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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.

Öncelikle tüm müzik & sanat emekçilerinin 
gıyabında tüm emekçilerin “1 MAYIS”ını 
kutluyorum. Müzik sektöründe çalışan herkesin 
eşit haklara sahip olduğu, yıllardır eşit haklardan 

yoksun kalmış müzisyenlerimizin haklarına en kısa 
zamanda kavuşmalarını temenni ediyorum.

Atatürk’ün deyimi ile  “Sanatçılar Işığı Alınlarında ilk Hissedenler” olarak, 
müzik camiası hak, eşitlik ve dayanışma için örnek olacak ve bu misyonu 
layığı ile taşıması gerekenler müzisyenler olmalıdır diye düşünüyorum. 
Çünkü ulu önder Atatürk, topluma her konuda sanatçıları örnek vermiştir. 
Onun verdiği bu misyonu şan ve şerefle taşımak müzisyenlerin öncelikli 
görevi olmalıdır.

“Güzel ve güneşli günlerde nice “1 MAYIS” lar görmek en büyük temennimdir.

Geldi Yaz Ayları…

Ben yaz çocuğuyum, yeşeren doğa, kemiklerinizi iliklerinize kadar ısıtan 
güneş, insanın kanını kaynatan ve sokaklara taşan hayat.. Yaz ayları benim 
aylarımdır.

Ve tabii ki Mayıs ayında , şükür ki iki sene pandemiyle mahrum kaldığımız 
salon konserlerini dolu dolu bir 2021 -22 yaşadık bu sezon,  artık 
kapalı salon konserine bu ay sonu itibarıyla veda ediyoruz. Ama sona 
doğru yaklaşırken “aman bu ay programlar hafifler” gibi bir düşünce siz 
müzikseverleri sakın ama sakın yanıltmasın. Mayıs ayı resmen biz sanat 
ve müzikseverleri adeta  yaz sezonuna hazırlayan, modunuzu yükselten 
ve hatta birçok ilkin yaşanacağı bir Mayıs ayına “ merhaba “ demeye hazır 
olmanızı tavsiye ediyorum.

Mayıs ayına dair en çarpıcı konser dünyaca ünlü ve dünyanın en iyi 10 
kadın piyanistinden bir kabul edilen Anna Fedorova eşi kontrbas virtüözü 
Nicholas Schwartz ile İstanbul’da iki konser vermek için ilk defa Türkiye’ye 
geliyor.  Ve Anna Fedorova Türkiye’de yapılacak ilk “ Ukrayna’ya Destek “ 
konserini özel davetlilerin katılımı ile Avusturya Kültür Ofisi’nde verecek. 
Bu sanatçıyı canlı canlı en önden dinlemek paha biçilemez bir deneyim 
olacak.

CRR programını şiddetle takip etmenizi tavsiye ederim. Murat Cem Orhan 
çok eleştirildi ama şu bir gerçek ki  CRR’e bambaşka bir boyuta geçti 
diyebiliriz. Mayıs ayı programında  mutlaka kendinize uygun bir etkinlik 
bulacaksınızdır.

Festivaller Başlasın…

Aslında normalde içimi heyecanla kaplaması gereken bu başlık, artık 
benim içimi burkuyor! Eskiden dört gözle beklediğim bir festival vardı, 
ama artık yok!!! Beklentimin en yüksek olduğu ilk defa seyredeceğim 
sanatçılar dolu bir programlar yerini aynı şeyleri tekrar eden ve arada 1-2 
tane numunelik konser yakalasınız fahiş bilet fiyatları yüzünden gitmeyi 
tercih etmeyeceğim hayal kırıklığı haline geldi, yazık…

Neyse ki hala sanatseveri kucaklayan, bir birinden güzel programalar sunan 
festivallerde var. Kadıköy Belediyesi’nin “Kalamış Yaz Festivali”ne şimdiden 
hazır olun, çünkü geçen sene bilet fiyatları “1 TL”, sokak hayvanlarına 
yardım etmek isterseniz de bağış yapabiliyordunuz, bu senede Kadıköy 
Belediyesi” Kamu Faydasına Hizmet” anlayışı ile komik denecek fiyatlara 
bilet satacaktır.

Ve Mayıs’a dair ilk festival açılışını yavru vatan KKTC’de  “Kuzey Kıbrıs 
Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” resital ve konserlerle 17 Mayıs’ta  
festival açılışını yapıyor. Bilet fiyatı 50 TL, festival bileti dediğin böyle olur. 

Cıvıl cıvıl, renkli, müzik ve sanat dolu bir yaz Mayıs’la başlıyor, kaçırmayın….

“1 MAYIS”,  Yaz ve Festivaller Başlasın…
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Yansımalar
Şefik KAHRAMANKAPTAN

Kim kime eşlik eder? Kim hangi eseri seslendirir?

Günümüzün deyimiyle bir “haberci”nin ya da “metin yazarı”nın cevabını 
bilmesi gereken iki soru.

Her gün müzik alanındaki etkinliklerle, verilecek konserlerle ilgili çok 
sayıda bülten posta kutularımıza düşüyor. Bu soruların yanıtlarıyla 
ilgili hatalar, bu aşamadan itibaren başlıyor.

Bir solist, orkestraya eşlik etmez. Tam tersi, orkestra soliste eşlik eder. 
Ama çoğu bültende bu hatanın yapıldığını, ardından “kes-yapıştır” 
kolaycılığıyla bu alana özel önem veren, kültür-sanat sayfası ayıran 
gazetelerde bile hatanın aynen devam ettiğini görüyoruz.

Peki, solist ne çalar? Programdaki konçertoyu veya solo ve orkestra 
için yazılmış eseri mi, yoksa programın tamamını mı?

Klasik müzikle tanışıklığı olmayan “haberci”, afişe bakarak haber 
yazdığında soliste, programın tamamını çaldırtabiliyor!

Çünkü afişte genellikle şu sıra uygulanıyor:
Şef,
Solist,
Eser adları...

Türler hakkında bilgisi olmayan “haberci”, soliste tümünü 
çaldırtıveriyor!

İşte Nisan 2022’den taze bir örnek:

Çok satışlı bir gazetenin internet sayfasında, ülke çapında yaygın bir 
haber ajansının rumuzuyla yayımlanan haber:

“Doğuştan iki kolu olmayan ve sol ayak parmaklarıyla nota basarak klasik 
müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından kornoya nefes veren Felix Klieser, 
‘Engel Tanımayan Sanat’ etkinliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 
ile Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda konser verdi.

Şefliğini Orhan Şallıel’in yaptığı konserde Klieser, Richard Strauss’un 1 
Numaralı korno konçertosunu ve Franz Schubert tarafından yazılan 4 
Numaralı ‘Trajik’ adlı senfoniyi çaldı.

Klieser, konserin sonunda salondaki sanatseverler tarafından ayakta 
alkışlandı.”

Demek ki neymiş? Solist sadece   Richard Strauss’un 1 Numaralı korno 
konçertosunu çalmakla yetinmemiş, tutmuş “Franz Schubert tarafından 
yazılan 4 Numaralı ‘Trajik’ adlı senfoniyi” de çalmış!

Solist  Konçerto mu  Çalar,  Senfoni mi?Solist  Konçerto mu  Çalar,  Senfoni mi?
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Yansımalar Şefik KAHRAMANKAPTAN

Peki orkestra ne yapmış? Herhalde bu durumu seyretmiş!

Haberi yazan muhabir, afişteki iki eseri de kornocuya çaldırtmakta bir 
sakınca görmemiş! Bu haberi internet sayfasına aynen koyan editör 
de, yapılan hataya ortak olmakla kalmamış, bunu okuyucu kitlesine 
ulaştırmış!

Haberde gene sıklıkla düşülen bir hata daha var: “Şefliğini Orhan Şallıel’in 
yaptığı konserde..” deniliyor. 

Oysa şef konseri değil, orkestrayı yönetir. Konser, ilan edilişinden, 
tanıtımından, bilet satışından, dinleyicinin gelişinden başlayarak, solist 
ve orkestranın sahneye çıkışını ve programdaki yapıtları seslendirilişlerini 
içeren bir “bütün”dür. Orkestra şefi de bu süreç içinde orkestrayı hazırlar 
ve yönetir.

Haberi iki resim süslüyordu. Biri kornoyu tuşlarına  ayak parmaklarıyla 
basarak üfleyen solistin sahnedeki fotoğrafı. Diğeri de altında “Klieser, 
konserin sonunda salondaki sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı” 
cümlesinin bulunduğu salon fotoğrafı.. Ancak fotoğrafta, salondaki tüm 
dinleyiciler otururken görünüyordu!

Yıllar, bu konudaki eksikliklerin giderilmesine ne yazık ki yardımcı 
olamıyor. Bakın 28 Şubat 2002’de, yani bundan 20 yıl önce   Ankara Gazi 
Konser Salonu’nda düzenlenen bir sempozyumda sunduğum “ Basının 
Müziğe Yaklaşımı Ve Müzik Yazarlığı: Örnekler, Saptamalar Ve Somut 
Öneriler” başlıklı bildiriden bazı bölümler:

“Yazılı basında ve televizyonlarda çoksesli evrensel müzikle ilgili haberler 
verilirken, “eğitimsizlik” ve “bilgisizlik”ten kaynaklanan hatalar sıkça 
yapılıyor. 

En sık rastlanan ve tekrarlanan hata, “program okuma” hatası. Bir senfoni 
orkestrasının klasik düzende hazırlanmış afişi veya haftalık programı 
habere dönüştürülürken, yazım sırası uyarınca solistin, programdaki tüm 
eserleri seslendirdiği varsayılarak haber yazılıyor. Böylece, bir kemancı 
veya piyanistin, kendi payına düşen konçertonun yanısıra, koskoca bir 
senfoniyi de seslendirdiği(!) duyurulmuş oluyor. İşin ilginç yanı, bu hatayı 
bir haber ajansı yaptığı zaman, haberi kullanan tüm gazetelerde de 
düzeltilmeden haberin yayımlanıyor olması!

Tüm bu hataların kaynağında ne var? 

Duraksamadan “eğitim yetersizliği ve eksikliği” yanıtını verebiliriz. Hangi 
yüksekokulu ya da üniversiteyi bitirirse bitirsin, her öğrenci temel kültürü 
ilköğretim ve lise döneminde kazanır. Bu dönemde müzik ve resim 
derslerine eski önemin verilmediğini, hâttâ üniversiteye hazırlanma 
uğruna pratikte bu derslerin kağıt üzerinde yapılıp, öğrencilere onun 
yerine fen dersleri takviyesine göz yumulduğunu duyuyoruz.

Genel kültür anlamındaki eksikliklere karşın “sınav müfredatı”nı 
tamamlayıp üniversite kazanan çocuklarımızdan bir kısmı “gazeteci- 
yayımcı adayı” olarak tercihleri doğrultusunda İletişim Fakülteleri’ne 
yerleştiriliyorlar. Günümüzde Türkiye’de ve KKTC’de 9’u vakıf 
üniversitelerine ait olmak üzere 21 iletişim fakültesi var. Bunlar 
gazeteci, radyo-tv habercisi ve yapımcısı yetiştirmek üzere kurulmuş 
eğitim kurumları. Yıllık toplam kontenjan sayıları 4106. Bunların büyük 

bölümünde müzik dersi bulunmuyor. 

Benim mezun olduğum AÜ SBF-BYYO’nda resim ve müzik zorunlu 
dersti. Geçmek için 10 üzerinden 7 almak zorundaydık. Resim hocam 
Prof. Turan Erol, müzik hocam ise Prof. İlhan Usmanbaş’tı. Günümüzde 
İletişim Fakültesi’ne dönüştürülmüş olan bu eğitim kurumunda maalesef 
müzik ve resim dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmış durumda. Müzik 
sıfır kredilik tercihli ders haline dönüştürülmüş, kredisi bulunmadığı için 
kimse almıyormuş. Yani fiilen kaldırılmış durumda!

Kağıt üzerindeki tek olumlu örnek olan Anadolu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, iki veya üç kredilik seçmeli dersleri arasında, başta müzik 
olmak üzere bir gazeteci-yayımcı için gerekli pek çok konuya yer veriyor. 
Keşke bunları ortak zorunlu ders olarak İletişim Fakültesi’nin tüm 
bölümlerine uygulansa.” 

(Bkz: https://www.kahramankaptan.com/bildirileri.html )

Bu saptamalar 20 yıl öncesine aitti. Günümüzde bir arpa boyu bile yol 
gidilmediği gibi, internetin yaygınlaşıp gelişmesiyle, hatalar giderek 
daha hızla yayılıyor, daha çok kişiye ulaşıyor ve adeta bunlar hata 
değil de, normali buymuş gibi algılanıyor! Kötü Türkçe ve bozuk cümle 
yapıları da cabası...

Sanki kimsede öğrenme, kendini geliştirme hevesi de kalmamış gibi.

Kim kime eşlik eder? Kim hangi eseri seslendirir? Kimin umurunda?
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Eleştrio
Remzi BUHARALI

Güzelleştirirken de özelleştiriyor. Tüm sanat dalları özellikle 
son günlerde kendilerine bir hız verdi. Pandemi nedeniyle 
birbirimizden her şeyden saklandığımız, sakındığımız günler 

geride kaldı. İnsanlar sanatı takip edemedikleri veya hobi değerlerine 
ulaşamadıklarından bir açlığı giderme peşinde. Sanat sektörü pahalı 
bir alan. Takip ettiğiniz bir etkinliğin size ulaşmasındaki ekonomisinin 
ne olduğunu duysanız kulaklarınıza inanamazsınız. Bazen izlemek 
istediğimiz etkinliğin bilet ücretinin ne kadar pahalı olduğundan dem 
vururuz. Oysa ki bilet ücreti izlediğiniz etkinliğin maliyetinin bir kısmını 
karşılayacaktır. Nasıl ki yaşamımızın devamı için gıda ihtiyacımız var 
ise ruh sağlığımız ve genel mutluluğumuz için sanata ihtiyacımız 
vardır. Son günlerde kurumlar var olan etkinliklerini gerçekleştirirlerken 

bir taraftan her alanda festivaller de kaldıkları yerden devam etmeye 
başladılar. Programlarını tamamlayıp sanatçıların sanatseverlerle 
buluşması için gün saymaktalar. Bir etkinlik biter diğeri başlar, 
bir festival biter diğeri başlar. Bizler bu çalışmaların hepsini takip 
edemesek de kendimizce belirlediğimiz en az bir etkinliği takip 
etmekte yarar var. Bir sinema filmini sinema salonunda seyretmek 
keyif verir insana. Her ne kadar evlerde teknolojik imkanlar çeşitli 
sinema kanalları aracılığıyla bizlere bir konfor yaratsa da film, sinema 
salonunda izlenir. Nasıl ki konser, kendi tarzındaki alanda izlenmek 
zorunda olduğu gibi. Zorlu günlerden çıktığımız şu dönemde etkinlikleri 
mekanlarında takip etmenizi öneririm. 

Dünya ölçeğindeki sanat faaliyetlerine baktığımız zaman ülkemizde de 
onlardan hiç farkı olmayan organizasyonlara imza atıldığına tanıklık 
ediyoruz. Faka bu tanıklıklar belli kentlerimiz ve belli kitleler tarafından 
takip edilebiliyor. Diğer kentlerimizde neler oluyor? Baktığımızda 
manzara çok acıklı ve üzücü. En basit anlatımla en kolay ulaşacağımız 
alanlar Sinema ve Tiyatro. Kentlerimizin birçoğunda sinema ve tiyatro 
salonları mevcut değil. Toplumun sanatla buluşabilmesi için elbette 
özel sektörün işin içerisinde olması gerekir ancak böyle bir girişim yok 
ise yerel yönetimler sahip oldukları gücü burada kullanmalılar. Yerel 
yönetimlerimiz tarafından oluşturulacak olan bir tiyatro topluluğu 
aracılığıyla sadece sanatsal bilincin değil toplumsal bilincin gelişimine 
katkı sağlamak insana yapılacak en özel yatırımdır. Ayrıca sanatın var 

olduğu kentlerde yaşayan insanlar bunu hak ederken diğer kentlerdeki 
insanlarımızın sanattan uzak bırakılması pek adaletli gelmiyor bana. 
O vakit yerel yönetimler günlük zorunlu yatırımların yanı sıra insana 
yapılması gereken yatırımları da gündemlerine almalılar. İnsanlar 
yaşamsal haklarını çok iyi bilirler ancak ruhani hakları konusunda 
onlara servis edilen ölçüde imkanlarla tercihlerini kullanırlar. Bu 
nedenle özel sektör ve yerel yönetimlerce hem çocuklara hem de 
yetişkinlere ait sanat alanlarının açılması ümitlerimle tüm okurlarımızı 
kucaklıyor başlığımızda ifade ettiğim gibi dünyayı, ülkemizi ve 
yaşadığımız yakın çevremizi sanat güzelleştirsin diyorum.

Saygılarımla

Dünyayı  Sanat  Güzelleştiriyor...Dünyayı  Sanat  Güzelleştiriyor...
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MAYIS AYINDA İKİ BOMBA KONSER
İstanbul’un Klasiği

Ve “OYSTER DUO” Süreyya operasında 

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın başlattığı “VİRTÜÖZLERİN 
MÜZİĞİ”  2021 - 2022 sezonunun Mayıs ayındaki 6. ve son konserinde  
dünyaca ünlü Ukraynalı piyanist Anna Fedorova ve Amerikalı kontrbas 
virtüözü Nicholas Schwartz muhteşem bir final yapmaya hazırlanıyor.

Muhteşem derken kesinlikle abartmadığımıza emin olabilirsiniz, 
çünkü bu iki sanatçı için bunu biz değil tüm Avrupa söylemekte…

Oda müziğinin vazgeçilmezi piyano ve kontrbastan kurulu “Oyster Duo” 
16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Süreyya Operası’nda ilk defa Türk klasik 
müzikseverlerle buluşacak. İkili başka enstrümanlar için yazılmış 
müzikal keşiflerinin kontrbas için düzenlenmeleriyle  İstanbullu klasik 
müzikseverlerle, Türkiye’de ilklerin konserinde buluşacaklar. 

“Çalınmış İnciler” kendi enstrümanlarında virtüöz kabul edilen piyanist 
Anna Fedorova  ve kontrbasçı Nicholas Schwartz,  19. ve 20. Yüzyıl  
Arjantin, Almanya, Avusturya, Rusya ,Amerika ve İtalya’sında yaptıkları 
melodik mücevher keşiflerin arasında adeta mekik dokuyacaklar. 
Bu eşsiz ve yüksek virtüözite gerektiren repertuvarda hiçte alışkın 
olmadığımız kontrbas gibi devasa bir enstrüman, muazzam bir piyano 
eşliğinde, solist olarak müzikseverlerin huzuruna çıkacak. 

Peki kontrbas keman ve ya çello gibi çarpıcı bir solo enstrüman 
olabilecek mi? Yaylı çalgıların devi, kesinlikle virtüöz Nicholas 
Schwartz’ın ellerinde küçük kardeşlerinin melodik ve bir o kadar da 
zorlayıcı repertuarına duyduğu iştah ile dinleyicilerine adeta zorlayıcı 
bir meydan okumaya şahit olacakları bir konserde yıldız olacağının 
garantisini veriyor. Nicholas Schwartz kariyeri boyunca dünyaca ünlü 
yaylı enstrüman yarışmalarını ilk defa kontrbasla kazanarak adını tarihe 

Süreyya Operası ve Avusturya Kültür Ofisi Mayıs ayında salolarında gerçekleşecek iki tarihi 
konserle İstanbul’u sallamaya hazırlanıyor.

MAYIS  AYINDA  İKİ  BOMBA  KONSERMAYIS  AYINDA  İKİ  BOMBA  KONSER
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yazdırmış sıra dışı bir sanatçı. Nicholas Schwartz çok yönlü bir sanatçı 
ve ona Avrupa’da  “ Kontrbasın Sihirbazı” lakabı takılmış. Sanatçı bu 
lakabı kontrbastan çıkması imkansız denilen sesleri çıkartmanın 
yanı sıra bu devasa enstürmanı adeta küçük kardeşi kemanmış 
gibi çalmasıyla kazanmış. Schwartz diğer yaylı enstrümanlarla bile 
çalınması çok zor eserleri kendi yaptığı düzenlemeleri ile çalarak adını 
tüm Avrupa’da duyurmuş bir sanatçı. Ayrıca Nicholas dünyaca ünlü 
Het Concertgebouwrest Orkestrasının daimi bir üyesi. 

Ve şanslı dinleyiciler piyanoda ise dünyanın yaşayan en iyi on kadın 
piyanistinden biri kabul edilen piyanist Anna Fedorova’yı Türkiye’de ilk 
defa dinleme şansına sahip olacaklar. Şu an Avrupa’da solo ve oda 
müziği alanında en çok konser veren klasik müzisyenler arasında ilk 
sırlarada yer alan Anna küçük yaşta başladığı kariyerinde  efsane bir 
sanatçı   ve klasik müzik alanında kırılması zor bir rekorun da sahibi. 
Anna Concertgebouw konser salonunda Martin Panteleev tarafından 
yönetilen Nordwestdeutsche Filarmoni Orkestrası eşliğinde verdiği 
konserde çaldığı Rachmaninov Piyano Konçertosu No.2  ile YouTube’da 
bugüne kadar tam tamına 35.127.343  izlenme saysıyla kırılamayacak 
bir rekorun da sahibi. Süreyya Operasını dolduracak dinleyiciler Anna 
Fedorova’yı sahnede muazzam solistlik kariyerinin yanı sıra ne kadar 
tutkulu bir oda müziği sanatçısı olduğunu gözler önüne serecek bir 
performansa izleme şansını yakalayacak..

Türkiye’deki ilk resmi “Ukrayna’ya Destek” Konseri Avusturya Kültür 
Ofisinde

Avusturya Kültür Ofisi yine Türkiye’de bir ilke 

Avusturya Kültür Ofisi ( ACF ) 15 Mayıs’ta Ukrayna İstanbul 
Başkonsolosluğu ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte 
Ukrayna’da süren savaşa hem dikkat çekmek hem de bir barış çağrısı 
olarak Türkiye’de gerçekleşecek ilk “Ukrayna’ya Destek” konserine 

ev sahipliği yapacak. Avusturya Ankara Büyükelçisi Dr. Johannes 
WIMMER ve Ankara Kültür Ataşesi , Avusturya İstanbul Başkonsolosu 
Josef Saiger ve Avusturya Kültür Ofisi müdürü Silvia Neureiter’in 
ev sahipliğinde gerçekleşecek bu konsere Ukrayna’nın İstanbul 
Başkonsolosu Roman Nedilskıy ve Hollanda İstanbul Başkonsolosu 
Bart Van Bolhuis ve konsolosluk erkanı katılacaklar.

Bu konserde Ukrayna’da savaşın patlak verdiği ilk günden itibaren, her 
ne kadar sanat hayatlarını Hollanda’da sürüyor olsalar dahi, anavatanını 
desteklemek adına yaklaşık 20 yardım konseri gerçekleştiren ve  
bu konserlerden elde edilen yüzbinlerce euroyu savaş mağdurları 
için toplayan ünlü piyanist Anna Fedorova  ve kontrbasçı Nicholas 
Schwartz sahneye çıkacak.

ACF çatısı altında gerçekleşecek bu denli önemli bir konsere siyasetçi, 
bürokrat, İstanbul’un iş ve cemiyet hayatından ünlü konuklar, ünlü 
gazeteci köşe yazarları ve tanınmış simalar davetli olacak.

Anna Fedorova  ve  Nicholas Schwartz  bu çok anlamlı konsere 
istinaden seçkin davetli topluluğu için çok özel bir repertuvar ile sahne 
alacakalar.

Türkiye’de, Ukrayna için gerçekleşecek ilk üst düzey destek konseri 
olması  sebebiyle büyük yankı uyandıracak olmasının yanı sıra Anna 
Fedorova  ve  Nicholas Schwartz için ilklerin konseri olacak.
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Bir Kitle Konrol Aracı Olarak Sanat
Sinemadan çıktığınız düşünün, enfes bir film izlediniz, büyülendiniz. 
Etkisinden saatlerce çıkamadığınız olmuştur. Hayâl dünyanızı 
besleyen bu etkiyi bir de geçmiş yüzyıllarda hayal edin: Orta 
Avrupa’da bir kasabada yaşıyorsunuz, okuma yazmanız bile yok, dört 
duvar arasındaki evinizi roman okuyarak bile terk edemiyorsunuz; 
her gün aynı mahalle, aynı insanlar. Hava kararınca uyuyup ertesi 
sabah yine her zamanki küçük dünyanıza uyanıyorsunuz. Bütün 
haftanın tek farklı günü, Pazar. Pazar sabahları kilisede toplanma 
günü. Mumlarla aydınlatılan, devasa kubbesi ve uçsuz bucaksız 
gibi görünen duvarlarına fantastik görseller işlenmiş, etkileyici bir 
mekân. Tanıdığınız, bildiğiniz herkes ile birlikte burada toplanıyor 
ve aklınıza hayalinize sığmayacak kadar büyük bir dünya ile ilgili 
mitolojik anlatılar dinliyorsunuz. Saf sevgiden oluşan bir Tanrı, onun 
yeryüzünde tohumlanan oğlu, İsa. İsa’nın mucizelerini dinliyorsunuz. 
Suyun üstünde yürümesi, suyu şaraba dönüştürmesi, öldükten sonra 
yeniden dirilmesi... Tüm mahalle tek bir ağızdan şarkılar, ilahiler 
söylüyorsunuz. Az önce kendisi hakkında inanılmaz bir hikaye 
dinlediğiniz kişilerin heykel ve resimleriyle göz göze geliyorsunuz. 
İşte bugün sinemanın, dizilerin, reklamların yarattığı etkiyi kullanarak 
kendi dogmalarını sanatın gücüyle kitlelere aşılamanın yolunu, parayı 
elinde tutan kilise uyguluyordu. 18. yüzyıldan itibaren güç dengeleri 
değişmeye başladığında, kilisenin yerini Avrupalı hükümdarlar aldı. 
Sanatı itibar vitrini olarak kullanmalarının yanı sıra kendi aralarında 
da en kaliteli sanata sahip olma yarışına tutuşan krallıklar, prenslikler, 
pek çok sanatçıya istihdam sağladı. Fransız Devrimiyle hükümdarların 
yerini varlıklı aileler aldı, daha sonra da sanayi devrimiyle şirketlerin 
tekel haline gelmesinin yolu açıldı. Dünya Savaşı ile kutuplaşan devlet 
kavramı, kısa ama etkili bir süre sanata yön verdi. Müzik dünyasına 
bakacak olursak, kilise iktidarı Bach’ı mümkün kıldı; krallıklar Mozart’ı, 
varlıklı aileler Beethoven’ı, Schubert’i, Wagner’i, Liszt’i, Çaykovski’yi. 

Devletleşme ise özellikle Soğuk Savaş döneminde Berlin ve New 
York Filarmoni gibi orkestraları; Bernstein, Karajan, Oistrakh, Gilels, 
Copland, Britten gibi müzisyenleri ortaya çıkardı. 
 

Sanatın Bağımsız Üstünlüğü
Devletleşmenin ve Soğuk Savaş döneminin etkisini ayrı tutmaya özen 
gösterdiğimin altını çizmek isterim. Bu konuya yazının devamında 
döneceğim. Öncelikle, zanaatleri yüzyılların süzgecinden geçerek 
üstünlükleri günümüzde ikonlaşmış dev sanatçıları, desteklendikleri 
iktidardan ayrı tutmak gerekir. Evet, Michelangelo, Bach gibi devler, 
kilise tarafından kiralanmış, sipariş üzerine becerilerini ortaya koyan 
insanlardı. Fakat zanaatlerindeki büyüklük, erişilmez üstüklük, 
onları kiliseden, yaşadıkları toplumdan çok daha ayrı bir konuma 
taşır. Kilise sadece bir araçtır. Örneğin, iktidar kilise değil de tarım 
ve hayvancılık dernekleri olsaydı, Michelangelo’nun resimleri meyve 
sebze ve hayvanlardan oluşur, Bach’ın kantatlarının konusu, buğday 
yetiştirmenin güzelliklerini anlatırdı. Yine de içeriklerinden bir şey 
kaybetmezdi. Çünkü burada iktidarla sanatçı arasında karşılıklı 
çıkar ilişkisi bulunmaktadır: Sanatçı, yaşamsal gereksinimlerinin 

SANAT  VE  İKTİDARSANAT  VE  İKTİDAR
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temini karşılığında iktidarın reklam aracı olarak kullanmak istediği 
ürünü satar. Fakat ürünün kalitesini belirleyen, sanatçının kendisidir. 
Bach, inançlı biri olmasına rağmen, kiliseyle arasında sürekli 
sürtüşme yaşandığı bilinir. Çünkü ortaya çıkarttığı siparişler, dar 
kafalı işverenlerin algılayabileceğinin çok üstünde kaliteye sahiptir. 
Kilise, reklam jingle’ı niteliğinde müzikler isterken, ortaya olağanüstü 
güzellikteki passionlar, kantatlar, ortaoryolar çıkmıştır.

Sonraki dönemde krallıklar iktidara geldiğinde, sarayında en büyük 
ustalara yer vermek isteyen rekabetçi soylular karşımıza çıkar. 
Böylelikle müzik dünyası Joseph Haydn’a kavuşur. Haydn, Esterhazy’nin 
sarayındaki imkanları kullanarak yaylı dörtlü ve senfoni  gibi biçimleri 
yaratır. Birkaç on yıl sonra ise Fransız Devriminden cesaret alan 
Beethoven, sanatına karşılık ödeme yapan soylulara kafa tutan ilk 
“freelance” besteci olacaktır. Bu noktadan sonra artık sanatçılar, 
destekçilerinin zevklerine hizmet etmek yerine kendilerini özgürce 
ifade edebildikleri salt sanatsal yapılar ortaya koyan özgür bireyler 
haline gelirler. Artık filanca soylunun himayesinde sanat yapan kişiler 
değillerdir; yaptıkları sanat, soylular tarafından desteklenmektedir. 

Amerika Doğumlu İlk Sanatçılar
Devletleşmenin ve Soğuk Savaş konusuna gelelim: 1918’den itibaren 
ülke ve devlet kavramı yoğun biçimde ayrıştırıcı bir biçimde ortaya 
çıktı. Bu dönemdeki en önemli icat, sinema ile birlikte gramofon idi ve 
yavaş yavaş bu iki medyanın kitleler üzerindeki gücü, iktidar (devletler) 
tarafından fark edilmeye başlandı. Daha sonra Radyo, icadından 
yarım yüzyıl sonra, transistörün icadıyla iyice hayatlarımıza girdi. 
Artık insanlar, dogma enjeksiyonu için kiliselerde veya sinemalarda 
toplanmıyor, enjeksiyon oların ayağına gidiyordu. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası iyice kutuplaşan devletler, evlerdeki radyo denen 
bu sesli medyayı ele geçirme çabası içine girdiler. Medyanın sahibi 
olan, savaşında galibi olacaktı. Böylece müziğe, insanlık tarihinde 
görülmemiş büyüklükte bir destek sağlandı. Özellikle Almanya, savaş 
yüzünden tüm dünyayı kendine küstürdükten sonra adeta “benim 
hiçbirinize ihtiyacım yok, kendi üstün kültürüm bana yeter” diyerek 
Berlin Filarmoni Orkestrası’nı yarattı. Ruslar, yetenekli çocuklardan 
tıpkı ajan yetiştirir gibi müzisyenler çıkarmaya çoktan başlamıştı. 
Bunun üzerine ise Amerika, o zamana dek var olmayan, bugün de 
varlığı tartışmalı olan “Amerikan Kültürü” üzerinde çalışmalar yaptı. 
Leonard Bernstein ve New York Filarmoni Orkestrası böyle ortaya 
çıktı. Orkestraların akort yaparken baz aldığı, saniyedeki titreşim 
sayısı 440 olan “LA” sesinin 442’ye hattâ 443’e kadar tizleştirilerek 
Amerikan orkestraları için daha parlak bir tını elde edilmesi de bu 
kültür operasyonunun bir parçasıdır. Televizyonda New York Filarmoni 
Orkestrası’ın Bernstein önderliğinde hayata geçirdiği eğitici “Young 
People’s Concert” (Gençlere Konser) programı bile aslında yeni 
kuşağın beynini Amerikan orkestrasıyla, Amerikan şefle yıkamak için 
kurgulanmıştı. Evet elbette kaliteli bir programdı. Yine de hatırlatmakta 
fayda var ki Bernstein, Amerika Doğumlu ilk orkestra şefidir. Maksat, 
dünyanın geri kalanını yeni kuşağın gözünde yabancılaştırmaktır. 
Önemli bir detay; kilisenin, sarayların veya zenginlerin desteklediği 
sanatçılar, destekten bağımsız olarak zaten sanatlarını ustaca icra 
eden büyük beyinlerdi. Soğuk Savaş döneminde ise sanatçı kirliği 
baş gösterdi. Medya üzerinden galip gelebilmek adına her türlü fırsatı 
değerlendiren ülkeler, gerçekten iyi olan, kaliteli sanatçıların yanı sıra 
o kadar da iyi olmayan ama ihtiyacı karşıladığı için gerekli duruma 
düşen başka sanatçıları da ortaya çıkardı. Belki geçmişte kiliseler 

de aynı yöntemi uyguluyorlardı ancak 20. yüzyılda medyanın kalıcı 
kılması sonucunda kalabalıklaşmış ve kirli bir sanatçı portföyü oluştu. 
Sadece sanatta değil, bilimde, pazarlamada, hayatın pek çok alanında 
medyanın kirlettiği bilgi karmaşası, bunun üstünden para kazanan 
şirketlerin en önemli silahı haline geldi. 

Kahvaltı Günün En Önemli Öğünüdür
Bu cümle, bir pazarlama sloganından başka bir şey değildir. Bu söz, 
tahıl işi yürüten Dr. John Harvey Kellogg tarafından üretilen Kellogg’s 
marka kahvaltılık gevrekleri teşvik etme çabasıyla oluşturulmuştur. 
Diyetisyen Lenna Cooper, Kellogg’un yönettiği Good Health sağlık 
dergisi için 1917 tarihli bir makalede bu ifadeyi kullanmış, 1950’lerde 
ise televizyon aracılığıyla slogan olarak evlere sokulmuştur. Bugünse 
bir mit olarak herkesçe dikkate alınmaktadır. Medyanın gücü öylesine 
yoz bir biçimde kullanılmaktadır ki gerçeğin ne olduğuyla kimse 
ilgilenmez hale geldi. Günümüzde ise durumun vehameti daha da 
dehşetengiz bir hâl almış durumda: bir reklam panosu düşünün; 
üzerinde iyi görünümlü bir ünlü olsun, elindeki ürünü otuz iki dişiyle 
sırıtarak tavsiye etmekte. Acıklı kısım şu ki o ünlümüzün bir ajans 
aracılığıyla tonla para karşılığında reklam şirketine angaje edildiğini, 
gerçek hayatta o ürünü kullanmadığını, hattâ fotoğrafta aslında elinin 
boş olduğunu ve ürünün photoshop ile oraya yerleştirildiğini üstüne 
üstlük otuz iki dişinin gerçek hayatta o kadar da beyaz olmadığını 
biliyoruz. Fakât umursamıyoruz. Gerçek önemini yitirdi.

Kitsch, Post-Truth ve Sokal Olayı
1991’de Soğuk Savaş sona erdiğinde, devletlerin sanatla işi bitmişti. 
Kendi propogandasını yapma sırası şirketlere geçti. Fakat son kırk 
yılda ortaya çıkan kirliliği temizlemek olanaksızdı zaten kimsenin de 
işine gelmezdi. 20. yüzyıla kadar gerçekten iyi ve kaliteli olan ayakta 
kalırken sırf iktidar uğruna iyi kötü her şeye yatırım yapılmasıyla, neyin 
gerçekten iyi ve kaliteli, neyin şişirme olduğu anlaşılmaz hale geldi. 
Kitsch ile gerçekten değerli olan sanatı birbirinden ayırmak şöyle 
dursun, ayrımı yapabilecek yetkinlikte insanların sayısı da giderek 
azalıyordu. Gerçekten %100 olanın yanında 99 olan da pazarlanıyor, 
fırsattan istifade 98 de piyasaya sürülüyor, 98in piyasada olduğu bir 
ortamda 97 de kendine yer buluyor, para uğruna ortaya atılan 96 da 
rağbet görüyor, 95in de kör alıcısı bulunuyor...  Bu kirlilik öyle içinden 
çıkılamaz bir hale geldi ki artık neyin değerli olduğu, neyin olmadığı 
önemini tamamen yitirdi. 2006’da Oxford Dictionary tarafından yılın 
sözcüğü seçilen ve gerçeğin önemini yitirmesi anlamında kullanılan 
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“post-truth” sözcüğü, ilk kez 1992 yılında, Sırp asıllı Amerikalı Oyun 
Yazarı Steve Tesich’in The Nation dergisinde yayımlanan yazısında 
geçiyor. Bu tarihtien itibaren günümüzde de geçerliliğini koruyan, 
hattâ yaşadığımız çağı tanımlayan bu sözcüğün dolaşıma girmesinden 
birkaç yıl sonra da “Sokal Olayı” patlak verdi ve sosyal bilimler 
tamamen çöktü. New York Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Alan 
Sokal, 1996 yılında “Social Text” dergisinde sahte bir makale yayımlar. 
Maksadı, postmodern düşüncenin saçmalığını ve bilgi kirliliğinin 
etkisini göstererek gerçekliği öteleyen laf ebeleriyle dalga geçmektir. 
Akademik çevrede büyük tartışmalara yol açan makale, gerçeğin 
artık tanınmayacak kadar bulanıklaştığının ve sosyal bilimlerin 
tamamen çöktüğünün bir göstergesi oldu. Sanat açısından bakarsak, 
bu noktadan sonra, televizyonda, sinemada ve şimdi internette 
gördüğümüz, bize gümüş tepside sunulan şeylerin perde arkasında 
aslında kâr etmek uğruna her türlü ahlâksızlığı yapmaya hazır şirketler 
olduğunu görürüz. Medyaya erişim 
öyle ayaklar altına düştü ki (eskiden 
medyada sınırlı sayıda, entelektüel 
mercilerin süzgecinden geçmiş 
sanatçılar yer alırken) parasal 
güç ile desteklenen herkesin, ne 
kadar yalan yanlış da olsa kitlelere 
ulaştırılması bir rutin haline 
geldi. Eskiden radyoda, müziği 
Artur Rubinstein gibi bir dehadan 
dinlemek ayrıcalığına sahip idik. 
Şimdiyse artık onun kadar iyi 
olmasa da öyleymiş gibi sunulan 
bir sürü naylon sözümona sanatçı 
bozması her yerde karşımıza 
çıkartılıyor. 

Ajanslar, şirket ortaklıkları ve 
sömürü düzeni
Ortalık sanatçıdan geçilmez 
bir halde. Elbette eskiden tek 
merkezden yönetilen kısıtlı bir 
medya aracı vardı: Plaklar sınırlı 
sayıdaydı, radyoda ve televizyonda 
belli saatte yayın yapılırdı. 
Dolayısıyla az sayıda, seçkin 
sanatçı kitlesine yer verilebiliyordu. 
Şimdiyse internetle birlikte bütün 
dünya cebimize geldi. Gümüş tepside sunuldukları için iyinin, kötünün 
zaten ayrımının yapılamadığı sanat deryasında bir de sonsuz yayın 
diyarı internetin çıpasızlığı eklendi. Artık orkestralar, konser salonları, 
kayıt şirketleri, sayısız sanatçı arasından seçim yapabilecek yetkinliğe 
sahip olmadıkları veya bununla zaman kaybetmek istemedikleri için 
gümüş tepsinin kontrolünü aracılara verdiler. Kendi sanatçı havuzunu 
dolduran aracılara başvuran, kayıt şirketleri, konser salonları, 
festivaller, bu havuzdan domates seçer gibi sanatçı alıyorlar. Nasıl 
ki süpermarkette, en ön reyonda, göz hizasındaki rafın astronomik 
kirasını ödeyen firmaların ürünleri kendine yer buluyorsa, mafyacılık 
oynayan aracılar da para kesesi dolu şirketler tarafından desteklenen 
medyaya en parlak görünen meyveleri, sebzeleri tedarik ediyor. Fakât 
biliyoruz ki süpermarketten alınan meyvalar, pazardakilerin yerini 
tutmuyor değil mi? Sektör öyle dallanıp budaklandı ki ürünleri beğenip 
beğenmememiz süpermarketin umurunda bile değil. Biz satın alsak da 

almasak da kendi yağıyla âlâ bir şekilde kavruluyorlar. Zaten en taze, 
en güzel meyveler, henüz reyona konulmadan büyük oteller tarafından 
satın alınıyor. Sonuç olarak biz, sıradan müşteriler, sanat tüketicileri, 
denklemden çıkmış vaziyetteyiz. Bize ne dinletildiği, ne yedirildiği 
kimsenin umurunda değil. Sömürülmeye daha yatkın fiziksel olarak film 
artistlerine benzeyen, görece “güzel” insanlar, iyi kötü bir enstrümanın 
ucundan tutabilmişlerse hemen sağda solda gözümüze sokuluyor. 16 
yaşını dolduran biraz yetenekli gençler, aracılar ve alıcılar arasında 
uzun süreli ortaklık kurulabileceği için piyasanın koşturmacasında 
tüketim ağına atılıyor. Orta yaşa geldiklerindeyse paçavra gibi bir 
köşeye atılıyorlar ve sistem, başka gençlerin kanını emmek üzere 
taze kanlara yöneliyor. Yeşilçamın sitem dolu emektarlarına aşinayız: 
Gençken görsel güzelliğinden faydalanılan oyuncular, yaşlandıklarında 
sektörün nankörlüğünden sızlanır halde geçim sıkıntısı çekiyorlar.  
Aslında iyi günde, bir eli yağda diğeri balda iken kimsenin sorgulama 

zahmetine girmediği sistemin 
kurbanı olmuşlardır, hepsi bu. 
Gerçekten iyi ve kaliteli sanatçı 
oldukları için değil, sistemin ve 
sektörün o dönemde ihtiyacını 
karşılayacak niteliklere sahip 
oldukları için yükselmişlerdir ve 
düşüşleri de yüksekten olmuştur. 
Marlon Brando gibi bir dev aktörü, 
on yaşından yüz yaşına kadar 
her türlü rolde izlemek büyük 
bir ayrıcalıktır zaten zanaatiyle 
sahnede göründüğü her saniye 
seyirciyi büyüler. Ama sözgelimi 
Johnny Depp, orta yaşa geldikten 
sonra kimsenin görmek isteyeceği 
bir balondur. 

