


Brandenburg konçertolarını yeniden
düşünmek: 300. yılı anısına

 
15-16 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) 

salonunda  konser salonunda 2 konserlik bu seride J.S. 

Bach'ın  6 konçertosu, 6 dünya prömieri olarak yeni 

eşleri ile icra edilecekler..

 

Bu vesile ile  yazılmış 6 yeni eser : 

Zeynep Toraman, Colorists are epic poets; a slow movement 

Berkant Gençkal, The Fragments of Ender’s Book 

Emircan Pehlivan, Dolapdere Concerto 
Sabina Khujaeva, Astray 

Akın Kilis, Konçerto Pera 

Toykan Efe Kahraman, Déjà vu



Bu program J.S. Bach’ın ünlü Brandenburg konçertoları 
merkezli iki konserden oluşuyor.

Brandenburg Konçertolarını Yeniden Düşünmek isimli program 

Bach’ın 6 konçertosunun tamamının yanı sıra KK tarafından 

sipariş edilmiş 6 yeni eserin prömiyerlerini de kapsayacaktır. Yeni 

eserler Bach’ın orijinal konçertoları ile aynı enstrümanlar için 

eserlerin 300. yılını kutlamak için bestelendi.

 

Program dünyanın farklı taraflarından Manhattan Quartet, 

Hezarfen Ensemble, Hoppa Project, gibi saygın müzik 

gruplarından, ya da Mimar Sinan Ünv, Ankara Müzik ve Güzel 

Sanatlar Ünv. İstanbul Ünv. Devlet Konservatuvarı, Bilkent 

Ünv.,iyana, MDW/University for Music and Arts, Budapeşte, Liszt 

Academy gibi kurumlardan 24 müzisyeni bir araya getiriyor. 

 

1721’de J.S. Bach farklı enstrümanlar için yazılmış 6 konçertodan 

oluşan bir koleksiyonu Berlinde Margrave of Brandenburg’a 

göndermiş. Bir çok araştırmacı Bach’ın bu seti bir çeşit iş 

başvurusu olarak gönderdiğini düşünüyor. Bu elyazmaları 

1849'da, Berlinde bir arşivde açılmamış olarak tekrar bulunmuş. 

Bu tarihten önce çalınmış olduklarına dair hiç bir kayıt yok. Fakat 

son 150 yılda oda müziği repertuvarının en çok çalınan eserleri 

arasındalar, ve sayısız şekilde yeniden düşünülmüşler

Ellen Jewett, Klasik Keyifler Kurucusu ve Sanat Direktörü



Brandenburg program 1 
 

No. 2 Bach, in F major, BWV 1047 13’ 

No. 2 Akın Kilis 

trumpet, flut, obua, solo keman, 2 keman, viyola, 

çello, kontrbas ve klavsen

 

No. 1 Bach, in F major, BWV 1046 

2 korno, 3 obua, bason, solo keman, 2 keman, 

viyola, çello, kontrbas ve klavsen

No.1 ’ Emircan Pehlivan

 

No. 4 7-10’ Berkant Gençkal

No. 4 Bach in G major, BWV 1049  

2 flüt, solo keman, 2 keman, viyola, çello, kontrbas ve klavsen

 

 

 Brandenburg Program 2 
 

No. 3 Bach, in G major, BWV 1048 

No. 3 Zeynep Toraman 

3 keman, 3 viyola, 3 çello, ve klavsen

 

No. 6 Toykan Efe Kahraman 

No. 6  Bach, in B major, BWV 1051 

2 viyola, 3 çello, kontrbas, ve klavsen

 

No. 5 Sabina Khujaeva 

No. 5 Bach, in D major, BWV 1050 

Solo flüt, solo klavsen, solo keman, 1 keman, viyola, 

çello ve kontrbas



Cem Önertürk, Seray Seyhan  

flüt

Serkan Altınok, Ulaş Yurtoğlu, Ufuk Soygürbüz  
obua

 Berke Hitay 

bassoon

Cem Akçora, Hüseyin Uçar  
korno

Onurcan Çağatay  

trompet

Ellen Jewett, Anna Lim, İmge Tilif  
keman

Laura Krentzman, Dinç Nayan, Nora Heder 
viyola

Mehmet Gökhan Bağcı, Gözde Yaşar, 
Selin Nardemir, Alp Ediz İlgen  

çello

Deniz Yurdakul, Gökçe Küçükarslan 

bass

Marton Borsanyi, Barış Büyükyıldırım, Kandemir Basmacıoğlu  
klavsen

Erberk Eryılmaz  

şef



1998, Çarşamba doğumlu. Bestecilik çalışmalarını İstanbul’da 
sürdürmektedir. Performansı yapılmış yapıtlarından bazıları: 
Gyroscope (2018), Hafız Burhan (2019), Antiqua Fragmentorum 
(2020), Burlesk; Piç Ardaş (2020), Ricercare a 5 (2021), 
Photochromosomes (2021), Simultankontrast (2021), Dolapdere 
Concerto (2021)

