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8 Ek!m Salı ak"amı açılı" konse-
r!n!n ardından L!szt Fest!val!n!n 
ba"lamasıyla 19 Ek!m Çar"amba 
günü saat 10:00-18:00 arası tüm 
dünyadan L!szt ara"tırmacıları-
nın b!ld!r!ler!n! sundukları L!szt 

Sempozyumu, Hacettepe Ün!vers!tes! Kül-
tür Merkez! “M” Salonunda düzenlend!. 
Hacettepe Ün!vers!tes! Rektörü Prof. Dr. 
U#ur Erdener, sempozyum açılı" konu"-
masında, Macar!stan Büyükelç!l!#!n!n 
katkılarıyla L!szt serg!s!n!n get!rt!ld!#!n! 
ve bu serg!n!n CSO’nun ve “M” salonu-
nun fuayes!nde serg!lend!#!n! b!ld!rd!. Ko-
nu"masını, Atatürk’ün “Müz!k hayatın b!r 

parçası de#!l, kend!s!d!r” özdey!"!yle b!t!r-
d! ve Uluslararası L!szt Sempozyumu’nun 
oturumları ba"ladı.

B!r!nc! panel oturumunun !lk konu"ma-
cısı Pawel Kam!nsk!, “$e Manuscr!pt of 
an Orchestral Vers!on of Hexameron: A 
M!sused Source” (Hexameron’un Orkest-
ra Vers!yonunun El Yazması: Yanlı" Kul-
lanılan B!r Kaynak) ba"lıklı b!ld!r!s!nde 
Hexameron’un orkestra vers!yonunun 
yazmasının, L!szt’!n bütün eser!, p!yano 
ve orkestra aranje etmeye da!r or!j!nal f!k-
r!nden vazgeçt!#!n! !spatladı#ını ortaya 
koydu. Bu kavramın !cracılar tarafından 
bugüne kadar yanlı" anla"ıldı#ını öne sü-
ren Kam!nsk!, yanlı" anlamanın altında 
yatan sebeb!, kapsamlı yazmanın ya yanlı" 
de#erlend!r!lmes! ya da h!ç d!kkate alınma-
ması olarak tanımladı. Do#ru !craya temel 
olab!lecek kaynaklar (örne#!n el yazmaları, 
kopyalar, b!r!nc! ed!syonlar) ara"tırılırken 
de bu kaynakları b!rb!rler!yle !l!"k!lend!re-
b!lmen!n önem!n!, Hexameron’un V!yana, 
M!lano, Par!s ve Londra ed!syonlarından 
kes!tler! kar"ıla"tırarak gösterd!. Kam!nsk! 
konu"masını, b!r eser!n do#ru ed!syonunu 
çıkarmanın tek yolunun bestec!n!n yarat-
ma sürec!yle !lg!l! tüm kaynakların ve en-
formasyonun  kullanılması oldu#unun ve 
bunun da !cracı !ç!n mümkün olan en !y! 
seçenek görülen “urtext” ed!syonlarının 
ed!törler!n!n görev! oldu#unun altını ç!-
zerek b!t!rd!.

%k!nc! konu"macı Sam!r M!rzoev !se  
“L!szt’!n P!yano Konçertolarına Genel B!r 
Bakı"” ba"lıklı b!ld!r!s!nde, 19. yüzyılın or-
talarına do#ru p!yano müz!#!n!n, özell!kle 
de orkestra e"l!kl! p!yano repertuvarının, 
dramat!k zıtlıklar akımının ba"ında, kend! 
p!yano konçertolarıyla Franz L!szt’! gör-
dü#ümüzden, L!szt’!n p!yano konçerto-
larının sayılarının azlı#ına ra#men onun 
yaratıcılı#ında ne denl! öneml! b!r yere 
sah!p olduklarından bahsett!. L!szt’!n !k! 
konçertosunu, p!yano ve yaylı orkestra !ç!n 
“Maled!ct!on”ını (Lanetleme), p!yano ve 
orkestra !ç!n “Tötentanz”ını (Ölüm Dansı) 
ve “Macar halk ezg!ler! üzer!ne fantaz!s!”n! 
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gerek tar!hsel gerekse müz!kal anal!z ba"-
lamında !nceleyen M!rzoev, k!m! zaman 
!cralarıyla ve bazen L!szt’!n bu eserler!n!n 
dayandı"ı programların görseller!n! kulla-
narak sunumunu destekled!.

