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Destekçiler

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



PROGRAM

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

S. RAHMANİNOV (1873-1943)

Re Majör Prelüd, Op. 23 No. 4 – Süre: 5 dakika

S. RAHMANİNOV (1873-1943)

Papatyalar, Op. 38 No. 3 – Süre: 3 dakika

S. RAHMANİNOV (1873-1943)

Corelli’nin Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler, Op. 42 – Süre: 20 dakika

P. İ. ÇAYKOVSKİ (1840-1893) – SAMUIL FEINBERG (1890-1962)

6. Senfoni’den Allegro Molto Vivace – Süre: 10 dakika

ARA

P. İ. ÇAYKOVSKİ (1840-1893)

Fa minör Romans, Op. 5 – Süre: 6 dakika

P. İ. ÇAYKOVSKİ (1840-1893)

Noktürn, Op. 19 No. 4 – Süre: 5 dakika

P. İ. ÇAYKOVSKİ (1840-1893)

Karakteristik Dans, Op. 72 No. 4 – Süre: 3 dakika

P. İ. ÇAYKOVSKİ (1840-1893)

Elejik Şarkı, Op. 72 – Süre: 7 dakika

İ. STRAVİNSKİ (1882-1971)

“Petruşka”dan Üç Bölüm – Süre: 17 dakika



KONSTANTİN EMELYANOV
Konstantin Emelyanov, Krasnodar’da (Rusya) doğdu. Müzik eğitimine Tamara Krivoroto-
va ile başladı. 2009-2013 yılları arasında Moskova Devlet Konservatuvarı bünyesindeki 
Çaykovski Müzik Akademisi’nde Olga Mechetina ile, 2013-2015 yılları arasında Moskova 
Devlet Konservatuvarı’nda Aleksander Mndoyanyts ile, 2015-2018 yılları arasında ise 
Sergey Dorenski ve asistanları Nikolai Luganksi, Andrei Pisarev, Pavel Nersessian ile 
çalıştı. 2017-2018 yıllarında Catania’daki Rahmaninov Akademisi’nde Epifanio Comis ile 
çalışma olanağını buldu. 2018’de Moskova Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan 
sonra Sergey Dorenski ve Nikolai Luganski ile yüksek lisans çalışmalarına başladı.

Dikkat çekici bir yeteneğe sahip olan Emelyanov, genç yaşından itibaren uluslararası 
prestije sahip pek çok yarışmaya katıldı. Bu yarışmalar arasında 2012 yılında Kiev’de 
(Ukrayna) Vladimir Horowitz anısına düzenlenen Uluslararası Genç Piyanistler Yarışması, 
2017 yılında Verona’da (İtalya) düzenlenen Verona Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017 
yılında Suzhou’da (Çin) düzenlenen Suzhou Uluslararası Piyano Yarışması bulunmaktadır.
Emelyanov, 2017’de Vercelli’de (İtalya) düzenlenen Gian Battista Viotti Uluslararası Müzik 
Yarışması’nda birincilik ve dinleyici ödüllerine layık görüldüğünde uluslararası alanda 
dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca 2018 yılında Moskova’da (Rusya) düzenlenen “All-Russian” 
Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik; 2019 yılında Moskova’da (Rusya) düzenlenen 
16. Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda ise üçüncülük ödüllerini kazandı.

Emelyanov, kısa sürede etkileyici bir solistlik kariyerine sahip oldu; önemli festival ve sa-
lonlarda resitaller verdi. Bu festivaller arasında Genova’da (İtalya) düzenlenen Uluslara-
rası “Büyük 20. Yüzyıl Sonatları” Müzik Festivali, Sergey Rahmaninov anısına düzenlenen 
festival ve “Stars on the Baikal” festivali bulunmaktadır. Ayrıca pek çok oda müziği top-
luluğuyla konserler veren Emelyanov, 2019’da Moskova’da düzenlenen Bösendorfer Loft 
Philharmonic adlı oda müziği projesinde de yer aldı.
Emelyanov, 2019 yılından beri Yamaha sanatçısıdır. 



