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Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Konserlerimizde ses ve görüntü kaydı yapılması,

konser esnasında  fotoğraf çekilmesikesinlikle yasaktır.

PROGRAM

F. J. HAYDN (1732-1809) 

Si Bemol Majör Yaylı Dörtlü “Av”, HobIII:1 – Süre: 17 dakika

Presto / Minuet primo & secondo / Adagio / Minuet & Trio / Finale: Presto

D. ŞOSTAKOVİÇ (1906-1975

No. 9 Mi Bemol Majör Yaylı Dörtlü, Op. 117– Süre: 26 dakika

Moderato con moto / Adagio / Allegretto / Adagio / Allegro

ARA

B. SMETANA (1824-1884)

No. 1 Mi minör Yaylı Dörtlü “Yaşamımdan” – Süre: 28 dakika

Allegro vivo appassionato / Allegro moderato a la Polka / Largo sostenuto / 
Vivace



SCHUMANN QUARTET
Schumann Quartet, kesinliklerin dağıldığı ve her şeyin olası olduğu bir zemine eriş-
ti. Bu durumun konserden konsere tüm olasılıklara hazırlıklı olmak zorunda olan 
dinleyiciler için de bazı sonuçları var: “Bir eser ancak canlı bir icrada gelişir”, diyor 
Schumann Quartet üyeleri. “Gerçek olan budur, çünkü biz kendimiz dahi ne olacağı-
nı bilmiyoruz. Sahnede tüm taklitler kaybolur ve siz otomatik olarak kendinize karşı 
dürüst hâle gelirsiniz. O zaman dinleyici ile bir bağ kurabilir, onlarla müzik aracı-
lığıyla iletişim kurabilirsiniz.” Bu durum yakın gelecekte daha da enerji kazanacak 
gibi görünüyor: Sabine Meyer, Menahem Pressler, Andreas Ottensamer ve Anna 
Lucia Richter, topluluğun son zamanlarda birlikte müzik yaptığı isimler arasında.

Schumann Quartet için 2018-2019 sezonunun önemli etkinliklerinden biri, Aralık 
2016’da başlayan ve üç yıl boyunca sürecek olan New York’taki Lincoln Center’ın 
Oda Müziği Cemiyeti’ndeki misafirlikleriydi. Topluluk ayrıca İsrail turnesine çıktı 
ve ABD’de iki turne gerçekleştirdi; Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Bul-
garistan’da festivallere katıldı ve Londra, Amsterdam, Viyana, Hamburg ve Berlin 
gibi büyük müzik metropollerinde konserler verdi; Oraniensteiner Konserleri’nde 
“artiste étoile” olarak yer aldı. Düsseldorf’taki Robert-Schumann-Saal’de artık ge-
lenekselleşen konserleri için ise sabırsızlanmaktalar.



Topluluğun son albümü Intermezzo (2018, Schumann, Reimann, Anna-Lucia Richter 
ve Mendelssohn Bartholdy ile), hem Almanya’da hem de Almanya dışında büyük 
övgü kazandı ve Haydn, Bartók, Takemitsu ve Pärt’in eserlerinin yer aldığı ödüllü 
Landscapes albümleri kadar beğenildi. Nitekim Landscapes albümü, Alman Plak 
Eleştirmenleri Ödülü, 5 tane Diapason Ödülü ve BBC Music Magazine tarafından 
“Editörün Seçimi” ödüllerine layık görülmüştü. Topluluğun albümlerinden Mo-
zart-Ives-Verdi ise 2016 yılında yine BBC Music Magazine tarafından “Yeni Çıkanlar” 
ödülünü kazanmıştı.

Üç kardeş Mark, Erik ve Ken Schumann, çocukluklarından beri birlikte müzik yapı-
yorlar. 2012’de ise Tallinn’de doğan ve Karlsruhe’de büyüyen viyolacı Liisa Randalu 
onlara katıldı ve böylece Schumann Quartet ortaya çıktı. Topluluğu konserlerinde 
izleyen herkes, üyeleri arasındaki güçlü bağı farkeder. Dört müzisyen sözlere ihti-
yaç duymadan iletişim kurabilmektedir: Tek bir bakış, bir üyenin belirli bir pasa-
jı nasıl çalmak istediğini ortaya sermeye yeterlidir. Tek tek kişilikleri kendilerini 
açıkça ortaya koysa da her eserde düşünsel bir dönüşüm süreciyle ortak bir zemin 
oluşmaya başlar. Topluluğun açık fikirliliği ve merakı kısmen Eberhard Feltz, Alban 
Berg Quartet gibi öğretmenlerinin verdiği eğitimin ya da Menahem Pressler gibi 
çalışma arkadaşlarının etkisinin bir sonucudur. 

