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UĞUR MUMCU KANTATI  
REQUIEM
T. Erdener 

W. A. Mozart
Adalet ve Demokrasi Haftası Konseri
CRR SENFONİ ORKESTRASI 
CRR KOROSU
Murat Cem Orhan orkestra şefi  
Volkan Akkoç koro şefi
Solistler: Görkem Ezgi Yıldırım,  
Tuğba Mankal, Selva Erdener, Emre Akkuş,  
Ayşe Şenoğul, Ezgi Karakaya, Mert Süngü,  
Doğukan Özkan

20.00
29 OCAK

20.00

ŞUBAT04

JANE  
MONHEIT
Michael Kanan klavye 
Neal Miner bas 
Rick Montalbano davul

19.00

ŞUBAT06

ABUZAR 
MANAFZADE 
CRR GENÇ  
ODA 
ORKESTRASI 
Abuzar Manafzade orkestra şefi, piyano

20.00

ŞUBAT11

ALFREDO 
RODRÍGUEZ 
TRIO

Alfredo Rodríguez piyano  
Panagiotis Andreou bas  
Michael Olivera bateri

20.00

ŞUBAT19

KARTAL  
KARAGEDİK 
CRR SENFONİ  
ORKESTRASI
Murat Cem Orhan şef    
Kartal Karagedik  bariton

Bir Yolcunun Şarkıları Bohemya’dan  
İskoçya’ya Melodiler Döngüsü

Photo: Javier Fergó

20.00

ŞUBAT23-24

PATRICIA 
GUERRERO
Distopía
Patricia Guerrero  
sanat yönetmeni ve koreografi 
Juan Dolores Caballero  
drama sanat yönetmeni  
Dani de Morón  
müzik yönetmeni, kompozisyon ve adaptasyon

YANSIMALAR
Aziz Şenol Filiz ney 
Birol Yayla gitar - tanbur 
Cem Tuncer gitar 
Erdal Akyol kontrbas 
Ediz Hafızoğlu vurmalı çalgılar

20.00

ŞUBAT01

20.00

ŞUBAT05

VICTOR JULIEN- 
LAFERRIÈRE  
CRR SENFONİ 
ORKESTRASI
Alessandro Bonato şef   
Victor Julien-Laferrière viyolonsel

20.00

ŞUBAT08

Hakan Talu şef - tambur 
Solistler: Merve Utandı Kalkan, Leyla Ertem,  
Selin Yücesoy, İrem Şamlı, Esra İpekçioğlu,  
Sait Berker Seymenoğlu, Alican Aygün,  
Murat Avşar, Yaşar Binici

CRR TÜRK  
MÜZİĞİ  
TOPLULUĞU
Şairler ve Şarkılar

20.00

ŞUBAT15

NİDA ATEŞ
Nida Ateş solist & bağlama 
Volkan Kaplan divan sazı 
Ayhan Aydın bağlama & şelpe 
Emre Ay klasik gitar 
Onur Kamer  bas 
Emre Sınanmış balaban 
Hüseyin Yalçın kemane 
Barış Cem Songur perküsyon

Sevda Olmasaydı

20.00

ŞUBAT02

HANDE KÜDEN 
KOTOWA  
MACHIDA 
LEPIDUS  
ENSEMBLE
Lepidus Ensemble Sanat Yönetmeni  
Öykü Koçoğlu

11.30

ŞUBAT06

FONİKLER 
KÖYÜ
"Çocuklar ve Büyükler İçin  
 Senfonik Masal"
Tolga Taviş besteci - orkestra şefi

İBB KENT 
ORKESTRASI
Abba Şarkıları
Üstüner Büyükgönenç şef 
İzzet Öz sunucu

20.00

ŞUBAT10
ÜCRETSİZ

20.00

ŞUBAT18

EMILIA  
ZAMUNER  
BURAK BİLGİLİ 
CRR CAZ 
ORKESTRASI
Nail Yavuzoğlu şef 
Emilia Zamuner vokal  
Burak Bilgili bas bariton

19.00

ŞUBAT20

LISA FRIEND 
CRR GENÇ  
ODA 
ORKESTRASI
Stanley Dodds şef    
Lisa Friend flüt

11.30

ŞUBAT20

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

REBEKKA 
BAKKEN

20.00

ŞUBAT25

Rebekka Bakken vokal 
Jørn Øien piyano                                                                                                                                  
Tommy Kristiansen gitar  
Jonny Sjo bas  
Rune Arnesen davul

20.00

ŞUBAT26

BERLİN  
NEFESLİ  
BEŞLİSİ
Andreas Wittmann obua Wenzel Fuchs klarnet   
Bence Bogányi fagot Stefan Dohr korno  
Özgür Aydın piyano
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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.

Her Şerde Bir Hayır 
 
Merhaba; 
 
Size değerli okurlarımıza artık yeni adımız ve yeni 
yüzümüzle ulaşıyoruz. 
 

“KONSER ARAKASI MÜZİK DERGİSİ” ya da görünür 
yüzüyle “KONSER DERGİSİ” 

 
“KONSER DERGİSİ” nin hayırlı ve uzun ömürlü olması temennisi ile Şubat 2022 
sayımızla siz değerli okurlarımızı selamlıyoruz. 
 
Öncelikle KAM MEDIA & PR’a koşulsuz destek veren ve bize her koşulda 
yanımızda oldukları hissettiren çok değerli yazar kadromuza ayrı ayrı teşekkürü 
bir borç biliriz. 
 
Değerli yazar kadromuzun gönülden verdikleri bu güven hissi ile hiç ara 
vermeden ve yapacağımız çok şey olduğuna inancımızla yolumuza devam 
ediyoruz. 
 
“KONSER DERGİSİ” başta idealizm ve sonrasında büyük bir özveriyle 
Türkiye’mizin kültür ve sanat hayatına destek vermek ve hizmet etmek 
misyonuyla yayın hayatına başlamıştı ve hiçbir taviz vermeden edecek. 
 
“KONSER DERGİSİ” her ne kadar maddi ve manevi bir yatırım karşılığı yayın 
hayatına devam ediyor olsa da hiç bir ticari beklenti ve kaygı gütmeksizin siz 
değerli okurları ile buluşmaya devam etmeyi amaçlamaktadır. 
 
Bizlerin en büyük sermayesi siz değerli okurlarımıza ulaşmak, beğenisini 
kazanmak ve desteğini almaktır. 
 
Ancak bu şekilde “doğru yolda“ olduğumuzu anlar, yapıcı her türlü eleştirinizle 
sürekli daha iyiye ulaşmanın arayışında “heyecanımızı hiç kaybetmeden, 
monotonluğun ve olağanlığın akışına kapılmadan” sizlere başta klasik, caz müzik 
olmak üzere tüm müzikseverlere hitap eden her tür müzik konusunda en iyi 
sunmak için sürekli kendimizi yenileyerek uzun yıllar sizlere hakettiğiniz dergiyi 
sunmayı hedeflemekteyiz. 
 
Bu nedenle siz değerli okurlarımızın desteği bizim için en önemli olandır. 
 
“KONSER DERGİSİ” tüm maddi ve manevi şartlar oluşana veya tüm 
beklentilerimizi istisnasız karşılayacak bir 3.cül kurumla anlaşmaya varılana 
kadar KAM MEDIA & PR’ın kendi finans ve imkanları ile KAM MANAGEMENT 
çatısı altında dijital olarak yayın hayatına devam edecektir. 
 
Bu süreçte KONSER DERGİSİ, “www.konserarkasi.com” adresinde açılacak 
“KONSER ARKASI KLASİK MÜZİK PORTALI” üzerinden sadece üye olunması 
karşılığı her ay ÜCRETSİZ olarak okuyucuları ile buluşacaktır. 
 
“KONSER ARKASI KLASİK MÜZİK PORTALI”nın açılması için çalışmalarımızın 
devam etmesi sebebiyle tüm müziksever okurlarımız Şubat 2022 PDF sayımızı 
“https://www.facebook.com/groups/konserarkasi" Facebook grup sayfamızdan 
ücretsiz olarak indirip okuyabilir, dostlarınızla PDF dergimizi dilediğiniz gibi 
paylaşabilirsiniz. 
 
Biz inandığımız yolda inançlarımızdan hiçbir taviz vermeden, ne şahsımıza, 
ne sahip olduğumuz şirketlerimize, ne yazarlarımıza ne de parçası olduğumuz 
başta klasik ve caz müzik olmak üzere hiçbir müzik camiasına zarar ve halel 
gelmesine müsaade etmeden ve bunun için bedeli bizim için ne kadar ağır olursa 
olsun ödeyerek, hiçbir kişi ya da kuruma müsaade etmeksizin yolumuza KAM 
MANAGEMENT olarak devam edeceğiz. 
 
Çıktığımız bu yolda 4 senedir çözüm ortağımız CreaVip Cemil Ulusoy’a verdiği 
koşulsuz destek için ayrıca çok teşekkür ederiz… 
 
Saygılarımızla 
 
Osman Enfiyecizade 
“KONSER ARAKASI MÜZİK DERGİSİ” 
Başyazar / Kurucu Editör
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Şefik KAHRAMANKAPTAN
Yansımalar

Pandemi öncesi dönemde, yıllar yılı neredeyse konserlerinin 
tamamına yakınına tanıklık ettiğim Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası'nın sürekli dinleyicileriyle de bir yakınlık oluşmuştu. 
Konser öncesi ya da arada, bazı dinleyicilerin gelip kendilerini 
tanıtıp konuşmaları, ya da birkaç soru sormaları benim için 
normal bir durum haline gelmişti.

Peki, en çok sorulan sorular nelerdi?

Dinleyici, eline aldığı yazılı program broşüründe, solist veya 
şefin özgeçmişinde eksik bulduğu ve merak ettiği şeyleri sorardı 
öncelikle...

Örneğin sanatçının hangi ülkeden olduğu...

Ve tahminen kaç yaşında olduğu!

Özellikle yaş konusu, kimi sanatçıların nedense gizli tutmayı 
pek sevdiği konudur!

Öncelikle kadın sanatçılar özgeçmişlerinde doğum tarihi 
bulundurmaktan pek hoşlanmıyorlar. Ama, dinleyici merak 
ediyor! Ve acaba bir bilen var mıdır diye soruyor!

Bu davranış biçimi, küçük öğrenciler tarafından da örnek alınıp 
giderek yaygınlaşıyor. Kimileri özgeçmişlerini sınıf geçme, okul 
bitirme tarihleriyle dolduruyor. Bu tarihler meraklı dinleyiciye 
yaş tahmininde bulunmayı kolaylaştırıyor.

Nitekim, bu tür hesaplamalarla tahmini bir cevap verdiğim 
zaman ilginç karşılıklar alırdım:
- Aaa, hiç göstermiyor!
Ya da
- Olamaz, daha yaşlı olmalı!... türünden...

Kendini sanatçı olarak gören bir orkestra şefi veya solist, 
topluma mal olmuş bir insandır ve merak edilmesi doğaldır.

Doğum tarihi, bir özgeçmişin en olmazsa olmaz ögesidir.

BİS PARÇASI NEYDİ?
Dinleyicilerin bir başka merak konusu, solistin eğer alkış 
karşısında dinleyiciyi ödüllendirmek üzere bir veya birkaç 
“bis” parçası çalmışsa, bu parçaların hangi besteciye ait ve ne 
olduklarıdır. 

Dinleyici bazen parçayı tanır ama ne olduğunu çıkaramaz. 
Bazen de hoşuna gitmiştir ama belki ilk kez duymaktadır, ne 

olduğunu bilmek ister.

Burada görev, “bis” parçasını çalana düşmektedir. Bu bir orkestra 
parçası ise orkestra şefine, enstrümantal parça ise soliste...

Kimi solistler, bis yapmak üzere sahneye döndüklerinde yerini 
alıp hemen çalmaya başlar. Kimileri ise çalacağı parçanın 
bestecisini ve ne olduğunu dinleyiciye yüksek sesle söyler.

Dinleyiciyi bilgilendirerek merakta bırakmayanlara en güzel 
örnek, anıtsal piyanistimiz, TC. Devlet Sanatçısı İdil Biret'tir.

Seslendirilen bis parçasının besteci ve ne olduğunun 
söylenmesi, aynı zamanda  bu alanda eğitimin de bir parçasıdır. 
Dinleyiciyi doğru yönde bilgilendirmek, sanatçı açısından yararlı 
bir görevdir.

KAÇINILMASI  GEREKENLER 
Müzisyenin kendine ait internette bir sitesi varsa, buraya 
yerleştirdiği bilgilerin ayrıntılı olması doğaldır. Ama bir 
orkestranın dinleyiciye sunduğu el broşüründe o denli ayrıntılı 
bilgilere, uzun metinlere gerek yoktur.

Genellikle orkestralar, müzisyenin kendi gönderdiği özgeçmişi 
aynen basmayı yeğler, ancak yeterli yer yoksa uygun yerlerinden 
kısaltırlar.

Sanatçının kendisiyle ilgili bilgileri verirken, abartıdan ve kendini 
olduğundan fazla gösterme çabasından kaçınması gerekir. 
Öğrenciliği devam eden ya da profesyonel yaşama yeni geçmiş 
bazı müzisyenlerimizin verdikleri özgeçmişlerde ne yazık ki bu 
tür durumlarla karşılaşılmaktadır. 

Örneğin adeta klişeleştirilmiş, “halen yurtdışı ve yurt 
içinde konserlerine devam etmektedir” cümlesine pek çok 
müzisyenin özgeçmişinin son bölümünde rastlanmaktadır 
ama araştırdığınızda bazen kişinin yıllardır yurtdışında konser 
vermemiş olduğunu görebilirsiniz.

Kısaca “Hârika Çocuklar Yasası” olarak bilinen 6660 sayılı 
yetenekli gençlerin yurtdışında eğitilmesiyle ilgili yasa 
kapsamına alınmadığı halde, kendisini yararlanmış gibi gösteren 
müzisyene bile rastlanmıştır Türkiye'de...

Yakışan, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışmadan 
doğru bilgiler içeren, ölçülü özgeçmişler hazırlamak ve toplumla 
bunları paylaşmaktır.

Dinleyici En Çok Neyi Merak Eder?Dinleyici En Çok Neyi Merak Eder?

8
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07 ŞUBAT PAZARTESİ 20.00

CANA GÜRMEN (PİYANO)  

& YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ 
Banu Selİn AŞAN, Eylül Umay TAŞ keman

Yağmur TEKİN vİyola, Gözde YAŞAR vİyolonsel

21 ŞUBAT PAZARTESİ 20.00

FLÜT VE ARPLA MÜZİKTE
BÜYÜLÜ BİR YOLCULUK 
BÜLENT EVCİL FLÜT

ÇAĞATAY AKYOL ARP

14 ŞUBAT PAZARTESİ 20.00

GÜLSİN ONAY 
PİYANO RESİTALİ

28 ŞUBAT PAZARTESİ 20.00

DUOBASS
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KENAN TATLICI PİYANO
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Kültür sanat sektörü bir vahadır.

İnsanın doğasında olduğu gibi sanatçılar da bir var bir yoktur. 

Bozkurt Kuruç hocamla öğrencilik yıllarımda tanışmıştım. 
Sonrasında Ankara Devlet Operasında genç bir sanatçıyken 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzü yapmıştı. Sanatçı 
olmak bir sanatçı olmak kolay olabilir ancak bir sanatçının 
yönetici olması kolay bir iş değildir. Sanat kurumlarımızın 
yasaları gereği yöneticileri de sanatçılar arasından atanır. 
Sanatçı kişiliğini sanatına yansıtırken yönetici bir kişiliğe 
sahip olmalıdır. Sanat kurumlarında yöneticilik yaparken aynı 
zamanda sanatçı arkadaşlarınızın yöneticiliğini yaparsınız. 
Aynı dönemlerde birlikte konservatuvarda okudunuz dönemde 
okuduğunuz birçok arkadaşınızın yöneticisi oluverirsiniz. 
Hele bu görev Genel Müdürlük görevi ise ülke genelindeki 
arkadaşlarınız hakkında kararlar verirsiniz. Bu görevi yaparken 
farkında olmanız gereken tek unsur bir gün bu görevin biteceği 
olmalıdır. İlişki geliştirmek, sürdürmek ve tamamlamak iyi kötü 
sonuçlar doğurmaktadır. Herkese iyilik yapamayabilirsiniz 
. Olumsuzluğu bile saygıyla sonuçlandırma zorunluluğu 
gerektiren bir görevdir bu süreç. Kısacası zordur. 

Bozkurt Kuruç hocam kişiliği ve vizyonu ile bu görevleri 
başarıyla tamamlamış yöneticilikler yapmıştır. Trombon 
sanatçıları olarak tüm dönem arkadaşlarımız hatırlayacaklardır, 
konservatuvar yıllarımızda trombon dörtlülerimizle bir çok 
konserler vermişizdir. Bu geleneğimizi Ankara Devlet opera ve 
Balesi Orkestrasına girdiğimizde de sürdürmüşüzdür. Opera 
içerisinde kısıtlı çalışma odaları nedeniyle bir gün çalışmak için 
oda bulamadığımızı hatırlıyorum. O günlerde Genel Müdürümüz 
Bozkurt Kuruç. Ellerimizde trombonlarımız ve notalarımızla 
dolaşırken karşımıza Genel Müdürümüz BozkutKuruç hocamız 
çıktı. "Ne yapıyorsunuz bakayım" diye sorunca biz de " Hocam, 
çalışma oda arıyoruz" dediğimizde, "çıkın benim odamda çalışın" 
deyivermişti. Kurumun diğer yöneticileri dışında sanatını çok 
iyi yapan sanatçıların davetler dışında Genel Müdür odasıyla 
pek işi olmaz. Bizler de o gün ilk kez Genel müdür odasıyla 
tanıştık. Bir taraftan da başka kurumlarda yaşanamayacak bu 
olay, sanatçılar arasında Genel Müdür memur ilişkisi olmaması 
nedeniyle böyle yaşanabilir olması ne kadar güzel bir ilişki 
olduğunun altını çizmek isterim. 

Konservatuvar yıllarında bizim dönemimizde tiyatro bölümü 
öğrencileri çok şanslıydılar. Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç, 
Mahir Canova, Ejder Akışık, Gülşen Girginkoç, Lemi Bilgin gibi 
daha birçok dünya çapında eğitmenlere sahiplerdi. Biz müzik 
bölümü öğrencileri onlar koridorlardan geçerlerken kişilikleri 

korkusundan değil heyecan korkusundan duvara yapışırdık. 
Bizim sırtımızı sıvazlar hal ve hatırımızı sorarlardı. Şaşkınlıkla 
ve heyecanla cevap verirdik. Daha sonraki yıllarda Bozkurt 
Kuruç hocamla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüm 
döneminde birçok projeyi birlikte hayata geçirdik. Bir var bir yok 
dedik yazımızın başında. Evet Hocam belki artık yok ama var. 
Yetiştirmiş olduğu sanatçılar onun ve onların emaneti tiyatro 
bayrağını gelecek kuşaklara aktaracaklar. Gençlerde onlardan 
sonraki kuşaklara. İşte tam da burada ekol diye bir sistem devreye 
giriyor. Ekol ne zaman başlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür sanat devrimlerini başlattığı 
yıllara gider tiyatro ekolü. Carl Ebert'in Türk opera ve tiyatro 
sanatının kuruluşu yıllarında yaptığı katkıları hatırladığımızda 
bunu çok net görebiliriz. Ve sonrasında Muhsin Ertuğrul, Cüneyt 
Gökçer, Bozkurt Kuruç ve dahası dehalarla devam eder gider. 
Hocalarımız tiyatroyla perdeleri kapatır öğrencilerine koşmak 
için uyanırlardı. Onların okula gelişlerini heyecanla bekleyen 
ve onları okulun kapısındaki girişinde bekleyen öğrencileri ile 
birlikte bölümlerine gidişleri dün gibi aklımdadır. Öğrenciler 
onların evlatları gibiydi. Her konularına hassasiyetle eğilir 
kendilerini öğrencileri huzurunda Baba sıfatına taşırlardı. Farklı 
bir dönem, şanslı bir dönem o yıllarda Bozkurt Kuruç hocamızın 
öğrencileri için.

Sanatçının yaşadığı yıllarda değer görmesi çok önemli. 
Ankara'da hocamız yaşarken adı verilen Bozkurt Kuruç Sahnesi 

Bozkurt KuruçBozkurt Kuruç
Ve Dahası Dehalar...Ve Dahası Dehalar...

Remzi BUHARALI
Eleştrio
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adının yaşatılması için ne kadar anlamlı. Kendisi tarafından 
açılan sahnede adı yaşayacak. Bu konuyu gündeme alan Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'u da bu köşeden tebrik 
etmek isterim.

Sanatçı ince bir ruha sahiptir. Naiftir, gül dalı gibidir. Kopartırsanız 
ruhu solar. Sanatçının suyu sahnedir ve ruhunun beslenebilmesi 
için sahnede olması zorunludur. Yaşarken sanatçıların değerinin 
teslim edilmesi gerekir. Bozkurt Kuruç hocamız yıllar boyunca 
yüzlerce eserde rollere can vermiştir. Yerli yabancı yazarlar 
tarafından kaleme alınmış eserlerde başarıyla oyuncu ve rejisör 
olarak görev almıştır. Bunun yanı sıra sinema ve dizilerde de 
görevler aldı. Ve dahası birçok şehirde tiyatro sahnelerinin 
açılmasına vesile oldu. 1989 da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
iken; Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Sivas, Erzurum, Van 
yerleşik Devlet Tiyatrolarını açtı. 

Başlıca görev aldığı eserleri de sizlerle paylaşmak isterim.

1991 de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999 da U.S.A Chicago 
kentinde Amerikalı oyuncularla Nazım Hikmet'in Kuvay-i Milliye 
eserini sahneye koydu. 1992 da Selçuk Üniversitesi Devlet 
Konservatuarının kuruluşunda görev yapan Kuruç, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları 
Fakültesi Dekan Vekilliği ve "Tiyatro Bölüm" Başkanlığı 
yapmıştır.

1975 yılından sonraki dönemde Y. Keskin'in "Aklı Başında Bir 
Adam", 1976 da Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyiğit Köroğlu" ve 
Arthur Miller'in"Köprüden Görünüş", 1977 de C. Higgins'in"Harold 
ve Maude", 1979 da O. Atay'ın "Oyunlarla Yaşayanlar", 1980 de 
Turan Oflazoğlu'nun "Genç Osman", 1981 de H. İbsen'in"Yaban 
ördeği", 1982 de Orhan Asena'nın "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun 
Leşe" adlı eserlerini sahneye koydu. Son dönemde rol aldığı 
oyunlardan Strindberg Oyunu ve Tartuffe'teki başarısıyla dikkati 
çekti.

Bozkurt Kuruç, oyunculuk ve yönetmenlikte gösterdiği başarıyla, 
çeşitli kuruluşlar tarafından "En iyi erkek oyuncu", "En iyi sanatçı" 
ve "En iyi rejisör" ödülleri aldı. Ayrıca "Türk Dil Kurumu Ödülü" ve 
"Türk Yazarlar Birliği Hizmet" ödülüne değer görüldü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz  (Salih) TV Dizisi 2015

Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi TV Dizisi 2012

Kurtlar Vadisi Pusu TV Dizisi 2. Sezon (Ahmet Kudret 
Hazarbeyoğlu) 2008, 1. Sezon (Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu) 
2007

Ankara Yollarında TV Filmi 2002

Denizciler Geliyor (Dz. Kuv.Komutanı) TV Dizisi 1994

19 Mayıs'tan 30 Ağustos'a Sinema Filmi 1993

Issızlığın Ortası TV Dizisi 1991

Pansiyonu (Konuk Oyuncu) TV Dizisi 1989

Bağdat Hatun TV Dizisi 1981

Ağustos Böceği TV Filmi 1976

Tehlikeli Görev Sinema Filmi 1972

Fedailer Mangası Sinema Filmi 1971

Bonanza (Türkçe Seslendirme) TV Dizisi 1959

Ruhun şad,mekanın cennet hocam. Ne mutlu bizlere ki seninle 
yollarımız kesişti.

Huzur içinde uyu.

Eleştrio Remzi BUHARALI
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Cemal Reşit Rey Konser Salonu yeni Genel Sanat Yönetmeni 
Murat Cem Orhan yönetimindeki ilk programını açıkladı. İlk 
etapta Şubat ve Mart aylarını kapsayan program, klasik müzikten 
caz, popüler müzikten klasik Türk müziğine farklı türleri bir araya 
getiriyor. Gelecekte albüm kayıtları da yapmaya hazırlanan CRR 
Senfoni Orkestrası’nın da şefliğini üstlenen Murat Cem Orhan ile 
hem hazırlanan yeni programı hem de sanat yönetimi anlayışı 
üzerine konuştuk. Önümüzdeki süreçte başta okullar olmak 
üzere farklı mekânlarda da konserlere imza atacaklarını belirten 
Orhan, her türe kapılarının açık olduğunu da vurguladı.

Öncelikle bu yeni göreviniz hayırlı olsun. İstanbul’un 
en önemli konser salonlarından birinin genel sanat 
yönetmeni oldunuz. Neler hissediyorsunuz?
Orkestra şefi dediğiniz kişi hiçbir zaman sadece bir orkestra 
şefi değildir.  Aynı zamanda o kültürel entelijansı yöneten 
kişidir. Öyle olmalıdır. Nihayetinde sadece eline baget alıp bir 
orkestranın karşısına geçip konserler veren bir orkestra şefi 
bence aslında işinin sadece bir kısmını yapıyordur. Dünya 
üzerinde hiçbir orkestra şefi sadece orkestra şefi değildir. Aynı 
zamanda sanat merkezi ya da orkestraların da genel sanat 
yönetmenidir. Örneğin Leonard Bernstein. Dolayısıyla ben 
bugüne kadar biriktirdiklerimi bir şekilde açığa çıkartacak bir 
fırsat bulduğumu hissettim. O yüzden bana çok uzak olduğunu 
düşünmediğim bir iş yapıyorum. Kendi işimden çok da farklı 
olmadığı kanaatindeyim.

Kafamda soruları kurgularken tarihteki örneklerden yola 
çıkıyordum. Siz az önce Leonard Bernstein örneğini 
verdiniz. Benim de aklıma gelen ilk örneklerden bir diğeri 
de Mahler. Öte yandan geçtiğimiz günlerde CRR Konser 
Salonu’nun Şubat ve Mart programlarını da açıkladınız. 
Yavaş yavaş içeriğe de girmek istiyorum. Her yönüyle 
sizin oluşturduğunuz bir program mı oldu?
Ben buraya geldiğimde bir takım rezervasyonlar yapılmıştı. 
Sanatçılar açısından da mağduriyet oluşturmaması açısından 
büyük iptaller yapmadı. Nihayetinde bir sanatçı bir görev 
değişikliğinin mağduru olmamalı. Hiçbir sanatçının hakkı 
yenmemeli. Ben de bir sanatçı olarak bu hassasiyeti koruyarak 
bu koltuğa oturdum. Dolayısıyla önceden verilmiş sözlerin 
çoğunu yerine getirmeye çabaladım. Neredeyse üç haftalık 
bir süre içerisinde dört aylık programlamayı tamamladık. Çok 
yoğun çalıştık ve Mayıs sonuna kadar etkinlikler belirlenmiş 
durumda.

“Hiçbir janra kapalı değiliz”
Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’un en prestijli sanat merkezi Cemal Reşit Rey Konser Salonu genel sanat yönetmenliğine 
şef ve besteci Murat Cem Orhan’ı atanmıştı. Dergimiz yazarı İhsan Dindar Ocak ayı itibari ile görevine başlayan Murat Cem 
Orhan’la gerçekleştirdiği röportajını siz değerli KA Dergisi için kaleme aldı. 
 
İhsan Dindar,  Murat Cem Orhan idaresindeki CRR Konser Salonu’nda İstanbullu müzikseverleri neler bekliyor ve genç 
yönetmenin vizyonu hakkında detayları yazıya döktü. Keyifli okumalar...

CRR Artık Ona EmanetCRR Artık Ona Emanet
MURAT CEM ORHANMURAT CEM ORHAN

İhsan DİNDAR
Mare Nosturum
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"Denge unsurunu gözetmeye çalıştık”

O halde Şubat-Mart programı üzerinden devam edelim. 
Sanatseverleri nasıl bir seçki bekliyorum? Buna ek olarak 
seçimleri yaparken ne gibi kriterleri göz önünde bulundurdunuz? 
Programa baktığımızda klasik müzik de var, caz da var. Klasik 
Türk Musikisi de var dans da var…

Her şeyden önce Cemal Reşit Rey Konser Salonu 16 milyon 
İstanbullu’nun konser salonu. İstanbul doğası gereği çok renkli 
bir kültürel yapıya sahip. Buradan Ercan Irmak da çıkar. İdil Biret 
ve Fazıl Say da çıkar. Burası aynı zamanda Yunus Emre’nin de 
yeri Çaykovski’nin de güzergâhı olmuş bir yer. Dolayısıyla denge 
unsurunu gözetmeye çalıştık. Sadece klasik müzik değil, dünya 
müziği, caz, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk 
etkinlikleri de burada yer alacak. Her Pazar günü farklı bir çocuk 
etkinliğiyle karşılaşacaklar. 

Peki bu denge nasıl kuruldu? Önümüzdeki dönemde nasıl 
bir sanat yönetimi göreceğiz?

Cumartesi günleri İstanbul gibi bir metropolde klasik müziğin 
olmadığını fark ettik. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
konserlerini Cuma günleri yapıyor. Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası her hafta olmamakla birlikte Perşembe günleri 

yapıyor. Cumartesi akşamı New York, Londra ya da Paris’te 
klasik müziğin olmadığını düşünebilir misiniz? İstanbul’da da 
düşünemiyor olmamız gerekiyor. Bir senfonik müziği Cumartesi 
akşamları İstanbul’da bulabilmeliyiz. Dolayısıyla ben her 
Cumartesi akşamını senfonik müziğe ayırdım. İki haftada bir 
CRR Senfoni Orkestrası’nın konseri var. Diğer cumartesi günleri 
de solistler veya resitaller yer alacak. Cuma akşamlarını caz 
ve dünya müziğine ayırdık. Perşembe akşamları boş çünkü 
bir kurulum ve provaya ihtiyacımız var. Çarşamba günleri oda 
müziği günü. Salı günleri de Türk müziği günümüz. Pazar 
günlerini ise çocuklara ayırdık ve farklı etkinlikler planladık. 
Etkinlikleri günlere bölünce böylelikle sayılar eşitlendi ve bir 
denge unsuru oluştu.

Cumartesi akşamı güzel bir ayrıntı. Cumartesi 
aynı zamanda kentin de en hareketli olduğu gün. 
CRR Senfoni Orkestrası konserlerine baktığımızda 
bazılarını sizin yönettiğinizi bazılarını farklı şeflere 
yönetiminde olduğunu görüyoruz. Şef olarak sahnede 
yer aldığınızda aslında doğrudan izleyicilerin tepkilerini 
de değerlendirebilme fırsatınız olacak. Bu açıdan 
baktığımızda neler hissediyorsunuz?

Bu büyük bir avantaj. Düşünsenize nabzını tutabiliyorsunuz. 
Bunu hissedebiliyorsunuz o zaman. Bu nabız sayesinde sonuçta 
insanız yanlış kararlar alabiliriz onu düzeltiyoruz. Veyahut 
aldığımız doğru kararların peşinden daha bir özgüvenli şekilde 
yolumuza devam edebiliriz. 

Araya girip sormak istiyorum. Peki yanlış kararlar 
dediğiniz nedir? Örneği repertuar seçimi mi?
Repertuar seçimi olacaktır büyük ihtimalle. Nihayetinde günlerle 
ilgili bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü 16 
milyon insan yaşıyor. Ama bu sayede verdiğimiz yanlış kararları 
bu şekilde düzeltebileceğiz. Bu bir avantaj. 

İlk etapta baktığımızda senfonik konserlerin repertuarında 
19. Yüzyıl bestecilerinin eserlerinin ağırlıkta olduğunu 
görüyoruz. Bu bir başlangıç mı? Örneğin bundan sonraki 
süreçte 20. yüzyıl ya da barok etkilerini de görecek miyiz 
programda? Orada da bir denge gözetecek misiniz?
Tabi orada da bir denge olacak. Tüm konserleri ben 
yönetmiyorum. Siz de fark etmişsiniz, bu çok güzel. Tüm 
konserleri yönetmemeyi bilinçli olarak tercih ediyorum. %60’ını 
ben yöneteceğim ama geriye kalan %40’ını farklı disiplinlerdeki 
şefler yönetecek. Çünkü CRR Senfoni Orkestrası ile gelecek 
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vaat ettiğini düşündüğüm bazı projelerim var. Bunlardan biri 2 
Nisan tarihinde gerçekleşecek olan bir konser. Konserde Türk 
bestecilerin flüt konçertolarını çalıp Naxos’tan da albümünü 
çıkaracağız. O gün Ekrem Zeki Ün, Turgay Erdener ve Kamran 
İnce’nin flüt konçertolarını Bülent Evcil çalacak. Böylece CRR 
Senfoni Orkestrası’nın uluslararası arenada bir albümü olacak.

Bu çok güzel bir gelişme. Bir sanatsever olarak tebrik 
ederim öncelikle. Kuşkusuz bunun ekonomik boyutları 
da var ama bundan sonraki süreçte CRR Senfoni 
Orkestrası’nın başka albüm kayıtlarını da görmeye devam 
edecek miyiz?
Kesinlikle göreceksiniz. Bu aslında büyük bir projenin ilk 
adımı. Bundan sonra Türk bestecilerin keman konçertoları, 
yine  Türk bestecilerin piyanove 
klarnet konçertoları içinde ikişer veya 
üçer eserin olduğu albümler halinde 
çıkarmak istiyoruz. Az önceki 19. 
yüzyıl sorunuza dönecek olursak; 
Nisan ayının ikinci haftasında bir 
Barok haftası olacak. Beş gün 
boyunca barok konserler olacak. 
Mesela Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 
baş obuacısı Albrecht Mayer, 
Deutches Baroque Ensemble ile 
birlikte İstanbul’a geliyor. Ünlü fagot 
sanatçımız Selim Aykal ile birlikte 
sahne alacaklar. Bununla birlikte 
Accademia Bizantina gibi topluluklar 
da Barok konserleri kapsamında 
sahne alacak. Üstelik bu isimler 
sadece konser vermeyecek aynı 
zamanda da masterclass etkinlikleri 
de düzenleyecek. Tüm bu etkinlikler 
Türk Barok Müzik topluluklarıyla 
birlikte olacak. Onlarında fuaye 
konserler olacak. Böyle bir barok hafta 
yapınca geriye kalan dönemde de 
daha modern repertuarlara yöneldik. Tabii bu süreçte pandemi 
nedeniyle sürekli küçük orkestralarla konserler verilebildi. 
Dolayısıyla iki yıldır Mozart, Beethoven ve Haydn repertuarının 
dışına çıkılamadı. Bir süre sonra bu bir sıkıntı doğurabilir. Bir 

doymuşluk hissi verecektir. Dolayısıyla bir daha kapanma 
olmayacağını varsayıp tabii daha farklı repertuarları da ekledik. 
20. ve 21. yüzyıl bestecilerine geldiğimizde tıpkı Kamran İnce 
bestesinde olduğu gibi işler yer alacak. Çünkü doğru seçmek ve 
doğru tasarlamak gerekiyor. Hiçbir janra kapalı değiliz.

Sorularımı klasik müzik ekseninden yavaş yavaş caza 
yönlendireyim. CRR’nin bir de caz orkestrası var. 
Programa baktığımızda uluslararası çapta bilinilirliği 
olan isimlerin konserlerini de görüyoruz. Bu alanda tam 
olarak neler bekliyor sanatseverleri?
Evet, CRR Caz Orkestramız en son Aralık ayında bir konser 
gerçekleştirdi. Evvelinde de iki yıl önce konser vermişler. 
CRR Caz Orkestrası’nı her ay bir konserle sahnede göreceğiz. 

Orkestraya her ay bir solist davet 
edeceğiz. Yani Türk ve yabancı 
caz solistleriyle birlikte sahne 
alacaklar. Aynı zamanda CRR Türk 
Müziği Orkestrası da var. Bu değerli 
orkestramız da her ay CRR Konser 
Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. 
Bizler bu orkestralarımızla daha güzel 
işler yaptıkça buraya da daha çok 
sanatsever gelecektir. Derken bu da 
pozitif bir döngüye dönüşür.

“İstanbul’un bir markası olarak 
tüm Türkiye’ye ışık saçmaya 
çalışacak”

Sona yaklaşırken daha genel 
bir çerçeve çizmek açısından 
İstanbul’daki etkinliklere ve etkinlik 
mekânlarına baktığımızda nitelik 
ve nicelik açısından şu an nasıl bir 
seviyede?
Bu nitelikte en az 15 yere daha 
ihtiyacımız var. Berlin’de, Viyana’da 

kaç tane opera evi var? Kaç tane konser salonu var? Buralarda 
kaç koro var? Bir düşünelim. Keşke İstanbul’da da daha çok 
olsa. 
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Peki şehrin merkezinden daha uzaktaki noktalarda bu tip 
salonlara yönelik herhangi bir gelişme var mı?
Buralara biz gideceğiz. CRR Senfoni Orkestrası ile turlamaya 
başlayacağız. Okullara da gideceğiz. Okullara caz ve klasik müzik 
tanıtacağız. Okullara Türk müziği enstrümanlarını tanıtacağız. 
Yaz mevsiminde Açıkhava yaz konserleri yapacağız. CRR 
Harbiye’deki yerinden dışarıya da çıkacak. Sadece İstanbul’u 
değil İstanbul’un bir markası olarak tüm Türkiye’ye ışık saçmaya 
çalışacak.

Murat Cem Orhan Kimdir?

1981 yılında İzmir'de doğdu. Orta öğrenimini Saint Joseph 
Fransız Koleji'nde, lise eğitimini Özel İzmir Fen Lisesi'nde 
tamamladı. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Opera-Şan Bölümünü kazandı. 2002 yılında 
öğrenci değişim programı ile yarım dönem İtalya'nın Venedik 
kentinde bulunan Benedetto Marcello konservatuvarında eğitim 
aldı.

2002 yılında caz müziğine olan tutkusu ile bir caz piyanisti 
olarak Corinth Jazz Festivali'ne davet edildi ve festival 
kapsamında 4 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. 2004 yılında Fransa'nın Belfort şehrinde düzenlenen Avrupa 
Gençlik Müzik Festivali'nde tamamı Türk eserlerinden oluşan 
bir repertuvar ile konserler verdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı'nda Prof. Güzin Gürel'in yüksek lisans 
sınıfına kabul edildi. 2005 yılında Siemens Opera Yarışması'nda 
üçüncülük ödülüne, Edirne Uluslararası Şan Yarışması'nda 
birincilik ödülüne layık görüldü. 2006 yılında İtalya'nın Siena 

kentinde bulunan Accademia Chigiana Musicale'de dünyaca 
ünlü bariton Renato Bruson ile ardından da Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'da dünyaca ünlü soprano Raina Kabaivanska 
ile çalıştı. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York 
kentinde bulunan Brooklyn College of Music'te ikinci yüksek 
lisans eğitimine başladı. New York'ta 14 eserde baş bariton 
rollerini seslendirdi.

Sherill Milnes, Ashley Putnam ve Catherine Malfitano gibi opera 
sanatının ünlü isimleri ile uzun soluklu çalışma fırsatı buldu. 
2008 yılında Belçika'nın Brugge kentinde yapılan yaz festivalinde 
Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nda bulunan "Papageno" rolünü 
seslendirmek için davet edildi.

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 Bölümü'nde Maestro Antonio Pirolli'nin orkestra 
şefliği sınıfında yüksek lisans öğrencisi olma hakkı kazandı. 
Dünyaca ünlü orkestra şefleri ile yaptığı ustalık sınıfları arasında; 
Polonya'da ünlü şef Jorma Panula, Maceristan'da Alparslan 
Ertungealp, İtalya Siena'da Accademia Chigiana Musicale'de 
Michel Tabaschnik, İzmir'de Prof. Rengim Gökmen ve New 
York'ta Metropolitan Operası Korosu eski şefi William Hicks 
yer alır. 2018 yılında Paris'te düzenlenen 4. Evgeny Svetlanov 
Uluslararası Şeflik Yarışması'nın finalist orkestra şeflerinden biri 
oldu.

Türkiye'de bulunan tüm Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera 
evleri ile düzenli olarak konserler veren Orhan, 2016 yılında 
Heidelberg Sinfonietta ile Almanya'nın Heidelberg şehrinde 
Fazıl Say'ın eserlerini yönetmiştir. Orhan, usta sanatçıyla düzenli 
olarak konserler vermeye devam etmektedir.

Devlet Opera ve Balesi bünyesinde Cosi Fan Tutte, Il Matrimonio 
Segreto, L'Elisir D'amore, Turandot, Il Barbiere di Siviglia, 
Die Entführung aus dem Serail, Fidelio, Ayşe Opereti ve P. I. 
Tchaikovsky'nin eserlerinden derlenen Romeo & Juliet Balesi'ni 
yönetmiştir.

Orkestra şefliği kariyerinin yanında bestecilik kariyerini de 
sürdüren Orhan 8. ve 9. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste 
Yarışması'nda, önce bir "Bale Süiti" (Kuyucaklı Yusuf) ardından 
bir "Bariton Aryası" (Şeyh Bedreddin) besteleyerek ard arda 
iki kez birincilik ödülü kazanmıştır. Üç adet çocuk müzikali 
bestelemiş olan Orhan, 2018 yılında Nazım Hikmet'in Kuvayi 
Milliye Destanı'nda bulunan insan karakterlerini; önce "Kuvayi 
Milliye'nin İnsan Manzaraları" adlı bir sahne eseri olarak, 
ardından da Gedik Sanat'ın siparişi üzerine İkinci Yeni Şairleri'nin 
eserlerinden oluşan "Ölmeme Günü" isimli sahne eserlerini 
bestelemiş ve bu projeleriyle halen ülke çapında konserler 
vermektedir.

İstanbul'da, İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde sanat 
hayatına devam eden Orhan, ileri seviyede Fransızca, İngilizce ve 
İtalyanca, günlük konuşma seviyesinde de Almanca bilmektedir.
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Şefika Kutluer bir Devlet Sanatçısı (1998)! Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Nişanı sahibi (1995) Cumhurbaşkanlığı 
Madalyası sahibi (1985)…
Bir Dünya sanatçısının Türkiye dışındaki yolculukları, hangi büyük 
sanatçılarla birlikte aynı sahneleri paylaştığı, büyük başarıları 
ile nişan ve madalyalarını henüz anlatmaya başlamadık bile…

Bu yıl 12. Şefika Kutluer Festivali tarihleri belli olunca yine 
heyecanla dolduk… Çünkü Şefika Kutluer ve Refik Kutluer, 
aslında bu festivalin birlikte ve sürekli kahramanları. Yani her 
türlü emek ve performans onlara ait…Dünyaca ünlü konuk 
sanatçıların seçilmesi, davetleri, konaklama ve diğer konular; 
ayni katkılar ile sağlanıyor…Belki son yıllarda bu konuda başka 
adımlar atılmıştır.