S. RAHMANİNOV: RE MAJÖR PRELÜD, OP. 23 NO. 4 

Prelüd, sözlükte giriş işlevinde kullanılan kısa parçalar olarak tanımlansa da Romantik dö-
nem bestecilerinin, özellikle de Chopin’in ellerinde bu işlevin ötesine geçerek konser parçası 
olarak değerlendirildi. Bu yaklaşım, Sergey Rahmaninov ve Aleksander Scriabin’in prelüdle-
riyle 20. yüzyılın ilk yarısında da sürdürüldü.

Sergey Rahmaninov, Op. 23 ve Op. 32 olmak üzere 24 prelüdünü yaklaşık olarak 18 yılda 
tamamladı. Her biri farklı bir tonalitede olan, geniş yapısal ve stilistik kontrastlar içeren bu 
prelüdler, sadece dramatik yapıları ve görkemleriyle bestecinin kişisel müzik dilinin en dikkat 
çekici örneklerinden olmakla kalmaz aynı zamanda 19. yüzyıl solo piyano literatürünü de 20. 
yüzyıla taşır. Her biri üst düzey virtüozite gerektiren, ezgi hatlarının yoğun dokular içinde ve-
rildiği bu prelüdlerde piyano, adeta bir orkestra gibi kullanılır. 1901-1903 yılları arasında bes-
telenen ilk 10 prelüdü içeren Op. 23 Prelüdler, bestecinin daha sonra besteleyeceği prelüdler 
için de bir tür model işlevi görür. Bu prelüdlerin dördüncüsü olan Re Majör Prelüd, şiirsel 
niteliği niteliğiyle Chopin’in noktürnlerini çağrıştırır; yine de eserin temel niteliği, Chopin’in ve 
noktürnün geç Romantik stil ve kişisel üslup içinde yeniden kavranması olarak betimlenebilir.

S. RAHMANİNOV: PAPATYALAR, OP. 38 NO. 3 

Sergey Rahmaninov, ilki 1890’da Moskova Konservatuvarı’nda öğrenciyken olmak üzere yak-
laşık 90 şarkı bestelemişti. Soprano Nina Koshetz’in Block, Bely, Severyanin, Bryusov, So-
logub ve Balmont gibi Rus sembolist şairlerden seçtiği şiirleri kapsayan Op. 38 içinde yer 
alan şarkılardan biri olan ve İgor Severyanin’e ait bir şiiri içeren Papatyalar ise 1916 yılında 
yayınlanır. Besteci 1924 yılında şarkının solo piyano uyarlamasını yayınlar. Rahmaninov, Pa-
patyalar’da Severyanin’in şiirini basitçe müzikle tasvir etmeye girişmez; bunun yerine piyano 
partisini papatyaların kendilerini ve parçası oldukları doğayı tasvir etmek için şekillendirir. 

S. RAHMANİNOV: CORELLİ’NİN BİR TEMASI ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER, OP. 42 

Sergey Rahmaninov, Corelli’nin Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler’i 1931 yılındaki İsviçre ta-
tilinde besteledi. Bu çeşitlemeler, Rahmaninov’un Rusya dışında bestelediği tek solo piyano 
eseridir ve daha sonra besteleyeceği Paganini’nin Bir Teması Üzerine Rapsodi ile birlikte bes-
tecinin piyano için yazdığı son eserdir. Eserin başlığından anlaşıldığı üzere besteci çeşitlediği 
temanın Arcangelo Corelli’ye (1653-1713) ait olduğu kabul etmişse de temanın, Corelli’nin 
bir sonatında da (Op. 5 No. 12) kullandığı, fakat 17. yüzyılın ortalarında yani Corelli’den yak-
laşık 50 yıl önce yayınlanan La Folia’da da bulunan ve aslen İberya bölgesine ait olan bir halk 
dansı ezgisi olduğu düşünülmektedir. La Folia ise Scarlatti’den J.S. Bach, Handel, Beethoven 
ve Liszt’e dek pek çok besteciye ilham kaynağı olmuş bir derlemedir. Besteci çeşitlemelerde 
alışıldığı üzere önce temayı duyurur; ardından temayı kendisine özgü karmaşık dokular içine 
yerleştirir. Alışılageldiğinin aksine bestecinin bu eserde çeşitlemeleri tekil olarak düşünmek-
tense daha bütünsel ve geniş bir form anlayışı içinde kullandığı görülür.



