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CEMALCıLAR

-Blrömür boyu Yunes'u QÜş'ündüm ıo diyen Aihlmet Adnan Saygun,
4,5 ayda bestelediği oratcryo'yu en büyü!k sanat tecrübesl olarak
nltelendlrmlştlr, Yunus Emre oratoryosuyla ilgili bir anısını şöyle
dlle getinmiştir; -Konserlerden beş, on gün sonra' bir gün evimin
kapısı çalındı. Baıkıtım, bir kaç ı~öylü,. içeri aldım. Büyüık bir saygıyla
bana babyorlardı. -Hoş geldiniz. dedim. içlerinden yaşlıca olanı
söze başladı: «Yunus Emre'yi siz radyoya iki defa verdiniz. Köyde,
halk odaısında bizim bir radyomuz var. Orada köy halkı, kadın el1keık
hepimiz dinlediik. Ciğerimize işledi. Allah senden razı olsun deyip
eliniôpmeık için buraya geldik. diyerek elinde gazete kağıdına sarılı
paketi bana uzattı. «Bunu da bacın sana anlTiağan g,öndeııdi. dedi.
Palketten bacırrun benim lçln ördüğü bir çift yıün çorap çıiktı. Bugüne
kadar aldığım hediyelerin en değerli1sidiir. Hala saklanm.
Ahmet Adnan Sayıgun'la yapıları son söyleşi 10 Ekim 1990 günü
Cumhuriyet gazete,sinde yayımlanmıştır. 8aygun, Yunus Emre'yle
Hgili şu gıörüşlere yer verdlğlnlaöylemlştlr. «Benim bütün yazılarım
da en genç zamanımdan bugüne kadar sevgi hakim olmuştur. Bu
sevgi, belıki bir ütopya, ama huzuru ancak sevgi verir, getirir. Beethoven'ln 9. Senfontel de sevgiyle yapılmıştır. Benim işimin düsturu,
yolu sevqldlr. Ben kendimi gerçek seVlgi,ye adadım. Vıunus Emre de
,bunu söyleyen bir insan olduğu için ona ba-ğlanıdım. Söylediğim her
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sözde aşk vardır. Tanrı aşkı mı, yıoIksa başka aşık mı, insan aşkıyla
Tanrı aşkı bir mi?

A. Adnan Sayqun'un bestelediği. ünlü Türk Ozanı ve düşünürü
Yunus Emre'nin yaemış olduğ'u şiirlerinin yer aldığı oratoryo'nun ilik
yıorıumu Maylıs 1946'da Anıkara'da yapılmıştır. Yurt dışında ise ilik
kez 1.4.1947'de Paris'in Pleye] Salonunda Saygun'nun Ikendi yönetiminde tomoreux Orkestrası ve st. Eustaohe korosu eşliğinde seslendlrllmlştlr.

Oratorya Ingilizce olarak ilik kez zamanın ünlü crkestra "şefle
rinden Leopold S1JokıoWısky yönetiminde ünlverstte korosu ve senfont
orkestrasıyla 14.11.1958'd'e New York'taki Birleşmiş Milletler salonunda seelendirllmlştlr. Bir ay sonra bestectsl yönetiminde 14.12.
1958'de Petadam'da tekrar seslendlrtlmlştlr:
Daha sonraları yurt' içinde ve yurt dışında Bremen, Viyana, Berlin ve son olarak ta Macarlsta'da aeslendlrtlmlştlr. Geçtiğimiz yılda
Almanca plak ve disk olarak kaydedilmiştir. Bu kaydın Türkçe seslendirilmesi de yapılmıştır. Üllkemizde en son seslendirilişi ise Prof.
Hikımet Şimşek yönetiminde 15 Ocak 1991 'de lstanbul'da Ayasofya'da
gerçekleştirilmiştir.

