
  
 11 Mart 2022 Cuma Saat: 20.00 
 11 March 2022  Friday 8.00pm 

  
Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu 
Metropolitan Municipality Concert Hall 

T. C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 

  DÜNYA SAHNELERİNDE GENÇ TÜRKLER-6- 

Solist / Soloist  

Jamal ALİYEV “viyolonsel/cello” 
Aykut KÖSELERLİ “perkisyon/percussion” 
 
 
 

Şef / Conductor 

Matthew COOREY 



 

 

  

  

  

 

  
 

  

                

    

  

  

              

       

   

- ARA- 

            F. Mendelssohn - Bartholdy   
                  Fingal’in Mağarası Uvertürü 

                      F.azıl Say   
                        Şahmaran 
                 (Adana Prömiyeri) 
 

 I. Allegro man non toppo  

                  II. Andante molto mosso    

                             III. Allegro 

                             IV. Allegro 

                              V. Allegretto 

L. van Beethoven   
              Sanfoni No.6 “Pastoral ” 

 

 I. Şahmeran’nın Cennet Bahçesi 

II. İhanet 



                       

  

  

  

   
        

            

Matthew COOREY 

şef / conductor 

     

      

      

     Şeflik kariyerine 2003 yılında Kraliyet Liverpool 

Filarmoni Orkestrası'na Şef Yardımcısı olarak 

başladı. Bu ilk bir yıllık sözleşme, daha sonra, 

RLPO'nun ilk şefi olarak atandığında üç yıllık bir 

taahhüt haline geldi. İlk çıkışları kısa süre sonra 

Londra Filarmoni Orkestrası, Sidney Senfoni, 

Filarmoni, Hallé, Ensemble 10:10 ve Londra Mozart 

Oyuncuları izledi. Hepsi daha fazla davetiye sundu. 

Matthew ayrıca Londra Senfoni Orkestrası, BBC 

Senfoni Orkestrası, Birmingham Şehri Senfoni 

Orkestrası, Bournemouth Senfoni Orkestrası, İrlanda 

Ulusal Orkestrası ve BBC Proms'da yer aldı. Son 

zamanlarda öne çıkanlar arasında Kraliyet Filarmoni 

Orkestrası, Polonya Ulusal Radyo Orkestrası, Sloven 

Radyo Orkestrası, Antalya Senfoni Orkestrası, 

Adelaide Senfoni Orkestrası, Darwin Senfoni 

Orkestrası, Auckland Filarmoni Orkestrası, Londra 

Çağdaş Müzik Festivali ve Londra Filarmoni 

Orkestrası, Filarmoni Orkestrası, Kuzey Kraliyet 

Sinfonia, Wroclaw Filarmoni, Stuttgart Radyo 

Orkestrası, Ankara Cumhurbaşkanlığı Orkestrası, 

Sidney Senfoni Orkestrası, Melbourne Senfoni 

Orkestrası’dır.  



  

    

  

. 

    

     

    Royal Northern College of Music'te düzenli 

olarak şeflik yapar ve ders verir. Ayrıca Londra 

Kraliyet Müzik Koleji, Felix Mendelssohn 

Hochshule Leipzig, Londra Trinity-Laban 

Orkestrası, Sidney Gençlik Orkestrası, Büyük 

Britanya Ulusal Gençlik Orkestrası, Avustralya 

Ulusal Müzik Akademisi ve Avustralya Ulusal 

Müzik Akademisi orkestralarıyla çalıştı. Matthew 

müzik kariyerine korno çalarak başladı ve Sidney 

Müzik Konservatuarı'nda okuduktan sonra 

Avustralya Oda Orkestrası, Brandenburg 

Orkestrası, Tazmanya Senfonisi ve Sidney 

Senfonisi ile düzenli olarak konserler verdi. 

