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MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

Özet
Bu çalışma, Beethoven’ın “Ebedî Sevgili’ye Mektup” olarak tanınan satırlarının 
tam bir çevirisini özgün metin, giriş yazısı ve zengin notlarla birlikte sunmak-
tadır.

Anahtar Kelimeler: Beethoven, Ebedî Sevgili, Goethe, Schindler

Abstract
The present work is an accurate translation of Beethoven’s famous “Letter 
to Immortal Beloved” along with the original text, introduction and copious 
annotations.

Keyword: Beethoven, Immortal Beloved, Goethe, Schindler

Beethoven’ın “Brief an die Unsterbliche Geliebte” (“Ebedî Sevgili’ye Mektup”) 
olarak anılan, sanatçının yüce duygularıyla örülü üç kısa mektubu ilk yayımlan-
dığından itibaren büyük ilgi ve merak uyandırmıştır. Beethoven, yazdığı yılı ve 
yerini belirtmediği mektuplarının ilkini 6 Temmuz Pazartesi günü sabahı, ikin-
cisini aynı günün akşamı, üçüncüsünü ise 7 Temmuz sabahı kaleme almıştır; 
Beethoven’ın mektubu kimin için yazdığı ve gönderip göndermediği de kesin 
olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, müzikologlar bu mektubun yazıldığı 
tarih, yer ve kişi konusunda  pek çok öneride bulunmuşlardır. 

Mektup, Anton Felix Schindler’in  bildirdiğine göre Beethoven’ın dostu ve ke-
man konçertosunu (Op. 61, Re majör) adadığı Stephan von Breuning1 tarafın-

* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Latin-Germen Dilleri Bölümü) Yüksek Lisans 
Öğrencisi. 
** Çeviri, Beethoven-Haus Bonn tarafından sunulmuş özgün metinden yapılmıştır; 
çeviride kimi cümleler anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde birleştirilmişlerdir. 
1 Beethoven, Stephan von Breuning’in ailesiyle Franz Gerhard Wegeler aracılığıyla 
Bonn’da tanışmış ve Stephan von Breuning’le dostluğu ömür boyu sürmüştür. 
Beethoven Bonn’da Stephan’ın kardeşleri Eleonore ve Lorenz’e (‘Lenz’) piyano dersi 
vermiş, Eleonore’ye Zwölf Variationen über “Se vuol ballare” aus Wolfgang Amadeus 
Mozarts Oper “Le nozze di Figaro” für Klavier und Violine (WoO 40, Fa majör) eserini 
adamıştır. Ayrıca, Beethoven Stephan’la birlikte Franz Anton Ries’ten keman dersi 
almıştır. Tek keman konçertosunu Stephan von Breuning’e adayan Beethoven, 
konçertonun piyano için düzenlenmiş halini ise eşi Julie’ye ithaf etmiştir.  
Stephan von Breuning, Fidelio’nun Joseph Ferdinand Sonnleithner’in çevirdiği 
librettosunu (özgün libretto: Jean-Nicolas Bouilly) gözden geçirmiştir. Beethoven ise 
Jean-Pierre Solié’nin Le Secret operasından (1796; libretto: François-Benoît Hoffman) 
Stephan von Breuning’in çevirdiği bir bölümü, lied olarak bestelemiştir (Als die 
Geliebte sich trennen wollte, WoO 132). 
Beethoven’ın Stephan von Breuning’in oğlu Gerhard’ı çok sevdiği ve ona 
‘Hosenknopf’ veya ‘Ariel’ olarak hitap ettiği bilinmektedir. Daha sonra doktor 
olan Gerhard von Breuning, Beethoven’a dair hatıralarını derleyerek Aus dem 
Schwarzspanierhause · Erinnerungen an L. van Beethoven aus meiner Jugendzeit (mit 
einem bisher unveröffentlichten Portrait-Medaillon Beethoven’s nach Horneman 
vom Jahre 1802 und einer Ansicht des Schwarzspanierhauses, Verlag L. Rosner, 
Wien, 1874) başlıklı kıymetli kitabında yayımlamıştır. 

“Ebedî Sevgili”ye Mektup** 
Letter to the “Immortel Beloved”  

Akın YAZGAÇ*

Mektubun 
tutkulu üslûbu 
ile büyük bir 
coşkuyla dolu, 
kısa çizgilerle 
ayrılmış sözcük 
ve cümleleri 
bu satırları 
okuyanlara 
Beethoven’ın 
eserlerinin içine 
işlemiş, Fidelio 
operasının 
finalinde 
taçlanmış 
tutku ve aşkı 
hissettirirler.
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dan Schwarzspanierhaus’ta, bir kutunun gizli bir çekmecesinde bulunmuştur; 
Schindler mektubun Gräfin Julie (‘Giulietta’) Guicciardi’ye2 yazıldığını düşün-
müştür:

Aber drei von Beethoven’s Hand an seine geliebte Giulietta aus 
einem Badeorte in Ungarn gerichtete Briefe, deren Autographe 
bei mir aufbewahrt liegen, sollen noch zur Mittheilung kommen, 
weil sie ihrem Inhalte nach wohl geeignet scheinen, das Siegel 
auf die besprochene Thatsache zu drücken. Welchem Jahre sie 
angehören, ist mit Gewißheit nicht zu ermitteln. Stephan von 
Breuning fand sie, nebst anderen dem Freunde wichtigen Bri-
efschaften, nach dessen Ableben in einem geheimen Lädchen 
einer Cassette. Ob selbe nach dem Bruche 1803 zurückgeschickt 
worden? Wer kann es sagen? 