Rahatlıkla söyleyebilirim ki 
günümüzde sağda solda her yerde 
karşımıza çıkartılan “yetenekli” 
gençler ve sanat camiasında 
yer edinmiş ünlü isimler, 
arkalarındaki aracıların pazarlama 
taktiklerinin iyi çalışmasından 
dolayı dolaşımdalar. Pek azı kırklı 
yaşlarında hâlâ konser verebiliyor 
olacak. Maksat günü kurtarmak, 

sıcak para kazanmak. Dinleyiciye sunulan sanatın kitsch olup 
olmaması, süpermarket meyvesinin tatsız olması kimsenin umurunda 
değil. Tüketicide de iyinin kötünün ayırdını yapabilecek yetkinlik 
kalmadığından, yetkinler de zaten sektörün hedef kitlesinin dışında 
tutulduğundan, paraya endeksli sistemin pastasından payını alabilen, 
üzümün bağını sorgulamadan kaynakları sömürmeye devam edecek. 
Kalitesizliğin büyüklüğünü anlamak için 90’lı yılların reklamlarını 
izlemeniz yeterli. Bir şeylerin nasıl saçma biçimlerde pazarlandığını, 
bugünkü gözümüzle daha rahat algılıyoruz. Beyazlatan deterjanın 
etkisi görünsün diye gri kumaşla yan yana getirilen gömlekler mi 
istersiniz, bugünün ünlü oyuncusunu gençken, tanınmadığı dönemde 
diş doktoru diye yutturan macun reklamı mı istersiniz? Günümüzün 
balonları da gelecekte elbet bir bir patlayacak ancak o zamana kadar 
kaymağını yiyenler de çoktan daha farklı yöntemlerle kendilerine 
kaymak stoğu yapmanın yolunu bulmuş olacaklar.
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Klasik bale repertuvarının en önemli eserlerinden biri olan, müziği 
Ludwig Minkus, koreografisi Marius Petipa imzası taşıyan “Don Kişot” 
balesi esasen 4 perde ve 8 tablo olarak tasarlandı ve bu şekliyle 26 
Aralık 1869 tarihinde Moskova’daki Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu’nda 
prömiyerini yaptı. Miguel de Cervantes’in (1547-1616) ünlü romanı 
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”dan (1605/1615) 
seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek oluşturulan eseri, Petipa 
ve Minkus, İmparatorluk Balesi için yeniden gözden geçirerek daha 
uzun ve kapsamlı bir hale getirdi. 5 perde ve 11 tablodan oluşan bu 
versiyon ilk kez 21 Kasım 1871 tarihinde St.Petersburg’daki Bolşoy 
Kamenny İmparatorluk Tiyatrosu’nda sahnelendi. Ancak günümüzdeki 
tüm “Don Kişot” prodüksiyonları, Rus koreograf Alexander Gorsky’nin 
ilk kez 1900 tarihinde Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelediği 
ve daha sonra 1902’de St.Petersburg’daki İmparatorluk Balesi için 
yeniden gözden geçirdiği versiyonu baz alır.

GORSKY’NİN GÖSTERİŞLİ  DON KİŞOT’U

Alexander Gorsky (1871-1924), “Kuğu Gölü”, “Don Kişot” ve 
“Fındıkkıran” gibi Petipa’nın oluşturduğu klasik bale eserlerini yeniden 
sahnelemesiyle tanınmıştır. Ayrıca Petipa’nın öğrencisidir. Gorsky’nin 
en önemli özelliği eserleri daha gerçekçi, daha doğal bir akış içinde 
sunması ve dans tekniğinin gösteriş boyutuna değer vermesidir. 
Onun bale eserlerini yorumlayış tarzı tartışmaya açık olmakla birlikte, 
eserlerin dekor ve kostüm tasarımlarını bale dünyasıyla ilgisi olmayan 
sanatçılara yaptırmasıyla ünlüdür. Gorsky’nin, “Don Kişot”un orijinal 

Minkus’un müziği ne senfonik olarak, ne de bale müziği anlamında P.İ.Çaykovski ya da L.Delibes’in seviyesine 
ulaşamasa da, özellikle Grand Pas de Deux’nün müziği Minkus’un ismini dünyaya duyurmaya yetmiştir. Don Kişot’un 
bale repertuvarlarının vazgeçilmez eserlerinden biri olmasının sebebi şüphesiz müzikteki melodi zenginliği ile 
İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliğidir.

“DON KİŞOT” BALESİ ÜZERİNE“DON KİŞOT” BALESİ ÜZERİNE
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koreografisi üzerinde yaptığı en büyük değişiklik corps de ballet 
ile ilgilidir. Genellikle arka planda kalan grup dansları, Gorsky’nin 
versiyonunda eserin önemli bir parçası haline gelir. Corps de ballet 
dansçıları sahnede coşkuyla oradan oraya koşturur ve Petipa’nın 
alışılmış simetrisinin dışına çıkar. Hareketler konunun geçtiği yerin 
kültürüne uygun, daha gerçekçi ve son derece neşelidir. Birçok 
bale hayranı bu yeni versiyonun bir başyapıt olduğunu düşünerek 
Moskova’ya akın etmiştir. O dönemde bazı otoriteler Gorsky’nin 
versiyonunu son derece amatör bulmuş ve yapay bir gösteriş 
budalalığından ibaret demiştir. Diğer bazı otoriteler Don Kişot’un 
günümüzde görmeye alıştığımız o dinamik ve akıcı yapısını, neşeli ve 
coşkulu atmosferini Gorsky’ye borçlu olduğumuzu ileri sürer. 

PETIPA VE MINKUS’DAN ÖNCE DE BALE SAHNESİNDE 
DON KİŞOT VARDI

Petipa / Minkus’un “Don Kişot” balesinden evvel, romanın iki 
bölümünden esinlenilerek yapılan ilk bale eseri, Avusturyalı dansçı 
ve koreograf Franz Hilverding (1710-1768) sayesinde 1740 yılında 
Viyana’da hayat buldu. 1768 yılında, günümüzde doğum günü (29 
Nisan) Dünya Dans Günü olarak kutlanan Jean-Georges Noverre 
(1727-1810) Viyana’da “Don Kişot”un yeni bir versiyonunu Avusturyalı 
besteci Josef Starzer’in (1726-1787) müziğiyle sahneledi. Aslında bu 
versiyon Hilverding’in yaptığı orijinal prodüksiyonun birkaç değişiklikle 
yeniden sahnelenişiydi. Günümüzde “Rus Balesi’nin babası” olarak 
bilinen Charles Didelot (1767- 1837), 1808 yılında St.Petersburg’da 
İmparatorluk Balesi için 2 perdelik bir “Don Kişot” balesi sahneye 
koydu. 1809 yılında İngiliz dansçı ve koreograf James Harvey D’Egville 
(1770-1836) Her Majesty’s Theatre’da kendi oluşturduğu “Don Kişot” 
balesini seyirciyle buluştururken, romantik balenin en tanınmış 
dansçılarından biri olan Marie Taglioni’nin amcası Paul Taglioni 
(1808-1883) 1839 yılında Berlin Saray Opera Balesi için bir “Don Kişot” 
koreografisi yaptı. Paul Taglioni’nin amcası Salvatore Taglioni de 
1843 yılında Torino’daki Teatro Regio’da bir “Don Kişot” prodüksiyonu 
gerçekleştirdi. Ancak şüphesiz Don Kişot’un en uzun ömürlü ve en 
tanınmış bale uyarlaması, eşsiz koreograf Marius Petipa ve besteci 
Ludwig Minkus’un ortak çalışmasıdır. 

PETIPA MI, GORSKY Mİ ? 

Petipa’ya gelen özel bir sipariş üzerine, koreografın Bolşoy İmparatorluk 
Tiyatrosu’nda sahnelenmek üzere oluşturduğu “Don Kişot” balesi, 
1869 yılında gerçekleşen prömiyerinin ardından büyük beğeni topladı. 
1871 yılında yapılan ikinci versiyon, çok daha geniş kapsamlı bir 
prodüksiyondu. İlk versiyonla ikincisi arasında konu bakımından bazı 
farklılıklar vardı. Petipa 1871 versiyonunda, librettoda birçok değişiklik 
yaptı ve üç tablodan oluşan beşinci perde için Minkus’tan yeni 
müzikler yazmasını istedi. İkinci versiyonda Kitri artık Don Kişot’un 
vesayeti altında değildir; Don Kişot, Kitri’yi Dulcinea sanmaktadır ve 
rüya sahnesinde Kitri, Dulcinea olarak karşımıza çıkar. İlk versiyonda 
bu iki rol, iki farklı dansçı tarafından canlandırılırken, yeni versiyonda 
bu iki rolü aynı dansçı canlandırır. İkinci versiyona Dük ve Düşes rolleri 
eklenirken, birçok komik sahne ve karakter dansları eserden çıkarılır. 

Basilio’nun yarattığı sahte intihar sahnesi yeni versiyonda ikinci 
perdeye taşınır ve birinci versiyonun aksine, bu sahne yel değirmeni 
sahnesinden önce gerçekleşir. Son perde Dük ve Düşes’in kalesinde 
geçer. Ayrıca eserin sonu da değişir; birinci versiyonda yer alan Don 
Kişot ve Gümüş Ay Şövalyesi’nin düellosu ikinci versiyonda çıkarılır ve 
Don Kişot ile Sancho Panza, Kitri ile Basilio’nun düğününün ardından 
yeni maceralara doğru yola koyulur.

Gorsky’nin versiyonu 19 Aralık 1900 tarihinde Moskova’daki Bolşoy 
İmparatorluk Tiyatrosu’nda sahnelendikten sonra, 2 Şubat 1902 
tarihinde St.Petersburg’daki İmparatorluk Tiyatrosu’nda seyircinin 
karşısına çıktı. Gorsky kendi versiyonlarına yeni danslar eklemişti. 
1900 tarihli prodüksiyonda Antoine Simon imzalı müzikler yeni eklenen 
danslara eşlik etti. Rüya Kraliçesi için bir varyasyon, rüya perileri için 
bir dans bölümü ve final sahnesi için bir İspanyol dansı, eklenen yeni 
bölümlerden bazılarıdır. 1902 yılındaki prodüksiyonda İtalyan besteci 
Riccardo Drigo (1846- 1930) Kitri / Dulcinea rolündeki Mathilde 
Kschessinskaya için iki yeni varyasyon müziği yazdı: Finaldeki Grand 
Pas de Deux için Kitri’nin yelpaze ile yaptığı meşhur varyasyon ve rüya 
sahnesinde Kitri’nin Dulcinea olarak yaptığı varyasyon. Bu iki varyasyon 
halen günümüzdeki prodüksiyonlarda yer almakla birlikte, çoğunlukla 
müziklerin Minkus’a ait olduğu yazılır. Oysa bu iki varyasyonun müziği 
R.Drigo’ya aittir.

DON KİŞOT EFSANESİNİ YAŞATAN SAYISIZ VERSİYON…

Gorsky’nin 1902 versiyonu hem Petipa’da hem de bale severlerde 
şaşkınlık uyandırdı ve o tarihte St.Petersburg’da hiç beğenilmedi. Oysa 
1917 Rus Devrimi birçok eserin sonunu getirmesine rağmen, Don Kişot 
bu tarihten sonra da sahnelenmeye devam etti. Hatta Moskova’daki 
Bolşoy Tiyatrosu’nun ve Leningrad’daki Kirov Tiyatrosu’nun 
repertuvarlarında kalıcı bir yer edindi. Bolşoy Tiyatrosu’nda Rostislav 
Zakharov ve Kasyan Goleizovsky’nin 1940 yılında yaptığı prodüksiyonlar 
son derece başarılıdır. Bu versiyonlar için, orijinal müziklere ek olarak 
Vassily Soloviev-Sedoy yeni müzikler yazmıştır. Kirov Tiyatrosu’nda 
Fyodor Lopukhov’un 1923 yılında sahnelediği versiyonda yeni bir 
fandango koreografisi bulunmakla birlikte, 1946 yılında Pyotr Gusev’in 
yaptığı prodüksiyonda konu üzerinde bazı değişikliklere gidilmiş ve 
Rus dansçı Nina Anisimova için yeni koreografiler yapılmıştır. 

“Don Kişot” balesi Rusya dışına ilk kez 1924 yılında Anna Pavlova’nın 
topluluğu tarafından taşındı ve sadece Gorsky’nin 1902 tarihli 
prodüksiyonunun kısaltılmış bir versiyonu sahnelenebildi. Uzun 
versiyon yıllarca Rusya dışına çıkamadı. Eserin finalindeki meşhur 
Grand Pas de Deux 1940’lı yılların başında Batı’da ilk kez Ballet Russe 
de Monte Carlo tarafından icra edildi. “Don Kişot” balesi bir bütün 
olarak Rusya dışında ilk kez, tamamen yeni bir koreografi ve sahneleme 
ile Dame Ninette de Valois tarafından 1950 yılında Royal Ballet için 
gerçekleştirildi. Orijinal Rus prodüksiyonunun tamamı, Batı’da ilk kez 
Rambert Dans Topluluğu tarafından 1962 yılında sahnelendi. Rudolf 
Nureyev kendi versiyonunu 1966 yılında Wiener Staatsballett için yaptı 
ve Minkus’un müziklerini John Lanchbery düzenledi. Nureyev 1973 
yılında aynı versiyonu Avusturalya Balesi ile filme çekti ve Avusturalyalı 
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dansçı, aktör ve koreograf Sir Robert Helpmann Don Kişot rolüyle 
izleyicinin karşısına çıktı. Mikhail Baryshnikov kendi versiyonunu 1980 
yılında American Ballet Theatre için oluşturdu. Bu versiyon, içlerinde 
Royal Ballet olmak üzere birçok bale topluluğu tarafından icra edildi 
ve unutulmazlar arasına girdi. American Ballet Theatre daha sonra 
Nureyev ve Carlos Acosta’nın versiyonlarını da sahneledi. “Don Kişot” 
balesi farklı versiyonlarıyla günümüzde dünyadaki birçok topluluk 
tarafından sahnelenmeye devam etmekte ve balenin en önemli 
klasikleri arasında gösterilmektedir. 

“Don Kişot”un klasik versiyonlarının yanı sıra modern versiyonları 
da yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi Amerikalı koreograf George 
Balanchine’in yaptığı versiyondur. Balanchine 1965 yılında Nicolas 
Nabokov’un müziği ile New York City Ballet için oluşturduğu versiyonda 
kendisi Don Kişot rolünü canlandırırken, Suzanne Farrell de Dulcinea 
olarak seyircinin karşısına çıktı. Bu prodüksiyonun Minkus’un eseriyle 
hiçbir ilgisi yoktu. 1970’li yılların ortalarına dek icra edilen eser, daha 
sonra topluluğun repertuvarından çıkarıldı. 2005 yılında Suzanne 
Farrell tarafından New York City Ballet için yeniden düzenlenen 
Balanchine’in “Don Kişot”u, son şekliyle sahnelenmeye devam etti. 
Ayrıca 2003 yılında Helgi Tómasson’un ve ardından Yuri Possokhov’un 

San Francisco Ballet için yaptığı versiyonlar, Carlos Acosta’nın Royal 
Ballet için sahnelediği, Minkus’un orijinal müziğini Martin Yates’in 
düzenlediği versiyon diğer öne çıkan “Don Kişot” prodüksiyonları 
arasında sayılabilir. 

HER DAİM SEYİRCİNİN FAVORİSİ

Minkus’un müziği ne senfonik olarak, ne de bale müziği anlamında 
P.İ.Çaykovski ya da L.Delibes’in seviyesine ulaşamasa da - en azından 
otoritelerin görüşü bu yönde olsa da - özellikle Grand Pas de Deux’nün 
müziği Minkus’un ismini dünyaya duyurmaya yetmiştir. Minkus’un Don 
Kişot’unun repertuvarların vazgeçilmez eserlerinden biri olmasının 
sebebi şüphesiz müzikteki melodi zenginliği ile İspanyol kültürünün 
renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliğidir. Örneğin pazar 
meydanı, çingene kampı ve rüya sahnesinin müziklerinde renk ve 
coşkunun arasında ustaca kurulmuş bir denge görülür. Tonalite ve 
dramatik anlatım özenle işlenmiştir. Ancak seyircinin içinde uyanan 
heyecan bütün bunlardan daha fazlasıdır. “Don Kişot” balesi her 
zaman seyircinin favorisi olmuş -başka bir deyişle- seyircinin gönülden 
sahiplendiği bir eserdir. Bu bale eseri olağanüstü popülaritesini en 
başta o sadık seyircisine borçludur.
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Zerhanca Sohbetler
Zerhan GÖKPINAR

Herkese Merhaba,

Geçtiğimiz aylarda neler paylaştık bir gözden geçirince, dedim ki, 
bu ay kendimce bir Robert Schumann anlatayım size, gelgitleri, 
çalkantıları, acıları, aşkları ve sevinçleri ile bizi cezbeden bir dahi. 
Derinlemesine hissettiği tüm duyguları eserlerine yansıtabilmiş bir 
kişidir o. 1810-1856 tarihleri arasında yaşamış Almanyadaki Romantik 
hareketinöncülerinden birisi olan bir besteci ve eleştirmendir. 
Almanya’daki bu hareketin bize sunduğu bestecilerin neredeyse 
tümünü çok severim, ezgilerinden etkilenir, duygulanırım.

Schumann bir kitapçının 5 çocuğundan biri, daha 
doğrusu en genci. Genç yaşlarında babasının 
kütüphanesindeki sir Walter Scott ya da Lord 
Byron gibi yazarlara ait romantik hikayeleri 
okuduğunda şair olmayı düşleyen bir 
genç. Müziğe karşı çok yetenekli olması 
ailesinin onu teşvik etmesiyle küçük 
besteler aracılığıyla bizlere ulaşmasını 
sağlamış. Edebiyat ve müzik birbirini hem 
destekleyen hem de teşvik eden iki sanat 
dalı, böylece Schumann kendini ifade 
etmede ve yaratıcılığını ortaya koymada 
kullanabileceği iki farklı, ama tamamlayıcı 
elemana sahip olmuştu. Yaşamının bir 
döneminde, artık piyano çalamadığında 
bu yeteneklerinin iki taraflı gelişmesinin 
hem faydasını hem de ayrıcalığını görmüş 
bir bestecidir. Babasının ölümünden sonra 
Leipzig’de aldığı eğitimler ve yoğun çalışmalar 
sonucu virtüöz kalitesine ulaşmış, yazdığı piyano 
eserlerinin bir kısmını 1832 yılına kadar bestelemiş, 
ancak bir süre sonra parmağındaki bir sakatlık nedeniyle 
piyano çalmayı bırakınca besteci ve müzik eleştirmeni 
olarak çalışmaya başlamış, azim ve kararlılıkla bestelerini yapmayı 
sürdürmüş.

Çıkardığı Neue Zeitschrift für Musik (Yeni Müzik Dergisi)  19. Yüzyılın 
en önemli gazetelerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Schumann 10 yıl 
boyunca editörlüğünü ve başyazarlığını yaptığı bu yayında çağdaşları 
Chopin, Berlioz, Brahms ve Schubert’i tanımak ve tanıtmak için büyük 
gayret sarfeden bir kişilik aynı zamanda. Eleştirilerini kah Eusebius, 

kah Florestan adı altında yayınlamış, bunlardan biri tıpkı onun içindeki 
değişken ikili ruh hali gibi, dalgın, hülyalı, diğeri ise coşkulu, ateşli bir 
karakteri yansıtıyordu.Onun bu değişken ruh halleri sadece yazılarında 
değil, bestelerinde de dinleyiciye yansımış. Konuşkan, güçlü ve ateşli 
Florestan ile dalgın, hülyalı, romantik Eusebius bestelediği tüm 
eserlerinde birbirleri ile çatışmışlar.

Değişken ruh hallerine sahip insanların gönül ilişkileri de güçlü, derin, 
ama bir o kadar çalkantılı olur. Öğretmeni Friedrich Wieck’in  kızı 

besteci Clara onun en büyük aşkıydı, her ne kadar onları  
ayırmaya çalıştılarsa da, birleşememeleri, bu dönemin 

uzaması Schumann’ın en acı çektiği dönemler olur. 
Güç de olsa sonunda sevgili Clara’sı ile birleşen 

Schumann şarkılar yazmaya başlamış ve bu 
türün en güzel örneklerini vermiştir, besteci 
şarkılarında duygularının anlatımınında en 
önemli rolü piyanoya vermiştir. 
 
Yaşamının bir döneminde salt enstrümental 
müziğin vokal müzikten daha üstün, ya da 
etkili olduğunu savunan Schumann’ın fikir 
değiştirmesine, hayran olduğu şair Heinrich 
Heine’nin şiirleri ve bestelerini keşfedip, 
tanıtmaya çalıştığı Schubert’in şarkılarının 
neden olduğu söylenir. Ayrıca iç dünyası 
zengin, ancak dışavurumda çekingen 

bir yapısı olan Schumann, karısı Clara’ya 
şarkılarla duygularını açmayı ve dile getirmeyi 

seçtiğinden şarkı bestelemeye yönelmiştir. 
Onun şarkılarında sözler ve piyano eşit ağırlıktadır 

ve bu da şarkı alanına yepyeni bir tarz getirmiştir. 
Onun bazı sözsüz şarkılarını da dinlerken sanki size 

biri bir mektup okuyormuş gibi dinleyin isterim, notaların 
anlattığını siz söze dökün, hatta bu sözleri yazın ve sizin kendi 

aşk mektubunuz oluşsun, öyle güzel bir deneyimdir bunu yaşamak!. 

Schumann’ın sinsice gelişen hastalığında kişiliği bütünlüğünü yitirerek 
ikiye bölünüyor (anlatmaya çalıştığım Florestan ve Eusebius ilişkisi) 
Schumann’da 1833’den sonra kendini gösteren ve sıklaşan sinir 
krizleri, onu bir gün kendini Ren nehrine atarak intihar deneyiminde 
bulunmaya kadar getirmiştir, ancak sonrasında kendi rızası ile bir 
kliniğe yatmış ve 3 sene sonra, o hayran olduğu, onunla kavuşmak 

Robert Schumann’ı AnlamakRobert Schumann’ı Anlamak

22



Zerhanca Sohbetler Zerhan GÖKPINAR

uğruna büyük acılar çektiği eşi Clara’yı bile tanıyamaz halde bu 
dünyadan ayrılmıştır.  

Eserlerine gelirsek, ben bugün size onun Piyano konçertosunu 
anlatayım istiyorum, 1845 yılında bestelenmiş olan bu konçerto, ilkin, 
eşi Clara’nın üstün piyanistliği göz önünde bulundurularak, “piyano 
ve orkestra için fantezi” olarak düşünülmüştü. Bu yüzden, yapıtın 
ilk bölümü serbest bir biçimde yazılmıştır. Besteci, ikinci ve üçüncü 
bölümleri, birinci bölümden ancak iki yıl sonra konçertoya eklemiş. 
Yapıtın tonalitesi olan “la minör”, Schumann’ın bir beyin rahatsızlığına 
yakalandığı son yıllarının sabit fikirlerindendir. 

Konçerto, teknik açıdan öteki piyano konçertolarından, piyano ve 
Orkestra arasında son derece sıkı bir bağ kurması ile ayrılır. 

Birinci Bölüm: Bölümde, 
piyano yazısı oldukça 
güçleşir, çetrefilleşir, ancak 
hiçbir zaman yüzeye çıkmaz, 
ustalık gösterileri için 
zemin hazırlamaz; orkestra 
çalgılarıyla eşit planda kalır ve 
onlarla sorulu-yanıtlı cümleler 
işler. 

İkinci Bölüm: “Intermezzo / 
ara müziği” adını alır. Bu kısa 
bölüm, Konçertonun ilk ve 
son bölümleri arasında yer 
alan, rahat, sakin bir geçiş 
niteliğindedir. 

Son Bölüm: İkinci bölümün son 
ölçüleriyle birlikte, son bölüme 
ara verilmeksizin geçilir ve 
konçerto parlak, canlı, sürekli, 
valsi andırır tempodaki allegro 
vivace ile son bulur.  

Bu melodik açıdan olağanüstü 
ancak teknik açıdan çok 
zor olan konçertonun hiç 
bir yarışmada çalınmadığını 
söylemem gerekir, bir başka 
deyişle Schumann piyano 
konçerto çalarak yarışma 
kazanan piyanist olmamış.

 Bir başka eserden 
bahsedersek; Schumann 
eşi Claraya olan içindeki 
tüm duyguları en iyi şekilde 
anlattığını düşündüğü Şarkı 
dizinine önem vermişken, 
eşinin de ısrarıyla orkestra eserleri bestelemeye geri dönmüş ve 
3. Senfonisini yazmıştır. 2 Kasım-9 Aralık 1850 tarihleri arasında 
çabucak yazdığı bu son senfoni onun eserlerinin, hatta olgunluğunun 
doruk noktası gibidir. Teatral bir açılışa sahip, Ren Vadisinde yaşadığı 
döneme ait aydınlık bir eser, görsel bir dokusu var, zaten yapmak 
istediği de Ren vadisini, onun neşeli sadeliğini, taze dokusunu 
anlatmak. Eser baştan sona canlı, sade, dinamik, ferah, zarif, içten, 
dokunaklı ve romantik yansır. 

Op.17 fanteziye gelirsek, 26 yaşındaki Schumann öğretmeninin kızı 
Clara ile evlenmek ister ve reddedilir, onun üzerine Op 17 fanteziyi 
besteler, içindeki tüm tutkuları, acıyı ve melankoliyi notalara dökerek. 

Claraya yazdığı mektupta; 

1. bölümü, ona yaktığı büyük bir ağıt olarak tanımlar; enerjik ve ritmik, 
2. Bölüm bir rondo, bu bölüm piyano tekniği açısından yenilikler içerir, 
3. bölüm son sözü söyleyen, toparlayıcı bölümdür, tüm acının 
dışavurumudur, bunu dinleyene çok net hissettirir besteci.

Bir başka örnek Manfred Uvertürü olsun; Manfred bir Sahne Müziği 
aslında, 1848-1851yılları arasında yazmış, Lord Byron’un lirik eseri 
Manfred üzerine bestelenmiş bir uvertür ile sahne ve ara müziklerini 
içeren bir duygu dolu, yoğun eserdir. “Bestelerim içinde hiçbirine 
sevgiyle böyle yoğun bir emek vermedim” dediği bir beste. Goethe’nin 
Werther’i gibi yankı bulmuş, zira Byron’un eserinde Manfred 
üveykızkardeşi Astarteye aşık olmuş, onun ölümünden sonra acısını 
dindirememiş, ölümü aramıştır, eseri dinlerken tüm bu duyguları 
hissedebileceğimiz bir kurgusu var Schumann’ın, kendine özgü güçlü 

müziği ile geliyor kulaklarımıza 
ve gönlümüze.

Schumann’ın detaylarda 
gizli bir yaratıcılığı var, 
kişisel duyarlılığı ile 
bezediği besteleme dizaynı, 
karşıkonulmaz güzellikte bir 
tema ve armoni dengesi ve 
ilerde Brahms’ın bestelerinde 
kendini duyuracak olan güçlü 
bir etki ve romantizm, işte size 
Schumann! 

Örneğin 1. Senfonisi, bir 
adı da Bahar Senfonisi. 
Besteci bu senfoniyi  4 
günde tamamlamış. Çabucak 
gelişen ve evlilikle sonuçlanan 
Clara aşkını “bahar” olarak 
nitelendiren Schumann 
bu senfonide aydınlık, 
zarif, şık ve Beethoven ile 
Schubert’e öykünen ancak 
bunun farkında olmayan bir 
tarz sergilemiş. Açılıştaki 
trompetin “baharı” davet 
ettiğini söylüyor, bence aynı 
zamanda bestecinin detayda 
gizli yaratıcılığına davetiye 
çıkarıyor, Schumann’ın “yaşını 
başını almış insanları bile 
her yıl yeniden etkileyebilen 
ilkbaharın verdiği coşkuyla” 
yazdığını söylediği Bahar 
adıyla anılan eser senfoni 
formatında güzel bir beste.

Masal deyince akla çocuk, 
çocuk deyince de Schumann’ın 

Kinderszenen geliyor, bu eseri herkes nasıl tarif ederse etsin, dinlerken 
bana aynen bir çocuğun masumiyetini, saflığını, temizliğini, heyecanını, 
itirazını, yaramazlığını, kendini sevgiye bırakışını, güven duyduğunda 
teslim oluşunu, odaklandığını mutlaka bir sona ulaşabileceğini 
anlatıyor, rüya gibi bir eser. Aslını söylemek gerekirse, masallar sadece 
çocuklar için değil, içindeki çocuğu hiç büyütmeyen, ya da o çocuğu 
kaybetmeyen büyükler için de değerlidir, zira o içimizde barındırdığımız 
çocuk, yukarıda saydığım kriterler gözönüne alındığında, bizim iyi 
insan olabilmemizdeki en önemli etkendir.

Bir başka örnek eser olarak Op.13 Senfonik etüdleri de gösterebiliriz, 
bestecimiz 1837 de tamamlamış bu etüdleri, eserde hem etüd hem de 
çeşitleme formu var ve çok dengeli harmanlanmış, dolayısıyla farklı 
güzellikte bir eser çıkmış ortaya, aslında örnekler saymakla bitmiyor.
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Bestecinin Op. 44 piyanolu 5’lisine değinmeden edemeyeceğim. Daha 
ilk notada başlayan derin bir romantizm, kemanın viyolonselle içli, derin 
sohbeti, piyanonun arkadaki dengesi, ben burdayım şeklinde sohbete 
katılması, daha ilk notadan nasıl güzel ezgilerin bizi beklediğinin 
habercisi bir eser, insanın nefesini kesen bir 2. Bölüme sahip;  dinleyin 
ve kendinizce bir yolculuğa çıkın Schumann ile, bakalım size neler 
anlatacak. Schumann, zarif, duygulu, coşkulu ve görkemli müziği ile 
göklerden bir yerlerden inip sizi alıverecektir avucunun içine, mutlaka! 

4. Senfoniye gelirsek, 13 Eylül 1841 de Clara Schumann’a doğum 
günü hediyesi olarak bestelenmiş, aslında bestecinin 2. Olarak 
bestelediği senfonidir, ancak seslendirildiğinde soğuk karşılanınca 
eseri 10 sene boyunca ortadan kaldırmış besteci. 1851 de yeniden 
düzenlemeye başladığı senfonisini besteci bu kez senfonik fantezi 
gibi işlemiş ve eserin bu hali ile çok daha etkili olduğunu yazmış 
Hollandalı şef Verhulst’a. 1853 de Ren Festivalinde çalınan (aslında 
2. ama gene de 4. Olan) senfoni bu sefer çok başarı kazanmış. Eşine 
doğum günü hediyesi olarak bestelediği senfoniyi 1851 de kemancı 
Josef Joachim’e ithaf etmiş ve önsöz olarak da şunları yazmış; ”bu 
senfoninin ilk notaları meydana gelirken Joseph Joachim daha küçük 
bir çocuktu, o zamandan beri hem senfoni, hem de çocuk büyüdü.”

Anlattığım bir kaç örnekten sonra diyeceğim şu ki; besteciyi anlamak 
için çok dinledim, bitti dönüp tekrar dinledim, yetmedi tekrar dinledim 
ve ne tür hisler uyandırdığını yazıya döktüm, bir kendimce Schumann 
anlayışı çıktı ortaya, sonra başladım okumaya, araştırmaya ve salt 
dinleyerek ona ne kadar yaklaşabildiğimi test etmeye! Kolay bir yol 
değildir, ancak bu benim kendimle bir yarışımdır, tüm bestecilere 
uygularım, önce dinleyerek bir görüş belirler, sonra araştırarak ve 

okuyarak bu görüşümü pekiştiririm. Eğer besteciye yaklaşamadığımı 
düşünürsem de , neden yaklaşamadığımı araştırırım. Bir tür nefis 
beyin alıştırması, hep güzel sonuç verir. Bu şekilde bir uygulamayla 
besteciyi tanımaya çalışmanın bir başka önemli nedeni ise, müziğin 
tüm evrenselliği içinde kişide yarattığı etkinin kişisel   olmasıdır. Şayet 
mesleğiniz müzik değilse, müzik dinleyerek nelere ulaşılabileceğinin, 
dinleyende ne kapılar açacağının, akıl-yürek ikilisinde ne öğretileri 
açığa çıkaracağının en güzel kanıtı. Kendini akışa bırakarak müzik 
dinlemek, notlar almak ve o notlardan yaşamla ilgili kah minik, kah 
büyük öğretilere ulaşmak kişinin ufkunu açar ve gelişmesine katkıda 
bulunur. Sürekli böyle müzik dinlediğinizde, bir gün bakmışsınız 
ki, müzik eğitimi alan bir kişiye yakın bilgiye sahip olmuşsunuz. Bir 
müziksever için bundan güzel ne olabilir ki!!! Bazan bir amatörün 
bilgisi, kaybedeceği hiç bir şey olmadığından, bir profesyonelin 
bilgisinden bile fazla olabilir, zor olan onu buna ikna edebilmektir.

Schumann’ın yaşamı,duyguları,içindeki fırtınaları ile tanıştığımda, 
kişiliğinin içindeki bölünmeleri gördüğümde düşündüğüm ve tüm 
zorluğuna rağmen üstesinden gelmem gerektiğini öğrendiğim 
olgu, yaşamdaki her karşılaştığımız olumlu ve olumsuz deneyimde 
yüreğimiz ile beynimizin senkronize hareket etmesi gerektiği, hiçbir 
konuda salt birine teslim olmamamız ve yaşamın tüm dengesinin kalp-
beyin dayanışmasında yattığı konusu olmuştur. Bunu becermek çok 
zor, biliyorum, ama en azından bu dengeyi sağlamayı denemek de çok 
büyük bir başarıdır.  

Bu seferlik de bu kadar olsun, önümüzdeki ay tekrar buluşuruz. 
Sevgiyle, müzikle, sağlıkla kalın diliyorum.

24



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ilan-mayis.pdf   1   28.04.2022   10:27



Mavi Nota
Müfit Semih BAYLAN

Olimbera Voice korosu Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında okumakta olan gençlerden 
oluşmaktadır. Çok sesli koro müziğinin yaygınlaşmasını, sevdirilmesini 
ve şarkı söyleyen bir toplumu hedefleyen geleceğin müzik öğretmeni bu 
gençlerimiz, idealist öğretmenleri Özlem Aydın’ın yöneticiliğinde ulusal 
ve uluslararası tabanda birçok konsere imza atmışlardır. Çalışmalarını 
koristlerin okul programı dışındaki zamanlarında yapan ve tamamen 
kendi imkânlarıyla konser faaliyetlerine katılan koro, nitelikli ve daha 
özgün projelerde olma isteğiyle 2016 yılında OLIMBERA VOICE ismiyle 
devam etme kararı almıştır. Koronun repertuarında, farklı dönemlere 
ait bu dönemlerin üslup ve özelliklerini yansıtan Dünya ve Türk Koro 
Müziği eserleri bulunmaktadır. Her yıl yeni seslerin katılmasıyla 
güçlenen ve genişleyen kadrosuyla çalışmalarına devam eden koro, 
alanındaki farklı korolarla buluşmak ve paylaşımlarda bulunmak için 
ulusal ve uluslararası festivallere katılmayı çok önemsemektedir. 

İdealist bir müzik öğretmeninin çevresine topladığı gençlerle yaktığı 
meşalenin çevreyi aydınlatan ışığının adıdır Olimbera Voice.

Her yıl yenilenen ve güçlenen kadrosuyla çalışmalarına devam eden 
Olimbera Voice Korosu’nun katıldığı festivaller:

- 2007 yılında Ankara 12. Türkiye Polifonik Korolar Şenliği
- 2008 yılında Ankara 13.Türkiye Polifonik Korolar Şenliği  
- 2014 yılında 1. Kıbrıs Uluslararası Korolar Festivali,
- 2015 yılında Çanakkale Uluslararası Korolar Festivali,
- 2016 yılında 2.Kıbrıs Uluslararası Korolar Festivali,
- 2017 yılında 3.İzmir Polifonik Korolar Festivali 
- 2018 yılında 3. Kıbrıs Uluslararası Korolar Festivali.

Olimbera Voice Korosu farklı korolarla ortak konserler yapmış 
ve çalıştaylara katılmıştır. Çanakkale Müzik Öğretmenliği Korosu 
(Çanakkale), Karşıyaka Belediyesi Çoksesli Korosu (İzmir), Hopa 

Artvin Müzik Öğretmenleri Çoksesli Korosu (Hopa) bu konserlerden 
bazılarıdır. Olimbera Voice çok sesli korosu, 2020 yılı için Gürcistan’ın 
Batum kenti Uluslarası Müzik Festivali’nden davet almış ancak 
pandemi nedeniyle bu katılım gerçekleşememiştir!

Olimbera Voice, bir tutam “Vücud İkliminin Sultanı Sensin”, çok 
tutam “Hey Jude” ya da “Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Söyledim”dir!

Trabzon’un alanında tek ve yüz akı çok sesli korosu Olimbera 
Voice’in kariyerinde gerçekleştirdiği en önemli konserlerinden 
birisi kuşkusuz Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 

Trabzon’un Yüz Akı Çok Sesli Korosu:Trabzon’un Yüz Akı Çok Sesli Korosu:
“Olimbera Voice”“Olimbera Voice”
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salonunda gerçekleştirdiği Alman Besteci ve orkestra şefi Ludvig Van 
Beethoven’in 250. doğum yıldönümü konseridir.

9 Şubat 2020 Pazar akşamı Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen 
Schulz’un şahsında Almanya Büyükelçiliğ’nin desteğiyle Şef Şerif Can 
Ünver yönetimindeki Ankara Başkent Oda Orkestrası, İzmir Devlet 
Senfoni Orkestrası solist sanatçısı piyanist Yeşim Gökalp ile Koro 
Şefi Soprano Özlem Aydın ve koristler: İlayda Uludoğan, Hüsra Öz, 
Semagül Yaprak, Azmican Yılmaz, Nuri Kara, Yunus Tekeş, Berkay 
Kural, Aylin Atlas,  Ayşegül Değirmenci, Yağmur Tabak, Zehra Taş, 
Ayşe Asuman Sönmez, Dilara Yener, Yazgı Ekim, Duygu Gider, Nida 
Kapucu, Ebru Uçar, Eda Asya Aksu, Gizem Göksu Sünnetçi, Feyza 
Çiçek, Burak Çevikli, Yunus Emre İnan, Doğancan Altundaş, Batuhan 
Karayal, Batuhan Zorbey Tuncer, Batuhan Zeytin, Ali Selçuk Ömeroğlu. 
Kerim Alpay, Kağan Kaptan,  Kudret Candan, Alican Mansuroğlu’ndan 
oluşan Olimbera Voice korosu Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası salonunda muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Konserde 
Alman besteci Ludwig van Beethoven’e ait ‘Senfoni No. 1 Op. 21 
Do Majör piyano, koro ve orkestra için Fantezi Op. 80 Do Minör’ 
seslendirildi. 800’ü aşkın seyircinin konser salonunu doldurduğu 
konserin finalinde Olimbera Voice korosu zamanın CSO daimi şefi 
Rengim Gökmen ile Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve 
Alman büyükelçilik yetkilileri, salonu dolduran dinleyiciler tarafından 
tebrik edildi. 

