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“BAKIRDAN
KIŞ ESİNTİLERİ”

Juli̇an Lupu trompet, Renato Lupu trompet,  
Begüm Gökmen korno, Si̇nan Şi̇rin tuba  

ve Emre Berbergi̇l trombon 

GOLDEN HORN BRASS (BAKIR NEFESLİLER GRUBU) 



Albert Long Hall  Klasik Müzik Konserlerinin gerçekleşmesini mümkün kılan 
ana destekçimiz  T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz.

Ana Destekçi

Ulaşım Destekçisi



BÉLA BARTÓK (1881-1945)

Romen Halk Dansları, Sz. 68 –SÜRE: 8 dakika 

MANUEL PENELLA MORENO (1880-1939) 
El Gato Montés (Vahşi Kedi) operasından Uvertür –SÜRE: 2 dakika 

GUISEPPE VERDI (1813-1901) 
Aida operasından “Zafer Marşı” –SÜRE: 6 dakika 

GEORGES BIZET (1838-1875) 
Carmen operası süitinden “Uvertür”, “Habanera” ve “Toreador Şarkısı” 
–SÜRE: 6 dakika

JOEL HUN 
“Classical Medley” –SÜRE: 3 dakika 

GERARDO MATOS RODRÍGUEZ (1897-1948) 
“La Cumparsita” –SÜRE: 3 dakika 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
Küçük Bir Gece Müziği –SÜRE: 2 dakika 
Allegro

LEROY ANDERSON (1908-1975) 
“Bugler’s Holiday” –SÜRE: 3 dakika 

ARA 

MATT KINGSTON (1980) 
“A Russian Fantasy” –SÜRE: 4 dakika 

JOSEPH KOSMA (1905-1969) 
“Autumn Leaves” –SÜRE: 4 dakika 

Anonim 
“Die Bänkelsängerlieder” –SÜRE: 3 dakika 

GRIGORAȘ DINICU (1889-1949) 
“Hora Staccato” –SÜRE: 3 dakika 

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
“Ave Maria” –SÜRE: 4 dakika 

BART HOWARD (1915-2004) 
“Fly Me to the Moon” –SÜRE: 4 dakika 

ÁSTOR PIAZZOLLA (1921-1992) 
“Oblivion” –SÜRE: 4 dakika  

P R O G R A M

Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Konserlerimizde ses ve görüntü kaydı yapılması, konser esnasında  fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır.



GOLDEN HORN BRASS
2004 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan Golden Horn Brass Türki-

ye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi. Dev bir orkestranın 

gücünü kendilerinde toplamış bu bileği ve nefesi kuvvetli çekirdek ekip, 

bir araya geldikleri günden beri çalgılarındaki ustalıklarıyla en hassas, en 

kırılgan, billursu tınıları ile müziği adeta altın bir kumaş gibi örüyor. 

Hem orkestra repertuvarında, hem de eğitim alanında uzmanlaşmış seçkin 

müzisyenlerden oluşan topluluk, her konserlerinde karşımıza son derece 

zengin bir programla çıkıyor. Titizlikle hazırladıkları bu programların içinde 

Barok dönem ve klasik dönem eserlerinin yanı sıra, unutulmaz caz ve pop 

şarkıları, ayrıca halk ezgilerinin sofistike düzenlemeleri yer alıyor. 

Yıllardır verdikleri eser siparişleriyle birçok Türk bestecisi için motivasyon 

kaynağı olan beşli, bir yandan da “eğitim konserleri” başlığı altında uzun 

yıllardır sürdürdükleri ve genç kitleleri müzikle buluşturup yetiştirmeyi 

hedefleyen etkinlikleriyle müziğin toplumsallaşmasına katkıda bulunuyor. 

Andante dergisinin 2014’te beşincisini düzenlediği Donizetti Klasik Müzik 

Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” seçilen Golden Horn Brass, 

yurt içindeki sayısız konserin yanı sıra, yurt dışındaki birçok prestijli 

organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. 



JULIAN LUPU trompet

Romanya doğumlu Julian Lupu, George Enescu Akademisi’nde Ioan Rusu 

ile çalıştı. Diplomasını solo trompet ve pedagoji dallarında aldı. Bayreuth ve 

Köstence’de trompet kurslarına katıldı. 