Ahmet Adnan Saygun (1907 ·1991)

7 Ey!ü'1 1907'de ızmir'de dünyaya gelen Sayıgun, nk müzik sevgi,sini zamanın ünlü müzik öğretmeni lsrnall ZÜ'll1JüK:uş-çuoğlu'ndan
almıştır. Daha sonraları müziıkteıki üstün yeteneğini geliştiren Sayqun,
zamanın ünlü müziikçilerinden piyano ve armoni dersleri alaralk 1925
yılmda izmir Hkiolkulunda müziık öğretmeni olaralk çalışmaya başladı.
Saygun 192H yılında Milli Eğiti;m Bakanlığr'nm açtığı seçme sınavını
kazanarak, aynı yıl müziık ö,ğrenimi germek üzere, giderleri Devlet
tarafından ödenerek ünlü müzik ıkenti Parla'aqönderlldl.
Sayıgun ilk olarak «Dlvertlssernent» adlı eserlnl 1930 yılında
Paris'te besteledl. 1931 'de dlotornasımalarak Türkiye'ye dönen besteclrnlz, Anıkara müzilk öğretmen okulundakontrpuan ve teori öğret
meni o'larak atandı.
SayıglUn bundan sonra sırasıyla Anıkara Cumhurbaşkanlığı Senfioni Orkestrası şefiiğini, 1936'da letarrbul K:onservatuvarı teori öğ
retrnenllğtçörevlerlnl sürdürmüştür. Bu dönemde dünyaca ünlü Macar Besteclel ve fclklorcusu Bela Bartok ile Ankara ve diğer Ana-
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dolu köylerinde, ~olıklor araşnrmalannda bulunmuş ve bu alanda,
önemli yazılar, ikitaplar ve raporlar hazırlamıştır.
Sayqun, 13. yüzyılda yaşayan ünlü Türk halk ozanı ve düşürıürü
Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerinden kimilerini alaraık solo, koro ve
orkestra için «Yunus Emre Oratoryosu- adlı şiir ve müzlkle oluşan
görkemli bir eser meydana geti r,rnişti r.
.
Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Ufrvi Cemal Erkin ve Necil
Alkses ile birlilkte. «Tül1k Besteleri- içerisinde yer almıştır.
Dünya çapında üne ulaşan bu besteeller. beklenen «Ulusal ve çaığ
daş Türk Müziği» ni ilik yaratımada öncülük etmiş ve Türklyey] dünya
müzik kamuoyunda tanıtmayı başarrmşlardır.
Kazım

1971'de Devlet Sanatçısı, 1984'te Anadolu Üniversite'si Açıköğ
retim Fakültesi Dekanhğmce fahri rnüzlk doktoru ve daha sonra 1985'
de profesör ünvanı verilmiştir. 6 Ocak 1991 günü yitirdiğimiz Ahmet
Adnan Sayqun, son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan'nda komooztsçon ve etnomüzjkolo]l öğretmenliğini sürdürmekteydl.
Eserlerinden klrnllerl şunlardır: Özsoy, Taşbebek. Kerem, Köroğlu, Gılıgamış operaları, 4 serıfont. 2 rnadet, 1 kantat, 1 oratoryo,
1 piyano, 1 keman konçertosu, 2 kernan-plyano sonatı, ses ve çalgılar lçlrı «ölünün kitabı», 3 balıad, ses ve orkestra için -rnasal »,
orkestra için «halay», plyano için «Irıclnln kitabı», kadınlar korosu
için «duyuşlar», zeybek havalarından «orkestra sültt», bale müziği,
sayı/arı 100'ü aşan armonileşmiş Türk Halk Şarkıları, okul müzik kitapları, müzik teorisi kitaplan
Yunus Emre Oratoryosu

Yunus Emre Oratoryosu üç temel bölüm ile Iıkinci ve üçüncü bölümler arasındaıki bir ara bölümden oluşmuştur. Konusu Yunus Emre'nin yaşam, ölüm, Tanrı, alın yazıısı ve sorunları karşısında çeşitli
bocalarna ve çabalarını ve sonuçta -dost'a- ulaşmasını lçerrnektedir. Eserdeıki şiirlerin tümü Yunus Eımre'ye ait olup,kionuyu canları
dıralbilmek lçln bestecisi tarafından seçllmlş ve sıraya konulmuşter.

