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Borusan !stanbul 
Filarmoni 
Orkestrası’ndan 
Yepyeni Bir Kayıt

“Music from the 
Machine Age”

!ef Sascha Goetzel yönetimindeki 
Borusan "stanbul Filarmoni 
Orkestrası’nın Onyx etiketiyle çıkan 
son CD’si “Music from the Machine 
Age”, uluslararası alanda dikkatleri 
çekerken, Neo Filarmoni de bu kaydın 
de#erlendirmesini, Dr. Evren Kutlay’ın 
kaleminden sizlere aktarıyor.

!ef Sascha Goetzel yönet"m"nde Borusan 
#stanbul F"larmon" Orkestrası’nın (B#FO) 
Prokof"ev, Schulhoff, Bartók, Holst ve 
Ravel’"n bale müz"kler"nden olu$an “Mus"c 
from the Mach"ne Age” (Mak"ne Ça%ın-
dan Müz"k) ba$lıklı yen" CD kaydı, !ubat 
2012’de Onyx et"ket"yle çıktı. Kayıtta reper-
tuvar seç"m"nde genel olarak göze çarpan, 
erken 20. yüzyıl bestec"ler"n"n "lg"l" dönemde 
sava$ın da patlak vermes"yle "nsanlıktak" vah-
$", kanlı, karanlık ve acımasız dönü$ümü tas-
v"r eden eserler"ne yer ver"lmes". Bu eserler"n 
b"r kısmı ya "lk "cralarında kabul görmem"$, 
takd"r ed"lmem"$ ya da b"r kısmının "lk "cra-
ları h"ç gerçekle$mem"$t"r. “Mak"ne Ça%ı”yla 
da kasted"len, B"r"nc" Dünya Sava$ı’nda kul-
lanılan mak"neler ve yarattıkları; "nsanların 
mak"nelere, s"lahlara, bombalara yönel"$" 
ve vah$et, acımasızlık, katled"$... B"r tara&a 
"nsanlar ölürken, e$ zamanlı olarak sava$-
tan ve sonuçlarından etk"lenmeks"z"n rahat 
hayatlarına devam edenler... Dolayısıyla, 
“Mus"c from the Mach"ne Age”, "lk el"n"ze 
aldı%ınızda repertuvar seç"m"yle ba%lantılı 
olarak odaklandı%ı dönem ve temayla da "lg" 
ve d"kkat"n"z" çek"yor. 

Kaydın "lk eser", Serge" Prokof"ev’"n, emp-
rezaryo Serge" D"agh"lev’"n "ste%" üzer"ne 
besteled"%" ancak daha bale tamamlanmadan 
D"agh"lev redded"nce Orkestral Sü"te dö-
nü$türdü%ü Op. 20 “Ala et Lolly” (Scyth"-
an Su"te / #sk"t Su"t") ba$lıklı yapıtı. Dört 
bölümden olu$an sü"tte, eser"n odaklandı%ı 
kötülükler"n, canavarların tasv"r ed"ld"%" vah-
$" ve ürkütücü havasını, daha "lk bölümün 
ba$ında yaylı ve nefesl"ler"n "ç"çe geçm"$, 

Borusan !stanbul F"larmon"
Orkestrası 
Mus$c From %e Mach$ne Age 
Bartók, Holst, Prokof$ev, Ravel,  
Schulho&
Sascha Goetzel (!ef )
Onyx, 2012

www.neof"larmon".com/Mart-N"san
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Klas!k g!tar dünyasında son dönem!n d!k-
kat çeken !sm!,  Karda"’lı (Montenegro) 
genç sanatçı M!lo# Karadagl!$. Deutsche 
Grammophon’un b!r süre önce anla%ma 
!mzaladı"ı M!lo# Karadagl!$, bu f!rmadan 
çıkardı"ı “&e Gu!tar” !s!ml! albümüyle, 
özellkle B!rle%!k Krallık’ta büyük b!r ba%arı 
yakalamı% durumda. Albüm, Gramophone 
derg!s! tarafından ver!len ödüllerde “Spec!al 
Class!cal Chart”ın 2011 yılında kazananı 
olurken, M!lo# Karadagl!$  de “Yılın Genç 
Sanatçısı” ödülünü aldı.