Serge Baudo, Alexander Dimitriev, Massimo Freccia, Jean Fournet, Howard 

Griffiths, Peter Gülke, Ernest Martinez Izquierdo, Karl Anton Rickenbacher, 

Gennady Rozhdestvensky, Nello Santi, Emil Tabakov, Gürer Aykal, Yoel Levi 

ve Vladimir Ashkenazy gibi ünlü şeflerle birlikte konserler gerçekleştirdi. 

Ekim ve Kasım 2008’de Çukurova Devlet Senfoni ve Bursa Devlet Senfoni 

eşliğinde J. G. B. Neruda ve A. Vivaldi konçertolarını seslendirdi. 2009’da 

Bilkent Senfoni ile Şostakoviç Piyano ve Trompet Konçertosu’nu Gürer Aykal 

yönetiminde seslendirdi. 

Napoli, Firenze, Parma, Palermo, Milano, Oradea, İaşi, Arad, Cluj, Bükreş, 

Rennes, Paris, Marsilya, Lozan, Sion, Zürih, Köln, Düsseldorf, Hamburg, 

Bamberg, Hannover, Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Adana, Barselona, 

Madrid, Murcia, Valensiya ve Tokyo’da konserler verdi. 1989, 1991, 1992 

yıllarında Köstence Ulusal Yorum Yarışmaları’nda ve 1990’da Bayreuth'ta 

ödüller derledi. 

Hayli geniş bir repertuvara sahip sanatçının Joseph Haydn, Wenzel Pichl, 

Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi ve Sergey Rahmaninof kayıtları 

bulunmakta. 

Halen Bilkent Senfoni Orkestrası’nda solo trompet ve grup şefliği görevlerini 

sürdüren Julian Lupu; aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne 

Sanatları Fakültesi’nde öğretim görevlisidir.



RENATO ALEXANDRU LUPU trompet

Romanya’da müzisyen bir aileye doğdu. 7 yaşında piyano öğrenimine başladı. 

2000 yılında ailesiyle Türkiye’ye yerleşti. Kısa bir süre sonra babası Julian 

Lupu ile trompet çalışmalarına başladı. 2001’de Bilkent Üniversitesi Müzik ve 

Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu’na kabul edildi. Alison Balsom 

ve Gabor Bodolczki’nin ustalık sınıflarına katıldı. 

Aynı yılın Nisan ayında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde bir konser 

verdi. 2007'de Bilkent Senfoni Orkestrası ile, 2008’de Çukurova Devlet Senfoni 

ve Bursa Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde Julian Lupu ile birlikte çaldı. 

Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra, misafir sanatçı olarak Bilkent 

Senfoni, Bursa Devlet Senfoni, Çukurova Devlet Senfoni, Antalya Devlet 

Senfoni, Anadolu Senfoni, Hacettepe Akademik Senfoni Orkestralarında; ayrıca 

2009 yılında Işın Metin yönetimindeki Türk-Yunan Gençlik Orkestrası’nda ve 

Cem Mansur yönetimindeki Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası’nda görev aldı, 

turnelere katıldı. 2010’da “Brassissimo” kentet ile Bilkent Gençlik Senfoni 

Orkestrası eşliğinde konser verdi. 

Halen yüksek lisans öğrencisi olan Renato Alexandru Lupu, trompet öğreni-

mine Julian Lupu ile devam etmekte. Bilkent Senfoni, Ankara Gençlik Senfoni 

ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestralarında çalışmalarını sürdürmekte. 



BEGÜM GÖKMEN korno

Begüm Gökmen korno öğrenimine başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik ve 

Sahne Sanatları Fakültesi’nde Prof. Mahir Çakar’ın sınıfından yüksek şeref 

derecesi ile mezun oldu. Almanya’nın Cloppenburg kentinde düzenlenen 

korno sempozyumuna katıldı. 1997 yılında Almanya’nın Bayreuth kentinde 

yapılan Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası’nın sınavlarını kazanarak, 

bu orkestrada arka arkaya üç defa burslu olarak çaldı ve Christian Lampert ile 

çalışma şansına erişti. Aynı zamanda California Üniversitesi Müzik Bölümü 

dekanı ve orkestra şefi olan Larry Livingston’ın sağladığı bursla Amerika’daki 

Idyllwild Festival Orkestrası’nda çaldı. 

