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MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

Özet

1970’li yılların ilk yarısında Fransa’da ortaya çıkan Spektral Müzik akımı 20. 
yüzyıl çağdaş müziğinde tını, armoni ve form kavramlarını yeniden tanımla-
mış, ses fenomeninin keşfiyle ilgilenip sese en küçük düzeyde müdahale etme-
nin yollarını araştırmıştır. Ses spektrumu armoninin, tınının ve formun kaynak-
landığı bir model olarak ele alınmıştır. Bunun yanında spektralizmin en öne 
çıkan yönü müzikal zamanın araştırılmasıdır. Spektral müzisyenler zamanı ses 
fenomenine dışarıdan eklenen bir unsur olarak değil, zamanı sesi oluşturan 
bir unsur olarak görürler. Spektralizm, sese ve müzikal zamana getirdiği ba-
kış açısıyla 1970’lerden bu yana bir çok besteci ve müzisyeni etkilemiştir. Bu 
makale ses spektrumunun 20.yüzyıl bestecileri tarfından nasıl ele alındığını 
inceliyor ve spektral bestecilerin müzikal zaman fenomenine bakışlarına odak-
lanıyor.

Abstract

Spectral Music movement who emerged in mid-seventies in France re-defined 
the notions of timbre, harmony and form concerning with the exploration of 
the nature of sound phenomena and investigating on manipulating sound in 
its smallest constituent. On the other hand,  spectralism conceives the music 
as an art of time and sees the time as a constituent element of the sound. 
Since 1970’s, spectralism inspired many composers and musicians with its 
attitude towards the sound and musical time. The article examines the use of 
sound spectrum in 20th century and focuses how spectral composers concei-
ve the phenomenon of musical time.

Spektralizm
1970’lerden itibaren Avrupa çağdaş müziğinde bir grup bestecinin müziklerin-
de ses ve tını kavramlarının öne çıktığı, eşit aralıklı ses sisteminin yerini mik-
rotonların aldığı, alışılagelmiş ezgi kalıplarının, nabız kavramının ve müzikal 
akışın 20.yüzyılda daha önce rastlanmayan bir şekilde değiştiği, çalgısal mü-
zikte daha önce görülmemiş tını arayışlarının ortaya çıktığı görülür. 1950’lerin 
diziselliğinden, minimalizmden sonraki en büyük kopuş olarak kabul edilen 
ve Hugues Dufourt’un 1979’da yazdığı ünlü makaleden1 sonra spektral mü-

* M.S.G.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2012 tarihli, yayınlanmamış “Spektral 
Muzikte Zamansallık ile Koro, Orkestra ve Elektronikler icin Beste” baslıklı Sanatta 
Yeterlik eser metninin “Spektralizmin 20.Yüzyıldaki Öncülleri ve Spektrum Kavramı” ve 
“Spektral Müzik ve Müzikal Zaman” bölümlerinden derlenmistir.
** MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü Öğretim Üyesi, Yard.Doç.
1 DUFOURT, Hugues (1981), “Musique spectrale: Pour une pratique des formes de 
l’énergie”, Bicéphale. [Bu makale 1979’da yazılıp  ilk kez 1981’de yayımlanmıştır.]

Spektral Müzik ve Zaman*

Spectral Music and Time
 
Ahmet ALTINEL**

Spektralizm ses 
malzemesiyle 
değil müzikal 
zamanla 
ilgilenir ve algı 
fenomenolojisine 
odaklanır. Sesi, 
armoniyi ve tınıyı 
özdeş kabul eder 
ve zamansal bir 
fenomen olan 
sesi, dolayısıyla 
zamanın 
kendisini bir form 
nesnesi olarak 
görür.
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zik olarak adlandırılacak olan bu akım, 1970’lerin ikinci yarısında Fransa’da, 
aralarında Gérard Grisey (1946-1998), Tristan Murail (1947), Hugues Dufourt 
(1943), Michaël Lévinas (1949) gibi isimlerin olduğu, 1968 kültürel devriminin 
yarattığı sosyal ve zihinsel dönüşümün etkisindeki bir grup bestecinin yapıtları 
ve söylemleriyle ortaya çıkar ve 1970’lerden bu yana birçok kuşaktan besteciyi 
derinden etkiler. Bu bestecilerin birçoğunun üslupları ve estetik anlayışları ara-
sında büyük farklar vardır, ancak ortak noktaları sese ve tınıya yönelik tavırla-
rıdır. Sesin doğasına ilgi duyan spektral besteciler, müziği, dizisellikte olduğu 
gibi notalarla ya da ses perdeleriyle değil, canlı bir organizmaya benzettikleri 
ses fenomenini keşfederek, bir heykeltraş gibi biçimlendirerek yarattıklarını 
söylerler.2 Frekansların fonksiyonu olarak sesin enerji dağılımı3 olarak da tanım-
lanan ve sesin içerdiği frekansların, şiddetleriyle birlikte zaman içinde dağılımı 
olarak açıklayabileceğimiz spektrum bu bestecilerin başlıca ilgi alanlarındandır. 
Sesin en küçük ayrıntılarının mercek altına alınması ve bu ayrıntılara müda-
hale olanaklarının gelişmesi daha önce keşfedilmemiş armonik fenomenlerin 
ortaya çıkmasına, müzikal akışın hızının müzik tarihinde az görülür bir şekilde 
değişmesine, yavaşlamasına ya da yüksek hız ve tekrarlarla yavaş değişimlerin 
gerçekleşmesine, müzikte sıkışma ve gevşemenin, uyuşumsuzluk (disonans) 
ve uyuşumluluğun (konsonans) farklı düzeylerde yeniden tanımlanmasına ve 
bu kavramlarla ilgili algının kökten değişmesine neden olmuştur. Bu açılardan, 
spektral müziğin batı müziği tarihindeki yeri tartışılırken bahsedilen en büyük 
karşıtlık spektralizm ile dizisellik arasındaki karşıtlıktır. Ancak, armoninin kav-
ramlarının yeniden tanımlanması ve işitsel paradigmanın değişmesi anlamın-
da spektralizmle müzik tarihinin başka kırılma noktaları arasında benzerlikler 
bulmak da olanaklıdır. Kromatik armoniyi ve Richard Wagner’in müziğini ele 
alacak olursak, Wagner’in müziğinde de tonal armoninin kavramlarının yeni-
den tanımlandığını söylemek yanlış olmaz. Eksen sesi ile ilişkilerin muğlaklaş-
ması ve dolayısıyla, göreceli olarak daha uyuşumsuz (disonan) alanların yara-
tılması ve bu değişim sırasında kromatik armoninin araçlarıyla çok daha yavaş 
ve çok katmanlı bir müzikal akışın ortaya çıkması ile spektralizmin söylemi 
arasında benzerlikler vardır. Batı müziği tarihindeki kırılmaların birçoğu armo-
ni kavramının yeniden inşasıyla olmuştur. Wagner gibi Beethoven, Brahms ve 
Debussy de bu açıdan önemli dönüm noktaları olarak görülebilirler. Tonalite 
öncesi batı müziğinde yani Rönesans ve Ortaçağ müziklerinde ise uyuşum-
luluk ve uyuşumsuzluk kavramları tonalite bağlamındaki bir eksen sesine ya-
kınlık-uzaklık ilişkisine ve tonal fonksiyonların hiyerarşisine bağlı olarak değil, 
kontrpuan kurallarıyla üstüste gelen ses katmanlarının ilişkileriyle tanımlanır. 
Eğer müzik, sıkışma-gevşeme ve disonans-konsonans arasında zamanda bir 
akış olarak kabul edilirse, uyuşumluluk ve uyuşumsuzluk için bir çerçeve oluş-
turan armoniyi yalnızca seslerin üstüste gelip birarada tınladıkları dikey bir 
unsur olarak değil, aslında yatay ve zamansal bir unsur olarak görmek doğru 
olacaktır. Armoni, müzikte zamanın akışını kontrol eden bir parametredir ve 
hatta bir bakış açısına göre, armoniye müzikte zamanın kendisi demek yanlış 
olmaz. Spektralizmin en önemli savlarından biri tınının, armoninin ve formun 
kökenlerinin aynı olduğu ya da başka bir deyişle bu üç kavramın aslında öz-
deş olduğudur. Zamansal bir fenomen olan ses, karmaşık içeriğiyle armoninin 
kaynağı ve kendisidir, hem de bu karmaşık içerik aynı zamanda tınıyı oluşturur. 

2 Tristan MURAİL, “The Revolution of Complex Sounds”, Contemporary Music Review, 
123.
3 Curtis ROADS, Microsound, 242.
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Sesin içeriğini oluşturan frekanslar farklı zamanlarda ortaya çıkar ve yok olur-
lar, herbirinin farklı şiddetleri vardır ve zaman içerisindeki yokoluşlarına kadar 
sürekli hareket ederler. Ses, zaman ve mekânda sürekli dönüşen bir fenomen-
dir. Spektral besteciler spektral müziğin asıl meselesinin bir ses malzemesi 
olarak spektrum değil, ses malzemesine dışsal bir unsur olarak eklenmeyen 
ama bizzat sesi oluşturan bir unsur olan zamanın kendisi olduğunu söylerler4 
ve doğası gereği zamansal olan sesin, armoninin ve formun zamansallığıyla 
ilgilenirler. Müzikal zamanın ne olduğu ve zihinde nasıl algılandığı soruları 
20.yüzyıl bestecilik sanatında Cage, Feldman ve minimalistlerden sonra spekt-
ral besteciler tarafından yoğun olarak sorulmaya başlar.

Spektralizmin 20.Yüzyıldaki Öncülleri ve Spektrum

Spektralizmin tek başına yalnızca yüzeysel bir unsuru sayılabilecek olan ses 
spektrumunun müzikte kullanılmasına 20.yüzyılın farklı bestecilerinde rastla-
nır. 20.yüzyılda ses spektrumu, farklı bestecilik üsluplarında yer almış ve bu-
nun yanında kuramsal yapıtlarla açıklanmıştır. Amerikalı besteci ve müzisyen 
Harry Partch, doğuşkanların oranlarından ortaya çıkan azami sayıdaki doğal 
akortta aralığı elde etmek için bir oktavı 43 sese böler ve bu yeni oluşan gamı 
seslendirebilmek için kendi çalgılarını üretir. Partch bu ses sistemini Genesis 
of a Music’te açıklar. Henry Cowell, 1919’da yazdığı ve 1930’da yayınlanan New 
Musical Resources’ta sadece spektrumdan armonik sistemler türetmekle kal-
maz, spektrumun oranlarına dayanan karmaşık bir ritmik sistem de önerir. Co-
well, tınıların oluşturulmasıyla ritmik kalıpların kurulması arasında paralellik 
olan bir sistem önerir. Bu iki besteci de spektral müziğin öncüllerinden sayıla-
bilecek başka bir besteci üzerinde ciddi bir etki yaratmıştır. Minimalist akımın 
öncülerinden La Monte Young, erken dönem spektral bestecileri gibi, uzun sü-
ren seslerle çok yavaş evrilen, müziğin neredeyse hareketsiz olarak algılandığı, 
tek bir sesin kimi zaman on dakika sürdüğü müzikler yazar. Bunun yanında, 
The Tortoise, his dreams and journeys (1964) ve The Well Tuned Piano (1965) gibi 
yapıtlarında farklı akort sistemleri de kullanır. Tekrarlarla zamanı askıya alan 
ve yavaş evrilen minimalist müzikler spektral besteciler için en önemli esin 
kaynaklarından  olacaktır.

Paul Hindemith, önemli kuramsal yapıtı Ses İşçiliği’nde armoni dünyasını akus-
tik fenomenleri temel alarak kurar. Gamları göreceli olarak uyuşumsuz ve uyu-
şumlu aralıklarla düzenler ve bu sistem onun 1930’lardan sonraki müziğinde 
belirleyici olur. Hindemith, gamları sadece armonik spektrumdan türetmez, 
iki sesin birlikte tınlaması sonucu oluşan ve frekansları bu iki sesin frekansla-
rının toplam ve farkı olan sonuç sesler’den de yararlanır.5 Cowell ve Partch gibi 
Hindemith’in de müzik kuramı akustik fenomenlere dayanır.

Olivier Messiaen, Technique de mon Language Musicale adlı yapıtında modal 
ve armonik prosesleri açıklarken doğal fenomenlere başvurur. Messiaen, ar-
monik spektrumun dördüncüden onbeşinciye kadar olan armoniklerinin eşit 
aralıklı akort sistemindeki yaklaşık seslerini içeren, iki oktav aralığında, sekiz 
perdeden oluşan bir rezonans akoru6 icat eder ve bu akoru yaşamının sonuna 
kadar bir çok yapıtında kullanır. Technique de mon Language Musicale’de Mes-

4 Gérard GRISEY, “Did You Say Spectral?”, Contemporary Music Review, 2.
5 Resultant tone, combination tone (İng)
6 Olivier MESSIAEN, The Technique of my Musical Language, 51. 
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siaen, armonik spektrumu kullanarak orta ses bölgesindeki üç sesli bir akorun 
üzerine uyuşumsuz perdeler ekler ve yine benzer şekilde orta ses alanındaki 
bir üç sesli akora, kalın ses bölgelerinde alt rezonanslar elde etmek için uyu-
şumsuz sesler ekler. Bunun yanında Messiaen, karmaşık tınılar yaratmak için 
metal vurma çalgıları, özellikle çanları, gongları ve tamtamı kullanır. Benzer 
şekilde, birçoğu Paris Konservatuvarı’nda Messiaen’ın öğrencisi olmuş Fran-
sız spektral bestecileri de armonik olmayan seslerin çalgılarla simülasyonunu 
yapacaklardır. Couleurs de la Cité Céleste’de (1963) trombonun pes pedal nota-
larına klarnetlerin tiz ses alanındaki üç sesli piano akorlar eklenir. Klarnetlerin 
sesleri bazen trombonun armonik spektrumundan alınmış bazen de trombon 
spektrumuna yabancı seslerden üretilmiştir. Trombon spektrumundan alınan 
sesler müzikteki trombon sesiyle birleşme eğilimindedir; yabancı sesler ise 
tınıda belli ölçüde distorsiyon yaratırlar. Burada Gérard Grisey’nin trombon 
spektrumunu simüle ettiği Partiels adlı yapıtıyla olan benzerlik ilginçtir. Fransız 
spektralcileri açık bir biçimde Messiaen’ın düşüncelerinden etkilenmişlerdir. 
Messiaen, aynı şekilde, kuş seslerini tınıyı olabildiğince aslına uygun olarak 
yeniden oluşturabilmek adına karmaşık akorlarla simüle eder. Burası spektra-
lizmde olduğu gibi, tını ve armoninin birleştiği bir noktadır. 

Messiaen, ek üst rezonans ve alt rezonansı kullanırken, piyanonun uç ses 
alanlarında benzer rezonansları kullanmış olan André Jolivet’den etkilenir. Jo-
livet aynı zamanda, üstüste gelmiş armonik spektrumları kullanır. Bu teknik 
daha sonra Tristan Murail’ın 13 Couleurs du Soleil Couchant adlı yapıtında da 
görülür. Jolivet ise spektralizmin öncüllerinden sayılan Edgar Varèse’in öğren-
cisidir. Varèse tını ve spektrum kavramlarına dayanan bir dizi yapıt besteler. 
Aralık içeriği, ses alanları ve çalgılaması kesinlikle tanımlanmış ses bloklarını 
içeren Intégrales (1924) adlı yapıtı bunların en tanınmışlarındandır.

Spektral müziğin bir başka öncülü olarak İtalyan besteci Giacinto Scelsi’den 
(1905-1988) mutlaka sözetmek gerekir. Scelsi’nin 1950’lerden sonraki yapıtla-
rında ses perdesi sayısının alabildiğine indirgendiği gözlemlenir. Özellikle, her 
bölümü ayrı ayrı tek bir nota üzerine yazılan, orkestra için Quattro pezzi sul una 
nota sola (Tek bir nota üzerine dört parça) adlı yapıt bunların en bilinenidir. Bu-
rada dinleyici, sesin doğuşkanlar, vurular (beats), sonuç sesler gibi ayrıntılarını 
fark etmeye zorlanır. Her ne kadar Scelsi, spektrumun unsurlarını orkestrada 
tekrar kurmasa da onun sese yönelik parçalayıcı, ayrıştırıcı yaklaşımı, müziği-
nin süreklilik taşıyan ve yavaş evrilen dokusu Fransız spektralcilerini etkiler. 
Murail, Scelsi ve onun sese yaklaşımı hakkında şöyle der:

 “.... Scelsi’nin isteği,  esas olarak ses spektrumunu ayrıştır-
maktı [de-compose]; sesleri birbirleriyle birleştirmek [compo-
se] (cum-ponere) değildi. (Castagnoli, 1987/1992, p. 259). Sesi 
spektrumuna ayrıştırmak [de-compose] şimdi “spektral” olarak 
adlandırılan kompozisyon yönteminin çıkış noktası için iyi bir 
tanımdır. Her ne kadar spektral müzik Scelsi’nin müziğinden so-
norite ve strüktür açısından çok farklı da olsa bu iki müziğin en 
azından bir ortak özelliği vardır: Ses fenomeni karşısındaki ben-
zer bir tavır. Müziğim (ve diğer spektral bestecilerin müziği) ile 
Scelsi’nin müziği arasındaki bağlantı, karşılaştırılabilir bir üslup 
ya da estetikten daha çok bu tavırdadır-.”7  

7 Tristan MURAIL , “Scelsi, De-compositore”, Contemporary Music Review,  24:2, 173-180
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Macar besteci György Ligeti’nin Atmosphères (1961), Lontano (1967)  gibi yapıt-
larındaki yavaş değişim ve sürekli evrilen dokular hem Grisey ve Murail’ı hem 
de daha sonraki spektral besteci kuşaklarını derinden etkiler. Grisey, Ligeti’nin 
müziğindeki genişletilmiş zaman ve süreklilik mevhumlarının kendisini etkile-
diğini söyler.8 

Dokusal müzik yazan ve ses kütlelerinin sürekli evrildiği yapıtlarında elektronik 
seslerle çalgısal seslerin füzyonunu yapan Friedrich Cerha’nın yapıtları da Scel-
si ile birlikte spektralizmin erken örneklerinden sayılabilir.

Karl-Heinz Stockhausen altı vokalist için Stimmung (1967) adlı yapıtında si 
bemol sesinin spektrumunu kullanır. Tek bir armonik spektruma altı insan se-
sinin spektrumları eklenir ve fonetik renklerle spektruma müdahale edilir. Her 
ne kadar bu yapıttaki armonik malzeme spektral bestecilerinkine benzese de 
seslerin evrimi ve müziğin akışı açısından yapıtın Fransız spektralizmiyle ilgisi 
tartışmalıdır. 

Elektronik müzik de spektralizmin en önemli esin kaynaklarından biridir. 
1950’lerden sonra, müzik teknolojilerindeki ilerlemeler bestecilere sese daha 
önce görülmemiş bir düzeyde müdahale olanakları vermiştir. Elektronik müzik 
bestecileri öncelikli olarak nota ve ses perdesi temelli müzik yazmak yerine 
müziğin sonik doğası üzerine yoğunlaşmışlardır. Elektronik müzikte kullanı-
lan bilgisayar temelli, karmaşık sinyalleri ayrıştırmaya yarayan istatistik tabanlı 
matematiksel bir işlem olan FFT9 analiz yöntemi, sinüs dalgalarını birbirine 
ekleyerek tını yaratmaya yarayan aditif sentez teknikleri ve bir ses sinyaline baş-
ka bir ses sinyali ekleyerek sesle ilgili farklı sonuçlar elde edilen modülasyon-
lar 1970’ler spektral bestecilerinin çalgısal müzikte kullanacakları yöntemler 
olacaktır. 1970’lerin başında Jussieu Üniversitesi’nden Emile Leipp ile akustik 
çalışan Gérard Grisey, başta Espaces Acoustiques serisi olmak üzere önemli ya-
pıtlarında bu analiz ve sentez yöntemlerinden yararlanacaktır.

Spektral Müzik ve Müzikal Zaman

Spektral müzikte her ne kadar ses spektrumu çok küçük ayrıntılarına kadar 
ses malzemesi olarak kullanılsa da ilk kuşak spektral bestecilerinin aslen uğ-
raştıkları kavram zaman kavramıdır. Gérard Grisey, Did you say spectral?10 adlı 
makalesinde spektral müziğin aslında zamansal orijinli olduğunu söyler:

 “Hiç kimsenin kromatik müzik yazmak için oniki ton tekniğini 
beklemediği gibi hiçbir müzisyen de ses spektrumunu kullan-
mak ve vurgulamak için spektral müziği beklemiyordu: nasıl di-
zilerin kromatizmle ilgisi yoksa, spektral müzik de bir ses rengi 
meselesi değildir.”11 
 “Spektral müziğin meselesi son derece genleştirilmiş bir mü-
zikal zamanı keşfetmek ve bir sesten diğerine geçişte en ince 
kontrol düzeyine ulaşmaktır.”12 

8 Gérard GRISEY, David Bündler ile söyleşi. http://www.angelfire.com/music2/
davidbundler/grisey.html (Çevrimiçi tarihi 7-2-2013)
9 Fast Fourier Transform (Fourier Hızlı Dönüşümü), Fransız matematikci ve fizikci 
Jean-Baptiste Fourier (1768-1830) tarafindan bulunmustur.
10 GRISEY, Gérard (2000),  “Did you say Spectral?”, Contemporary Music Review.
11 A.g.m., 2.
12 A.g.m., 1.
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Grisey’e göre serializm, yataylık ve dikeylik kavramlarını alt üst ederek armo-
ninin ve melodinin  parametrelerini birbirinden ayırmıştır. Dizisel müzikteki 
olasılıklar bellek için  engeller oluşturur; tonal müziğin dinleyicilerine sunduğu 
her türlü sürprizi, fazlalık ve farklılaşmayla gelen radikal değişimleri ortadan 
kaldırır. Dizisel müzik, ses perdesi parametresini nötralize eder; ancak yine de 
bu istemsiz nötralizasyon, monotonluğun önüne geçecek bir çok yeni teknik 
gereksinimine ve bestecilerin bu tekniklere yoğunlaşmalarına neden olur. O 
halde Grisey’e göre spektral müzikte radikal olarak farklı olan nedir? Grisey’e 
göre bu farklılık bestecinin, sesleri oluşturan kuvvetler yığınına ve seslerin or-
taya çıkması için gerekli olan zamana karşı geliştirdiği tavrındadır. Spektral 
müzik, zamanı müziğin temeli olarak görmeyen bütün formalizmlere radikal 
olarak karşı çıkar. Zamanı, zaman-dışı olarak nitelenmiş olan bir ses malzeme-
sine dışsal bir unsur olarak eklemeyi reddeder çünkü zamanı sesi oluşturan bir 
unsur olarak kabul eder. 

Murail, Grisey’e benzer bir şekilde, müziğin malzemesinin bir müzik notası ya 
da ses olmadığını, bir nota ya da sesin yarattığı duyum (sensation) olduğunu 
söyler.13 Bestecinin malzemesi, bir nesne olarak armonik spektrum değildir; 
malzeme bu spektrumun armonikliği (harmonicité) ve dönüşüm olanakları-
dır. Şu halde, eğer malzeme bir dönüşümse, o aynı zamanda formdur. Bu iki 
mevhum, malzeme ve form, özdeş durumdadır. Spektral yaklaşımda, tonalite 
ve eşit tamperemanın mirası olan a priori olarak bölünmüş ses alanlarına yer 
yoktur. Perdeler derecelerle değil frekansla ölçülür ve süreklilikleri spektrum 
tarafından kontrol edilir. Çerçevelendirilmiş her spektrum ya da oluşturulan 
her türlü gam herhangi bir ön kabulden değil bestecinin eyleminden ortaya 
çıkar. Form-malzeme ayrımı ortadan kaybolur, spektrum kendini melodi, ar-
moni, tını ve hatta ritim olarak modeller. Ses aynı zamanda hem form hem 
mikroform hem bir çalgısal konfigürasyon, hem de bir süreler topluluğudur. 
Spektrumlar sabit armonik alanlar değildir; kendi prosesleri vardır ve görü-
nümleri sürekli değişir. Her prosesin bir güzergahı vardır ve bütün prosesler 
yönelimseldir: Prosesler gerilim ve gevşeme, ilerleme ve durgunluk, beklenen 
ve beklenmeyen arasındadır. Müzikal nesne, onu ardışık olarak içe dönük 
zumlarla tanımlayan bütüncül bir yaklaşımla çevrelenmiş bulur kendini. Mu-
rail, malzeme, armoni ve formu içinde barındıran, spektralizmin proses kavra-
mını okçu metaforuyla açıklar: 

“okçu ve hedef tek bir prosesin iki uç noktasıdır….[sanatçı]nes-
neyi tarif etmeye çalışmaz fakat onun dünyaya işlenmiş duygu-
sunu yansıtmaya çalışır14.”  

Murail’a göre sanatçı, oku karşılayan hedefi deneyimleyendir. Ancak, Murail’ın 
bakış açısı, bir nesneyi parçalarına ayırmayıp onun yerine onu ardışık olarak 
çevrelediğini iddia ettiği, doğulu bakış açısından kaynaklanmaz. Murail dina-
mik müzik ve akışkan zaman kavramlarının batı kültüründe de var olduğunu 
bu nedenle de spektralizmin müzikal zamanını Doğu kültürlerine bağlamanın 
doğru olmayacağını da belirtir15.

13 Tristan MURAIL, “Target Practice”, Contemporary Music Review, 149. 
14 A.g.m,, 151.
15 A.g.m., 150.
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Grisey’nin Müzikal Zaman Kategorileri

Kavramsal (kronometrik) zamanla algısal (psikolojik) zamanı birbirinden ayı-
ran Gérard Grisey müziğin zamanını üç ayrı katmanda inceler:16

İlk kategori olan zamanın iskeleti (le squelette du temps), bestecinin, sesleri 
organize etmekte kullandığı zamansal bölünmelerdir. Bu altyapının ölçü birimi 
kronometrik zamandır. Ölçü, verili bir nabızla ilişkilendirilir ve periyodik bir 
referans noktası durumundadır. Bütün ritimlerin ölçüyle niteliksel bir ilişkisi 
vardır. (Kuvvetli zaman ve kuvvetsiz zaman kavramları buna örnek olarak veri-
lebilir.) Ritimler aynı zamanda, ölçüyle niceliksel bir ilişkiye sahiptir. (Bir ritmik 
değerin vuruştan uzun ya da kısa olması.) Ancak, referans gösterilebilecek bir 
nabız olmadığında, ritimden değil sürelerden bahsetmek gerekir. Bu durumda 
her süre, onu önceleyen ve ondan sonra gelen sürelerle olan ilişkisine göre 
niceliksel olarak algılanır. Süreler karmaşıklaştıkça onları algılamak da güçleşir. 
Niceliksel algı, bir müzik parçasının tümündeki süreleri algılayamaz; ancak 
kavramakta olduğu sürenin yanı başındakileri algılayabilir. Bu bağlamda Gri-
sey, tarih boyunca zamana mekânsal kavramlara ait oranlar uygulayan beste-
ciler hakkında eleştiriler yapmaktan geri durmaz,  mekânsal oranların çalışma 
yöntemi olarak kullanışlılığını teslim etmekle birlikte aslında çoğu zaman bu 
oranların algılanmalarının olanaklı olmadığını savunur. Ölçü tarafından periyo-
dik olarak bölünen zaman ile ritimleri periyodikliği ortadan kaldıracak şekilde 
yerleştirilmiş bir ölçüsüz zaman arasındaki farkın algılanabilirliğini sorgular. 
Hatta ölçülü ve ölçüsüz zaman ayrımının fenomenolojik farkındalıktan haber-
siz bir şefin icadı olduğunu söyleyerek Pierre Boulez’i eleştirir. Ters çevrilebilir/

16 Gérard GRISEY, “Tempus ex Machina: ‘A Composer’s Reflections on Musical 
Time’ ”, Contemporary Music Review, 239. 
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çevrilemez ritimler (Messiaen), ritmik simetri/asimetri (Boulez) operasyonel 
değerleri olsa da algılama açısından önemsizdirler. Grisey’e göre dinleyici, olu-
şan ânın simetrik bir ânını anlayamaz. Ölçülü zaman ve ölçüsüz zaman gibi 
ayrımların fenomenolojik değeri sınırlıdır. Yalnızca kısa ve basit ritmik hücre-
ler böyle bir sınıflandırmaya uygundur.  Dinleyicinin,  dinlediği yapıtın merke-
zinde, zamanın ortasında konumlandırıldığı bu anlayışlarda müzikal zamana 
mekânsal bir bakış vardır. Grisey, müzikte gerçek bir Kopernik devrimine ihti-
yaç olduğunu söyler.17

Bu noktada Grisey, süreleri sınıflandırmak üzere önerilen kısa-uzun, ikişerli-
üçerli, rasyonel-irrasyonel, simetrik-asimetrik gibi keyfi ve düalist kategorile-
rin yerine onlarla aynı derecede keyfi olmakla beraber, müzikal fenomenleri 
algılandıkları şekilde gösteren ve sürekliliğin kavranmasını olanaklı kılan bir 
karmaşıklık skalası önerir. Bu skalayla, aralıkların sınıflandırılmasında (uyu-
şumlu-uyuşumsuz) ve tınıların sınıflandırılmasında (armonik-inarmonik) bir 
continuum oluşturulabilir.

Periyodik bir fenomen, basit anlamda, en olası fenomendir. Periyodiklik, za-
man algısı için ideal bir referans noktasıdır ama Grisey’e göre hiyerarşik bir 
sistemin a priori temeli asla değildir. Grisey periyodikliği açıklarken nevroz ör-
neğini verir. Nevrozda da tekrar vardır. Bu tür periyodiklik, zamanı hiçleştirerek 
bir trans durumu yaratan Afrika müziklerinde görülebilir. Periyodiklik, zamanı 
askıya alarak bir duraklamaya yol açar ve anlama gücümüzü artırır.

Periyodik fenomenlerden sonra sürekli dinamik olanlar gelir. Hızlanma ya da 
yavaşlama, verilen bir süreye bir faktör eklemek, çıkarmak ya da bu süreyi belli 
bir faktörle çarpmak ya da ona bölmekle gerçekleşir. Sesin evrimini negatif ya 
da pozitif olarak yönlendiren bu ilerlemelerdir. Sürekli evrilen ses artık statik ya 
da nötr değildir, dinamiktir ve anlamla doludur. Psikolojik olarak, sürelerin hız-
lanması, onların giderek belirsizleşmelerini ve hafızadaki seslerin yok olmasını 
getirir: Hafızaya alınan en uzun olaylar en erken olanlardır. Hızlanma şimdiki 
zamanı daha yoğun hale getirir. Zamanın oku son hızda gitmekte, dinleyici 
henüz bilmediği bir şeye doğru sürüklenmektedir. Biyolojik zamanın ve mü-
zikal zamanın birbirine eklenmiş olan okları hafıza kaybına yol açar. Sürelerin 
yavaşlaması ise seslerin yok olmasına karşıttır. Hatırlanan en kısa olaylar en 
erken olanlardır. Yavaşlama beklenti yaratır ve aynı zamanda unutkanlığı den-
geler. Buradaki en belirgin yoğunluklar en erken olanlardır. Müzikal zamanın 
oku tam ters yöne dönmüştür. Dinleyicinin biyolojik saatinin yönü aynı yönde 
kaldığı için karşıt fakat aynı anda varolan iki yön arasındaki bir tür zamansal 
askıda bir dalgalanma gerçekleşir. 

Süreksiz dinamik fenomenler ise adım adım hızlanma-yavaşlama ya da pozi-
tif-negatif süreksizlikten ortaya çıkan istatistiksel hızlanma-yavaşlama ile ger-
çekleşir. Eğer değişim eğrisi çok uzun olursa ânın sürprizi sekansın yönünden 
daha çok ilgimizi çeker. Dinamizm arttığında öngörülemezlik azalır.

Süreklilik skalasındaki bir sonraki kategorideki fenomenler istatistiksel feno-
menlerdir. Kesin süreksizlikte dikkatimiz ancak son derece sınırlı bir zamana 

17 A.g.m., 243. 
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yoğunlaşabilir. Ama Grisey, bu kesin süreksizlikte dahi  süreklilik adacıkları 
organize etmek gerektiğini  söyler.

En son kategori olan pürüzsüzlükte (smooth) ise ritim, benzeşme ve her türlü 
zamansal bölünme ortadan kalkar. Burada Grisey, bir sürenin ritmik bir kom-
binasyona uyup uymadığının anlaşılabilirliğini sorgular.

