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Hasan Niyazi Tura 

Konçertango 

  

I. Buenos Aires 1930 Tempo di Tango 

II. Adiòs , Astor  Con  

III. Con malinconia 

IV. Tango is state of mind  Tempo di Tango, vivace 

G. Bizet 

Senfoni  Do Majör 

I. Allegro vivo 
II. Adagio 

III. Scherzo. Allegro vivace 
IV. Allegro vivace 
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Rengim  Gökmen 

şef / conductor 

 

  

  Müziğe küçük yaşlarda annesi opera sanatçısı Muazzez Gökmen’in 

denetiminde başlayan sanatçı, piyano ve kompozisyon çalışmalarını 

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Ferhunde Erkin, Nimet 

Karatekin, İlhan Baran ve Ahmet Adnan Saygun’la tamamladıktan 

sonra, orkestra şefliği öğrenimi için Türk hükümeti tarafından 

İtalya’ya gönderildi. Önce 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 arada Türkiye’de başlamış olduğu 

keman ve yaylı çalgılar tekniği üzerine çalışmalarını İtalya’da altı yıl 

boyunca Vicari ile sürdürdü. Avusturya, İngiltere ve Hollanda’da 

orkestra şefliği üzerine 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. 1984–89 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi 

genel müzik direktörlüğü görevi sırasında 1988 yılında İtalya 

hükümeti tarafından “Cavalleria” nişanı ile onurlandırılan sanatçı, 

1991 yılında da TÜTAV tarafından Türkiye’nin yurtdışındaki 

tanıtımına katkıları sebebiyle ödüllendirilmiştir. Sanatçı, Kültür 

Bakanlığı tarafından 1995 yılında “Yılın En İyi Şefi”, 1997 yılında 

TOBAV tarafından “En Başarılı Opera Şefi” seçilmiştir. Ankara ve 

İstanbul Festivalleri Danışma Kurulu üyesi Rengim Gökmen, 1991 

yılından beri sürdürdüğü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası müzik 

direktörlüğü görevi sırasında sayısız konser, kayıt, yurtiçinde ve 

yurtdışında turneler gerçekleştirmiştir. Gökmen, 1999 yılında 

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı” ile 

onurlandırılmıştır. Prof. Rengim Gökmen, bu görevin yanı sıra 

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesidir. 



                       

  

  

 İstanbul doğumlu Türk kemancı Cihat Aşkın, hem doğu, hem de 

batı dünyasına hakim olan ve ayakları dünyanın iki kıtasına 
basmış bir kültür insanı olarak şekillenen kimliği ile Türk keman 
okulunun uluslararası temsilcisi olarak tanınmıştır. Keman 
virtüözü olarak çıktığı konser turnelerinde Kuzey ve Güney 
Amerika’da, Avrupa ve Asya’da, Afrika’da resitaller ve konserler 
vermiş, Türk ve evrensel sanatın ürünlerini dünya seyircisiyle 
paylaşmıştır. Sahne icralarının yanı sıra sayısız radyo ve tv 
kayıtları, eğitim, konferans ve atölye çalışmaları için davet alan 
Aşkın aynı zamanda kurumsallaştırdığı eğitim ve sanat kurumları 
ile çok yönlü ve uluslararası bir sanat adamı olarak takdir 
görmüştür.Henüz çok küçükken müziğe olan ilgisini keşfeden 
ailesi tarafından konservatuara verilen Aşkın olağanüstü 
yeteneği ve disiplinli çalışmaları ile başarılı bir öğrencilik dönemi 
geçirerek Prof. Ayhan Turan’ın sınıfından mezun olmuş, ilk 
resitalini 11 yaşında vermiş, 15 yaşına geldiğinde de tüm 
Paganini Kaprisler’i çalmış ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Orkestrası ile ilk konserlerini vererek yurt çapında tanınmıştır. 
Daha sonra Londra’da bulunan Royal College of Music’de 
Rodney Friend ve The City Univercity’de Yfrah Neaman ile 
çalışmalarına devam ederek Master ve Doktora programlarını 
bitirmiştir.Menuhin ve Flesch yarışmaları dahil ulusal ve 
uluslarası birçok ödülün sahibi olan Aşkın’a 2002 de Roma Foyer 
des Artistes, 2009 da The Kennedy Center – altın madalya, 2017 
Buenos Aires onur nişanı, 2021 İKSV onur ödülü ve en son olarak 
2021 Sevda Cenap And onur ödülü ve altın madalyası tevdi 
edilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1998’de Doçent, 
2006’da Profesör unvanlarını alan sanatçı aynı çatı altında, 1999 
ve 2012 yılları arasında Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin 
(MIAM) kurucu ve eş-başkanı olarak akademik görevlerini ve 
sanatsal faaliyetlerini sürdürmüş aynı zamanda 2008-2012 yılları 
arasında Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın Müdürlüğünü 
yapmıştır 

