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PROGRAM

L. V. Beethoven
Piyano Konçertosu No.3

I.Allegro Con Brio
II.Largo

III.Rondo: Allegro Scherzando

 

-ARA-

J. Brahms
Senfoni No.4

I. Allegro Vivace Non Troppo
II. Andante Moderato

III. Allegro Giocoso
IV. Allegro Energico E Passionato



İlk şeflik çalışmalarını Ankara’da Rengim Gökmen ile 
yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Piyano ve 
Kompozisyon bölümlerini bitirdikten sonra, Orkestra ve 
Opera Şefliği eğitimi almak üzere Birleşik Amerika’ ya 
Indiana Üniversitesi’ne gitti. Amerika’ da ayrıca Opera 
Rejisi üzerine bir yıl çalıştı ve iki yıl da Oda Operası Müzik 
Direktörlüğü görevinde bulundu. Bu arada ünlü soprano 
Virginia Zeani’ nin sınıfında korrepetitör olarak çalıştı. 
1990 Yılında mezun oldu ve Ankara’ ya dönerek devlet 
operasındaki şeflik kariyerine başladı. Bu arada: 
Avusturya, İtalya, Çekoslovakya ve Amerika’ da çeşitli 
ustalaşma sınıflarına katıldı ve konserler yönetti. Birlikte 
çalıştığı önemli şefler arasında: Lorin Maazel, Jiri 
Belohlavek, Daniel Lewis, Alexander Machek, Thomas 
Baldner ve Bryan Balkwill sayılabilir. Türkiye’ de Rengim 
Gökmen ve Gürer Aykal ile ileri seviyede çalışmalar yaptı. 
1991 yılında, Siena’ da Accademia Musicale Chigiana’ da 
Ferdinand Leitner ve Julio Malaval ile çalışmalar yaptı, 
“Diploma of Merit” ile ödüllendirildi ve konser verdi. 
Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi olarak imza 
attığı prodüksiyonlar arasında; Arşın Mal Alan, Damdaki 
Kemancı, İstanbulname, Zaide, Don Giovanni, 
Mahagonny, Midas’ ın Kulakları, Rigoletto, Uyuyan Güzel, 
Şımarık Kız, Korsan, Üç Silahşörler, Aşk İksiri ve Carmina 