Bu başarılı konser Olimbera Voice Korosu’na 28. Mavi Nota Müzik 
Ödülleri (2020) kazandırdı. Topluluğun; Ankara 12. Ve 13. Polifonik 
Korolar şenliğinde Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı ödülü, 13. 
Polifonik Korolar Şenliğinde Ezgi yayıncılık tarafından verilen Ezgi 
Yayıncılık Özendirme Ödülü ve 3. İzmir Polifonik Korolar Festivali’nde 
En iyi Halk Müziği Yorumlama ödülü de vardır!

Yaşanan uzun süreli pandemi nedeniyle çalışma ve konserlerine 
ara veren Olimbera Voice, yeniden kadrosunu toplayarak kurucu şef 
Soprano Özlem Aydın yönetiminde yeni konserlere doğru pupa yelken 
çalışmalarını sürdürmektedir.  9 Şubat 2020’de Ankara CSO salonunda 
gerçekleştirdiği L. V. Beethoven konserinin tekrarı muhtemelen 2022 
yılı içinde İzmir AASSM’de gerçekleştirilecektir.

Olimbera Voice’in kurucusu ve şefi Soprano Özlem Aydın’dan 
söz edelim biraz da; 1973 yılında Trabzon’da doğdu.1995 yılında 
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliğinden mezun oldu. 4 yıl müzik öğretmeni olarak çalıştıktan 
sonra 2000 yılında Fatih Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi 
olarak göreve başladı. Halen aynı bölümde yeni ismiyle Trabzon 
Üniversitesi’nde GSEB Müzik Öğretmenliği’nde Şan, Koro Eğitimi 
ve Yönetim Teknikleri, Bireysel Ses Eğitimi, Orkestra (Ses grupları) 
derslerini yürütmektedir. Çoksesli Koro çalışmalarına 2000 yılında 
bölüm korosuyla başlayan, kurucusu olduğu ve şefliğini yaptığı koro 
2016 da Olimbera Voice adıyla devam etmiştir. Ses eğitimini ve Koro 
eğitimiyle ilgili her aşamayı bizzat kendi yürütmektedir.

Aynı zamanda 2005 yılından bu yana TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü’nde 
Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu Şefi olarak görev yapmaktadır. Türk 
Sanat Müziği nazariyat, solfej ve repertuar eğitimi verdiği koroyla, 
her yıl TRT sanatçılarının da katıldığı konser, televizyon ve radyo 
programları yapmaktadır. Akademisyenlerden oluşan Trio Nağme 
adlı grubun da solistliğini yapmaktadır. Grupla birlikte Trabzon içi ve 
dışında solist olarak konserler vermektedir.
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Merhaba sevgili okurlarımız,

Geçtiğimiz ay Maffy Falay’ın aramızdan ayrılışı için kaleme aldığım 
yazımızı takip eden okuyucularımız hatırlayacaklardır, noktayı 
Ankara’ya Dönüş ve Dizzy Gillespie Bandosu’nun gelişi ile başlayan 
maceralı dönemi anlatmak üzere koymuştuk.

Evet o günlerin caz dünyasındaki ve özellikle Türkiye için çok önemli bir 
hadisesi gerçekleşmişti. O da Dizzy Gillespie Orkestrasının Ankara’ya 
gelişiydi.

2.Bölüm

Dizzy Gillespie Orkestrası’nın Ankara’ya gelişi – Nisan 1956 -  ve 
‘Maffy’’nin unutulmaz anıları

Muvaffak Falay’ın askerlik sonrası Ankara’ya gelişiyle kendisine bir 
haber gelir ki aklını başından alır. Dizzy Gillespie Ankara’ya geliyor!

Duyar duymaz hemen orkestrayı kurar ve orkestra için piyanist 
Tad Demmeron’un parçası olan Good Bait’in aranjmanını yazar. 
Havaalanına karşılamak üzere giden orkestrada Erol Pekcan ve Süheyl 
Denizci de vardır ve arkalarında kızlı erkekli kolej talebeleri (kendi 
anlatımı ile) ve koskoca ellerinde ‘Welcome Dizzy Gillespie’ yazılı 
pankartı tutmaktalar.

‘Biz de tayyarenin gelmesini bekliyoruz. Eski pırpırlardan. Pistteyiz yüz 
metre önümüzde. Baktık geldi tayyare, merdiveni koydular zenciler 
iniyor sonra bir baktım Dizzy geliyor bize doğru, hemen çalmaya 
başladık ‘bab baba baaap….’ (kendisi parçayı mırıldanır). Geldi yanıma 
şaşkın gözlerle bana bakıyor ve çok şaşırdı, ben parçayı bitirdim ve 
bravo diyerek bana sarıldı, fotoğraflar çekildi. Alandan çıkıp otobüse 
bindik. Dizzy’nin hanımı da vardı Lorraine. Geldik otele, yukarı çıktık ben 
de trompetini taşıyorum ve odaya bırakıp gideceğim. Seslendi Close 
the dor ! Kapıyı kapa! Bende fazla İngilizce yok, anlıyorum ama.. What 
is your name? dedi. Bu noktada Muvaffak ağabi bir açıklama yapmak 
durumunda kalıyor. ‘ Benim ismim Muvaffak, ama Türkiye’de kimse 
beni Muvaffak demezdi. ‘Maafak’ derlerdi. Ben de ‘Maafak’ dedim. Bir 
daha sordu bana what is your name? ‘Maafak’ What is your name? 
‘Maafak’ dört beş defa sordu. Sonra karısına seslendi ve karısının 
yanında bana yine sordu ismimi ‘Maafak’ deyince kadın bir çığlık atıp 
utanıp odasına geri kaçtı. Ben şaşırdım kaldım, anlamıyorum. Sonra 
odadan çıkıp arkadaşlarımla konuşup durumu anlatınca, ‘ulan senin 
ismin ne biliyor musun`……. demez mi, ben neye uğradığımı şaşırdım’  
ve bu anıyı anlatırken, ‘ilk defa o gün ismimden nefret ettim’ demişti.

Biz Dizzy’nin konserine geçelim. Dinlemek üzere konsere gidiyorlar ve 
Big Band çalmaya başlayınca, ‘ben mahfoldum, ilk defa canlı onları 
dinlemek gerçek cazı dinlemek beni çok heyecanlandırdı. Neyse 
parçaları bittikten sonra beni sahneye davet ettiler ve bana kendi 
gümüş sigara tabakasını hediye etti. İçinde de “Dizzy Gillespie’den 
Muvaffak Falay’a; caza olan müşterek sevgimizin nişanesi” yazılıydı 
demişti. Övgü dolu sözler ederek Muvaffak Falay’ın ne kadar iyi bir 
trompetçi olduğunu caz tarihine geçecek olan şu sözlerle ifade etmişti; 
“Türkiye’de öylesine muhteşem bir trompetçi keşfettim ki en az Miles 

Muvaffak “Maffy” Falay’ın ArdındanMuvaffak “Maffy” Falay’ın Ardından
-II--II-
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Davis kadar iyi çalıyor’. Böylesi büyük bir üstadan bizim ‘Maffy’miz için 
söylediği sözler ne kadar da anlamlı ve doğruydu değil mi?

Yün Çarıklar
‘Dizzy Gillespie Big Band üç akşam ard arda çaldı. Bana hediyeyi 
verince ben de bir hediye almak istedim. Turist dükkânlarını gezdim, 
ne alayım bu adama diye bakınırken duvarda asılı köylü çarığı gördüm. 
Hemen aldım, güzelce sardırttım. Konsere gittim, ama bu defa 
kenardayım. Onlar çalmaya başladılar ve bir ara verdiler. Bana baktı, 
Hoşgeldin dedi. Hediyemi verdim açtı hemen, ayakkabılarını çıkartıp 
çarıkları giymez mi? Ben ona ‘onlar giyilmez, duvara asılır’ diycem 
ingilizcesini bulamıyorum, Hay Allah!.. diyemedim giydi ve bütün 
akşam onlar ayağında konseri bitirdi.’

Dizzy ile anıları bitmez tükenmez.. Amerika’ya gittiği bir dönemde 
yine Dizzy ile buluşur ve bir bara giderler. Harlem’de bir bar! ‘sokakta 
yürüyoruz Dizzy’i görenler Hey Dizzy diye bir ağızdan bağırıyorlardı, 
sanırsın kral geçiyor. Herkes simsiyah, gece karanlıkta göremezsin, 
ama ben merdivenlerde oturanları görüyordum. Bara girdik orası da 
Afro Amerikalılarla dolu. Bir tek beyaz ben. Herkes bana baktı uzun 
uzun ve Dizzy ‘o da trompet çalıyor’ deyince samimi ortam oluştu. O 
gün keşke ben de beyaz olmasaydım dedim’ diyor. Miles Davis ile bir 
araya geldiğinden bahsederken, onunla çalıp çalmadığını merak ettim. 
‘Yok çalmadım, ben Dizzy ile çaldım’ diyordu gururla. Miles… dedi 
ve ‘Miles’e gelinceye kadar ne trompetçiler var biliyor musun, aklın 
hayalin şaşar. Ama tabii iyi işler de yaptı. Beyazları da pek sevmezdi 
ya..’ demişti o vakit gülümseyen ifadesiyle.

1960 yılında Falay, Köln’deki Kurt Edelhagen’in grubuna katıldı ve 
1960’ların çoğunda Kenny Clarke-Francy Boland Big Band ile birlikte 
Benny Bailey, Jimmy Deuchar, Åke Persson’un müzisyenleri Ronnie 
Scott ve Jimmy Woode ile birlikte turnelere cıktılar. Falay 1965 
yılında İsveç’e yerleşti ve burada İsveç radyo caz grubuna katıldı. 
Ayrıca on yıldan fazla bir süredir Lars Gullin’in grubunun bir üyesiydi. 
1969’da Ankara’da Don Cherry ve perküsyoncu Okay Temiz ile birlikte, 
Stockholm’e gitti. Cherry, 1988’de ‘Art Deco’ albümü için arkadaşına 
adanmış ‘Maffy’i besteledi.

1970 yılında, yeniden Dizzy Gillespie ile tekrar turneler yapmak için 
orkestrayı bir araya getirdi. Ve 1971’den itibaren Temiz, Türk kemancı 
Salih Baysal ve İsveç saksafoncu Bernt Rosengren’in yer aldığı kendi 
grubu Sevda’yı yönetti. 

Sevda Albümü 
Onun önemli albümlerinden biridir. Ancak o bu albümün konusu 
acildiginda biraz menuniyetsiz bir ifadeyle ‘aman bana o ‘ Sevda’ ‘yi 
sorma, onun yüzünden Stockholm’de takildim kaldim, oysa Amerkia’ya 
gidecektim’ der. Ancak yabanci müzisyenlerin 9/8’lik ritmimiz 
hoslarina gider ve albümü kaydederler. 

Müzisyenleri ise şöyle; Salih Baysal (keman), Muaffak Falay (Trompet, 
Piyano), Akay Temiz (darbuka), Bernt Rosengren (tenor saksofon), 
Günnar Bergsten (bariton saksofon), Uvve Gustafsson  (bas) 

Muvaffak Falay’ın Serhan Yediğ ile yaptığı  röportajıdan kısa bir alıntı;

‘1972’de Danimarka’dan konser teklifi aldık. Dexter Gordon, Stan Getz, 
Chet Baker’ın çaldığı efsanevi Jazzhus Montmartre’da üç akşam arka 
arkaya sahneye çıkacaktık. İlk akşamımızda kulüp tamamen doluydu. 
O gün şehirde konser veren Modern Jazz Quartet’in lideri, piyanist 
John Lewis yanında kemancı Svend Asmussen’le gelmişti dinlemeye. 
Grubumuz Salih Baysal, Okay Temiz, saksofoncu Gunnar Bergsten, 
basçı Ove Gustafsson’dan oluşuyordu. Çok alkış aldık. Salih’in 
üslubu çok ilgi çekti. Bu konserin kayıtları daha sonra plak olarak 
yayımlandığında da büyük yankı uyandırdı. İkinci akşam Salih kendisini 
iyi hissetmediğini söyledi, iskemlede oturarak çalmak için izin istedi. 

O akşam sorun çıkmadı, fakat ertesi gün durumu kötüleşti. Hastaneye 
götürdüm, hemen muayene edildi. Doktorlar “Ertesi sabah gelin tedaviye 
başlayalım, yoksa ölecek, akciğerleri bitmiş” dedi. Salih içki, sigara ve 
kötü beslenmeyle ciğerlerini tüketmişti. Tam bir buçuk ay hastanede 
tedavi gördü. Biz de turnemize onsuz devam ettik. Bu arada keman 
çalmış, doktorlar hayranı olmuştu. Tedavi tamamlanmadan hastaneden 
çıkarmak istemiyorlardı. Salih, Türkiye’den ayrılalı neredeyse bir buçuk 
yıl olmuştu. “Bodrum’u, karımı özledim, beni çıkar buradan” diye 
yalvarmaya başlayınca doktorları ikna etmek için çok uğraşmam gerekti. 
Salih taburcu olacağı gün doktorlar bize neredeyse bavul büyüklüğünde 
bir ilaç çantası hazırlamıştı. “Durumu çok kritik, tedavisinin beş yıl 
daha sürmesi gerekiyor, tüm ilaçları burada” deyip bir kuruş bile 
istemediler. Bu ilaçların sınır kapısında sorun çıkaracağını bildiğim için 
doktorlardan bir mektup aldım, minibüsle Bodrum’a dönmek üzere yola 
çıktık. Nitekim Hollanda gümrüğünde bizi uyuşturucu kaçakçısı gibi bir 
kenara çekip sorgulamaya kalktılar, doktorların mektubunu gösterince 
kurtulduk. Nihayet Bodrum’a vardık. Salih sağlığına kavuşmuştu. 
1984’te gittiğimde mide sorunlarından yakınıyordu. 1990’da 62 yaşında 
vefat etti. Geriye Sevda’yla yaptığımız kayıtlar kaldı. Sevda grubu da 
1973’te bitti.’
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/abba-kadar-unlu-olmustuk-21354913

2005 yılında İstanbul Caz Festivali’nde ömür boyu Başarı Ödülü’ne 
layık görülen değerli trompetçimizin, 2011 yılında heykeli, Kuşadası 
Festivali ve Altın Güvercin Müzik Yarışması programı çerçevesinde 
doğduğu kente dikildi.

Diskografisi
• 1972: Sevda (Caprice)
• 1972: Live at Jazzhus Montmartre (Caprice 1972)
• 1973: Live at Fregatten (Sonet)
• 1986: We Six (Phontastic)
• The Creator Has a Master Plan (Caprice, 1971)
Kenny Clarke/Francy Boland Big Band ile 
• Jazz Is Universal (Atlantic, 1962)
• Handle with Care (Atlantic, 1963)
• Now Hear Our Meanin’ (Columbia, 1963 [1965])

Yıllar içerisinde dünyanın en ünlü isimleriyle birlikte aynı sahneyi 
paylaşması onda sayısız ani bırakmıştı. Onu kendi sesinden ve 
nüktedan anlatımlarını merak eden dinleyicilerimize Cazkolik.com’da 
bulabilecekleri iki linki de kaynak olarak eklemek isterim.

https://cazkolik.com/radyo-cazkolik/leyla-diana-gucuk-jazz-muzik-ve-
kadin/muvaffak-maffy-falay-ile-1
https://cazkolik.com/radyo-cazkolik/leyla-diana-gucuk-jazz-muzik-ve-
kadin/maffy-falay-ozel-2
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Remzi Buharalı kimdir? Çok uzun yıllardan beri kültür sanat 
hayatının hem sanatçı hem de yönetici olarak içindesiniz. Şu 
ana kadar bulunduğunuz görev ve imza attığınız projelerden 
bahseder misiniz?

1963  yılında  Kırklareli’de  doğdum.  Samsun 19 Mayıs Lisesi 
mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Trombon 
bölümüne girdim.  Mezun olduğum 1987 yılında Ankara’da, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Orkestrasına  Trombon Sanatçısı 
olarak sınavla atandım. 1996 yılında Orkestra Müdürlüğü, 1998 yılında 
Genel Müdür Yardımcılığının ardından 2000-2005  yılları arasında 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldum. 1998-2005  tarihleri 
arasında yapılan Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’ni 
organize ettim.  Bu festival 2003  yılında  Aspendos Uluslararası 
Opera ve Bale Festivali, İngiltere’nin Independent Gazetesi tarafından 
yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en iyi organize edilen 
10 Festivali arasında 5.sırada gösterildi. Festival Avusturya’nın 
“Festspigel  Magazin” Dergisi tarafından 3 yıl üst üste en iyi 10 
Festival arasında gösterildi. Side Uluslararası Kültür ve Sanat 
Festivalinin başlatılmasında katkılarım oldu. 2010  yılında  Side 
Festivalini,  İtalya’nın  Merano  kentinde yapılan “Avrupa Festivaller 
Birliği” Genel Kurulunda Birliğe üye olmasını sağladık. 2002  yılında 
ise Mersin Uluslararası Müzik Festivalini başlatılmasında katkı 
sağladım. 2004 yılında Mersin Festivali Belçika’nın Brüksel Kentinde 
yapılan “Avrupa Festivaller Birliği” Genel Kurulunda  Birliğe üye 
yaptım. Avrupa Festivaller Birliğine üç festivali birden üye yapan 
sanat yönetmeni olmanın onurunu yaşıyorum. Aynı yıl Bodrum 
Uluslararası Bale Festivalini başlattım. 2005  yılında Türkiye ve 
İtalya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesindeki çalışmalarım 
nedeniyle İtalya  Cumhurbaşkanı tarafından Liyakat Şövalye nişanı 
ile ödüllendirildim. 2002-2012  yılları arasında Opera ve Bale Vakfı 
Başkanlığını yaptım. 2009-2011 yılları arasında, TRT televizyonlarında 
“Bir Aspendos klasiği” belgeseli ile  “Sanataktif” programını 
hazırlayıp sundum. Ve 2012  yılında Devlet Opera ve Balesinden 
emekli oldum. Sonrasında Emek Sanat ve Kültür Vakfı Genel Müdürü 
olarak görev yaptım. Merkezi  Budapaşte’de olan “Gül Baba Mirasını 
Koruma  Vakfı”nın  temsilciliğini yaptım. 2020 Ocak ayından itibaren 

TRT Radyo 3 kanalında her Pazar günü “müziğin portresi programını 
hazırlayıp sunuyorum. Anlaşılacağı üzere hayatım kültür ve sanatla 
geçti. Şimdi tüm bu tecrübelerimi Sanatsal İşler Yönetmeni olarak 
Atatürk Kültür Merkezine aktarmaktan dolayı mutluyum. Umarım AKM 
kariyerimin zirvesi diyebileceğim bir yer olur benim için.

Uzun bir süreci kolayca anlatmak çok zor. Sanatı bir sanatçı olarak icra 
ederken bir zaman sonra yöneten tarafına geçtim. Bu geçiş çok genç 
olarak tanımlayacağım yaşlarda oldu. İlk olarak Ankara Devlet Opera 
ve Balesi Orkestra Müdürlüğü ile 33 yaşımda başlayan ve arka arkaya 
gelen görevleri üstlendim. Görevlerimdeki sorumluluk bilinci ve ekip 
arkadaşlarımdan aldığım güçle güzel çalışmalara birlikte imza attık. 
Bu imzalar ulusal çizginin dışına taşan uluslararası anlam taşıyan 
imzalardı. Gençler üzerinde sanat bilincinin geliştirilmesinden tutun da 
yeni açılan kurumlarımızın gelişimini geleceğe taşıma çalışmalarına 
kadar üstlenilen bir misyon. Festivaller üzerinden ülkemizin tanıtımını 
yapmak, gençlerin yurt dışındaki yarışmalara teşvik edilmesi ve bilgi 
görgüleri artması adına yurt dışına gönderilmeleri. Tanınmış orkestra 
şefi, rejisör, koreografların, şan pedegoglarının özellikle ülkemize 
davet edilmesi gibi birçok çalışma hayat buldu. 

1 Nisan’da geçmişte çok emek verdiğiniz Gül Baba Vakfı, sizin 
başında iken projelendirdiğiniz “ Gül Baba Senfonik Şiiri” 
dünya prömiyerini CSO ile gerçekleştirdi, neler söylemek 
isterseniz?

Gül Baba, tarihsel süreçte sahip olduğumuz yüksek değere sahip 
bir kişilik. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişahların seferlere 
giderlerken yanlarından ayırmadıkları bir Derviş ve yaşamını Kanuni 
Sultan Süleyman ile çıkmış oldukları Avrupa seferi sonrasında on 
yıl yaşadığı Budin (Budapeşte) kentinde kaybetti. Cenaze namazını 
Ebu-Suud Efendinin kıldırdığı son yolculuğuna Kanuni ve yüz binlerin 
katıldığı bir törenle uğurlandı. Gül Baba adına burada yaptırılan türbe 
halen Budapeşte’nin adını Gül Baba’dan aldığı Gültepe Tepesi’nde 
yer almakta. Türbe 2018 yılında Türk ve Macar Devletlerinin ortak 
katkılarıyla restore edilerek ziyarete açık hale getirildi. Türbenin 
geleceğe taşınması adına Macaristan Dışişleri Bakanlığına bağlı 

Remzi BUHARALI ve AKMRemzi BUHARALI ve AKM
Atatürk Kültür Merkezi’nin Sanat Yönetmeni ve dergimizin değerli yazarı Remzi Buharalı ile siz değerli Konser Arkası okuyucuları 
için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Keyifli okumalar...
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olarak kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanlığı Türk 
İş İnsanı Sayın Adnan Polat’a verilmiştir. Türbe, müze özelliğiyle 
binlerce ziyaretçi tarafından geziliyor. Tanıtımının kültür 
ve sanat etkinlikleriyle yapılmasına önem verilen 
Türbenin bu anlamda planlanan bir çalışması da 
“Gül Baba Senfonik Şiiri”nin beste siparişinin 
verilmesi ve dünya prömiyerinin yapılmasıydı. 
Beste siparişi İlyas Mirzayev’e verildi ve 
dünyada ilk seslendirilişi 1 Nisan 2022 günü 
dünyanın ve ülkemizin en eski orkestraları 
arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası tarafından Macar 
Orkestra Şefi Domonkos Heja yönetimde 
seslendirildi.  Vakıf Başkanı Adnan Polat 
ve Macaristan Türkiye Büyükelçisi Viktor 
Matis’in de katıldığı konser seçkin bir 
izleyici topluluğu karşısında tarihi bir 
geceye tanıklık ederek tamamlandı. 
Burada aslolan böyle bir eser aracılığıyla 
Gül Baba isminin bir senfonik eserle 
yaşatılmasına devam edilmesi. Gül 
Bahçeleri temasıyla başlayan eser, sefere 
hazırlık, gaza, Gül Baba’nın ölümü ile 
devam ederken son bölümünde Gül Baba’nın 
ölümsüzlüğünü anlatarak sona erdi. Şimdi 
sırada eserin diğer orkestralarımız ve uluslararası 
orkestralar tarafından seslendirilmesi planlamaları 
var.  

Atatürk Kültür Merkezi yöneticisi ve bir sanat insanı olarak 
sizin için ne ifade ediyor?

Özel bir durum. Uzun yıllar sanatçı ve yönetici olarak yer aldığınız 
bir sanat yapısının yeni yapılanmasının içerisinde yönetici olarak 
yer almak benim için ayrıcalık. Sanatçı bir kişilikle bir sanat kurumu 
içerisinde yöneticilik yapmak mutluluk verici. Kültür ve Turizm 
Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarımızın çalışmalarının yanı sıra farklı 
sanat kurumlarının etkinliklerine festival çalışmalarına yer vermek 
bunları planlamak çok keyifli. Atatürk Kültür Merkezinin başarısı 

için çalışmak, sanatçılarımızın ve sanat kurumlarımızın işbirliği ile 
sanatseverleri bu çalışmanın paydaşı ortağı yapabilmek büyük 

onur. Türkiye’nin geçmişinde böylesine öneme sahip bir 
kurumun yenilenerek sanat camiasına kazandırılması 

ve burada hizmet veriyor olmak kimse sorarsanız 
sorun övünç vesilesidir.

Sizce yeni “Atatürk Kültür Merkezi” tam 
manası ile geçmişi kucaklıyor mu?

Daha da ötesi… Hem geçmişi hem 
geleceği kucaklıyor. İlk olarak şunu ifade 
etmek isterim ki, Tabanlıoğlu Mimarlığın 
ilk günden bugüne gelinceye kadar 
işin içerisinde olması eskiden yeniye 
geçişte bir köprü. Eskiden tek vücut 
sanatseverleri karşılayan AKM binası 
bu kez 5 bloktan oluşan yeni yapısıyla 
sanatseverleri kucaklamakta. Dünyada 

örneği bulunmayan özellikleriyle sanatın 
tüm alanlarına kucak açıyor. 7’den 77’ye 

herkese ve her kesime hitap eden Atatürk 
Kültür Merkezi geçmişinde taşıdığı özellikleri 

fazlasıyla geleceğe taşıyor. Bir neslin 
hafızasında ayrıcalıklı yer edinmiş olan Atatürk 

Kültür Merkezi bugünden yarınların hafızasına 
hitap etmek için var gücüyle Bakanlığımıza bağlı 

Operası, Balesi, Tiyatrosu, ulusal ve uluslararası nitelikteki 
topluluklarıyla çalışmalarını hızla sürdürmekte.

Atatürk Kültür Merkezi’nin sizin yönetiminizdeki vizyon 
misyonundan bahseder misiniz?

Burada bir ekip çalışmasından söz etmek gerekir. Atatürk Kültür 
Merkezinin amaçları doğrultusundaki hizmetleri ortaya koyabilmesi 
için ciddi bir ekip oluşturuldu. Bu ekip yoğun bir şekilde uyum 
içerisinde çalışmakta. Sahip olduğum tecrübe bir takımı yönetmekle 
beni sorumlu kılıyor elbette. Ben de bana düşen bu sorumluluğu en 
üst perdeden yerine getirmekle zorunlu hissediyorum kendimi. AKM 
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olarak amacımız burayı uluslararası bir kültür sanat merkezi olarak 
dünyaya tanıtmak. Şimdiden uluslararası ziyaretler, temsiller ile 
başladık. Hem AKM böyle eserlere ev sahipliği yapacak hem de AKM 

çatısı altında bulunan kurumlarımızın temsilleri dünyaya açılacak. Bu 
karşılıklı etkileşim kültür ve sanatımızı AKM etiketiyle dünya kültür 
endüstrisiyle buluşturacaktır. AKM’nin özgün kimliğini oluşturmak çok 
önemli. Elbette geçmişten gelen bir prestiji, bir mirası var ama bunu 
ileriye taşıyarak AKM dendiğinde herkesin zihninde belirebilecek bir 
kimlik inşası gerekiyor. Bunu kısa sürede başaracağımıza gönülden 
inanıyorum.

Atatürk Kültür Merkezi yepyeni bir sanat merkezi ama 
dünyadaki emsalleri ile her yönü ile kıyaslamanızı istesek 
AKM tam olarak nerede?

Atatürk Kültür Merkezi çok kısa hatta imkânsız sayılabilecek bir 
sürede tamamlandı. Opera ve bale gibi üst teknik donanım gerektiren 
bu sahneleri şehirlere kazandırmak kolay bir iş değildir. Özellikle Sayın 
Bakanımızın bu çalışma özelinde harcadığı mesai bugün böyle bir 
salonun eksiksiz olarak İstanbul’a kazandırılmasına vesile olmuştur. 
Dünyanın birçok kentinde birbirinden farklı özelliklere sahip salonlar 
var. Bunları birbirinden ayıran belli özellikler kendi içlerinde mevcut. 
Ancak AKM’yi dünyanın diğer merkezlerinden ayıran en ana özellik, 
kendi içerisinde sanatta kaybolmanız. Birçok sanat alanının kendi 
içerisinde kendi binasında hizmet vermesi ve tümünün bir kültür 
sokağı etrafında toplanması.  Tek bir sanat disiplinine değil hemen 
hemen bütün sanat disiplinlerine hizmet ediyor olması AKM’nin çok 
kuşatıcı bir rol üstlenmiş olduğunu gösteriyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nin şu anki mevcut olanaklarıyla 
potansiyeli hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Atatürk Kültür Merkezinin sahip olduğu olanaklar ve teknik donanım o 
kadar üst düzey ki sanatseverlerin ihtiyaç duyduğu sanat eserlerinin 
takipçileriyle buluşmasında hiçbir engelle karşılaşmayacağız. Son 
teknolojilerle donatılmış opera ve tiyatro sahneleri, galeri alanı, Çocuk 
Sanat Merkezi, Müzik Platformu ve müzik kayıt stüdyosu, çok amaçlı 
salonu, kütüphanesi, tasarım dükkanı, sineması, yeme içme alanlarıyla 
bir kompleks. Eskiden Taksim Meydanı’ndan AKM’ye baktığımızda tek 
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bir binayı görüyorduk. Şimdi yeni yapılan AKM beş bloktan oluşuyor. 
Yaklaşık 14 bin metre kare bir zemin alanında 95 bin metre kare kullanım 
alanı yaratılan ve dünyada bir örneği olmayan bir sanat kompleksi 
tasarımı oldu. Eski AKM’ye girdiğimizde tüm bölümleri bir bina içerisinde 
yakalıyorduk. Şimdi yeni AKM’de tüm birimler birbirinden bağımsız 
binalarda beş blok içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan ilki 
opera ve bale sanatlarının sahneye koyulacağı Türk Telekom Opera 
Salonu. Diğer salonumuz 800 kişilik bir tiyatro ve hemen karşısında 
bir müzik platformu görüyoruz. Müzik platformu hem bir müze-sergi 
olma özelliği taşıyor hem de bir kayıt odasına sahip. Genç müzisyenler 
randevu alarak burada eserlerini kaydedebilecekler. Üst katımızda ise 
enfes bir Taksim manzarasına sahip olan sanat galerimiz yer alıyor. 

Kültür Yolu sokağına devam ettiğimizde bir kitap-cafe karşılıyor bizi. 
Bu sokakta bir de çocuk sanat merkezi yer alıyor. Resimden modaya, 
heykelden müziğe birçok sanat disiplininden 27 bin adet kitabın 
bulunduğu AKM Kütüphanede iki ayrı kütüphane faaliyet gösteriyor: 
Alt katta yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Sanat Kütüphanesi ve giriş ve balkon katlarındaki Vitali 
Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi. Ve yine tüm dünya müzik ve 
kültür merkezlerinde karşımıza çıkan merkeze dair nüanslar taşıyan 
tasarımlarla üretilmiş hediyelik eşyaların yer aldığı bir tasarım 
dükkânımız var. 100 kişilik butik bir sinemamızın yanı sıra yeme içme 
ve dinlenme alanlarımız da bulunuyor.

Aslında İstanbul’un tam da merkezinde bir sanat yaşam alanı burası. 
1 gün içerisinde birbirinden farklı etkinlik planı yapılabilen günler 
içerisinde farklı sanat disiplinleri etrafında buluşulabilen bir yapı. Bu 
renklilikte bu kadar özelliği bir arada barındıran başka bir yapı dünyada 
bulunmuyor. İşte İstanbul’un hak ettiği böylesi çaplı bir sanat merkezi 
Dünya’ya açılan yüzümüz olacak. 

Atatürk Kültür Merkezi bir marka, var olan değerine farklı 
kimlikler nasıl katabilir?

Atatürk Kültür Merkezi imza bir proje ve bir kültür sanat anıtı. Bu 
anıt, içerisinde barındırdığı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok 
değerli sanat kurumları kimliğiyle taçlanıyor. Kurumlarımızın burada 
gerçekleştirdikleri etkinlikler aracılığıyla elde edilen kimlik kamuoyu 
tarafından alkışlarla desteklenmekte. Bunun dışında Atatürk Kültür 
Merkezine ait farklı çalışmalar var olan kimliğe farklı kimlikler 
ekleyecektir. İlk olarak gerçekleştirdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi 
Çocuk Sanat Festivali bunlardan ilki. Tematik başka festivaller de 
düşünüyoruz. Böylece AKM’nin kendi markaları oluşacak. Zaman 
içerisinde adı koyularak farklı imzalar taşıyan projeler AKM’nin farklı 
yüzlerini ortaya koyacağı kimlikleri oluşturacaktır. 

Atatürk Kültür Merkezi eski haliyle İstanbul’un en önemli sembolleri 
arasında yer almayı başarmıştır. Son haliyle ise daha da katlanarak 
bu özelliğini sürdürüyor. Dünyanın önde gelen sanat etkinliklerine ev 
sahipliği yapacak olması tüm dünyada sesinin duyulmasına sebebiyet 
verecektir. Çok kısa zaman içerisinde inanıyorum ki seçkin dünya 
toplulukları AKM’de sahneye çıkmak için sıraya gireceklerdir. 

Ana salon sahnesi her seye ile tam bir opera ve bale sahnesi 
lakin burada senfonik konserler ve klasik müzik konserleri 
düzenleneceğini göz önüne alırsak dünyada ki emsalleri 
“Akustik Kabuk”la bu sorunu çözmekte ve ana salon 
sahnesinin de  “Akustik Kabuk”a ihtiyaç olduğu söylenmekte, 
bu konuda ne söylemek istersiniz?

Opera ve bale salonu olarak yapılmış olan her salonun senfonik 
konserler için kabuk kapama sistemine ihtiyacı vardır. Akustik yönden 
doğal olarak opera sahnelerinde sahne üzerindeki sofit boşlukları 
ve kulisler ses kaybına sebebiyet verir. Bu kaybı ortadan kaldırmak 
ve reel akustiği dinleyiciye ulaştırmak için bu yöntem şarttır. Opera 
Salonumuzda yapılacak olan tüm Senfonik konserler için kabuk 
sistemi uygulanacaktır.

Atatürk Kültür Merkezi’nin bir kayıt stüdyosu mevcut, peki 
bu stüdyo son teknoloji olanaklara sahip mi ve ne zaman tam 
anlamıyla faal kullanıma başlayacak?

Merkezimizde iki kayıt stüdyosu bulunuyor. Birisi büyük ölçekli kayıtlar 
ki burada senfonik orkestralı bir kayıt da rahatlıkla yapılabilmektedir. 
Diğeri küçük ölçekli gruplar için yine profesyonel bir şekilde kayıt 
yapılabilen bir stüdyo. Daha ağırlıklı genç müzisyenlerin randevulu 
olarak müracaat edip kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri bir alan. 
Konuyla ilgili başlama duyuruları kısa bir zaman sonra ilgilenenlere 
duyurulacak.
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Fatma BERBER

“Müzik, ister güzel ister çirkin, ister ciddi ister umarsız, ister kutsal 
olsun müzik süreklidir. Sizi terk etmez. Ruhunuzun sesidir. Cildinize 
ve kalbinize yapışır ve sizi bir daha bırakmaz” Mina Mazzini 
Toskana’da Ortaçağ şatolarının arasından, kırmızı Chevrolet araba 
ile süzülüyorsunuz. İspanyol kiremit rengi pantolonunuz ve kiremit 
rengi ruhunuzla çok uyumlu, kafanızda kahverengi fötr şapka… 
Radyoda size eşlik eden Mina Mazzini… Üzüm bağlarının arasında 
uzanan yeşilliğin cennetin ortasındasınız. Siena, kuleleriyle ünlü 

köyü San Gimignano, bahçeleriyle 
Lucca, Ortaçağ yaşam klasiği 
Monteriggioni… Elinizi sallasanız 
tarih doğa ve parmaklarınızı yedirten 
mutfağı…  Sıcak sıcak nefis calzone 
yiyip, kahvenizi yudumladınız. 

Venedik’te gondolda tanımadığınız 
insanlara el salladınız. Anlamını 
bilmeseniz de kadife sesli insanlar, 
Milano’dan alışveriş yapıldığı kıyafetlerinden belli muhteşem giyimli 
kadınlar… Faşist İtalya ile değil de sanatın göbeğinde fütüristlere 
de el sallıyorsunuz. Boccioni tabloları, Marinetti hepsi orada… 
Donetollo’nun, Michelangelo heykellerine dokunup, Sistina Şapeli’nin 
tavanı başınızı döndürdü.  

Mina Mazzini size sesiyle eşlik etti. Mina Mazzini’nin sesi öyle 
büyüleyicidir ki anlamasanız da İtalyancaya âşık olabilir bu dili 
öğrenmek isteyebilirsiniz. 

20. yüzyılın en harikulade seslerinden biri olarak nitelendirilen 
Amerikalı caz şarkıcısı Sarah Vaughan onu böyle tanımlıyor. “Eğer 
sesim olmasaydı birininkine sahip olmak isterdim Mina adında İtalyan 
genç kız“ Onu sevenler, dinleyicileri ise şöyle anlatıyor: la grande 
cantante İtaliana yani en büyük İtalyan kadın şarkıcı! 

“Müzik, ister güzel ister çirkin, ister ciddi ister umarsız, ister kutsal olsun müzik süreklidir. Sizi terk etmez. Ruhunuzun 
sesidir. Cildinize ve kalbinize yapışır ve sizi bir daha bırakmaz”

Mina Mazzini

KALBİMİZE  YAPIŞAN  SESİYLE  MINA  MAZZINI!KALBİMİZE  YAPIŞAN  SESİYLE  MINA  MAZZINI!
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1970’lerde dünyayı sallayan bir ses 
Mina Mazzini

Saçı makyajı kıyafetiyle kadınlar tarafından 
örnek alınmış ikonik bir kadın. Dünyada 
en çok satanlar listesinde olan İtalyan 
diva, eşsiz yorumcu, neredeyse her yıl iki 
üç albüm çıkarıyor. Sayısız albüme imza 

atan bu yaşlanmaz kadın hala sesiyle bizi etkiliyor.  Sesiyle bizi 
İtalya’ya götürüp Toskana’da gezdiriyor. Mina Mazzini’nin sesinde 
yaşanmışlık seziliyor, muazzam doğaüstü sesinden Buttare L’amore ‘u 
dinlemişseniz hele ki! Dünyanın en iyi sopranolarını ağlatacak bir ses 
olan Mina’nın asıl adı Anna Maria Mazzini’dir.  Şarkıcı 1940 yılında 
Varese’de dünyaya gelir. Müzik kariyerine 1958 yılında başlayan 
ses genişliği ve tekniği muazzam olan şarkıcı kendine has yorumu 
ile ciğerinizi söküp atmakta biriciktir. Mazzini, 18 yaşında bir gece 
kulübünde ailesini eğlendirmek için öylesine sahneye çıkar. 1960’lar 
İtalya’sındaki toplumsal değişim dalgasının ön saflarında buluverir 
kendini,  sonra müziğe, dinleyicilerine ilham kaynağı olur.  Daha o 
yıllarda bile İtalyanların gelmiş geçmiş en büyük divası sayılan Mina, 
ünü İtalya sınırlarını aşmış, sayısız şarkıya üç oktavı aşan soprano 
sesini vermiş, söylediği hemen her şarkının kendiyle özdeşleşmesini 
sağlamış, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Almanca, Fransızca, 
Portekizce, Katalanca, Türkçe ve Japonca söyleyip ismini dünyaya 
duyurmuştur. 

Pedro Almadovar’ın Matador filmdeki Esperema En El Cielo şarkısıyla 
bizi paramparça eden Mina’nın sesini Ferzan Özpetek Cahil Periler 
filminde duyduk yine. Film şarkıya, şarkı filme Mina’nın sesine 
dönüşmüş adeta. 

Albüm kapakları da ayrı bir sanat eseri olan şarkıcının Ancora ancora, 
paroles,mi mandi rose, en bilinen şarkılarıdır.  Andriano Celentano ile 
yaptığı düetleri içinizi kıpır kıpır eder. 

Bu güzel havada şifa niyetine Ajda Pekkan’dan Levent Yüksel’den 
sıklıkla dinlediğimiz ve çok aşina olduğumuz bir melodiyi Giorni’yi bir 
de Mina’nın sesinden dinlemenizi tavsiye ederim.
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Bis Yazıları
Yeliz KILIÇ

“İstanbul Oda Orkestrası, piyanoda Roberto Issoglio, solist Burak 
Bilgili ve şef Murat Cem Orhan birarada.. Ve program da böyle güçlü 
bir ekibe yaraşır çeşitlilikte olunca, Mozart’ın piyano konçertosundan 
Fikret Amirov’un Nizamî Senfonisi’ne, Haendel’den Gounod, Rossini 
aryalarına ve sürpriz üç parçaya dek öyle işledi ki ruha, etkileri bugün 
bile devam etmekte hâlâ..”