Başlangıçta bir şef olarak kendi kendini eğiten 

Matthew, Seiji Ozawa için seçmelere katıldı ve baş 

şeflik öğretmeni olan Jorma Panula ile çalıştığı 

Tanglewood Müzik Festivali'ne davet edildi. Ertesi 

yıl David Zinman ile çalıştığı Aspen Müzik 

Festivali'ne katıldı. Matthew, iki yıl boyunca Royal 

Northern College of Music'te - Sir Mark Elder 

yönetiminde şeflik alanında Junior Fellow olarak 

çalıştı. Maazel-Vilar Şeflik Yarışması'nda finalist, 

Allianz Uluslararası Şefler Akademisi üyesi ve 

Georg Solti Şeflik Yarışması'nda ödül kazandı. 

Sarah Chang, Freddy Kempff, Steven Osborne, 

Yevgeny Sudbin, Jussen Borthers, Roderick 

Williams, Emma Matthews, Elena Tokar ve Pieter 

Wispelwey gibi sanatçılarla işbirliği yaparak 

Classic FM ve Naxos Records için kayıtlar yaptı. 



          

Jamal Aliyev 

Solist / soloist      

“ viyolonsel / cello ” 

    Jamal Aliyev 2013 yılından beri dünyanın önemli 

orkestraları eşliğinde sahne almaktadır. 2014 yılında 

İngiltere’nin dünya çapında bilinen BBC Radyo ve 

Televizyon Sanatçısı seçilmiştir ve BBC Klasik 

Sanatçılarından biri olarak Radio 3 “In Tune” ve BBC 

Konser Orkestrası ile düzenli olarak performans 

sergilemeye devam etmektedir. 2015 yılında 

Champs Hill Records tarafından yayınlanan “Russian 

Masters” isimli ilk albümü büyük bir başarı 

yakalamıştır. 2017 Yılında Londra’daki dünyaca ünlü, 

6.000 kişilik Royal Albert Hall’da John Williams’ın 

85. doğum gününü kutlandığı, BBC Radyo ve 

Televizyonu’nun canlı yayınladığı konserde BBC 

Konser Orkestrası eşliğinde solo performans 

sergilemiştir. 2019 yılında Windsor Uluslararası 

Yarışmasını kazandıktan sonra Ekim ayında New 

York’ta düzenlenen Concert Artists Guild 

yarışmasını kazandı. 2019 yılında Kraliyet Filarmoni 

Orkestrası ile solist olarak İngiltere’nin prestijli 

salonlarında konserler verdi. Bu konserler BBC 

Televizyonu ve Radyosu tarafından canlı 

yayınlanmıştır..  



  

    Jamal Aliyev’in gelecek projeleri arasında Viyana 

Radyo Senfoni Orkestrası ile “Goltermann” 

albümünü kaydetmenin yanı sıra, dünyaca ünlü 

besteci ve piyanist Fazıl Say ile birlikte de “Jamal 

Aliyev plays Say” albüm çalışmalarını 

tamamlayarak, dünyanın çeşitli yerlerinde turne 

konserleri yer almaktadır.  

1993 yılında Azeri kökenli müzisyen bir ailenin 

çocuğu olarak doğan, ve 2 aylıkken ailesiyle 

Türkiye’ye taşınan, 5 yaşında dedesi Kara Aliyev ile 

çello çalışmalarına başlayan Jamal Aliyev, Bilkent 

Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde 13 yaşına 

kadar Ankara’da müzik eğitimini tamamladı. Daha 

sonra full burs kazandığı Yehudi Menuhin Okulunda 

eğitimine devam etmek üzere Londra’ya taşındı. 

Üniversite eğitimini full bursla Royal College of 

Music’te tamamlayan Aliyev, Çev Sanat katkılarıyla 

eğitiminin son senesinde Londra Guildhall School of 

Music’te “Artist Diploma” ve Almanya’da Hoschule 

Für Music und Tanz - Köln şehrinde “Konzert Exam” 

eğitimini eş zamanlı olarak devam etmektedir. 

Kariyer planlamalarını ve proje çalışmalarını  Berrin 

Yoleri ile birlikte sürdüren Jamal Aliyev  1690 

yapımı Giuseppe Guarneri “filius Andreae” 

çellosunu kullanmaktadır. 



