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"C. Saint-Saëns'in 100. Ölüm Yıldönümü 
Anısına" 



C. SAINT  - SAËNS 

Piyano Konçertosu No.2  
 

I.Andante sostenuto 

 
     II.Allegretto scherzando 

 
     III.Presto        

F. SCHUBERT 

Senfoni No.8 

" BİTMEMİŞ " 

 

I. Allegro moderato 

   
II.Andante con moto 

 

  

 

  



Antonio PIROLLI 

orkestra şefi / conductor 

 

  

Roma’da doğan Antonio Pirolli , Roma “Santa Cecilia Konservatuvarı” ‘nın 

piyano,kompozisyon,koro ve orkestra yönetimi bölümlerinden pekiyi dereceyle 

mezun olmuştur.Zoltan Pesko,Vladimir Delman ve Rudolf Barshai ile çalışan Pirolli 

,1987 yılında“ 3. Arturo Toscanini Şeflik Yarışması”nda üçüncülük ödülünü 

kazanmıştır. Türkiye ‘ye geldiğinden itibaren, 1995-2000 yılları arasında Ankara 

Devlet Opera ve Balesi’nin,2002-2005 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi 

‘nin genel müzik direktörlüğü görevini yürütmüştür. Çok geniş bir opera ve senfoni 

repertuarına sahip olan Pirolli,dünyanın en önemli opera,senfoni orkestralarına ve 

festivallerine davet edilmektedir.Bunların arasında: Berlin Deutsche Oper (Almanya), 

Teatro Colon (Buenos Aires),Teatro Sao Carlos(Lizbon),Teatro Alla 

Scala(Milano),Teatro dell’Opera (Roma),New National Theatre(Tokyo)Teatro Carlo 

Felice(Genova),Maggio Musicale Fiorentino(Firenze),Teatro Massimo 

Bellini(Catania),Teatro Comunale “G. Verdi” (Trieste) Wiesbaden Opera (Almanya), 

Orchestra “A.Toscanini”(Parma), “G.Enescu” Senfoni Orkestrası (Bükreş),Orchestra 

Palau de la Musica(Valencia), Kiev Filarmoni Orkestrası (Ukraina)Tokyo Symphony 

Orchestra,Tokyo Philarmonic Orchestra ,Aspendos Opera Festivali (Antalya), Puccini 

Opera Festivali (Torre del Lago-İtalya), Split Opera Festivali(Hırvatistan),Avenches 

Opera Festivali (İsviçre),Santander Opera Festivali (İspanya), Caracalla Opera 

Festivali (Roma), Catania Teatro Massimo Bellini(Catania) yer almaktadır. 2016’da 

Shangai Operasın da Verdi Falstaff Operasının Çin’de ilk seslendirilişini 

gerçekleştirmiştir. 2017 Ekim ayında Bari Teatro Petruzzelli Operasında Lucia di 

Lammermoor operasını yönetmek üzere davet edilmiştir. Yurtiçinde her sene 

düzenli olarak Ankara CSO,Bilkent Senfoni Orkestrası,Borusan Filarmoni Orkestrası, 

İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa Devlet Senfoni Orkestralarında konserler 

vermektedir. 2018 yılında Ankara Üniversitesi tarafından “Fahri Doktora” ünvanı 

verilmiştir. 2018 Lisbon Operasında Rossini’nin 150. ölüm yıldönümü konserinde 

“Stabat Mater” Oratoryosu’nu yönetmek için davet edilmiştir.2018 Ekim ayında 

Catania Operasına davet edilmiştir. 2019 yılın da Lisbon’da Verdi La Forza del 

Destino,La Wally,Il Tabarro Ernani Operası ve Bari’de Tosca operasını yönetmek için 

davet edilmiştir. r. 2021 den itibaren yeni kurulan TRT2 Filarmoni Orkestrası’nın 

daimi şef ve Genel müzik direktörlüğü ünvanı  verilmiştir. 2022’den itibaren Lisbon 

Sao Carlos Opera Genel Müzik Direktörlüğü görevini üstlenecektir. 



