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Orhan ŞALLIEL
Trompet Konçertosu

George BİZET
Carmen Süitlerden Seçmeler
1.Süit
I. Prelüd
II. Entr’acte
III. Intermezzo
IV. Argonaise
V. Seguidilla

2. Süit
I. Avec la garde montante (Askerler
Nöbet Beklerken)
II. Habanera
III. Danse bohèmienne (Çingene
Dansı)
IV. Marche des contrebandiers
(Kaçakçıların Marşı)

Orhan Şallıel “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.

Cem Sevgi
“Trompet / Trumpet”
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet
Konservatuarı’nın trompet
bölümüne girerek Mehmet
Erten ile çalışmalarına
başladı. Genç Yetenekler
Türkiye Bakır Sazlar
yarışmasını birincilikle
kazandı. Gazi
Üniversitesi'nde Master
programını tamamladı
2003 Yılında Avrupa Karma
Jazz Orkestrası'nda
(Swinging Europe) 1.
Trompetçi olarak görev aldı
ve aynı orkestranın
Danimarka, Almanya ve
İtalya turnelerine katıldı,
Justus Frantz yönetimindeki
Uluslar Filarmoni
Orkestrası'nın açmış olduğu
sınavı kazanarak bu
orkestranın solo trompet
görevini üstlendi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda
öğretim görevlisi olarak oda müziği dersleri ve Hacettepe
Üniversitesi Akademik Orkestrası'nda trompet sanatçısı
olarak birçok konserler verdi.
Bugüne dek 26 ülkede konserler veren sanatçı son olarak
Temmuz 2018’de Aaron Copland’ın Quiet City isimli eserini
Orchestra Sinfonica Di Grosseto eşliğinde İtalya ve İsviçre’de
seslendirdi.
Kurucusu olduğu CSO Brass grubu ile yurtiçi ve yurtdışı
konserler veren sanatçı halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası'nda trompet grup şefi olarak çalışmalarına devam
etmektedir.
Sanatçı, Magen Maxim (İsviçre) ajansı sanatçısıdır.

Orhan Şallıel
Trompet Konçertosu (Op.8)
“Eserin Bestecisi Orhan Şallıel’in anlatımıyla”
Bu konçertoyu yazma fikri, ilk olarak 4 Nisan 2019’da
Ankara’da bir konser sonrasında Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrasının solo Trompetçisi Cem Sevgi
tarafından;
“Maestro, şöyle bizim ülkemizden çıkmış; tüm dünyada
hem solistler, hem de öğrenciler tarafından keyifle icra
edilebilecek bir Trompet Konçertosu yazılsa ve ne kadar
güzel olur? Bunu siz yazarsanız belki?” şeklinde ortaya
atıldı. Ben de 30 Nisan 2019’da ilk bölümü yazmaya
başladım. Konçerto çok değişik yerlerde yazıldı İstanbul,
Londra, Adana ve 19 Haziran 2019’da Mersin’de bitti. 3.
Bölümü yazarken Londra’daydım ve aniden Babam vefat
haberi geldi. Bunun üzerine bu eseri kendisi de bir besteci
olan Babam Rifat Şallıel’e ithaf etmeye karar verdim.
Eserde Klasik Müziğin geleneksel ögeleri kullanılmış,
zamanımızda yazıldığı her milletten dinleyici tarafından
kesin anlaşılabilecek tınılardan ve renklerden oluşmuştur.
2. Bölüm ünlü Divan Şairimiz Nef-i’nin (1572-1635)
hayat hikayesi, “Tuti Mucize-i Guyem, ne desem laf
değil” (Mucize söyleyen papağanım, ne diyorsam boş
söz değil) şiirine, ünlü bestecimiz Itri’nin (1630’s-1712)
Segâh makamında bir bestesi üzerine kurgulanmıştır.
Burada Nef-i’den söz etmeden geçmemek gerekir.
Nef-i’nin ilk mahlası Zarrî yani "zararlı"dır. 1585 yılında
Erzurum defterdarı olan Gelibolulu Müverrih Ali,
şiirlerini görmüş, beğenmiş ve bu genç şaire Nef'i "nafi,
yararlı" mahlasını vermiştir. Padişah I. Ahmet
zamanında İstanbul'a gelmiş, Devlet hizmetine girmiş
ve bir süre farklı memurluklarda çalışmıştır. Daha
sonraları II. Osman ve IV. Murad dönemlerinde yıldızı
parlamış ve sarayla yakın bir ilişkiler kurmuştur. Nef'î
büyük bir Hiciv ustasıdır ve yazdığı hicivlerle saray
eşrafından birçok ismin nefretini ve öfkesini üstüne
çekmiştir ki, O dönemde karşılıklı polemik yaratacak
atışmalarda odak noktası olmuştur. Bir keresinde
kendisi de şair olan Şeyhülislam Yahya Efendi, Nef'i yi
öven ancak içeriğinde Nef'i ye kâfir diyen bir kıt'a
söyler.