İstanbul’da, yine müzik dolu unutulmaz anlara bir yenisi daha 
eklendi geçtiğimiz ay, 24 mart’ta, Hisar Okulları’nda.. Şimdiye kadar 
gerçekleştirdikleri sayısız etkinlik sayesinde, zaten yine müthiş bir 

program oluşturulacağı belli idi; tabi ki sonuç beklentilerin bile ötesi.. 
25. yılını kutladıkları eğitim ve öğretim yılında, pandemi yüzünden 
verilen mecburi aradan hemen sonra, hafızalara kazınan bir konser ile 
müthiş oldu yine yeni dönemin başlangıcı da; İstanbul Oda Orkestrası, 
Roberto Issoglio, Burak Bilgili ve Murat Cem Orhan birarada.. “Yurt 
içi ve yurt dışında pek çok birinciliğe sahip, aynı zamanda opera 
sanatçısı ve piyanist Murat Cem Orhan’ın şefliğinde ağırlanan İstanbul 
Oda Orkestrası’na, solistler Burak Bilgili ( Bas bariton ) ve başarılı 
Mozart yorumcusu Roberto Issoglio ( piyano ) eşlik etti” bu unutulmaz 
konserde.. Program da böyle güçlü bir ekibe yaraşır çeşitlilikte oldu, 
dile kolay, Mozart’ın piyano konçertosundan Fikret Amirov’un Nizamî 
Senfonisi’ne, Haendel’den Gounod, Rossini aryalarına ve sürpriz üç 
parçaya dek öyle işledi ki ruha, etkileri bugün bile devam etmekte 
hâlâ..

“Murat Cem Orhan, Burak Bilgili, İstanbul Oda Orkestarsı’nın 
müthiş birlikteliği..”

Konserin orkestra şefi Murat Cem Orhan, hepimizin bildiği gibi, aynı 
zamanda bu dönem Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun da “Genel 
Sanat Yönetmeni” ve müthiş altyapısı, vizyonu, enerjisi sayesinde, bu 
kurum da çok kısa sürede yeniden bir müzik mâbedine dönüşüverdi. 
İnanılmaz çeşitlilikte ve kalitedeki programlar ile, her ay heyecanla 
takipteyiz hepimiz açıklanacak listeleri. Biyografisini kısaca 
hatırlatmak istesem de, pek mümkün görünmüyor “kısaca” oluşu, 
lâkin böylesi başarılarla dolu bir kariyer bizler için de ne büyük bir 
şans ve gurur sebebi. Meraklısına CRR web sayfasını da önererek, 
konser broşüründen bir kesit ekliyorum kendisi ile ilgili; “2002 yılında 
caz müziğine olan tutkusu ile bir caz piyanisti olarak Corinth Jazz 
Festivali’ne davet edilen Murat Cem Orhan, festival kapsamında 

MÜTHİŞ  BİR  ORKESTRA  VE  MUHTEŞEM  BİR  ŞEF..MÜTHİŞ  BİR  ORKESTRA  VE  MUHTEŞEM  BİR  ŞEF..
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dört konser verdi. 2003 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde 
solist sanatçı olarak göreve başladı. Falstaff, Nabucco ve Carmen 
operalarında solist sanatçı olarak görev aldı. Pek çok ödül ve birincilik 
ardından 2010 yılında Türkiye’ye dönerek tutkusu olan bestecilik ve 
orkestra şefliği çalışmalarına ağırlık verdi. 2014 yılında Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 
bölümünde maestro Antonio Pirolli’nin orkestra şefliği sınıfında yüksek 
lisans öğrencisi olma hakkı kazandı. 2018 yılında Paris’te düzenlenen 
4. Evgeny Svetlanov uluslararası şeflik yarışmasının finalist orkestra 
şeflerinden biri oldu.” Ve tabi ki bu konserde de sahnede devleşti 
yine, çok net okunuyordu yine mesleğine hâkimiyeti. Dahil olduğu her 
projede, elindeki sihirli değneği ile harikalar yaratan müthiş şef olarak 
tanımlarım naçizane kendisini; o batonun her hareketinde adeta bir 
sihir gibi dağıldı notalar yine tüm salona, yine ne büyülü dünyalara 
savurdu her birimizi..

Solist Burak Bilgili de, kariyeri başarılarla dolu isimlerimizden biri 
malum, o da öyle net gösterdi ki sahnede böylesi başarıların nasıl da 
hakkı ile elde edildiğini; sahne hâkimiyeti, müthiş sesi, yorumu, seyirci 
ile iletişimi, dünyanın önemli sahnelerinden peşi sıra neden bu denli 
davetler aldığının bir kanıtı daha idi. Seslendirdiği her bir parçada, 
yine öyle güçlüydü ki yorumları, soluksuz dinledik tüm salon, alkışlar 
tabi ki bitmek bilmedi. Unutulmaz anlardan, sadece bir küçük detay 
bile sanırım o akşamın kısa bir özeti gibi; Rusça’nın en bilinen, en 
sevilen şarkılarından; Vasily Solovyov’un “Moskova Geceleri” eseri.. 
Ve seslendiren müthiş bas-bariton Burak Bilgili’nin bu parçayı, ilk 
defa kendisinden dinlediği dostu, operanın çok genç yaşta kaybettiği 
efsane ismi Dmitri Hvorostovski’ye ithaf edişi.. Rusça ve İngilizce ile 
birlikte, onun anısına kendi yazdığı Türkçe sözlerle harmanlayarak 
müziği daha da evrenselleştirmesi, sanatın bütünleyici, barışçı, 
güçlü etkisini derinden hissettirişi.. Tam da bugünlerde ihtiyacımız 
olduğu gibi.. Konser kitapçığının kendisi ile ilgili bölümünden bir 
alıntı da, buyurunuz, meraklısı için hemen eklendi; “2002’de Teatro 
alla Scala’da Lucrezia Borgia operasında Don Alfonso karakteri ile ilk 
profesyonel opera performansından sonra Burak Bilgili dünyaca ünlü 
opera sahnelerine çıkarak çok büyük bir başarı elde etti. Bu sahneler 
arasında New York Metropolitan Operası, Carnegie Hall, Washington 
National Opera, San Francisco Operası, Montreal Operası, Toronta’daki 

Kanada Operası, Liceu de Barcelona, Grand Theatre de Geneve, 
Caramoor Festivali, Savonlinna Festivali, Floransa Maggio Musicale 
Fiorentino, Teatro dell’opera di Roma sayılabilir. Kariyeri boyunca bir 
çok ödül alan Bilgili, Philadelphia Academy of Vocal Arts okulundan 
mezundur. Türkiye’de Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı’nda 
Prof. Güzin Gürel’in öğrencisi olarak başlamış ve çalışmalarına devam 
etmektedir.”

Müthiş konserin bir diğer solisti, özellikle Mozart yorumcusu olarak 
övgüler alan İtalyan asıllı Roberto Issoglio’nun da piyano ile eşlikleri, 
geceyi çok daha özel hale getirdi. Ve İstanbul Oda Orkestrası.. Öyle 
birbirleri ile uyumlu, öyle enerjik, öyle başarılılardı ki, tam bir ekip 
birlikteliği, disiplinli çalışmanın ve bütünü oluşturan her bir üyenin 
alanlarına hâkimiyetlerinin göstergesi oldu her bir seslendirmeleri. 
1961 yılında Dr. Hamit Alacalıoğlu tarafından kurulan, bugüne dek 
sayısız konsere ve radyo kayıtlarına imza atan, 2001 yılı itibarı ile de 
yeniden düzenli konserlerine başlayan, Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy’un 
önderliğinde yeniden hayat bulan orkestra, ülkenin kuşkusuz en saygın 
topluluklarından biri. 

“Müthiş ekibe, hafızalara kazınan bir program takviyesi..”

Böylesi, her biri kendi alanlarında çok başarılı, çok güçlü isimlerin 
birlikteliği de, tabi ki konserin su gibi akıp gitmesinin, tadına 
doyamamamızın en büyük sebeplerinden biriydi. Mozart’ın piyano 
konçertosu ile başlayan program, Haendel’in Rodelinda (Di Cupido 
impiego i vanni) ve Orlando (Sorge infausta) operalarından Gounod’un 
Faust (Vous qui faites l’endormie) operasına, Rossini’nin Sevil 
Berberi’ne (La calunnia) oradan, Gardel’in (Por una Cabeza) tangosuna, 
Solovyov’un Moskova Geceleri’ne, François ve Ravaux’nun My Way’ine 
akarken, zamanın nasıl geçtiğini her birimize unutturuverdi. Kısa 
bir aranın ardındansa, Fikret Amirov’un Nizamî Senfonisi, kapanışın 
hepimize muhteşem bir ödülü idi. Yine hiç bitmesin istendi, yine 
ayakta alkışlarla karşılık gördü, yine çıkışta her bir yüzdeki o huzur 
dolu gülümsemeler, yine hayatın en güzel hediyelerinden biriydi; dahil 
olan, emek veren, destekleyen, izleyip de coşkuya ortak olan her bir 
isme binbir teşekkür ile, yeniden, nice muadiline..
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Hakan Dedeler İle Söyleşi
Esin HAMAMCI

H akan Dedeler, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı 
Temel Bilimler bölümünde eğitimini tamamlayan Hakan 
DEDELER, enstrüman olarak tanbur sazını seçti. Öğrenim hayatı 

boyunca birçok konserde görev aldı. Bir dönem çeşitli Türk Müziği 
Korolarının şefliğini yürüttü. Türkiye’nin internet üzerinden yayın yapan 
ilk Akademik Müzik Televizyonu Yoyom Tv’de “Lutiye” ve “Kararında” 
adlı programları hazırlayıp sundu. 2012-2013 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesinde “Müzikli Kütüphane” 
Projesini gerçekleştirdi. 2015-2017 yılları arasında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi 
olarak çalışmıştır. 2013-2020 yılları arasında Küçükçekmece Müzik 
Akademisinde kurucu yöneticilik görevini üstlenmiştir. 2016 yılında 
yöneticiliğini üstlendiği Müzik Akademisi Marmara Belediyeler Birliği 
Altın Karınca Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür. 2016 yılında 
Erdinç ŞENYAYLAR ve Engin GÜRKEY ile birlikte kurdukları ‘3 Hisar’ 
grubuyla müzik çalışmalarına devam etmektedir. 3 Hisar’ın 2018 Mayıs 
ayında Kınay Production etiketiyle çıkan “Hemhâl” isimli bir albümü 
bulunmaktadır. Hakan DEDELER, 2018 yılında yayınlanan “Bize Kalan 
Miras” albümünde Aşık Veysel’in ‘Beni hor görme’ isimli türküsüyle yer 
almıştır. 2019 yılında sanatçının Erdal Yapıcı ile beraber çıkardıkları 
‘mâhi’ isimli albümü Kınay Production etiketiyle yayınlanmıştır. 2019 
Yılında Özbekistan Taşkent yönetiminin davetiyle Prof. Dr Cihat Aşkın ile 
birlikte Yerel Yönetimlerde bir ilk olan Müzik Akademisi kurum modelinin 
sunumunu yapmıştır. 2020 Yılında Viyana MDW Üniversitesinin davetiyle 
Konservatuvar Bölümü, müzik öğrencilerine Türk Müziği workshop 
dersi gerçekleştirmiştir. 2020 Yılında Kalan & Dmc müzik ortak yapımı 
Türkülere Kalan 3 karma albümünde yer almıştır. TRT 2 ‘de “Türk Caz 
Standartları Enstitüsü” programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Esin Hamamcı, Hakan Dedeler ile müzik yoluculuğu üzerine konuştu.

Hakan Bey, “ben müzisyen olmalıyım” dediğiniz noktayı 
hatırlıyor musunuz? Sizi müziğe iten güç neydi?
Ben çok küçük yaşlarda bulduğum aletlerle ritim çalıyormuşum. Ne 
bulursam artık ritim vuruyormuşum. Sonrasında ilkokuldan beri ben 
hep okulun gösterilerinde şarkı söylerdim. Sahne alırdım. İlkokuldan 
itibaren başladı aslında benim müzikle olan ilişkim. Sonrasında 
ortaokulda bağlama almıştım ve bağlama çalarak müziğe başladım. 
Kendi kendime türküler öğreniyordum. Akor tekniği öğrenmiştim kulak 
yoluyla. Tabi bu, beni çok geliştirdi açıkçası. Müzikal bir altyapım 
olmuş oldu. Sonrasında da Sivas’a gittim. Sivas’ta Cumhuriyet 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bağlamadan sonra keman 

ve piyano enstrümanlarını öğrendim. Bu da müzikal olarak altyapıma 
ciddi bir katkı sağladı. 

Tanbur çalmaktasınız. Tanbura olan ilginiz nasıl başladı?
Tanbura olan ilgim ise Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde 
okurken müzik bölüm başkanı Erol Başar’ın tanbur çalması ile oldu. 
Tanburu hayatımda ilk defa Sivas’ta gördüm. Gördüğümde ve sesini 
duyduğumda çok etkilenmiştim. Etkilenme sonrasında ise tanbur 
çalmak istedim. Sivas’taki eğitimimi yarıda bırakarak İzmir Devlet 
Türk Musikisi Konservatuvarı sınavlarına girdim ve sınavı kazandım. 
Sonrasında orada Temel Bilimler bölümünde tanbur eğitimine 
başladım. Profesyonel bir şekilde çalmayı da bu şekilde öğrenmiş 
oldum. Bunun yanı sıra İzmir’de başlamadan önce Sivas’ta tanburu 
tanıdım. Ama sonra tanburu araştırırken Necdet Yaşar hocamızın 
bir belgeseline rastladım. Belgeselden ve Yaşar’ın çıkarmış olduğu 
tondan çok etkilendim. Dolayısıyla kendime Necdet Yaşar’ı örnek 
almaya çalıştım. Çok önemli bir virtüöz. Çok önemli bir müzisyen 
olduğunu düşünüyorum. Dünyaya mal olmuş biri. Tanburdan çıkardığı 
ton beni çok etkiliyor açıkçası. Ben de öğretmen olarak kendime 
Yaşar’ı seçtim. Bir araya hiç gelemedik ama hep onu dinleyerek bir 
şeyler öğrendim. 

Hakan Dedeler ile 3 Hisar, Tanbur, Müzik ve Jazz ÜzerineHakan Dedeler ile 3 Hisar, Tanbur, Müzik ve Jazz Üzerine
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Âşık Veysel’in “Beni Hor Görme” türküsü “Bize Kalan Miras” 
albümünüzde yer aldı. Türk halk müziğinin ve Aşık Veysel’in 
sizin için önemi nedir?
Ben Elbistan Kahramanmaraş doğumluyum. Anadolu’da yetişen bir 
insanım. Türkülerin Anadolu kültürüne çok etkisi vardır. Anadolu’dan 
doğmuş kültür birikimidir. Çok büyük felsefe barındırır. Özellikle Pir 
Sultan Abdal, Aşık Veysel, Karacaoğlan bana göre Anadolu üstatlarıdır. 
Anadolu felsefesini çok iyi yansıtırlar. Bize ait felsefedir. Çok 
etkileniyorum türkülerinin melodik yapısından ve sözlerinden. O kadar 
güzel sözler ki sayfalara dökseniz çok sürer ama bir dörtlükte neler 
anlatır Aşık Veysel üstadımız. Dolayısıyla etkilenmemek elde değil. 
Yabancı müzisyenlerin çalışmalarını da etkilemiştir. Çok mutluyum, 
sevinçliyim “Beni Hor Görme” türküsünde ondan feyz aldığım ve icra 
ettiğim için. Ne mutlu bana. 

Müziğinizde öne çıkarmak istediğiniz temalar nelerdir?
Ben tanbur çalıyorum. Doğaçlama müziği çok seviyorum. Dolayısıyla 
türküleri çok seviyorum. Makam müziğini çok seviyorum. Hepsinden 
beslenmeye çalışıyorum. Tanburumla türküler çalıp söylüyorum. 
Taksimler yapıyorum, doğaçlamalar icra ediyorum. Bunun yanı sıra 
tanbur çok iyi bir eğitmendir. Son dönemlerde besteci olarak da ürünler 
vermekteyim. Birçok yeni beste yaptım. Tanburun bunda etkisi büyük. 
Kendimi ifade etmemde çok büyük bir arkadaş benim için tanbur. 
Dolayısıyla kendimi şanslı hissediyorum. Nice besteler yapacağıma 
inanıyorum.

Bir dönem İTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalıştınız. Bunun 
müzisyenliğinize katkısı nedir? İkisi birbirini besliyor mu?
Bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi görevlisi 
olarak çalıştım. Sağ olsun Birol Yayla beni davet etmişti. Kendisiyle 2 
senelik bir mesaimiz oldu. Çok sevdiğim bir abimdir. Eğitimcilik tabii 
ki çok önemli. Sizi diri ve sıcak tutuyor. Geçmişte öğrenmiş olduğunuz 
şeyleri tekrar ediyorsunuz. Bir insanı bir enstrümanı öğretirken 
kendinizi de aslında yenilemiş ve tazelemiş oluyorsunuz. Bu süreç 
beni diri tuttu diyebilirim. Hâlâ ben eğitim vermeye devam ediyorum. 
Şu anda 5 tane tanbur öğrencim var Atakent Kültür Merkezi’nde. Onları 
yetiştiriyorum. Bu sanatın yaşaması ve bu müzikal sürecin devam 
etmesi beni çok mutlu ediyor. 

Erdinç Şenyaylar ve Engin Gürkey ile “3 Hisar” grubu 
kurdunuz. Bu 3’lü nasıl bir araya geldi? Üçünüzü bir araya 
getiren ortak nokta neydi?
2016 yılında ben Küçükçekmece Müzik Akademisi müdürlüğünü 
gerçekleştirirken, Engin Gürkey ile beraber çalışıyorduk. Gürkey ile iyi 
arkadaş olduk, beraber 7 sene çalışmıştık. Engin Gürkey beni Erdinç 
Şenyaylar ile tanıştırdı. Ve biz konser vererek “3 Hisar” grubunu 
kurduk. Türkiye’nin birçok yerine konser için gittik. Albüm yapma 
gibi bir düşüncemiz yoktu ama insanların bize attıkları mesajlar bizi 
güçlendirdi ve motivasyon kaynağı oldu bizim için. Bu geri dönüşler 
sonrasında biz “Hemhâl” isimli albümümüzü kaydederek yayınladık 
diyebilirim. Üçümüzde besteciyiz. Üçümüzün bestelerinden oluşan 
bir albüm yapma fikri ortaya çıkmıştı. “Hemhâl” albümü de bu şekilde 
ortaya çıktı. Tabii kendi bestelerimiz dışında Anadolu türkülerine de 
yer veriyoruz. “Hemhâl” aynı duyguda buluşmak demek, birbirimizin 
besteleriyle aynı duyguda buluştuğumuza inanıyoruz.  

TRT2’de yayınlanan Türk Caz Standartları Enstitüsü 
programının müzik editörlüğünü yapmaktasınız. Programınız 
nasıl gidiyor? 
TRT 2’de yayınlanan Türk Caz Standartları Enstitüsü’nün müzik 
direktörlüğünü gerçekleştiriyorum. Ben jazz müziğini çok seven bir 
insanım. Bu proje öncesi ben hep jazz kulüplerine gidip jazz müzik 
dinlerdim. Gitmediğim jazz club kalmamıştır, hem Türkiye’nin birçok 
yerinde hem de yurt dışında. Böyle bir teklif geldiğinde ve çok sevdiğim 
dostum Emrah Tellioğlu’nun bundan bana bahsettiğinde benim bunu 
kabul etmemem mümkün değildi. Çünkü beraber çok güzel projeler 

yaptığımız bir insan. Kendisini çok seviyorum. Ben de hemen kabul 
ettim projeyi ve böylece başladık. Projede hem Türkiye’deki jazz müzik 
tarihinden bahsediyoruz hem de Türkiye’deki jazz müzisyenlerini 
ağırlıyoruz. Buradaki en büyük amacımız Türkiye’deki jazz 
müzisyenlerinin kendi bestelerinin icra edilmesi ve bir belge oluşması. 
Tabii jazz tarihi açısından Türk jazz müzisyenlerinin de doküman 
olarak yer almasından dolayı güzel bir tarihi kaynak oluyor. Süreç hala 
devam ediyor. Her Cuma projemiz yayında diyebilirim. 

Bugün Türk halk müziğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türk halk müziği çok köklü bir müzik. Yıllar önce Erkan Oğur’a 
sormuştum. Demiştim ki “günümüz koşullarında türküler yozlaşıyor 
mu sizce?” Kendisi bana şunu demişti: “Türküler zamandan muaftır”. 
Geçekten de türküler zamandan muaf. Kendini koruyor, nesilden 
nesile giden bir süreç. İnsanlar icra ederek seyyah misali bütün 
dünyaya yayılıyor. Türkülere bir şey olmaz. Yeni türküler de yakılıyor 
hatta dedelerimize, nenelerimize, büyüklerimize ulaşan pek çok şey 
arasında türküler hâlâ yaşıyor. Türkü yakıcıları, ozanlarımız, aşıklarımız 
hâlâ var. Devirleri daim olsun diyorum. Çok büyük bir kültür ve üretimi 
devam ediyor. 

Müziğinizde folk tarzı esintiler olsa da jazz a da ilgilisiniz. 
Farklı türlerden en çok beslendiğiniz alan hangisi?
Sanıyorum farklı türlerden besleniyorum müzikal olarak. Kendi 
müziklerimizden, türkülerimizden, makamsal müzikten daha 
çok etkileniyorum. Ama işin içine doğaçlama girince jazzdan da 
etkilenmemek mümkün değil. Jazz öğeleri de var. Yani sentez bir 
müzik ortaya çıkıyor.  Makamsal ağırlıklı, türküler ağırlıklı sentez bir 
süreç ortaya çıkıyor. Doğaçlama müziği de seviyorum, yararlanıyorum 
diyebilirim.

Hakan Dedeler bu sıralarda neler yapmakta? 3 Hisar’la 
birlikte yeni albüm çalışmalarınız ve kişisel projelerinizden 
bahsetmek ister misiniz?
Konserlerimiz devam ediyor. 3 Hisar grubumuzla özellikle. Zaman 
zaman da tarihlerini paylaşıyoruz. Yakın zamanda da oldu. Bireysel 
konserlerimde oluyor. Onları da sosyal medyamda paylaşıyorum. Çok 
yakın bir zamanda, Nisan’ın son haftası yeni albümümüz Kalan Müzik 
etiketiyle yayınlanıyor. İsmini şu anda söylemeyeyim, sürpriz olsun. 
Ama çok yakın bir zaman Üç Hisar’ın yeni albümü, yeni bestelerle 
çıkıyor. Çok güzel bir albüm yaptığımıza inanıyoruz. Bütün müziksever 
dostlarımızla buluşacak. Sizin vesilenizle buradan duyurmuş olalım. 
İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Konser Arkası dergisinin yayın 
hayatına da başarılar diliyorum. Uzun sürmesini diliyorum. Sevgiler.
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İnsanız, hepimizin hayatında zor dönemeçler olur. Bu hayattaki 
hikayemizin içinden geçerken, işte böyle zor zamanlarda tutunacak 
dallar ararız. Ruh adeta bedenimize sıkışır, bir çıkış noktası arar, 

nefes almasını isterken çeşitli yollara saparız… Burada en kolay 
kaçıştır belki de müzik dinlemek… “An”da yaşadığımız duygu bir kaygı 
ise, doğru müzik seçimiyle saniyede o ruh durumundan çıkabiliriz. 
Hep derler ya akışta kalın, anı yaşayın… Yani dinleyin, etrafı, nefes alıp 
verişlerinizi, kalp atışlarınızı ya da bedeninizde ağrı ile sinyal veren 
noktalarınızı… Müzik, yaşamın sesidir. Kendinizi ve hayatı ne kadar 
profesyonelce dinlemeye başlarsak, ruhumuzun sıkışmışlığından 
da bir o kadar kolay kurtuluruz. Profesyonel müzisyenler aslında ne 
demek istediğimi çok daha iyi anlar… Çünkü iyi bir kulağa sahip olup 
müzik yorumlamak, aynı zamanda “an”ı yaşamak demektir…

Ses ve müzik bedenimiz için gereklidir. 
Doğduğumuz andan itibaren, 
etrafımızdaki seslerin bedene nüfuz 
ettiğini belki fark etmiyoruz bile… Ancak, 
beyin görüntüleme teknolojisindeki 
gelişmeler, müziğin beynin tüm 
bölgelerini etkileyebildiğini, hatta kontrol 
sistemine güçlü bir biçimde nüfuz 
etme potansiyeli taşıdığını gösterir. Bir 
diğer kanıtlanmış gerçek ise, beyindeki 
ritimlerin, müziktekiyle aynı ilkelere göre 
düzenlenmiş olmasıdır…

Klasik bir algı vardır; “klasik müzik” iyi 
gelir denir… Peki ya bu seslere yabancı 
ve bu seslerin içine doğmadıysak? 
Anne karnında yaşadığımız müzikal 

deneyimlerin etkisi ömrümüzün sonuna kadar devam eder… Bilinç 
altımıza hapsolmuş bu tınıları, ruh ve beden daima arar.. Sonuçta, 
belirli müzik türleri için iyi gelir gibi bir genelleme yapmak söz konusu 
olamaz. Dinlemekten hoşlanmadığımız bir müziği de, dinlemenin 
bir önemi yoktur.. Tıpkı kokular gibi müziğin de beynimizin düşünen 

Müzik Seçiminizle Hayatınızı Yönetin...Müzik Seçiminizle Hayatınızı Yönetin...
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bölümlerini atlayarak, doğrudan duygu durumumuzu etkileyebilecek 
anlık sinirsel rota çizer…

Hep bu kanının aksi iddia edilir 
ama; insanlarda müzikal yetenekler 
doğduğu anda mutlaka vardır… 
Doğumdan sonraki hayatımızın ilk 
altı ayında, duyduklarımıza doğru 
tepkiler verir, bir anlam çıkartmaya 
başlarız… O yeteneği köreltmek ya 
da yaşatmak tamamen kişinin sosyo 
kültürel çevresiyle doğru orantılıdır… 
Ve unutmayalım ki, ilk müzikal 
etkilenmeler hayatımız boyunca 
bizimle birliktedir…

Elektronik ya da klasik müzik herkes için uygun olmayabilir… 
Müzik evrensel değildir. Kendi kültürel bağlamı içinde ele almak 
değerlendirmek gerekir…

Her şarkı, herkes için uygun olmayabilir…

Ritim, beynimizin pek çok bölgesinde bulunur ve hiç düşünmeden 
birşeyler yapabilmemize imkan tanır… Özellikle beynin zamanlama, 
sıralama, konuşma ve hareketi destekleyen bölgelerinde bulunur… 
Şarkı değil, önce ritim hatırlanır..

Anlık duygu durumumuza müdahale etmek bizim elimizde midir? 
Sevdiğiniz şarkıları seçin… O şarkıların hangi durumlarda ve sizi nasıl 

etkilediğini gözlemleyin, not alın, kendinizi ve hislerinizi dinleyin…  
Yapacağınız işe göre uygun müzik listesi hazırlayın. Beyninizi bu 
müzik listesiyle eğitin. Doğru müzik kullanarak hayatınızı yönetin. Ses 
ve frekans beyin dalgalarımızı hızlandırır. Ya da yavaşlatır bizi ideal 
düşünme tarzına yönlendirir. Bu elimizde… Çocukken bedenimizle 
dinlerdik. Bakın bebeklere… Tepkileri öyledir. Hayal kurun ve bedeniniz 
müziğe eşlik etsin. Beyninizde yarattığı olumlu duyguları arttırmak 
için, film izler gibi çeşitli görüntüler canlandırın beyninizde… Ve tabii ki 
dönemsel olarak bu müzik listenizi farklılaştırın…

Doğanın sesi, yani doğalın sesi insan ruhunun en rahat kabullendiği 
sestir. Doğayı dinleyin… Böylelikle, beyin dalgalarını, ideal seviyelere 
ayarlamak mümkün olabilir..

Müzik, zihinin önündeki engelleri kaldırır, ilham verir…. Zihnin kendi 
başına ulaşamayacağı diyarların kapısını açar…  Müzik, beynimize 
etkisiyle ruhu canlandıran önemli bir besin kaynağı… Yoksa siz onunla 
eğleniyor muydunuz?
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Almanya’da koro geleneği uzun bir geçmişe sahiptir.  Alman Müzik 
Konseyi (Deutscher Musikrat), Alman Koro Derneği (Deutscher 
Chorverband), Alman Konser Koroları Derneği (Verband Deutscher 
Konzertchöre), Genel Cecilia Derneği (Allgemeiner Cäcilien-Verband), 
Almanya’da Evanjelik Kilise Koro Derneği  (Chorverband in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland) gibi koro derneklerinin kesin 
olmayan saptamalarına göre Almanya’da, 45.000 ile 61.000 kadar 
koroda 1.790.000 ile 3.300.000 kadar kişi aktif olarak şarkı söylüyor. 
(Herhangi bir kuruluşa ait olmayan korolar ile okul korosu çalışmaları 
sistematik olarak kaydedilmediği için Almanya’daki koro sayısı tam 
olarak saptanamıyor) %45’i “karma koro”, %31’ i “çocuk ve gençlik 
korosu”,   %16’sı “erkek korosu”, %8’i  “kadın korosu” niteliğinde olan 
bu korolarda şarkı söyleyen insanların sayısı 2021 sayımlarına göre 
83.2 milyon olan   nüfusun yaklaşık %2  ile %3’üne denk geliyor, yani 
her yüz kişiden ikisi ya da üçü bir koroda… 

Almanya’nın büyük şehir ve metropollerinde koroları oluşturacak genç 
nesil, büyük oranda göçmen çocuklardan oluşmaya başladığı için 
kora sayısında belirli bir düşüş gözlense de, her bir köyünde bile bir 
kilise korosu ve bir koro topluluğu (erkek ya da karma koro) bulunan 
Almanya’da koro, toplum yaşamındaki yerini ve önemini korumaktadır.

Koro çeşitliliği
Çocuk Koroları, Kız Çocuk Koroları, Erkek Çocuk Koroları, Gençlik 
Koroları, Kadın Koroları, Erkek Koroları, Karma Korolar, Yaşlı Koroları 
gibi korist özelliklerine göre gruplanmış korolardan, Şarkı Kulübü 
(Gesangverein), Stüdyo Koroları (Studiochöre), Şarkı Akademisi 
(Singakademie), Flarmonik Korolar, Okul Koroları, Üniversite Koroları, 
Akademik Korolar, Koro Okulu (Choralschola), Oda Koroları, Kurrendeler 
(Protestan okullarında evden eve gidip, düğün, cenaze vb. törenlerde para 
karşılığı şarkı söyleyen muhtaç öğrencilerden oluşma korolar), Gösteri 
Koroları (Showchöre), Eyalet Gençlik Koroları (Landesjugendchöre), 
Fabrika Koroları, İşçi Koroları, Polis Koroları, Silahlı Kuvvetler Korosu, 
Berberler Korosu, Madenciler/Dağcılar Korosu,  (Bergmannschor/
Steigerchor), Bağcılar Korosu (Winzerchor), Denizci / Gecekondu 
Koroları (Shantychöre) gibi sivil veya resmi meslek korolarına, 
Bach korosu, Monteverdi Korosu, Heinrich-Schütz Korosu, Mozart 

Korosu, Mendelssohn Korosu, Reger Korosu,  Hugo Distler Korosu 
gibi sevilen besteciler adına kurulmuş korolardan, Madrigal Korosu, 
Oratoryo Korosu, Pop Korosu, Caz Korosu, Alman-Fransız Koroları 
(Deutsch-Französische Chöre) gibi stil korolarına, Opera Koroları, 
Radyo Koroları gibi profesyonel sahne korolarından, Müjde Koroları 
(Gospelchöre), Kantor Koroları, Bütünleştirici Korolar (Integrative 
Kantorei), İncil Koroları vb. kilise korolarına, Gey Koroları, Lezbiyen 
Koroları gibi cinsel yönelim eksenli korolardan işitme engelliler 
için oluşturulmuş İşaret Dili Korolarına (Gebärdenchöre) ya da  son 
zamanlarda ortaya çıkmış olan, (internet bağlantısıyla sanal olarak 
bir araya getirilen insanların oluşturduğu) Sanal Korolara (Virtueller 
Chor) kadar çok büyük bir çeşitliliğe sahip olan korolar, finansal 
açıdan da, profesyonel, yarı profesyonel ve amatör korolar olmak 
üzere üç gruba ayrılabilir ki, amatör koro sayısı açık ara öndedir. 19. 
yüzyılın başlarında Almanya’da tüm genişliğiyle ortaya çıkan amatör 
koro hareketi, 1920’lerde hükümetin müzikal yaşam reformlarından 
Kestenberg Reformu1 ve şarkı söyleme hareketinden sonra ek bir ivme 
kazanmıştır.  Almanya’daki korolar arasında, Sing-Akademie zu Berlin 
(Berlin Şan Akademisi, 1791), Dreyssigsche Singakademie  (Dreyssig 
Şan Akademisi, Dresden 1807) gibi bugünkü anlamıyla dünyanın 
en eski karma koroları ve Regensburger Domspatzen (Regensburg 
Katedral  Serçeleri), Leipzig Thomanerchor (Leipzig Thomas Korosu), 
Aachener Domchor (Aachen Katedrali Korosu), Dresden Kreuzchor ve 
Berlin Staats- und Domchor (Berlin Devlet ve Katedral Korosu) gibi altı 

ALMANYA’DAKİ  KORO  YAŞAMI  HAKKINDA  ALMANYA’DAKİ  KORO  YAŞAMI  HAKKINDA  
KISA  NOTLARKISA  NOTLAR
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yüz, yedi yüz, hatta bin yıl öncesine dayanan kilise koroları da vardır. 

Koro dernekleri

Almanya’da koro kültürünün bu denli gelişmiş olmasında,  yüzlerce 
yıllık geleneksel müzik kültürlerinin yanı sıra, ilki 21 Eylül 1862 yılında 
Deutscher  Sängerbund (Alman Şarkıcılar Derneği) ile başlayıp ardı 
ardına kurulan ve birbiriyle birleşerek federasyonlara dönüşen  “dernek” 
çalışmalarının da çok büyük katkısı vardır. Büyüme, federasyonlarla da 
kalmayıp Mart 2019’da Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände  
(Alman Koro Dernekleri Federal Birliği) ile Bundesvereinigung Deutscher 
Orchesterverbände  (Alman Orkestra Dernekleri Federal Birliği) gibi iki 
büyük federasyonun birleşmesiyle kurulan Bundesmusikverband 
Chor & Orchester  (Federal Koro ve Orkestra Dernekleri Birliği) daimi 
statüde çalışan 47 personelle,  kendine bağlı 100.000 topluluk ve 14 
milyon kişinin çıkarlarını temsil eden dev bir çatı organizasyon haline 
gelmiştir.  Deutsches  Musikinformationszentrum (Alman Müzik Bilgi 
Merkezi), Deutsches Chorzentrum  (Alman Koro Merkezi) ve European 
Choral Association – Europa Cantat (Avrupa Koro Birliği - Avrupa  
Kantat) gibi organizasyonlarla da bağıntı içinde sürdürülen aralıksız 
çalışmalar ve projeler sonucu Deutscher Chorverband (Alman Koro 
Derneği) tarafından slogan olarak kullanılan  “Wir sind ganz Chor!”  
(Hepimiz Koroyuz) mottosu ve festivaller için (başına gerçekleştirildiği 
kentin ismi getirilerek) kullanılan “… ist ganz Chor” (Ör. Leipzig ist ganz 
Chor: Leipzig bütünüyle korodur) mottosu, boş birer “slogan” olmaktan 
çıkıp “gerçeğin ifadesi” haline gelmiştir.

Koro yaşamının ulaştığı düzeyi ve nedenlerini gösteren dikkat 
çekici noktalar 

Koro çalışmalarının 19. yüzyılın başlarından itibaren amatörlerden 
oluşan çok sayıda koroya doğru hızla gelişmesi, uzman  koro 
eğitimcisi ve koro yöneticisi gereksinmesini artırdı  ve Kurt Thomas’ın 
3 ciltlik “Koro Yönetimi Kitabı” (Lehrbuch der Chorleitung, 3 Bände), 
Martin Behrmann’ın “Koro Yönetimi” (Chorleitung),  Christfried 
Brödel’in “Koro Yönetmenlerine Yöneticilik” (Dirigieren für Chorleiter) 
vb. gibi özel olarak geliştirilmiş literatür, koro şefliğini öğretilebilir hale 
getirip koro yöneticilerinin profesyonelleşmesine belirleyici bir katkı 

yaptı.  Dolayısıyla da koro eğitimciliği/şefliği öğretimi, üniversite ve 
kolejlerde profesyonel bir iş alanı profiline doğru gelişti. 

Vokal müzik dünyasından raporlar, denemeler, röportajlar, haberler 
içeren ve hem basılı hem de dijital olarak, yılda 11 kez yayınlanan 
“Chorzeit” (Koro Zamanı) müzik dergisi gibi süreli yayınların,  koro 
müziği için tüm yayıncılar üzerinden posta yoluyla sipariş kabul eden 
“IRIS” gibi  dağıtım organizasyonlarının bulunması , örnek olarak yıllık 
bilançosu incelenen bir koro derneğinin, Konserlerde içki satışından: 
4.000 €, Ticari ürünlerin satışından: 6.000 €, Sponsorluk yoluyla: 
12.000 €, Reklam geliri olarak: 5.000 €, Bilet satışlarından: 2.000 
€, Prova odalarının dışarıdan ilgili taraflara kiralanmasından:  7,000 
€  olmak üzere (üye aidatı vb. hariç) toplam 36.000 € yıllık faaliyet 
geliri elde edebilmesi, festivallere katılmak ve festival hizmetlerinden 
yararlanmak isteyenlerin ödediği paralar ve örneğin 26-29 Mayıs 2022 
tarihleri arasında Leipzig’de düzenlenecek “Deutsches Chorfest” 
(Alman Koro Festivali) biletlerinin ortalama 35 € fiyatlarla çoktan 
satışa çıkmış olması ve bilet bulabilmek için acele etme gereğinin 
bulunması , Alman Koro Derneği’nin (Deutscher Chorverband)  ülke 
çapında başlattığı Carusos girişimi kapsamında, 3 ila 6 yaşındaki 
çocukların gittiği ana okulu ve gündüz bakım evlerinden, çocuklara 
uygun şarkı söylemek için belirlenen kalite kriterlerini karşılayanlara 
Felix Kalite İşareti  (FELIX – Qualitätszeichen für Kindergärten) 
verilmesi, her defasında 3 yıllığına verilen ve ardından  aynı şartlarla 
yenilenebilen sertifikanın,  çocuklarını bu tür kurumlara gönderecek 
veliler için önemli bir tercih  nedeni olması,  Alman Koro Derneği 
tarafından satın alınan Neukölln’deki binayı, “koro müziği için ulusal 
bir amiral gemisi ve buluşma yeri” olarak nitelenen bugünkü Alman 
Koro Merkezine (Deutsches Chorzentrum) dönüştürme tadilatları için, 
Eyalet Kültür Bakanı Monika Grütter’in bütçesinden ve bir vakıftan 
yaklaşık 2,7 milyon euro ile finansman sağlanması, Derneğe ayrıca 
bir milyon euro para ve üç milyon euro kredi verilmesi  gibi devasa 
projeler, 2022 yılının “Jahr der Chöre” (Korolar Yılı) ilan edilmiş oluşu, 
Almanya’da koro yaşamının geldiği düzeyi ve nedenlerini gösteren 
dikkat çekici noktalardır… 

Ülkemizdeki koro çalışmalarına ışık tutması dileğiyle…

1- Müzik eğitimcisi, kültür politikacısı ve piyanist Leo Kestenberg (1882-1962) tarafından 1922’de başlatılan ve müzik öğretmeni eğitiminin 
profesyonelleştirilmesi yoluyla müzik derslerinin profesyonelleştirilmesini amaçlayan okul ve müzik okulları reformları.
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İçimdeki Sanat
Rüya EVREN

Piyano çalmaya  ne zaman başladınız ve çocukluk 
yıllarınızda  tutkularınız veya etkilenimleriniz neler veya 
kimlerdi?

Altı yaşında piyano çalmaya başladım; ilk tutkum Chopin’di; 
Müziğine hayran kaldım, beni gerçekten etkileyen bir 
müzikti; bana piyano sevgisini verdi.

İlk seyirci karşısında ne çaldınız?

Biraz Mozart ve biraz Chopin çaldım. Bence her ikisinin de 
harika melodik dizeler yazma yeteneği aynı.

Unutulmaz dediğiniz bir konseriniz?

Birkaç tane var! Olimpiyat oyunlarının başlangıcında Royal 

Festival Hall’da sahne almak kesinlikle benim için  özel  bir 
olaydı; Carnegie Hall’da iki kez performans sergilemek de 
harika anılardı; Dolu bir konser salonuna  çalmak da her 
zaman harikadır.