"Doğu-Batı Buluşması" CSO ADA MAVİ SALONDA

Bu yıl festival "Şuşa Yaylılar Orkestrası" ile başladı. Bombalardan 
kurtulan Azerbaycanlı Şef Fuad İbrahimov’un müthiş bir de 
öyküsü vardı. 

Bunca deneyime karşın çok heyecanlıydınız? 
12.Uluslararası Şefika Kutluer Festivalinin ilk konseri ve 
önce CSO ve Mavi salon!  Neler hissettiniz?

Bütün dünyayı etkisi altına alan Pandemi’nin kapanma 
psikolojisinden sonra 12. Festivalimizi yapabiliyor olmak büyük 
bir mutluluktu. Gerçi 11. Festivalimizi de Pandemi’nin en ağır 
şartlarında bile yapmayı başarabilme şansına sahip olmuştuk. 
Bu sene festivalimizi kültür bakanlığımızın yeni açılanharika 
salonunda yaptık. Artık başkent Ankara’ya yakışan muhteşem 
bir kültür merkezimiz var, ne büyük bir gurur ve mutluluk benim 
için. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. 

Müthiş öyküsüyle Azerbaycan’lı şef Fuad İbrahimov.. Ve tabii 
Doğunun Batıyla buluşması; Türkiye - Azerbaycan dostluğunu 
pekiştirerek başladı…

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da doğan ve savaştan çocuk 
yaşta kaçarak kurtulan şef Fuad İbrahimov Azerbaycan Devlet 
Senfoni Orkestrası, Yeni Münih Senfoni Orkestrası ve Bakü 
Oda Orkestrası’nın baş direktörüdür. Ve dünyanın çok önemli 
orkestralarını yönetmektedir.

Azerbaycan’ın geçen seneki zaferi sonucu azad edilen Kültür 
Başkenti Şuşa’nın özgürlüğünün kutlandığı konserde çok bilinen 
Azerbaycan ve Türk bestecilerin Halk şarkılarını seslendirdik.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev’in 
bilgece söyledikleri “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi 
kederimizdir” ve “tek millet, iki devlet” sözlerinden aldığımız 
ilhamla ortak kültür ve değerlerimizin tanıtımı için çalışmaya 
devam ediyoruz.

Besteci Çetin Işıközlü’nün sizin için yaptığı SERENADE  

Şefika Kutluer nasıl anlatılır? Sade bir tanımı var mıdır? Bir derginin sayfalarına sığabilir mi?
Ya tanıdığım diğer insan yüzü, zengin iç dünyası, mütevazi kimliği...
Bir de Vivace’ye canlı konuk oldukları zamanlar...

SİHİRLİ FLÜT ŞEFİKA KUTLUER'İN ÜZERİNESİHİRLİ FLÜT ŞEFİKA KUTLUER'İN ÜZERİNE
Dünya Çapında Bir Sanatçı.

"Doğu İle Batı Buluşuyor" temasıyla başlattığı "Uluslararası Şefika KUTLUER Festivali" 12. yılını kutladı.

Leyla ÖZGÜR
'Vivace' Gözüyle
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bestesinin dünya prömiyerine ve Astor Piazzola'nın 
Libertango’nu; bestecinin 100. doğum yılında özel 
düzenlemesini seslendirdiniz.

Portekizli piyanist ANTONIO OLIEVERA ile nasıl kesişti 
yollarınız?

Geçtiğimiz yıllarda Portekiz’de çeşitli konser turnelerim 
olmuştu. Ayrıca; Portekiz’in halk müziği Fado’larını dünyada ilk 
kez flüt ile seslendirdiğim CD kaydını ve konserlerini Portekiz 
Braga’da yapmıştım. Dünyada ilk seslendirmesini Festivalimizde 
yaptığım Fado CD’si halkımız tarafından da çok beğenildi. Çok 
ses getiren bu proje Portekiz medyasında çok kez yer aldı. 
Portekizli müzisyenlerle çeşitli projelerimize devam ediyoruz. 
12. Festivalimizde de Portekizli piyanist Antonio Olievera ile 
Ankara ve İstanbul Süreyya Opera’sında konserler verdik. 

Değerli bestecimiz Çetin Işıközlü'nün bana ithaf ettiği “mistik 
dans” isimli eserinive ayrıca “SERENADE” isimli flüt solosunu 
dünyada ilk kez festivalimde ve daha sonra İstanbul’da çaldım.

Arjantinli besteci Astor Piazzola’nın bu sene 100. Doğum yılı idi. 
Peter Breiner’ın benim için düzenlediği, Astor Piazzola’nın çok 
bilinen ve sevilen Libertango isimli eserini seslendirdik.

Ayrıca pandemi sebebiyle arasız verdiğim bu konserler serisinin 
İstanbul ayağını Süreyya Operası'nda gerçekleştirdim.Bu 
konserde portekizli bestecilere ait flüt repertuarının çok zor 5 
ayrı virtüöz eserini ardı ardına icra ettim.

CRR'de şef Yuriy Yanko yönetimindeki CRR Genç Oda 
Orkestrası eşliğinde de bir konser gerçekleştirdiniz. 
Anlatır mısınız?

Venedikli besteci Vivaldi’nin her zaman insanları mutlu eden 
konçertolarını çaldık. İlk defa buluştuğum CRR Genç Oda 
Orkestrası ile Ukraynalı Şef Yuriy Yanko yönetiminde çok keyifli 
bir konser gerçekleştirdik.

CSO-ADA Mavi Salon'da verdiğiniz "SHAKESPEARE & 
MÜZİK" konserinizden bahseder misiniz?

European Baroque Ensemble eşliğinde Rönesans ve erken 
Barok döneminden Purcell, Handel, Bach gibi bestecilerin 
ve Shakespeare döneminin eserlerini seslendirdik. Konser 
sırasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ekselansları Sir 
Dominick Chilcott “Shakespeare Soneleri”nden örnekler sundu. 
İngilizce ve Türkçe olarak sunulan sonelerin Türkçelerini eşim 
Refik Kutluer yorumladı.

Shakespeare sonelerinin müziğinize katkısı nasıl oldu? 
Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Edebiyat ve müziğin içiçe olduğu Rönesans döneminden 
her zaman çok etkilenmişimdir. Shakespeare ve Müzikuzun 
zamandır yapmak istediğim bir projeydi. Birleşik Krallığın Ankara 
Büyükelçisi Sir Dominick -aynı duygularla- büyük bir mutluluk 
ve heyecanla projemize katıldı ve hep birlikte adeta zaman 
tünelinden geçip Rönesans döneminin müziği ve Shakespeare 
soneleri ile çok keyifli ve harika bir hazırlık dönemi geçirdik. O 

akşamki konserde, sadece biz değil, tüm seyirciler de müzik ve 
soneler ile bizimle aynı zaman tünelindeydi.

European Barouqe Players İle içinde Beatles & Elvis'in de 
bulunduğu sıradığı bir konser verdiniz. Bu konser nasıl 
gerçekleşti, bahseder misiniz?

Pop dünyasının klasikleri “Beatles” ve “Elvis Presley”in 
unutulmaz parçalarını barok tarzda “European Baroque 
Players” eşliğinde seslendirdim. Beatles ve Elvis Presley’in 
dillerden düşmeyen eserlerini Peter Breiner Vivaldi ve Bach’ın 
eserleri ile harmanlayıp bağdaştırarak barok tarzda benim için 
düzenledi. Bu konseri 26 Kasım’da Antalya Muratpaşa Türkan 
Şoray Sanat Merkezi’nde ve ertesi gün, 27 Kasım’da,  Ankara’da 
gerçekleştirdik. Konserlere seyircinin ilgisi çok üst düzeydeydi, 
27 Kasım konserimizin biletleri haftalar öncesinden bitti.

Bu konserlerdeki seyircilerin hem Beatles ve Elvis Presley’in 
şarkılarını çok iyi bilmeleri ve Peter Breiner’ın Bach ve Vivaldi’nin 
müzikleri ile eşleştirdiği eserleri anlayıp ilişkilendirebilen 
bir seyirci kitlemizin olması beni çok etkiledi ve mutlu etti. 
Konserimizin biletlerinin haftalar önce tamamen bitmesini 
sağlayan değerli Ankaralı müzikseverlere yürekten teşekkür 
ediyorum. 

Bir de Anadolu Uygarlıklarından İzler kapsamında 
"Anadolu Ruhu Konseri" gerçekleştirdiniz değil mi?

İstanbul’da renove edilip çok yeni açılan Atatürk Kültür 
Merkezinde; 12 Kasım’da Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 
çerçevesinde Bakü Yaylılar Orkestrası eşliğinde ve 1 Aralık’ta 
Anadolu Uygarlıklarından İzler projesi kapsamında “European 
Baroque Ensemble” eşliğinde 2 konser verdim.

Önümüzdeki yıl festivalinize hangi duygu ve düşüncelerle 
devam edeceksiniz?

Dünyada her şeyin durduğu uzun Pandemi döneminden sonra; 
Ankaralı bir sanatçı olarak CSO Ada konser merkezinin açılması 

'Vivace' Gözüyle Leyla ÖZGÜR
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beni çok mutlu etti. Ayrıca;Mavi Salonun festivalimize tahsis 
edilmesive 12. festivalimi bu salonda gerçekleştirebildiğim için 
çok şanslı ve mutluyum. İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin 
tekrar açılmasından ve burada 2 kez konser verdiğim için de 
büyük birmutluluk duydum. 

Sonbaharda verdiğim ve her biri farklı repertuarlardan oluşan 11 
konseri de dilediğim ve planladığım şekilde gerçekleştirebildiğim 
için çok mutluyum. 

Eşiniz Refik Kutluer ile birlikte "Uluslararası Şefika 
Kutluer Festivali"nin hem kurucuları hem yaratıcıları 
hem de kahramanlarısınız… Mali açıdan zorlanıyor 
musunuz? Resmi ya da özel kuruluşlardan aldığınız 
destekler var mı? 

“Ankara’da doğan, Ankara’dan dünyaya açılan bir sanatçı 
olarak dünya çapında oluşturduğum müzik çevremi de kullanıp 
Başkent Ankara’da Doğu Batı ile Buluşuyor temalı bir festival 
yapmaya karar verdim. 

Türkiye’nin doğu ile batı arasında önemli bir köprü olması bana 
ilham verdi. Kültür ve sanat yolu ile ülkeler arasındaki diyaloga 
olumlu katkıda bulunmayı hedefledim.  2010 yılında Ankara’da 
başlayan festival sonraki yıllarda İstanbul, Antalya, Alanya, 
Tarsus, Kapadokya konserleri ile diğer şehirlere de yayıldı. 

2021 yılında 12.si gerçekleştirilen, Doğu batı ile buluşuyor temalı 
“Uluslararası Şefika Kutluer Festivali”nde; bugüne kadar Çin’den 
Meksika’ya, Kore’den Yunanistan’a, Almanya’dan Rusya’ya, 
Avusturya’dan ABD’ne, Portekiz’den Lüksemburg’a, İsrail’den 
Slovenya’ya, Sırbistan’dan Çek Cumhuriyeti’ne, Kosova’dan 
Kazakistan’a İsviçre’den Karadağ’a, Polonya’dan Litvanya’ya, 
İngiltere’den Fransa’ya birçok ülkeden çok renkli performanslar, 
sergiler ve sunumlar yer aldı.

Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, etkinlik sektörünün 
Oscar’ı kabul edilen “Ace of MICE Awards 2020”de “En 
iyi Festival” kategorisinde 1. seçildi.. Bu nasıl oldu 
anlatır mısınız?

Biz festivalimizi eşim Refik Kutluer ile birlikte düzenliyoruz. 
Bu festival bugüne kadar dünyada oluşturduğum müzik 
kariyerimin ve çevremin üzerine oluşan bir organizasyondur. 
Tamamen kişisel emeklerimiz ve benim performanslarımdan 
oluşuyor. Bu festivali ayni katkılarla yapıyoruz. Her projemizi 
ayni katkılarıyla gerçekleştirmemizi sağlayan kurumlara sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de dünya çapındaki ilişkilerimiz 
ve bilgi birikimimizi kullanarak, performanslarım, emeklerimiz 
ve tutkumuzla bu çalışmayı sürdürüyoruz. 

Albüm çalışmalarınız nasıl? Yeni projeleriniz var mı? 

12 yıldır kesintisiz düzenlenen Festivalimi her yıl devam ettirmek 
istiyorum.

Dünya çapında dağıtılan 17 albümüme ilave olarak yeni 
projelerimi gerçekleştireceğim. Ve yurt içi ve dışında vereceğim 
konserler ile ülkemizi tanıtmaya, toplumlar arasındaki sevgi 
bağını güçlendirmeye ve müziğimin gücü ile insanları mutlu 
etmeye devam edeceğim.

“Sihirli Flüt” diye bilinen bir sanatçısınız… Bu 
yakıştırmanın hikayesini anlatır mısınız?

Ben flüt çalarken kendimi çok farklı, sihirli bir dünyada 
hissediyorum. Bu dünya bazen kutsal bir mabet bazen güzel 
bir tabiat ortamı olabiliyor. Benim girdiğim bu sihirli dünyayı 
dinleyicilere de hissettirebiliyor olmak çok harika bir duygu. 

Yıllar önce New York'ta Carnegie Hall’de verdiğim ilk 
konserimden sonra NEWYORK TIMES 'in yazarı “Sihirli Flüt” diye 
bir başlık attı ve ondan sonra artık hep böyle kullanıldı.  Hem 
çok güzel bir heyecan, hem de ağır bir sorumluluk yükledi bana 
bu unvan.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın daimi sanatçısısınız 
ve İsmir'de sık sık konserler veriyorsunuz. Aralıkta 
İzmir'de verdiğiniz konseriniz nasıl geçti? İzmir sizin için 
ne ifade ediyor?

Güzel İzmir’in güzel insanlarının benim için her zaman ayrı bir 
yeri vardır. İzmir seyircisi ile buluştuğum konserlerimde kendimi 
adeta şifalanmış hissederim. Ve bu mutluluğu uzun süre 
yaşarım. İzmirli sanatseverlerin kültür ve sanatta ulaştıkları 
yüksek düzey beni her zaman hayran bırakmaktadır.  Her yeni 
İzmir konserimi büyük bir mutluluk ve heyecanla beklerim. 
İzmir’deki AASSM konser salonu akustiği, teknik donanımı ve 
ekibiyle beni her konserimde memnun etmektedir. AASSM’de 
verdiğim harika konserle yılı tamamlamış olduk.

Türkiye ve dünyaya hitap eden KONSER ARKASI dergisinde 
sizinle bu ilk röportajımız ve sizi dergimizde her zaman konuk 
etmek isteriz.

Teşekkürlerimizle Şefika Kutluer..
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Klasik Müzik, Opera-Bale, Tiyatro, Resim, Heykel,
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Yararlı haberler, uzman yazarlar...

Tuzak yok, çarpıtma yok, yalan yok
Gerçek haber ve özgür eleştiri var...

8 yıldır sanatseverin internetteki dürüst kaynağı



Kiann geçtiğimiz aylarda İzmir ve Ankara'da verdiği iki 
konserlerle dinleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı.

Onun müziği dinleyenleri bir anda içine çeken, herkesin 
içinde kendinden bir şeyler bulduğu, sanki daha önceden 
biliyormuşçasına kucakladığı ve  çok kolay içselleştirdiği büyülü 
bir etkiye sahip.

Kiann'ın müziğe tamamen özgün yaklaşımı ve türleri bir araya 
getirme ve birbirine bağlamada kendi yenilikçi tarzı adeta bir tür 
füzyon olarak nitelendirilebilecek benzersiz bir müzik.

Geçtiğimiz aylarda Kiann'ın tarifisiz güzellikteki müziği ile 
buluşan Türk müzikseverler onun müziğini çok çabuk benimsedi 
ve kucakladı. Ve bu evrensel müzik bir kez daha, ama bu sefer 
İstanbullu müzikseverlerle buluşucak.

Kiann bu konserinde pendemi koşullarında 
hayata geçirdiği canlı kayıt albüm projesi 
olan "Live From Vienna" albümünden 
seçtiği eserlerin, seslendirecek.

Kiann bu albüme uzun bir planlama 
sürecinin sonunda, 2019 yılından beri 
sanatçısı olduğu ve birlikte başarılı 
projelere imza attığı dünyaca ünlü piyano 
üreticisi "Bösendorfer" den destek alarak 
projesine başlamış. Kiann albümün 
kaydını Viyana'nın kalbindeki ünlü 
Musikverein binasında bulunan güzel 
Bösendorfer Salonu'nda yapmaya karar 
vermiş. Böylelikle mekândan her anlamda 
olumlu ve yaratıcı bir enerji alabileceği ve 
muazzam bir Bösendorfer tam kuyruklu 
piyano ile tam da hayal ettiği kalitede bir kayıt yapabileceği 
olgusu kafasında netleşmiş

Kiann bu albümün konsepti üzerinde çalışırken sadece solo 
piyano değil, oda müziği formunda eserlerden oluşacak bir 
repertuvarın da salonun büyüklüğü ve sadeliğine daha uygun 
olduğu ve yaratmak istediği enerji açısından daha etkili olacağı 

fikrine odaklanmış. Ve Kiann albümünde yer vereceği eserleri 
solo piyano ve piyano &çello eserlerinden bir seçki olarak 
belirlemiş. Sanatçı albümünde yer vereceği eserleri belirlerken , 
dinleyicilerine olabildiğince çok yeni şarkı tanıtmayı hedeflemiş. 
Ancak hayranlarının önceden bildiği ve sevdiği eserleri de 
duymalarının önemli olacağını düşünerek, yeni bestelerinin 
yanında en beğenilen eserlerine de bu albümünde yer vermiş.

"Live From Vienna" albümü profesyonel anlamda hem ses hem 
de video kaydı imkânları ile seyircisiz bir ortamda kayıt altına 
alınmış. Lakin sanatçının aldığı sıradışı kararla sanki "canlı 
konser kaydıymış gibi" kayıt sırasında ve sonrasında hiçbir 
prodüksiyon müdahelesi (düzeltme ve değiştirme) olmadan 
başından sonuna kadar kaydedildiği gibi yayınlanmış. Kiann 
hiçbir sanatçının profesyonel bir kayıtta almayacağı cesurca 

kararıyla albümünü sıra dışı bir noktaya 
taşımış. Albüm adına yakışır bir anlayışla 
kaydedilerek, olumlu olumsuz her şeyiyle, 
dinleyicileriyle buluşmuş.

Kiann ev konserlerinden dem vurarak 
eleştirisel yaklaştığı kayıt kalitesi ve 
mekân seçimi konusundaki haysiyetini 
ortaya koyduğu bu projesinde adaletli 
olmak adına çevrim içi konserlerin 
simültane performansına nasıl müdahale 
edilmiyorsa, o da kaydına etmeyerek 
amacını gerçekleştirmiş.

Kiann bu albümdeki hedefini şöyle dile 
getiriyor.

"Bu albümünde, küresel salgın sebebiyle 
her anlamda her şey ile bağlarımızın 

koptuğu ve aslında en çok bağ kurmaya ihtiyaç duyduğumuz 
bu dönemde, sahip olduğum canlı konser hissiyatı, doğallığı ve 
pozitif enerjiyi dinleyicilerimle paylaşmayı hedefledim"

"Live From Vienna" albümü dijital müzik platformlarında 
yayınlandığı andan itibaren müzikseverlerin ve onun müziğine 
ulaşanların büyük beğenisini topluyor.

KIANN'DAN İSTANBUL’DAKIANN'DAN İSTANBUL’DA
CONTEMPORARY MÜZİK RÜZGARICONTEMPORARY MÜZİK RÜZGARI

İstanbul'un Klasiği
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Tabii ki bunda sanatçının 80'ler itibaren hiç ayırmadan dinlediği 
tüm müzikleri içselleştirmesi ve aldığı klasik müzik eğitimiyle 
mükemmel bir şekilde harmanlama becerisi yatmakta.
. Mesela Kiann'ın müziğinde Vangelis'in yumuşak, hüzünlü, aşk 
ve acı dolu; kısacası hayata ilişkin hemen hemen her duyguyu 
barındıran melodilerinin tınısını bulmak mümkün. Onun bu 
albümünde yer verdiği bestelerinde Kitaro'nun müziğinde 
olduğu gibi sadece ruhsallığı çağrıştıran, dinleyiciyi düşünmeye 
ve hissetmeye sevk eden o benzer duyguları müziğinde 
duyabilirsiniz. Birbirinden güzel on bestenin yer aldığı bu 
sıra dışı albümünde, altı eserde Kiann'a Sırp asıllı çellist Ana 
Percevic eşlik etmiş.

Genel olarak Kiann'ın müziği ve bu albüm ile dinleyicileriniduygu 
yelpazesinde beklemedikleri derinliklere ulaşmalarında adeta 
onlara rehberlik eden büyülü, melankolik, sihirli bir dünyaya 
yolculuğa çıkıyorlar.Ve Kiann'ın müziğe olan sevgi ve hassasiyeti 
bu albümdeki her notada duymanız mümkün.

Avusturya Kültür Ofisi'nin destek ve katkılarıyla Kiann Şubat 
ayında İstanbul'da iki konser verecek.

Bu konserlerin ilki 10 Şubat'ta Kadiköy Belediyesi "Yeldeğirmeni 
Sanat"ın insanda farklı duygular uyandıran salonunda başta  
Avusturya Kültür Ofisi, KAM MANAGEMENT  ve Dermoskin'in 
katkılarıyla gerçekleştirecek.

"Yeldeğirmeni Sanat" bünyesinde neredeyse ilk defa böyle ünlü 
bir contemporary müzik sanatçısını ağırlamanın ve Kadıköylü 
müzikseverle buluşturmanın haklı gururunu ve heyecanını 
yaşıyor.

Kadıköylü müzikseverler ilk defa Kiann'ı İstanbul'da dinleme 
ayrıcalığına sahip olacaklarını belirtmek isterim.

Kiann dinleyecileri için son albümünden seçtiği eserleri sanat 
yaşantısını Avusturya'da sürdüren ve bu kayıtları birlikte yaptığı 
Sırp çellist Ana Percevic ile birlikte seslendirecek.

Kiann ikinci konseri ise 13 Şubat'ta Avusturya Kültür Ofisi'nde, ofis 
müdüresi Silvia Neureiter'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Silvia Neureiter sanat hayatını uzun yıllardır Avusturya'da 
sürdüren ve Avusturya ile derin bağları olan Kiann gibi klasik 
müzik dışında bir sanatçıyı salonlarında ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduklarını dile getirdi. Klasik müzik dışında da 
evrensel müziğin her türünü kucaklayan ve destekleyen 
Avusturya'nın, topraklarında var olan her tür kaliteli müziği 
dünyanın birçok ülkesinde var olan ofisleri aracılığıyla farklı 
ülkelere taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul boğazına nazır geniş bir koruluk 
içinde "klasik geç stil"de 19. yüzyılda inşaa edilmiş zarif binası 
ile var olan Avusturya Kültür Ofislerinin en güzeli olmasıyla öne 
çıkmakta.

Sahip olduğu yaklaşık 200 kişi alan büyüleyici tarihi ana salonunu 
süsleyen inanılmaz güzellikteki devasa Murano avizenin altında 
konser dinlemenin nasıl tarifsiz bir keyif olduğunu söylemeden 
geçemeyeceğim.

Kiann bu salonda seçkin konuklar huzurunda böyle bir konser 
verme ayrıcalığına sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğunu 
ifade ediyor.

Kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz ve tutkunu olacağınız 
Kiann'ın müziğini canlı dinlemek için bu konserleri kaçırmamanızı 
tavsiye ederim.

Sağlık ve müzikle kalınız.
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Uluslararası çoksesli müziğin yaşayan en önemli bestecileri 
arasında gösterilen Estonyalı Arvo Part (d.1935) İKSV tarafından 
2010 yılında verilen “Yaşam Boyu Onur Ödülü”nü almak üzere 
geldiği İstanbul’da gerçekleştirilen provada (İTÜ TMDK BİSED 
Salonu) “4. Senfonisi”nin iyi duyulmayan, vurgusunu yeterli 
bulmadığı bölümlerinde tek bir notadan, 2,5 ölçüye kadar 
toplam yedi düzeltme yaptı. Eserlerinin notalarını yayımlayan 
“Universal Edition” editörü  Durek Joseph değişiklikleri not 
aldı… 

Bu olay Türkiye senfonik müzik dünyasına yabancı olan bir 
durum dikkati çekiyordu: Bir bestenin nota yayıncısının provada 
bulunması ve de değişiklikleri not alması!

Peki uluslararası çoksesli müziğin Türkiye’deki temsilcilerinin 
uluslararası nota yayınevleri tarafından kabul görme oranı nedir? 

Orkestra şeflerinin ellerindeki renk renk kalemleri çoğu 
müzisyen bilir. Konser öncesi provada eserin -bestecisinin 
belirtmediği, şefe yorumcuya bıraktığı-  ayrıntılar üzerine 
karar verdikleri nüans işaretlerini bu kalemlerle tespit ederler. 
Nota yazım hatalarını da aynı şekilde düzeltirler. Biliriz ki nota 
yazım hataları notaları / partituru yayınlayan yayınevini, nota 
değişiklikleri ise bestecinin kendisini ilgilendirmektedir.

Nerede?.. 

Doğru nota yazımı geleneğini yerleştirme bilinç düzeyine ulaşmış, 
her eksikliği atarak kurtulduğunu sandığı devletten beklemeyen, 
bakanlığından müzik okullarına, konservatuarlarına elini taşın 
altına koyabilen ülkelerde, müzik uğraşanlarında.

* * * 

21.yy uluslararası çoksesli müziğinin yaşayan en önemli 
bestecileri arasında gösterilen Estonya’lı besteci Arvo Part 
(d.1935), “Ademin Yakarışı-The Deer’s Cry” adlı eserinin dünya 

premieri için 3 Haziran 2010’da 38. İstanbul Müzik Festivali’ne 
katılmak üzere Türkiye’ye gelmiş, 07 Haziran 2010 Pazartesi 
günü Aya İrini Müzesi’nde Tonu Kaljuste yönetimindeki Borusan 
Filarmoni Orkestrası ve Estonya Filarmonik Oda Korosu 
seslendiriminde “Adem’in Yakarışı” eserinin dünya premierine 
katılmış ve kendisine İKSV tarafından Yaşam Boyu Başarı ödülü 
takdim edilmişti.

Arvo Part daha sonra ise 09 Haziran 2010’da 38. İstanbul 
Müzik Festivali kapsamında Akbank Oda Orkestrası’nın 11 
Haziran 2010 günü Türkiye premieri olarak seslendireceği “Los 
Angeles - 4. Senfonisi”nin İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı 
salonunda yapılan provasına katıldı. 

Ayhan SARI
Müzik Penceresi

Arvo PartArvo Part
&&

Provada Yaptığı Değişiklikleri Not Alan YayıncısıProvada Yaptığı Değişiklikleri Not Alan Yayıncısı

....
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Yazımıza konu olan haber şöyle :

“Arvo Part önceki gün (09 Haziran 2010 - A.S.) Akbank Oda 
Orkestrası’nın İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’ndaki 
provasını izledi. Şef Cem Mansur’un yönetiminde 4 saat 
süren prova sırasında eserin partisyonunda iyi duyulmayan, 
vurgusunu yeterli bulmadığı bölümlerde tek notadan, 2,5 
ölçüye kadar toplam yedi düzeltme yaptı. Eserlerinin notalarını 
yayımlayan Universal’in editörü Durek Joseph değişiklikleri not 
aldı. (”Bu eseri sanki Ayasofya için yazmışım” S.Yediğ-Hürriyet 
Gazetesi-11 Haziran 2010)

Haberde müzikçilerimize / müzik meraklılarına / musikişinaslara 
yabancı olan ve satır arasında kaybolup giden dikkat çekici bir 
“olgu” vardı. 

Eserin nota yayıncısı yayın haklarını satın aldığı bestenin; 
provasından seslendirilmesine her icra anında bulunuyor ve bu 
süreç içinde bestecinin yaptığı değişiklikleri bir sonraki baskıda 
değiştirmek üzere not alan bir sorumlu bulunduruyordu. 

Bir kez daha yinelersek; nota yayıncısı, yayınlayacağı eserin 

bestecinin katılımıyla gerçekleşen her aşamadaki icrasını takip 
ediyor ve besteci tarafından gerçekleştirilen değişiklikleri not 
alıyordu.

Uluslararası çoksesli müzik dünyasında bir gelenektir. 
Bestecilerin eserlerinin partisyonlarının yayınlama haklarını 
nota yayınevleri bestecisinden para karşılığı satın alır ve 
yayınlar. Bu eseri seslendirecek orkestralar da anlaşmaya göre 
bu yayınevine telif ücreti öderler.

Yukarıda haberini aktardığımız durum, konuyu Türkiye’deki 
senfonik müzik dünyası ile karşılaştırmamızı sağladı.

Acaba çalışma alanı uluslararası çoksesli müzik olan kaç 
bestecimizin eseri uluslararası nota yayınevleri tarafından satın 
alınmıştı ve eserdeki olası son değişiklikler yukarıdaki örneğe 
ve uluslararası ölçütlere göre yapılmıştı? 

Türkiye’de orkestralarca seslendirilen  -aramızdan ayrılmış- 
yerli bestecilerimizin notalarının çoğu, hala bestecinin el 
yazısının fotokopisidir.  Bestecinin eserinin istem dışı fotokopi 
yoluyla kopyalanması haksızlığının yanında sakınca yaratan bir 
diğer konu da, müzisyenlerin el yazısı notayı çözebilmek için 
okuma güçlüğü içinde adeta notanın içine kapaklanmalarıdır. 
Uyumsuz tınladığı açık olan yazım hataları durumunda şefin 
kalemi devreye girer ki nüsha farklılıklarının ortaya çıkması 
kaçınılmazdır.

Ciddi çalışan nota yayıncılığı işkolu, notanın tek elde toplanarak 
nüsha farklılığının önüne geçmektedir.

Arvo Part’in nota yayıncısı haklarını satın aldığı eserin peşinde 
bestecisi ile sürekli iletişimde olarak görev sorumluluğu bilincini 
bize yansıtıyor.

* * * 

“Bir müzik yapıtının kalitesini nota yayınevleri tarafından 
gördüğü rağbet ve bu yayınevlerinin ödediği para belirler” gibi 
bir peşin hüküm tarihteki örnekler göz önüne getirildiğinde tabii 
ki kabul edilemez. 

Ama yine de söylemeliyiz ki uluslararası çoksesli müziğin 
Türkiye’deki bestekâr temsilcilerinin uluslararası nota yayınevleri 
tarafından kabul görme oranını, yabancı yayınevlerinin eserini / 
eserlerini yayınlamak üzere anlaşma yaptığı Türkiye’de yaşayan 
besteci sayımızı merak ediyoruz . (Ahmed Adnan Saygun’un 
(1907 İzmir – İstanbul 1991) yapıtlarının seslendirme üzerindeki 
hakları SACEM’e; yayınlanan bir kısım yapıtlarının telif hakları 
Southern Music Company, New York ve Hamburg’taki Peer 
Musikverlag’a aittir.)

Ve tabii ki: Yerli bestecilerimize devlet & özel senfoni orkestraları 
tarafından seslendirme sonrası verilen telif ücreti ile yerli 
besteciyle yabancı besteci arasındaki telif/kaşe ücreti farkını…

Müzik Penceresi Ayhan SARI
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Yirmibirinci yüzyılda piyanistolmanın sınırlarını zorlayan genç 
virtüöz Micah McLaurin’in Türkiye’ye özel ilk ve tek röportajını 
"KA Dergi"si için gerçekleştirdim.

Micah eşsiz ifade derinliği, tekniği, kişisel yetenekleri ve tarzıyla 
klasik bir müzisyen için olağandışı sayılacak bir sosyal medya 
fenomeni olarak tüm mecralarda milyonlar tarafından takip 
edilen sıra dışı bir sanatçı.

Çok yönlü bir piyanist olan Micah, zengin bir “klasik” repertuarının 
yanı sıra, her türden müziğin orijinal düzenlemelerini yapmak ve 
icra etme konusunda inanılmaz bir performans sergilemekte.
Türk klasik müzikseverlerinin daha yakından tanımasını arzu 
ettiğim sıra dışı piyanistle gerçekleştirdiğim röportajımdan en 
az benim az benim kadar keyif almanızı umarım.

• Micah McLaurin kimdir?

Ben 7 çocuklu bir ailenin  üçüncü çocuğuyum. Charleston, 
Güney Karolana Amerika’da doğdum. Annem bir biliminsanıydı 

ama büyük fedakarlıkla çocuklarıyla ilgilenmek için bundan 
vazgeçti.Babam ise bir  mühendisti.

• Piyano ile nasıl tanıştınız?

Piyanonun başına oturduğumda 8 yaşındaydım. Büyükannem 
piyano çalardı ve harika bir piyanosu vardı. Birgün büyükannem 
eski piyanosunu bize verip veremeyeceğini sormuş. Başlangıçta 
ebeveynlerim isteksizmişler,çocuk dolu bir ev ve piyanoya 
vuran 7 çocuğun sinir bozucu olacağını düşünmüşler. Ama aynı 
zamanda bunun birimizin ilgilenip ilgilenmeyeceğini görmek 
için bir fırsat olduğu düşünüp piyanoyu eve getirmeye karar 
vermişler. Annemin  bana "Kendine Piyano Çalmayı Öğret’ adlı bir 
kitaptan piyano öğretmeye çalıştığını dün gibi hatırlıyorum. Ama 
nedense buna karşı tepkiliydim ve annemin bu çabasına karşı 
koyuyordumVe en sonunda pes etti. Bu zoraki dersler bitmişti 
lakin bir şey beni piyanoya çekiyordu. Sonraki süreçte kendi 
başıma piyanoyla ilgilenmeye başladım ve bir şeyleriçözmeye 
çalıştım. İlerleyen zamanda piyano başında ciddi zaman 
geçirmeye başlamıştım.Bunugören annem beni ilk hocam olan 
Marsha Gerber‘in piyano derslerine kaydettirmesiyle piyano 
serüvenim başladı.

• Julliard mezunu bir müzisyensiniz, Julliard deneyiminiz 
hakkında ne söylemek istersiniz? Sizce bu okuldan 
mezun olmak bir avantaj mı?

Juilliard'a gittim ve evet bu tabii ki bu okula kabul edilmek 
büyük bir ayrıcalık. Ancak eğitimimin ve müzikal gelişimimin 
özünü‘Curtis Enstitüsü’ nde lisans eğitimim sırasında edindiğimi 
söylemek isterim.

Ve Philadelphia'da alma şansına sahip olduğum müzik eğitimim 
benim tüm eğitim hayatımın doruk noktasıydı. Orada, dünyanın 
en büyük iki öğretmeni Robert McDonald ve Gary Graffman ile 
çalışma ayrıcalığına sahip oldum.

Piyanonun Yeni Fenomeni:Piyanonun Yeni Fenomeni:
Micah McLaurinMicah McLaurin

Rüya EVREN
İçimdeki Sanat

24



• İlk resitalinizi hatırlıyor musunuz?

Hayal meyal hatırlıyorum 9 yaşındaydım, sanırım "Plaisir 
D’Amour"un küçük bir düzenlemesini çalmıştım. Siz sorunca 
hatırlamış olmak anılarımı canlandırdı ve düşünüyorumda 19 yıl 
sonra bu eser için kendi düzenlememi yapmak ve çalmak hem 
nostaljik hem de çok eğlenceli olur!

• Sizce en özel performansınız hangisiydi?

En sevdiğim performansımkesinlikle Philadelphia Orkestrası ile 
birlikte Gershwin “F Konçertosu”nu çaldığım konserimdi. Curtis 
Enstitüsündeki 5 yılımı bitir daha yeni bitirmiştim. Konseri Mann 
Center’ın muhteşem güzellikteki açık hava alanında yapıyorduk 
ve bu konseri izlemeye yaklaşık 4000'kişi izlemeye gelmişti. 
“F Konçertosu” zaten çok canlı ve eğlenceli bir eserdir ve 
kendilerini eserin akışına bırakmışmuhteşem bir orkestranın 
coşkuyla tam manasıyla bir patlama oldu. Curtis Enstitüsü’nden 
mezuniyet kutlamam için çok özel bir anı oldu.

• Şimdiye kadar aşmanız gereken en büyük zorlukneydi?

Muhtemelen hayatımdaki en büyük zorluk “kendim”dim 
diyebilirim. 

Kariyerimde iletmek için kendimi eğitmem, zorlukların 
üstesinden gelmeyi, kendi zayıflıklarımı güçlendirmeyi,sorunlar 
karşısında güçlü ve kararlı kalmayı öğrenmem ve bunların 
üstesinden gelebilmek için verdiğim mücadeleydi.

• Sahnede notasız çalıyorsunuz, o koca konçertoları 
ezberlemek zor olmuyor mu?

Açıkçası ezberlemek bana çok kolay geliyor. Daha 8 yaşında iken 
ilk öğretmenim bana eserleri nasıl aklımda tutacağımı öğretti. 

O küçük yaşımdan itibaren her hafta çalacağım parçalarımı 
ezberlememi sağladı. Ona ne kadar minnettar olduğumu 
anlatamam. Bu yüzden ne kadar büyük ya da karmaşık olursa 
olsun bir eserin nasıl ezber yapılacağını, kas ve parmak hafızamı 
nasıl kullanacağımı çok erken öğrendim. Şu an benim için ezber 
nefes almak kadar doğal ve basit benim için.

• Nasıl çalışıyorsunuz?

Kesinlikle günlük bir alıştırma rutinim yok. Çalışmanızı bir rutine 
oturtmanız “disiplinli olmanız” anlamına gelebilir lakin aynı 
zamanda sıkıcı ve bunlatıcı hale gelir. Hele ki bir müzisyen ya da 
sanatçıysanız çalışmak yada pratik yapmak asla bir sanatçı için 
sıkıcı hale gelmemeli. Aksi halde daha iyi olacağım, kendimi 
geliştireceğim derken motivasyonunuzu vekonsantrasyonunuzu 
kaybedebilirsiniz. Bu yüzden aklımı ve ruhumu dinliyorum,beynen  
ve bedenen kendimi ne zaman hazır ve konsantre olabileceğimi 
hissediyorsam o zaman çalışıyorum ve beynim işbirliği yapmayı 
bıraktığında duruyorum. Bu sebeple doğaçlama yaparak, aklımı, 
ruhumu ve bedenimi birlikte uyum içinde çalışması için sürekli 
yeni eserler farklı tür müzikler üzerinde okumalar yaparak 
kendimi heyecanlı tutmaya çalışıyorum.

• Peki sahneye çıkmadan önce kendinizi nasıl 
hazırlıyorsunuz?

Kendimi sahnedeymişim gibi o anı hayal ederek pratik 
yaparım. Kafamın içinde tüm olumlu yada olmumsuz olasılıklı 
alternatifler için olabildiğimce fazla senaryo yaratarak mental 
pratik yapıyorum. İnanın bu beni her sonucu daha yaşamadan 
yeterince hazırlanmam anlamında korkunç ama bir o kadar 
da hazır hale getiriyor. Ve sonucunda olası en iyi performans 
senaryoma odaklanarak sahneye çıkıyorum . Bu bir çeşit 
rahatlama yaratıyor ve elimden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyorum, ama ne daha azını ne de daha fazlası için kendimi 
zorlamıyorum. Zorlamak yerine kabullenmenin verdiği rahatlıkla 
her zaman başarılı oluyorum. Aksi insanı başarısızlığa sürükler.

İçimdeki Sanat Rüya EVREN
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• Oda müziği hakkında düşünceleriniz?

Oda müziği solo çalmaktan çok farklıdır. Her sanatçının 
diğer sanatçılarla uyum sağlaması ve biraz daha az 
"bencilce"çalmasını gerektirir. Şu an solo kariyerime odaklıyım, 
ve piyanomum başıda “bencil” olmayı seviyorum.

• Konser programlarınızı nasıl hazırlıyorsunuz?

Eserleri okuyor ve bana nasıl ve ne hissettirdiğine bakıyorum. 
Bazen çalmak için bir parça seçiyor ve çalışmaya başlıyorum. 
Ama bir süre sonra ilk başladığımdaki duyguyu hissedemiyorsam 
hemen o an bırakıyorum. Belki o an duygusal ve mental anlamda 
o parça için hazır olmadığımı düşünüyorum ama birkaç yıl sonra 
yeni bir perspektifle o parçayı tekrar çalışmaya başlıyorum ve 
inanın ikince kez başlayıp bitirdiğimde çok daha içselleştirilmiş 
bir yoruma sahip olduğumu hissedebiliyorum. Genel olarak, 
sadece beni her anlamda harekete geçiren ve benimle konuşan 
eserleri çalıyor, repertuvarımı ve konser programlarımı buna 
göre şekillendiriyorum. Asla sevmediğim müzik çalmakla 
ilgilenmiyorum, yanlış anlamayın çalamayacağım için 
değil tamamen çalmak istemediğim için bu tip eserlerle 
ilgilenmiyorum. Bence kendiniz ve seyirci için sevmediğiniz 
bir eseri çalmak ya da kendinizi daha geniş bir tat ya da stil 
"dengesine" sahip olmak için zorlamak tam bir  zaman kaybı 
ve köreltici birşey. Günümüzde birçok yarışma, tüm stilleri eşit 
derecede iyi çalınabilmesi gerektiğini düşünüyor. Bence bu 
çok saçma, hiçbir sanatçı tüm stilleri eşit derecede iyi çalmak 
zorunda diye hissetmediği içselleştiremediği eserleri çalmaya 
zorlanmamalı. Kişi en iyi çaldıklarını ve söyleyecek bir şeyleri 
olduğunu düşündüğü eserleri çalmalıdır.

• Başarı tanımınız nedir?

Bu zor ve hileli bir soru. Hiçbir zaman"başarılı" hissedip 
hissetmediğimi bilmiyorum. Açıkçası “ ben başarılıyım” hissine 

kapılmanın tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu bence daha 
fazlasını aramayı ve gelişmeyi bıraktığınız anlamına gelir. Bu 
hiç hissetmediğim ve açıkçası hissetmeyi de istemediğim 
bir duygu. Sanırım benim için başarılı olma duygusuna en 
yakın his, insanların performansımdan etkilendiğinde, onlar 
için bir anı oluşturduğunda ve içselleştirdiklerinde ve bana 
performansımdan çok duygulandıklarını söylediklerinde 
hissettiğim şey diyebilirim. Bunu dinleyicilerimden duymak 
benim için çok anlamlı.

• Geçmişte piyanonun sizin için anlamı neydi, bugün ne 
ifade ediyor?

