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Berg ve Beethoven keman konçertoların-
dan olu!an b"r repertuvarla keman sanatçı-
sı Isabelle Faust’un !ef Claud"o Abbado yö-
net"m"ndek" Orchestra Mozart e!l"#"ndek" 
kaydı, Harmon"a et"ket"yle ra$arda yer"n" 
aldı. Berg ve Beethoven’ın aynı CD kay-
dında "s"mler"n"n geçmes" pek de alı!ıldık 
b"r durum de#"l aslında. N"tek"m  keman 
sanatçısı  Isabelle Faust’a, bu "k" bestec"y"  
b"rarada kaydetmes"n", "lk kez, 2008 yı-
lında Mahler Oda Orkestrası "le verd"#" 
konser ves"les"yle b"rl"kte çalı!ma "mkânı 
buldu#unu CD’n"n k"tapçı#ında "fade ett"-
#" !ef Claud"o Abbado ö#ütlem"!.  Kayıtta 
Isabelle Faust’a, Abbado’nun kend" seçt"#" 
müz"syenler" b"r araya get"rerek kurdu#u 
ve yönett"#", genç ve d"nam"k Orchest-
ra Mozart e!l"k ed"yor. Orkestra üyeler" 
arasında b"r Türk sanatçının varlı#ını da 
mutluluk ve gururla farkett"m: nefesl"ler 
arasındak" "k" fagottan b"r", özgeçm"!" ba-
!arılarla dolu Zeynep Köylüo#lu.

Kayıtta "lk olarak Berg’"n 1935 yılında 
ölmeden önce tamamladı#ı son eser" “To 
the Memory of an Angel” (B"r Mele#"n 
Anısına) ba!lıklı Keman Konçertosu, 
bestelenmes"ne sebep olan olayın açık b"r 
müz"kal "fades" k"ml"#"yle kar!ımıza çıkı-
yor. Eser"n bestelen"! h"kayes" hak"katen 
traj"k. Kemancı Lou"s Krasner,  Berg’e b"r 
keman konçertosu ısmarladı#ında,  Alban 
Berg Lulu operası üzer"nde çalı!tı#ından 
konçertoya ba!lamayı ertelem"!t"r. Fakat 
b"r dönem e!" olan ama daha sonra m"mar 
Walter Grop"us’la evlenen Alma Mahler’"n 
Grop"us’tan olan kızı Manon Grop"us’un 
erken vefatı üzer"ne opera çalı!masını b"r 
kenara "t"p, “B"r Melek” olarak eser"n ba!-
lı#ında gönderme yaptı#ı Manon’un anısı-
na bu keman konçertosunu bestelem"!t"r. 
Eser"n 1. Bölümü Andante-Allegretto’da, 
Berg’"n "!led"#" yo#un acı, keder g"b" 
kaybın yol açtı#ı tüm "nsan", travmat"k 
duyguları Faust’un yorumunda duymak 
mümkün. Bölümün ba!ında klarnetler"n 
arpla un"son’da çaldıkları kes"tte Faust’un 
etk"l" kre!endosu ve sonrasında orkest-
ranın Faust’la "!b"rl"#" "ç"nde tans"yonu 
dü!ürmemes" ölümün katastrof"k yanını 
h"ssett"r"yor d"nleyene. Bölümün dans-var" 
"k"nc" kes"t"nde, Berg’"n ölümün gerçekl"-
#"n" kabullen"!" ve onu  "nsana mutluluk 
verecek son dost olarak görü!ünü "!lemes"-
n" Abbado ve Faust ortak b"r anlayı!la yan-
sıtıyorlar. Eser"n  2. bölümünün "lk kısmı 
Allegro’dak"  zorlu, kadans-var" pasajların 
üstes"nden tem"z ve açık b"r yorumla gel-
m"! Isabelle Faust. Abbado ve Orchestra 
Mozart da Faust’un yorumuyla e!le!en b"r 
berraklıkla eser"n duygu yo#unlu#unu ve 
müz"kal zeng"nl"#"n" d"kkatle "!lem"!. Bö-
lümün kapanı!ındak" f"nal kısım Adag"o, 
Lutheran K"l"se Koral’" Es "st genug/It "s 
enough’a dayanıyor.  Koral hem Bach’ın 
hem de Beethoven’ın armon"zasyonlarına 
Berg’"n 12 ton tekn"#"yle yakla!ımı olarak 
kar!ımıza çıkıyor. Bach Koral’"n Faust’un 
solo kemanından duydu#umuz kederl" 
müz"kal cümleler"ne, klarnet korosu, sess"z 
fakat daha hızlıca b"r cevap ver"yor. Genel 
olarak Abbado yönet"m"ndek" Orchestra 
Mozart da Isabelle Faust da Berg’"n no-
tasyondak" öner"ler"ne ço#unlukla sadık 
kalarak, gayet akadem"k b"r yorumla eser" 
ele almı!lar d"yeb"l"r"z.