Beş parçadan oluşan birinci bölümde hayatı seven, ölümü düşü
nen ve hayatın ötesi konusunda hlç bir şey bilmediği için ağlayan
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Yunus Emre;yi gtorüyıol'1uz(No: 1,2,3). Niçin ağlıyor? (No: 4). Oünikü
alın yazısını değiştirmek mümlkün değildir ve ona boyun eğmekten
başka yapacaık birşey yıoktur {No: 5).
No. 1 Grave (Koro ve orkeetro)
eyleyCı vardım sabahın

sinieri gördüm
kara toprağa şu nazik tenleri gördüm
Yaylalar yaylamaz olmuş kışlalarkışlamaz olmuş
B'ar tutmuş söylemez olmuş ağııda dilleri gördüm
Soğulmuş şol elô gözler belürsüz olmuş ay yüzler
Kara toprağın ottmcc gÜL deren elleri gördüm.

Teferrüc

Karışmış

No. 2 Recltatlvo (Tenor, sola, tembal ve

yaylı

Yalancı

dünyaya konup göcenler
Ne söylerler ne btr haber verirler
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler ne bır haber verirler.
Kimisinin üstünde biter otlar
Kiminin başında sıra servller
Kimi rnosum kimi güzel yiğiUer
Ne söylerler ne bir heber verirler.

No. 3 Arla (Alto. 'ilki obua ve org için)
Ağlamaktır.

benüm

Işürn

Ağla gö~üm şimden gerCı

Irmağ

olon kcnlu yaşum
gözüm şimdiden gerCı
Brıme yôrin neydüğünü
Ömür gülü solduğunu
Gece gündüz olduğunu
Bilme gözüm şimden gerCı.
Aldanma dünya alına
Ağudur sunma balına
Düşüp Dünya hayalina
Daima gözüm zimden gerCı.
Oağla

No. 4 Arla (Bas solo, koro ve orkestra icin)
Sen bunda garip mi geldin
Nioin ağlarsın Bülıbül hey
Yorulup iz mi yanıldın
Niçin ağlarsın Bülbül hey.
Hey ne yavuz inilersin
Banim derdim yenHersin
Dostu görmek mi dilersin
Niçin ağlarsın Bülıbül hey.
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sazlar icin)

No. 5 Koral (Koro ve

o~kestra

için)

Benim adım dertli dolcp
Suyum eker yalap y~lap
Böyle emreylemiş Çalap
Anın lcün ben ağlarım
Derdım vardır inllertm.
Beni bir dağda buldular
Kol'umkanadım kırdılar

Dalaba lôyıik gördüler
Anın ıeün ben ağlarım
Derd,lm vardır 'InHerim.
Suyum clockten cekerlm.
Dönüp yükseğe dökerim
Ben Mavlô'yı zi,kr ederim
Anın icün' ben ağlarım
Derd'im vardırinilerim.

IIKINOi BÖLÜM
Beş

bölümde, insanın, evrenin ve onların
olan Tanrı'ya Yunus Emre'nin isyanını görüyoruz, Fakat hayata bağlı olan ,gönlünü Yunus 'Emre'nin asıl benliği
sarsıyor: -N'oldun hey gönlÜ i, n'oldun? Senin için yanmaktır. Ne yaptyorsun?» Ve bilinmeyen ellerdengelen blrses gibi Yunus Emre'yl
dost üfkeslne davet edlvor: .'Gelgönüı seninle dost'a gidelim».. fakat yol nerede? Tanrı'ya sığınmaıktan başka yol )IIOktur.

parçadan

oluşan iıkinci

alın yazılarınıri yaratıcıısı

No. 6 Arla (IBas sola ve

orkesıtraiçin)