Emre YAVUZ   
‘’Solist/Soloist’’ 
Piyano/Piano 

Emre Yavuz 3 Ağustos 1990’da İzmir’de doğdu. Erken yaşta 

gösterdiği öğrenme yeteneği nedeniyle eğitimci anne-babası 

tarafından piyanoya yönlendirildi. Piyanoda kısa sürede 

ilerleyen Yavuz, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 

yapılan bir sınavla “Sanatta Üstün Yetenekli Çocuklar Yasası” 

olarak bilinen 6660 sayılı yasa kapsamına alınarak Hacettepe 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Kamuran Gündemir 

ile piyano öğrenimine başladı. 2001’de Kırım’da yapılan 2. 

Uluslararası Mavi Kuş Müzik Yarışması’nda kendi yaş 

kategorisinde birinci olduğu gibi, en iyi çağdaş eser yorumu 

ödülüne layık görüldü. 

  Küçük yaştan itibaren Türkiye’nin dört bir yanında birçok 

senfoni orkestrasıyla solist olarak sayısız konser verdi. Lise 

öğrenimi boyunca Bilkent Üniversitesi’nde Fazıl Say ve Sanem 

Berkalp ile çalıştı, aynı zamanda bestecilik dersleri aldı.  

2007’de Sicilya’da yapılan Ibla Grand Prize yarışmasında 

Frederic Chopin Özel Ödülü’ne layık görüldü. 2010 Chopin 

Yılı kapsamında Viyana’da yapılan Rotary 

Interpretationspreise- Chopin & Schumann yarışmasını 

kazanarak başta Viyana Musikverein’da olmak üzere 

Avusturya’nın çeşitli şehirlerinde solo ve Bratislava Senfoni 

Orkestrası ile konserler verdi. 

  



  

C.SAINT-SAËNS 
  

  

Fransız besteci, 9 Ekim 1835 yılında doğmuştur. 

rkestra şefi, orgcu ve piyanistdir. En bilinen 

eserleri Hayvanlar Karnavalı, Introduction Rondo 

Capriccioso, Dans Makaber vb.dir. 

Piyano Konçertoları, 3. Senfonisi ve Samson ile 

Dalilah isimli eserleri ile tanınan Fransız 

bestecinin, çok küçük yaşta yeteneği kendini belli 

etmiştir. 1846'da Paris’te resital vermiş, 

1848’de Paris Konservatuvarı’na kabul edilmiştir. 

Burada Benoist'le org, Halevy ile kompozisyon 

çalışmıştır. 

1853-1877 yılları arasında orgcu olarak görev 

yapmıştır. 1861-65 arasında ders vermiş, 1871'de 

Société Nationale de Musique'in kurucu 

üyelerinden biri olmuştur. 

Bir dizi senfonik şiirin ardından kendisine büyük 

ün sağlayan 5 piyano konçertosu yazmıştır. 

1868'de tamamladığı ilk operası Samson ile 

Delilah, İngiltere'ye ilk gidişinde, Franz Liszt’in 

organizasyonu ile sahnelenmiştir. Bundan sonra 

Saint-Saëns ömrü boyunca Lizst'e minnettarlık 

duymuş, en iyi eserlerinden biri olan 3.Senfonisi'ni 

Lizst'e ithaf etmiştir. 1902'de VII. Edward'ın taç 

giyme töreni için bir marş yazmıştır. Seyahati 

seven bir kişiliktir ve Cezayir'in kültüründen çok 

etkilenmiştir. Son dönem eserleri bu kültürden 

izler taşır. 

