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A.Vivaldi
Mevsimler
1.İlkbahar (La Primavera)
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
2.Yaz (L’Estate)

I. Allegro non molto
II. Adagio
III. Presto
3.Sonbahar (L’Autunno)
I. Allegro
II. Adagio molto
III. Allegro
4.Kış (Lınverno)
I. Allegro non molto
II. Adagio
III. Presto

J. S. Bach
Buronderburo Konçerto No.3
I. Allegro
II. Allegro

W. A. Mozart
Divertimento
I. Allegro
II. Andante
III. Presto

Ezgi Su Apaydın “ keman / violin ”
Solist / soloist
1997’de Adana’da doğan Ezgi Su Apaydın, 6 yaşında
Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Dania
Kainova ile keman eğitimine başladı. 2010-2012 arası
çalışmalarını Marina Kvlividze ile sürdürdükten sonra, Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik ve
Sahne Sanatları Lisesi’ne burslu olarak kabul edilip, lise
eğitimini Muhammedjan Turdiev ile tamamladı. Üniversite
eğitimi için Folkwang Universität der Künste’de
(Essen/Almanya) Prof. Mintcho Mintchev’in sınıfına birincilikle
kabul edilen Ezgi Su, 2021 yılında okulundan en yüksek derece
ile mezun oldu. Şu anda Çev Sanat’ın katkılarıyla Folkwang
Universität der Künste’de Aleksey Semenenko’nun sınıfında
yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 12 yaşında ilk solistlik
deneyimini Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile
gerçekleştiren Ezgi Su, daha sonra Bilkent Senfoni Orkestrası,
Antalya D.S.O, Eskişehir B.B.S.O, Ankara F.O, IKSEV Festival
Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi S.O, Bursa B.D.S.O, İzmir
D.S.O, Cumhurbaşkanlığı S.O, Folkwang Oda Orkestrası
(Almanya) gibi birçok orkestra ile solist olarak konserler verip,
aynı zamanda Köln Filarmoni Konser Salonu, Essen
Philharmonie Konser Salonu, Beethoven Hall Bonn ve Villa
Hügel gibi prestijli salonlarda konser verme fırsatı bulmuştur.
2010 yılında Bulgaristan’ın Sofia kentinde gerçekleşen “Emil
Kamilarov” Genç Keman Virtüözleri Yarışmasında ikincilik
ödülünü kazanan Ezgi Su Apaydın, bu genç yaştaki
başarısından sonra yine 2010 yılında M.Ü “Gülden Turalı” IV.
Ulusal Keman Yarışmasında birincilik ödülü ve “Türk Eserini En
İyi Seslendirme” Ödülüne sahip oldu.

Kazandığı diğer önemli ödüller arasında ise: 2011 Varna
Summer Keman Yarışması (Bulgaristan) üçüncülük ödülü, 55.
“Kocian” Keman Yarışması (Çek Cumhuriyeti) üçüncülük
ödülü, 2014 Uluslararası “Arthur Gruimaux" Keman Yarışması
(Belçika) birincilik ödülü, 2017 I. "Suna Kan” Uluslararası
Keman Yarışması üçüncülük ödülü ve “Türk Eserini En İyi
Seslendirme” ödülleri yer almaktadır. Ezgi Su Apaydın,
uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmesinin
yanı sıra, Türkiye’deki başarılarıyla da kendinden söz
ettirmiştir. 2018 yılında İş Sanat Parlayan Yıldızlar Serisi’ne
seçilip Milli Reasürans’ta verdiği resital sonucunda “Meriç
Soylu” üçüncülük ödülüne layık görülen Ezgi, aynı yıl IKSV
“Yarının Kadın Yıldızları” Genç Kadın Müzisyenler Destek
Fonu’na seçilmiştir. Temmuz 2018’den itibaren ÇEV Sanat
Genç Yetenekler Projesi tarafından desteklenmektedir.
Katıldığı festival ve masterclasslar kapsamında çalışma fırsatı
bulduğu prestijli kemancılar arasından bazıları: Boris
Garlitzky, Schmuel Ashkenasi, Guy Braunstein, Dora
Schwarzberg, Tanja Becker-Bender, Mintcho Mintchev, Itzhak
Rashkovsky, Lutsia Ibragimova, Svetlin Roussev, Ellen Jewett,
Özcan Ulucan ve Cihat Aşkın. Özgün kemancılığının yanı sıra
oda müziği dünyasında da bir hayli aktif olan Ezgi Su,
2020’den beri “Velvet Quartet” in birinci kemancısı olup, bu
grup dahilinde de Harald Schoneweg, Bruno Giuranna,
Adrian Brendel, Jan Bjøranger, Paul Cortese, Alfred Brendel
gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle çalışma fırsatı bulmuştur.
Üniversite eğitimi sırasında klasik keman dersinin yanı sıra
alanında en ünlü isimler olan Mayumi Hirasaki’den barok
keman, Barbara Mauer ve Günther Steinke’den ise yeni
müzik eğitimi alan Ezgi Su, Andreas Reiner ile yaylı quartet,
Thomas Hoppe ile ise piano trio eğitimi aldı. Ezgi Su Apaydın
2020’de Folkwang Oda Orkestrası Essen’in II. Konzertmeister
ve II. Keman Grup şefliği sınavını kazanarak bu orkestranın en
genç üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu başarıların
sonucunda 2021 yılından itibaren Folkwang Universität der
Künste tarafından dünyaca ünlü keman yapımcısı StefanPeter Greiner’ın kemanını kullanmaya layık görülmüştür.