Fakat Beethoven’ın Macaristan’daki bir kaplıcadan sevgili Giu-
lietta’sına yazdığı, benim muhafaza ettiğim üç elyazması mek-
tuptan da söz edilmelidir, zira bunlar içeriklerinden ötürü bahsi 
geçen olaya damga basmaya uygundurlar. Hangi yıla ait olduk-
ları kesin olarak bilinmemektedir. Stephan von Breuning bunları 
arkadaşım için önemli diğer mektupların arasında, onun ölü-
münden sonra bir kutunun gizli bir çekmecesinde bulmuştur. 
Bunlar 1803’teki3 ayrılıktan sonra geri gönderilmiş olabilirler mi? 
Bunu kim söyleyebilir?4

Beethoven’ın bu mektubu ilk defa Schindler tarafından Biographie von Ludwig 
van Beethoven (In der Aschendorff’schen Buchhandlung, Münster, 1840; pp. 
63-66) eserinde yayımlanmıştır; biografinin genişletilmiş üçüncü baskısında 
(Druck und Verlag der Aschendorff’schen Buchhandlung, Münster, 1860) 
mektubun bir kopyası da bulunmaktadır. Elyazması, 1880 yılında Staatsbib-
liothek zu Berlin tarafından alınmıştır ve halen burada korunmaktadır (Mus. 
ep. autogr. Beethoven 127). On sayfadan oluşan mektup, kurşunkalemle posta 
kağıdı üzerine yazılmıştır; ilk sayfasının üzerinde kırmızı renkli ‘No 6’ notu 
ile bunun altında kütüphanenin ‘Ex Bibl. Regia Berolin.’ yazılı oval damgası 
görülmektedir. 

Günümüzde, mektubun yazıldığı yıl olarak 1812 kabul edilmektedir. Bu yılın 
6 Temmuz’u Pazartesi günüdür ve Beethoven’ın ikinci mektubunun başına 
yazdığı günle uyuşmaktadır. Şayet bu tahmin doğruysa, Beethoven’ın mek-
tubu göndermek istediği ve ikinci mektubunda “K.” olarak kısalttığı yer Karl-
sbad (Karlovy Vary) olabilir. Beethoven’ın 1812 yılının Temmuz ayında Tep-
litz’deki (Teplice) kaplıcalara gittiği, hatta 19, 20, 21 ve 23 Temmuz günlerinde 

 
2 Annesi tarafından Brunsvik Ailesi’yle akraba olan Giulietta Guicciardi, Beethoven’ın 
piyano öğrencisi olmuş ve sanatçı ona “Mondschein” olarak anılan piyano sonatını 
(‘Sonata quasi una Fantasia’, Op. 27, Nr. 2, Do diyez minör) adamıştır. 
3 Schindler, biyografisinin ilk baskısında (1840, s. 63) mektubu 1806 yılına, üçüncü 
baskıda (1860, s. 136) ise 1803 yılına tarihlendirmiştir.
4 Biographie von Ludwig von Beethoven, verfaßt von Anton Schindler, dritte, neu 
bearbeitete und vermehrte Auflage (1860), Neudruck herausgegeben Dr. Alfr. Chr. 
Kalischer, Verlag Schuster & Loeffler, Berlin und Leipzig, 1909; s. 136 
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Goethe’yle görüştüğü bilinmektedir5. Goethe 14 Temmuz’dan 11 Ağustos’a 
kadar Teplitz’te Goldenes Schiff’in 116 numarasında kalmıştır; Beethoven ise 
Teplitz’e 5 Temmuz günü gelmiş (ilk iki mektubu yazmasından bir gün önce), 
7 Temmuz’a kadar Zur Goldenen Sonne 72 numarada, daha sonra ise Zur 
Eiche 62 numarada kalmıştır ve 27 Temmuz’da Teplitz’den ayrılarak Karlsbad’a 
gitmiştir. Goethe Beethoven hakkında, onunla ilk kez karşılaştığı gün olan 19 
Temmuz’da, o tarihlerde Karlsbad’da bulunan eşi Christiane’ye şu satırları yaz-
mıştır:

Zusammengefaßter, energischer, inniger habe ich noch keinen 
Künstler gesehen. Ich begreife recht gut wie er gegen die Welt 
wunderlich stehn muß. 

Daha yoğun, enerjik ve içten bir sanatçı görmedim. Onun dün-
yaya karşı nasıl hayret uyandıran halde bulunduğunu gayet iyi 
anlıyorum.6