- Geçmişte piyano daha destansı bir enstrümandı ve insanların 
evlerinde daha yaygındı. Bugünlerde olduğu gibi teknolojiye 
sahip olmadıkları için müziği yaymanın en önemli yollarından 
biriydi. Piyanistler toplumda daha ünlü ve önemliydi. Bence bu 
bugün hala doğru olabilir, ancak piyanonun modern bir şekilde 
geri dönmesi gerekiyor. Birçok yönden, piyano dünyası ve klasik 
müzik dünyası hala 1900'lerin başında yaşıyor. Bana göre piyano, 
tüm bir duygu ve ses evrenini yaratabilen en büyük enstrümandır 
ve hayattan daha büyüktür. En güzel, en güçlüve etkileyici ses 
diyebilirim. Birçok insan piyanoyu sesi için çalmadıklarını, bu 
güzel enstrüman için yazılan eşsiz müzikler için çaldıklarını 
söylüyor. Benim içinse tam tersi ben önce piyanonun sesive 
sonra elbette piyano için yazılmış muhteşem müziğe hayranım.

• Sosyal medya performanslarınızla viral oldunuz ve şu 
an bir fenomensiniz. Bu nasıl oldu?

Açıkçası planlı değidi ama çok fazla emek ve çalışma ile 
oldu diyebilirim. Küresel salgın sırasında karantina sürecinde 
kendimi bir şekilde motive etmek ve yaratıcı kalmak için bir yol 
bulma arayışındaydım.Evde konser veriyormuşçasına özenle 
hazırlık yapıp ve giyinip videolar çekmeye karar verdim. Eşimde 
sosyal medya için video ve içerik hazırlamamda bana çok 
yardımcı oldu.Ve sonrasında her şey kendiliğinden gelişti.

• Şaşırtıcı bir moda zevkiniz ve göz alıcı bir tarzınız var. 
Bundan bahsedebilir misin?

Moda görsel bir ifadedir ve kendimi ifade etmenin başka bir 
yoludur. Bir kostüm veya kıyafet giydiğimde, beni başka bir yere 
götürüyor. Aslında moda müziğe çok benzer, adeta size başka 
bir evrene ya da boyuta kapı açar. Pop müzisyenleri izleyiciyi 
eğlendirmek ve büyülemek için mümkün olan her şeyi yapar 
lakin klasik müzikte müzisyenler sadece müziği öne çıkartmak 
için her şeyden kendini soyutlar ve dışarda kalmasına odaklıdır. 
Hal böyle iken neden insanlar bir klasik müzik konseri yerine 
pop konserine veya tiyatroya gitmeyi tercih ediyor? İşte üzerinde 
düşünülmesi gereken bir konu…

• Şu anda en sevdiğiniz müzik nedir?

1900’lerin müziği, erken dönem pop müzik, Fransız şansonları, 
caz piyano, pop ve daha fazlasından birçok farklı stil dinliyorum. 
Lady Gaga'yı her zaman seviyorum ve şu anda caz piyanisti 
Beegie Adair'e takıntılıyım.
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• İdolleriniz var mı?

Öğretmenlerim dışında en çok etkilendiğim piyanistler Samson 
Francois, Mariño ve Vladimir Horowitz oldu. Ayrıca tarz ve müzik 
anlamında Lady Gaga, Beegie Adair ve Carmen Cavallaro'dan da 
etkilendiğimi söyleyebilirim.

• Çok yetenekli ve dikkat çekici genç bir piyanistsiniz, 
kariyer planınız nedir?

En büyük amacım sınırları aşmak, daha fazla düzenleme 
yapmak  ve en nihayetinde kendi müziğimi yaratmak istiyorum. 
Klasik müzik çalmak için sınırlandırılmaya ve baskılanmaya 
gerek olmadığını, başka müzikler çalarak kişiliğinizi 
gösterebileceğinizi ve bunları yaparken hala ciddi bir müzisyen 
olunabileceğini göstermek istiyorum. Müzisyen olmak ve 
ciddiye alınmak için illa köle gibi davranmaya, tek tip giyinmeye 
gerek olmadığına inanıyorum. Klasik müzikte bu tutuculuk artık 
günümüzde hiçbir hükmü kalmaması gereken uzak bir geçmişin 
idealizmidir.

Şu özellikle belirtmek isterim ki klasik müzik dünyasında 
çalınan tüm eserler Tanrı veya Azizler tarafından değil, renkli 
karakterlere ve yaşamları sahip çılgın ve bir o kadar da kusurlu 
insanlar tarafından yazılmıştır.

• Piyano ve müzisyen olmanın yanı sıra hayatınız nasıl? 
Bundan bahsedebilir misin?

New York’ta yaşamayı ve hayatın her kesiminden tüm ilginç, 
inanılmaz, yetenekli insanlarla tanışmayı seviyorum. NYC size 
gerçekten hayatı öğretiyor ve bu konservatuarda öğrenmediğim 
bir şey.

Yakın gelecekteki  konser ve turnelerinizden bahseder misiniz?

20222 ilkbaharında  Steve Hackman yönetimindeki Hagen 
Filarmoni Orkestrası ile "Bohemian Rhapsody Blue” nun dünya 
prömiyerini gerçekleştireceğim. Ayrıca yaza doğru duo olarak 
bir İtalya turnesineçıkacağım. Açıkçası Avrupa’ya gelmişken 
ve Türkiye’ye bu kadar yakınken güzel ülkenizde de konserler 
vermek ve Türk hayranlarımla bir araya gelmek isterim.

Gary Graffman & Yuja Wang ile birlikte
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Değerli okurlarımız, 'PerformJazz' ile geçmişe gidiyor ve 
fotoğraflar ile, neler yaşadığımızı yeniden hatırlıyoruz.

Şubat sayısı için performanslarla dolu bol görselli birşeyler 
düşünürken,  aklıma bir zamanlar CRR'de yapılan Caz Şubatı 
konserleri geldi. Bir zamanlar dediğim 2016 yılı, çok uzak değil. 
Hemen arşivimi açtım, baktım kimler varmış diye 5-6 tane 
konsere gitmiş, dinlemiş ve fotoğraflar çekmişim.
Hatırlayanlar, unutanlar ya da hiç gitmeyenlere…

'Caz'ın Efsaneleri'  -Lee Konitz'e saygı ile başlayalım..

O yıl açılış konseri efsanevi dev saksofoncu Lee Konitz ile 
yapılmıştı. 1929 doğumlu çınarı sahnede piyanist Water Lang 
ile izlemenin inanılmaz keyifini ve şansını yaşadı İstanbullu 
caz severler. Ne yazık ki 15 Nisan 2020'de hayata veda etti 
dev alto saksofoncu. Kimlerle çalmamıştı ki.. Leni Tristano 

ile geçirdiği yılların ardından 1949 yılında Miles Davis'in Tuba 
Band'inde çalmaya başladı. Bunun üzerine "Bird ofthe Cool" 
albümünde yer alır ve Israel parçasında da nefesini duyarız. 
İstanbul'a geldiği 2016 yılında, 'Frescalalto' albümü daha yeni 
yayımlanmıştı, burdan dikkat çekmek ve dinleme önerisinde 
bulunmak isterim. Sakinliği, dinginliğive Lee Konitz'i sevenlere.. 
Onu anlatmayla bitiremeyiz ama, en azından kendisini kısa da 
olsa anarak bir saygı duruşunda bulunmak istedim. Şimdi diğer 
PeformJazz'lara geçelim.

Al Di Meola Trio - "Elysium & More"

Latincaz, fusion tarzıyla bilinen gitarist Al DiMeola Trio 2016 
Caz Şubatı'na, "Elysium & More" projesi ile gelmişti. Gitarda, 
Peo Alfonsi'yi ve davulda Peter Kaszas'ı dinlemiştik. Keyifle 
izlediğim konserlerden biri olduğunu hatırlıyorum. Hatta 
konser salonu tıklım tıklım doluydu. Seyircimiz Al DiMeola'yı 

'PerformJazz' ile geçmişe gidiyor ve fotoğraflar ile, neler yaşadığımızı yeniden hatırlıyoruz.

Şubat sayısı için performanslarla dolu bol görselli birşeyler düşünürken,  aklıma bir zamanlar CRR'de yapılan Caz 
Şubatı konserleri geldi. Bir zamanlar dediğim 2016 yılı, çok uzak değil. Hemen arşivimi açtım, baktım kimler varmış 

diye 5-6 tane konsere gitmiş, dinlemiş ve fotoğraflar çekmişim.

Hatırlayanlar, unutanlar ya da hiç gitmeyenlere…

CRR "Caz Şubatı" NostaljisiCRR "Caz Şubatı" Nostaljisi
2016'dan Hatıralar2016'dan Hatıralar

Leyla Diana GÜCÜK
PerformJazz
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çok seviyor, her yıl gelse yine dolar öyle bir etkisi var. Konser 
sonrası Cazkolik için yaptığımız haberde onun çaldığı müzik 
için 'mutluluk' dediğimi hatırlıyorum. Gerçekten de öyle. Dört 
kez Yılın en İyi Caz Gitaristi ünavnını alan müzisyenin, Pao 
Alfonsi ile inanılmaz paslaşmalarıyla gecenin sonunda mutlu 
yollamışlardı bizi evlerimize.

Tortoise & The Ex feat.
Doğrusu bu grupları pek takip etmemiş, ancak konsere 
geldiğimde tanıma fırsatını elde etmiştim. Chicago'lu topluluk 
Tortoise yine daha caza yakın saysak da rock kökenli. The Ex 
ise başlı başına uçuk, kopuk ancak köklü bir grup. 40 yılı aşkın 
müzik kariyerleri ile sevenlerini hayran bırakmıştı o gece de. Ben 
gitaristin gitarıyla olan yakın ilişkisine konsantre oldum, gitarı 
öylece hissettiğim gibi paylaşmak istiyorum. Bana fotografik 
çok malzeme çıktı tabi.

Cazı dinlemeye başladığım dönemlerde rock da dinlerdim. 
Rock konserine de gitmeyeli çok olmuştu fakat caz konseri 
konseptinde onlarla karşılaşınca yine aynı soruya tosluyor insan. 
Caz konserinde nasıl yani? diye.  Bir tarafıyla bunlar deneyim, 
sahnedeki duruşlarını icralarını inceleme fırsatı veriyor insana. 
Sonra dakikalar geçince, artık caz rock farketmeksizin, müziğin 
büyüsüne kaptırıveriyor insan kendini. Bende en azından öyle 
oldu ve keyif almaya başladığımı söylemeliyim Tortoise'den. 
Basist Douglas McCombs dikkat çekiyordu hem duruşuyla hem 
de tecrübesiyle.

Caro Emerald 
Bir diğer renkli ve sahnesi güçlü olan, Hollandalı sanatçı Caro 
Emerald'in konseriydi. Onu da İstanbul'lu müzikseverler (caz?) 
çok seviyor, hatta bayılıyorlar. A Night Like This parçası ile 
çıkışını yapmıştı 2009 yılında, ardından Back It Up geldi. O 

gündür bu gündür çıplak ayakla sahnede şarkılar söylerken 
izlemeye alışkın olduğumuz Caro'nun neşesi sempatisi 
arkasındaki kalabalık kadrosuyla izleyiciyi müthiş coşturuyor. 
Ben arkasındaki gitaristin danslarına ve ayak şovlarına mı 
bakayım, yoksa saksofondaki müzisyenlerin şovlarını mı 
kaçırmayayım derken Caro size uzaktan gülümsemeye başlar ve 
sahnede sizi sürprizler de bekler. Genelde çok hareketli geçtiği 
için iki kostüm değiştirdiği oluyor. Ya da mutlaka o ayakkabılar 
çıkıyor. Bizce samimi ve hiçbir mahsuru yok.

Kapanış konseri Stanley Clarke ve Hiromi Duo
Ben de yazımı bu müthiş ikilinin konseriyle bitireyim. Onları ilk 
Arkeoloji Müzesi bahçesinde İstanbul Festivali kapsamında 
izlemiştim, sene 2010. Nasıl bir yağmura maruz kaldığımızı 
da anlatamam, ama inanılmaz müthiş bir performans 
sergilemişlerdi. Yıllar sonra 2016 yılında CRR'de farklı projede 
izlemek yine bizi tıpkı Hiromi'nin piyanosu başında hop oturup 
hop kalktığı gibi yerlerimizden hoplatmıştı. Parmakları takip 
etmek mümkün değil. Süper enerjik Hiromi ve öte yanda usta 
Stanley Clarke uyumu güzel bir proje çıkartmış ortaya. İkisi de 
birbiriyle çalmaktan keyif alıyor, biz de onları izlemekten ve ben 
fotoğraflamaktan.

.. ve de CRR'nin 2022 yılı yeni dönem konserleri ve ekinliklerinin 
coşkulu seyircisiyle buluşmasını dileyerek Mart sayımızda 
buluşuncaya dek sağlıklı günler diliyorum..

PerformJazz Leyla Diana GÜCÜK
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Jean-Michel Delacomptee'nin Sessizlik Aşıklarına Kısa Bir 
Methiye'sinde (Petit eloge des amoureux du silence) şöyle der: 
"Sessizlikte daima beklenmedik bir şeyler vardır; şaşırtan bir 
güzellik, gurme hassasiyetiyle tadına varılan bir ahenk, müthiş 
bir huzur… Sessizlik asla kendiğilinden oluşmaz, içsel bir gücün 
sevkiyle harekete geçer adeta. İpeksi bir edayla kendini gösterir." 

Sessizlik sadece gürültünün olmaması mıdır? Bu sorunun 
cevabı bence basitçe bir "Hayır!" olmalıdır. Peki neden?

Sessizliğin tarihine gittiğimizde bu kavramın derinliğine ve Jean-
Michel Delacomptee'nin dediği gibi o gurme tadına varan bir 
insanlığa şahit oluruz. Sessizlik sadece gürültünün olmaması 
değildir; bir içe dönüştür, meditatif bir andır, düşlerin yaratım 
sürecinin baş kahramanıdır. Sözün başlamasının ilk eylemdir 
sessizlik.  

Evlerimiz, evlerimizin içindeki odaların, o odaların içindeki 
eşyalarımızın mahrem sesidir sessizlik. Sözün olmadığı bir 
yerde duyulan bir sestir sessizlik. Doğanın, suyun akışının, 
rüzgârın, fırtınanın konuşmalarına tanık olmamız için kulak 
kesildiğimiz eylemdir sessizlik. 

Sessizlik, düşüncelerimizin ve hayallerimizin içsel olarak 
bizimle iletişime geçmesidir. 

Romantizmin sesidir. 
Yasın sesidir.

Gustave Moreau, "Orpheus at the tomb of Eurydice"

Sessizlik Tarihinden Sessizlik Tarihinden 
“The Turn Of The Screw”  “The Turn Of The Screw”  
 Psikanalitik İncelemesi Psikanalitik İncelemesi

Defne ARIKAN
Bir Dramaturgun Yazı Sandığı
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Günümüzde sessiz kalabilmeye öylesine açız ama bir o kadar da 
sessizlikten korkuyoruz. Bir yazarın ya da yoginin her an içinde 
kalabildiği sessizliğe, kendine dönüşe kaçımız sahip? Zihnimiz 
her geçen gün daha da konuşkan, daha tedirgin; zihnimiz 
yetmiyormuş gibi kapalı olan camın ardından içeri yayılan sesler 
hiç durmamacasına devam ediyor. Peki günümüzde ihtiyacımız 
olan sessizliğe nasıl kavuşabileceğiz bu kadar gürültü varken?

"Duy bu ince gürültüyü, akıyor; sessizlik bu. Dinle, hiçbir şey 
duyulmazken ne duyduğunu dinle; 'bu gürültü', bu sessizlik 

kumulu her şeyi kaplıyor… Geride hiçbir şey yok. 
Bu olsa olsa kulaklarındaki sonsuzluktur." 

Paul Valéry

Sessizlik arayışları gün geçtikçe daha da çeşitlenmektedir. 
Sessizliğin tarihi, tarihçesine baktığımızda sayfalar dolusu 
örnek bulabileceğimiz evrensel bir arayıştır. Sessizliğin 
ihtiyacı ve önemine değinen Hindular, Budistler, Taocular, 
Pyhagorasçılar, Katolik ve Ortodokslar sessizliğin ihtiyacının 
kutsal ve dini unsurların ötesinde olduğuna değinirler. Biliyoruz 
ki, her şeyden önce sessizlik Tanrı ile kurulacak her iletişimin 
zorunlu koşuludur. Duanın ve meditasyonun, içsel 'benliğe' 
ulaşmanın dilidir sessizlik. 

Hayat döngüsündeki en önemli hedeflere ulaşmanın ilk eylemidir 
sessizlik; büyük düşüncelerin ve fikirlerin hayata geçmesi için 
öğrenilmesi gereken ilk derstir sessizlik. 

"Bir gün dilini tutmaya çalış da gör; ertesi gün isteklerinin ve 
ödevlerinin nasıl berraklaştığını göreceksin" 

Maurice Maeterlinck

Gerçek anlamda duymanın, görmenin ve hissedebilmenin 
iletişim aracıdır sessizlik. İletişim aracı mı? Evet, aynen 
öyle. Çünkü sessizliğin de kendine özgü bir sesi vardır. O 
sesi duyabilmek için sessizliğin alanında durmanız gerekir, 
tıpkı toprağa kökleriyle bağlanmış bir ağaç gibi durmalısınız 
sessizliğin alanında. Unutmayın ki, söz sessizlikten doğar. 

Merleau-Ponty

"Dil ancak sessizlikle yaşar." der Merleau-Ponty. Rembrandt 
sessizliği tablolarında "anımsamaya bir davet" olarak betimler. 

Sessizlik üzerine en sevdiğim betimleme ise Marc Fumaroli'ye 
ait. 

"Dile getirilmeyen sözlerin sessizliği" 

Marc Fumaroli

Bly Malikanesi'nde de dile getirilemeyen sözlerin sessizliğiyle 
kaplı koridorlar ve odalar vardır. Her evin dört duvarları arasında, 
salonlarında ve odalarında sessizliğin farklı dokunuşları 
vardır. Bu malikanedeki koridorlarda ise bu farklı dokunuşlar 
hem hüzünlü hem umutlu hem de ürperticidir. Gökyüzünden 
yeryüzüne düşen bir sis yoğunluğu gibi yoğun ve ağırdır bu 
dokunuşlar. Her koridorun, her odanın ve her eşyanın engin 
bir sırrı vardır bu sessizlik örtüsünde. Hafif ve bilindik seslerin 
uyandırdığı duygularla bağlanan sessizlik, bu malikanede an 
gelir tatlı ve sıcak bir dokunuşla okşar an gelir tüyler ürpertici 
bir soğuklukla içine işler. 

Tıpkı Max Picard'ın dediği gibi: 

"Sessizlikte sadece yararlı, cana yakın bir unsur değil karanlık, 
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korkunç, ölüler diyarına ait, sessizliğin derinliklerinden 
yükselebilecek bir düşmanlığı taşıyan, cehenneme özgü, şeytani 
bir unsur da vardır." 

Bly Malikânesi'ndeki sessizliğin dokunuşları bir psikanalitik 
inceleme örneğidir. Fantastik bir hayalet masalının sessiz 
mekânında ortaya çıkan dokunuşların analizine gelecek olursak:

THE TURN OF THE SCREW EDEBİ METNİNDE PSİKANALİTİK 
İNCELEME

Var olan bir şeyin farklı yorumlanması olarak tanımlayabildiğimiz 
yanılsamayı algı sorunu olarak ele alıp değerlendirdiğimizde, 
duyu organlarımızın uyarılmasının da ötesinde, bilgi işleme 
sürecini de değerlendirmeye başlarız. Dolayısıyla, bu algının bir 
idrak sorunu olarak ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Freud'un savına göre, algılama işlevi gören zihinsel sistemlerin 
dış uyarılara karşı bloke edildiklerinde iç uyarılara karşı duyarlı 
hale gelirler. Yanılsama, yoğun ve rahatsız edici olduğunda 
psikiyatrik ya da nörolojik bir hastalık olarak kendini gösterir. 

Eserdeki Mürebbiye'nin de bilinçaltında arzularıyla beslediği 
"şey" bir yanılsamadan mı ibaret yoksa tüm çıplaklığıyla 
gördüğü ancak asla kabullenemediği bir istismarın var olma 
gerçeği mi? 

Freud'un çalışmalarından bir edebiyat ürünü olan çalışmaya 
psikanalitik perspektifle yaklaşımın giderek geliştiğini ve 
zenginleştiğini Benjamin Britten'ın ünlü operası "The Turn of 
the Screw" (Kötülüğün Döngüsü) adlı eserinde de görebiliriz. 
Günümüzde, eseri, yaratıcısının zihninin bir ürünü olarak ele 
almak ve yaratıcısının ruhsal durumunu bu vasıtayla analiz 
etmeye yönelmek yerine, eseri ya da eserdeki ana kahramanı 
sanki kendi başına bağımsız bir yapı/karakter olarak ele 
almalıyız. Psikanaliz, insan davranışının yapısını, içerdiği 
bilinçdışı süreçleri ve geçirdiği çatışmaları, temsil edebilme 
biçimlerini ortaya koyarken, aynı zamanda insan davranışının 
kökenini, gelişimini, geçirdiği dönüşüm evrelerini inceler ve 
çözümler. Bu noktada Henry James'in romanını psikanalitik 
bir okuma tarzıyla okuduğumuzda, "Mürebbiye" karakterinin 
çözümlenmesine farklı bir bakış açısı kazandırmış oluruz. 
Bazen edebi bir eser bilinçdışı bir fanteziyi temsil ediyormuş 
gibi gözükebilir; bu varsayımla yola çıktığımızda "çocuksu 
arzulara, korkulara ve ilişkili savunucu işlemlere" odaklanılabilir. 
Eser boyunca fantezilerin uğradığı değişiklikler ve dönüşümler 
incelenirken, görünenin ardında sürüp giden gizli bir hikâyenin 
varlığı ortaya konabilir. James'in romanının ana karakterinin 
(Mürebbiye) olayları kendisinin anlatmasından dolayı, 

yayımlanmasından sonraki dönemlerde uzun tartışmaların 
temelini oluşturmuştur. Quint ve Jessel adındaki iki hayaleti 
sadece Mürebbiye görmektedir. Peki gerçekten görüyor mudur, 
yoksa gördüğünü mü sanmaktadır? 

Bu sorunun cevabını okuyucunun kendisine bırakır. Kendisini iki 
küçük çocuğu tüm kötülüklerden korumaya adayan Mürebbiye, 
güvenilir bir anlatıcı rolündedir.

Henry James

James'in düşüncesine göre The Turn of the Screw romanı 
bir peri masalından ibarettir. Çünkü peri masallarının temel 
anlatım tasarımında kötü karakterlerle iyi karakterler kesin 
bir çizgiyle birbirinden ayrılır, ana karakter ikincil karakterlere 
zarar vermek için durmadan uğraşır. Hiç kuşkusuz eserdeki 
Mürebbiye ve çocukları iyi karakterler, Quint ve Jessel'ı kötü 
karakterler olarak ele alınıp incelenmelidir. Peri masallarında 
yapılmak istenen kötülük de açık bir biçimde bellidir. Henry 
James'in masaldaki kötülük duygusunu iyice güçlendirmek 
için hayaletlerin çocuklara neler yaptığını belirsiz bırakmış, 
okuyucunun aklına gelebilecek en korkunç, en uğursuz şeyi 
düşünmesini sağlamak istemiştir. Tasarladığı düşünceyi eserde 
tam anlamıyla başarmıştır. Hayaletler vardır; Peter Quint ve 
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Miss Jessel. Onları ölmeden önce tanıyan ancak ölümlerinden 
sonra hayalet biçimleriyle görmeyen, ancak varlıklarını 
sürekli olarak hisseden evin hizmetkarı olan Grose vardır. Bly 
Malikânesi'nin en masumları olarak ele alınabilecek iki çocuk 
vardır; Miles ve Flora. Çocuklar hayaletleri görür, etkilerinin 
altına girmiş ancak onları gördüklerini kimseye söylemezler. 
Eser, salt bir korku havası yaratarak tüyler ürpertici bir hayalet 
masalı tasarımındadır. Bu tasarımda aynı zamanda dinsel bir 
alegori de bulunmakta, iyilikle kötülük arasındaki çatışma 
üstüne kurulmuş bir biçim barındırmaktadır. Bu bağlamda Bly 
Malikânesi'nin bahçesini bir cennet bahçesi olarak ele alınabilir. 
Miles ve Flora bir melek gibi saf ve günahsızdırlar, ancak 
alegoriye göre ayartıcı şeytanın vücut bulmuş hali olarak Quint 
ve Jessel çocukları baştan çıkarmışlardır. Koruyucu ve kurtarıcı 
rolünü üstlenen Mürebbiye ise çocukları kötü ruhların elinden 
kurtarmaya çalışan bir roldedir bu alegoride.
Bir yandan iyilikle meleklere yaklaşan, ama öte yandan şeytanın 
kötülüklerine tutsak olabilen insanoğlunun iyi ile kötünün 
karışımından oluşan çelişkiler dizisine sahip olan eser, iyilikle 
kötülüğü ayrı ayrı güçler biçiminde değil, iç içe tasarlanarak tüm 
ilgisini Miles ve Flora üzerine yoğunlaştırmıştır.

Ama ya mürebbiyenin gördüğü bu hayaletler aslında kendi 
kafasında oluşturduğu bir yanılsamadan ibaret ise….?

Freud'un kuram ve görüşlerine göre ele alıp incelememiz 
gerekirse The Turn of the Screw, ruhbilimsel olarak da 
değerlendirilmesi gereken bir eserdir. Genç mürebbiye işe 
başlamadan önce çocukların amcasına ilk görüşte âşık 
olmuştur. Çocukların üzerine fazlasıyla düşmesinin temel 
sebebi de çocukların amcasına duyduğu bu yoğun duygunun 
karşılık bulmasının ümididir. Sıradan bir öğretmenlik yapmak 
yerine, önce zihninde çocukların ana kahramanı olduğu korkunç 
tehlikeler zinciri oluşturup, çocukları sonuna dek onları korumak 
için savaşmaya başlamıştır. Eğer bu savaşı kazanır, çocukları 
kötü olaylar zincirinden kurtarırsa amcanın takdirini ve 
sevgisini kazanacağına inanmıştır. Bir yanılsama ürünü olarak 
gördüğü hayaller, karşılıksız bir aşktan kaynaklandığından 
dolayı, hayaletlerden en saplantılısı olup, Miles'ın üstünde 
varlığını hissettiren Peter Quint'i bir kulenin tepesinde, Flora 
ile bağlantısı olan diğer hayalet olan Jessel'ı bir göl kenarında 
görür. Mürebbiyenin gördüğü bu iki saplantılı hayalet ve 
kötülükler zincirinin her bir halkası Freud'un tasarımına göre 
biçimlenmiş olup, yalnızca kadının zihninin bir ürünü olarak da 
yorumlanabilir. 

Sizce bu bir hayalet masala mı, yoksa Freud'çu bir tasarım 
üzerine kurulu bir yanılsamadan mı ibarettir?



Klasikolik

Avusturya'nın uluslararası imajı, önemli bir oranda ülkenin 
var olan sanat ve kültüründen kaynaklanmaktadır. Avusturya 
sahip olduğu sanatsal zenginlikleri, müzeleri, tiyatroları ve 
müzik evlerinin çeşitliliği dünyada bir numara konumundadır. 
Bu olumlu imaj, Avusturya'nın ekonomisinde de büyük bir paya 
sahiptir. Avusturya kültürel konulardaki üst düzey performansı 
ve sahip olduğu eşsiz kültürel mirası 
ile diğer ülkelerden ayıran büyük 
bir avantajı mükemmel bir şekilde 
kullanmakta ve yönetmektedir.

Avusturya Hükümeti bu değerleri 
dünya genelinde sahip oldukları 
kültür ofisleri üzerinde tüm dünyaya 
tanıtmakta ve faaliyet gösterdikleri 
ülkelere bu imajı başarı ile taşımakta 
ve yönetmektedirler.

İstanbul Avusturya Kültür Ofisi, kültür 
ve sanat misyonunda neredeyse 
Türkiye'deki en eski ve sahip olduğu 
göz alıcı yerleşkesi ile benzersiz bir 
konumdadır.

Kısaca tarihçesine göz attığımızda 
Avusturya Kültür Ofisi'nin kuruluşu 
St. Georg Avusturya Lisesi 
öğretmenlerinin görevlerinin yanı sıra 
Türk kurumları ile kültürel faaliyetleri sürdürmeye başladıkları 
1955-56 yıllarına dayanmaktadır. Bu gayri -resmi oluşum 1963 
yılında Avusturya Kültür Dairesi adını alarak resmiyet kazanmış 
ve 1974 yılından itibaren "Avusturya Kültür Ofisi " adıyla 
Avusturya Dış İşleri Bakanlığı'na bağlanarak günümüze kadar 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Avusturya Kültür Ofisi ve Türkiye
50 yılı aksin süredir faaliyet gösteren İstanbul Avusturya Kültür 
Ofisi, ortak bir geçmişi paylasan iki ülke arasındaki kültür 
alışverişine hizmet etmektedir. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit 

tarafından Kayser I. Franz Josef`e hediye edilen Yeniköy'deki 
‘Palais Yeniköy' ve arazisi, günümüzde çağdaş sanatçılar için 
İstanbul'da boğaza nazır bir buluşma noktası ve sanatları icra 
ettikleri önemli bir sanat merkezi haline gelmiştir.
Avusturya Kültür Ofisi / İstanbul, Türkiye'ye yönelik Avusturya dış 
kültür politikasının yürütülmesi merkezi konumundadır. Ofisi'nin 

başlıca amaçları Avusturya kültür, bilim 
ve düşünce değerlerinin tanıtmak, 
Türkiye ile arasındaki kültürel ve 
bilimsel ilişkileri teşvik etmek ve son 
olarak da Türk kurumları, sanatçıları 
ve bilim adamları ile ortaklaşa projeler 
yürütmektir. Avusturya Kültür Ofisi 
sadece İstanbul'da değil Türkiye 
genelinde gerçekleştirdiği yılda 
yüzden fazla etkinlik sayesinde  her 
iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel 
iletişimleri korumakta, modern ve 
dünyaya açık bir Avusturya imajını 
yansıtmaktadır.

Avusturya Kültür Ofisi'nin genel 
olarak gerçekleştirdiği kültür ve 
sanat faaliyetlerine baktığımızda 
başta İstanbul olmak üzere Türkiye 
genelinde ne kadar önemli bir yere 
sahip olduğu göze çarpmaktadır. 
Türkiye'nin 20. Yüzyılın ikinci 

yarısında klasik batı müziğine yönelişi ve benimsemesiyle 
klasik müziğin merkezi konumundaki Avusturya'nın güçlü etkisi 
gözlenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun batılaşma yönünde 
attığı ilk adımlardan biri olarak orkestra kurmasıyla başlayan 
süreç Avusturya'yı bizlere bir adım daha yakınlaştırmıştır. 
Avusturya topraklarında yetiştirdiği ve barındığı sanat ve 
sanatçılarla klasik müziğin beşiği olarak, Türkiye'nin aydın 
kimliğinin oturmasında ve ön plana çıkan klasik batı müziğinde 
Avusturya'nın etkisi mevcuttur.

2020 yılında COVİD-19 pandemisi sebebiyle Avusturya Kültür 

İSTANBUL’DA AVUSTURYA SANATININ KALBİ:İSTANBUL’DA AVUSTURYA SANATININ KALBİ:
AVUSTURYA KÜLTÜR OFİSİAVUSTURYA KÜLTÜR OFİSİ
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Ofisi olağan faaliyetlerini yerine getirememiş olsa da etkinlik 
ve faaliyet arzusunu yitirmemiş. Ofis sanat, kültür ve bilimde 
kültürel karşılaşmaları mümkün kılmaya devam etmek ve 
Avusturya'nın uluslararası görünürlüğünü korumak amacıyla 
2020 baharından itibaren dijital olarak faaliyetlerini aralıksız 
sürdürmüş.

Dünyadaki En Güzel Avusturya Kültür Ofisi:
Palais Yeniköy
"Palais Yeniköy" ün hikayesi Sultan 2. Abdülhamit ‘in 28 Eylül 
1882 tarihli ferman ile Yeniköy'deki bu binayı ve bulunduğu 
araziyle birlikte İmparator 1. Franz Josef'e ithafen Avusturya 
Büyükelçiliği'ne hediye etmesiyle başlar. Ermeni banker 
CezayirlioğluMıgırdıç ailesine ait olan bina "geç klasik stil 
tarzında tahminen 19. yüzyıl ortalarında" (A. Machatschek) 
Balyanların ikinci kalfalığını yapan MıgırdıçÇarkyan tarafından 
inşaa edilmiştir.

Avusturya hükümeti tarafından 1894 ve 1898 yılları arasında 
arazinin ana binasında ve müştemilatında geniş çapta yenileme 
çalışmaları yapılmış. Bina envanterine dahil bir kısım mülk ve 
arazi İstanbul'daki işlerin yürütülmesi amacıyla 1918'den sonra 
satılır. 1920 yılı yaz aylarında bina İngiliz Yüksek Komiserliği'nin 
bürosu olarak kullanılır. 1938'de Avusturya'nın Almanya 
tarafından ilhak edilmesi ile bina Alman mülkiyetine geçer. Bina 
1960 - 1970 yılları arasında St.George Avusturya Kız Okulu'nun 
yatılısı olarak kullanılmıştır.

Tarihi yapının, Avusturya Başkonsolosluğu binanın yaşatılması 
için 1992-1994 yılları arasında çok geniş çaplı bakım ve onarım 
çalışmaları yaptırılmış.

Avusturya Başkonsolosluğu ve Avusturya Kültür Ofisi halen bu 
binada faaliyetlerine devam etmekte.

Boğaza Nazır Sanat
Türkiye'nin yakın tarihine şahitlik etmiş istisnai "Palais Yeniköy" 
hem boğaza nazır konumu hem de abartıdan uzak ama 
zarafetle bezeli iç mimarisi ile ziyaret edenleri kendine hayran 
bırakmakta.

Ana salonun tavanlarını süsleyen, türünün en güzel 
örneklerinden, Murano avizeler altında gerçekleşen konserleri 
dinlemenin nasıl özel ve güzel olduğunu anlatmak tarifsiz.

"Palais Yeniköy" her ne kadar Avusturya Kültür Ofisi olarak anılsa 
da hem iç mekanları hem de bahçesiyle İstanbul'da konser ve 
etkinlikler için en gözde mekanlardan biridir.

Başta klasik müzik ve caz olmak üzere İstanbul'da Avusturyalı 
sanatçıların ya da Avusturya tarafından topraklarında sanat 
yaşamını sürdüren sanatçıların gerçekleştirdikleri konserlere 
ve belli başlı birçok festival etkinliğine çok uzun yıllardır ev 
sahipliği yapmaktadır.

İstanbul kültür sanat yaşamında yeri ve etkisi çok büyük olan 
Avusturya Kültür Ofisi ve "Palais Yeniköy" başta İstanbul olmak 
üzere tüm Türkiye ‘de kültür ve sanatı yaygınlaştırmak adına 
faaliyet gösteren en aktif kurum dersek yanlış olmaz.

Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul'da gerçekleşen birçok festivalin 

yıllar içinde ayakta ve hayatta kalmasını sağlayarak bu günlere 
ulaşmalarındaki gizli kahraman konumundadır. Birçok sözde 
kültür sanat kurumunun "ben merkezli" etkinlik ve konserlerinin 
arkasındaki maddi ve manevi destekçisi Avusturya Kültür Ofisi 
olmuştur. Avusturya Kültür Ofisi her daim mütevazı ve geri planda 
kalarak İstanbul'da gerçekleşen festivallere getirilen Avusturyalı 
sanatçıların kaşe ücretlerini ödemeleri, ulaşım masrafları 
karşılamaları, misafirhanelerini açarak konaklatmaları ve yeri 
geldiğinde salonlarını veya bahçesini açarak konserlere ev 
sahipliği yapmaları sayesinde bugün birçok ön plandaki kurum 
ve kuruluş payeyi kendilerine toplayabilmektedirler.

Avusturya Kültür Ofisi / İstanbul'nun başta İstanbullu sonrasında 
tüm Türkiye genelinde kültür ve sanata olan katkısı için ne kadar 
teşekkür etsek azdır.

Avusturya Kültür Ofisi / İstanbul hala pandemi devam etse de 
uzun bir aradan sonra 2022 itibarıyla yavaş yavaş ve kontrollü 
bir şekilde kapılarını tekrar sanatseverlere açmaya başladı.

Temmuz 2021 Avusturya Kültür Ofisi / İstanbul başına getirilen 
Silvia Neureiter ile ofis yepyeni bir döneme girmiş.

Silvia Neureiter Avusturya hükümeti için hem uluslararası 
bürokrasi alanında hem de kültür elçiliği anlamında önemli 
konumlarda bulunmuş çok tecrübeli bir bürokrat.

Silvia Neureiter pandemiye denk gelen ataması üzerinden 
sadece 7-8 ay geçmesine ve tüm olumsuzluklara rağmen 
sahip olduğu tecrübesi ile Avusturya Kültür Ofisi / İstanbul'un 
daha etkin ve verimli işlere imza atması adına gelir gelmez 
çalışmalara başlamış. Silvia Neureiter  daha şimdiden yaptığı 
birçok köklü değişiklikle sahip olduğu vizyonunu İstanbul'a 
taşıyacak gibi görünüyor.

Avusturya Kültür Ofisi / İstanbul 2022-23 sezonunda yenilenen 
vizyonu ile bizzat kurum olarak harika işlere imza atacağının 
sinyallerini veriyor.2022-23 sezonunda Avusturya Kültür Ofisi / 
İstanbul'u yakından takip etmenizi öneririz.

Avusturya Kültür Ofisi Klasikolik
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Hayatımızı her yönden olumsuz etkileyen virüsün varyantları 
sanatı da bekletiyor.

Değerli KA Dergi'si Okurları, 

Eskişehir genetiğine uygun olarak beyaz ve kesici soğuk 
günlerini yaşıyor an itibariyle. Kış ayları bu şehirde ıslak, soğuk 
ve karanlık geçer ama bunlar huzurun önüne geçemez. Okuma 
yazma ve tahsil oranlarının yüksek olduğu bir il olan Eskişehir 
sanatla beslenir, kültürle yoğrulur; sosyalleşmenin önemini 
bilir, ilişkilerini canlı tutar. Üniversite şehri olarak da anılan bir 
ildir; genç ve aktif nüfus çoğunluktadır. Bu sebeple olsa gerek 
ki, ilimizde virüsün etki ettiği insan sayısı diğer illere göre 
yüksekçedir. Artan vaka sayıları üniversitelerimizde ve sanat 
merkezlerimizde yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline 
sebep oldu, Ocak ayı itibariyle konser salonları yine sustu.

Bu ayki yazımdabir yıl önce kaybettiğimiz çok önemli bir müzik 
insanını anmak niyetiyle,o günlerde piyanist Hande Dalkılıç'la 
yaptığım bir röportajı sizlerle paylaşmak istedim. Değerli 
bestecimiz, önemli müzik insanı merhum Muammer Sun'u saygı 
ve özlemle anıyorum…  

Sadece müzik camiası değil, tüm ülkemiz bir büyük Cumhuriyet 
emekçisini; önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan 
sapmadan yürüyen bir müzik eğitimcisini kaybetti.

Cumuriyetimizin üçüncü kuşak bestecilerinden, ulusal çok sesli 
müziğimizin neferlerinden birini; aydın Türk kültürü ve müziğinin 
gelişmesine ve yayılmasına büyükkatkıları olan, çocuklar ve 
gençler için sayısız eser bırakan bestecimiz Muammer Sun'u 

16 Ocak 2021 günü kaybettik. Sadece müzik camiası değil, 
tüm ülkemiz bu büyük Cumhuriyet emekçisini; önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sapmadan yürüyen, O'nun 
kurduğu cumhuriyetin değerlerini yılmadan yaşatan bir müzik 
eğitimcisini kaybetti. Üzüntümüz büyük. Ama onun eserlerini 
çalmaya ve öğretmeye devam ederek, anlatarak ve yazarak 
anısını yaşatacağız. Bestecimizin gençlik yıllarında solo 
piyano için yazdığı Yurt Renkleri başlıklı, dört kitaptan oluşan 
eserini büyük titizlikle çalarak kaydeden, ülkemizin çalışkan ve 
başarılı piyanistlerinden, uluslararası müzik mecralarında da 
ülkemizi gururla temsil eden sevgili Hande Dalkılıç, hocamızı 

Hande Dalkılıç RöportajıHande Dalkılıç Röportajı
Eğitimimin ve kariyerimin her aşamasında "Muammer Sun" etkisi vardı.
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kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor olmasına rağmen sorularımı 
cevaplamayı kabul etti, kendisine çok teşekkür ederek 'hoş 
geldiniz' diyorum. 

H.D. : Merhaba, Cumhuriyetimizin yetiştirdiği, çok sesli 
Türk müziğinin en büyük temsilcilerinden Muammer Sun'u 
kaybetmiş olmanın acısı içerisindeyim. Onun bestelediği, dört 
defterden oluşan Yurt Renkleri albümünü seslendirerek biraz 
daha iç dünyasına girip müzik ruhunu paylaşabilmiş olmakla 
avunuyorum. Yeri doldurulamayacak bir müzik adamı, düşünür 
ve hocaydı bizler için. 

Bedenen aramızdan ayrılan hocamız Muammer Sun, 1932 
yılında Ankara'da doğuyor, bestecimiz Ahmet Adnan Saygun'un 
öğrencisi oluyor. Mithat Fenmen'le piyano, Hasan Ferit Alnar'la 
koro ve orkestra şefliği çalışıyor. Ayrıca Kemal İlerici'yle Türk 
müziği makamlar sistemi ve armonisiyle ilgili özel çalışmalar 
yapıyorlar. Öğretmenlik hayatı boyunca koro, solfej, kontrpuan, 
füg, enstrümantasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri 
veriyor. TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosunu ve TRT Müzik 
Dairesini kuruyor. 1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı 
Müşavirliği sırasında Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni 
hazırlıyor, 166 çocuk ve gençlik korosunun kurulmasına önderlik 
ediyor. Yapılan bu çalışmalarla, bugünkü çocuk ve gençlik 
korolarının temeli o yıllarda atılmış oluyor. Çok çeşitli formlarda 
eser yazıyor; ses ve orkestra için türküler; koro, oda müziği ve 
çeşitli solo enstrümanlar için eserler, ayrıca TRT'nin yapımını 
üstlendiği, tarihimizle ilgili çok değerli iki filmin, Kurtuluş ve 
Cumhuriyet filmlerinin de müziklerini yazıyor.Türk bestecilerini 
Türkiye'de ve dünyada yaptığı konserler ve CD'lerle tanıtarak, 
birçok bestecimizin eserlerinin ilk seslendirme ve kayıtlarını 
gerçekleştirmesiyle, Türk piyano mirasını koruyan ve geliştiren 

sanatçı olarak tanınan piyanistimiz Hande Dalkılıç'a Muammer 
Sun ile yaşadığı son anısını bizimle paylaşmasını istedim.