YanıtlaYönlendir 



  

  

  

 

F.SCHUBERT 

Avusturyalı besteci 31 Ocak 17972de viyanada 

doğmuştur. İmparatorluk korosuna şarkıcı yetiştiren 

Konvikt Okulunda eğitim görmüş, delikanlılık çağına 

girip de sesi değişince babasının okulunda öğretmen 

olarak görevlenmiş, boş zamanlarında da bestecilik 

üzerine çalışmış, olağan üstü verimliliği ile 18 

yaşındayken tek bir yıl boyunca iki senfoni, iki missa, 5 

opera, 4 sonat, birçok küçük koro parçası, 150 kadar da 

şarkı yazmış, kendini yalnız besteciliğe vermiş, birkaç 

yapıtının icra edilmesi, bu ara operalarından ikisinin 

Viyana’da oynanması dışında herkesten uzakta, hiçbir 

zaman ün kazanmamış olarak çalışmalarını sürdürmüş, 

önemli olayları olmayan bir hayat yaşamış ve çok genç 

yaşında, tanınmamış bir besteci olarak ölmüştür. 

Schubert özellikle, Mozart’la kıyaslanabilecek doğal 

yaratılış gücüyle seçkinlaşir. Adını müzik tarihine 

önemle geçiren ortam, “ Lied ”dir. 600 kadar Lied 

bestelemiş, Alman sanat şarkısını, daha sonra Schubet 

ve Brahms gibi bestecilerin daha da geliştirecekleri bir 

ortam haline getirmiş, bundan başka piyano için yazdığı 

küçük parçalarda da romantik yüzyılın Chopin, Schubet 

gibi bestecilere olan etkisi bakımından öncü durumuna 

geçmiştir.Diğer yapıtları arasında en ünlüsü “ Bitmemiş 

” (Sekizinci Senfoni), “ Rosamunda “ müziği, yaylı 

çalgılar için üçlüler, “ Ölüm ve Genç Kız “ adıyla yaylı 

çalgılar dörtlüsü, “Alabalık “ beşlisi, piyano için 

sonatlar, “ Wandererphantasie “ vb. vardır. Franz 

SCHUBERT 19 Kasım 1828’de Viyana’da vefat etmiştir. 



. 

  

C.SAINT-SAËNS 
  Piyano Konçertosu Op.22 No.2 “Sol minör” 

YanıtlaYönlendir 

19. yüzyıl Fransız müziğinin olduğu kadar Fransa kültürel 

yaşamının da en önemli figürlerinden olan Camille Saint-Saëns Sol 

minör tonalitesindeki ikinci piyano konçertosunu ilkinden tam 10 

yıl sonra arkadaşı Rus şef ve piyanist Anton Rubinstein’ın isteği 

üzerine besteledi. 1868 yılı baharında bir konser serisi için Paris’te 

bulunan Rubinstein, şef olarak ilk Paris konserini Saint-Saëns’ın 

solistliğinde gerçekleştirmek istiyordu ve Saint-Saëns bu önemli 

konser için yeni bir eser yazmaya karar verdi. Konçerto 

kararlaştırılan prömiyer tarihi sebebiyle üç haftadan kısa sürede 

tamamlandı ve ilk seslendirilişi 13 Mayıs 1868’de Anton 

Rubinstein şefliğinde dönemin Paris’teki en önemli konser 

salonlarından Salle Pleyel’de yapıldı. Madam A. de Villers’e ithaf 

edilen eserin prömiyerinin ardından besteci, 17 günde bestelediği 

eseri çalışmak için yalnızca birkaç günü olması sebebiyle 

performansının yetersiz oduğunu; ikinci bölüm haricinde konserin 

başarılı geçmediğini belirttiyse de ilk günden itibaren artan ilgiyle 

bu konçerto Saint-Saëns’ın en popüler ve en çok seslendirilen 

piyano konçertosu haline geldi.  

Renkli dokusu, akılda kalıcı ezgileri ve sürükleyiciliğiyle solistler 

tarafından olduğu kadar dinleyiciler tarafından da benimsenerek 

gerçek anlamıyla başarıyla repertuvarda yer edinmiş ilk Fransız 

piyano konçertosu olarak sayabileceğimiz eser, üç bölümlü 

geleneksel konçerto formundadır fakat bölümlerin sıralaması 

bestecinin yenilikçi yönünü yansıtır. Alışkın olunanın aksine, 

konçertonun ilk bölümü (Andante Sostenuto) yavaş tempodadır, 

ikinci bölümde ise tipik bir Adagio yerine enerjik scherzo yer alır. 