5 Beethoven ve Goethe’nin tanışmaları için çabalamış Bettina von Arnim, Goethe’ye 
Viyana’dan 28 Mayıs [1810] tarihli mektubunda Beethoven’la karşılaşmalarını coşkulu 
sözlerle anlatmıştır. Hatta aynı mektupta Beethoven, Bettina aracılığıyla Goethe’ye 
senfonilerini dinlemesini önermiştir. Ayrıca Beethoven, 12 Nisan 1811’de Goethe’ye 
bir mektup yazarak, Egmont için bestelediği sahne müziğini (Op. 84) tanıtmıştır; 
Goethe bu eser için Beethoven’a Karlsbad’dan 25 Haziran’da yazdığı mektupla 
teşekkür etmiştir. Marianne von Willemer’e Weimar’dan yazdığı 12 Temmuz 1821 me-
ktupta da Beethoven’ın Egmont müziğinden büyük övgüyle söz etmektedir. Willemer 
ise Goethe’ye, Beethoven’ın West-östlicher Divan’ı (Doğu-Batı Divanı) bestelemesini 
arzu ettiğini, zira bu şiirleri sadece onun tamamen anlayabileceğini yazmıştır.
Goethe, Beethoven’la Teplitz’de görüştüğünü günlüğüne kaydetmiştir*: 19 
Temmuz’da “Visiten” arasında Beethoven’ın adı geçmektedir. Ertesi gün içinse 
“Abends mit Beethoven nach Bilin zu gefahren” [“Akşam Beethoven’la Bilin’e (Bíl-
ina) gittik”] notu bulunmaktadır. 21 Temmuz akşamında ise Beethoven Goethe’ye 
çalmıştır: “Abends bey Beethoven. Er spielte köstlich.” [“Akşam Beethoven’la. Hari-
kulade çaldı.”] Goethe, günlüğünde 23 Temmuz’da da görüştüklerini not etmiş, 27 
Temmuz’da ise eşi Christiane’ye Beethoven’ın birkaç günlüğüne Karlsbad’a gittiğini 
yazmıştır. 
* Goethes Werke · Goethes Tagebücher, herausgegeben im Auftrage der Großherzogin 
Sophie von Sachsen, III. Abtheilung, 4. Band [1809-1812], Hermann Böhlau, Weimar, 
1891; s. 304-305 
Beethoven, bu görüşmelerden yayımcısı Leipzig’teki Breitkopf & Härtel’e 
Franzensbad’dan (Františkovy Lázně) yazdığı 9 Ağustos 1812 tarihli mektubu ile Bet-
tina von Arnim’e Teplitz’den aynı yılın Ağustos ayında (15?) yazdığı mektupta bah-
setmektedir. Ayrıca Beethoven, Breitkopf & Härtel’e 24 Ağustos tarihli mektubunda, 
Goethe’nin kendisi için bir eser yazmayı söz verdiğini bildirmektedir. 
Beethoven’ın besteleği Goethe’nin eserleri şunlardır: Acht Lieder für Singstimme und 
Klavier içinden “Maigesang” ve “Marmotte” (Op. 52, Nr. 4 & 7); Sechs Gesänge für 
Singstimme und Klavier içinden “Kennst du das Land”, “Neue Liebe, neues Leben”, 
“Aus Goethes Faust” (“Flohlied”) (Op. 75, Nr. 1-3); Drei Gesänge für Singstimme und 
Klavier · “Wonne der Wehmut”, “Sehnsucht”, “Mit einem gemalten Band” (Op. 83); 
Musik zu Johann Wolfgang von Goethes Trauerspiel “Egmont” für Sopran, Sprecher und 
Orchester (Op. 84); “Meeres Stille und Glückliche Fahrt” für Chor und Orchester (Op. 112; 
Goethe’ye ithaf edilmiştir); “Bundeslied” für zwei Solostimmen, Chor, zwei Klarinetten, 
zwei Fagotte und zwei Hörner (Op. 122); Lied “Ich denke dein” mit Variationen für Klavier 
zu vier Händen (WoO 74, Re Majör); “Mit Mädeln sich vertragen”, Arie für Bass und Or-
chester (WoO 90); “Erlkönig”, Lied für Singstimme und Klavier (WoO 131), “Sehnsucht”, 
Lied für Singstimme und Klavier (WoO 134); “Der edle Mensch sei hilfreich und gut”, Lied 
für Singstimme und Klavier (WoO 151); “Edel sei der Mensch, hilfreich und gut”, sechss-
timmiger Kanon (WoO 185). Ayrıca Beethoven, Goethe’nin Faust’unu bestelemek 
istediğini defalarca dile getirmiştir. Goethe’nin Beethoven’ın bazı eserlerini dinlediği 
yazılı kaynaklarda yer almaktadır; Mendelssohn, Goethe’ye piyanoda Do minör Sen-
foninin birinci bölümünü çaldığını ailesine Weimar’dan 25 Mayıs 1830 tarihinde 
yazdığı mektubunda anlatmaktadır. Beethoven’ın Goethe’ye duyduğu derin saygı ve 
sevginin diğer bir kanıtı ise sanatçının Goethe’ye 8 Şubat 1823’de yazdığı satırlardır. 
6 Goethes Werke · Goethes Briefe, herausgegeben im Auftrage der Großherzogin So-
phie von Sachsen, IV. Abtheilung, 23. Band [Mai 1812-August 1813], Hermann Böhlaus 
Nachfolger, Weimar, 1900; s. 45 
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Goethe, Beethoven hakkında Carl Friedrich Zelter’e7 ise 2 Eylül’de aşağıdaki 
satırları göndermiştir:

Beethoven habe ich in Töplitz kennen gelernt. Sein Talent 
hat mich in Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz 
ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, 
wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie dadurch freilich we-
der für sich noch für andere genußreicher macht. Sehr zu ents-
chuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein 
Gehör verläßt, das vielleicht dem musicalischen Theil seines 
Wesens weniger als dem geselligen schadet. Er, der ohnehin la-
conischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel.

Beethoven’la Teplitz’de tanıştım. Yeteneği beni hayran bıraktı; 
fakat maalesef çok düzensiz bir kişiliği var, dünyayı iğrenç bul-
makta haksız değil, fakat onu ne kendisi ne de başkaları için hoş 
kılıyor. Bununla beraber, duyma yeteneği onu terk ettiği için ma-
zur görülmesi ve merhamet edilmesi gerekiyor; bu durum belki 
varlığının müzikal kısmına sosyal kısmından daha az zarar veri-
yor. Zaten lakonik [veciz, öz] bir mizacı var, bu eksiklikle iki kat 
böyle oluyor.8 

Beethoven’ın “Ebedî Sevgili”ye mektubunda kullandığı sevgi dolu sözcükler, 
Gräfin Josephine Brunsvik de Korompa’ya9 yazdığı mektuplarında10 geçen söz-