Kaydın "k"nc" eser" Beethoven, Berg’"n 
eser"n"n yo#un duygulu ve karanlık at-
mosfer"ne b"r tezat olu!turuyor.  Berg’den 

Beethoven’ın keman konçertosuna geç"!, 
karanlıktan aydınlı#a, fırtınadan sak"nl"-
#e, acılardan mutlulu#a g"b" yepyen" b"r 
dünya yaratıyor. Ger"l"mden ferahlama 
h"ss"ne kavu!ma anlamında da eserler"n 
kayıtta sıralaması yer"nde olmu! bence. 
Isabelle Faust da bu tezatı yorumuyla d"n-
leyene ya!atıyor k" bu, her "k" eser" ayrı 
ayrı "çselle!t"rd"#"n"n b"r kanıtı. Abbado, 
orkestrasının Faust’a eser"n renkler"n" 
yansıtması "ç"n destek vermes"n" sa#lıyor. 
Bunu özell"kle b"r"nc" bölümün orkestra ve 
sonrasında keman g"r"!"nde (serg" kes"tler") 
ve Faust’un kadans kısımlarında duymak 
mümkün. Konçerto, Beethoven’ın klas"k 
anlayı!tan romant"s"zm geç"!"n"n tems"l-
c"s" eserler"nden. Dolayısıyla Abbado’nun 
orkestrayı soloya “e!l"k eden” konumdan 
“e!” konuma ta!ıması yer"nde olmu!. %k"nc" 
bölüm Larghetto’nun varyasyonlarında 
orkestra ve solonun d"yaloglarında zeng"n 
b"r müz"kal"te, l"r"k b"r yorum ve der"nl"k 
h"ssed"l"yor. %k"nc" bölümden son bölüm 
Rondo allegro’ya süpr"zl" geç"!, adeta co!-
kunun dı!avurumu g"b".

Berg/Beethoven keman konçertoları 
yorumu Isabelle Faust’un v"rtüöz"tes"n" 
hafızalara kazıyacak görünüyor. Aynı !e-
k"lde usta !ef Claud"o Abbado’nun genç 
orkestrası Orchestra Mozart’ı da. CD, bu 
"k" konçertoyu, aynı kayıtta, kal"tel" b"r 
yorumla d"nlemek "steyen herkes"n ar!"-
v"nde yer almalı.

Isabelle Faust
Berg & Beethoven Keman  
Konçertoları
Berg “B!r Mele"!n Anısına”& 
Beethoven Op. 61 Keman Konçertosu 

Isabelle Faust (Keman), Claudio Abbado (#ef )
Orchestra Mozart
Harmonia Mundi, CD, 2012

Orkestra üyeler! arasında b!r 
Türk sanatçının varlı"ını da 

mutluluk ve gururla farkett!m: 
nefesl!ler arasındak! !k! fagot-
tan b!r!, özgeçm!#! ba#arılarla 

dolu Zeynep Köylüo"lu.
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Flüt!st Bülent Evc!l ve p!yan!st L!or 
Kretzer’!n “Ortado"u M!nyatürler!” ba#-
lıklı A.K. Yapım tarafından geçt!"!m!z 
günlerde çıkarılan CD’s! ra$arda yer!n! 
aldı. Kaydın oldukça !lg! çek!c! ve kom-
pakt dü#ünülmü# d!yeb!lece"!m repertu-
varı, Türk!ye’n!n müz!"!n!n, Orta Asya halk 
müz!"!nden Osmanlı %mparatorlu"u m!rası 
%ran, Balkan ve B!zans müz!kler!ne kadar 
farklı unsurları !ç!nde barındırdı"ı söyle-
m!nden yola çıkarak olu#turulmu#. %sra!l 
müz!"!ne !se dünyanın farklı bölgeler!n-
den gelen göçmenler!n kend! müz!kler!n! 
get!rmeler!yle zamanla zeng!n ve özgün b!r 
müz!k l!teratürü olu#tu"u tasv!r!yle yer ve-
r!lm!#. Ortaya çıkan repertuvar dolayısıyla 
son derece renkl! olmu#.