Zamanın iskeletini açıkladıktan sonra Grisey, zamanın bedeni (la chair du 
temps) adını verdiği kavrama geçer. Grisey’e göre zamanın bedeni, zamanın 
ses malzemesiyle ilişkisindeki anlık algıda ortaya çıkar, herhangi bir zamansal 
yapı ile onun ses tarafından maddeleştirildiği ânın göreliliğinde anlaşılabilir ve 
müzikal zamana daha niteliksel bir bakış açısını gerektirir. Aynı zamansal iske-
let bu katmanların niteliğine ve dağılımına göre farklı şekillerde örtülebilir. Söz 
konusu olan sadece ses değil sesler arasındaki farklardır . Bu durumda beste-
cinin en önemli malzemesi ön-işitilebilirlik (pre-audibility) derecesidir. Grisey 
ön-işitilebilirlikten bahsederken zamanın doğrudan bestelenmesini yani algıla-
nan zamanın kronometrik zamana karşıt olarak bestelenmesine gelir. Zamanı 
cisimleştiren tekil bir ses değil, bir ses ve onun komşusu olan ses arasındaki 
fark ya da farksızlıktır. Bir başka deyişle bilinenden bilinmeyene geçiş ve her 
sesin getirdiği enformasyon miktarıdır. Zaman, ikinci sesin öngörülebilirlik 
derecesine göre  farklı hızda akar. Kronometrik zaman ortadan kalkmaz ama 
algı zamanın çizgisel yönünü gölgeleyebilir. Ani olaylar ise zamanın doğrusal 
açılımını bozar ve belleğimizde şiddetli bir izlenim bırakır. Zaman sıkışmıştır, 
müzikal söylemin şeklini anlamamız zorlaşır. Öte yandan, kolayca öngörüle-
bilen olaylar silsilesi algı için geniş bir alan yaratır. En küçük olay büyük önem 
kazanır, zaman genişlemiştir. İşitsel yetimizi mikrofonik dünyayı algılamak için 
keskinleştirdiğimizde zamansal algımız daha uzun sürelere gereksinim duyar. 

Grisey, iç dinamizme odaklandıkça melodi, armoni, vurgu, ritmik hareket gibi 
yapılara odaklaşmanın zorlaşıp zorlaşmadığı sorusunu sorar. Burada algının 
göreliliği, algılayan için geleneksel müzikal söylemde bir duraklama, asılı kal-
ma hissi yaratabilir. Bununla birlikte tek bir algı tipine bağlı olmayan yapılar 
da hayal edilebilir. Zamansal yapılar değişime bağlı olarak esneklik kazanırlar. 
Yapısal olabilen bu ileri-geri zum oyunu, seslerin mekânsal yoğunluğuna ve 
sürelerine bağlı olan yeni bir ses dinamiği üretebilir.

Zamanın derisi (la peau du temps) ise müzikal zamanla dinleyicinin zamanı 
arasında bir iletişim bölgesidir ve bestecinin müdahalesine tümüyle açık değil-
dir. Zamanı kompoze etmede ve algılamada iki yaklaşımdan sözedilebilir. Bu 
yaklaşımlardan birincisi, ânın ve ses fenomeninin anlık olarak belleğe alınma-
sını önemser. Diğeri ise dinleyicinin uzun bir zaman periyoduna yayılmış olan 
müzikal söylem unsurlarını toparlayıp organize ettiği bilişsel bellek unsurlarını 
önemser. Bu iki yaklaşım da yapısal olabilir. Birinci durumda form ânın geniş-
lemiş halidir. İkincisinde ise bütün, a priori olarak formüle edilmiştir;  an ancak 
bu bütünün bir sonucu olarak dikkate değerdir. Böylece, şimdiden geçmişe 
doğru giden ve ilerlemesiyle sesleri önemsizleştiren bir zamansal perspektifle 
karşı karşıya kalırız. Zaman içinde en uzak olan, bellekte de en az kalandır. 
Ancak insan bir evrim sürecinin varlığıdır ve sürekli hareket halindedir. Algı da 
bu enformasyon yükü içinde bazı seçimler yapar. Besteci, bilişsel beklentideki 
kalıcı bozulmayı engellemek için tekrarlardan, belleğe yerleşecek ani değişim-
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lerden, çok yavaş değişen ardışık strüktürlerden yararlanır, olağan zamanla 
müzikal zamanın birbirine değdiği başlangıç ve bitiş noktalarına önem ve-
rir. Bunun yanında, algılayanın zaman duygusu onun kendi dilindeki, sosyal 
grubundaki, kültür ve uygarlığındaki birçok zamanla ilişki içindedir. Grisey’e 
göre yarı-tanrı besteci, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, kendisinin öteki olduğu-
na inanır ve dinleyiciyi de onun yaratmasına olanak tanıyan ütopyanın içinde 
görür. Bir yandan, ideal dinleyicinin algısının sınırlarını, kültürünü, alabilirliği-
ni ve psikofizyolojik durumunu bilmeye olanak yoktur. Dinleyicinin belleğine 
kazınanlar, onun kendi zaman duygusuyla kompozisyonun zaman duygusu 
arasında kurulan ilişkiler, iletişimler ve tesadüflerdir. Gerçek müzikal zaman 
yalnızca sonsuz sayıda farklı zamanın alışverişte bulunduğu ve çakıştığı yerdir.

Spektral müzik, yaygın kanının aksine, spektrumu yalnızca bir ses malzemesi 
olarak görmez. Spektralizm, yirminci yüzyılda ilk kez bir akım olarak, müzikal 
zamanı besteciliğin merkezinde tanımlar. Temel meselesi malzemeyle değil 
müzikal zamanladır ve algı fenomenolojisine odaklanır. Sesin, armoninin ve 
tınının varlığını bir olarak kabul eder, zamansal bir fenomen olan sesin ve do-
layısıyla zamanın kendisini bir form nesnesi olarak görür. Bu bağlamda, beste-
cilik pratiği ve malzemesi büyük bir dönüşüm geçirir: eşit aralıklı akort sistemi 
terkedilir, beyaz gürültüden sinüzoid seslere kadar her türlü ses müziğe dahil 
olur, yeni çalgısal sentezler yeni performans pratiklerine yol açar, yeni ezgisel 
ve ritmik yapılar keşfedilir, ritmler, süreler ve bunların algısı üzerine keşifler ya-
pılır. Doğan, süregiden, kendi kendini üreten ve yok olan “canlı bir organizma” 
olarak ele alınan ses, müziğin içine bir bütün olarak dahil olur. 
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Özet

Bu çalışmada İtalyan yönetmen Luchino Visconti’nin Venedik’te Ölüm (Morte 
a Venezia) filmi güzellik, aşk ve ölüm temaları bağlamında incelenmektedir. 
Aschenbach karakteri üzerinden burjuva kültürünün yozlaşması ve ahlaki de-
ğerlerin çökmesi eleştirilmiş ve insanoğlunun yaradılıştan gelen ilahi sevgiye 
kavuşma ve kurtuluşa ulaşma isteği filmden örneklerle işlenmiştir. Ayrıca film-
de kullanılan müziklerin; nota ve sözlerden yapılan alıntılarla konuya uygunlu-
ğu incelenmektedir. 

Abstract

In this study, the Italian Director Luchino Visconti’s film named “death in Ve-
nice” is examined in the context of the beauty, love and death themes. Over 
the character of Aschenbach, bourgeois culture of corruption and the collapse 
of moral values are criticisized and Mankind’s desires coming from its birth 
reaching the salvation and reaching the love are discussed with the examples 
from the movie. Also,the appropriateness of the music in the movie and the-
me is analyzed quotations of notes and lyrics from movie.

Giriş
Sinema tarihi konusunu edebiyattan alan sayısız uyarlamalarla doludur. Bu 
uyarlamaların başarılı ve kalıcı olup olmadığı, tüm sanat dallarında olduğu 
gibi zaman içerisinde kendini göstermiştir.  Söz konusu yazımızda da hem 
edebiyat hem de sinema tarihinde iz bırakmış Venedik’te Ölüm adlı eser ince-
lenecektir. 

Ünlü Alman yazar Thomas Mann’ın (1875-1955) 1912 yılında yayınlanan 
Venedik’te Ölüm adlı eseri, 1971 yılında İtalyanların usta yönetmeni Luchino 
Visconti (1906 -1976) tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Küçük sayılabi-
lecek farklar dışında Visconti’nin Mann’ın eserine büyük ölçüde sadık kaldı-
ğını söylemek yanlış olmaz. Yazarın eserde anlatmak istediği tüm detayları; 
yönetmen de sinemanın sağlamış olduğu geniş imkânlarla sunmak istemiş 
ve böylece sinema tarihinin en önemli eserlerinden biri ortaya çıkmıştır. Film; 
romanda da anlatıldığı üzere temel olarak aşk, yalnızlık, ölüm, tutku ve güzeli 
arayış gibi temaları işlemektedir. Diyalogların az kullanıldığı filmde uzun plan 

Visconti’nin Venedik’te Ölüm Filmi 
Üzerine Bir İnceleme
A Review About Visconti’s Film 
Death in Venice

Bora BİLGİN*
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çekimleri, sürekli derinlik yaratan ışık kullanımı,  dış plan çekimlerinin insanın 
iç dünyasını yansıtan unsurlara dönüştürülmesi bağlamında oluşturduğu at-
mosfer ve yoğun müzik kullanımıyla sinema dili en üst seviyeye çıkarılmıştır.

Thomas Mann ve Venedik’te Ölüm 

Filmin değerlendirmesine geçmeden önce Thomas Mann’ın hayatından ve 
kendi açıklamalarıyla Venedik’te Ölüm’den bahsetmek yerinde olacaktır. Bu bil-
giler elde edilirken Mann’ın 80. doğum günü münasebetiyle, 1955 yılında yö-
netmen Heinz Huber tarafından hazırlanan ve özgün ismi Thomas Mann: Ein 
Dokumentarbericht über Leben und Werk (Thomas Mann: Hayatı ve Çalışmaları 
Üzerine Bir Belgesel) olan belgeselden yararlanılmıştır.1   

Thomas Mann çok köklü bir Alman burjuva ailesinden gelmektedir. Aile bü-
yükleri hem sermaye hem de siyaset alanından seçkin kimselerdir. Dolayısıy-
la yüksek burjuva ahlakı ve terbiyesiyle yetişmiştir. II. Dünya Savaşı yıllarında 
Almanya’yı terk eden Mann, savaş sonrası tekrar Almanya’ya geri dönmüş ve 
romanları okunmaya başlanıp belli bir maddi seviyeye ulaştıktan sonra Mü-
nih’teki eski evine geri dönmüştür. 

Mann’ın kaleme aldığı eserler, her zaman kendi hayatıyla iç içe olmuştur. 
Buddenbrooks (1901) adlı eserinde sanayici bir ailenin yükselişi ve çöküşünü 
anlatırken kendi ailesinin hikâyesini anlatmış, Tonio Kröger (1903) adlı uzun 
hikâyesinde de hayatı boyunca yaşamış olduğu yalnızlık duygusunu işlemiştir. 
Mann hayatının ilk dönemlerinden itibaren içinde bulunduğu gösterişli bur-
juva yaşantısının arka planındaki çürümüşlüğü ve yozlaşmayı fark etmiştir. 
Ailesinin maddi olarak her şeyini kaybettiği bir dönemde Mann’ın ruhsal ve 
manevi yükselişi başlamıştır.

Thomas Mann Venedik’te Ölüm’ü II. Wilhelm (1888-1918) döneminde yazmış-
tır. Bu dönem Almanya’nın dışardan çok güçlü görünüp içerden çökmeye baş-
ladığı, bütün değerlerin ve kazanımların kaybolmaya yüz tuttuğu bir dönemdir. 
Öyle ki Mann, daha sonra 1939’da kaleme aldığı Bruder Hitler (Birader Hitler) 
başlıklı makalesinde Nazi iktidarını eleştirerek Almanya’daki acı tabloyu göz-
ler önüne serecektir. Böylelikle Venedik’te Ölüm Nazi Almanya’sının habercisi 
konumuna gelecektir. Ahlaken çökmüş olan sanatçı yani Adolf Hitler (1889-
1945), faşist Almanya’nın temsilcisidir. Diğer yandan Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) ve Friedrich von Schiller’i (1759-1805) örnek alan şair ve 
düşünürlerin ülkesi olan Almanya’nın temsilcisi de Thomas Mann’dır. Fakat 
Mann, romanı yazdığı dönemde bu sosyo-kültürel ve ekonomik çöküşün sa-
dece Almanya’da değil tüm Avrupa’da olduğunu fark etmiştir. Romanı yazdığı 
sıralarda bir liman kenti olan Lübeck’te yaşayan Mann, romanda bu bölgeyi 
Venedik ile değiştirmiştir. Bunun sebebi Rönesans’ın en önemli merkezlerin-
den biri olan Venedik’in 20.yy.’ın başında gelmiş olduğu noktayı göstermektir. 
Belgeselde Lübeck için Mann’ın “ruhunun şekillendiği yer” ifadesi kullanıl-
maktadır. Bilindiği gibi roman da Venedik’te sahildeki bir otelde geçmekte-
dir. Thomas Mann için deniz; sonsuzluk, hiçlik ve ölümü ifade etmektedir. 
Bu ölüm; kabullenilmeyen, korkulan bir ölüm değil kurtuluşa götüren, arzu 
edilen ve adeta vecd içinde tanımlanabilen bir ölümdür. Mann’a göre insana, 

1 Belgeselin ilgili bölümlerinin çevirisi Prof. Gülper Refiğ tarafından yapılmıştır. 
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diğer maddesel varlıklardan farklı olarak öyle bir madde eklenmiştir ki bunu 
hiçbir laboratuvar kavrayamamış ve çözümleyememiştir. O, eklenen şeylere 
akıl, kültürleşme yeteneği demekle eksik tanım yapıldığını, insanı öteki tabiat 
varlıklarından ayıran en önemli özelliğin ölümlülüğü bilmesi olduğunu belirt-
mektedir.2 

Belgeselde Mann’ın evinde sadece Richard Wagner (1813-1883) plakları bulun-
duğu ve en sevdiği eserin bestecinin Tristan ve Isolde adlı eseri olduğu anlatı-
lır. Venedik’te Ölüm’ün, Mann’ın Tristan ve Isolde’si olduğu vurgulanır. Bilin-
diği gibi bu opera Wagner’in Budizm etkisinde yazdığı bir eseridir. Nitekim 
Mann’ın çalışma masasında Buda heykelinin sürekli bulunduğu ayrıca belirtil-
mektedir. Thomas Mann’ın hayatında üç önemli idolü vardır. Bunlar Friedrich 
Nietzsche (1844-1900), Arthur Schopenhauer (1788-1860) ve Wagner’dir. Bize 
göre bu üç ismin ortak özelliği Budizm gibi Doğu dünyasının değer kaynakla-
rına ve yaşam felsefesine vermiş oldukları önemdir. 

Thomas Mann, eseri öncelikle Goethe hakkında bir öykü olarak tasarlamıştır. 
Eserin konusunu da Goethe’nin ileri yaşta Marienbad adlı kentte yaşadığı bir 
aşk hikâyesi olarak seçmiştir. Ancak konu özelden genele doğru bir gelişme 
göstermiş ve Goethe model alınarak oluşturulan Gustav von Aschenbach ka-
rakteri üzerinden II. Wilhelm dönemi eleştirilerek sanat ve sanatçı sorununu 
işlemiştir. Bu bağlamda aşk ve esere adını veren ölüm teması ön plana çık-
mıştır.3 Antik mitolojiye göndermelerde bulunan ve mitolojik motifler kullanan 
yazar bu anlamda Nietzsche’den etkilendiğini vurgulamış ve Aschenbach ka-
rakteriyle betimlediği kişinin Nietzsche olduğunu belirtmiştir. Nitekim romanı 
da Nietzsche’ye ithaf etmiştir. 

Venedik’ te Ölüm’ ün başka bir özelliği de onun bir  “künstlerroman” ör-
neği olmasıdır. Bireyin kendini yetiştirmesini ve bilinçlenmesini anlatan 
“bildungsroman”ın (yetişme çağı romanı) özel bir biçimi olan “künstlerro-
man” (sanatçı romanı) bir sanatçının çocukluk yıllarından başlayarak büyü-
mesini, yetişmesini, sanatçı olmaya karar verişini anlatır. Bu roman tarzında 
yazar, ana karakteri kendi ile özdeşleştirdiği ve kendi bunalımını yansıttığı bir 
insan olarak kurgular ve bu insan da bir “sanatçı” olur. Kurgulanan bu sanatçı 
eserin sonunda mutlaka ölür. Böylece yazar aslında kendi yeniden doğumunu 
gerçekleştirmiş, üretkenliğini yeniden kazanmış olur.4 

Vicsonti ve Venedik’te Ölüm 

Orijinal metinde Gustav von Aschenbach bir yazar olsa da Visconti filmde 
Aschenbach’ı bir besteci olarak göstermiştir. Visconti’nin bu tercihinin sebe-
bini yine Thomas Mann’da bulmak mümkündür: Mann, Aschenbach karakte-
rinin yüz hatlarını romanın yazılmasından bir sene önce ölen, besteci Gustav 
Mahler’den (1860-1911) almıştır.5 Visconti de buradan yola çıkarak ve Mahler’e 

2 Damla ERİM, “Bir Thomas Mann İncelemesi” http://www.ekopolitik.org/public/
printnews.aspx?id=5511, Erişim Tarihi: 15.02.2013.
3 Kasım EĞİT, Venedik’te Ölüm-Thomas Mann “Sanatçının Trajik Çıkmazı” http://www.
dipnotkitap.net/OYKU_ve_NOVELLA/Venedikte_Olum.htm, Erişim Tarihi: 15.02.2013.
4 Bkz.(2), ERİM.
5 Celâl ÜSTER, Güzellik Kalıcıdır, http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radi
kalDetayV3&ArticleID=854994&CategoryID=40, Erişim Tarihi: 15.02.2013. 
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duyduğu hayranlığı da ekleyerek filmdeki Aschenbach karakterini bir besteciye 
dönüştürmüş ve filmin müziklerini de aynı bestecinin eserlerinden seçmiştir. 

Film, Thomas Mann’ın deniz ile ilgili görüşlerini destekleyecek nitelikte son-
suzluk hissi uyandıran uçsuz bucaksız bir deniz manzarası ile başlar. Ardından 
Venedik’e doğru yaklaşmakta olan Esmeralda isimli gemi ile birlikte yorgun 
bir halde güvertede kitap okuyan ve asaleti her halinden anlaşılan Gustav von 
Aschenbach karakteri görünmektedir. Gemi Venedik’e yaklaştıkça kamera açısı 
gemiden şehre doğru kaymakta ve bize Venedik’in içler acısı halini göstermek-
tedir. Şehrin üstü sisle örtülmüş, liman ve binaları bulanık bir halde sahne-
lenmiştir. Filmin bu giriş sahnesi Mahler’in 5. Senfoni’sinin 4. Bölümü olan ve 
Adagietto başlığını taşıyan müzikler eşliğinde sunulmaktadır (Nota Örneği1)6. 
5.Senfoni Mahler’in 1902 yılında tamamladığı matem havasını, üzüntüyü, öz-
lemi ve avuntuyu yansıttığı bir eseridir.7 Senfoni, filme ve konuya uygun bir 
şekilde Cenaze Marşı bölümü ile başlamaktadır.  

Nota Örneği 1. Gustav Mahler, 5.Senfoni’nin Adagietto başlığını taşıyan 4. Bölümünün birinci ve 

beşinci ölçüleri arası, orkestra transkripsiyonu, birinci keman partisi.

Aschenbach; gemiden indiği esnada yanına beyaz takım elbiseli ve yüzünde-
ki kırışıklığı aşırı bir makyajla örtmeye çalışmış, ince bıyıklı yaşlı bir İtalyan 
yanaşır. Bu İtalyanın, kendisiyle alay etmesine ve kaba konuşmalarına maruz 
kalır. Yaşlı İtalyan Aschenbach’la Venedik’e geldiği için dalga geçmekte, iyi va-
kit geçirmesini dileyerek, “Bu hizmetkârınızı unutmayın efendim” diyerek eğ-
lenmektedir. Çünkü Venedik bu görüntüsüyle tatil için gelinebilecek belki de 
en son yerdir. Aschenbach, adamın bu tavrına bir anlam veremez ve O’ndan 
adeta tiksinti duyarak uzaklaşır.

Aschenbach, Münih’ten Venedik’e tatil için gelmiş ve Des Bains isimli lüks bir 
otelde deniz manzaralı güzel bir odaya yerleşmiştir. Filmde zaman zaman flash 
back denilen sahnelerle Aschenbach’ın sanatçı dostu Alfred ile sanat, sanatçı, 
güzellik, estetik üzerine geçmişte yapmış olduğu sohbetler gösterilmektedir. 
Bu sahnelerin ilkinde Aschenbach’ın geçirdiği bir kalp kriziyle kalbinin artık 
zayıflamış olduğunu öğreniriz ve Aschenbach kum saati üzerinden zamanı ta-
nımlarken Alfred piyanoda yine 5.Senfoni’nin Adagietto bölümünü çalmaktadır 
(Nota Örneği 1). Aschenbach’ın kalbinin zayıflaması ve film boyunca bitkin bir 
şekilde görünmesi; Mann’ın görüşlerine uygun olarak, temsil ettiği burjuvazi-
nin artık can çekişmesinin bir göstergesidir.

Aschenbach akşam yemeği için odasından lobiye inmeden evvel geçmişte kay-
bettiği karısının ve kızının resimlerini öperek odadan ayrılır. Mahler’de bilindi-
ği gibi kızı Maria’yı 1907 yılında difteriden kaybetmiştir. Aschenbach’ın gençlik 
yıllarına ait sahnelerde kızı ve eşi ile mutlu bir aile tablosu resmedilmektedir. 
Visconti özellikle bu sahnelerde tamamen Mahler’i tasvir etmektedir.

6 http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/59/IMSLP112218-
SIBLEY1802.15744.5017-39087009455124score.pdf, Erişim Tarihi: 15.02.2013.
7 İrkin AKTÜZE, Müziği Okumak, 1343.
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Akşam yemeği için lobide beklerken kusursuz bir güzelliğe sahip olan Tadzio 
ile karşılaşır ve bu ilahi güzellik karşısında Tadzio’nun cezbedici etkisine kendi-
sini kaptırır. Polonyalı, burjuva bir aileye mensup olan erkek çocuk Tadzio, dört 
kardeşin en büyüğüdür. Tadzio, Aschenbach için ideal güzelliğin somutlaşmış 
bir şeklidir. Aschenbach bu tanrısal güzelliği sadece seyretmekle yetinmekte-
dir ve film boyunca Tadzio ile Aschenbach arasındaki sessiz diyalog bu şekil-
de başlamış olur. Aschenbach, Tadzio’nun uyandırdığı bu etkiyle “güzel”in ve 
“tutku”nun esiri olurken ruhu altüst olur ve çok önemsediği burjuva değerleri 
çökmeye başlar. Aschenbach ve Tadzio arasındaki bu bakışmaların başladığı 
sahnede otel orkestrası, Franz Lehar’ın Şen Dul adlı operetinden 3. Perdeye ait 
Lippen Schweigen (Sessiz Dudaklar) başlığını taşıyan, Hanna ve Danilo’nun aşk 
düetini çalmaya başlar (Nota Örneği 2)8. Bu operetin ilk temsili 1905 yılında 
Viyana’da yapılmıştır ve kısa zamanda tüm dünyada haklı bir üne kavuşmuş-
tur. Burada bu eserin seçilmesinin sebebi sadece görüntüye olan uygunluk 
değil aynı zamanda 20.yy.’ın başlarındaki burjuva sınıfının müzik beğenisini 
de yansıtmasıdır.

Nota Örneği 2. Franz Lehar, Şen Dul operetinin 3.Perdede bulunan Lippen Schweigen (Sessiz Du-

daklar) başlıklı bölümün on beşinci ve yirmi ikinci ölçüleri arası, piyano transkripsiyonu.

Bu konuda belirtilmesi gereken diğer bir husus da Thomas Mann’ın yüksek 
burjuva ailesi olarak doğrudan Avrupalı olmayan Polonyalı bir aileyi göstermiş 
olmasıdır. Kaybolan burjuvazinin adeta son kalıntılarının bile İtalya’da veya 
Almanya’da olmadığını, ümit veren yeniden doğuşun Avrupa dışında bir yer-
den olacağını anlatmak istemiştir.

Aschenbach, her geçen gün kendisini daha da kötü hissetmekte ve huzur-
suzluğu artmaktadır. Venedik, Aschenbach’ın sağlığını olumsuz etkilemekte-
dir. Bir bahane ile otelden ayrılmak ister. Otelin yemek salonundan çıkarken 
Tadzio ile karşılaşır ve o anda tekrar 5.Senfoni’nin Adagietto bölümünün ana 
teması duyulur (Nota Örneği 1). Hatta Aschenbach o anda sadece kendisinin 
duyabileceği bir şekilde Tadzio’ya veda eder. Ardından Aschenbach’ı aynı fon 
müziğinin devamında gondolla istasyona giderken görürüz. Bu sahne, filmin 
giriş sahnesindeki Venedik’e gelişi hatırlatmaktadır. Filmi iki perdelik bir opera 
formunda düşünürsek bu sahne filmin birinci perdesinin final sahnesidir.

Ancak tren istasyonunda bagajının yanlış trene verilmesinden dolayı Aschen-
bach Münih’e gitmeyi reddeder ve eşyalarını geri alana kadar Venedik’te kal-
maya karar verir. Tam o esnada fonda yine 5.Senfoni’nin Adagietto bölümü 
duyulmaktadır (Nota Örneği 1). Senfoninin duyulmasıyla filmin ikinci bölümü 
başlamış olur. Aschenbach, isteği dışında gelişen bu olay karşısında içten içe 

8 http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0d/IMSLP116585-PMLP25139-
Lehar_-_Die_lustige_Witwe_VSDe_UNC.pdf, Erişim Tarihi: 15.02.2013. 
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çok memnun olur ve hemen otele dönmeyi ister. Bu sırada istasyonda veba-
dan dolayı bir adamın yere yığılmasına ve son anlarını yaşamasına tanık olur. 
Ölmek üzere olan bu adam adeta Aschenbach’a Venedik’te kalırsa öleceğini 
haber vermektedir. Ancak Aschenbach için “Tadzio, Venedik’te ölmek için en 
güzel sebeptir”9 ve keyifli bir şekilde otele geri döner. Aynı odasına yerleşir ve 
denizi seyretmeye koyulur. Tadzio, O’nu görmese de Tadzio’ya elini kaldırarak 
selam verir. Filmin başından beri yüzü hiç gülmeyen Aschenbach, otele geri 
dönüp Tadzio’yu gördüğü için çok sevinçlidir. Yüzünden tebessüm eksik ol-
mamaktadır. Bu sahnelerle birlikte Aschenbach, eşi ve kızı ile birlikte geçirdiği 
mutlu günleri de hatırlamaktadır. Tüm bu sahnelerde 5.Senfoni’nin Adagietto 
bölümü duyulmaktadır (Nota Örneği 1).

Aschenbach ertesi gün kumsalda Tadzio’yu seyrederken birden içinden gelen 
bir ilhamla kağıtlarını çıkarıp beste yapmaya başlar (Resim 1)10. O sırada fonda 
Mahler’in 1896 yılında tamamladığı 3.Senfoni’sinin 4. Bölümü duyulmaktadır 
(Nota Örneği 3). Çok ağır ve gizemli bir havayla insanın anlatıldığı bu bölüm 
için Mahler, “insanların bana anlattığı” başlığını seçmiş ve solo olarak Alto 
sesi kullanmıştır. Bu bölüm, Nietzche’nin Zerdüşt Dedi ki! adlı eserinden alın-
mış dizelerden oluşmaktadır:

“O Mensch! Gib Acht!  “Ey insan, dikkat et!
Was spricht die tiefe Mitternacht? Karanlık gece yarısı ne diyor?
Ich schlief, ich schlief,  Uyuyordum, uyuyordum.
aus tiefem Traum bin ich erwacht: Derin rüyadan uyandım.
Die Welt ist tief,   Dünya derin.
und tiefer als der Tag gedacht. Gündüz düşünüldüğünden daha derin.
Tief ist ihr Weh,   Acısı derin
Lust tiefer noch als Herzeleid. Haz, kalp acısından daha derin.
Weh spricht: Vergeh!  Elem der ki:Zeval11 bul!
Doch all’ Lust will Ewigkeit, Fakat her haz sonsuzluk ister.
will tiefe, tiefe Ewigkeit!”12   Derin, derin bir sonsuzluk ister.”13 

Resim 1. Venedik’te Ölüm filminden bir sahne 

9 Bkz.(2), ERİM.
10 Luchino Visconti, Morte a Venezia filmi, saat 1, dakika 7, saniye 17.
11 Yok olma, yıkım, son.
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._3_(Mahler)#Fourth_movement, 
Erişim Tarihi: 15.02.2013
13 Friedrich NIETZSCHE, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Çev. Korkut ATA,  142.
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Nota Örneği 3. Gustav Mahler, 3.Senfoni’nin 4. Bölümü, on ikinci ve on yedinci ölçüler arası, 
orkestra transkripsiyonu.

Visconti bu sahnede kullandığı 3.Senfoni’nin 4. Bölümü ile hem Thomas 
Mann’ın Nietzche’ye olan yakınlığını göstermiş hem de Aschenbach’ın 
Tadzio’yu izlerken hissettiği düşünceleri betimlemiştir. Bu fon müziği devam 
ederken ilerleyen sahnelerde Aschenbach, tan vaktinde kabusla uyanmakta, 
odasının penceresinden güneşin doğuşunu seyretmekte ve sabah olunca da 
Tadzio’yu kumsalda takip etmektedir.

Bu müziğin hemen ardından sahne otelin lobisine çevrilir ve Tadzio lobideki 
piyanoda Ludwig van Beethoven’ın (1770-1828) Für Elise adlı piyano eserinin 
melodisini çalmaktadır. Aschenbach lobide Tadzio’yu dinlemektedir fakat çok 
bitkin ve halsiz görünmektedir. Tadzio’nun çaldığı bu fon müziği eşliğinde, 
otel görevlisine şehirdeki bu salgın hastalığı sorar fakat görevli Aschenbach’ı 
otelden kaçırmamak için herhangi bir hastalık durumunun olmadığına 
Aschenbach’ı ikna etmeye çalışır. Filmde kendini fazlasıyla hissettiren bu ölüm 
ağırlığı, kente gelen veba salgınıyla birlikte daha fazla hissedilmektedir. Bu has-
talık; gösterişli, rengârenk ve zengin burjuvazi ile birlikte sisteme de güçlü 
eleştiriler getirmektedir. Salgından haberdar olan kent ve otel yöneticileri, tu-
ristleri korkutma ihtimalini göz önünde bulundurarak kenti kuşatan salgından 
kimseye bahsetmezler. Para merkezli bir sistemde burjuvazinin içinde bulun-
duğu çaresizlik gözler önüne serilmektedir. Aschenbach her ne kadar otelden 
ayrılmayı istiyor gibi görünse de aslında ayrılmak istememektedir. Nitekim 
oteli terk edemez ve ölümcül güzelliği, ölümcül salgına tercih ederek tutkusu-
nun peşinden gider. Fonda kullanılan Für Elise teması Aschenbach’a geçmişte 
gittiği bir genel evi hatırlatır. Piyanoda Für Elise’i çalan Esmeralda14 ismindeki 
hayat kadınının Tadzio’ya benzerliği şaşırtıcıdır. 

Artık Aschenbach, Tadzio’yu adım adım takip etmektedir. Şehrin içindeki bir 
kilise ayininden sonra Tadzio’yu takip eden Aschenbach, Venedik’teki berbat 
duruma şahit olur. Sokaklarda hiç kimse yoktur ve görevliler tarafından şehir 
ilaçlanmaktadır. Fakat buna rağmen Venedik Belediyesi’nin herhangi bir sorun 
olmadığına dair astığı afişler her yerde görünmektedir. Tıpkı Mann’ın düşün-
düğü gibi Rönesans’ın ortaya çıkması ve gelişmesinde çok önemli bir merkez 
olan Venedik artık çürümekte ve eski gösterişli günlerini kaybetmektedir. Asc-
henbach da tıpkı Venedik şehrinin sokakları gibi karanlığa sürüklenmektedir.

14 Esmeralda, Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu adlı romanında, Fransız bir 
çingene olan ve erkekleri kendine âşık eden, günahkâr ve lanetli kadın karakteri.
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Bir akşam, sokak çalgıcıları halk ezgilerinden şarkılar çalarak otel müşteriler-
den dilenmek niyetiyle otelin bahçesine gelirler. Rönesans müziğini yaratan 
büyük ustalar yerlerini sokak dilencilerine bırakmıştır. Bu çalgıcılar; söyledikleri 
şarkılar ve hareketlerle, Avrupa’nın kuzeyine kadar çekilmiş olan burjuva kül-
türüyle alay ederler. Şehir hastalıktan boşalmış durumdayken otel misafirleri 
olanlardan habersiz, normal yaşantılarını sürdürmektedir. Üstelik sokaktaki bir 
çok insan gibi müzisyenin de hasta olduğu yüzünden ve her halinden anlaşıl-
masına rağmen, oteldeki müşteriler bu durumu dahi anlamadan eğlencelerine 
devam etmektedir. Bu sahnede Des Bains otelinin geçmişiyle ilgili ayrı bir gön-
derme vardır. İtalyanların ünlü şarkıcısı Armando Gill (1877-1945) 1917 yılında 
otelin verandasında bir grup müzisyenle, filmde kullanılan ve söz-müziği ken-
disine ait Chi vuole con le donne aver fortuna (Kim kadınlarla şanslı olmak istiyor) 
adlı şarkıyı seslendirmiştir.15 Bu şarkıyla geçmişteki bu sahne yeniden canlan-
dırılmış olur. Ardından filmdeki müzisyenlerin solisti, insanları eğlendirdikten 
sonra otelin bahçe kapısından çıkar çıkmaz tekrar içeriye girerek ciddi bir şekil-
de insanlara dilini çıkartır. Bu eylem, oteldeki müşterilerin nezdinde aristokrasi 
ve burjuvanın gerçeklikten uzak sahte dünyasına yapılmış siyasi bir harekettir. 