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Brescia’lı bir fırıncının oğlu olan Giovanni Battista 1666’da
Venedik’e yerleşmiş, on yıl sonra evlendiği terzi kızı Camilla
Celicchio’dan altı çocuğu olmuştu. Bunların içinde yalnızca en
büyüğü, Antonio müzisyen oldu. Önce fırıncılık yapan ve
sonra da, kızıl saçlı olduğu için Rossi takma adıyla 1685’te
kemancı olarak girdiği San Marco Katedrali’nde görev alan
baba Vivaldi, oğlunu papaz olarak yetiştirmek istemişti. Ancak
doğuştan astım olan Antonio evde kalıyor ve babasıyla keman
çalışıyordu. Bazen babasının yerine San Marco’da kemanda
çalmaya başlayan Antonio papaz olunca da, İl Prete Rosso
(Kızıl Papaz) diye anılmış; 1703’te ilk resmi görevine, bir yıl
önce baş vurduğu Pio Ospedale della Pièta’ya (Genç Kızlar
Dini Yetimhanesi) kemancı olarak atanmıştı. Bu rahat ancak az
paralı görev Vivaldi’ye büyük beste olanakları sağladı. Dini
servis adı altında verilen konserlerle kısa zamanda tüm
Venedik soylularının olduğu kadar yabancı ziyaretçilerin de
ilgisini çeken Pièta’da bir düzine kadar çalgılarının ustası kız,
her çalgının öğretmenine yardımcı oluyordu. Vivaldi,
bunlardan Anna Maria için iki keman konçertosu da yazmıştı.
Üfleme çalgılar öğretmeni eksikliği yanında, viyolonsel için
öğretmen ancak 1720’de Tartini’nin arkadaşı viyolonselci
Antonio Vivaldi’nin atanmasıyla gerçekleşmişti.
Bu arada besteler yapan Vivaldi, 17057te bir Venedik
soylusuna ithaf ettiği 12 Trio Sonatı’nı (Op.1), 1709’da
Pièta’da bir konserini izleyen Danimarka Kralı IV. Frederick için
Op.2 Keman Sonatları’nı yazmıştı. Bu eserler arasında
konçertolarda vardı; bu elyazması konçertolardan viyolonsel
için yazılanları, 1708-9 karnavalında Venedik’te bulunan
müzisyen Franz Horneck kopya etmişti. Böylece bu viyolonsel
konçertoları da Schönbrun Kontluğu kitaplığına ulaşarak
kaybolmaktan kurtulmuştur.