Teknik olarak zorlayıcı yapısı ve orkestrayla bütünleşik, yakından 

bağlantılı müzikal doku bu konçertonun belirleyici 

özelliklerindendir. Piyaniste verilen etkin dramatik rolü eserin 

açılışında, solo piyanonun seslendirdiği kadansvari girişten 

algılayabiliriz. Kısa bir piyano solo ile açılan başka konçerto 

örnekleri bulunsa dahi (Beethoven’ın 4. Piyano Konçertosu ve 

Rachmaninoff’un 2. Piyano Konçertosu) Saint-Sanës’ın bu eseri 

teatral, uzun ölçekli ve gerçek anlamıyla bir kadansla açılan tek 

piyano konçertosudur.  

Konçertonun ilk bölümü, açılışındaki şairane solosuyla piyano için 

yazılmış en lirik konçerto bölümü olarak kabul edilebilir. 

Emprovizasyon yeteneğiyle bilinen bestecinin bu özelliğiyle eserin 

ilk bölümündeki doğaçlamacı üslubu birbiriyle ilişkilendirmek 

mümkündür. Prömiyerde seyirciler tarafından beğeniyle karşılanan 

ikinci bölüm Allegro scherzando zarif ve enerjik yapısıyla Saint-

Saëns’in alışılagelmiş müzikal zekasının belirgin bir örneğidir. 

Hareketli tarantella ritmiyle başlayan son bölüm Presto, ana 

temanın dönüşümüyle gelişir ve solistin teknik yetkinliğini ortaya 

koyduğu virtüözik pasajla sonlanır. Eserde ilk bölümün Bach’ın 

Toccata’sı gibi açılması, ikinci bölümün Chopin’in 4. 

Scherzosu’ndan esinlenilmiş olması ve son bölümdeki Liszt etkisi 

gibi noktalarla Saint-Saëns’ın stil hakimiyeti ve esnekliği bir 

zenginlik olarak dinleyiciye sunulmaktadır.  

 

 

  

19. yüzyıl Fransız müziğinin olduğu kadar Fransa kültürel 

yaşamının da en önemli figürlerinden olan Camille Saint-Saëns Sol 

minör tonalitesindeki ikinci piyano konçertosunu ilkinden tam 10 yıl 

sonra arkadaşı Rus şef ve piyanist Anton Rubinstein’ın isteği üzerine 

besteledi. 1868 yılı baharında bir konser serisi için Paris’te bulunan 

Rubinstein, şef olarak ilk Paris konserini Saint-Saëns’ın solistliğinde 

gerçekleştirmek istiyordu ve Saint-Saëns bu önemli konser için yeni bir 

eser yazmaya karar verdi. Konçerto kararlaştırılan prömiyer tarihi 

sebebiyle üç haftadan kısa sürede tamamlandı ve ilk seslendirilişi 13 

Mayıs 1868’de Anton Rubinstein şefliğinde dönemin Paris’teki en 

önemli konser salonlarından Salle Pleyel’de yapıldı. Madam A. de 

Villers’e ithaf edilen eserin prömiyerinin ardından besteci, 17 günde 

bestelediği eseri çalışmak için yalnızca birkaç günü olması sebebiyle 

performansının yetersiz oduğunu; ikinci bölüm haricinde konserin 

başarılı geçmediğini belirttiyse de ilk günden itibaren artan ilgiyle bu 

konçerto Saint-Saëns’ın en popüler ve en çok seslendirilen piyano 

konçertosu haline geldi.  
Renkli dokusu, akılda kalıcı ezgileri ve sürükleyiciliğiyle solistler 