“Şimdi hayli sühanverân içre Nef'imanendi
Var mı bir şair
Sözleri seba'-i mu'allakadır
İmrü'l-Kays kendidür kâfir
Nef'i de buna karşılık olarak;
“Müftü Efendi bize kâfir demiş
Tutalım ben O’na diyem müselman
Lakin varıldıktan ruz-ı mahşere
İkimiz de çıkarız orda yalan”
Diyerek cevap verir
Bir başka dörtlüğünde de kendisine kelp (köpek) diyen Tahir
Efendi'ye karşılık verir;
“Tahir Efendi bana kelp demiş
İltifadı bu sözde zahirdir
Maliki mezhebim benim
Zira itikadımca kelp tahirdir.”
Osmanlı Türkçesinde büyük harf kuralı olmadığı için bu şiir iki
anlama gelmektedir. Birinci anlamında; Tahir Efendi Maliki
mezhebine mensup olduğu için ve Maliki mezhebinde köpeğin,
güvercin gibi temiz bir hayvan olduğuna inanıldığı için Tahir
Efendi'ye teşekkür etmekte ve onun da temiz bir varlık olduğunu
söylemektedir. İkinci anlamında ise; Tahir Efendi'ye köpek
demektedir. Bu olaydan sonra mahkemeye çağrılıp yargılanmış ve
savunmasında şiirin birinci anlamını kullanarak ve ceza almaktan
kurtulmuştur.
Bu gibi olaylar Osmanlı Sarayında epeyce düşman edinmesine
sebep olmasına rağmen; Nef-i uzunca bir süre IV. Murat tarafından
korunmuş, daha sonraları IV. Murat kendisinden hiciv yazmamasını
rica etmiştir. Her ne kadar Nef'î padişah IV. Murat'a bu konuda söz
verse de kalemini durduramayıp Vezir Bayram Paşa hakkında bir
hicviye yazmıştır. Bundan ötürü, 1635 yılında, sarayın
odunluğunda, kanı akıtılmadan kementle boğulmuş ve
cesedi İstanbul boğazının serin sularına atılmıştır.
Halk arasında Nef'i efendinin ölümü hakkında şöyle bir rivayet
geçmektedir; Nef'i çok iyi bir şair olduğu için infazından
vazgeçilmiştir. Padişaha gönderilecek belge yazılırken Nef'i de
oradadır. Belgeyi bir siyahi yazmaktadır ve kâğıda mürekkep
damlatır. Nef'i de bu olay üzerine "Mübarek teriniz damladı
efendim" diyerek yaşama şansını kaybetmiştir.

Eserin 2. Bölümü Itri’nin bestesi üzerine kurgulanmış olarak
bunları anlatır. Denizdeki dalgaların efekti, Tuti Mucize-i Guyem
hicivler, dedikodular, IV. Murad’ın ricası, Nef-i’nin iç muhasebesi
ve eleştirmeden, hiciv etmeden durmamayı seçmesi sonucunda
infazı ve cesedinin denize atılması, bu bölümde anlatılmıştır.
3. bölüm Londra ve Mersin’de yazılmıştır. Yazıldığı sırada
babamın ölüm haberi gelmişti. Eşimin ve 8 yaşındaki kızımın
yanından ayrılmamam gereken bir durumdaydım. Hayattaki en
zor seçimimle yüzleşmek ve bir karar vermek
zorunluluğundayken yazdığım bir bölümdür.
Bu bölüm ise, çeşitli kaygı verici belirsizlikler sebebiyle içi tir-tir
titreyen, ancak bunu etrafına belli etmemek için büyük çaba
sarf eden bir insanın iç dünyasını betimler. Olaylar hep
ağırlaşarak gelir ancak soğukkanlılığını korumak çok önemlidir.
Özellikle küçük kızına onunla olabildiğince hoş vakit geçirmeye
çalışarak bunları hissettirmemeye çalışırken; üstüne sevgisini
hiçbir zaman hissettiği gibi gösteremediği babasının vefat
haberini alınca da; iç dünyasında ne gibi çalkantılar yaşayan bir
insanın, müziği düşünmeden, hesapsız ve samimi bir şekilde bu
duygularını dışa vurmasından ibarettir. Eser, 30 Nisan - 19
Haziran 2019 tarihleri arasında yazılmıştır.
Benim hayatımdaki bu dönemin bir müzikal manifestosu demek
pek de yanlış olmaz.
Eserin henüz ilk icrası yapılmadan Japonya’daki “Da Vinci
Publishing” tarafından basılmış olması ve diğer bir önemli
basımevi olan “Hal Leonard” tarafından tanıtım kataloglarına
alınmış olması ülkemiz kültür ve sanatı adına gurur vericidir.