Vivaldi’nin ölümünden sonra tüm Avrupa kitaplıklarına, özel
koleksiyonlara ve saraylara dağılan ancak 20. Yüzyılda gün
ışığına çıktı. 1920 yılında Piemonte’de bir manastırda
bulunan 300 konçerto ve 19 operayı kapsayan
koleksiyondan başka Venedik yıllarına ait olan eserleri de
Torino Ulusal Kitaplığı’ndadır. Vivaldi’nin sayısı beşyüzü
aşan konçerto, 23 senfoni, 75 sonat ve çeşitli çalgılar için
eserlerini numaralamak ve düzene koymak üzere türlü
çalışmalar yapılmıştır. 1839’da yayımlanan A.Fuchs’un
oldukça eksik tematik dizisini saymazsak, önce Antonio
Fanna Vivaldi’nin eserlerini türlerine göre ayırmış ve
numaralamıştır. Fanna’nın düzenlediği sistemde numaradan
önce “F” harfi kullanılşmış, sonraki Romen sayısı –‘I’
keman konçertoları olmak üzere- diğer çalgı grupları için
XII’ye kadar belirlenmiştir.
1947de İtalyan besteci Gian Francesco Malipiero’nun
Roma’da yayımladığı numaralamada ‘M’ ;1948’de Paris’te
Marc Pincherle’in kataloğunda ‘P’ ; Peter Ryom’un 1974’te
Leipzig’de hazırladığı düzende ‘R’ harfleri numaraların
önünde
yer almaktadır. Günümüzde ise, 1979’da
genişletilen Ryom düzenlemesi (Ryom Verzeichnis=RV)
kullanılmaktadır. Çeşitli kayıtlarda ve notalardaki karışıklığı
önlemek için, bazen bu numaraların hepsi başlıkta
belirtilmektedir.

A. Vivaldi
Mevsimler
Vivaldi’nin bestelediği yüzlerce konçerto arasında
Mevsimler başlıklı solo keman ve yaylı çalgılar için
konçertoların özel bir yeri olmasına bir neden de eserin dört
mevsimi tasvir etmesine karşın, tümüyle bahar havasını
yansıtmasıdır. Vivaldi eserine açıklayıcı olarak Bahar, Yaz,
Sonbahar ve Kış başlıklı dört de sone eklemiştir.
1.Konçerto’da İLKBAHAR’ın canlılığını daha iyi belirlemek
için kemanın en parlak ve aydınlık tonalitesi olan Mi Majörü
kullanmıştır.Bahar’ın 4/4’lük ölçüdeki 1.Bölümü Allegro’da
beş tutti ve dört solo pasaj vadır. Tuttiler eğlenceli köy
ezgilerini; sololar ise kuş cıvıltılarını, oktavlar gök
gürültüsünü, tremololar şimşekleri ve yine çeşitle kuşları
canlandırır.2. Bölümü Largo’da ikinci keman solosu (İl
Caprora che dorme) pastoral bir sahne sergiler. Bu
partisyonda çok güçlü çalınması istenen köpek
havlamalarını viyola canlandırır. Son bölüm Allegro, sürdinli
çalınan Danza Pastorale 2/8’lik ölçüde sevimli bir kır
dansıdır.
2.Konçerto YAZ’da kullanılan Sol minör tonalite, bu
mevsimin boğucu sıcağını belirtmek için seçilmiştir. Sıcağı
anlatan ağır girişle, 3/8’lik ölçüde başlayan ilk bölümle
(Allegro mon molto) dört tutti ve üç solo pasaj vardır: İlk
solo guguk kuşunu, onu izleyen tuttiler kumru ve sakanın
ötüşünü, son tutti ise havanın aniden değişerek
kötüleşmesini yansıtır.2. Bölüm 4/4’lük ölçüdeki Adagio’da
ise solo keman, yaklaşan fırtınadan dolayı çobanın
endişesini melankolik biçimde anlatır. Yaz’ın son bölümü
3/4’lük ölçüdeki çok hızlı tempoda, Presto’da fırtına
patlamıştır. Gök gürüldemekte, şimşekler çakmakta, yağan
dolu ürünü, gururlu buğday başaklarını

3.Konçerto SONBAHAR, Fa Majör tondadır. “Ballo e canto
de villaneli” (Köylülerin dansı ve şarkısı)başlıklı 4/4’lük
ölçüde ve çabuk tempodaki ilk bölüm Allegro, ürünü
kurutan köylülerin sevincini anlatır; solo keman, içkiden
sarhoş olanların yürüyüşünü akrobatik hareketlerle çizer.
2.Bölümde 3/4’lük ölçüdeki, oldukça ağır tempoda (Adagio
molto). Şarkı ve danslar bitmiştir. Hava sakin ve güzeldir ve
mevsim onları kendinden geçmiş gibi uykuya çağırır. La
Caccaia başlıklı 3/8’lik ölçüde, çabuk tempodaki 3. Bölümde
(Allegro) sakin hava birkaç klavsen arpejiyle değişir. Gün
ağırırken avcılar boruları, tüfek ve köpekleriyle ava çıkar,
kaçan hayvanı sürerler. Tüfek ve köpeklerin çılgın
seslerinden ürken sinirli hayvan yaralanır ve kaçmayı dener
ama ölür.Fa minör tondaki 4.Konçerto KIŞ, beklide eserin en
sistemli canlandırılanıdır. 1.Bölüm 4/4’lük ölçüde, pek
çabuk olmayan tempoda (Allegro non molto), soğu anlatan
bir tutti ile başlar.2. Bölüm 4/4’lük ölçüde, ağır tempodadır
(Largo), ocak başındaki rahatı tasvir etmek için daha sıcak
Mi bemol Majör tondadır.
Tüm eserin en başarılı olduğu kabul edilen bu bölümde
solo keman, yağmuru canlandıran diğer çalgıların onatlık
notalarla pizzicato’su eşliğinde nefis bir ezgiyi duyurur.