Emircan Pehlivan



Berkant Gençkal 1977 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlk derslerini 
babası Yusuf Gençkal’dan aldı. 1989 yılında dönemin Bulgar 
rejimi tarafından süregelen asimilasyon ve baskılar sonucu 
Türkiye’ye ailesiyle beraber zorunlu göçe tabi tutulmuştur. 1991 
yılında, Prof. Nergis Şakirzade Sarı ile piyano eğitimini devam 
ettirdi. Zarife Bakihanova ile armoni, Elhan Bakihanov ile 
kompozisyon çalıştı. Kompozisyon çalışmalarını Peter-Jan 
Wagemans ile sürdürdü. René Uylenhoet’ten elektronik müzik 
dersleri aldı. Michael Ellison ile İleri Teori, Robert Riegle ile 
etnomüzikoloji çalıştı. Besteci, 2000 yılında Britanya 
Konsolosluğu’nun düzenlediği “Yılın Genç Müzisyeni” 
yarışmasında eseri “Piyano, Yaylılar ve Vurmalılar için Süit” eseri 
ile mansiyon kazandı. 2002 yılında Eczacıbaşı yarışmasında 
“Bakire Hikayeler” ile ikincilik; 2006 yılında aynı yarışmada “Suite 
Trakia” ile birincilik kazandı. ISCM’nin 2006 Stuttgart’ta 
düzenlediği festival ülke temsilcisi olarak katıldı ve eseri “2 Views 
Orient” ile önemli bir başarı kazandı. 2008 yılında İsviçre’nin 
Basel kentinde düzenlenen “Culturscapes” yarışmasında eseri 
“Sonsuzluğun Mağarasından Bir Şarkı” ile üçüncülük kazandı. 
Besteci, yapıtlarında geleneksel tekniklerden ayrılmamaktadır. 
Çağdaş ve modern tınıları ekleyerek sentezleme yoluna gitmesi 
eserlerindeki postmodern dokuyu ortaya çıkarmaktadır. Ezgiler 
ise her zaman vazgeçemediği temel yapı taşlarındandır. 2004 
yılından bu yana Eskişehir’de çalışmaktadır.

Berkant Gençkal



Klasik Keyifler'in sipariş isteği üzerine, Hazreti Bach'ın II. 
Brandenburg Konçertosu için kullandığı saz heyeti için yazdığım 
bu musikide, alemlere ilham olmuş bu ustanın beşeri kuvvetini 
de arkama alarak, naçizane müzikal tavrımı ortaya koymuş 
bulunmaktayım. Musikide, Bach Hazretleri'nin genel tarzından 
yola çıkmamıza rağmen bizi her zaman farklı noktaya taşıyan 
gerek süreçsel gerek ise kontrastlı bir şekilde 
duyumsayabileceğimiz diyalektik ilerleyişler silsilesi söz 
konusudur.

Bu musikide, 1920'li yıllarda, Konstantiniyye'de gerek gariban - 
varlıklı ailelere, gerek belalı kabadayılara ev sahipliğiyapmış, 
eğlence, dram, kaos şehvet ve daha bir çok çeşit haleti ruhiyenin 
bir karışım halinde mevcut bulunduğu Pera sokaklarını işledim. 
Dinlerken bazen mahalle arasında oynanan bir çocuk oyununu, 
bazen bir aile dramını, bazen ise kanlı bıçaklı bir kavgayı ve daha 
bir çok farklı ortamın havasını duyumsayabileceğiniz tozlu Pera 
sokaklarını anlatan bu musikide, yer yer Fransız yapımı bir 
binadan gelen bozuk bir plağın sesini de işitirseniz şaşırmayınız.