7 Mendelssohn’a müzik dersi vermiş Carl Friedrich Zelter, Goethe’nın yakın 
dostlarından ve müzik konusunda danıştığı bestecilerdendir. 1799 yılından itibaren 
mektuplaşmaya başlamışlar (bu mektuplar yayımlanmışlardır), 1802’de ise ilk kez 
karşılaşmışlardır. Zelter Goethe’nin bazı şiirlerini bestelemiştir; Goethe ise 1810’da 
Zelter’le birlikte bir Tonlehre için bazı taslaklar hazırlamıştır.  
Carl Friedrich Zelter · Eine Lebensbeschreibung, nach autobiographischen Manu-
scripten bearbeitet von Dr. Wilhelm Rintel, Verlag von Otto Janke, Berlin, 1861
8 Goethes Werke · Goethes Briefe, herausgegeben im Auftrage der Großherzogin So-
phie von Sachsen, IV. Abtheilung, 23. Band [Mai 1812-August 1813], Hermann Böhlaus 
Nachfolger, Weimar, 1900; s. 89
9 Gräfin Josephine Brunsvik de Korompa, 1799 yılının Mayıs ayında annesi ve kar-
deşleriyle birlikte Viyana’ya gelmiş ve burada Beethoven’dan piyano dersi almaya 
başlamıştır. Beethoven, 23 Mayıs’ta Josephine ve ablası Therese için albümlerine Ich 
denke dein (Goethe’nin Nähe des Geliebten şiirinin ilk dizesi) liedini iki piyano için 
dört çeşitlemeyle birlikte not etmiş, 1803-1804’de bunlara iki çeşitleme daha ekleye-
rek eseri (WoO 74) iki kızkardeşe adamıştır. Ayrıca Beethoven, Josephine için “An die 
Hoffnung”, Lied für Singstimme und Klavier (Op. 32) yapıtını bestelemiş, Josephine’nin 
ablası Therese’ye “À Thérèse” olarak anılan iki bölümlü piano sonatını (Op. 78, Fa 
diyez Majör), ağabeyi Franz’a ise “Appassionata” olarak bilinen piyano sonatı (Op. 
57, Fa minör) ile piyano için Fantasie’yi (Op. 77, Si Majör, başlangıcı Sol minör) ithaf 
etmiştir. 
Beethovens Unsterbliche Geliebte · Das Geheimnis der Gräfin Brunsvik und ihre Memoi-
ren, von La Mara [Pseudonym: Ida Marie Lipsius], Druck und Verlag von Breitkopf & 
Härtel, Leipzig, 1909
Beethoven und die Brunsviks, nach Familienpapieren aus Therese Brunsviks Nachlaß 
herausgegeben von La Mara [Pseudonym: Ida Marie Lipsius], mit 8 Bildbeilagen und 
einer Handschriftnachbildung, Verlag C. F. W. Siegel, Leipzig, 1920
10 Ludwig van Beethoven · Dreizehn unbekannte Briefe an Josephine Gräfin Deym geb. 
v. Brunsvik, erste vollständige Faksimile-Ausgabe nach Beethovens Handschrift aus 
dem Besitz von H. C. Bodmer in Zürich, Veröffentlichungen des Beethoven-Haus-
es in Bonn, Neue Folge, Reihe III: Beethoven. Ausgewählte Handschriften in Fak-
simile-Ausgaben, Band 3, Einführung und Übertragung von Joseph Schmidt-Görg, 
Beethoven-Haus, Bonn, 1957 
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cüklerle benzerlik göstermektedirler. Bu yüzden, Josephine Brunsvik’in Ebedî 
Sevgili olabileceğinin üzerinde özellikle durulmaktadır. 

Mektubun tutkulu üslûbu ile büyük bir coşkuyla dolu, kısa çizgilerle ayrılmış 
sözcük ve cümleleri bu satırları okuyanlara Beethoven’ın eserlerinin içine işle-
miş, Fidelio operasının finalinde taçlanmış tutku ve aşkı hissettirirler. – Schind-
ler biografisinde (1860, p. 139) bildirdiğine göre Beethoven, Homeros’un Ody-
sseia destanını okurken, Odysseus’un Nausikaa’ya söylediği şu sözlerin altını 
çizmiştir:

Zira hiçbir şey uyum içindeki bir erkek ve kadının aynı çatı altında oturmasın-
dan daha iyi ve yüce değildir. 

am 6ten Juli 
Morgends. –

Mein Engel, mein alles, mein Ich. – nur einige Worte heute, und zwar mit 
Bleystift (mit deinem) – erst bis morgen ist meine Wohnung sicher bestimmt, 
welcher Nichtswürdiger Zeitverderb in d.g. – warum dieser tiefe Gram, wo 
die Nothwendigkeit spricht – Kann unsre Liebe anders bestehn als durch Au-
fopferungen, durch nicht alles verlangen, kannst du es ändern, daß du nicht 
ganz mein, ich nicht ganz dein bin – Ach Gott blick in die schöne Natur und 
beruhige dein Gemüth über das müßende – die Liebe fordert alles und ganz 
mit Recht, so ist es mir mit dir, dir mit mir – nur vergißt du so leicht, daß ich 
für mich und für dich leben muß, wären wir ganz vereinigt, du würdest dieses 
schmerzliche eben so wenig als ich empfinden – meine Reise war schrecklich 
ich kam erst Morgens 4 uhr gestern hier an, da es an Pferde mangelte, wählte 
die Post eine andre Reiseroute, aber welch schrecklicher Weg, auf der vorlez-
ten Station warnte man mich bey nacht zu fahren, machte mich einen Wald 
fürchten, aber das Reizte mich nur – und ich hatte Unrecht, der Wagen muste 
bey dem schrecklichen Wege brechen, grundloß, bloßer Landweg, [durchgest-
richen: und di] ohne 2 solche Postillione, wie ich hatte, wäre ich liegen geblie-
ben Unterwegs. – Esterhazi hatte auf dem andern gewöhnlichen Wege hierhin 
dasselbe schicksaal, mit 8 Pferden, was ich mit vier. – Jedoch hatte ich zum 
Theil wieder vergnügen, wie immer, wenn ich was glücklich überstehe. – nun 
geschwind zum innern vom aüßern, wir werden unß wohl bald sehn, auch 
heute kann ich dir meine Bemerkungen nicht mittheilen, welche ich während 
dieser einigen Tage über mein Leben machte – wären unsre Herzen immer 
dichtan einander, ich machte wohl keine d.g. die Brust ist voll dir viel zu sa-
gen – Ach – Es gibt Momente, wo ich finde daß die sprache noch gar nichts 
ist – erheitre dich – bleibe mein Treuer einziger schaz, mein alles, wie ich dir 
das übrige müßen die Götter schicken, was für unß seyn muß und seyn soll.–                                                                                                            