Georges BİZET (1838 – 1875)

Georges Bizet ve doğum adıyla Alexandre-César-Léopold,
Paris yakınlarında, orta hâlli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tıpkı
Mozart, Mendelsshon ve Schubert gibi dahi bir çocuktu. Müzik
yeteneğini amatör bir müzisyen olan annesi keşfetti. Şan
öğretmeni ve peruk imalatçısı olan babası ile annesi ona ilk müzik
eğitimini verdiler. 4 yaşında nota okumayı öğrendi. 10. yaş
gününden birkaç gün önce Paris Konservatuvarına kabul
edildiğinde, konservatuvarın tecrübeli öğretmenleri bu yetenekli
öğrenciye ders vermek için yarışa girdiler. Öyle ki, ünlü opera
bestecisi Charles Gounod, ona ders vermek için emekli olmaktan
vazgeçti. Georges Bizet, Marmonotel 'den piyano, Pierre
Zimmermann ve damadı Charles Gounod'dan armoni, Fromental
Halèyy’den kompozisyon dersleri aldı.
Bizet, konservatuvardan 1852'da piyano dalında, 1855'te flüt org
ve füg dallarında birincilikle mezun oldu. 17 yaşında ilk senfonisini besteledi.
Genç besteciler için önemli bir ödül olan Roma Ödülü'nü kazandı. Bu ödülün
sağladığı
burs
sayesinde Roma'ya
gidip
ekonomik
endişeleri
olmaksızın İtalya'ya seyahat etti ve bestelerine ilham kaynağı olacak pek çok
yer gördü, Don Procopio operasını besteledi. Bizet'in piyano çalmadaki
ustalığı büyük piyanist ve besteci Franz Liszt de dahil olmak üzere pek çok
kişi tarafından ayakta alkışlanıyordu. Ancak zamanla depresyona girerek
kendi sanatsal değerini sorgulamaya başladı, endişeleri nedeniyle bazı
projelerinden vazgeçti, bestelediği bazı operaları yaktı.
1860'ta Paris'e döndüğünde, annesinin ölümü onun için büyük bir
darbe oldu. Roma Ödülü'nden gelen paranın da sonu geldiği için yoğun bir
çalışma temposuna içinde sanatsal değeri olmayan bazı besteler yaparak ve
özel ders vererek geçimini sağlamaya çalıştı. Yetenekli bir piyanist olmasına
rağmen bir besteci olarak kariyerine zarar verir düşüncesi ile halk önünde
konserler vermekten kaçındı. Geçinme gayreti ile yaptığı yoğun çalışması,
besteci olarak kendini geliştirmesini yavaşlattı.

1863'te İnci Avcıları operasını besteledi. Eserin
gösterimi başarılı geçtiyse de eleştirmenler tarafından
yerden yere vuruldu. 1866'da bestelediği ve 1867'de
sahneye konan Perth’li Güzel Kız operası ise hem halk hem
de eleştirmenler tarafından beğenildi. Sağlığı gittikçe
bozulmakta olan Bizet, 1866 yazını Paris dışında bir yazlıkta
geçirdi. Bu tatil sırasında tanıştığı ve bir gönül ilişkisine
girdiği
Chabrillian,
Bizet'in
ileride
yaratacağı Carmen karakterinin oluşmasında rol oynadı.
Bizet, 1867'de öğretmeni Halevy'nin kızı Genevieve ile
evlenmek istediyse de son anda nişan bozuldu; ancak iki yıl
sonra kız tarafının ikna olması ile evlenebildiler. 1870'te
Fransa-Prusya savaşı nedeniyle Bizet, Ulusal Muhafızlar'a
katıldı. Savaş sırasında Genevieve'in ruhsal dengesi bozuldu.
Bizet, 1871'de Çocuk Oyunu suitini tamamladı. 1872
yılında tek perdelik Djamilla (Cemile) operası ve sahne
müziğini yazdığı Alpnonse Daudet L'arlésienne (Arles'li kız)
oyunu
sahnelendi
ancak
başarısız
oldu.
Ancak
Bizet, Cemile operası ileride opera başyapıtı Carmen'de de
takip edeceği müzikal anlamda doğru yolu bulduğuna
inanmıştı. L'arlésienne eserinden aldığı çeşitli bölümlerden
bestelediği süit ise ilk çalındığında büyük ilgi gördü ve
günümüzde en sevilen eserlerinden olan L'Arlesienne Süitleri
böylece doğdu.
1873'te Don Rodrique operasını yazdı ama opera
binasındaki yangın yüzünden sahneleyemedi. Bizet, bu
arada Carmen operası üzerinde çalışmaya başladı. Prosper
Mèrimèe 'nin Carmen romanınından çok etkilenen Bizet, bu
romanı operaya uyarladı. Eseri 1874'te tamamladı, temsil ise
1875'te gerçekleşebildi; ancak konusu nedeniyle çok ağır
eleştiriler aldı. Eserin 31. temsil gününde (3 Haziran 1875)
yıllardır kronik boğaz enfeksiyonu nedeniyle rahatsız olan Bizet,
kalp krizi geçirerek 36 yaşında öldü.