Cihat Aşkın 

Solist / soloist 

“keman/ violin” 



       Müzik otoriteleri tarafından günümüzün önde gelen keman 

virtüözlerinden biri olarak tanınan Aşkın, uluslararası bir keman virtüözü 

olarak bugüne dek 4 kıta ve 51 ülkede sayısız festivallere katılmış, 

konserler ve resitaller vermiş, bu konserlerde Shlomo Mintz, Yoel Levi, 

Raphael Walfisch, Jesus Lopes-Cobos ve Ida Haendel gibi saygın 

sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmış ve dünya basınından övgüler almış bir 

dünya sanatçısıdır.Arjantin, Bulgaristan, Çin, İsrail, İsviçre, Macaristan, 

Polonya, Rusya ve Sırbistan gibi ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası 

yarışmalara jüri üyesi olarak davet edilmenin yanı sıra Kuzey ve Güney 

Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’da önemli üniversitelere Masterclass ve 

ders vermeye de davet edilen Aşkın 1999-2011 yılları arasında İsrail, 

Keshet Eilon Yaz Okulu’nda, 2011-2017 itibarı ile de İsviçre Crans 

Montana Yaz Okulu’nda fakülte üyesi olarak görev yapmış, İtalya, 

Hırvatistan, Bosna Hersek’te de yaz ve kış okulları düzenlemiştir.2001 

yılında çocukların erken yaşta müzik estetiği ile tanışmasını sağlamak 

amacı ile Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) projesini kuran sanatçı 