#k!nc! panel oturumunun b!r!nc! konu$ma-
cısı Noém! Maczelka, “L!szt and Hungary” 
(L!szt ve Macar!stan) ba$lıklı b!ld!r!s!n-
de L!szt’!n Macar!stan’a bıraktı"ı m!rası 
!rdeled!. Özell!kle, L!szt’!n Macar!stan’a 
yaptı"ı z!yaretler, orada verd!"! konserler! 
ve b!r $ek!lde Macar!stan ba"lantısı olan 
eserler!n! örnekleyen Maczelka, L!szt’!n 
Budape$te Müz!k Akadem!s!n!n kurulma-
sındak! rolünü aktardı.

#k!nc! konu$macı Evren Kutlay, “L!szt’!n 
#stanbul Konser! ve ‘Türk’ Ö"renc!ler!” 
ba$lıklı b!ld!r!s!nde L!szt’!n Sultan I. Ab-
dülmec!d dönem!nde, 1847 yazında yaptı-
"ı Osmanlı z!yaret!n!, planladı"ı II. Mah-
mud dönem!nden #stanbul’dan ayrılı$ına 
kadark! sürec! ve ya$adıklarını ele aldıktan 
sonra, be$ ha%a süren bu z!yaret!n aslında 
aynı yıllarda Türk topraklarında konserler 
veren d!"er me$hur Avrupalı müz!syenle-
r!n durumunda oldu"u g!b! sadece “konser 
verme” ba"lamıyla sınırlı kalmadı"ının ve 
etk!s!n!n yet!$t!rd!"! “Türk” ö"renc!ler!n 
Osmanlı ve sonrasında Cumhur!yet yıl-
larında yaptıkları çalı$malarla onlarca yıl 
sürdü"ünün altını ç!zd!. 

Üçüncü konu$macı !se fest!val!n en renkl! 
konuklarından olan Franz L!szt’!n torunu 
Gottfr!ed Wagner’d!. Wagner, “L!szt ve 
Wagner’e B!yograf!k Açıdan Bakı$” ba$-
lıklı konu$masında bu !k! dev bestec!n!n 
a!lev! ba"larına ra"men b!rb!rler!ne ne 
kadar zıt k!$!l!klere ve bakı$ açılarına sa-
h!p olduklarını anlattı. L!szt ve Wagner’!n 
1849-1861 yılları arasını kapsayan 12 yıllık 
!$b!rl!kler!n!n Goethe ve Sch!ller’!nk!yle 
kar$ıla$tırılab!lece"!n! !fade eden Gottfr!ed 
Wagner, L!szt’!n çevres!ne ve meslekta$la-
rına alçakgönüllü, cömert ve yardımsever 
davranmasına kar$ın Wagner’!n benmer-
kezc! yakla$ımının yarattı"ı çatı$maları, 
b!rb!rler!ne yazdıkları mektuplardan aldı"ı 
kes!tlerle örnekled!.

Sempozyumun ö"leden sonrak! kısmı Ata-
nas Kurtev’!n “&e Sonata b m!nor of L!szt 
as a Mus!cal Phenomenon” (Ola"anüstü 
b!r eser olarak L!szt’!n S! m!nör sonat yo-
rumu) ba$lıklı açıklamalı konser!yle de-

vam ett!. Konu$masında L!szt’!n önünde 
çok öneml! b!r örnek olarak Beethoven’ın 
son sonatları oldu"una de"!nen Kurtev, 
S! m!nor sonatın tek temadan do"an b!r-
çok müz!k f!kr!n! barındırdı"ını b!ld!rd!. 
Eser!n her bölümünü temalar ba"lamında 
!nceled! ve p!yanoda kes!tler seslend!rerek 
örnekled!. 

