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                             O. ŞALLIEL 

             Harman Dalı Varyasyonları 
 

 

 

                     F. MENDELSSOHN 

                    Senfoni No.3 “İskoç” 

 

      I.Andante con moto 

      II.Vivace non troppo 

      III.Adagio 

      IV.Allegro vivacissimo 

 

 

  

     -ARA- 

 

                               O. ŞALLIEL 

                 Piyano Konçertosu Ops.9 
 
 

         I.Allegro giocoso 

         II.Largo 

         III.Vivace 

  

 

 

 

  



                       

  

  

  

   
        

            

Orhan ŞALLIEL 

şef / conductor  

     

      

     

  
Yurtdışındaki ve Türkiye’deki başarılarıyla yetenekli 

genç bir şef olarak dikkat çeken Orhan Şallıel, müziğe MSÜ 

Devlet Konservatuarı’nda başlamış, fagot dalındaki 

öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Devlet Opera ve 

Balesi Orkestrası’nda 6 yıl fagot sanatçısı olarak çalışmıştır. 

Bu dönemde bir yandan da kompozisyon bölümünde İlhan 

Usmanbaş ve Ercivan Saydam’la bestecilik öğrenimi 

yapmıştır. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde Orhan 

Tanrıkulu, Renato Palumbo ve Robert Wagner’den şeflik 

dersleri almış, bu alandaki çalışmalarını geliştirmek üzere 

Hollanda’ya gitmiştir. Rotterdam Konservatuarı’nda Arie van 

Beek, Hans Vriesen ve Jos van der Sijde ile çağdaş müzik 

stilleri üzerine şeflik, Klaas de Vries ve Peterjan Wagemans 

ile kompozisyon çalışmıştır.  



              

          

     

     

  

  

Amsterdam’daki Sweelinck Konservatuarı’nda Joop 

van Zon ile klasik repertuar ve orkestra şefliği çalışırken 

Hollanda’dan kazandığı bursla Helsinki Sibelius 

Akademisi’ne gönderilmiştir. Bu akademide Jorma Panula, 

Eri Klas, Atso Almila gibi şeflerle çalışmış; ayrıca Londra 

Royal Akademisi şeflik bölümü profesörü Colin Meters, 

Dresden Filarmoni’nin şefi Hans-Dieter Hauschild ve St. 

Petersburg Çaykovski Konservatuarı’nın opera ve senfoni 

bölümleri başkanı İlya Musin gibi ünlü şeflerden 

yararlanmıştır. Ertesi yıl Hollanda’ya dönen Şallıel 

Rotterdam Konservatuarı’nı bitirmiş, Avusturya ve İtalya’da 

katıldığı şeflik kurslarında Karl Österreicher, Yuji Yuasa, İlya 

Musin ve Valeri Gergiev ile çalışma olanağını bulmuştur. 

Şallıel, Avrupa’da profesyonel şef olarak yönettiği 

orkestraların başlıcaları arasında Finlandiya’da Kouvola, 

Hollanda’da Maas, Leiden, Rotterdam Erasmus senfoni 

orkestraları vardır. 

1996 yılında Türkiye’ye yerleşen sanatçımız, İstanbul 

Devlet Operası’nda Mahler’in 8. Senfonisi, R. Strauss’un 

Salome’si, Puccini’nin Turandot’u ve Verdi’nin Aida’sındaki 

başarılarıyla adını duyurmuş, 25. Uluslararası İstanbul 

Müzik Festivali’nin açılış konserinde İstanbul Devlet Opera 

ve Balesi Orkestrası’nı yönetmiştir. Ülkemizdeki bütün 

senfoni orkestralarıyla konserler vermiş, Bursa Bölge Devlet 

Senfoni Orkestrasının ve Antalya Devlet Senfoni 

Orkestrasının daimi şefliğini yapmış olan Şallıel 2017 yılında 

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın daimi şeflik 

görevine atanmıştır. 
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İrem YUNKUŞ 

