T. C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

BEETHOVEN & SCHOECK & HAYDN

Şef / Conductor

Dağhan DOĞU
Solist / Soloist

Volkan KARTAL “Korno / Horn”

03 Aralık 2021 Cuma Saat:20.00
03 December 2021 Friday 8.00pm

Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu
Metropolitan Municipality Concert Hall

L. V. Beethoven
Coriolan Uvertürü

O. Schoeck

Korno Konçertosu
I. Lephaft, energisch bewegt
II. Ruhig fliessend
III. Rondo
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J. Haydn
Senfoni No.86
I. Adagio, Allegro spitioso
II. Capriccio, Largo
III. Menuetto
IV. Finale, Allegdo cospirito

Dağhan DOĞU
şef / conductor
S. Dağhan Doğu, burslu olarak kabul edildiği Bilkent Üniversitesi
Müzik Hazırlık Lisesi kontrabas bölümünden 2004 yılında Sergei
Margulis'in öğrencisi olarak mezun oldu. Lise eğitimi sırasında Füsun
Köksal ile bestecilik çalışmalarına başladı ve lisans eğitimine Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon
bölümünde devam etti. Avusturya'lı bakır beşli grubu Sonus Brass
tarafından sipariş edilen “Systole & Diastole” adlı müziği
Avusturya'da düzenlenen üç ayrı konserde; yaylı dörtlü için
bestelediği “Mare Undarum” adlı müziği “Quartet La mer” tarafından
düzenlenen Cenevre ve Lozan kentlerindeki konserlerde ve Radio
Suisse Romande Espace 2 radyo kanalında yayınlanan iki farklı
konserde; “Festival Uvertürü” başlıklı eseri ise Çukurova Devlet
Senfoni Orkestrası tarafından Adana'da seslendirildi. Bestecilik
çalışmalarının yanısıra kontrabas çalışmalarına da devam eden Doğu,
iki yıl süreyle Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası’nın kontrabas grup
şefliğini sürdürdü, Bilkent Senfoni Orkestrası'nda misafir kontrabas
sanatçısı olarak konserler verdi, Dünya Gençlik Orkestrası (WYO) ve
Türk-Yunan Gençlik Senfoni Orkestrası'nın (GTYO) sınavlarını
kazanarak 2007-2008 Avrupa turnelerinde de kontrabas grubunda
yer aldı. Şeflik çalışmalarına Bujor Hoinic ile başlayan Doğu, 19
yaşındayken Bilkent Tiyatrosu tarafından sahneye konulan
Shakespeare’in “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” oyununun
müziklerini besteledi ve her temsilde orkestra şefi olarak görev aldı.

21 yaşındayken bir yıl süreyle Ankara Başkent Oda Orkestrası'nın
şefliğini yürüttü. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon bölümünden mezun oldu.
Aynı yıl St.Petersburg Rimsky-Korsakov Konservatuvarı Orkestra ve
Opera Şefliği bölümüne Mikhail Georgievich Kukushkin'in staj
öğrencisi olarak kabul edildi ve programı başarıyla tamamladı.
Türkiye'ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yüksek
Lisans programına Gürer Aykal'ın öğrencisi olarak kabul
edildi. Buradaki eğitimi süresince Bilkent Gençlik Orkestrası'nın ve
Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni
Orkestrası'nın şefliğini eş zamanlı olarak yürüttü.
Mezuniyetinin
ardından
Uludağ
Üniversitesi
Devlet
Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olan Doğu, Uludağ
Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile verdiği sahne üstü
konserlerin yanısıra aynı orkestranın J. Strauss'un Yarasa
opereti ve P.I.Çaykovski'nin Fındıkkıran balesi temsillerini de
yönetmiştir.2012 yılında Sir Simon Rattle'ın başkanlığını
yaptığı Kraliyet Birmingham Konservatuvarı'nın şeflik
bölümüne kabul edilen tek öğrenci oldu ve konservatuvar
eğitim bursunu kazandı. Buradaki eğitimi sırasında G.
Puccini'nin “Il Trittico” opera üçlemesinde ikinci şef olarak
görev aldı. Master tezini Ahmed Adnan Saygun'un Yunus
Emre Oratoryosu üzerine yazdı ve iki yıl olarak planlanan
yüksek lisans eğitimini bir yıl içinde tamamlayarak
“Birmingham Michael Beech Yılın Orkestra Şefi Ödülü’nü aldı.
(2013) Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği
“Ulusal Ferit Tüzün Orkestra Şefliği Yarışması’nda birincilik
ödülünü paylaştı (2012) ve Uludağ Üniversitesi “Yıllık Yayın
ve Sanatsal Etkinlik Ödülü’ne (2014) layık görüldü. 2017
yılında Bursa Bölge Devlet senfoni Orkestrası Şefliğine
atanan S. Dağhan Doğu, halen Uludağ Üniversitesi'ndeki
görevine devam etmekte, yurt genelinde çeşitli devlet ve özel
senfoni orkestraları ile konserler vermekte ve Bursa Bölge
Devlet Senfoni Orkestrası Şefliği görevini sürdürmektedir.