YÔ Bôhi ger suôl Itsen bana
Eydürem işbu cevabı ben sona
Gelmedin dedüm haıkuma kem deyO
Doğmadın dedün Asö ôdem deyQ
Nefs-ü hevô dop dolu şeytôn Içi
Haps içinde ölmlyeyln dey9 OC
Mısmıl-u murdôr vedürn bır iki kaç
Nesne ek'sHttüm mü mülıkünden senin
Rı~kın olup seni muhtaç mı kodum
YÔ öğünün yiyüben aç mı kodum.
Ben bana zülm eyledüm ettüm günah
Neyledüm, nettüm sona ey pôd"şah.
Gecmedi mi .lnti,kamım, öldürüp
Oü'rudüp, gözüme topraık doldurup
Biır

cvuc

toprağa

bunca kil-ü

kôı.~
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Agita,to ($OH, koro ve orkeetro lcln

Vaktın berri, yondırdın .. Noldun hey gönül noldun
Alemden usandırdın, noldun hey gönül noldun
uctun h-ey gönül uctun, yedi deryayı gectin
OL dost eline güclün, noldun hey gönül noldun
Voıktın beni yandırdın .. Noldun hey gönül noldun
Alemdıen usandırdın, noldun hey gönül noldun,

No. 8 Arioso (Soprono sola, koro ve orkestro Içln
Gel gönül seninle Dost'c gidelim Dost
Yôd olmc blllşellm Dost'o gidelim Dost
O eller, güzel eller anda olan bülbüller
Anlardon gelen yeller Dost'o gidelim Dost.
Bir garaıp halaldu elif kaddim daı oldu
Hakka doğru yololdu Dost'c gidelim oost
No, 9 RacitaUvo [Tenor sola ve orkestra

lçlrı)

Bad', saMya sors'unlar sanan elleri kandadür
Bilenler haber versünter Oônôrı elleri kandedür.
Haylı zamandır sorarım bir dertli aşık ararım
Kalmadı sabr-u kararım côrıôn elleri kandedür.
Fikr ederdüm oklım ermez yürek yener toşor durmaz
Naçar oldum ,gücüm yetmez Oôrıôn elleri kcndedür.
No. 10 Koral (Koro ve orkestra lçln)
ver şevkin ver
ver şevkın ver.
Mest eyle Sen beni bilmiyem ben beni
ra bula can seni aşkın ver şevkin ver.
Yolunde aşıklar derdinle verırklor
Canlardan gectiler aşkın ver, şevkin ver.
Kalbimi pak eyle moswô hubbünü sH
Hubbünü ata kıl oşkın ver şevkin ver,

va Rabbi dilerim

aşkın

Fazlından umarım aşkın

ARA BÖLÜM

Bir recitativo'dan oluşan bu ara bölüm, Tanrının aşkına ermiş,
ancak «şevık» 'ten uzek bulunan Yunus Emre'yi gösteriyıor. Yunus
Emre aşkı bulmuş arıcek henüz huzura kavoşemarmştır.
No: 11 Recitativo (Bas solo ve erkestre lçln)
Gönlüm düştü bu savdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdüm gavgaya
Gel gör beni aşk neyledi.
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Kah eserlm yener gibi
Kah tozarım yoll'ar gibi
Kôh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

ilki parçadan oluşan üçüncü bölümde aşk içinde huzura kavuş
Dost'a ulaşmış ve son nefesini vermeye hazırlanmış Yunus Emre'nin şiirlerinden dizeler ve kıtalar alınarak oluşturulmuştur.

muş,

No. 12 Vivo (Soli, koro ve orkestm Jcln)
\
Aşk gelicek cümle eksrkltkler biter.
Aşkın şcronın

,içeli kandallğım bilimezem.
vovu kıldım beni isteyulben bulcmczcrn.
Derya-yı Ummôn olmuştım ge'vherlere kan olmuşcrn.
Hüsnünde hayrôn otmuşcm kendüzüme geHmezem.
Şöyle