Şimdiye kadar kariyerinizde yaşadığınız en büyük zorluk 
neydi?

Koronavirüs. Bu kadar uzun süre sevdiğim işi yapamamak 
gerçekten çok üzücüydü.

Her yeni sezona nasıl hazırlanıyorsunuz?

Konserden konsere  değişkenlik gösterir ; bazen tesadüfen 
yeni bir eser keşfederim ve onu çalmaya karar veririm; 
bazen de festivaller bana çok kesin bir repertuar sunar ona 
göre bir repertuar hazırlarım .

6.En unutulmaz konser deneyiminiz nedir?
Paris’te Radu Lupu’nun Schubert’i icrasını duymak 
inanılmaz bir deneyimdi.

Başarı sizin için nedir ?

Sahnede seyircilerle iletişim kurup onlara müziğim yoluyla 
bir şeyler ifade edebilmek.

Sahnede olmak sizin için ne ifade ediyor?

Her zaman özeldir; her zaman farklıdır; tanımadığımız 
biriyle tanışmak gibidir.

Kısaca Piyanist Matthieu  Esnult...Kısaca Piyanist Matthieu  Esnult...
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Ve bazen çok özel bir bağlantı kurarsınız ve bu  büyüleyicidir 
.

Sizi ve sanatınızı en çok etkileyen diğer sanat dalları 
nelerdir?

Belki edebiyat ve felsefe okumak; bir sanatçı olarak 
okuduklarımızdan gerçekten etkileniyoruz. Opera da beni 
çok etkiledi; Ben her zaman operaya giderim; piyanoda 
parmaklarımız insan sesini taklit etmeye çalışır.

Yaz sezonunda konserleriniz devam ediyor mu?

Yaz aylarını kendime ayırmayı tercih ediyor ve az konser 
alıyorum  

Mayıs’ta bir Paris konserim var. Sonraki konserler Letonya 
ve Kanada’da olacak.

Bir besteciyle tanışma şansınız olsaydı bu kim olurdu?

Kesinlikle Chopin olurdu. Onunla ile bir akşam yemeğine 
çıkmak ve onun müziğini konuşmak muhteşem olurdu.
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Müzikli Yaşam
Vural YILDIRIM

Her sanat eserinde olduğu gibi müzik alanı da kamusallığın içinde 
değerlendirilmelidir. Müzik performansları estetik açıdan halkın 
beğeni taleplerine göre şekillenme eğilimindedir. Arz ve talep 

dengesindeki değer yargılarının kırılma noktası “sanat ve estetik” 
kavramlarında gizlidir. Popüler kültür müziğin kullanım değerinde 
ciddi ölçüde manipüle edici yetkinliğe sahiptir.

Kamusal alan, kamuoyu kavramından bağımsız düşünülemez. Müzik 
bu alanda önemli bir yere sahiptir. Kamuoyu kavramını müzikal açıdan 
önemli kılan nedenlerin başında iletişim gelir. Müzik bir sanat edimi 
olmasının yanında aynı zamanda iletişi aracıdır. İletişim insanların ve 
toplumların kültürel yargılarından soyut düşünülemez.
İletişim kodları kültüre özgü olmasına rağmen farklı kültürler 
karşısında yeni kodlara başvurarak varlığını sürdürür. Müzik, kamusal 
alan ve kamuoyu içinde kodlama metaforlarına başvurur. Kamuoyu 
her ne kadar belirli bir anlam ifade etse de, son noktada  sosyal bilim  
açısından muğlak bir kavramsal alana işaret eder. Etnomüzikoloji 
literatüründe fazlaca dikkate alınmayan bu kavramlar aslında kültürel 
müzik tanımlamasında ve üretiminden tüketimine bir ilişkiler ağında 
göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Kamuoyu siyasi ve sosyal bilimler  düalitesinde, farklı içeriklere 
sahiptir. Bu alanların müzikal dayanağında sosyo-kültürel müzikal 
kavramsallaştırmalar önemlidir. Protest müzik, özgün müzik, müzik 
sosyolojisi, underground müzik vb. türler ve akımlar aslında bu 
iki kavramın adağında ele alınmaktadır. Kamuoyu siyasi ve sosyal 
alanda hala netleşmemiş tartışmaların odağındadır. Bu durum müzik 
bilimcilerin çalışmalarında ciddi kuramsal sorunlar yaratmaktadır. 
Kamuoyu kuramında var olan sorunlar müzikal kültüre ve müzik 
endüstrine çok boyutlu etki etmektedir. Müziği kültürel bağlamda ele 
alırken far edemediğimiz dinamikler ciddi yorum sorunu yaratmaktadır. 

Müzik, kamuoyu içinde farklı fonksiyonların yanında, kendi 
fonksiyonunu belirleme açısından bir alan yaratmaktadır. Kamuoyunda 
vurgulanan anlam kavramı müziğin felsefi-estetik boyutunda ve 
modelleştirmede ele alınmaktadır. Anlam toplumsal iletişimin temel 
noktasıdır. Kamuoyu “ortak yargı”, ortak akıl” vb. anlamlar içerse de, 
sonuçta “suskunluk sarmalı” kavramı müzikal açıdan nerede durur? 

Tartışmaya açıktır. Müzik 
yapısı gereği bu kavram ile 
anakronik bağlar içerir. 

Kamusal alan her ne kadar 
özgürlük alanı diye bilinse 
de sınırlar içerir. Jürgen 
Habermas Kamusallığın 
Yapısal Dönüşümü adlı 
çalışmasında bizlere 
alanı tüm yönleriyle 

sunar. Habermas, modern-gelenek karşıtlığından, modern siyasetin 
vatandaşlık tanımına kadar bir çok toplumsal dinamiklerin eleştirel 
teori perspektifinden sorgulamasını yapıyor. Kamusal alanın müzik 
ile olan kavramsal ilişkisi, etnomüzikologlar tarafından hala far 
edilebilmiş görünmüyor. Müzikal çalışmaların kültür ve siyaset 
bağlantıları ve dayanakları 
açısından kamusal alan 
kavramı sağlam dayanaklar 
sunmaktadır. “Müzikal 
temsil”, “müzikal kimlik”, 
“müzikal model” vd. 
konularda bakış açılarını 
temellendirmede kamusal 
alan teorisinden yararlanma 
yoluna gidilmelidir. 
Toplumun, insanın politikleşmesi ve ardından sınırlılıkların getirilmesi, 
kamusal alanın tarihinde sıklıkla görülen bir anlayıştır. Kamusal 
alanın tarihi müziğin tarihi ile benzerlikler içerir. Müzik kamusal 
alanın bir parçasıdır. Kamusal bilinç ve kamuoyu, müziğin sektörel 
manipülasyonunda belirleyici rol oynarlar. Kamusal alan dediğimiz alan 
müziğin, müzisyenin, sanatçının kendisini özgürce ifade edeceği bir 
evrene vurgu yapar. Siyaset bilim kuramlarında belirleyici olan kamusal 
alan değil, siyasi  “erk”tir. Dolayısıyla müziği, müzisyen üretirken, varlık 
alanını ve sınırlarını kamusal alan teorilerinden bağımsız düşünmek 
olanak dışıdır. Habermas, sansür vb. kısıtlamalara vurgu yaparken 
aynı akımın içinde yer alan Adorno “ciddi” müzik “kültür endüstrisi” 
gibi kavramlarla müziğin başka bir konumlandırılma biçimine dikkat 
çeker. Müzik endüstrisinin müzik adına, piyasa koşullarına uygun 
ticari müzik üretimine yönelmesi, kamusal alan söylemi içinde  
tartışılması gereken bir konudur. Kamusal alanın dönüşümünün müzik 
adına iyi sonuçlar vermediğini, Adorno’nun yorumlarından anlamak 
mümkündür. Kültür endüstrisi kıskacında, metalaşan müzik, kendi 
varlık alanından koparılarak başka bir boyuta indirgenmiştir.

Tahakküm ve sınırlılıkların dayatılması kamusal alanda yoğun olarak 
yaşanmaktadır. Müzik bu noktada, dayatılan, tahakküm altına alma vb. 
özellikleri ile çepeçevre sarılmıştır. Kamusal alanın en önemli özelliği 
toplumsal alanda tüm insanlara açık olmasıdır. Tahakküm alanına 
yöneltilen müzik nasıl açık ve bağımsız bir yapıya kavuşacaktır. Bu 
noktada Adorno devreye girer. Kendisi  “yeni müzik” olarak tanımladığı 
akıma ve Schönberg’e dikkat çeker. Adorno’ya göre bu yeni müzik 
anlayışı toplumda tahakküm paradigmasını kırıp realist bir söylemden 
yola çıkarak, kültür endüstrisi ve beraberinde onun dayattığı ideolojileri 
pasifleştirerek ret eder. Kamusal alnın dönüşümü kültür endüstrisini ve 
beraberinde müziğin metalaşmasını hızlandırmıştır. Dinamiği tersine 
çeviren, hakikat üzerine kurulmuş, sorgulayan, düşünceleri harekete 
geçiren müzik anlayışı;  Adorno’nun, Habermas’ın analiz ettiği ve 
Schönberg’te notalara dökülen bir manifestoya dönüşmüştür.

Müzik performansları estetik açıdan halkın beğeni taleplerine göre şekillenme 
eğilimindedir.

Müzik, kamuoyu içinde farklı fonksiyonların yanında, kendi fonksiyonunu belirleme 
açısından bir alan yaratmaktadır.

Kamuoyu siyasi ve sosyal alanda hala netleşmemiş tartışmaların odağındadır. Bu 
durum müzik bilimcilerin çalışmalarında ciddi kuramsal sorunlar yaratmaktadır.

Adorno’ya göre bu yeni müzik anlayışı toplumda tahakküm paradigmasını kırıp 
realist bir söylemden yola çıkarak, kültür endüstrisi ve beraberinde onun dayattığı 
ideolojileri pasifleştirerek ret eder.

KAMUSAL  ALAN VE  MÜZİKKAMUSAL  ALAN VE  MÜZİK
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Van Gogh  ve  MüzikVan Gogh  ve  Müzik

Post-empresyonist ressam Vincent Van Gogh’un resimleri sanat 
tarihinde en çok bilinenler arasındadır. Keskin renk kontrastlarının 
olduğu ister kafe sahnesi, ister mısır tarlaları olsun bizim için tanıdık 
görüntülerdir. Dolayısıyla Van Gogh resimleri birçok kez analiz 
edilmiş, ancak çalışmalarının müzikle ilişkilendirilmesine çok fazla 
değinilmemiştir. Bu ayki yazımda, müziğin Van Gogh’un çalışmalarını 
ve yaşamını nasıl etkilediğine müziğin merceğinden bakarak, resimleri 
hakkında farklı düşünebilmemize vesile olmak istedim.

Van Gogh müzikten ilham aldı mı?

Van Gogh’un, kardeşi Theo’ya yazdığı mektuplar çok kıymetlidir. Bu 
mektupların çoğunda müziğe bulunduğu atıflarda senfoniler hakkında 
konuşuyor, müzikal metaforlar kullanıyor, çalışmalarını bestecilerle, 
sanatçıların malzemelerini müzik aletleriyle karşılaştırıyor. Çocuğu 
olmayan bir kadını tokmağı olmayan bir zile ve arkadaşı olan bir kadını 
kötü muamele görmüş Cremona kemanına benzetmesi gibi. Aslında 
Van Gogh için müziğin ne anlama geldiği ve sanatını nasıl etkilediğinin 
nedenlerini gösteren şey, yazışmaları boyunca bu tür referansların 
tekrarıdır.  

Van Gogh dönemindeki ressamlar gerçeği tasvir etmek yerine, daha 
çok duyguyu aktarmaya çalışmışlardır. Delacroix, Manet, Gauguin ve 
Whistler gibi bu dönemin bir dizi sanatçısı söz konusu olduğunda, 
sanatsal gelişimlerinin hem görsel hem de işitsel uyaranlardan 
önemli ölçüde etkilendiklerini söylemek mümkündür. Ancak bu 
sanatçıları müzik ressamları olarak nitelendirmek doğru olmaz, 
çünkü resimlerinde genellikle Degas, Lautrec ve daha sonra Picasso 

“Resim şimdi daha çok müzik, yani daha çok 
renk vaat ediyor”
Vincent Van Gogh 
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ve Braque‘ın eserlerinde olduğu gibi sıklıkla tasvir edilmiş olan 
müzisyenler ve/veya müzik aletleri görülmez. Van Gogh’un müziğe 
olan hayranlığı da ne yaşamında ne de eserlerinde açıkça görünür 
değildir. Delacroix, Manet ve Monet gibi neredeyse hiç müzikal içeriği 
olan eser üretmemiştir. Ancak eserleri arasında Piyanodaki Marguerite 
Gachet resmi yanı sıra, müzisyen eskizleri ile fonograf eskizi de 
mevcuttur. Aslında bu çalışmalar, Van Gogh’un müzik üretimindeki 
mekanik araçlara duyduğu ilgiyi gösterir gibidir.  

Müzik başından beri Van Gogh’un yaşamının doğal ve vazgeçilmez 
bir parçası olmuştur, hayatında önemli bir rol oynamıştır. Bildiğimiz 
kadarıyla piyanoya duyduğu kısa süreli ilgi dışında müzik yapmamış,  
müzik ve resim arasındaki ilişki hakkında açıkça ortaya koyulan teoriler 
de üretmemiştir. Dolayıyla, Van Gogh ‘un müziğe olan hayranlığının ne 
yaşamında ne de eserlerinin yüzeyinde açıkça görünmediğini söylemek 
mümkündür. Belli ki Van Gogh müzik yapmakla pek ilgilenmedi. Onun 
yerine, tonların ve renklerin müzikle nasıl ilişkili olduğunu bulmak 
istedi. Bu konuyla ilgilenmeye de Charles Blanc’ın renklendirmenin 
müzik gibi öğrenilebileceğini savunan kitabını okuyarak başladığını 
biliyoruz.  

Kardeşi Theo’ya yazdığı mektuplarda resimlerinin teselli edici ve daha 
çok müziğe benzer olmasını istediğini içeren şu cümleler yer alır;

Resimde, bir müzik parçası gibi teselli edici bir şey söylemek isterim.
Müzikte rahatlatıcı şeyler söylenebileceği gibi, sadece renkleri 
düzenleyerek iyi şiir konuşulabilir. 

Bu cümlelerden bir diğeri de şudur;  resim şimdi olduğu gibi daha 
incelikli olmayı vaat ediyor- daha fazla müzik, aslında daha fazla renk 
vaat ediyor. Bu cümlesiyle Van Gogh  Nuenen Yakınlarındaki Kavaklı 
Yol resmini, Yatak Odası resmindeki yoğun renklerin kombinasyonuna 
kıyasla sarı bir senfoni olarak tanımlaması hissiyatını ifade eder. 
Yazdığı bir başka mektupta ise, bir tuvalden bahsederken gerçekten 
renkli bir ninni söyleyip söylemediğimi eleştirmenlere bırakıyorum der. 
Van Gogh burada Beşik Sallayan Kadın tablosundan bahseder.  Bu 

portre tablonun beş farklı versiyonu vardır ve bu farklı versiyonlara 
bakmak Van Gogh’un renkli bir ninni söylemekten bahsederken ne 
demek istediğini anlamamıza yardımcı olur. Bu resimdeki müzik, 
pembe çiçekli yeşil bir arka plana karşı turuncu saçlı yeşil giyimli 
bir kadını pozlama biçimindedir. Resimde yoğun pembe, turuncu ve 
yeşilin uyumsuz keskinliği, kırmızı ve yeşilin düzlüğüyle tonlanır. Bu 
Van Gogh’un renk senfonisidir. 

Wagner’in Van Gogh üzerindeki etkisi 

Theo’ya yazdığı mektuplarda Van Gogh, modernist ve vizyoner olarak 
ünlü bir statüye ulaşan besteci Richard Wagner’in müziğinden düzenli 
olarak bahseder. Mektuplardan birinde,  müzik öğrenmek için boşuna 
bir girişimde bulunduğumda –o zaman bile- rengimiz ile Wagner’in 
müziği arasındaki bağlantıları o kadar güçlü hissettim ki diye yazar. The 
Great Schmettersee ve Der Ftter gibi müzik dramaları ve operalarıyla 
tanınan Wagner’in çalışmaları kalıcı bir çekiciliğe sahiptir. Van 
Gogh sık sık Alman bestecinin müziğini dinler,  kardeşiyle birlikte 
performanslarını izlemek için Paris’e giderdi. Theo kızkardeşlerine bu 
konuyla ilgili,  Vincent gitmeden önce onunla Wagner’in birkaç konserine 
gittim, ikimizde çok keyif aldık diye yazar.   

Wagner’in müziğinde Van Gogh’u etkileyen şey her şeyden önce 
samimiyet olur. Kızkardeşine yazdığı bir mektubunda, bugünün paleti 
kesinlikle renkli-gök mavisi, pembe, turuncu, vermilion, parlak sarı, 
parlak yeşil, parlak şarap kırmızısı ve menekşe. Ancak tüm renkleri 
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yoğunlaştırarak kişi yeniden dinginlik ve uyum yakalar. Ve büyük orkestra 
tarafından icra edilen Wagner müziğinde olduğu gibi, daha çok samimiyet 
olur diye yazarak bu etkilenişini bize hissettirir.  

Van Gogh için müzik, ses ve gürültü bir sahnenin görsel yönlerinden 
ayrılmaz. Ağustos böceklerinin sesinde, rüzgârın aralıksız uğultusunda, 
buğdayın yumuşak hışırtısında her birinin yaşamının, nefesinin ve 
müziğinin gözlemci tarafından deneyimlenmesi için resimlerinin 
duyulmasını ve hissedilmesini ister. Bu yaklaşım Wagner’in yaklaşımı 
ile çok benzerdir. Richard Wagner operalarında aryalar, düetler ve diğer 
müzikal içerikler arasındaki sınırları silerek operalarının ayrı birimlere 
bölünmemiş tek bir bütün olmasını istedi. Diğer bir deyişle, bütünlüklü 
sanat eseri –gesamktkunstwerk teorisini savundu. Bu teori her müzikal, 
görsel ve dramatik öğeyi kapsayıcı mükemmel bir uyum sağlar ve 
Wagner bu fikriyle sanat eserinin mükemmel uyumunun yeniden 
var olabileceği mükemmel bir toplum yaratmayı arzular. Bestecinin 
müziğinin devrim niteliğindeki etkileri zamanla kendini göstermeye 
başlar. Tristan und Isolde ve Parsifal operaları gibi. Van Gogh için de 
devrimsel niteliğindeki yaklaşım resimlerinde kendini gösterir. Müzik 
onun için sanatını deneyimlemenin başka bir yolu olmaktan daha 
fazlasını, ideali temsil etmeye başlar. 

Van Gogh’un resimlerindeki müziği duyabilir miyiz?

Van Gogh’un renge olan yaklaşımı, idolü olan Fransız ressam Eugéne 
Delacroix’dan gelir. Delacroix renklerin, ışık efektlerinin, gölgelerin 
düzenlenmesiyle elde edilen resmin müziğinden bahseden bir 
ressamdır. Sanatın merkezindeki çatışmanın eserin edebi kısmı 
arasında olduğuna ve yalnızca müzikle resmi içselleştirerek buna 
ulaşılabileceğine inanır. Bu fikirle anlatı veya hikâye hakkında 

endişelenmeden, yalnızca renklerin etkileşimiyle deneyselleştirdiği 
çiçek resimleri çizer.  Van Gogh’un ise Paris’te yaşarken resmettiği 
natürmort resimlerini Delacroix’dan ilham alması olasıdır. Bu 
resimlerinde, mavi ile turuncu, kırmızı ve yeşil, sarı ve menekşe 
zıtlıklarına uyum sağlamak için nötr tonları arar. Böylece mavi ve sarı 
senfoni olarak tanımladığı bir ayçiçeği serisi yapar. 

İlerleyen dönemlerde Van Gogh sağlığını kaybedecektir. Beşik 
Sallayan Kadın portreleri serisine çalışırken ciddi bir hastalık nöbeti 
geçirir. Nöbet sırasında muhtemelen Wagner’in The Flying Dutchman 
operasından etkilenerek hayalet bir gemi görüntüsü görür ve bunu 
yazdığı notlarını şu bağımsız cümleyle bitirir: Berlioz’un müziğini 
bilmemek. Bu satırın tam olarak ne anlama geldiğini bilmek zor olsa 
da, Berlioz’un bir bestecinin afyon etkisindeyken takıntılı rüyalarını 
konu alan Fantastique senfonisine gönderme olduğu düşünülür. 

Van Gogh için müzik teselliyi ve sıcaklığı temsil ediyordu. Onun 
müzik deneyimleri, annesinin piyano çalması ve ailesinin birlikte 
şarkı söylemesiydi. Müzik onun için çocukluğunun ve evinin anısıydı. 
Resimlerinde ise dinginlik bulmasının yolunu temsil ediyordu. Richard 
Wagner’in operalarından kuş cıvıltılarına kadar, müzik Van Gogh’un 
sanatsal ifadesinin nihai biçiminin temsiliydi. Resmini müziğe 
öykünerek derin gerçekler dile getirebileceğine ve izleyiciler üzerinde 
kalıcı bir duygusal etki bırakabileceğine inanıyordu. Bizlerde yakından 
dinlersek,  tuvalin arkasındaki adamın müziğini hala duyabiliriz. 

Yeni sayıda buluşmak üzere.
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Hayata erken veda eden basçı Charnett Moffett (1967 – 
2022)

Akustik ve elektrik basta eşit derecede yetenekli bas virtüözü Charnett 
Moffett, geçtiğimiz Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda 
etti. 54 yaşındaki sanatçı 2020’de ‘Round The World isimli son çıkan 
albümünü müzisyen eşi Jana Herzen ile yapmıştı.

Genç yaşına rağmen hem eşlikçi hem de grup lideri olarak yaklaşık 
kırk yıldır sahnedeydi sanatçı. 1980’lerde Wynton ve Branford Marsalis 
kardeşler ile 90’larda saksafoncu Pharoah Sanders ile performanslar 
sergiledi. 22. İKSV İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Nettwork 
konserinde Charnett Moffett, seyircileri bir türlü havaya sokamayan 
gitarist James Blood Ulmer, piyanist Casimir Liberski ve davulda Jeff 
Watts ile sahne almıştı.

Üretken ve lirik bir basçı olan Charnett Moffett, müzikal bir ailede 
doğmuştu. Babası davulcu Charles Moffett Sr., Ornette Coleman ile 
ses getiren çalışmalara imza atmıştı. Hatta aralarındaki bağ o kadar 
derindi ki, Charnett’in adı, Charles ve Ornette’in birleşmesinden 
oluşmaktadır. 

Charles Mingus 100 yaşında (22 Nisan 1922 – 5 Ocak 1979)

Yüz yıl önce, caz dünyasının “zor bir kişilik, derin ve karmaşık bir 
müzisyen” olarak tanımlandığı bir büyük basçı, besteci ve grup lideri 
doğdu: Charles Mingus. 

1957’de yayınladığı Tijuana Moods albümünüde isminin “Charlie” 
Mingus olarak yazılması onu çileden çıkartacak kadar sevmezdi 
lakapları. Çok üretkendi, 150’nin üzerinde bestesi ve yeniden 
düzenlemesi vardı. 57 yaşında ölümünden hemen önce, Joni Mitchell 
ile “Mingus adlı bir albüm üzerinde çalışıyordu. Albümde Wayne 
Shorter, Herbie Hancock ve bir başka etkili basçı ve besteci Jaco 
Pastorius yer alıyordu.

Charles Mingus, kendi caz akımını yarattı denebilir. Kolektif 
doğaçlama deyince akla gelen ilk isimlerdendir.  Birlikte çaldığı 
müzisyenlerin performans sınırlarını sert karakteri ile zorlaması pek 
çok kez dile getirilmiştir. Çok iyi bildiği erken dönem caz teknikleriyle 
modern cazı başarılı şekilde harmanlamıştır.  Ayrıca funk ve blues 
havası taşıyan gospel müziği, Meksika halk müziği gibi pek çok farklı 
tarzdan yararlanır, çığlık ve el çırpmalarıyla dolu akılda kalan melodiler 
bestelerdi.

Şevket Akıncı’nın Öteki Caz kitabında da belirttiği gibi müziği ana akım 
dışında değerlendirilerek “Mingus müziği” olarak adlandırılır. Charles 
Mingus’un gruplarında, özgün yaklaşımlarıyla önemli müzisyenler 
çalmıştır. Trompetçi Thad Jones, saksafoncu Eric Dolphy, aynı anda 
2-3 saksafon çalabilen çılgın sanatçı Rahsaan Roland Kirk gibi. 

Cazın altın yılının 1959 olarak kabul edilmesinde Charles Mingus’un da 
rolü vardır. Miles Davis’in Kind of Blue, John Coltrane’in Giant Steps, 

Bu ay notlarım arasında 2 basçı var var. İkisi de 50’li yaşlarında hayata veda eden, iz bırakan bas virtüözleri. Charnett Moffett ve Charles 
Mingus’dan bahsediyorum. Notlarım arasında kendisini cazcı olarak tanımlamayan Grmmy’li Jon Batiste’nin 2 caz albümü ve bizden sıra dışı 
bir doğaçlama performansı da var.

Charnett  Moffett  ve  Charles  MingusCharnett  Moffett  ve  Charles  Mingus

52



Caz Notları Nazlı TOPRAK

Dave Brubeck’in Time Out ve Ornette Coleman’ın The Shape of Jazz 
to Come albümleri gibi başyapıtlarla dolu bir yılda, “Goodbye Pork Pie 
Hat” ve “Fables of Faubus” gibi klasikleşen bestelerini içeren Mingus 
Ah Um albümünü yayınladı. 

Bazı Mingus albüm notlarım: 
Blues & Roots  / 1959 Atlantic - 50’lerde hard bop dalgası, Afro-
Amerikan blues ve gospel ezgileriyle Nasuhi Ertegün’ün önerisiyle 
yaptıkları albüm.

Mingus Ah Um / Columbia 1959 - Columbia’dan çıkarttığı bu ilk 
albümü, yeteneklerinin çarpıcı bir özeti ve muhtemelen caza ve 
Charles Mingus’a yeni başlayanlar için ilk adım. 

Oh yeah / 1962 Atlantic - Muhtemelen en sıra dışı olan bu albümünde 
bas çalmıyor, gruba piyanoda eşlik ediyor ve blues söylüyor. Mingus’un 
her zaman tuhaf bir mizah anlayışı olan parça isimleri bu albümde 
düpedüz çarpıtılır. Bunun bir nedeni de çılgın dahi Roland Kirk.  

The Black Saint And The Sinner Lady / 1963 Impulse!  Caz tarihinde 
orkestrasyon alanındaki en başarılı albümlerden biridir. Avangard ve 
flamenko gibi farklı duyguları içeren bu başyapıtın bir diğer ilginç tarafı 
da albüm notlarının Charles Mingus’un psikoloğu tarafından yazılması: 
“Bu albüm, aşk ve mücadele hakkında kavramsal parçalardan oluştuğu 
kadar, Mingus’un kendi zedelenmiş ruhunun da bir incelemesi”. 

Mingus plays piano /1963 Impulse! - Piyanoda doğaçlamalar yaptığı 
solo albümü ile cesur ve yaratıcı yeteneklerinin bir başka yüzünü 
gösterir. 

Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus / 1964 Impulse! - En iyi 
bilinen eserlerini farklı düzenlediği albümde Eric Dolphy, piyanist Jaki 
Byard gibi sanatçıların yer aldığı büyük grubu ile çalıyor. Solo piyano 
albümü dışında 1970’e kadar yaptığı son önemli albüm. Albümde 
parça isimleri de değiştiriliyor, örneğin “II B.S.” aslında “Haitian Fight 
Song” parçası.

Cornell 1964 / Blue Note 2007 - 1964’te Cornell Üniversitesi’nde 
verilen konserin kayıtları, Mingus’un eşi Sue tarafından yeniden 
keşfedilene kadar yıllarca kayıp olduğu düşünülüyordu ve ilk kez 
2007’de Blue Note etiketiyle piyasaya sürüldü.

Mingus Big Band / Nostalgia in Times Square - 20 enstrümandan 
oluşan Mingus Big Band, birkaç yılını büyük basçının müziğinin içine 
girmek için harcayan, çoğunlukla genç müzisyenlerden oluşan bir 
grup. 1994 yılında yayınlanan bu albüm tüm Mingus saygı albümlerinin 
belki de en başarılısı.

Jon Batiste ile caz

New Orleans’lı piyanist, vokalist Jon Batiste’in soul pop albümü 
bu yıl “We Are” albümü ile Grammy’de “Yılın Albümü” ödülünü aldı. 
Ancak ben, sanatçının beğenerek dinlediğim 2 canlı caz performans 
albümünü notlarıma aldım. Wynton Marsalis ve Roy Hargrove gibi 
ünlü isimlerle çalışan genç sanatçı yine de kendisini tanımlarken caz 
kelimesini fazla kullanmıyor. 

2018 yılında New York’ta Village Vanguard caz kulübünde yaptığı 

performanslar Anatomy of Angels ve Chronology of a Dream 
isimleriyle 2 albümde yayınlandı. Bu albümlerinde cazın köklerini 
kendi bestelerinde yeniden ortaya çıkarırken, funk, 60’ların hard bop 
ve 70’lerin soul müziğinden de esintiler katıyor parçalarına. Albümleri 
dinlerken kendinizi kulüpteymiş gibi hissediyorsunuz. 

Kadıköy’de Cazın Ötesi Bir Canlı Performans
Kadıköy Kargaart’ta 21 Nisan’da deneysel, loop’lar ve efektlerle 
zengin, usta müzisyenlerden iyi bir performans izledik. Selen Gülün 
2 ayrı pedallı iki ayrı mikrofonlu synthesizer’da ve vokalde, Şevket 
Akıncı gitarda ve önceden hazırladığı efektleri kullanmasıyla ve 
Nihal Saruhanlı davullarda 2 saat boyunca ana akım sınırları dışında, 
etkileyici bir doğaçlama performans gerçekleştirdiler. Bu gibi deneysel 
performanslara sahne açan Kadıköy Kargaart’a da teşekkürler.
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Santuri Zühtü Bardakoğlu... Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyeti üyesi...  Çalgı 
isminden de anlaşıldığı gibi müziğimizde kullanılmış olan/kullanılan 
santur’un son temsilcilerinden. Görüşmemiz santur çalgısı ve Atatürk 
ile yaşadıkları günleri içeriyor. Tarih bundan (2022) 33  yıl öncesi, 
1989. Yani Türkiye’nin ilk Ney Metodu ve Santur Metodu’nu (1) 40 yıl 
önce buluşumuz sonrası giriştiğimiz araştırma çalışmaları zamanı... 
Çok konuşulan, tartışılan bir konu olan  cumhuriyet döneminde Türk 
müziği yasağı hususunu da içeren Zühtü Bardakoğlu ile yaptığımız 
tarihi görüşmenin Atatürk ile ilgili bölümlerini,  geleneksel Türk müziği 
tarihi açısından önemli bir kesiti sunuyoruz...

Zühtü BARDAKOĞLU – Ayhan SARI Görüşme Metni’nden(1):
Tarih: 26 Nisan 1989
Yer: Mebus Evleri - Ankara

1903 İstanbul doğumlu(*) olan, Ziya Santur’un en iyi talebem dediği, 
Türkiye’nin günümüzdeki tek santurisi sayın Z. BARDAKOĞLU 17 
yaşlarından itibaren dört yıl ve aralıklı olarak üç yıl Ziya Santur’dan 
santur ve Türk müziği kuramı dersleri aldı. 1924’lerde Riyaset-i Cumhur 
Fasıl Heyeti için açılan sınavı İstanbul’da kazanarak aynı yıl Ankara’ya 
taşındı ve 1929-1938 yılları arasında sekiz-dokuz aylık bir süre dışında 
Atatürk’ün ölümüne değin yanında santur çaldı. Bu arada Ankara 
Radyosu’nda açılışından itibaren (1928) santur icracılığı görevinde 
de bulundu. Atatürk’ün vefatından sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nda muhasebecilik ve kendi deyimiyle bateristlik (vurma 
çalgılar-zil, kastanyet--percussion) görevlerini de birlikte yürüttü. 
Buradan yaş sınırına ermesi nedeniyle 1967’de emekli oldu.

Başta Atatürk’le ilgili olmak üzere anılarıyla yaşadığını belirten sayın 
Zühtü Bardakoğlu’nun özellikle Anıtkabir’in yanında 1950’de yaptırdığı 
evi adeta bir müze görünümünde. Karşılıklı duran bir masa saati ile 
duvar saati dokuzu beş geçe durdurulmuş. Daha önce hiç görmediğim 
bir Atatürk resmi de duvarda ilk göze çarpanlardan. Büyük İnsan’a olan 
hayranlığı her halinden özellikle hemen her cümlesinde O’nun ismini 
kullanmasıyla kendini gösteriyor.

Görüşmemiz sırasında şükranla andığı iki kişiyi:

Atatürk’ü “Devr-i Saadet”;

Ziya Santur’u ise “Her şeyimi O’na borçluyum...”
şeklinde ifade ediyor.

Türk müzikçilerine biraz küskün olduğu izlenimini vermekle beraber 
kimseyi suçlamadığını belirten ve eşi Cahide Hanım’la Ata’nın 
yanında sakin bir yaşam süren Bardakoğlu ilerlemiş yaşına(86) karşın 
kulaklarının biraz ağır işitmesinden gayrı oldukça sağlıklı göründü 
bana.

Sizlere altmış dakikalık üç teyp kaseti tutan görüşmenin sadece 
Atatürk ve geleneksel Türk müziği temelli çağdaş düşüncelerini, 
özellikle de “GTM yasağının kalkması” kısımlarını aktarıyoruz.

Zühtü Bardakoğlu ve Ayhan Sarı - 1989, Ankara, Mebus Evlerindeki 
ikametgahlarının balkonunda.

Fotoğraf: Ayhan Sarı, otomatik çekim.

Ayhan SARI:  Kaç 
doğumlusunuz, müzik 
hayatınız nasıl başladı?

Zühtü BARDAKOĞLU: 1903 
İstanbul doğumluyum. 
Ben müziğe ilk başladığım 
zamanlarda ud çalıyordum. 
1920’lerde Paşabahçe 
Spor Kulübüne altı-yedi 
kişi bir grup meydana 
getirmişler Türk musikisi 
çalışmak istiyorlar. Beni 
de çağırdılar ud çalmak 
için. Aynı günlerde daha 
sonra bizi Ziya Bey 
çalıştırmaya başladı. 
Santuru ilk kez o zaman 
gördüm kendisinde. Merak 
ettim. Alâka gösterdim. 
Hoşuna gitti ve “gel sana 

Geleneksel Türk Müziği  Yasağı Hakkında Son TanıkGeleneksel Türk Müziği  Yasağı Hakkında Son Tanık
Zühtü Bardakoğlu...Zühtü Bardakoğlu...
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ders vereyim” dedi. Böylece derslere başlanmış olduk. Sonraları bu 
Paşabahçe’de çalışan grup dağıldı. Ama biz derslere devam ettik. O 
zamanlar 17-18 yaşlarındayım. Haftada bir tatil günü oturduğumuz 
yer olan Nişantaşı’ndan Kanlıca’ya, yanına derse gidiyorum. O kadar 
meraklıyım ki yağmur, çamur dinlemeden,, hiç aksatmadan dersleri 
sürdürdük. O’nu hep bahçelerinden içeriye girerken penceresinde 
kahvesini içerken beni bekler görürdüm. Beni hep yanında gezdirirdi. 
Çok iyi bir hocaydı. Bugün her şeyimi O’na borçluyum. Allah gani gani 
rahmet eylesin.

Ayhan Sarı: Geleneksel Türk müziğinin radyoda yasaklanması günlerini 
siz yaşadınız sanıyorum...

Zühtü Bardakoğlu:  “... Bu yasak çıkınca biz Radyo’ya (Ankara) 
gidemez olduk. Bursa Milletvekili Rasim Ferid Bey Atatürk’ün yakın 
arkadaşıydı. Müziği seven insanlardı. Hanımı piyano, kızı tanbur 
ve viyolonsel çalardı. Bu sıralarda ben Rasim Bey’in kızına ders için 
evlerine gidiyordum ve ekseri yemeğe de kalırdım.

Bu sıralarda Rasim Bey bana dedi ki:

- Bana bando şefi Veli Bey’i (Kanık) getirir misiniz? Biz Türk musikisi 
sazlarıyla Garb müziği sazlarından birleşme bir grupla biraz da 
kontrpuanla bestelenmiş eserleri üretmek ve çalmak ve bunu da 
Atatürk’e dinletmek istiyoruz. Bunu yapar mısınız? Çünkü siz her iki 
tarafı da biliyorsunuz.

Veli bey hem Türk müziğini hem de Garb müziğini iyi biliyordu. Veli 
Kanık önce kabul etmedi. Ondan sonra orkestranın maestrosuna teklif 
ettik. Kabul etti ve geldi. Hafif bir armoni uygulamasıyla Garb müziği 
sazlarından keman, viyolonsel ve bizim sazlarla Benli Hasan Ağa’nın 
Rast Peşrev ve Saz Semaisini adapte ettik. Biz orada Cumartesi 
günleri çalışırdık. Mesai bittikten sonra da isteyen gider, isteyen 
kalırdı. Akşam üstü sofralar kurulur, Türk müziği sazları çalınmaya 
başlanırdı. Yine bir hafta sonu çalışma esnasında Atatürk birdenbire 
teşrif buyurdular:

Atatürk - “Geçiyordum, evinizde saz sesleri duydum da bakayım dedim. 
Rasim Bey ne yapıyor diye.”

Tabii ki Ata bilinçli gelmişti. Bize espri yaptılar. Rasim Bey de 
çalışmaları anlattı ‘karma bir müzik çıkarmaya çalışıyoruz paşam’ 
diye. Atatürk ‘güzel çalışın’ dedi ve bir kahve içtikten sonra ‘akşamları 

ne yapıyorsunuz?’ diye sordu. Biz de 
isteyenlerle yemeğe kaldığımızı, çalıp 
söylediğimizi belirttik. Ata, haftaya 
geleceğini söyleyip gitti.

Ertesi hafta Cumartesi gündüz çalıştık.

Bu meyanda Tanburacı Osman Pehlivan 
da gelmişti.

Akşama doğru Atatürk teşrif 
ettiler. Mutfağını aşçısını herşeyini 
beraberinde getirmiş bir araba.

Biz Ata’nın hoşlanacağı şarkıları 
çalmaya başladık. O sırada Atatürk 
Tanburacı Osman Pehlivan’ı dinlemek 
istedi. Çünkü Osman Pehlivan’ın sazı 
bizim sazlarla çalmaya müsait değil. 
Tek başına çalar ve okur. Türkiye’de 
yayan gezmek suretiyle mahalli ve 
Rumeli türkülerini toplamış. Sermayesi 
bundan ibaret. Atatürk O’nu yanına 
oturttu ve ‘hadi çal bakalım’ dedi. O 
da başladı çalmaya. Bir çaldı, iki çaldı 
ve bir süre sonra Atatürk vecde geldi. 
Gözleri dolu dolu olmuştu.

Atatürk - “Sen bana bu türkülerle annemi hatırlattın” dedi.

Osman Pehlivan da bunun üzerine:

-Paşam, ben sizin annenizin okuduğu türküleri çaldım. Siz annenizi 
hatırladınız. Müsaade buyrun, şu vasıtayı (radyoyu) açın da Türk 
milletine oradan sesleneyim. Onlar da annelerini hatırlasınlar’ deyince;

Atatürk - “Yarın Radyoya git ve türkülerini orada çalmaya başla. Eğer 
bir şey derlerse ‘burası sizin malınız değil, Türk milletinin malıdır’ 
dersin. Annesini hatırlamak Türk milletinin de hakkı...” cevabını verdi.

Ertesi gün(**)  Osman Pehlivan Radyoya gitmiş ve müziğini icra 
etmiştir.(***)” (1)

* * *

Zühtü Bardakoğlu’na santur ile bir taksim yapabilir misiniz? diye 
sordum. Kısa bir tereddütten sonra kabul etti. Santurunu çıkardı, 
sehpasına yerleştirdi. Akordunu yaptı.

Türkiye’nin tek belki de son santurçaları’ndan dinlediğim ve kaydettiğim 
uzun nihavend taksim bende geleceğe buruk anılar bıraktı.

Bundan (2022) 40 yıl önce kendilerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
oluşum yıllarının yorgun mutluluğunu görmüş, Anıtkabir’in 
yanıbaşındaki evlerinden bir tarihe, birinci ağızdan tanıklık etmenin 
mutluluğuyla ayrılımıştım, Zühtü Bardakoğlu ve muhterem eşi Cahide 
Hanımefendi’ye rahmetler diliyor saygıyla anıyorum.