Aschenbach gittiği bir döviz bürosunda salgın hastalık ve şehrin durumu ile 
ilgili gerçek bilgileri alır ve telaşla otele gelerek Tadzio’nun annesini Venedik’i 
hemen terketmeleri konusunda uyarır. Bu arada Aschenbach gücünü nere-
deyse tamamen yitirmiş, her geçen gün kendisini daha da huzursuz hisset-
meye başlamıştır. Böyle bir zamanda kızını kaybettiği gün aklına gelir ve yine 
5.Senfoni’nin Adagietto bölümü duyulur (Nota Örneği 1). Aschenbach daha 
sonra otelin berberine giderek aşka ve hayata son bir tutunma hamlesiyle sark-
mış cildini bir pudra ile örtmeye çalışmış, saçlarını boyatmış ve bir yaşlılık 
belirtisi olan uzamış kaşlarını kısalttırmıştır. Bu tavrıyla gerçek görüntüsünden 
bir hayli uzaklaşmış olmasının yanı sıra ölüme meydan okumak istemiş ancak 
tam tersine ölüme bir adım daha yaklaşarak daha hazır bir hale gelmiştir.

Bu yeni görünümüyle yine Tadzio’nun peşinden Venedik’te dolaşmaya başla-
mış, ancak bu defa Venedik sokakları dezenfekte edilmek amacıyla irili ufaklı 
ateşlerin yakılması sonucu dumanların altında kalmıştır. Sokaklarda sadece 
evsiz insanlar bulunmaktadır ve kimse kimseye yardım etmemektedir. Yukarı-
da değinildiği gibi Venedik’in eski gösterişli günlerinden eser yoktur. Şehrin so-
kakları adeta ölüme terkedilmiştir. Ancak burada belirtilmesi gereken asıl de-
tay, Aschenbach’ın Venedik sokaklarında giydiği beyaz takım elbisedir. Çünkü 
Aschenbach, filmin girişinde gemiden Venedik’e indiği sırada yanına yaklaşıp 
onunla alay eden ihtiyara çok benzemiştir. Sadece giydiği beyaz takım elbise 
ile değil, berber koltuğunda yüzüne yapılan makyajla da benzemiştir. Gördüğü 
anda o yaşlı İtalyan’dan iğrenen Aschenbach, farkında olmadan filmin sonun-
da ona benzemiştir. Tüm bu sahnelerde fonda 5.Senfoni’nin Adagietto bölümü 
kullanılmaktadır (Nota Örneği 1).
 
Nihayet Tadzio’nun annesi Bayan Moore veba salgınının da etkisiyle otelden 
ayrılmaya karar verir. Aschenbach resepsiyondan ailenin ayrılacağını öğrenir ve 
daha önce yaptığı gibi sahile çıkarak Tadzio’yu seyretmeye başlar. Sahil sahnesi-
nin başlangıcında Rus bir turist tarafından, Rus besteci Modest Mussorgsky’e 
(1839-1881) ait Schlafe ein, du Bauernsohn (Uyu, Köylünün Oğlu) başlığını taşı-

15 http://it.wikipedia.org/wiki/Morte_a_Venezia_(film), Çeviri yazara ait, Erişim Tarihi: 
15.02.2013.
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yan bir ninni söylenmektedir (Nota Örneği 4)16. Burada kullanılan ninninin de 
iki boyutu vardır. Birincisi birazdan ebedi uykuya dalacak olan Aschenbach’ın 
akıbetini haber vermek, ikincisi ise geniş planda gösterilen sahil görüntüsüyle 
artık boşalmış olan otelin uzun bir uyku dönemine girmesine işaret etmektir.

Nota Örneği 4,  Modest Mussorgsky, Schlafe ein, du Bauernsohn (Uyu, Köylünün Oğlu) adlı ninninin 

yedinci ve dokuzuncu ölçüleri arası, piyano transkripsiyonu.

Filmin son sahnesinde Aschenbach, şezlonga uzanmış, Tadzio’nun canının 
yanabileceğinden duyduğu endişeli bakışlarla, arkadaşıyla şakalaşmasını izle-
mektedir. Daha sonra Tadzio, denize doğru yürümeye başlar ve dizlerine ka-
dar suya girer. Bu esnada yine filmin ana teması olan Mahler’in 5.Senfoni’si-
nin Adagietto bölümü duyulmaya başlar. Thomas Mann’ın yaptığı mitolojik 
göndermelere uygun bir şekilde tanrıların en güzeli ve aynı zamanda güneş 
tanrısı olan Apollon gibi parmaklarıyla güneşi işaret etmektedir. Aschenbach, 
temsil ettiği yozlaşmış burjuva değerlerinin acımasızlığına paralel bir biçimde 
kumsalda can verirken, bir yandan Tadzio’ya elini uzatarak adeta gençliğe ve 
yaşamaya ulaşmak istemiş; diğer yandan da güzelliğe olan aşkıyla ölüme git-
mekten dolayı tarifsiz bir huzura kavuşmuştur. Bu huzur aynı zamanda hem 
doğumun hem de ölümün sembolüdür. Saç boyaları şakaklarından boynuna 
ve beyaz kıyafetine akarken Aschenbach, ilahi sevgiyi de elde etmiştir. 

Bu son sahnede özellikle vurgulanan güneşin doğuşu ile Aschenbach’ın ölü-
mü iki zıtlığın aynı anda var olduğunu vurgulamaktadır. Kökeni, M.Ö. Uzak-
doğu Çin tarihine dayanan ve Yin ile Yang olarak bilinen bu düşünce sistemi 
daha sonraları Antik Yunan’da Sokrates ile birlikte diyalektik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sisteme göre her şey iki kutupludur ve birbirine karşıttır. Bu iki 
kutup, karşıtını daima kendi içinde barındırır ve bir karşıt diğerinden bağımsız 
olamaz. Bu düşünce de bizi reenkarnasyon ya da ruh göçü olarak tanımladığı-
mız noktaya ulaştırmaktadır. Filmin bu sahnesinde Tadzio’nun fiziksel varlığı 
Aschenbach’ın bedeninin ölümüyle devam etmekte ve Aschenbach’ın ruhu 
ilahi kurtuluşa ulaşmaktadır.

Sonuç 
Bu son bölümde öncelikle yukarıda adı geçen büyük sanatçıların birbirleriyle 
ilişkisini kısaca vurgulamak yerinde olacaktır. Daha önce değinildiği gibi Asc-
henbach karakteri ile Nietzsche betimlenmiştir. Mahler de hem Nietzsche 
hem de Wagner’den etkilenmiş olup, ikisi ile de ilişkilidir. Mann’ın hayatından 
da anlaşıldığı gibi en sevdiği besteci Wagner’dir. Visconti de hayatı boyunca 
hem Mann ile hem de Mahler ile yakından ilgilenmiştir. Gözden kaçırılmaması 
gereken diğer bir nokta da; Venedik, Wagner’in öldüğü yerdir. Dolayısıyla bu 
büyük isimlerin buluşma noktaları kaçınılmaz olarak Venedik olmuştur.17  

16 http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0d/IMSLP114428-PMLP233499-
Sleep__Sleep__Peasant_Son__2nd_version_.pdf, Erişim Tarihi: 15.02.2013.
17 Alexander Hutchison, Luchino Visconti’s Death in Venice, http://www.culturecourt.
com/Scales/film/DVenice.htm, Çeviri yazara ait, Erişim Tarihi: 15.02.2013.
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Ayrıca Thomas Mann ile Gustav Mahler arasındaki kader birliğini de özellikle 
belirtmekte fayda vardır. Her ikisi Yahudi olmalarının bedelini ağır bir şekilde 
ödemiştir. Mann Almanya’yı terk etmek zorunda kalmış, Mahler de aynı şekil-
de Almanya’dan ayrılarak Viyana Kraliyet Operası’nın sanat yönetmenliği için 
Katolik olmak zorunda kalmıştır. Her ikisi de hayattayken evlatlarını kaybetmiş 
ve çeşitli acılar çekmiş; eserlerinde varoluş, ölüm ve sonsuzluk gibi temaları iş-
lemişlerdir. Mann kurtuluşu daha çok Budizm kaynaklarında bulurken, Mahler 
bu düşünceye çok uzak olmayan Stoacı18 bir anlayışla doğada huzuru bulmaya 
çalışmıştır.

Thomas Mann, romanında Avrupa’nın içinde bulunduğu maddi ve manevi çö-
küntüyü gözler önüne sermiş ve hikâyesini güzelliğe tutkun bir sanatçının ya-
şadığı platonik aşkla süslemiştir. Luchio Visconti ise Mann’ın üzerinde durdu-
ğu bu manzaraya kendi sinema anlatım tekniğini de ekleyerek tüm dünyanın 
kabul ettiği tarihi bir film yapmıştır. Ayrıca seçtiği müziklerde, müziğin sadece 
görüntüye uygunluğunu değil, tarihsel ve dramatik olarak da filmin konusuna 
uygun olmasını göz önünde bulundurmuş, birçok yönden müziklerin filmle 
örtüşmesini sağlamıştır.
 
Thomas Mann’ın romanda işlemiş olduğu ilahi güzelliğe duyulan aşk konusu 
aşağıdaki alıntıyla daha iyi anlaşılacaktır:

“...kurnaz gönül avcısı, incenin incesi bir fikir: sevenin sevilenden 
daha tanrısal olduğu, çünkü tanrının sevilende değil, sevende bulun-
duğu fikrini söyledi...”19  

Görüldüğü gibi burada bahsedilen tanrının sevende bulunduğu fikri bizlere 13. 
ve 14.yy.’larda Anadolu’da ortaya çıkan Türk Tasavvuf düşüncesinin temelle-
rini hatırlatmaktadır. Yunus Emre (1240-1321) ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 
(1207-1273) gibi büyük sanatçıların elinde gelişen bu düşünce çok temel ola-
rak; tüm insanlığın tek bir yaratıcıdan gelmiş olması bakımından Allah’ın birli-
ği (Vahdet-i Vücud) ve sevgisi fikrine dayanmaktadır. Yunus Emre’nin meşhur 
dizelerinden olan “Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü”20 aynı dünya görüşü 
ile yazılmış kelimelerdir.

Türk Sinema tarihinde de bu anlamda eşsiz filmler yapılmıştır. Bunlardan biri 
1965 yılında Metin Erksan’ın yönettiği Sevmek Zamanı, diğeri de 1996 yılında 
Halit Refiğ’in yönettiği Köpekler Adası filmleridir. 

Her iki film de sinema tarihimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Sevmek 
Zamanı filminde surete duyulan aşk ile tasavvufi ilahi sevgi betimlenmiştir. 
Erksan bu filmde tıpkı Thomas Mann gibi; sıradan bir insanı değil, bir tutku-
nun esiri olan ve giderek kendi kurduğu bir dünyanın içine kapanıp tutkusuna 
kurban giden bir insanı anlatmaktadır.

Köpekler Adası filminde ise ilahi aşkın yanı sıra doğa, ölüm ve sonsuzluk gibi 
temalar da vurgulanmıştır. Filmin sonunda Eşref karakteri yaşlılıktan ve ada-
dan kaçarken aslında ölümden kaçtığını zannetmektedir. Fakat ölüm O’nu ka-
rada, doğadan bir ses olan köpek Çomar’ın sesi ile birlikte kurtarıcı Tanrısal 

18 M.Ö. 4. yy.da Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan ve doğaya uygun yaşamayı felsefe 
olarak benimsemiş felsefe okulu.
19 Thomas MANN, Venedik’te Ölüm, Çev. Behçet Necatigil, 69.
20 Mustafa ÖZÇELİK, Bizim Yunus, 39
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figür ve kadın karakter Şükran’ın sesiyle bulmaktadır. Filmde ölüm teması, do-
ğum ve yaşamak gibi doğal bir süreç olarak işlenmiş, insanoğlunun kaderden 
kaçamayacağı vurgulanmıştır. Dolayısıyla ölümün bu kaçınılmazlığına karşı 
insanoğlunun derin bir huşu içerisinde ölümü kabullenmesi anlatılmaktadır. 

Sonuç olarak; dünyanın farklı bölgelerinde yaşamış olsalar bile tarihte iz bı-
rakmış büyük sanatçılar ve büyük düşünürler aynı hayat görüşünü farklı ke-
limelerle ifade etmişlerdir. Yazımızı Halit Refiğ’in Köpekler Adası filminin son 
sahnesinde kullanılan, sözleri Yunus Emre’ye ait ve yukarıda bahsedilen bütün 
konuların özeti olarak düşündüğümüz dizeler ile noktalıyoruz:

“Şöyle hayran eyle beni, bilmeyeyim dünden günü 
İsteyeyim daim seni, başka nakşe kalmayayım 
Al benden benliği, doldur içime senliği 
Dirliğinde öldür beni, varıp orada ölmeyeyim 
İlahi bir aşk ver bana, nerdeyim hiç bilmeyeyim 
Kaybedeyim de ben beni, istesem de bulmayayım”21 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Morte_a_Venezia_(film)
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0d/IMSLP114428-
PMLP233499-Sleep__Sleep__Peasant_Son__2nd_version_.pdf

21 Bora BİLGİN, Halit Refiğ Filmlerinde Sinema ve Müzik İlişkisi, 147.
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Özet

Kökleri Antin Yunan dönemine dayanan Doğu-Batı ayrımı İslam’ın doğuşu ve 
Katolik Kilisesi’nin kuruluşuyla hilâl-haç çatışmasına dönüşür. 

19. yüzyıla gelindiğinde; sömürü düzenine dayalı sanayi devrimini tamamlayan 
Avrupa’nın lider ülkeleri, bilimsel araştırmalara müdahale edip, gerçekleri sap-
tırarak, Hıristiyanların dışındaki toplumları özellikle İslam dünyasını karalayan 
araştırmaları özendirerek, kendi üstünlüklerini ispat etme çabası içine girdiler.

Bugün özellikle Amerika ve İngiltere’de dünyanın önde gelen üniversitelerine 
mensup çağdaş vicdanlı bilim adamlarının titiz araştırmaları sonucunda or-
taya çıkardığı gerçekler ise paradoksal olarak bu genel kabulün aksini; Doğu 
kültürü, felsefesi ve sanatının Rönesans’tan başlayarak, Batı’nın uygarlık yol-
culuğunun her aşamasındaki tartışılmaz etkisini ortaya koymaktadır.

Müzik tarihinde bu etkileşim 12. yüzyılda Endülüs’ten Avrupa’ya gelen Truba-
durlarla başlar, ilk defa eşsiz Mozart’ın Saraydan Kaçırma operasında Doğu 
bilgeliğini, adalet anlayışını korkusuzca över.

Wagner operalarının büyük bölümünde Goethe’nin Doğu-Batı Divanı (West-
östlicher Diwan-1819)’nda olduğu gibi, Batı’nın tek kurtuluş umudunun Doğu 
maneviyatında olduğu vurgulanır.

Abstract

The roots of the division between East and West goes back to Antique Greek 
Times but it is with the rise of Islam and the  Catholic Church that this division 
turned into a conflict between the Crescent and the Cross.

By the 19th Century the leader countries of Europe which had completed the 
transition from an agricultural and commercial society to a modern industrial 
one based on colonialism  interfered with scientific research,  distorted facts 
and  encouraged researches defaming  non Christian communities and mostly  
the Islamic world so as to acclaim and prove their supremacy .

Wagner’e Göre Batı Uygarlığı
Western Civilization From Wagner’s 
Perspective 

Gülper REFİĞ*

Bize sadece 
gerçeği, dürüstçe, 
açıkça anlatmaya 
çalışmış, 
üstelik bunu 
müzik aracılığı 
ile duyurmayı 
başarmış Batı’nın 
gerçek yüz 
akı Wagner’i 
doğumunun 200. 
yılında saygıyla 
anıyoruz.

 
* MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanı, Prof.



MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

30

To-day thanks to the rigorous academic  studies made by some  members of  
leading US and UK universities   the indisputable impact of Eastern culture, 
philosophy and art since the Renaissance on every stage of the journey of 
Western civilization is revealed, thus proving wrong  formerly accepted views.
   
In the world of music this interaction between the East and West started in the 
12 th century with the Troubadours coming to Europe from Andalusia . Mozart 
was the first to praise without fear of retaliation   Eastern wisdom and sense 
of justice in his opera “Abduction from the Seraglio”. Wagner, just like  Goethe 
in his  West- Eastern Divan, emphasized in most of  his operas that the only 
hope of salvation for the West was in Eastern spiritualism.
 
Wagner’e Göre Batı Uygarlığı
21.yy’ın bilgi çağı olacağı, 20.yy kanâat önderleri tarafından ısrarla dile getiril-
di. Yeni yüzyılın ilk on yıllık diliminde sonuçlar veri yağmurları olarak çıkmaya 
çoktan başladı. Özellikle internet ortamının baş döndürücü dijital olanakları, 
you-tube, google gibi teknoloji fenomenleri sayesinde bir asır önce hayal ede-
meyeceğimiz hız ve kolaylıkla bizi sınırsız bilgiyle buluşturmakta.
   
Yeniçağın dünyaya, tarihe ve yaşanan güne bakışında ister istemez ezber bozu-
lacak, önyargılar yıkılacaktır.
   
19.yy’ın sanayileşme, teknolojik gelişmelere paralel olarak, global bir sömür-
geleştirme atağına kalkan, Büyük Britanya (Birleşik Krallık) önderliğindeki 
Avrupa’nın ırkçı, hegemonik değerlendirmelerle çarpıtılmış bilimsel veriler, ye-
rini hızla gün yüzüne çıkan gerçeklere terk ediyor, terk etmek zorunda kalıyor. 
   
Bilgi kaynağına, Pasifik Okyanusu’nun en ücra odasındaki bir yerli de, Latin 
Amerika’nın yağmur ormanlarının derinlerinde yaşayan bir köylü de eşit fırsat-
larda erişme olanağına sahip. Tabii istediği, aradığı takdirde. 
   
Tarih biliminin bugüne kadar kabul görmüş dogmalarını altüst eden kitaplar 
yazılıyor. Gölgede bırakılmış, görmezden gelinmiş büyük başka uygarlıklar, 
Doğu’nun parlak kültür sanat birikimi, yaratıcıları, düşünürleri birer birer orta-
ya çıkıyor. Bilim adamları için tarihin en heyecan verici değişimi yaşanıyor. Hiç 
kuşkusuz müzik tarihine bakışımızda da bildiklerimizi sorgulayarak önkabulle-
rimizden kurtulma cesaretini göstereceğiz.
   
MSGSÜ Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü olarak bir dergi çıkarmaya 
karar verişimizin çıkış noktası yeni çağın sunduğu bu olanaklardan yararlana-
rak müzik bilimine bir katkıda bulunabilmek arzusuydu. Böylece Atlantik mer-
kezli dünyadan, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak Pasifik kıyılarına yönelen 
yeni küresel eğitimin de gerisinde kalmamış olacaktık. 
   
R. Wagner “topyekun sanat” adını verdiği operalarında, Avrupa’nın tarihi ve 
kültürel birikimini mercek altına alırken, Batı’nın inanç ve ahlaki değerlerine o 
güne kadar görülmeyen, o günden sonra da görülmeyecek acımasız bir eleştiri 
getirir. Bu operaların librettoları, Fransız sembolizminin temellerini atan ola-
ğanüstü edebi değere sahip nazım örnekleridir. Umut Doğu’da ve Doğa’ya dö-
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nüştedir. Leonard Bernstein (1918-1990) Unanswerd Question (Yanıtlanmayan 
Soru-1976) kitabında1 Wagner’in sonu yaklaşan “Abendland” (Occident – Batı) 
kültüne devasa bir ağıtlar manzumesi olan müziğinin, Batı müziği geleneğinin 
aşılamaz zirvesi olduğunu söyler. 
   
Wagner öncesi sadece W.A.Mozart (1756-1781) asıl adı Saraydan Ayartma (Ver-
führung aus dem Serail) olan sonradan Saraydan Kaçırma (Entführung aus dem 
Serail, 1782) olarak değiştirilen operasında, ayrıca son operası Sihirli Flüt’te 
(Die Zauberflöte-1791), özellikle Avusturya-Macaristan İmparatoriçesi Maria 
Theresia’yı temsil eden “gece kraliçesi” tiplemesiyle operaya, tarihinde ilk kez 
eleştirel bir sosyal bakış açısı getirmiştir. Opera tarihinde böylesine cüretkâr 
bir çıkışa, özeleştiriye bir kez daha ve son kez olarak Wagner’de rastlıyoruz.

1 The Unanswered Question “Six Talks at Harvard by Leonard Bernstein” (1976). 
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Mozart ile Wagner’in yaşadıkları zaman dilimi klâsik ve romantik gibi birbi-
rinden farklı periyodik tanımlamalarla anılıyor olsa da, aynı Germanik soya 
sahip olmalarının yanısıra, her ikisinin de 18. Yüzyılın, İtalyanların “Illuminis-
ma”, Almanların “Aufklarung”, Fransızların “Siécle des Lumine”, bizim “Ay-
dınlanma” olarak ifade ettiğimiz; 1000 yıllık Vatikan merkesli kilise-aristokrasi 
işbirliği sonucu, sosyal, ahlaki, siyasi baskı altında ezilen Avrupa toplumu-
nun, İngiltere’de Thomas More (1478-1535), John Locke (1632-1704) gibi dü-
şünürlerin ilk kıvılcımını çaktığı, Fransa’da J.J.Rousseau (1712-1778), Voltaire 
(1694-1778) ile fitili ateşlenen başkaldırısının yeni ortaya çıkan burjuva sınıfının 
desteği ile yüksek sesle dile getirilişini temsil eden uyanıştan etkilendiklerini 
varsayabiliriz. Bu başkaldırı Fransız İhtilâli’nin, en başta kendi kahramanları-
nın katli ile sonuçlanan kanlı ve vahşi fiyaskosuna dönüşse de, artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacaktı, olmadı da.
   
Devrimler, kanlı ihtilâller birbirini izledi, Antikçağ’dan beri süren 2000 yıllık 
efendi-köle düzeni kolay yıkılamadı. Tâ ki I. ve II. Dünya Savaşı’nda milyonlar-
ca insan telef olana kadar. Bu sonuç ise aynen Wagner’in Götterdammerung 
(1876) operasında öngördüğü gibi tüm birikim ve değerlerin yok olduğu bir 
son, bir çöküştü. 
   
Nerede, ne hata yapılmıştı? Yoksa gerçeklerin üstü mü örtülmüştü? Batı’nın 
karanlık yüzünü eserlerinde gösterme cesaretine neden sadece Mozart ve 
Wagner sahip çıkmıştı? Bu isimlere kesinlikle L.von Beethoven (1770-1827) ve 
hiç kuşkusuz 9. Senfoni’si ilave edilmelidir.
   
Avrupa’da Antik Yunan döneminde başlatılan bir alışkanlıkla, uygarlık Greklere 
ait bir ayrıcalık, Asya ise -o tarihlerde Persler- barbarlığın beşiği olarak görüle 
gelmiştir.
   
“Uygar karşıtı olarak barbar kavramı Greklerin (ve başkalarının da) yalnızca 
kabile halklarıyla sınırlı kalmayan ve diğer aktörlerin değerlerinin de küçüm-
senmelerine yol açan görüşlerinin odak noktasını oluşturuyordu”2  
   
Avrupa’nın tümüyle Doğu’ya, dolayısı ile kendi uygarlığının köklerine sırt çevi-
rip, tarihi reddinin başlangıcı Grekler’e dayanmaktadır.
Doğu ile Batı arasına giren bu kopuş süreci Ortaçağ’da Katolik Kilisesi’nin 
baskısıyla keskin düşmanlığa evrilmişti. 1096 tarihinde Papa II. Urbanus’un 
(1042-1099)3, cennet vaatleriyle kandırılarak, Müslüman barbarlarla savaşma-
ya giden, kadın, çocuk, yaşlı, askerlerden oluşan aç ve sefil yığınlar, karşılarında 
hiç ummadıkları gelişmiş bir medeniyet buldular. Çoğu yollarda telef oldu, za-
ten amaçlanan da buydu; aç ve sefil köle nüfusunu azaltmak…
   
Venedikli tüccarların girişimiyle İstanbul ve diğer Doğu Akdeniz liman kentle-
rinde gelişen ticaret ile birlikte Yakın Doğu ve Anadolu’dan Batı’ya çiçekler, tat-
lılar, bitkiler, ağaçlar, ipeklilerin yanı sıra, tıp, matematik, fizik, astronomi gibi 
büyük bilimsel buluşlar, müzik ve müzik çalgıları da aktarılıyordu. Roma’nın 

2 Heinrich von STADEN (1992), Affinities and visions-hellen and hellenosentrism.Isis, 
83:578-95 (alıntılayan Jack GOODY, Tarih Hırsızlığı, 35, dipnot no:10).
3 I.Haçlı Seferleri’ni (1096-1099) başlatan din adamı. 
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yıkılışı ile bağlarının koptuğu, Antik Çağ felsefesi sanatı ile tekrar karşılaşmala-
rı da paradoksal bir şekilde bu savaşlar sırasında gerçekleşiyordu.
   
Aynı tarihlerde Avrupa’nın Batı ucunda İberia Yarımadası’ndaki diğer büyük İs-
lam ülkesi Endülüs de, Yakın Doğu’nun bir uzantısı olarak, güneydeki Akdeniz 
ülkelerinden başlayarak, zamanla tüm kıtaya başta seküler müzik olmak üzere, 
ilim, irfan, felsefenin yayılmasına önayak oldu. Önemli tarihçilerden bazı alıntı-
larla, somut örneklerle tezimizi açıklığa kavuşturalım. 
  
 “Arapça konuşan İspanya ve Sicilya’daki İslam’ın güçlü aşk şiiri geleneği gibi 
özgül kaynaklar ve etkiler daha yakında ve el altında bulunuyordu. Ovidius ile 
bu alanda verilmiş daha sonraki eserler arasındaki farkın en akla yatkın açıkla-
ması Trubadurların Müslüman İspanya kültüründen etkilenmiş olduklarıdır.”4  
  
“Sicilya’da kuzeyden gelmiş şairler yerel sanatsal etkinlikleri öğrenmek için 
II. Ruggero’nun (1095-1154) ve ardından II. Friedrich’in (1194-1256) kuvvetle 
Arap kültürüne yönelmiş Palermo’daki Norman Sarayı’na sık sık ziyaretlerde 
bulunuyorlardı.”5  
   
“Sicilya ekolünün mensupları aşk şirininin dili olarak Provence6 dilinden daha 
çok kendi anadillerini kullanıyorlardı. Bu ekol İtalya’da iki önemli şiirsel biçim 
olan canzone ve sone’nin yaratıcısı olarak tanınır.”7 
   
Endülüs Medeniyeti (714-1610)’nin donmuş Avrupa kültürünün yeniden do-
ğuşu, dolayısı ile Rönesans’ın altı yapısını hazırladığı gerçeği artık belgelerle 
kanıtlanmıştır. Bazı örneklere göz atalım:
    
“Buna ek olarak mimarlık tarihçisi Deborah Howard ile edebiyat tarihçisi Jerry 
Borton gibi gitgide artan sayıda Rönesans tarihçisi, Avrupa’nın hızlanmasında 
Yakındoğu’nun oynadığı önemli rolün altını çizerken, bir dizi bilim ve teknoloji 
tarihçisi de Batı’nın nihâi başarılarında Doğu’nun muazzam katkısına dikkat 
çekmişlerdir.”8  
   
“Öyleyse Batı Avrupa için yenilikçi olan edebiyat biçiminin ilk hızını İslamla 
giriştiği temastan alma olasılığı yüksek görülmektedir. Gerek prozodi, gerek-
se içerik düzeylerinde ‘Trubadur şiirlerinin Batı’da hiç öncülü olmadığı, fakat 
tema, betimleme (anlatım) ve dize biçimleri bakımından daha önceki İspan-
yol-Arap şiiriyle ikna edici benzerlikler bulunduğu’ belirtilmiştir”.9  
   
“Aşk’ı ‘bir günah değil, bir erdem’e ilk kez dönüştürenlerin Trubadurlar olduğu 
düşüncesi Ortaçağ Avrupa’sı için doğru olabilir”10  

4 John Jay PARRY (1960), Andreas capellanus: the art of courtly love, New York: 
Columbia UP., 1. (alıntılayan GOODY, a.g.e., 320) 
5 P.M.ASIN (1926), İslam and The Divine Comedy, Londra: J.Murray (alıntılayan 
GOODY, a.g.e., 320).
6 Fransa’nın güneydoğusunda, Akdeniz kıyısında yer alan bölge. (yazarın notu)
7 Bkz. (2) STADEN a.g.e. (alıntılayan GOODY, Tarih Hırsızlığı, 20)
8 A.g.e., 9.
9 A.R. NYKL (1931), Abu Muhammad, Ala. İbn Hazm al-Andalusa, Paris: Geuthner, 
(alıntılayan GOODY, a.g.e., 322).
10 J.ROUX (2004), Cortesia e fin’amor, unnouvel humanism, Cahors: L’Hydre, 166, 
(alıntılayan GOODY, a.g.e., 323). 
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“Provence şiirinin teokratik bir çağda kadınların fiziksel güzelliğini işlemekle 
kalmayıp Avrupa’da ilk kez dini kurtuluşa, doğaüstüne ve olağanüstüne yapılan 
her türlü göndermeyi kaldırıp yeni bir hümanizmaya hayat vermiş olması...”11  
   
“Gelgelelim Avrupalı zarif aşk kavramları -1031’de Halifeliğin çökmesiyle orta-
ya çıkan- küçük “taife” saraylarından türemişse, Avrupa edebiyatının topyekun 
romantik geleneği 11. yüzyıl İspanya’sına ölçüsüz (sınırsız) bir şekilde borçlu 
demektir.”12  
  
“Roma Katolik Kilisesi’nde rahiplere evlilik içi aşk -kuşkusuz evlilik dışı cinsel 
ilişki de- yasaktır. Ne var ki Katolikliğin gerek erkek gerekse kadınların bekâr 
kalmasına yüklediği ahlakî erdemin tamamen dışında, aşk hakkındaki kuşkular 
ve değerlendirmeler (evlilik içi aşkta bile) Adem ile Havva öyküsünde görüldü-
ğü gibi, Hıristiyan inançlarının bir parçasıdır ve İsa ile Pavlus’un sözlerinde 
somutlaşmaktadır.”13 
   
Bu ifadelerde de görüldüğü gibi Avrupa’nın hem bilim hem de sanatta nis-
peten özgürlüğe (Rönesans) kavuşmasının da Endülüs Medeniyeti’nin büyük 
katkısı, önemli bilim adamları tarafından kanıtlarla ortaya konmuştur. 
   
Wagner öncesi Fransız düşünürler Voltaire, J.J.Rousseau ile başlayan 
J.W.Goethe’nin (1749-1832) Doğu-Batı Divanı’nda lirik destansı kimliği ile yüz-
leştiğimiz Hıristiyan teolojisinin bu bağnaz aşk=günah doktrinine antagonist 
yaklaşımın müzikteki ilk örnekleri Wagner’in ilk operası Aşk Yasağı (Das Liebes-
verbot-1934) ve Tannhauser (1845) operalarıdır.
   
19. yy’da Batılı sanatçı/düşünürler, Goethe ve Wagner başta olmak üzere, 
Doğu dünyasının, zengin, şiirsel, edebiyat dilinin gerisindeki felsefi altyapıyı 
hem anladılar hem de büyük eserlerine yansıttılar.
   
A.Schopenhauer (1788-1860), bu uyanışta Arzu ve Hayal Dünyası (Die Welt als 
Wille und Vorstellung-1818) eseriyle özel bir yerde dursa da, J.G.V.Herder (1744-
1803), G.E.Lessing (1729-1981), W.V.Humboldt (1767-1835), Novalis (1772-
1801), F. Schiller (1759-1805), J.F.V.Eichendorff (1788-1857), H.Heine (1797-
1856) kısaca 18. yüzyılın ikinci yarısı ve 19. yüzyılın tüm Alman şair/yazarları 
Doğu’nun, ruhu her türlü baskıdan, acıdan arındıran Doğa ile uyumlu dünya 
görüşünü, yaşam felsefesini bir umut ışığı olarak algıladılar. Bu yeni umudu 
açıklamakta gösterdikleri oldukça tutumlu ve korkak tavırlarının gerisinde Or-
taçağ Engizisyon kurumunun dehşet uyandıran ceza-i uygulamalarının varlı-
ğının olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Voltaire’den, I.Kant’a 
(1724-1804), G.W.F.Hegel’e (1770-1831) kadar Batılı düşünürlerin Doğu’yla iliş-
kilerindeki düalist (ikiyüzlü) tavır gözden kaçmaz.