müzikte bir devrim hareketi olarak adlandırılan bu hareket ile Türkiye’de 

ve yakın coğrafya da çok sayıda yetenekli sanatçının sahne kariyerini 

başlatmıştır. Aşkın aynı zamanda genç sanatçıları desteklemek amacı ile 

2007 yılında Aşkın Ensemble’ı kurmuş ve 2017 de Aşkın Academia 

bünyesinde eğitim faaliyetlerini toplamıştır.Beste çalışmalarına çok erken 

yaşta başlayan Aşkın aynı zamanda keman ve çeşitli enstrümanlar için 

aranjmanlar ve film müzikleri yapmış, 1998 yılında yayınladığı 

Minyatürler albümü ile kemanı Türkiye’ ye sevdirmiş ve Kalan Müzik ile 

çalışmaya başlamıştır. Bu sayede birçok Türk eserinin ilk CD kaydını 

gerçekleştirmiş, 2006 yılında, dünya keman literatüründe bir ilk olan 

Kreutzer 42 Etüd albümünü yayınlamıştır.  Aşkın, en son Kalan Müzik ile 

2019’da Türk Valsleri kaydını yapmış, ve hem CD hem de LP olarak 

yayınlanan bu proje  ve çok ses getirmiştir. Cihat Aşkın’ın 2019 senesinde 

İtalya’da kayıt ettiği “Bach solo Sonat ve Partita’lar” ve Schubert’in 

sonatina’ları, İtalyan Limen Müzik şirketi tarafından CD olarak 

yayınlanmıştır.Müzik hayatına kurumsal olarak birçok yapı kazandıran 

Aşkın 2001 yılında İstanbul Oda Orkestrası’nı kurarak sezon konserlerine 

başlamış, CAKA eğitim projesi bünyesinde de Türkiye’nin değişik 

şehirlerinde eğitim konserleri düzenlemiş, 2007 yılından beri CAKA Yaz ve 

Kış okullarını yurt içi ve yurt dışında düzenli olarak sürdürmüştür. 2013 

yılından itibaren ‘Dünyanın Kemanları’ festivalini düzenleyen sanatçı, aynı 

zamanda kültürel kimliği korumak ve genç sanatçıları desteklemek adına 

TRT kurumunda 2014 yılından beri düzenli konser ve radyo programları 

gerçekleştirmektedir.Yalçın Tura, Ertuğrul Oğuz Fırat, Arda Agoşyan, 

Oğuzhan Balcı, Kamran İnce ve Hasan Tura eserlerini Cihat Aşkın’a ithaf 

etmişlerdir. Sanatçı, konserlerinde Jean-Baptiste Vuillaume (1846) ve 

Gaetano Sgarobotto (1924) kemanlarını kullanmaktadır. 



  

  

  

 

 

  

 

Hasan Niyazi Tura (1982 - …) 

   1982 yılarmoni ve kontrpuan çalışmalarına ında İstanbul’da doğdu. 

Küçük yaştan itibaren kompozisyon, babası Prof. Yalçın Tura ile 

başladı. 7 yaşında Prof. Gönül Gökdoğan ile başladığı keman eğitimini, 

Prof. Nuri İyicil ile sürdürerek 2003’te mezun olduğu Mimar Sinan 

Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Prof. Hasan Uçarsu ile de özel 

olarak kompozisyon çalıştı.2004 yılında T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın açtığı Ulusal Beste Yarışması’nda, henüz 22 yaşındayken 

“1. Senfoni”si ile Büyük Ölçekli Senfonik Eserler kategorisinde 

Birincilik Ödülünü kazandı.Kemanda ustalık çalışmalarını Prof. Cihat 

Aşkın ile sürdürerek 2006 yılında Cemal Reşid Rey’in Keman 

Konçertosu’nun ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. 

Şeflik çalışmalarına özel olarak Gürer Aykal'la başlayan Tura, 2010 

yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Prof. Rengim 

Gökmen ile Orkestra Şefliği Yüksek Lisans çalışmalarını 

tamamladı. Ülkemizde CRR Senfoni Orkestrası, Hacettepe Senfoni 

Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 

Karşıyaka Oda Orkestrası ve Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın 

yanısıra; Bulgaristan’da Sliven (İslimye) Senfoni Orkestrası (2011), 

Kazakistan’da Karaganda Senfoni Orkestrası (2012) ve Almanya’da 

Orta Saksonya Filarmoni Orkestrası (2014) ile şef olarak sahneye 

çıktı.2012 yılında bestelediği ve ilk seslendirilişi aynı yıl Katar’da 

yapılan “Klarinet Konçertosu”, sırasıyla Letonya, İsviçre, Almanya, 

İsveç, Hong Kong ve ABD’nin yanı sıra ülkemizde de çeşitli solistlerce 

seslendirildi.Şefik Kahramankaptan’ın proje ve librettosu, Nugzar 

Magalaşvili’nin koreografisi ile bestelediği “Aspendos: Yüzyılların Aşkı” 

balesi, 20. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale 

Festivali’nde (2013) sahnelendi.43. İstanbul Müzik Festivali’nin (2015) 

açılışında seslendirilen “Şehidin Türküsü” senfonik şiiri ile, 

“Konçertango” adlı keman konçertosunu besteledi, bu eserin 

Almanya’daki seslendirilmesinde (2017) solist olarak sahneye çıktı. 

