir bağ oluşturduk, 
onun salt bize konuştuğunu 
düşünüp her programda yolunu 
gözledik. Bundan yola çıkarak 
benim radyo serüvenimde, 
ben belki salt dinleyicime 
konuşuyorum ve anlatıyorum, 
ancak tüm bunları yaparken 
aslında kendime konuşarak 
kendi iç dünyama ulaşıyorum, 
özetle radyo programcılığı bana 
kendi iç dünyama baktırarak kendimle 
detayda buluşturdu, 12 senedir size müzik 
deneyimlerimi anlatırken, kendime de Zerhanı 
anlatıyorum, işin heyecan verici bir noktası da bu, minnettarım.  Tüm 
radyosevenlerin kulağı hep bizde olsun.

UNESCO'nun "Radyo'ya Evet / Güvene Evet" başlıklı bu iletisinde durum 
şöyle özetlenmiş: En yeni araştırma raporlarına göre "Yüz yılı aşkın bir 

geçmişe sahip olan radyo, günümüzde hâlâ en güvenilir ve en yaygın 
kullanılan medya araçlarından biri… Dünya üzerindeki son gelişmeler 
ve Covid-19 salgını, sosyal medyada hızla yayılan yalan içeriğin 
dolaşımıyla da körüklenerek genel itibariyle medyaya olan güveni 
erozyona uğrattı… Bununla birlikte, belli başlı medya araştırmaları, 
internet ve sosyal ağlara olan güvenin küresel olarak azaldığını, 
ancak, haberlere olan güvenin genel bir artış gösterdiğini ortaya 
koymakta ve dünya yüzünde birçok vatandaş halen radyoya, diğer 

medya türlerinden daha fazla güven duymaktadır…
"Peki radyoya duyulan güvenin 

sarsılmayıp devam etmesini nasıl 
yorumlamalıyız? Bu soruyu da 
UNESCO şöyle cevaplıyor: "Bu 
güven düzeyi, vatandaşlara ne 
pahasına olursa olsun doğru 
ve güvenilir bilgi sağlamanın 
önemini daha da pekiştirmekte 
ve hayatların tehlikede olduğu 
günümüzde insanların medyadan 
beklentilerini oluşturan şey de bu 
olmaktadır." 

Salt benim dönemimin değil, 
halen de en güvenilir yayın kurumudur 

radyo, TV'e oranla abartısız, sade, temiz üslup ve 
doğru habercilikle dinleyiciyi kendine bağlar bu kurum. Yapmacıksız 
ve içtendir, dolayısı ile kurduğu bağ güvenlidir. Radyo benim için, en 
net iletişim aracıdır, şayet bir program aracılığıyla dinleyicinin nabzını 
tutabilmiş, yüreğine ulaşabilmiş, düşüncelerine ortak olabilmiş, ya da 
ona yeni bir bakış açısı kazandırabilmişseniz, o dinleyici artık sizin 

Asırlık Dost RadyoAsırlık Dost Radyo
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bir takipçinizdir. Bir radyonun sabah açılıp, akşam kapanmasının en 
güzel açılımı budur, sürekli dinlediğiniz bir program, sizi, bir başka 
merakla izleyeceğiniz programın dinleyicisi yapabilir, bir başka 
deyişle, zincirleme bir iletişim var. İyi ki bir radyo çocuğuymuşum, iyi ki 
zaman içinde radyo programcı ve sunucusu olmuşum ve iyi ki sizlere 
seslenebileceğim 2 farklı radyom var. Ne mutlu bana:)

Çocuktuk, ben İstanbul Radyosu (Harbiyedeki) ve Ümraniye verici 
istasyonu yapıldığı dönemlerin çocuğuyum, evde eski tip radyolar 
var, 3 dalga üzerinden yayınlara ulaşılıyor, İstanbul Radyosu Orta 
Dalgadan, Ankara Radyosu Uzun Dalgadan ve tüm Dünya Radyoları 
ise Kısa Dalgadan çıkardı, istasyon ayarının en zor olduğu dalga kısa 
dalgaydı, milimetrik ayarlarsın, bir anda kaçıverirdi. Size anlattığım 
tüm bestecilerin müziği ile kısa dalga üzerinden tanışmak çok 
değerliydi. Anneme, babama sorardım bu besteci kim diye, sonra 
zaman içinde Avusturya Lisesine gittiğimde anonslarda söylenenleri 
anlamaya başlamak çok keyifliydi. Bir keresinde, hiç unutmuyorum, 
babam bir radyo ayarlamış, oradan müzik dinliyoruz, ben de hazırlık 
sınıfı öğrencisiyim, Almanca öğreniyorum, dinliyorum dinliyorum, tek 
kelime anlamıyorum. Babama dedim ki; birileri 

Almanca konuşuyor ama ben tek kelime anlamıyorum! Babam nasıl 
güldüydü, dedi ki; o konuşulan dil Almanca değil Flamanca! Çok tatlı 
anılarım oldu, örneğin Dünya Güreş Şampiyoları verilirdi radyodan, 
anlatan Eşref Şefik, kılçık atmak, kündeye getirmek, elense çekmek 
gibi tabirlerle güreşi ondan öğrendim, hele bir de anlatırken "minder 
dışına kaçtı" derdi, ben de kendimce bir minder yaratmıştım, sırıkla 
atlayanların filan üzerine düştüğü gibi bir minder hayal etmiştim. 
Yıl 1970'ler televizyon girdi yaşama, Olimpiyatlar vs. seyrediyoruz, 
güreş görüntüsü geldiğinde 2 kardeş birbirimize bakıp kahkahalarla 
gülmüştük, Eşref Şefiğin minder dediği şeyin sirklerdeki yer örtüsünden 
farkı yoktu. Demek istediğim, radyo bize bir vizyon verdi, kendimizce 
duyduğumuza bir görüntü oluşturduk ve o görüntüyle hayalimizi 
pekiştirdik. O nedenle ki, hala duyduğum bir sesi, ya da anlatımı 
görüntüye dönüştürmek için gözümle görmeye ihtiyaç duymadım ve 
duymuyorum. Yapmacık değil, televizyona nazaran daha doğaldır, 
kendi mahremiyeti ve buna bağlı içtenliği vardır, güvenli olmasının 
nedeni budur. 

