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Keman v!rtüözü Joshua Bell ve p!yan!st 
Jeremy Denk’!n, Fransız empresyon!st 
akımının tems!lc!ler!nden Sa!nt-Saëns, 
Franck ve Ravel’!n keman ve p!yano !ç!n 
b!rer sonatını yorumladıkları kayıt bu 
yılın ba"ında Sony et!ket!yle d!nley!c!ye 
sunuldu.

Cam!lle Sa!nt-Saëns’ın !k! keman-p!yano 
sonatından b!r!nc!s! olan, 1885 tar!hl! 
Op.75 Re m!nör sonatı kaydın !lk parça-
sı. Dört bölümlük sonatta Sa!nt-Saëns’ın 
hayranı oldu#u Beethoven’ın aynı form-
dak! eserler!n!n etk!ler!n! gözlemlemek 
mümkün.  Sonatın b!r!nc! bölümünde 
!lk b!rkaç ölçüde göze çarpan keman ve 
p!yanonun un!sonlardak! uyumunun yanı 
sıra, !ç!nde kontrastlar barındırdı#ı kadar 
!k! enstrümanın kar"ılıklı d!yaloglarına da 
ev sah!pl!#! yapan kes!tler Bell ve Denk’!n 
denge !ç!nde pasla"malarıyla ahenkl! b!r 
bütünlük serg!l!yor. L!r!k !k!nc! bölüm ve 
dansvar! üçüncü bölümün ardından sona-
tın son bölümünde !n!"l! çıkı"lı, üstüste 
gelen ve her defasında farklı b!r tonda 
tekrarlanan gam pasajlarında, kemanın, 
eser!n sonunda vurgulanan ısrarcı havayı 
kre"endolarla desteklemes!yle, p!yanonun 
zaman zaman ger! planda kalarak zaman 
zaman da kemana katılarak e"l!k etmes!, bu 
pasajları, eser!n bütününün e#lencel! b!rer 
yansıması olarak ortaya çıkarıyor. 

Kaydın !k!nc! parçası olan Cesar Franck’ın 
La majör keman ve p!yano sonatını Joshua 
Bell 1989’da, y!rm! üç yıl önce kaydetm!". 
Ama her !cracı, hatta belk! de d!#er sanat 
ve b!l!m dalları mensubu !ç!n geçerl! olan 
durum, Bell !ç!n de geçerl!. Bell’!n eser! 
daha önce kaydetmen!n yanı sıra konser-
ler!nde de onlarca kez !cra ederek daha da 
!çselle"t!rd!#!n! tahm!n etmek zor de#!l. 
Dolayısıyla d!nley!c! bu kayıtta Bell’!n ese-
r! yıllar !ç!nde ne denl! olgunla"tırdı#ına 
"ah!t olacak. 

Franck Sonatın b!r!nc! bölümünün l!r!k 
havasını Bell ve Denk v!rtüoz!teler!yle 
keman ve p!yanonun adeta kar"ılıklı yal-
varırcasına yumu"ak geç!"lerle b!rb!rler!-

ne söz vermeler! b!ç!m!nde canlandırıyor 
d!nley!c!n!n gözünde... Denk’!n kaydın 
k!tapçı#ındak! tasv!r!yle, Empresyon!st 
res!mde objen!n kend!s!nden z!yade ob-
jey! olu"turan renklere odaklanan f!kr!n 
yansımasını bu sonatta görmek mümkün. 
Örne#!n, eser!n özell!kle !k!nc! bölümüne 
hak!m olan g!zeml! hava, keman ve p!yano-
nun, adeta renkler!n !ç!çe !"led!kler! b!r at-
mosfer yaratıp üçüncü bölümde aydınlı#a 
ta"ınıyor. Dördüncü bölümde !se keman ve 
p!yanonun kanonu bölümün genel!ne ha-
k!m olan aydınlanmayı z!rveye oturtuyor.

Kaydın son eser! !se Maur!ce Ravel’!n 
keman ve p!yano !ç!n üç bölümlü sonatı. 
Eser!n b!r!nc! bölümünde klas!k Fransız 
empresyon!z!m!n!n renk oyunları göze 
çarparken !k!nc! bölümü Amer!kan blues 
tarzıyla sonatı e#lencel! b!r havaya sokuyor. 
Blues’un melod!s!n! Bell, oyunvar! b!r ç!z-
g!yle !"lerken Denk’!n e"l!kte p!yano par-
t!syonunu kemanın "arkısına e"l!k eden b!r 
blues orkestrası havasına bürümes! d!kkat 
çek!yor. Eser!n son bölümünün yorumu !se 
y!ne kayda hak!m olan Fransız karakter!y-
le uyum !ç!nde... Y!ne de onda da acelec! 
tavrın altı kemanın part!syonunda b!rb!r! 
pe"! sıra duyulan onaltılıklarla ç!z!l!rken, 
p!yano sank! daha sak!n ve kend!nden 

em!n adımlarla bölümü sona ta"ıyor. Bu t!p 
tezatlıkların d!nley!c!ye duygusal anlamda 
ta"ınması da !cracıların tem!z, açık ve "e$af 
yorumlarıyla mümkün olmu".

Kaydın tümünü aslında tek b!r cümleyle 
özetlemek gerek!rse, Bell ve Denk’!n ken-
d! çalgılarının farklı ton renkler!n! ustaca 
kullanmalarıyla ve eserler! yorumlarken 
bu f!kr! ön plana çıkarmalarıyla, Fransız 
romant!zm!n!n renkler!n, aydınlıkların ve 
gölgeler!n !ç!çe geçmes! !deal!n! d!nley!-
c!ye co"kuyla yansıttıkları göze çarpıyor. 
CD’n!n 2012’n!n önde gelen kayıtlarından 
olaca#ı "üphes!z.
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