P. İ. ÇAYKOVSKİ– SAMUIL FEINBERG:

6. SENFONİ’DEN ALLEGRO MOLTO VİVACE 

P. İ. Çaykovski, yeğeni Vladimir Davidov’a ithaf ettiği 6. Senfoni’sini (“Patetik”, Op. 74) ilk kez 
28 Ekim 1893’te yönetti. İlk tepkiler, eserin bir başyapıt olduğu yönünde değildi. Ancak hem 
Rusya içinde hem de dışında döneminin en önemli müzik figürlerinden biri olan Çaykovski’nin 
bu konserden sadece 5 gün sonra vefat etmesi, gelen ilk tepkileri sildi, hatta geçersiz kıldı: 6. 
Senfoni, bir sonraki hafta ikinci kez icra edildiği andan itibaren Klasik Müzik repertuvarının 
başyapıtlarından biri olarak övüldü.

“Allegro molto vivace”, 6. Senfoni’nin üçüncü bölümüdür. Çaykovski’nin 6. Senfoni’yi bölüm 
sırasıyla bestelemediği, üçüncü bölüm üzerinde 17 Şubat/1 Mart ile 24 Şubat/8 Mart 1893 ta-
rihleri arasında çalıştığı, kısa bir süre ara verdikten sonra Mart ayının sonunda tamamlamak 
üzere yeniden ele aldığı düşünülmektedir. Marş karakterindeki bu bölüm, ardından geldiği ilk 
iki bölümün melankolik karakterinin dengeler niteliktedir. Bölüm başlığı “Scherzo” ibaresini 
taşımasa da Çaykovski’nin mektuplarından da anlaşıldığı üzere bir Scherzo işlevinde tasar-
lanmıştır. Eserin piyano uyarlaması, yaşadığı dönemin Liszt’i olarak da anılan fakat Stalin 
rejimi sırasında baskıya uğrayan ve adeta görmezden gelinen piyanist ve besteci Samuil Fe-
inberg tarafından yapılmıştır. 

P. İ. ÇAYKOVSKİ: FA MİNÖR ROMANS, OP. 5 

“Romans” terimi hem sade ve lirik vokal parçaları işaret etmek için hem de solo çalgı için 
yazılmış, kişisel niteliği yüksek parçalar için kullanılır. P. İ. Çaykovski, terimin verilen tanımıyla 
örtüşen solo piyano için Fa Minör Romans’ını (Op. 5), Ekim-Kasım 1868’de Moskova’da beste-
ledi. Tek bölümlü bu romans, bestecinin Belçikalı soprano Désirée Artôt ile tanıştığı döneme 
denk gelir. Artôt’nun yeteneğinden ve cazibesinden etkilenen Çaykovski bu romansı ona ithaf 
etmekle kalmamış, Artôt’ya evlenme de teklif etmişti. Artôt teklifi kabul etse de yaklaşık bir 
yıl sonra Çaykovski ile değil, İspanyol bariton Mariano Padilla y Ramos ile evlendi. Bestecinin 
“sonunda kendi sesimi bulduğum” dediği romans ilk kez Nikolai Rubinstein tarafından Aralık 
1868’de Moskova’da icra edildi. 

P. İ. ÇAYKOVSKİ: NOKTÜRN, OP. 19 NO. 4  

P. İ. Çaykovski’nin solo piyano için bestelediği Altı Parça Op. 19 içinde yer alan ve Monika Ter-
minskaya’ya ithaf edilen Noktürn (No. 4), 1873 yılının sonbaharında Moskova’da tamamlandı. 
Rus müzik yayıncılığının en önemli figürlerinden olan Pyotr Jurgenson’un siparişi üzerine bes-
telenen eserin ayrıca besteci tarafından yapılmış viyolonsel ve küçük orkestra için bir uyarla-
ması da bulunmaktadır. Üç bölmeli şarkı biçimdeki (ABA) Noktürn’ün ilk bölmesi melankolik 
karakterdedir; görece daha hızlı olan ve birinci bölmeye kontrast oluşturan orta bölmesi, son-
raki yıllarda İ. Stravinski tarafından Perinin Öpücüğü başlıklı bale müziğinde de kullanılmıştır.