deintreuer 
ludwig. –
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Abends Montags am 6ten Juli –
Du leidest du mein theuerstes Wesen – eben jezt nehme ich wahr daß die 
Briefe in aller Frühe aufgegeben werden müßen. Montags – Donnerstags – die 
einzigen Täge wo die Post von hier nach K. geht  – du leidest – Ach, wo ich bin, 
bist du mit mir, mit mir und dir rede ich mache daß ich mit dir leben kann, 
welches Leben!!!! so!!!! ohne dich – Verfolgt von der Güte der Menschen hier 
und da, die ich meyne – eben so wenig verdienen zu wollen, als sie zu verdie-
nen – Demuth des Menschen gegen den Menschen – sie schmerzt mich – und 
wenn ich mich im Zusammenhang des Universums betrachte, was bin ich 
und was ist der – den man den Größten nennt – und doch – ist wieder hierin 
das Göttliche des Menschen – ich weine wenn ich denke daß du erst wahrs-
cheinlich Sonnabends die erste Nachricht von mir erhältst – wie du mich auch 
liebst – stärker liebe ich dich doch – doch nie verberge dich vor mir – gute 
Nacht – als Badender muß ich schlafen gehen  – [durchgestrichen: o geh mit, 
geh mit –] Ach gott – so nah! so weit! ist es nicht ein wahres HimmelsGebaüde 
unsre Liebe – aber auch so fest, wie die Veste des Himmels. –

guten Morgen am 7ten Juli –
schon im Bette drängen sich die Ideen zu dir meine Unsterbliche Geliebte, 
hier und da freudig, dann wieder traurig, vom Schicksaale abwartend, ob es 
unß erhört – leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht, ja ich 
habe beschlossen in der Ferne so lange herum zu irren, bis ich in deine Arme 
fliegen kann, und mich ganz heymathlich bey dir nennen kann, meine Seele 
von dir umgeben in’s Reich der Geister schicken kann – ja leider muß es seyn 
– du wirst dich fassen um so mehr, da du meine Treue gegen dich kennst, 
nie eine andre kann mein Herz besizen, nie – nie – O Gott warum sich ent-
fernen müßen, was man so liebt, und doch ist mein Leben in V.[ien] so wie 
jezt ein kümmerliches Leben – Deine Liebe macht mich zum glücklichsten 
und zum unglücklichsten zugleich – in meinen Jahren jezt bedürfte ich eini-
ger Einförmigkeit Gleichheit des Lebens – kann diese bey unserm Verhältniße 
bestehn? – Engel, eben erfahre ich, daß die Post alle Tage abgeht – und ich 
muß daher schließen, damit du den B. gleich erhältst – sey ruhig, nur durch 
Ruhiges beschauen unsres Daseyns können wir unsern Zweck zusammen zu 
leben erreichen – sey ruhig – liebe mich – heute – gestern – Welche Sehnsucht 
mit Thränen nach dir – dir – dir – mein Leben – mein alles – leb wohl – o liebe 
mich fort – verken[ne] nie das treuste Herz deines Geliebten
L.
ewig dein
ewig mein
ewig unß
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6 Temmuz, 
sabah.

Meleğim, herşeyim, benliğim. – Bugün sadece birkaç sözcük, hem de kurşun-
kalemle (seninkiyle) – kalacağım yer yarından önce belli olmayacak, bu işlerde 
nasıl da gereksiz bir vakit kaybı. – Zorunluluğun olduğu yerde bu derin keder 
neden? – Aşkımız fedakârlıktan, herşeyi istememekten başka bir şekilde varo-
labilir mi? Benim tamamen senin olmamı, senin de tamamen benim olmamı 
değiştirebilir misin? – Ah Tanrım, güzel doğaya bak ve zorunlu olması gereken-
ler hakkında kalbini ferah tut. – Aşk herşeyi ister ve bunda tamamen haklıdır. 
Bu, benim için seninleyken ve senin için benimleyken böyle. Sadece, benim 
kendim için ve senin için yaşamak zorunda olduğumu kolayca unutuyorsun; 
birlikte olsak, bu acıyı benim kadar az hissederdin. – Yolculuğum korkunçtu; 
buraya dün sabah 4’ten önce varamadım. Yeteri kadar at olmadığı için posta 
arabası başka bir yol izledi, ama nasıl da korkunç bir yol. Sondan bir önceki 
durakta beni gece yolculuk yapmaya karşı uyarmışlar ve ormandan korkmama 
neden olmuşlardı; fakat bu beni sadece kışkırttı. – Haksızmışım; araba kor-
kunç yolda parçalandı, zemini düzgün olmayan, basit bir taşra yolu. Benimle 
beraber böyle iki arabacı olmasaydı, yolda kalırdım. – Esterhazi11, buraya gelen 
diğer alışılmış yolda 8 atla aynı kaderi paylaştı; ben ise sadece dört atla. – Yine 
de, bir olayın talihle üstesinden geldiğim her zamanki gibi kısmen yeniden 
neşeliyim. – Şimdi hızlıca dış işlerden içimize dönelim; birbirimizi herhalde 
yakında tekrar göreceğiz. Bu birkaç günde hayatım hakkında düşündüklerimi 
seninle bugün de paylaşamıyorum. – Kalplerimiz birbirine daima yakın olsalar, 
böyle yapmazdım. Kalbim sana söyleyecek pek çok şeyle dolu – ah – sözlerin 
anlamsız olduğunu düşündüğüm anlar var – mutlu ol – benim sadık, biricik 
hazinem olarak kal, herşeyim, benim senin için olduğum gibi. Bizim için olma-
sı zorunlu ve gerekli diğer şeyleri tanrılar göndermelidirler. –