Aykut Köselerli 

Solist / soloist  

“ perküsyon/ percussion ” 

     Müzik çalışmalarına 2000 yılında kabul edildiği 
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi Müzik Hazırlık Lisesi Vurmalı Çalgılar 
Bölümü’nde Aydın Mecid ile başladı. 2004 yılının 
Haziran ayında Fazıl Say tarafından kurulan Anadolu 
Gençlik Orkestrası’nda perküsyonist olarak görev 
alan sanatçı, bu orkestra ile yurtiçi ve yurtdışında 
konserler verdi.  
     Lisans eğitimini 2007 yılında “Şeref Derecesi” ile 
tamamlayan Köselerli bu zamana kadar; Camerata 
Salzburg, l'Orchestre National d'Île de France, 
Moscow Radio Tchaikovsky Symphony Orchestra, 
Resident Orkest, Züricher Kammerorchester,New 
Japan Philarmonic, WDR Sinfonieorchester Köln, Hr-
Sinfonieorchester, NDR Sinfonieorchester, PFK 
Prague Philharmonia, Stuttgarter 
Philharmoniker,Luzerner Sinfonieorchester, Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası gibi önemli orkestralar ve John 
Axelrod,Friedemann Eichhorn, Christoph 
Eschenbach, Dan Ettinger, Howard Griffiths, Jan 
Latham-Koenig, Guy Braunstein, Patricia 
Kopatchinskaja ve Priya Mitchell gibi önemli 
müzisyenlerle konserler gerçekleştirdi.  



    Aralarında, Naïve etiketiyle çıkan “Haremde 1001 
Gece” (Mart, 2009) ve Fazıl Say’ın “ECHO 2013 Jüri 
Özel Ödülü”nü aldığı “İstanbul Senfonisi” (Kasım, 
2012) adlı albümlerin de olduğu bir çok albümde yer 
alan Köselerli, “Haremde 1001 Gece” Keman 
Konçertosu (op.25/Şubat, 2008), “İstanbul” 
Senfonisi (op.28/Mart, 2010), “Hezarfen” Ney 
Konçertosu (op.39/Mart, 2012) gibi Fazıl Say 
tarafından bestelenen birçok eserin yurt içi ve yurt 
dışında gerçekleşen konserlerinde ve 2013 yılından 
itibaren Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde görev 
almaya devam etmektedir. 



Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809 – 1847) 

 Yahudi soyundan Alman bestecisidir. Berger ve 

Zelter’in öğrencisidir. Önceleri bestecilik alanında “ 
harika çocuk ünü yapmış” on altı yaşına varmadan 
sonatlar, şarkılar, kantatlar ve bir senfoni bestelemiş, 
17 yaşında önemli ilk eserini, “Bir Yaz Gecesi Rüyası” 
adlı tiyatro müziğini yazmıştır. 1829 yılında Berlin’de 
Bach’ın “Matheus Passion” adlı eserini bulup 
yönetmesi bu besteciyi unutulmaktan kurtarma 
yolundaki çalışmalardan biridir. Mendelssohn 1833 
yılında Düsseldorf’da müzik yöneticiliği yapmış, 
1835’te Leipzig Gewandhaus Orkestrası 
yöneticiliğine atanmış,sekiz yıl sonra, Schumann ve 
Ferdinand David ile Leipzigz Konservatuvarını 
kurmuştur. Bestecilik yanında orkestra yöneticiliği ve 
öğretmenlik alanlarında aşırı çalışması ölümünü 
çabuklaştırmıştır. Klasik biçimlere bağlı, romantizmi 
ancak yüzeysel görünüşüyle  yansıtan bir müzik 
yazmıştır. Başlıca eserleri: Beş senfoni ( “İskoç” , 
“İtalyan” , “Reformation”), “Elijah” oratoryosu, 
keman konçertosu, piyano için iki konçerto, konser 
uvertürleri (“Fingal’in Mağarası, “Ruy Blas” v.b.) 
piyano için “Sözsüz Şarkılar” , “Rondo Capriccioso” , 
“Variations sèrleuses” v.b 



F. Mendalssohn - Bartholdy 
Fingal’in Mağarası Uvertürü  

    İlk yorumu 1832’de Londra’da yapılmıştır. 