(*) Zühtü Bardakoğlu, görüşmemizden 4 yıl sonra 1993’de yani 90 yaşında Ankara’da Ata’nın sayesinde edindiği , Anıtkabir’in yanıbaşındaki Mebus Evleri’nde 
aramızdan ayrılmıştır.
(**) Geleneksel Türk müziğinin Radyo’da yeniden başlaması tarihi olan 6 Eylül 1934 tarihi Pazar gününe rast gelmektedir. Müzik çalışmaları cumartesi günleri 
yapıldığına göre anlatılanların doğruluğu konusunda önemli bir kanıt elde edilmiş oluyor.
(***) Aynı olay Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyeti üyesi Hafız Yaşar Okur’un anısına dayandırılarak 1943’de Osman Ergin tarafından Türkiye Maarif Tarihi, C. 5, fs. 
1538’de benzer şekilde anlatılmıştır.
F.R. Atay “Çankaya”, İstanbul, 1969, sf.477.
(1) Ayhan Sarı “Türkiye’de ilk Ney ve Santur Metodu ile Ziya Santur” Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF Müzik Bilimleri Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 1989
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Cumartesi Klasikleri serisi, Zeynep Simge Eytemiz ve Demet Eytemiz`in 
katılımıyla 7 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00`de gerçekleştirilecek 
konserle devam ediyor.
Keman sanatçısı Zeynep Simge Acunaz Eytemiz ve Piyanist Demet 
Eytemiz, Cumartesi Klasikleri serisi kapsamında, Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’nin Küçük Salon’unda 7 Mayıs 2022 Cumartesi 
akşamı saat 18.00’de verecekleri resitalde Dvorak, Çaykovski, Elgar, 
Massenet ve Saint Saens’ın keman ve piyano için bestelenmiş eserlerini 
seslendirecekler. Romantik bir müzik akşamı sunan konser serisi, kısa 
sürede İzmirli klasik müzik tutkunlarının beğenisini kazandı. 
Sanatseverler konserin biletlerine kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Gişesinden ve İzmir Sanat 
Gişesinden ulaşabilecekler. (Gişeler Pazartesi ve Salı günleri kapalıdır.)

Annelere Özel / Cello Paradiso
Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan Cello Paradiso konseri 8 Mayıs 
Pazar günü saat 13.00`de gerçekleştirilecek.
Şafak Erişkin & Didem Erken & Gülyar Balcı & Dilbağ Tokay İstanbul’da 
yaşayan dört çellist arkadaştan oluşan Cello Paradiso, farklı coğrafya 
ve dönemlerin müziklerinden oluşan repertuvarlarıyla dinleyicilerine 
zengin bir yelpaze sunmaktadır. Müziğin bir araya getirdiği bu dört 
kadın, doğadan hayvan sevgisine, edebiyattan seyahate birçok 
ilgi alanında buluşmuş ve bu ortak ruhla çeşitli sosyal sorumluluk 
projelerinde öncü ve destek olarak yer almayı hedeflemektedirler. Halen 
solo kariyerlerine ve akademik çalışmalarına bireysel olarak devam 
eden Cello Paradiso üyeleri, müziğin ve çellonun kendi hayatlarına 
kattığı zenginliği dinleyicilerle paylaşmak üzere yolculuklarına devam 

AASSM’de  Mayıs  Bir Başka GüzelAASSM’de  Mayıs  Bir Başka Güzel
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ediyorlar.
Çünkü hayat müzikle, çünkü hayat paylaşınca güzel…
 
Sanatseverler konserin biletlerine kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Gişesinden ve İzmir Sanat 
Gişesinden ulaşabilecekler. (Gişeler Pazartesi ve Salı günleri kapalıdır)

İzmir Çok Sesli Korolor Festivali 2022 / 
11.05.2022 08:00 Büyük Salon
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği 
İzmir Şubesi işbirliğiyle İzmir Çok Sesli Korolor Festivali Mayıs`ta 
gerçekleşiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar 
Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle İzmir Çok Sesli Korolor 
Festivali   11 -   15 Mayıs tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi ve Konak Elhamra Sahnesi`de gerçekleşiyor.   
 
Festival ile çok sesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziğimizin 
evrensel boyut kazanmasına katkılar sağlamak, bu konuda çalışan 
koro, koro şefleri ve müzik eğitimcilerine, etkinliklerini sergileme fırsatı 
vererek özendirmek, şenlikte yapılan konser etkinlikleriyle korolar ve 
üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri güçlendirmek, konser, radyo ve TV 
yayınları aracılığıyla da insanımıza Türk ve dünya koro edebiyatından 
seçkin koro müziği örneklerini dinletebilmektir.

Akustik Oda Konserleri’nde 5 Dilde Aşk Şarkıları 
14.05.2022  20:30 Küçük Salon
Akustik Oda Konserleri kapsamında 14 Mayıs Cumartesi günü 
gerçekleştirilecek konser saat 20.30`da başlayacak.
Aşkı 5 farklı dilde, birbirinden güzel lied, arya ve düetlerle Esra 
Poyrazoğlu Alpan’ın piyanosu eşliğinde Tenor Ayhan Uştuk ve Soprano 
Burcu Uyar seslendirecek. Programda; F.Poulenc - Les chemins de 
l’amour, Tchaikovsky - Inmitten des Balles, Dvorak - Ciganske Melodie, 
Lehar - La veuve joyeuse Hanna, Puccini - Madama Butterfly arya, Cilea 
- L’Arlesian  E la solita storia del pastore gibi sevilen eserler yer alıyor.
 
GENÇLER! SAHNE SİZİN... 19.05.2022 19:00 Büyük Salon
AASSM 19 Mayıs`da sahnesini gençlere açıyor. 14-20 yaş arası akustik 
olarak konser vermek isteyen İzmir`li gençleri sahnemize bekliyoruz.
9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak başvurularda CV, 
iletişim bilgisi ve 3 dakikalık performans   videonuzu göndermeniz 
yeterli. Başvurular iletisim@aassm.org.tr adresine mail yoluyla 
yapılacak. AASSM sanat kurulu tarafından seçilecek genç sanatçılar 
14 Mayıs 2022 günü  www.aassm.org.tr adresinden ve sosyal medya 
hesaplarımızdan duyurulacaktır. Seçilen genç sanatçıların performansı 
19 Mayıs günü saat 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 
Büyük Salon’da izlenebilecek.
 
Çaykovski ve Kayıp Bale Pabucu
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde Çocuklara Özel olarak 
hazırlanan Çaykovski ve Kayıp Bale Pabucu konseri 22 Mayıs Pazar 
günü saat 13.00`de gerçekleştirilecek.
Çocuklarla klasik müziği ve bestecileri eğlenceli şekilde buluşturma 
fikrinin üçüncü adımı; “Çaykovski ve Kayıp Bale Pabucu” İzmirli 
çocuklarla buluşuyor. “Bu Ne Biçim Mozart” ve “Hay Aksi Beethoven”dan 
sonra sanatsever miniklerle buluşacak “Çaykovski ve Kayıp Bale 
Pabucu” ünlü bestecinin yazdığı birbirinden güzel bale müzikleriyle 
bale sanatının inceliklerini ve zarafetini sahneye taşıyor. Bale denince 
ilk akla gelen eserler olan Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel ve Fındıkkıran’ın 

çocukları heyecanlandıran öykülerine eşsiz müzikler besteleyen 
Çaykovski, koreografları etkilemiş ve dünya sahnelerinin gözbebeği 
olan baleler ortaya çıkmıştır. Fakat durun, salonda bir aksilik var, 
dansçılardan biri bale pabuçlarını kaybetmiş, acaba hanginiz bulacak?
Sanatseverler konserin biletlerine kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Gişesinden ve İzmir Sanat 
Gişesinden ulaşabilecekler. (Gişeler Pazartesi ve Salı günleri kapalıdır)

25 Mayıs 2022 Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası Konseri 
Büyük Salon 20.30
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ahmed Adnan Saygun 
Senfoni Orkestrası Rengim Gökmen’in yönetiminde sahneye çıkıyor. 
Konserin solisti ünlü piyanist Gülsin Onay olacak.
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Cumartesi Klasikleri: Efdal Altun & İris Şentürker Konseri 
Küçük Salon 28 Mayıs 2022  18.00
Viyola sanatçısı Efdal Altun ve piyanist İris Şentürker, Cumartesi 
Klasikleri serisinin bu sezonki son konserinde, Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nin Küçük Salon’unda 28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı 
saat 18:00’de verecekleri resitalde Bruch, Liszt Glazunov, Şostakoviç, 
Glinka ve Brahms’ın Romantik üslupta bestelenmiş eserlerini 
yorumlayacaklar. Dinleyiciler hem Altun ve Şentürker ikilisinden 
viyola ve piyano birlikteliğinin en güzel örneklerini dinleyecekleri. 
Sanatseverler konserin biletlerine kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Gişesinden ve İzmir Sanat 
Gişesinden ulaşabilecekler. (Gişeler Pazartesi ve Salı günleri kapalıdır.)

Avant-Garde Folk 
Büyük Salon 29 Mayıs 2022  20.30
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da gerçekleşecek 
konserde Derya Türkan, Arto Tunçboyacıyan, Cenk Erdoğan ve Kağan 
Yıldız sahne alacak. 

Haldun Cezayirlioğlu`nun Koleksiyonundan Köy Enstitüleri Kitap ve 
Efemera Sergisi
18.04.2022 - 15.05.2022
Üst Kat Galerileri
Sergi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi üst kat galerilerde 18 
Nisan-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında ücretsiz ziyarete açık olacak. 
Ziyaret Saatleri: Hafta İçi ve Cumartesi: 09.30-17.30 Pazar: 
Köy Eğitim Sistemimizin nüvesini oluşturan Köy Enstitüleri, 17 Nisan 
1940 Tarihli “ Köy Enstitüleri Kanunu” ile kurulmuşlar,1954’te çıkartılan 
bir kanun ile de kapatılmışlardır. Türkiye Cumhuriyetinin, aydınlanma 
ve kalkınma projesinin en önemli kurumlarından biri olan Köy 
Enstitüleri, bu süreç içinde yaklaşık 18.000 köy çocuğunun öğretmen 
olmasını sağlamış, onların da köylerine dönerek, yapılan binlerce 
okulda, yüzbinlerce de öğrencinin eğitimine ışık tutmuşlardır. Tüm 
dünyanın savaş ve savaşın getirdiği yokluk- yoksunluk içinde bunaldığı, 
bocaladığı yıllarda, Cumhuriyet Kadroları, eğitim seferliğini, köyden ve 
köylüden başlatarak, onurlu ve saygın bir duruş göstermişlerdir. Sergi 
de dönemin eğitim seferberliğinin bir çok örneğinin yanı sıra, yazılara 
ve talimatlara dönüştürülmüş belgelerini, öğrenci sicil fişlerini, enstitü 
diploma örneklerini enstitülerden mezun olacak öğretmenler için 
okul, öğretmen evi, uygulama bahçeleri yapma konusunda köylülerin, 
belgelere yansımış çabalarını da izleyebileceğiz. Köy Eğitim Sisteminin 
hayata geçirilmesine kaynaklık, bilahare de bu sisteme tanıklık etmiş 
çok sayıda kitap , kitapçık ve broşürler de sergide yer alacaktır. Sergi, 
şimdiye kadar hiç bir yerde yayımlanmamış fotoğraflar ile de “ Maarif 
bahçemizin en güzel meyvesi olan Köy Enstitüleri”ne tanıklık etme ve 
yaşama imkanı sağlamış olacak. 
Ziyaret Saatleri  
Hafta İçi ve Cumartesi 09:00 – 17:30 
Pazar: 12:00-17:00

Algıda Buluşma 3
28.04.2022 - 15.05.2022 Giriş Galerileri
``Algıda Buluşma 3`` Karma Seramik Sergisi Türgök & İdol Sanat Evi 
işbirliği ile 28 Nisan-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi giriş galerilerde ziyaretçilere açık olacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 28 Nisan-15 Mayıs tarihleri 
arasında çok özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İdol 
Sanat Evi’nin 24 sanatçısı tarafından hazırlanan ve görme engellilerin 

de dokunarak algılayabilecekleri 60’a yakın seramik eserin yer alacağı 
sergi, merkezi İzmir’de olan Türkiye Görme Özürlüler Kütüphanesi 
(TÜRGÖK) yararına düzenleniyor. Sergideki tüm eserler, görme engelli 
bireylerin algılamalarındaki farklılığa dikkat çekmek ve farkındalığı 
arttırmak amacıyla beyaz olarak çalışıldı. Sanatçıların tamamen özgün 
olan kendi tasarımları; çevre sorunları, insan hakları, barış ve daha birçok 
konuda düşündürücü ve bazen de mizah içeren bir tema çerçevesinde, 
hatta “Şaka Gibi…” dedirtecek bir söylemle ve bembeyaz yalınlıklarıyla, 
dokunulabilir olarak sanatseverlerle buluşacak. 2014 yılından bu yana 
görme engelli bireylerin de erişebileceği 5 sergi hazırlayan İdol Sanat 
Evi’nin, “Algıda Buluşma” adlı bir dizi çalışmasının üçüncüsü olacak bu 
sergi “Algıda Buluşma-3“ olarak adlandırıldı. Türgök’le işbirliği yapılan 
bu sergilerde tüm eserlerin kitaplık tarafından hazırlanmış, Braille 
alfabesiyle yazılmış açıklamaları eserlerin yanında yer almaktadır. 
Eserlerin satışından elde edilecek gelirin % 50 si Türgök’e ait olacak 
ve görme engelli bireyler için Braille alfabesiyle ya da sesli olarak 
çalışılan ders kitapları da dahil her türden kitabın hazırlanması ve 
ulaştırılmasında kullanılacaktır. Sergi, sanata ihtiyaç duyan herkesi, 
engelli ya da engelsiz olsun, algıda buluşturmayı hedefliyor. Hayatın 
devam etmesi için sanatın ve sanatçının desteklenmesi gerektiğine 
inanıyor ve sanatı herkes için mümkün kılan bu sergiye tüm 
sanatseverlerin katılımını bekliyoruz.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konserleri 6- 13 – 20 -27 Mayıs 
tarihlerinde Büyük Salon’da gerçekleşecek.
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2020’nin son ayları, pandeminin en karanlık, en huzursuz günlerinde 
çok yetenekli, başarılı genç bir kemancımız Ceren Türkmenoğlu ve 
onun ilk beste çalışmalarıyla tanıştım. Mai, An, Sabah ve Terracotta. O 
sırada radyoda canlı yayınlarımız devam ediyordu. Biz stüdyodaydık. 
Konuklarımız ise daha önce kaydettiğimiz konuşmalarıyla uzaktan 
katılıyorlardı bize. Sevgili Ceren ile de öyle oldu. Hem kendisini hem 
beste yapmaya nasıl başladığını, bestelerinin öykülerini anlattı bize. 
Müziğe çocuk yaşlarda başladığını, Ankara Devlet Konservatuarından 
sonra Leipzig’e gittiğini 2011 yılında Ankara Devlet Opera ve Bale 
Orkestrasının keman grubuna katıldığını, dört yıl sonra İstanbul Devlet 
Opera ve Bale Orkestrasına geçtiğini öğrendik. Çalışkan ve araştırmacı 
kişiliğinin ilk ipuçlarını burada, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik 
İleri Araştırmalar Merkezindeki çalışmalarıyla görmeye başladık. Bu 
araştırma merakı onu Amerika Birleşik Devletleri’ne Boston’a “Longy 
School of Music Bard College”a kadar götürmüş. Keman performansı 
üzerine yüksek lisans yaptığı yıllarda hem Boston Filarmoni Orkestrası 

başta olmak üzere pek çok önemli orkestrada hem de bir dünya starı 
Yo-Yo Ma’nın kurduğu Silk Road Ensemble üyeleriyle konserler vermiş, 
festivallere katılmış. Geleneksel müzikler üzerine yaptığı araştırmaları 
onu Sibirya’ya Tuva Cumhuriyeti’ne kadar götürmüş. Sonra 2020 
yılında pandemi döneminde Ankara’ya Opera Orkestrasına dönmüş. 
Küçük bir stüdyo haline getirdiği evinin bir odasında bir süredir 
yazmaya başladığı bestelerini kaydetmiş ve geçen yaz bir albüm 
olarak çıkarmış. Son olarak onu hem bu albümü hem de 22 Mart’ta 
yeni yaylı çalgılar grubu ile verdikleri konserden sonra stüdyomuzda 
ağırladığımızı da belirterek sorularıma verdiği yanıtlarla baş başa  
bırakmak istiyorum sizleri. 

Sevgii Ceren ilk albümünü anlatırken “Bestelerimin tohumlarını 
farklı farklı yerlerden topladım” diyorsun. Bu tohumları ekmeye 
nerede, ne zaman başladın?
Doğru, albümdeki parçalar hakkında böyle hissediyorum gerçekten. Bu 
tohumları seyahatlerimde ve özellikle pandemiden önce 3.5 senemin 
geçtiği Amerika’da topladım diyebilirim. Ardından hepsinin ekilip 
filizlendiği yer Ankara oldu. Bunun olabilmesi için uzun süre aynı yerde 
durmaya ihtiyacım varmış. Örneğin Terracotta isimli parça Orta Asya 
seyahatimden ilham alıyor. Parçada oradan getirdiğim bir enstrüman 
olan ağız kopuzunu kullandım.  Sabah, yakın zamanda kaybettiğimiz, 
Amerika’da bir süre birlikte çalıştığım değerli müzisyen Bassam Saba 
için yazılmış bir parça. Dimitri Kantemir’e ait Buselik Peşrev ve Neva 
Saz Semai parçaları iki yılı aşkın bir süre içinde, iki ayrı kıtada yapılmış 
kayıtlarla bir araya gelerek albümde yerini aldı. Parçadaki yaylı tanbur 
ve bendir Amerikalı müzisyen dostum Michael Harrist tarafından, arp 
ise İstanbul’da yaşayan ve çok güzel çalışmalarda bulunan sevgili 
Meriç Dönük tarafından çalındı. Biometrics ve Gibraltar isimli parçalar 
Boston’da bulunduğum sırada İstanbul’da yaşayan Hakan 
Kurşun ile uzaktan besteleyip kayıt ettiğimiz parçalar olmuştu, bunlar 
da albüme dahil oldular. Albüme ismini veren Mâî isimli parçayı 
ise pandeminin ilk aylarındaki izole ve belirsizliklerle dolu süreçte 
bestelemiştim. Albümde benim bestem olan parçaları pandeminin 
ilk senesindeki kapanmalarda evde kurduğum stüdyoda tüm 
enstrümanları kendim çalarak kayıtettim.

“Güneşin Doğduğu Yerden Müzik” projesini anlatır mısın biraz da? 
Güneşin Doğduğu Yer Neresi?
Güneşin doğduğu yer sözü aslında Anadolu’yu simgeliyor. Anadolu 

GÜNEŞİN  DOĞDUĞU  YERDEN  BESTELERGÜNEŞİN  DOĞDUĞU  YERDEN  BESTELER
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isminin kökeni Yunanca (Anatole) kelimesine dayanıyor ve doğu, 
yükselmek, güneşin yükseldiği yer anlamlarına geliyor. Bu proje 
Boston’da yaşadığım sırada geliştirdiğim bir konser projesi oldu.

Bu proje kapsamında çeşitli konserler düzenledim. Birincisi Osmanlı 
kadın bestekarlarımız üzerineydi ve konserde 17.-19.yy arasında 
yaşamış kadın bestekarlarımızın eserlerini seslendirdik. Bu konserimiz 
etnomüzikolog sevgili Tülin Değirmenci’nin 1600’lerde yaşamış 
ve bildiğimiz en eski kadın bestecimiz olan Reftar Kalfa üzerine bir 
konuşmasıyla başladı . Tülin Hanım’ın o sıralarda Hampartsum 
notasıyla kaleme alınmış el yazmalarından günümüz notasına yeni 
çevirmiş olduğu bir Reftar Kalfa eseri konserimizin açılış parçasıydı.

Projenin ikinci konseri Hampartsum defterleri üzerineydi. 
Hampartsum notası, Ermeni asıllı Osmanlı dönemi bestecisi 
Hampartsum Limonciyan’ın (1768-1839) kendi geliştirdiği bir nota 
sistemi. Batı nota yazısı yaygınlaşana kadar yaklaşık iki yüzyıl boyunca 
kullanımda olan bu nota sistemi ile pek çok eser kayıt altına alınmış 
ve böylelikle unutulmaktan ve yok olmaktan kurtulmuş. Konserimizde 
müzikologlarca Hampartsum el yazmalarından günümüz notasyonuna 
çevrilmiş eserlere yer verdik. Repertuvarı oluştururken Tülin Hanım 
ile irtibatta olduk ve eserleri özellikle az çalınan veya hiç bilinmeyen 
eserler arasından seçtik. Böylelikle hem Hampartsum notasını 
tanıtmayı hem de az bilinen eserlere ışık tutmayı hedefledik.

Projenin üçüncü konseri ise Güneşin Doğusu Ayın Batısı ismini 
taşıyordu. Bu ismi vermemin nedeni, gök cisimlerinin beni her zaman 
etkilemiş olması dışında, birbirine uzak gibi görünen doğu ve batı 
müzik geleneklerinin iç içe geçtiği noktaları ve birbirlerinden aldıkları 
ilhamı vurgulamak istememdi.

Bu projede dönem olarak 17. Yüzyıla odaklanarak Osmanlı müziği 
stilinde eserler vermiş Ali Ufki (Wojciech Bobowski) ve Dimitrie 
Kantemir gibi Avrupalı bestekarlarının eserlerini ve Osmanlı-Türk 
müziğinden etkilenerek batı klasik müziği stilinde eserler üretmiş 
J. J. Fux, Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully gibi Avrupalı 
bestecilerin eserleri bir araya getirdik.

Güneşin Doğduğu Yerden Müzik projesi benim için çok önemliydi çünkü 
bu proje ile Boston Foundation tarafından verilen Live Arts Boston 
proje ödülünü iki sene üst üste kazanarak Harvard Üniversitesi, Boston 
Güzel Sanatlar Müzesi, TUFTS Üniversitesi ve MIT gibi kurumlarda 
konserler verme ve pek çok dinleyiciye ulaşma şansını elde ettim. Bu 
projeyi kendi müzikal kimliğimin bir yansıması gibi gördüm. Osmanlı-
Türk müziğine olan ilgimi ve batı klasik müziğinde olan birikimimi bir 
araya getirebildiğim bir proje oldu.

“Dünyadan Yaylı Çalgılar Projesi” nasıl gelişti, Tuva’ya kadar uzandı.
 
Bu proje benim rebaba ilgi duymamla şekillendi. Rebab, kültürümüze 
ait, kökleri çok eskiye dayanan bir yaylı çalgı. Öyle ki ilk türlerinin Orta 
Asya’dan çıktığı ve günümüzdeki yaylı çalgıların bir nevi atası olduğu 
düşünülüyor.

Keman çalan biri olarak geleneksel müzikleri daha yakından tanıma 
yolum bu kültürlerin yaylı çalgılarını araştırmak oldu.Rebaba ilgim de 
bu şekilde gelişti, Türk müziğini daha yakından tanımak ve öğrenmek 
istememle.
 
Bazı kaynakların ilk yaylı çalgı olarak kabul ettiği ve Orta Asya’da 
Uygurlar tarafından geliştirildiği belirtilen rebabın tarihi 9. yy’a kadar 
uzanıyor.  Rebab zaman içinde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Yakın 

ve Uzak Doğu’ya yayılarak yolculuğu boyunca değişik formlar ve 
isimler almış. Bizim kültürümüzdeki Türk rebabı da bu türlerden biri. 
Rebab ile ortak özellikleri olan çalgılara ev sahipliği yapan bölgeleri 
araştırırken karşıma Tuva Cumhuriyeti çıktı. Rusya’ya bağlı özerk bir 
Türki cumhuriyet olan Tuva’nın geleneksel yaylı çalgılarından olan 
“igil”, rebab ile benzer özellikler taşıyor. Ayrıca benzersiz müzik 
tarzları ve ortak köklerimiz ile Tuva bir hayli ilgimi çekti ve bir gün 
mutlaka oraya gitme hayaline tutuldum.
 
O esnada Boston’da yaşıyordum ve bu düşünceler içindeyken karşıma 
bir seyahat bursu ilanı çıktı. Bu ilan, araştırmaları sebebiyle seyahat 
etmesi gereken iki kişiye burs verileceğinden bahsediyordu. Şansımı 
denemek adına Tuva’nın müziği ve yaylı çalgılarını araştırma fikrimi 
projelendirerek ilana başvurdum. Birinci elemeyi geçerek ikinci 
elemeye çağrıldım. Mülakatta Amerikalı jüriye projemi anlattım ve 
yanımda götürdüğüm Türk rebabı ile onlara bir Tuva ezgisi çaldım. 
Biraz kafaları karıştı diye tahmin ediyorum ama sonra öğrendim ki 
bursu kazananlardan biri ben oldum. O an düşündüm ki Tuva’ya gitme 
fikrim artık bir hayal değil ve bir şekilde gerçekleştirmem gerekiyor.

Tuva yolculuğunu da anlatır mısın?
Tuva’ya yolculuk aslında gerçekleştirilmesi zor bir işti ve kazanmış 
olduğum araştırma bursu olmasa bu zorluklar beni oraya gitme 
fikrimden caydırabilirdi. Ücra bir köşede olmasıyla ulaşımı gerçekten 
zor bir yer ve dil problemi de insanın cesaretini biraz kırıyor. Tuva’da 
Rusça ve Tuvaca dışında pek bir dil konuşulmuyor, ancak neyse 
ki Türkçe konuşan birkaç kişi ile tanışma ve onların yardımını alma 
fırsatım oldu. Ben de yolculuktan önce yaklaşık altı ay boyunca Kiril 
alfabesini öğrendim ve Tuvaca çalıştım.

Yolculuk için önce Moskova’ya uçtum. Ardından Sibirya Ekspresi ile 
3 gün boyunca tren yolculuğu yaptım.  Üç günün sonunda Sibirya’da 
bulunan Krasnoyarsk şehrine ulaşıp buradan Tuva’nın başkenti Kızıl’a 
gitmekte olan bir minibüse bindim ve 14 saat süren sallantılı bir 
yolculuğun ardından güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Tuva’ya vardım. 
Tahmin edersiniz ki kalacağım yere ulaştığımda bitmiş haldeydim 
ancak oraya sonunda varmış olmanın heyecanı o kadar büyüktü ki kısa 
bir dinlenmenin ardından nihayet şehri görmek için dışarı çıktım.
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Bu seyahatte şanslı olduğum durumlar gibi sıkıntılı durumlar da 
yaşadım. Tuva imkanların kısıtlı ve hayat şartlarının zor olduğu bir yer. 
Halkı ise geçmişinde yaşadığı problemler ve politik baskılar dolayısıyla 
yabancılara nispeten kapalı bir halk. Dolayısıyla ziyaret etmek için 
kolay bir yer değil, hatta tehlikeli olabileceği durumlar olabiliyor. 
Ancak müzik her zaman bariyerleri kıran ve birbirine uzak insanların 
arasında dostluk köprüleri kuran bir şey. Oradayken birçok müzisyenle 
tanışma ve birlikte müzik yapma fırsatım oldu. Özellikle Tıva Ensemble 
üyesi sevgili Naçın Çoodu, kendisini ne yazık ki geçen sene kaybettik, 
oradayken çok yardımcı oldu ve hatta topluluğu ile olan konserlerine 
beni davet ederek Tuvalı müzisyenlerle birlikte sahne alma fırsatı 
verdi. Müzikolog Valentina Suzukey benimle saatlerce konuşarak pek 
çok değerli bilgi paylaştı. Enstrüman yapımcı Artış Monguş benim 
için çok güzel bir igil yaptı. Tuva’nın önde gelen şamanları söyleşi 
yapmayı kabul ederek pek çok soruma cevap verdi. Katıldığım şaman 
ayinleri ve ziyaret ettiğim obada Tuva’nın kültürüne dair pek çok şeyi 
gözlemleyerek öğrendim. Topladığım bilgiler sonucunda bir makale 
yazdım ve bunu American Musicological Society ve British Forum 
of Ethnomusicology gibi etnomüzikoloji konferanslarında sundum. 
Günün birinde Tuva’ya tekrar gitmek ve hem araştırmalarımı hem de 
müzikal işbirliğimi sürdürmek, geliştirmek çok istiyorum.

Pandemi dönemini nasıl geçirdin?
Pandemi süreci, herkes için olduğu gibi, müzisyenler için de tüm 
etkinliklerin iptal olması bakımından çok zorlu bir süreçti. Müzikten 
ve birbirimizden uzak kalmak, çalışamamak herkes için çok zor oldu. 
Ne yazık ki çok üzücü kayıplar verdik ve sanata ve sanat emekçilerine 
olan desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Artık 
sahnelere geri dönmüş olmak hem bizler hem seyirciler için çok 
mutluluk verici.

Pandemi başladığında Amerika’da yaşıyordum. Açıkçası ilk başta bu 
sürecin ne kadar süreceği, nasıl birşey olacağı hakkında pek tahminim 
yoktu. Tüm konserlerin iptal olması ve herşeyin kapatılmasını sınırların 
da kapatılma durumu izleyince, acil bir durum halinde ailemden 
uzak olma düşüncesi beni ani bir kararla Türkiye’ye geri dönmeye 
yönlendirdi. Belirsizlikle geçen süreç içinde zamanla bir şeyler 
netleşmeye başladı ve yeni baştan Ankara’ya alışma sürecine girdim. 
O zamanlardaki izolasyon ve belirsizlik halleri ile evde ufak ufak 
besteler ve kayıtlar yaparak baş etmeye başladım. Müzik yapmaya bu 
şekilde devam edebilmek ve insanlarla paylaşabilmek bana iyi geldi ve 
bu süreci daha kolay geçirmemi sağladı. Parçalar birikince de onları 
bir albüm çerçevesinde yayınlama fikri oluştu. Bazen dünyanın bir 

ucundan müziğimi dinlediğini ve hoşuna gittiği yazan insanlar oluyor 
ve müziğim ile insanlara bu şekilde ulaşabilmiş olmak beni çok mutlu 
ediyor.

22 Mart’ta Piyanist, besteci Erberk Eryılmaz ve eşi viyola sanatçısı 
Laura Krentzman’ın kurduğu Hoppa Project ile verdiğiniz konsere 
geçmek istiyorum. Yeni bir yaylı çalgılar dörtlüsü ile sahnedeydiniz. 
Erberk ile tanışma ve konserde ilk kez seslendirilen “Geçiş” adlı son 
bestenin öykülerini de öğrenmek istiyorum.

Hoppa Project sevgili Erberk’in Amerika’dayken geliştirdiği, geleneksel 
köklerden ilham alan müzikleri ön plana çıkaran çok yaratıcı ve 
yenilikçi bir proje. Müziği ayrımlardan bağımsız olarak, bir bütün 
olarak ele alan bu proje, dinleyiciyi de heyecan verici ve ufuk açıcı bir 
yolculuğa çıkarıyor diye düşünüyorum. Üstelik Erberk’in Amerika’da 
yaptığı ve eserlerinin icra edildiği albüm kaydının yakın zamanda 
Grammy ödülünü kazanması çok güzel bir haber oldu ve Erberk’in bu 
başarısıyla çok gurur duyduk.

Erberk ile tanışıklığımız aslında çok eskiye dayanıyor. Hacettepe 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na 10 yaşlarında iken birlikte 
başladık ve seneler boyunca sınıf arkadaşı olduk. Erberk o 
zamanlardan beri hep çalışkan ve araştırmacıydı. Konservatuvar 
sonrasında Amerika’da geçirdiği süre boyunca çok güzel çalışmalara 
imza attı. O sıralarda Erberk ve eşi Laura Teksas’ta ben Boston’da 
olduğum için Amerika’da ne yazık ki hiç bir araya gelemedik. Sonra bir 
baktık ki aynı zamanlarda üçümüz de Ankara’ya geri dönmüşüz. Tabii 
hemen buluşup birlikte konser planları yaptık, ve sonunda Erberk ve 
Laura’nın bu ilham verici ve yenilikçi projesi kapsamında birlikte müzik 
yapma fırsatını bulduk.

Beste çalışmalarımdan haberdar olan Erberk, konserde benim de bir 
eserimi seslendirmemizi teklif etti. Ona o sıralarda üzerinde çalıştığım 
Geçiş adlı parçamdan bahsettim. Henüz tamamlanmamıştı ve 
Erberk’in bu süreçte bana değerli tavsiyeleri ve yönlendirmeleri oldu. 
Parça konserden dört gün öncesine kadar hala tamamlanmış değildi 
ve parçayı tamamlamak benim için duygusal olarak zor bir sürece 
dönüşmüştü. Bu parçayı beni kemanla tanıştıran ve müzisyen olmama 
vesile olan sevgili halam için yazdım. Kendisi de bir keman sanatçısı 
olan halam son bir senedir hastalığı ile mücadele ediyordu. Tedavinin 
mümkün olmayacağını bilsek de o son ana kadar mücadeleyi ve hayat 
sevgisini bırakmadı. Ne yazık ki konserden birkaç gün önce vefat etti 
ve böylece bir yıldır sürmekte olan geçişi tamamlandı, özgürleşti. Ona 
müzikle ve dinleyenlerin gönderdiği iyi dilekler ile veda etmek benim 
için çok anlamlı oldu.
 
Yeni bestelerin var mı?
Şu sıralar bir belgesel için müzik yazmaktayım. Benim için hem 
eğlenceli hem de geliştirici bir proje oluyor. Genelde bir zaman 
kısıtlaması olmadan ve keyif için beste yaptığım için bazen bir 
parçayı bitirmem aylar alabiliyor ancak böyle bir proje için müzik 
yapmak yaratıcılığımı zorlayarak üretkenliğimi arttırdı diyebilirim. 
Bu parçaların da kayıtlarını albümdeki bestlerimde olduğu gibi farklı 
enstrümanları çalarak kendim yapıyorum. Öyle ki kayıt ve beste benim 
çalışma tarzımda, her zaman pek pratik olmasa da, kol kola gidiyor. 
Çalıp duyarak bestelemek bazen kafamda hayal ettiğim müziğe ve 
tınıya ulaşmak konusunda kağıda yazarak çalışmaktan daha iyi sonuç 
veriyor.  

Bunun dışında eskiz halinde olan bazı beste çalışmalarım var. Diğer 
taraftan Geçiş parçasının kayıtlarını tamamladım ve birkaç hafta 
içinde müzik platformlarında paylaşmayı planlıyorum.
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Değerli okurlarımız,
Eskişehir’in önemli sanat odaklarından biri olma özelliğini kurulduğu 
günden bu yana ödün vermeksizin taşıyan Anadolu Üniversitesi, 
mensubu olduğum Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı 
tarafından düzenlenen önemli bir sanat etkinliğiyle bir kez daha büyük 
başarılara imza attı. 3. Uluslararası Piyano Günleri, 16-22 Nisan 2022 
tarihleri arasında yeşille bezenmiş kampusümüzdeki Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda, Koral Çalgan Salonu’nda ve 
okulumuzun çeşitli oda müziği salonlarında birbirinden değerli sanat 
insanını öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve Eskişehir’in sanat 
severleriyle buluşturdu. Resital, seminer ve çalıştaylardan oluşan 
programda günde ortalama dört farklı etkinlikle, salonlarımız toplam 
yirmi bir kez izleyiciyle doldu. 

Üçüncüsü itibariyle gelenekselleştiğini varsayıyoruz…

Okulumuzda bir Piyano Günleri düzenleme fikri pandemiden hemen 
önce, 2019 yılının Aralık ayında düzenlenmek üzere, o gün Piyano 
Anasanat Dalı Başkanlığımızı ve Müzik Bölüm Başkan Yardımcılığımızı 
yapan, bugünse henüz çiçeği burnunda denecek kadar kısa bir 
süre önce atanmış olan müdürümüz Prof. Lilian Tonella Tüzün’ün 
çalışkan beyninde filizlenmişti. Yine yoğun bir çalışma temposu 
ve yaratıcı ekibimizle, ulusal ve uluslararası piyanist konuklarımızı 
öğrencilerimizle buluşturmuş, alnımızın akıyla etkinliğin altından 
kalkmıştık. 2. Piyano Günleri’ni, pandemi şartlarına uyumlanmış bir 
biçimde çevrimiçi olarak birbirinden önemli ve değerli konukların 
verdiği seminerlerle gerçekleştirdik. Teknolojinin bize sunmuş olduğu 
imkanları da değerlendirerek tüm seminerlerimizi üniversitemizin 
YouTube kanalında yayınladık; halen tüm dünyanın erişebileceği 
konumdadırlar. 
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Üçüncüsü itibariyle gelenekselleştiğini varsaydığımız Piyano 
Günleri bu yıl, Piyano Anasanat Dalı Başkanı Prof. Oytun Eren, 
Müzik Bölüm Başkan Yardımcısı Çağdaş Alapınar Gençay ve genç 
öğretim elemanlarımızdan Aysel Gökçe Çağlar’ın bitmeyen enerji ve 
heyecanlarıyla; görevli öğrencilerimizin görevlerine ve konuklarımıza 
olan bağlılıklarıyla; piyanolarımızı imkanlar el verdiğince iyi 
akortlanmış olarak tutan ekibimizle; yüksekokul sekreterinden salon 
görevlisine, sosyal medya sorumlularından grafik tasarımcılarımıza 
kadar çalışkan bir idari personel sayesinde başarıyla gerçekleştirildi. 

Devlet Sanatçımız Gülsin Onay, iki tam gün, yorulmaksızın yaptığı 
verimli çalıştayların ardından şaşırtıcı enerjisi ve her zaman sürükleyen 
müziğiyle etkinliğin açılış konserini gerçekleştirdi. Bach, Beethoven, 
Saygun ve Chopin’in eserlerinden oluşan resitalin sonunda piyanistimizi 
bir salon dolusu dinleyiciyle ayakta alkışladık. Açılış konuşması Devlet 
Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Tonella Tüzün tarafından yapılan 
etkinliği her aşamasında destekleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir il protokolünden önemli makamların 
da olduğu konserde sponsorlarımıza ve piyanistimiz Gülsin Onay’a 
teşekkür plaketlerini takdim etti. Önemlidir üst yönetimlerin destekleri; 
özellikle eğitim kurumlarında bu tip özellikli etkinliklere ayrılmış 
özellikli harcama kalemlerinin olmamasına karşın, sanat ve kültüre 
verilen değerin bir göstergesi olarak kurumun tüm ilgili imkanlarının 
kullanılmasına izin verilmesi sanat adına takdir edilmesi gereken 
bir tutumdur. Bu bağlamda gerek sponsor desteklerine izin verilmiş 
olması gerekse üniversitemizin ilgili imkanlarının etkinliğin kalitesi ve 
sorunsuz seyri için erişilebilir hale getirilmiş olması, Rektörümüz Prof. 
Dr. Fuat Erdal’ın hassasiyeti ve ilgisi sayesinde olmuştur, sanat adına 
şükranlarımı sunarım. 

3 çalıştay, 5 resital, 4 açıklamalı konser, 5 seminer…

Chopin ustamız,’ UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi’  Gülsin Onay, 2021 
Gümüşlük Festivali’nin konuk eğitmenlerinden İspanyol piyanist 
Pablo Galdo ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim 
üyelerinden, derinlikli tuşesi ve geniş repertuvarıyla öne çıkan parlak 
piyanistimiz Emre Elivar piyano anasanat dalı öğrencilerimizle son 
derece verimli çalışmalar yaparlarken, müthiş yaratıcı piyanist ve 
eğitmen Emre Şen ‘Piyanoda Teknik ve Müzikal Gelişime Bütüncül Bir 
Yaklaşım’ başlığıyla öğrencilerimizin beyinlerinde sorular oluşturacak 
ve yeni bir ampul yakacak derecede ilginç ve heyecan verici bir 
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seminer verdi. Piyanist ve müzik eğitmeni Faris Akarsu ‘Musahabat-ı 
Musıkiyye’, ses teknisyeni ve kompozitör Pieter Snapper ‘Uzamsal 
Ses ve Dolby Atmos Müziği: Piyanistler İçin Neden Önemli?’, kemancı 
Özge Erdem beden farkındalığı ve sahne psikolojisi üzerinden 
insanoğlunun ortak handikaplarıyla başa çıkılabilme yöntemlerinin de 
yer aldığı ‘Feldenkrais Metodu ve Farkındalık ile Hareket Çalışmaları’ 
başlıklarıyla birer seminer verdiler. Rahatsızlığı sebebiyle etkinliğimize 
katılamayan Prof. Hülya Tarcan’ın ‘Piyano Sonatlarında Evrim ve 
Devrim’ başlıklı seminerini bir başka etkinliğimizde dinlemeyi ümit 
ediyorum. 