Burana, Uçarcasına, Anna Karenina ve Cosi Fan Tutte 
sayılabilir. 1993 yılında TOBAV tarafından Çaykovski’nin 
“Uyuyan Güzel” balesi ile “Yılın En Başarılı Orkestra 
Şefi” ödülüne layık görülmüştür. 1998 yazında, 
Hollanda’da “Kirill Kondrashin” yarışmasına 175 kişinin 
içinden ilk 18 kişiye seçilmiş ve finallere davet edilmiştir. 31 
Ekim-4 Kasım 1998 Tarihleri arasında, İdil Biret ile Bilkent 
Akademik Senfoni Orkestrası eşliğinde, Beethoven’ın tüm 
piyano konçertolarını yorumlamıştır. Bu yorumların CD 
kayıtları halen hem Türkiye’ de hem de Almanya’ da 
satıştadır. 2000 Yılında Roma AIDA  Akademisin’de, 
“İtalyan Operası” alanında uzmanlaşma kursunu, Maestro 
BRUNO APREA ile tamamlamıştır. Ekim 2001’de Fazıl 
Say’ın “NAZIM” adlı oratoryosunun Dünya Promiyerini, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çok Sesli 
Korosu ve TRT Çoksesli Korosu’nun katılımlarıyla 
gerçekleştirmiş ve bu eserin CD kaydını yapmıştır. Bu CD, 
Mayıs 2002’den beri piyasadadır. Özgüç’ ün 
gerçekleştirdiği dünya prömiyerleri arasında önemli yer 
tutan diğer bir eser de Sabri Tuluğ Tırpan’ın 2007 Mevlana 
yılı nedeniyle bestelediği “MEVLANA – SİMYACI” adlı 
senfonik şiirdir. Özgüç bu eserin ilk seslendirilişini 29 Mart 
2007’de Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın 
eşliğiyle, Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, Ziya 
Azazi, Sabri Tuluğ Tırpan ve Sertab Erener’in katkılarıyla 
gerçekleştirmiştir. Aralık 2011’de Almanya’nın Osnabrück 
şehrinde yönettiği A. A. Saygun’ un Yunus Emre 
Oratoryosu, yılın “En Başarılı Yabancı Kaydı” seçilmiş ve 
bu konser CD haline getirilmiştir. Osnabrück Morgenland 
Festivali’ne sürekli olarak her yıl davet edilen Özgüç, Mart 
2013’te Çin’de Türkiye Yılı açılış projesi konserlerinde 
Pekin ve Şangay’da aranjör, orkestra şefi ve Müzik 
Direktörü olarak görev almıştır. 2014 Yılında LIONS 
Konfederasyonu tarafından Yılın En Başarılı Orkestra Şefi 
ödülüne layık görülmüştür. 2014 Yaz aylarında 10’uncusu 
gerçekleştirilen D-Marin Uluslararası Klasik Müzik 
Festivali’nde, Fazıl Say’ın Hermiyas / Yunus Sırtındaki 
Çocuk adlı sahne eserinin Dünya Prömiyerini 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirmiştir. 
2007 – 2009 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve 
Balesi, 2009 - 2012 yılları arasında İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası, 2013 – 2015 yılları arasında da İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi birinci şefliği ve Genel Müzik Direktörlüğü 
görevlerinde bulunan Özgüç, 2015 yılının başından 
itibaren Ankara Devlet Opera ve Balesi’ nde Orkestra 
Şefliği görevine geri dönmüştür. 2020 yılının Aralık 
ayından itibaren Doçent olarak Ankara Müzik ve Güzel 
Sanatlar üniversitesinde görevine başlamıştır.

NACİ ÖZGÜÇ
Şef / Conductor 



İlk şeflik çalışmalarını Ankara’da Rengim Gökmen ile 
yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Piyano ve 
Kompozisyon bölümlerini bitirdikten sonra, Orkestra ve 
Opera Şefliği eğitimi almak üzere Birleşik Amerika’ ya 
Indiana Üniversitesi’ne gitti. Amerika’ da ayrıca Opera 
Rejisi üzerine bir yıl çalıştı ve iki yıl da Oda Operası Müzik 
Direktörlüğü görevinde bulundu. Bu arada ünlü soprano 
Virginia Zeani’ nin sınıfında korrepetitör olarak çalıştı. 
1990 Yılında mezun oldu ve Ankara’ ya dönerek devlet 
operasındaki şeflik kariyerine başladı. Bu arada: 
Avusturya, İtalya, Çekoslovakya ve Amerika’ da çeşitli 
ustalaşma sınıflarına katıldı ve konserler yönetti. Birlikte 
çalıştığı önemli şefler arasında: Lorin Maazel, Jiri 
Belohlavek, Daniel Lewis, Alexander Machek, Thomas 
Baldner ve Bryan Balkwill sayılabilir. Türkiye’ de Rengim 
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Şımarık Kız, Korsan, Üç Silahşörler, Aşk İksiri ve Carmina 