Rönesans’ın beşiği Floransa’da, hem de hümanizmanın yaratıcısı sayılan Medi-
ci Hanedanı’nın, sanat mabedi Uffizi14 Sarayları’nın önünde, G.Savanorola’nın 

11 J.ROUX , a.g.e., 166,167 (alıntılayan GOODY, a.g.e., 323).
12 G.DANIEL (1943), The three ages: an essay on archaeological method, Cambridge 
U.P., 105,106, (alıntılayan GOODY, a.g.e., 323).
13 A.g.e., 327.
14 Floransa’da Medici ailesinin sanat koleksiyonunun sergilendiği galeri. Medici ailesi 
zamanında şehrin yönetim merkezine bir köprü ile bağlı olan ofislerden oluşması 
sebebiyle Uffizi (ofisler) adıyla anılmaktadır.
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(1452-1498) yakılış öyküsünü N.Machiavelli’nin (1469-1527) Hükümdar (Il Prin-
cipe-1532) eserinde okurken tüylerimiz diken diken olur. G.Bruno (1548-1600) 
ondan bir asır sonra hümanizma akımı sözde zirvelere tırmanışta iken aynı 
vahşetle cezalandırıldı.
   
“... Kopernikus da İslam bilim dünyası içinde kimliğini bulmuştu. 16.yy sonun-
da onun düşüncesinin savunucusu olan Giordano Bruno bu konuda daha açık 
sözlüydü. ... Din savaşlarından ve Hıristiyan hoşgörüsüzlüğünden dehşete dü-
şen Bruno özgün ya da doğal dine yani Mısır dinine dönülmesini savunmuş, 
bu nedenle de 1600 yılında Engizisyon tarafından yakılarak idam edilmiştir.”15 
   
G.Mahler’in (1860-1911) ölmeden önce karısı Alma’ya son sözleri “iyileşince 
Mısır’a gidelim olmuş, ardından üç kez Mozart diyerek yaşama veda etmiş-
tir. Mozart Sihirli Flüt operasında adalet, erdem ve vicdanı Mısır’da arıyordu, 
Mahler de aynı özlemi mi duymuştu acaba?
   
Burada dile getirdiğimiz gerçekler, neden 20. yüzyıla kadar yazılı tarihe geç-
medi, geçemedi, büyük düşünürlerin, sanatçıların isyan eden çıkışlarının üstü 
örtüldü ve bilim dünyası yanıltıcı verilere mahkum edildi?
   
Martin Bernal (1937) Kara Athena (Black Athena-1987) adlı kitabında, tarihçi 
meslektaşı Astour’dan da alıntı yaparak, konuya şöyle açıklık getiriyor:  
   
“Astour, Yunanistan’ın oluşumunda Fenikeliler’in rolünün inkâr edilmesinin 
antisemitizm ile açıklanabileceğini gözler önüne serdi. ‘Astour tarih yazıcılı-
ğında Fenikelilere karşı alınan tavrın antisemitizmden derin bir şekilde etki-
lendiğini anlamamı sağlamıştı, o nedenle Mısırlıların görmezden gelinmesi ile 
Kuzey Avrupa ırkçılığında 19. yüzyılda yaşanan patlama arasında bir bağlantı 
kurmak benim için kolay oldu.’ ”16 
   
“Yunanlı yazarlar yazılarında Mısır dinine ve kültürüne olan borçlarından uzun 
uzadıya söz etmişlerdi. ... Besbelli Mısır ile Yunanistan arasında bağlantı kur-
manın önünde çok derin kültürel engeller vardı”17 
   
Büyük Yunanistan düşünürleri Eflatun (M.Ö.427-347) ve Aristoteles (M.Ö.384-
322) eserlerinde Mısırlı hocalarına atıfta bulunurlar. Yine Yunan düşünce-
sinin Anadolulu Herakleitos (M.Ö.535?-475), Öklid (M.Ö.330-275), Thales 
(M.Ö.624-546) gibi öncüsü sayılan Pisagor (M.Ö.570-495) uzun süre yaşadığı 
Hindistan ve Mısır’da, müzik, matematik, fizik gibi bilimsel alanlarda büyük 
deneyimler kazanmış, bu yüzden olacak ki, Pelepones’e dönüşünde büyücü-
lükle suçlanıp sınır dışı edilmiştir.
   
Batı da, 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın ilk yarısında yazılan bilim kitaplarında, 
gizli bir sansür bu gerçekleri göz ardı edecektir.
   
Martin Bernal’in Kara Athena kitabında bahsettiği bu ırkçılık Mahler’in 
Viyana’dan, kendi yarattığı Viyana Filarmoni Orkestrası’ndan uzaklaştırılması-
na kadar artarak süren antisemitizm, 1930’larda kurulan Alman Nazi Partisi ile 

15 Martin BERNAL, Kara Atena, 77.
16 A.g.e., 27.
17 A.g.e., 26.
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doruğa çıkmış, II. Dünya Harbi’nde milyonlarca Yahudi’nin yakılarak yok edil-
mesi gibi insanlık tarihinin en vahşi katliamlarına yol açmıştı. Avrupa değerle-
ri ve kültürünün bu savaşlarla gördüğü yıkım bir daha onarılamayacak kadar 
büyük olmuştur. Wagner Ring dörtlemesinin final operası Götterdammerung’da 
bir deha öngörüsüyle bu sonu anlatmaktadır. Wagner, Avrupa’nın dışyüzünde-
ki parıltılı ihtişamın gerisinde, manevi açıdan, nasıl çökmüş bir toplumsal yapı 
bulunduğunu Ring dörtlemesinde ortaya koyarak, opera tarihinde bir devrim 
gerçekleştirmiştir.
   
M.A.Bakunin (1814-1876),  A.Röckel (1814-1876)  gibi gözü pek devrimcilerle 
birlikte 1848 İhtilali’nin ateşini yakmalarına bir ay kala aşağıdaki satırları Volks-
blatter (Halkın Sayfası) dergisinde yayınlanmıştır. 
     
“Günah ürünü olduğu için, içinde yaşadığımız düzenin, köklerini ve dallarını 
tahrip etmeye çabalıyorum.
Onun çiçekleri sefalet meyveleri cinayettir.
Fakat tohum olgunlaştı ve ben onun meyvesini topluyorum.,
İnsanların zihninden bütün yanlış düşünceleri söküp atacağım ve 
kişinin kişi
ölünün yaşayan ve 
maddenin “ruh üstündeki” egemenliğini ortadan kaldıracağım.
İktidarın gücünü, hukuk ve mülkünü parçalayacağım. 
İnsanın tek efendisi kendi istekleri, tek mülkü kendi gücü olacak.
Çünkü tek ilahi güç özgür insandır. Ondan daha üstün hiçbir şey yoktur.”

İşte bu satırların cesur yazarı bir taraftan Yahudi düşmanlığı, ırkçılık gibi saf-
satalarla suçlanmaya çalışılırken, Bayreuth’tan yükselen müzikte milyonları 
büyülemeye devam ediyor.
   
Temelleri Peleponnes Yarımadası’nda atılan mülkiyet hırsı, efendi-köle ayrımı-
nın belkemiğini oluşturduğu adaletsiz düzen ve sözde demokrasi, Euripides 
(M.Ö. 480-406), Sofokles (M.Ö. 497-406), Aristofanes (M.Ö. 446-186) imzalı 
tragedyalarda eşsiz alegori örnekleri olarak dile getirilmiştir. Özellikle 18.yüz-
yılın ikinci yarısından itibaren vahşi kapitalizmin sömürü düzeninde, lüks ya-
şam ile yoksulluk arasındaki uçurum had safhaya çıkmıştır. Victor Hugo’nun 
(1802-1885) Sefiller (Les Miserables-1862), Charles Dickens’ın (1812-1870) Oliver 
Twist (1838) gibi şaheserlerinde bu acı gerçeği bütün çıplaklığı ve gerçekliği ile 
kaleme alırlar. 
   
Bu saydığımız büyük yazarlar bugüne kadar opera ve müzikal dünyasının baş-
yapıtları olmaya devam etmiştir. 
   
İşte bu çarpık düzene son vermek için bir taraftan K.Marx (1818-1883) Das Kapi-
tal  (1867) gibi tüm Batılı değerlere son verdiği yeni doktrinini yazıya dökerken, 
Schopenhauer’in başını çektiği filozoflar yeniden ruhu, maneviyatı aramaya 
çıkmışlar ve Doğu’nun “Aşk” kavramı adeta onların anahtar sözcüğü olmuş-
tur. Önce L. Feuerbach’ın (1804-1872), P.J.Proudhon’un (1809-1865) izinde 
ateizm ve sosyalizmde çare arayan Wagner de 1840 yıllarında Schopenhauer 
eserleriyle tanıştıktan sonra Budist/Sufist dünyada nihayet Uçan Hollandalı 
(Der Fliegende Hollander-1843) gibi aradığı huzur limanını bulmuştur.
   



37

WAGNER’E GÖRE BATI UYGARLIĞI GÜLPER REFİĞ

19. yüzyılın başlarında Byronizm akımı Almanya’da Weltschmerz (Çile Dünya-
sı) kavramını yaratmıştı. Bu yeni akım egemenlerin dışladığı, acı çeken kahra-
manların (sanatçı, düşünür, devlet adamı vs.) Romalı kahraman Spartacusvari 
düzene meydan okuyuşlarını, cüretkar çıkışlarının anlatıldığı eserlere kaynaklık 
ediyordu.
   
G.Byron’ın (1788-1824) Kabil (Cain-1821), Manfred18 (1817) gibi eserleri, Geno-
veva19 destanı ile başlayan E.T.A.Hoffman’ın (1776-1822) Undine’si (1816) ile 
devam edip, Goethe’ye, Schopenhauer ‘a kadar uzanan bu ekolün en gözde 
temaları “ölümde kurtuluş”, “aşk ölümü”, “insanın bitmeyen çilesi, acısı” idi. 
Hâfız Şirazi (1325-1389), Sadi (1193-1292), Ömer Hayyam (1048-1131), Mevlana 
Celâleddin Rûmî (1207-1273) esinli bu yeni inanç sistemi, tüm acıların son bul-
duğu nihai çözümü sonsuz huzurda, ölümde arıyordu. Bu arayış Tasavvuf fel-
sefesindeki “En-el Hak” ile Budizm’deki “Nirvana”nın Batı’daki yansımalarıdır.
   
Wagner 1855’te F.Liszt’e (1811-1886) yazdığı mektubunda:
“Aynen hüzünlü kahramanım Hollandalı gibi ölümden başka hiçbir kurtuluş 
görmüyorum. Hasta yatağında değil, azgın denizde ölüm” diyor.20 
  
Wagner bir taraftan kendi kültürünün adaletsiz düzenine lanetler yağdırırken, 
aslında doğal olarak büyük bir aşkla Germen sanatına, duyuşuna bağlıydı.
   
Operalarında Doğu düşüncesi felsefesi ile Kuzey Germen mitolojilerini bir his-
toriograf21 titizliği ile buluşturarak yeni bir kült yaratıyordu. 
   
Bu yeni sanat iklimi aynı zamanda asılarca Germenleri barbar olarak nitelendi-
rip dışlamış güneyin Latin kültüne verilmiş bir cevap, bir antitezdi.
   
Wagner’in “Asıl Avrupa, eski Asya’nın hakiki mirasçıları olan Germenlerdir”22 
sözleri asla ırkçı bir hipotez değildir. G.C.Tacitus’un (M.S.56-117) Germania 
(M.S.98) başyapıtı, bu tezin somut kanıtlarını içeren çok çarpıcı bilgiler içerir. 
   
Bize sadece gerçeği, dürüstçe, açıkça anlatmaya çalışmış, üstelik bunu müzik 
aracılığı ile duyurmayı başarmış Batı’nın gerçek yüz akı Wagner’i doğumunun 
200. yılında saygıyla anıyoruz.
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Özet

Bu makalede, Polonyalı besteci Karol Szymanowski’nin Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rumî’nin bir gazeli üzerine bestelemiş olduğu “Gecenin Şarkısı” başlıklı 3.Sen-
foni’sinde Doğu kültürünün yansımaları üzerinde durulmaktadır.Bu kapsamda; 
Szymanowski’nin bestecilik yaşamına kısaca değinildikten sonra,3.Senfoni’nin 
edebî, müzikal ve felsefî yönleri incelenmektedir.Makalenin amacı, uluslarası 
kültürel ilişkilerin sanat tarihindeki yansımalarından birine ışık tutmaktır.

Abstract

In this article, it has been specialized in the reflections of Eastern culture on 
Symphony No. 3, “The Song of the Night” which was composed by Polish com-
poser Karol Szymanowski who composed this work by being impressed by a 
ghazal of Mawlana Jalaluddin Rumi. In this context; after referring briefly to 
the composition life of Szymanowski, the literary, musical and philosophical 
aspects of the Symphony No. 3 were examined. The aim of this article is to 
shed some light on one of the reflections of international cultural relations-
hips in the history of art.

Giriş

1882 – 1937 yılları arasında yaşamış olan Polonyalı besteci Karol Szymanowski, 
genellikle Frédéric Chopin (1810-1849)’den sonra ülkesinin yetiştirdiği en bü-
yük besteci olarak kabul edilir. İngiliz müzik eleştirmeni Malcolm MacDonald 
(*1948)’ın da ifade ettiği gibi “Chopin’in ölümünden sonra bütün bir XIX.yüz-
yıl boyunca Polonya, konservativ bir müzik kültürünü koruyan ve bir derece 
de olsa ulusal stili sürdüren gerçekten önemli bir besteci yetiştirmemiştir.’’1 
Yine de Szymanowski’nin müzik diline bakıldığı zaman, pek çok eserinde 
ulusal bir deyiş bulunan bestecinin üslup bakımından oldukça farklı etkilere 
maruz kaldığı ve hayatının belli başlı aşamalarında az çok farklı yönelimler 
içinde bulunduğu görülür. Özellikle senfonik yapıtları söz konusu olduğun-
da, Szymanowski’nin kökleri genellikle Polonya dışında; Almanya, Rusya ve 
Fransa’dadır. Bu bakımdan, “Szymanowski’nin, Chopin’den sonra ülkesinin 

* MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ABD Genel Müzikoloji Doktora Programı 
Öğrencisi.
1 Malcolm MACDONALD, Karol Szymanowski – Witold Lutosławski, Decca diski 
kitapçığı, 4
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yetiştirdiği en büyük besteci olduğu” tespiti, hiç şüphesiz doğru olmakla birlik-
te, özellikle piyano yapıtları için temellendirilebilir görünmektedir. “Sanatçının 
özellikle piyano için yazdığı eserlerin, Polonya’da Chopin’den sonra hiçbir bes-
tecinin erişememiş olduğu düzeyde olduğu kanısı, tanınmış müzikologlarca 
benimsenmiştir.”2 
 
İlk müzik derslerini, doğmuş olduğu Ukrayna’nın Timoşovka kasabasında 
toprak sahibi ve aynı zamanda yetenekli bir amatör müzisyen olan babasın-
dan alan Szymanowski, daha sonra Elisavetgrad’da Gustav Neuhaus (1847-
1938) ile piyano çalışarak büyük ilerleme kaydetti.3 1901’de Varşova’ya giderek 
Zygmunt Noskowski (1846-1909)’nin öğrencisi oldu. Varşova’da yakın arka-
daşlık kurduğu orkestra şefi Grzegorz Fitelberg (1879-1953) ve piyanist Arthur 
Rubinstein (1887-1982) ile birlikte Genç Polonya Grubu’nu oluşturdular.4 1906-
1908 yılları arasında Berlin’de yaşayan Szymanowski, bu döneme kadar açık 
bir Alman, [özellikle Richard Strauss (1864-1949) ve Max Reger (1873-1916)] 
etkisi altındaydı. 1909’da döndüğü Varşova’da tamamladığı 2.Senfoni’si ise 
“Alman etkisinden Rus etkisine kaydığını kanıtlamakta ve Skriabin’in uyumsal 
evrimine koşut gitmektedir.”5 

Szymanowski, 1912-1914 yılları arasında Viyana’da bulundu ve bu kentin köklü 
müzik kültürü ile Mahler senfonizminin özelliklerini bizzat yaşayarak içselleş-
tirdi. Viyana yılları aynı zamanda Szymanowski’nin Claude Debussy (1862-
1918) ve Maurice Ravel (1875-1937)’in müziklerini tanıyarak Fransız izlenimci-
liğine de yöneldiği bir dönemdir. “Özellikle Debussy’ye yöneldiği yıllarda ince 
ve olgun bir armoni diliyle yazdı. Debussy’nin izleri, bestecinin piyano sonat-
larında, mazurkalarında ve şarkılarında görülebilir.”6 İlk gençlik yıllarından iti-
baren Doğu kültürüne ilgi duyan Szymanowski’nin bu eğilimi, oldukça güçlü 
bir egzotizm yönelimi olan Fransız izlenimciliğini tanıdıktan sonra daha da 
kuvvetlenmiş, olgunluk dönemindeyse âdeta programlı bir hâl almıştır. Birinci 
Dünya Savaşı yıllarını geçirdiği Ukrayna’da yazılan “Gecenin Şarkısı” başlıklı 
3.Senfoni, tüm bu etkileri dışavuran içeriği ve yapısıyla, otoriteler tarafından 
Szymanowski’nin başyapıtı olarak değerlendirilen bir eserdir.

1920 yılında Varşova’ya döndükten sonra, 1926’da Varşova Konservatuvarı 
müdürlüğüne getirilen Szymanowski, sanat hayatının bundan sonrasını yöne-
ticilik görevinin yanısıra yoğun bir konser ve turne etkinliği içinde geçirmiş 
olmasına karşın bestecilik faaliyetini de aksatmadan sürdürdü; hatta piyano 
ve orkestra için konçertant niteliğinde yazdığı 4.Senfonisi’nin piyano partisini, 
solist olarak Paris, Londra ve Brüksel gibi merkezlerde bizzat seslendirerek 

2 Cevad Memduh ALTAR, Opera Tarihi, Cilt IV, 103.
3 G. Neuhaus, 1922’den 1964’e kadar Moskova Konservatuvarı’nda piyano hocalığı 
yapıp aralarında Sviatoslav Richter (1915-1997) ve Emil Gilels (1916-1985)’ten 
Alexander Slobodyanik (1941-2008) ve Evgeny Mogilevsky (*1945)’ye kadar pek 
çok önemli piyanistin de bulunduğu sayısız talebe yetiştiren ünlü piyanist Heinrich 
Neuhaus (1888-1964)’un babasıdır. H. Neuhaus’un, aynı zamanda kuzeni olan 
Szymanovski’den çok etkilendiği bilinir. http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_
Neuhaus, Erişim tarihi 28.02.2013.
4 Rubinstein daha sonra Szymanowski’nin başlıca destekçilerinden biri olarak bes-
tecinin 2. Piyano Sonatı’nı Viyana ve Almanya’da seslendirecektir.
5 Gültekin ORANSAY, Bağdarlar Geçidi, 328.
6 Önder KÜTAHYALI, Çağdaş Müzik Tarihi, 63.
** Fotoğrafın alındığı kaynak, http://en.wikipedia.org/wiki/Karol_Szymanowski, 
Erişim tarihi 28.02.2013.

Resim 1. Polonyalı besteci Karol 
Szymanowski.**
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icracılığını da ortaya koydu. Besteci, uzun zaman önce yakalanmış olduğu ve-
rem hastalığı nedeniyle 1937 yılında, Lausanne’da öldüğünde 54 yaşındaydı.

Szymanowski’de “Doğu” İmgesi

Szymanowski, daha Birinci Dünya Savaşı yıllarından önce Doğu’nun felsefe, 
mitoloji ve edebiyat geleneğine ilgi duymaya başlamıştı. O yıllarda İranlı şair 
Hâfız-ı Şirâzî (1325-1390)’nin Almancaya Hans Bethge (1876-1946) tarafından 
çevrilmiş olan şiirlerini bulup okuduğu bilinmektedir. Besteci, daha sonra bu 
şiirlerin bir kısmını, insan sesi ve piyano için yazdığı Hafız’ın Aşk Şarkıları adlı 
eserinde kullanacaktır. Szymanowski’nin Doğu’ya duyduğu ilginin kaynakları 
arasında, aynı dönemde yaptığı seyahatler de yer alır. “1914’ten önce olduk-
ça yoğun bir biçimde Rusya ile Avrupa arasında seyahat eden Szymanowski, 
Cezayir’e bile gitmeyi göze alarak güçlü bir Doğu çeşnisi geliştirmiştir.”7 Bes-
tecinin, tematik olarak Doğu dünyasıyla ilişkilendirilebilecek olan eserlerinin 
sayısı, oldukça fazladır. Söz konusu eserlerin opus numaraları, adları, şairleri 
ve bestelendikleri yıllar şöyledir:

Salome, soprano ve orkestra için, söz: Jan Kasprowicz, 1904-1912.
Pentesilea, soprano ve orkestra için, söz: Stanisław Wyspiański, 1908-

1912.
Hâfız’ın Aşk Şarkıları, insan sesi ve piyano için, söz: Hâfız Şirâzî, 1911.
Hâfız’ın Aşk Şarkıları, insan sesi ve orkestra için, söz: Hâfız Şirâzî, 

1911-1914.
Senfoni; tenor solo, koro ve orkestra için, söz: Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rumî, 1914-1916.
Efsâneler, keman ve orkestra için, 1915.
Maskeler, piyano için, 1915-1916.
Tagore Şarkıları, insan sesi ve piyano için, söz: Rabindranath Tagore, 

1918.
Meftun Müezzinin Şarkıları, insan sesi ve piyano (ya da orkestra) için, 

söz: Jarosław Iwaszkiewicz, 1918.
Kral Roger, opera, libretto: Jarosław Iwaszkiewicz, 1918-1924.

Son eserinin Op. 62 sıra numarası taşıdığı düşünülecek olursa, 
Szymanowski’nin Doğu kültürüne duyduğu ilginin boyutları daha açık bir bi-
çimde görülür. Zira Doğu dünyasına temas eden bu 10 yapıt, bestecinin top-
lam verimi içerisinde neredeyse altıda birlik bir orana denk gelmektedir. Ne 
var ki Szymanowski her ne kadar Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî ile Hafız-ı Şirâzî 
gibi şairlerin şiirlerine özel bir ilgi duymuş olsa da ondaki “Doğu” kavramının 
Ortadoğu coğrafyası veya İslâmiyet ile sınırlı olduğunu söylemek, indirgemeci 
bir yaklaşım olur. Yukarıda sıralanan eserlerin başlıkları incelendiğinde; Yahu-
di kıssalarından Anadolu mitolojisine, Binbir Gece masallarından Hint şiirine 
dek uzanan bir yelpaze göze çarpmaktadır. Dolayısıyla Szymanowski’de bütün-
sel bir Doğu imgesinin var olduğu açıktır. Bu durum, Fransız izlenimcilerinin 
anlayışıyla paralellik sergiler. Malcolm MacDonald, sanatçının Birinci Dünya 
Savaşı öncesi dönemini değerlendirirken şunları söylemektedir: 

7 Gustav KOBBÉ, The New Kobbé’s Opera Book, 803.



41

SZYMANOWSKI’NİN ÜÇÜNCÜ SENFONİSİNDE DOĞU KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERI BERTAN RONA

“Bu arada Szymanowski, oryantal kültür ile müzikal empresyonizmin eg-
zotik renk ve dokularının cazibesine kapılmıştı. Bu başdöndürücü etkiler, 
Szymanowski’nin kişisel dehasının, vecd temalı şiirler ve girift bir kromatizm 
içeren gittikçe artan sayıda eserle meyve vermesine neden oldu: Keman ve 
piyano için Efsaneler, piyano için Maskeler ve ayrıca Birinci Keman Konçertosu.”8  

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise bu etkiler düşünsel boyutta artarak devam 
etmiştir. Bu yıllarda Szymanowski, “Hint müziğinin bazı özellikleriyle yapıtla-
rını zenginleştirmiştir… Uzakdoğu’nun etkileri ise Tagor Şarkıları’nda… ve Kral 
Roger operasında vardır. Bu opera, Doğu ile Batı arasındaki felsefe ile din çe-
lişkilerini işlemektedir.”9 Tüm bu eserler göz önüne alındığı zaman karşımıza 
çıkan tablo, yalnızca kozmopolit bir sanatçıdan ibaret değildir. İran kökenli İn-
giliz besteci ve müzik eleştirmeni Kaikhosru Shapurji Sorabji (1892-1988)’nin, 
Szymanowski’nin 3. Senfoni’si üzerine artık klasikleşmiş ifadesiyle: 

“Burada Doğu kıyafetleri giymiş bir Batılı değil; derinlemesine, kâhince bir ir-
fan ve anlayış ile hayret uyandıran bir ruhsal akrabalık yoluyla, bizim içgüdüsel 
bir biçimde Pers sanatının özü olarak bilip anladığımız şeyi yine bize müzikal 
terimlerle iletme becerisi sergileyen biri vardır.”10 

Szymanowski, annesi Anna Szymanowska’ya ithaf ettiği “Gecenin Şarkısı” 
başlıklı 3. Senfoni’sini, 1914 yazında Timoşovka’da yazmaya başladı ve 1915’te 
üzerinde çalışmaya ara verdiği eserini 1916 yazında yine orada bitirdi. Sen-
foni, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî (1207-1273)’nin Farsça bir gazeli üzerine te-
nor solo, koro ve büyük orkestra için bestelenmiştir. Gazelin Lehçe çevirisi, 
Szymanowski’nin en beğendiği Polonyalı şairlerden biri olan Tadeusz Miciński 
(1873-1918)’ye aittir11 ve Varşova’da aylık olarak çıkan “Chimera” adlı edebiyat 
ve sanat dergisinde yayımlanmıştır. Ne var ki Farsça bilmeyen Miciński,12 çeviri 
için orijinal metnin yerine Hans Bethge’nin Almanca çevirisini kullanmıştır.13 
Bilindiği gibi Bethge; Arnold Schönberg (1874-1951)’den Hanns Eisler (1898-
1962)’e, Ernst Krenek (1900-1991)’ten Krzysztof Penderecki (*1933)’ye kadar 
pek çok besteci tarafından şiir ve çevirileri kullanılmış olan bir edebiyatçıdır. 
Bethge’nin 1907 yılında yayımladığı Die chinesische Flöte adlı kitabında yer alan 
Çinli gezgin şair Li Bái (701 – 762)’nin 4 şiiri, Gustav Mahler (1860-1911)’in 

8 Malcolm MACDONALD, Karol Szymanowski – Witold Lutosławski, Decca diski 
kitapçığı, 4.
9 Önder KÜTAHYALI, Çağdaş Müzik Tarihi, 63. 
10 Kaikhosru Shapurji SORABJI, Mi Contra Fa, http://www.americansymphony.org/
concert_notes/symphony-no-3-song-of-the-night, Erişim tarihi 28.02.2013.
*** Resmin alındığı kaynak, http://en.wikipedia.org/wiki/Jami, Erişim tarihi 
28.02.2013.
11 Szymanowski, insan sesi ve piyano için Op. 11 Dört Şarkı ve Op.20 Altı Şarkı’sının 
sözlerini Miciński’den seçtiği gibi, Op.51 Prens Potemkin Sahne Müziği’ni de 
Miciński’nin aynı adlı piyesi için yazmıştır.
12 Gazelin aslı, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî’nin bütün diğer eserleri gibi Farsçadır.
13 Werner Aderhold, Schubert’in Rückert Liedleri’ndeki “çifte çeviri” olgusuna 
(Farsçadan Almancaya, oradan da müzik diline) dikkat çekmektedir.Bu durumda 
Szymanowski’nin 3.Senfoni’si için bir “üçlü çeviri” (Farsçadan Almancaya, Alman-
cadan Lehçeye, oradan da müzik diline) söz konusudur. [Werner Aderhold, “Nah 
und fern: Von zweifacher Übertragung: Hafiz-Rückert-Schubert” in Schubert und das 
Biedermeier: Beiträge zur Musik des frühen 19. Jahrhunderts: Festschrift für Walther Dürr 
zum 70. Geburtstag, ed. Michael Kube, Werner Aderhold and Walburga Litschauer 
(Kassel: Bärenreiter, 2002), 59-72. sayfalar (alıntılayan David Gramit, Orientalism and 
the Lied: Schubert’s “Du liebst mich nicht”, 19th-Century Music, Vol 27, No. 2 (Au-
tumn, 2003), 99. sayfa)].

Resim 1. Resim 2. Sûfîlerin 
Gülistanı’ndan bir minyatür 
(1553).***
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Das Lied von der Erde (Yeryüzünün Şarkısı)’sinin de sözlerini oluşturur. Ne var 
ki Miciński’nin Lehçeye çevirdiği ve Szymanowski’nin Gecenin Şarkısı’nda kul-
landığı Almanca çevirinin, Bethge tarafından yapılmadığını öne sürenler de 
bulunmaktadır. Chicago Üniversitesi İran Dili ve Edebiyatı profesörlerinden 
Franklin D. Lewis, Mevlânâ’nın şiirini Almanca’ya çevirenin Bethge değil, 10 
ciltlik Geschichte des Osmanischen Reiches(Osmanlı Devleti Tarihi) adlı eseriy-
le tanınan Avusturyalı oryantalist Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856) 
olduğunu belirtmektedir.14 Lewis tarafından Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebîr’indeki 
296.gazel olduğu belirtilen şiir ise büyük mutasavvıfın bir vecd hâli içinde Tanrı 
ile bütünleşmeyi arzuladığı karanlık ve gizemli bir geceyi tasvir eder. 

Mevlânâ’nın temel yapıtı olan Dîvân-ı Kebîr, aruz vezninin çeşitli kalıplarıyla ya-
zılmış yaklaşık elli bin beyitten oluşan bir külliyattır ve bu devasa eserin birbi-
rinden farklı elyazması nüshaları mevcuttur. Dîvân-ı Kebîr’i bir bütün olarak ilk 
defa Türkçeye kazandıran edebiyat tarihçisi Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982), 
yayına hazırladığı baskının önsözünde, bu durumu şöyle ifade etmektedir:

“Konya’da ve diğer yerlerde Dîvân-ı Kebîr’in birçok nüshaları var. Bunların 
içinde 768 Şevvalinin ikisinde (2.VII. 1367) Osman oğlu Hasan tarafından ya-
zılmıya başlanıp 770 Rebiülâhırının ilk günü (13. X. 1368) yazılması ve karşı-
laştırılması biten iki ciltlik Dîvân, nüshaların en sağlamı, en doğrusu ve en 
tamıdır. Tercememizde, müzenin 68, 69 No.larında kayıtlı olan bu Dîvân’ı esas 
tuttuk…”15  

Ancak, Abdülbâki Gölpınarlı’nın bu çevirisi, manzum nitelikte değildir. Bugüne 
kadar çeşitli yayınevlerince Divân-ı Kebîr’den pek çok seçki yayımlanmışsa da 
bölüm başlıkları ve gazel numaraları gibi hususlarda bu baskıların güvenilirliği 
tartışmalıdır. Szymanowski’nin 3. Senfoni’sinde kullandığı gazelin, günümüz 
Türkçesine yapılmış bir çevirisi şöyledir:

“Uyuma, nolur uyuma bu gece
Sen ey can, birlikte acı çekerken
Çek al uykuyu gözlerinden, uzak tut bu gece.
O yüce sır, o giz vahyedildi bize bu gece.
Sen ey Cennetin doruğundaki Tanrım!
Sen ey yüceler yücesi!
Cennetlerin yıldızlı göklerinde dönmektesin bu gece.
Kartalın yükseklerde uçuşu gibi
Ruhun bir kahraman bu gece.
Bu nasıl sessizlik, herkes uykuda . . .
Ben ve Tanrı, yalnızız, birlikteyiz bu gece.
Bu nasıl kükreyiş,
Yükseliyor mutluluk.
Gerçek; parıldayan kanatlarıyla ışık saçıyor bu gece.
Dünyadaki bütün geçitler sessiz,
Geçitlerde yıldız yollar ışık saçmada bu gece. 
Arslan yıldızı Orion,

14 Franklin D. LEWIS, Rumi: Swallowing the Sun, http://onpolishmusic.com/2011/11/, 
Erişim tarihi 28.02.2013.
15 Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr, Cilt I, XV.
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Yay burcu, sümbüle kan rengi ışıldamakta bu gece.
Satürn geleceği bağlamakta var gücüyle
Venüs hayal gibi yüzmekte bu gece.
Gökyüzü altın yağmurlar içinde . . .
Susuyorum işte dilim prangayla bağlandı
Ama gene de söylüyorum, dilsiz dudaksız bu gece . . .”16  

Szymanowski, 3.Senfoni’de, ele aldığı edebî metni bütün yönleriyle müziklen-
direbilme konusunda büyük bir başarı gösterir. Senfoninin bir başyapıt niteli-
ği kazanmasında, onun bu büyük başarısının önemli payı vardır. Hem biçim, 
hem de anlam bakımından şiir cümleleri ile müzik cümlelerinin bütünlüğünü 
gözeten besteci, özel bir ifade yüklü beyitlerde tenor soloyu öne çıkarırken, 
gazelin genel akışında koro partisini tercih etmiştir. Mevlânâ’nın söz konusu 
gazeli, 3.Senfoni’nin bölümlerinin şekillenmesinde de belirleyici olmuştur. Ör-
neğin, üçüncü bölüm, Mevlânâ’nın Tanrı’yla yalnız kaldığını ifade ettiği nokta-
da başlar. Szymanowski, hiç şüphesiz, binlerce yıllık bir şiir geleneği ile karşı 
karşıya olduğunun bilincindeydi. Vokal partilerin belli kısımlarda parlando bir 
karaktere bürünmesi, bestecinin bu konudaki özenini göstermektedir.