CARMEN SÜİTLER No.1 & No.2
Fransız besteci Georges Bizet’nin yazdığı tüm
eserler Carmen’in gölgesinde kalmıştır. İlk kez 3 Mart
1875’te Paris Opera Comique’te sahnelenen ve hiç
beğenilmeyen opera, Bizet’nin üç ay sonraki ölümünü
izleyen günlerde olağan üstü başarı kazanmış; Fransız
Operası denilince akla ilk gelen Carmen olmuştur.
Konusu İspanya’da geçen operanın kişileri de
Endülüs’ün ünlü kenti Sevil’den seçilmiştir. Tütün
atölyesindeki çingene kızı Carmen, Jandarma Don Jose,
sözlüsü Micaela ve ünlü toreador Escamillo gibi
karakteristik tipler sanki Prosper Merimèe’nin aynı adlı
öyküsünden gerçeğe dönüşmüş; müzik İspanya’yı
temsil etmeye başlamıştı. Halbuki Bizet Fransa’nın
güneyindeki Pireneler’i bile aşmamış, ömründe hiç
İspanya’ya gitmemişti. Bu konuda Carmen’i mükemmel
bulan düşünür Nietzsche’nin fikirleride ilginçtir: “Müzik
neşeli ama bir Fransız ya da Alman neşesi değil. Onun
neşesi Afrikalı; kader onun üzerinde asılı duruyor.
Mutluluğu ise kısa, ani ve bağışlamaz”.
Türkiye’de ilk 1948 ‘de Ankara’da sahnelenen
Carmen’in konusu 1820’lerde İspanya’nın Sevil kenti ve
yakınlarında geçer. Köylü kızı Micaela’nın nişanlısı olan
çavuş Don Jose, bir kavgaya karışan güzel ve işveli
çingene kızı Carmen’i tutuklar; ancak ona aşık olduğu
için serbest bırakır, sonra da suçlu duruma düştüğü için
onun yardımıyla kaçar, kent dışındaki çingenelere
sığınır; ama onlarla ve Carmen ile anlaşamaz. Carmen
bu kez boğa güreşçisi Escemillo’ya âşık olur, buna kızan
Don Jose kıskançlıkla onu öldürür.
Bizet öldükten sonra opera öylesine ün kazandı
ki, dört ve beş parçalı iki süit oluşturuldu. Bunlar
genelde, I. Süit dört, II.Süit beş bölümlü olarak
yorumlanmakta, bazen I.Süit’in sonuna Carmen’in
birinci perdedeki çingene dansı Seguidilla, II.Süit’in
sonunda da finali güçlendirmek için Toreador’un şarkısı
(Chanson de Torèador) eklenmektedir.

I. Süit:
Prelüd: operanın önemli temasını, Toreadorlar’ın
birinci perdedeki 4?4’lük ölçüdeki giriş müziğini içerir.
Entr’acte: İkinci Perdede, sahne dışından Don Jose’nin
Alcala süvarileri’ni 8Les dragons d’Alcala) öven 2?4’lük
ölçüdeki küçük şarkısı birinci ara müziği olarak süitte yer alır.
Intermezzo: İkinci ve üçüncü perde arasındaki 4/4’lük
ölçüdeki zarif ara müziğidir. Bizet aslında bunu Carmen için
değil, L’Arlèsienne için yamıştır.
Aragonaise: Stilize edilmiş eski bir İspanyol halk ezgisi,
Endülüs’te söylenen Polo tarzındaki şarkı Aragon havası
(Aragonaise), dördüncü perdenin başında boğa güreşlerinden
önce toplanan insanların neşeli davranışlarını duyurur.
Seguidilla: Birinci süitte bazen yer alan son parça
Seguidilla adını taşır. Birinci perdede Carmen’in Don Jose
tarafından tutuklandıktan sonra, Carmen çavuşa onu
beğendiğini söyleyerekkaçmasına izin vermesini ister; Endülüs
Flamenko danslarından kaynaklanan 3/8’lik ölçüdeki ve “Près
des remparts de Seville” (Sevil’in surları önünde) sözleriyle
başlayan müzikte özellikle üflemeli çalgılar seçkinleşir.

