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“KARŞIYAKA’DAN
BOĞAZİÇİ’NE”
KARŞIYAKA ODA ORKESTRASI (KODA)
şef Rengim

Gökmen

Ana Destekçi

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

Ulaşım Destekçisi

PROGRAM

EDWARD ELGAR (1857-1934)
Introduction ve Allegro, Op. 47 –SÜRE: 13 dakika
AHMED ADNAN SAYGUN (1907-1991)
Oda Konçertosu (Concerto da Camera), Op. 62 –SÜRE: 25 dakika
Allegro / Lento / Animato

ARA
PİYOTR İLYİÇ ÇAYKOVSKİ (1840-1893)
Yaylı Çalgılar için Serenat, Do Majör, Op. 48 –SÜRE: 30 dakika
Pezzo di forma di Sonatina: Andante ma non troppo-Allegro moderato / Valse. Moderato
/ Elégie. Larghetto elegiaco / Finale (Tema Ruso): Andante-Allegro con spirito

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

KARŞIYAKA ODA ORKESTRASI (KODA)
Türkiye’nin ilk ilçe belediyesi orkestrası ve Eskişehir’den sonra devlet ya da
üniversite adı taşımayan ikinci büyük müzik topluluğu olan Karşıyaka Oda
Orkestrası (KODA) Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın
girişimleriyle 2014 yılında kuruldu. Çalışmalarına kesintisiz devam eden
orkestrada genç sanatçılara da yeni bir iş sahası sunuldu.
Bugün Hakan Şensoy’un müzik yönetmenliğinde, Oğuzhan Kavruk’un müzik
danışmanlığında ve Tevfik Rodos’un sanat koordinatörlüğünde çalışmalarını
yürüten topluluk, şef Prof. Rengim Gökmen’in engin deneyimlerinden
yararlanmakta.
İster yerli, ister yabancı, ister adını perçinlemiş, ister genç olsun, birçok şef
ve soliste kucak açan oluşum bugün yurt içi ve yurt dışı konserleriyle yoluna
devam etmekte. Ayrıca kendi üyeleri ile oluşturduğu oda müziği gruplarıyla,
müzikal deneyim dağarcığına derinlik katmakta.

RENGİM GÖKMEN şef
Rengim Gökmen 19 Ağustos 1955’te Ankara’da doğdu. Müziğe küçük
yaşlarda annesi opera sanatçısı Muazzez Gökmen’in denetiminde başladı;
piyano ve kompozisyon çalışmalarını Ankara Devlet Konservatuvarı’nda
Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin (piyano), İlhan Baran ve Ahmet Adnan
Saygun (kompozisyon) ile tamamladıktan sonra, orkestra şefliği öğrenimi
görmek için Türk Hükümeti tarafından İtalya’ya gönderildi.
Roma Santa Cecilia Konservatuvarı, daha sonra Siena Accademia Chigiana
ve Santa Cecilia Yüksek Müzik Akademisi şeflik bölümlerinden Franco
Ferrara’nın öğrencisi olarak birincilikle mezun oldu. Bu sırada Türkiye’de
başlamış olduğu keman ve yaylı çalgılar tekniği üzerine çalışmalarını
İtalya’da 6 yıl boyunca O. Vicari ile sürdürdü. Avusturya, İngiltere ve
Hollanda’da orkestra şefliği üzerine ileri çalışmalar yaptıktan sonra 1980
yılında katıldığı “Gino Marinuzzi” San Remo Uluslararası Şeflik Yarışması’nı
kazanarak büyük başarı elde etti. Daha sonra Avrupa’nın hemen hemen
bütün ülkelerinde, ABD’de ve Güney Amerika’da konserler yönetti.
1988’de İtalya Hükümeti tarafından “Cavalleria” nişanı ile onurlandırıldı.
1991’de TÜTAV tarafından Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımına katkıları
için ödüllendirildi. 1995’te Kültür Bakanlığı tarafından “Yılın En İyi Şefi”
seçildi. 1998’de Devlet Sanatçısı ilan edildi. 1999’da Cumhurbaşkanlığı
Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı ile onurlandırıldı. 2010’da Andante
dergisinin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri Töreni’nde “Yılın
Orkestra Şefi ve Müzik Kurumu Yöneticisi” ödüllerini aldı.
1984-89 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik
Yönetmeni, 1992-95 ve 2007-2014 yılları arasında Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu görev dönemleri sırasında Aspendos
Opera ve Bale Festivali’ni başlattı; Ulusal Eskişehir Opera ve Bale Günleri,
Uluslararası İstanbul Opera Festivali ve Uluslararası İstanbul Bale
Yarışması’nın mimarları arasında yer aldı. 1991-2006 yılları arasında
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müzik Yönetmeni olarak görev yaptığı
sırada sayısız konser, kayıt, yurt içi ve yurt dışı turneler gerçekleştirdi.
2016’da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat
Yönetmenliği’ne tekrar atanan Prof. Rengim Gökmen, halen
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesidir ve
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Yönetmenidir.