3. Senfoni’de Müzikal Yapı

Benzersiz tınısı ve deyişi nedeniyle 3.Senfoni’yi tanımlamak oldukça güçtür. 
Genel çizgileri bakımından Mahler geleneğinde yazılmış olan eser, koro kulla-
nımıyla kantat türüne yaklaşır. Solo tenor partisinin belli bölümlerinde açıkça 
hissedilen oratuvar (hitabetle ilgili) nitelik ise dinleyende bir oratoryo etkisi 
uyandırır. Senfoninin formal aidiyeti üzerine bizzat Szymanowski, [eserin 19 
Kasım 1916 tarihinde Petersburg’da ilk seslendirilişini gerçekleştirmeyi plan-
layan Rus orkestra şefi ve piyanist Aleksander Siloti (1863-1945)’ye yazdığı bir 
mektupta] şunları belirtmektedir:

“Senfoni 20-22 dakika sürüyor ve senfonik şiir olarak da adlandırılabilirdi. An-
cak ben, ‘senfonik şiir’ adlandırmasına karşıyım; o nedenle eserin adı (3.) sen-
foni olarak kaldı.”17 

Kendine özgü melodik, ritmik ve armonik üslubuyla öne çıkan 3.Senfoni, 
“Stravinski’nin Le Sacre du printemps’ı veya Schönberg’in Pierrot Lunaire’i 
gibi tekrar edilememiş, ‘bir defaya mahsus’ bir eserdir.”18 

3. Senfoni; tenor solo, koro ve orkestra için yazılmıştır. Partiturun başında yer 
alan enstrümantasyon, Szymanowski’nin öngördüğü orkestranın boyutlarını 
ortaya koyar: Pikolo flüt, 3 flüt, 3 obua, korangle, 3 si-bemol klarinet, 1 mi-
bemol klarinet, 1 bas klarinet, 3 fagot, 1 kontrafagot; 6 fa korno, 4 do trom-
pet, 2 tenor trombon, bas trombon, kontrabas trombon, tuba; timpani, büyük 
davul, zil, tam-tam, üçgen, def, trampet, glockenspiel; 2 arp, piyano, çelesta, 

16 Semih SERGEN,  Karol Szymanowski’nin Mevlânâ Senfonisi. Gazelin günümüz 
Türkçesine çevirisi, yazarın kendisi tarafından yapılmıştır.
17 Anna IWANICKA-NIJAKOWSKA, Karol Szymanowski.Korespondencja, 472 – 473 
18 Witold LUTOSŁAWSKI, Memories,
http://www.karolszymanowski.pl/watch-listen/voices-and-orchestra/symphony-no-
3-song-of-the-night-for-tenor-mixed-choir-and-orchestra-op-27-1916/, Erişim tarihi 
28.02.2013
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org; 16 birinci keman, 14 ikinci keman, 12 viyola, 10 viyolonsel, 8 kontrabas… 
Yaklaşık 100 enstrümancı gerektiren 6 kornolu, 8 kontrabaslı, orglu bu devasa 
orkestraya, tenor solo ve karma koronun da katılımıyla, ortaya gerçekten ciddi 
bir müzikal topluluk çıkmaktadır. Szymanowski, amaçladığı tını ve etkiyi elde 
edebilmek amacıyla böylesi kalabalık bir orkestrayı tercih etmiştir.

3. Senfoni, birbirine bağlı olarak icra edilen üç ana bölümden oluşur. Birinci 
bölüm, kemanların do pedalı üzerindeki kromatik melodisinden oluşan bir 
introdüksiyon ile başlar. Kornolar ise bir karşı-ezgi seslendirmektedirler. Te-
nor solonun ve koronun girişlerinin ardından solo kemanın uzun cümleleriyle 
devam eden bölüm, orkestra ile koro arasındaki diyaloğun hazırladığı bir zir-
veden sonra varış köprüsü niteliğinde bir pasajla ikinci bölüme bağlanır. İkinci 
bölüm, canlı bir scherzandodur. Solo keman, koro ve orkestranın oluşturduğu 
renkli bir atmosferi yansıtan bu scherzando, eserin geleneksel kabullere en 
çok yaklaştığı bölüm olarak değerlendirilebilir. Szymanowski, burada orkest-
ralama kabiliyetini bütün çarpıcılığıyla sergilemektedir. Senfoninin en önemli 
kısmını oluşturan son bölüm ise, tenor solistin âdeta fısıltı hâlinde duyulan 
bir cümlesiyle başlar. Bölümün sonuna kadar gittikçe artan tansiyon, orkestra 
ve koronun ulaştığı tepe noktasının ardından yine tenorun cümleleriyle yerini 
etkili bir decrescendoya bırakır.  

Szymanowski’nin 3. Senfoni’de ortaya koyduğu kompozisyon; bir yandan to-
nalite, ölçü ve orkestralama gibi temel müzikal elemanların Franz Liszt (1811-
1886)’in son dönem eserleri ile başlayıp Debussy ile ivme kazanan çözülme 
sürecinde önemli bir aşamayı oluştururken, diğer yandan kendisinden sonraki 
modern müziğin, özellikle de 1945 sonrası Polonya ekolünün uygulamalarına 
ilişkin ipuçları vermektedir. Liszt’in Tonalitesi Olmayan Bagateller’i ile kendini
gösteren ve Debussy’nin “modern müziğin manifestosu” denilebilecek olan 
Prélude à l’après-midi d’un faune’ında belirginleşen bu süreç, diyatonizmin kro-
matizme ve giderek atonalizme evrildiği, motif, cümle ve periyodlardan oluşan 
klasikleşmiş kompozisyon örgüsünün deformasyona uğradığı, güçlü ve zayıf 
zaman kavramlarının kaybolarak, ölçü sistemlerinde (nabız duygusunu orta-
dan kaldıracak kadar) büyük bir serbestliğin hâkim olduğu, sonat allegrosunun 
“serim-gelişim-yeniden serim” biçimindeki organik yapısının terk edildiği, ve 
nihayet orkestralamada standart bileşimlerin ve katlamaların, yerlerini yepye-
ni renk arayışlarına bıraktığı bir aralıktır. 3. Senfoni’nin ilk ölçülerini gösteren 
aşağıdaki piyano redüksiyonu, sol eldeki üçlemelerin asimetrik gelişleri, bas 
partisinin monotonluğu ve melodi çizgisinin kromatik ve senkoplu yapısıyla, 
eserin hemen başlangıcında bile genel kabullerin dışında bir müzik diliyle karşı 
karşıya olunduğunu açıkça ortaya koyar: 

Yukarıda da belirtildiği gibi 3.Senfoni, yalnızca eleştirel ve öncü bir tutum 
sergilemekle kalmaz, aynı zamanda kendisinden sonraki müziğin de esin 
kaynakları arasında yer alır. Gerçekten de Witold Lutosławski (1913-1994) 
ile K. Penderecki’de en güçlü ifadesini bulan çağdaş Polonya müziğinin pek 
çok özelliğini henüz nüve hâlinde de olsa 3.Senfoni’de bulmak mümkündür. 
Lutosławski’nin Çello Konçertosu ile Penderecki’nin 2.Keman Konçertosu gibi 
eserlerde gözlenen; biçimsel tansiyonun yoğun tekrarlar ve neredeyse hiçbir 
gelişimin ürünü olmayan tesadüfi patlamalarla sağlanması, yapısal bütünlü-
ğün motif işçiliği yerine doğurgan bir aralığa dayandırılması ve orkestralamada 
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Nota 1: Szymanowski 3.Senfoni 1-9.ölçü.19 

yığınlaşmaya varan efekt denemelerine girişilmesi benzeri uygulamalar, buna 
örnek olarak gösterilebilir. Ertuğrul Oğuz Fırat (*1923) bu konuda şunları söy-
lemektedir: 

“Debussy, Ravel ve Scriabin’in yapıtlarını tanıması, Szymanowski’nin öğrenme 
gelişimini çok hızlandırdı. Bir yandan Doğu gizemciliğine yaklaşırken, müzik 
tekniği yönünden izlenimciliğin kırdığı tonaliteye bağlı ses uyumu duvarını 
aştı. Bundan böyle uyumsal anlayışı da ezgisel anlayışı da Debussy ve Ravel’in 
tutumlarının çok ötesinde, gittikçe aşırılaşan bir kromatizme dönüştü. Bu, tar-
tımı dışlamış gibi görünen, buna bağlı olarak ölçü kavramını sanki ortadan kal-
dırmış sandıran her yanıyla kromatik müzikte, yoğunluğun getirdiği birtakım 
duygu noktaları saptanır, derindeki tükenmez sanısını veren dalgalanmalara 
süreç yönünden karşıt, daha uzun olduğu için daha durağan çarpıcı ezgisel 
belirticilik kıvrımları eklenir… Müziği tüm öğeleriyle kromatikleşmiş, üst üste 
gelen kromatik katmanlar nedeniyle tonalite anlayışını tümüyle tüketmeye 
yönelmiş gibidir. Bu durmadan çoğalmaya yönelik kromatikleşmenin çalgıla-
mada da oylumlaşmaya zorlayan bir yanı bulunmaktadır. Tüm bu niteliklerin 
birleşimidir ki, günümüz Polonya müziğinin yeni bileşimler, yeni oluşumlar 
arayan, sonunda ‘yığınsal müzik’ diye tanımlayabileceğimiz bir müzik türünün 
ortaya çıkışında temel etkenlerden birisi olduğu yadsınamaz.”20 

Szymanowski’nin 3. Senfoni’de insan sesini ele alışı, dolaylı olarak 
Penderecki’nin litürjik müziğini, özellikle St. Luka Passion’u haber verir. 

19 http://www.karolszymanowski.pl/watch-listen/voices-and-orchestra/symphony-no-
3-song-of-the-night-for-tenor-mixed-choir-and-orchestra-op-27-1916/,Erişim tarihi 
28.02.2013.
20 Ahmet SAY, Müzik Ansiklopedisi, Ertuğrul Oğuz FIRAT tarafından yazılan “Çağdaş 
Müzik” maddesi, Cilt II, 335 (Yazarın dili, tarafımızdan sadeleştirilmiştir.)
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Penderecki’nin dodekafoni ile Gregorius ezgileri arasında yakaladığı senteze 
benzer bir uyum, 3.Senfoni’nin üçüncü bölümünün başında bulunmaktadır. 
Tenor solonun espressivo cümleleri, Penderecki’nin patetik nitelikteki vokal 
partilerini hatırlatır. 3. Senfoni’nin introdüksiyonunda da benzer bir durum söz 
konusudur. Burada karşılaşılan olgu, kemanlardaki kromatik melodinin, ma-
kamsal bir Doğu ezgisini çağrıştıracak şekilde kullanılmasıdır: 

Nota 2: Szymanowski 3. Senfoni introdüksiyon, keman partisi melodisi.21 

“Durağan ve dinamik özelliklerin ince dengesi açısından düşünüldüğünde, bu 
melodi, dikkat çekici bir niteliktedir. Tam perde ile eksik yedililerden oluşmuş 
paralel akorlar üzerinde bir vurgu yapan pedalın durağan yapısı ve kadansa 
giden bir yürüyüşün eksikliği, armonik altyapının yarattığı ilerleme duygusunu 
zayıflatmaktadır. Bunun da ötesinde, bu melodik çizgi, her biri sanki esas nota 
olma arzusundaki perdelerden oluşan ve akıcı bir ritmik karaktere sahip tan-
siyon yüklü kromatik bir hareket sergilemektedir. Burada, birbirine zıt şekilde 
aşağı doğru inen tam perdeler ile yukarı doğru çıkmaya çalışan yarım perdeler 
arasında dikkatli bir denetim söz konusudur. Kadansın sağlayacağı ‘gerilim ve 
çözülüm’ün yokluğunda, dinamizm, ambitusu geniş olan ve hedefe yönelik 
olarak ilerleyen bir çizgi tarafından ve ‘x’ motifi olarak gösterilmiş olan sürekli 
gelişimsel ilerleme aracılığıyla sağlanır. Bu noktada en etkili unsur ise artan 
disonansın sağladığı ek ifade gücüyle bir anda zirveye ulaşıldığında, karakte-
ristik gidiş yönünün tersine çevrilmesidir (yarım perdeler artık aşağıya doğru 
hareket etmektedir).”22 

3. Senfoni’nin Felsefî Arka Planı

Szymanowski, armoninin ifade gücünü ve orkestranın bütün imkânlarını, mu-
hayyilesindeki atmosferi müzikle somutlaştırabilmek amacıyla kullanır. Bu ta-
hayyül, cezbe içindeki Doğulu bir mistiğin, gökyüzünde yıldızların göründüğü 
otantik bir Doğu gecesinde Tanrı’sıyla baş başa kalarak dans edip kendinden 
geçmesine ilişkindir. Burada (Süleyman Çelebî’nin sözleriyle) “cennet içre 

21 Stephen DOWNES, Szymanowski, Eroticism and the Voices of Mythology, 83.
22 A.g.e., 84.
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Allah’ın cemâlini görüp”23, bezm-i elest’ten miras bir sarhoşluk içinde semâ 
dönen bir mutasavvıfın bulunduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki, 3.Senfoni’de 
tınısal olarak tasvir edilmeye çalışılan bu manzaranın, Avrupa kültürü için-
de yetişmiş olan Szymanowski’nin dünya görüşü tarafından şekillendirildiği 
unutulmamalıdır. Eserin müzik dilini oluşturan teknik uygulamaların her biri, 
Szymanowski’deki felsefî bir düşünceye karşılık gelir.

Szymanowski’nin Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî’nin gazelini müzikal olarak yan-
sıtma çabası, düşünsel veya sezgisel biçimde pek çok noktada kendini göste-
rir. 3. Senfoni’nin yekpâre yapısı içinde üç ayrı bölümün var olması, bu konuda 
akla gelen ilk ayrıntıdır. Besteci, bu eserde ne tamamen tek bölümlü bir müzik 
dokusu ortaya koymak, ne de klasik “numaralı” senfoni geleneğine yaslanmak 
istemiştir. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan tablo (yani birbirine attacca ile 
bağlanan üç bölümlü yapı), kadim Doğu’nun birlikte çokluk, çoklukta ise birlik 
gören anlayışına paraleldir. Bu düşüncenin tasavvuf terminolojisindeki karşı-
lıkları, hakikatin vahdet ve kesret nitelikleridir. Buna göre kesret, var oluşun ço-
ğulluğunu ifade ederken, vahdet ise varlığın tekliğine (ehadiyet) değil birliğine 
karşılık gelir.

Melodinin başat unsur olarak kullanılması, 3.Senfoni’deki bir diğer Asyatik gön-
derme olarak karşımıza çıkar.Böylesine “avangarde” bir eserde melodinin bu 
denli ön planda olması, ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak tıpkı Stravinski’nin 
Le Sacre du printemps’ında olduğu gibi Szymanowski de 3.Senfoni’sinde mo-
dern bir anlatımı, melodiden vazgeçmeksizin yakalamayı bilmiştir. Üstelik, yer 
yer iyice ezgisel yapısına karşın Le Sacre du printemps’da melodi, alışılmışın 
çok dışında kullanılmış ve kompozisyonun sürükleyici elemanı olarak ele alın-
mamışken, 3.Senfoni’deki melodik yapı, konvansiyonel olandan hiç de uzak 
değildir.

Şüphesiz ki 3.Senfoni özelinde bu durum, Asya’nın tek sesli müzik kültürü-
nün bir yansımasıdır.24 “Gecenin Şarkısı” başlığını taşıyan eserde, “şarkı” adını 
olumlayan cantabile bir hava, baştan sona kadar hissedilmekte, senfoni boyun-
ca solo keman partisi, güllerle dolu bir bahçede dolaşan Mevlânâ’yı imite eden 
tenor soloya âdeta masalsı bir bülbül gibi eşlik etmektedir. 

3. Senfoni’de Doğu medeniyetine bir diğer atıf, eserin sözle ve dolayısıyla in-
san sesiyle arasındaki kopmaz bağdır. Söz ile insan sesinin birleşimini ifade 
eden vokal müzik geleneği, Doğu’da, özellikle de Arap ve Fars edebiyatlarının 
köklü şiir kültürü ile Yahudilik ve İslâmiyet’te olgunluğa eren dinî müzik dağa-
rının sentezi olarak ortaya çıkmıştı. Nitekim, tarih boyunca Doğu’da, oral olan 
hep ön planda olmuştur. Anadili Aramca olan Havari Aziz Yuhanna’nın yazdı-
ğı İncil, “Başlangıçta Söz (Yun. Logos) vardı” cümlesiyle başlar. İnsan sesinin 
litürjik kullanımı ise binlerce yıllık kadim Yahudi kültüründen, bu arada Hz. 

23 Mısra, Süleyman Çelebî (1351-1422)’nin, ülkemizde Mevlîd adıyla bilinen Vesiletün 
Necatadlı eserinde geçmektedir. 
24 Johannes Brahms (1833-1897) ile Peter Ilyiç Çaykovski (1840-1894)’nin senfoni-
lerinin karşılaştırmalı bir incelemesi bu konuda somut fikirler verebilir. Bir Batı 
Avrupalı olarak çoksesli müziğin zirvelerinden birini teşkil eden Brahms’ta çoğu kez 
motif parçalarının belirleyici olmasına karşın, bir yanı hep Asyalı olan Rus kimliği ile 
Çaykovski’de uzun ezgisel hatlar bulunur. Mukayese için Brahms’ın 4., Çaykovski’nin 
1. Senfonileri incelenebilir.
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Davud’un ilâhilerinden geçip, Bilal-i Habeşî’nin okuduğu ilk ezanla günümüze 
değin ulaşır. Nitekim Szymanowski, 3. Senfoni’den yalnızca iki yıl sonra yazdığı 
Meftun Müezzinin Şarkıları ile konuya olan eğilimini ortaya koymuştur. Besteci, 
“programlı” denilebilecek 3.Senfoni’si için ise Mevlânâ’nın bir gazelini tercih 
etmek suretiyle hem söz hem de insan sesiyle bağ kurarak, tabiri caizse bir 
taşla iki kuş vurmuş olmaktadır.

3. Senfoni’nin aşırı kromatik yapısı, sık sık değişen ölçü sistemleriyle birle-
şince, eserin pek çok yerinde metrik zamanların algılanması güçleşmekte 
ve bu durum kısmen bir doğaçlama etkisi uyandırarak akla Doğu müziğini 
getirmektedir. Tarih boyunca usta-çırak ilişkisi içinde öğretilmiş olan Doğu 
müziği, nota ile tespit edilmekten çok irticalen seslendirilmekteydi. Bu açı-
dan bakıldığında 3.Senfoni, Avrupa’da özellikle Rönesans’tan günümüze dek 
iyice rasyonalize olarak matematiğin rehberliğinde adamakıllı nicel ve köşeli 
bir hâl almış bulunan çoksesli müziğe yöneltilmiş önemli eleştirilerden biridir. 
Zira yoğun kromatizm kullanımı nedeniyle güçlü ve zayıf zamanların zor algı-
lanıyor olması, esere “yuvarlak” veya “dairesel” diyebileceğimiz bir hava verir. 
Bununla birlikte 3. Senfoni’deki dairesellik, sadece teknik uygulamaların bir so-
nucu olmakla kalmaz, Mevlânâ’nın gazelindeki felsefî ve edebî altyapı ile de 
ilgi kurar: Kozmik esrarın hakikatine ulaşma çabasındaki büyük mutasavvıfın 
vecd içerisinde semâ dönmesi, tasavvuf düşüncesi açısından, (gazelin sonun-
da değinilen) Orion, Sagitarius, Satürn ve Venüs gibi yıldız ve gezegenlerin 
kendi yörüngeleri etrafındaki hareketlerinin bir soyutlaması gibidir. Özellikle 
scherzando’da Szymanowski, Tanrı ile ona ulaşma çabasındaki Mevlânâ ara-
sında yaşanan “kovalamaca”yı betimlemekte son derece başarılıdır. Form ola-
rak scherzando’nun bu betimleme için elverişli bir çerçeve oluşturmasının ise 
besteciye bir avantaj sağlamış olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki tasavvur, ge-
celeyin bir bahçede Tanrı ile deyim yerindeyse saklambaç oynayarak cilveleşen 
bir mistiğin hâlet-i ruhiyesine dairdir. Arayanın ve aranılanın bu tasviri; hakikat 
peşindeki âşığı anlatmak istercesine sürekli hareket hâlinde bulunan keman ve 
Doğu müziğindeki dem tutma usûlüne öykünüp onlarca ölçü boyunca ostinato 
karakterde devam ederek Tanrısal gerçeğin değişmezliğini ifade eden kontra-
bas partilerinde âdeta görsel bir açıklık kazanmıştır:  
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Nota 3: Szymanowski 3.Senfoni “Scherzando”, 1-21. Ölçü.25 

“Gece”nin Şarkısı

“Doğu” anlamındaki Fransızca “orient” kelimesi, Latincede “gün” ve “güneş” 
kavramlarıyla ilgili olan “oriens”ten gelmekle birlikte, Doğu kültüründe gece-
nin de önemli bir yeri olmuştur. Binbir Gece Masalları ile Kur’ân-ı Kerîm’deki 
“Leyl” (“Gece”) sûresi26, bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Ne var ki Doğulu 
için gece, depresif bir yaşantının nedeni olmaktan çok bir tefekkür mevzûudur. 
Divan edebiyatında ise gece, “kâfir” olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme-
ye, Arapçada “örtmek”, “karartmak” gibi anlamlar taşıyan “kâfir” kelimesinin 
neden olduğu anlaşılıyor. Bütün nesne, olay ve ilişkileri karartarak örten gece-
nin, bu niteliğiyle, tıpkı yârin yüzünü örten saçlar gibi “kâfir” olduğu düşünül-
müştür. Mevlânâ’nın öldüğü güne de “gelin gecesi” anlamında “şeb-i arus” 
denir. Zira Mevlânâ, “ölmek üzere olan insanın, güveye kavuşacak olan bir 
gelin gibi olduğu”nu söylemişti. Büyük şairin, Szymanowski’nin, 3.Senfoni’si 
için tercih ettiği gazelinden başka, uykusuz gecelerle ilgili ve yine uykusuz 
gecelerde yazılmış pek çok farklı gazeli bulunmaktadır. Szymanowski’nin ise 
bir Polonyalı olarak, Gecenin Şarkısı dışında, Chopin’in noktürnleri dolayısıyla 
gece kavramına içsel bir yakınlığı olduğu düşünülebilir. Bilindiği gibi noktürn 
kelimesi, aslen bir gece müziğini ifade eder ve “geceye ait” anlamındaki La-
tince “nocturnus”tan gelir. Chopin’in noktürnlerinde görülen meditasyon ve 
yalnızlık duygusu, Mevlânâ’nın Gecenin Şarkısı’nda karşımıza çıkan mütefek-
kirve münzeviye hiç de yabancı değildir. Mevlânâ için gece, huşû içinde ibadet 
etmek ve Tanrı’yla bütünleşmek için bir imkândır. 3. Senfoni’nin, tenor solonun 
pp gürlükteki fısıltılı cümleleriyle başlayan son bölümü, bunu anlatır:

Bu nasıl sessizlik, herkes uykuda . . .
Ben ve Tanrı, yalnızız, birlikteyiz bu gece.

Ne var ki bu atmosfer, Mevlânâ’da olduğu gibi Szymanowski’de de herhangi 
bir karamsarlığa neden olmaz. Zira (Mevlânâ’dan yüzlerce yıl sonra yaşamış 
Pir Sultan’ın dizeleriyle söylersek) “küfr içinde iman vardır”. Ne kadar karan-
lık ve ümit kırıcı olursa olsun her gece, yerini ışıl ışıl bir sabaha bırakacaktır. 
Nitekim Szymanowski, 3. Senfoni’yi, yıllar sonra Ahmed Adnan Saygun (1907-
1991)’un Yunus Emre Oratoryosu’nda yapacağı gibi pırıl pırıl parlayan bir Do 
Majör akoruyla bitirir.

25 PWM Edition (No.5363), 15-17. 
26 H.KARAMAN, A.ÖZEK, İ.K.DÖNMEZ, M.ÇAĞRICI, S.GÜMÜŞ, A.TURGUT, 
Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli , Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 595.
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Özet

Lars von Trier 2011 tarihli Melancholia filminde günlük ritüellerin anlamsızlığı-
nı, melankoliyi, Richard Wagner’in Tristan und Isolde operasındaki gibi aşk ve 
ölümün birbirine girmişliğini ve bu durumların sebep olduğu duyguların Me-
lancholia gezegeni gibi insanı kovalayışını ele almıştır. Trier bu filminde Tristan 
und Isolde’den ilham alarak, Alman Romantizmi’ne gönderme yapmıştır. Yiti-
rilmiş bir çağa özlem duyan Alman Romantikleri gibi Trier de Melancholia’da 
modernizme olan tepkisini ve doğaya, doğal olana dönüş arzusunu yansıtmış-
tır. Melancholia’nın operadan aldığı en önemli özellik ana teması Liebestod yani 
“aşk-ölümü”dür. Schopenhauer’in felsefesine göre ölüm, hayattan vazgeçme 
ve her şeyi kucaklayan birliğe dönme anlamında olumlu değerlendirilir. Filmin 
sonundaki ölüm ve Dünya’nın sonu da bu bağlamda modernizme, günümüz 
Batı toplumlarına getirilen bir eleştiridir.

Abstract

Lars von Trier adresses the emptiness of daily rituals, melancholy, intermixing 
of love and death as in Tristan und Isolde and chasing of these emotions as 
planet Melancholia. He refers to German Romanticism by inspiring from Tris-
tan und Isolde. As the German Romantics who yearn for long gone times, Trier 
reflects his reaction to modernism and his desire for turning back to nature 
and the natural one. The principal characteristic Melancholia took from the 
opera is the main theme Liebestod which means “love-death”. According to 
Schopenhauer’s philosophy, death is considered as redemptive in the sense 
of liberation from life and returning back to the oneness and is for this reason 
positively valued. In this sense, the final death and the end of the World in the 
movie is a criticism to modernism and Western societies of present day.

Melancholia Filmi ve Tristan Und Isolde

Melancholia, senaristliğini ve yönetmenliğini Lars von Trier’in (1956-
...) yaptığı, 130 dakikalık, 2011 tarihli etkileyici bir film. Wilhelm Ric-
hard Wagner’in (1813-1883) Tristan und Isolde operasının prelüdü filmde 
en sık kullanılan ve böylelikle filme damgasını vuran müziksel temadır. 

Melancholia Filmi ve
Tristan und Isolde
Melancholia Movie and 
Tristan und Isolde

Ceren TOSUN*

Yitirilmiş bir 
çağa özlem 
duyan Alman 
Romantikleri 
gibi Trier de 
Melancholia’da 
modernizme 
olan tepkisini 
ve doğaya, 
doğal olana 
dönüş arzusunu 
yansıtmıştır.

 
* MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ABD Genel Müzikoloji Yüksek Lisans 
Programı Öğrencisi
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Melancholia’da Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgård, Stellan Skarsgård, 
Charlotte Rampling, John Hurt, Udo Kier ve Kiefer Sutherland gibi birçok iyi 
oyuncu yer almıştır. Filmin görüntü yönetmeni Manuel Alberto Claro, ses ta-
sarımcısı ise Kristian Eidnes Andersen’dir. İsveç, Fjaras’taki Tjolöholm Ka-
le’sinde çekilen film, 2011 Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, görüntü yönet-
meni Claro en iyi sinematografi ve başroldeki Kirsten Dunst da Cannes Film 
Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır. 

Lars von Trier, yönetmenlik kariyerinin ilk yıllarından itibaren adından söz et-
tiren, filmleriyle de insanları etkileyip, şaşırtıp tartışma yaratmayı başaran bir 
yönetmen. Zaten yönetmenin sloganı da: “Film ayakkabınızdaki bir taş gibi 
olmalıdır.”1 Bunu anlamak için Melancholia’dan önceki Antichrist (2009-Dec-
cal) filmini de hatırlamak yetecektir. Trier’in çok bilinen diğer bazı filmleri Brea-
king The Waves (1996-Dalgaları Aşmak), The Idiots (1998-Gerizekalılar), Dancer 
in the Dark (2000-Karanlıkta Dans), Dogville (2003), ve Manderlay’dir (2005). 
Şu an üzerinde çalıştığı filminin ismi de Nymphomaniac. 

Yönetmen birkaç yıl önce, son filmi Melancholia’nın Cannes Film Festivali’nde-
ki basın toplantısında yaptığı gafla gündeme gelmişti. “Kendisine Alman kö-
kenleri ve eserindeki Gotik etkilerle ilgili yöneltilen soruya: ‘Kendimi uzun süre 
Yahudi zannettim ve Yahudi olmaktan mutluydum. ... Daha sonra Yahudi ol-
madığım ortaya çıktı. ... Gerçekten bir Nazi olduğumun farkına vardım ve bu 
da bana zevk verdi. ... Ne diyebilirim? Hitler’i anlıyorum. Bazı yanlış şeyler 
yaptı kesinlikle ama en sonunda sığınağında oturan halini düşünüyorum da ... 
Evet ona sempati duyuyorum, biraz.’ Kendini, düşürdüğü zor durumdan kur-
tarmak için şunu ekledi: ‘Yani, İkinci Dünya Savaşı yandaşı değilim, Yahudilere 
de karşı değilim. Hatta Yahudilerin yanındayım çok; gerçi o kadar değil, çünkü 
İsrail tam bir baş ağrısı. Ama yine de, bu cümleyi nasıl sona erdirebilirim ... 
Tamam ben bir Nazi’yim.’ ”2 Bunun üzerine festival yönetimi ve yönetmenin 
kendisi özür dileyen açıklamalar yayınladı. Ancak Trier’in bu açıklamasının ger-
çek etkisi zamanla görülecek.

Filmin Konusu ve Gönderme Yaptığı Resimler

Melancholia’da Lars von Trier, günlük ritüellerin anlamsızlığını, melankoliyi, 
Tristan und Isolde’deki gibi aşk ve ölümün birbirine girmişliğini ve bu duygula-
rın Melancholia gezegeni gibi insanı kovalayışını başarılı bir şekilde yansıtmış-
tır. Trier bu filminde Tristan und Isolde’den esinlenmiş, Wagner’in müziğini de 
kullanarak Alman Romantizmi’ne gönderme yapmıştır.

Film iki perdeli bir sahne eseri gibi, kız kardeşlerin isimlerini taşıyan Justine ve 
Claire adlı iki bölümden oluşur. Öncesinde ise çok ağır çekimde, filmde yer alan 
veya almayan bir dizi görsel leitmotif’in3 sıralandığı, opera uvertürü benzeri bir 
giriş yer alır. İlk olarak, Alman romantik ressam “Caspar David Friedrich’in 

1 http://denmark.dk/en/meet-the-danes/great-danes/film-makers/lars-von-trier, 
Çeviri yazara ait, Erişim tarihi 18.03.2013
2 Charlotte HIGGINS, “Lars von Trier provokes Cannes with ‘I’m a Nazi’ comments”, 
Çeviri yazara ait, http://www.guardian.co.uk/film/2011/may/18/lars-von-trier-cannes-
2011-nazi-comments, Erişim tarihi 18.03.2013
3 Operadaki belli olaylar, kişiler veya nesneleri simgelemek üzere tekrarlanan ezgisel 
motif.



53

MELANCHOLIA FİLMİ VE TRISTAN UND ISOLDE CEREN TOSUN  

(1774-1840) elinden çıkmış gibi görünen bir günbatımında”4 yüzünde tarifsiz 
karanlık bir ifadeyle gözlerini açan Justine’i görürüz (Resim 1)5. Bu görüntü, 
Friedrich’in Doğan Güneşin Karşısında Kadın (Batan Güneşin Karşısında Kadın) 
(1818-20) adlı tablosuyla benzerlik taşır (Resim 2)6. Yine bu görüntüye, kıya-
met alametiymişçesine gökyüzünden yağan ölü kuşlar eklenmiştir. 
 
Başka bir görüntüde Justine gelinliğiyle ormanda yürümeye çalışır ancak ayak-
larına dolanan kökler nedeniyle ilerleyemez. Apollon’dan kaçan Daphne gibi 
ağaca dönüşmekte olduğunu da düşünebiliriz7. Bu uvertürün belki de en ilginç 

4 Guy LODGE, “Review: “Melancholia” (1/2)”, Çeviri yazara ait, http://incontention.
com/2011/05/19/review-melancholia-12/, Erişim tarihi 18.03.2013
5 Lars von Trier, Melancholia filmi, dakika 1, saniye 50.
6 Web Gallery of Art, http://www.wga.hu/, Erişim tarihi 18.03.2013
7 Yunan mitolojisine göre peri Daphne ormanda gezerken, ona aşık olan Apollon 
peşine düşer. Uzun süre kaçan Daphne en sonunda dayanamayacağını anlar ve 
Apollon’un eline düşmektense ağaca dönüşmeyi tercih eder. Melancholia’da bu 
göndermeye yer verilerek, erkeklerin ve genel olarak erkek egemen toplumun 
kadınlara etkisi anımsatılmış ve feminist bir hassasiyet sergilenmiştir. Bu efsanenin 
en ünlü tasvirini İtalyan mimar ve heykeltıraş Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 
yapmıştır. 

Resim 1. Melancholia filminden bir sahne

Resim 2. Caspar David Friedrich, Doğan Güneşin Karşısında Kadın (Batan Güneşin Karşısında 
Kadın), 1818-20, Tuvale yağlı boya, 22 x 30 cm, Folkwang Müzesi, Essen.  
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görüntüsü, elinde buketi ve üzerinde gelinliğiyle (Resim 3)8 İngiliz ressam Sir 
John Everett Millais’in (1829-1896) “Ophelia’sı9 gibi”10 (1851-52) nehirde sürük-
lenen Justine’dir (Resim 4)11. Uvertür, devasa bir gezegenin tehditkâr bir şekil-
de Dünya’ya yaklaşıp ona çarpmasıyla son bulur.