Yurt dışında birçok atölye çalışması ve gençlik orkestrası kampına katıldı. 

Yüksek lisans öğrenimini Mimar Sinan’da Cem Köse, sanatta yeterlik 

derecesini ise yine Mimar Sinan’da piyanist Selen Bucak ile tamamladı ve 

yakın zamanda Doçent unvanını aldı. 

Akbank Oda, Cemal Reşit Rey Senfoni, İstanbul Filarmoni, Tekfen Filarmoni, 

Millî Reasürans ve Borusan Filarmoni gibi orkestralarda görev aldı. 2004’te 

Türkiye’nin ilk uzun soluklu bakır üflemeliler grubu Golden Horn Brass’i 

kurarak bir ilke imza attı ve bu grubun kurucu üyesi olarak konserlerine 

devam etti. 2008 yılında Avusturya’dan gelen Sonus Brass tarafından seçilerek 

Avusturya’nın 5 şehrinde konserlerde yer aldı. 

Begüm Gökmen 2004 yılından beri Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’nda çalışmakta; ayrıca ilköğretim okullarında ve Anado-

lu’nun çeşitleri kentlerinde bakır nefesli çalgıları tanıtmak amaçlı konserler 

düzenlemekte. 



SİNAN ŞİRİN tuba

1989 İzmir doğumlu Sinan Şirin, 2003 yılında bando okullarında euphonium 

ve tuba öğrenimine başladı. 2013 yılında İstanbul Ünversitesi Devlet 

Konservatuvarı’na girerek Yılmaz Alkan’ın öğrencisi oldu. Aynı okulda Aycan 

Teztel ile oda müziği ve tuba öğrenimine devam eden sanatçı, 2015 yılından 

beri Golden Horn Brass’in daimi tubacısıdır. 

EMRE BERBERGİL trombon 

1987 Konya doğumlu Emre Berbergil, 2001-2010 yılları arasında askerî 

bandolarda profesyonel öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi Devlet Kon-

servatuvarı’nın sınavlarını kazanarak Murat Demiral’ın öğrencisi oldu. 

Öğrenimine daha sonra Aycan Teztel ile devam etti. Bu süreçte Erden Bilgen, 

Gökay Gökşen ve Murat Demiral ile oda müziği çalıştı. Jacques Mauger, Yılmaz 

Alkan, Ahmet Yaldız ve Bedi Durham’ın ustalık sınıflarına katıldı. 

ModeArt Trombone Quartet, Agathon Brass ve Istanbul Trombone Quartet 

ile oda müziği çalışmalarına devam eden Emre Berbergil, 2014 yılından beri 

Golden Horn Brass grubunun sabit üyesi. Ayrıca halen İstanbul Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans öğrenimi görmekte. 



MANUEL PENELLA MORENO   
1880-1939

İspanyol besteci Manuel Penella Moreno, yine 

besteci Manuel Penella Raga’nin oğludur. Kizi 

Magdalena Penella Silva politikaci Ramón Ruiz 

Alonso ile evlenmiştir ve bu evlilikten doğan 

Emma Penella, Elisa Montés ile Terele Pávez 

birer kadin oyuncu olmuştur. 

El Gato Montés (Vahşi Kedi) 3 perdelik bir 

operadir. İspanyolca librettosu yine besteci 

tarafindan kaleme alinmiştir. İlk temsili 

23 Şubat 1916’da Valensiya’daki Teatro 

Principal’da gerçekleşen eser İspanyolca 

dilinin konuşulduğu bütün ülkelerde büyük 

ses getirmiş, 2700 kere sahneye konmuştur. 

İngilizce dilindeki versiyonu olan The Wild Cat 

1921’de New York Park Theater’da sahneye 

konmuş, orkestrayi besteci yönetmiştir. 

Güzeller güzeli bir çingene kizi için karşi 

karşiya gelen bir matador ile kanun kaçaği 

bir haydutun hikâyesini anlatan oyunda, 

matador Rafael rolünü şimdilerde Los 

Angeles Operasi’nda Plácido Domingo 

seslendirmektedir. 