Sadık 
Ludwig’in –

Pazartesi akşam, 6 Temmuz –
Acı mı çekiyorsun en değerli varlığım? – Mektupların sabah erkenden verilme-
si gerektiğini hemen şimdi öğrendim. Pazartesileri – Perşembeleri – postanın 
buradan K.’a12 gittiği yegâne günler. – Acı çekiyorsun – ah, ben neredeysem, 
sen de benimlesin; kendimle ve seninle konuşuyorum. Seninle yaşamak için 
çabalıyorum, nasıl bir yaşam!!!! böyle!!!! sensiz. – Bazen insanların iyiliğiyle kar-
şılaşıyorum; bu iyiliğin hak ettiğim kadar azını hak etmeyi istiyorum. – İnsanın 
insana karşı duyduğu küçümseme – bu bana acı veriyor – ve kendimi evrenle 
ilişkide düşündüğümde, ben neyim ve o (ki o, en büyük olarak adlandırılıyor) 
ne? – Yine de, insanın içindeki tanrısallık burada bulunuyor. – Senin benden 
ilk haberi muhtemelen pazar gününden önce almayacağını düşündüğümde 
ağlıyorum. – Beni ne kadar sevsen de, seni daha fazla seviyorum. – Kendini 
benden saklama – iyi geceler – kürde olduğum için yatmaya gitmeliyim [üzeri 
çizilmiş: ah, sen de gel, sen de gel] – bu kadar yakın! bu kadar uzak! Aşkımız 
gerçekten gökteki bir yapı gibi değil mi, ama göğün kalesi kadar da sağlam. 

11 Paul III. Anton, Fürst Esterházy de Galantha 
12 Şayet mektup kabul edildiği gibi 1812 yılında yazılmışsa, Beethoven’ın söz ettiği yer 
Karlsbad olabilir. 
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Günaydın, 7 Temmuz –
Daha yataktayken düşüncelerim sana yöneliyor, Ebedî Sevgilim13, bazen neşeli, 
daha sonra tekrar hüzünlü, kaderin bizi duymasını bekleyerek. – Ya tamamen 
seninle yaşayabilirim ya da hiç yaşayamam. Senin kollarına atılıp kendimi se-
nin yanında vatanımda hissedinceye ve ruhumu seninle bir olarak ruhlar di-
yarına gönderinceye dek uzaklarda dolaşmaya karar verdim. – Evet, maalesef 
bu olmak zorunda14. – Daha da huzurlu olacaksın, zira sana olan sadakati-
mi biliyorsun; başka bir kadın kalbime asla sahip olamaz – asla – asla. – Ey 
Tanrım, bu kadar sevdiğimizden ayrılmak zorunda olmak neden? Bununla 
birlikte, V.’daki15 yaşamım buradaki gibi zavallı bir yaşam. – Senin aşkın beni 
aynı zamanda en mutlu ve en mutsuz kişi yapıyor. – Bu yaşımda biraz sakin, 
huzurlu bir yaşama ihtiyaç duymalıyım – bizim ilişkimizde bunlar olabilir mi? 
– Meleğim, postanın hergün gittiğini şimdi öğrendim; bu yüzden, mektubu-
mu hemen alman için onu şimdi bitirmek zorundayım. – Huzurlu ol, sadece 
varlığımızı huzur içinde inceleyerek beraber yaşama amacımıza ulaşabiliriz. 
– Huzurlu ol – beni sev – bugün – dün – sana karşı gözyaşlarıyla dolu nasıl 
bir hasret – sana – sana – hayatım – herşeyim – hoşçakal – ah, beni sevmeye 
devam et – asla sevgilinin pek sadık kalbinin değerini bilmemezlik etme
L. 
daima senin
daima benim
daima bizim
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14 Buradaki “muß es seyn” sözcükleri, Beethoven’ın Fa Majör Yaylı Çalgılar 
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15 V[ien]: Viyana
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Özet

Tarihte Tanrı’ya ulaşma çabasındaki insanlığın en önemli ortak yolu mistisizm 
olmuştur. Dünyada varlığını sürdüren her mistik ortamda Tanrı’ya ve evrene 
dair sırların keşfinin insanın yine kendisini tanımasıyla gerçekleşebileceği 
kabul edilmiştir. İnsana ulaşma sorununun çözümü için mistisizmin çağlar 
boyunca yardımlarına başvurduğu iki önemli araç da şiir ve müziktir. Müzik 
ve şiirin bu anlamdaki birlikteliğinin örnekleri arasında Mahler’in 2. Senfoni-
si ve Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu yer almaktadır. 2. Senfoni’yi etkileyen 
Alman Mistisizmi ve Yunus Emre Oratoryosu’nun genel atmosferini oluşturan 
Tasavvuf (İslam Mistisizmi) arasındaki benzerlik ve farklıklar iki eserde gözle-
nebilmektedir. Ayrıca iki eser arasında mistik düşüncenin değerlendirmesi ba-
kımından Doğu-Batı karşıtlığını yansıtan bir müzik dili farklılığı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mistisizm, Tasavvuf, Yunus Emre, 2. Senfoni (“Diriliş”), 
Yunus Emre Oratoryosu, Doğu-Batı