Aşkın aldı

benden beni bana sana Seni gerek seni
dünü günü bana Seni gerek Seni
Aşkın şorôbindon Icern MecnCın olup dağa düşem
Sensin dünü gün' endişam bana Seni gereık seni.
Ben

yanarım

Ben
Dost

benliğıimden

geçtim gözüm

hicôbın açtım

vcslınc erlştlrn gümanım yağma

olsun
cün sefer kıldı Dost andan bize geldi
Viran gönlüm nur oldu cıhanım yağma olsun. '
Varlık

Aşkın aldı

benden beni bana sana Seni gerek seni
dünü günü bana Seni gerek Seni
Aşkın şcrôbrndcn Icem Mecnün olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişam bana Seni gere.k seni.
Ben

yanarım

No. 13 Koral (Koro ve erkestre için)
Sensin kerim, Senisin rohim, Allôh sana sundum elim
Senden artuk yoktur emen. Allôh sana sundum elim.
Ecel geldi vade erdi bu örnrüm kadehi doldu
Kimdir ki içmedin kaldı Allôh sana sundum elim.

ORATORYO'DA ADI GEÇEN TERiMlEHiN ~NLAMLARI

Agitato (hal) Atılgan, tezcanlı, heyecanlı ve rçoşkulu bir anlatımla
sunuş.

Alto(ıital) En ıkalın kadın ve çocek sesi. Terim aynı alandaki enkeık
seslerı lçln de ıJ<;ullanılır. Yanısıra yaylı çalqılardan olan vlyola ıkar-
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şılığında dıa kullanılır.

Bir başka anlamı da Alto anahtarıdır. Bu Ise
portenin 'Üçüncü çlzqlslne konuları "do» anantandır.

Aria(ital) Şatıkı anlammdadır. Genellilkle opera ve oratoryolarda insan sesi için yazılan beste. Aria Buffa;güldıürü aryası, Aria Concertante; dinleti aryası. Aria d'ablllta: söyleyentn yöntem ve yeteneğini gıöstereık nltellktekl arya. Arietta; kÜ'ÇIülk arya.
Arioso (ital) Hızı bellrlenmlş. uzunca süreli opera parçası.
Bas lltal) En kalın erkek ya da çalgı sesl.
Grave (hal) Metronem sayıısı 40-42 zamanlı olan çok yavaş ve ağır
bir tempoda söyleylş.

Koro (Itat) ÇoIk sesli ya da tek sesli bir müzilk eserini söyleyen sesler fopluluğudur. Bu sesler ses rengine 'göre, kadın' seslerlnde soprano (ince) rnezzo soprano (orta), alto (kalın). Eııkek seelerinde ise;
tenor (ince), bariton torta). bas '(kalın) adlar alır. Korolar. erkek I~O
roları, kadın koroları ve karma korolar olmak üzere çeşitlere ayrılır.
Yanısıraçoouik koroları da vardır,
Obua Ağaç üflemeli çalgılardandır. Klarmete benzer. Çalgının ucuna takılan çift kamışla üflerıerekçalımr. Ses dizisindeıki sesler. kalın bölümde acıklı ve boğuk, orta bölümde dokunaklı ve parlek, ince
bölümde ise yeğin ve keskindir. Pastoral anlatımryla. doğa tanımla
malarında ı~ullanılır.

Oratoryo (ital~Fr) Genellilkle kıu1Jsal~onulu bir oyun metni üstüne
ya da ünlü kişiler için çalqı müziği ve koro eşliğinde söylenmek için
bestelenmiş ses müziğidir. Otateryonun opera gibi sahneye konulmasıqerekmez.