Bestecinin  1829 yılında İskoçya’ya yaptığı bir gezi iki 

önemli ürün bırakmıştır. “Fingal’in Mağarası 

uvertürü, “İskoç Senfonisi” . Genç sanatçı gezip 

gördüğü yerlerin etkisinde kalmış, bazı taslarlar 

hazırlamıştır. Berlin’e dönüşünde  “Hebrid Adaları” 

konusundaki izlenimleri sorulduğunda “Anlatılmaz, 

çalınır…2 diyerek piyanoya oturmuş, uvertürün ana 

temasını dinletmiştir. Mendelssohn elindeki İskoçya 

notlarını 1830 yılında Roma gezisi boyunca 

geliştirmeye çalışmış, uvertür 1832 yılı başlarında 

Paris’te tamamlanmıştır. Kızkardeşine yazdığı bir 

mektupta bu olay nedeniyle şu satırlar yer alır: 

“Ortadaki  mi majör bölüm bana çok aptalca geliyor. 

Ve balık yağı, martı, tuzlu balıktan çok kontrapunta 

kokuyor…” “Fingal’in Mağarası” uvertürü dalgaların 

peşpeşe kıyıya yayılıp mağaraya saldırışını anlatan 

temasıyla ünlüdür. 



Fazıl Say 
     Fazıl Say, olağanüstü piyanist yetenekleriyle yirmi 
beş yılı aşkın bir süredir dinleyicileri ve 
eleştirmenleri, giderek materyalistleşen ve özenle 
organize edilen klasik müzik dünyasında ender 
rastlanan bir şekilde etkiliyor. Bu sanatçıyla 
konserler farklı bir şey. Daha doğrudan, daha açık, 
daha heyecan verici; kısacası doğrudan kalbe 
giderler. Besteci Aribert Reimann'ın 1986'da 
Ankara'yı ziyareti sırasında az çok tesadüfen on altı 
yaşındaki piyanistin icrasını takdir etme fırsatı 
bulduğunda tam olarak düşündüğü şey 
buydu. Yolculukta kendisine eşlik eden Amerikalı 
piyanist David Levine'den şimdilerde çokça 
alıntılanan şu sözleri kullanarak hemen şehrin 
konservatuvarına gelmesini istedi: 'Onu kesinlikle 
duymalısınız, bu çocuk şeytan gibi çalıyor'. 
Fazıl Say, ilk piyano derslerini Paris'te Alfred Cortot 
ile çalışmış olan Mithat Fenmen'den aldı. Belki de 
öğrencisinin ne kadar yetenekli olduğunu hisseden 
Fenmen, temel piyano egzersizlerini ve 
çalışmalarını tamamlamadan önce çocuktan günlük 
yaşamıyla ilgili temalar üzerinde her gün doğaçlama 
yapmasını istedi. Özgür yaratıcı süreçler ve 
formlarla olan bu temas, Fazıl Say'ı bugünkü 
piyanist ve besteci yapan muazzam doğaçlama 
yeteneğinin ve estetik bakış açısının kaynağı olarak 
görülüyor. Diğerlerinin yanı sıra Salzburger 
Festspiele, WDR ve Schleswig-Holstein Müzik 
Festivali, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
Konzerthaus Wien, Dresdner Filarmoni, Louis 
Vuitton Vakfı, Orpheus Oda Orkestrası ve diğerleri 
için müzik yazmakla görevlendirildi. BBC. Eserleri 
dört senfoni, iki oratoryo, 