Radyo nedir deyince aklıma ilk gelen kendi Radyo Hallerim oluyor, 
görüldüğü üzere Radyo iletişimdir, paylaşımdır, bilgilendiren, 
düşündüren, hüzün veren, özlemi hissettirendir, bir o kadar da insanın 
içine sevinç salandır; ancak en çok da sanki gizemdir, dinleyici merak 
eder mikrofondan onunla konuşanı, kendince bir kişi yaratır görmeden 
ve sabır-sebat ile onu dinler, programı takip eder, onunla randevulaşır 

her seferinde buluşmak üzere; haberleşme aracıdır, dünyada 
olup biteni bizim çocukluğumuzdan bu yana öğrendiğimiz, çeşitli 
şekillerde yapılmış küçük kutucuktur. Haberlere gelince, bir dönem 
aileyi biraraya getirendir de diyebiliriz. Denilir ki, sunucu mikrofonda 
dinleyiciye seslenir, aslında sunucu, şayet programı kendi hazırlamış 
ise mikrofonda kendi ile sohbet eder ve dinleyici bu sohbete tanık 
olur, cevap vermek ister, lafı boğazında kalır, zira söylese radyoda 
onun söyledikleri duyulmayacaktır, dolayısıyla dinleyici de sunucu 
aracılığıyla kendiyle sohbet eder, bir tür farkındalıktır radyo, kendine 
dönme, kendini tanıma, kendini anlama ve paylaşmadır. Farketmeden 
bir diğeri ile bağ kurduğunuz, o küçük kutunun içindeki kişilere içinizde 
sevgi hissettiğiniz bir oluşumdur; dolayısıyla sevgi duymak için illa 
da tanışmak gerekmediğinin göstergesidir. Bazan bir yerlerde biriler 
gelip bana "Siz Zerhan Gökpınar mısınız" diye soruyor ve programları 
dinlediğini söylüyor, şöyle bir soran bakışlarımı gördüğünde ise 
"sesinizden tanıdım" diyor, ne güzel bir duygu, bakar mısınız! Radyo 
tutkunları özellikle dinlemeyi çok iyi bilir, dolayısıyla dinlediğini duyar, 
duyduğunu içinde hisseder, hissettiğini yaşayabildiğinde yaşamı daha 
iyi anlar, ben bir radyo çocuğu olarak, gözlemleyerek dinlemeyi çok iyi 
öğrendiğimi düşünüyorum, tüm size anlattıklarım kendi deneyimlerim 
sonucu elde ettiğim sonuçlardır. 

Bir başka sefere kadar, hepinize sevgiler

Guglielmo Marconi
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T üm sanatçılar için sahne heyecanı vaz geçilmezdir. Yaşayan 
efsanevi piyanist Martha Argerich'in konserlerinden önce 
hala inanılmaz derecede heyecanlandığını bilir misiniz?  

Çoğu zaman son dakikaya kadar konserin olmayacağını, olmaması 
gerektiğini, hazır hissetmediğini, bir şeylerin doğru olmadığını 
söylediğini, ellerinin titrediğini mesela? Bu yazımda ben de naçizane 
bir anımı sizlere aktarmak istiyorum. Heyecanın ne güzel bir 
duygu olduğunu defalarca 
tatmışımdır ama burada 
bahsedeceğim şu ana kadar 
yaşadıklarımın en eğiticisi idi.

Boğanın adası Girit

2018 yılının yaz ayları, 
Temmuz'un sonu. Henüz 
bir buçuk ay önce İzmir'de 
10. Eczacıbaşı Beste 
Yarışması'nın finalinde, 
bestelediğim piyano 
konçertosu müziğim taze 
taze seslendirilmiş. Ben de 
üzerinden geçen bu kısa 
sürenin sonrasında Girit 
adasında Hanya şehrine 
gideceğim. Hocam ve dostum 
Vassilia Efstathiadou'nun 
ustalık sınıfına katılacağım. 
Hem boğanın adası Girit'in 
de havasını içime çekeceğim. 
Bir senedir çalıştığımız, 
üzerine uzun okumalar ve 
değerlendirmeler yaptığımız, 
felsefesini klavyeye 
aktarmaya çalıştığımız eser 
ise Beethoven'ın Op.57 
Appassionata sonatı. Girit 
beni bu büyük yapıt üzerine 
çalışmak için bekliyor. 

O zamana kadar elimi piyanoya 
doğru düzgün sürememişim birkaç aydır. Nota düzeltmeleri, partisyon 
hazılamalar, gözden geçirmeler derken bir türlü enstrümanımın başına 
icracı olarak oturamamışım. Yetmemiş gibi tam 5 gün kala, o zaman 
teşhisini koymadıkları ama bir sene sonra ne olduğunu öğreneceğim 
apandisit sorunum ilk defa coşmuş ve beni gitmeye az bir süre kala 
hastanelik etmiş. Bir şekildi bu şartlar altında hazırlanıp, cebimde 
ilaçlarım ve yeni yeni düzelen midem ile bir gün gecikmeli olarak Atina 
aktarmalı yoluma koyuldum. 

Sonu olmayan bir serüven

Hanya büyülü bir yer. Osmanlı'nın izleri her yerde. Adalılar turistlere 
karşı biraz tavırlı. Ana kara rumları ile de araları pek iyi değil gibi. Ama 
Türkler'e karşı daha samimi ve içtenler. Eskiden beraber yaşadıkları 
komşularının özlemi kimi gözlerde ve sözlerde bariz şekilde hissediliyor. 
Sanat ve müzik amacıyla orada olmaktan duyduğum mutluluk ve huzur 

duygusunun da tabiri yok. 
Avrupa'nın hiçbir şehrinde 
böyle ağarlanmamıştım. İşte 
bu büyülü ve yazın sıcağını da 
doruğunda olduğu ortamda 
çalışmalara başladık.