Abstract

In history, mysticism has been the most important common way of humanity 
in attaining God. In any surviving mystical environment it is accepted that 
discovery of secrets regarding God and the universe would be realised when 
human being knows himself/herself. In order to solve the problem of getting 
at human being, mysticism appeal to poetry and music throughout ages. The 
2nd Symphony of Mahler and Yunus Emre Oratorio of Saygun are two examp-
les where music and poetry have been brought together in this context. The 
similarities and differences between German Mysticism influencing the 2nd 
Symphony and Tasavvuf (Islamic Mysticism) constituting the general atmosp-
here of Yunus Emre Oratorio can be observed in two works. There is, also, a 
difference of musical language between two works reflecting the East-West 
contrast in approaching mystical thinking.

Keyword: Mysticism, Tasavvuf, Yunus Emre, the 2nd Symphony (“Resurrecti-
on”), Yunus Emre Oratorio, East-West.

Mahler, Saygun ve Mistisizm 
Mahler, Saygun and Mysticism

Burak ÜLKER*

Mahler’in 2. 
Senfoni’si 
başlığından da 
anlaşılacağı 
gibi açık seçik 
bir anlatımla 
insanın toprağa 
gömülmesi 
sonrasında 
kıyametle birlikte 
yeniden dirilmesi 
üzerinedir. 
Yunus Emre 
Oratoryosu’nda 
ise tasavvufa 
ait bir bilgiye 
dayanan örtük 
bir diriliş vardır. 
Tasavvufa göre 
asıl dirilme, ilahi 
bir aydınlanmayla 
sonuçlanan, 
insanın bu 
hayattayken 
yaşadığı 
dirilişidir.

 
* MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi.
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Zamana ve mekâna göre farklılıklar göstermiş olmasına rağmen, çağlar bo-
yunca insanlığın Tanrı’ya ulaşma deneyiminde en büyük ortak yol olmuş olan 
mistisizm, hem bütün sanat dalları için kapsamlı bir konu olmuş hem de ken-
di yüksek mesajını yayabilmek için bu sanatların yardımına başvurmuştur. Din 
ve felsefe gibi alanlarda filizlenen mistik düşünce asıl toplumsal genişlemesini 
sanata, çoğunlukla da edebiyat ve müziğe borçludur. Şiir ve müziğin etkileyici 
doğasının; insanın kendisiyle, dünyayla ve Tanrı’yla olan ilişkisini örtük bir bi-
çimde sunmayı amaçlayan mistisizmin “sırlarının” kavranmasına imkan sağ-
ladığı düşünülmüştür. Tarihte bu ortak deneyimin bilinen ve bilinmeyen sayı-
sız örneği olmakla beraber, müzik tarihinde mistik düşüncenin dile getirilmesi 
için şiirin ve müziğin bir araya getirildiği önemli örnekler arasında Mahler’in 
2. Senfonisi (“Diriliş”) ve Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu bulunmaktadır. İki 
eser arasında; mistik düşüncenin evrenselliği bakımından benzerlikler olduğu 
gibi, eserlerin ait olduğu farklı iki coğrafyanın kendilerine özgü tarihi dokulara, 
toplumsal koşullara ve dini geleneklere sahip olması bakımından farklılıklar 
da vardır.  Bu farklılıklara Mahler’in ve Saygun’un bestelerini birbirinden apayrı 
dönemlerde ve ülkelerde ortaya koyduklarını da eklemek gerekir. 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na bağlı Bohemya bölgesinde dünya-
ya gelen Mahler (1860-1911) kendisinin güven hissinden yoksun, kuşkucu ve 
karamsar bir ömür sürmesine sebep olacak olan sıkıntılı bir çocukluk geçi-
rir.1 Buna rağmen müzik alanında bir harika çocuk olarak kendisini gösterir 
ve Viyana’da konservatuar eğitimi görür. Bu klasik müzik eğitiminin yanı sıra 
Mahler, ileride senfonilerinde sıklıkla kullanacağı, halk şarkıları, sokak şarkıları, 
çocuk şarkıları, bando müziği, hafif salon müzikleri gibi farklı müzikleri de da-
ğarcığına kazandırır.2 Mahler’in müziğinde kendisinin bir türlü uzlaştıramadığı 
ikiyüzlülükle, çirkinlikle dolu bir dünya ve doğanın uçsuz bucaksız güzellikleri; 
ve bu durumun meydana getirdiği bir parçalanmışlık vardır.3 2. Senfoni’de de 
olduğu gibi, herhangi bir çözüme ulaşamayan Mahler eserlerinde sürekli ken-
disini kurtaracak olanı aramakta ve ölüme derin bir özlem duymaktadır.