    1987'den itibaren Fazıl Say, klasik piyanistlik 
becerilerini David Levine ile önce Düsseldorf'taki 
Musikhochschule “Robert Schumann”da ve daha 
sonra Berlin'de ince ayar yaptı. Ayrıca, Menahem 
Pressler ile düzenli olarak ustalık sınıflarına 
katıldı. Olağanüstü tekniği, repertuarın sözde savaş 
atları üzerinde ustaca bir kolaylıkla ustalaşmasını 
çok hızlı bir şekilde sağladı. Liszt, Mussorgsky ve 
Beethoven'ın eserlerindeki incelik (Bach, Haydn ve 
Mozart'ta) ve virtüöz dehasının tam da bu karışımı, 
ona 1994'te New York'ta düzenlenen uluslararası 
Genç Konser Sanatçıları yarışmasında zafer 
kazandırdı. tüm ünlü Amerikan ve Avrupa 
orkestraları ve sayısız önde gelen şefler, Bach'tan 
Viyana Klasikleri'ne (Haydn,Misafir gösterileri Fazıl 
Say'ı beş kıtada sayısız ülkeye götürdü; Fransız 
gazetesi “Le Figaro” onu 'bir dahi' olarak 
nitelendirdi. Ayrıca düzenli olarak oda müziği icra 
etmektedir: Uzun yıllar kemancı Patricia 
Kopatchinskaja ile harika bir ikilinin parçası 
olmuştur. Diğer önemli işbirlikçileri arasında Maxim 
Vengerov, Minetti Quartet, Nicolas Altstaedt ve 
Marianne Crebassa yer alıyor.2005'ten 2010'a 
kadar Konzerthaus Dortmund'da ikamet eden 
sanatçıydı;2010/11 sezonunda Konzerthaus 
Berlin'de aynı pozisyonda çalıştı. Fazıl Say, 2011 
yazında düzenlenen Schleswig-Holstein Müzik 
Festivali'nin programının da odak noktasıydı. Paris, 
Tokyo, Meran, Hamburg ve İstanbul'da daha fazla 
rezidans ve Fazıl Say festivali düzenlendi.  



    Fazıl Say, 2012/13 sezonunda hr-Sinfonieorchester 
Frankfurt'ta ve Rheingau Musik Preis ile 
onurlandırıldığı Rheingau Musik Festivali 2013'te 
rezidans sanatçısıydı. Nisan 2015'te New York 
Carnegie Hall'da Orpheus Oda Orkestrası ile 
başarılı bir konser veren Fazıl Say, ardından Avrupa 
çapında konserler içeren bir turne 
gerçekleştirdi. 2014 yılında 14 konser verdiği 
Bodenseefestival'de rezidans sanatçısıydı. 
Aralık 2016'da Fazıl Say, Bonn'da İnsan Hakları, 
Barış, Özgürlük, Yoksulluğu Azaltma ve İçerme 
Uluslararası Beethoven Ödülü'ne layık 
görüldü. 2017 sonbaharında Duisburg şehrinin 
Müzik Ödülü'ne layık görüldü. 
Teldec Classics ile Bach, Mozart, Beethoven, 
Gershwin ve Stravinsky'nin eserlerinin yanı sıra 
Mussorgsky, Beethoven ve naif etiketiyle kendi 
eserlerini içeren kayıtları eleştirmenler tarafından 
büyük övgü aldı ve üç ECHO Klassik Ödülü de dahil 
olmak üzere birçok ödül kazandı. 2014 yılında, 
Beethoven'ın 3 No'lu piyano konçertosu (hr- 
Sinfonieorchester Frankfurt / Gianandrea Noseda 
ile) ve Beethoven'ın sonatları op. 111 ve op. 27/2 
Moonlight'ın yanı sıra piyano için bestelerinin yer 
aldığı 'Say play Say' adlı CD de piyasaya çıktı. Fazıl 
Say, 2016'dan beri seçkin bir Warner Classics 
sanatçısıdır. 2016 sonbaharında, Fazıl Say'ın 
dördüncü ECHO Klassik ödülünü aldığı bu plak 
şirketiyle, tüm Mozart sonatlarını içeren kaydı 
yayınlandı. Nicolas Altstaedt ile birlikte “4 Cities” 
(2017) albümünü kaydetti. 

  



        

Fazıl Say  
Şahmeran  

   Fazıl Say’ın, Anadolu ve 
Mezopotamya  topraklarının mitolojik 
hikâyelerinden olan Şahmeran efsanesinden 
esinlenerek bestelediği “Şahmeran”  Opus 85; 
viyolonsel ve orkestra için yazılmış bir eser 
olmasının yanı sıra; aynı zamanda bale için de 
düşünülmüş bir eser. Oldukça özgün bir hikâye 
atmosferine sahip Şahmeran’da, sanatçı bu 
özgünlüğü, müziğinde bir araya getirdiği çok renkli 
ve ahenkli melodilerle yaratıyor. Say bu eserde; 
Şahmeran’ın uhrevi bahçesini ya da Şahmeran’ın 
uğradığı ihanetin acısını müziğiyle anlatırken; tüm 
bunları efsanedeki kurguyu bozmadan ama aynı 
zamanda detayların içinde kaybolmadan, hikâyenin 
renklerini kendine özgü müziğiyle çekip çıkarıyor.  
 