M!lo# Karadagl!$, “&e Gu!tar” !s!ml! albü-
mü, geçm!%!n! ve tecrübeler!n! yansıtan b!r 
çalı%ma olarak görüyor: “G!tar, 'spanya’ya, 
Araplar tarafından get!r!lm!%. Ben!m ya%a-
dı"ım yerler ve Do"u Akden!z de 500 yüzyıl 
boyunca Osmanlı 'mparatorlu"unun etk!s! 
altında kalmı%. Bu yüzden Do"u ve Batı Ak-
den!z arasında bel!rg!n b!r ba"lantı vardır. 
'%te, ben, bu !k! co"rafyanın tam ortasından 
gelen b!r!s! olarak albümde farklı müz!kal 
renkler! ve etk!ler! yansıtmak !sted!m.”

“&e Gu!tar”ın !çerd!kler! arasında Enr!-
que Granados (1867-1916), Isaac Albén!z 
(1860-1909) ve Franc!sco Tarregea (1852-
1909) var; bunlar, sanatçının bahsett!"! 
Kuzey Afr!ka etk!s!n! hatırlatıyor. Ayrıca, 
Yunan!stan’dan &eodarak!s (1925) eser-
ler! ve Montenegro halk ezg!ler!n!n yen! 
düzenlemeler! var. 'talyan bestec! Carlo 
Domen!co’nun (1947) !mzasını ta%ıyan 
dört bölümlük “Koyunbaba” sü!t! !le de 
Türk etk!s!n! duyuyoruz. M!lo# Karadagl!$, 
“Koyunbaba”nın kend!s! !ç!n önem!n! 

kre%endo ve d!m!nuendolarıyla, B'FO, !l!k-
ler!n!ze kadar h!ssett!r!yor. P!an!ss!molar !se 
d!nley!c!n!n duygu dünyasında k!m! zaman 
g!zeml! b!r pencere açarken k!m! zaman da 
Ala ve Lolly’n!n bu kötümser %artlardak! !y!-
l!k ve sev!ml!l!kler!n! yansıtarak gayet etk!l! 
b!r tezat yaratmı%. Eser sonlanırken, Lolly’n!n 
Ala’yı kurtarmak üzere “Güne% Tanrısı”nın 
da yardımını alarak “Kötü Tanrıyı” yenmes! 
ve mutlu sonu tasv!r eden güne%!n do"u%u; 
Goetzel’!n eser!n ger!l!ml! atmosfer!ne uygun 
b!r son olarak sıradı%ı b!r b!ç!mde yorum-
ladı"ı, ya%anan zorlukların ardından güçlü, 
tem!z b!r aydınlanmayı tasv!r eden yalın, 
düz ama merak uyandıran b!r kre%endoyla 
d!nley!c!n!n gözünde orkestranın ba%arılı 
!crasıyla canlandırılıyor.

'k!nc! eser, kayıtta yer ver!len bestec!lerden 
en az b!l!nen! Erw!n Schulho( ’un Ogelala 
Sü!t!. )ef Goetzel, Schulho( ’u B!r!nc! ve 
'k!nc! Dünya Sava%ları yılları arasında kayıp 
jenerasyondan V!yanalı b!r bestec! olarak 
tekrar gündeme get!rmek !sted!"!nden bah-
sed!yor b!r röportajında. Ogelala “G!zeml! 
bales!” (Ballettmyster!um) Kolomb!ya ön-
ces! Meks!ka’sında b!r efsaneye dayanıyor. 
Orkestra Ogelala le!tmot!f!n!n sava%çı ka-
rakter!n!n farklı varyasyonlarla !%lenmes!n! 
her defasında ba%arıyla d!nley!c!ye ta%ıyor. 
Eserde vurmalı çalgıların yo"un kullanımı 
ve r!tm!k zeng!nl!k de Goetzel’!n yorumuyla 
dengel! b!r b!ç!mde !%lenm!%.