Burana, Uçarcasına, Anna Karenina ve Cosi Fan Tutte 
sayılabilir. 1993 yılında TOBAV tarafından Çaykovski’nin 
“Uyuyan Güzel” balesi ile “Yılın En Başarılı Orkestra 
Şefi” ödülüne layık görülmüştür. 1998 yazında, 
Hollanda’da “Kirill Kondrashin” yarışmasına 175 kişinin 
içinden ilk 18 kişiye seçilmiş ve finallere davet edilmiştir. 31 
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piyano konçertolarını yorumlamıştır. Bu yorumların CD 
kayıtları halen hem Türkiye’ de hem de Almanya’ da 
satıştadır. 2000 Yılında Roma AIDA  Akademisin’de, 
“İtalyan Operası” alanında uzmanlaşma kursunu, Maestro 
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eşliğiyle, Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, Ziya 
Azazi, Sabri Tuluğ Tırpan ve Sertab Erener’in katkılarıyla 
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şehrinde yönettiği A. A. Saygun’ un Yunus Emre 
Oratoryosu, yılın “En Başarılı Yabancı Kaydı” seçilmiş ve 
bu konser CD haline getirilmiştir. Osnabrück Morgenland 
Festivali’ne sürekli olarak her yıl davet edilen Özgüç, Mart 
2013’te Çin’de Türkiye Yılı açılış projesi konserlerinde 
Pekin ve Şangay’da aranjör, orkestra şefi ve Müzik 
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Konfederasyonu tarafından Yılın En Başarılı Orkestra Şefi 
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Festivali’nde, Fazıl Say’ın Hermiyas / Yunus Sırtındaki 
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Sanatlar üniversitesinde görevine başlamıştır.



2008'de girdiği Moskova Çaykovski Devlet 
Konservatuvarı’nı, 2012 yılında Eliso Virsaladze’nin 
sınıfında, en yüksek dereceyle bitiren Başar Can Kıvrak, 
eğitim hayatı boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda ödüller kazandı. On yaşında Ozan Bilen’le 
piyanoya başlamış olan Kıvrak, Emre Şen ve Namık 
Sultanov ile çalıştı ve 2003- 2008 yılları arasında Gülnara 
Aziz’le çalışarak yüksek şeref derecesiyle Bilkent 
Üniversitesi MSSF’den mezun oldu. 2019 yılında Eskişehir 
A.Ü. Devlet Konservatuvarı’nda Gökhan Aybulus 
danışmanlığında sanatta yeterlik derecesini almaya hak 
kazandı. 2002 Ekim ayında İstanbul’da düzenlenen 1. 
Uluslararası Ferdi Statzer Piyano Yarışmasında Üçüncülük 
Ödülü, 2004 Aralık ayında “Yamaha Ödülü” ve 2005 Nisan 
ayında Sofya’da düzenlenen 2. Uluslararası Genç Virtüözler 
Piyano Yarışmasında "Grand Prix" (Büyük Ödül) kazandı. 
TRT Ankara ve İstanbul radyoları için birçok kayıt yapmış 
olan Başar Can Kıvrak, tüm devlet senfoni orkestralarımızın 
yanısıra, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası, Orkestra Sion, İzmir Festival 
Orkestrası, Hacettepe Senfoni Orkestrası, Yaşar 
Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Mersin Akademik Oda 
Orkestrası ve Orkestra Akademik Başkent ile birçok konser 
gerçekleştirdi. Moskova’da Prokofiev Festivali, 
Rachmaninoff Salonu, Moskova Konservatuvarı Küçük 

Salon ve Beyaz Salon’da konserler, Antalya Uluslararası 
Piyano Festivali, Lefkoşa Uluslararası Piyano Festivali, 
Ankara Uluslararası Müzik Festivali, Gümüşlük 
Uluslararası Müzik Festivali, Bursa Osmangazi Oda Müziği 
Festivali, İzmir Uluslararası Yeni Müzik Günleri, İksev 
Uluslararası İzmir Festivali, KK Beethoven 250 Festivali, 
Gedik Üniversitesi Piyano Festivali gibi etkinliklerde 
konserler vermis olan sanatçı 2016-2017 Konser 
Sezonu’nda L.v Beethoven’ın Piyanolu Üçlü için tüm 
yapıtlarını Ankara Mozarthaus'ta beş konserlik bir seri 
halinde seslendirerek Türkiye’de bir ilke imza attı. Kıvrak, 
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
eşliğinde şef Raoul Grüneis ve piyanist Cem Babacan ile 
beraber Max Bruch’un İki Piyano ve Orkestra için 
Konçertosu'nun Türkiye prömyerini, İzmir Festival 
Orkestrası ve şef Can Okan’la beraber Uluslararası İzmir 
Festivali kapsamında Bogatay Köprülü’nün Piyano 
Konçertosu'nun Dünya prömyerini gerçekleştirdi 2019 
yılında viyola sanatçısı Pınar Dinçer’le beraber başta İzmir, 
İstanbul ve Porto olmak üzere farklı şehirlerde birçok 
konser gerçekleştirdi. Sanatçı halen Yaşar Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmakta ve LocksBridge Artists 
Management'a bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı konser 
kariyerine devam etmektedir.