II. Süit:
Avec la garde montante (Askerler nöbet beklerken):
sözleriyle başlayan 2/4’lük ölçüdeki şarkı askeri bir müzik gibi,
önce trompet çağrısıyla başlar. Birinci perdede Don Jose, teğmen
Zuniga ile nöbet yerindedir; arkada da nişanlısı köylü kızı Micaela
beklemektedir.
Habarena: Aslında Küba’dan kaynaklanan 2/4’lük ölçüde
bir das olan Habarena’yı, Bizet’in bir süre Paris’te de yaşamış
olan İspanyol besteci Sebastian Yradier’den (1809-1865) aldığı
öne sürülür. Carmen birinci perdede fabrikanın öğle panosunda
güzelliği ve şuhluğuyla erkeklerin ilgisini çeken ve “L’amour est un
oiseau rebel” (Aşk asi bir kuştur) şarkısını cilveli bir tavırla
söyleyerek, Habarena temposuyla dans eder.
Marche des contrebandiers (Kaçakcıların Marşı): Üçüncü
perdenin en sonunda kaçakçıların sarp dağlara gitmek üzere
hazırlanırken söyledikleri marştan önce, onlarla birlikte olan Don
Jose, annesinin hastalığı üzerine ayrılmıştır.
Danse bohèmienne (Çingene Dansı): İkinci perdenin
başında Carmen ve arkadaşları meyhanede oturmaktadır,
askerler de yanındaki masalardadır. Çingene kızlar dans eder.
Carmen de aynı 3/4’lük ritimle “Les tringles des sisters tintainet”
(Çalgılar tıngırdıyordu) diye başlayan ve çingene müziğini öven
şarkısını söyler.

ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

I. Keman / I. Violin
***Yusuf YALÇIN
***Mehmet E. D. Evrim EDEMEN
***Serkan KISA
***Ozan ULUDAĞ
Larissa İMİNOVA
Keremcan TEOMETE
Buse KINAY
İrem YENİDAĞ
*Tamuna RAMIŞVILI
*Nino ŞAVGULIDZE
II. Keman / II. Violin
***Kazım HASANEFENDİOĞLU
Cevahir YUNAK
S. Sabri ŞEN
Sezer TAŞ
Genco ACAR
*Taner BAYDAR
*Utku GÖKSAL
*Sezen Nur ESEN
Viyola / Viola
İlkan ŞAHİN
Tansu TURAL
Zafer TEOMETE
Ecem AKKUŞ
M. Çağdaş TUNCER
*Muzaffer YOLUK
Viyolonsel / Cello
İlaha ÖZŞAHİN
Mert ŞENTÜRKER
Tayfun KARAKELLE
Başak GÜRBÜZ
Cihat ÇAKIR
Merve KAYGUSUZ
Kontrabas / Double-Bass
Elif BİRİNCİ
Tuğçe İ. KURT
Beliz CANBULAT
Flüt / Flute
Nevin APAYDIN
Murat ESEN

Obua
G.Pelin AYHAN
İ.Özgür ALPER
Klarnet/Clarinet
Gözde ÇEVİK
Cengiz KAYNAR
Fagot / Bassoon
Osman FIRAT
Tarkan GÜREL
Korno / Horn
Fırat BAYSÖZ
Türker KUŞ*
Volkan KARTAL*
Gökay YILDIZ*
Trompet/ Trumpet
Gökhan PAR
Ezgi ARMAN*
Trombon/ Trombone
Ş. Okan URŞAN
Cüneyt ÇAVDAR*
Berke OKMAN
Tuba
Onur TUYAN*
Timpani
Seda BALKARLI*
Vurmalı Çalgılar/ Percussion
Ozan CEYLAN
Kaan METİN*
Alper KILIÇ*
Arp/ Harp
Gizem AKSOY YILMAZ

***1. Derece Keman
Üyesi
**Grup Şef Yardımcısı
*Misafir Sanatçı
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solist / soloist
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“Keman Konçertosu No.4”
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“Senfoni No.4”
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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)
Eray İNAL
(Orkestra Şef Yrd.)