H.D. : Muammer Sun hoca ile son ik yıldır maalesef yüz yüze 
görüşemiyorduk. Malum, pandemi nedeniyle geçen yıl çok 
dikkat etmemiz gerekiyordu. Onun da sağlığı bozulmuştu, 
önceki yıl hastaneye kaldırıldığında kendisini ziyaret etmiştim 
ama öncesinde çok güzel, yemekli bir sohbet olmuştu evinde. 
Çok büyük keyifle, anılarımızı paylaştığımız bir akşamdı. Çok 
da düşünür bir insandı, müthiş fikirler sunar, onlardan çok 
faydalanırdık. Hep onu öyle dinlerdim, hep bir fikir sunar, hep 
bir sorgulaması olurdu. Kızardı da sevinirdi de, çok içtendi ve 
sanıyorum bu içtenliğine müziği de kattı ve müziğinde ben 
daima içtenlik buldum. Bunun için çalmaktan çok keyif aldım, 
Yurt Renkleri de sanıyorum bu içtenliğini yansıttığı için benimle 
çok özdeşleşti, çok keyif aldığım bir eseriydi. 

Yurt Renkleri albümündeki 29 parçada ortak özellik olarak 
gördüğünüz bir unsur var mı? Elbette ki aynı elden çıktığı için 
pek çok ortak noktası var besteleme stili açısından ama siz 
bir yorumcu olarak bu parçaları en çok hangi konu başlıkları 
altında toplarsınız? 

H.D. : Muammer Sun hocanın gençlik yıllarında yazmış olduğu 
eserleri Yurt Renkleri. Ve geleneksel Türk müziklerinden 
kaynaklanan özgün kompozisyonlar olarak tanımlıyor kendi 
müziğini. Yani hiçbir parçada batı müziğinde kullanılan diziler, 
armoniler kullanılmamış, bütün parçalar Türk müziği makam 
dizilerinde. Ve Kemal İlerici'nin dörtlü armoni sistemini 
kullandığını da hep vugulardı, 'bu anlayış içerisinde besteledim' 
derdi. Amacı da Türk müziği ile batı müziğini birleştiren bir 
senteze ulaşmak değil, gelenekten kaynaklanan yeni bir Türk 
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müziği yaratmaktı. Onun için bu sade ve içten yaklaşımına icra 
edeni ve dinleyiciyi yaratmak istediği ortama götürüp orada 
buluşturuyordu. Anadolu insanının duyarlılığını bu eserlerde 
çok fazla hissederiz. Yurt Renkleri sevinciyle, acısıyla, hüznüyle, 
coşkusuyla dansı, ağıtı, duayı, her şeyi sizin yanınıza getiriyor. 
Örneğin sık sık konserlerimde birinci defterini seslendiriyorum, 
bu parçalar benim için köy hayatını anlatan parçalar. Ağıt 
yakan kadın, onu avutan bilge dedeyi sanki orada, olayın 
içerisindeymiş gibi, hem piyanist hem dinleyici algılayabiliyor. 
Üzerine okunan o Yakarı, Dua, sanki yanı başınızda okunuyor… 
öyle ki bazı konserlerimde dinleyicinin bu parçalardan etkilenip 
ağladığını hissettim. Tüm eser bittiğinde de bir serüvenden 
çıkmışçasına yoğun bir konsantrasyon içine giriyoruz; dinleyici 
de ben de bunu hissediyoruz. Muammer hocada hakim olan 
bir içtenlik var. Onun müziğinde sadece hayalini algıladığımız 
soyut bir anlam yok, yani bütünüyle gerçek. Hatta bu kayıt 
çalışmalarımız sırasında, hocanın gülümseyerek anımsadığım 
bir sözü var, bana hep 'köylü ol' derdi çalarken, 'biraz kaba ol', 
tabi zarif zarif çalıyoruz o ayrı bir şey ama bunun üstünde çok 
dururdu, onun için ben Anadolu hayatına ulaştım bu müziklerle, 
onu hissettim. Beni başka bir tarafa taşıdı, birçok şeyi öğretti 
müziğin içerisinde. Bir de bu eserler çok özgün kompozisyonlar 
olmalarıyla çok önemli, yani herhangi bir stil yaratılmamış, 
herhangi bir uyarlama veya bir teknikle ortaya çıkmamış. 
Tamamen Anadolu'ya özgü, bizim sesimizi çok içtenlik ve basit 
bir anlatımla sunuyor ve ben bu parçalara Türk Scarlattileri adını 
veriyorum, öyle bir yalınlık diyebilirim. 

Hüzün, Muammer Sun'un tonmayster olan damadı Engin 
Aksan'a ithafıdır. 

Bu albümün kayıt aşamasında yaşadığınız 'unutulmaz' 
dediğimiz anlamda bir anınız var mı? 

H.D. : Bu albümün çıkma ve kaydedilme hikayesi ise ayrı bir konu. 
2003 yılında bu dört defteri ilk kez bir CD'ye kaydedeceğim, hoca 
çok heyecanlı, ben öyle. Onun hem oğlu hem damadı olan değerli 
tonmayster Engin Aksan, ki ülkemizin bugüne kadar yetiştirmiş 
olduğu en büyük yeteneklerden, tonmayserlik alanında, benim 
önceki CD'lerimi de yapmıştı, Saygun kayıtlarımı… Engin Aksan 
kaydedecek diye heyecanlıyız, hoca bunu çok istiyor, çok diliyor, 
fakat Engin abi de sürekli 'bir an evvel kaydetmemiz lazım, 
fazla vaktim kalmadı, başlayalım' diye bir telaş yapıyor, neden 
olduğunu bilemedim. Bu kayıtlardan dört-beş gün önce ani bir 
kalp krizi sonucu onu kaybettiğimiz haberini aldık. Ne kadar 
sarsıldığımızı anlatamam, Muammer Sun hoca günlerce kendine 
gelemedi, bu yıllarca hikaye oldu, ben o hafta çok bunaldım, 
çok zorlandım ve kayıtlara elimi süremedim, hoca da süremedi, 
toparlayamadık. Sanki kendi vefatını biliyormuşçasına niye 
acele ettiğini bir türlü anlamadık, çok sağlıklıydı da üstelik o 
dönemde. Ve Engin abinin yapamadığı bu kayıtları 'çok istiyordu' 
diyerek, Muammer hocayla küllerimizden sıyrılıp, doğrulup 
tekrar bu eserleri kaydetmek üzere çalışmalara başladık, bir 
sene sonra falan. Maalesef gücümüz yoktu daha önce yapmak 
için. Kayda aldık ve hoca onun anısına ithaf etti bu CD'yi, hatta 
kitapçığında da yazar bu. Son eser Hüzün, aslında benim de 
hocanın da Engin Aksan'a ithafıdır. Hep onu düşünerek çaldım o 
parçayı. Ve benim için çok değerli olan birinci kitaptaki Ağıt da 
çok anlam ifade ediyordu, sanıyorum onu da bugün Muammer 
Sun hoca için sesendiriyorum diyebilirim, belki ona ağıt olması 
için. Çok çok üzgünüm böyle bir durumun oluşmasından dolayı. 

Hayatını mücadele içinde geçirmiş, Anadolu kültürü ve 
ulusal çok sesli Türk müziğini sahiplenmiş, eğittiği çok 
sayıda öğrencisine ve Türk gençliğine her zaman aydınlığı, 
medeniyeti, sevgiyi aşılamış hocamız Muammer Sun'u saygıyla 
anıyoruz.Türk bestecilerimizin eserlerini çalıyor ve başarıyla 
kaydediyorsunuz. Bu eğiliminizle ilgili özel bir duygunuz, sizi 
buna iten özel bir düşünceniz var mı? 

H.D. : Türk bestecilerin eserlerini seslendirmem aslında 
kariyerime başladığım zamanda ülkemizde gördüğüm büyük 
bir eksiklik üzerine oluşmuş bir fikirdi. Çünkü bu ülkedeki çok 
sesli müziği getirmiş Türk Beşleri, onların bir sonraki kuşağı, 
daha sonraki Muammer Sun gibi hocalarımızın olduğu kuşak ve 
devamının müziklerini bir çok kişi anlayamıyordu. Çünkü nota 
yazımı iyi değil, notalar yok, doğru icra edilemiyor bu nedenle, 
insanlar çok modern görüyorlar, uzak buluyorlardı. Yani resimdeki 
perspektifi koyarak bir müziği çaldığınız zaman, dinleyiciye hitap 
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ediyorsunuz. Zaten piyano müziği de aslında çok seslilikte böyle 
bir şey, orkestra müziği de öyle. Muammer hocanın eserleri bu 
anlamda, hele Yurt Renkleri…Anadolu halkına, çok sesli müziğe 
çok alışık olmayan, klasik Türk çok sesli müziğini bilmeyen halk 
için çok iyi geliyordu, çok doğru bir ulaşım aracıydı. O kadar 
sade, o kadar güzel, o kadar netti ki, o melodilerle bu ulaşımı 
sağlamak bir anlam ifade ediyordu. Saygun kayıtlarından sonra 
ilk yaptığım şey bu Yurt Renkleri kayıtları oldu ve Anadolu'da 
en çok seslendirdiğim eserler arasına girdi. Çünkü dinleyici 
her zaman kendinde Türklüğünden özetler, özünü buluyordu 
bu müzikte, gerçekten yaşıyordu. Dinleyici bunu yaşarken ben 
hissediyordum, bu alışverişte çok kolay ulaşılıyordu. Hocanın 
eserleri, İzmir Rapsodisi gibi, Kurtuluş müzikleri gibi, yaptığı tüm 
müzikler halka çok ulaşan, Anadolu'nun, Türkiye'nin bağrından 
özgün müzikler, hiçbir şekilde taklit olmayan ama bizi anlatan 
müzikler. Dolayısıyla Yurt Renkleri'nde de bunu bulduğum için 
seslendirmekten çok mutlu oldum. İkinci defter daha modern, 
daha soyut yapıdadır. Üçüncü defter daha sadedir, makamsal 
içerikleri vardır. Dördüncü defterdeki müzikler sanki klasik batı 
müziğine karşı dururcasına makamsal, Hüseyni, Karcığar, Hicaz 
adlarını taşır. Tüm bunları hoca özellikle veriyordu ve bunu 
benim yansıtmamı istiyordu. 

'Küçük Oduncular' şarkısını dört yaşındayken oyuncak bir 
piyanoda çalmam büyük tesadüf.

Dolu dolu hüzün var bu müzikte; yurt sevgisi, insan sevgisi 
anlatılmış. Ruhu şad olsun hocamızın. Piyanistimize 
Muammer Sun'un piyano eserlerini pedagojik olarak nasıl 
değerlendirdiğini sordum. Ülkemizdeki piyano eğitimi 
müfredatında Türk bestecilerimize ayırdığımız bir kalemimiz 
vardır; diğer bestecilerimiz arasında Sun'un müziğini eğitim 
açısından nereye koyarsınız? 

H.D. : Pedagojik açıdan bu dört defter Yurt Renkleri, aslında çok 
önemli. Müfredatımızda yer alması gereken eserler, çünkü farklı 
düzeylerde farklı öğrencilerin seviyelerine göre parçalar bulmak 
çok mümkün. Çok sade, çocukların çalabileceği bir sadelik de 
var ama tabii ki ileriki yıllarda daha derinleşen,sonoriteyle daha 
farklı düzeye getirecekleri bir müzik. Ama nota bazında belki 
daha sade, daha kolay çalabileceği, tekniğini geliştirebileceği, 
bu vesileyle Türk çok sesli müziğini makamsal anlamda da, 
ülkenin özgün müziği anlamında da, bizim Türk müziğimizin 
yapısı anlamında da tanımasını sağlayacak müzikler. 
Kesinlikle hocalarımızın bu parçaları inceleyerek öğrencilerle 
paylaşmalarını çok öneriyorum, hepsi farklı düzeyde, hepsi 
farklı sadelikte ve çocukların Türk çok sesli müziğini seveceği 
örnekleri teşkil etmekte. 

Piyanoya başlamama vesile olan, dört yaşındayken anaokulunda 
Muammer hocanın 'küçük oduncular' şarkısını oyuncak bir 
piyanoda çıkarmam çok tesadüf. Akla gelir miydi yıllar sonra 
piyanist olup da onu eserlerini, Yurt Renkleri'ni birgün çalıp 
kaydedeceğim? 

16 Ocak 2021 günü kaybettiğimiz bestecimiz, hocamız, 
bilgi ve fikir insanı Muammer Sun'u sevgili Hande Dalkılıç'la 
birlikte gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde andık. Yetenekli 
ve bizi dünyanın pekçok ülkesinde başarıyla temsil ederek 
gururlandıran piyanistimize teşekkür ediyor, Türk bestecilerine 
göstermiş olduğu ihtimam ve inancı için kendisini gönülden 
kutluyorum. 

Değerlerimizi yaşatmaya ve yılmadan çalışmaya devam etmek 
üzere hepinize yurt sevgisiyle dolu günler diliyorum.

Müzik Masası Serla BALKARLI
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"Nefes yalnızca bir eylem, faaliyet değil, aynı zamanda 
gizemli dünyanın kapılarını aralayan enerjidir."

Sanatta kadim zamanlardan günümüze gelen önemli bir 
çalgıdır flüt. Nefes alıp-verme yaşam için önemlidir. Hatta 
en önemli göstergedir. Ontolojik sorgulamaların ötesinde, 
biyopsişik dünyanın kapılarının eşiğidir. Nefes yalnızca 
bir eylem, faaliyet değil, aynı zamanda gizemli dünyanın 
kapılarını aralayan enerjidir.

Ses, hava, devinim ve müzik kavramları tüm sanatların 
özellikle de müziğin açıklanmasında mutlak kavramlardır. 
İnsanlığın tarihi serüveninde binlerce yıldır ürettikleri 

biyoses (insan sesi) ve yardımcı kaynaklar olan çalgılarla 
elde ettikleri sesler, müzik sanatını şekillendirmiştir. 
Çalgıların kendilerine özgü yapıları ve hikâyeleri, 
müzik tarihine katkı sunmaktadır. Bu katkının isimsiz 
kahramanları olduğu gibi bilinen ve tarihe adını yazdıran 
önemli isimler de vardır. Bu günden tarihe kimin adının 
yazacağını her ne kadar bilmesek de, yine de bir yargımız 
olabilir. Tarihin tüm alanlarında olduğu gibi müzik tarihinde 
de binlerce eser, binlerce eser üreten, binlerce dinleyici, 
binlerce doküman bizlerin önünde korkutucu ve heyecan 
verici bir şekilde durmaktadır. Bizlere düşen görev onları 
alıp değerlendirmek ve geleceğe aktarmak.

Müzik sanıldığının aksine bir tutkudur, “katarsis”tir. Kadim 
zamanların ya da günümüzün eğlence aracının ötesindedir. 
Her şeyden önce müzik sesler, seslerin birlikteliğinden, 
doğanın kendi kozmik yapısından oluşur. Bir başka 
değişle müzik sesin oluşumunda temel etkenlerden olan 
hava ile oluşur. Hava insan için ezoterik anlamda nefestir, 
yaşamdır. 

Nefesli çalgıların yüz yıllar boyu süren popüleritesini bu 
bağlamda düşünmemiz gerekir. Flüt bilinen ve en yaygın 
kullanılan nefesli çalgıların içinde yer alır. Kolay taşınması, 
akort için sorun yaratmaması ve “nefes” ile olan kozmik 
ilişkisi daima popüler kılmıştır. Kadim bir çalgı olmasına 
rağmen gelişimi devam etmektedir. Blok ve yan flüt diye 

Ses, Nefes, MüzikSes, Nefes, Müzik

Vural YILDIRIM
Müzikli Yaşam
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bilinen çalgının teknik ve hava kullanımında farklılık görülür. 
Değişik materyallerden yapılması ve madeni sesi olmasına 
rağmen flüt günümüzde tahta üflemeliler sınıfında yer alır. 
Tarihine bakacak olursak, eldeki bulgular şimdilik MÖ. 
2000 yıllarına kadar uzanıyor. Eski Yunan ve Mezopotamya 
flütleri de bizlere tarihi hakkında bilgiler vermektedir.  
Çalgıya günümüze kadar etkisi olacak çalışmaları Alman 
Flüt yapımcısı TheobaldBoehm (1794-1881) başlatmıştır 
desek yanlış olmaz. Rönesans’tan itibaren kullanım 
alanını gelişimini sürdürerek giderek artırmıştır. Çalgı her 
ne kadar basit ve kolay çalınır görünse de, tutuş, duruş, 
nefes, artikülasyon, entenasyon vd. nedenlerden ötürü 
zorluklarını reddetmemek gerekir.

"Ülkemizde flüt kullanımının 1826 yılında Yeni Çeri 
Ocağı’nın kaldırılmasıyla yerine kurulan Nizam-ı 
Cedit ordu bando takımında başladığı görüşü kabul 
edilmektedir. Solo bir çalgı olarak bildiğimiz flüt, bando 
ve orkestralarda da kullanılmaktadır."

Flüt çalgısı hak ettiği değeri onu icra eden sanatçılar 
kanalıyla kazanmaya başlamıştır. Nihan Atalay 
ülkemizde çalgının gelişmesi, eğitimde kullanılması 
ve solo performans alanındaki çalışmalarıyla dikkat 
çekmektedir. Kendisi müziğe olan sevgisini bir söyleşide 
şu şekilde ifade etmektedir, “Müziğe olan ilgim çok küçük 
yaşlara dayanıyor, evimizde flüt, org, silafon, trompet ve 
daha birçok müzik aleti bulunurdu. Sesler ve ritimler 
daima ilgimi çekmiştir benim, ayrıca evimizde klasik 
müzikten folklorik müziğe her türlü müzik dinlenir radyo 
hiç kapanmazdı. Dolayısıyla müzisyen olma isteği ve 
konservatuvarda eğitim almak sanki çok doğal bir süreç 
gibi gelişti hayatımda. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul 
Devlet Konservatuvarı’nda almış olduğum eğitimden sonra 
sırasıyla Lyon Devlet Konservatuvarı, Lozan, Cenevre 
ve Basel Devlet Konservatuvarları’nda flüt ve barok flüt 
üzerine Lisans, Master, Konser ve Pedagoji eğitimi aldım.”

Atalay, müziğe olan ilgisini akademik kariyer ile 
taçlandırarak alanında ülkemizin önemli solo performans 
ve pedagoglarından olma yolunda çalışmalarına devam 
etmektedir.Pierre Boulez ile çalışması, lozan’daki 
konserlerde yer alması, onun müzik hakkındaki 

görüşlerinde ciddi değişikliklere neden olmuştur. 

Müziğin geleneksel değerler üzerine kurulması, çağdaş 
bakış açılarının, farklı müzikal tekniklerin reddedilmesi 
anlamına gelmez.

"Nihan Atalay, yurtdışındaki kariyeri boyunca müziğin 
her tür ve dönemiyle ilgilenmiş ve özellikle Barok 
Dönemçalma ve icra tekniklerinde uzmanlaşmıştır."

Sahneye aşık, eğitim sevdalısı Atalay çalgı tekniği 
konusunda  arayışlarını  sürdürürken,  pedagog  olarak 
kendini  geliştirmeye devam  etmektedir. Yurt dışı  
deneyimleri onu çalgısının dönemsel icra teknikleri 
konusundaki bilgi boyutunu değiştirmiş ve kendisi 
bu konuda araştırmalarını derinleştirerek, icrasına 
yansıtmıştır.

Müziği sanat ve aynı zamanda normlar zinciri olarak ele 
alıp, sahne performanslarını bu zeminde sürdürerek, 
geleceğin flüt sanatçılarına model olmaktadır. 2012 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde aldığı ödül onun 
sanat kariyerindeki konumunu belirleyici bir motivasyon 
olmuştur. Bu ödülün ardından National Flute Association 
çatısı altında birçok projede yer alarak, eğitimci-sanatçı 
serüvenini bir üst seviyeye taşımıştır.

Sahnede devleşen bir sanatçı, sihirli parmaklara sahip 
usta bir icracı olarak görev aldığı her projede dinleyicilerin 
beğenisini kazanmaktadır. Araştırmacı yönü onun 
performansına pozitif etki yapmakta ve bu doğrultuda 
özgün konser ve projeler ortaya çıkarmaktadır. Günümüz 
flüt sanatçıları arasında farklı ve dikkat çekici bir yönünün 
olmasının kaynağında yukarıdaki özelliklerinin olduğunu 
kabul etmemiz gerekir.

Müzikli Yaşam Vural YILDIRIM
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Başlıktaki soruya vereceğiniz cevaba göre ya bu yazıyı okumaya 
devam edin ya da hemen sayfayı çevirin.

Bu ay, 'Şeytanın Gör Dediği' sayfasında klasik müziğin diğer 
müzik türlerine incecik bir teğet geçtiği çizgide yürüyeceğiz, 
ve bunu bize yaptıracak olan kişi ise klasik müziğin en önemli 
hocalarından Nadia Boulanger olacak.

Nadia Boulanger adını sadece klasik müzik dünyası değil tüm 
müzikseverler iyi bilir. 92 yaşında hayata veda eden, 20. yüzyılın 
en önemli klasik müzik hocalarının başında gelen Boulanger, 
bugün, Aaron Copland, Leonard Bernstein, Quincy Jones, 
Philip Glass, Charles Strauss, Michel Legrand gibi müziğe 
damga vurmuş ve farklı alanlarda müzik yapan bir çok büyük 
müzisyenin de hocası olmuştur.

Elbette, Nadia Boulanger klasik müzik dünyasının besteci, 
orkesta şefi ve hocasıdır ama yukardaki mini listeden 
anlaşılacağı gibi farklı müzikal türlerin önde gelen bestecilerine 
de hocalık yapmıştır.

Nadia Boulanger'i bugün bu sayfalarda anmamın nedeni büyük 
müzisyen hakkında çekilmiş olan belgeseldir. Bu belgesel 
nedeniyle düzenli gündeme gelen Boulanger esasen aristokratik 
bir muhafazakarlığın sembolüdür. Buna rağmen, Stravinsky gibi 
devrimci bir müzisyeni savunmuş, yetmemiş, dönemin modern 
pop türlerinin bestecilerine hocalık yapmıştır.

Boulanger'i konu alan belgeselin yaratıcısı "Boulanger nasıl bir 
besteci kuşağı yetiştirdi?" sorusunu soruyor.

Bu sorunun ardından belgesel Boulanger'in insan ve eğitimci 
olarak öne çıkan özelliklerine odaklanırken müzikal olarak 
tercihlerinin de altını çiziyor.

Bunlardan biri Boulanger'in Lousie Talma gibi klasik müziğin 
öncü kadın bestecisini öğrenci olarak kabul ederken, aslında, 
erkek öğrencilerle çalışmayı tercih etmesidir.

Boulanger'in hoca olarak bir diğer kritik tercihi de 'harika 
çocuk' kategorisinden kendisine gelen yetenekli öğrencilere 

Müziksiz Yaşayabilir misiniz? Müziksiz Yaşayabilir misiniz? 
"Nadia Boulanger""Nadia Boulanger"

Feridun ERTAŞKAN
Şeytanın 'Kör' Dediği
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tahammülünün olmamasıdır. Sertliği ve disipliniyle ünlü 
Boulanger 'dâhi' denilen bir genç müzisyenin yetenekleriyle hiç 
ilgilenmezdi.

19. yüzyılın sonlarında Paris'te dünyaya gelen Boulanger kız 
kardeşi Lili ile müzisyen bir ailede büyüdü. Babası, ünlü Rome 
Prize ödüllü bir besteci, annesi Rus kraliyet çevresinden bir 
kadındı. Aile çevresinde Charles Gounod ve Gabriel Faure gibi 
klasik müziğin önemli bestecilerinin yer aldığını biliyoruz.

Beş yaşında piyano çalmaya başlayan küçük Boulanger 
ölümünden kısa süre önce yönetmen Bruno Monsaingeon'a 
verdiği röportajda çocukken müzikten nefret ettiğini söylemiş.

Boulanger'in ailesi büyük babasına kadar hepsi Paris 
Konservatuvarı merkezli bir müzik dünyasının içinde olduğu için 
küçük Boulanger de çocuk yaşta bu dünyanın içinde yetişmiş. 
Oldukça sıkı bir disiplin içinde müzik eğitimi verdiği bilinen 
Paris Konservatuvarında kendi gibi 55 genç kadın öğrenci 
arasında birincilik ödülünü almayı başarmış ama bu noktaya 
gelene kadar geçirdiği disiplin onu hocalık yaşamında da sert 
ve nadir bir mentora dönüştürmüş.

Boulanger'in 12-13 yaşlarında bestelediği ve bugün bütün dijital 
platformlarda bulup dinleyebileceğiniz "Extase" isimli bestesi 
çocuk yaşta nasıl olgun bir besteye imza atacağını ispatlamış. 
Bugün herhangi bir müziksevere bu besteyi dinletin, kimse onun 
13 yaşında bir çocuk tarafından yazıldığını kabul etmez. Yirmi 
yaşına gelmeden kompozisyondan armoniye bir çok alanda ilk 
ödüllerini kazanan genç Boulanger aile dostu Gabriel Faure'nin 
kompozisyon sınıfına kabul edilir.

18 yaşında yazdığı "Ecoutez la Chanson Bien Douce" ise genç 
Boulanger'in erken dönem başyapıtlarından kabul edilir ve 
sanatçının yayınlanan ilk eseridir.

Boulanger'in yaşamı başarıların üstüste eklendiği bir hayat 
olmadı. Bunun önde gelen nedeni kadın olarak uğradığı 
ayrımcılıktı. Hak ettiğini düşündüğü ödülleri alamadı. 
Dışlanmanın sert ve acımasız kabuğunu üç kuşak klasik müzik 
kökenli bir aileden olmasına rağmen aşamadı. Bu konudaki 
mutsuzluğu "Heures Ternes" isimli bestesinde yansıttığı 
söylenir. Yalnızlık, karanlık ve yararsızlıkla dolu hisseder 
kendini. Üzerine, kız kardeşi Lili'in genç yaşta ölümü eklenince, 
ortaya "Lux Aeterna" isimli beste çıkar.

Klasik müziğin son büyük hocasının 90. yaşına denk gelen 1977 
tarihli belgeselde Boulanger'in küçük bir çocuğa verdiği ders 
anındaki canlı görüntülerini izlemek hayli ilginç. Küçük çocuğun 
çaldığı bir an 'her akor yeni bir perspektif açar' demesi ilginçtir.

Bu videoyu izlediğimden beri bu video çevresinde dönen yorum 
ve yazıların da farkına vardım.

'Sokrates'ten bu yana gelmiş en etkili öğretmen' tanımlaması 
da bunardan biri. Kulağa çok iddialı gelse de, bin yılları aşan 

sorumluluklara sahip olsa da Boulanger hakkında benzeri sözler 
sarfeden çok sayıda müzisyen olduğunun görürsünüz.

Bunlardan biri klasik müzikle ne işi olur dediğiniz Brian Eno'dur. 
Eno bence 20. yüzyılın önde gelen bestecilerinden biridir ve bu 
yalnızca benim fikrim değil, pek çok kişinin paylaştığı bir fikirdir.

Eno'nun sarfettiği söylenen şu cümle; "Harika fikirler bireyler 
tarafından ifade edilse de genellikle topluluklar tarafından 
ifade edilir" kritik öneme sahiptir. Aynı Eno sanatın yalnızca 
yaratıcı topluluklar tarafından değil, büyük öğretmenlerin 
etkisiyle de üretildiğini belirtir ki bu konuda işaret ettiği kişi ise 
Boulanger'dir. Bir diğer müzik insanı Clemency Burton-Hill ise 
'Boulanger'in öğrencilerinden oluşan liste 20th Century Hall of 
Fame gibidir" der.

New York Filarmoni ve Boston Senfoni Orkestrası gibi büyük 
orkestraları yöneten ilk kadın şef olan Boulanger elbette caz 
dünyasının parçası değildi. Zaten, tarihi bakımdan caz müziğinin 
ortaya çıkışından önce dünyaya gelmişti ve klasik müziğin 
sert bir ismiydi, ama, yazının başında isimlerini saydığımız 
öğrencilerin arasında çağdaş klasiklerden caza kadar farklı 
isimlerin olması altı kuvvetle çizilmesi gereken bir özelliktir.

Nadia Boulanger'in öğrencilerine daha ilk derste sorduğu bir 
soru vardır; "Müziksiz yaşayabilir misiniz?". Öğrencinin bu 
soruya vereceği cevaba göre ya daha ilk anda veda edersiniz ya 
da hocayla devam edersiniz.

Çağdaş klasik ve minimalist müziğin önde gelen bestecilerinden 
Philip Glass ise Boulanger hakkında 'iki yıl boyunca bana sadece 
tek güzel bir şey söylemişti' diyerek büyük hocanın ne kadar 
çetrefil bir insan olduğunu anlatır.

Boulanger'in bestecilik yaşamı erken dönemle sınırlı kalmış 
ve hayatının devamında ağırlıklı olarak klasik müziğin yeni 
nesillerini yetiştirmekle meşgul görünse de iyi bir besteci 
olduğu söylenir. Erken döneme sığmış bir bestecilik döneminin 
ardından hayatının çoğu hocalıkla geçen böyle bir karakterin 
klasik müzik tarihine damga vurması, kaldı ki, yanısıra farklı 
müzik türlerini de etkileyen yaratıcıların önemli kısmına ders 
vermiş olması onu tüm zamanların en saygın müzisyenlerinden 
biri yapmaya yeter de artar bile.

Şeytanın 'Kör' Dediği Feridun ERTAŞKAN
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Bir gün yine her zamanki gibi radyoyu açtığımda, bir anda 
donup kaldığımı çok net hatırlıyorum. Çalan, bir pop müzik 
parçası. Öyle böyle değil ama duyduğum "ses". O an'a kadar hiç 
böylesi içime işlememişti, öyle derin ki etki. Bir anda müzikle 
iç içe geçişler, adeta orkestranın bir enstrümanı o da. Müzik 
ve "ses" dans eder gibi. Ama işte bitiverdi parça. Solist anons 
da edilmedi. Merak had safhada, söyleyen kim diye. Kulak 
sürekli radyoda, ne olsa denk gelinecek yine, pes etmek yok. Ve 
nihayet, ya o günün sonlarında ya bir gün sonrasında, yine aynı 
frekanstayız şükür ki, üstelik bu defa pür dikkat beklemedeyim, 
isim de öğrenildi; Andrea Bocelli.. Böyle bir tanışma bizimki. 
Tabi çok kısa sürede de bağımlılık haline geldi. Albüm "sogno" 
hâlâ ilk andaki kadar keyifle dinlediğim vazgeçilmezlerimden 
biri. O dönem bilgiye ulaşmak da öyle kolay değil tabi ki, internet 
yok, anca gazetelerden, dergilerden, tv, radyodan sürekli takip 
gerekli. O müthiş ses'e hayranlıktan çok sonra, bir dergide 
okurken hayatı ile ilgili detayları, bir kez daha sarsıyor beni, o 
nasıl bir hayata tutunma, o nasıl güçlü bir yaşama sevinci.. O 
gün bugündür de, bir ses'in çok ötesi; hem en keyifli anlarda 
mutluluğu katlayan en büyük takviyelerden biri, hem hayatın en 
zor anlarında, doğrulmamda en güçlü yardım eli, dua gibi, en 
yakın dostun "haydi" deyişi gibi notalara her eşliği.. 

Hedef belli.. Lajatico Konserleri..

Evet, opera sanatçısı olarak tanımlamayanlardan biriyim ben de 
kendisini -ve özel durumundan dolayı, daha fazla beklentilerle 
başka isimlerle kıyaslamaları da doğru bulmadığımı da hemen 
eklemek istiyorum- lakin öyle hissederek aktarıyor ki müziğini, 
o yumuşacık ses rengi ile, o huzur dolu, naif yorumları ile, beni, 
dinlerken en çok etkileyen isimlerden biri. Hatta küçük bir itiraf; 

sırf, ruhuma işleyen o şarkılarındaki sözleri anlayabilmektir 
o dönem İtalyanca kursuna yazılmamdaki sebeplerin en 
büyüğü  Kendisini canlı dinleyebilmekse, doğup büyüdüğü 

Hem en keyifli anlarda mutluluğu katlayan en büyük takviyelerden biri, hem hayatın en zor anlarında, en 
güçlü yardım eli, dua gibi, en yakın dostun “haydi” deyişi gibi notalara her eşliği..

Toscana Vadisi’nin Büyüleyici SesiToscana Vadisi’nin Büyüleyici Sesi
"Andrea Bocelli""Andrea Bocelli"
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topraklarda, Pisa'nın küçücük bir köyünde Lajatico'da, her 
yaz bir defa düzenlediği ve tüm gelirini, adına kurulan yardım 
vakfına bağışladığı "Teatro del Silenzio" konserlerinin 2012 
senesindekine kısmet oldu ilk defa, ne mutlu ki sonrasında 
devamı da peşi sıra geldi. 2014 İstanbul konseri müthiş bir 
hediye olmuşken bize, 2015'te yine yollar göründü İtalya'ya, 
bu defa Turandot temsili vardı Zubin Mehta yönetiminde aynı 
mekanda, üstelik bir güzel sürpriz de yolculuğa çok az kala 
eklendi programa; bu konseptin 10.yılı olmasından sebep, 
Bocelli'ye, Renato Zero, Gianna Nannini, 2 cellos, Elisa gibi birçok 
ismin eşlik ettiği bir kutlama konseri de, hayatın o dönemki en 
büyük hediyelerinden biri oldu bize, belki de yılların azminin bir 
ödülüydü o da.. En son 2016'da dahil oldum aynı mekândaki 
konser programına, bu kez biraz da hayal kırıklığıyla. Her sene 
bir konu belirlenip o doğrultuda oluşturuluyordu program, o 
sene ise "sirk" ana başlığında, müzikten ve Bocelli'nin temel 
özne oluşundan uzaklaşan bir görsel şova dönüşüyordu ortam. 
Seyirci sayısının arttırılması ve açık alanda ellerinde yiyecekleri 
ile konser sırasında dolaşmaların başlamasıyla, eski ruhtan 
kopan bir ticari yapılanmaya bürününce, bizlere de ara vermek 
düştü o dönemlere. Hem bugünün pandemi koşullarının bir an 
önce eski sağlıklı günlere dönüşmesi dilekleriyle, hem yeniden 
müziği, böylesi çok özel sanatçıların her zamanki kaliteleri ile 
yüreklerimize işleyen konserleri eşliğinde, her zamanki heyecan, 
coşku, huzur ve keyifle hissedebilmenin özlemiyle, Andrea 
Bocelli'yi ilk kez canlı dinlediğim o müthiş an'ların hemen 
akabinde kâğıda döktüğüm, tam on sene öncesinin satırlarını 

ekliyorum bu defa köşeme.. Yeniden, hep bir arada, nicelerine..                
Teatro Del Silenzio 2012..

Büyüleyici bir mekânda, insanüstü bir sesin girdabına kapılıp, 
kendine savrulma..

Tanışmamızın "sogno" ile olması bile tesadüf değilmiş oysa.. 
Yıllar önce, 99 sonunda, bir radyo frekansında..

Müthiş bir "ses" ti ilk duyduğumda.. Hiç bilmediğim bir dilde, her 
kelimesini hissettirerek, müziği ile sarmalayıp içime işleyen..

Birkaç gün arayıp albümü, sonunda ulaşınca – tabi ki ancak 
kaset formatında !! - düşüremediğim elimden, dilimden, 
yüreğimden bu süre zarfında.. Hiç bilmeden söyleyenin kim 
olduğunu, hikâyesini, hayat duruşunu.. Çok sonra öğrenince 
özel durumunu, azmini, hayata sarılışını, ikinci kez silkeleyen, 
sertçe frenleyen hayatımın sıradan akışını..

Çocuk yaşında daha, sıradan bir futbol oyununun ortasında, 
gözlerini vermesine rağmen hayata ; hukuk okuması, avukatlık 
yapması, müzikle uğraşması, koroda söylemesi, gitar / piyano 
/ flüt çalması.. Çocuklarıyla fotoğraflarında gözlerinin gülüşü.. 
Hayatı yaşaması.. Her şeye rağmen.. Şikayet edip küsmeden, 
inadına bağlanarak, doyasıya yaşayıp, tadını çıkararak, karşı 
koyup, mücadele edip, yılmayarak..

Yıllardır, siyah beyaz bir fotoğrafı, bilgisayarımın arka planı.. 
Bağımlılık değil, tutku değil Andrea Bocelli, her albümünü 
aldığım müthiş bir müzisyen olamaz sadece bendeki karşılığı.. 
Rol modeli gerçek anlamda hayatıma, bir idol, insanüstü 
bir kavram.. Gördüğümde, duyduğumda, düşündüğümde 
hissettiğim enerji, mutluluk, "ivme" hayatımda, hele ki, sorun 
diye gördüğüm olaylar karşısında..
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Ve böylesi bir yeri, önemi varken yaşamımda, yıllar sonra 
o "ses", bir "gerçek" olarak karşımda.. Doğduğu, yaşadığı 
mekânlarda beklerken konser saatini, heyecanla, mutlulukla, bir 
anda, rastlaşabileceğimiz –sanatçı ve seyirci yolunun kesiştiği- 
tek noktada geçerken yanımızdan, inanılmaz bir zamanlamayla, 
hayat tekrar fısıldıyor bize inatla : hiçbir şey tesadüf değil, iste, 
inan, çabala, sabret, yaşa..

Konser alanına ilerlerken bu yoğun duygularla, özenli, ağzı 
kulaklarında kalabalıkla, her birimiz eminiz o gecenin, çok özel 
olacağına.. Mekân inanılmaz, konser boyu atılan her adım, 
süregelen her ses, birbirinin devamı, konsept net ; Donna: 
mistero senza fine bello !! Kadın: Sonsuz güzelliğin sırrı !!..

Puccini'den Manon Lescaut ile yapılan başlangıç, Madama 
Butterfly ve La Boheme ile getirilen devamlılıkta, sıkı bir 
ekip çalışmasının oluşturduğu bütünlükle, müziğin, dansın, 
inanılmaz seslerin, yaratılan dekorun ve bütünü sarmalayan 
Toscana fonu'nun birbirini tamamlaması, daha ilk yarıda 
büyüleyici bir atmosfere hapsediyor her birimizi.. Modern 
dansın, klasik müziğe böylesine harmanlanması, gitar 
duo'nun içimize dokunuşları, düetlerde, aryalarda, "duygu"nun 
yaşanarak, mimiklerde, danslarda "ses"e dönüşmesi, melodinin, 
ritmin, armoninin müthiş bir organizasyonu ve "opera"nın 
anlamının ; şiirle, müzikle, şarkıyla, tiyatroyla, resimle, mimarî 
ile yeniden kavranışı.. İkinci yarıyı Carmen ile açıp hep beraber 
tempo tutarken, Werther, Romeo ve Juliette, Andrea Chenier ile 
akıveriyor zaman..

Konser alanında, uçsuz bucaksız Toscana vadisinde, müthiş 
bir organizasyon eşliğinde yankılanırken Andrea Bocelli'nin 
inanılmaz sesi, ayakta alkışlıyoruz, gözlerimiz yaşararak 
sıklıkla, her birimiz aynı duygularla.. Her ırktan, kıtadan on bin 
kişiyi konser alanına toplayan o "ses"i, azmi, hayata bağlılığı, 
kazanmışlığı.. Kapanışta her birimiz için haykırıyor aynı "ses", 
aynı kararlılıkla, o gece "Nessun Dorma"da..

..dilegua, o notte !! ( ey gece dağıl !! )
tramontate, stelle !! ( yıldızlar, inin !! )
all'alba, vincero ( şafak vakti, ben kazanacağım )
vincero, vincero ( kazanacağım !! )
ve her birimiz biliyoruz, hayata karşı kazandığını.. istediğimiz, 
yürekten inandığımız sürece, hepimizin kazanacağımızı..

Finalin konfeti yağmurundan, üzerimize ulaşanları bilinçsizce 
alırken bir bir, hepimizin içinde derin bir huzur, gözlerde 
gülümseme ile ayrılıyoruz mekândan yavaş yavaş.. Benimse 
aklımda yine "sogno" (düş) hiç uyanmak istemediğim..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası (KKTC CSO) 2022 sezonunda ses getirecek bir 
sevgililer günü konseriyle Kuzey Kıbrıslı klasik müzikseverlerle 
buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'deki popülaritesi de her geçen gün artan ünlü 
keman virtüözü Yury Revich pande mi şartlarının Türkiye'de 
hafiflemesiyle  ardı ardına verdiği konserler serisine 
Gazimağusa ve Lefkoşa vereceği iki konserlerle devam 
edecek.

'Yavru Vatan' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gururu KKTC 
CSO kuruluşunun temellerinin atıldığı 2014'ten bu yana 
biraz gözden ırak kalmış olsa da KKTC topraklarında her 
imkansızlığın nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğünün en 
güzel örneklerinden birisidir. Ve kuruldukları günden beri 
harika işlere imza atmaktalar.
KKTC CSO sanat ve kültür misyonunun çok ötesinde, KKTC'nin 
-uluslararası itilaflı tüm mecralarda- müzik üzerinden 
tanınırlığını sağlamak, elçiliğini yapmak ve sözcülüğünü 
yürütmek gibi çok önemli görevlerin getirdiği sorumluluk 
bilinci ile sanat faaliyetlerini başarı ile yürütmekte.

KKTC CSO'nun 2014'te başlayan kurulma ve var olma 
hikayesinin baş kahramanlarından ve en çok emeği geçenlerden 
birisi olan KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı "Böyle genç 

ve yetenekli gerçek bir keman virtüözünü ağırlamaktan dolayı 
gururlu ve heyecanlı olduklarını" dile getirdi.

KKTC CSO Emeği Geçen Mustafa Kofalı, Nihat Ağdaç ve Ali Hoca

Kofalı "Avrupa'da ünlü, müziğin her alanında çok aktif ve 
sosyal medyada ciddi takipçiye sahip virtüöz sanatçıları 
yüksek müzikalite açısından ağırlamanın yanı sıra KKTC için 
müzik üzerinden pozitif bir kamuoyu yaratmanın çok önemli 
olduğuna” dikkat çekiyor.
Yury Revich gibi ünlü ve popüler sanatçıların sosyal medyada 
yaptıkları paylaşımların hem sanat anlamında, hem turizm 
anlamında hem de siyasi anlamda KKTC'ye yaratacağı dolaylı 
katkının çok büyük olduğu yadsınamaz bir gerçek.