 “Şahmeran’ın Cennet Bahçesi” ve 
“İhanet” bölümlerinden oluşan eserde, viyolonsel 
Şahmeran 'ı temsil ediyor. Pek çok değişik çalış 
tekniği ile Anadolu  ve Mezopotamya'nın etnik 
tınısallığına da öykünülen eserde, orkestranın yanı 
sıra; kudüm ve waterphone ile solist perküsyonda 
yer alıyor.  



  

      

Ludwig van Beethoven  (1770 – 1827)  

    Müzik sanatının en ünlü, en büyük temsilcilerinden 

biridir. Müzikle ilgilenen bir ailenin çocuğudur. Dedesi 

Ludwig, ana yurdu Löwen’den göçerek Almanya’ya 

yerleşmiş, orkestra yöneticisi olarak çalışmıştır. Babası 

Bonn Prensliği sarayında şarkıcılık yapmış, yaşamının 

sonuna kadar sanatından ayrılmamıştır. Beethoven, ilk 

müzik bilgilerini babasından edinmiş, sonra doğduğu 

şehirde tanınmış öğretmenlerden Christoph Gottlob 

Neefe’nin  öğrencisi olmuş, on üç yaşında prenslik 

orkestrası üyeliğine atanmış, 15 yaşında sarayın ikinci 

orgculuğuna getirilmiştir. Bu sırada Breuning ailesinin 

dostluğunu kazanması, bilgi ve görgüsünün artışında 

öneml rol oynamış, Breuning’lerin uyarması ve Prensin 

yardımıyla 1987 yılında Mozart’tan ders alması için 

Viyana’ya gönderilen genç sanatçı, annesinin ağır 

hastalığı nedeniyle  Bonn’a dönmek zorunda kalmıştır. 

Mozart’la ancak kısa bir görüşme yapmış, büyük 

besteci genç Beethoven’in dehasını ilk anlayanlardan 

biri olmuştur.Beethoven’in Bonn’a gelişinden kısa süre 

sonra, annesi ölmüş, 1792’de Viyana’ya giderek 

yerleşmiştir. Bu büyük sanat merkezinde çalışmalarına 

başlamış, çağının Schenk, Albrechtsberger ve Salieri 

gibi ünlü müzik ustalarından yararlanmıştır. 1795’te ilk 

üç yaylı çalgılar üçlüsü Haydn’a üç piyano sonatı ve ilk 

piyano konçertosu yayınlanmış, bu devrimci ve yürekli 

yapıtlar geniş bir ilgi uyandırmıştır.  



Beethoven 1800 yıllarında kulaklarında beliren bir 

hastalık üzerine, intiharı düşünmüş, 1803’ten sonra 

iradesi ve dehasıyla birbiri ardı sıra büyük ses 

anıtları vermiştir.Beethoven’in kulaklarındaki 

hastalık 18197da tam bir sağırlık halini almış, onu 

yavaş yavaş insanlardan uzaklaştırmış, yalnızlığa 

itmiştir. 1826 yılı sonbahar aylarında sağlık durumu 

birdenbire kötüleşmiş , ağır bir hastalıkla aylarca 

yatakta kalmış , fırtınalı bir günde son nefesini 

vermiştir.Beethoven, yaşayışıyla tamamen 

bağımsız, hiçbir göreve bağlı olmayan yeni bir 

müzikçi tipinin ilk örneğidir. Verimini başlıca üç 

çağa ayırarak incelenir: 1800 yılına kadar gelen ilk 

çağın verimi genel olarak sınırlandırılmış, kapalı bir 

üslubun, Rokoko sanatının etkisini taşır. 1815 yılına 

kadar gelen ikinci çağdaki yapıtları kalıplardan 

kurtulmuş, derin duygu hareketlerinin yankılarını 

veren yepyeni bir tarzın örnekleridir. Bu çağın 

özelliklerini belirten eserleri “Eroica” , “Do minör” 

ve “La majör” senfonilerle  “Rasumowsky 

Dörtlüleri”, “Pathètique” adlı piyano sonatıdır. 