Bendeki hayaller, ayrılmadan 
önce konserde tüm sonatı 
başından sonuna çalmak ve 
uzun zamandır konuştuğumuz, 
kurguladığımız bütün felsefeyi 
müzik ile sunmak üzerine... 
Günler geçti, sona bir gün kala 
hocamdan yürek çarpıntısı 
yaratacak olan sözleri 
duydum. Beethoven ile her şey 
yolundaydı. Ancak hocamın 
deyimi ile bu eser "hayat boyu 
sürecek bir gelişime tabii, 
sonu olmayan bir serüven" 
gibiydi. Konserde çalmamı 
istemedi. Belki bir noktada, 
düşüncede hazır değildi. 
Fakat esas neden, bu eseri 
artık kendim bir ömür boyu 
tartacak, üzerine düşünecek 
ve onu sürekli geliştirecek, 
kendi sesimi bularak 
kurgulamam gereksinimiydi. 
Bir eser yaşam olmadan, 
yaşanmışlık olmadan, 
nasıl büyür üç beş ayda? 

"Tamamdır" dedi ve notaları tavla gibi koltuk altım sıkıştırıverdi. Peki 
konserde ne çalacaktım?

Bir günüm vardı

Kaç zaman önce çalıştığım ve rafa kaldırdığım Liszt'in 2. Ballade'ı... 
Aynen bunu istedi sevgili hocam. Bir gün kalmıştı ve ben 15 dakikalık 
eseri baştan hatırlayacak, eksik olan yerlerini hemen toparlayacak 
ve gerekli paşalarını uygun tempolara getirecektim. Aslında Franz 
Liszt'in en zor eseri falan da değildir. Çalması kolaydır. Ama yine 
de bir romantik dönem eseri ve derinliği oldukça fazladır. Karakter 
çatışmaları bize si minör Büyük Sonat'ı hatırlatır. Çoğu zaman bu eser 

Sahneye ÇıkarkenSahneye Çıkarken
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"yavru sonat" olarak da anılmıştır. İçerisinde Faust'un kavgalarına 
yer bulmak fazlasıyla olağandır... Tüm bunlar nasıl olacaktı? Üstelik 
ustamı tanırım. İyi edisyon, orijinal nota üzerinden çalışırız ama 
benimkiler yanımda bile degil! 

Hiç beklemediğim bir söz işittim. "Arka sokakta internet-cafe'ler var. 
Oradan notanı bulup bastırabilirsin." Bu aklımı uçurmuştu adeta. 
Kendisinden bildiğim, öğrendiğim bütün kurallan çiğnenmişti. Mesela 
bir eser konserde çalınacaksa üç hafta önce hazır olmalıydı. Benim bir 
günüm ve internetten bulacağım A4'e baskı notalarım vardı... Dediğini 
yaptım. Notalarımı bastım ve çalışmak için gittiğimiz okuldaki 
bulabileceğim en iyi iki piyanoyu buldum. Bir odada Steinway duvar, 
bir diğerinde Yamaha U3 duvar piyanosu vardı biz çıraklar için. Hangisi 
boş olursa ona atlıyordum. Deli gibi çalışıyordum. Bazı pasajları belki 
40 defa tekrar ettim. Sadece kas hafızama yöneldim. Saatler geçti. 
Bitmek bilmiyordu işler. Bir yerde hata mı yapıyordum? İnatlaşıyor 
muydum?

Sahneyi hayal et

Akşam son dersimizin ardından denem konseri (vorspiel) yaptık ve 
orada çaldım. Çok şükür eseri tamamladım ama inanılmaz mutsuz ve 
umutsuzum. Piyanonun başından kalkmadan önce hiç hissetmediğim 
bir heyecan kapladı bütün vücudumu. Derler ya, zangır zangır titremek 
diye... Belki o kadar olmasına az kalmıştı. Ertesi günün bütün kötü 
senaryoları aklıma yığılmış durumda kalktım, selam verdim ve yerime 
geçtim. Hatırlamıyorum ilk mi son mu çalmıştım ama diğer kimseyi 
dinleyemediğimden sanki tekmişim gibi hissettim. Küçük bir nokta hali 
geldi tüm varlığım. Bir buçuk ay öncesine gidip, sahnede orkestra ile 
seslendirilen kendi eserimi keyifle koltuktan dinlediğim ana dönmek 

istedim. Kendi eserimi bile hatırlayamaz hale geldim...
Ardından o gece, çıkışta Vassilia yanıma geldi. Herkese yaptığı 
gibi bana da birebir yorumlarını söyleyecekti. Kendimi duymaya 
hazırladığım ve emin olduğum olumsuz sözlerini can kulağı ile 
dinlemeye başladım. Ama bir de ne duyayım... Bir ters köşe ile daha; 
çok kısa bir monolog ile karşılaştım. "Şimdi git, iyice dinlen ve güzel 
bir uyku çek. Yarın az yemek ye, müziğin hikayesini, kurgusunu düşün. 
Sahneyi hayal et. Çık ve çal, yaparsın!". Tanıdığım kadarıyla asla 
böyle riskli ifadeler kullanmaz ve önceden yeterince hazır olunmasını 
isterdi. O sırada tam anlamamış olabilirdim ama aslında hayatımın en 
güzel sözlerini duyuyordum.