Org Klavyeli (tuşlul bir çalgıdır. Sesi hava ile ileten borulardan oluş
muş bir çalgı olup uzun bir geÇlmi,şi vardır. ilk yapırruçok eskl YlÜZyıllara dayanır. Sonraki yüZlYıllar içinde Avrupalı yapımcıların elinde
gelişerek bugün1k'Ü biçimine ulaşmıştır, Önceleri kilise müziğinde
kullanılan bu çalgı, sonraları dindışı müzlkte en yetlkin çalqılar içinde yer almıştır. tavrens Hammond'un elektrlkli orıgu yapmasıyla,
en '~ullanışlı biçimine ulaşmıştır.
Orkestra Çalgılar topluluğudur. Yunanca kaynalklı bir terimdir. Eskl
yunan tiyatrosunda. sahne (ISlkene) ile seyircilerin oturduğu bölüm:
lkollon) arasında -orkesls- denilen bir yer bulunurdu ve buraya oyuna eşliık eden müztkçtler yerleştirilirdi. Orkestra terimi -orkesls-ten
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gelmektedir. Orkestra genel anlamda erıstrümantal (çalgı) olarak çok
sesli rnüzjk yapan müzisyenlerin oluşturduğ'u çalgılar topluluğudur.
Bir şef tarafından yönetilen orkestra çeşitleri şunlardır: Fanfar; vurmalı çalgıların bir kısmı ile madeni üflemeli çalqılardan kurulmuş
bir çalgı topluluğudur. Armoni orkestrası (bando) farifara ağaç nefesli çalgıların ıkatılmasıyla oluşur. Y~1ı çalgılar orkestrası: yalnız
yaylı çalgılar ailesinden oluşmuştur. Sen:fioni orkestrası; vurmalı,
yaylı ve nefesll çalgıların çeşitler! ile oluşmuştur, Senfont orkestralarmdan daha iküçfıik kadrolu oda ve salon orkestralan da vardır.
Recitatlvo Otal) Müziğin (şarıkının) konuşma şeklidir. Başka bir deyişle ıl<Jdnuşıurgibi şaııkı söyleme olup genelliıkle opera ve oratoryolarda orkestra eşliğinde kullarulır.

5010 ~ital) «tek, yalnız» anlamına gelir. Tek bir çalgı ya da tek bir
ses için yazılmış bestedlr.
Tembal (FrJ Üzerine geçirilmiş deriye iki keçe tokrnekla vurularak
çalınan yanmküre blçlrnlrıde vurmalı bir çalgıdır. Anahtar ve pedallar ara'cılığıyla dertqevşetllerek ve gerilerelk akort edilir.
Vivo (:itan Çabuk, canlı ve parlak bir biçimde sunuş,
Yaylı Çalgılar

Orkestra'dan kullanılan yaylı çalgılar keman, vlola
(alto), vtyolonsel Içello) ve kontrbaa'tır. Keman; yaylıçal'gılar ailesinin en ince sesli çalqısıdır. Dört tellidir. Orkestrada grup halinde
bulunur ve birinci, ilkinci kemanlar ayrı partlsyonlan çalarlar. Liriık
anlatunlı bir çalqıdır. Dinleyiciye özel ellki ve mesajlar vermek için
çeşitli kullanımları vardır. Örneğin; telleri yay yerine, parmakla çekilerek çalma, teller üzerine hafifçe dekurma vb. Bu çalgıda çalgıyı
çalan tarafından çeşitli teknik uygulamalar ile çeşitli ses renkler!
elde edilebilir. Örneğin; özelolaraık yapılmış sürdln ile titreşimler
kısılarek, kıısık ve boğulk sesler elde edilebilir Viola (alto); 'kemandan biraz daha büyük ve, sesi kemandan biraz daha pes (kalın) dır.
Esere ağır bir anlatım katmaktadır. lçll bir ses rengi vardır. Viyıolon
sel CÇello); yere dayatılaralk ve oturularak çalınır. SelSi vi~ola'dan
daha pes'ttr. Ses rengi yumuşak, düz ve insan sesini anımsatan bir
görıünümdedir. Aşık, sevgi ve hüzün du~guları verir. Kontrbas: yaylı
çalgıların en bü~üğü ve en pes seslisidir. Ayaıkta, yere dayatılarak
çalınır. Yayla çalınabildiği gibi vıvolonsel gibi telleri parmakla çekilerek de çalınabilir. Kimi betimlemelerde, değirşik duygu dilimleri
yaratmada ve efektler elde etmede kullanılır.·
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SONUÇ
Saygun,