GUISEPPE VERDI    
1813-1901

Donizetti’den sonra İtalyan opera tarihini 

inşa etmeye devam eden, Romantik İtalyan 

operasinin en önemli bestecidir. La Traviata, 

Il Trovatore, Don Carlos, Rigoletta, Aida, 

Otello, Talihin Kudreti ve Falstaff gibi 

operalari ile her zaman gündemde kalmiş; 

güzel ve dokunakli melodileri, dramatik 

etkinliği ile orkestra tarihinin geleneğini 

zenginleştirmiştir. 

Verdi’nin büyük operasi Aida ilk kez 24 Aralik 

1871’de, Hidiv İsmail’in Süveyş Kanali’nin 

açilişi şerefine Kahire’de inşa ettirmiş olduğu 

Hidiv Opera Evi’nde sahneye konmuştur. 

Eserin ikinci perdesinde yer alan ve bu akşam 

Golden Horn Brass’ten dinleyeceğimiz Zafer 

Marşı, Radames’in Etiyopyalilari yendikten 

sonra Misir ordusuyla evine dönüşünü 

betimlemektedir.

GEORGES BIZET   
1944

Paris’te doğan Bizet’nin babasi şan öğretmeni, 

annesi ise yetenekli bir piyanisttir. 10 yaşinda 

Paris Konservatuvari’na giren Bizet, ilk 

bestesini 12 yaşinda yazmiştir. 19 yaşinda 

Clovis et Cotilde adli kantatiyla Büyük Roma 

Ödülü’nü kazanmiş; 3 yil Roma’da yaşamiş 

ve Paris’e geri döndüğünde İnci Avcıları ile 

Perth’li Güzel Kız (La Jolie Fille de Perth) adli 

iki opera bestelemiştir. 

Bizet'nin 4 perdelik operasi Carmen konusunu 

Mérimée'in ayni adi taşiyan kisa romanindan 

almaktadir. Librettosu Meilhac ve Halévy 

tarafindan yazilan eser ilk kez 1875'te Opéra-

Comique’te sahnelenmiştir. Ancak konusu 

gereği ahlak ilkelerine ayrkiri, ayrica yüzeysel 

ve üstünkörü bulunmuştur. Bu ağir eleştirileri 

kaldiramayan Bizet 3 ay sonra, daha 37 

yaşindayken hayata gözlerini yummuş, eserin 

kisa zaman sonra kazanacaği büyük başariya 

şahit olamamiştir. 



JOEL HUN   

Doğum tarihi bilgisine ulaşamadiğimiz 

Güney Koreli besteci ve aranjör Joel Hun, 

bakir üflemeliler için düzenlemeler yazmiş; 

Suwon Şehri Kurtuluş Ordusu Orkestrasi’na 

şeflik yapmiş; bakir üflemeliler alaninda 

uzmanlaşmiş; kilise ayinleri ve saksofon 

dörtlüleri için yazdiği düzenlemeleri bir 

kitapta toplamiştir. 

Joel Hun’un düzenlediği Classical Medley 

Çaykovski 1. Piyano Konçertosu’nun 

ana temasi ile başlayip, Wilhelm Tell 

Uvertürü’nün temasina geçen ve son olarak 

Offenbach’in kan-kan dansi ile sona eren bir 

potpuridir.

GERARDO MATOS RODRÍGUEZ   
1897-1948

Halk arasinda Becho diye de bilinen Uruguayli 

besteci ve gazeteci Gerardo Matos Rodriguez 

Montevideo’daki kabare mekâni Moulin 

Rouge’un sahibinin oğludur. Mimarlik 

okurken besteler yazmaya başlar. La 

Cumparsita adli tangosuyla ünlenir. Müzik 

kariyeri boyunca bütün Avrupa’yi turlar, bir 

süre Paris’te yaşar. Almanya’da Uruguay 

konsolosu olarak görev yapar. Tiyatro oyunlari 

için müzikler yazar. Bestecinin diğer tangolari 

arasinda şunlari sayabiliriz: “Che papusa, oí”, 

“Son grupos”, “Yo tuve una novia”, “Cuando 

bronca el temporal”, “Hablame”, “Pobre 

corazón”, “Haceme caso a mí”, “Canto por 

no llorar”, “Rosa reseca”, “Botija linda”, 

“El pescador”, “Te fuiste, ¡ja, ja!”, “Adiós 

Argentina”, “Mi provinciana”, “La milonga 

azul”, “Dale celos”, “Raspail”, “Mocosita”, 

“La muchacha del circo” ve “San Telmo”. 