Kaydın açılı#ı, kulaklarımızın a#!na oldu-
"u Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre 
Oratoryosu’nun 1. Bölümünün 4. parçası 
Arya’yla yapılıyor. Bu eser!n !crasında ku-
dümde Mü#f!k Uzun konuk !cracı olarak 
yer alıyor. Or!j!nal! bas, koro ve orkestra 
!ç!n olan Arya’nın $üt ve kudümle yoru-
mu, do"uyu ça"rı#tıran m!st!k b!r hava 
yaratarak d!nleyen! büyülüyor. Aslında 
$üt ve kudümün bu esere yakı#ması #a-
#ırtıcı olmamalı. Tasavvuf dü#ünces!n!n 
#a!r! Yunus Emre’n!n #!!rler!n!, Saygun’un 
l!bretto olarak kullandı"ı ve oratoryonun 
müz!"!n! bu çerçevede olu#turdu"u göz 
önüne alınırsa, Evc!l’!n $ütünü, ustalıkla, 
tasavvuf müz!"!n!n enstrümanlarından 
ney-var! kullanımını Uzun’un kudümle 
beslemes!, d!nley!c!n!n eser!n anaf!kr!ne 
yakı#ır b!r sonuçla bulu#masını sa"lamı#.
Kayıtta üçüncü sırada yer ver!len üç Türk 
halk #arkısı, &ehnaz Longa, Kât!b!m ve  

N!havent Longa özell!kle Türk d!nley!c!s!n! 
adeta kucaklıyor. Benzer b!ç!mde Ortado"u 
Halk #arkıları ve efsanev! Sarı Gel!n tür-
küsü... Bu topraklarda geçm!#ten bugüne 
ya#ayan bu melod!lere $üt ve p!yano aranj-
manı çok yakı#mı#. Evc!l ve Kretzer de hem 
aranjmanları hem de !cralarıyla eserler!n 
geleneksel dokusunu korurken, çalgılarına 
hak!m!yetler!n! öne çıkaran ve yen! b!r ba-
kı# açısı sunan yorumlarıyla b!z! tar!hten 
günümüze müz!k yolculu"una çıkarıyorlar.

Adnan Saygun’un ça"da#ı Türk bestec!ler-
den Ekrem Zek! Ün’ün $üt ve p!yano !ç!n 
1933 yılında besteled!"! ve onun !lk kay-
ded!len ve en !y! b!l!nen eserler!nden olan 
“Yunus’un Mezarında”, CD’n!n 4. Parçası 
olarak kar#ımıza çıkıyor. Eser!n hüzünlü ve 
melankol!k yapısını Kretzer ve Evc!l den-
gel! ve uyumlu beraberl!kler!yle d!nley!c!ye 
ta#ıyorlar. 

1908 do"umlu, besteled!"! tangolarla b!-
l!nen keman sanatçısı ve kompoz!tör Ne-
c!p Celal Andel’!n “Özley!#” tangosuna 

C!hat A#kın’ın yaptı"ı düzenleme de kay-
dın öne çıkan eserler!nden b!r! bence. Bu 
tangoyu Andel, !lk tangosu olan “Maz!”y! 
Kadıköy’de Hale S!neması’nda seslend!-
ren Alman sanatçı Evel!n Hold’a adamı#. 
Keman ve p!yano vers!yonunu b!ld!"!m!z 
esere $üt-p!yano !k!l!s!n!n yorumu çok 
yakı#mı#. “Özley!#”!n !ç !çe geçm!# g!zem, 
dı#avurum, ne#e, hüzün g!b! tezatlıklarını, 
Evc!l ve Kretzer zar!f pasla#malarıyla, hatta 
zaman zaman soloyu b!rb!rler!ne barı#çıl 
dev!rler!yle ba#arıyla yansıtıyorlar.

Genel olarak, kayıt, hem !lg! çek!c! reper-
tuvarıyla hem de Evc!l ve Kretzer’!n üst 
düzey !cralarıyla öne çıkıyor. Sadece klas!k 
müz!k d!nley!c!s! de"!l bu topraklardan 
geçen farklı müz!k kültürler!n! kucaklayan, 
genel d!nley!c! !ç!n de ho#, ar#!vl!k b!r eser 
var kar#ımızda. Yalnız CD’n!n k!tapçı"ına 
b!r m!ktar parçalarla ve bestec!ler!yle !lg!l! 
b!lg! ya da h!ç de"!lse b!r müz!k yazarının 
ya da müz!kologun repertuvarla !lg!l! açık-
lama yazısı olsaydı d!ye de dü#ünmeden 
edemed!m.

Bülent Evc!l & L!or Kretzer
Ortado!u M"nyatürler"

Bülent Evcil (Flüt), Lior Kretzer (Piyano) 
A. K. Müzik, CD, 2012

Dr. Evren KUTLAY