KKTC CSO'danKKTC CSO'dan
Çok Özel "Sevgililer Günü" KonseriÇok Özel "Sevgililer Günü" Konseri

Avrupa'nın Klasiği
KKTC CSO "Sevgililer Günü Konseri"
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Klasik müzik üzerinden yaratılacak dolaylı etkinin KKTC'nin 
imajı ve engellenen iletişiminin hem çok daha kolay sağlanması 
açısından hem de çok daha masrafsız bir yöntem olması, 
yaratılan sinerji ve kümülatif değerin her anlamda bir klasik 
müzik konserden çok yüksek olacağı KKTC yöneticilerinin 
dikkate almaları gereken önemli bir konu.

KKTC CSO bu vizyon ve misyonla 2022'de ilk adımı Yury Revich'in 
solist olduğu şef Can Okan yönetiminde gerçekleştireceği 10 
Şubat 2022 Perşembe saat 20.00'de Gazimağusa Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayıve 11 Şubat 2022 Cuma saat 
20.00'de LefkoşaYakın Doğu Üniversitesi AKKM'devereceği 
konserlerle atıyor.

"Sevgililer Günü”ne özel bu konserde KKTC CSO eşliğinde 
çalacak virtüöz kemancı Yury Revich böyle birbirinden güzel 
klasik müzik repertuvarının aşkla en çok özdeşleşmiş eserlerin 
kolay kolay bir arada dinlemenin mümkün olmadığı KKTC'ye 
özel programıyla müzikseverleri 14 Şubat arifesinden benzersiz 
bir konsere davet ediyor.

KKTC'li klasik müzikseverler konserde E. Elgar 'Salut 
d'Amour', F.Kreisler 'Miniatures( Schön Rosmarin, Liebesleid, 
Liebesfreud)', A. Piazzolla 'Libertango', P. De Sarasate 'Carmen 
Fantasy', V. Bellini 'Casta Diva', P. İ. Çaykovski 'Valse Scherzo' 
ve son olarak 
Francis Lai "Theme from Love Story”i KKTC CSO eşliğinde Yury 
Revich'in eşsiz kemanından dinleyecekler.

Gerçekleşecek iki konserde de Covid-19 önlemleri doğrultusunda 
salonlara sınırlı sayıda müziksever alınacağını ve  konserler için 
mesai saatleri içerisinde 03922291762nolu telefonu arayarak  
rezervasyon yapılabilecek. KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı 
Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar 
çerçevesinde, tüm izleyicilerin yanlarında geçerli Adapass 
kartlarını getirmeleri gerekmektedir.

KKTC'li klasik müzikseverlerin böyle özel bir günde böyle bir 
seçkiyle KKTC CSO eşliğinde çalacak Yury Revich konserini 
keskinlikle kaçırmamalarını öneriyoruz.

KKTC klasik müzikseverlerin 2022-23 sezonunda itibaren 
artık birbirinden ünlü virtüözleri adada daha çok izleyecekleri 
müjdesini de burdan duyuralım.

KKTC'de gerçekleşecek bu konserlerle Türkiye'de verdiği konser 
sayısını beşe  çıkartan Yury Revich 2022 -23 sezonunda da 
Türkiye'nin klasik müziği kucaklayan diğer illerindeki  klasik 
müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

KKTC CSO "Sevgililer Günü Konseri" Avrupa'nın Klasiği
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Müziğin sınırları aşan tavrından olsa gerek; her dinleyen 
için farklı anlamlar taşır. Müzik kendimizi ritme teslim edip, 
istediğimiz gibi anladığımız farklı bir algılama deneyimi sunar 
bize. Müzik içimizden geçer. Geçerken bir acımızı teselli 
eder, ferahlatır ya da bir yaramızı daha da eşeler ve kanatır. 
Başka bir dilde ya da ritimde olsa da o içimizden geçerken 
bizi dönüştürür, müziğin anlamın ötesinde anlamı aşan böyle 
bir gücü vardır. Duyguların ortak olması, dünyanın başka bir 
yerindeki gözyaşının acının ya da neşenin her ne kadar kültürel 
olsa da ortak bir bağının olması; müziğin ilhamındandır. Yüz 
elli yılık geçmişi olan gidenlerin arkasından söylenen bir ağıt 
olan fado ile Mezopotamya'ya uzanan Anadolu'nun ağıtı nasıl 
farklı olabilir? Duygular zamansızdır, tarihsizdir. Tıpkı gurbeti 
anlatan fado, Anadolu'daki klamlar, bozlaklar, İspanya'daki 
flamenko, Yunanistan'daki rembetiko ve Arjantin'deki tangolar 
gibi. Müzikler,başka mekânlara, başka coğrafyalara uzanarak 
bizi birleştirir. O yüzden de müzik; bilinmeyen masalarda, 
bilinmeyen coğrafyalarda, bizi buluşturan; karşılaştıran kendi 
deneyimlerimizi yeniden var eden sınırları aşan ortak bir 
deneyimdir.

Uzun yıllar İspanya'da yaşayan, aynı zamanda da kültür elçimiz 
olan Selin Çelik; disiplinler-arası bir yöntemleTürkiye, İspanya ve 
dünyanın pek çok ülkesindemüzik çalışmalarına devam ediyor. 
Türk müzisyenlerin de dünyanın önemli sahne ve festivallerinde 
ülkemizi temsil etmesine ön ayak olan Çelik, ayrıca; 
müzisyenlerin farklı ülke sanatçılarıyla buluşarak ülkelerarası 
ortak projelere imza atmasına vesile oluyor. 24 Aralık 2021 
tarihinde CerModern'deki Guy Mintus konseri de Selin Çelik 
organizatörlüğünde gerçekleşen bu kültürel buluşmalardan 
yalnızca biri! 

İlk başta sıkılacağınızı düşünüp basit bir caz resitali 
dinleyeceğinizi sanıyorsunuz ve tabii ki yanılıyorsunuz.
Mintus'un büyülü parmakları sizi ele geçiriyor. Guy Mintus, 
CerModern konserinde piyanoyu, davul, trompet gibi kullanıyor; 
seyirciyi bu güzel ana davet ediyor. Guy Mintus'un yaptığı sahne 
şovu sizi büyülü evrenine çağırıyor, siz de onunla birlikte tempo 
tutuyorsunuz. Müziğin notadan ibaret olmadığını gösteren 
bu tavrıyla değişik sesler çıkararak Fütürist müzisyenler gibi 
sesin sınırlarını zorluyor. Cazın belki de doğaçlama üslubunu 
en iyi şekilde yansıtıyor bu kareler. Dünyanın farklı dilindeki bir 
türkü ya da ilahi Guy Mintus'un piyanosunun tuşuyla evrensel 
bir tınıya bürünüyor. Âşık Veysel türküsü, Yunus Emre ilahisi ya 
da Üsküdar'a Giderken çalarken;  gözlerini, mimiklerini teatral 
bir hava ile pandomim yapar gibi sahne şovuna dâhil ediyor 
ve de seyirci ile göz teması kurmaktan da vaz geçmiyor. Genç 
olmasına rağmen mütevazılığı ve ustalığı mekânın büyüsüne 

Yersiz, Yurtsuz, Sınırsız Bir Müzisyen:Yersiz, Yurtsuz, Sınırsız Bir Müzisyen:
Guy Mintus!Guy Mintus!

Fatma BERBER
Kırık Akor
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karışınca ortaya çok güzel anlamlı, temiz ve etkileyici bir konser 
daha doğrusu bir atmosfer çıkıyor. Guy Mintus, söylendiği 
gibi rock yıldızı tarzını, cazın sınırsızlığı ve keşfiyle birleştirip 
yerel motifleri müziğine ekleyip seyirciyi müziğine dâhil eden 
interaktif bir deneyim sunuyor ve bu tavrıyla çok yönlülüğünü 
ortaya koyuyor. 

"Hiç kimse onun gibi değildir!"
İsrailli piyanist, besteci, vokalist ve eğitimci Guy Mintus, caz 
efsaneleriyle aynı sahneyi paylaştığı gibi,  klasik orkestralar 
için de besteler yapıyor. Dünyanın bambaşka bölgelerinde yerel 
kültürleriyle buluşup piyanosunun büyüsünü taşıyan sanatçı;  Tel 
Aviv ve New York'ta yaşarken Brezilya, Hindistan, Bulgaristan, 
İsviçre, Fransa, Almanya, ABD'de, Kanada'da konserler veriyor. 
Farklı tür ve geleneksel müziğin ustalarıyla çocuklar için aktivist 
projelerde de yer alıyor.Guy'ın müziği, birbirinden özgürce akan 
müziklerin buluşma noktası, ilham kaynağıdır. Hem bir rock 
yıldızının enerjisine sahip hem de bir caz müzisyeninin macera 
duygusuna sahip hem de klasik bir konser piyanistidir. Ve 
müziğine Ortadoğu hüznünü yansıtmaktan da geri çekinmez. 
Guy Mintus, Apollo tiyatrosunda birkaç kez sahne aldığı 
Grammy ödüllü sanatçı ArturoO'Farrill'in dediği gibi hiç kimseye 
benzemez. 

Farklı Kimlikleri Kimliksizleştiren Müzisyen ve Aktivist: Guy 
Mintus!
Guy Mintus Trio; farklı kimlikleri kimliksizleştiren müzik tavrıyla 
kurulur.  Bu grup, gittikleri yerlerde seyirci ile bir sinerji oluşturup 
adeta salonlarda seyirciyi nefessiz bırakmak ister. 

Montreux Caz Festivali'nin solo piyano yarışmasında Prix 
duPublic ve ASCAP'nin "HerbAlpert Genç Caz Bestecisi Ödülü"ne 
sahip sanatçı; 2018 yılında Bayerische Filarmoni ile Rhapsody 
in Blue'yuseslendirir. Guy Mintus, aynı zamanda Madrid Kraliyet 
Konservatuarı'ndan orta batı ABD üniversitelerine ve Avrupa'daki 
Mülteci Kamplarına kadar atölye çalışmalarına katılan tutkulu bir 
aktivisttir. Bir arada yaşama fikrini destekleyen İsrail'deki çeşitli 
Yahudi-Arap ilkokullarında çekilen "Farkı Anlatabilir misin?" adlı 
yarı viral bir müzikal kısa filmi de bu aktivist çabalarından biridir. 

O zaman gözlerimizi kapatalım ve Guy Mintus'un yolculuğuna 
dâhil olup sihirli parmaklarının eşliğinde piyanosunun tuşlarına 
binip gidelim!

Kırık Akor Fatma BERBER
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"Besame Mucho"
Fransız bas ustası Henri Texier, 2022 
yılının ilk günlerinde Label Bleu plak 
şirketinden Heteroklite Lockdown isimli 
yeni albümünün ilk single'ınıyayınladı. 
Klasikleşmiş "Besame Mucho" parçasına 
yeni bir soluk getiren Henri Texier basta, 
Sébastien Texier saksafonda ve Gautier 
Garrigue davullarda.

"Bird Lives"
İsveçli tenor saksafoncu, klarnet ve flüt sanatçısı Magnus Lindgren, Charlie Parker'ın 100. doğum günü nedeniyle "Bird Lives" 
isimli büyük orkestralı bir albüm yayınladı.

SWR Big Band ile yapılan albümün dünya prömiyerinin aslında Charlie Parker’ın 100. doğum günü olan 2020 yılının ağustos 
ayında Los Angeles'ta yapılması planlanmıştı, ancak pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Müzisyenler daha sonra kayıt yapmak için 
Stuttgart'ta stüdyoda bir araya geldi. Magnus Lindgren ve Amerikalı piyanist John Beasley tarafından düzenlenen albümde, Joe 
Lovano, Chris Potter, Tia Fuller gibi Grammy ödülleri almış sanatçılar da bazı parçalara eşlik ediyor. Merkezi Stuttgart’ta olan SWR 
Big Band, 1951'de kuruldu. Dört Grammy adaylığı ile dünyanın en iyi caz orkestraları arasında yer alan grup, Miles Davis ve Chet 
Baker'dan çok daha yakın zamanda Dee Dee Bridgewater’e kadar çok sayıda misafir sanatçıya eşlik etti.

Parça önerilerim: 8 dakikalık Confirmation - Sololar: Magnus Lindgren flüt; Axel Kühn tenor sax; John Beasley Fender Rhodes; 
Marc Godfroid trombonve Scrapple from the Apple. (Charlie Parker bestesi / düzenleme John Beasley) Sololar: Martin Auer 
trompet; Magnus Lindgren tenor sax

Londra'daki tarihi caz kulübü Ronnie Scott'ın Belgeseli Hazır
1959'da kurulan Ronnie Scott's kulübünün Oliver Murray tarafından 
hazırlanan belgesel filmi, Miles Davis, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Jimi 
Hendrix, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Chet Baker, Van Morrison, 
Sarah Vaughan ve Roland Kirk gibi müziğin büyük isimlerinin daha önce 
yayınlanmamış performanslarından görüntüler içeriyor. Kulübün kurucusu 
tenor saksofoncu Ronnie Scott'ın hayatına da yer verilen Ronnie's için, 
Sonny Rollins, Quincy Jonesve DJ Gilles Peterson ile röportajlar da 
yapılmış. 

Ron Carter 85. Doğum Gününü Carnegie Hall'da Kutlayacak
Tüm zamanların en fazla albüm kayıtlarında yer alan caz müzisyeni, ikonik 
basçı Ron Carter, 10 Mayıs 2022'de 85. doğum günü için New York'taki 
ünlü konser salonu Carnegie Hall'da çalacak. 60 yılı aşkınmüzik kariyeri 
olan sanatçı, özel gecede üç farklı topluluğa liderlik edecek. Etkinlikte 
bas gitaristler Stanley Clarke ve Buster Williams'ın yanı sıra henüz 
açıklanmayan başka müzisyenler de yer alacak. 

Miles Davis, John McLaughlin, Pharoah Sanders, Dave Liebman ve 
Ornette Coleman ile çalan tabla sanatçısı Badal Roy hayata veda etti.
Caz, Hint müziği ve diğer dünya müzik geleneklerini kaynaştıran 
perküsyoncuBadal Roy, 19 Ocak'ta 82 yaşında öldü.İstatistik 
alanında doktora yapmak için A.B.D'ye göç eden sanatçı oradaJohn 
McLaughlin tarafından farkedildi. 1972'de Miles Davis ile On the Corner 
albümündeçalanBadal Roy, 70've 80'lerde caz-rock füzyon türünde 
çalmaya devam etti. Yoko Ono'nun 1982 albümü It's Alright için çaldı. 
1980'lerin sonlarında Ornette Coleman'ın Prime Time grubuna katılan 
sanatçı, solo kariyerine devam ediyordu.

Nazlı TOPRAK
Caz Notları

Dünya'da CazDünya'da Caz
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Rock'çı Charlie Watts ile Caz
Bu sıralar dinlediğim bir başka büyük orkestra albümü de Danish Radio Big Band'ın Rolling Stones'un 
geçtiğimiz yıl hayata veda eden davulcusu Charlie Watts ile yaptıkları canlı performans kayıtları. Charlie 
Watts, altmışlı yılların başında Danimarka'da yaşarken ve henüz ünlü olmadan önce caz ve Blues 
sahnesinde yer almış. 1964 yılında kurulan Danimarka Radyosu Big Band ise, Avrupa caz sahnesinde 
uzun yıllardır önemli bir yere sahip ve Thad Jones, Bob Brookmeyer ve Palle Mikkleborg gibi ünlülerin 
yönetiminde ve Dizzy Gillespie, Clark Terry, Jimmy Heath, Freddie Hubbard gibi çok sayıda sanatçı 
ile canlı performans yaptı. Kopenhag'da yerleşik olan grup, geniş kapsamlı repertuarıyla hala farklı 
projelere imza atıyor. 

Charlie Watts da Danimarka Radyosu Big Band ile 2009 yılındatanışmış. Dört günlük provanın 
ardından Kopenhag'da yeni açılan Danimarka Radyosu Konser Salonu'nda 7 parçalık bir performans 
sergilemişlerdi. Ancak, bu canlı konser kayıtlarının albüm olarak yayınlanmasına yıllar sonra, 
2017'dekarar verildi. "Charlie Watts Meets the Danish Radio Big Band" ismiyle yayınlanan konser 
albümünden parça önerilerim: Bluesvari yorumla "You can't always get what you want","Faction"; 
ünlü Satisfaction parçasının orta tempolu yorumu, Gerard Presencer'ın flugelhorn'uve Lars Meller'in 
tenor saksafonu ön planda. "Paint It Black" yorumunda Per Gade'in gitarını duyuyoruz.  Albümün son 
parçası Woody Herman'ın "Molasses" parçası ve sonunda Charlie Watts da davulu ile bizlere son kez 
sesleniyor.

Caz hayranı bir başka sanatçı David Bowie ve Avrupalı Cazcılar
8 Ocak 1947'de Londra'da doğan ve 6 yıl önce 10 Ocak 2016'da hayata veda eden David Bowie, 
gençliğinde saksafonçalmayı öğrenmiş ve caz fanatiği olan kardeşi Terry Burns onu John Coltrane 
ve Charles Mingus'un albümleriyle tanıştırmış.David Bowie'nin Bing Crosby ile düet söylediği YouTube 
videosuna bir göz atıp ve diğer bir Bowie ile, caz trompetçisi Lester Bowie ile (akrabalıkları yok) 1993 
albümü Black Tie White Noise'daki çalışmalarını dinleyin. Sanatçı, ünlü orkestra şefi Maria Schneider'in 
caz orkestrasıyla caz-rock füzyon "Sue" parçasını 2014'te sürpriz şekilde yayınlamıştı. 2016 yılında 

69. doğum gününde yayınladığı son albümü Blackstar üzerine"David Bowie cazcı mı oluyor" tartışmaları yapılmıştı. Art rock'ı farklı 
caz tarzlarıyla birleştiren albüm, caz müzisyenleri saksafoncu Donny McCaslin, piyanist Jason Lindner, basçı Tim Lefebvre ve 
davulcu Mark Guiliana ile gizli olarak kaydedilmişti. 

Ben de bu ay Avrupa caz notlarımda benim de çok sevdiğim David Bowie'nin yıldönümlerini bahane edip, onu Avrupalı cazcılar 
ile anmak istedim. Bunlardan bir tanesi, 2020'de Fransa'da Wagram Music tarafından yayınlanan "David Bowie In Jazz" toplama 
albümü. Avrupalı sanatçıların farklı parçalarının yorumları bu albümde toplanmış. Parça önerilerim: Ashes to Ashes (piyanist 
Bojan Z) ve Life on Mars (Trompet Eric Le Lann, piyanist Paul Lay, basçı Sylvain Romano ve davullarda Donald Kontomanou.

David Bowie'ye özel bir albümü İtalyan trompetçi Paolo Fresu da yapmıştı. Sanatçı, önce 60. yaşı için yaptığı 3'lü albümünde, David 
Bowie parça yorumlarını Heroes ismi ile yayınladı. Geçtiğimiz yaz da birkaç ilave parça ile Heroes Expanded (A Tribute To David 
Bowie) ismi ile yeniden yayınladı. Paolo Fresu trompette, vokaller Petra Magoni, trombonda Gianluca Petrella, gitarda Francesco 
Diodati, basta Francesco Ponticelli ve davulda Christian Meyer var. Parça önerilerim: This is not America ve Let's Dance.

Ülkemizde de sahnede izlediğimiz Danimarkalı vokalist Cecilie Norby, 2020'de Polonyalı piyanist Leszek Możdżer ile yayınladığı 
Portraying albümünde David Bowie parçası Andy Warhol da yer alıyor.David Bowie'nin Space Oddity'den Let's Dance'e, Ziggy 
Stardust'tan Dollar Days'e kadar sevilen parçalarını,İsveç'te yaşayan Fas asıllı caz vokalisti Miriam Aida ve trombonda Nils 
Landgren de iyi yorumlamış. Loving the Alien albümünde, samba, bossa nova ritimleri, reggae ve cazın güzel karışımıyla ritimler 
ve güçlü bir vokal ile seslendiriyorlar.

Caz Notları Nazlı TOPRAK
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Homeros'tan bu yana mitolojinin farklı kaynaklarında bahsedilen, 
seslerinin güzelliği ile denizcileri kendilerine çekerek yok eden, 
kayalıkların sahibi, yırtıcı karakterdeki Sirenler yaşadığımız 
toprakların tarihsel açıdan özel bir figürü. 
2014 yılında İstanbul'da şef Volkan Akkoç tarafından kurulan 
ve kurulduğu günden bu yana edindiği misyonlarla önemli 
başarılara imza atan, Türkiye'nin en uzun soluklu A Capella 
Kadınlar Korosu Sirene'nin tarihini ve başarılarını şef Volkan 
Akkoç'la bir sohbet gerçekleştirdik.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı 
Piyano bölümünden mezun olduktan sonra İTÜ MİAM'da Müzik 
Teorisi ve İstanbul Üniversitesi'nde Kompozisyon ve Orkestra 
Şefliği bölümünde yüksek lisansını tamamlayan şu anda aynı 
alanda Sanatta Yeterlilik çalışmalarına devam eden Volkan 
Akkoç Sirene'yi 2014 yılında, o dönemde koro dersini yürüttüğü 
İstanbul Üniversite Devlet Konservatuvarında Şan bölümü son 
sınıf öğrencileri ile oluşturduklarını anlattı.

Kadın Korosu kurma fikrinin 2011 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi'nde düzenlenen Korofest festivaline gelen iki 
kadınlar korosu sayesinde ortaya çıktığını, bu iki korodan ilham 
aldığını söyledi.

"Volkan Akkoç yönetimindeki Sirene Koro Türkiye'nin tek kadın korosu olmasının ötesinde imza attıkları başarılı 
işler ve kazandıkları yarışmalar ile Türkiye'nin uluslararası müzikal alanda en önemli temsilcisidir."

Osman ENFİYECİZADE
Konser Arkası

Türkiye'nin Tek Kadın KorosuTürkiye'nin Tek Kadın Korosu
"SİRENE""SİRENE"
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Sirene adı ise o dönemki koristlerden soprano Melis Demiray'ın 
önerisi olarak bir konuşma sırasında ortaya atılıyor. Bu konu 
hakkında kolektif olarak düşünürken gelen bu öneriye tüm 
koristler sıcak bakıyor. Türk kadınının dinamik, mücadeleci 
ve özgür karakterini hem batı hem de Anadolu'nun folklorik 
müzikleriyle harmanlayarak, "Uzak denizlerden gelir sesimiz" 
mottosuyla yola çıkıyor Sirene. Bu süreçte ülkemizde hiç de 
yaygın olmayan ve bilinmeyen bir alan olan Kadın Korosu 
alanında bir öncü oluyor. 

Akkoç bu alan özelinde yazılan müziğin Sirene kurulana kadar iki 
elin parmağını geçmeyecek kadar az sayıda eserden oluşacak 
çoraklıkta olduğundan bahsediyor ve 8 sene içerisinde 30'a 
yakın beste ve düzenleme ile koronun Türkçe repertuvarını 
büyük bir çaba ve özenle nasıl geliştirdiğinin altını çiziyor. 
Böylelikle Türkü düzenlemelerinden, özgün bestelere geniş 
bir repertuvar oluşuyor. Tabii bu repertuvarın yanında Sirene, 
Rönesans bestecileri Palestrina'dan Monteverdi'den Romantik 
dönem bestecileri R. Schumann'a, J. Brahms'a, 20. Yüzyıl koro 
müziğinin farklı coğrafyalarından yaşayan bestecilere kadar 
geniş bir yelpazede koro müziği icrasına devam ediyor. 

Sirene'nin kendi adında bir "motto" şarkısı var:
"Uzak denizlerden gelir sesimiz
Büyüleyerek herkesi kendimize çekeriz
Kayalar evimiz, denizcileri bekleriz
Kuyruğumuzla hızlanıp, denizlere hükmederiz."

Sözleri ve müziği Volkan Akkoç'a ait. Sirene'nin kimliğini 
yansıtan bir marş hayaliyle, izlenimci üslupta yazılmış bir 
eser. Bunun yanında Orhan Veli'nin Bedava şiiri ve Canan Apak 
Baysal'ın Şeytan şiirleri de Sirene'nin sayısız defa seslendirdiği 
yine Akkoç tarafından bestelenmiş, büyük beğeni toplamış 
özgün eserlerden.

Zaman içinde Türkiye'de kalitesi ve özgünlüğü ile dikkat 
çeken Sirene 2017 yılından itibaren Avrupa'nın farklı koro 
yarışmalarından önemli başarılar elde etmeye başlıyor. 10. 
Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması, 8 Uluslararası 
Robert Schumann Koro Yarışması, 4. Uluslararası Baltık Koro 
Yarışması (International Baltic Sea Choir Competition) bunlardan 
bazıları. Son olarak Avrupa'nın en önde gelen yarışmalarından 
biri olan European Grand Prix üyesi 16. Uluslararası Gallus-
Maribor Koro Yarışmasına davet alan 11 korodan biri olmayı 
başarmış fakat pandemi sebebiyle yarışma iptal olmuş.

Bu yarışmalarda kazandıkları Altın madalyalar, Jüri Özel Ödülü, 
En İyi Şef, Seyirci Özel Ödülü gibi birbirinden değerli ödüllerle 
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden ilk Kadın Korosu. 
Sirene'nin misyonlarından biri de bu toprakların müziklerini 
hem burada hem de diğer kıtalarda kadın sesinin özgün 
tınısı ile yeni bir anlayışla seslendirmek ve bunu da başarıyla 
gerçekleştirmeye devam ediyorlar.

2019 yılında tüm bu deneyimlerini daha fazla insanla 
paylaşabilmek için eğitimin daha ön planda olduğu bir Akademi 
kurma fikri doğmuş. 

Akademi Sirene bu şekilde ortaya çıkmış. Eğitimi üçer aylık 
3 dönemden oluşan Akademi Sirene'de, hem teorik hem de 
tarihsel gelişimi ile ele alınan müzik teorisi, solfej ve armoni 
derslerini Volkan Akkoç veriyor, İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Soprano Sanatçısı Ceren Aydın ise beden, nefes, şan ve yoga 
derslerini yürütmekte, Şan sanatçısı ve vokal koçu Günselin 
Çetinkaya da bir diğer şan eğitmeni. Kulak egzersizleri ile alto 
Cansın Hazan Bayrak ilgilenirken, parti çalışmalarını ise hem 
Sirene'nin hem de Akademi Sirene'nin idari işlerini de yürüten 
soprano Gözde Köse yürütüyor. 

Koro repertuvarının örneklerini tarihsel bir perspektifle ele 
alan ve eğitimi odak noktası olarak düşünen Akademi Sirene 
ilk konserini kurulduğu yıl Saint Esprit Kilisesi'nin büyülü 
atmosferinde gerçekleştirmiş. Araya giren pandemi süreci ile 
provalarına çevrim içi olarak devam eden Akademi'nin bu sene 
yeniden yüz yüze eğitimi devam ediyor. 

Sirene ise pandemi sürecinde kendi YouTube kanalından 
"Koroda Kadın Tınıları" başlığıyla 10 bölümlük bir seminer 
dizisi gerçekleştirdi. İlk 3 bölümünde Kadın sesi ve Kadın 
Korosunun tarihinin Şef Volkan Akkoç tarafından anlatıldığı bu 
seminer dizisinde besteci Prof. Hasan Uçarsu, Şef Dr. Burak 
Onur Erdem, Eğitimci Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe 
ve Prof. Seval Köse, Şef Gökçen Koray, Şef İbrahim Yazıcı ve 
Şan hocası Prof. Güzin Gürel gibi kendi alanlarının uzmanları 
deneyimlerini paylaştı. 200'den fazla dinleyicinin online 
katılımı ile gerçekleşen seminerlerin kayıtlarına Sirene Youtube 
kanalından ulaşılabiliyor.
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Sirene'nin bu süreçte içinde yer aldığı bir başka proje ise 
Gedik Sanat'la "Kadının Sözü Var!" projesi oldu. Besteciler 
Mesruh Savaş, Oğuzhan Balcı ve Enver Yalçın Özdiker'e verilen 
siparişlerle kadın korosuna Sirene aracılığı ile yepyeni bir 
repertuar kazandırıldı. Bu şiirleri ise Sirene koristleri seçti. 
Gonca Özmen'in "Belki Sessiz", Ayten Mutlu'nun "Telefonda", 
Didem Madak'ın "Ay Işıl'a Sığışmıştı" şiirleri, şarkı formunda 
Sirene ile yeniden canlandı.

Sirene, pandemiye rağmen bu süreçte uluslararası projelerde 
de yer almaya devam etti. "2020 Beethoven Yılı" kapsamında 
Goethe Enstitüsü'nün önderliğinde yürütülen uluslararası 
"OdeForAll" projesinde Türkiye'yi temsil etti. Avrupa'dan 6 farklı 
ülkeden 6 kadın korosunun dahil olduğu bu proje, Schiller'in 
1758'de yazdığı ve Beethoven'ın 9. Senfonisinin sonunda yer 
verdiği ‘Neşeye Övgü' dizelerinin 200 yıl sonra yeniden, farklı 
dil ve kültürlerin etkisi ile ve günümüz dünyasında bestelense 
nasıl olurdu sorusundan yola çıkan kompozitör Cathy Milliken 
ve şan pedagogu Lucia Duchoňová'nın tasarımı ile hayat 
bulmuş. Koro üyelerinin katkısıyla ortaya çıkan 6 yeni beste, 
pandemi sebebiyle planlandığı gibi fiziksel bir konser olarak 
gerçekleştirilemese de korolar tarafından yapılan kayıtların, 24 
Ekim 2020 tarihinde Berlin Radialsystem Kültür Merkezi'nde bir 
enstalasyon eşliğinde ilk gösterimi gerçekleşmiş.

Sirene toplumda farkındalık yaratmak için de popüler kültürün 
ürünlerinden faydalanmakta. Ünzile, Gecenin Öteki Yüzü, 
Adım Kadın gibi şarkıların Akkoç tarafından düzenlenmiş 
versiyonlarını "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü" ve "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" gibi önemli 
günlerde paylaşmaktalar.

Sirene'ye ait birbirinden güzel kayıtları aşağıdaki linklerden 
hem dinleyip hem de izleye bilirsiniz.

Sirene Youtube Kanalı: https://www.youtube.com/Sirenekoro

Kadının Sözü Var kayıtları: https://www.
youtube.com/watch?v=VybRSluvnfM&list=PLi_
T1gM3NUkA0kgLf0UzhPRAKjmR1pNrq

Goethe Enstitüsü OdeForAll projesi: https://www.goethe.de/
ins/tr/tr/kul/sup/ode.html
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Bir ay kadar önce, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Dr. Zeynep Yadigaroğlu'ndan gelen bir e-posta mesajı,  
Çağdaş Türk Müziği üzerinde çok farklı açılardan düşünmeme 
neden oldu.Değerli Meslektaşımız Yadigaroğlu, düşündürücü 
mesajında,  (yayına hazırladığı bir çalışma ile  ilgili olarak) 
Çağdaş Türk Müziğine ilişkin bir dizi soru göndermişti. 
Yadigaroğlu'nun, "İnsanın kalitesini verdiği cevaplardan çok, 
sorduğusorular gösterir" sözünü örnekleyen soruları öylesine 
bilinçli seçilip sıralanmıştı ki, cevapları adeta içinde olan her 
bir soru, soran kişinin cevabı çok iyi bidiğini, dolayısıyla cevap 
aramaktan çok, başkalarının ne düşündüğünü anlamak için 
sorulmuş  olduklarınıaçıkça gösteriyordu.Her biri bir anahtar 
görevi gören o anlamlı soruların düşündürdüğü konulardan 
bazılarını Siz değerli okuyucularımızla da paylaşmak istiyorum.

Çağdaş Türk Müziğinde ulaşılan düzey
Ülkemizde genellikle  "Çağdaş Türk Müziği" olarak adlandırılan 
fakat ("çağdaş" sözcüğü "çağa uygun olan ya da aynı çağda 
yaşayan" olarak tanımlandığında, "çağa uygunluk" kriterleri 
kültürden kültüre değişebileceği, "aynı çağda yaşıyorolma" 
kriteri ise, o çağ içinde yaşayan her tür müzik türünü  kapsadığı 
için) "Çoksesli Türk Müziği" vb. adlandırmalarda yapılan 
müzik türü, Avrupa'da yaklaşık 1200 yıl süren evrimle bugünkü 
düzeylere ulaşıp öteki kıtalara da yayılarak "uluslararası" nitelik 
kazanmış olan "uluslararası sanat müziğinin" Türk bestecilerince 
yaratılmış bir bölümüdür.

Ülkemizde daha çok "Batı müziği" olarak adlandırılan 
uluslararası sanat müziğiyle tanışmamızın kökleri Tanzimat 
dönemine kadar uzanırsa da, Devlet desteğiyle sürdürülen 
bilinçli ve sitematik bir yöneliş ancak Cumhuriyet döneminde 
gerçekleşebildiğinden,Tanzimat dönemini "tanışma", 
Cumhuriyet Dönemini ise "başlangıç" kabul edecek olursak, 
Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında, ilk bilinçli adımları 
atmaya başladığımız uluslararası sanat müziği evreni, 
Ortaçağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik , Geç romantik ve 
Empresyonizm (İzlenimcilik) gibi evreleri gerilerde bırakarak 
atonal boyutlara ulaşmış muhteşem bir repertuvara ve "yazıya 
dayalı" müzik kültürü olmasının getirdiği yüzlerce yıllık nota 
ve kuramsal bilgi birikimine sahipti. Çağdaş Türk bestecileri, 
kendi kültüründe karşılığı olmayan en az 1200 yıllık bu yabancı 
müzik kültürünü özümseyip, o kültürün ulaştığı boyutlarda 

eser vermek gibi güç bir misyon üstlenip 80 yıl gibi kısa bir 
süre içinde küçümsenemeyecek bir repertuvar yaratmışlardır. 
Ancak müziksel eserlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınıp 
benimsenmesi bir çok koşula bağlı olduğundan, yaratılan 
repertuvarın tanınıp benimsenmesi konusunda aynı başarıya 
ulaşıldığı söylenemez ve arzu edilen başarıyı engelleyen belli 
başlı sorunlar şu şekilde özetlenebilir.

Hedef kitle sorunu
Çağdaş Türk Bestecilerimiz, çoksesli müzik geleneğine 
sahip olmayan ve seslendirme süreleri  ortalama üç-dört 
dakika civarında şarkı ve türkü biçimlerinden başkasına pek 
alışkın olmayanbir müzik kültürü içinde, yaklaşık 1200 yıllık 
bir evrimle bugünkü düzeye ulaşmış bir müzik kültürünün 
değerleriyle (kompozisyon teknikleri, müzik biçimleri vb.)  
eser veren sanatçılardı. Dolayısıyla karşılaştıkları ilk sorun 
hedef kitle sorunu olup kim için, hangi düzeyde, ne tür bir 
müzik yazmak  ve hangi gerece dayanmak  gerektiğine karar 
vermeleri gerekmiştir/gerekmektedir. Çünkü uluslararası sanat 
müziğinin 1200 yıllık bir evrimle ulaştığı bugünkü kompozisyon 
teknikleriyle yazdıkları zaman kendi toplumlarından, 
toplumlarının daha kolayanlayıp beğenebileceği daha önceki 
kompozisyon teknikleriyle yazdıkları zamansa ("banal" bulunup) 
çağdaş dünyadan kopma riski ile karşı karşıya kalıyorlardı/
kalmaktadırlar.  Sehven de olsa her iki çevre tarafından da kabul 
edilebilecek bir kompozisyon yöntemi kullanmaları durumunda  
ise, meşhur deyimle "ne İsa'ya ne de Musa'ya tam anlamıyla 
yaranamama" durumu doğmaktadır ki, (Türk müziğinin ezgisel 
karakterini, uluslararası sanat müziğindeki en son kompozisyon 
tekniklerini kullanarakbüyük bir başarıyla ifade eden Fazıl Say'ın 
ulaştığı beğeni düzeyi ayrı tutulacak olursa) çoğu bestecimizin 
başına gelen de budur...

Kültürel mirastan yeterince yararlanamama sorunu
Çağdaş Türk Bestecilerimiz,  genellikle uluslararası sanat 
müziği kültüründen öğrenip benimsedikleri, klasik, romantik, 
empresyonist, exprestyonist, rastlamsal ya da elektronik müzik 
teknikleriyle eser yazdılar. Kendi kültürümüz açısından yeni 
olan söz konusu kompozisyon teknikleri, uluslararası müzik 
kültürü açısından yenilik taşımayan ve hatta yer yer banal 
sayılabilecek kompozisyon teknikleriydi. "Tereciye tere satmak" 
deyimini anımsatan söz konusu kompozisyonların dikkate 
değer bir yenilik içermesi konusunda geleneksel müziğimizin 

ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
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kendine özgü renklerinden daha çok yararlanılabilirdi.Ama, 
kökleri Tanzimat dönemine kadar uzanan hatalı bakış açıları 
yüzünden, Geleneksel Türk Sanat Müziğimiz örgün öğretim 
kurumlarından dışlandığı, halk müziğimiz de çok sınırlı ve 
vasat bir düzeyde ele alındığı için, kullanabilecekleri hazineyi 
(öğrenebilmeleri bir yana) tanıyabilme fırsatı bile bulamayan 
bestecilerimiz, geleneksel perde dizgemizden, birbirinden ilginç 
makamlarımızdan, usullerimizdenve  tanbur, ney, kanun,klasik 
kemençe, bağlama, davul, zurna, Karadeniz kemençesi, tulum 
zurna,kaval, mey  vb. çalgılarımızın ilginç tınılarından isteseler 
de yararlanamadılar. Kaldı ki eserlerinde geleneksel araç ve 
gereçleri kullanabilmeleri için, o eserleri seslendirebilecek 
sanatçıların da  yetişmiş olması gerekirdi. Oysa ülkemizdeki 
çalgı eğitimi de tümüyle uluslararası sanat müziği 
doğrultusunda yapılandığı ve geleneksel çalgılarımızı şu ya da 
bu yolla öğrenebilme olanağı bulanlar çağdaş kompozisyonları 
seslendirebilecek nota bilgisi ve çalgı tekniklerinden yoksun 
olduğu için, çağdaş kompozisyonlara  geleneksel  renklerin 
yansıtılabilmesi pek mümkün olmadı. 

Talep sorunu
Sanatçı ve besteci eğitimi konusunda büyük bir motivasyonla 
çalışan örgün eğitim kurumlarımızda "dinleyici eğitimine" 
neredeyse hiç önem verilmeyip belirli dönemlerde belirli 
bölgelere gidilerek senfonik konserler vermenin ya da halkın 
rağbet göstermediği radyo istasyonlarından "alafranga müzik", 
"batı müziği", "klasik müzik" gibi adlar altında uluslararası 
sanat müziği yayınları yapmanın "dinleyici eğitimi" açısından 
yeterli olabileceğinin düşünülmesi, ülkemizde yükseltilmeye 
çalışılan sanatı tabansız bıraktı. Yeterli talebin olmadığı yerde, 
arz edilen şey (hangi kalitede olursa olsun) herhangi bir değer 
taşımayacağı için, özellikle örgün müzik eğitiminde sanatçı 
eğitimi kadar dinleyici eğitimine de yer verilip sunulmak 
istenen müziği benimseyecek geniş toplum kesimlerinin 
oluşturulması sağlanmalıydı. Özellikle müzik okullarının 
dışındaki genel müzik derslerinde, HER BİR MÜZİK TÜRÜNÜN 
İYİ VE KÖTÜ ÖRNEKLERİNİ BİRBİRİNDEN AYIRIP  HER TÜRÜN 
İYİ ÖRNEKLERİNİ DİNLEYEBİLEN, MÜZİĞİ YALNIZCA EĞLENCE 
ARACI OLARAK GÖRMEYEN, UZUN SÜRELİ ESER DİNLEYEBİLME 
ALIŞKANLIĞINI KAZANMIŞ BİREYLER YETİŞTİRMEYE 
ÇALIŞILMAK yerine, bir çoğu tarafından kullanılmayacağı için 
unutulmaya mahkum olan (sözde) nota bilgisi,  ölçü ve ritim 
bilgisi, tonalite bilgisi ya da bestecilerin doğum ölüm tarihleri 
gibi bilgiler uğruna, bir zamanlar her öğrencinin okumak zorunda 
kaldığı müzik derslerinden de yeterince yararlanılamadı.

Nota yazım ve basım sorunu
Bilgisayar destekli nota yazım programlarının yaygın olarak 
kullanılmaya başladığı 2000'li yıllardan daha önceki eserler, 
(ülkemizde nota basım matbaası bulunmadığı ve Avrupa 
ülkelerinde yüzyıllardır kullanılmakta olan basım tekniklerinin 
hiç biri bilinmediği için) çok az sayıdaki kopist tarafından elle 
yazılıyordu ve her bir sayfası ortalama 8 saatte tamamlanabilen 
bu yazım yöntemiyle  konçerto , senfoni ya da opera 
partiturlarının hazırlanabilmesi çok zaman alan fahiş derecede 
pahalı bir işti. Dolayısıyla bestecilerimiz eserlerini bastırma 
olanağı bile bulamayıp orkestra sanatçılarının önüne kendi 

el yazılarından çoğaltılmış partileri koymak zorunda kaldılar. 
O boyutlardaki çoksesli eserleri el yazısından çalabilmenin 
olağanüstüzorluklarından dolayı, seslendirilmeleri de çok zor ve 
isteksiz yapılan bir iş haline geldi. Bir eserin seslendirilmesini, o 
eserin yazımından çok daha güç hale getiren bu durum, birçok 
eserin ölü doğmuş bebekler gibi dosyalarda kalmasına neden 
oldu.

Motivasyon sorunu
Avrupa ülkelerinde eser yazmak, yüzlerce yıldan beri bestecilerin 
yegane gelir kaynağı olmuş ve onları sürekli olarak yeni eserler 
yazmaya motive etmiştir. Oysa bizdeki Çağdaş Türk Müziği 
bestecileri , "müslüman mahallesinde salyangoz satmaya 
çalışanlar" misali, alıcısı olmayan bir topluma sundukları 
eserlerden "para kazanabilmek" bir yana, seslendirilmesini ve 
dinlenmesini sağlayabilmek için neredeyse üste para verecek 
hale gelip nota yazım ve çoğaltma giderlerini bile çok kez 
ceplerinden karşıladılar.  Bekledikleri tek şey, eserlerinin 
seslendirilip beğenildiğini görebilmekti ve bu da çok az nasip 
oluyordu. Binbir güçlükle yapılan seslendirmeler de çok kez 
kayıt altına alınmadığı için, başkalarının dinleyebilmesi bir yana, 
bestecilerin kendileri bile, kendi eserlerini (eğer seslendirilirse) 
konserden konsere dinleyebildiler. A. A. Saygun gibi çok ünlü 
olan birkaç bestecimiz, eserlerinin notalarını yurt dışında 
bastırıp yabancı orkestralar tarafından seslendirilmesini 
sağlayabilmişse de bu sınırlı olanak bile ötekilere pek nasip 
olmamıştır. Tüm bu olumsuz koşullardan dolayı ülkemizde 
bestecilik, profesyonelce düzenli olarak  yapılan bir iş olmaktan 
çok, hobi olarak (aklına estikçe) yapılan bir iş haline geldi ve bu 
da eser üretimini olumsuz yönde etkiledi.