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından, 
besteci ve serbest doğaçlamacı Mehmet Ali Uzunselvi, ‘Geleneksel 
ve Serbest Doğaçlama’ başlıklı açıklamalı konserinde, tüm müzikal 
dönemlere ait stil bilgisiyle birlikte doğaçlama tekniklerinden örneklerle 
doğaçlamanın yorumculuk üzerinde yarattığı olumlu etkilerini anlattı. 
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden, 
disiplinli çalışıyla tanıdığımız, başarılı ve parlak bir piyanist ve oda 
müzikçisi olan Doç. Elif Önal, ‘Henry Cowell’in Genişletişmiş Piyano 
Teknikleri’ başlıklı bir açıklamalı konser verdi. Ev sahiplerinden, eski 
müzik alanında uzmanlaşan klavsenci Doç. Burak Basmacıoğlu, 
‘Barok Müzikte Rubato ve Inégalité’ konu başlığıyla hazırladığı 
açıklamalı konserinde barok döneme ait teknik ve stil yaklaşımlarını 
klavsen üzerinde, çalarak gösterdiği eğitici bir sunum gerçekleştirdi. 

Batı enstrümanlarıyla neden Türk müziği yapılmasın? 

Etkinliğin belki de en alışılmadık konseri piyanist, besteci ve aranjör 
Hakan Ali Toker’in açıklamalı konseriydi. Solo piyano için Geleneksel 
Türk Müziği Albümü’nü tanıttığı konserde altını çizdiği konu, ‘batı 
enstrümanlarıyla’ neden Türk müziği yapılmasındı? Albümünde yer 
alan geleneksel Türk müziğine ait besteleri pedagojik bir yaklaşımla, 
kolaydan zora doğru düzenlemiş, her seviyeden piyanistin çalabileceği 
biçimde organize etmiş. Orijinal bestelere ait açıklamalarıyla, Türk 
müziğinin komalı yapısı ve enstrümanların farklılıkları üzerine yaptığı 
açıklamalarla renklendirdiği konserde, klasik batı müziği yorumcusu 
ve bestecisi olarak yetişmiş, bu teknikle yoğrulmuş bir piyanist olarak 
çaldı. Zaman zaman Scriabin etkisi duyulan teknik yaklaşımı, kontrollü 
ritmik duygusuyla usûl ve makamlara hâkim bir piyanist olarak, Türk 
müziğini piyanoda sergiledi. Bana göre düşündürücü, merak uyandırıcı, 
nostaljik etkili ve en önemlisi heyecan verici bir konserdi. Hiçbir müzik 
türünün politize edilmemesi gerektiğini, her dönem ve kültür müziğinin 

kendine has özelliklerini korumasıyla birlikte birbiriyle etkileşimlerinin 
de kalıplara sokulmaması gerektiğini düşündürttü. 17 Mayıs’ta CRR 
Konser Salonunda hem batı hem Türk müziğine aşina müzisyenlerden 
oluşturduğu orkestrayla çalacağı, üçünün mikrotonal olarak ilgili 
makamlara göre akortlanmış, birinin ise bilindik tampere sistemle 
akortlanmış 4 piyanoyla seslendireceği ve dünya prömiyerinin 
yapılacağı Türk Rapsodisi’ni merakla beklemekteyim. 

Etkileyici resitaller dinledik… 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim 
üyelerinden, Türk bestecilerimiz ve modern piyano repertuvarının 
eserlerini titizlikle yorumlamasıyla adından söz ettiren Prof. Metin 
Ülkü, Adnan Saygun, İlhan Usmanbaş ve Meliha Doğuduyal’ın 
eserlerinden oluşan bir programla; piyano ana sanat dalımızın öğretim 
üyelerinden, ev sahibi Prof. Oytun Eren kendi bestelediği ve şimdilik 
sadece kendisinin çalabildiği yüksek enerjli ve yer yer komplike 
duyulan ilginç eserlerinden oluşan bir programla; piyano anasanat 
dalımızın kurucusu, merhum Prof. Zöhrap Adıgüzelzade’nin yetiştirip 
eğitim kadromuza kazandırdığı, parlak bir virtüözite ve romantik bir 
repertuvara sahip Doç. Eren Yahşi Beethoven ve Chopin’den oluşan 
bir programla başarılı birer resital verdiler. 3. Uluslararası Piyano 
Günleri’nin kapanış konseri, okulumuzun ve ülkemizin göz bebeği, 
Rachmaninov ustası piyanistimiz Doç. Gökhan Aybulus ve Uludağ 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden, Bosphorus 
Trio’nun piyanisti, renkli müzikal anlayışı ve kontrollü yüksek seviye 
tekniğiyle öne çıkan Prof. Özgür Ünaldı’nın iki piyano resitaliydi. 
Schubert/Prokofiev, Ravel, Shostakovich ve Rachmaninov’dan 
oluşan merak uyandırıcı bir program içeren, enfes bir resitaldi; 
samimi açıklamalar ve esprili yaklaşımlarıyla salondaki her bir 
insanın müziklerine olan meraklarını ve ilgilerini ikiye katladılar. 
Yaratıcı müzikal fikirler, doyurucu ses düzeyleri ve farklılıklarıyla 
renklendirilmiş stilistik yaklaşımlarıyla yüksek kalitede bir müzik 
dinlettiler, çok etkileyiciydi. 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının değişen yönetimlerine 
takılmaksızın devam etmesini canı gönülden istediğim, Piyano 
Anasanat Dalımızın yüz akı etkinliği Piyano Günleri’nin üçüncüsünü 
başarıyla tamamlayan ekibe, başta müdürümüz Prof. Lilian Tonella 
Tüzün olmak üzere anasanat dalı başkanı Prof. Oytun Eren, sanat 
dalı başkanımız ve müzik bölümü başkan yardımcısı Çağdaş Alapınar 
Gençay ve çalışkan öğretim elemanımız Aysel Gökçe Çağlar’a 
sanat adına tebrik ve şükranlarımı sunduğumu sizlerle paylaşırım. 
Ayrıca Başkent Müzikevi, Kuğu Müzik, Eskişehir TED Koleji, Stüdyo 
Akademi, Music Office Akademi ve Bach.çe takdir edilecek bir tutum 
göstermişlerdir, sanata her türlü desteklerine devam etmelerini 
dilerim. 

Etkinliğin video kayıtlarını ve ilgili bilgileri https://www.youtube.
com/c/anadoluuniv ve konservatuvar.anadolu.edu.tr adreslerinde 
bulabilirsiniz, sanat adına tavsiye ediyorum. 

Eskişehir sanatı üretmeye ve yaşatmaya devam ediyor. 

Tüm okurlarımıza içten saygı ve selamlarımı sunarım.
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Bir opera hiç hayatınızı değiştirdi mi? Operada—geleneksel 
operada, en azından—bir karakterin iç dünyası ses vasıtasıyla 
hem mekansal hem de zamansal dışlaştırılıyor. Hikaye 

geliştikçe, o ses dalgaları izleyicilerin iç dünyalarıyla yankılıyor. 
Başarılı olursa, opera esnasında farklı unsurlardan ortak bir duygusal 
atmosfer yaratılıyor, ve kimse girdiği gibi çıkmıyor. Bir çeşit duygusal 
diyalektik diyebiliriz, belki. 

Benim hayatımı bu şekilde değiştiren operalar kesinlikle oldu. 
Örneğin: 2019 Mayıs, Milano’nun La Scala Operası’nda, Erich 
Wolfgang Korngold’un „Die Tote Stadt” operası (Ölü Şehir). Die Tote 
Stadt, Brüj’de yaşayan, eşini kaybettikten sonra yirmi senedir yas 
tutan bir adamın dönüşümünü anlatıyor. Dönüşüm, „Marietta’s Lied” 
olarak bilinen, inanılmaz güzel düetle belli oluyor. Operanın başında 
söylendiğinde, düet, geçmişini bırakamayan ana karakteri Paul‘un 
hüznünü dışlaştırıyor. Fakat, düet, operanın sonunda, Paul, hikaye 
esnasında çeşitli (nihayet, rüya olarak) zorluklar çekip, „ben yaşamak 
istiyorum” dedikten sonra tekrar söylendiğinde bir dönüşüm gösteriyor. 
Paul dahil olmak üzere, kimse operaya girdiği gibi çıkmıyor. Ben de o 
sırada biraz zor bir dönemden geçiyordum, ve aryanın havasıyla, Paul’u 
oynayan Julian Vogt’un tenor ses dalgalarıyla, etrafımda ağlayan 
İtalyanlarla beraber oluşturduğumuz atmosferle, ben de değiştim, 
hayata kavuşmuşum gibi hissettim. 

O tecrübeden sonra, Korngold’un son operası, “Die Kathrin”in University 
of Chicago’da Korngold Rediscovered” adlı festivalinin kapsamında, 
1939 senesindeki prömiyerinden 83 sene sonra Kuzey Amerika 
prömiyerinin gerçekleştirileceğini öğrenince çok sevindim. Bir önceki 
yazımda zikrettiğim “Fire Shut up in my Bones” operasinı Chicago Lyric 
Opera’da aynı haftada izleme fırsatım olunca, keyfim gayet yerindeydi. 
Bir hafta içerisinde iki tane değişik, tarihi opera performansla, kim 
bilir nasıl bir dönüşüm yaşayacaktım, o atmosferlerden, o duygusal 
diyalektiklerden besledikten sonra nasıl biri olarak çıkacaktım?

Ne yazık ki, hayal kırıklığını uğramış durumundayım, onun dışında pek 
bir değişiklik yok. Gerçi, bir yamukluk var: operanın ikisinde de hikaye 
vardı, ses vardı, izleyici vardı, ama dönüşüm yoktu. Daha doğrusu 
şöyle söyleyim: diyalektik bozuktu. “Die Kathrin”de gerekli olan iç 

dünyaları opera başlamadan önce zaten dışlaştırılmıştı; “Fire Shut up 
in my Bones”de ise, öyle bir dışlaştırma hiç olmadı. Ve korkum şu: du 
durumun suçlusu, Amerika’dır. 

Operanın DiyalektikleriOperanın Diyalektikleri
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Diyelektik deyince, tabii, Hegel aklına gelir. Ve Hegel, meşhur olarak, 
mutlak ruhun diyalektik gelişimini tarihe ve coğrafyaya bağlamıştı. 
Hegel‘e göre, ruh, geliştikçe ve coğrafik merkezini değiştirdikçe 
özgürlüğünü yaşayacaktı. Onun hesabına göre, tam özgürlük Alman 
devletinde gerçekleştirilecekti. Neyse ki, iyisiyle kötüsüyle, o ruh, 
Almanya’da kalmayıp kaldırmalarıyla (Aufhebung) devam etti. 
Hatta, ta Kalifornya’ya kadar geçip bir çeşit tam özgürlük bulduğunu 
söyleyebiliriz. Fakat, bu özgürlük Hegel’in öngördüğü gibi, kendi 
özgürlüğünü farkında olan mutlak ruh değil, anarşiye yaklaşan, 
şizofrenik  bir özgürlük oldu. Bu özgürlük belki Hegel’in öngördüğü 
gibi evrensel olmuş da, Hollywood’dan bütün dünyayı fetheden kültürel 

emperiyalizm şeklinde. Artık 
bu ruh mu cin mi belli değil; 
ruhsa, bana sorarsan artık, 
hasta, çürük bir ruh.

Erich Wolfgang Korngold, 
yahudi olduğu için Nazilerden 
kaçarak 1930lu yıllarda 
Kaliforniya’ya taşınınca tabii 
ki öyle değildi—Amerika 
daha altın çağını, küresel 
egemenliğini yaşayacaktı. 
Korngold da, konser müziğini  
bir kenara bırakarak, 
inanılmaz zengin geç Viyana 
romantik, yaldızlı stilini alıp 
tam Hollywoodlu bir besteci 
olacaktı. Gelecek parlaktı, 
yani. 

Fakat, tarihe geri 
baktığımızda-„Die Tote Stadt” 
ve „Die Kathrin” arasındaki 

farklara kıyaslayarak, mesela—o parlaklığın rahatsız edici taraflarını 
görebiliriz. „Die Kathrin”nın başında bir çift tanışıyor, ve hemen 
birbirlerine aşk ilan ediyor. Çeşitli engeller karşılarına çıkıyor ve 
ayrılmak zorunda kalıyorlar. Beş sene sonra, birbirleriyle ve arada 
geçen yıllarda büyümüş oğullarıyla kavuşuyorlar. Opera aşkla bitiyor 
„Die Tote Stadt”te olduğu gibi, operanın başında geçen, Francoise’ın 
söylediği bir aşk aryası, operanın sonunda da söyleniyor. Zaten, 
Kathrin, o aryayı tanıdığı için kavuşabiliyorlar. Çok “Hollywood” bir 
hikaye, yani. 

Fakat, “Die Tote Stadt”te olduğu gibi, burada bir dönüşüm 
hissettirilmiyor. Kathrin ve Francoise, operanın hemen başında birbirini 
sevdiler. Sonunda, yine de öyle. Yok öyle tekrar hayata kavuşmak, yeni 
bir perspektif kazanmak. Müzik de öyle. O “Marietta’s Lied,” nasıl 
dikkatimizi çekti, nasıl bir atmosfer oluşturdu, nasıl aklımda kaldı. “Die 
Kathrin”den öyle bir melodi kalmadı aklımda. Opera’nın bir yüzeyselliği 
var, adeta karakterlerin iç dünyalarıyla hiç bağ kurulmamış gibi. Bu 
Amerikalı Korngold’da, Viyanalı Korngold’da bulduğum şeyler yoktu: 
duygusal yoğunluk, dönüşüm, diyalektik: cilanalanıp paketlenmiş 
versiyonu vardı—yine, çok „Hollywood.” 

“Die Kathrin”, Hollywood’a geçmiş bir Korngold’un artık içi boş, sadece 
yüzeylerden ibaret, bozuk bir diyalektiğin ürünüyse, “Fire Shut up in my 
Bones”a öyle denemez. Burada parlaklık yok, çünkü. „Fire,” New York 
Times köşe yazarı Charles Blow’un anılarından yola çıkarak, Louisiana 
eyaletinde geçen gençliğinde yaşadığı aile ve aşk zorluklarını 
anlatıyor. Hikayenin merkezi diyebileceğimiz olay, genç Charles’ın 
kuzeni tarafından tecavüz edilmesidir, ve opera’nın başı ve sonu aynı: 
yetişkin Charles, tabancasıyla kuzeninden intikam almaya gidiyor. „Die 
Kathrin,” çok parlak bir Hollywood ise eğer, „Fire” Amerika’nın diğer, 
fakir, ırkçı, ve şiddet dolu bir iç yüzünü gösteriyor. 

“Fire” ilk başladığında, seveceğimi düşünüyordum. Chicago Lyric 
Opera’nın lobisinin, genel olarak operaya pek gitmeyen insanlarla 
dolu olması sevindiriciydi. Hikaye kesinlikle dramatikti, fakat aynı 
zamanda komikti. Örneğin, Charles’ın annesi bir tavuk fabrikasında 
çalışıyor; fabrikada “göğüs, kalça, bacak” diye, komik bir koro var; 
sonra Charles’in çapkın babası gelip aynı terimleri kullanarak çok 
farklı isteklerde bulunuyor. Müziğin de adeta diyelektik bir gelişmesi 
sergileniyordu: resitatif olarak, besteci Terrence Blanchard jazz 
unsurları kullandı—piyano, bateri, vamp, gibi. 

Fakat, “Fire” bir dönüşüme sebep olmadı. O zeki bulduğum müzikal 
teknikler hepimizi cezbedecek bir duygusal yoğunluk aktaramadı. Bu 
müzik nereye gidiyor, bu sahne için niye bu müzik seçilmiş, ancak işi 
götürmeye mi çalışmış besteci gibi sorular sorarak, ikinci ve üçüncü 
perdede sıkıldım, açıkçası. İlk perdede yine zeki bulduğum, Charles’in 
hep trio şekilde sahnede bulunması—yani, hem genç hem de yetişkin 
halleriyle, bir de anılarını ve iç sesini temsil eden bir soprano ile—
gittikçe karmakarışık buldum. O iç dünyasını ayrı ayrı göstermeden 
ses dalgalarıyla hissettireceksin, işte. Yani, “Die Kathrin”, karakterlerin 
iç dünyalarını yüzeysel, paketlenmiş bir şekilde sunuyorsa, “Fire”de hiç 
sunulmuyor, dışlaştırılamıyor. Her şey yerinde duruyor. Zaten, “Fire”in 
hikayesi de öyle: başladığı gibi bitiyor, adeta Amerika’nın muazzam 
sorunlarıyla da barışık olup kabul etmeliyiz mesaj verir gibi. Öyle bir 
diyalektik olamaz. 

Diyalektik deyince sadece Hegel değil, tabii, Marx da aklına gelir, 
tabii. Bu operaların Marxist bir analizini yapacak olursak, belki 
“Die Katrin”in ticarileştirilmiş bir duygusallık, „Fire Shut up in my 
Bones”un ideoloji bilinçsizlik sunduğunu söyleyebiliriz. Amerika, 
küresel kapitalizmin merkezi olduğuna göre, öyle bir yorum tutarlı da 
olurdu. Ben yalnız o kadar ortodoks bir yorum yapamam. Her zaman 
şaşırabiliriz, beklenmedik dönüşümler olabilir. Umarım, bir sonraki 
opera ziyaretimde, nerede olursa olsun, izleyicileri alıp, karakterlerin 
duygularıyla harmanlayan ses dalgaların oluşturduğu yeni atmosferlere 
götürülüp, dönüşüm yaşamış olan yeni kendime şaşırabilirim. 
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Şeytanın ‘Kör‘ Dediği
Feridun ERTAŞKAN

Caz tarihinin en aykırı sanatçılarından Charles Mingus’un yüzüncü 
yılını kutluyor oluşumuz -ki Mingus 1979’da genç sayılacak yaşta 
hayata veda etti- benim neslimin de giderek yaşlandığını hatırlatıyor 
bana.

Günümüzün 70 yaş kuşağı caz piyanistlerinden Fred Hersch’ün -o da mı 
yaşlandı yoksa!- anılarındaki Mingus ile ilgili bölümü ilk okuduğumda 
beni çok etkilemişti. Bilen bilir, Mingus’un korkutucu bir kişiliği vardı. 
Gözü kara, kavgacı, uzlaşmaz, hesapsız kitapsız biri olarak anlatılırdı. 
O an yanlış düşünüyor olsa dahi gözünü kırpmadan ağzına geleni 
söyleyen, kavgaya dalan -çok kafa göz patlattığı konuşulurdu- ama bu 
huysuzluğunun da sıkıntısını, cefasını çeken biriydi. Hep öyle anlatılır.

Fred Hersch 1970’lerin başında henüz genç bir caz piyanist adayı 
olarak Manhattan’ın gözden uzak bir piyano barında akşam üstü 
müziği yapıyor, yapıyor ama caz çalıyor, lay lay lom müzik değil. Bir 
triosu var, küçük bir bar -bizde zaten yoktur ama New York’da böyle 
piyano barlar kaldı mı bilmiyorum- ve barda az sayıda insan, onlar da 
zaten müziği dinlemiyor.

Fred Hersch genç bir piyanist olduğu için -hani kazara ünlü bir caz 
müzisyeni gelir neme lazım diye-  gözden uzak olmasını severmiş 
buranın. Belki kendine güveni azdı ve sanırım zaten çekingen bir 
kişiliği var. Her neyse... Ama, Hersch bu gözden ırak piyano barında 
çalarken tam da korktuğu gibi bir akşam üstü bara Charles Mingus’un 
geleceği tutar. Ansızın, randevusuz filan pat diye dalar, öyle böyle biri 
de değil; Charles Mingus ve bir ayağı da alçıda sekiyor.

Şimdi size, artık ne kadar becebilirsem, sinematik bir anlatımla aynı 

günlerin bir başka açıdan yansımasını yine Fred Hersch’ün piyano 
barındaki o akşama bağlayarak anlatmaya çalışacağım.

Mingus’un ayağının sektiğini söyledim. Evet, ayağının sekme hikâyesi 
ile Hersch’ün piyano barına gittiği dönem aynı günlere mi denk geliyor 
emin değilim ama öyle zannediyorum. O dönem Mingus’un oturduğu 
apartman dairesinin evsahibi ile anlaşmazlığı var, adam Mingus’u 
evden çıkarmak istiyor ya da daha fazla zam... Evsahibiyle her 
karşılaşması kavgaya dönüşüyor, Mingus zaten pabuç bırakmayan 
biri, evsahibine mi eyvallah edecek.

Hikâye buradan itibaren biraz karışıyor. Yukarda dediğim gibi, ben 
size iki farklı olayı aynı tarihlerde olduğu varsayımından hareketle 
birleştirerek anlatmaya gayret ediyorum.

O günlerde genç bir üniversite öğrencisinin ise Mingus ile röportaj 
yapma gayreti var ve büyük usta, genç öğrenciyi oturduğu apartman 
dairesine davet etmiş. Ben bu öğrencinin -ki sonradan sanırım ünlü 
bir gazeteci ya da akademisyen oldu- anılarına denk geldim ve ondan 
okudum. Genç gazeteci randevulaştığı saatte Mingus’un evine gidince 
evin kapısı açık, ortalık dağınık ve Mingus’u sinir küpü şeklinde elinde 
bir av tüfeğiyle söylenerek ordan oraya gidip geldiğini görünce ve 
ününü de bildiğinden, fısıltı halinde kokarak ‘müsait değilseniz sonra 
da gelirim’ diye ancak mırıldanabilmiş. Çocuğun endişesini anlayan 
Mingus ise, korkma, elimdeki tüfek boş, ev sahibine sinirlendim, sana 
denk geldi, taşınmaya çalışıyorum ev ondan dağınık diye yatıştırmaya 
çalışır.

Röportaj başlar ama Mingus her zamanki gibi atarlı... Yayıncısından 

Charles Mingus 100 YaşındaCharles Mingus 100 Yaşında
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(müzik şirketleriyle kavgası hiç bitmedi Mingus’un, sırf bu yüzden 
kendi müzik şirketini kurdu ama böyle asabi biri o işi de iyi idare 
edebelir mi sanki?) ev sahibine bu sinirden herkes nasibini alıyor ve o 
av tüfeği de her daim elinde, tabi çocuğun da gözü tüfekte. Böyle bir 
röportaj unutulmaz bir anı olmamış mıdır sizce de.

Ama, sinema filmleri için söylenen meşhur bir söz vardır; ‘duvarda 
dekor olarak duran bir tüfek varsa o tüfek oyun bitmeden mutlaka 
patlar’.

Genç röportajcının akıbeti de öyle olur. Konuşma esnasındaki bir 
sinir anında Mingus boş sandığı av tüfeğinin tetiğine hırsla basar ve 
kimseyi değilse de kendini yaralar, ayağından vurulur. Genç gazeteciyle 
hastaneye koşturmalar vs.

Olayın başına, Fred Hrsch’ün barına geri dönelim. İşte, Mingus barın 
kapısından ayağını tıpkı ürkütücü kaptan Ahab gibi sürükleyerek bara 
girdiğinde gencecik Fred Hersch’ün korkusunu varın siz hayal edin.

Hatta Fred başta içeri girenin Mingus olduğundan emin olamamış, ne 
işi var onun bu kıçıkırık barda gibisinden düşündü sanırım.

Ama gelen ta kendisi; Charles Mingus.

Fred Hersch çalmaya devam ediyor ama korkudan adeta altına 
kaçıracak gibi, ne yapsa, ne etse de Mingus’a görünmese... ya 
çağırırsa... ya bir şey derse...

Bir ara çalar gibi yapıp piyanonun altına bile girdiği olmuş. Abartı 
sanmayın aynen böyle anlatıyor.

Neyse uzatmıyayım. Gece Fred Hersch’ün korktuğu kadar olmamış. Bir 
süre sonra Mingus’un dikkatini çekmiş tabi, hatta konuşmuşlar, yanına 
giderken muazzam çekinik imiş. Ona bir takım tüyolar vermiş vs.

Charles Mingus bu yıl 100 yaşına girdi.

Sanatın diğer türlerinde olduğu gibi cazda da doğuştan orijinal kişilikler 
eskisi kadar yok artık. Ben 1980’li yıllarda Cağaloğlu gazetelerinde de 
çalıştım, yayınevlerinde de, reklam ajanslarında da, emin olun, bugün 
artık hiçbiri hayatta olmayan çok renkli insanlar tanıdım. Elbette bu 
insanların hepsi benim babam yaşında hatta daha büyüktü. Birgün 
fırsat olursa Tercüman gazetesinde 23 yaşında bir sayfa sekreteri 
olarak çalışırken zamanın ünlü karikatüristi Cafer Zorlu’nun bana 
anlatırken resmen gülmekten altıma ettiğim anılarından küçük bir 
kısmı size de anlatırım.

Cazda da böylesi doğuştan orijinal ve renkli insanlar pek kalmadı 
gibime geliyor. Muhtemelen sonuncusu piyanist Harold Mabern’dü. O 
da geçen yıl öldü.

Bu yıl Mingus’un doğumunun yüzüncü yılı olarak kutlanacak. Bu notları 
okuyan olursa dinlerken hatırında olsun isterim.
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Sihirli Köşe
Birce POLAT

Laurel E. Fay’in babasına ithaf ettiği kitabı, tüm hayatı boyunca 
üzerine derin araştırmalar yaptığı besteci Dmitri Shostakovich 
üzerine çok boyutlu bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Dmitri 

Dmitriyevich’in günleri ve saatlerini birebir yansıtan bu eser, bahsi 
geçen bestecinin hayatını tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. Kitabın 
ana izleği işine aşık bir Rus müzik insanının, müziği ana motivasyon 
olarak edinmesini konu alıyor. Döneminin tüm zorlukları ve baskısına 
direnerek parlamayı başaran besteci, Laurel E. Fay’in kalemiyle tarafsız 
ve ölçülü bir üslupla şeffafça okura anlatıyor kendini. Yazar Fay, kitabı 
kesintisiz bir zaman çizelgesi üzerinden işliyor, geçmişten geleceğe 
akan bir nehir olarak bestecinin hayatını portreliyor. Kitabın başlıca 
tezi Fay’in bu cümlesinde gizli: Shostakovich yaşadığı dönemin Sovyet 
Rusya’sında aslında bir yarı-tutuklu olarak yaşadığının tamamiyle 
farkındaydı. Besteci, kendine müziğin büyülü dünyasında bir yuva 
buldu ve baskıdan ancak bu şekilde teselli bulabildi. Müziği sayesinde 

tüm siyasal rejimlerin ve dönemsel 
doktrinlerin üstüne yükseldi. Yalnızca 
hiçbir zaman terketmediği ülkesine 
duyduğu aşk için - anayurdu Rusya 
için… (Yazar, Rusların ve Türklerin 
yurtları ile ilgili anaerkil bir terim olan 
anayurt kelimesini kullandıklarını 
belirtir. Buna karşın mesela Almanlar 
baba yurdu derler (Vaterland). Yine 
Anglo-Sakson kültüründe “patriot” 
yurtsever kelimesi Pater yani baba 
sözcüğünden türemiştir. Türk ve Rus 
kültüründeki anaerkil öğeler benzer 
müzik zevklerinin oluşmasında büyük 
rol oynar kanımca…) 

“Çok çalışmak, tüm hastalıkların tek ilacıdır.” Aleksandr Solzhenitsyn. 
One Day in the Life of Ivan Denisovich. 

Kitap 1906’dan 1975’e kadar uzanan büyük bir hayat çizgisini izlerken, 
bestecinin hayatında rol almış tüm kişilerin kısa özgeçmişlerini de 
sayfaların arkasına eklemeyi unutmuyor. Eserin sonunda bulunan 
detaylı bir fihristin yanı sıra Sovyetler Birliği haritaları, Leningrad 
(bugünkü St. Petersburg) ve çevresi görselleri kitabı zenginleştiren 
keyifli öğeler arasında… 

1906-1919 arası Dmitri’nin çocukluğunu anlatan ilk bölüm, bestecinin 
iki büyük devrim arasında doğduğu bilgisini vurgulamadan geçmiyor. 
Mitya (Dmitri) sevgi dolu, kalabalık bir ailede Tchaikovsky, Beethoven 
ve Rachmaninov’un müziklerini dinleyerek büyüyor. 1905 ve 1917 
devrimleri bestecinin ilk yıllarına damgasını vuran çok önemli olaylar 
olarak karşımıza çıkıyor. Lenin’in St. Petersburg Finlandiya Tren 
İstasyonu’na gelişi gibi tarihsel dönüm noktaları bestecinin çocukluk 
anılarını süslerken, devrimin ruhu ve ayak sesleri küçük bir bireyin 
sokaklarda hissetmeden geçemeyeceği türden önemli yapı taşları… 
Küçük bestecinin önemli Rus müzik insanlarından Glazunov ile 
tanışması, ilk kompozisyonları ve ilk halk konseri çocukluk yıllarının 
önemli dönüm noktaları olarak sayılıyor. 1919-1926 yılları arasında 
Konservatuvar Yılları olarak portrelenen zaman aralığında Dmitri’nin ilk 
okul yılları, devrim sonrası dönemi bizlere yansıtıyor. Shostakovich’in 
kendi sözlerinden dinliyoruz: “Tüm zorluklara rağmen o yılları sıcacık 
bir sevgi seli olarak hatırlıyorum. Çok iyi müzikler dinlerdik ve hep 

beraber çalardık.” Yazar Fay, bestecinin batıl inançlara olan bağlığını 
dile getiriyor: Shostakovich tıpkı annesi gibi el falı okumayı seviyor 
ve ilginç inançlara ve totem tarzı düşüncelere bağlı bir Rus. Diyor 
ki: “Evliliğin tamamen yasaklanması ve ortadan kalkması bir ütopya 
olurdu… Ancak… Aşk bedava…” 1926, bestecinin hayatında çok 
önemli bir nokta olarak vurgulanıyor. Dmitri Dmitriyevich, bir senfonik 
kompozitör olarak vaftiz edilir ve yeni bir dönem başlar.

“Hapishanede olduğun için sevin! Orada ruhunla ilgilenebilecek 
zaman bulacaksın!” Aleksandr Solzhenitsyn. One Day in the Life of 
Ivan Denisovich.

1926-1928 arası dönemde 
Shostakovich, ilk piyano 
sonatını yazıyor, Lenin’e 
büyük ilgi duyuyor ve 
inançlı bir yurttaş ve 
müzik işçisi olarak 
fabrikalarda konserler 
veriyor. İşçilerin müziği 
ile ilgili geri dönüşlerini 
test ediyor. Bu dönemde 
Sovyetler’in yükselişine 
tanık oluyoruz: Petrograd 
şehrinin ismi Leningrad 
olarak değiştiriliyor. 
Shostakovich, hayatının 
bu erken döneminde dahi 
bir eseri baştan sona 
kafasında yazar, bitirir ve 
o şekliyle kağıda dökerdi. 
Taslaksız, düzeltmesiz 
çalışırdı ve ilham bir anda 
gelirdi. Besteleme süreci 
uzamazdı. Çağdaşları 
onu kıskanırdı: Besteci, bütünsel bir konsantrasyon, odaklanma, 
çevresinde olup biteni duymadan çalışabilme, sonsuz bir disiplin ve 
hız ustasıydı adeta… Çevresindeki insanlar ona hayranlık duymadan 
edemezlerdi: “Dmitri, beyninde duyduğu müziği piyanoda kesintisiz 
olarak çalıverirdi. Sessizlik ya da sükunete ihtiyaç duymazdı. 
Kalabalığın orta yerinde dahi beste yapabilirdi.” 

1929-1932 yılları arası Shostakovich’in hayatında ilklere sahne oluyor. 
Besteci, Sovyet filmlerine müzik bestelemeye başlıyor. Eserlerinde 
“grotesk” öğeler ağır basmaya başlıyor, notalarının sesi olgunlaşıyor. 
Opera besteleme fikirleri baş gösteriyor. Besteci kendini anlatıyor: 
“Ben Sovyetler Birliği’nde yaşıyorum, burada aktif olarak çalışıyorum. 
Bu nedenle işçiler ve köylülerin de anlayabildiği bir müzik yazmalıyım. 
Eğer onlar beni anlamıyorlarsa işimi iyi yapmıyorum demektir ve ülke 
dışına gönderilmeye mahkum olurum.” 1920’lerin kültürel Rusya’sını 
ve sosyalist düşünceyi böylelikle anlamış oluyoruz. 1930’lardan 
itibaren siyasi sahne ağırlaşmaya başlıyor ve sanatçılar üzerindeki 
baskı artıyor. Sovyet Besteciler Birliği kuruluyor ve beste yapmanın 
formülleri, çerçeveleri daha sert bir şekilde kontür kazanmaya başlıyor. 
Bu da demek oluyor ki, Shostakovich için karanlık bir dönemin ayak 
sesleri duyuluyor…

Laurel E. Fay’in “Shostakovich: A Life”Laurel E. Fay’in “Shostakovich: A Life”
Kitabı Hakkında DüşüncelerKitabı Hakkında Düşünceler
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‘Vivace’ Gözüyle
Leyla ÖZGÜR

Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şube Başkanı İlhan Akyunak: 
“İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak beraberce planladık bu 
süreci. Bir protokol imzalandı ve uzun yıllar sürmesini umut ettiğimiz 
güzel bir başlangıç oldu hepimiz için. Festivale profesyonel ve amatör 
her düzeyde çoksesli koro (minikler, çocuk, gençlik, yetişkin, kadınlar, 
erkekler vb. korolar) katılabilir.” 

Konser Arkası: Asıl amacınız nedir bu ve benzeri 
çalışmalarda?

İ. Akyunak: Amacımız; çoksesli koro müziği aracılığıyla ulusal 
müziğimizin evrensel boyut kazanmasına katkılar sağlamak, bu 
konuda çalışan koro, koro şefleri ve müzik eğitimcilerine, etkinliklerini 
sergileme fırsatı vererek özendirmek, festivallerimizde yapılan 
konser etkinlikleriyle korolar ve üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri 
güçlendirmek, konser, radyo ve TV yayınları aracılığıyla da insanımıza 
Türk ve dünya koro edebiyatından seçkin koro müziği örneklerini 
dinletebilmektir.  Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin yegâne ilkesi 
budur. İzmir Büyükşehir Belediye’mizin vizyonuyla da birleşince 
İzmir’de uzun yıllar devam edecek kalıcı bir festival olacağına 
inanıyoruz…

Konser Arkası: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire 
Başkanlığına bağlı, Etkinlik ve Organizasyon şube Müdürü Fulden Bak 
karşılıyor bu kez bizi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin genç sanatçılardan 

oluşan aydınlık yüzleri ile sohbetimiz. Kendisi de heykeltıraş olan 
Fulden Bak; 11-15 Mayıs tarihleri arasındaki bu etkinliğin İzmir’de 
ilk kez gerçekleşiyor olduğunu ve etkinliği iki mekâna böldüklerini, 
Cuma günleri AASSM; Senfoniye tahsisli olduğu için, üç gün Elhamra 
Sahnesinde, son iki günün de Saygun’ da gerçekleşeceğini anlatıyor. 

SALONLARDA KALMASIN, SOKAĞA TAŞSIN

Fulden Bak: ”Festivali, şenlik havasında sunmak istediğimiz için 
çoksesli korolar kültürünü de şehre yansıtmak istiyoruz. Türker beyle 
birlikte çoksesli koroları öğrenmeye başladım açıkçası. Kendisi 
orkestra şefliği mezunu ve ciddi bir kültür birikimi var. Bu proje fikri de 
zaten hem Türker beyden hem de Polifonik korolardan geldi.”       

Konser Arkası: Türker Barmanbek; İzmir B.B. Çoksesli Kadın 
Korosu şefi ve eğitmeni! 

T.Barmanbek: “Ankara, İstanbul, Denizli, İskenderun, Lüleburgaz, 
Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Aydın, Antalya, Balıkesir, Karabük, 
Safranbolu, Samsun, Trabzon, Kahramanmaraş, Kocaeli, Edirne gibi 
şehirlerden başvurular... Bu ilk yıl için büyük başarı. Umarım bunu devam 
ettiririz. Çünkü iki yıldır korolar çalışmıyor. Ankara 24 yıldır, İstanbul’da 
Maltepe Belediyesi – SANSEV ile yedi yıldır gerçekleştiriyor. Esasında 
çok kültürlü İzmir’e, Çoksesli Korolar Festivali çok yakışıyor.

“TÜRKİYE POLİFONİK KOROLAR ŞENLİĞİ” çok kültürlü, çok sesli ve çok renkli bir kentte, İZMİR’de bu yıl…

Konser Arkası: Şenliği; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi üstleniyor. Değerlendirme kurulu 
ise; koro sevdalısı önemli akademisyen, koro şefleri ve bestecilerden oluşuyor. Üstelik bu etkinlik bir yarışma değil… Amaç; 
Türkiye’deki tüm koroları bir araya getirerek bilgi, deneyim ve koro müziklerinin paylaşılması ile koro severlerin, dostluklar 
kurması…

İZMİR’DE ŞENLİK VAR…İZMİR’DE ŞENLİK VAR…
İzmir  Yine Çok RENK, Çok SES, Çok NEFESİzmir  Yine Çok RENK, Çok SES, Çok NEFES
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İzmir’de sistemli olarak, arkasında Belediyenin desteğiyle olabilecek 
bir festival yoktu. İzmir’de sanatsal anlamda 5-6 bin kişi etkileşime 
girecek. Festival gerçekleştiğinde çok geniş katılımlı olacak. Daha 
turizm kısmı var tabii. 2400 kişiden söz ediyoruz. Şefler ve izleyiciler 
dahil değil. Tüm şehri kapsayacak bir festival planladık. 

Gerçekten çok heyecan verici. İnsan sesinin enstrümana dönüşmesini 
ve saf halini görüyorsunuz. İstiyoruz ki sokaktaki insan da çoksesli 
korolarla tanışsın. O yüzden bu festivali zenginleştirecek yan 
faaliyetleri de planlama aşamasındayız. Örneğin açılış günü korolarla 
birlikte kortejimiz var” 

HERKES ŞARKI SÖYLEMELİ AMA EVRENSEL BOYUTTA

Konser Arkası: Düşünsenize Kıbrıs Şehitlerinde, Kızlarağası hanında, 
Karşıyaka sahilinde Kemeraltı ve Kültürparkta farklı noktalarda, kısa 
performanslar sunan korolar…Çok güzel olmaz mı… Kortej dışında 
planlananlar “Konsere gelemeyen insanların ayağına da götürmek 
istiyoruz koroları” diyorlar Fulden Bak ve Türker Barmanbek …

“Salonlarda kalmasın. Sokağa taşsın derdindeyiz” Koronun gücünü, 
takım/ekip çalışmasını, birlikte şarkı söylemeyi, birlikte nefes almayı 
hissedip, izleyicilere bunu aktarmak! Ve derneğimizin esas sloganı şu: 
Herkes Şarkı söylemeli. Ama evrensel boyutta! Bizim de amacımız 
insanları koro müziği sayesinde buluşturmak ve o ruhu izleyiciye 
aktarmak”…

Türker Barmanbek: 24 yıldır Ankara’da düzenlenen Türkiye Polifonik 
Korolar Festivalinde şöyle köprüler de kuruluyor. Kendimden örnek 
ile; o festivale 9 kez korist olarak, 7 kez de şef olarak katıldım. 
Konservatuarda koroya katılan bir çocuk mezun oluyor, kendi 
korosunu kuruyor ve sonra şef olarak katılıyor… Böyle bir network var

İZMİR BİR KADIN ŞEHRİ

Fulden Bak: Yeni kurduğumuz Çoksesli kadın koromuz var. Türker 
bey yönetiyor. Onunla katılacağız festivale. Ayrıca çocuk koromuz 
da var.

T.Barmanbek: Türkiye’de bir elin parmakları kadar kadın koroları..  
Kadın korosu geleneği yok. Ciddi çalışan ve bizi yurtdışında da 
temsil edem SİRENE korosu var 10 yıldır. Kadın korosunu, Türkiye’de 
çok yaygın olmayan bir koro olduğu için kuralım dedik. Tabii biz yola 
çıkarken karma ve gençlerle korolar oluşturmak istedik. Burası bir 
‘Kadın Şehri’ ve yaygın olmadığı için kadın korosu kuralım istedik. 
Diğer hedeflerimiz içinde çok daha farklı, kapasitemiz içinde korolar 
oluşturmak da var. 