Ertesi gün tam olarak dediklerini yaptım. Antibiyotiklerim de bitmiş, 
kendimi daha iyi hissediyordum. Az yemedim tabiki... Ama güzel bir 
uyku ve uzun, yavaş bir kahvaltı ile hazırlanmıştım. Tüm gün çalışmaları 
yaptığımız ve konser salonunun da olduğu okulun bahçesinde, 
gövdesi belki 2-2,5 metreyi bulan devasa bir çınarın altında sadece 
notayı okudum. Aklımda çaldım. Kurgusunu oluşturdum. Tekrar tekrar 
sahneledim. Müzikle birlikte dalgalarla boğuştum. Kız kulesine çıktım. 
Sevdiğimi kaybettim. Romeo ve Juliet'i düşündüm. Öldüm. Dirildim. 
Tüm bunları belki 45 dereceyi geçen sıcakta bir vaha olan çınarın 
gölgesinden saatlerce hayal ettim...

Sahne hafif eyimli idi ve ellerim donmuştu

Sonunda akşam oldu. Piyanoyu ve sahneyi denemek adına küçük 
bir provanın ardından arkaya çekildim. Dinleyiciler salonu doldurdu. 
Hepimiz belli bir sırada başladık eserleri icra etmeye. Benim zamanım 
geldi. Ellerim yetmezmiş gibi ayaklarımın da titrediğini ilk defa gördüm. 
Kalbimin de yerinden çıkıp bizleri terk etmeye meyilli idi. İçimde 
önceki geceden kalan korkular yoktu aslında. Yine de heyecanlıydım 
ve durmaksızın artıyordu. Sahne hafif eyimli idi ve ellerim donmuştu. 
Hafiften meyletmiş piyanonun başına oturdum.

Aklım sadece müzikte ve kurguda, ayrıca kendisinin son sözü olan 
"Çık, çal, yaparsın!" kısmındaydı. Çıktım, çaldım. Evet bir şeyler de 
yolunda gitmedi birkaç ölçü. Ancak besteci ruhum oraları sanki Liszt 
kendisi tamamlıyormuş gibi uygun müzikal dil ile tamamladı ve beni 
kurtardı. Bütünüyle tatminkâr ve çatışmalarla, karşıtlıklarla, fırtınalar 
ve ani dinginliklerle dolu, ‘majestik' bir final ile eseri tamamladım. 
İnanmak istemesem de kulağımda kalan bunlardı. 

Karanlıktan müzik ile çıkmak

Her şey sona erdiğinde kutlamaya gittik. Sadece 15 dakika çaldım ama 
bana etkisi çok büyüktü. Yemeğin ve her konudan bahsettiğimiz uzun 
sohbetlerin sonunda kendisine sordum. Ne oldu tam olarak? Neden 
benden bunu istedi? Nasıl yaptım? Soru yığınıyla boğdum adeta. 
Gece yarısını geçen, inanç ve hayalin gücü üzerine uzunca bir sohbet 
ile vaktimizi tamamladık. Bana olan inancının sonucunu görmek 
istemişti. Benim, çabadan önce hayallerime, kurgularıma inanmamı 
bekledi o gece. Hiçbir zaman hazır olunmayan, sonu ve başı olmayan, 
çok katmanlı ve zamansız bir yola inanıp inanmadığımı, soğuk suya 
gönülden isteyerek atlayıp atlayamayacağımı, karanlığın içerisinden 
sadece müzik ile ışık tutarak çıkıp çıkamayacağımı bana göstermek 
istemişti. 
Başardı...

79



1909 yılının sonbaharında emprezaryo Diaghilev, "Ateş Kuşu" 
balesinin müziğini yazması için Stravinsky'ye teklifte bulundu. İkili 
resmen bu vesileyle tanıştı. Ancak öncesinde herkes gibi Stravinsky 
de Diaghilev'i tanıyordu.  Diaghilev ise Stravinsky'nin "Feu d'artifice" 
ve "Scherzo fantastique" eserlerini konserlerde dinlemiş  ve özellikle 
"Feu d'artifice"in orkestrasyonundan oldukça etkilenmişti. Zaten 
Stravinsky'ye "Ateş Kuşu" için sipariş vermesinin esas sebebi de buydu. 
Kurduğu bale topluluğu (Ballets Russes)  için Stravinsky'nin faydalı 
olacağını düşünüyordu. Diaghilev, ondan evvel Ziloti'nin yönettiği  
"Scherzo fantastique" eserinde ilk planlamayı yapmıştı aslında. Planı, 
Fokine'in "Chopiniana" eserini "Les Sylphides" adı altında bir sonraki 
bale sezonunda Paris'te sahnelemek ve bu konuda Stravinsky'den 
yararlanmaktı. Bu fikir Stravinsky'yi de heyecanlandırmıştı, çünkü 
isminin Rusya dışında duyulma ihtimali vardı. Diaghilev, balenin açılış 
müziği olan "Nocturne Op.32, No.2" ve kapanış müziği olan "Grande 
Valse Brillante Op.18"in transkripsiyonlarını Stravinsky'ye ulaştırdı. 
Stravinsky'nin bu iki parça için yaptığı orkestralama Ziloti'yi de çok 
etkiledi. 

STRAVINSKY- DIAGHILEV ORTAKLIĞINDAN DOĞAN EŞSİZ ESERLER

Stravinsky daha sonra Diaghilev'in siparişi üzerine "Ateş Kuşu" balesinin 
müziği üzerine çalışmaya başladı ve eser 25 Haziran 1910'da Paris'te 
prömiyerini yaptı. Stravinsky  isminin Rusya dışında ilk kez duyulmasını 
sağlayan bu eser büyük başarı kazandı. Diaghilev ile besteci arasında 
mükemmel bir uyum vardı. Bu süre zarfında dostlukları da ilerledi. "Ateş 
Kuşu"nun büyük başarısı üzerine Diaghilev, Stravinsky'ye bir bale eseri 
siparişi daha verdi. Stravinsky gördüğü bir rüyayı kendisine anlatarak, 
bu rüyadan "Bahar Ayini"nin temasını oluşturduğunu söyleyerek, yeni 
balenin bu tema üzerine kurulmasını önerdi. Diaghilev prensipte bu 
öneriye olumlu baktı, ancak böylesine bir eserin ancak 1912'nin bahar 
aylarında sahnelenebileceğini söyledi. O dönemde Stravinsky gene 
yeni fikirlerle Diaghilev'e geldi ve sadece konserde çalınacak bir eser 
üzerine çalıştığından bahsetti. Kafasında çok net bir kukla resminin 
olduğunu ve bu kuklanın canlanışını müziğe aktarmayı düşündüğünü 
söyledi. Diaghilev ise teatral potansiyeli hemen fark ederek, "esas bu 
fikir üzerine bir bale" yapılır dedi. Böylelikle "Petruşka" balesi ortaya 
çıktı ve 13 Haziran 1911'de gene Fokine'in koreografisi ile Paris'te 
sahnelendi. Bu eser de büyük başarı kazandı. 