Yorumculardan kaynaklanan sorunlar
Partitur üzerindeki haliyle  mimari bir projeden farksız olan 
müzikseleserler ancak seslendirirldikleri zaman ortaya 
çıkabildiklerinden bir eserin başarısında yorumcu da %50 pay 
sahibi olmaktadır. Dolayısıyla bir müziksel eserin beğenilebilmesi 
için güzel olması, hatta çok güzel olması yetmiyor. Öncelikle 
seslendirilmesi ve aynı zamanda doğru seslendirilmesi, doğru 
yorumlanması gerekiyor.  Aksi  takdirde Beethoven'in  Op.68 
Re majör Keman Konçertosunun ilk seslendirilmesinde ortaya 
çıkan olumsuz tepki şu ya da bu şekilde kaçınılmaz olabiliyor.  
Ayrıca solistlerimiz ve seslendirme gruplarımız  (korolar, oda 
müziği grupları, orkestralar) "eserlerin ilk seslendirmesini 
yapmış olma" hevesinden arınıp  "daha önce seslendirilmiş 
eserleri seslendirmekten kaçınma" gibi kaprislerden uzak 
durmalıdır. Bestecilerin hiçbir maddi karşılık beklemeksizin 
binbir emekle hazırladığı eserleri TEK KULLANIMLIK MENDİL 
durumuna düşüren bu tür kaprisler , bestecilerin yeni eser 
yazma motivasyonu ve yazılan eserlerin yaygınlaşabilmesi 
önündeki en büyük engeldir. 

Tam bir sacayağı oluşturan BESTECİ-YORUMCU-DİNLEYİCİ 
üçgeninin tüm ayaklarının büyük bir bilinç ve uyum içinde 
buluştuğu güzel bir gelecek dileğiyle...
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1848, dünya politika tarihinde önemli bir seneydi. Fransız 
İhtilali'nin ve sanayi devriminin sarsıntıları hala hissedilirken, 
1848 senesindeki devrimleri Avrupa'nın bir çok tarafına solcu 
ve sosyalist rüzgarlar estiriyordu. Marx ve Engels Komünist 
Manifestosunu da o sene yayımladı. Richard Wagner de solcu 
ve devrimci rüzgarlar tarafından kapılmıştı, ve 1849 senesinde 
yayımladığı "Geleceğin Sanat Eseri" (Das Kunstwerk der 
Zukunft) adlı yazısında, karakteristik bir hırsla opera için yeni 
bir yolun peşinde. Kısaca, Wagner'e göre, opera, diğer sanat 
dallarıyla yozlaşmıştı. Antik Yunan tiyatrosunun tarihinden 
esinlenerek, bütün sanat dallarını ve ayrıca insanları bir araya 
getiren bir Gesamtkunstwerk—yani, "tam sanat eseri" —geleceği 
canlandıracakmış 

Bu hikayelerin devamı malum: 1848 devrimlerinden sonra, 
sağcılar üstün çıktı, Osmanlı İmparatorluğunda da birinci 
meşrutiyet devrimi ve Abdülhamid'in ondan sonraki mutlak 
monarşisi de benzer bir yola takip etti. Yani, siyasette devrim 
için daha beklenecekti. Wagner da operada, hatta bütün sanat 
dallarında, yeni opera anlayışıyla gerçek bir devrim yaratırken, 
(kısmen) milliyetçiliğe ve ırkçılığa kapıldı. 1

Bizim yaşadığımız dönemde tam devrimci olmasa da, birçok 
yerde ve birçok alanda az karışık da değil. Ve benim en yakından 
takip ettiğim iki ülkede, en azından, opera da yerinde durmuyor. 
Türkiye'de AKM'nin yeniden açılıması, ve açılışı için bestelenmiş 
Mimar Sinanoperasıulusal haberlere çıktı. Saygun'un Özsoy'dan 
sonra Türkiye Başbakanı tarafindan ilk sipariş edilen opera 
olarak tanıtıldı. Amerika'da, COVID kapanışından ve ülkeyi 
sarsan, ırkçılığa karşı yapılan prostestolardan sonraki ilk 
sezonunun açılışı için, Amerikan opera dünyasına yönünü 
veren New York Metropolitan Operası, 138 yıllık tarihinde, ilk 
kez siyahi bir bestecinin operasını sahneye koydu: besteci 

Terrence Blanchard ve librettist Kasi Lemmons'un Fire Shut Up 
in My Bones. Bu yazıda, bu iki opera, ve geçmiş ve gelecekle 
kurdukları ilişkiler üzerine duracağım. 

Mimar Sinan'ın (kamuya açık) prömiyerine katılma şansım 
oldu. Taksim'e gidip o kalabalık, heyecanlı atmosfere girmek 
çok keyifliydi, gerçi yapay zeka piyano gibi sesli sergilerin 
popülist olupbir performans için hazırlanacak ortam olan 
opera salonunun lobisinde işi olmadığnı düşünüyorum. 
Operanın kendisine gelince, önemli bir istisna ile, seslerin iyi 
olduğunu söylemekle beraber, eseri şaşırtıcı bir biçimde vasat 
bulduğumu itiraf edebilirim. Hiç bir melodi aklımda kalmadı, 
bunu mutlaka bir daha duyayım dedirtecek bir şey bulamadım. 
Allah aşkına, yeni, gösterişli bir opera salonun açılışı için 
bestelenen, Osmanlı'nın şanlı tarihini canlandıracak biroperanın 
ilk sahnesinin malzemesi Yeniçeriler olmasına rağmen heyecan 
yaratamamak ayrı bir hünermiş. Hikayesi ve librettosu de 
müsamere gibiydi—operayı izlediğim arkadaşımla günlerdir 
"para YOK!" diye bağırarak Rüstem'in ariyasını taklit ederek 
kurgusunun (galiba?) ana temasıyla dalga geçtik. Bir de Sinan 
... ah, pardon, Sinan yokmuş bu operada ... 

Beni bağışlayın, düşüncelerimi biraz olsun paylaşmadan 
edemedim, ama ana amacım Mimar Sinan'ın tarih ve gelecekle 
kurduğu ilişkiyi düşünmektir. AKM'nin 29 Ekim tarihindeki 
açılışı için belki başka temalar düşünülebilirdi (burada sormuş 
olayım: ciddi, sadece pohpohlama olmayan bir Atatürk 
operasını düşünen yok mu?). 2  Fakat, İstanbul'da gösterişli bir 
binanın açılışı için Mimar Sinan fikri de hoşuma gitti. Operada, 
İstanbul'un Osmanlı'nın şanı, adaleti, ve güzelliği tekrar tekrar 
vurgulandı. O da olabilir, biraz Wagner'in eski İskandinav 
mitolojisinden esinlendiği gibi. Fakat, o yaldızlanan geçmişinin 
geleceğini sağlamak için, operanın ... nasıl desem, iyi, 

1 - Alex Ross. Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020;Kevin Karnes. A Kingdom Not of 
This World: Wagner, the Arts, and Utopian Visions in Fin-de-siècle Vienna. New York: Oxford University Press, 2013.
2 - Bu ve başka konularda, Selda Aydemir’in önemli katkıları var.

Geleceğin Sanat Eseri Mi?Geleceğin Sanat Eseri Mi?

Erol KÖYMEN
Tarafsız Dinlemek
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3 - Fire Shut Up in My Bones' Review: A Black Composer at the Met, Finally - The New York Times (nytimes.com); 
Terence Blanchard Is the Metropolitan Opera’s First Black Composer - The New York Times (nytimes.com)

Tarafsız Dinlemek Erol KÖYMEN

sürükleyici olması lazım. Ben Wagner'in Yüzük Serisine vay be 
şu Vikingler ne kadar iyimiş diye değil, o müziğin duygularımı, 
algılarımı, zihniyetimi çalıştırılıp açılsın diye gidiyorum. Bu 
anlamda, Mimar Sinan,bugün dünyanın her tarafına yayılan sağ 
popülizme benzetebilirim: şanlı geçmişi yere bir daha atıp işi bir 
gün daha götürmeye çalışılıyor, ama kalıcı bir plan yok, sağlam 
bir zemin oluşturulmuyor.Bu sırada kandırılabilenler kandırılıyor, 
kandırılamayanlar kusuyor, ülke ve geleceği satılıyor. 

 

Fire Shut up in my Bones'un Amerikası'na dönsek, orası da pek 
güllük güllistan sayılmaz. Operada, Charles adlı bir siyahi adamın 
çocukluğu ve gençliği anlatılıyormuş. Hikaye, Amerika'nın 
güneyinde bulunan Louisiana eyaletinde geçiyormuş. Çocuğun 
annesi bir tavuk fabrikasında çalışırken, babası çapkınmış.Genç 
yaşta kuzeni tarafından tecavüz edilen Charles, kendisini vaftiz 
edip kadınlarla ilişki kurarak onun bıraktığı etkileriyle uğraşmaya 
çalışıyormuş.Opera'nın zaman kavramı doğrusal olmayıp hem 
birinci hem son sahnesi, Charles tabancası yanındayken doğru 
kuzenini öldürmeye gidiyormuş (sonunda öldürmüyormuş). 

Yani, operada Amerika'nın en acil iç sıkıntılardan—ırkçılık, 
eşitsizlik, şiddet—işleniyor. Bir de, hikaye, New York Times'de 
yazan Charles Blow'un anı yazısından esinlenerek kurulmuş—
gerçeklere dayanıyor, yani. O yüzden, Fire ilk bakışta Mimar 
Sinan'a göre geçmişle daha yakın ve gerçekçi bir ilişki kuruyor. 
Burada uzak geçmişin görkemi değil, yakın tarihin acıları 
işleniyor. Sahnede zedelenmiş, zedelenebilir bir adam söylüyor.

Bu arada, itiraf edeyim, "mış muş" diye konuşmamın sebebi, 
operayı henüz canlı görmememdir. Onun prömiyeri olduğunda, 
ben Türkiye'deydim. Mart ayında Şikago Operası'nda 
sahnelenecek, o zaman gitmeyi planlıyorum. O yüzden 
Metropolitan Opera'nın paylaştığı videolarına ve opera hakkında 
yazılan eleştirilere dayanmak zorunda kalıyorum bu yazıda. 3

 

Fakat, operanın müziği, aşırı yenilikçi olmasa da, adeta 
etkiliymiş. Anladığım kadarıyla, besteci Terrence Blanchard, 
gür, serbest,kromatik, caz, blues gibi siyahi kökenli müzikler 
tarafından müteessir bir dil kullanıyor. Charles'in annesinin, 
bazen, geçmişteki acıları "yolda" bırakıp ileriye bakmak 
gerektiğini anlattığı, "Leave it in the Road" (Onu Yolda Bırak) 
adlı ariyasında, konuşmaya özgü melodi profili ve arkasına gelip 
taklit eden yaylı sazlar figürleri, adeta ileriye bakıp kendi yoluna 
çizecek bir kadının profilini seslendiriyor. Charles'in "Peculiar 
Grace" (Hususi Lütuf) adlı aryasında, "The South is no place for 
a boy with peculiar grace" (hususi lütufa sahip bir cocuğa yer 
yok Güneyde) satırın çeşitli permütasyonları, müziğin düşünceli, 
hafif müphem bir bütünlüğü olmasını sağlıyor.

Yani, müziği ve kurgusuyla, sanki Fire geçmiş ve gelecek arası 
biraz daha sürükleyici bir ilişki kuruyor. Ve tabii, yüzde on üç 
civarında siyahi kökenli bir nüfusu olan bir ülkede, ulusal 
öneme sahip olma iddiasında bulunan Metropolitan Opera'nın 
sahnesinde siyahi bir bestecinin, belli bir siyahi Amerika'nın 
geçmişini ve bugünü işleyen bir eserinin sahnelenmesi iyi bir 
şey olarak karşılaşmak lazım. 

Fakat, liberalizmin ideolojisi du jour olan kimlik politikasından 
söyle sorular sorulabilir: sahnede siyahi bir bestecinin eseri 
artık sahnede var, fakir insanların dertlerine de yer veriliyor, ama 
bu opera, Louisiana'da yaşayan fakir siyahilerin sıkınıtılarına 
karşı bir şey yapıyor mu? Belki daha da isabetli: o sıkıntılarla 
baş etmek için lazım olan toplumsal bütünlüğü yaratıyor mu? 
İyisiyle kötüsüyle (ve malum, kötüsü kesinlikle çıktı), 1848 
senesindeki olaylardan sonra Wagner öyle bir amaçla "geleceğin 
sanat eserinin" peşine düştü. 2022'de hala bekliyoruz.
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31 Ocak 1797 tarihinde doğan Franz Peter Schubert,geçtiğimiz 
ay doğumunun 225. Yılını kutlarken, en kült eserlerini İzmir 
Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının 19 Şubat 2022 Cumartesi 
akşamı sahneleyeceği Oda Müziği Konseri'nde dinliyor olacağız. 
Soprano, Tenor, Keman, Viyola, Viyolonsel, Flüt, Klarinet ve 
Piyano olmak üzere çok çeşitli enstrümana uyarlanmış Schubert 
parçaları Beril El, Mehmet Alp Özkazanç, Hürkan Ayvazoğlu, 
Alp Ayvazoğlu, Taner Tanrıkulu, Hüseyin Mehmetoğlu, Zafer 
Zencirli, Tuğçe Doruk, Özlem Pınar, Tuğer Doruk, Kerem Özgür 
Erdem ve Onur Yıldız tarafından seslendirilecek. Oda Müziği 
Konseri'nde Schubert'ın Der Hirt auf dem Felsen, Gretchen am 
Spinnrade, Standchen, An die Musik, Die Forelle ve Erlkönig'in 
yanı sıra Wolfgang Amadeus Mozart ve Alfred Uhl'dan birer 
parça programda yer alıyor olacak.

Oda Müziği Konseri'ni izlemeden önce gelin Romantik dönem 
bestecilerinin en önde gelenlerinden biri olan Schubert'ın 
bestelerinin ruhundan bahsederek tarihin tozlu ve bir o kadar da 
büyülü raflarına kendimizi bırakalım.

Müzikle Resmetmek
Schuberthayatını, "Schubertiads" olarak da isimlendirilen, 
dost çevresiylegerçekleştirdiği davetlerde verdiği konserlerle, 
sanatı konser salonu aktivitesinden öte entelektüel bir uğraş 
olarak görerek; bir hausmusik bestecisi olarak sürdürmüş, 
özellikle Lied türünde verdiği eserlerle kulaklara ve kalplere 
kazınmış bir müzikal kişiliktir. 1800ler Viyana'sındaki oturma 
odalarında yankılanacak, hafif ve kolay çalınabilen parçalar 
bestelemiştir. 600'den fazla Lied yazmış, 190 kadarının ise o 
çok kısa yaşamında yayınlandığını görebilmiştir. Öyle ki, müzik 
yayıncılarının onun hızına yetişemediği söylenmiştir. Ölümünü 
takiben üç sene içinde ise 100 Lied daha yayınlanmıştır.

Bu Liedlerde, Schubert, şiirsel imgelerin müziğini etkilemesine 
izin vermiş; karşılığında müzik, kelimelerin duygusal ifadelerini 
açığa çıkarmıştır. İlk Liedlerinden itibaren, piyanoeşliğine 
büyük rol atfetmiş ve bu enstrümanı adeta metindeki hikâyeyi, 
sahneleri, nesneleri ya da duygusal durumu çizip boyamak 
için kullanmıştır. Dolayısıyla Schubert Liedlerinden, en yüksek 
zevkialabilmek için hem kelimeleri takip etmek hem de şan 
ve piyanoya bütünün ayrılmaz parçaları olarak kulak vermek 
gerekir.

Kayanın Üzerindeki Çoban "Der Hirt auf dem Felsen"
Schubert, Der Hirt auf dem Felsen'ı 1828 Ekim ayında, yani 
ölümünden bir ay önce bestelemiştir. Bu eser son iki parçasından 
biri olma özelliğini taşır. 1830'da yayınlanmış olan eserde, 
Schubert'ın ayrılmaz enstrümanı piyanonun yanı sıra sürpriz 
bir şekilde klarinet de eserin diğer kolunu temsil eder. Bu eseri, 
Berlin operasının primadonnası Anna Milder – Hauptmann için 
bestelemiştir. 

FRANZ SCHUBERT İLE 225 YILFRANZ SCHUBERT İLE 225 YIL

Duygu YENİÇINAR
Camera Obscura
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Schubert'ın ölümünden sonra, kardeşi Ferdinand, Der Hirt'i 
eşyaları arasında bulur ve Viyanalı bir yayıncının yanı sıra 
asıl ulaşması gereken kişi olan Milder – Hauptmann'a 
gönderir. Böylece Milder – Hauptmann Mart 1830'da eseri 
ilk seslendiren kişi olur. Fakat eser, alışılmadık enstrümantal 
gereksinimler sebebiyle bir süre sahnelerden uzak kalsa da 
1902 yılında Viyana Schubert Topluluğu tarafından tekrar su 
yüzüne çıkarılarak sahnelerin favorilerinden biri haline getirilir.
Şarkıdaki metin, bulunduğunda karmaşık bir vaziyette olsa da, 
temel olarak üç kısım şeklindedir ve iki kısmı Wilhelm Müller'in 
şiirinden alınmıştır. Ayrıca Müller, Schubert'ın şarkı dizi Die 
Schöne Müllerin'in söz yazarı olarak da bilinmektedir. 1

Çıkrık Başında Gretchen "Gretchen am Spinnrade"
Ekim 1814'te, 17 yaşındaki Franz Schubert bir Lied yazmıştır. 
İlk bakışta dikkate değer bir eser gibi gelmese de bu beste, Lied 
dünyasında yüksek önem teşkil eder.

Çıkrıktaki Gretchen ya da Gretchen am Spinnrade, aşk özlemi 
çeken genç bir kızın hikayesini anlatır. Schubert eserin metnini 
Johann Wolfgang von Goethe'nin oyunu Faust'tan almıştır.
Schubert Gretchen'ın duygularını ustaca müziğe işler, bu yüzden 
bu eser, kendi dönemi için oldukça önem teşkil etmiştir. Klasik 
dönem boyunca, bestecileri genellikle hikâye anlatan ya da 
imgeler uyandıran müzikler bestelememiştir. Fakat Schubert 
ve Beethoven gibi müzisyenler bu sınırları genişletmeyi ve 
duygusal anlatıları müziğe geçirmeyi başarmışlardır. Bu açıdan 
bakınca, Gretchen am Spinnrade'de metin ve müzik el ele çalışır 
ve dinleyiciyi oyunun o sahnesine adeta götürürler.Gretchen, 
âşık olunan Faust'u düşünen kızdır. Piyano eşliği ise çıkrığı 
temsil eder. Sağ el, dönen çıkrığı sol el ise ayak kaldıracını 
temsil eder. Müziğin bu şekilde kullanımı da dönemi için dikkat 
çekici bir diğer unsur olarak görülmüştür.

Fakat Gretchen am Spinnrade sadece bir başlangıçtır. Çocuk 
yaştaki Schubert'ın bu bestesinin etkisi iki yönlüdür: ilki, 
Romantik dönemin duygu odaklı yazma anlayışı; ikincisi ise 

Alman sanat şarkılarının klasik müziğin kabul görür bir stili 
haline gelişi. 2

Serenat "Ständchen"
Varlığı orta çağlara uzanan serenat ya da Almanca haliyle 
Ständchen, tek vokal ve bir de şarkıyı söyleyen tarafından 
çalınacak bir enstrüman eşliği için bestelenen bir aşk şarkısı stili 
olma özelliğini taşır. Klasik ve Romantik dönemlerde ise serenat 
türü, senfoni orkestraları için bestelenen çok enstrümanlı hale 
gelmişlerdir.

Franz Schubert tarafından yazılan beş serenat, çağdaşları 
olan şairler Gabriele von Baumberg, Ludwig Rellstab ve Franz 
Grillparzer'dan uyarlanmıştır. Hatta Schubert, Shakespeare'in 
çalışmalarından da faydalanmış, bir tanesi de Schubert'ın 
kendisi tarafından yazılmıştır.Ständchen'ın sözlerini aldığı 
Ludwig Rellstab'ın şiirinde, anlatıcı, ölen sevgilisi için yas tuttuğu 
bir geceye atıf yapar ve geri gelip onu yine mutlu etmesini diler.

Schubert'ın, Schwanengesang dizisinde yer alan Ständchen 
dışında diğer serenatlarının yıldızı parlamamıştır. Eser, bestecinin 
ölümünden çok kısa süre sonra 1829'da yayımlanmıştır. Franz 
Liszt'in, eseri solo piyanoya uyarlaması sebebiyle Ständchen, 
Schubert'ın en çok bilinen eserlerinden biri haline gelmiştir. 
Ayrıca eser Romantizmin kendisi olarak dillendirilmiştir.
Ständchen'ın Liszt yorumunu, Rus besteci Sergei Rachmaninoff 
da seslendirmiştir. 3

Müziğe "An die Musik"
An die Musik, Schubert'ın 1817'de yazdığıhem güzel melodisi 
hem de sözleri dolayısıyla en popüler şarkılarından birisidir. 
Eserin sözleri adaşı Franz von Schober tarafından, "bizi daha 
iyi bir dünyaya taşıdığı" ifade edilen müziğin gücü üzerine 
yazılmıştır.

1815'deSchober, Schubert ile tanıştığında, Schubert babasının 
okulunda çocuklara dersler vermektedir. Schober ve Schubert 
hemen arkadaş olurlar ve Schober, Schubert'ın müziğine hayran 
kalmıştır. Fakat Schubert'ın gün içinde müzikten çok uzun süre 
uzak kaldığını gören Schober ona kendisi ve annesiyle yaşamak 
üzere teklifte bulunmuştur. Schober'ın, Schubert'ın tam zamanlı 
çalışan bir besteci olması için onu her zaman desteklediği 
bilinmektedir. Anne ve baba dabu duruma razı olur.

İki genç, uzun süre birlikte yaşar. "An die Musik" de 1818'de 
bestelenir ama 1827'ye, Schubert'ın ölümden önceki yıla 
dek yayımlanmamıştır. Schober ne yaşadığı dönemde ne de 
sonrasında yetenekli bir yazar olarak isminden söz ettiremediyse 
de bugün, Schubert tarafından müziğe dökülen birkaç şiirinin 
yanında,An die Musik'in yazarı olmasıyla tanınmaktadır. Ayrıca 
Schubert'ın sözlerini kendisinin yazdığı tek parça olan ve 1817'de 
kaleme alınan "Abschied von einem Freunde" ("Bir dosta veda") 

1 - http://sllmf.org/archive/notes_for_74.html
2 - https://pianistmusings.com/2018/10/23/how-schuberts-gretchen-changed-music/
3 - https://musictales.club/article/st%C3%A4ndchen-schwanengesang-serenade-schuberts-last-testament
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eserinin o sırada Viyana'dan ayrılmakta olan Schober'a yazılmış 
olduğu bilinmektedir. 4 5

Alabalık "Die Forelle"
Die Forelle D. 550 ya da Alabalık, Lied'e başlangıç için ideal bir 
giriş niteliğindedir. Orijinal şiir, Schubert'ın arkadaş çevresinde 
yer alan şair Christian Friedrich Schubart'a ait olup 1782'de 
yayınlanmıştır.Dört mısrası olmakla birlikte Schubert, didaktik 
bir biçimde, genç kadınları erkeklerin cinsel arzuları konusunda 
uyardığı için sonuncuyu kaldırmıştır. Parçanın dört versiyonunu 
yazmıştır. İlki 1817, sonuncunun ise 1821'de yazıldığı 
bilinmektedir. Daha sonra aynı tema ve varyasyonlar Schubert'ın 
harika beşlisi Die Forelle D. 667'de tekrar kullanılmıştır.

Eserin hikayesi çok da heyecanlı değildir. Şair, bir balıkçı ve 
berrak sularda süzülen bir alabalık resmeder. Balıkçının, bu hızlı 
ve kıvrak balık karşısında pek şansı yok gibidir. En sonunda 
balıkçı, suya girerek suyu bulandırır ve balığı yakalar. O kadar 
ani olur ki şair gözlerine inanamaz. İşte Schubert bu şiiri, 
unutulmaz bir şarkıya dönüştürmüştür. 6

Elf Kral "Erlkönig"
Goethe'nin, hakkında şiir yazdığı Erlkönig ya da Elf Kral efsanesi, 
ölmek üzere olan bir çocuğun hikayesini anlatır. Babası 
tarafından at sırtında taşınmakta olan bu hezeyanlı çocuk, 

Elf Kral denilen ve kendisini izleyen bir varlığın bilincine varır. 
Babası her şeyin yolunda olduğunu söylese de çocuk saldırıya 
uğradığını haykırır. Şiir, babanın, oğlunun ölümünü görmesiyle 
son bulur. Aslen, Erlkönig efsanesi Danimarka ballad'ı 
Elveskud'dan devşirilmiştir. Goethe'nin şiiri de Johann Gottfried 
Herder'in ballad için yaptığı uyarlamadan esinlenmiştir.

Franz Schubert Erlkönig'i solo şan ve piyano için 1815'te 
bestelemiştir. 1821'de yayımlanana kadar da dört kez değişiklik 
yapmıştır. Parça ilk kez 1 Aralık 1820 yılında, Viyana'da özel bir 
davette seslendirilmiş ve halka açık prömiyerini 7 Mart 1821'De 
Viyana'daki Theater am Kärntnertor'da yapmıştır.

Sözler, birçok besteci tarafından müziğe dökülse de Schubert'ın 
1815'teki bestesi en çok beğenilen olmuştur. Her ne kadar 
o dönemde geleneksel bir Lied olarak görülmüş olsa da, 
Schubert'ın bu eseri günümüz korku filmlerinde kullanılan 
besteleme stillerine öncü olmuştur. Erlkönig her ne kadar bir 
korku filmi müziği örneği olmasa dabir yüzyıl sonra kendini 
gösterecek olan korku anlatısı ve korku müziğinin önemli 
habercilerinden birisidir.

Parça, Franz Liszt tarafından solo piyano için düzenlenmiş ve 
piyano eşlik kısmı ise Hector Berlioz tarafından orkestraya 
uyarlanmıştır. 7 8

4 - https://blogs.bl.uk/music/2014/01/schubert-an-die-musik.html
5 - http://www.daisyfield.com/music/htm/Schubert/An-die-Musik.html
6 - https://www.bellaonline.com/articles/art11458.asp
7 - https://blogs.wdav.org/2019/10/music-of-horror-long-before-horror-films-existed-schuberts-erlkonig/
8 - https://courses.lumenlearning.com/musicapp_historical/chapter/der-erlkonig/
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Müzik Hayat
Dünya Sahnesinde "Süreyya Operası"

DÜNYA SAHNESİNDEDÜNYA SAHNESİNDE
"SÜREYYA OPERASI""SÜREYYA OPERASI"

"Süreyya Operası - VİRTÜÖZLERİN MÜZİĞİ - Konser Serisiyle Parlıyor""Süreyya Operası - VİRTÜÖZLERİN MÜZİĞİ - Konser Serisiyle Parlıyor"

MÜ
ZİK HAYAT

Kadıköy Belediyesi, Süreyya Operası‘nın Ekim ayında başlattığı 
“VİRTÜÖZLERİN MÜZİĞİ“ konser serisi, Süreyya Operası’nın 
tarihinde ilk defa dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarını her 
ay düzenli ağırladığı ve İstanbullu klasik müzikseverlerinin 
ilgi ve takdirini kazanan bir etkinlikler dizisi haline gelmiştir. 
Süreyya Operası 20. Yüzyıl ilk döneminde inşaa edilmiş binası 
ile Türkiye’nin ve bulunduğu coğrafyanın tek özgün opera binası 
olması açısından her manada eşsiz bir değere sahiptir.

Süreyya Operası’nın dünyaca ünlü “Champs-Élysées Tiyatrosu” 
nun mimari bir kopyası olması, sahip olduğu eşsiz mimarisinin 
yanı sıra aslından bile çok daha iyisine sahip olduğu akustiği 
ile dünyanın en ünlü konser salonları arasında yer alabilecek 
benzersiz bir değerdir.

Süreyya Operası, işbirliği yaptığı uluslararası klasik müzik 
camiasında saygın müzik yönetim şirketinin sahip olduğu güç 
ve etki sayesinde ve portföyünde barındırdığı sanatçıları en 
uygun koşullarla sahnesinde ağırlamaktadır. Bu sayede benzer 
çok pahalı konserlere alternatif olarak Süreyya Operası'nı her ay 
ünlü sanatçıları uygun fiyata müzikseverlerle buluşturan etkinlik 
düzenleyici konumuna gelmiştir. Ünlü sanatçıları uçuk fiyatlara 
izleme imkanı olmayan klasik müzikseverler için Süreyya 
Operası dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan tek sanat kurumu 
olma yolunda ciddi bir adım atmış olup, her konserde bu imajını 
kuvvetlendirmektedir.

Daha da önemlisi sahip olduğu benzersiz özelliklerle Süreyya 
Operası’nın başta Avrupa ve sonrasında dünya çapında saygın  
konser salonları arasına girmesi için en ufak bir engel yoktur.

Süreyya Operası'nda konserler veren virtüöz sanatçılar  
sayesinde başta ana akım medya olamak üzere TV, gazete, 
dergi, web portalı ve influencer gibi etkin kanallar üzerinden  
bu konserlere dair tüm basın kuruluşları tarafından haberleri 
yayınlanmaktadır. Başta AA Haber Ajansı olmak üzere yollanan 
basın bültenleri yüksek sayıda medya organında yayınlanmakta 
olup, ana faaliyet konusu kültür sanat olan yayın organlarında 
Süreyya Operası "VİRTÜÖZLERİN MÜZİĞİ" konserleri istisnasız 
yer almaktadır. Bu konserlere dair  AA Haber Ajansı, TRT2 “Hayat 
Sanat”, NTV “Gece Gündüz” ve Türkiye’nin tek kültür sanat 
kanalı KRT TV  Süreyya Operası çatısı altında gerçekleştirdikleri 
röportajları sanatseverlere düzenli olarak ulaşmaktadır. 
Yapılan tüm haberlerde ve yollanan tüm basın bültenlerinde 
Kadiköy Belediyesi ve Süreyya Operası ön plana çıkartılmakta 
ve yapılan “VİRTÜÖZLERİN MÜZİĞİ“ konser serisi haberleri 
Türkiye genelinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Türkiye’nin 
en çok okuyucu sayısına ve takipçisine sahip “SANATTAN 
YANSIMALAR” kültür sanat portalı Süreyya Operası’nda 
düzenlenen “VİRTÜÖZLERİN MÜZİĞİ“ konser serisine özel yer 
vermektedir. “Gazete Sanat” Türkçe ve “Gazete Sanat World” 
İngilizce olarak bu konserler dizisi hakkında ve sanatçılar ile 
yapılan röportajları yayınlamaktadırlar.
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Ayrıca Londra’dan yayın yapan Türk klasik müzik radyosu 
“Radio Classical Turquoise” da Süreyya Operası’nda sahne 
alan sanatçılara geniş yer vermektedir. “KONSER ARKASI” 
müzik dergisi de istisnasız her ay Süreyya Operası’nda yer alan 
sanatçılara yer vermekte, konserlerine dair yazılar çıkmakta, her 
ay yayınlanan konser programı dergide yayınlanmaktadır. Geçen 
Ocak sayınsında Süreyya Operası kapak yapılmıştır.

Avrupa ve dünyanın maalesef böyle güzellikte bir opera evine 
sahip olduğuna dair bugüne kadar maalesef ciddi bir algı söz 
konusu değildi. Ekim ayından itibaren başlayan bu konser 
serisi ile dünyanın en ünlü salonlarında konser veren, en bilinen 
uluslararası müzik yarışmalarında sürekli ödüller kazanan 
ve  hali hazırda Avrupa’nın en faal ünlü sanatçılarının Süreyya 
Operası’nda verdikleri konserlere dair sosyal medyalarında 
paylaşımlar yapmaları, İstanbul’da olmaktan ve Süreyya 
Operası’nın eşsiz ve büyüleyici atmosferinde çalmaktan 
dolayı duydukları memnuniyet ve mutlulukları aktardıkları 
sosyal medya paylaşımları, Süreyya Operası’na astronomik 
paralar harcansa bile yaratılamayacak bir imaj sahip olmasını 
sağlamıştır.

Süreyya Operası, uluslararası sanatçıların referanslarında 
yazmaktan gurur duyduğu ya da sahneye çıkmak için can attığı 
konser salonlarından en ufak eksiği olmayıp, çok daha fazlasına 
sahiptir. Süreyya Operası'nın nasıl büyük bir potansiyele sahip 
olup, ivedilikle ortaya çıkartılması gerekmektedir.

Her gün  Süreyya Operası sahip olduğu değerin nasıl ortaya 
çıkmaya başladığı konser veren sanatçılardan aldıkları geri 
dönüşler sayesinde gözlemlemektedir.

Süreyya Operası Yönetimi, konser veren bu sanatçılar şu an 
dünya üzerindeki en aktif sosyal medya aracı olan Instagram  
üzerinden yaptıkları fotograf paylaşımları, prova videoları, 
dinleyicilerin paylaştıkları konser videoları paylaşarak katlanan 
bir sinerji yaratmakta ve dünya genelinde bir çok ünlü sanatçıdan 

sosyal medya üzerinden ya da email aracılığı ile Süreyya 
Operası’nın  muhteşem salonunda konser yapmak istediklerini 
ve nasıl konser yapabilceklerine dair aralıksız konser talepleri 
almakta.

Bu yaratılan sinerjinin en güzel yanı ise konser veren sanatçıların 
sosyal medyayı aktif kullanmaları sayesinde gelen sanatçıların 
arkadaşı olan diğer sanatçılar zaten bildikleri ya da duydukları 
İstanbul’da böyle güzel bir salon olduğunu arkadaşlarının 
verdikleri konserler ile öğrenmeleri çok büyük bir etki ve aynı 
zamanda rekabet yaratmaktadır.

“O çıktı, bende o sahnede mutlaka çalmalıyım“ duygusu ile 
iletişim kuran sanatçıların koşulsuz olarak Süreyya Operası 
sahnesinde konser vermek için can attıkları bir etki yaratılmıştır.

Katlamalı şekilde artan bu ilgi ve sahneye çıkan ünlü sanatçıların 
sayısının artması Süreyya Operası’nın dünya klasmanından 
bir konser salonu olarak anılması için çok iyi bir başlangıç 
yapılmıştır.

Bunun yarattığı algı ve prestij “kamu faydasına sosyal etkinlik” 
yapmaktan çok daha büyük olup, dünya çapında bir “Süreyya 
Operası“ markası yaratmanın hem Kadıköy Belediyesi’ne hem 
de Süreyya Operası’na maddi ve manevi katkısı aşikardır.

Yüksek marka değeri olan “Süreyya Operası” daha büyük 
konserlere imza atmak için ihtiyaç duyulacak bütçeyi sağlayacak 
sponsorları rahatlıkla bulabileceği imkanlara sahiptir.

Süreyya Operası, değişen algı ve imajı ile festivalden festivale 
konsere gelen orta-üst gelir grubundaki sanatseverlerin 
gözbebeği haline gelip bu prestijli konserlere olan ilgilerinin 
artması sayesinde “Süreyya Operası”nın seyirci profili de 
olumlum yönde değişiklik göstereceği kaçınılmaz bir gerçektir.

Kadıköy Belediyesi ve Süreyya Operası Yönetiminin ortak 
çalışması ve bu yönde alacağı profesyonel destekle “Süreyya 
Operası” markasının yaratılmasıyla çok kısa bir sürede dünyaca 
ünlü bir konser salonu haline gelecektir.

Dünya Sahnesinde "Süreyya Operası" Müzik Hayat
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Müziğe biraz ilgi duyan her annenin çocukları ve 
onların gelecekteki müzik "kariyerleri" hakkında 
sonsuz planları vardır. Kendi gerçekleştiremediği 
hayalini çocuğunun hayali sanmasıbu planlamaların 
hareket noktasıdır. Şimdi on üç yaşında olan oğlumun 
henüz bir yaşında iken, tüm klasik müzik CD'lerini 
saçıp, albüm iç kapaklarındaki senfoni orkestrası 
topluluk fotoğraflarına saatlerce hayran hayran baktığını 
hatırlıyorum. Bir anne için ne büyük saadet... Zaten, "Müzik 
kulağı var bu çocukta" demişlerdi; dört yaşına geldiğinde 
acilen piyanoya başlamalıydı, kesin virtüöz olacaktı. Evde 
klasik batı müziği, klasik Türk musikisi sesleriyle büyürken, 
piyano başına oturduğunda dört yaşını geçmişti. O gitar 
çalmayı öğrenmek istiyor; sorumluluk sahibi anne 
olarak, parmak uçlarındaki hassasiyet kaybolmasın, tuş 
hassasiyeti etkilenmesin diye türlü sebeplerle gitardan 
soğutmaya çalışıyordum. Çünkü hayali piyano çalmaktı, 
gitarla Akdeniz Akşamları mı söyleyecekti? 

İlk günden nota okumayı öğrendi, piyanoyu sevdi... sonra 
nefret etti... ardından daha çok nefret etti. Bir annenin 
kendinde gerçekleştiremediği hayalinin bir daha sönmesi. 
Sönmek değil de patlamak belki... Patlamaanında 
beynimizde çakan şimşekle bir aydınlanma yaşıyor 
ve içimizden şunu haykırıyoruz: "Ben çocuğuma ne 
yapıyorum?!" 

"Ben çocuğuma ne yapıyorum?!"un ikinci haykırışı "Ben 
çocuğuma ne yapmışım?!" oluyor ki, bu iç çığlığımın hemen 
öncesinde kulaklarımın duyduğu cümle şu: "Anne, artık senin 
dinlediğin müzikleri kimse dinlemiyor. Şimdi herkes Ankara'nın 
Bağları'nı söylüyor, sen de dinle." (alaycı ve intikamcı bir emoji) 
Klasik müzik eserlerinden Ankara'nın Bağları'na geçiş sürecinde 
bir anne olarak nerelerdeydim? 

Bu yolculukta, tüm korkularımın boşuna olduğunu söyleyen 
olmuş muydu hatırlamıyorum. Muhtemelen oldu ve muhtemelen 
dinlemedim. Sonra "bıraktım". Mecbur kaldığım için miydi, 
yoksa gönülden bir bırakış mıydı halen emin değilim. 

Su aktı ve yolunu buldu. Ankara'nın Bağları ile başlayan sürecin 
ilerleyen dönemlerinde Mavi Mavi Masmavi'nin elektronik 
alt yapıyla soslanmışversiyonunu onunla beraber dinledim. 
Yumuşak Rap ile başlayıp sertleştiğimiz zamanlar oldu, oradan 
caz tarihiyle birlikte bluesa girdiğimiz bir dönem, R&B'ye geçiş. 
Geçtiğimiz günlerde ders çalışmaya son derece uygun bir 
ortamda (Önündeki uzun matematik problemlerine kulağında 
son ses müzik eşlik ederken) ne dinlediğini sordum. Olur ya 
belki konsantrasyon amaçlı Mozart dinliyordur. Cevap "Ölüm 
gelinceye kadar yüzüm kanadı oldu" Bu neydi? Rap mi? "Bu 
müziğin adı yok" dedi...

Müzikte "Yeni Dalga"ya Müzikte "Yeni Dalga"ya 
Savrulan Klasik Bir Savrulan Klasik Bir 
Annenin HikâyesiAnnenin Hikâyesi

Sümeyra Gümrah TELTİK
Bir Oradan Bir Buradan
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Onur ile tanışmam böyle başladı. Sizi de tanıştırmak istedim.

Yeni Dalga Müzik
"Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı" insanın hayat boyu verdiği 
mücadeleye gönderme yapan, Türkçe ve İngilizce sözlere sahip 
bir parça. Türk asıllı İngiliz şarkıcı Onur, eskinin vintage seslerini 
yarının pop sesleriyle birleştirdiğini söylüyor ve müziği "Yeni 
Dalga" olarak tanımlıyor. Bu parçada biz anneler, yeni gelen onca 
şeyin arasında, kopuzun tanıdık sıcaklığını hissedebiliyoruz. Bu 
parçayı pandemiyle birlikte Türkiye'de daha çok vakit geçirmeye 
başlayınca yapmış. Onur kendi müziğini yapmak dışında başka 
müzisyenlere de şarkı yapıyor.

Onun müzik serüveni ise oldukça ilginç.

TrinityLaban ve Berklee'de Müzik 
Eğitimi; Arya ve Gospel
Onur ilk müzik eğitimine, 
Cambridge'de aldığı normal 
eğitiminin yanında,Greenwich'de 
sınavlarını kazanarak 
girdiği dünyanın en prestijli 
k o n s e r v a t u v a r l a r ı n d a n 
T r i n i t y L a b a n ' ı n J u n i o r 
kısmında başlamış. O 
dönemde iki yıl üst üste 
katıldığı Black HeathClasic 
Music Festivali'nde söylediği 
aryalarla altın madalya 
kazanmış ve aynı okulun şan 
bölümünden mezun olmuş.

Modern müzik alanında ün yapmış 
Amerika'daki BerkleeCollege'den 
burs kazanan Onur, üniversite eğitimi 
öncesi beş aylık sürede burada şan 
ağırlıklıcontemporary müzik eğitimi almış. 

Üniversite eğitimi için Westminster Üniversitesi 
Commercial Müzik Bölümü'ne kabul edilen Onur, ilk orkestrası 
"Onur and his band"i aynı yıl sınıf arkadaşlarıyla kurmuş. 
Üniversite eğitimi sırasında toplam üç müzik grubu kurmuş ve 
Londra kulüplerinde verdiği konserlerle adından söz ettirmiş. 
Bunu duyduğumda Pink Floyd'un, Pink Floyd olma yolculuğunda 
kurulan, dağılan bazen isimlerin değiştiği serüveni aklıma 
geliyor. 

Onur lise üçüncü sınıf öğrencisiyken BerkleeCollege of Music 
adına İtalya'da Umbria Caz Festivali'ne gospel söylemek için 
seçilmiş. Genellikle zenci gırtlağına sahip kişiler tarafından 

söylenebilen bir müzik türü olan gospel için Onur'un seçilmiş 
olması onun sesine daha fazla kulak kesilmeme neden oldu.

2018'de üniversiteden mezun olan Onur, kendi şarkılarını 
bağımsız olarak çıkarma kararı almış ve ilk çalışması "Beamin"i 
aynı yıl piyasaya çıkarmış.