Rodriguez tüm zamanlarin en ünlü tango 

parçasi La Cumparsita’yi 1916 yilinda, 

Uruguay Öğrenciler Federasyonu binasindaki 

bir piyanonun başinda yazmiştir. Eserin 

adi comparsa (karnaval) sözcüğünden 

gelmektedir; yani esasinda tango değil, bir 

karnaval marşidir. Ancak şef ve piyanist 

Roberto Firpo, içine kendi iki tangosundan 

("La Gaucha Manuela" ve "Curda Completa") 

ve Giuseppe Verdi’nin Il Trovatore 

operasindaki "Miserere" aryasindan kesitler 

ekleyerek bu marşi ölümsüz bir tango klasiğine 

dönüştürmüştür. Daha sonralari Pascual 

Contursi ve Enrique Pedro Maroni tarafindan 

yapit için sözler kaleme alinmiştir.

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
1756-1791

Müzik tarihinin dâhi çocuğu Salzburg’lu 

Wolfgang Amadeus Mozart, kisacik yaşamina 

siğdirdiği 600’den fazla yapitla insanliğa 

kocaman bir hazine sunmuştur. Pek çok yapitini 

bir sipariş üstüne yazmiş, ne var ki hep ideal 

bir dinleyici kitlesi ve çok yetenekli bir yorumcu 

topluluğu düşlemiştir. Nüktesi, çocuksu coşkusu, 

yalinliği, dinleyiciyi kavrayiveren tilsimi ve tüm 

bunlarin ardindaki derin düşüncesi, onu nice 

besteciden ayricalikli kilar. 

Mozart’in 1787’de, aslinda yayli çalgilar beşlisi 

için bestelediği ve Küçük Bir Gece Müziği 

adini verdiği serenad, onun en çok çalinan 

eserlerindendir. Bestecinin az sayidaki mutlu 

günlerinde ortaya çikan bu eser, büyük bir 

ustaliği ve olgunluğu yansitir. Ritim, biçim 

ve anlatim açikliğinin yani sira, eşsiz melodi 

zenginliği, klasik formda romantik küçük bir 

senfoniyi andirir. Eserin ikinci menüeti sebebi 

bilinmeyen bir şekilde kaybolmuştur, o yüzden 

alişilmişin aksine tek menüeti vardir.



LEROY ANDERSON 
1908-1975

İsveç asilli Amerikali bestesi Leroy Anderson 

ilk piyano derslerini kilise orgcusu annesinden 

almiş; öğrenimine New England Müzik 

Konservatuvari’nda devam etmiştir. 

Harvard’da armoni, kontrpuvan, kanon-füg, 

orkestrasyon, kompozisyon ve kontrbas 

okumuş; ayrica Henry Gideon ile org çalişmiştir. 

Phi Beta Kappa seçilerek ABD akademisyenler 

dünyasinda şeref listesine alinan besteci, East 

Milton Congregational Church’te orgculuk 

ve koro şefliği yapmiş; Harvard Üniversitesi 

Bando’sunu yönetmiş; Boston’daki çeşitli 

dans orkestralarinin şefi ve aranjörü 

olmuştur. 1936’da şefliğini üstlendiği Boston 

Pops Orchestra için Jazz Pizzicato ile Jazz 

Legato'yu yazarak bestecilik kariyerine adim 

atmiştir. Askere gittiğinde, hemen hemen tüm 

İskandinav dillerini bildiği için İzlanda’da 

çevirmen olarak görev yapmiş; çok geçmeden 

Pentagon’un İskandinavya İstihbarat biriminin 

başina getirilmiştir. Ayrica Kore Savaşi’nda 

yedek subay olarak görev yapmiştir. Yine de 

beste yazmayi birakmamiş; “Blue Tango”, 

“Sleigh Ride” ve “The Syncopated Clock” 

gibi şarkilariyla satiş rekorlari kirmiştir. 