Başar Can KIVRAK
“Piyano / Piano”
Solist / Soloist



2008'de girdiği Moskova Çaykovski Devlet 
Konservatuvarı’nı, 2012 yılında Eliso Virsaladze’nin 
sınıfında, en yüksek dereceyle bitiren Başar Can Kıvrak, 
eğitim hayatı boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda ödüller kazandı. On yaşında Ozan Bilen’le 
piyanoya başlamış olan Kıvrak, Emre Şen ve Namık 
Sultanov ile çalıştı ve 2003- 2008 yılları arasında Gülnara 
Aziz’le çalışarak yüksek şeref derecesiyle Bilkent 
Üniversitesi MSSF’den mezun oldu. 2019 yılında Eskişehir 
A.Ü. Devlet Konservatuvarı’nda Gökhan Aybulus 
danışmanlığında sanatta yeterlik derecesini almaya hak 
kazandı. 2002 Ekim ayında İstanbul’da düzenlenen 1. 
Uluslararası Ferdi Statzer Piyano Yarışmasında Üçüncülük 
Ödülü, 2004 Aralık ayında “Yamaha Ödülü” ve 2005 Nisan 
ayında Sofya’da düzenlenen 2. Uluslararası Genç Virtüözler 
Piyano Yarışmasında "Grand Prix" (Büyük Ödül) kazandı. 
TRT Ankara ve İstanbul radyoları için birçok kayıt yapmış 
olan Başar Can Kıvrak, tüm devlet senfoni orkestralarımızın 
yanısıra, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası, Orkestra Sion, İzmir Festival 
Orkestrası, Hacettepe Senfoni Orkestrası, Yaşar 
Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Mersin Akademik Oda 
Orkestrası ve Orkestra Akademik Başkent ile birçok konser 
gerçekleştirdi. Moskova’da Prokofiev Festivali, 
Rachmaninoff Salonu, Moskova Konservatuvarı Küçük 

Salon ve Beyaz Salon’da konserler, Antalya Uluslararası 
Piyano Festivali, Lefkoşa Uluslararası Piyano Festivali, 
Ankara Uluslararası Müzik Festivali, Gümüşlük 
Uluslararası Müzik Festivali, Bursa Osmangazi Oda Müziği 
Festivali, İzmir Uluslararası Yeni Müzik Günleri, İksev 
Uluslararası İzmir Festivali, KK Beethoven 250 Festivali, 
Gedik Üniversitesi Piyano Festivali gibi etkinliklerde 
konserler vermis olan sanatçı 2016-2017 Konser 
Sezonu’nda L.v Beethoven’ın Piyanolu Üçlü için tüm 
yapıtlarını Ankara Mozarthaus'ta beş konserlik bir seri 
halinde seslendirerek Türkiye’de bir ilke imza attı. Kıvrak, 
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
eşliğinde şef Raoul Grüneis ve piyanist Cem Babacan ile 
beraber Max Bruch’un İki Piyano ve Orkestra için 
Konçertosu'nun Türkiye prömyerini, İzmir Festival 
Orkestrası ve şef Can Okan’la beraber Uluslararası İzmir 
Festivali kapsamında Bogatay Köprülü’nün Piyano 
Konçertosu'nun Dünya prömyerini gerçekleştirdi 2019 
yılında viyola sanatçısı Pınar Dinçer’le beraber başta İzmir, 
İstanbul ve Porto olmak üzere farklı şehirlerde birçok 
konser gerçekleştirdi. Sanatçı halen Yaşar Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmakta ve LocksBridge Artists 
Management'a bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı konser 
kariyerine devam etmektedir.