Ünlü Plak Şirketlerinden Teklifler
Beamin çıkar çıkmaz EDM müziğinin dünyaca ünlü öncüsü 
Martin Garrix tarafından keşfedilmiş ve Martin GarrixBeamin 
şarkıyı kendi listesine eklemiş. Hemen ardından Amsterdam'dan 
Martin Garrix'in bağlı olduğu plak şirketi StmpdRecords 

temsilcileri Onur'la temasa geçerek, onunla anlaşma 
imzalamak için Londra'ya gelmiş.

Prince'in Varisi
İngilizce seslendirdiği eserler büyük 

beğeni toplayan Onur'un şarkılarındaki 
falsetto çıkışları ve güçlü gırtlak 
yapısı nedeniyle Avrupa'da Prince'in 
varisi, ünlü siyahi şarkıcı Aretha 
Franklin'in erkek versiyonu gibi 
yorumlar yapılmış.

Türk Seslerini Keşfetmek
Onur pandemi döneminde ünlü 
pop şarkıcı Edis'e İngilizce albüm 
yapmak üzere Türkiye'ye gelmiş. 
Şimdilerde MabelMatiz'in projesi 

için çalışan Onur kendi Türkçe 
şarkılarını yapmaya devam ediyor. 

Onur bu süreçte kendi köklerini 
yeniden keşfetme imkânı bulduğunu 

söylüyor.RnB / pop seslerini Türkü, 
roman havası ritimleriyle harmanladığı 

kendine özgü müzikler yapan Onur bu 
aydördüncü Türkçe şarkısını dinleyenleriyle 

buluşturdu. Genç şarkıcı bu parçasıyla 
umutsuzluğa düşen gençlere umut aşılamak istediğini 

söylüyor.

O zaman "Yaşasın Aman" hepimize umut olsun. 
Yazının sonunda kendi ergen oğluma dönecek olursam; her 
müzik türü konusunda söyleyecek sözü olan ve annesini 
yeni türlerle tanıştıran bir evlada sahip olduğum için gurur 
duyuyorum. Arada annesinin gönlünü almak için  mi yapıyor 
bilinmez ama "Kafamı dağıtmak için biraz piyano çalayım" 
dediğinde ağzımın kulaklarıma vardığını tahmin edersiniz.

Müzik her şeyiyle güzel.

Bir Oradan Bir Buradan Sümeyra Gümrah TELTİK
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Bu sayımızda iki çağdaş besteciye göz atacağız.

İlki İngiliz şef-besteci Benjamin Britten, ikinci besteci ise 
yaşayan bir yeteneğimiz... Ödüllü besteci-piyanist Bogatay 
Köprülü. Ve böylelikle dört aylık "Besteciler Bir Günlerini 
Nasıl Geçirirler" serimizi bitiriyoruz. Mart ayında yepyenisihirli 
konularla karşınızda olacağım. 

Benjamin Britten (1913 - 1976) 

Benjamin Britten, yaşadığı dönemde "bir romantik klişe" olarak 
adlandırılan "ilham için bekleme" konseptini hiç sevmediğini 
ve buna inanmadığını sık sık dile getirirdi. Bestecinin en 
sevdiği yöntem, sıkı bir programa sadık kalarak çok çalışmaktı. 
Çocukluğunda çok disiplinli, yatılı bir okula gittiğini ve bu 
alışkanlıkları orada öğrendiğini belirtirdi. Britten, her sabah 
saat dokuzda masasına oturur ve öğlen yemeğine kadar 
aralıksız çalışırdı. Çalışmasını bitirdiği gibi mektuplarını kontrol 
eder ve yürüyüşe çıkardı. Yürüyüş onun için çok önemliydi. 
Verimliliğini ve üretkenliğini artırdığını düşünürdü. Hareketle 
geçirdiği bu saatleri öğleden sonra çalışmaları takip ederdi. 
İngiliz şef-besteci, yaratıcılığın beklemeler sonucunda gökten 
indiği düşüncesine dayanamazdı. Hayat onun için bu şekilde 
işlemiyordu. 

1967 yılında verdiği bir röportajda anlatıyor: "Benim çalışma 
rutinim ilham bekleyerek ilerlemiyor. Doğduğum günkü yıldız 
kombinasyonlarına teşekkür ediyorum her seferinde. Ben 
geleneksel bir eğitim gördüm ve çalışmanın, emeğin önemini 
küçük yaşta kavradım. Okulda bizleri çalıştırırlardı, çalışmak 
zorunda kalırdık. Sabahları işimin başına oturmakta zorluk 
çekmiyorum. Çalışmalarım arasında yaptığım yürüyüşlerde de 
bir sonraki çalışma fazını planlarım. Öğleden sonra da saat beş 
gibi çayımı içtikten sonra akşam sekize kadar yine çalışırım. 
Akşam yemeğini takiben genellikle uykulu oluyorum. Birazcık 
okuyup erkenden uyumayı severim. Gece çalışamıyorum." 

Britten sabahları soğuk küvete girerdi. Akşamları ise sıcak 
bir banyo yapma alışkanlığı vardı. Yaz aylarında mutlaka 
yüzerdi. Haftasonları vakit buldukça tenis oynardı. Ev işlerinde 
pek becerikli sayılmazdı: Kendine çay yapabilirdi, yumurta 
kaynatabilirdi ve bulaşığı yıkayabilirdi. Bunların dışında elinden 

pek bir şey geldiği söylenemezdi. Yatağını topladığında yatak 
toplanmamış gibi dururdu. 

Benjamin Britten'in hayatı işinden ibaretti. Kendi 
meslektaşlarından uzak, asosyal bir hayat sürdürdü. Bir besteci 
olarak işini yapıyor olmak onun salt dünyasıydı. Yaratıcılık 
herşeyden önce gelirdi. Herkes, herşey, kendi benliği de buna 
dahildi. Tüm dünya yaratıcı işleyiş uğruna feda edilebilirdi. 

Bogatay Köprülü

1) İlhama inanır mısınız? Yoksa müzik kendiliğinden 
gelen bir akıştan çok üzerinde sarf edilen mesai ile doğru 
orantılı mı gelişir?
Musique zaten esine dair demek. Belki de tam Türkçesi esinsel 
olmalı. Ama esinlenmek, rüzgar gibi esip geçen bir eylem. 
Esintiyi yakalamak ve dünyaya indirmek lazım. Bunun için de 
harcanan zaman ve enerji çok önemli. Çok çalışmak içi boş ama 
sağlam bir kova yaratır. Çok esinlenmek fakat az çalışmak ise 
içi su dolu ama delik bir kova gibi anlamsız kalır.

Besteciler Bir Günlerini Nasıl Geçirirler?Besteciler Bir Günlerini Nasıl Geçirirler?
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2) Yürümek sizin için vazgeçilmez midir? Besteciler 
neden yürürler?
Şehirde gece yarısından sonra boş sokaklarda, doğada ise 
sabah ve akşam üstü saatleri yürüyüşleri çok faydalı oluyor. 
Yürümek zihnimi boşaltıyor. Hava ile temas etmek esin ile temas 
etmek gibi. Bazen sadece yürüyorum bir yere ulaşmak için, 
mesela stüdyoma. Bazen de yürürken bir müziğin temposuna 
kaptırıyorum kendimi. Bir seferinde Brahms ile başlıyor zihnim 
çalmaya sonra kendimden bir şeylerle sonlanıyor orkestra. Ama 
o yürüyüşlerde bazen de çok iyi fikirler geliyor ve yazamadığım, 
unuttuğum zaman çok üzülüyorum.

3)  Verimliliğinizin yüksek olduğu bir dönemde sabah 
rutininiz nasıl gelişir?
Sabahları kalktığım gibi çalışmamın başına oturabilirsem 
yapamayacağım şey yok gibi hissederim. Yoğun olduğum 
dönemlerde buna özen gösteririm. Uzun duşlar, kahvaltı ve 
yayılmalar o günün tamamını baltalar. Maalesef kahvaltı en 
sevdiğim öğün ama çalışmanın ve yaratıcılığın önündeki en 
büyük engel benim için. Nadir de olsa çok erken saatlerde, 
kuşlar yeni yeni öterken saat 5 civarı, tek başıma az bir kahvaltı 
edip işimin başına geçtiğimde başka bir evrene uçuyorum.

4) İşlediğimiz diğer bestecilerde olduğu gibi kahve 
üretkenliğinizi artırır mı?
Kahvenin doğrudan etkisini görmedim. Tabiki az da olsa plasebo 
etkisi var. Mesela hafif bir cin tonik ya da bir kadeh şarap, yazma 
hızını , işçiliği kesinlikle artırıyor. Yemek ise her şeyi öldürür. 
Midenin yazma hızını durdurduğuna kesinlikle eminim. Doğada 
çalıştığım zaman ise, türk kahvesi kesinlikle en etkilisi. Onun 
keyfi hele açık havada fazlasıyla yetiyor! 

5) Doğanın beste yapma kapasitenize etkisi nedir? Yeşille 
bir arada olmak zihni açıyor mu gerçekten? 
Doğaya yakın ya da içinde beste yaptığım zaman şehrin birkaç 
aylık işini 3-5 günde bitiriyorum. Bir terasta yağmur, rüzgar 
birbirine karışırken, açık havada çalışmak ise en verimlisi. 
Çevremdeki yabancı ve bilinmez insan sayısı artıkça her şey 
yok olup gidiyor. Doğada en çok bana yardım eden ise rüzgarın, 
fırtınanın, yağmurun saatler içinde ardı ardına geçiştiğini 
yaşayabilmek. 

6) Tek başınıza kalmaktan hoşlanır mısınız? Üretmek için 
yalnız olmak şart mıdır?
Esin için tamamen yalnız olmam gerekiyor. Ama çalışmak 
için, uzun süren işçilik için beni anlayan birilerinin yakınlarda 
olması ama diğer herkesin ve her şeyin uzakta olmasını isterim. 
Esinlenmek, ilhamı çağırmak için birkaç saatlik uzaklaşma 
yetebiliyor. 

7) Eğer enstrüman ya da kağıt-kalem başında değilseniz 
aklınıza gelen fikirleri nasıl kaydediyorsunuz? 
Kaydedemiyorum çoğu zaman. Eskiden aklımda defalarca 
tekrar ederdim. Notalarını aklımda tutardım. Ama notalar 
renksiz ve anlamsız. Müzik benim zihnimde şekiller, imgeler 
ve renkler halinde dolaşıyor. Kendi notasyon sistemi, dili var. O 
dil yaratmaya yarıyor ve hepimizin kullandığı sisteme uymuyor. 
Artık fikirlerin geldikleri gibi uzaklaşmamaları için celseler ile 
düşünüyorum, yakalıyorum.

8) Yaz ayları daha çok iş üretildiği doğru mudur? Sizin 
mevsimsel döngüleriniz nasıl işliyor? 
Kışın müzik yazmak külfet gibi. Daha çok icra yapabiliyorum. 
Nota öğrenebiliyorum kasım-kış aylarında. Çalmak, sahnede 
olmak istiyorum. Ama yazın da yazmak daha verimli. En karanlık 
müzikleri bile yaz aylarında yazabilirim. O zaman da çalmak ve 
yeni nota öğrenmek zulüm gibi geliyor. Her ikisinin de en iyi 
olduğu mevsim 180 derece farklı sanki.

9) Gece insanı mısınız? Yoksa sabah erken kalkıp 
çalışmak -öğleden önce işleri tamamlamak- daha mı 
mantıklı? 
Çok çalışmam gerektiğinde gece ve gündüz birbirine karışır. 
Erken kalkabilirsem çok iyi çalışırım. Kalkamazsam ise gün 
içini atlar gece uzun uzun çalışırım. Keşke hiç uyumasam, 
hiç uyumadan yaşayabilsem diye düşünürüm. Uyumayı hiç 
sevmiyorum çünkü bir kere uyudum mu tam uyurum. O evren 
ile bu evren arasındaki geçiş benim için çok zor. Ama geçmişe 
dönüp bakınca gece uzun çalıştığım ve sabah kuşlarıyla 
uyuduğum zamanlar çoğunlukta.

10) Plan-program insanı mısınızdır? Günleri ve saatleri 
bölerek sıkı bir çizelgeyi takip ederek çalıştığınızda daha 
mı çok üretiyorsunuz?
Plan yaptığımda çok çok yüksek sonuç alırım. Ama bunu bile 
bile çoğunlukla plansız çalışırım. Son dakika işlerini sevmem 
ama stres altında iyi sonuç alırım. Hiç düşünülmemiş boş 
işlerden kaçtığım kadar uzun uzun düşünülmüş ve planlanmış, 
yapmacıklaşmış işlerden de kaçarım. Fakat bu plansız olmak 
ya da olmamak için bir bahane değil. Her zaman biraz daha 
planlı olmam gerektiğine inanır ve kendi kendimi bu düşünceyle 
yorarım.

Sihirli Köşe Birce Polat
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Viyana bestecilerinin muhtemelen en ünlüsü ve en sevileni 
olan Franz Schubert’in ikonografi tarihine baktığımızda çok 
fazla portresiyle karşılaşmamız muhtemeldir. Bunun sebebi 
büyük ihtimalle bestecinin arkadaş çevresi ve tanıdıklarının 
çoğunlukla müzisyenler, sanatçılar, yazarlar tarafından 
oluşmasıdır. Bu sanatçı arkadaşlarından birkaçı ise Schubert’in 
ömür boyu portrelerini üretmişlerdir. Wilhelm August Rieder, 
Josef Teltscher, Leopold Kupelwieser ve Moritz von Schwind 
tarafından yapılan portrelerin yanı sıra Gustave Klimt ve Julius 
Schmid tarafından yapılan Schubert resimleri bu ayki yazımın 
temelini oluşturuyor. 

Franz Schubert: Bir müzik dehası
Klasik bestecilerin sonuncusu ve ilk Romantik bestecilerden 
biri olarak kabul edilen Franz Schubert yaşamı boyunca ünlü 
olmasa da, ölümünden kısa bir zaman sonra erken Romantik 
dönem bestecilerinin en iyileri arasında kabul edilir. Yirmi yıldan 
kısa süren kariyeri boyunca operalar ve senfoniler de dâhil 
olmak üzere çok sayıda eser üretti. Viyana’da doğan besteci 
düzenli olarak müzik yapılan bir evde yaşar ve çocuk yaşta 
piyano, keman, org, armoni çalışarak müzikte olağanüstü beceri 
gösterir.  Hatta babası diğer iki oğlunun keman, kendisinin 

viyolonsel, Franz’ın ise viyola çaldığı bir yaylı çalgılar dörtlüsü 
oluşturur. 

Schubert henüz yedi yaşındayken İtalyan besteci Antonio Salieri 
tarafından büyük bir yetenek olarak görülür ve koroda şarkı 
söylediği, orkestra da keman çaldığı, Salieri’den müzik teorisi 
öğrendiği İmparatorluk Ruhban Okulu’na götürülür. Parlak bir 
öğretmen olan Salieri yönetimindeki Franz Shcubert ilk yaylı 
çalgılar dörtlülerini, şarkılarını ve piyano parçalarını besteler. 
Mesela, ünlü opera bestecisi ile dersleri İtalyan aryaları 
alanında yoğunlaşmış ve Schubert, Pietro Metastasio’nun 
librettolarından çeşitli arya düzenlemelerini bestelemiştir.  İlk 
şaheseri olan Goethe’nin Gretchen am Spinnrade sahnesini on 
yedi yaşında yazmış, Schiller’in eserleri için piyano parçaları, 
yaylı çalgılar dörtlüsü, ilk senfonisini ve üç perdelik bir opera 
üretmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise yine Goethe’nin eserine 
dayanan ve dikkate değer bir balad olan Erlköng’i yazar. Dört 
ana karakterin hikâyesini anlatan bu eser, en iyi eserlerinden 
biri olarak kabul edilir. Eserde heyecan verici bir etki yaratmak 
için uyumsuzluk, modülasyonlar ve sürekli değişen eşlikler 
birleştirilir. Der Wanderer ve Die Forelle müzikal olarak büyüdüğü 
zamanlarda ortaya çıkan eser üretimlerindendir. Bu zamana 

Klimt ve Schmid’in Fırçasından  Klimt ve Schmid’in Fırçasından  
“Franz Schubert”“Franz Schubert”

Eldem CERİTOĞLU
Bir Nefes Sanat

72



denk gelen dönemde aynı zamanda yaratıcı piyano sonatları, 
armonik inceliklerin belirginleşmeye başladığı Beşinci ve Altıncı 
Senfoniler gibi enstrümantal parçalar da besteler. Kısa bir süre 
Esterházy ailesi için müzik ustası olarak çalışır ve bu dönemde 
şarkı yazmak, oda müziği, dramatik müzik onu daha fazla tatmin  
eder.  Die Zwillingsbrüder onun biraz tanınmasını sağlayacak 
küçük bir başarı olarak görülür. Özel müzisyen çevrelerin 
saygısını kazanır ve aristokrat çevrelerde yeni dostluklar kurar. 

Franz Schubert.

Schubert ve sosyal çevresi 
Schubert yazarlar, şairler ve ressamlar gibi birçok önde gelen 
sanatçının olduğu arkadaş çevresine dâhil olur. Bu çevrede 
dikkat çeken bir figür haline gelen besteciyi arkadaşı Albert 
Stadler yardımsever ve tamamen gösterişsiz, görünüşüyle ilgili 
ihmalkâr, ilk bakışta bazılarına soğukkanlı görünen biri olarak 
tarif eder. Çoğu zaman parasızdır. Barlarda takılır ve çok içer. 
Dâhil olduğu topuklulukların çoğu Schubert için yabancı ve 
nefret dolu gelir. Kendini iyi ve yakın hissettiği, sürekli değişen 
arkadaş gruplarına dâhil olarak sanatı, dini, siyaseti, edebiyatı 
ve tabii ki müziği keşfetmek ister. Çevresi ise onu keyfine 
düşkün, ün arayan bir asilzade olarak kabul eder. Görünüşe 

göre Shubert’i tanıyan herkes onu seviyor ya da ondan nefret 
ediyordu.  

Erlköng’in fark edilmeye başladığı sıralara denk gelen dönemde 
Schubert’in arkadaş çevresi, bestecinin müziğine ayrılmış 
olan ve Schubertiads olarak adlandırılan müzikal akşamları 
düzenlemeye başlar. Özel etkinliklerden oluşan Schubertiad’lar 
bestecinin merkezi bir rol oynadığı, arkadaşlarının ve 
tanıdıklarının neşeli buluşmalarıydı. İlk Schubertiad Viyana’da 
Franz von Schober’in evinde yapılır ancak Viyana ile sınırlı 
kalmaz. Oturma odalarında düzenlenen bu etkinliklerin önemi 
yemek yemenin, dans etmenin, oyun oynamanın yanında 
profesyonel sanatçılar tarafından gerçekleştirilen edebi ve 
müzikal sohbet ortamları yaratması olur. Schubert ise bu 
akşamlarda dans müziğini doğaçlama yaparak gecenin müzikli 
eğlencesine katkıda bulunur, aynı zamanda yeni bestelerini, 
eserlerini seven halka sunma fırsatı bulur. Shubertiad’ların 
gözdesi olsa da müziğini bu evlerin dışına, konser salonlarına 
taşımak ister.  Ancak ilerleyen zaman içerisinde önemli bir 
halk konseri vermesine ve yayıncıları memnun etmek için çok 
çalışmasına rağmen eserleri sınırlı takdir alır. Otuz bir yaşında 
öldüğünde ise yalnızca başarısı için değil adil olunmadığı için 
de onun adına yas tutulur.

Schubertian’ların Partisi,  Leopold Kupelwieser.

Resimlerdeki Schubert: Gustave Klimt ve Julias Schimid 
Franz Schubert’in dünyada var olmasından günümüze 
kadar geçen bu uzun süreçte, 19.yüzyılın başlarında kâğıt 
üzerine suluboya ve tuval üzerine yağlıboya üretimlerinden, 
21.yüzyılın bilgisayar tarafından oluşturulan ve manipüle 
edilen görüntüye doğru ilerleyen, besteciye ait sayısız portre 
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çalışmaları yapılmıştır. Bunların en önemlilerinden ikisi en 
sevdiğim ressamlardan olan Gustave Klimt ve Julias Schimid’in 
eserleridir. 

Gustave Klimt.

Sanat tarihinde ayrılma dönemi olarak ifade edilen ve bir 
grup avangard sanatçı ile Avrupalı muhafazakâr, akademik 
ve resmi sanat standardı taşıyıcıları arasındaki kopuşu 
ifade eden Secession- Ayrılık dönemine rastlayan zamanda, 
Künstlerhaus’ta Secessionist Exhibiton-Ayrılıkcı Sergisi 
düzenlenir.  Bu sergide Viyana halkı, Vienna Seccession- 
Viyana Ayrılığı’nın lideri Gustave Klimt tarafından Schubert’in 
benzersiz ve ayrılıkçı tarzda yapılmış portresini görür. Bu eser 
Schubert am Klavier – Schubert Piyano Başında’dır.  Gustave 
Klimt Vienna Succession’ı kurup yönetmeye başlamadan önce 
bir portre ressamıydı ve bir portre ressamı olarak başarısı da 
Schubert Piyano Başında’sında görülür. Klimt’in tarzı, Schubert 
resminden sonra kısa bir süre içerisinde değişiklik geçirir. 
Geometrik tasarımları, döneme ait dekoratif unsurları kullanır ve 
ışık, doku ve rengi geliştirmek için kullanması, The Kiss-Öpücük 
ve diğer kadın portreleri gibi yüzeyde altın varak uygulamaları 
yapar.

Schubert Piyano Başında, Gustave Klimt. 

Klimt’in bu resminde Schubert’i, sol profilde ön planda 
oturmuş iki eli piyanoda ve bakışları nota sehpasına çevrilmiş 
olarak görürüz. Etrafında şık gece elbiseleri giymiş kadınlar 
ve bir erkek vardır. Schubert yaşadığı döneme ait olan koyu 
renkli, yüksek yakalı resmi bir palto giymekte. Etrafındaki 
kadınlar ise Klimt’in  fin-de-siecle Vienna‘sına uygun tarzda 
zarif bir şekilde giyinmiştir. Resimdeki diğer erkek figürü ise, 
Schubert’inkine benzer şekilde yüksek yakalı resmi bir palto 
giymiş kadın figürlerin gerisinde durmaktadır. Ancak paltosu 
kısmen gizlenmiş olarak gözükür ve Shcubert’i etrafındaki 
ışıkla karanlık bir kontrast içinde bırakır. Kadın figürlerin giydiği 
elbiseler ise mumlardan ve aynadan gümüşümsü bir parıltıyı 
yansıtıyormuş gibi göründüğünden resme parlaklık verir. Piyano 
üzerindeki yanan bir şamdan Schubert’in yüzünü aydınlatırken, 
aynalı bir duvardan yansıyan mumlar tüm figürleri ışıltısıyla 
aydınlatır. Solda tek başına duran kadının, Klimt’in sevgilisi 
Marie Zimmermann olduğu söylenir.  Diğerleri profilden tasvir 
edilirken, yalnızca Marie önden gösterilmiştir. Döneme ait, 
oldukça popüler olan bir saç modeli ve elbisesi vardır. Tüm 
güzelliğiyle piyano başındaki Schubert’ten ayrı, uzakta tek 
başına duruyor ve şarkı söylemiyor. Aslında diğer kadın 
figürlerinde şarkı söylediği açıkça belli olmuyor. Marie resmin 
solunda yer alan yalnız figür olarak, olduğu gibi durduğu için 
resmin odak noktasındadır. Yüzü ifadesiz bir şekilde Shcubert’e 
değil de, doğrudan izleyiciye bakıyor gibidir. Sanki resimdedir 
ama olayın bir parçası değildir. Diğer figürler ise dikkatli bir 
şekilde ayakta durur, şarkı söyler veya dinlerler. Schubert’in 
mum ışığıyla aydınlatılan bir müzik odasında piyano çaldığı 
bu tuvalin, sessiz ve renkli yüzeyi bestecinin ve onun müziğine 
hayran olan dinleyicilerin adeta bir ruh hali portresi gibidir.   
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Wilhelm August Rieder, Josef Teltscher, Leopold Kupelwieser ve 
Moritz von Schwind tarafından yapılan Schbuert’in diğer çağdaş 
portrelerine aşina olanlar için, Klimt’in bu eseri, bu dört eski 
sanatçının eserlerinde kanıtlandığı gibi 19.yüzyıl başlarındaki 
Schubert olarak hemen tanınabilir. Mesela Julius Schmid’in 
resmettiği ve Viyana’da bir şehir evindeki Schubert gecesini 
tasvir ettiği Schubertiad-Schubert Akşamı isimli yağlı boya 
tablosu, Berlin’de altın madalya kazanmasına rağmen gerçekten 
Schubert akşamlarındaki dönemi yansıtıp yansıtmadığı 
tartışma konusu olur. Peki, Schmid’in Schubert Akşamı, Klimt’in 
Schubert Piyano Başında’sından önce mi gelir? Her iki eserde 
Schubert’in doğumunun yüzüncü yılını onurlandıran bir sanat 
yarışması tarafından talep edilir.  Klimt’in tablosu da Schmid’in 
tablosu gibi yarışmaya katılır, ancak Schmid yarışmayı kazanır 
ve tablo Viyana’daki Schubert sergisinde sergilenir. Klimt’in 
Schubert’i gerçek Schubert’e her zaman daha çok benzetilse 
de,  Shubert’in en yakın ve en gerçek yorumlarının kabul görmüş 
referans sanatçıları Rieder ve Schwind olur.

Klimt gibi Schimid’de portre ressamı olarak başarılı bir kariyere 
sahipti, ancak Klimt’in oluşturduğu Secession grubuna akademi 
odaklı bir ressam olarak dâhil olmadı. Schmid, Shubert’i tasvir 
eden çalışmalar üzerinde yaptığı yoğun araştırmalara rağmen 
bestecinin ve Schubert Akşamı’nda tasvir edilen diğer ünlü 
şahsiyetlerin yüz benzerliği biraz bozuk gözükmektedir. Schmid 
elbette Shubert’i canlı görme fırsatını hiçbir zaman bulamaz, 
ancak Rieder ve Schwind’in taslaklarını örnek alır. Schmid’in 
Shubert’inin besteciye olan benzerliği her ne kadar doğru olarak 
görünse de, Schmid bir şekilde Shubert’i referans ressamlar gibi 
yakalayamaz. 

Schubert Akşamı, Julius Schmid. 

Schmid’in Schubert Akşamı resminde resmettiği avizeli salon, 
akşam eğlencesi için zarif giyinmiş çok fazla katılımcıyla 
doludur. Burada Schubert bir eli dizinde, yüzünü piyanodan yarı 
dönmüş şekilde görünür. Bu büyük Schubert grubu portresinde, 
figürler arasında dinamik bir etkileşim eksik gibidir. Her figürün 
pozlanmış, statik, anlık bir görüntüsü vardır. Rieder ve Schwind’i 
şablon olarak kullanan Schmid’in resmi,  Schubert’e yakın 
tasvir edilmiş doğru bir resim olarak kabul olurken, Klimt’in 
Piyano Başındaki Schubert’i ise sanatçının izleyiciye besteciyi 
piyanoda canlı olarak gözlemlediği izlenimini verir. Ne yazık 
ki, Klimt’in Schubert’i, diğer birçok Klimt eserleriyle birlikte bir 
yangında yok olur. Ancak daha sonraki yıllarda bir fotoğrafa 
dayalı reprodüksiyonlar üretilir. Bunlar üretimde sınırlı bir durum 
yaratıyor gibi gözükse de, şaşırtıcı derecede gerçek, canlı ve 
sıcaktır. 

Schmid’in sanatını Avusturya’daki bilinen kurumlar dışında 
genel sanat müzesi koleksiyonlarında bulmak zordur, ancak 
buna rağmen Schmid 19. ve 20.yüzyıl sanatçıları arasındaki 
listelemelerde yer alır. Schubert Akşamı’nın reprodüksiyonları, 
Schubert hakkındaki ve müzikte Romantik dönem kitapları, 
dergileri ve Schubert müziğinin CD kayıtları üzerinde sıkılıkla 
yer alır. Klimt’in aksine Schmid için hiçbir sanat katalogu 
düzenlenmemiştir. 1990-2000 dönemi için uluslararası 
müzayede veritabanın sorgulanmasında, Schimid’in sadece 
sekiz sanat eserine rastlanır. Aslında bu eserler sanatçının 
hemen hemen tüm portreleridir. 

Schmid’in Schubert Akşamı gerçek bir Schubert akşamı 
olmasa da, dönemin akademik bir eseri olarak kabul edilir. 
Ancak gözden kaybolur, çünkü 20.yüzyıla doğru mutasyona 
uğramaya başlayan sanatta Schmid oldukça basit bir şekilde 
geride bırakılır. Bu dönemde bir sanat profesörü ve Viyanalı 
aristokratların portre ressamı olarak kazandığı itibarı, kendisine 
hiçbir estetik veya entelektüel çekicilik getirmeyen bir 
hareket olarak gördüğü Seccession’a katılmayı hiçbir zaman 
uygulanabilir bir seçenek olarak görmedi. Tanındığı ve takdir 
edildiği akademide kalmayı tercih etti. Schmid bir toplum 
portrecisi olarak kendini geliştirmeye devam etmese de, sanat 
tarihinde her zaman kendisini demirlediği bir yere sahip oldu. 

Hem Klimt hem de Schmid bize Schubert’in portrelerini 
bırakmıştır. Bu portrelerin estetik görünümleri ne olursa olsun, 
her biri kendi yolunda Schubert akşamlarıdır.

Yeni sayıda buluşmak üzere.

Bir Nefes Sanat Eldem CERİTOĞLU



Herkese Merhaba,

Müzik kişinin kendini tanımasını sağlayan en önemli etkenlerden 
biridir, sizi kendinizle başbaşa bırakır ve anlamlı bir yolculuğa 
çıkarır, bu yolculuk her zaman güzel olmayabilir, her zaman 
size keyif vermeyebilir, ama bu anların bile mutlaka derin bir 
anlamı olur. Hani orkestra şefleri olur, her ele aldıkları eserde 
farklı güzellikler bulup çıkartır ve bize sunarlar, ben istiyorum ki, 
sizler de öyle olun, bir esinli orkestra şefi gibi kendinizi keşfedin 
ve öyle yansıyın dış dünyaya, kendi orkestranızın idaresi sizde 
olsun!

Şubat ayının konusunu Mozart ve dehası oluşturuyor. Biz 
nesil olarak dinlemeye ve bunun üzerinden keşfetmeye 
odaklanmıştık, zira duyduğumuzu görsel ile birleştirip bir 
sonuca varma olasılığımız yoktu. Biz radyo çocuklarıydık, 
yetişkin olduğumuzda televizyon yaşantımıza girmişti. O 
nedenle ben, dinleyerek nelere ulaştığımı, neleri keşfettiğimi 
anlatıyorum müzikseverlere, radyo programlarımın içeriğini 
bu oluşturur. Bolca müzik dinlenilen bir evin çocuğu olmam 
nedeniyle Mozart, sadeliği, akıcılığı, neşesi, duygusu ve 
adil dağıtımı ile hep dikkatimi çekmişti, her eserinde ortaya 
çıkardığı derin "insan sevgisi" ise bambaşka bir özelliğiydi. 
Bestecinin divertimentolarını dinlediğimde içimi neşe kaplıyor, 
bir o kadar da düşünüyorum;  Divertimento, eğlenmekten gelir, 
dans öğeleri içerir, insanlar o zamanlar, biraraya geldiklerinde 
eğlenmek için çok güzel müzik yaparlarmış. Mozart'ın 
Divertimentoları da unutulmaz güzellikleri ile gönüllerimize 
taht kurmuştur, neşelidir, zengindir, sohbeti koyu ama tatlıdır, 
ezgilerin enstrümanlara dağılımındaki adil uygulamanın en 

güzellerinden biridir, sanki hepsi solisttir çalgıların, hepsini 
ayrı ayrı duyarsınız, sözü (burada melodi) tüm enstrümanlara 
teker teker vermiştir, biri alır, diğerine verir, sonda hepsi birden 
sohbet ederler, ancak ortaya bir kakafoni çıkmaz, hepsi birbirini 
tamamlar ve bütünde çok güzel yansırlar, halbuki insanlar hep 
birağızdan konuştuklarında dinleyemezsiniz, işte bestecilerin 
dehasına en güzel örnek, kimi nerede, ne zaman, ne kadar ve 
ne şekilde konuşturacaklarını bilirler, Mozart da aralarında en 
yeteneklilerinden biri olarak öne çıkar. 

Bir başka örnek çeşitleme! Çeşitleme zeka ve derin bir gözlem 
gerektiren bir çalışmadır, zenginlik katar, ufku genişletir, Mozart 
bu uygulamanın da en iyilerinden biridir, onun, öze dayalı bir 
temadan ne denli farklı ezgiler çıkabileceğini gösteren bir 
çeşitlemesini yazayım, dinleyin isterim. Teması Paisiello'nun 
filozofik imajinasyonlar adlı eserinden alınan  "Salve tu Domine" 
Mozart'ın bir temada ne çok alternatif sunduğuna  şaşarsınız. 
Çeşitleme yaşamın içinde, insana der ki "elinde olan malzeme 
ile, şayet gözlemlerine dayalı yaratıcılığını açığa çıkarırsan, 
alternatiflerin hiç tükenmeyeceğini görürsün", özellikle 
sorunlarımızda çözüm üretmemizde çok faydalı olabilecek bir 
gözlem diye düşünürüm. Çeşitleme zeka gerektirir demiştik, 
evet öyledir! Elinizdeki bir obje ile neler yapabileceğinize dair 
yaratıcılık herkesin içinde vardır, iş ortamın oluşmasında, gerisi 
kendiliğinden geliveriyor.

Demin ezgilerin birbirleri içinden geçerek hiç bozulmadan ve 
özünden kaybetmeden birarada bütünü nasıl oluşturduklarını 
anlattım, Mozartın tekten bütüne nasıl ulaştığını ve bunu ne 
denli mükemmel yaptığını, zarifliği, inceliği, huzuru, neşeyi, 

Zerhan GÖKPINAR
Zerhanca Sohbetler
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ironiyi, hınzırlığı, kızgınlığı, kabalığı ve küstahlığı nasıl birarada 
harmanlayarak yaşamı önümüze koyuverdiğini görün istiyorum. 
Mozartın müziğinde sadeliğin yaşamdaki zenginliğin en önemli 
"püf" noktası olduğunu hissettirmeyi, ifadede netliğin tüm 
kapıları açacağını görmenizi isterim, tüm bunları yaparken 
Mozart'ın müzikle aramızdaki en dolaysız elçi olduğunu 
farkettirmeyi amaçlıyorum. 

Mozartın tarzını anlatmaya çalışırsak, basit, sade müzik 
yapıyor, seste yumuşacık nüansa bir tutku derecesinde merak 
gözlemliyoruz ; ancak bu tarz, ona anlatmak istediği, vermek 
istediği duyguyu çok güzel yansıtabilmesine olanak veriyor, zira 
onun için  vurgulara verilen önem, konuya hakimiyet ön planda, 
anlatımını tane tane, simetrik cümlelerle açık ve net  ifade 
ediyor diyebiliriz, bana verdiği mesajlardan en önemlilerinden 
biri ise "zoru basitin içinde aramam gerektiği" gerçeği olmuştur. 

Mozart'ın Kegelstatt Trio'su dinlediğinizi varsayalım, bestecinin 
hayret edilecek şekilde, üzerine beste yaptığı enstrümanların 
hakkını veren ezgiler yazmış olduğunu gözlemlersiniz, 
dolayısıyla enstrümanlar bize en mükemmel halleri ve tınılarıyla 
yansıyorlar, bir şekilde enstrümanın özellikleri ile tanışıyorsunuz. 
Kegelstatt üçlüde klarnetin yanısıra piyano ve keman var, 
hepsi çok net ve temiz yansıyor kulağımıza, hoş bir sohbetleri 
var, kendi bireysellikleri içinde birbirlerini tamamlayan canlı 
varlıklara benziyorlar. Bu örnekler saymakla bitmez.

Mozart, içindeki derin yaşam sevgisi ve insanlığa duyduğu saygıyı 
yansıttığı eserleri aracılığıyla  içimizdeki hazineyi bulmamıza 

aracı olur. Her eserin nerdeyse en güzel bölümünü oluşturan 
Adagioların etkisi  ise Mozart'ın tüm duygusallığının yüreğinden 
kopup bize ulaşması gibidir, dinlemeye doyamazsınız, o haşarı 
uçucu dediğiniz insan birden olgun, ne dediğini, ne istediğini 
bilen bir insana dönüşür; başta  bize "içimizdeki hazineyi 
buldurur" derken anlatmak istediğim buydu, bu bölümlerde bir 
döner içinizi dinlersiniz, öyle değerlidir.Yıllar önce Salzburg 
şehrine ilk gittiğimde soluğu bestecinin doğduğu evde almıştım. 
Okulda bize Gotik yazısı okumayı öğretmişlerdi, dolayısıyla 
sergilenen tüm mektuplarını okudum, duygu seli hepsi, ama 
bir o kadar da ayakları yere basıyor, anlatımı aynı müziği gibi 
abartısız, sade ve net. Bu denge çok düşündürmüşü beni, hala 
da üzerinde düşünürüm. 

Mozart'ın evindeki tüm enstrümanları incelemiştim, seslerini 
dinlemiş ve 20. Yüzyılda dinlediğimiz müziğin (sadece Mozart 
değil, tüm diğer 16-17 ve 18. Yüzyıl bestecilerinin) kendi 
yaratıldıkları dönemde çok farklı tınılara sahip olduğunu 
gözlemlemiştim. Çok erken yitirdiğimiz Christopher Hogwood 
özgün müzik konusunda derya gibi bir insandı, onun yorumlarını 
dinlediğinizde 1700 lerde Mozartın nasıl bir tını düşlediğini 
içinizde hissediyor, ona bambaşka gözle bakıyor, daha bir 
yakınlaşıyorsunuz, yeni ve yeniden hayran oluyorsunuz, ya da 
ben oluyorum.

Mozart'ın eşsiz piyano konçertolarına gelirsek; bu konçertoları 
değişik yorumculardan dinlemek çok faydalı oluyor. Örneğin bir 
İstanbul Festivali sırasında tanıştığım ve dinlediğim piyanist 
David Greilsammer konser öncesinde 1 saatlik hoş bir sunum 
yapmış, içindeki Mozart sevgisi ve ona olan tutku derecesinde 
bağlılığını kendi değerlendirmeleri ışığında paylaşmıştı bizlerle. 
Onu bu sunumdan sonra dinlemek daha anlamlı oldu, çok zarif 
bir tuşesi var, tüy gibi, varmış da sanki yokmuş gibi, bence bir 
dinleyin isterim. Sevilen bestecileri yeni kaliteli yorumculardan 
dinlemek de zevklidir, insanın ufku genişliyor, yepyeni bir eser 
dinliyormuş duygusuna kapılıyorsunuz, bu da zenginleşmek 
demek zaten. Mozart yorumcularının birleştikleri ortak nokta 
Mozart çalmanın bir ruh meselesi olduğu.Tutkulu bir Mozart 
hayranı olan David Greilsammer bu ruhu yakalamış değerli bir 
yorumcu, sahnede de bunu salona yayıp dinleyenlerisıcacık 
kucaklayıvermişti, beni derinden etkilediğini itiraf etmeliyim, 
şayet bir kaydını dinlerseniz siz de bana hak vereceksiniz.

Piyanist David Greilsammer, içindeki Mozart tutkusu ve onun 
getirdiği anlayışı "Mozartın müziği kendi kişiliği gibi, sıcak ve 
dürüst, bir o kadar da yaşama duyarlı, o nedenle herkes kendine 
yakın buluyor, zira Mozart bize bu nefis piyano konçertoları 
vasıtasıyla, içinizde çektiğiniz acı ne denli büyük olursa olsun, 
sakın korkmayın, size mutlaka bir el uzanacaktır ve bu el, şayet 
kabul ederseniz, benim elim olacaktır, zira ben sizin dostunuzum 
der gibidir" diye dile getirmişti. O anda ilk aklıma gelen, bir başka 
içindeki Mozart sevgisi ile kan kanseri olduğu dönemde sahneye 
çıkacak gücü onun müziğinde bulan piyanist Dinu Lipatti oluştu, 
son konserini Mozart ile yapacak cesareti kendinde bulabilmesi 
açısından önemli bir anekdottur. Tüy gibi zarif, inci gibi pırıltılı, 
hem derin, hem dramatik, hem su gibi şırıl şırıl, hem şelale gibi 
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gürül gürül, hem de bir o kadar şakacı Mozart yorumlayabilmiş 
David Greilsammer. Bize, tıpkı yolunu birleştirmiş iki bireyin, 
kendi bütünlükleri içinde, elele ahenkli bir şekilde sergiledikleri 
birliktelik gibi zarif, akıcı, tane tane, ne söylediği anlaşılır  bir 
yorumla  Mozart 24 no.lu piyano konçertosunu sunmuştu, zaten 
sol ve sağ eller her eserde farklı, ama yolu çakışmış iki birey 
olarak yansır bize, kendilerinden ödün vermeden "BİZ" olarak 
yollarına devam ederler. 

"Müzik insan sesi ya da enstrümanlardan çıkan ses dalgalarının 
o an şekillenmesinden oluştuğu için, sanat alanları içinde 
en insancıl ve spritüel olandır" diyor Jordi Savall ve ekliyor " 
işte o nedenle evrensel, ifadesi kelimelerle değil, insanın 
içinde uyandırdığı, yoğunluk, iç zenginliği ve insani duyguları 
tetiklemesi ile ilintili, bunun sonucunda  ona bu anlamı veren 
ögeler melodi, ahenk, ritm ve ses rengi değil, bu ezgileri 
besteleyen ve seslendirenlerin kendilerini ifade isteklerinin 
gücüne bağlıdır" 

Mozart'ın insan sesini nasıl kullandığına dair en 
anlamlı örneklerden biri ise Requeimdir. Eseri tümden 
değerlendirdiğinizde, insan sesi ve enstrümanların birlikte 
ulaşabileceği üst düzey uyum ve ahengin tüm eserin içine 
yayılmış olduğunu gözlemlersiniz. Hiç kesilmeyen, durmayan 
bir müzik var bu eserde, biri susarsa diğeri konuşur, minik 
melodik bağlaçlarla bağlar temaları birbirine, ahengin anahtarı 

da bu zaten. 