Volkan KARTAL “korno/ horn”
Solist / soloist

1990 yılında Eskişehir'de doğdu. 2001 yılında Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Yrd.Doç.
Elhan Rüstemov ile korno çalışmalarına başladı. Liseyi
bitirdikten sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde
çalışmalarına Prof. A.Kerim Gürerk ve İzmir Devlet Senfoni
Orkestrası Korno Sanatçısı Özcan Göker ile devam etti ve 2012
yılında mezun oldu. Bu süre zarfında Mahir Çakar, Mahir
Kalmik, Cem Akçora, Hermann Baumann, Stefan Dohr, Markus
Maskuniitty, Bruno Schneider, Christian Lampert, Radovan
Vlatkovic ve Guido Corti'nin ustalık sınıflarına, workshoplarına
ve çalışmalarına katıldı.
2007-2012 yılları arasında Cem Mansur yönetiminde kurulan
Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası ve Türkiye Ulusal Gençlik
Filarmoni Orkestrası, Türk-Ermeni Gençlik Senfoni Orkestrası,
Jungenc Filarmoni Orkestrası, Melodies of Peace Gençlik
Senfoni Orkestrası, İzmir Gençlik Senfoni Orkestrası ve
Traveling Notes Senfoni Orkestrası ile Almanya, Belçika,
Hollanda, Avusturya, İtalya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbeycan
ve daha birçok ülkede çeşitli festivallerde ve konserlerde görev
almıştır.

Anadolu Üniversitesi Tahta ve Bakır Üflemeli Beşlisi, İzmir Genç
Üflemeliler Tahta Üflemeli Beşlisi, Golden Horn Quartet, İzmir Gençlik
Senfoni Orkestrası Brass Beşlisi, Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni
Orkestrası Septeti, İzmir Devlet Opera ve Balesi Tahta Üflemeli Beşlisi,
İzmir Korno Ensemble, Sultans of the Horns ve birçok oda müziği
grupları ile Türkiye ve yurtdışında konserler verdi. Sürekli olarak
Türkiye’de Devlet Orkestraları ve özel orkestralarda, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında misafir
sanatçı olarak görevler almaktadır.

2011 yılında Trakya Üniversitesi Genç Müzisyenler Oda Müziği
yarışmasında İzmir Genç Üflemeliler Tahta Beşlisi ile ikincilik,
2009 yılında Yamaha Üflemeli Çalgılar Oda Müziği Yarışması'nda
Golden Horn Quartet ile birincilik ödülü kazanmış ve aynı sene
Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası'na solist olarak Robert Schumann
4 Korno için Konzertstück eserini birinci solo korno olarak, 2014
yılında Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Camerata İzmir ile
Leopold Mozart İki Korno için konçertosunu, 2018 yılında Şef
Dağhan Doğu yönetimindeki Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile
Joseph Haydn’ın İkili Korno Konçertosunu 1. Solo Korno olarak,
aynı yıl Şef Alexandru Samoila yönetimindeki Antalya Devlet
Opera ve Balesi Orkestrası ile Richard Strauss’un 2. Korno
Konçertosunu ve 2020 yılında Şef Naci Özgüç yönetiminde Muğla
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasıyla Richard Strauss’un 1.
Korno Konçertosunu yorumlamıştır.
2009-2012 konser sezonu arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi
Orkestrası'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmış, 2012 yılında
New York Shen Yun Performing Arts Orkestrası'nı kadrolu
kazanmış ve 2013 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü'nce açılan kadro sınavını kazanmıştır. 2017 yılından
itibaren Tekfen Filarmoni Orkestrası’na sınavla dahil olmuş, halen
çeşitli oda müziği grupları ile konserler vermekte, Antalya Devlet
Opera ve Balesi Orkestrası'nda Korno Grup Şefi olarak görev
yapmaktadır.