8 http://www.melancholiathemovie.com/download/Melancholia_409_photo_by_
Christian_Geisnaes_large.jpg, Erişim tarihi 18.03.2013
9 William Shakespeare’in (1564-1616) Hamlet’indeki bir karakter olan Ophelia, 
çiçek toplarken nehre düşer. Bu resimde konu edilen sahnede Ophelia, biraz sonra 
boğulacağından habersiz şekilde şarkı söyleyerek nehirde sürüklenmektedir. Bu 
resim filmde Justine’in rafa koyduğu yeni resimlerden biridir.
10 Bkz. (4), LODGE.
11 Bkz. (6), Web Gallery of Art.

Resim 3. Melancholia filmi, fotoğraf Christian Geisnaes  

Resim 4. John Everett Millais, Ophelia, 1851-52, Tuvale yağlı boya, 76 X 112 cm, Tate Gallery, 
Londra.  
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İlk bölümde Justine, en mutlu olması gereken gün olan düğününde bir türlü 
mutlu olamamaktadır. Yeni evliler kocaman limuzinlerini kır yoluna sokama-
dıkları için düğüne gecikirler ancak kutlama günbatımından doğumuna dek 
devam eder. Kız kardeşi Claire ve eşi John’un şato benzeri evlerinde gerçek-
leştirilen bu düğün için John çok masraf yapmıştır ve her şeyin yolunda gitme-
si için uğraşır. Ancak babasıyla ayrı olan annesinin iğneleyici konuşmaları ve 
patronunun reklam sloganı bulması için peşinde koşturması, durumu Justine 
için kolaylaştırmaz. Bu bölümde Justine’in sık sık baktığı bir yıldız vardır; An-
tares12. Ancak filmin devamında yok olur. Justine partiden uzaklaşır ve gece 
boyunca uzak durur, bahçede bir yabancıyla birlikte olur ve müstakbel kocası 
Michael’ın onu terk etmesine ve diğer davetlilerin gidişine sebep olur; düğün 
mahvolmuştur. 

“Claire” adlı ikinci bölümde ise Justine, ablası Claire’in yanına gider. Düğün 
günü başlayan depresyonu artmıştır ve günlük aktivitelerini bile kendisi yapa-
maz haldedir. Tanınmış bir astronom olan John, Antares’in yok olmasının ne-
deninin, önüne geçen Melancholia gezegeni olduğunu açıklar. Dünya’dan çok 
daha büyük mavi bir gezegen olan Melancholia, Güneş’in ardında saklanmıştır 
ama şimdi giderek Dünya’ya yaklaşmaktadır. Claire, internette Melancholia’nın 
Dünya’nın çevresinde “ölümün dansı” denilen bir hareketi olduğunu ve so-
nunda Dünya’ya çarpacağını okumuştur ve çok korkmaktadır. John ise zararsız 
bir şekilde birbirlerinin yanından geçeceklerinden emindir. Melancholia’nın en 
yakın olduğu gece çarpışma olmaz. Ertesi gün tekrar baktıklarında ise gezege-
nin Dünya’ya doğru daha da yaklaştığını görürler. John bunu anladığında inti-
har eder. Justine ise sakin bir şekilde kıyameti beklemektedir. Claire’e evrende 
başka hayat olmadığını bildiğini söyler ve bu ablasını çok kızdırır. 

Filmin sonuna doğru, çarpışmanın gerçekleşeceğinden emin olan Claire oğlu 
Leo’yu da alarak kasabaya gitmeye çalışır, o sırada golf sahasındaki 19. delikten 
geçerler. Ancak John önceden golf sahasında 18 delik olduğunu söylemiştir. Bu 
gerçekte var olmayan 19. delik bir çeşit Araf’ı simgeler. Artık Dünya’da yaşam 
son bulmaktadır, ama henüz ölüm gerçekleşmemiştir. Claire’e göre kasaba 
bir kurtuluştur ancak oraya erişemeyecektir. Yani iki yer arasında sıkıştığı bir 
mekân olur 19. delik. 

Justine, Leo’yu tahta çubuklardan Amerikan yerlilerininkilere benzer koruyucu 
bir “sihirli mağara” yaparak rahatlatır. Filmin sonunda Melancholia Dünya’ya 
çarparken üçü barınağa girip, el ele tutuşurlar. Etraflarında, birazdan alev ala-
rak sonsuza dek yok olacak olan kır manzarasını ve dumanı tütmeye başlayan 
ağaçları görürüz. 

Justine ve Claire mitolojik kişiler olan Diana ve Kassandrayla da benzerlik taşır-

12 Antares, Akrep takım yıldızının merkezinde yer alan, gerçekten varolan devasa bir 
kızıl yıldızdır. Antik Yunanca’da, Mars gezegeni gibi kırmızı oluşundan dolayı, Anti-
Mars anlamına gelen Anti-Ares’ten türemiştir. Tarih boyunca çeşitli mitolojilerde ve 
astrolojide melankoli, karanlık, kötülük, ölüm gibi durumlarla ilişkilendirilmiştir. Daha 
ayrıntılı bilgi için Richard Hinckley Allen’ın Star Names adlı kitabının http://www.
constellationsofwords.com/stars/Antares.html adresinden ulaşılabilecek bölümleri-
ne ve Julie Gillentine‘in http://www.queenofcups.com/AR27article.htm  adresinden 
ulaşılabilen Persia’s Royal Stars adlı yazısına bakılabilir.
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lar13. Diana, erken çağlardan beri Yunan Artemis’iyle bir tutulan İtalya’lı bir 
tanrıçadır. Diana’nın Roma’da anlatılan efsaneleri Yunan Artemis’inden esin-
lidir.14 Artemis, sonsuz bakirelik dileğinde bulunmuş, Zeus bu dileğini kabul 
etmiştir.15 Yani asla evlenmeyecektir. Filmde de sanki Michael’la evlenmemesi 
kendini doğrulayan bu kehaneti gösterir. Artemis aynı zamanda ‘vahşi hay-
vanlar ecesi’dir;16  hayvanları kontrol eder. Filmin başında da Justine, Abra-
ham adlı atla konuşur, ona evlendiğini anlatır. İkinci bölümün başlarındaysa 
Melancholia’yı ilk kez görmeden biraz önce Abraham’la gezintidedir, at çılgına 
döner ve Justine (döverek de olsa) onu sakinleştirir ve atı oturtur. “Apollon 
nasıl ki kimi zaman Güneş-tanrı olarak ışığı simgeliyorsa, (kardeşi) Artemis de 
kimi zaman Ay-tanrıça olarak yine ışığın simgesi olur”17 Justine de sık sık gök-
yüzüne bakar, sanki oradan ilham almaktadır. Justine filmde ay ışığı olarak da 
düşünebileceğimiz Melancholia’nın ışığında “yıkanır”. Justine’in dere kenarın-
da uzandığı mekân (Resim 5)18, Harmenszoon van Rijn Rembrandt’ın (1606-
1669) 1634 tarihli Tanrıça Diana Perileriyle Yıkanıyor tablosundaki mekânla 
benzerlik gösterir (Resim 6)19.
  
Kassandra ise Derman Bayladı’ya20 göre geleceği tahmin etme yetisiyle ödül-
lendirilmiş, öte yandan söylediklerine kimsenin inanmamasıyla cezalandırıl-
mış bir karakterdir. Truva’nın çökeceğini, Truva atını, Agamemnon’un ölümü-
nü ve kendi sonunu görür ancak kimse önlem almaz. Truva’nın çöküşü filmde 
Dünya’nın yok oluşuna benzer. Claire’in John’un cansız bedenini görmesi gibi 
Hektor’un ölü bedenini ilk gören de odur. Kassandra ebedi bir acıyı ve düş 
kırıklığını taşır. Kassandra’nın trajedisini Claire’de de görürüz. Bir önsezi gibi 
Melancholia’nın dünyaya çarpacağını bilir ancak en yakını, eşi John bile ona 
inanmaz, bu konuda çıldırdığını düşünür. 

13 http://www.imdb.com/title/tt1527186/reviews, Erişim tarihi 18.03.2013.
14 Azra ERHAT, Mitoloji Sözlüğü, 88.
15 Derman BAYLADI, Mitoloji Sözlüğü, 81.
16 A.g.k., 83.
17 A.g.k., 81.
18 Lars von Trier, Melancholia filmi, dakika 88, saniye 51. 
19 Bkz. (6), Web Gallery of Art.
20 Bkz. (15), BAYLADI, 264, 265, 266.

Resim 5. Lars von Trier, Melancholia filminden bir sahne Resim 6. Harmenszoon van Rijn Rembrandt, Tanrıça 
Diana Perileriyle Yıkanıyor, 1634, Tuvale Yağlı Boya, 
74 x 94 cm, Wasserburg Anholt Müzesi, Isselburg-Anholt.
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Melancholia’da iki kız kardeşin psikolojik gelgitlerini görürüz. “Önce Justi-
ne düğün gecesinde evliliğinin sonlanmasıyla katatoniye21 yakın bir duru-
ma girer. Yaklaşan kıyamet onu kendine getirmiş gibi görünürken bu defa 
Melancholia’nın yaklaşması nedeniyle Claire anksiyete ve korkunun pençesi-
ne düşer.”22 Filmde ayrıca bir aile trajedisi de görürüz: kız kardeşlerin anne 
ve babası ayrıdır. “Baba gösterişçi bir biçimde kaşık çalar”23, kızı yaşındaki iki 
Betty’yi (film boyunca her kadına Betty diye hitap eder), ayrıldığı eşinin gözü 
önüne, kızının düğününe yanında getirir; “anne ise düğünü kastederek ‘bık-
tım bu ritüellerinizden’ diyerek gece boyu ufak bir gülümsemeden bile geri 
durur”24. ‘Bitene dek tadını çıkar’ diyerek felaket telalığı yapmaktan da geri 
durmaz. Bu kehanet hem Justine’in evliliğini, hem de henüz bilmediğimiz 
Dünya’nın sonunu öngörür. “Justine’e de sık sık hatırlattığı gibi, nasıl olsa pa-
rasını John ödediği için düğünü pek ciddiye almazlar. John ve düğün organiza-
törü dışında da ciddiye alan yok gibidir.”25 Trier de belli ki annenin düşündüğü 
gibi, saçma bir ritüel olarak yansıtmıştır düğünü. Bu bölümde Justine’in nasıl 
yalnız kaldığını ve anlaşılamadığını da görürüz. Kiminle konuşmaya çalışsa ya 
vakitleri yoktur ya da anlamazlar, ona kendi düşündüklerini dayatmaya çalışır-
lar. Yapmacık diyaloglar, iletişim kuramama, herkesin birbiriyle uyuşamayan 
başka bir dünyası olması ve kalabalık içinde yalnızlık vurgulanarak günümüz 
modern toplumlarının insanı eleştirilmektedir. 

21 Katatoni, hastanın bazen saatlerce hareketsiz kaldığı ve dış uyarılara yanıt verme-
diği, şifozfreni ile ilişkilendirilen tıbbi bir durumdur.
22 Nina POWER, Rob WHITE, “Lars von Trier’s “Melancholia”: a Discussion”, Çeviri 
yazara ait, http://www.filmquarterly.org/2012/01/lars-von-triers-melancholia-a-discus-
sion, Erişim tarihi 18.03.2012
23 A.g.m.
24 A.g.m.
25 A.g.m.

Resim 7. Yaşlı Pieter Bruegel, Kış Mevsiminde Avcılar, 1565, Panele Yağlıboya, 117 x 162 cm, 
Kunsthistorisches Müzesi, Viyana
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“Justine’in duygusal bir patlama yaşayarak raflardaki sanat kitaplarını karıştırıp 
yeniden düzenlediği bölüm bir modernizm karşıtlığını gösterir. 20. yy. soyut 
resimlerini, modernist eserleri kaldırıp yerlerine Yaşlı Pieter Bruegel’in (1525-
1569) Kış Mevsiminde Avcılar (1565) (Resim 7)26 ve Caravaggio’nun (1571-1610) 
Goliath’ın Başı ile Davud (1610) adlı resimlerini koyar (Resim 8)27. Modernizme 
tepki gösterirken, sanki Aydınlanma öncesi dünyaya özlemi yansıtır. Filmin ba-
şındaki görüntülerde de Bruegel’in aynı resmini görürüz, ancak resim eriyerek 
yanar ve yerini çarpışan gezegenlere bırakır. Bu resimlerle yaratılmaya çalışılan 
metaforu, ileride Justine’in dünyanın sonunu nasıl karşılamaları gerektiğini 
düşünen, gezegenler çarpıştığında ne yapacaklarını planlayan Claire’e söyledi-
ği şu sözlerle ilişkilendirebiliriz: ‘Seninle terasta şarap içmemi mi istiyorsun? 
…Peki ya bir şarkıya ne dersin? Beethoven’ın 9. Senfoni’si gibi? …Planın hakkın-
da ne düşünüyorum biliyor musun? Bence bu tam bir saçmalık.’ Burada açıkça 

26 Sadun ALTUNA, Ünlü Ressamlar Hayatları ve Eserleri, 78.
27 Bkz. (6), Web Gallery of Art.

Resim 8. Caravaggio, Goliath’ın Başı ile Davud, 1610, Tuvale Yağlıboya, 125 x 101 cm, Galleria 
Borghese, Roma.
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Justine’in ağzından Beethoven’ın 9. Senfoni’si ile ilişkilendirilen28 endüstriyel 
kapitalizm ve kitle imhayı doğuran ‘yüksek kültür’ ve ‘yüksek bilim’le dalga 
geçilir.”29 Filmin en önemli temalarından birini de böylece anlarız.
 
Justine’in depresyonu değişkendir. “İlk bölümde had safhaya ulaştığında dü-
ğün bir fiyaskoya döner. Ancak en kötü halde bile zekâsını ve aklını korumakta-
dır. Patronuna ‘dayanılmaz, güç aşığı küçük bir adam’ olduğunu söyler.”30 Film-
deki patron kapitalist toplumun yarattığı tüm patronlar gibi bencil, duygusuz 
bir tiptir (yeni evlileri kutladığı konuşmasında, düğün gecesinde Justine’den 
reklam sloganı bulmasını ister) ve onun nezdinde tüm patronlar aşağılanır. 

Düğünün başındaki konuşması sırasında patronun Justine’e reklam sloganı 
bulması için gösterdiği görüntüde (Resim 9)31 Yaşlı Pieter Bruegel’in 1567 ta-
rihli Bolluk Diyarı (The Land of Cockaigne) adlı resminden esinlenilmiştir (Re-
sim 10)32. Bruegel’in resminde bir köylü, bir şövalye ve bir bilimadamı tıka basa 
dolmuş karınlarıyla bir ağacın altında yatmaktadırlar. Ağacın tepesinde bir ye-
mek masası durur. Ortaçağ’da Cockaigne, bolluğun olduğu hayali bir diyardı. 
Bu resimde yedi günahtan ikisi olan açgözlülük/oburluk ve tembellikten kay-
naklanan ruhsal boşluk anlatılır. Filmde tam görselin olduğu anda patronun 
“Reklamcılık Justine, Reklamcılık” demesi de bir anlamda Batı kapitalizminin 
yarattığı sektörlerden biri olan reklamcılığı yerer ve günah işlediklerini belirtir.
 
İkinci bölümde Claire Justine’e yemek yedirmeye çalıştığında “Bunun tadı kül 
gibi.” der Justine, yaklaşan kıyameti sezdirircesine. “Ancak kıyamet biraz daha 

28 Ludwig van Beethoven (1770–1827) aslında aristokrasi karşıtı, devrimci ideallere 
bağlı bir besteciydi. Ancak 9. Senfoni’nin Avrupa Birliği’nin resmi marşı olarak kabul 
edildiği günümüzde modern kapitalist toplumun bir simgesi olarak da yorumlanabilir.
29 Bkz. (22), POWER – WHITE.
30 A.g.k.
31 Lars von Trier, Melancholia filmi, dakika 17, saniye 47.
32 Bkz. (26), ALTUNA, 81. Altuna, resmin ismini Kokanya Diyarı olarak tercüme 
etmiştir.

Resim 9. Lars von Trier, Melancholia filminden bir sahne



MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

60

yaklaştığında iştahı geri gelir ve bir kavanoz dolusu reçeli bitirir. (…) Justine’in 
bunların yanı sıra gizemli bilgeliği de ikinci bölümde ortaya çıkar: düğün ka-
vanozunda 678 tane fasulye olduğunu bilmiş ve evrende yalnız olduğumuzu 
gerçekten biliyormuş gibi: “Dünya şeytanidir, onun için yas tutmamıza gerek 
yok. Kimse onu özlemeyecek.’ demiştir.”33 

Claire’in eşi John karakteri rasyonel insanı temsil eder. O, dediklerine güven-
memiz gereken bir bilim adamıdır. Ancak filmin sonunda Batı’nın en gurur 
duyduğu ve güvendiği bilimsel verinin de insana bağlı olduğunu ve yanılabile-
ceğini görürüz. Hatta John hatasını anlayınca intihar eder. Bu filmde basit bir 
telden yapılma alet bile, gelişmiş teknolojik araçlarıyla bilimin tahmin edeme-
diğini, Melancholia’nın çarpacağını gösterebilmektedir. 

Filmin diğer bir karakteri Leo34 ise, özellikle teyzesiyle ve diğer büyüklerle ara-
larındaki ilişkisi üzerinden karşımıza çıkar. Leo teyzesi Justine’e “aunt steelb-
reaker”, “çelikkıran teyze” der ve sık sık birlikte mağara yapıp yapmayacaklarını 
sorar. Belki de Leo’nun sözleriyle teyzesini (aslında tüm insanları) saran sos-
yal ve ekonomik bağlar, bizleri hapseden bu düzen ve bu hapishanenin çelik 
parmaklıkları kastedilir. Bu sözler ayrıca, Justine’in aslında “çelik iradeli” bir 
kadınken sonunda tükendiğini göstermektedir.

Rönesans ressamı “Albrecht Dürer’in (1471-1528) 1514 tarihli Melencolia No.1 
gravüründe görülen sıra dışı düşünceler, fantastik öğeler ve keskin tutkular 
da Justine karakteriyle ilişkilendirilebilir”35 (Resim 11)36. Arkada, resmin adını 

33 Bkz. (22), POWER - WHITE.
34 Leo ismi aynı zamanda Aslan burcunu da simgeler. Justine’i etkileyen kızıl yıldız 
Antares’in Akrep burcunu simgelediği düşünüldüğünde, filmde yıldızlar ve burçlara 
dair bir alt metin olduğu göze çarpar. Örneğin, Akrep ve Aslan burcunun yıldızları 
Antares ve Regulus, Boğa ve Balık burçlarının yıldızları Aldebaron ve Fomalhaut 
ile, Fars mitolojisinin dört koruyucu yıldızıdır (M.Ö. 3000’li yılların inancına 
gore “tanrıları”dır). Filmin bu boyutu astronomi, astroloji ve mitoloji gibi alanları 
kapsadığından daha detaylı bir araştırmayı gerektiriyor. Başlangıç için Bkz. (12). 
35 Bkz. (22), POWER - WHITE.
36 Robert CUMMING, Görsel Rehberler Sanat, 127.

Resim 10. Yaşlı Pieter Bruegel, Bolluk Diyarı, 1567, Panele Yağlıboya, 52 x 78 cm, Alte Pinakothek, 
Münih.
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taşıyan yarasa benzeri figürün ardında karanlık bir güneş görürüz; ya da film-
deki ikizi Melancholia gezegenini. Bu gravürde “melankoli, mizacını yansıtan 
nesnelerle çevrelenmiş sarışın kadınla kişileştirilmiştir. Ortadaki kanatlı çocuk 
da antik çağda ‘eşlik eden ruh’ anlamına gelen ‘genius’tur. Melankoli figürünün 
kanatları vardır ve belinden sarkan anahtarlar ve para kesesi güç ve zenginliği 
simgeler. Etrafında ölçüm araçları vardır: her yönden toplamı 34 eden sihirli 
sayılar, ayaklarının ucunda maddesel dünyayı temsil eden aletler… Yine de o 
hiç bir şey yapmaz; ışığa arkasını dönmüş ve düşüncelere dalmıştır.”37 Kum 
saati ise yine Melancholia’daki gibi ölümün yaklaştığını, zamanın azaldığını 
ima eder. Başka bir dünyaya, yaşama işaret eder ve bu dünyadaki yaşamın ge-
çiciliğini vurgular. Dürer’in bu eseri birçok sembolik anlam içerir ancak bugün 
bile hala tam olarak çözülememiştir.
 

37 http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pd/a/
albrecht_d%C3%BCrer,_melancholia.aspx, Çeviri yazara ait, Erişim tarihi 18.03.2013

Resim 11. Albrecht Dürer, Melencolia 1, 1514, Gravür, 241 x 192 mm, British Müzesi, Londra.
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Filmin Müzikleri ve Wagner

“Filmin ses tasarımcısı Andersen’in anlattığına göre “Tristan” prelüdü Prag 
Filarmoni Orkestrası tarafından film için kaydedildi. Duygusal etkiyi güçlen-
dirmek ve daha bütünleştirilmiş bir ses elde etmek için çello partisinin üzeri-
ne bir solist eklendi. Filmin sonunda yazılar akarken, insanların film sonrası 
düşüncelerine fırsat vermek için, daha yalın bir müzik olan üçüncü perdenin 
prelüdü kullanıldı.”38 “Orkestra şefi Richard Hein, solist çellist Henrik Dam 
Thomsen’di.”39  

Düğünde çalınan dans müzikleri gelişigüzel seçilmemiştir. Örneğin Justine ile 
Michael’in ilk danslarını yaptığı La Bamba şarkısı Meksika, Vera Cruz’da gele-
neksel bir düğün dansı şarkısıdır.40 Sonrasında Charles Aznavour’un She isimli 
şarkısını duyarız. Şarkının kendisinin pek romantik ve duygusal olmasının yanı 
sıra, sözleri de düğün gününde gelgitler yaşayan Justine’i tanımlar:  “O, güzel 
ya da çirkin, kıtlık ya da ziyafet olabilir, günü cennete veya cehenneme çevire-
bilir, (…) Kalabalıklar içinde çok mutlu görünür, (…) Ancak göründüğü gibi ol-
mayabilir, bir kabuğun içinde”41. Bunların yanı sıra, hepsi de aşka dair ve filmin 
atmosferine uyan  “Strangers In The Night (Ivo Robic), Fly Me To The Moon (B. 
Howard), It Never Rains In Southern California (Hammond/Hazlewood), Aura 
Lee (George R. Poulton) gibi popüler parçalar kullanılmıştır”42.

Film boyunca Tristan und Isolde operasının birinci perde prelüdünün başı sık 
sık çalmaktadır (Nota Örneği 1)43. Müziğin girdiği sahneler genelde dikkat 
edilmesi gereken, göndermelerin olduğu veya konunun/gerilimin yükseldiği 
yerlerdir.

Nota Örneği 1. Richard Wagner, Tristan und Isolde operasının prelüdünden birinci ve onbirinci 
ölçüler arası, solo piyano transkripsiyonu.

38 David NG, “A Dangerous Method,’ ‘Melancholia’ take cues from Richard Wagner”, 
Çeviri yazara ait, http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2011/11/a-dangerous-
method-melancholia-richard-wagner.html, Erişim tarihi 18.03.2013
39 http://www.soundtrack.net/movie/melancholia-2011, Erişim tarihi 18.03.2013
40 G. LIPSITZ, “Cruising around the Historical Bloc: Postmodernism and Popular 
Music in East Los Angeles”, 162. 
41 http://www.metrolyrics.com/she-lyrics-charles-aznavour.html, Çeviri yazara ait, 
Erişim tarihi 18.03.2013
42 Bkz. (39) A.g.l.
43 http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/0/0d/IMSLP21459-PMLP03546-Wagner-
TristanPSit.pdf, Erişim tarihi 18.03.2013.
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Uvertür benzeri açılışta Melancholia gezegeni ilk olarak müziğin yükseldiği, 
sforzando işareti ile belirlenen çeken akoruyla gelir (Nota Örneği 2)44. 

Nota Örneği 2. Richard Wagner, Tristan und Isolde operasının prelüdünden on yedinci ve on seki-
zinci ölçüler, solo piyano transkripsiyonu.

Film prelüdünün, gezegenlerin çarpışmasıyla sonlanır. Müzikte gerilimin ve 
ardından gevşemenin en yoğun hissedildiği yer burasıdır (Nota Örneği 3)45. 

Nota Örneği 3. Richard Wagner, Tristan und Isolde operasının prelüdünden seksenikinci ve 

seksendördüncü ölçüler arası, solo piyano transkripsiyonu.

Bu müziğin önemli özelliklerinden biri, onun armonik sürekliliğidir. Durmak 
bilmeden tondan tona hareket eder, en sonunda tonalitenin bile önemi kal-
maz. Filmde de sürekli birbirine bağlanan olayların en sonu haricinde kadans’a 
erişmemesi müzikle paralel bir his oluşturur. 

Neden Trier yalnızca bu film için, birçok filmde yapıldığı gibi yeni bir müzik 
besteletmiyor? Çünkü filmde Wagner’in müziğinin, Tristan und Isolde’nin gü-
cünü ve anlamını vermek, onunla bir paralellik kurmak istiyor. Melancholia’da 

44 Adı geçen link.
45  A.g.l.
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kullanılan Tristan und Isolde’de E.T.A. Hoffmann’ın (1776-1822) romantik moti-
fi, Arthur Schopenhauer’in (1788-1860) romantik felsefesi ile birleştiriliyor. Ön-
ceki operalarında işlediği masalsı/mitolojik konuların aksine gerçek bir çiftin, 
gerçek dünyada yer aldığı Tristan und Isolde, Alman Romantizminin son ve en 
yüksek örneği olarak kabul edilebilir. 

Lars von Trier Melancholia ve Wagner’le kendi deyişiyle “pervasızca Alman 
Romantizminin derinliklerine dalmış”tır46. Bu estetik, 19. yy.da ortaya çıkan, 
edebiyat, resim, müzik, felsefe gibi farklı alanlarda ifadesini bulan bir akımdır. 
Bir anlamda Aydınlanma’ya ve usçuluğa tepki olarak doğmuştur, Ortaçağ’dan 
etkilenmiştir. Tristan und Isolde de bir Ortaçağ hikâyesinden esinlenmiştir47. 
Günlük yaşamla yaratıcı dehanın arasındaki gerilim, insanın doğa karşısındaki 
küçüklüğü, yitirilmiş bir inanca/çağa olan özlem vurgulanmaya; insan kendi 
içine bakmaya başlamıştır. Alman romantikleri doğaya ve doğal olana dönüşü 
arzular. Onlar için doğa tinsel olanın ifadesidir, öznellik ve duygusallık ön plan-
dadır. Bu mistisizm ve doğaüstülük Melancholia’nın genel havasına işlemiştir, 
bu anlamda da romantik bir filmdir. 
Wagner’in operası bir gece düşüdür. Romantik sanatçılar tarafından çok kul-
lanılan, sevilen ve mistik bir rol atfedilen gece, yine Romantikler tarafından 
sevilen ay/ay ışığı ve doğa ile birlikte kullanılır. Yasak âşıklar Tristan ve Isolde 
de gecenin örtüsü altında buluşurlar ve aşklarını yaşarlar. İlk bölüm karan-
lıkta geçer ancak ışık iç mekândadır, ikinci bölüm ise aydınlıkta geçer ancak 
iç mekânlar iyi ışıklandırılmamıştır. Melancholia’nın düğün töreni, Justine’in 
Melancholia’nın ışığında çıplak bir şekilde su kenarında uzanması gibi önemli 
sahneleri de gece çekilmiştir. 

Tristan und Isolde’nin prelüdü, film boyunca yinelenir. Bu müziğin kulla-
nılması sayesinde Melancholia operanın tema ve düşüncelerini içine alır. 
“Melancholia’nın operadan aldığı en önemli kavram Liebestod yani “aşk-
ölümü”dür.”48 Operada Tristan ve Isolde dünyevi olandan, aşklarını ölüm 
yoluyla yüceleştirerek kaçarlar. Aynı zamanda aşkın en doruğa ulaştığı nokta, 
kendinden vazgeçiş, yani sevgiliyle bir olma halidir. Bu durum “yok olma” an-
lamına gelir ve ölümle benzerlik gösterir.

Tristan und Isolde’nin finalinde sevgililer ölür ancak bu onlar için bir kurtulu-
şu da temsil eder. Melancholia’nın finalindeki ölümün de kurtuluşu yansıttığı 
düşünülebilir. Schopenhauer’in felsefesine göre görünen (fenomen) dünya 
kendi başına hiçtir; ölüm zaten onun geçersizliğinden kurtuluştur. Izdırap ve 
ölüm önlenemezdir, bu nedenle ölüm, birey olmanın trajedisinden kurtarır ve 
her şeyi kucaklayan birliğe dönme arzusunu tatmin eder. “Schopenhauer’ci 
terimlerle, insan yaşamının ‘trajedisi’, gerçekten objektif olan görünmeyene 
(noumenal) değil; görünen (phenomenal) dünyanın birey olma somutluğuna 

46 http://www.melancholiathemovie.com/#_directorsstatement, Erişim tarihi 
18.03.2013
47 Bu efsanenin değişik versiyonlarından biri de Tristram and Isohude adıyla 
Bulfinch’in Mitolojisi’nde yer almaktadır:
48 Bkz. (38), NG.
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tabi olmamızdır. Kendimizle görünmeyen arasında, (…) görüntünün görünen 
dünyasının engeli durmaktadır. Schopenhauer’ci ‘yaşamak için iradenin reddi’ 
fikri ölümü, kalıcı olarak görünmeyen birliğe ‘dönmenin’ aracı olarak yücelt-
mektedir. Genelde Schopenhauer ve Tristan’ı yaptığı dönemdeki Wagner için 
ölüm, hayattan serbest kalmak ya da kurtuluş (Erlosung) anlamına gelir; bu 
nedenle olumlu değerlendirilir.”49

Schopenhauer’ci anlamda tek gerçek ölüm, aynı zamanda ölümsüzlük, tan-
rıya kavuşmaktır. Hint felsefesindeki Nirvana düşüncesiyle de benzerlik ta-
şır. Wagner’in operalarında “sevgililerin öldükten sonra kavuşması, ‘ölüm-
den sonra hayat’ düşüncesini akla getirir. Bu reenkarnasyon fikri Wagner’in 
Budizm’den etkilenişinin bir göstergesidir.”50 

Melancholia’da da gezegen yaklaşıp insanoğlunu toptan bir yok oluşla tehdit 
ettikçe Justine aşkın bir düzleme erişir, duygusal bir rahatlama, bir nevi katar-
sis yaşar. “Isolde de operada başkalaşım (transfiguration) geçirir.”51  

Filmin sonunda Trier ve Wagner52, aristokrasinin mirasını alan Batı kapitaliz-
minin çöküşünü yüceltmektedir. Bu filmde dünyanın sonu gelir ancak aslında 
sonu gelen Batı dünyasıdır. Melancholia’daki Dünyanın sonu, “Avrupa’da Rö-
nesansla başlayan kültürel, sanatsal gelişmeye tarihsel gerçekçilik ve yaratıcılık 
açısından son noktayı koyan “Die Götterdammerung”53 operasının finalindeki 
kıyamet”e,54 tanrıların çöküşüne benzer. Gerçek hayatta politikacılar ve patron-
lar, yani kendi dünyalarının tanrıları, sık sık yaşadıkları kriz dönemlerinde tıpkı 
filmdeki Claire gibi tedirgin ve çaresiz, uyuşmuş ve güçsüz şekilde otururlar. 
Kendi dünyalarını kurtarmak için ellerinden pek bir şey gelmez. Bu gidiş, in-
sanlığın sonunu, kıyameti getirecektir. Bu nedenle bu düzen yıkılmalı ve yeni 
bir düzen kurulmalıdır. Tek mutlak güç doğadır ve tek gerçek kurtuluş doğaya 
dönüştür. Trier’in de, Wagner’in de söylemeye çalıştığı budur.