Andante dergisi 2016 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın 

Bestecisi seçilen ve 2007-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı 

Senfoni Orkestrası’nda 1. Keman grubu üyesi olarak çalışan Hasan 

Niyazi Tura, halen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Doğuş Çocuk 

Senfoni Orkestrası’nda Şef Yardımcısıdır. 

  



  

  

  Hasan Niyazi Tura   
  Konçertango  
  

 (Keman, piyano ve yaylı çalgılar orkestrası için konçerto) 

  Hasan Niyazi Tura “Konçerto” ve “Tango” isimlerinden türettiği 

“Konçertango” başlıklı Keman Konçertosunu Keman Virtüozu Cihat 

Aşkın’ın isteği üzerine 2014-15 yıllarında besteledi. Eserin ilk 

seslendirilişi Cihat Aşkın’ın solistliğinde Rengim Gökmen 

yönetimindeki Karşıyaka Oda Orkestrası tarafından 2016 yılında 

gerçekleştirildi. 

“Buenos Aires, 1930” başlığını taşıyan, sonat allegrosu formundaki 1. 

Bölüm, dönemin Gardel başta olmak üzere ünlü tango bestecilerine -

onlardan alıntı yapmaksızın- bir saygı niteliğindedir. Bölüm boyunca 

Solo keman, bütün eserde olacağı gibi, tango ile özdeşleşen ruh hali 

değişimlerini teknik ve melodik ustalık gösterileri ile sergiler.  

“Adiós, Astor” başlıklı ikinci bölümde ise, geçtiğimiz yüzyıl Tango’yu 

klasik müzik arenasına benimseten isim, Astor Piazzolla’ya -yine alıntı 

yapılmaksızın- bir saygı sunumudur. Melankolik havadaki ağır 

melodik bölmeyi, tüm orkestranın katıldığı, “Tango nuevo” türünde 

bir çeşit “scherzando” izler, bölüm tekrar melankolik havada son 

bulur. 

Tango türünün Buenos Aires’in mahallelerinden taşıp tüm dünyaya 

yayılması üzerine kurulu “Tango is a state of Mind / Tango bir Ruh 

Hâlidir” başlıklı son bölüm ise, Rondo formunda, gergin ve canlı bir 

finaldir. Bölüme hâkim olan iki karşıt temanın yanısıra, bölümün 

ortasında bir anda beliren Hicaz makamındaki melodi, adeta 1930lu 

yıllarda bu türü ülkemize sunmuş bestecilere -yine alıntı 

yapmaksızın- bir saygı sunumu niteliğindedir. Eser, keman ve 

orkestranın heyecanı ve gerilimi iyice yükselltiği bir Koda ile son 

bulur. 



Georges Bizet (1838 – 1875) 

  Georges Bizet ve doğum adıyla Alexandre-CésarLéopold, 

Paris yakınlarında, orta hâlli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 

Tıpkı Mozart, Mendelsshon ve Schubert gibi dahi bir çocuktu. 

Müzik yeteneğini amatör bir müzisyen olan annesi keşfetti. 

Şan öğretmeni ve peruk imalatçısı olan babası ile annesi ona 

ilk müzik eğitimini verdiler. 4 yaşında nota okumayı öğrendi. 

10. yaş gününden birkaç gün önce Paris Konservatuvarına 

kabul edildiğinde, konservatuvarın tecrübeli öğretmenleri bu 

yetenekli öğrenciye ders vermek için yarışa girdiler. Öyle ki, 

ünlü opera bestecisi Charles Gounod, ona ders vermek için 

emekli olmaktan vazgeçti. Georges Bizet, Marmonotel 'den 

piyano, Pierre Zimmermann ve damadı Charles Gounod'dan 

armoni, Fromental Halèyy’den kompozisyon dersleri aldı. 