Konser Arkası: Festivale ilişkin kurallarınız var mı sorumuzu da T. 
Barmanbek şöyle yanıtlıyor:

“Eşitlik ilkesiyle her koro minimum 10dk, maksimum 20dk sahnede 
kalacak… Tavsiyelerden birisi tüm koroların birbirini dinlemesi, özel 
korolar, ilkokul ve minikler koroları var. 5/7 yaş ODTÜ’nün örneğin…
Festivale; kurallara aykırı bir koro katılamıyor ve başka alanlara 
yönlendiriliyor. Türkiye’de bu mesleği yapan birisi olarak beni çok 
heyecanlandıran konular bunlar…”

Konser Arkası: Etkinlik için yarışma değildir diyorsunuz?

Türker Barmanbek: Çünkü birinci amaç koroları birbiri ile yarıştırmak 
değil, etkileşim. Bu işin kültüründe paylaşmak olduğu için ve dünyadaki 
örnekleri de böyle zaten...Her koronun farklı bir rengi var. Halk müziği 
söyleyen bir Estonya korosunu Bach söyleyen, kantat söyleyen bir koro 
ile yarıştırmaktan ziyade, ayrı lezzetler almak dünya koro camiasındaki 
durum…
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BİRLİKTE MÜZİĞİ PAYLAŞMAK 

İlhan Akyunak: Türkiye Polifonik Korolar Derneği olarak 24 yıl boyunca 
Ankara’da düzenlenen festivalimizin geleneksel bir ilkesidir bu… 
Buradaki yegâne arzumuz yarışmaktan ziyade “müziği paylaşmak”

Konser Arkası: Festivalde performanslar sırasında hangi özellikler 
dikkate alınıyor? Her koronun da başarılı bulunduğu alanda alacağı 
bir plaketi, başarısı olacak sanırım. Değerlendirme kurulu tarafından 
bir özelliğin takdir ediliyor olması çok önemli gibi. Başarısız koro 
olmaması fikri de çok güzel. Ne dersiniz?

İlhan Akyunak: Festivalde yer alan korolarımız, birbirleriyle 
yarışmaksızın, 15 ayrı müzikal dalda “Festival Değerlendirme Kurulu” 
tarafından değerlendirmeye tabi tutularak, aldığı en yüksek puana 
ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilmektedir. Bu sanatsal 
ödüller arasında herhangi bir önemlilik sıralaması söz konusu değildir. 
Her ödül birbiriyle eşit sanatsal değerdedir. Müzikal değerlendirmeler 
sonucunda verilecek ödüllerimiz de şu şekilde; 

Çağdaş (atonal - anarmonik) yapıt yorumlamada başarı ödülü,

Çalgı eşlikli yapıt yorumlamada başarı ödülü,

Çocuk şarkısı yorumlamada başarı ödülü,

Çoksesli Halk müziği yorumlamada başarı ödülü,

Diksiyon - artikülasyon, anlaşılırlık başarı ödülü,

Entonasyon, homojenlik ve koro tınısı başarı ödülü,

Madrigal yorumlamada başarı ödülü,

Müzikalite - müzikal dinamikler başarı ödülü,

Özgün yapıt yorumlamada başarı ödülü,

Program zenginliği ve çeşitlilikte başarı ödülü,

Ritmik beraberlik, ritmik uyum başarı ödülü,

Sahne hakimiyeti, koro disiplini ve görünümde başarı ödülü,

Sololu yapıt yorumlamada başarı ödülü,

Üç ya da daha çoksesli çocuk şarkısı yorumlamada başarı ödülü,

Yapıtı yorumlamada koro-şef uyumu başarı ödülü,

Festival başvurularımız an itibarıyla sona erdi. 11-15 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek festivalimizi iki farklı merkeze dağıttık. 
Böylelikle sadece tek bir noktaya değil, tüm şehre hitap etmeyi 
düşünüyoruz. Tüm İzmir halkı, korolarımızı 5 gün boyunca 11-
12-13 Mayısta Elhamra Sahne ve 14-15 Mayıs ta AASSM’de gelip 
dinleyebilirler.” Programı da Polifonik Korolar İzmir Şubesi ve İzmir 
B.Belediyesi sayfalarından takip edebilirier.

Konser Arkası: Değerlendirme kurulu kimlerden oluşuyor?

İlhan Akyunak: Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe, Burak Onur 
Erdem, Seval Köse, Ahder Destan, Mustafa Apaydın, Müge Sever, Suna 
Çevik, Hasan Uçarsu, İbrahim Yazıcı olmak üzere on kişiden oluşuyor…

Konser Arkası: Aralarında Akademisyenler, orkestra ve koro şefleri, 

besteci ve müzik eğitmenleri de olan hepsi koro müziği sevdalıları 
değerlendirme kurulundan önemli bir kimliği vurgulamadan olmazdı.. 
Kimbilir belki İzmir’de kendisiyle bizzat tanışma fırsatı da bulabilirsiniz

ULUSALDAN EVRENSELE VE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEMEK: 
MUSTAFA APAYDIN!

Eğitimci ve çocuk şarkıları bestecisi Saip Egüz hocanın ‘Seninle 
korolar çok ileriye gidecek’ vasiyetini yerine getiren, kendi sözleriyle 
‘Yüce Atatürk’ün yüce öngörüsüyle, Musiki muallim mektebiyle 
başladığı yolda, koro eğitimi ve yönetimi konusunda kendimi nasıl 
eğitebilirim hedefine kilitlenen ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli 
Korosunda korist, eğitimci ve şef olarak(1970-1996), 20 yıl  TRT 
Çoksesli Gençlik Korosunu yöneten (1983-2003), TRT Çocuk ve 
Gençlik Korosu Müzikleri Araştırma ve Repertuar kurulu üyeliği 
olan, MÜZED 2011 Müzik eğitimcileri Hizmet Ödüllü ve (1996-2020) 
Türkiye Polifonik korolar Derneği Kurucu ve halen Genel Başkanı, Şan/
Koro Eğitmenliği ve yönetimi alanında Akademisyen, ve bu şenlikte 
değerlendirme kurulu üyesi de olan Prof.MUSTAFA APAYDIN’A 
TEŞEKKÜRLERİMİZLE

AYRICA: Türkiye Polifonik Korolar Onursal Başkanı NEVİD KODALLI 
(1925-2009) ve

Cumhuriyetin ilk bestecilerinden, öğretmen FAİK CANSELEN’e 
(1908-2009) 
SAYGILARIMIZLA
KONSER ARKASI
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Paris’te ılık bir bahar akşamı... Kentin zengin semtleri şık giyimli 
kadınlar ve erkeklerle dolu. Uğultulu kalabalıklar, konser ve 
opera salonlarının önünde son günlerin en sevilen eserleri, 

sanatçıları hakkında konuşuyor. 

Otuz üç yaşındaki İtalyan besteci Vincenzo Bellini, şehrin gözde 
mekânlarından birine gitmek üzere evinden çıktığında gösterişli 
giysiler içindeki hanımların, beylerin hayranlık dolu bakışlarıyla 
karşılaşıyor. Onlara belli belirsiz gülümseyip yoluna devam ediyor. 
Ilık bahar akşamının içinde hızlı adımlarla yürüyor da yürüyor... Ta ki 
gideceği yere varıncaya kadar...

“SEN BİR DÂHİSİN BELLİNİ”

Kalabalık salonda kimler yok ki... Ressamlar, şairler, yazarlar, 
besteciler, gazeteciler, güzel kadınlar... Akşam ışıltılı bir nehir gibi 
akarken Bellini, meşhur Alman şair Heinrich Heine ile yüz yüze 
geliyor. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalan şairin zor günler geçirdiği 
yüzünden belli. Çatık kaşları ve asık yüzüyle salonun orta yerinde bronz 
bir heykel gibi kaskatı duruyor. Neden sonra Bellini’nin yanına gidiyor 
ve “Sen bir dâhisin,” diyor. O sıralar I Puritani operasıyla kazandığı 
başarının keyfini süren genç ve yakışıklı besteci tam teşekkür etmeye 
hazırlanırken Heine’nin sözlerinin devamıyla sarsılıyor: “Fakat sana 
verilen büyük yeteneğin bedelini erken ölerek ödeyeceksin. Tüm büyük 
dâhiler erken ölmüştür. Tıpkı Mozart ve Raphael gibi.”

Bellini’nin bu sözlerin etkisinden uzun süre kurtulamamış olması 
kuvvetle muhtemel. Belki de insan ruhunun gizemli kuytularını 
müziğiyle tasvir eden bu özel adam, geceleri kâbuslarından uyandığında 
şairin uğursuz kehanetini anımsıyor ve titriyordu. Heine’nin öngörüsü 

gerçekleşip de Bellini, bir arkadaşının Paris eteklerindeki villasında 
dizanteriden öldüğünde takvimler 23 Eylül 1835’i gösteriyordu. Heine, 
haberi alınca ne hissetti acaba? Üzüldü mü, dehşete mi düştü yoksa 
kendisine mi kızdı? 

“GÜNBATIMI KADAR MELANKOLİK”

Zaman geçti ve insanlığın görüp gördüğü en romantik operaların 
bestecisi Vincenzo Bellini’nin görüntüsü Heinrich Heine’nin 
hafızasında her daim canlı kaldı. Şair, yıllar sonra onu tarif etti: “Cansız 
bir görünümü vardı. Topuklu ayakkabıları ve ipek çoraplarıyla tıpkı iç 
çekiş gibiydi.” 

Yayıncı Léon Escudier ise Bellini hakkında “Melekler kadar tatlı, şafak 
vakti kadar genç ve günbatımı kadar melankolik” demişti.  

Bellini’nin Romantik İtalyan Operası’nın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu kim inkâr edebilir. Onun güzel ezgilerini 
heyecanlanmadan dinlemek mümkün değil.

Paris  ve  Heinrich  Heine’nin  KehanetiParis  ve  Heinrich  Heine’nin  Kehaneti
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Bellini’nin Romantik İtalyan Operası’nın en önemli temsilcilerinden biri 
olduğunu kim inkâr edebilir. Sanatçı, o kadar güzel, etkili ezgiler yarattı 
ki heyecanlanmadan dinlemek mümkün değil. Norma operasının 
meşhur aryası Casta Diva’yı iyi bir sopranodan dinleyip de sevmeyen 
biri olabileceğini tasavvur edemiyorum. Mesela Maria Callas’tan, 
Leyla Gencer’den, Joan Sutherland’dan, Anna Netrebko’dan… Peki ya 
La Sonnambula’nın, I Puritani’nin güzel soprano aryalarına ne demeli?

BEL CANTO’NUN BÜYÜK TEMSİLCİLERİNDEN

Bellini, kuşkusuz büyük bir yetenekti. Onun eserleri, güzel insan 
seslerinin tüm renklerini gösteren devasa bir aynadır. Müziği duyguyla, 
coşkuyla, anlatım gücüyle doludur. 

Onun, Rossini ve Donizetti ile birlikte İtalyacada “güzel şarkı 
söylemek” anlamına gelen Bel Canto stilinin en büyük temsilcilerinden 
biri olduğunu da söylemeden geçmemek gerek. Heinrich Heine’nin 
kehanetinden aylar sonra dünyadan ayrılan Bellini, kelimenin tam 
manasıyla ‘harika çocuk’tu. 1801 senesinin 2 ya da 3 Kasım günü 
Sicilya’nın doğusundaki Catania’da, müzisyen bir ailenin oğlu olarak 
doğdu. Ne kadar doğrudur bilinmez ama bestecinin on sekiz aylıkken 
arya söylediğine, altı yaşındayken piyano çaldığına dair rivayetler var. 
Gün geldi güzel besteler yapan genç büyüdü. Aristokratların maddi 
desteğiyle Napoli’ye gidip konservatuarda okudu. Sonra da peş peşe 
operalar besteledi. Besteci Gaetano Donizetti ile La Scala’nın müdürü 
Domenico Barbaia da onun hayranıydı.

SOPRANO GIUDITTA PASTA

Bellini’nin, La Sonnambula ve Norma operalarını bestelerken soprano 
Giuditta Pasta’dan ilham aldığı söylenir. İkisinin arasında duygusal 
bir yakınlık vardı, ama ilişkileri hep platonik olarak kaldı. Bestecinin 
duygusal yaşamı üzerindeki örtü kalktığında altından İtalyan müzik 
tarihçisi, müzikolog ve besteci Francesco Florimo çıkıyor. Bellini’nin 
ünlü bir besteci olduğu dönemde Florimo, Napoli Konservatuarı’nda 
öğrenciydi. Bellini, 1825 senesinde Francesco Florimo’ya “Senin 
varlığın benim için gerekli,” diye yazmıştı. Bu iki erkeğin fiziksel bir ilişki 
yaşayıp yaşamadığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz, ama o günden bu 
yana varlığını koruyan yazışmalar aralarındaki derin, duygusal bağın 
varlığını kanıtlıyor.

Bellini özel biriydi. Tam da bu yüzden müziğindeki derinlik ve 
duygusallık hâlâ insanları etkiliyor.
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Dünyaca ünlü Türk orkestra şefi Betin Güneş, yönettiği Turkish 
Chamber Orkestrası ile Avusturya Kültür Ofisi’nin  (ACF) ışıltılı 
salonunda  unutulmaz bir müzik şölenine imza attı. ACF yöneticisi 
Silvia Neureiter’in ev sahipliğinde  seçkin konukların katıldığı konseri 
unutulmaz yapan ise  1880 yılında kurulmuş olan “Mannergesangverein 
Eintracht 1880 Köln”  korosunun Betin Güneş’e sahnede eşlik 
etmesiydi.

Avusturya Kültür Ofisi’inde başlayan Betin Güneş Türk Oda Orkestrası 
ve Köln korosu konser zinciri; Adalar Sanat İnisiyatifi bünyesinde San 
Pasifiko Katolik Kilisesi Büyükada’da; Beylikdüzü Belediyesi İnsiyatifi 
ile BAKSM Beylikdüzü Sahnesinde ve Fethiye Belediyesi ile Fethiye 
Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezinde devam etti. Türkiye’de toplam 
4 konser veren ekip izleyicilere adeta müzik şöleni yaşattı.

Avusturya Kültür Ofisi’nde verdikleri konserin repertuvarı Verdi, Weber, 
Puccini, Mozart gibi klasik müzik sanatçılarının eserlerine ev sahipliği 
yaparken, aynı zamanda Betin Güneş’e ait bestelerden de oluşmaktaydı. 
Konserin sonunda seyircilerle birlikte söylenen “Memleketim” şarkısı 
dinleyicilerin de coşkuyla katılmasıyla konserde duygulu anlar yaşandı. 
Geneli çok coşkulu geçen konser tüm dinleyicelere yaklaşık 90 dakika 
süren Türk ezgileri ile batı klasik müziğin ustaca harmanlandığı 
eserlerden çok keyifli bir konser gecesi yaşattı.

Yaklaşık 45 kişiden oluşan orkestra ve koronun sahneye çıktığını bu 
konserde salonun tamamı dolu idi. Ve konserin onur konuğu ise İBB 
Başkanı Ekrem Imamoğlu eşi Dilek İmamoğlu, çocukları Semih ve 
Beren İmamoğlu idi.

Betin Güneş muhteşem enerjisi ve içten gelen samimi duyguları 
ile seçkin davetlilerine hem çaldıkları eserlerini tanıttığı hem de 
anektodlardan oluşan, Almanca ve Türkçe anlatımlı konseri ile tüm 
dinleyiciler tarafından konser sonunda uzun süre alkışlandı . 

Betin Güneş Kimdir?

Dünyanın her yerinde konserler veren Betin Güneş aynı zamanda 
dünyadaki birçok devlet orkestrasına şeflik yapmış, kendine ait 23 
adet senfonisi olan tek Türk klasik müzik bestecisidir ve sanatçısıdır.  
Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet 
Senfoni Orkestrası (Adana Senfoni Orkestrası), Bursa Devlet Senfoni 
Orkestrası ve Antalya Devlet Senfoni Orkestralarını da yönetmiştir.

Betin Güneş’ten ACF’de Keyifli KonserBetin Güneş’ten ACF’de Keyifli Konser

KL
ASİKOLİK
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12 Eylül 1957 İstanbul doğumlu Betin Güneş, 1964-1974 arasında 
İstanbul Belediye Konservatuarında Cenan Akın, Ferdi Ştatzer ve Ergican 
Saydam’dan dersler aldı. 1979’da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuarının yüksek piyano bölümünü, 1980’de kompozisyon 
bölümünü bitirdi. Konservatuarda aldığı müzik eğitiminin yanı sıra 
İstanbul Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bursu alarak müzik eğitimine 
1980’den itibaren Köln Yüksek Müzik Okulu’nda devam etti. 1985’te 
şeflik, 1986’da trombon sınıfından diploma aldı. Prof. Hans Ulrich 
Humpert ile elektronik müzik çalıştı. Bestecilikteki ilk başarısını, 
1987’de Fransa’nın Bourges kentinde yapılan 15. Uluslararası 
Elektronik- Akustik Yarışması’nda “Bilimde Her Şey Vardır” adlı 
yapıtıyla ödül kazanarak elde etti.

Bestelerinde raslamsallıktan, atonaliteye, değişken ritimlerden 
akustik ve elektronik çalgı birleşimlerine kadar yeni teknikleri 
denemektedir. Geleneksel melodi çizgisine bağlı kalmasa da, yeni-
Romantizm anlayışında bir senteze varma peşindedir.Yapıtları, çeşitli 
kompozisyon yarışmalarında ödüller kazanmıştır.

Kompozisyon ödülü kazandığı eserleri arasında Bourges Uluslararası 
Elektro Akustik Ödülünü aldığı elektronik yapıtı “Bilimde her şey vardır”, 
2,5 ve Bıdık orkestra yapıtı, yaylı sazlar için senfoni bulunmaktadır.

Betin Güneş Türkiye’deki Devlet Senfoni Orkestralarının yanı sıra 
Scottish Chamber Orchetra,WDR Orkestrası,Philharmonie Köln ve 
değişik birçok orkestrayı yönetmiş ve eserleri Berlin Filarmoni ve London 
Filarmoni gibi orkestraların solistleri tarafından seslendirilmiştir.

Uluslarası piyano ve trombon yarışmalarında jüri üyeliği yapan 
Betin Güneş  1988 yılından bu yana Köln Senfoni Orkestrasının ve 
Emseble Mondial Oda Orkestrasının şefi olarak çalışmaktadır. 1989-
1995 yıllarında Bayer Üflemeli Çalgılar Orkestrasını yönetmiştir. Aynı 
zamanda Mondial Filarmoni Orkestrasının ve Türk Oda Orkestrasının 
(Turkish Chamber Orchestra) şefi olarak çalışmaktadır.

Betin Güneş radyo ve televizyonda sayısız konser vermiş ve birçok 
CD´si WEA ,EMI Electrola,Telos, Audite gibi firmalarla tarafından 
yayınlamıştır. Ayrıca Avrupa, Asya ve ABD’de konserlere solist, 
orkestra şefi ve besteci olarak katılmıştır. Yapıtları arasında 23 
senfoni, elektronik müzik, solo yapıtlar ve oda müziği vardır.
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Bir Oradan Bir Buradan
Sümeyra Gümrah TELTİK

Yemeğin ayrılmaz bir parçası olarak sunulan müziğin gıdayla 

birlikteliği, neredeyse insanlık tarihi kadar eski. Yemek 

ve müzik, neredeyse tüm kültürlerde ritüellerin, ayinlerin, 

meditasyonların başrolünde yer alıyor. Yemek ve müzik o zamandan 

bu zamana birlikteliklerini şekil değiştirerek ama koruyarak gelmiş. Bu 

önemli ve uzun ilişki sonucunda, gıdanın müzik literatüründe kendine 

yer bulmuş olmasına elbette şaşırmamak gerekir. 

Dünya üzerinde nereye gidersek gidelim en lüks, en süslü mekânlardan, 

salaş bir esnaf lokantasına kadar yemek yenilebilen her yerde müzik 

duyarız. Pek çok besteci ve yorumcu, müzik ve gıda birlikteliği 

konusunda bilgi sahibiydi. Hatta konuya ilgi duyanlar yemek tarifleriyle 

müzik dünyasına katkıda bile bulunuyordu. 

Zaten konu yemek ve müzik ise sonu hemen kendini belli ediyor. 

Yemek ve müzik işleminin ilk doğru sonucu Rossini oluyor. Gioachino 

Rossini…

Sanat ve yemek üzerine yapılan bir sohbet sırasında bir araştırmacı 

yazar şu cümleyi kurmuştu: “Sanat ve yemek dendiğinde ilk akla gelen 

isim Leonardo Da Vinci ve “İsa’nın Son Akşam Yemeği” tablosudur. 

İkincisi ise zavallı Rossini”. Neden ona zavallı demişti? Düşününce hak 

verebildim. Bir insan yemek yemeyi sevdiği için aradan iki asra yakın 

bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala dedikodusunun yapılıyor 

olması üzücü. Bu işlere biraz meraklı olanlara Sevil Berberi dendikten 

kısa bir an sonra gözlerinin önüne şöyle kallavi tereyağlı bir Tournedos 

Rossini geldiğine eminim.

Bizde böylesi bir yemek dedikodusu ile meşhur bir diğer isim de Fatih 

Sultan Mehmet’tir ki; onun domates, patlıcan, patates yememiş olması 

üzerinden başlayan konuşmalar, ete olan düşkünlüğü ve gut sebebiyle 

vefat etmesi üzerinden trajedi şeklinde anlatılır. 

Neşeli  Ruh  Tarifi:  Müzik  ve  Yemek…Neşeli  Ruh  Tarifi:  Müzik  ve  Yemek…
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Sevgili, zavallı (?) Rossini’ye dönecek olursak…

Müzikteki yaratıcılığını mutfağına da yansıtan Rossini, hazırladığı 

kendine özgü yemeklerinden dolayı döneminde ‘gurme 

müzisyen’(tatbilir müzisyen) lakabı ile anılıyordu. Kendisini üçüncü 

sınıf bir piyanist ama dünyanın bir numaralı aşçısı olarak anılmasından 

çok hoşlandığına dair söylentiler var. Bestecinin “Ömrüm boyunca üç 

kez ağladım; ilk operam beğenilmeyip ıslıklandığında, Paganini’yi ilk 

kez dinlediğimde ve bir sandal gezisi sırasında elimdeki trüf mantarı ile 

doldurulmuş hindi suya düşünce” sözleri yemeğe olan düşkünlüğünün 

altını gözyaşlarıyla çiziyor. 

Çağdaşları tarafından dönemin ‘süper starı’ olarak kabul edilen komik 

operanın bu büyük ismi, otuz dokuz yaşına kadar otuz sekiz opera 

besteler. Rossini müziği çok para kazandığı dönemde ve popülerliğin 

zirvesinde bırakacak, kendini yemeğe adayacak ve komik besteleri 

kadar yemek zevkiyle tarihe geçecektir.

Zaten bizim de alıp veremediğimiz mevzu burada başlıyor. Rossini’nin 

ömrünün ikinci yarısında mesleğinde adeta bir pop starken, besteciliği 

bırakarak aşçılık mesleğini icra etmeye başlamasını kendi içimizde 

anlamlandırma çabası... 

Çağında bir nevi devlet sanatçısı niteliğine sahip popüler bestecinin 

pişirmeyi en çok sevdiği ve dostları tarafından en çok beğeni 

alan yemeği konusunda birden fazla yemek ismiyle karşılaşmak 

mümkün olsa da en çok bildiğimiz bugün dahi restoran menülerinde 

rastlayabileceğimiz Turnedo Rossini. Fakat o dönemin büyük şefleri 

de yaptıkları yemekleri ona ithaf ettikleri için kendi yaptığı yemeklerle, 

ithaf edilen yemekler üzerinden de bir karışıklık yaşandığını söylemek 

mümkün. 

“…Aklıma Yeni Bir Melodi Yerine Yemekler Geliyor” 

Yemeğe tutkulu birinin bu tutkusunu müziğe yansıtmamış olması 

kaçınılmaz olsa gerek. Tatbilir müzisyenimiz bu tutku ile ilerleyen 

yaşlarında “Radika”, “Ançuez”, “Turşu”, “Tereyağ”, “Kuru İncir”, 

“Badem”, “Kuru Üzüm”, “Fındık” başlıklı küçük piyano eserleri besteler. 

Rossini’nin ölümünden sonra bu parçalar İtalyan besteci Ottorino 

Respighi tarafından bale müziği olarak “La Boutique Fantasque” adıyla 

orkestraya uyarlanacaktır. 

Son derece neşeli ve nüktedan bir kişiliğe sahip Rossini, yaşamının 

son yıllarında bestelediği ayinin başına Tanrı’ya hitaben şöyle bir not 

iliştirmiş: “Yüce Tanrım kutsal bir eser bestelemeye çalıştım ama 

üstesinden gelebildim mi bilmiyorum. Sen benim komik opera yazmak 

için dünyaya geldiğimi çok iyi biliyorsun. Umarım yazdığımın yürekten 

olduğunu kabul eder ve beni cennete gönderirsin.” Bu nottan da 

anlaşılacağı gibi, Rossini’nin ölüme yaklaşımı bile nükte içermektedir. 

Bir arkadaşına gönderdiği mektubunda “Bir eser bestelemek istiyorum 

ama aklıma yeni bir melodi yerine yemekler geliyor” diyordu. 

Aşağıdaki sözleri de hayata bakışına örnek oluşturmaktadır. “İştah 

mide için, aşk kalp içindir. Homurtulu sesler çıkaran bir fagot veya 

cıvıldayan bir flüt bana açlığı anımsatırken, dolu bir mide, keyifle 

çınlayan bir üçgeni ya da klavsenden çıkan neşeli sesleri anımsatır. 

Mide seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını silen ve yüreği ısıtan 

bir primadonnaya benzer. Yemek, içmek, aşık olmak, şarkı söylemek 

ve hazmetmek, hayat denilen komik operanın, şampanya şişesindeki 

baloncuklar gibi art arda uçup gitmesidir. Bu zevklerden yoksun 

yaşamak hatadır. 

Yemek ve müzik birlikteliği ilk günkü gibi devam edecek görünüyor. 

Yemek yenen mekânlarda müzik dinlenmiyor bile olsa, yemeği yapan 

için müzik tutkusu, müziği dinleyenin içinde ise yemek tutkusu her 

daim olacak. 

Rossini’nin “İştah mide, aşk kalp içindir” sözüne müziği de ekliyor ve 

hepsi aslında neşeli bir ruh içindir diyorum.
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Bogatay KÖPRÜLÜ

Armoni: Eski düzen mi? Yoksa evrensel oran mı?

Müzikle biraz ciddi uğraşan herkesin kullandığı bir kelimedir armoni. 
Genelde uyumlu sesleri bir araya getirmek, düzenli bir yapı kurmak 
anlamına kullanılır. Hatta armoni; ritim ve melodinin ardından, müzik 
sanatını; kuru, sistematik ve bilimsel olan modern ses sanatından 
ayıran önemli bir yapı taşıdır. Peki duyduğumuz uyumluluk halinden 
bahsederken gerçekten armoniyi mi kasdediyoruz? Birkaç yüz yıl 
geriye giderek bir cevap bulmaya başlayabiliriz. Bu yolculukta bana 

katılan veya katılmayanlar mutlaka olabilir…
Avrupa’da Ortaçağ’da astroloji, aritmetik, fiziğin yanısıra armoni 
çalışmaları yapılıyordu. Bu çalışma doğrudan müzik eğitimiydi. Amacı; 
din çerçevesinde sıkışmış olan müziği pek de “günah” işlemeden çok 
sesli hale getirmek, bu çok sesliliği akustik olarak etkili kullanmak 
adına doğru ses oranlarını bulmak ve nesilden nesile aktarmaktı. Yani 
bu oran ve uyum eğitimi, dini yükü ve görevi ağır olan ana sesi, onunla 
dengeli konumlarda gezinen başka hatlar ile desteklemeye yarıyordu. 
Böylelikle tek insan sesinin gücü desteklenerek, veya başka bir deyişle 
ana hat başka “tek sesler” ile beraber yürütülerek, bir öncekine göre 
daha etkili müzik ve yükseliş duyguları elde ediliyordu. 

Savaşlar, sanatsal yıkımlar

Armoninin müzik eğitimi olarak ortaçağdaki varlığından günümüze 
kadar geçen sürede, çok seslilik dönemsel anlayışlarla farklı ritimlerin 
oranına, farklı anlatımların oranına ve farklı tınıların oranına varacak 
şekile gelişti. Günümüzün biraz öncesinde, 20.yy’ın başında müzikal 
oranın geldiği nokta, topluluğu 100 kişiyi geçen ve onlarca farklı 
enstrümanın bir arada olduğu büyük orkestra eserleri oldu. Ama Avrupa 
savaşlarla kavrulana ve çağdaş sanatçıların anlatımsal kaygılarının 
yerini deneysel arayışlara, sanatsal yıkımlara bırakana kadar. 

Artık armoninin yıkımı moda olmuştu. Kelime anlamı orandan çok eski 
düzene dönüşmüş ve terkedilmişti. Dönemin materyalist, realist ve 
popüler akımları, müziğin ne olduğunu seviyesi ulaşılamaz gözüken 

Armoni ÜzerineArmoni Üzerine
Bir Kısa DüşünüşBir Kısa Düşünüş
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entellektüel düzeyde tartışarak, özündeki basitçe oran anlayışından 
uzaklaştırdılar. Sonunda, müziğin bir ses işçiliğinden ibaret olduğu 
görüşü çağdaş sanatta varolabilmenin ilk adımı halini aldı. 

Yeni müzik. Sessel arayış. 

Papucu dama atılan eski müzik, sadece dinin şekillendirdiği bir 
armoniden mi oluşuyordu yoksa din adı ve kilise desteği altında 
anlaşılmaya çalışılan ve de aslında heryerde varolan bir yapı mıydı? 
Peki onun yerine gelen ses anlıyışı neydi?

Ses; titreşen bir nesnenin yarattığı basınç farkının, ortamdaki 
parçacıklar tarafından aktarılarak kulağımıza ulaşmasıyla algıladığımız 
bir enerji aktarımıdır. Sesi anlayabilmek için dalga fiziğine biraz kafa 
yormak gerekir. Ama sesin yani dalganın sade bir biçimde varolması 
neredeyse imkansızdır. Kaynağın şekli ve ana maddesi, sade bir dalgada 
bozulmalara sebep olarak zayıf enerji noktalarında yeni kırılmalar ve 
küçük dalgalanmalar oluşturur. Armonik olarak adlandırılan bu alt 
dalgalanmalar ise, bizim tek bir nota gibi algıladığımız sesin tınısını 
belirler. Bu sayede farklı enstrümanları ve etrafımızdaki tüm ses 
kaynaklarını ayırt ederiz. Ancak bu armonik noktalar yani enerjideki 
doğal oranlar sadece ses üzerinde bulunmaz. Onun gibi tüm diğer 
enerji dalgalanmalarında hatta kendi fiziksel varlığımızda bile 
mevcuttur. Bu oransal yapı, parmak ucumuzdan kolumuza ilerleyen 
kemik uzunluklarında, uzunlukların bozunumunda, atomların parçacık 
ilişkilerinde, gezegenlerin güneş etrafındaki konumlarında, hatta 
yıldızların birbirine olan hareket etkisinde ve hatta bütün galaksilerin 
birbirileri ile olan ilişkisinde görülür. 

Armoni, oran, hayattan daha uzun bir yol…

Kısaca armoni, evrendeki tüm kargaşaya sükunet getiren ve içinde can 
bulabilmemizi sağlayan orandır. Terazinin kendisidir. İki veya daha çok 
uyumsuzu belirli oranda bir arada var eden biçimdir. Bu oran aslında 
insanlarının düşündüğü ve ulaşmaya çalıştığı muhtemel, herşeyi bir 
arada tutan, yoğunlaştırıcı, evrensel bir zekayı oluşturur. Acaba bu 
zeka ve oran, bir türlü doğru anlayamadığımız bir yaratıcı güce mi 
işaret eder? İçimizde nehir gibi akan ama hep başka yerde aradığımız 
bir yaratım gücü…

Tüm bu gerçeklik ve müzik olarak algıladığımız sanat ile benzerlik 
karşısında, çizgisel tarih bakışının ve dönemsel akımların yıkıcı etkisi 
pek önemsiz ve pek anlamsız kalıyor. 

Bunları düşününce müziği, evrensel oranın farkında olmak ve onunla 
bütünleşerek yaşamak adına bir yol olarak görüyorum. Bitmeyen bir 
yol. Belki hayattan daha uzun. Ki umarım bu hayatım boyunca armoniyi 
seven, oranlı ve ölçülü olmayı bilen ve bunu geliştirmek veya yıkmak 
gibi anlamsız bir çaba yerine, daha iyi anlamaya ve içselleştirmeye 
çalışan insanlarla karşılaşmaya devam ederim. Müzik, bu deneyimi 
yaşamak adına hepimiz için bir fırsat değil mi?
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Sanatçı 2013 yılında kurulan ve iki yılda bir ‘’Moskova Helikon Opera’’da 
düzenlenen, genç opera rejisörleri yarışması olan ‘’Nano Opera’’ da 
Türkiye’yi temsil edecek.

Recep Ayyılmaz bu yıl 22 Mayıs- 28 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenecek olan ‘’Uluslararası  Genç Opera Yarışması – Nano Opera’’ 
da uluslararası sanatçılardan oluşan final jürisinde görev almak üzere 
Rusya’ya davet edildi.

Ayyılmaz, Moskova Hükümeti ve Moskova Kültür Departmanı 
birlikteliği ile gerçekleştirilecek olan yarışmada, önceki yıllarda; Opera 
Seattle’dan Christina Schepplmann’ın, Almanya Rhein Operası’ndan 
Christoph Meyer’in, İsveç’den Kjell Englud’un, Norveç’ten Per Hansen’in, 
İngiltere’den Daniel Kramer’in, Moskova Devlet Stanislavsky  ve 
Nemirovich – Danchenko Müzik Tiyatrosu’ndan Alexander Titel’in de 
bulunduğu büyük jüride T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve 

Balesi Genel Müdürlüğü ve Müdürlükleri adına ülkemizi temsilen görev 
yapacak.

RECEP AYYILMAZ 

Türk opera yönetmeni, çevirmen, tiyatro ve müzik adamıdır.

Sanat yaşamına Radyo Çocuk tiyatrosu’nda başladı. Yüksek müzik 
eğitimini  İstanbul Teknik Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı’nda 
tamamladı. Tiyatro eğitimini  İstanbul Üniversitesi  Devlet 
Konservatuvarı’nda aldı. Fransa’da Paris  Sorbonne Üniversitesi’nde 
ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili, Edebiyatı 
ve Filolojisi’nde ikinci yüksek öğreniminden mezun oldu.  Tahsin 
Yücel, Belkıs Aran, Yıldız Kenter, Demirhan Altuğ ve Çetin İpekkaya’nın 
öğrencisi oldu.

İstanbul Devlet ve Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıktı. Gazete ve 
dergilerde kültür sanat yazıları yazıp Fransızca’dan çeviriler yaptı. 
Daha sonra  İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde kadrolu sanatçı 
olarak atandı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve T.C. 
Fransa Büyükelçiliği destekleri ile Paris Devlet Opera ve Balesi’nde 
yönetmenlik stajı yaptı. Fransa da Ecole İnternational du théatre ve 
Atelier théatre d’aujourd hui ye kabul edildi.

Halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde kadrolu yönetmen olarak 
Türkiye’nin tüm sahnelerinde prodüksiyonlar sahneye koymaktadır.

İstanbul  Haliç Üniversitesi  Konservatuvarı Opera ve Tiyatro 
Bölümlerinde sahne tatbikatı oyunculuk üzerine eğitmen olarak 
görev almıştır. Klasik müzik tarihi, opera, tiyatro, sahneye koyma 
sanatı üzerine seminerler vermektedir. Moskova Bolşoy tiyatrosunda 
mizansenleri oynamış olan ilk Türk yönetmendir.

İDOB Resijörlerinden Recep Ayyılmaz iki yılda bir ‘’Moskova Helikon Opera’’sında düzenlenen, genç opera rejisörleri 
yarışması olan ‘’Nano Opera’’ da Türkiye’yi temsil edecek.

İDOB  RECEP  AYYILMAZ  İLE GURURLANDIİDOB  RECEP  AYYILMAZ  İLE GURURLANDI

MÜ
ZİK HAYAT
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Ödülleri

• Lions 2013 “En İyi Rejisör” ödülü
• Uluslararası Lions Federasyonu 2014 “Yılın En iyi yönetmeni” ödülü
• Uluslararası Lions 2015 “En İyi Yönetmeni” ödülü
• Lions Türkan Kahramankaptan 2019 “Opera” ödülü
• Semiha Berksoy 2019 “En Başarılı Yönetmen” ödülü
• İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri 2019 Troya “ Yılın Prodüksiyonu”
• Sahneye koyduğu eserler
• La Serva Padrona (Pergolessi)
• Operatik Marjinaller
• Sevil Berberi (Paisiello)
• Saraydan Kız Kaçırma (Mozart)
• Don Pasquale (Donizetti)
• Orfeo ve Eurydice (Gluck’un Berlioz versiyonu)
• Hoffmann’ın Masalları (Offenbach)
• Çardaş Prensesi (Kalman)
• Carmen (Bizet)
• La Traviata (Verdi)
• Sihirli Flüt (Mozart)
• Faust (Gounod)
• Macbeth (Verdi)
• Pélleas et Mélisande ( Debussy )
• Don Kişot (Massenet)
• Troya ( Hoinic )
• Wozzeck ( Berg )
• Çevirdiği eserler 
• Molière ya da Aile Tiyatrosu
• Sayfa 27
• Orfeo ve Eurydice
• Hoffmann’ın Masalları
• Çardaş Prensesi
• Faust
• Pélleas ve Mélisande
• Don Kişot
• Wozzeck
• Oynadığı prodüksiyonlar 
• Hamlet
• Martı
• Ver Elini Yeni Dünya
• Damdaki Kemancı
• Evita
• West Side Story
• Neşeli Günler
• Tosca
• Carmen
• Cavalleria Rusticana
• Adriana Lecouvreur
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Yeni Ne Var?

Klasik müzik alanında bu yıl 24. cüsü düzenlenecek olan ve  KKTC’li 
sanatseverlerin özlem ve heyecanla beklediği “Kuzey Kıbrıs 
Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” resital ve konserlerle Mayıs 
ayında başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali 1997 yılında 
KKTC’nin  kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. DENKTAŞ’ın oluru ile 
KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde bugünlere gelmiş KKTC’nin ilk 
klasik müzik festivali olma özelliğine sahiptir.  Festival 24 yıldır sadece 
Bellapais Manastırı’nda “Müzik Vakfı” organizasyonu ile birbirinden 
güzel birçok unutulmaz konsere imza atmıştır. Festival sanat ve 
sanatçıya büyük değer veren KKTC Cumhurbaşkanlığı, T.C. Lefkoşa 
Büyükelçiliği, Milli Eğitim, Kültür, Dışişleri ve Turizm Bakanlıkları ve 
de sanatsever kişi, kurum ve kuruluşların  maddi, manevi katkıları ile 
bugünlere ulaşmış.

24. yıldır geleneksel hale gelen festival yıllar içerisinde gösterdiği 
başarılar sayesinde yediden yetmişe tüm KKTC’li sanatseverlerin 

büyük takdir ve beğenisi  kazanmış. Festival sadece KKTC’ de değil, 
birçok ülkede de yankı bulmuş.  

Festivali organize eden “Müzik Vakfı” 2020 yılında pandemi sebebiyle 
askıda kalan  “Avrupa Festivaller Birliği”ne (EFA) üye olabilmek için 
yapmış olduğu başvuruyu  yeniden gündeme getirmeyi kararlaştırmıştır. 
EFA Genel Sekreterliğine ulaşan başvuru Kasım 2021’de  İrlanda’ nın 
Galway şehrinde düzenlenen toplantıda , EFA tarafından uzun süredir 
yapılan araştırma ve değerlendirmeleri sonucunda, Avrupa Festivaller 
Birliği toplantısında yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile 
Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali olarak birliğe 
kabul edilerek KKTC’nin ismini uluslararası siyaset dışı mecralarda yer 
almasını sağlamış.

Müzik Vakfı tüm dünyanın ve KKTC’nin içinde bulunduğu tüm olumsuz 
şartlara rağmen 2022 yılında bu festivalin 24. cüsünü düzenlemek için 
büyük emek ve özveri ile yoğun bir çalışma gerçekleştirmiş. Festival 
geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda 17 Mayıs- 21 Haziran 2022 (Dünya 
Müzik Günü) tarihleri arasında toplamda dokuz orkestra konserleri, oda 
müziği dinletileri, koro konserleri ve resitallerden oluşan programları 
ile sanatseverlerle Bellapais’in  görkemli atmosferinde buluşacak.

Bu yıl “Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Avusturya, Fransa, İtalya, Rusya ve 
Kuzey İrlanda’ dan gelecek birbirinden seçkin sanatçıları KKTC’de 
ağırlayacak. 

“Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” nin daha nice 
yıllarda sağlıkla ve sanata ev sahipliği yapmasını temenni ederiz.
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