Sıralamada üçüncü eser!n Bartók’un Muc!ze-
v! Mandar!n Sü!t! (&e M!raculous Manda-
r!n) olmasını daha öncek! eserlerle etk!le%!m! 
tamamlaması bakımından anlamlı buluyo-
rum. N!tek!m, Ogelala’da Strav!nsky’n!n Ba-
har Ay!n! havasının etk!s!nde kalan d!nley!c! 
henüz bu havadan çıkmamı%ken Ogelala’da 
etk!s!n!n oldu"unu farkedece"! b!r d!"er 
esere kavu%mu% oluyor. G!r!% bölümünde 
orkestrada nefesl! ve yaylıların b!rb!rler!ne 
adeta nüfuz ett!kler!, sürekl! tekrar eden 
kesk!n hatlı b!rl!ktel!kler!, büyük %eh!r kar-

ma%asını d!nley!c!n!n gözünde canlandırıyor. 
Gayet b!l!nen ve b!rçok kez kayded!lm!% ol-
ması dolayısıyla da yorumlamanın kompe-
t!t!f olaca"ı bu sü!t!, Goetzel’!n bütüncül b!r 
bakı% açısıyla, orkestranın da etk!l! b!r !crayla 
ger! dönen ana mot!f! anlamlı b!r b!ç!mde 
!%lemes! ve kesk!n r!t!ml! pasajları etk!ley!-
c!, açık ve net ortaya koyması eser!, kayıtta 
!dd!alı b!r noktaya ta%ıyor dü%ünces!ndey!m. 

Holst’un kom!k operası Mükemmel 
Ahmak’ın (The Perfect Fool) g!r!%! üç 
danstan olu%an, bale müz!"! kaydın son-
larında kar%ımıza çıkıyor.  'lk bölümde 
“Toprak”, trombonun öne çıkan !crasıyla, 
!k!nc! bölümde “Su”, orkestranın d!ng!n 
p!yan!ss!molarıyla *üt, arp ve çelestanın 
yaylı ve nefesl!ler!n arasında barı%çıl duyu-
rulu%larıyla, son bölümde “Ate%”!n tems!l! !se 
daha öncek! danslara göre kesk!n r!t!mlerle 
kar%ımıza çıkıyor k!, orkestranın, özell!kle 
bölümün ortalarında kre%endoları dengel! 
accelerandolarla desteklemes! “Ate%” h!ss!n! 
perç!nl!yor. Karakter!st!k anlamda, bu eser!n 
kayıttak! öncek! eserlere göre daha ılıman 
havasını, sak!n, oturmu% ve b!r o kadar da 
müz!kal b!r b!ç!mde yorumlamı% B'FO.
Ravel’!n Vals’!n!n (La Valse) son eser olarak 
seç!m! de ba%tan sona kaydın atmosfer!ndek! 
yumu%amayı desteklem!%.  Aslında bu yumu-
%amaya geç!% b!r tezatlı"ı da s!mgel!yor k! bu 
da yukarıda de"!nd!"!m!z CD’n!n ana tema-
sıyla örtü%üyor: B!r yanda sava%lar ve vah%et, 
d!"er yanda bunlardan etk!lenmeks!z!n sak!n 
hayatlarını sürdüren !nsanlar... Orkestranın 
zar!f, saf ve müz!kal yorumuyla bu tezatın 
altı daha da ç!z!lm!% sank!.

Genel olarak kaydın !y! seç!lm!% temat!k ya-
pısallı"ını, Goetzel’!n !nce detaylarda raf!ne-
l!"!nden de ödün vermeyen bütüncül yorumu 
ve B'FO’nun bu bakı% açısını özümsem!% !crası 
desteklem!%. “Mus!c from the Mach!ne Age”!n 
bu anlamda yılın öne çıkan kayıtlarından ola-
ca"ına !nanıyorum. B'FO, bu eserler! konser 
repertuvarına da almalı. 

M!lo" Karadagl!#
M!lo": #e Gu!tar

Albéniz, Domeniconi, Tárrega, Theodorakis, 
Llobet, Granados
CD & DVD, Deutsche Grammophon, 2011
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