Wolfgang Amedeus Mozart (1756-1791)
Kusursuz bir anlatıma ulaşan ender müzisyenlerden biri
olan Wolfgang Amadeus Mozart 27 Ocak 1756’ da
Salzburg’da dünyaya geldi. En ünlü klasik dönem bestecisi
olan Mozart ’ın sıra dışı karakteri ve yaşam tarzı bestelerine
de yansıdı. Kemancı ve besteci olan babası Leopold Mozart
O’ nun müziğe olan yeteneğini ilk keşfeden kişiydi. 3
yaşında piyano çalmaya başlayan ve 5 yaşında beste yapan
Mozart henüz küçük bir çocukken babasıyla birlikte
turnelere katılmaya başladı. Ancak absolut olan müzik
dehası sineklerin kanat çırpışını dahi duyabiliyor olması
nedeniyle turnelerde çeşitli psikolojik rahatsızlıklar da
yaşadı. Bu nedenle 9 yılda 11 farklı ev değiştirmiş ve tüm
parasını taşınma masraflarına harcamıştı. Genç yaşta
Constanze Weber ile evlendi. Sonrasında ise dünyanın en iyi
operalarından biri olarak kabul edilen Figaro’ nun Düğünü
adlı eseri besteledi. Artık adı daha da tanınır hale gelmişti.
Joseph Haydn ile tanışan Mozart bu müzisyen ile birlikte 6
quartet besteledi.İlk konserini Versay Sarayı’ nda Kral XV.
Louis ile Britanya Kralı IV. George’ a verdi. Çocukluk
döneminde duyduğu besteleri asla unutmayan ve daha
iyisini yapmaya çalışan bu müzik dehası kısa zamanda pek
çok çevrede kıskanılan bir isim olmaya başladı. Özellikle
Viyana Sarayı’ nın baş bestecisi olan Antonio Salieri,
Mozart’ın evine hizmetçi kılığında bir ajan göndererek tüm
açıklarını aramaya başladı ve edindiği tüm bilgileri Kral’ a
anlatarak Mozart’ ın Saray’ dan uzaklaştırılmasına neden
oldu. Maddi açıdan ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan
Mozart Viyana’ dan ayrılarak Prag’ a taşındı.Yaşamı
boyunca Osmanlı kültürüne ilgi duyan besteci, mehter
takımından esinlenerek Rondo A La Turca bestesini yaptı.
Dönemin opera otoritesi olan ülke İtalya’ydı. 36 yıllık
yaşamında tam 19 opera besteleyen Mozart İtalya’ da dahi
en ünlü bestecilerden biri olarak kabul edilmeye başlandı.
Özellikle Bütün Kadınlar Böyle Yapar adlı operası pek çok
ülkede merak konusu olmuştu. 1970 yılında sahnelenen 40.
Sol Minör Senfoni kızının ölümü nedeniyle yaşadığı
sıkıntıları da anlatır. 5 Aralık 1791’ de Viyana’ da yaşamını
yitirmiştir.