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. 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.
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.

Ludwig van Beethoven
Coriolan Uvertürü
Beethoven 1087 yılında artık ünlü bir bestecidir. Üç yıl önceki
Erocia Senfonisi’ni, iki yıl önceki Fidelio Operası’nı, bir yıl
önceki Keman Konçertosu ile Appassionata Piyono Sonatı’nı
yazmıştır. O yıl önce baharda 4. Senfoni’sini tamamlar; yüzyılın
başında ilk belirtileri başlayan sağırlığı henüz onu fazla rahatsız
etmemektedir. Onun Avusturya İmparatorluk sarayı katibi
Heinrich Josef von Collin’in Coriolanus adlı dramına ilgi
duyması da, eserdeki karakterlerin çatışması nedeniyle
olşmuştur. Bu eseri önce opera şeklinde bestelemeyi
düşünmüşse de, metin onu tatmin etmediğinden eserin temsili
için bir uvertür yazmıştır. Ancak bu uvertür de, eser çok ender
temsil edildiği için sonradan bir konser uvertürü olarak
tanınmıştır. Zaten Beethoven’in tüm uvertürleri gibi, bu isme
uygun bir ön müzik olmaktan daha çok, belirgin bir karakter
uvertürü niteliği taşımaktaydı. Bu dramın kahramanı Gaius
Marcius Coriolanus yada kısaca Coriolan MÖ 500 yıllarında
yaşamış olan Romalı bir soyludur. Coriolanus adı da ona, İtalya
yarımadasında Antium (bugünki Anzio) civarında yaşayan
Volscileri kıyı ovasına göz diktikleri için sık sık Romalılarla
savaşıyordu; ancak yenildikten sonra dağlara çekilmişlerdi. Bu
arada komutan Coriolan aşırı gururlu davranışlarla halk
sözcülere olan tribunları kaldırmak isteyince, yargılanıp
sürgünlere gönderilir; o da düşman tarafına, Volscilere geçer.
Kral Attius Tullius’un onu general tayin etmesiyle birçok kenti
ele geçirerek MÖ 489’da Roma Surlarına dayanır ve kamp
kurar. Romalılar panik içinde ona elçiler yollar; ülkenin en
saygın kişilerini, din adamlarının gönderir ama, Coriolan
kararından dönmez. O anda Roma’nın soylu analarının başında
bulunan Veturia, Coriolan’ın annesi, eşi Volunia ve iki
çocuğunu da kampa gider; şiddetli ağlayışlar, sıcak yalvarışlarla
onu vazgeçmeye ikna eder. Coriolan ordusuyla Volsci’ye döner
ve orada sürgünde ölür .