SÜRTÜŞMELERE RAĞMEN BAKİ KALAN DOSTLUK

Daha sonra Diaghilev ve Stravinsky "Bahar Ayini" üzerine 
çalışmaya başladı. Nijinsky'nin koreografisiyle 29 Mayıs 1913'te 
Paris'te prömiyerini yapan eser,  hem müzik hem de koreografinin 
avangartlığından dolayı bir skandala yol açtı. Bu dönemde Diaghilev'in 
kıskançlığı Stravinsky ile arasının biraz bozulmasına neden oldu.  
1914'de Stravinsky'nin operası "Le Rossignol" Diaghilev'in gözetiminde 
Paris'te sahnelendi, ancak umduğu başarıyı kazanamadı. Bu dönemde 
Stravinsky finansal anlamda zor durumdaydı ve bundan Diaghilev'i 
sorumlu tuttu; onu, beraber yaptıkları sözleşmenin şartlarına 

DIAGHILEV, BALANCHINE VE STRAVINSKYDIAGHILEV, BALANCHINE VE STRAVINSKY
Öngörüsü güçlü Diaghilev, Stravinsky ile Balanchine'i bir araya getiren kişiydi. Böylelikle Ballets Russes bir 
kez daha risk almayı ne kadar sevdiğini gösterdi. Bazı ortaklıklar diğerlerinden daha uzun soluklu olur. İşte 

Stravinsky-Balanchine ortaklığı, bu tür bir ortaklıktı.

Burçak SAVAŞKURT
Başköşe

Serge Diaghilev - Igor Stravinsky
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Başköşe Burçak SAVAŞKURT

tam olarak uymamakla suçladı. 1920'de Diaghilev, bir kez daha 
Stravinsky'ye bale siparişinde bulundu. Bunun sonucu olarak ortaya 
çıkan "Pulcinella" balesi 15 Mayıs 1920'de Paris'te sahnelendi. Eserin 
dekor ve kostüm tasarımları Pablo Picasso imzası taşıyordu. 

Stravinsky'nin Diaghilev ile beraber yaptığı son çalışma "Les Noces" 
balesiydi. Eser 13 Haziran 1923'de Paris'te prömiyerini yaptı. 
Stravinsky 1962 yılında şöyle demiştir: "Diaghilev'e Les Noces'i ilk 
çaldığımda karşımda oturup ağladı. Sonra da bizim topluluğun yaptığı 
en muhteşem Rus balesi bu dedi. Sanıyorum, benim yapıtlarımın 
içinde en çok bunu beğendi. Bu sebeple Les Noces'i ona ithaf ettim."

Aralarında bazı sürtüşmeler olsa da, ikili, Diaghilev'in ölümüne kadar 
(1929) yakın arkadaş kaldılar. Stravinsky, Diaghilev için 1953 yılında 
şöyle yazdı:

"Bütün önemli kişilerin hayatında olduğu gibi, Diaghilev'in de ona sadık 
arkadaşları ve ondan nefret eden düşmanları vardı. Diaghilev,  kendine 
has beğeni anlayışı olan bir insandı.  Neyi sevdiğini anlamayabilirdiniz, 
ancak hoşlanmadığı bir durum olduğunda hemen belli ederdi.  
Bayağılığa, yetersizliğe ve kararsızlığa asla tahammül edemezdi. 
Çoğu zaman böyle  insanları hor görür ve onlara layık oldukları şekilde 
davranırdı. İşinde çok otoriterdi ve sorumluluğu kimseyle paylaşmak 
istemezdi. Ancak fikirlerine güvendiği insanlara danışırdı. Bir kere 
karar verdi mi kimse değiştiremezdi o kararı. Gounod, Çaykovski, 
Pergolesi, Scarlatti ve Cimarosa en sevdiği besteciler arasındaydı."

STRAVINSKY-BALANCHINE ARASINDAKİ İNANILMAZ UYUM

Diaghilev ile birlikte, Stravinsky'nin bale dünyasından diğer bir yakın 
dostu,  koreograf George Balanchine idi. Öngörüsü güçlü Diaghilev, 
Stravinsky ile Balanchine'i bir araya getiren kişiydi. Böylelikle Ballets 
Russes bir kez daha risk almayı ne kadar sevdiğini gösterdi. Bazı 
ortaklıklar diğerlerinden daha uzun soluklu olur. İşte Stravinsky-
Balanchine ortaklığı, bu tür bir ortaklıktı. Balanchine'in koreografisiyle 
1928 yılında Paris'te prömiyerini yapan "Apollo" balesi bu ortaklığın ilk 
ürünüydü. Daha önceden hiç birlikte çalışmamış olmalarına rağmen, 
aralarındaki uyum inanılmazdı. İkisinin de sahneyi sevmesinin 
ortak sebebi, folklor ve törensel seremonilerin ilkel gücüne değer 
veren kültür mirasıydı. Stravinsky, yaşamının ilk yıllarında çiftçilerin 
tarlalarda mırıldandığı melodileri dinlerken, Balanchine ayinlere ve 
dini ritüellere şahit oluyordu. "Ateş Kuşu", "Apollo" ve "Orpheus" 
balelerinde bu etkiler rahatlıkla görülebilir. 