49 R. J. A KILBOURN, “Redemption revalued in Tristan und Isolde: Schopenhauer, 
Wagner, Nietzsche”, 782. Çeviri yazara ait
50 Ayşe Tül DEMİRBAŞ, “Wagner Operalarının Düşünsel Altyapısı”, 18.
51 Bkz. (49), KILBOURN, 785.
52 Wagner, 19. yy. Batı uygarlığına egemen olan sosyal ve dini anlayışın insanlığın 
geleceği için oluşturduğu tehlikeyi yaşarken görüp toplumu uyarmaya çalışan bir 
aydındır. Özellikle gençlik yıllarında, egemen olmaya başlayan burjuva-endüstriyel 
kapitalist toplumu anlamış ve buna karşı mücadele etmiştir. “Wagner, yaşadığı 
dönemin düşünürlerinden çok etkilenmiş ve etkilendiği bu düşünürlerin fikirlerini 
kendi düşünceleri ile harmanlayarak eserlerinde kullanmıştır. L. A. Feuerbach (1804-
1872), A. Schopenhauer (1788-1860), P. J. Proudhon (1809-1865), F. Nietzsche 
(1844-1900), K. Marx (1818-1883) onun din, toplum ve devlet yapısı üzerine olan 
düşüncelerini etkileyen kişiler arasında yer alır.” Bkz. (50), DEMİRBAŞ, 18. Eski 
Cermen-Kelt ve Budist kültürlerinden de etkilenmiştir ve ateisttir. Wagner’e göre aşk 
dini değil, insanidir. İnsanın tek efendisi kendisidir ve kilise ve mülkiyet temeline 
dayalı toplum ortadan kalkmalıdır. 
53 Die Götterdammerung, Wagner’in dört operadan oluşan Nibelungen Ring serisinin 
son eseri olan Tanrıların Sonu operasıdır
54 Bkz. (50), DEMİRBAŞ, 22.
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Özet

Frédéric Chopin’in (1810-1849)  gerçekleştirdiği devrimsel yenilikleri benimse-
yip  geliştirerek, Modern Piyano Tekniği’ni kurmuş, önemli bir besteci, piyanist 
ve pedagog olarak Franz Liszt (1811-1886), yaşamı boyunca ve sonrasında pek 
çok besteciyi etkilemiştir. Maurice Ravel (1875-1937) Liszt’e saygı ve hayranlık 
duymuş besteciler arasındadır ve onun eserlerinden, ancak özellikle piyano 
müziğinden çok etkilenmiştir. Ravel’in Jeux d’eau eseri, onun ilk empresyonist 
eseri olarak kabul edilir ve Liszt’e ve Les jeux d’eaux à la Villa d’Este eserine bir 
homage olarak düşünülebilir. Başlıkları, kompozisyon ve piyanistik teknikleri 
göz önüne alındığında, bu iki eser arasında kayda değer benzerlikler tespit edi-
lebilir. Bu makale, Liszt’in Les jeux d’eaux à la Villa d’Este ve Ravel’in Jeux d’eau 
eserleri arasındaki benzer noktalara dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Abstract

As an important composer, pianist and pedagogue, Franz Liszt (1811-1886) 
is known to have established the Modern Piano Technique by improving the 
revolutionary innovations of Frederic Chopin (1810-1849) and affected many 
composers during and after his lifetime. Maurice Ravel (1875-1937) was 
among these composers who regarded and admired Liszt deeply and was inf-
luenced by his compositions but especially by his piano music. Ravel’s work, 
Jeux d’eau, is considered as his first impressionist opus and admitted as an 
homage for Liszt and his work, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este. Starting from the 
titles and through the compositional and pianistical techniques of the both 
pieces, noticeable similarities can be determined. This article aims to attract 
attention on the  resembling  points of Liszt’s Les jeux d’eaux à la Villa d’Este 
and Ravel’s Jeux d’eau. 

Liszt ve Les jeux d’eaux à la Villa d’Este

19. yüzyılın en önemli bestecilerinden olan, büyük piyano virtüözü Franz Liszt 
(1811-1886), Frédéric Chopin’in (1810-1849),  piyano tekniği ve yazısında ger-
çekleştirdiği devrimi benimseyip  geliştirerek, bugün piyanistlerin kullandığı 
Modern Piyano Tekniği’ni kurmuş önemli bir besteci, piyanist ve pedagogdur. 

Liszt’in Les jeux d’eaux à la Villa d’Este ve 
Ravel’in Jeux d’eau Eserlerinin Karşılaştırmalı 
Olarak İncelenmesi
Comparative Analysis of Liszt’s Les jeux d’eaux 
à la Villa d’Este and Ravel’s Jeux d’eau

Elif Gökçe TUĞRUL

Les jeux d’eaux à 
la Villa d’Este ile 
empresyonizmin 
“ilk ışıklarını 
yakmış” olan 
Liszt’in izinden 
giden Ravel,  bu 
ışıklı yolda bir 
adım daha ileri 
giderek Jeux 
d’eau ile tüm 
piyanistleri ve 
dinleyenleri 
“aydınlatmış”, 
empresyonist 
müziğin 
başyapıtlarından 
birini yaratmıştır. 

 
* MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı, Piyano Programı Sanatta 
Yeterlik Öğrencisi
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Kendisinden sonraki bestecileri hem müzikte gerçekleştirdiği dâhiyane atılım-
larla, hem de piyanoda başardıklarıyla etkilemiş ve onların eserlerinde hisse-
dilen etkisiyle, ölümünden sonra da, kendisinin hiç duymadığı eserlerde hayat 
bulmaya devam etmiştir. Liszt’in kendi müzikal gelişimi sırasında etkilendi-
ği pek çok bestecinin içinde özellikle Chopin, Hector Berlioz (1803-1869) ve 
Niccolò Paganini (1782-1840)  nasıl ki yadsınamazsa; içlerinde özellikle Claude 
Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937), Manuel de Falla (1876-1946), 
Arnold Schoenberg  (1874-1951) ve Béla Bartók’un (1881-1945) yer aldığı pek 
çok 20.yüzyıl bestecisinin de, Liszt’ten etkilenmiş oldukları kabul edilmektedir.  
Özellikle 1880’den sonra bestelediği geç dönem eserlerinde gerçekleştirdiği 
atılımlarla1 Liszt, 20. yüzyılın müziğinin  ilk işaretlerini 19.yüzyıldan vermiştir. 
 
Weimar’da çevresinde toplanan genç bestecilere, piyanistlere büyük bir özve-
riyle uzun yıllar ders vermiş olan Liszt, bizzat tanışmamış olsa da, eserleriyle 
Ravel gibi büyük bir dâhinin gelişimine de katkı sağlamıştır. Ravel, Liszt’in pi-
yano edebiyatına kazandırdıklarının önemini kavramış genç bir besteci olarak,  
Liszt’in Les jeux d’eaux à la Villa d’Este (1868) eserine bir saygı duruşu niteliğin-
deki Jeux d’eau (1901) eserini bestelemiştir. 
  
Liszt gençlik yıllarında İsviçre ve İtalya’ya yaptığı gezileri ve yaşlılığında çeşit-
li yerler ve konulardan etkilenmesi üzerine bestelediği parçalarını Années de 
Pèlerinage adı altında toplamıştır. Bu devasa eser Liszt’in piyano yazısını çok 
geniş bir zaman diliminde nasıl geliştirdiğini incelemek açısından çok yararlı 
olmanın yanı sıra, Liszt’in başyapıtları arasında kabul edilir.2 Bu çalışmanın 
konusu olan Les jeux d’eaux à la Villa d’Este de Années de Pèlerinage’ın üçüncü 
defterinde yayımlanmıştır. 
 
Liszt 1865’ten beri her yıl birkaç haftasını geçirmeyi alışkanlık edindiği İtalya’da, 
Roma yakınlarındaki küçük bir kent olan Tivoli’deki Villa d’Este’de 1868 yılında 
da konaklamıştır. Tivoli’nin 16.yüzyıldaki önemli valilerinden olan Kardinal Ip-
polite d’Este’nin önce Benedikten Manastırı olarak inşa ettirdiği, sonra da mi-
mar Pirro Ligorio’yu görevlendirerek gösterişli bahçeleri,  fıskiyeleri ve havuz-
ları yaptırdığı Villa d’Este, 17.yüzyıldan itibaren İtalya’nın en güzel yapılarından 
birisi olarak anılagelmektedir. Liszt özellikle fıskiyeler ve havuzlarla bezeli bu 
olağanüstü bahçede ve geniş çayırları kuş bakışı gören terasta,  uzun zamandır 
aradığı sakinliği bulmuş olmalıdır. Burada kaldığı sürede piyano için Les jeux  

** Fotoğrafın alındığı link http://en.wikipedia.org/wiki/Liszt, Erişim tarihi: 15.03.2013.
1 Armoninin sınırlarını zorlayıp, kendisinin “omnitonik” diye adlandırdığı, 
Schoenberg’den çok önce “tonalite fikrini aşmış müzikler”  –Bagatelle sans tonalité  
S216a -1885,  Nuages gris  S199 – 1881, Unstern S208 – 1886 gibi- bestelemiş olması,  
gerçekleştirdiği bu atılımlara en önemli örnektir.
2 İlk cildi Première Année: Suisse  (1. Chapelle de Guillaume Tell, 2. Au lac de Wallenstadt, 
3. Pastorale, 4. Au bord d’une source, 5. Orage, 6. Vallé d’Obermann, 7. Eglogue, 8. Le 
mal du pays, 9. Les cloches de Genève ) 1855’te, ikinci cildi  Deuxième Année: Italie ( 
1.Sposalizio, 2. Il Penseroso, 3. Canzonetta del Salvator Rosa, 4. Sonetto 47 del Petrarca, 
5. Sonetto 104 del Petrarca, 6. Sonetto 123 del Petrarca, 7. Après une Lecture de Dante- 
Fantasia quasi Sonata ) 1858’de Schott tarafından basılmıştır. 1883 yılında, yani ilk 
iki defterin basılmasından neredeyse otuz yıl sonra Liszt’in sadece Troisième Année 
adını verdiği üçüncü defteri (1.Angelus! Prière aux anges gardiens, 2. Aux Cyprès de la 
Villa d’Este, 3. Aux Cyprès de la Villa d’Este, 4. Les jeux d’eaux à la Villa d’Este, 5.”Sunt 
lacrymae rerum” en mode hongrois, 6. Marche funèbre, 7. “Sursum coda”) yine Schott 
tarafından basılmıştır.
*** Fotoğrafın alındığı link, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Villa_d%27Este_01.jpg, 
Erişim tarihi: 15.03.2013.

Resim 1. Franz Liszt (Fotoğrafı 
çeken PierrePetit-1870)**  

Resim 2. Villa d’Este, Tivoli, 
İtalya.***   
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d’eaux à la Villa d’Este’ i ve Aux Cyprès de la Villa d’Este isimli iki threnody’yi yani 
ağıtı bestelemiştir.
            
Liszt’in Les jeux  d’eaux à la Villa d’Este’i,  Türkçe’ye Villa d’Este’de Su Oyunları 
şeklinde tercüme edilebilir. Liszt, eserinin orta kısmında bestelediği koral’in 
altına,  Yuhanna İncil’inden “Sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquae 
salientis in vitam aeternam” (“Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için 
fışkıran bir pınar olacak”  Yuhanna, 4:14)  alıntısını kaydetmiştir. Liszt’in dini 
temaları yoğun olarak kullanan bir besteci olduğu ve bu eserinin çıkış nokta-
sının İncil’den yaptığı bu alıntı olduğu bilinmekle beraber,  Les jeux  d’eaux à la 
Villa d’Este dini bir eser olarak kabul edilmez. Liszt’in son döneminde ulaştığı 
ve kendi zamanının çok ötesini işaret eden ileri armoni ve stildeki eserlerinden 
biri olarak Les jeux d’eaux à la Villa d’Este adeta empresyonist olarak nitelendi-
rilebilinecek bir eserdir. 

Ravel ve Jeux d’eau

Ravel  (1875-1937), Debussy  ile beraber Fransız Empresyonist Müziği’nin 
iki büyük temsilcisi olarak anılan 20.yüzyılın en önemli bestecilerindendir. 
Debussy’nin spontane yaratılmış izlenimi uyandıran, taşkın ve kural tanı-
maz nitelikteki müziğinin aksine,  Ravel’in müziğinde bu özellikler yerini 
“perfeksiyonizm”e, yani mükemmeliyetçiliğe bırakmıştır. Kendiliğindenlik ya-
ratmak adına yazdığı eserleri (örn.Oiseaux tristes) olmakla beraber, Ravel’in 
müziğindeki en belirgin karakteristik, onun inanılmaz bir işçilik ve itinayla, çok 
ince hesaplamalarla müzikte mükemmelliği yakalama çabasıdır. 
 
Ravel, ilk empresyonist eseri olarak kabul edilen Jeux  d’eau’yu (Su Oyunları) 
1901 yılında bestelemiştir. Bu eser, Liszt’e tam olarak bir homage değilse de, 
bir saygı duruşu niteliğindedir. Ravel, hayran olduğu 18.yüzyıl Fransız klavsen 
müziğine ama en çok da François Couperin’e (1668-1733) homage olarak Le 
Tombeau de Couperin’i yazmış ve Franz Joseph Haydn’ın (1732-1809) ölümü-
nün yüzüncü yılı dolayısıyla da Menuet sur le nom d’Haydn adlı Menuet’yi bes-
telemiş bir besteci olarak, kendisinden önceki büyük dahi bestecilere, özellikle 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Chopin, Emmanuel Chabrier (1841-
1894) ve Gabriel Fauré’ye (1845-1924) her zaman hayranlıkla yaklaşmış; Franz 
Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856), Liszt ve Wagner’in öne-
minden bahsetmiş; Rus Beşleri’nden3 övgüyle söz etmiştir. Jeux d’eau için de 
kendisine bu eserin nasıl çalınması gerektiği sorulduğunda “Elbette ki Liszt’in 
usulüyle,”4 diye yanıt vermiştir ve böylece bu eserdeki virtüöziteye yatkın yazı-
nın kökeninin Liszt’in piyanistik buluşlarına dayandığını belirtmiştir. Eserinin 
“İki temaya dayandığını, klasik tonal şemaya uymasa da, sonat allegrosu ya-
pısına yakın olduğunu,”5 açıklamıştır. Ravel eseriyle ilgili şöyle demiştir:  “Jeux 
d’eau, insanların yapıtlarımda bulduklarını iddia ettikleri tüm piyanistik buluş-
ların kökenidir.”6 

3 Rus Beşleri: Mili Balakirev (1836-1910), Modest Musorgski (1839-1881),  Nikolay Rimski-
Korsakof (1844-1908),  Aleksandır Borodin (1833-1887) ve César Cui’nin (1835-1918) 
oluşturduğu Rus besteciler topluluğu.
4 Roger NICHOLS, Ravel, 39.
5 Roy HOWAT, The Art of French Piano Music, 47. 
6 Gerald LARNER, Maurice Ravel, 69.
**** Fotoğrafın alındığı link, http://en.wikipedia.org/wiki/Ravel, Erişim tarihi. 
15.02.2013.

Resim 3.  Maurice Ravel 
(Fotoğrafı çeken Pierre Petit-
1900’lerin başı)****   
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Ravel Jeux d’eau’yu 11 Kasım 1901’de tamamlamıştır. “Les Apaches”7 gru-
bundaki arkadaşlarına 1901 yılı sonunda eserini ilk kez çaldığında, Lèon-Paul 
Fargue (1876-1947)  Jeux d’eau’yu büyük bir “keşif” olarak nitelendirmiştir.8 
Fargue’nün belirttiği gibi, Ravel’in Jeux d’eau ile gerçekleştirdiği devrim, on-
ların Debussy’nin “sırılsıklam beden ve ruh empresyonizmine” alışık Les 
Apaches grubu için büyük bir şaşkınlık olmuştur.9 Ravel’in empresyonizmi 
ince biçimde hesaplanmış ve kendisinin de belirttiği gibi “klasik form”dadır.10   
Jeux d’eau’nun halk önünde ilk seslendirilişi, 1902 yılında  Ricardo Viñes (1875-
1943) tarafından Paris’te Salle Pleyel’de, “Société Nationale Konserleri” çerçe-
vesinde gerçekleşmiştir. 
 
Ravel,  Jeux d’eau’nun el yazması üzerine, arkadaşı  şair Henri de Régnier’nin 
(1864-1936) Fête d’eau şiirinden bir dize yazmak için ricada bulunmuştur. 
“Dieu fluvial riant de l’eau qui le chatouille,”  dizesi Türkçe’ye, “Nehir tanrısı gü-
lüyor kendisini gıdıklayan suya,”  şeklinde tercüme edilebilir. Ravel’in eserinin 
başında bugün de basılmakta olan bu dize, piyanistleri  imgelemlerinde doğru 
bir yol göstericiyle hayaller kurmaya teşvik  etmektedir.

Ravel, Jeux d’eau’yu yazdığı sırada yirmi altı yaşında genç bir besteciydi ve hay-
ran olduğu Gabriel Faurè’nin öğrencisiydi. Eserini hocası Faurè’ye, “À mon cher 
maitre Gabriel Faurè,”  yani “Sevgili öğretmenim  Gabriel Faurè’ye,” yazısıyla 
ithaf etmiştir. Ve ithafı bugün de eserin üst kısmında basılmaktadır (Resim 5).
                                   
Piyano arada “çağlasa” da Jeux d’eau, daha ziyade havuzların, fıskiyelerin şırıltı-
sını çağrıştırır. Ravel bu eserde ortaya koyduğu piyano yazısının daha gelişmiş 
biçimini birkaç sene sonra besteleyeceği Miroirs’da Une barque sur l’ocean’da 
ortaya koyacak, “su” imgesini süs bahçesinden, engin okyanusa taşıyacaktır.
 
Ravel’in eserinde tam tonlar ve kromatik gamlar küçük damlalar ve püskürme-
ler gibi hissedilir. Özenle kullanılmış disonanslar, piyanonun üst register’ında 
parlak ışıklar saçıyormuş gibi duyulurlar. Eserin ortasında piyanonun pes ses-
lerine uzanan dramatik bir glisandodan önce görülen tremololar ise suyun 
titreşimli etkisini betimler niteliktedir. Işık ve rüzgâr üzerine çeşitlemeler, deği-
şen armoniler ve incelikli ritmik çarpıtmalar şeklinde esere yansımıştır.
 
Eserin nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili olarak Ravel’in öğrencilerine söy-
ledikleri, bugün bilinmektedir. 20.yüzyılın önemli piyanistlerinden biri olan 
Vlado Perlemuter (1904-2002), Ravel’in kendisine verdiği tavsiyeleri şöyle be-
lirtmiştir. “Eserin başını çok hızlı olmadan ve sürüklenmeden istedi. Melodik 
ama sentimental değil. Tema neşeli ve nazik, ama sert değil.”11 Henriette Faure 
de Ravel’e Jeux d’eau’yu çaldığı dersini Mon ma�tre Maurice Ravel isimli kita-
bında şöyle anlatmıştır.  “Bu parçayı çaldıktan sonra Ravel bana tek bir şey söy-

7 Les Apaches: Aralarında Manuel de Falla,  Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, Florent 
Schmitt, Paul Sordes, Igor Stravinsky, Ricardo Viñes’ın bulunduğu, 20.yüzyılın 
başında Fransız müzisyen, yazar ve ressamların oluşturduğu grup.
8 Gerald LARNER, Maurice Ravel, 67.
9 A.g.k. 69.
10 A.g.k. 69.
**** Elyazması nota örneğinin alındığı link, http://www.henle.de/blog/
en/2012/03/19/curiosity-pays-off-the-genesis-of-maurice-ravel%E2%80%99s-piano-
sonatine, Erişim tarihi: 15.03.2013.
11 Vlado PERLEMUTER, Hélène JOURDAN-MORHANGE, Ravel According to Ravel, 5.

Resim 4.  Jeux d’eau’nun 
elyazmasının ilk sayfası. 
Régnier’nin dizesi başlığın hemen 
altında solda görülebilir. *****   

Resim 5   
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ledi: ‘Senin fıskiyelerin hüzünlü. Seni duyan herhangi biri Henri de Régnier’nin 
dizesini okumadığını düşünür.’ Mutlu düşünceleri hayal edince, daha önce bir 
çeşit meditasyon olarak düşündüğüm eser, parlak bir divertimento’ya dönüştü. 
Ravel şöyle dedi, ‘Bu şimdi daha çok benzedi, ama biraz daha hülyalı olabilir-
din, yani eserin sonunda ...yeter ki...’ ve ben onun cümlesini arsızca ‘yavaşla-
madığım müddetçe.’ diye tamamladım. Bu şekilde taklit edildiği için kızabilirdi 
ancak o açık biçimde güldü.”12  

Liszt’in Les jeux d’eaux à la Villa d’Este ve Ravel’in Jeux d’eau Eserlerinin 
Karşılaştırılması

Bu iki eser arasında gerek müzikal anlayış gerekse kullanılan piyano teknikleri 
bakımından pek çok benzerlik vardır. Piyanonun üst register’ında, suyun şırıltılı 
“oyunlarını” yansıtmakta iki eser de çok başarılıdır.
  
Liszt’in eserinde, empresyonistik bir “su” temasının yanı sıra, başta Si minör 
Sonatı ve Dante: Fantasia quasi Sonata’sından ve pek çok başka eserinden bildi-
ğimiz ilahi bir atmosfer sezilir. Kendisi gençliğinde bir dönem rahip olmak iste-
miş –nitekim yaşlılığında bu isteğini gerçekleştirmiştir- , yaşamının ileriki yılla-
rında piyanist ve besteciliğinin yanında aşk hayatıyla da ün yapmış, dolayısıyla 
aşkın her türlü biçimine yani uhrevi ve dünyevi aşka tutkun birisi olarak eser-
lerinde, aşk için yükseliş fikrini çokça kullanmıştır. Kimi zaman bir sevgiliyi, bir 
kadını ilahlaştırarak, onu ulaşılmaz bir tanrıça misali yükseltmiş ve müziğinde 
sembolize etmiştir, kimi zamansa tensel aşka, erotizme varır noktalarda müzi-
ğinde yer vermiştir. Tanrı’ya duyduğu derin bağlılığı yansıtması  ve onun göksel 
mabetini eserlerinde canlandırmış olması da, onun bambaşka bir aşkın, tanrı 
aşkının yüceliğini kutsamasıdır. Liszt’in Les jeux d’eaux à la Villa d’Este’inde 
hissedilen  -Yuhanna İncili’nden yaptığı alıntı da göz önünde bulundurulur-
sa- bir kadına duyulan aşk değil de, mistik olana duyulan aşk olarak düşü-
nülebilir. Dolayısıyla Liszt’in bu eserindeki baskın öğe “dinsel sembolizm”dir. 
Oysa Ravel’in Jeux d’eau’su, başlığından fazlasını kastetmeyen  Su Oyunları’dır 
sadece. Suyun akışkanlığı, şırıltısı ve çağlaması gibi fiziksel gerçeklerin müzik-
le ifade edilmesidir. İki bestecinin, kendi Su Oyunları için yaptıkları alıntıların 
birbirinden ne kadar farklı olduğu düşünülecek olursa, bu iki eseri, ilhamlarına 
kaynaklık eden konuların farklılığı üzerinden birbirinden çok uzak noktalara 
yerleştirmek uygun düşecektir. Yuhanna İncil’i ve Régnier’in şiiri birbirinden ne 
kadar farklı dünyalara aitse, Ravel ve Liszt’in eserleri de aslında o kadar uzak 
iki evrene aittirler. Ravel’in suya dair gözlemlediklerinin, Liszt’in eseriyle kar-
şılaştırıldığında daha gerçekçi biçimde müziğe aktarılmış olduğu saptanabilir; 
bu durumu  nota üzerinden  gözlemlemek de mümkündür. Liszt’in kullandığı 
arpejler, 11-13.ölçüler arasındaki tek seferlik istisnai durum dışında, hep çıkıcı-
dır ve ilahi ve sonsuz yükseliş fikrinin müziğe yansıması olarak düşünülebilir.  
Ravel’in müziğindeki arpejler ise yükseldiği gibi alçalmaktadır, suyun yükseldi-
ği gibi yerçekimiyle zemine düşmesi gibi.

Ravel’in Jeux d’eau’su genellikle pentatonik moddadır. Ravel , kullandığı penta-
tonik yapıyla Liszt’in Hıristiyan duyarlılığına tezat oluşturmayı amaçlamış ola-
bilir. Liszt’in kullandığı  ve eserinin ilerisinde İncil’den yaptığı alıntıyla beraber 
koral olarak işlediği teması, dini atmosferdedir. Ravel’in  ise kendi eserindeki 

12 Roger NICHOLS, Ravel Remembered, 82.
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pentatonik kurulumla, mitolojik veya pagan nitelikler yansıtmak istemiş oldu-
ğu düşünülebilir. Ravel’in asıl niyeti ne olursa olsun, Liszt’in kutsal ezgisinin 
yanında hemen fark edilecek türden profan bir ezgi yaratmak istediği belirgin-
dir.

Nota 1: Liszt, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este  1.- 11.ölçü

Nota 2: Ravel, Jeux d’eau, 1.- 6.ölçü

 
İki eserin başlangıcı birbirinden çok farklıdır. Liszt piyanonun orta register’ın-
dan başlayıp en tiz noktalarına ulaşan kısa, kırılmış arpejler kullanarak, ese-



73

LISZT’İN LES JEUX D’EAUX À LA VILLA D’ESTE VE RAVEL’İN JEUX D’EAU ELİF GÖKÇE TUĞRUL

rinin en başında piyaniste ve dinleyenlere suyun şırıltılarını hatırlatan bir at-
mosfer hediye etmiştir. Bu bitmez yükselişte ilahi olana doğru göğe yükseliş 
de sezilebilir. Ravel ise eserinin başlangıcında, sol elde beşli-altılı aralıklarla 
verilmiş akorun parçalı kısımları ve sağ elde on altılık olarak yazılıp otuz iki-
liklerle ritmik bir hareketlilik katılmış kırık çalınan akorlar kullanmıştır. Liszt’in 
hızlı çıkışının aksine (Bkz.Nota 1), Ravel piyanoda kademeli bir çıkış ve iniş 
gerçekleştirmiştir (Bkz.Nota 2).

Liszt’in eserinde başlıca karakteristik öğe olarak çokça kullandığı tremololar 
ve trillere (Bkz.Nota 3), Ravel’in eserinde birkaç istisna dışında rastlanmaz 
(Bkz. Nota 4-5). Ancak benzer bir etki yaratmak için o da, bitişik dörtlü ve beşli 
aralıkların ard arda tekrarlandığı bir figür yaratmıştır ki geliştirdiği bu teknik 
ileride yazacağı başyapıtlarından Gaspard de la Nuit’nin Ondine’inin başında 
kullanacağı, eserin en karakteristik özelliği olacaktır.

Nota 3: Liszt, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este 22.- 33. Ölçü

                   

Nota 4: Ravel, Jeux d’eau, 29.- 30.ölçü
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Nota 5: Ravel, Gaspard de la Nuit, Ondine,  1-4.ölçü

Liszt, ezgiye variye edilmiş biçimde eşlik partileri yazmıştır, ki pek çok yönden 
Ravel’in eserinde de benzer karşılıklar bulmak mümkündür. İlk olarak sol elin 
çaldığı ezgiye, üçlü-dörtlü aralıklarla yazılmış sağ el partisinin eşlik etme fikri 
ele alınabilir (Bkz. Nota 6) . Bu yöntemin karşılığı Ravel’de, sol elin çaldığı 
ezgiye sağ elin ikili aralıklarla eşlik etmesi şeklinde olmuştur (Bkz. Nota 7). İki 
bestecinin yazdığı eşlik partisinin çalınma prensibi ise aynıdır: Elin tuş içine 
yerleştirilerek tek bir pozisyonda tutulması ve fazla hareket ettirilmeden, belir-
siz ve hafif bir tınıyla çalınması.

Nota 6: Liszt, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este , 54.- 61.ölçü

                         

Nota 7: Ravel, Jeux d’eau, 19.- 20.ölçü

Bu duruma ikinci bir örnek, sol elin ezgiyi çalarken, sağ elin iki oktav dâhilinde, 
akorların kırılmış arpejlerini ince tınılı pasajlar olarak çalmasıdır. Liszt de, Ra-
vel de aynı prensibi kullanmıştır (Bkz. Nota 8-9)
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Nota 8: Liszt, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este , 120.-125.ölçü

Nota 9: Ravel, Jeux d’eau, 80.ölçü

 
Bu benzerliklere üçüncü örnek olarak da Liszt’in sağ elde bir koral olarak akor-
larla çaldırdığı ezgiye eşlik eden sol elin iki oktavlık arpejleri verilebilir (Bkz. 
Nota 10). Ravel, ezgisini bir koral olarak kullanmamış olsa da, ezgi ve eşliğe 
dair olarak Liszt’le aynı tekniği kullanmıştır (Bkz. Nota 11).

Nota 10: Liszt, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este, 158.-163.ölçü
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Nota 11: Ravel, Jeux d’eau, 21.- 23.ölçü

Ravel’in Jeux d’eau’sunda  Liszt’in Jeux d’eaux’sunu çağrıştıran bir diğer kısım 
da, Liszt’in eserinin başında kullandığı ard arda gelen arpejlerin Ravel’in ese-
rinde aynı şekilde kullanıldığı kadanstır (Bkz.Nota 12).
                            

Nota 12: Ravel, Jeux d’eau, 67.-69.ölçü

Sonuç olarak, Ravel’in gençlik dönemi eseri olan Jeux d’eau’sunda, Liszt’in ol-
gunluk dönemi eseri olan Les jeux d’eaux à la Villa d’Este’den çokça etkilendiği 
görülmektedir.  Ancak Ravel’in Liszt’ten etkilenişi, genç bir bestecinin, kendi 
sesini ve tekniğini aradığı dönemde, hayranlık duyduğu olgun bir bestecinin 
stilinden etkilenmesi şeklinde safça ve bilinçsizce gerçekleşmemiştir. Ravel ka-
dar yazdığı her notayı ölçüp biçen ve titizlikle hesaplayan bir besteci, elbette 
ki Liszt’in eseriyle kendi eserinin ne kadar da bağdaştığının farkındadır. Ben-
zerlikler yakaladığı kadar, farklılıklar da yaratmıştır, ki bu da, iki eser arasındaki 
benzer noktaların Ravel tarafından ne kadar da bilinerek seçildiğini gösterir. 
Ravel, eserinin başlığını da Liszt’in eserini çağrıştıracak şekilde bilinçli ola-
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rak seçmiş olmalıdır. Piyanonun kullanılış biçimi ve yararlanılan kompozisyon 
teknikleri de düşünüldüğünde, Ravel’in eserini, Liszt’e bir saygı duruşu niteli-
ğinde bestelemiş olduğu tahmin edilir.  Les jeux d’eaux à la Villa d’Este ile emp-
resyonizmin “ilk ışıklarını yakmış” olan Liszt’in izinden giden Ravel,  bu ışıklı 
yolda bir adım daha ileri giderek Jeux d’eau ile tüm piyanistleri ve dinleyenleri 
“aydınlatmış”, empresyonist müziğin başyapıtlarından birini yaratmıştır.
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Özet

Polonyalı çağdaş besteci Henryk Górecki’nin Symphony of Sorrowfu/Hüzünlü 
Şarkılar Senfonisil adlı 3. Senfonisi’nin plağı  90’lı yıllarda başta İngiltere’de ol-
mak üzere Avrupa’da satış rekorları kırmıştır.  1995 yılında kaleme alınan bu 
yazıda,  söz konusu eser temel alınarak Górecki’nin dünya görüşü ve besteci 
kimliği üzerindeki etkileri ele alınmıştır. 

Abstract

The Polish contemporary music composer Henryk Gorecki’s 3rd Symphony 
which is entitled as Symphony of Sorrowful Songs broke the sales record in 
England and in Europe through its recording and release in 1992 after 15 years 
later than its creation. The subject matter of this article which was written in 
1995 is Gorecki’s worldview and personality in the light and influence of this 
work.

Henryk Górecki

Górecki 1933 yılında Polonya’nın Katowice yakınlarında, Silesia bölgesinde 
doğdu. Ülkesinin diğer vatandaşları gibi, II.Dünya Savaşı’nda çok büyük ya-
ralar alan bir aileden gelen Górecki, küçük yaşta annesini kaybettikten sonra, 
demiryollarında katip olarak çalışan babası tarafından büyütüldü. İki yaşında 
geçirdiği bir kaza sonucu ve gördüğü ilkel tedavilerden sonra yaşamını özür-
lü bir insan olarak devam ettirmek zorunda kaldı. Çocukluğu boyunca peşi-
ni bırakmayan sağlık sorunları ve şansızlıklar bestecinin meslek yaşamındaki 
yön değişikliklerine neden oldu. Doktorların yanlış kararı sonucunda bir par-
mağı kesilince piyanist olmaktan vazgeçmek zorunda kalan ve Katowice’de 
Szymanoski’nin öğrencisi ile kompozisyon çalışan Górecki Paris’e bestecilik 
öğrenimi yapmaya gitti.

1958’de ilk yapıtı Epitaph (Yazıt) Polonya müzik çevrelerini şoka uğrattı.1 Aynı 
yıllarda Boulez ve Stockhausen’in başını çektiği batılı avant garde besteciler 
çevresi tarafından baş tacı edilen 1. Senfoni’sini yazdı. Bunu çok renkli bir yapıt 
olan Scronti (Şoklar) (1960) izledi 
 

* MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Yard.Doç.Dr.
1 Observer, “Poland’s sorrowful smash hit”, 21.

Henryk Górecki

Esin ULU*

3.Senfoni’nin 
seslendirildiği 
konserden 
sonra kendisiyle 
yapılan söyleşide, 
Górecki  
duygularını şöyle 
dile getirmiştir. 
“Büyük 
bir üzüntü 
duyduğumu 
belirtmek 
istiyorum. Savaş, 
komünizm 
altında boşa 
harcanan 
yıllar, bugünkü 
yaşamımız, 
açlık, Bosna…….
bu üzüntü 
içimi yakıyor. 
Bunu içimden 
atamıyorum.”
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“Doğru dürüst bir melodi yazamayacağı” yolundaki alaylı eleştirilere karşılık 
vermek için Polonya halk müziğine duyduğu sevgiyi göstermek üzere Three Pi-
eces in Old Style (Eski Biçimde Üç Şarkı) da halk müziği öğelerini çağdaş müzik 
teknikleri ile kaynaştırarak eritti. 