Bir başka öyküye göre de döndüğünde Volsciler tarafından
öldürülür.Erken Roma efsanelerinin en güzellerinden biri olan
bu konuyu 2000 yıl önce – eski çağ Yunan yazarı, uzun yıllar
Roma’da yaşayan Plutarkhos (50-125), daha önce de Yunan
asıllı en eski Latin şairi Livius Andronicus (MÖ III. yüzyıl)
işlemiş, 17. Yüzyılda da ünlü İngiliz yazar Shakespeare bir
oyununda kullanmıştı. Beethoven, yakın tanıdğı olan Collin’in
bu tek perdelik oyunu için 1807 baharında bestelediği ve
“Ouvertura (zum Trauerspiel Coriolan) composta da L.van
Beethoven, 1807” başlığını yazdığı eserini yine Collin’e ithaf
etmiş ve Op.62 olarak numaralanan uvertür aynı yılın Aralık
ayında Viyana’da ilk kez çalınmıştı.
Shakespere’in öldürdüğü, Collin’in intihar ettirdiği Coriolan,
Beethoven’de kahraman bir komutanın portresi olarak yansır.
Bir senfonik şiir anlatımındaki Coriolan Uvertürü, 4/4’lük
ölçüde, çabuk ve parlak (Allegro on brio) tempoda,
bestecinin trejik tonalitesi karanlık Do minörde, buruk
havada, ancak kararlı şekilde başlar. Yaylıların unison girişi
orkestranın sert akorlarıyla kesilir, iki kez tekrarı izleyen iki
akordan sonra ilk tema duyulur. Hafifçe, sekizlik notalarla
beliren sert motif Coriolan’ın kahramanlığı’nı onun dinmek
bilmeyen ihtirasını vurgular. Keman ve viyolaların sunduğu
tema kısa bir gelişimden sonra yerini ikinci temaya bırakır. Bu
güzel ve sakin tema iki kadının Coriolan’da uyandırdığı
samimi vatan sevgisi, soylu insanlık ve vicdan duygularını
ışıklı Majör tonda yansıtır. Uvertür bu iki temanın, bu iki
duygunun çatışması olarak sürer. Sonradan kemanların füg
olarak başlattıkları bir üçüncü motif, viyola ve viyolonsellerde
arpejlerde işlenir. Gelişim ise tutuklu ve dramatik bir coda’ya
ulaşınca Coriolan’ın ölümü tanımlanır. Bu trajik son, girişteki
temanın parçaları şeklinde duyulur. Coriolan’ın ölümü
tanımlanır. Bu trajik son, girişteki temanın parçaları şeklinde
duyulur. Coriolan’ın gururlu teması bas yaylılarda ölümün
mantığını yansıtmaktadır. Ses azalırken üç yumuşak nota,
piano (hafif)olarak yaşamına son veren kahramanın sönen
nabız vuruşlarını sembolize eder.(Süre 8’)

Othmar Scoeck (1886 – 1957)
İsveçli bir besteci ve orkestra şefiydi. Schoeck 1 Eylül 1886’da
Brunnen’de doğdu. Bir dizi opera yazdı. İki yaylı ve çalgılar
dörtlüsü keman için konçertolar çello ve korno da dahil olmak
üzere bir avuç enstrümantal beste yazdı.. Leipzig
Konservatuarı'nda okudu ama Zürih'te kariyerinin tamamını
geçirdi. Babası Alfred Schoeckbir manzara ressamıydı ve genç bir
adam olarak Othmar, babasının ayak izlerini takip etmeyi ciddi
olarak düşündü ve Zürih Konservatuarı'a gitmek için ayrılmadan
önce Zürih'te bir sanat okulunda derslere katıldı.Birinci Dünya
Savaşı sırasında Schoeck, Zürih'te başlangıçta bir koro yönetmeni
ve serbest bir eşlikçi ve şef olarak hayatını kazandı. 1916'dan
itibaren Winterthur sanayicisi Wemer Reinhart tarafından
kendisine verilen bir yıllık gelir, 1917'de (Zürih'te ikamet etmek
için özel izinle) St Gall Senfoni orkestrasının şefi olarak
atanmasından elde edilen gelirle birleştiğinde, Schoeck'in koro
şefliğini bırakdı ve bunun yerine kompozisyona daha fazla zaman
ayırdı.1916'da Schoeck , savaşın olumsuz etkilerinden kaçmak için
Berlin'den Zürih'e taşınan Ferrucio Busoni ile tanıştı . Busoni,
Zürih'e gelirken yalnız değildi. Savaş, tarafsız İsviçre'deki "eyalet"
Zürih'i uluslararası bir metropole dönüştürmüştü. Schoeck, Hugo
Wolf'un şarkılarının büyük bir hayranıydı; Busoni başta onlardan
hoşlanmadı. Farklılıklarına rağmen, ilişkileri hızla karşılıklı saygıya
ve hatta biraz sevgiye dönüştü. 19 Haziran 1917'de , aynı
zamanda Zürih'te mülteci olan ve Busoni'nin asistanı olan Fransız
besteci Philipp Jarnach , Bussoni’ye Martin Buber’in Chinesische
Geister- und Liebesgeschichten “Çin Hayaleti ve Aşk Hikayeleri”
adlı kitabının bir kopyasını verdi (Frankfurt, 1911). Jarnach, bu kısa
öykülerden birinin bir opera için uygun olabileceğini öne sürdü.
Busoni hemen bir libretto, Das Wandbild “Duvardaki Resim”, kısa
bir sahne ve pandomim yazdı ve sekiz gün sonra bitirdi. Jarnach bir
giriş ve ilk sahne besteledi, ancak ilgisini kaybetti ve projeyi bıraktı.
Korkusuz, Haziran 1918'de Busoni, Schoeck'e teklif etti. Teklifi bir
tür meydan okuma olarak kabul eden Schoeck, Don
Ranudo'nun orkestrasyonunu hemen bir kenara koydu ve üç gün
içinde yeni operayı üretti. Das Wandbild , 1830 civarında Paris'teki
bir antika dükkanında yer almaktadır. Bir öğrenci olan Novalis,
dükkanın duvarında asılı bir kız resmi karşısında büyülenir. Resim
canlanıyor ve tipik Busoni tarzında, sahne hemen fantastik bir Çin
tapınağına dönüşüyor.