Ölümüne kadar gelen çağda ise “Dokuzuncu 

Senfoni” ve “Missa Solemnis” le, bunlara ek olarak 

büyük yaylı çalgılar dörtlüleriyle romantizme 

yönelen deha, ileri bir çabanın anıtlarını 

kazandırmıştır.  



L. van Beethoven  
Senfoni No.6 “ Pastoral ” 

      İlk yorumu 1808’de Viyana’da gerçekleşmiştir. 

Altıncı Senfoni’yi doğru anlama da, yanlış anlayıp 

yorumlamak da çok kolaydır. Beethoven’in 

herhangi bir yanıltıyı ve eserin sadece doğa 

seslerinin taklidi olabileceği konusunda belirecek 

yargıları önceden önlemek amacıyla bazı 

açıklamaları gerekli gördüğü bilinir. Bu 

açıklamaların en tanınmışı şudur: “Kır yaşamı 

konusunda fikir sahibi olanlar başlıklara bakmadan 

yazarın ne istediğini sezebilirler ve yapıtın gerçek 

anlamda resimden çok bu yaşamın izlenimlerini 

taşıdığını da anlarlar. Pastoral senfoni resim 

değildir. Kır ve doğanın insanlara verdiği erişilmez 

zevkin, kırda uyanan duyguların anlatımıdır.” 

Bestecinin doğaya olan sevgi ve düşkünlüğü onun 

pek bilinen özellikleri arasındadır. Büyük kentten 

sık sık kaçarak köylere sığınışı nerede olursa olsun 

yaptığı uzun sabah yürüyüşleri, mektuplarını da sık 

sık doğaya bağlılığından bahsedilişi ve “Ben bir  

ağacı insandan çok severim..” deyişi bu eğiliminin 

belirtisidir. Pastoral Senfoni pek çok kimse 

tarafından bir programlı yapıt sayılır. Bu yanıltı 

bestecinin bölümlere yazdığı başlıklardan doğar. 

Oysa, Beethoven’in izlenimleri yansıtan müziğinde 

gereksiz kalan bu başlıkları “mutlak müziği” 

savunmakta kararlı bazı tutuculara yazdığı sanılır.    

Birinci bölüm; kıra ulaşıldığında uyanan mutlu 

izlenimleri verir. Başlıca üç sakin, tatlı, huzur verici 

tema ile işlenmiştir. İlk tema bu öğenin önemlisidir 

ve pastoral anlamda en etkili olandır.  



    İkinci bölüm; Dere sahnesi, doğa sevgisinin 

verilebileceği bir diğer huzur dokusudur. Çevrede 

kır ve orman kuşlarının ötüşleri duyulur. Üçüncü 

bölüm; Köylülerin neşeli toplantısıdır. Köy 

alanında toplanmış çiftler köy bandosu eşliğinde 

dans etmekte, tatlı bir dans melodisi 

yansımaktadır. Ritim birden değişir, çabuk ve 

kuşkulu bir karakter alır. Hava bozmakta gri renkli 

bulutlar göğü kaplamaktadır. Dördüncü bölüm; 

fırtına ve yağmurdur. Hava, bozmuş, yaz yağmuru, 

fırtına, şimşek ve gök gürültüsü arasında 

boşanmıştır. Timpani, pikolo flüt ve trombonlar 

gürleyerek, haykırarak havanın bu ürkütücü, 

korkutucu durumunu yansıtmaktadır. Beşinci 

bölüm; Fırtınadan sonra duyulan mutluluk ve 

şükran duygularıdır. Fırtına geçmiş, doğa tekrar 

huzura kavuşmuştur. Tatlı bir çoban şarkısının 

melodisi, birinci ve ikinci bölümlerin  kısa 

tekrarlarına ulaşır, senfoni tanrısal bir sükun 

içinde biter. 
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