Akın Kilis



Brandenburg No. 3, geleneksel bir yavaş hareketten yoksundur: 
bunun yerine Bach, bize dış hareketler arasında “Adagio” olarak 
işaretlenmiş iki akor verir. Bu akorlar, eksik bir yavaş hareket için 
bir yer tutucu mu? Gercekleşişi bizim için erişilemez olan sanal 
bir yavaş hareketi mi endeksliyorlar? Yoksa bu halleriyle zaten 
tamamlanmışlar, tam bir yavaş hareketi yeterince somut-
laştırıyorlar mı? Yukarıda sorulan sorular üzerinde düşünülebi-
lecek bir araştırma alanı açmak mümkün mü? Kendi araştırma 
sürecim beni renk üzerine daha fazla düşünmeye sevk etti: Yal-
nızca yaylı çalgılar ve continuo için olan No. 3, tüm Branden-
burg'ların en homojen örneğidir. Materyal ekonomisi nedeniyle 
parça bazen zaman içinde sıkışmışlık hissini uyandırıyor. Bu da 
kulağımızı armonik ve tını renklerindeki çok küçük değişikliklere 
odaklanmaya yönlendiriyor. Burada sunduğum eşlik parçası, 
eksik yavaş hareket baştan oluşturarak No.3'ü tamamlama' 
girişimi değil. Bunun yerine parçanın esrarengiz karakterinin ve 
de uyandırdığı anlaşılmaz çözülmemişlik duygularının derin bir 
araştırması. O halde, bir bakıma, burada deneyimlenen, tuhaf bir 
biçimsel şema aracılığıyla birbirine bağlanmış bir renk kataloğu - 
bir numaralandırma alıştırması, listeleme ve anlatı arasındaki 
sınırın keşfi: Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi'nden, Brian 
Dillon's Essayism’i aracılığıyla alıntılıyorum: “Güneştaşının 
kırmızı altını, aytaşının inci gibi beyazlığını ve sütlü opalin kırık 
gökkuşağını severdi.”

Zeynep Toraman



Kompozisyon çalışmalarına 2017 yılında Yaşar Üniversitesinde 
Mehmet Can Özer ile başladı. Eserleri, “Kapadokya Besteciler 
Kazanı" - Kapadokya (2018), “Sesin Yolculuğu Genç Besteciler 
Festivali” - İstanbul (2019), “VIII.IMCNM Contrast Festival” - Lviv 
(2019), “Festival DME” - Lisbon (2021), “II.İzmir Yeni Müzik 
Günleri” - İzmir (2021) gibi çeşitli festivallerde Ensemble X, 
Diskant Ensemble, Ensemble Nostri Temporis, Ensemble 
Lovemusic Collective ve Ensemble KNM - Berlin tarafından 
seslendirildi.

Ayrıca; Helena Tulve, Marco Stroppa, Mahir Cetiz, Onur Türkmen, 
Simon Vosecek, Sławomir Wojciechowski, Sergej Maingardt, 
Anna Korsun, Dimitris Andrikopoulos, Søren Nils Eichberg, 
Vassos Nicolaou, Raphaël Cendo, Jaime Reis ve Valerio 
Sannicandro ile çalışma fırsatı buldu.
 
Kahraman, çalışmalarına halen Yaşar Üniversitesi’nde Füsun 
Köksal ile devam etmektedir.

Toykan Efe Kahraman



Astray eseri Brandenburg Konçertosu No.5  eserin ilham 
sonucusu ve kişisel yorumudur. Eser Konçertonun 
enstrümantasyon düzeni ve biçimsel şeklini koruyarak 
minimalist bir yaklaşımla bestelenmiştir. Ses dünyası besteci 
tarafından  geleneksel Türk ve Özbek halk müziğini hem tınısal 
hem de ritmik açıdan  dahil etme arzusı ile kaynaklanmaktadır. 
Üç hareketten uluşan original concerto (allegro-adagio-allegro) 
Astray eserinde tek bölümden ibaret olup orta bölümü kontrast 
yavaş kısımıden oluşmaktadır.Parçanın orkestrasyonu 
Brandenburg konçertosu geleneğini takip ediyor, ancak 
enstrümanların tını kullanım olasılıklar 19. yüzyılın Avrupa'daki 
saray müziğinden tamamen farklıdır. Müzik bağlamı, ritmik 
yapısı ve armonik dili bir doğu sesi yaratmak için tasarlanmıştır. 
Özellikle yaylı çalgılarda tını varyasyonlarının sık kullanımı, 
kemanın aşina tınısı ile geleneksel olmayan tınılar oluşturmak  
ve etkileşim yaratmayı amaçlanmaktadır.

Sabina Khujaeva