Öğretmenleri ve müzik partnerleri, prestijli ödüller, CD’ler... Dinleyicilerin Schu-
mann Quartet’i dünyanın en iyi yaylı dörtlülerinden biri olarak kabul etmesine dair 
pek çok neden ortaya koyulabilir. Yine de müzisyenlerin kendileri tüm bu platform-
ları “karşılaşma araçları” ve benimsedikleri yolun teyidi olarak görür. Topluluk 
son iki yıldaki müziksel gelişimlerinin bir kuantum atlamasını temsil ettiğini his-
setmektedir. “Gerçekten konuları uç noktalara taşımak, coşkunun ve bir topluluk 
olarak spontanlığımızın  bizi götüreceği yeri görmek istiyoruz”, diyorlar. Kendi tı-
nılarını, yaklaşımlarını ya da stillerini sınıflandırmaya dönük her türlü girişimden 
kaçınıyor; müzik yapma biçimleriyle kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Nitekim 
eleştirmenler de bunu onaylıyor: “Ateş ve enerji. Schumann Quartet üyeleri birbir-
leriyle inanılmaz derecede iyi çalışıyorlar [...] hiç kuşku yok ki ışıltılı virtüoziteleri 
ve afallatma istekleriyle [...] günümüzün yaylı dörtlü bolluğu arasındaki en iyi top-
luluklardan biri” (Harald Eggebrecht, Süddeutsche Zeitung). Önümüzde Schumann 
Quartet’le yaşayacağımız daha çok macera var.



F. J. HAYDN: Sİ BEMOL MAJÖR YAYLI DÖRTLÜ, HOBIII:1

Franz Joseph Haydn’ın ilk yaylı dörtlülerini tam olarak hangi tarihte yazmaya 
başladığı bilinmiyorsa da mevcut kaynaklar bestecinin, Wachau Vadisi’ndeki 
evinde çalınması için eser isteyen Baron von Fürnberg sayesinde yaylı dörtlü 
yazmaya giriştiğini gösterir. Bu nedenle de bestecinin Op. 1 Yaylı Dörtlüleri’ni 
1755’ten önce ve 1758’te Prens Morzin’in hizmetine girdikten sonra bestelemiş 
olması düşük ihtimaldir. 

Yaşamı boyunca 68 yaylı dörtlü besteleyen ve bugün “yaylı dörtlünün babası” 
olarak kabul ettiğimiz Haydn, yaylı dörtlü bestelemeye giriştiğinde önünde 
ona rehberlik edecek çok az model vardı. Elbette Haydn’dan önce de dört 
yaylı çalgı için eserler yazılıyordu ancak bu eserlerin hiçbiri bugün yaylı 
dörtlü olarak tanımladığımız biçim kapsamında değerlendirilebilir değildi. 
Zaten Haydn da her biri beş bölümlü olan Op. 1 Yaylı Dörtlüler’ini “divertimenti 
a quattro” olarak adlandırmıştı. Müzik teorisi ve kompozisyon bakımından 
büyük oranda kendi kendinin öğretmeni olan genç Haydn, yaylı dörtlü yazımı 
için de benzer şekilde kendi dehasına ve müziksel güdülerine güvenmek 
durumundaydı. Yine de bestecinin ilk yaylı dörtlüsü olan Si Bemol Majör Yaylı 
Dörtlü’ye, yalnızca Haydn’ın kişisel gelişimi penceresinden bakmamak gerekir. 
Aksine eser, özellikle yapısal bakımdan Klasik stilin hangi zemin üzerinde 
yükseldiğinin ve hangi doğrultuda ilerleyeceğinin de habercisidir. Tüm bunlar 
göz önüne alındığında Si Bemol Majör Yaylı Dörtlü’yü Klasik müzik tarihinin 
milat eserlerden biri olarak nitelemek yanlış olmayacaktır.