tarafından olduğu kadar dinleyiciler tarafından da benimsenerek gerçek 

anlamıyla başarıyla repertuvarda yer edinmiş ilk Fransız piyano 

konçertosu olarak sayabileceğimiz eser, üç bölümlü geleneksel 

konçerto formundadır fakat bölümlerin sıralaması bestecinin yenilikçi 

yönünü yansıtır. Alışkın olunanın aksine, konçertonun ilk bölümü 

(Andante Sostenuto) yavaş tempodadır, ikinci bölümde ise tipik bir 

Adagio yerine enerjik scherzo yer alır. Teknik olarak zorlayıcı yapısı ve 

orkestrayla bütünleşik, yakından bağlantılı müzikal doku bu 

konçertonun belirleyici özelliklerindendir. Piyaniste verilen etkin 

dramatik rolü eserin açılışında, solo piyanonun seslendirdiği kadansvari 

girişten algılayabiliriz. Kısa bir piyano solo ile açılan başka konçerto 

örnekleri bulunsa dahi (Beethoven’ın 4. Piyano Konçertosu ve 

Rachmaninoff’un 2. Piyano Konçertosu) Saint-Sanës’ın bu eseri 

teatral, uzun ölçekli ve gerçek anlamıyla bir kadansla açılan tek piyano 

konçertosudur.  
Konçertonun ilk bölümü, açılışındaki şairane solosuyla piyano için 

yazılmış en lirik konçerto bölümü olarak kabul edilebilir. 

Emprovizasyon yeteneğiyle bilinen bestecinin bu özelliğiyle eserin ilk 

bölümündeki doğaçlamacı üslubu birbiriyle ilişkilendirmek 

mümkündür. Prömiyerde seyirciler tarafından beğeniyle karşılanan 

ikinci bölüm Allegro scherzando zarif ve enerjik yapısıyla Saint-

Saëns’in alışılagelmiş müzikal zekasının belirgin bir örneğidir. 

Hareketli tarantella ritmiyle başlayan son bölüm Presto, ana temanın 

dönüşümüyle gelişir ve solistin teknik yetkinliğini ortaya koyduğu 

virtüözik pasajla sonlanır. Eserde ilk bölümün Bach’ın Toccata’sı gibi 

açılması, ikinci bölümün Chopin’in 4. Scherzosu’ndan esinlenilmiş 

olması ve son bölümdeki Liszt etkisi gibi noktalarla Saint-Saëns’ın stil 

hakimiyeti ve esnekliği bir zenginlik olarak dinleyiciye sunulmaktadır.  



F.SCHUMAN 

 Senfoni No.8 “Bitmemiş” 

İlk yorumu 1865’DE Viyana’da gerçekleşmiştir. 1822 yılında 

Graz kenti “Müzik birliği derneği ”ne onur üyesi seçilen 

besteci bu davranışa karşılık olarak bir senfoni bestelemeyi 

düşünmüş, iki bölümünü orkestralamasıyla tamamlamış, 

üçüncü bölüm “scherzo”nun başlarını belirten bir taslakla 

derneğin başkanı arkadaşı Anselm Hüttenbrenner’e vermiştir. 

Schubert’in yapaıtın diğer iki bölümünü yaşamının geri kalan 

6 yıllık süresi içinde neden tamamlayamadığı sanat tarihinin 

karanlık yönlerinden biri olarak kalacaktır. Hüttenbrenner bu 

tamamlanmamış partisyonu derneğe vermemiş, evinde 

saklamış, yaşlılığında Viyana Müzik Dostları Derneği 

yöneticisi Johann Herbeck’e bahsetmiştir. Herbeck 1865’te 

Graz’a yaptığı bir gezide Hüttenbrenner’e partisyonu sormuş, 

nota yığınları arasından çıkan ve müzik edebiyatının 

anıtlarından birini saklayan sararmış kâğıtları aynı yıl ışığa 

çıkmış, tüm insanlığın malı olmuştur. “Bitmemiş Senfoni” bazı 

uzmanlara göre Schubert dehasının en saf, en yüce 

belirtisidir. 

Birinci bölüm(Allegro moderato) viyolonsel ve basların 

sunduğu karanlık bir melodiyle başlar, klarnet ve obua 

cümleyi kapayarak olağan üstü güzellikteki ana temayı sunar. 