Bizet, konservatuvardan 1852'da piyano dalında, 1855'te flüt 

org ve füg dallarında birincilikle mezun oldu. 17 yaşında ilk 

senfonisini besteledi. Genç besteciler için önemli bir ödül 

olan Roma Ödülü'nü kazandı. Bu ödülün sağladığı burs 

sayesinde Roma'ya gidip ekonomik endişeleri olmaksızın 

İtalya'ya seyahat etti ve bestelerine ilham kaynağı olacak pek 

çok yer gördü, Don Procopio operasını besteledi. Bizet'in 

piyano çalmadaki ustalığı büyük piyanist ve besteci Franz Liszt 

de dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından ayakta 

alkışlanıyordu. Ancak zamanla depresyona girerek kendi 

sanatsal değerini sorgulamaya başladı, endişeleri nedeniyle 

bazı projelerinden vazgeçti, bestelediği bazı operaları 

yaktı.1860'ta Paris'e döndüğünde, annesinin ölümü onun için 

büyük bir darbe oldu. Roma Ödülü'nden gelen paranın da 

sonu geldiği için yoğun bir çalışma temposuna içinde sanatsal 

değeri olmayan bazı besteler yaparak ve özel ders vererek 

geçimini sağlamaya çalıştı. Yetenekli bir piyanist olmasına 

rağmen bir besteci olarak kariyerine zarar verir düşüncesi ile 

halk önünde konserler vermekten kaçındı. Geçinme gayreti ile 

yaptığı yoğun çalışması, besteci olarak kendini geliştirmesini 

yavaşlattı. 



  1866'da bestelediği ve 1867'de sahneye konan Perth’li 
Güzel Kız operası ise hem halk hem de eleştirmenler 
tarafından beğenildi. Sağlığı gittikçe bozulmakta olan 
Bizet, 1866 yazını Paris dışında bir yazlıkta geçirdi. Bu tatil 
sırasında tanıştığı ve bir gönül ilişkisine girdiği Chabrillian, 
Bizet'in ileride yaratacağı Carmen karakterinin 
oluşmasında rol oynadı. Bizet, 1867'de öğretmeni 
Halevy'nin kızı Genevieve ile evlenmek istediyse de son 
anda nişan bozuldu; ancak iki yıl sonra kız tarafının ikna 
olması ile evlenebildiler. 1870'te Fransa-Prusya savaşı 
nedeniyle Bizet, Ulusal Muhafızlar'a katıldı. Savaş 
sırasında Genevieve'in ruhsal dengesi bozuldu.  Bizet, 
1871'de Çocuk Oyunu suitini tamamladı. 1872 yılında tek 
perdelik Djamilla (Cemile) operası ve sahne müziğini 
yazdığı Alpnonse Daudet L'arlésienne (Arles'li kız) oyunu 
sahnelendi ancak başarısız oldu. Ancak Bizet, Cemile 
operası ileride opera başyapıtı Carmen'de de takip 
edeceği müzikal anlamda doğru yolu bulduğuna 
inanmıştı. L'arlésienne eserinden aldığı çeşitli 
bölümlerden bestelediği süit ise ilk çalındığında büyük ilgi 
gördü ve günümüzde en sevilen eserlerinden olan 
L'Arlesienne Süitleri böylece doğdu. 1873'te Don 
Rodrique operasını yazdı ama opera binasındaki yangın 
yüzünden sahneleyemedi. Bizet, bu arada Carmen operası 
üzerinde çalışmaya başladı. Prosper Mèrimèe 'nin Carmen 
romanınından çok etkilenen Bizet, bu romanı operaya 
uyarladı. Eseri 1874'te tamamladı, temsil ise 1875'te 
gerçekleşebildi; ancak konusu nedeniyle çok ağır 
eleştiriler aldı. Eserin 31. temsil gününde (3 Haziran 1875) 
yıllardır kronik boğaz enfeksiyonu nedeniyle rahatsız olan 
Bizet, kalp krizi geçirerek 36 yaşında öldü. 