1975’te Devlet Müzik Okulu dekanı seçildikten sonra bestelediği 3. Senfoni’sini 
1976 yılında tamamladı. Bu eserde Şostakoviç’in yaylı çalgılar dörtlülerinden 
ve Szymanowski’nin Chant de la Nuit adlı 3. Senfonisi’nden esinlenmiş olabile-
ceğini söyleyen besteci2 bu eserinde modern orkestra’nın olanakları ile ortaçağ 
dini müziğini büyüleyici bir ustalıkla birleştirdi.

Birinci bölüm yaylı sazlar için bir canon ile başlar. Müziğe katılan her parti ile 
yükselen sesin ve artan yoğunluğun hazırladığı dorukta başlayan XV. yüzyıla 
özgü Lamentation of Holy Cross Monastery (Kutsal Haç Manastırı) adlı ağıtta, 
İsa’nın annesi ölmekte olan oğluyla konuşma isteğini dile getirir. Tek bir me-
lodi çizgisine indirgenen bölüm başlangıçta yer alan bir cantus firmus ile biter.

Birinci bölümün ciddi ve ağıtsal havasına karşıtlık oluşturan 2. bölüm, Tanrı-
dan yardım dileyen 18 yaşındaki Polonyalı bir genç kızın Zakopena Gestapo 
Zindanları’ndaki hücresinin duvarına kazarak yazdığı bir duadır.

Tekrarlanan bir motifle başlayan 3. bölümde bir halk şarkısından alınan yalın 
ezgisel çizgi, orkestranın ısrarlı ostinato’su ile ön plana çıkarılır. Opal bölgesine 
özgü lehçe ile söylenen bu halk şarkısında oğlunun cesedini arayan annenin 
ağıtı duyulur. Yine de, senfoni bir umut ifadesi ile biter. “Düşmanları tarafın-
dan öldürülmüş olan çocuk huzur içinde yatacaktır, Tanrı’nın ötüşen kuşla-
rı ona ninniler söyleyecek ve çocuk Tanrı’nın çiçekleri ile çevrelenmiş olarak 
yatacaktır.”3  

En gerçek anlatımı bulmak için bitip tükenmez arayış içinde olan Górecki, 
müzik dilini kökten yalınlaştırmayı amaç edinir. Özellikle, en basit modal ar-
monileri ve dokuları kullandığı koral eserlerinde “ses” derin dinsel anlayıştan 
kaynaklanan “yalınlaştırılmış” bir müzik dili yaratmak üzere, doğal bir anlatım 
aracı olarak kullanılmıştır. Górecki müzik dilinin kökten yalınlaştırılması açısın-
dan Arvo Part ve John Taverner ile koşutluk içindedir; bu bestecilerde olduğu 
gibi, eserlerin yüzeyi değişmiş olsa da, uzlaşmaz iç doğası değişmemiştir.4  

Górecki’nin tüm bestelerini, tinsel gücü politikayı aşan üstün yapıtlar” olarak 
gören Ivan Moody bestecinin “Miserere”5 adlı eserindeki müzik kavramlarını 
şöyle yorumlar:

“Górecki kullandığı müzikal malzemenin her yönü üzerinde eksiksiz bir de-
netimi başarı ile uygular. Yinelemelerin sayısı her zaman dikkatlice denetle-
nir, harmonik diziler sıkı sıkıya dizginlenir, devingen güçler (dynamics) dik-
katlice gizlenir. Üst üste binen armonileriyle, akorlarını, ısrarlı ritmik gücü, 

2 Filiz ALİ,” Henryk Górecki”,  Dünyadan ve Türkiye’den Müzisyen Porteleri, 37.
3 Henryk GÓRECKİ, Symphony No.3, “Program notu”, 3.
4 Moody IVAN, “Górecki: The Path To The “Miserere”, Musical Times, 283.
5 Miserere: Latince Merhamet ediniz. Hz. Davud’un (İ.Ö. 1000-962) bu ad ile 
başlayan ilahisi. 
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Górecki’nin müziğinde, neredeyse eşsiz fiziksel bir sezgiyle yakarış ve tinsel 
acı fikrini içerebilir.”6  

Sovyet kültürüne simgesel direnme eylemleri olarak kabul edilen konserleri 
ile politik bir kimlik kazanan bestecinin 1970 sonrasında yarattığı eserlerini 
bazı eleştirmenler, komünizm öncesi yüzyılların müziğini geri çağıran, yıkıcı 
veya geriye dönücü bir girişim olarak görüyor ve ilk kez Royan Çağdaş Müzik 
Festivali’nde seslendirilen 3.Senfoni’si katı modernciliğe meydan okuma olarak 
kabul ediliyordu.7  

Şef Tony Palmer’in, Nazi toplama kamplarına ve Üçüncü Dünya açlığına iliş-
kin sahnelerin yer aldığı bir film eşliğinde yönettiği 3.Senfoni’nin seslendirildiği 
konserden sonra kendisiyle yapılan söyleşide, Górecki  duygularını şöyle dile 
getirmiştir. “Büyük bir üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Savaş, ko-
münizm altında boşa harcanan yıllar, bugünkü yaşamımız, açlık, Bosna…….
bu üzüntü içimi yakıyor. Bunu içimden atamıyorum.”8 Klasik müziğin geçmiş 
yıllarda da çok büyük ilgiler uyandırdığına dikkat çeken müzik eleştirmenleri, 
bu senfoniyi belirsiz soprano sesi içine süzülen durgun ritimleri ile, çok farklı 
anlamların yansıtılabileceği bireysel yorumlara açık “sonsuz bir tuval” olarak 
kabul etmektedirler. 

Klasik müziğin geçmiş yıllarda da çok büyük ilgiler uyandırdığına dikkat çeken 
müzik eleştirmenleri, bu senfoniyi belirsiz soprano sesi içine süzülen durgun 
ritimleri ile, çok farklı anlamların yansıtılabileceği bireysel yorumlara açık “son-
suz bir tuval” olarak kabul etmektedirler. 
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Özet
Tiyatro gösterileri, pek çok batılı kavram gibi on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı 
kültür hayatına dahil olmuştur ve pek çok yenilik gibi bu müessese de öncelikle 
sarayın himayesinde gelişme imkânı bulmuştur. Abdülmecid devrinde Naum Ti-
yatrosu, Saray Tiyatrosu” hüviyetinde kullanılmakta, nadiren de olsa Sultan bu 
tiyatrodaki gösterilere teşrif etmektedir. Bu devirde Sultan, saraya da bir tiyatro 
yaptırma ihtiyacı duymuştur. Dolmabahçe “Saray Tiyatrosu” yalnızca piyeslerin 
değil, opera ve operet gibi müzikli oyunlar ile konserlerin de icra edildiği bir 
mekândır. Üç sıra üzerinde otuzdan fazla loca barındıran tiyatro üç yüz kişi ala-
bilecek ölçüdedir. Tiyatro binasında yalnızca gösteri salonu olmayıp diplomatik 
yemeklerin verilebileceği bir de ziyafet salonu vardır. 1859-1863 yılları arasında 
faaliyet gösteren tiyatro bir yangın sonucu kullanılamaz hale gelmiştir. 1889 yı-
lında ise, II.Abdülhamid tarafından yaptırılan Yıldız Sarayı Tiyatrosu, bu devirde 
pek çok opera ve oyunun sahnelendiği bir mekân olmuştur. Tiyatro salonu parter 
ve bir sıra locadan ibarettir. Sahnenin karşısında saltanat locası yer almaktadır. 
Yanlarda yer alan toplam dört loca kafesli olup, Harem-i Hümayun mensupları-
na ayrılmıştır. Osmanlı başkentine gelen yabancı devlet adamlarını da ağırlayan 
Yıldız Tiyatrosu, döneminin pek çok ünlü sanatçısına da ev sahipliği yapmıştır.

Abstract
Like many european concept, the theater performance shave been in volved in 
the cultural life of the Ottoman in the nineteenth century, and this institution 
has been able to progress under the auspices of The Ottoman Court. During the 
reign of Abdülmecid, The Naum Theatre had been characterized  as the court 
theater, and the Sultan had rarely graced the theater performances. During this 
period, the Sultan required a theater building in the palace. The Dolmabahce 
Palace Theatre has been a place where musical plays such as operas, operetta 
sand concert shave been performed, as well as the theatre plays. The three rows 
of the theater that host smore than thirty chambers were sized to receive three 
hundred people. As well as the theater hall, the building embodied a  banquet 
hall forthe diplomatic dinners.  Operating between 1859-1863, the theater beca-
me disused as a result of a fire. Furthermore in 1889, built by Abdulhamid II, 
Yildiz Palace Theatre had been a stage for many operas and plays. The theater 
consisted of a parterre and a row of boxes. The royal lodge was located across 
the stage.  A total of four grilled chambers in the side shave been dedicated 
to the members of the Harem-i Humayun. Yildiz Theater regaled some of the 
foreign dignitaries visiting the capital of the Ottoman Empire, and hosted many 
famous artists of the period.

Osmanlı Sarayı’nın Tiyatroları*

The Theatres of the Ottoman Court

Nazende YILMAZ**

Tiyatro salonu 
Versay Sarayı 
Operası ile
 aynıdır. Locaları 
birbirinden 
ayıran korinth 
tarzı bir sıra 
sütun yer alır. 
Kolonların 
arasındaki parlak 
ışık saçan 
avizeler gaz 
yağıyla 
aydınlanan 
salonu gün 
ışığı gibi 
aydınlatmaktadır. 

 
* M.S.G.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eylül 2007 tarihli yayınlanmamış “19. Yüzyıl 
İstanbul Kültür Ortamında Müzik ve Mekân” başlıklı doktora tezinin “Saray 
Tiyatroları” bölümünden derlenmiştir.
** Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
Bölüm Başkanı, Yard.Doç.Dr.



MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

82

Giriş

Kültürümüzün kendine has müzik ve orta oyunu gibi gelenekleri olduğundan, 
tiyatro gösterileri, pek çok batılı kavram gibi on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı 
kültür hayatına dahil olmuştur ve pek çok yenilik gibi bu müessese de önce-
likle sarayın himayesinde gelişme imkânı bulmuştur.Sultan Mahmut, sarayın 
amatör sanatçıları tarafından icra edilen operetleri izleyebilmek için sarayın 
bir odasında sahne kurdurmuştur. Bu oyunlar, GiuseppeDonizetti’nin Berga-
mo’daki Dolci’ye 1846’da yazdığı mektupta, şayet yayınlandı ise almak istediği 
bazı operet partisyonlarıdır. Zamanında bunları İtalya’daki lisede sahneye koy-
muşlardır.1 Abdülmecid devrinde Naum Tiyatrosu, “Saray Tiyatrosu” hüviye-
tinde kullanılmakta, nadiren de olsa Sultan bu tiyatrodaki gösterilere teşrif et-
mektedir. Bu devirde Sultan, saraya da bir tiyatro yaptırma ihtiyacı duymuştur. 
Bu tiyatro binası yalnızca piyeslerin değil, opera ve operet gibi müzikli oyunlar 
ile konserlerin de icra edildiği bir mekândır. 

Dolmabahçe Saray Tiyatrosu

27 Nisan 1857 tarihli Journal de Constantinople’da yer alan haberde2, Sultan 
Abdülmecid’in Sarayın yanına bir tiyatro yaptırmak arzusunda olduğu belir-
tilmektedir. Yapının yeri eski tüfek atölyesinin olduğu mevkidir (R.1). Gazete 
haberlerinde Sultan’ın sanata verdiği cömert destek vurgulanmakta, yapılan 
tiyatro binasının özellikleri sayılmaktadır. Dolmabahçe Sarayı Garabet Balyan 
ve oğulları tarafından tasarlanmıştır. Cengiz Can, Fossatilerin hazırlamış ol-
dukları Saray Tiyatrosu projesinin, Dolmabahçe Saray Tiyatrosu’nun salon kıs-
mına uygun olduğunu, dolayısıyla bu tasarımın Fossati-Barborini imzalı olabi-
leceğini belirtmiştir.3 Ancak bunu doğrulayan bir bilgi gazetelerde ve arşivlerde 
yer almamaktadır. Saray Tiyatrosu’nun mimarları olarak Schau, Diéterle ve 
Hammond’un adı geçmektedir.4 Neoklasik üsluptaki bina yapıldıktan sonra, 
Fransız dekoratör Séchan’ın ellerine teslim edilmiştir. Gazete haberleri de, sa-
rayın bazı salonları gibi tiyatrosunun da Séchan tarafından dekore edildiğini 
doğrulamaktadır.5(R.2)

Üç sıra üzerinde otuzdan fazla loca barındıran tiyatro üç yüz kişi alabilecek 
ölçüdedir. Görkemli tiyatro binasına girebilmek için, üst düzey davetlilerin her 
biri kendi sınıfına ait salona en yakın girişi kullanmaktadırlar. Herkesin yeri 
belirlidir. Saltanat locası, Sultan için hazırlanmış olan özel dairelere bitişiktir. 
Sahnenin karşısında merkezi biçimde birinci katın tamamını kaplar. Cumba 
biçimli bu locanın zemini kiraz rengi üzerine sırma işli kumaşla kaplıdır. Giriş-
ten önce bir merdiven Zat-ı şahaneleri ve hareminin üst kattaki bölümlerine 
götürmektedir. Hanım sultanların locası kafeslidir. Fakat öylesine büyüktür ki, 
gösteri boyunca yerlerinde oturup dinlemek zorunda değillerdir. Mekân ha-
reket serbestliği sağlamaktadır. Duvarları altın ve ipekle donatılmıştır. Tavan, 

1 G.DONIZETTI, “Türkiye’deki Müzik ve Osmanlı İmparatorluk Marşı Üzerine Toplu 
Bir Bakış”, 28   G.DONIZETTI, Giuseppe (1917) , Histoire de la Reforme de la Mu-
sique en Turquie, T.K.S.Arşivi: E. 10776/22.
2 ZJ.C. ( 27.04.1857)
3 Cengiz CAN, İstanbul’da 19. yy Batılı ve  Levanten Mimarlarının Yapı ve Koruma 
Sorunları,156.
4 S.N.GERÇEK “Dolmabahçe Tiyatrosu”, 4.
5  J. C. (06.03.1858)
J. C. (27.11.1858)
J. C. (15.10.1859)
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imparatorluğun rengi olan gelincik kırmızısı kumaşla kaplıdır. XV.Louis tarzı 
döşenmiştir. MadamePompadour’un camları, divanları, halıları ve şinuazerile-
ri gibi zarif unsurlarla bezenmiştir. Şehzadelerin, paşaların ve elçilerin kendile-
rine ait girişleri, salonları ve locaları vardır. Tiyatro salonu Versay Sarayı Ope-
rası ile aynıdır. Locaları birbirinden ayıran korinth tarzı bir sıra sütun yer alır. 
Kolonların arasındaki parlak ışık saçan avizeler gaz yağıyla aydınlanan salonu 
gün ışığı gibi aydınlatmaktadır. Parterde koltuklar bulunmaktadır.6  

Tiyatro binasında yalnızca gösteri salonu olmayıp diplomatik yemeklerin ve-
rilebileceği bir de ziyafet salonu vardır. Duvar boyunca sıralanan kapılardan 
birinin ardında, sultanın görünmeden ziyafete katılabileceği Padişah Mahfeli, 
bir diğerinin ardında ise orkestranın çalacağı gizli bir yer bulunmaktadır. Bu 
Padişah mahfelinden merdivenli bir odaya, merdivenlerden de Sultan’ın yu-
karıdaki dairesine gidilmektedir. Saltanat locasının arkasındaki odadan dönen 
bir merdiven harem kısmına çıkar. Locaları ayıran kolonlar kubbe kasnağını, 
kasnak da kubbeyi taşımaktadır. Locaların arası alçak duvarlarla ayrılmıştır. 
Yaldızlı saçaklarla süslü kadife perdeler locaların üstünden ve önünden sarkı-
tılmaktadır.7  

Ocak 1859’da Saray Tiyatrosu’nun açılışı gazetelerde bildirilmiştir.8 8 Ocak 
1859’da Naum Tiyatrosu Kumpanyası burada bir temsil vermiştir. Ancak resmi 
açılış 12 Ocak’ta, Sultan ile birlikte davetli olan elçiler ve eşlerinin de bulundu-
ğu topluluğa, yine aynı trupun gösterileriyle gerçekleşmiştir. Ricci’nin9 “Scara-
muccia” operasının ilk iki perdesi, Padovani’nin keman konseri ve “Chasse de 
Diane”10 balesi temsil edilmiştir. 25 ve 26 Şubat’ta da temsiller gerçekleşmiş, 
bunlara saray kadınlarından da izleyiciler katılmışlardır. Tiyatronun, Buğdan 
Prensi Alexandre Jean, Grand DucConstantin gibi yabancı konukları da olmuş-
tur. Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı ilk Türk tiyatro oyunu dahi burada oynan-
mıştır.11 13 Ekim 1859’daki gösteriyi Sultan, akşam saat 7:00’den 11:00’e kadar 
locasından izlemiştir.12 

Muzıka-i Hümayun Mirlivası olan Necip Paşa Saray’daki müzik okulunu idare 
etmektedir. 19 Ekim 1859’da bu okulun öğrencileri bir gece düzenlemişlerdir. 
Pandomim gösterisinin ardından orkestra son derece başarılı bir performans 
gösterirler. Pera sosyetesinin ilgiyle takip ettiği, Alexine ve AdelinePoumicon 
adlı bayan piyanistler Sultan’ın huzurunda, Rossini’nin “Padişah Marşı”nın 
da yer aldığı eserleri icra etmişlerdir. Gösteri bazı İspanyol dansları ile sona 
ermiştir. 26 Ekim 1859’da Necip Paşa’nın isteği üzerine gazetede bir ilan yer 
alır. Buna göre artık Muzıka-i Hümayun okulu, Pisani’nin idaresinde Saray Ti-
yatrosu ve Guatelli’nin idaresinde askeri bandolar olmak üzere iki kısma ayrıl-
mıştır.13

6 J. C. ( 06.03.1858) 
7 J. C. ( 27.11.1858)
8 R.A.SEVENGİL, Opera Sanatı ile İlk Temaslarımız, 62.
9 Luigi Ricci (1805-1859): Napoli doğumlu İtalyan Opera bestecisi, 1834’te bestelediği 
“Un’avventura di Scaramuccia” operası ile Avrupa’da nam salmıştır.
10 Bestecisinin ismi verilmediğinden, muhtemelen Jean-BaptisteLully’nin 
(1632-1687)“BalletDesArts / La Chasse - Récit de Diane” (1663)  adlı balesinden 
bahsedilmektedir.
11 S.UMUR  “Abdülmecit, Opera ve Dolmabahçe Saray Tiyatrosu”, 58.
12  J. C. ( 15.10.1859)
13 Bkz. (11), UMUR, 58.
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Sultan Abdülmecid’in Saray Tiyatrosu’nu son ziyareti 16 Nisan 1861’de gerçek-
leşmiştir. Yine vekiller, yüksek dereceli memurlar ve kordiplomatik davetlidir. 
25 Haziran 1861’de Abdülmecid’in ölümü üzerine “Saray Tiyatrosu” etkinlikleri 
de sona erdiği belirtilse de14, Abdülaziz devrinde de bir süre faal olmuştur. 
Abdülaziz tahta çıktığı zaman devletin önemli meselelerinden birisi, israftan 
kurtulmak idi. Bunun için saraydan başlayarak büyük tasarruflara girişilmiştir. 
Tahta çıktıktan sonra bir aya kalmadan saray personeli kara ve deniz ordusuna 
asker olarak nakledilir. Ağustos ayına kadar bunlar 1500 kişiyi bulacaktır. Saray-
daki bir çok altın ve gümüş eşya, eritilmek üzere Darphane’ye gönderilir. Doğal 
olarak Muzıka-i Hümayun da bu tasarruf hareketinden etkilenerek personeli 
105 kişi eksiltilir. Ancak Saray Tiyatrosu’nda, Muzıka-i Hümayun Mektebi öğ-
rencileri tarafından verilen temsillere devam edilmektedir. Abdülaziz, hemen 
hemen ayda bir defa, saray ve hükümet erkânının da davet edildiği bu temsil-
lere şehzadelerle birlikte gitmiştir.

1863 senesinde çıkan bir yangında binanın içi kısmen yanmış, bir daha tamir 
edilmemiştir. AdolpheThalasso da tiyatronun yanmış olduğunu belirtmekte-
dir.15 Topkapı Sarayı arşivlerindeki 1866 tarihli bir belge de sonradan bu bina-
nın tahliye edildiğini göstermektedir. Bu belge, Hazine-i Hümayun’a konul-
muş olan tiyatronun eşyasını belirten bir listedir.16 Sonradan tütün deposuna 
çevrilen bina 1937’de yol yapımı dolayısıyla yıkılmıştır.

Yıldız Sarayı Tiyatrosu

1889 yılında, II.Abdülhamid tarafından, Kalfa Vasilaki’nin oğlu Yanko’ya yaptı-
rılan Yıldız Sarayı Tiyatrosu, bu devirde pek çok opera ve oyunun sahnelendiği 
bir mekân olmuştur. Dar ve uzun salonun duvarları kadife benzeri uzun tüylü 
bir kumaşla kaplıdır. Tavan altın yaldızla süslenmiştir.17 Yıldız Sarayı’nın bahçe-
sinin kuzeyindeki ikinci avluda, Hünkar Dairesi, Gedikli Cariyeler ve Musahip 
Ağalar Dairesi’ne bitişik konumda olan tiyatro, muhtemelen daha önce var 
olan ahır kalıntılarının üzerine yapılmıştır. Sultan Abdülhamid, oyun izlemek 
istediğinde, çalıştığı ve oturduğu binadan çıkmadan, kapalı bir koridordan ge-
çip merdivenleri inerek tiyatroya gelebiliyordu. Bu geçiş koridoru artık bulun-
mayan Musahip Ağalar Dairesi’nde yer almaktadır.18 

Tiyatro salonu parter ve bir sıra locadan ibarettir. Sahnenin karşısında saltanat 
locası yer almaktadır. Yanlarda yer alan toplam dört loca kafesli olup, Harem-i 
Hümayun mensuplarına ayrılmıştır. Şehzadeler ve vekillerden davetliler, 
Sultan’ın locasının iki yanında yerlerini almaktadırlar. Sarayın büyük memur-
ları saltanat locasının yanındaki odacıkta bulunurken, Hademe-i Hümayun ve 
yaverler ise bu locanın altındaki giriş yerinin iç tarafında ayakta durmaktadırlar. 
Parterin bir kısmında orkestra, bir bölümünde ise bendegân, paşalar ve beyler 
oturmaktadırlar. Bazen, sefirler geldiğinde gösteri erkeklere mahsus olup, ha-
rem locasının kafesleri de açılmaktadır.19 

14 A.g.m., 58
15 Adolph THALASSO, “Le ThéatreTurcContemporain”, 1039.
16 T.K.S.A. , D.568 (Aralık 1866- H. 9 Recep 1283)
17 Bkz. (8), SEVENGİL, 118.
18 Murat POLAT, Dolmabahçe Ve Yıldız Saray Tiyatroları Üzerine Mimari Değerlendir-
meler, 78-80.
19 Ayşe OSMANOĞLU, Babam Abdülhamid, 69.
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Alman İmparatoru II.Willhelm, tiyatronun açıldığı 1889 yılında ve 1899’da 
İstanbul’a gelmiştir. Bu ziyaretlerinde, Sultan Abdülhamid tarafından Yıldız 
Tiyatrosu’nda opera temsili izleme imkânı da bulmuştur. Osmanlı başkentine 
gelen yabancı devlet adamlarını da ağırlayan Yıldız Tiyatrosu, döneminin pek 
çok ünlü sanatçısına da ev sahipliği yapmıştır. Sara Bernardt, Madam Yudith, 
Violette, Mösyö de Remier, Coquelin Kardeşler, Le Loin, Matmazel Suzanne-
Despre ve Çhaliapin bunlardan bazılarıdır. Chaliapin20, Rusya İmparatoru’nun 
gönderdiği, imparatorluk tiyatrosunun musiki heyeti ile birlikte gelmiştir.21 
Sara Bernardt ile CoquelinCadet’yi ise saraya getiren kişi Fransa Sefiri Cons-
tance olmuştur. Oyun sonrasında sanatçılara nişan verilmiştir.22 

Abdülhamid döneminde yerli ve yabancı iki tiyatro grubu çalışmıştır. İstanbul’a 
gelen truplara, esvapçıbaşı İlyas Bey vasıtasıyla Saray Tiyatrosu’nda oyun ver-
dirilir, nişan, madalya ya da para ile ödüllendirilirlerdi.23 1892’den itibaren on 
beş sene boyunca faal olacak olan bir opera, operet heyeti kurulmuştur. O sene 
İstanbul’a gelmiş olan İtalyan trupundan bir aileyi Sultan Abdülhamid maiye-
tine almış ve Muzıka-i Hümayun’a kaydettirmiştir. Bu, Ayşe Osmanoğlu’nun 
“Çampi Ailesi”24 diye bahsettiği SalvatoreStravolo’nun ailesidir. Oğulları Ko-
mik Arturo, Tenor Alfredo, kızı Olimpia ve damadı LuigiFalconi ile birlikte aylı-
ğa bağlanmışlardır.25 Önceleri kadın rolleri erkekler tarafından yapılırken sonra 
kadın oyuncular da kadroya alınmışlardır.26 Beyoğlu’nda gösteri yapan Labruna 
idaresindeki İtalyan trupu, saraya davet edilmiştir. Bu heyetin primadonnası-
Emilia, Padişah tarafından çok beğenildiği için nişan verilmiş ve saray kadro-
suna alınmıştır. Saray Tiyatrosu’nun primadonnası olan Emilia, daha sonra 

20 Chaliapin:1873 yılında Kazan’da dünyaya gelen Rus şan sanatçısı, 1894’te 
Petersburg’ta verdiği konserle tanınmış, 1896’da Moskova Operası’na girmiştir. 
Daha sonra İstanbul’a gelen sanatçının ünü ilerleyen yıllarda Avrupa ve Amerika 
çapında yayılmıştır.
21 Bkz. (8), SEVENGİL, 132,133.
22 Bkz. (19), OSMANOĞLU, 68.
23 Bkz. (19), OSMANOĞLU, 120,121.
24 A.g.k., 68.
25 Bkz. (8), SEVENGİL, 122-124.
26 A.g.k., 127.

Resim 1.  Dolmabahçe Saray Tiyatrosu – Abdullah Biraderler (1862-63)   
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Tenor Alfredo ile evlenmiştir. Bu çift Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilişin-
den sonra da kendisine duydukları sadakattan dolayı İstanbul’da kendilerine 
vermiş olduğu dairede kalmışlardır. Hatta Abdülhamid sürgünde, Selanik’teki 
Alatini Köşkü’nde ikamet ettiği sıralarda Emilia, yakındaki bir İtalyan evinde 
piyano çalıp, şarkı söylemiş ve Sultan’ı sesiyle duygulandırmıştır.27

Opera ve operetlerde kullanılan orkestrayı başlarda CallistoGuatelli Paşa yö-
netmiştir. Sonradan bu göreve Dussap Paşa getirilmiştir. Dussap Paşa orkest-
rayı piyano eşliği ile idare etmiştir.28 
Yıldız Tiyatrosu’nda yalnız İtalyanca opera, operet ve klasik müzik konserle-
ri verilmemiş, aynı zamanda Türkçe oyunlar da oynanmıştır. Yıldız Tiyatrosu 
yapılmadan evvel, sarayda kurulan portatif sahnelerde Yakup Güllü (Güllü 
Agop)29 yönetimindeki Muzıka-i Hümayun gençleri Türkçe müzikli oyunlar ser-
gilemişlerdir. 1884’te saraya alınan Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı eserler de 
sahnelenmiştir. Sonradan Muzıka-i Hümayun şeflerinden olana Zati ve Saffet 

27 Bkz. (8), SEVENGİL, 122,123, 124,125: Atıf Hüseyin (29.03.1917): Muhtıra, Yazma, 
11. Defter.
28 Bkz. (8), SEVENGİL, 128. 
29 1880’lerde saray kadrosuna girdikten kısa süre sonra Güllü Agop, Müslüman olup, 
ismini “Yakup” olarak değiştirmiştir.

Resim 1.  Dolmabahçe Saray Tiyatrosu’nun iç tasviri – Ayşe Türemiş   
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Beyler de bu gösterilerde yer almışlardır. Başrolde Zati Bey, kadın rollerinde 
Ali İlyas Bey yer alırdı. Bu dönem Zati Bey aynı zamanda tiyatronun müdü-
rü konumundadır.30 Gedikpaşa Tiyatrosu’nun sonunu getiren, Ahmet Mithat 
Efendi’nin “Çengi” opereti ile Şehzadebaşı Mesire-i Efkâr Tiyatrosu’nda üç kez 
oynatılmış olan “Pembe Kız” opereti, Yıldız Sarayı Tiyatrosu’nda sahnelenmiş 
Türkçe oyunlar arasındadır.31 

Yaz aylarında eserler, Yıldız Sarayı Tiyatrosu yerine, açık alanda kurulan portatif 
bir tiyatroda sahneleniyordu. Bu sahne harem bahçesinin Hünkâr sofasına ba-
kan tarafına kuruluyordu. Burada bazen ortaoyunu da oynatılmaktaydı. Saray 
halkı pencerelerden oyunu seyredebiliyordu. Sultan Abdülhamid bazı akşam-
lar oda orkestrasını kendi dairesi önündeki çimenlikte çaldırır ve dinlerdi.32 

Yıldız Sarayı Tiyatrosu’nda Abdülhamid devrinden sonra da birkaç temsil ve-
rilmiştir. Ancak saray sanatçıları bu gösterilerde yer almamışlardır. 1910 yılının 
Şubat ayında hanımlara mahsus iki müsamere bu mekânda gerçekleşmiştir. 
Bu temsillerde Bahriye Bandosu tarafından bazı marşlar ve şarkılar da seslen-
dirilmiştir.33 Sonuç itibariyle pek çok güzel atılım gibi bu tiyatronun faaliyetleri 
de Abdülhamid’in tahttan indirilişine müteakip zayıflayıp son bulmuştur.
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MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MÜZİK-BİLİM DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik-Bilim Dergisi altı ayda bir yayımla-
nan hakemli bir dergidir. 
2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış, bilimsel ni-
telikte özgün makale, araştırma, inceleme, saha derleme yazıları, çeviri, kitap tanıtımı/
eleştirisi olmalıdır. 
3. Dergide yayınlanan yazıların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına ait-
tir. Dergide yazım tutarlılığı sağlamak için Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Yazım 
Kılavuzu’nun son baskısının esas alınması tavsiye edilir. 
4. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça yazılabilir. 
Türkiye’de yayınlanan bir dergi olduğu için yazının Türkçe olması tercih sebebidir. 
5. Dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından incelendikten sonra, konunun uz-
manı üç hakem tarafından değerlendirilir, raporların olumlu gelmesi halinde yayımlanır. 
Yayım kararının alınmasından sonra yazının yayımlanacağı yazar(lar)a bildirilir. 
6. Dergiye gönderilen çalışmalar dört kopya halinde (üç kopyasında yazar(lar)ın adı, 
soyadı ve diğer kişisel bilgileri bulunmayacak şekilde) yazılı metin olarak hazırlanma-
lıdır. Yazılı metinler virüs taramasından geçirilmiş yeni bir disket/CD ve yazar(lar)ın 
çalıştıkları kurum(lar), bölüm(ler), ve anabilim dal(lar)ı belirtilmiş, kısa özgeçmişleri-
nin ve irtibat sağlamak için kullanılabilecek telefon, faks, elektronik posta adresinin yer 
aldığı imzalı bir dilekçe ile birlikte, dergi yazışma adresine ve derginin elektronik posta 
adresine gönderilmelidir. Dilekçede, gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlan-
mamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu belirtilmelidir. Tezlerden veya 
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açıklama notuyla belirtilmelidir. 
7. Türkçe özgün makaleler için özet yapılan dilde başlık ve Abstract, Resume, Zusam-
menfassung başlıkları altında 100 kelimeyi geçmeyen İngilizce, Fransızca, Almanca 
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YAZIM KURALLARI
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açıklama, ortalanmış olarak yazılmalıdır. 
4. Dipnotlar sayfa altına numaralandırılarak verilmelidir. Dipnotlarda kitaplar için bib-
liyografik künye sırası (büyük küçük harf durumuna dikkat edilerek) şu şekilde olmalı-
dır: Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, Yayınevi, kaçıncı baskı olduğu, basıldığı yer, yıl, sayfa 
numarası. Makalelerde ise şunlar belirtilmelidir: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Kitap 
veya Dergi Adı, cildi, sayısı, Yayınevi, baskı yeri, yılı, alıntı yapılan yerin sayfa numarası. 
İnternetten alınan makale ise yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Derginin Adı, sayısı, 
yayın tarihi, internet adresi ve erişim tarihi yazılmalıdır. Aynı şekilde internetten alınan 
kitap, rapor gibi kaynaklarda da aynı bilgiler gösterilip sonuna tam internet adresi ve 
erişim tarihi eklenmelidir. 
5. Kaynakçada ise yazar soyadı başa alınmalı, diğer bilgiler aynı şekilde verilmelidir. 
Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir. 

MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

88


	Bahar 2013
	2sayı