D. ŞOSTAKOVİÇ: NO. 9 Mİ BEMOL MAJÖR YAYLI DÖRTLÜ, OP. 117

Dimitri Şostakoviç, eserlerini revize eden bir besteci değildi fakat No. 9 
Yaylı Dörtlü bu açıdan istisnalardan biridir. Bestecinin biyografisinin yazarı 
Elizabeth Wilson, bu yaylı dörtlünün ilk versiyonunun 1961’in Sonbaharında 
tamamlandığını, ancak bestecinin “çocukluğundan anıların” yer aldığı bu 
versiyonun, keskin bir özeleştiri neticesinde yakıldığını yazar. Şostakoviç 
esere ancak üç yıl sonra, 1964’te döner. Birinci versiyon mevcut olmadığı 
için iki versiyon arasındaki farklılıkları detaylı şekilde saptayabilecek 
durumda değiliz. Bunun yerine bestecinin kendisiyle kurduğu ilişkiye dikkat 
kesilebiliriz; zira böylesi bir içe bakış aslında Şostakoviç’in yaylı dörtlülerini 
kavramak açısından kritik önemdedir. En genel ifadeyle senfonileri, içinde 
yaşadığı totaliter rejimin eleştirildiği kamusal söylemleri içerirken No. 7, 8 ve 
9 Yaylı Dörtlüler’i kişisel söylemler içerir. Yaylı dörtlülerinin bu özelliği, ithaf 



edildikleri kişilerle pekişir ve görünür hale gelir: No. 7 Yaylı Dörtlü’sü bestecinin 
ilk eşine; No. 8 Yaylı Dörtlü’sü kendisine; No. 9 Yaylı Dörtlü’sü ise üçüncü eşi 
İrina Antonovna’ya ithaf edilmiştir. Müzik penceresinden bakıldığında ise 
bölümleri arasında ara verilmeden çalınan bu üç yaylı dörtlüde esas olanın 
anlatının kesintisizliğini ve akıcılığını icraya taşımak olduğu söylenebilir. 
Dolayısıyla 20. Yüzyıl yaylı dörtlü repertuvarı içinde ayrıcalıklı bir yere sahip 
olan Şostakoviç’in yaylı dörtlülerini pekala müzisyenler için çıkarılmış bir 
meydan okuma davetiyesi olarak görebiliriz. Diğer taraftan No. 9 Yaylı Dörtlü 
sıkça hem müzisyenler hem de dinleyiciler açısından temas ettikçe keşfedilen 
bir eser olarak nitelenir. Gerçekten de her çalışta ya da dinleyişte daha önce 
fark edilmemiş bir bileşeni, müzik malzemeleri arasında kurulmuş ilişkiyi ya 
da dönüşümü keşfetmek mümkündür. 

B. SMETANA: NO. 1 Mİ MİNÖR YAYLI DÖRTLÜ “YAŞAMIMDAN”

Bohemyalı Bedrich Smetana, Çeklerin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
yönetimine karşı çıktıkları ve ulusal kimliklerini aradıkları bir dönemde yaşadı 
ve halk mirasına yönelen eserleriyle “Çek Ulusal Müziğinin Babası” olarak 
kabul edildi. Her ne kadar öncelikli olarak Satılmış Nişanlı operası ve Vatanım 
başlıklı senfonik şiiriyle tanınsa da bir piyanolu üçlü ve iki yaylı dörtlüsünü 
içeren dikkat çekici ve görece az icra edilen oda müziği eserleri de vardır. 
1876’da bestelediği ilk yaylı dörtlüsü Mi minör Yaylı Dörtlü, “Yaşamımdan” 
başlığını taşır. Smetana bir mektubunda bu yaylı dörtlüde kendi yaşamının 
sesli tasvirini yapmayı amaçladığını yazar. Mektupta aktardığına göre birinci 
bölüm bestecinin sanata duyduğu gençlik heyecanı kadar ileride yaşayacağı 
talihsizliğin –sağırlığının- ön işaretlerini de içerir. Smetana, polka içeren ikinci 
bölümde dans parçaları bestelediği gençlik yıllarını anlatırken üçüncü bölümde 
ileride eşi olacak genç kıza aşık oluşunu ve aşık olmaktan duyduğu mutluluğu 
anlatır. Dördüncü bölüm ise bestecinin Çek ulusal müziğini keşfedişini ve 
sağır oluşuna dek bu keşiften aldığı zevki tasvir eder. Dolayısıyla Mi minör 
Yaylı Dörtlü, otobiyografik bir kurgu içinde polkaya yedirilmiş Bohemya halk 
dansından Romantik aşk şarkısına dek geniş bir müziksel çeşitlilik içerir. 

Program notları

Doç. Dr. Müzikolog Elif Damla Yavuz tarafından hazırlanmıştır.
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F. Schubert: Keman ve Yaylılar İçin La Majör Rondo, D 438

W. A. Mozart: Re Majör Serenad, “Serenata Notturna”, KV 239

J. Strauss (oğul): 1001 Gece Opereti’nden Intermezzo

A. Webern: Langsamer Satz, Op. Posth.

M. Karlowicz: Yaylılar İçin Serenad, Op. 2
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