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 
önemli 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. Beethoven’in başlıca 
yapıtları:9. Senfoni (bunlardan 3. Senfoni “Eroica  - 
Kahramanlık Senfonisi”, 5. Senfoni “Kader Senfonisi”, 6. 
Senfoni “Pastorale -  Kır  Senfonisi”, 9. Senfoni “Korolu 
Senfoni” olarak tanınır), “Prometheus’un Yarattıkları” 
(bale) “Egmont”, “Coriolan” uvertürleri, bir keman 
konçertosu, 5. Piyano konçertosu, “Üçlü Konçerto” , 
“Fidelio” adlı opera, “İsa Zeytin Dağında” adlı oratorya, 
ayrıca 32 piyano sonatı (en ünlüleri, “Ay Işığı”, 
“Pathètique”, “Appassionata”, “Les Adieux”, 
“Waldstein”  adlılar), 10 keman – piyano sonatı. 5 
viyolonsel, 1 korno sonatı, 6 piyanolu, 4 yaylı üçlü, 9 trio 
serenad, 16 yaylı çalgılar dörtlüsü, 1 nefesli çalgılar 
dörtlüsü, 1 yaylı çalgılar beşlisi, 1 yedili, keman için 2 
“romans”, piyano, orkestra ve koro için “Korolu Fantezi”, 
66 “Lied” ve küçük piyano yapıtları.   

L.V.BEETHOVEN
Piyano Konçertosu No.3

İlk yorumu 1803 yılında Viyana’da gerçekleşmiştir. 
Bestecinin kişiliğini özellikleriyle yansıtan eserler dizisinin 
ilk örneklerinden biridir. Oluşumunu tamamlamış bir 
Beethoven damgası taşıyan konçerto ne bir gösteriş 
yapısıdır, ne de herhangi bir amacın ürünüdür. Doğrudan 
doğruya kişisel duyguların özgürce akışı, orkestra ve 
piyano kutupları arasındaki gerginliği dengede tutan süreli 
bir gelişimin tablosudur. Bestecinin kulaklarındaki 
duymazlığın artışına rastlayan bir dönemin, derin 
bunalımlarla sarsıldığı ayların bu olağanüstü verimi 
dehasının akıl almaz gücünü yüzyıllara ileten bir belge 
olarak kalacaktır. “Üçüncü” konçertonun birinci bölümü 
(Allegro con brio), yaylı çalgıların beraberce sunduğu zarif 
bir ilk tema ile girer, uzun tutti süresince buna ikinci tema 
da eklenir. Bu hazır öğenin solo çalgıya aktarılışları 
orkestra ile yer yer tatlı sert çekişmeler getirir. İkinci bölüm 
(Largo),doğanın sükûnet ve barış dolu havasıdır. Ortalarda 
flüt-fagot diyaloğuna piyanonun arp benzeri tınılarla 
katılışı müzik edebiyatında eşsiz bir süsleme örneğidir. 
Üçüncü bölüm (Rondo: Allegro scherzando), neşesi, mizah 
ve coşkusuyla dinleyenleri yaşama bağlayan etkili bir içki 
gibi belirir ve yapıtı tamamlar. 