Ortak etnik mirasın da ötesinde, ikisi de bariz bir biçimde klasikçiydi. 
Bu yüzden sahip oldukları protokol, disiplin ve estetik anlayışı, beraber 
yaptıkları "Danses Concertantes", "Agon", ve "Monumentum pro 
Gesualdo" yapıtlarına  farklı şekillerde yansımıştır. Ancak Klasisizme 
olan bağlılıkları  müzik ve dansın ilişkisi hakkında alışılmışın dışında 
yaklaşımlarda bulunmalarını da engellemedi. Örneğin, Stravinsky, 
müzikle dansın birbiriyle mücadele halinde olması gerektiğini 
savundu: "Koreografi eğer sadece müziği yansıtmaktan ibaret olursa, 
son derece sıkıcı bir hal alır".

Balanchine'in koreografi ile ilgili düşüncesi bundan daha da muhalifti: 
"Dikkatlice yapılmış göz ve kulak dengesi esas olmalıdır." Sürekli 
olarak değişken ve konumsal bir dengenin üzerinde durmuş olan 
Balanchine, Piyano ve Orkestra için "Movements"da müzikal ve 
koreografik yapıları birbirine karıştırmış ve bunları son derece ölçülü 
bir biçimde yerleştirerek birbirleriyle kaynaştırmıştır. Balanchine'in 
"Zamanın Mimarı" diye hitap ettiği Stravinsky de müzik ve dansın 
bütünleşmesi için ne tip yapısal prensiplerin olması gerektiğine en az 
koreograf kadar hakimdi. Balanchine, özellikle Stravinsky ile yaptığı 
eserlerde hiçbir zaman dansı müziğin önüne geçirmedi, ya da müziği 
tek başına bırakmadı. Tam tersi bestecinin müziğini aydınlatmaya 
öncelik vermesi müthiş bir özveri örneğiydi. Böylelikle  Balanchine'in 
"fazla olacağına az olsun" zihniyetiyle dansa yaklaşımı, Stravinsky'nin 
karmaşık müziğiyle mükemmel bir birliktelik oluşturdu. 

BALANCHINE… ÖNCE BİR MÜZİSYEN, SONRA BİR KOREOGRAF

Stravinsky çocukluğundan beri baleye meraklıydı. Mariinsky 
Tiyatrosu'na gider, provaları izler ve baleyle ilgili ne varsa öğrenmeye 
çalışırdı. Balanchine de çocukluğundan beri müziğe meraklıydı. Çok 
iyi bir piyanist olmakla birlikte, müzik teorilerine kafa yormuş, birden 
fazla enstrümanı çalmayı öğrenmiş ve müziği çok iyi araştırmıştı. 
Rus tasarımcı Pavel Tchelichev, Balanchine için şöyle demiştir: "Bana 
göre Balanchine önce bir müzisyen, sonra bir koreograftır." Dolayısıyla 
Balanchine'in koreografisi, derin müzik bilgisinin de yardımıyla, 
hiçbir koreografın ulaşamadığı bir seviyede Stravinsky'nin müziğiyle 
sarmalanmıştır. Balanchine'in bu geniş müzik bilgisinden dolayı, 
Stravinsky şöyle demiştir: "Eğer bir insan, Balanchine gibi başarılı bir 
koreograf olmak istiyorsa, ilk önce müzisyen olmalıdır." 

Geçmişlerindeki ortak kültürel miras, çalışma tarzları, artistik 
görüşleri; aynı zamanda birbirlerine karşı duydukları sarsılmaz saygı, 
aralarındaki ortak espri anlayışı ve birbirlerine olan sevgileri ile 
desteklenmiştir. Bahsi geçen unsurların sonucunda uzun ömürlü bir 
ortaklık yaratmışlar ve dostlukları yaşam boyu sürmüştür. Her alanda 
yardımlaşmalarına örnek olarak da şu olay gösterilebilir:  1951'de 
"The Rake's Progress" operasının prömiyerinden sonra besteci, 
Balanchine'in evine giderek, sonraki temsiller için sahnelemede 
aksayan unsurları onunla konuşmuş  ve birlikte yaptıkları düzeltmeleri 
daha sonra eserin libretto yazarı Auden ile paylaşmıştır. 

İkili, 1971'de Stravinsky'nin ölümünden kısa bir süre önceye kadar aktif 
şekilde iş birliği yapmaya devam etti. Hatta bestecinin ölümünden 
sonra, Balanchine tarihȋ "New York City Ballet Stravinsky Festival"ı 
(1972 ) yaparak Stravinsky'nin müziğinden nasıl etkilendiğini bir kez 
daha göstermiş oldu.

Balanchine - Stravinsky
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S açlarını topuz yapmış beyaz elbiseli 
kızın uzun parmakları piyanonun 
üzerinde... Başını eğmiş, önünde 

siyah-beyaz tuşlar hâlinde uzanan müzikli 
yola bakıyor. Ezgilerle birlikte kalbinin 
derin dehlizlerinde yürüyor belli ki… 
Renkli duvar kâğıdıyla kaplı odanın 
arkasındaki kırmızı kanepede ise 
dikiş diken bir kadın oturuyor. 
Elindeki kumaş parçasını keskin 
iğne darbeleriyle delik deşik eden 
bir kadın... O sırada aklından 
neler geçtiğini kim bilebilir. 
Kızın annesi olması muhtemel 
orta yaşlı kadının siyah bir şalın 
koruyuculuğuna sığındığına 
bakılacak olursa mevsim sonbahar 
ya da kış... Avrupa kentlerinden 
birinin soğuk, zamanın ağır aksak 
yürüdüğü öğleden sonralarından 
biri...

Birkaç dakikadır bu manzaraya bakıyor 
ve soruyorum kendi kendime: "Ünlü 
ressam Paul Cézanne, bu tabloya neden 
Richard Wagner'in en sevilen operalarından 
'Tannhäuser'in adını verdi?", "Wagner'in, kaynağını 
Cermen efsanelerinden alan bu operasının konusuyla 

biri piyano çalan, diğeri de dikiş diken iki kadının ne 
alakası var?"