  
G. Bizet   
Senfoni Do Majör  

  1875 yılında sahnelenen ve ona ün kazandırmış olan 

Carmen Operası Bizet’nin son eseridir. Do Majör Senfoni ise 

1855’te, daha 17 yaşında yazdığı ilk eserdir. Bir ay içinde 

yazılan bu senfoni, ancak bestecinin ölümünden tam 80 yıl 

sonra Paris Konservatuvarı Kitaplığın’da bulunup 26 Şubat 

1935’te ünlü şef Felix Weingartner (1863 – 1942) tarafından 

ilk kez İsviçre’nin Basel kentinde   seslendirildi. Özel bir izinle, 

gerekli yaşından önce konservatuvara kabul edilmiş olan 

Bizet’nin zarif,ancak fazla orjinallik taşımayan bu tek 

senfonisi, Alman romantik bestecileriyle Rossini’nin etkisini 

de hissettirir. Ancak Bizet ilerde Arlèsienne ve Carmen’de bu 

senfonisinden motifleri kullanacak kadar da kendini 

bulmuştur. Senfoni sonradan baleye de uygulanmış , Le Palais 

de Cristal adıyla ilk kez 28 Haziran 1947’de Paris Operası’nda 

sahnelenmiştir. Her şeye rağmen taze ve canlı olan 

senfoninin Do majör tonda, 4/4’lük ölçüdeki 1. bölümünde 

(Allegro vivo) neşeli, hareketli girişle obuanın duygulu ve 

süslü ezgisi iki zıt karakteri canlandırır. 9/8’lik ölçüde ve L 

minör tondaki 2. bölüm ağır (Adagio) tempodadır. Hüzünlü 

ve etkileyici süslemeleri içeren obua solosu ve Bach’ın 

kontrpuan yapısını andıran fugato, Barok üslubunda ancak 

19. yüzyıl duygusallığıyla işlenmiştir. ¾’lük ölçüdeki 3.bölüm 

Sol majör tondadır; kır havasının neşesini yansıtan canlı 

(Allegro vivace) tempodaki bu scherzo, uzmanlarca 

Arlèsienne Süitleri’nin habercisi olarak nitelendirilir. 2/4’lük 

ölçüdeki, yine Do majör tona dönüşen 4.bölümde (Allegro 

vivace), sürekli devinim (Perpetuum mobile) karakterinin 

egemen olduğu, yorulmak bilmez gelişmelerleneşeli sona 

ulaşır. (Süre 29’) 
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Serkan KISA 
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Kazım HASANEFENDİOĞLU 
Cevahir YUNAK 
S. Sabri ŞEN 
Sezer TAŞ 
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Tan BERK 
Genco ACAR 
*Taner BAYDAR 
*Utku GÖKSAL 
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İlkan  ŞAHİN   
Ecem AKKUŞ 
Zafer TEOMETE 
M.Çağdaş TUNCER 
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Tansu TURAL  
  
Viyolonsel / Cello 
İlahe ÖZŞAHİN 
Başak GÜRBÜZ  
Mert   ŞENTÜRKER 
*Deniz Ali ESEN 
Cihat ÇAKIR 
Merve KAYGUSUZ 
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Tuğçe İ. KURT 
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 Flüt / Flute 
Murat ESEN 

Nevin APAYDIN 

Obua / Oboe 
G. Pelin AYHAN 
 İ. Özgür  ALPER 
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Gözde ÇEVİK 
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Tarkan GÜREL 
Osman FIRAT 
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Serdar BAKIREZEN 
Fırat BAYSÖZ 

*Semih ATIŞERİ 
Yunus ÇAYIR 

 

 

Trompet / Trumpet 
Gökhan PAR 

*Artium KUZMIN 

Timpani 
Ozan CEYLAN 
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