P. İ. ÇAYKOVSKİ:

KARAKTERİSTİK DANS, OP. 72 NO. 4 VE ELEJİK ŞARKI, OP. 72 NO. 14

18 Parça (Op. 72), P. İ. Çaykovski’nin solo piyano için yazdığı ve Nisan 1893’te Klin’de tamamla-
dığı son eserdir. Besteci, başlangıçta eserin 30 kısa parçadan –ya da kendi ifadesiyle “minya-
türden”- oluşmasını öngörmüş, ancak kardeşi Modest’e yazdığı mektuptan anlaşıldığı üzere 
ancak 18’ini tamamlayabilmişti. Eseri tamamlar tamamlamaz ise yayınlaması için Pyotr Jur-
genson’a gönderdi. 

Çaykovski piyanist olarak bir kariyere sahip olmasa da piyanistleri hayli zorlayan eserler 
bestelemişti. Benzer şekilde 18 Parça da bir bütün olarak gerek teknik gerekse de müzikal 
ifade bakımından solo piyano için bestelenmiş iddialı eserlerden biridir. No. 4 Karakteristik 
Dans ise adından da anlaşıldığı üzere dans temposunda ve dans karakterindedir. No. 14 Ele-
jik Şarkı ise 18 Parça’nın en sevilen parçalarından biridir. Hem yapısal olarak hem de tema 
bakımından No. 5 Méditation’a benzer. Eserin elejik karakteri, besteciyi etkileyen Volodya Sk-
lifosovski’nin ölümü üzerine bestelenmiş ve ona ithaf edilmiş olmasından kaynaklanır.

İ. STRAVİNSKİ: “PETRUŞKA”DAN ÜÇ BÖLÜM  

İgor Stravinski, Ateş Kuşu balesinin elde ettiği başarının ardından emprezaryo Sergey Diaghi-
lev’le Bahar Ayini üzerine plan yapmaya başlamıştı. Ancak besteci, bir tür mola vermek istemiş 
ve piyanonun önemli rol oynayacağı bir orkestra eseri bestelemeye karar vermiş, ilhamını ma-
salların ölümsüz ve mutsuz kahramanı Petruşka’dan almıştı. Yine de Diaghilev, Stravinski’nin 
konser parçası olarak tasarladığı Petruşka’nın sahne için ne denli uygun olduğunu hemen far-
kedebilmiş ve eseri bir baleye dönüştürmesi için besteciyi yönlendirmişti. 1921’de ise Artur 
Rubinstein, Stravinski’den eserle ilgili ilk planına dönmesini istedi. Böylece “Petruşka”dan Üç 
Bölüm ortaya çıktı. Besteci özellikle “Petruşka”dan Üç Bölüm’ün Petruşka balesinin piyano 
uyarlaması olmadığını, piyanoda orkestra tınılarını aramadığını fakat piyanoya özgü orkestral 
bir müzik yazdığını ve piyanistlerin parlak tekniklerini sergileyebilecekleri bir eser meydana 
getirmeyi amaçladığını açıklamıştı. 

Program notları

Doç. Dr. Müzikolog Elif Damla Yavuz tarafından hazırlanmıştır.





GELECEK
PROGRAM

BEETHOVEN 250

18MART
ÇARŞAMBA

19:30

ROMANTİK DÖNEM
BESTECİSİ
BEETHOVEN

ESEN KIVRAK keman

DORUKHAN DORUK viyolonsel

BİRSEN ULUCAN piyano

L. van Beethoven: No. 5 Fa Majör Keman Sonatı “Bahar”, Op. 24

L. van Beethoven: Mi Bemol Majör Piyanolu Üçlü, WoO 38

L. van Beethoven: No. 8 Sol Majör Keman Sonatı, Op. 30 No. 3

L. van Beethoven: Piyanolu Üçlü İçin Mi Bemol Majör Çeşitlemeler, Op. 44

L. van Beethoven: No. 3 La Majör Viyolonsel Sonatı, Op. 69
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