Opera, Novalis'in rüya durumundan uyanması ve dükkândan
sokağın gerçekliğine kaçmasıyla sona erer. Schoeck'in en sıra
dışı yaratımlarından biriydi.1918 civarında Schoeck'in müziği
stilistik bir değişime başladı. Bu sırada beste stili üzerinde
derin bir etkisi olduğu anlaşılan piyanist Mary de Senger ile
ilişki kurdu. Bir sonraki operasının ikinci perdesi Venüs (1919–
1921),
ilginç
poliritmik
ve
iki
tonlu
efektler
kullandı. Paris'te Alban Bere ve Les Six‘in çalışmalarıyla
tanıştığında, üslupsal muhafazakarlığı yüzünden kendini yalnız
hissetmeye başladı.
1923 yazında Schoeck, Arthur
Honegger‘i Paris'te ziyaret etti ve daha sonra Salzburg
ISCM festivaline katıldı . Çok geçmeden de Senger ile ilişkisi
sona erdi. Ayrılıktan dolayı duyduğu üzüntü, Paris ve
Salzburg'da duyduğu yeni müziğin şokuyla birleşince, beste
üslubunda
yeni
bir
olgunluğa
yol
açmış
gibi
görünüyordu. İlişkisi sona erdikten iki hafta sonra , "önceki
müziğinin tonal dünyasına olduğu kadar vefat eden
sevgilisine
de
bir
veda"
olan
Die
Entschwundene (1923) şarkısını besteledi. Alman şair
Hermann Burte ile Berlin Devlet Operası’nda prodüksiyonu
için
Das
Schloss
Dürande
operasında
yaptığı
çalışma , Nazi Almanyası sanatçılarıyla olan ilişkisi nedeniyle
Schoeck için İsviçre ile büyük tartışmalara neden oldu . Opera,
1 Nisan 1943'te Berlin'de Schoeck'in huzurunda
yapıldı. Schoeck'in kendisi Nazi sempatisi beslemedi, ancak
eylemlerine yönelik öfkeli İsviçre tepkisi itibarını zedeledi ve
Schoeck'i büyük ölçüde zorladı. Mart 1944'te kalp krizi geçirdi,
ancak beste yapmaya devam etti. Schoeck 8 Mart 1957 yılında
vefat etti.