Ludwig van BEETHOVEN
16 Aralık 1770, Bonn – 26 Mart 1827, Viyana 



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 
önemli 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. Beethoven’in başlıca 
yapıtları:9. Senfoni (bunlardan 3. Senfoni “Eroica  - 
Kahramanlık Senfonisi”, 5. Senfoni “Kader Senfonisi”, 6. 
Senfoni “Pastorale -  Kır  Senfonisi”, 9. Senfoni “Korolu 
Senfoni” olarak tanınır), “Prometheus’un Yarattıkları” 
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“Waldstein”  adlılar), 10 keman – piyano sonatı. 5 
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   Ünlü Alman bestecisi. Yoksul bir çalgıcının oğlu olarak 
Hamburg’da doğmuştur. Müziğe çok küçük yaşta büyük 
sevgi ve ilgiyle bağlanan Brahms, bu alanda ilk derslerini 
babasından almış, daha sonraları tanınmış öğretmen 
Eduard Marxsen’in yanında öğretimine devam etmiştir. 
Sanat yaşamına piyanist olarak atılmış, çağının büyük 
bestecisi Robert Schumann’a hayranlıkla bağlanmıştır. 
Schumann, yeteneğini kabul ettiği bu genç sanat adamına 
destek olmuş, çevresine tanıtmıştır. Önce Detmold, daha 
sonra Hamburg’da uzun yıllar orkestra yöneticisi olarak 
çalışan Brahms, 1862 yılında Viyana’ya göçmüş, önce 
Teganni Akademisi, 1872 – 1874 yılları arasında da 
Müzik Dostları Derneği konserlerini yönetmiştir. Ölünce-
ye kadar bazı geziler dışında, hep Viyana’da yaşamış, bu 
kenti ikinci vatanı kabul etmiş, en önemli eserlerini 
burada vermiş, yaşamı boyunca evlenmemiştir. Brahms, 
opera dışında gerek ses, gerekse çalgı müziğinin çeşitli 
alanlarında yapıtlar yazmıştır. Asıl alanı oda müziğidir. 
Orkestra eserlerinin başında konser salonlarında pek 
sevilen dört senfonisi gelir. “Akademi Tören Uvertürü” , 
“Trajik Uvertür” , “Haydn’ın Bir Teması Üzerine Çeşitle-
meler” adlı orkestra yapıtlarını, ayrıca bir keman konçer-

Johannes BRAHMS
7 Mayıs 1833, Hamburg 3 Nisan 1887, Viyana

tosu, iki piyano konçertosu ve keman – viyolonsel için bir 
konçerto vermiştir. 5 yaylı çalgılar dörtlüsü, 3 piyanolu 
dörtlü, bir piyanolu beşli, oda müziği alanındaki başlıca 
yapıtlarıdır. Ayrıca ünlü “Alman Requiem”ini “Lied” ve 
şarkılar bırkmıştır. Brahms, Schumann’ın “romantik” 
çevresinde yetişmiş dehe sonraları hemen tüm vereminde 
özellikle klasik biçimlere bağlı kalarak ölümsüz yapıtlar 
vermiştir.  

J.BRAHMS
Senfoni No.4

   İlk yorumu 1885 yılında Meiningen’de gerçekleşmiştir. 
Brahms’ın ilk yorumunu kendi yönettiği tek senfonidir. 
Sanatçı iyi bir yönetici olduğu halde orkestra karşısında 
çok seyrek yer almış, daima dinleyici kalmayı yeğlemiştir. 
Birinci bölüm (Allegro non troppo) birinci kemanların 
sunduğu dalgalı bir melodiyle başlar, onu obua, klarinet 
ve fagotun beraberce üfledikleri enerjik bir karşı tema 
izler. Sonat biçiminin bu anıtsal örneği bölüme katılan 
diğer iki tema ile tamamlanır. İkinci bölüm (Andante 
moderato) karanlık başlangıçtan sonra düşlü bir şarkı 
gibi sürer. Üçüncü bölüm (Allegro giocoso) neşesi, şakacı 
havası ve hoppa görüntüsüyle tipik bir “scherzo” dur. 
Dördüncü bölüm (Allegro energico e passionato) biçim 
yönünden eserin doruğudur. Maden nefesli çalgıların 8 
akorunu ana tema ve 30 çeşitlenme izler, bölüm üstün bir 
fantezi gücünden doğma örgüyle sunar.   
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ve fagotun beraberce üfledikleri enerjik bir karşı tema 
izler. Sonat biçiminin bu anıtsal örneği bölüme katılan 
diğer iki tema ile tamamlanır. İkinci bölüm (Andante 
moderato) karanlık başlangıçtan sonra düşlü bir şarkı 
gibi sürer. Üçüncü bölüm (Allegro giocoso) neşesi, şakacı 
havası ve hoppa görüntüsüyle tipik bir “scherzo” dur. 
Dördüncü bölüm (Allegro energico e passionato) biçim 
yönünden eserin doruğudur. Maden nefesli çalgıların 8 
akorunu ana tema ve 30 çeşitlenme izler, bölüm üstün bir 
fantezi gücünden doğma örgüyle sunar.   