Viyolonsellerin Lanedler dansını hatırlatan geçişi, bölümü 

kapsayan genel kötümserlik, ölüm önsezinin bütün tematik 

malzemeye karanlık bulutlar gibi çöküşüyle sürer birinci 

bölüm. İkinci bölüm (Andante con moto) kornolar ve fagotun 

iki mezürlük açısından sonra kemanların tatlı, lirik motifi 

ustalıklı modulationlarla işlenmiş bir temaya bağlanır. Tarifsiz 

güzellikte sihirli renk ve ışıklarla dokunmuş bölüm düşle 

bitişiyle tamamlanır. 



ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
 
 I. Keman / I. Violin 
 
Yusuf YALÇIN*** 
Mehmet E. D. Evrim EDEMEN*** 
Serkan KISA 
Ozan ULUDAĞ 
Larissa İMİNOVA 
Keremcan TEOMETE 
İBuse KINAY 
İrem YENİDAĞ 
 
 
 II. Keman / II. Violin 
 
Kazım HASANEFENDİOĞLU*** 
Cevahir YUNAK 
S. Sabri ŞEN 
Sezer TAŞ 
Şafak ALICIOĞLU 
Tan BERK 
Genco ACAR 
 
 Viyola / Viola 
 
İlkan ŞAHİN  
Tansu TURAL 
Zafer TEOMETE 
M.Çağdaş TUNCER 
Ecem AKKUŞ 
 
 Viyolonsel / Cello 
 
İlaha ÖZŞAHİN 
Başak GÜRBÜZ  
Tayfun KARAKELLE 
Mert  ŞENTÜRKER 
Cihat ÇAKIR 
Merve KAYGUSUZ 
 
 
 

  

 



  

 Obua/Oboe 

 G.Pelin AYHAN 

 İ.Özgür ALPER 

 

 

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

Kontrabas / Double-Bass 
Tuğçe İ. KURT 
Beliz CANBULAT 
Elif BİRİNCİ 
 
Flüt/Flute 
Nevin APAYDIN 
Yasemin GÜREL 
                          
 
 
   

 
 

Klarnet/Clarinet 
Cengiz Kaynar 
Gözde Çelik 

 
Fagot/Bassoon 
  Osman FIRAT 

  Tarkan GÜREL 

   

  Korno / Horn 

 Serdar BAKIREZEN 
 Yunus ÇAYIR 
Fırat BAYSÖZ 
   
 Trompet/ Trumpet 
  Gökhan PAR 
  Cem SEVGİ* 
 
Trombon/ Trombone 
Ş.Okan URŞAN 
Cünayt ÇAVDAR* 
Berke OKMAN 
 
 Timpani 
Salim ÖZSEZER 
Ozan CEYLAN 

  
  

 

 

* * 



GELECEK KONSER 

NEXT CONCERT 

  

 ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ 

12 Kasım 2021 Cuma Saat:20.00  

12 November 2021 Friday  08.00pm 

  

Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu 

Metropolitan Municipality Concert Hall 

  

 şef / conductor 

Murat Cem ORHAN 

  

solist / soloist 

 Özgür ASLAN ‘anlatıcı/narrator’ 

Evrim ÖZKAYNAK ‘vokal/vocal’ 

Utku BAYBURT ‘bariton/baritone’ 

Arda SERİNDAĞ ‘klarinet/clarinet’ 

Burak AYRANCI ‘viyolonsel/cello’ 

Cem ERGÜNOĞLU ‘ses tasarım/sound desing’ 

 

 Program 

Murat Cem ORHAN 

 KUVAYİ MİLLİYENİN İNSAN MANZARALARI 

  

 Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 

Yönetim Kurulu 

  

Artunç ÇORUH  

(Müdür) 

  

Ş. Okan URŞAN 

(Müdür Yrd.) 

  

Murat ESEN  

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

  

Tarkan GÜREL  

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

  

Serdar BAKIREZEN 

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

  

Orhan ŞALLIEL  

(Orkestra Şefi) 

  