#k!nc! açıklamalı konser !se “L!szt and 20th 
Century” (L!szt ve 20. Yüzyıl) ba$lı"ını 
ta$ıyordu. Sunumu yapan ve p!yanoda ör-
nek eserler! !cra eden Andras W!lhelm’e 
kontralto Jud!t Rajk e$l!k ett!. W!lhelm, 
L!szt’!n “Funeral March” (Cenaze Mar$ı) 
ve “Hungar!an H!stor!cal Portra!ts” (Ma-
car Tar!h! Portreler!) ba$lıklı eser!nden 
“Telek!” bölümüne de"!nd!.

Sempozyumun son oturumu !se Gottfr!ed 
Wagner’!n açıklamalarını yaptı"ı ve fest!va-
l!n onur konu"u #d!l B!ret’!n örnek eserler! 
!cra ett!"!, L!szt-Wagner müz!kal ve $ahs! 
!l!$k!s!n! !nceleyen üç kısımlı b!r mult!me-
d!a sunumuydu. Sabahk! konu$masında 
oldu"u g!b! L!szt ve Wagner’!n hem beste-
c!l!kler! hem de !nsan! yönler! bakımından 
!lg!nç ve  alakasız b!r !k!l! olduklarına de"!-
nen Gottfr!ed Wagner, L!szt’!n solo p!yano 
eserler!nden seçt!kler!n!n yanı sıra Wagner 
uyarlamalarının da anal!zler!n! yaptı. To-
run Wagner’!n L!szt’!n kadınlarla !l!$k!s! 
!le !lg!l! saptamaları, L!szt’!n 19. yüzyılın 
kar!zmat!k erkek sembolü oldu"una ve 

kadınların ona hayran oldu"una dayanı-
yordu. L!szt’!n hayatındak! öneml! kadın 
f!gürlerden üç çocu"unun annes! Kontes 
Mar!e d’Agoult’un da ardından hayatını 
payla$tı"ı Prenses W!ttgenste!n’ın da ken-
d! ayakları üzer!nde duran güçlü kadınlar 
oldu"unu ve bu kadınların onun yaratı-
cılı"ına etk!ler!n! anlattı. Bu ba"lamda 
“L!ebestraume”ler! (A$k Rüyaları) !nceled!. 

Mef!sto Vals!n! !se L!szt’!n geç ya$larında 
tonal!te dı$ına çıkıp alı$ılmı$ dı$ı formlar 
kullanımına örnek olarak veren torun Wag-
ner, L!szt’!n Wagner uyarlamalarından da 
bahsederken “Isoldes L!ebestod”dek! Tr!stan 
akorunun Wagner tarafından ortaya çıka-
rılmadı"ını, ondan önce L!szt’!n bu akoru 
1845 tar!hl! “Ich möchte h!ngehen” ba$lık-
lı eser!nde kullandı"ını b!ld!rd!. #d!l B!ret, 
Gottfr!ed Wagner’!n açıkladı"ı bu eserler! 
p!yanoda !cra ett!, öyle k! sunumun üçüncü 
kısmında zamanın yetmemes! üzer!ne Bay 
Wagner sunumunu kısa keserek B!ret’!n 
!crasının tümünün d!nleneb!lmes!n! salık 
verd! ve katılımcıların bundan mahrum 
kalmamalarının gere"!n! !fade ett!. 

Gerek b!ld!r! konularının çe$!tl!l!"!yle, 
gerekse konu$macıların alanlarında yap-
tıkları ara$tırmalarla öne çıkan !s!mlerden 
olu$masıyla, L!szt Sempozyumu, fest!va-
l!n programında bulunan konserler!n, 
“masterclass”ların ve röportajların yanı 
sıra öneml! b!r yer tuttu.
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