I. Keman / I. Violin
***Yusuf YALÇIN

***M. D. Evrim EDEMEN
***Serkan KISA

***Ozan ULUDAĞ
Larissa İMİNOVA

Keremcan TEOMETE
*Marina KVLIVIDZE
*Tamuna RAMIŞVILI

İrem GÜRSOY
Buse KINAY

II. Keman / II. Violin
***Kazım HASANEFENDİOĞLU

Cevahir YUNAK
S. Sabri ŞEN

Sezer TAŞ
Tan BERK

Şafak ALICIOĞLU
Genco ACAR

*Nino ŞAVGULIDZE

Viyola / Viola
İlkan ŞAHİN 

Ecem AKKUŞ
Zafer TEOMETE

M. Çağdaş TUNCER
Tansu TURAL

*Bilgütay ÖZTÜRK

Viyolonsel / Cello
İlaha ÖZŞAHİN
Başak GÜRBÜZ

Mert ŞENTÜRKER 
Merve KAYGUSUZ

Cihat ÇAKIR

Kontrabas / Double-Bass
Tuğçe İ. KURT

Beliz CANBULAT
Elif BİRİNCİ

Flüt / Flute
Yasemin GÜREL
Murat ESEN

Obua / Oboe
İ. Özgür ALPER
**G. Pelin AYHAN

Klarinet / Clarinet
Gözde ÇEVİK
Cengiz KAYNAR

Fagot / Bassoon
Tarkan GÜREL
*Melisa BÜYÜKYÖRÜK

Kontrafagot / Contrabassoon
Osman FIRAT

Korno / Horn
**Serdar BAKIREZEN
Fırat BAYSÖZ
Artunç ÇORUH
Yunus ÇAYIR

Trompet/ Trumpet
*Mammadbagir AZİMOV
*Enes VELET
Gökhan PAR

Trombon / Trombone
**Berke OKMAN
Ş. Okan URŞAN
*Ziya ARMAN

Timpani
Ozan CEYLAN

Vurmalı Çalgılar / Percussion
**Salim ÖZSEZER

ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

*Misa�r Sanatçı
** Grup Şef Yardımcısı

*** 1. Derece Keman Üyesi



 ENGELSİZ SANAT
15 NİSAN 2022 Cuma Saat:20.00 

15 April 2022 Friday  08.00pm

Büyükşehir Belediyesi
Konser Salonu

Metropolitan Municipality
Concert Hall

Şef / Conductor
Cecillia Espinosa

Solist / Soloist
Felix Kieser 

“Korno / Horn”

Program
R. Strauss / Korno Konçertosu No.1

F. Schubert / Senfoni No.4 “ Trajik Senfoni ”

*Ç.D.S.O.  
Gerekli gördüğü durumlarda programı değiştirebilir.

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)

GELECEK KONSER / NEXT CONCERT



Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu
Atatürk Cad.  No. 1  01120  Seyhan / ADANA

Gişe : 0322 456 08 08
Tel : 0322 453 68 74 - 454 50 18

Faks : 0322 458 25 99

cukurovasenfoni@gmail.com - cdso@cdso.gov.tr
www.cdso.gov.tr

ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

SANATIN VE SANATÇININ
YANINDA