W. A. Mozart
Divertimento
Mozart,
Salzburg
Senfonileri
adı
verilen
üç
Divertimento’yu 16 yaşında bestelemiş, ancak Divertimento
adını o vermemiştir.Bir kuartet biçiminde yazılan ve uzun
yıllar pek çalınmayan bu eserler, günümüzde her oda
orkestrasının repertuarında yer alır. O çağın eğlence
müziklerinin en güzel örneklerinden olan KV 136
Divertimento, İtalyan Bel Canto tarzındaki güzel
melodileriyle seçkinleşir. Re majör tonda, 4/4’lük ölçüde ve
çabuk (Allegro) tempodaki 1.Bölüm, ilki kısa, ikincisi uzuniki
temanın birbiriyle orantılı yönünden daha çok Michael
Haydn’ı andırır. Özellikle iki kemanın konçertant rol
oynadığı, parlak ve gösterişli pasajlarla belirginleşen bu
bölümde temalar minör tonda kesintiye uğrar. ¾’lük ölçüde
başlayan 2.Bölüm hülyalı atmosferi, şarkı söylerken yaşayan
güzel ve duygulu cümleleriyle, kemanların oktavlarla
duyurdukları ezgileriyle seçkinleşir. 3. Bölüm 2/4’lük ölçüde,
duraklama yapmadan süren çok hızlı (Presto) tempodaki
kısa final ise, akorların şakacılığı ve beklenmeyen fugato
partileriyle ilgi çeker. (Süre 12’)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Bütün kuşakları müzik alanında ad bırakmış bir ailenin
çocuğudur. Sanatına ait ilk bilgileri Ohrdorf’da orgçuluk yapan
ağabeyi Johann Christoph Bach’dan almış, 1700 yılında
Lüneburg Michaelis Müzik Okulu’na devama başlamış, çağın
ünlü müzikçilerinden Georg Böhm’ün öğrencisi olmuştur.
Buradan ayrıldıktan sonra Hamburg, Lübeck ve Celle
şehirlerinde orgcu ve orkestra üyesi olarak çalışmış, üstün
yeteneği ile dikkat çekmiştir. 1707 yılında Mülhhausen’e
gelmiş, ertesi yıl Weimar’a dönerek saray orgculuğuna
başlamış, 1714-1717 yılları arasında aynı sarayın
orkestrasında bu görevi Köthen Sarayı’nda sürdürmüştür.
1723 yılında “Kantor” unvanıyla Leipzigte’ki ünlü Thomas
Kilisesi başmüzikçiliğine ve üniversite müzik müdürlüğüne
getirilmiş, burada çekemeyenlerin çıkardıkları çeşitli
güçlüklere,
Üniversite
Rektörü
Ernesti
ile
olan
anlaşmazlıklarına rağmen ödevine ölünceye kadar devam
etmiş, sayısız öğrenci yetiştirmiştir.Bach yaşamının son
yıllarında, ağır bir göz hastalığına tutularak görmez olmuştur.
Ailesine bağlı son derece dürüst bir sanat adamı olan sanatçı,
iki defa evlenmiştir. Her iki eşinden on bir oğlu ve dokuz kızı
olmuştur. Yirmi çocuğundan on biri küçük yaşta ölmüş, yalnız
beş oğlu, dört kızı ileri yaşlara erişmiştir. Erkeklerin hemen
hepsi müzik tarihine
ad bırakmışlardır. Bach’ın sanat
tarihindeki yeri iki önemli üslubun birleştiği kavşak noktasıdır.
Sanatında eski çoksesli müziğin ustaca birlişimiyle, o çağlarda
İtalya’dan yayılan ve armoniye dayanan yeni bir işçiliğin
kaynaştığı görülür. Yapıtları “kontrapunta” tekniğinin, keskin
bir bilinç ve mantığa dayanan ses kalıplarının istifleridir. Bütün
bu güçlü temeller geleceğin müziğin hazırlamış, Beethoven ve
ötesine uzanmıştır.Bach, sözle sesi, çağına kadar görülmeyen
bir incelikle bağdaştırmış, ruh gücünü, esin zenginliğini
yankılandıran müzikli şiirler halinde sunmuştur.

J. S. Bach
Branderburg Konçerto No.3
Besteci 1721 yılında Brandenburg Kontu Christian Ludwig
von Brandenburg’dan saray topluluğunca çalınmak üzere bazı
yapıtlar bestelenmesi yolunda sipariş almış, altı konçertodan
kurulu ünlü dizi aynı yıl bestelenerek gönderilmiştir. Müzikte
Barok sanatını taçlandırmış birkaç anıtsal verim arasında
gösterilen dizi çağının çalgılarıyla orkestralanmıştır. Bu
orkestramalarda çalgı gruplarının ve solo çalgıların her
konçertoda değiştiği görülür. Konçerto No.3 klasik “concerto
grosso” özelliklerinden uzak, solo olarak hiçbir çalgının
görevlenmediği bir yapı.
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