Ayrica “The Typewriter”, “Bugler's Holiday” 

ve “A Trumpeter's Lullaby” gibi orkestra 

minyatürleri bestelemiş; birçok eserini dünya 

televizyonlarinda kullandirtmiştir. 

Parlak, neşeli ve enerjik bir parça olan 

“Buglers' Holiday” Amerikalilarin 

tabiriyle bir yari-klasik müzik eseri ya da 

İngilizlerin tabiriyle “hafif müzik” eseridir. 

Pops Orkestrasi’nin üç trompetçisi için titizlikle 

tasarlanmiş bu şenlikli eserde, solistler tipki 

birer borazanci gibi birbirine seslenmektedir. 

MATT KINGSTON  
1980

İngiltere’de yaşayan Matt Kingston çok 

yönlü ve üretken bir bestecidir. Çoğunlukla 

kendi kendini yetiştirmiş olan sanatçi, ilk 

bestelerini 7 yaşinda yazmaya başlamiştir. 

20’li yaşlarinin başinda Yeni Zelandali besteci 

Jaz Coleman’in asistanliğini yaparak hem 

popüler hem klasik müzik alaninda bilgi ve 

deneyimini derinleştirmiştir. Aralarinda Çek 

Filarmoni Orkestrasi üyelerinin de bulunduğu 

pek çok müzisyenle çalişma imkâni bulmuştur. 

Bugüne kadarki kariyerinde 400’ün üzerinde 

eser için düzenleme yazan Kingston, özellikle 

bakir üflemeli topluluklarina ve öğrencilere 

odaklanmiştir. Düzenlemeleri katedrallerden 

rugby stadyumlarina ve televizyon 

programlarina geniş bir mecrada kullanilmiştir. 

Bakir ve tahta üflemeli öğrencileri için 

başlangiç metod kitaplari kaleme almiştir. 

Ayrica Matthew Coleridge mahlasiyla koro 

müzikleri yazmiştir. 

Kingston’in 13 yil önce düzenlediği A Russian 

Fantasy Mussorgsky’nin Bir Sergiden 

Tablolar adli eserindeki “Promenade” 

(Yürüyüş) ve “The Great Gate of Kiev” (Kiev’in 

Büyük Kapisi) adli bölümlerden melodiler, 

ayrica “Kalinka”, “Katyuşa” ve “Polyuşka 

Polye” adli popüler Rus halk parçalarindan 

ezgiler içermektedir. 



JOSEPH KOSMA 
1905-1969

Budapeşte doğumlu Joseph Kosma (József 

Kozma) stenografi ve daktilo eğitmeni bir 

anne babanin oğludur. Ünlü ressam-fotoğrafçi 

László Moholy-Nagy ve orkestra şefi Georg 

Solti anne tarafindan akrabalaridir. 5 yaşinda 

piyano dersleri almaya başlamiş, 11 yaşinda 

ilk operasi Christmas in the Trenches’i 

yazmiştir. Budapeşte Müzik Akademisi’nde 

Leo Weiner, Liszt Akademisi’nde Béla Bartók 

ile çalişmiş, kompozisyon ve orkestra şefliği 

alanlarinda çift diploma almiştir. Burslu 

okumaya gittiği Berlin’de Bertolt Brecht ve 

Helene Weigel ile tanişmiştir. 1933’te Berlin’de 

tanişip evlendiği müzisyen eşiyle Paris’e 

taşinmiş; bu şehirde ahbap olduğu Jacques 

Prévert’nin şiirleri üzerine müzik yazmiş; bu 

müzikleri ünlü şarkicilarla kaydetmiş, büyük 

ün kazanmiştir. Ayrica Jean Renoir'in La 

Grande Illusion (1937), La Bête Humaine 

(1938) ve La Règle du jeu (1939) gibi filmleri 

için müzikler yazmiştir. 