solist / soloist 

      1994 yılında İstanbul’da doğdu. Mersin Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda eğitiminin başlarında Ayan Kömür ve 
Marina Cincaradze ile çalıştı. Daha sonra on sene Can Çoker 
ile sürdürdüğü eğitimine son üç sene Miroslav Dacic ile devam 
edip mezun oldu. Eğitimi süresince okul içi ve dışında çeşitli 
etkinliklerde sahneye çıkan Yunkuş bunun yanında Toros Can, 
Emre Elivar, Gökhan Aybulus, Gülsin Onay, Muhiddin 
Dürrüoğlu, Kamerhan Turan, Martin Berkovsky, Daniel Gortler, 
Stephen Gutman ve Tamara Atschba  gibi isimlerin 
masterclasslarına katıldı. 2009 yılında Şef Murat Göktaş ile 
Eskişehir Anadolu Senfoni Orkestrası eşliğinde J.S.Bach’ın Fa 
minör Piyano konçertosunu, 2017 yılında ise şef Orhan Şallıel 
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni 
Orkestrası eşliğinde S.Rachmaninoff’un I. Piyano 
konçertosunu seslendirdi. 2011 yılında Edirne’de düzenlenen 
oda müziği yarışmasında Bengisu Gökçe ve Serçin Yatkın ile 
birlikte mansiyon, 2017 yılında ise aynı yarışmada Pirsu Kesici 
ve İdil Yunkuş ile ikincilik ödüllerini kazandı. Mersin’de 
düzenlenen AKOB Oda Müziği Yarışması’nda 2016 yılında 
Burçak Özkan ve Başak Gürbüz ile birlikte birincilik, 2017 
yılında İdil Yunkuş ve Pirsu Kesici ile üçüncülük 2018 yılında 
ise yine aynı yarışmada Selin Ece Yüksel ve Eren Çam ile 
ikincilik ödüllerine layık bulundu. İrem Yunkuş Hollanda’nın 
Maastrich Konservatuvarı’nda master eğitimini Prof. Katia 
Veekmans’ın sınıfında sürdürmektedir. 



O. ŞALLIEL 

Harmandalı Varyasyonları 

      Konserin ilk eseri “Bir Ege Halk Türküsü üzerine 
Çeşitlemeler” olarak geçer. Bu halk türküsü Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de en çok sevdiği Harmandalı’dır. Bu eserin 
yazılmasındaki en büyük ilham kaynağı Atatürk’ün sağlığı çok 
kötü durumda olmasına rağmen Hatay’ı ülke topraklarına dahil 
edebilmek için verdiği mücadeledir. Bu öyle olağanüstü bir 
mücadeledir ki; kendi hayatını dahi hiçe sayarak, Hem siyasi, 
hem askeri hem de insani olarak bu yüce vatana ve ulusa 
kendini adamak adına tüm varlığını feda etmesini anlatır. 
Harmandalı 1938 yılında Hatay meselesini çözebilmesi için tüm 
ülkeye ve dünyaya takati dahi olmadığı halde sadece Mustafa 
Kemal Atatürk dimdik ayakta mesajı vermek için yaptığı bir 
zeybek dansıdır.Hatay meselesinde siyasi, diplomatik yollarla 
çözülemez hale gelmiştir. Fransızlar meseleyi zora 
sokmaktadırlar. Mustafa Kemal Atatürk de artık bunu 
çözebilmek için ilk önce Fransa’ya temmuz ayının ortasında tam 
yaz tatilinin ortasında bir Cumartesi günü Nota verilmesini 
emreder. Bu notaya cevap süresini de 24 saat olarak kısıtlar. 
Fransa tarihinde ilk olarak yaz tatili ortasında tüm 
parlamentoyu toplamak durumunda kalmıştır. Fakat bunun 
etkisini arttırmak için de Mustafa Kemal Atatürk günler 
öncesinden tüm dünya ve Avrupa basınında şu manşetin 
attırılması için talimat vermiştir. Manşet şöyledir;  

“Mustafa Kemal Paşa üniformasını giydi ve 
ordularıyla Çukurova’ya iniyor. Hatay’ı almadan da 
geri dönmeyecek!”  
Sonuçta Hatay’a girildiğinde Fransız Ordusu onları 
Bando Mızıka ile karşılamış ve Şehri tek bir kişinin 
burnu bile kanamadan teslim etmişlerdir. 
      

  
  



     

  
     

Felix MENDELSSOHN (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. MENDELSSOHN 

Senfoni No.3 “İskoç” 

      İskoçya tarihinin dramatik olaylarının yankılandığı ve tüm 

bölümlerin bağlı olarak sunulduğu senfoninin 1. Bölümünün 

3/4’lük ölçüde, ılımlı hızda, ama hareketlice tempodaki 

melankolik girişi, sanki Holyrood şatosu kilisesinin hüzünlü 

tarihini, Marie Suart’ın 19 yıl hapsedilişini simgeler gibidir. 