İKİ YARATICI BEYİN 

Cézanne'ın 'Tannhäuser Uvertürü' adlı 
tablosunu fırça darbeleriyle yaratırken 

neler düşündüğü, Wagner'in 
müziğinden nasıl soğuk bir öğleden 
sonra manzarası çıkardığı hakkında 
yorum yapılabilir ancak. Yaratıcı 
bir insanın başka bir yaratıcının 
eserini beyninin kıvrımlarında 
süzerken nasıl bir yol izlediğini 
hiç kimse bilemez ne de olsa. 
Cézanne'ın 1860'lı yılların sonunda 
yarattığı 'Tannhäuser Uvertürü'yle 
Wagner'in 1845'te bestelediği 

üç perdelik 'Tannhäuser' operası 
arasındaki bağlantının niteliğini 

sorgulayan başka insanlar da vardır 
eminim. Wagner'in, üzerinde birkaç kez 

büyük değişiklikler yaparak son hâlini 
verdiği 'Tannhäuser' operasının birbirinden 

güzel müzikal temalarını hayranlıkla dinlerken 
Cézanne'ın tablosuna dalıp giden birçok 

sanatsever bulunduğunu da tahmin etmek zor değil. 

Wagner Operasından TuvaleWagner Operasından Tuvale
Ressam Paul Cézanne meşhur tablosuna, büyük besteci Richard Wagner'in sevilen operasından dolayı 

"Tannhäuser Uvertürü" adını vermişti. 

Özlem ERTAN
Operatik
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Operatik Özlem ERTAN

EFSANELER İLHAM VERİR 

Richard Wagner, ilham alan ve ilham veren bir besteciydi. Zaten 
bütün sanatçılar böyle değil mi? Nasıl Cézanne, onun operasından 
aldığı esinle güzel bir tablo yarattıysa Wagner de Cermen ve Kuzey 
Avrupa efsanelerini hayal gücünün ve yeteneğinin yardımıyla özgün 
eserlere dönüştürdü. Wagner kelimenin tam anlamıyla deha sahibi 
bir besteciydi. Wagner'e göre, operanın felsefi bir temeli olmalı ve 
tüm sanatları içinde barındırmalıydı. Operanın amacı ses gösterisi 
yapmak değil, anlatmak istediği öyküyü etkin bir biçimde sahneye 
taşımaktı. İşte Wagner'in yarattığı müzikli dram kavramının temelini 
bu düşünceler oluşturdu. Wagner'in operalarında birbirinden bağımsız 
aryalar yoktur. Her eser bir bütündür ve bu şekilde ilerler. Müzik ve 
dram birbirini destekler. Wagner operalarında belli bir karakteri, olayı 
ya da durumu ifade eden ve leitmotif tabir edilen müzikal temalar da 
sık sık duyulur.

Bestecinin, gezgin ozan Tannhäuser'in aşkın arındırıcı gücü ve iyilik 
ile kötülük arasındaki bitmez tükenmez savaş hakkındaki öyküsünü 
anlattığı operası da efsaneler denizinden fışkıran bir kaynak gibi. 
Gezgin şarkıcıların Orta Çağ Almanya'sının en önemli figürleri arasında 
bulunduğu düşünülecek olursa bu ozanlar hakkında onlarca efsane 
üretilmiş olmasına şaşmamak gerek. Tabii, Heinrich Heine'nin de 
aralarında olduğu şairlerin bu söylenceleri şiirlerine taşımasına da...

Tüm operalarının librettolarını kendisi yazan Richard Wagner, hem 
efsanelerden ve Heinrich Heine'nin bir şiirinden, hem de E.T.A. 

Hoffmann'ın öyküsünden yararlandı 'Tannhäuser'in librettosunu 
kaleme alırken. Sonunda da Aşk Tanrıçası Venüs'ün büyülü ve güzel 
perilerle dolu mağarasında bir yıl kaldıktan sonra yeryüzüne dönüp 
sevgilisi Elisabeth'le yeniden biraraya gelen Tannhäuser'in öyküsü 
doğdu.

TANRIÇADAN KURTULMAK KOLAY MI 

Bu ozanın, efsanelerin bağrından çıkan hikâyesine kulak verelim şimdi: 
Venüs'ün kaçırdığı Tannhäuser, bir yıldır Aşk Tanrıçası'nın büyülü 
mağarasındaydı. Etrafının birbirinden güzel perilerle çevrili olduğu 
düşünülecek olursa keyfi yerindeydi. Ancak büyülerin etkisi sonsuza 
kadar devam etmedi. Bir gün sevgilisi, gerçek aşkı Elisabeth'in özlemi 
düştü ozanın yüreğine ve çıkıp ilahenin karşısına "Geri dönmek 
istiyorum yeryüzüne. Burada daha fazla kalırsam Meryem Ana ve 
azizler affetmez beni," dedi. Tanrıça, küplere bindi ve "Git," dedi 
şarkıcıya, "Ama bulamayacaksın aradığın mutluluğu hiçbir yerde".