Kosma imzali “Autumn Leaves” adli 

klasikleşmiş caz şarkisinin esas adi "Les 

feuilles mortes"dur ve orijinal Fransizca sözleri 

şair Prévert tarafindan yazilmiştir. 1945 tarihli 

şarkinin melodik esin kaynaği Roland Petit 

için yazilmiş Rendez-vous adli baledir. Şarki 

ilk kez 1946 yilinda, Les Portes de la Nuit 

adli filmde, Yves Montand ve Irène Joachim 

tarafindan seslendirilmiştir. Şarkinin bugün 

bildiğimiz İngilizce sözleri ise Johnny Mercer 

tarafindan kaleme alinmiştir. 

ANONİM BİR ESER

Die Bänkelsängerlieder’in Barok dönemde, 

yaklaşik 1684 yilinda bestelendiği 

düşünülmektedir. Eserin notalari 1880 

yilinda bir açik artirmada ortaya çikmiştir. 

Orijinalinde alto kornet, tenor kornet ve tenor/

bas tek sürgülü trombon için yazilmiş olan 

eseri Daniel Speer (1636-1707) adli Alman bir 

bestecinin yazdiği düşünülmektedir. 

Eser tahminen 1600’lü yillarda, gittiği 

kasabanin bir tavernasi, sokaği ya da 

meydaninda önüne gelen herhangi bir bankin 

üzerine çikip halka seslenen dönemin gezgin 

müzisyenlerine gönderme yapmaktadir. 



GRIGORAȘ DINICU 
1889-1949

Bükreşli besteci ve keman virtüozu Grigoraș 

Ionică Dinicu, Bükreş Konservatuvari’nda 

Dumitru Georgescu-Kiriac’in öğrencisi olmuş. 

Viyana Konservatuvari’ni da kazanmiş, 

ancak Romanyali olduğu için okula kabul 

edilmemiştir. Daha sonralari “Romanyali 

Roma” politik hareketine katilmiştir. 1906-

1946 yillari arasi popüler müzik konserleri 

yönetmiş, solist ve şef olarak turnelere çikmiş; 

bir yandan gece kulüpleri, oteller, lokanta 

ve kafelerde hafif müzik eserleri çalmiştir. 

Bestelerinin çoğunu esasinda keman ve piyano 

için yazmiştir. Bu akşam dinleyeceğiniz en 

ünlü eseri “Hora Staccato” dişinda “Hora 

mărțișorului” (1 Mart Bayrami şarkisi), 

“Ceasornicul” (Saat) ve “Căruța poștei”  

(Posta Vagonu) adli eserleriyle de ses 

getirmiştir. Caz dünyasinin ünlü manuş keman 

ustasi Stéphane Grappelli, Dinicu’nun en 

büyük hayranlarindandir. 

Dinicu’nun 1906’da, Bükreş Konservatuvari 

mezuniyet sinavi için yazdiği “Hora Staccato” 

bir vitüozite gösterisi parçasidir. Bu hizli ve 

kisa eser, özellikle 1932’de Jascha Heifetz 

tarafindan yapilan düzenlemesiyle keman 

konserlerinin favori bis parçalari arasinda 

yerini almiştir. Yayin hem üst hem alt kismiyla 

staccato (kesik kesik çaliş tekniği) marifeti 

gerektirir. Roman hora stilinde yazilmiş, kisa 

ve son derece hizli eserin her bir notasi net ve 

kivrak bir biçimde sesletilmelidir. 

FRANZ SCHUBERT 
1797-1828

Çek asilli bir babadan ve Polonyali bir anneden 

dünyaya gelen Franz Peter Schubert, 19. 

yüzyilin en büyük bestecilerinden ve gelmiş 

geçmiş en duyarli şarki yazarlarindan 

biridir. Otuz bir yillik yaşamina siğdirdiği 

8 senfoni, pek çok şarki, oda müziği yapiti 

ve piyano parçalariyla Romantik ruhun ilk 

temsilcilerinden biridir. Mozart’tan bile kisa 

yaşayan Avusturyali sanatçi, çok erken yaşta 

bestecilik olgunluğuna erişmiştir. Lied’leri, 

Bitmemiş Senfoni’si ve Alabalık Beşlisi ile 

müzik tarihinde unutulmaz bir yeri vardir. 