EDWARD ELGAR
1857-1934

yaylılar orkestrası için çok katmanlı senfonik
bir şiir olarak kurgular. Eserin yazımı 1905’te
biter ve gerçekten de Londra Senfoni tarafından
tüm eserlerin Elgar’a ait olduğu bir konserde

Handel ve Purcell’den sonra gelen en önemli

ilk seslendirişi gerçekleştirilir. Ancak eser 2.

İngiliz besteci sayılan Elgar, 19. yüzyıl ile 20.

Dünya Savaşı’na dek konser programlarının

yüzyıl müziğini birbirine bağlayan bir mihenk

hep kıyısında köşesinde kalır. Bunun sebebi

taşıdır. Küçük yaşta babasından piyano, org

olarak eserin dönemin orkestra yaylıları için

ve keman eğitimi alan besteci bunun ötesinde

fazla karmaşık oluşu gösterilmektedir. Elgar

kendi kendisini yetiştirmiş, besteciliğin yanı

eseri, kendisine Yale Üniversitesi’nden müzik

sıra, yerel orkestralar yönetmiş ve pek çok

alanında fahrî doktora unvanı verilmesini

öğrenci yetiştirmiştir. Büyük ses getiren ve

sağlayan Samuel Sanford’a ithaf etmiştir.

Alman şef Richter tarafından başyapıt olarak
nitelendirilen Enigma Çeşitlemeleri’nden
sonra yirminci yüzyılın ilk on yılında besteci

AHMED ADNAN SAYGUN
1907-1991

olarak en verimli dönemini yaşamıştır. Bu
dönemde yazdığı marşlardan biri olan “Land
of Hope and Glory” İngiltere Millî Marşı’ndan
sonra en çok çalınan marş olmuştur. Çok yakın
bir dostunun ölümü sonrası geçirdiği felç ve
patlak veren Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı
melankoli Edgar’ın içine kapanmasına yol
açmıştır. Bu dönemde en derin ve hüzünlü oda

İzmir’de doğan Ahmed Adnan Saygun,
çoksesli müziğimizin öncülerinden birisidir.
Etnomüzikolog ve öğretmen olarak da Türk
müziğine hizmet etmiştir. Mod öncesi ve mod
içi müzikler üzerine yaptığı araştırmalar, bugün
Türkiye’deki çoksesli müzik çalışmalarına ışık

müziği eserlerini yazmıştır.

tutmuştur. Yapıtlarının tümü modal yapıda,

Elgar’ın Introduction ve Allegro’sunun

sayısı 77’ye varan bestelerinde halk ezgileri

fikir babası, bestecinin ünlü Enigma

kadar halk masalları, destanlar ve gizemsel

Çeşitlemeleri’nde Nimrod adlı bölüme esin

İslam ilahileri de yer alır. Operaları, korolu

kaynağı olan dostu August Jaeger’dir. Jaeger

kantatları, beş senfonisi, keman, piyano, viyola

besteciye o zamanlar daha yeni kurulmuş

ve viyolonsel konçertoları, birçok oda müziği ve

olan Londra Senfoni Orkestrası için kısa ve

solo piyano için yapıtıyla çağdaş müziğimizin

parlak bir scherzo yazmasını önerir. Böylece

temel taşlarından birisidir.