Uzun tutulan balad biçimindeki bu ciddi giriş , birinci 

bölümün temalarının çekirdeğinide içerir. Tüm bu temalar 

öyle sıkı örülmüştür ki, hangisinin nerede bittiği belli olmaz 

bile. 3/8’lik ölçüde, biraz heyecanlanan ve çabuklaşan 

bölmenin ana temasıda hüzünlü havadadır. Canlı bir yan 

tema da çok kısa duyulur; daha sonraki ikinci tema ise zarif 

bir akışla, ancak yakınan bir biçimde sergilenir.Gelişimde ise 

tekrar karışık, sinirli yapıda motifler belirir. Tevekkül bir hava 

oluşursa da, girişteki ciddi ana tema tekrar duyulur.       

Hemen ilk bölümde bağlanan, 2/4’lük ölçüde ve fazla canlı 

olmayan tempodaki 2. Bölüm, kısa bir scherzo biçimindedir. 

Mendelssohn bu bölümde yerel İskoç dans temalarını 

kullanmış gibidir. Önca neşeli bir gayda sesi duyulur. İkinci 

tema ise güçlü ve ritmik yapıdadır. Senfoniye “İskoç” adını 

bu bölüm kazandırır. 3. Bölüm ağır tempoda, 2/4’lük ölçüde, 

La Majör tonda ve sakin bir temayla, Mendelssohn stili bir 

sözsüz şarkı gibibaşlar. İkinci tema ise dramatik 

enstrümantal yapısıyla sanki bir cenaze marşı, Marie Stuart 

‘ın ölüm duasını anımsatır; hemde şiddetli dramatik 

vurgulamalardan kaçınmaz.4.Bölüm ise 4/4’lük ölçüde canlı 

tempoda iki bölmeden oluşur: Çabuk ve çok canlı tempoda 

ilk bölme, orjinalde Allegro guerrico (Savaşçı Allegro) olarak 

belirtilmiştir ve gerçektende çok ritmik iki temanın 

kontrastıyla, İskoç yaylalarındaki kahramanların duygularını, 

İskoç kılanlarının bir araya gelişlerini yansıtır gibidir. Önce 

obuanın duyurduğu ikinci tema ise senfoniyi barıştırıcı, 

çabuk ama törensel havadaki codo ile parlak La Majör 

tonalitenin ve 6/8’lik ölçünün oluşturduğu özgün ve taze bir 

izlenimle, İskoç dağlarının temiz havasınıiçe çekermiş gibi, 

sona erdirir. 



       

O. ŞALLIEL 

Piyano Konçertosu Ops.9 

      Orhan Şallıel 8 Mart 2019 tarihinde Kolombiya’da Bogota 
Filarmoni ile yaptığı son konserden 10 Mart 2019 tarihinde 
döndükten 1 gün sonra tüm dünyada Hava alanları kapandı. 
Dünya Covid19 sebebi ile olağanüstü bir sürece girdi. Herkes 
eve kapanmış gözleri, kulakları haberlerde ve her gün “Bir 
umut çıkar mı acaba?” diye bir beklenti ile yaşamaya başladı. 
Maestromuz da bu kapanma günlerinde yaşanan tecrübeyi bir 
piyano konçertosu ile müzikal bir dışa vurum ile anlatma 
düşüncesi ile çalışmaya koyuldu. Bu eser 3 bölümden 
oluşmaktadır. Maestro Bölümleri şöyle açıklıyor; İlk Bölüm 3 
ana temadan oluşur.  
1.Tema bir ”Sirk müziği” havasındadır. Sebebi de dünyanın bu 
salgın karşısında; en gelişmiş ülkelerinden tutun da en az 
gelişmiş ülkelerine kadar ne yapacağını bilmez bir durumda 
kalmasıdır. Yapılan açıklamalardaki tutarsızlık, beceriksizlik, ne 
yapılacağını bilmezlik karşısında tüm dünyanın bir panayır, sirk 
havasına büründüğünü gözlemledim ve betimlemek istedim.   
2.Tema; bu küresel curcunada yaşamlarını yitiren insanlar, 
yaşanan büyük üzüntüler, insanların en sevdiklerinin son 
yolculuğunda sevdiklerine eşlik dahi edememesi gibi büyük bir 
trajediyi anlatır.   
3.Tema ise; bu dünyadan corona sebebiyle göçen ruhların 
sevdiklerine tek kelime bile söyleyemeden ayrılıp, dile 
getiremedikleri ifade edemedikleri yarım kalmış tüm 
duygularını ifade eder.  
2.Bölüm benim kendi iç dünyamın pandemi sürecinde bana 
hissettirdikleri, düşündürdükleri ve sonuçta hayatımda 
yaşadığım dönüm noktalarını anlatmaktadır. Bu bölümde 
geçen tüm temalar benim Mimar Sinan Üniversitesi 
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümüne ilk giriş sınavı için 
yazdığım küçük piyano eserlerinin temalarından ve de babam 
Rifat Şanlıel’in bestesi olan unutulmaz “İtirazım Var” şarkısının 
ilk girişinin melodisinden oluşur.  