Bu tanrısal kızgınlık nöbetinin ardından kendini gezgin şarkıcılar 
arasındaki yarışmaların düzenlendiği Wartburg Şatosu'nun önünde 
buldu ozan. Roma'ya giden Hacılar Korosu'nun ve küçük bir çobanın 
şarkılarını dinledi; huzur doldu kalbine. Hele bir de karşısında sevgilisi 
Elisabeth'i görünce ruhu ışıklarla yıkandı. Şatoda yaşayan derebeyi 
Hermann'ın yeğeni olan Elisabeth'ten, kısa süre sonra Wartburg'da yeni 
bir gezgin şarkıcılar yarışması düzenleneceğini öğrendi Tannhäuser. 
Müsabakaya katılmak için şatoya gittiğinde çok mutluydu. Üstüne bir 
de Hermann, müsabakayı kazanan ozanı Elisabeth'le evlendireceğini 
söyleyince kanatlanıp havalara uçtu. Ama Venüs gizlice şatoya geldi 
ve Tannhäuser'i etkiledi. Gezgin şarkıcı, başladı mı Aşk Tanrıçası'nı 
öven bir şarkı söylemeye... Bu pagan övgüsü çok kızdırdı halkı. Tanrı 
ve toplum tarafından affedilmek için Roma'ya gidip hacı olması 
gerekiyordu Tannhäuser'in. Ozan, gitti. Uzun günler, haftalar geçti 
aradan. Gücü tükenen Elisabeth, Roma'dan dönen hacı kafilesinde 
sevgilisini göremeyince umutsuzluğun maskesini yüzüne takıp şatoya 
gitti. Tannhäuser, nihayet memleketine döndüğünde, kalbi çektiği 
acıya dayanamayan Elisabeth'in artık yaşamadığını öğrendi ve o da 
aşkının peşinden ölüler diyarına gitti.

'Tannhäuser', romantik konusu ve Wagner'in unutulmaz müziğiyle 
Cézanne'a ve daha nice sanatçıya ilham verdi. Kimbilir belki siz de 
bu güzel operanın birbirinden güzel aryalarını, uvertürünü ve koro 
parçalarını dinlemek istersiniz.
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Piyanist Dengin Ceyhan, F. Chopin'in doğum gününe özel, Moda 
All Saints Kilisesi'nde albüm tanıtım konseri düzenledi. Tanıtımda 
Chopin'in Nocturne'ler ve Ballade'larından oluşan yeni albümünün 
parçalarını müzikseverlere sundu.

Klasik müziğin ve romantik dönemin en önemli piyano bestecilerinden 
F. Chopin'in 212. Doğum yıldönümünde, piyanist Dengin Ceyhan 
Nocturne'ler ve Ballade'larından oluşan bir repertuar ile Moda All 
Saints Kilisesi'nde dinleyici önüne çıktı. Dengin Ceyhan," Sekiz 
yaşında piyanoya başladığımda duyduğum ilk müzik de Chopin'in 
bir valisiydi. Tahminen hayatta olan sürem biterken de dinleyeceğim 
en son müziklerden biri de ona ait olacaktır. Özetle yaşamımın her 
evresinde olan bir besteci. Bu konserimin yoğun ilgi görmesi beni 
çok mutlu etti. Ayrıca Chopin'in doğum gününde ona dair böyle bir 
şey yapabiliyor olmak da çok büyük mutluluk benim açımdan."
 
Dengin Ceyhan'ın 5 Chopin Nocturne seslendirmesinden oluşan ilk 
Chopin albümü dijital platformlarda bulunuyor.

Dengin Ceyhan 2020 yılında bu albümle ilgili olarak verdiği 
bir röportajda şunları söylemişti: "Açıkça söylemek gerekirse 
yorumladığım eserlerin hiçbirini bir iddia ile sergileme gayretim 
olmadı. Eserler üzerinde kendi yapmak istediklerime konsantre 
oldum genelde. Başkalarının beğenmesine çabalamaktan daha 
çok kendi vicdanıma hesap verebileceğim performanslar ön planda 
oldu benim için. Bu albümde 5 tane Nocturne yorumladım. İleri ki 
dönemde bir 5 tane daha yayınlama planım var. Şu ana kadar gelen 
tepkiler de beni memnun edici seviyede. Chopin'in Nocturne'lerine 
kendimden bir şeyler katabilme çabam dinleyicide karşılığını bulmuş 
ve bu durum beni mutlu ediyor. Yurtdışında da bazı müzik sitelerinin 
listesine girdiğini görmek de benim için ayrı bir gurur."

Chopin Ballade albümünün de yakında dinleyiciye ulaştırılması 
bekleniyor.

Dengin Ceyhan'dan Dengin Ceyhan'dan 
Chopin'e SaygıChopin'e Saygı
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Yeni Ne Var?

DENGİN CEYHAN KİMDİR?
 
Dengin Ceyhan 1991'de Antakya'da doğdu. Piyano derslerine 8 
yaşında başladı. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 
Konservatuvarı özel yetenek sınavını kazanarak piyano Piyano 
alanında Prof. Dr. Binnur Ekber ile EĞİTİMİNE BAŞLADI. 2008 yılında 
Academia Akcan'ın düzenlediği Piyano Masterclass'ında İdil Biret ile 
çalıştı. Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığını yaptığı Bodrum Gümüşlük 
Eklisia Müzik Festivali kapsamında 2008 yılında Kemal Gekiç, Daniel 
Gortler, Stephen Gutman, Gülsin Onay ile aynı festivalin 2009 yılında 
ise Alexander Madzar, Emre Elivar, Misha Dacic ve Gülsin Onay ile 
çalıştı.

2011 yılında Başkent Üniversitesi'nde yapılan Şan eşlik 
masterclass'ında Dr. Helga Dorsch ile çalıştı. 12 Ocak 2014 ‘te Sevda 
Cenap And Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 11. Czerny Yarışması'nda 
değerlendirme jürisinde yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 2012 
yılında mezun olduktan sonra yine aynı konservatuvarda ücretli 
öğretim elemanı olarak işe başladı. Okulun Üflemeli ve Vurmalı Sazlar, 
Tiyatro bölümü ve Opera bölümünde korrepetitör olarak çalışmaktadır. 
2019 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi erken müzik eğitiminde ve 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde 
ders vermeye başlamıştır. Konservatuvardan mezun olduktan sonra 
yine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano 
Anasanat dalı yüksek lisans sınavlarını kazanmış, 2019 yılında 
yüksek lisanstan mezun olmuştur. 2019 Mayıs ayında "Dengin Plays 
Pentagram" adındaki ilk albümünü çıkarmıştır.
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