Schubert’in 1825’te Walter Scott’un epik şiiri 

“The Lady of the Lake” üzerine yazdiği yedi 

şarkidan üçüncüsü bugün Ave Maria adiyla 

bilinmektedir. Çok ünlü olan ve her çalgi ve 

ses için düzenlemeleri yapilan şarkinin daha 

sonra yazilan değişik sözlerinin orijinal şiirle 

çok bir bağlantisi yoktur. Orijinal şiirde Kral 

James'e baş kaldirdiği için sürgüne giden 

babasini yalniz birakmayip, onunla birlikte 

yola çikan ve Goblin mağarasinda kalan Ellen 

Douglas karakteri anlatilmaktadir. Ave Maria 

şarkisinda ise Roderick Dhu adli kumandan 

savaşçilariyla dağlari aşarken Ellen’in bir 

arpist eşliğinde Meryem Ana’ya çağri olarak 

söylediği şarkiyi duyar. Eser ilk seslendirisinde 

Avusturya’nin Steyregg kentindeki Kontes 

Sophie Weissenwolff’a ithaf edilmiştir. Roma 

Katolik Klisesi’nde Meryem Ana’ya okunan 

duanin sözleri, sanilanin aksine, Schubert’in 

melodisine sonradan adapte edilmiştir. 



BART HOWARD 
1915-2004

Bart Howard müzik kariyerine 16 yaşinda 

eşlikçi olarak adim atmiş; Mabel Mercer, 

Johnny Mathis ve Eartha Kitt gibi isimler için 

ve de kabarelerde çalmiş; Cole Porter ile ortak 

şarkilar yazmiştir. Yaşami boyunca kendi 

adiyla 49 şarkiya imza atmiştir. Bunlarin 

arasinda "Let Me Love You", "On the First 

Warm Day", "One Love Affair", "Be My All", 

"The Man in the Looking Glass", "My Love 

Is a Wanderer", "Who Wants to Fall in Love" 

ve "Don't Dream of Anybody But Me"yi 

sayabiliriz. 

Ancak Howard’in adini caz tarihine altin 

harflerle işleyen esas şarki "Fly Me to the 

Moon" olmuştur. Aslinda bir kabare baladi 

olan bu valsin ilk adi “In Other Words”tür. İlk 

kez 1954 yilinda, Felicia Sanders tarafindan 

Manhattan’daki "Blue Angel" adli kulüpte 

seslendirilen şarki sonralari Peggy Lee 

tarafindan Ed Sullivan Show’da seslendirilince 

ünlenmiş; Frank Sinatra, Tony Bennett, Ella 

Fitzgerald, Nancy Wilson, Della Reese, Bobby 

Womack, Diana Krall ve nicesi tarafindan 

plağa kaydedilmiştir. 

ÁSTOR PIAZZOLLA 
1921-1992

Arjantinli tango bestecisi ve bandoneoncu 

Piazzolla’nin eserleri, geleneksel tangoya 

sunduğu yeniliklerle özleşir. Piazzolla’nin 

caz ve klasik müziklerden esintiler getirdiği 

yeni anlayişi, “Nuevo tango” (yeni tango) 

olarak anilir. Piazzolla, bandoneon virtüozu 

olarak, bestelerini çeşitli konserlerde 

seslendirmiştir. Onlarca albümü olan besteci, 

tango dünyasinda çok sevilmesinin yani sira, 

tüm klasik müzikseverlerin de vazgeçilmezleri 

arasinda yer alir. 

Hüzünlü ve duygulu bir tango parçasi olan 

Oblivion’u Piazzolla 1984’te Fransiz-Arjantin 

ortak yapimi bir film olan IV. Henry için 

vokalli olarak bestelemiştir. 1985’ten sonra 

Piazzolla ile Milva Fransa’da verdikleri 

konserlerde bu eseri Fransizca sözleri ve 

J’oubliais (Unuttum) başliğiyla sik sik 

yorumlamiştir. 



KUZEY  
DENİZİNDEN 2 1

K A S I M
Ç A R Ş A M B A

1 9 : 3 0
BRAHMS TRIO 

Natalia Rubinstein piyano 
Nikolai Sachenko keman 
Kirill Rodin viyolonsel 
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