3.Bölümde de Corona Virüsünün ilk önce hiç farkına 
varılmadan sinsice yayılmaya başşlaması Uzak Doğudan 
başlayıp, Avrupa’ya İtalya önceliği ile tüm kıtalara yayılması, 
Amerika kıtasına atlaması ve dalga dalga yayılmasını anlatır. 
Sonuçta ise İnsan ırkı ve virüs arasındaki savaşın galibi olarak 
İnsanlığın zafere ulaşmasını anlatır. Ülke ülke, kıta kıta 
yayılmasına rağmen onca kayıplara rağmen zafer İnsanlığın 
zaferi olmuştur.  



 

 

ÇUKUROVA DEVLET  
SENFONİ ORKESTRASI 

  

  

  

*Misafir sanatçı 
**Grup Şef Yardımcısı 
*** 1. Derece Keman Üyesi  

    

  

I. Keman / I. Violin 
***Yusuf YALÇIN 
***M. D. Evrim EDEMEN 
***Serkan  KISA 
***Ozan ULUDAĞ 
Larissa  İMİNOVA 
Keremcan TEOMETE 
Tamari RAMIŞVILI 
İrem GÜRSOY 
Buse KINAY 
 
 II. Keman / II. Violin 
***Kazım HASANEFENDİOĞLU 
Cevahir YUNAK 
S. Sabri ŞEN 
Sezer TAŞ 
Tan BERK 
Şafak ALICIOĞLU 
Ahmet DÜZENOĞLU 
Nino ŞAVGULİDZE 
 
 Viyola / Viola 
İlkan ŞAHİN 
Tansu TURAL 
Zafer TEOMETE 
Ecem AKKUŞ 
M.Çağdaş TUNCER 
  
Viyolonsel / Cello 
İlaha ÖZŞAHİN 
Başak GÜRBÜZ 
Tayfun KARAKELLE 
Mert ŞENTÜRKER 
Merve KAYGUSUZ 
Cihat ÇAKIR 
Serçin PAZARBAŞI 
 
 
Kontrabas / Double-Bass 
Tuğçe İ. KURT 
Beliz CANBULAT 
Elif BİRİNCİ 
Aleyna L. ÇEVİREN 
 
 

Obua / Oboe 
**G.Pelin AYHAN 
*Nurettin KOKER 

 
 
 

Klarinet / Clarinet 
Cihangir NUVASİL 

Gözde ÇEVİK 
 

Fagot / Bassoon 
Osman FIRAT 

Tarkan GÜREL 
 
 Korno/ Horn 

Artunç ÇORUH 
Fırat BAYSÖZ 

**Serdar BAKIREZEN 
Yunus ÇAYIR 

Trompet / Trumpet 
Gökhan PAR 

Mehmet ÇELİK 

Timpani 
**Salim ÖZSEZER 

Vurmalı Çalgılar / Percussion  
Ozan CEYLAN 

Ecem KAYMAK 

Flüt / Flute 
Murat ESEN 
Nevin APAYDIN 
 

Trombon / Trombone 
Ş.Okan URŞAN 

Cüneyt ÇAVDAR 
Berke OKMAN 

 

Tuba 
*Onur TUYAN 

Arp / Harp 
Gizem AKSOY YILMAZ 



  

GELECEK HAFTA 