Toplamda 7 tanecik denen notalardan neler çıkarabilmiş 
Mozart ve benzeri dehalar, o nedenledir ki onların müziği 
varoluşun ve yaşamın anlamının dışa vurumudur, insan 
denen varlığın ne uçsuz bucaksız bir hazine olabileceğinin 
göstergesidir, bazan düşünüldüğünün aksine, kısır değil bilakis 
müthiş üretken ve muhteşem bir varlık olduğunun ispatıdır, 
bunun en anlamlı örneği de "İnsan Sesi"dir aslında. Requiem 
melodi ve orkestrasyon olarak öyle zengindir ki; yaşamın 
içindeki her kişi, olgu, kavram, farklılık birbirini tamamlayıcıdır, 
farklılıkların birarada olması ise zenginliktir, bunu görürsünüz. 
Hissettiklerinizi yaşama uyguladığınızda "sizden-bizden" 
tanımlamalarının ne denli geçersiz olduğunu gözlemler ve sırf 
farklılarınız nedeniyle birarada olduğunuzu, olabildiğinizi ve bu 
şekilde zenginleştiğinizi farkedersiniz. Mozart dinlemek kişinin 
farketmeden "tanrıyla" sohbeti gibidir, tanrıya inanmıyorum 
diyenlerin ise "yüksek benlikleri" ile yaptıkları sohbeti içerir, 
böyle düşünürüm.

Mozart her türlü ezgide enstrümanları birbiri ile harmanlayarak 
müzisyenler ve dinleyiciler arasındaki sıcak bağı sağlayabilmişbir 
usta. Onun yaptığı müzikte herkes kendinden bir şey bulur, farklı 
bakış açıları gözlemleyebilir ve insanlığın gerçek hikayesini 
bu sayede yakalayabilirsiniz. Onu tanımayanlar veya tam 
algılayamayanlar tarafından "çocuksu" olarak değerlendirilir, 
ama besteci, işte bu çocuksu melodilerindeki derinliğin 
verdiği olumlu duygularla insanların ruhuna ulaşır. Mozart'ı 
dinlediğinizde, herşeye rağmen, tüm zorluklarına, aykırılıklarına 
karşın yaşama güzel bakmak mümkündür, bunu hissedersiniz, 
yılmak nedir, karşı koymak nedir, bunu anlarsınız, öyle değerlidir 
onun müziği. Her seferinde feraha çıkabilen, sadelik, netlik ve 
sonu gelmeyen bir üretkenlikle, hep uzun bir SOLUK Mozart 
Bizler onun müziğinde hem derinliği hem de espriyi birarada 
içimizde hissediyoruz.  her seferinde onun zekasına hayran 
kalmak beni ona daha da bağlıyor diyebilirim, dolayısıyla benim 
Mozart hakkında yazacaklarım bir seferde bitmez, belki bir 
başka sefere gene devam edebiliriz.

MOZART beni hep yaşamın içinde tutmuş, hayatla nasıl 
başedeceğimi, paylaşmanın gücünü, hoşgörünün bir insana 
kazandırabileceği derinliği, en önemlisi herşeye sevgi ile 
yaklaşmayı göstermiştir, dolayısı ile yaşamımı kolaylaştırmayı 
ondan öğrendim ben. Bunu nasıl yaptığımı sorarsanız eğer, 
şöyle cevap verebilirim, ben onu yürek-beyin-vücut üçlemesi 
ile dinledim, beni nasıl dönüştürdüğünü gözlemledim, onu 
dinledikten sonra , hep duygularımı tahlil ettim, genelde de 
yazdım, bazan yazdıklarıma şaşırdım, bazan "işte bu" dedim, 
bazan çocukluktan bu yana sergilediğim bazı davranışların 
ne anlama geldiğini kavrayıverdim, sonuçta özetlersek diğer 
tüm değerli besteciler gibi dinlerken yaşamı deneyimlediğim, 
kendimi öğrendiğim bu harika insana teşekkür borçluyum.

Tekrar buluşana kadar hepinize müzikli günler dilerim.
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İyi bir eğitim, yetenek, disiplin, yoğun pratik, bir müzik heveslisi 
ile sanatçının arasındaki en temel farkı oluşturur. Bunların 
ötesinde biraz soyut gelebilecek, yalnız sanatçının yakından 
tanıdığı iki unsur daha vardır:

İlham perileri ve koruyucu melekler.

Bu sayıda yazımın konusu bir koruyucu melek, Londra'nın en 
saygın müzik vakıflarından biri olan Talent Unlimited'in kurucusu 
Canan Maxton.

Bu vakfın websitesine bir göz attığınızda elinden tuttuğu, 
burslar sağladığı, sayısız konserler düzenleyerek tanıttığı 
genç müzisyenlerin sayılarını, profillerini görünce, başınızda 
şapka varsa çıkarmak ihtiyacını hissediyorsunuz. Emre 
Engin, Erdem Mısırlıoğlu, Laure Chan, Chrıstıana Achim, Alim 
Basıyev, Nicolo Foron, Manu Brazo, Parvis Hejazi gibi birçok 
uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmış genç yetenekler, 
melek kanatların altındakilerden yalnızca birkaçı. Bu gençlerin 
başarısı için gecesini gündüzüne katan Canan Maxton, mevzu 
burslar için fon mücadelesi olduğunda, meleklikten cadılığa 
dönüşebiliyor. İnandığı gençlerin üst noktalara gelmeleri 
için kapıları çaldığında "Hayır" yanıtına hiç tahammülü yok. 
Reddedilemeyecek karizması ve kararlı duruşu karşısında 

Talent Unlimited Canan Maxton'ın bin bir emek ve özverisi ile dünya çapında genç yeteneklere kapılarını açan, 
onlara kol kanat geren ve kariyerlerinin başlangıcında desteğini hiç eksik etmeyen bir vakıf. Talent Unlimited öyle 
bir vakıf ki bu gün Türkiye'deki bir çok genç müzisyen ve şefin İngiltede'deki evi ve onların destekçisi olmuş.

Londra'da Bir Müzik Meleği:Londra'da Bir Müzik Meleği:
Canan MaxtonCanan Maxton

Hakan BİLAL
Klasik Turkuvaz
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kendisine açılmayacak kapı da yok gibi. 

Meleğimiz aynı zamanda da bir diktatör. Genç yetenek 
seçimlerinde tüm kararları kendisi veriyor ve kimseye 
bırakmıyor. Talent Unlimited bünyesindeki gençlerin uluslararası 
platformlarda başarılarını görünce çıkarabilmek için bir şapka 
daha arıyorsunuz. Hatır-gönül, ahbap-çavuş gibi yollarla vakıf 
bünyesine alınmanız olanaksız. Çok duyarlı ve şaşmaz bir 
kulağı var Maxton'un. Kendisine "Nasıl bu kadar, yanılmadan 
görebiliyorsun gençlerin içindeki cevherleri?" diye sorduğumda 
yanıtı çok ilginçti:

"İlk kez kendimde keşfettim ve deneyledim. Çok çalıştığım ve 
çok istekli olduğum halde benden iyi bir piyanist olmayacağını 
anladım ve müziğe saygım ağır bastı. İyi bir dinleyici olarak 
yoluma devam etme kararı verdim." 

Canan Maxton yanımda hiç piyano çalmadı, ne derece kendisine 
objektif bakabildiği konusunda bir yorumum yok. Ancak sürekli 
düzenlediği konserlerde, resitallerde dinlediğim genç yetenekler, 
seçimlerinde olağanüstü isabetli olduğunun kanıtı oldu. 

Onunla tanışınca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi karşısında 
hipnotize oluyorsunuz. Bir konser, ya da bir genç yetenekten söz 
edince gözleri ışıl ışıl parlıyor. Ya da bir performansı anlatırken 
size adeta yaşatıyor. Yarım gönülle değil, tüm gücüyle taşların 
altına koyuyor elini. Fonların yetmediği durumlarda kendi 
cebine davranarak krizleri çözebilecek kadar gözü kara. Bunu 
hissediyorsunuz onu dinlerken. Konu herzaman dönüp dolaşıp 
müziğe gelse de müthiş bir entelektüel birimi olduğunu hemen 
fark ediyorsunuz. Kültürel birikimlerini özenle koruyor. Mezun 
olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin ruhunu yaşıyor ve size de 
yaşatıyor. "Bir enstrümanı en yetkin şekilde çalabilecek bir 
pratik ve eğitim, bir dili mükemmel öğrenmek gibidir. Asıl iş 
ondan sonra başlıyor" diyor Maxton;

"Şimdi bize bu dille ne anlatacaksın?" Bir öyküsü ve bu öykünün 
altında onu besleyen bir kültürel değerleri olmalı bir sanatçının. 
Aksi takdirde hiçbir medyatik sansasyon, ün ya da popülarite 
kurtaramıyor sanatçı adayını.

Rubinstein ile Gould aynı eser yorumlarının farkını gözleri kapalı 
bilebilen bir arşive sahip hafızasında. 

İstanbul zarafeti ile sokaklarında yürüdüğü Londra ona çok 
yakışıyor. Şehrin tüm konser ve kültürel faaliyetlerinin kapısı 
ona saygıyla açılıyor. 

En prestijli konservatuarlardan mezun olmanın bile bir kariyer 
garantisi vermediği bir ortama giriyor dünya. Global kriz, internet 
bilgi karmaşıklığı, yetenekli müzisyen sayısının kadrolardan 
daha fazla olması, yeni Rubinsteın, Callas, Argevichlerin 
sıralamanın çok arkasında beklediği aşırı rekabetçi bir dünyada, 
daha fazla meleklere ihtiyacımız olduğunu söyleyerek, içimi en 
çok kemiren soruyu soruyorum:

"Senden sonra kim yürütecek Talent Unlimited'i?"

"Bizimle çalışsan müzisyenlere yavaş yavaş öğretiyorum işlerin 
yürüme biçimlerini" diye yanıtlıyor beni. Sanırım ikimizi de 
tatmin etmiyor bu yanıt. İkimiz de gizli bir hüzünle melek olmanın 
işleri yürütmekten daha fazla bir yürek ve özveri gerektirdiğini 
biliyoruz ve telaffuz edemiyoruz birbirimize.

"Vardır canım mutlaka birileri" diyerek açık çayını yudumluyor. 

Tüm alçak gönüllüğüyle kendi öyküsünü, desteklediği genç 
yeteneklerin arkasına gizliyor. Kendisinden söz edilince 
zarif bir utangaçlık kaplıyor yüzünü. Konuyu ustalıkla genç 
yeteneklerinden birine yönlendiriyor. Ona döndüreceğim 
tuzakları hemen fark ediyor.

Biliyorum, özenle sarıp sarmaladığı, desteklediği genç 
yeteneklerin yakın bir gelecekte başarıları ve öyküleri çok sık 
yazılıp çizilecek. Bu öykülerin arkasında başka bir öykü var; 
sessiz ve gürültüsüz. Kurduğu kurumun arkasına gizlenmiş 
gerçek bir meleğin öyküsü. Yazılması gerekiyordu, eminim 
okuyunca kızacak bana ama yazdım. Kim bilir? Yeni Fazıl Say'lar, 
Gulsin Onay'lar, İdil Biret'ler, Cihat Aşkın'lar sırada beklerken bir 
yerlerde birkaç küçük çocuk da Canan Maxton olmak istiyordur. 
Onlara da bir öykü bırakmak gerek.

Umutla bitireyim;

Melekler hep vardı ve hep olacaklar.

Talent Unlimited:
www.talent-unlimited.org.uk

81



ISB & BASS LOVE 
Şubat ayı, "sömestr tatili" ve "sevgililer günü" gibi pozitif duygular 
taşıyan günleri içerdiği gibi, yakın gelecekte başlayacak bahar 
aylarına da az kaldığını hatırlatmasıyla,  şu soğuk günlerde 
sanki içimizi ısıtmaya gelmiş gibi.. Jazz ve Klasik alandaki 
kontrbasçılar için, en büyük sevgiliye duyulan "Bas Aşkı"nı 
( Bass Love ) slogan edinen ISB (International Society of 
Bassists-Texas/USA) Uluslararası Kontrbasçılar Derneği'ni ve 
Bass World dergisinin öyküsünü,  kendisine dünyaya açılan yeni 
bir pencere arayan basçılar için paylaşmak istedim. Ülkemizin 
ilk kadın Kontrbas Profesörü olarak, öğrencilik yıllarımdan 
akademisyenliğe, kontrbas alanında karşılaştığım; yayın,kayıt, 
eğitim, organizasyon ve bilgi paylaşımı gibi kaynak eksikliğini 
Bass World dergisi ve ISB'ye üye olmakla aşabildiğimi 
söyleyebilirim. 

Teşekkürler ISB. 
Sevgililer günün kutlu olsun! 

1967 - Gary Karr ve ISB
Dünyaca tanınan kontrbas virtüözü Gary Karr, Kontrbas Tarihi'ni 
değiştiren başarılarının yanısıra; 1967 yılında tüm dünya 
kontrbasçılarını bir araya getirecek olan ISB'ninde kurucusudur. 

Onun başarılarını tanımak, ISB'nin nasıl bir zeminde doğduğunu 
hatırlamak açısından gereklidir. Kontrbasçı bir aileden gelen 
sanatçının üstün başarıları Sergei Koussevitsky'ye ait 1611 
yapım Amati kontrbasın kendisine  verilmesi ile taçlandırıldı. 
(daha sonra 2004 yılında bu paha biçilmez kontrbası Gary, 
ISB'ye hediye etmiştir)

1962 yılında Leonard Bernstein ile gerçekleştirdiği New York 
Filarmoni konserinden sonra, 6 kıtada, en iyi orkestralar ile 
solo konserler gerçekleştiren bir solist olarak dünya turnelerine 
çıktı. CD kayıtları yanı sıra, kitapları ve eğitimci kişiliği ile de 

Kontrbasçılar İçinKontrbasçılar İçin
Dünyaya Açılan Dünyaya Açılan 

Pencere…Pencere…

ISBISB

Esra GÜL
Kontrbas Akademi
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kontrbasçıların yaşamına dokundu. BBC onun için iki belgesel 
hazırladı. 1997'de America String Teacher's Assosiation (ASTA)
tarafından yılın sanatçı öğretmeni ödülü; 1995 yılında ISB 
tarafından üstün başarı ödüllerini aldı. ISB 2001 Indianapolis 
Kongresi'nde , dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş 800 
kontrbasçının katıldığı bir konser ile halk konserlerine veda etti. 
2001 yılında ISB tarafından Uluslararası konser kariyerindeki 40 
yılının anısına saygı olarak yeni bir hibrit gül türü geliştirildi ve 
"Gary Karr Rose"  adı verilerek armağan edildi.

ISB’nin İlk Adımları..
1967 yılında ilk olarak International Institute for String Bass 
(IISB) adı altında kurulan ISB, Bass Sound Post ve Probas adı 
altında yayımlanan dergileri ile yayına başladı ve iki konferans 
gerçekleştirildi. İki yıl hareketsiz geçen bir dönemden sonra, 
International Society of Basists adını alarak, Barry Green 
ve Lucas Drew'in yönetici müdürlüğü ile tekrar yayınlandı. 
Cincinnati Üniversitesi Yaz Kontrbas Okulu ve ISB haber 

bültenleri basıldı. İlk caz ve klasik kontrbas yarışmaları 1981'de 
Cincinnati'de yapıldı.

1982'de Jeff Braderich yaratıcı müdür ve editör olarak 
ISB'ye katıldı ve haber bültenlerinden dergiye, üyeler için 
yapılan yayınların formatlarını değiştirdi. 1984'te Braderich 
başkanlığında Northwestern Üniversitesi'nde, 9 ülkeden 200 
kontrbasçının katıldığı ilk  Kongre gerçekleştirildi. Kongreler her 
iki yılda bir gerçekleştirilmeye başlandı.

Üniversitelerin Ev Sahipliğinde Uluslararası Kongreler
ISB kongreleri her iki yılda bir, ABD'deki farklı bir üniversitenin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen, kontrbas alanında dünyanın en 
büyük organizasyonu olma özelliğini korudu. Kongre başkanları 
da genelde o üniversitenin duayen kontrbas profesörlerinden ve 
solistlerinden oluştu. Caz ve Klasik alanda dünyaca ünlü solistler, 
kontrbas eğitimcileri, yapımcılar, kontrbas repertuvarı içeren 
edisyon firmaları, kontrbas ile ilgili her konudaki gelişmelerin 

sunulduğu çalışmalar ile bu kongreler, dünya kontrbasçılarının 
dostluk ve bilgi paylaşımına ev sahipliği yaptılar. Caz ve 
Klasik alanda pek çok uluslararası sanatçının konserlerini 
izlemek, derslere katılmak, eğitimdeki uygulamaları incelemek, 
seminerler sayesinde farklı bakış açıları kazanmak kongreler 
sayesinde mümkün oldu. ISB Solo Kontrbas yarışmaları seviyeyi 
her zaman yukarı çeken ve genç kuşaklara yeni fırsatlar sunan 
önemli bir bölüm oldu. Küçük çocuklar için de özel etkinliklerin 
düzenlendiği kongrelerde amatör kontrbasçılar için de her 
zaman bir yer ayrıldı. Kontrbas Tarihinin gelişiminde ISB 
kongreleri, en büyük ateşleyici etkinlik olarak liderlik yaptı.

Kongrelere ev sahipliği yapan üniversiteler ve etkinlik başkanları 
ISB tarihinde yer aldılar. 1984 Northwestern Üniversitesi-
Jeff Braderich; 1986 Texas Üniversitesi-David Neubert; 1988 
California Üniversites-Paul Zibits; 1990 New York Üniversitesi-
Don Boyer & Jeff Bredetich; 1993 Interlochen Academy for the 
Arts-Devid Neubert; 1995 Indiana Üniversitesi-Lawrence Hurst; 
1997 Rice Üniversitesi-Paul ELLİSON; 1999 Iowa Üniversitesi- 
Diana Gannett; 2001 2003 Richmond Üniversitesi- Paul 
Pearce&Barre Phillips; 2005 Western Michigan Üniversitesi-Tom 
Knific; 2007 Wanda L. Bass Scholl of Music- John Schimek& 
Hans Sturm; 2009 Penn State Üniversitesi-Rob Nairn; 2011 San 
Francisco Üniversitesi- John Kennedy; 2013 Eastman School of 
Music – Kristin Korb&Jeff Campbell& James VanDemark; 2015 
Colorado Üniversitesi-Douglas Mapp & Forest Greenough.

Kontrbas Hakkında Daha Çok Şey
ISB yıllar içerisinde bünyesine yenilikler katarak  ilerledi. 2003 
yılında ilk kontrbas yapımcıları yarışması gerçekleştirildi. 
2008'de kendi yayınları için ISB Editions kuruldu ve özellikle 
kontrbas yarışmaları için sipariş verilen pek çok yeni eser 
yayınlandı. Kontrbas CD'leri, kitaplar ve diğer ilgili ürünler için 
online store açıldı. Sadece üyelerin kullanabileceği bir kütüphane 
olan George Vance Online Research Library araştırmacıların 
kullanımına açıldı.

Genel Müdür
ISB ilk genel müdürü olarak  Mary Oswald görev yapmıştır. 
1991'de ofis Texas'a taşındı ve günümüze kadar genel 
müdürlüğünü, başarılı, özverili  ve yüreklendirici çalışmaları 
ile sevgili Madeleine Crouch yapmaktadır. 2013 Kongresinde 
kendisine ISB solist üyelerinin seslendirdiği bir CD ile 
desteklerinden dolayı onurlandırıldı.
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PANDEMİ ve ISB
Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Pandemi  sürecinde ISB çeşitli 
çözüm yolları üreterek kontrbasçılar arasındaki bağlantıyı 
sağlamaya ve yardımcı olmaya devam ediyor. ISB Center 
Stage etkinlikleri ile internet ortamında röpörtajlar, konserler 
gerçekleştiriyor. 2022'de sanal kongre düzenleyerek etkinliklere 
devam edecek olan ISB'nin şimdiki seçilmiş başkanı Lincoln-
Nebreska Üniversitesi'nden Hans Sturm.

ISB ayrıca bu zor günlerde, müzisyenlere yardım için çeşitli 
ülkelerin koşullarına göre üyelik ücretlerinde bir düzenleme 
çalışması yaptı ve bu indirimleri kapsayan ülkelerin listesini web 
sitesinde (www.isbworldoffice.com) yeni üye olmak isteyenler 
için duyurdu. ISB üyeleri için her türlü görüş bildirme, dilekleri ve 
vizyonlarını paylaşma konusunda yüreklendirici ve davet edici 
bir tutumla , kontrbasçıları hep birlikte paylaşarak gelişmeye 
davet ediyor.

Son Söz

Dünyadaki kontrbas organizasyonlarının en büyüğü olan ISB ve 
çalışma kapsamı hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalıştım. 
Elbette yazdıklarım asla bir Kongre ortamının muhteşemliğini  
bizzat yaşamanız veya sadece kontrbas hakkında bilgilere 
ulaşacağınız komple bir dergiyi incelemenizve araştırmalarınıza 

kaynak olacak kütüphaneden faydalanmanız kadar kapsamlı 
olmayacaktır. Ancak, kontrbas ile ilişkinizde kendinize yeni bir 
pencere açmak istiyorsanız eğer, bunun için en doğru adres 
olacağını içtenlikle söyleyebilirim.

Öğrencilik yıllarımda başlayan ISB üyeliğim; Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Kontrbas Sanat Dalı Başkanlığı yaptığım dönemde, 
ISB Klüpler listesinde yer alan ilk Türk Kontrbas Klübü Anadolu 
Bass Club'ın kurucu başkanlığını yaparak devam etti. Aynı yıl 
ilk mezunumu 2003 ISB  Richmond Kongresine Solo Kontrbas 
Yarışması Yarı Final'e gönderdim. Şu anda CSO Kontrbas Grup 
şefi olan başarılı kontrbasçı Hacer Özlü, o yıl yeni mezun olmuştu 
ve her ikimiz için de harika bir deneyimdi. Volkan Orhon ile 2009  
ISB Penn State Kongresinde ortak bir konser gerçekleştirdik. 
2011 yılında San Francisco Kongresi'nde Çağdaş Kontrbas 
Eserlerinden oluşan bir solo  resital gerçekleştirdim. Pandemi 
öncesi çalışmalara başladığımız bir Türk Kontrbas Konçertosu 
ile katılacağım Kongre'ye gidişimi maalesef iptal etmek zorunda 
kaldım. 2022 Haziran ayında sanal ortamda gerçekleşecek 
Kongre için bir video hazırlamak üzere davet aldım. ISB, 
kıtalararası mesafelere rağmen, en çok motive eden kaynağım 
olmaya halen daha devam ediyor. Kontrbas Akademi'nin  de 
sizleri motive etmesi dileğiyle…

Sevgiyle Kalın..
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Kennedy Center Vakfı Altın Madalya ödüllü, Türkiye’nin en geniş repertuvarlı piyanistlerinden Cana Gürmen ve ülkemizin önemli 
kurum ve orkestralarında yer alan Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Yağmur Tekin ve Gözde Yaşar’dan  yaylı çalgılar dörtlüsü
7 Şubat Pazartesi saat 20:00’da  Süreyya Operası’nda bir araya geliyor.

Yaşamının son yılında da dördüncü kuarteti üzerinde çalışan ve tamamlayamayan Saygun’un ilk önemli oda müziği eseri de yine bir 
yaylı dörtlüdür. Saygun, ilk yaylı dörtlüsü Op.27’yi 1947’de besteledi.  Dört bölümden oluşan eser,  ilk kez Paris’te Ecole Normale 
de Musique’de Centre de Documentation festivalinde Parrenin Kuartet tarafından seslendirildi.

Ulvi Cemal Erkin’in piyano ve yaylı dörtlü için 1943 yılında bestelediği beşli, ilk kez 1946 yılında seslendirildi.  İkinci Dünya Savaşı 
sırasında bestelenmesine rağmen Türkiye’nin savaşa katılmaması nedeni ile savaşın izlerini taşımayan dört bölümlü eser,  daha 
çok neo-klasik stilin berraklığını taşıyor. 

Biletler için: https://bilet.kadikoy.bel.tr/etkinlik/272/cana-gurmen-amp-yaylI-calgIlar-dortlusu

Cana Gürmen ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
7 Şubat Süreyya Operası’nda
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Uyandık, camdan dışarıya baktık ve çeşitli hava olayları 
gördük. Bulutlardan, rüzgardan birkaç saat sonra ne olacağını 
kestirdik. En kötü, tembellik edip telefonumu açtım ve hava 
durumuna baktım. Şiddetli bir rüzgar var ise, kafama bir 
şeyler düşmesinden korkabilirdim veya mevsimine göre dolu 
yağmasından çekinebilirdim. Pek ya ıslanmaktan? Evimizden 
çıkıp yürürken ya da bir taşıt ile hareket ederken, neler olup 
bitebileceğini hepimiz biliyoruz değil mi? Tüm o riskleri alıyoruz 
ve tecrübemiz o milyonda bir ihtimalin bize pek de denk 
gelmeyeceğini söylüyor. Hem başımıza gelebilecekler listesinin 
çoğunluğu da belki bizi yüz yıl kadar önce kolayca öldürebilecek, 
sakat bırakabilecek durumlardı ancak bugün değiller. Tüm bu 
konfor alanı içerisinde, müthiş gelişmiş hayatımızı yaşamaya 
devam ediyoruz. 

Şehirlere, parlak medeniyetimizin merkezlerine yaklaştıkça 
sanki doymak ve hayatta kalmak ihtiyacımız yokmuşçasına 
efsunlanıyoruz. Böyle bir yaşam tarzında ise çoğumuz için 
önceliği hemen kapan dert, üç beş volt elektrik ile çalışan kurgu 
bir alemde neler olup bittiği. Internet kesilince, emziği düşmüş 
bir bebek gibi ağlamaktan, kendi dilimizle söylenmekten 
çekinmiyoruz. Karnımız tok, evimiz sıcak… Bu konfor ile eski, 
kadim zamanları nasıl anlayabiliriz? Ne olarak sanıyoruz o 
devirleri?

Asgårdsreien (Odin'in Vahşi Av Sahnesi) (1872) Peter Nicolai Arbo

Av zamanını yıldızların yerlerine bakıp belirliyoruz

Ortak atalarımızın gözünden bir güne bakmaya çalışalım. 
Zamanın icad edilmediği bir devirde farkındalığımız nasıl 
olurdu? Hangi gündeyiz? Hangi haftada veya mevsimdeyiz 
nasıl anlardık? Yaşadığımız coğrafyanın bitkilerini, rüzgarını, 

hayvanlarını gözlemlemekten başka çaremiz yok. Bir de 
gök yüzündeki takvime bakmamız gerekirdi. Elektrik ışığıyla 
aydınlanan şehirlerin üzerini örttüğü yıldızlar daha parlak, 
daha belirgin olmalı. Bu iki boyutlu görsel resimde mevsimden 
mevsime yer değiştiren ışıklar, yıldızlar… Hareketlerini nesilden 
nesile inceledikçe ve aktarmak adına hikayeleştirdikçe, 
ateş başında ritüeller ile aktardıkça; mevsimlere, açlıklara, 
tokluklara, göçe yüklenen göksel anlamlar ile, sanki gökte olan 
yerde de olur misali bir takvim oluşuyor. Av zamanını saatimize 
değil yıldızların yerlerine bakıp belirliyoruz. Daha sonraları 
ekim zamanını, biçim aylarını bu resimlerle birleştiriyoruz. 
Yine ateş başında çocuklarımıza yıldızların kılıklarına girerek 
anlatıyoruz. Hikayeler kulaktan kulağa yüz yıllar içerisinde 
ilerlerken anlatıldıkları toplu ortamlar yerlerini yüksek tepelere, 
kurganlara, bazen mağaralara bazen tapınaklara bırakıyor. Bir 
öncekini hatırlamadığımız gibi kutsallaşıyor ritüeller. 

Evrenin resminden yer kürenin bize sunduklarına dair olan 
çıkarımlarımız bu uzun süren kulaktan kulağa oynunda 
gittikçe efsaneleşiyor. Her gel kendinden bir şeyler katıyor. 
Mitoloji doğuyor. Savaşlar da yıldızlara, yıldızlar da savaşlara 
katılıyor. Kendimizdeki suçları da onlara atmaya başlıyoruz. 
Hatta aktarmak için ateş başında kişileştirdiğimiz yıldızlar 
tanrılara dönüşüyor. Suçlarımızı ve günahlarımızı da onların 
sırtına yükleyerek kendimizi kusurlu ve günahkar kabul edip 
haklı çıkarıyoruz. Tüm bunlar binlerce yıl içerisinde zihnimizin 
en derinlerine köklerini bırakarak ilerliyor. Sonunda da 
arketiplerimiz üzerinden bugün çoğunluğu tahmin edilebilir olan 
hareketlerimizi ve tepkilerimizi belirliyor. 

Bir an için on binlerce yıl öncesine uyanalım

İnsanlığın ne kadar büyük bir çoğunluğu hangi seviyede 
farkındalığa sahip? Mesela bundan bir ya da birkaç yüz yıl 
geriye gittiğimiz de kafamızın içerisinde ne olduğunu halk 
arasında kaç kişi bilerek yaşıyordu? Çok daha eskiye gidelim. 
Bir an için on binlerce yıl öncesine uyanalım. İçimizdeki evreni, 
oradaki canlıları, mikrobiyolojik hayatı bilmek mümkün müydü? 
Mesela bugün bile çoğumuz, stres ve huzursuz bağırsak 
sendromunun birbirini ardı ardına tetiklemesiyle içine düşülen 
bir kısır döngünün zorluklarını yaşıyor. Acaba yeterince geriye 
gittiğimizde insanlığın ne kadarı bu içinden çıkılması zor 
durumun bir dadanmış kötü canavar, yaratık ya da cin yüzünden 
olduğunu söyleyecekti?

Kimimiz için bilim karşısında safsata, kimimiz için inanç değeri 
ya da tersine günah, kimimiz içinse gizli-saklı bilgiymiş gibi, 
yer altında gezinmeye muhtaç edilmiş (ya da orda kaldığını 

Aynı Anda, Aynı Anlamda Olmak…Aynı Anda, Aynı Anlamda Olmak…

Bogatay KÖPRÜLÜ
Yer, Gök, Müzik
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sandığımız) bu temel ata bilgilerimiz, kesin olarak hepimiz için 
çalışıyor. Bir şeyleri tasvir etme ihtiyacımız ve arzumuz tüm 
gücüyle o zaman olduğu gibi bu zaman da var. Ancak en eski 
zamanlarda oluşturduğumuz ve aktardığımız bilgiler, tanımlama 
şekilleri, zamanla kutsala ardından inanca dönüşüyor. Sembol 
anlatımları oluşturuyor. Bu öyle büyük bir birikim ki, zaman 
zaman sezgilerimizi kullanım içimize doğan ön görüleri 
oluşturuyor. Tıpkı yeterince çalışmış bir okçun atacağı okun 
nereye gideceğini öncede bilmesi gibi. Bu kadim bilgi de iç 
sesimizde bir okçunun görevini bedenimizi kullanarak yerine 
getirmeye çalışıyor olabilir.

Bugün atalarımızın kadim tarım takviminden, yıldızların 
takviminden, dünyanın doğal döngülerinden bize kalan bilgi 
kırıntılarını, kadim farkındalıkları, her mahallede bulunan ucuz 
astroloji yorumlarında ya da bilgisizlerin elinde yoz ve çağdaş 
ezoterizm toplantılarında para, iş ya da şöhret, tanınırlık uğruna 
satıyor ve tüketiyoruz. Müzik de bu yozlaşmadan nasibini 
alıyor…

Mersin - Yenişehir

Esinsel deneyimler

Müzik ve onu oluşturan enerji uğraşı, yine bu geçmişten 
gelen yersel ve göksel tecrübelerimizden, etrafımızı anlama 
çabamızın birikimlerinden besleniyor. Bir şeyi neden yaptığımızı 
düşünürken sütunların ne kadar derinine gidebiliriz? Neden 
müzik? Musique aslında esine dair, yani türkçe bir ek ile birleşip 
esinsel olarak düşünülebilirdi. 

Esinsel demeyi sevdiğim, bir çeşit enerji uğraşı… Sezgilerimizin 
sezdiği bir parıltı, bir şey olacakmış hissi ile gelen bir kıvılcım. 
Tüm evrenin ve dünyamızın ve de bizlerin var oluşunun tek bir 
anda hissedilmesi. Açıklanamaz bir güzelliğin bir anda esmesi… 
Tüylerimizi diken diken eden bir esinti, sadece hormonlarımızı 
mı tetikliyor? Yoksa tüm geçmişimizin bilgisi üzerinden 
zamanının olmadığını hissetmemizi ve ardından ruhumuzun 
zaman kıskacındaki bedenimize daha yoğun nüfuz etmesini mi 
sağlıyor? Orkestra şefi sahnede icracılarının önünde, sadece 
tempoyu mu belirliyor? Sadece bir ses mühendisi gibi çalgıları 
mı dengeliyor? Engin dönemsel stil bilgisini mi paylaşıyor? Ya 
da en temelinde, herkesin aynı anda ve aynı anlamda olmasını 
mı sağlıyor? Esintinin tek vücut, bir rüzgar olarak dolaşmasını; 
esinsel deneyimin oluşmasını mı?

Enlem, Boylam, Anlam…

Gözümüz ile gördüklerimizden iki boyutlu, enlemli ve boylamlı 
bir resim oluşturuyoruz. Duyularımız çeşitli bilgiler aktarıyor. 
Talamus üzerinden aktarılan bilgilerle etrafımızın bir tasvirinin 
oluşmasındaki süreç başlıyor. Vücudumuzun da iç düzenine dair 
sağlık ve konfor hislerimizi algılıyoruz. Bir hayal oluşturuluyor. 
Burada anlık olarak tüm duyularımız varoluş hissimizi meydana 
getiriyor. Bize çevremizden bilgi aktaran en çok kullandığımız 
iki duyumuz görmek ve işitmek. 

Gördüğümüz iki boyutlu dünyada, iki gözümüzün bir noktaya 
odaklanarak yaptığı trigonometrik ölçümler ile uzakta ve yakında 
bizimle aynı anda olup biteni tanımlıyoruz. Duyduklarımızı, 
kulak yapımızın haritaladığı kalıplar içerisinde yakın ve uzak 
olarak hissediyoruz. Kendi varoluş anımız ile etrafımızdaki 
mesafeleri anlamlandırıyoruz. Enlem, boylam ve anlamdan üç 
boyutlu everenimizi aklımızda bu şekilde oluşturmuyor muyuz? 
Mesafelere anlam vererek… Ölçebilmek için icad ettiğimiz hayali 
bir veri olan zaman, bizim ona yüklediğimiz anlam kadar var. Bir 
triton aralığında evrenin kırılma anları, geçmişin kadim dönüm 
noktaları bir arada zamansızlık içerisinde müzikte ilerliyor.

Tüm bu silsile halinde düşündüklerim, piyanomun başında 
defalarca ve bir anda geldiler ziyarete. Sonrasında ne mi oldu? 
Yeni esinler, yeni yazılarımı başlattı. Tıpkı daha önceleri, bu 
müziğimi  yazmama sebep oldukları gibi… Sizler dinlerken, 
sizinle aynı anda aynı anlamda olmak umuduyla…

B. Köprülü, Piyano Konçertosu Es.6
Solist Başar Can Kıvrak, İzmir Festival Orkestrası, Şef Can Okan
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Rüzgârın kendini sıcak evin kuytu köşelerinden birine atmak 
istermiş gibi pencereleri zorladığı gecelerden birinde Antonio 
Vivaldi'nin 'Bajazet'yani 'Beyazıt' operasını dinliyordum. Bu 
İtalyan Barok dönem bestecisinin mehter ritimlerini çağrıştıran 
müziğine baş hareketleriyle eşlik ederken operanın Osmanlılarla 
ne kadar çok ilgilendiğini düşünüyordum. İşlemeli kaftanları ve 
devasa sarıklarıyla görkemli saraylarında oturup o dönemin 
bilinen dünyasının hiç de azımsanmayacak bir kısmını yöneten 
sultanların bestecilerin ilgisine mazhar olması şaşırtıcı değil 
tabii ki.

Ne de olsa bilmedikleri, egzotik bir dünyanın kudretli 
hükümdarlarıyla ilgili öyküler Batılılar üzerinde mıknatıs etkisi 
yapıyordu. Sağdan soldan duydukları mehter müzikleri de onlar 
için ilginç ve işlenmeye değerdi. Osmanlıların başrolde olduğu 
öyküleri opera sahnesine taşıyan bestecilerin büyük bir kısmı 
Doğu'daki yaşamı bilmezdi. İçlerinde İstanbul'a gelmiş olan pek 
azdı. Korkulu bir telaşla anlatılanları dinlemek onların gözlerini 
Doğu saraylarının gizemli salonlarına, bahçelerine çevirmesine 
yetiyordu.

Hafızamı kurcaladığımda Osmanlıları konu alan pek çok opera 
geldi aklıma. Bunların bir kısmı kendine repertuarın başköşesinde 
yer bulmuş çok önemli eserler. Mesela Wolfgang Amadeus 
Mozart'ın yarım kalan operası 'Zaide' ve tabii ki 'Saraydan 
Kız Kaçırma'. Coşkulu ve sıcacık müziğinin yanı sıra yemeğe  

düşkünlüğüyle tanınan İtalyan besteci GioacchinoRossini'nin'II. 
Mehmet' ile 'İtalya'da Bir Türk' operalarını da unutmamalı.

TUTSAK PADİŞAHIN SESİ 
Besteciler, 1700'lü yıllarda yani opera sanatının olgunlaştığı 
dönemde Osmanlılarla ilgilenmeye başladı. Vivaldi'nin 
Verona'daki karnaval sezonu için bestelediği, Yıldırım Beyazıt'ın 
esaret öyküsü hakkındaki 'Bajazet'bu ilginin sonucuydu. 
1402'deki Ankara Savaşı'nın sonunda Timur'a esir düşen I. 
Beyazıt'ın trajik öyküsü sahneye taşınmaya değerdi. Vivaldi, 
o dönemde kulaktan kulağa aktarılan bu öyküyü bir tiyatro 
oyununda keşfetti ve yeni operası için uygun bir konu bulduğuna 
kanaat getirip kolları sıvadı. 1735 yılında mehter müziğinden 
etkiler taşıyan uvertürü ve kıvrak pasajlarla dolu aryalarıyla 
'Bajazet' hazırdı. Timur'un sarayında geçen bu opera sırf 
en güzel Barok aryalardan 'Sposason disprezzata' için bile 
dinlemeye değer.Burada dikkat çekici bir nokta bulunduğunu 
da belirtmek gerekir: Aslında 'Sposa son disprezzata'Vivaldi 
tarafından bestelememişti. Bu arya GeminianoGiacomelli'nin 
'La Merope' operasına aitti. Ancak tabii ki Vivaldi hırsız değildi. 
Bestecinin yaşadığı dönemde operalarda farklı sanatçıların 
parçalarını uyumlu bir bütünlük oluşturacak şekilde bir araya 
getirmek son derece yaygın bir uygulamaydı ve bu şekilde 
tamamlanan operalara "pasticcio" yani "pastiş" deniyordu.

Bu arada George FridericHaendel'in 'Tamerlano' operası da 
Timur ve Yıldırım Beyazıt hakkındaydı. 

Opera Sahnesinin OsmanlılarıOpera Sahnesinin Osmanlıları
Osmanlı kültürü ve yaşam tarzı Batılıların ilgisini çekmişti. Bundan dolayı özellikle 17’nci ve 18’nci 

yüzyıllarda Osmanlıları konu edinen pek çok opera bestelendi

Özlem ERTAN
Operatik
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MOZART VE SULTAN SÜLEYMAN
Wolfgang Amadeus Mozart'ın 600 eserden müteşekkil 
repertuarında Osmanlıları konu edinen operalara da yer 
vardı. Mesela, adını başkahramanından alan 'Zaide'… Sultan 
Süleyman'ın zamanında Topkapı Sarayı'nın hareminde yaşayan 
cariyelerden biriydi Zaide. Bir gün saraydaki Hıristiyan 
kölelerden birine âşık oldu ve hayatı değişti. Aklına koydu, 
sevgilisiyle birlikte saraydan kaçacaklardı. Mozart, 'Ruhesanft, 
meinholdesLeben' adlı aryasıyla unutulmaz olan bu operayı 
tamamlamadığı için Sultan Süleyman'ın kaçarken yakalanan 
âşıkları serbest bırakıp bırakmadığını kimse bilmiyor.

SELİM PAŞA'NIN SARAYINDA 
Osmanlılar ve opera denince ilk akla gelen eser tabii ki Türkiye'de 
de her fırsatta sahnelenen 'DieEntführungaus dem Serail' yani 
'Saraydan Kız Kaçırma'… Esir alınıp Selim Paşa'nın sarayına 
satılan Constanze ve onu kurtarmak için isim değiştirerek 
İstanbul'a gelen Belmonde'nin birbirinden güzel aryalarla süslü 
kaçış öyküsü, ne kadar güzeldir. Kendisine âşık olan Selim 
Paşa'yı reddeden Constanze'ninzarif aryaları, sarayın kâhyası 
Osman'ın eğlenceli şarkıları, hele hele sevdiği kadını kaçarken 
yakalayan ama sonunda onu affedip sevgilisiyle gitmesine izin 
veren Selim Paşa'ya teşekkür eden koronun final şarkısı...

Derler ki Mozart, Viyana'ya gelen Osmanlı elçileri vasıtasıyla 
duymuş mehter müziğini. Sonra da aklının bir köşesinde yer 
eden bu ritimleri Osmanlıları konu alan eserlerinde kullanmış. 

Bu etkinin doğumlarına vesile olduğu eserlere bakıp da "İyi ki 
böyle olmuş," dememek mümkün değil.

ROSSİNİ'NİN OSMANLILARI 
Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman'ın Doğu'nun ve 
Batı'nın en ünlü Osmanlıları olduğuna kuşku yok. II. Mehmet, 
nam-ı diğer Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u ele geçirip Bizans 
İmparatorluğu'nu tarihin mezarına gömdüğünde, ismi alıp 
yürümüştü Avrupa kentlerinde... İnsanlar korkuyla karışık 
bir merakla söz ediyordu bu genç sultandan. Aradan yıllar 
geçti ama İstanbul fatihinin ünü posta güvercinleri misali 
Batı göğünde uçmaya devam etti. Derken İtalyan besteci 
GioacchinoRossini, o güvercini bacağından yakaladı ve 1820 
yılında 'MaomettoSecondo', Türkçe ismiyle 'II. Mehmet'operasını 
yarattı. Bu güzel opera, II. Mehmet'e onun kim olduğunu 
bilmeden âşık olan Venedikli bir prenses hakkındaydı. Aşk ile 
yurt sevgisi arasında gidip gelen bir kadının içinde debelenip 
durduğu çelişkiler yumağı opera sahnelerinde çözülüyor hâlâ.

Eskiden hareminde yaşadığı Selim'i unutamayan Zaida'nın ona 
kavuşmak için yaşadığı maceraları anlatan 'İtalya'da Bir Türk'ü 
de Rossini yarattı.

Osmanlılar operayı sevdi mi tartışılır ama operanın Osmanlıları 
sevdiği kesin. Özellikle de opera tarihinde Türk sultanlarını ve 
yaşamlarını konu alan daha az tanınmış başka eserler de olduğu 
düşünülecek olursa...
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