Elgar eseri yazmaya koyulur ve müzik eskiz
defterlerini karıştırırken bir zamanlar Galler’in
Cardiganshire bölgesinde çıktığı bir tatilde
karaladığı ve daha sonra Galler Uvertürü olarak
tamamlamayı düşündüğü bir melodik fikir
bulur. Gelgelelim Introduction ve Allegro’yu
işte bu ezgi üzerine, yaylı çalgılar dörtlüsü ve

bazen de pentatonik karakterdedir. Saygun’un

Saygun’un 4 Mayıs 1978’de tamamladığı
Oda Konçertosu (Concerto da Camera),
bestecinin oda orkestrası için yazdığı tek
eserdir. Ankara Oda Orkestrası’na ithaf
ettiği eser ilk kez 5 Temmuz 1979’da, aynı
orkestra tarafından 7. Uluslararası İstanbul
Festivali’nde seslendirilmiştir. 15 kişilik yaylı

çalgılar topluluğu için yazılan eserin bazı
bölümlerinde çalgılara solist görevi verilirken,

PİYOTR İLYİÇ ÇAYKOVSKİ
1840-1893

bazı bölümlerinde bütüncül senfonik çizgi
izlenmiştir. Modal yapıdaki eser, baştan sona
kadar gelişim içindedir ve bu gelişimin sonucu

Rus müziğinde çağdaşları arasında ilk

olarak sürekli değişime uğrar. Enerjik ve ritmik

ciddi müzik öğrenimi görmüş besteci Piyotr

karakterdeki Allegro’yu, pesten tize doğru

İlyiç Çaykovksi, yeni kurulan St. Petersburg

uzayan uzun seslerle açılan ağır bölüm Lento

Konservatuvarı’nda okumuştur. Kuğu

takip eder. Sırasıyla viyolonsel ve kemanın

Gölü, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran baleleri,

ön plana çıktığı bu bölümün orta kısmında

Yevgeni Onegin operası ve 1812 Uvertürü

değişik yay çalış teknikleri kullanılarak sanki

gibi başyapıtların bestecisi olan Çaykovski,

empresyonist bir tablo çizilir. Hareketli ve

Rus Beşleri’ne olan yakınlığı nedeniyle

canlı son bölüm Animato tümüyle ayrı ve

kimi eleştirmenlerce grubun altıncı elemanı

gerçekçi bir havadadır. 5/8, 8/8 ve 9/8’lik

olarak da tanımlanır. Bestelerindeki

aksak ritimleri kullanır. Eserin ilk teması

duygusal dalgalanmalar, dinleyicide en acıklı

üzerine bir füg kurgulayarak güçlenir, bas yaylı

karabasandan en yüce sevinçlere dek çeşitli

çalgılarında Yunus Emre Oratoryosu’ndan

duygular uyandırır.

bir temayı ilahi havasında duyuyur. Solo
kemanın duyurduğu çocuk şarkısıyla mistik

Çaykovksi 1880’de Kamenka çiftliğinde yazdığı

havayı dağıtır ve dinleyiciyi bir oyun havasıyla

Do Majör Serenat’ı Alman şef Karl Albrecht’in

baş başa bırakır. Eser viyolonselin takdim ettiği

oğluna adamıştır. Yaylı çalgılar dörtlüsü

kodayla (son bir bitiş cümlesi) son bulur.

sadeliğinde olduğu kadar zengin bir senfonik
tını da duyurur. Eserde yaylılara ait unsurların
son derece ustaca ve bütünlüklü kullanımı
sayesinde üflemelilerin eksikliği hissedilmez. İlk
bölüm bestecinin Mozart’a duyduğu hayranlığı
yansıtır; marş bölümünün ardından gelen zarif
armonik değişimlerinde Alman romantizminin
izlerini sürdürür. Okşayıcı melodisiyle ikinci
bölümdeki vals, eserin en akıllarda yankılanan
bölümüdür. Bir ağıt olan üçüncü bölümde
keman ve viyolonselin Slav karakterindeki içli
diyalogunu duyarız. Son bölümde biri ağır,
diğeri canlı iki halk şarkısı, Çaykovski’nin
1868’de dört el piyano için derlediği 50 Rus
Halk Şarkısı albümünden alınmadır.

GELECEK PROGRAM

BİLGİ İÇİN
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