Joseph Haydn (31 Mart 1732 – 31 Mayıs 1809)
Ünlü Avusturalyalı bestecinin babası araba tamircisiydi.
Biraz büyüdüğünde, müziğe karşı yeteneği kendini
göstermiş ve 1740’ta Viyana’ya gönderilmiş, Stefan
Katedrali’nde koro şarkıcılığıyla sanat dünyasına atılmıştır.
İlk zamanlar hayatını kazanmak için sokaklarda şarkıcılık
yapmış, birkaç saatlik ders karşılığında İtalyan bestecisi
Porpora’nın
yanında uşaklık etmiştir. 1749’da Prens
Fürnberg’in yanına girmiş, 1752’de ilk yaylı sazlar
dörtlüsünü ve “Topal Şeytan” adlı gülünçlü operasını
yazmıştır. 1779’da Paris’e giderek “Concet Spiritüel”leri
yönetmiş, Paris için altı senfoni bestelemiştir. Sanatçıya
1791’de Oxford Üniversitesi tarafından fahri doktorluk
payesi verilmiştir. 1794 – 1795 yıllarında ikinci defa
İngiltere’ye gitmiş, başarılarla taçlanmış ihtiyarlık
devresinden sonra Viyana’yı kuşatan Fransız ordularının top
sesleri arasında son nefesini vermiştir. Haydn, özellikle çalgı
müziği alanında seçkinleşir. Çoğu kez çalgı müziğinin,
senfoni ve yaylı dörtlünün babası diye söz edilir. Gerçi
Haydn’dan önce dörtlü ve senfoni gelişimini tamamlamıştı
ama Haydn, sonat biçimine dayanan bu ortamların temelini
sağlamlaştırmış, kalıpları sonraki kuşakların özgürce
geliştirebilecekleri bir esnekliğe kavuşturmuş, Mozart’ı ve
Beethoven’i
hazırlamıştır.
Çağının
armoni
dilini
zenginleştirmiş, orkestranın önemini arttırmış, müzikle
anlatım gücünü derinleştirmiştir. Haydn, 16 uvertür, 20
piyano, 9 keman, 6 viyolonsel konçertosu, 36 piyano üçlüsü,
12 keman ve piyano için sonat “Mevsimler” ve “Yaradılış”
adlı iki oratoryo yazmıştır. Bu iki yapıt Londra gezilerinde
edinilmiş Haendel etkisinin birer kanıtıdır. Haydn, ayrıca
tümü de Esterhazy sarayında sahnelenen 24 opera
bestelemiştir.

Joseph Haydn
Senfoni No.86
Haydn’ın bu Re Majör senfonisi, bestecinin altı Paris
senfonisinden (Nr.82-87) beşincisidir. 1786 yılında Esterhazy
sarayında kaleme almış, 1787’de ilk seslendirilişi yapılmıştır.
Paris senfonilerini sipariş eden Kont Claude-François-Marie
Rigoley’in de yüreklendirmesi ve desteği ile Haydn, diğer
senfonilerinden daha büyük bir kadro düşünerek bu eseri
kaleme almıştır.
Haydn için ender rastlanan yoğunlukta yazılmış ve belki de
Paris senfonileri arasındaki en etkileyicilerinden biri olan eser
standart dört bölümlü formda ve ikili orkestra içindir.
Bestecinin altı Paris senfonisi arasında, sadece 82 ve 86.
senfonilerinde Trompet ve perküsyo kullanılmıştır.
Sonat formundaki birinci bölümde, sergi-ekspozisyon’un
birincil ve ikincil temalarının alışılagelmemiş biçimde geç
çözüldüğü görülür.
Capriccio başlıklı ağır bölüm sol majör tonundadır. Haydn bu
bölümde daha yapısal özgürlük içinde hareket etmiş ve
görece potansiyel bir derinlik sağlamıştır. Bu da bölüme
merak uyandırıcı bir hava verir.
Sonat formu, Minuet ve Trio’ya yayılır. Minuet’in geleneksel
yapısını takip ederken, besteci bu yapı içerisinden çıkmadan
materyalini modülasyon ve çözümlelemelerle sergiler.
Bölümün sonunda trio Avusturya geleneksel dansı olan
“Austrian landler”e benzer bir hale bürünür.
Yine birinci bölümde olduğu gibi, final bölümünde de sekizlik
notalar dizisi değişimlere işaret eder. Burada, sonat ve rondo
formunun birleşimine tanıklık ederiz. Rondo, gelişimi
sergilerken, tonik sesin ilk duyuluşuyla başlayarak çözülen
doku, tekrar tonik sese dönecektir.
John Palmer’den çeviren Burç Balcı
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Tarkan GÜREL
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Korno/ Horn
Artunç ÇORUH
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Timpani
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