Çağdaış

Türk

MiÜiziğimize

gerelk

ürettiği beısteleri

gerelk

yayınları ve kıonferanslarıyla büyük katkılargetirmiş, yeni ufuklar
açmış

bir sanatçıdır. Çağdaş TÜl1k Müziğimiz folıklorilk kaynakların

araştırılarak ve onlardan esinlenerek üretildiği gibi yeni öz'gün eser-

ler bestelenerekgeliştirilmiştir. Saygun'un araştırmacı 'kişiliğiyle
Anadolu kültürünü ve folıkloriık zenginliklerini taşımış,
onları en güzel blçlmlyle eserlerinde gıöstenmiştir. Anadolu kültüııünü ve folklorlk zenqinliklerinl ünlü Macar müzikoloq Bela BARTOK'
la birlikte araştırmıştır. Anadolu'nun bir çok yöresinde hajk tü~kıü
lerini derleyen Saygıun böylece çolk sesliliği halk müziğinde denemiş buna ilişkln bir çok eser üretmiştir. O çok sesliilk konusunda
şunları söylüyor; «Bizim Batı dediğimiz dünyanın mustkl konusundaıki her türlü bilgisinden yararlanmamış, aynı zamanda Osmanlı
Devrinin musiikisini bilmemiz ve özelllkle Anadolu'nun muslklslnl
incelememiz ve yeni kazandıklarımızı o engin milli 'kültür hazinesinin biriıkimi ile kaynaştırıp yepyeni bir senteze varmamız, 'kendimize
öZig'Ü birçok sesllljk yaratmamız, güoünü yine bu topraklarıdan alan
yeni, geniş ölçüler içinde gelişmiş, çağdaş bir düzeye ulaşrnamız
gerekir».
.
müziğimize

O çalışmalarını -Türk Beşleri- olarak adlandırılan müzlkçllerlmizle blrltkte müziğimi~de köklü gelişmelerde bulunarak sürdürmüş
tür.
Sayqurt, Yqnus Emre Oratoryosurnı bestelerken düşüncesi, yüziçinde sonsuzluğa, ölümsüzlüğe ulaşmış kişileri müzjk gibi bir
sanat dalryla söz-ses olaraık bir kez daha scnsuzluğa ulaştırrruştır.

yıllar

Saygun, Yunus Emre gibi ozarumızm dizelerini bestelerken halk
ezgilerini, halk şiirleriyle blrleştlrerek, daha geniş kitlelere ulaştır
mayı amaçlamıştır. Oratoryo'yu
dinlediğimizde halk ezgilerimizin
reniklerini görmemiz mümkıün olmalktadır. Say'gun bu oratoryosuyla
böylesine çalışmalarda bulunacak genç kompozltörlerlmlze örnek olmuştur.

Bestelerinde çalgıların orkestradaki ses renıklerini, Insan sesini
ise' korolarda en yetkin blçlrnde kullanmaaıru bilen bir kompozltördür. Bunun en yetkin örneğini Yunus 6mre Oratoryosu'nda görmemiz mümkıündür. Oratoryo'da koro-sesmüzlğl bölümleri ile çalgı IT,lIÜziği bölümlerindeki blrllktellk ve uyumluluk, bizlerin esere ses-söz
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bağlamında katılrnarruzı

«dost»

kolayleştırmaktadır.

vaslına ulaşenada çabalarını yansıtan

leştirmeyi

en güzel ve yetJkin biçimde

Yunus'un şiirlerinde
dizelerini müzjkle bir-

başarmıştır.

O'nu Çağida,ş Türk Müziğine ıkazandırdığı sayısız besteleriyle, dlğer eserlertyle engin ve örnek kişiliğiyle birlikte saygı ve şükranla
anıyoruz.
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