Mahler’den farklı olarak çocukluğu, savaşlarla yorulmuş, işgal görmüş bir Ana-
dolu şehri olan İzmir’de geçen Saygun (1907-1991) bütün zorluklara rağmen 
müzik eğitimine kendi kendine başlamış, hatta okuyacağı müzik kitaplarını bile 
ilk önce kendisi tercüme etmiştir.4 Bir ara H. Sadeddin Arel’den armoni dersi 
almış, çağdaş müziğe destek veren Cumhuriyet hükümeti tarafından 1928 yı-
lında Paris’e eğitime gönderilmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra Musıki Mual-
lim Mektebi’ne atanan Saygun Ankara ve İstanbul konservatuarlarında eğitim 
vermiş ve Türkçe’deki ilk opera örneklerini ortaya koymuştur. Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde halk müziği derlemeleri yaparak ulusal Türk müziğinin oluşturul-
masına büyük katkıda bulunmuştur. Dini konular üzerine kitaplar yazmış olan 
babasının eğitimi altında bulunmuş olması, çocukken İzmir’de dinlediği ilahi-
ler ve Yunus Emre’nin Divan’ı üzerine uzun yıllar yaptığı tefekkür Saygun’un 
birçok yapıtında mistik düşünceyi işlemesiyle sonuçlanmıştır.5 İslam mistisiz-
mi olarak tarif edilebilecek Tasavvuf’un en büyük sufilerinden biri olan Yunus 

1 Evin İLYASOĞLU, Zaman İçinde Müzik, 157.
2 A.g.k., 157. 
3 Leyla PAMİR, Müzikte Geniş Soluklar, 305. 
4 Gülper REFİĞ, Atatürk ve Adnan Saygun, 23. 
5 A.g.k., 22, 24. 
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MAHLER, SAYGUN VE MİSTİSİZM BURAK ÜLKER  

Emre’nin bazı şiirleri üzerine bestelediği Yunus Emre Oratoryosu bu çabasının 
en verimli örneğidir. İlk olarak 1946 yılında Ankara’da seslendirilen Yunus Emre 
Oratoryosu bir yıl sonra Fransızca olarak Paris’te, 1958 yılında Leopold Sto-
kowski yönetiminde İngilizce olarak New York’ta icra edilmiştir.6  

Mahler’in 1887-1894 yılları arasında bestelediği 2. Senfonisinin insan sesinin 
dahil olmadığı ilk üç bölümü ilk olarak 1895 yılının Mart ayında seslendirildi. 
Solistlerin ve koronun da katıldığı ikinci konser Mahler’in yönetiminde 1895 
yılının sonunda gerçekleşti. Tepkiyle karşılanan konserden sonra eserin an-
laşılmaz olduğu, kısmen başarılı olarak görülebileceği öne sürüldü.7 Beş bö-
lümden oluşan 2. Senfoni sondaki sözlü bölümlerde yer alan mistik kurtuluşa 
doğru yapılan dünya sıkıntılarıyla dolu manevi bir yolculuğu içerir. Birinci bö-
lümde hayatın problemleri ve kötü kaderle yapılan çözümsüz mücadele, ikinci 
bölümde doğa ve yaşamın sıradanlığı vardır. Üçüncü bölüm yaşamın kaosuna 
alaycı bir bakıştır. Alto solonun icraya katıldığı dördüncü bölüm ölüme karşı 
duyulan umutlu ve huzurlu bir özlemdir. İki solistin –soprano ve alto- ve ko-
ronun da dahil edildiği beşinci bölüm kıyamet gürültülerinin ardından, başta 
ağır ve gizemli bir havada, sonra giderek yükselen bir coşkuda insanın umutla 
Tanrı’ya doğru yönelişini anlatır.8  

Yunus Emre Oratoryosu’nda da benzer bir manevi yolculuk vardır. Üç bölümden 
ve bir ara bölümden kurulu eserin birinci bölümünde ölümü anlamaya çalışan, 
ölüm karşısındaki çaresizliğini gören, başka varlıklarla dertleşmek isteyen bir 
Yunus vardır. Yunus gerçeği aramakta ve kendisine yardımcı olacak bir Dostu 
özlemektedir. İkinci bölümde Tanrı’ya isyan eden Yunus nefsinin farkına varır, 
sitem ettiği gönlüyle Dostuna gitmek için yeniden barışmak ister. İsyanlarla 
ve sitemlerle Dosta varamayacağını anlar. Dosta varmaya aşk lazımdır. Ara 
bölüm kavuşamamış bir aşığın hüznüdür. Üçüncü bölümde maşuktan –Dost-
tan- cevap gelmiştir. Bütün eksikler bittiği için büyük bir coşku vardır. Çember 
tamamlanmış, nihayet bidayete varmıştır. Yunus’un artık yapacağı tek şey yok-
luğa bürünmüş halde Dosta elini uzatmaktır.

İki eserde görülebilecek ortak yönlerden biri de ölüm ve diriliş fikrinin varlığıdır: 

2. Senfoni:
V. Bölüm : …Tekrar tomurcuklanmak için yere ekildin.
         Hasadın efendisi gelecek, ölmüş olan bizleri
        Demetler gibi toplayacak. (Klopstock)

2. Senfoni, V. Bölüm, 512.-522. Ölçüler, Tenor (Koro) partisi9      

… … …
         … Yok olan tekrar yükselir,
            Titremeyi bırak, yaşamaya hazırlan! (Mahler)

6 Faruk YENER, Müzik Kılavuzu, 321. 
7 İrkin AKTÜZE, Müziği Okumak III. Cilt, 1331. 
8 A.g.k., 1332-1334. 
9 http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2_(Mahler,_Gustav), Erişim tarihi: 15.08.2013.
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Yunus Emre Oratoryosu:
1.Parça:       … Yaylalar yaylamaz olmuş kışlalar kışlamaz olmuş,
      Bar tutmuş söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm 

Yunus Emre Oratoryosu, 1. Parça, 30.-33. Ölçüler, Tenor Solo partisi10 
      
13. Parça:    … Ecel geldi vade erdi bu ömrüm kadehi doldu,
      Kimdir ki içmedin kaldı…

Başka bir ortak yön ise iki eserde de insanın acılarından kurtulması için mü-
cadele edip dünyadan uzaklaşarak Tanrı’ya ulaşması gerektiği temasının bu-
lunmasıdır:

2. Senfoni:
 IV. Bölüm: … Yo hayır! Kendime geri dönme hakkı tanıyamam.
 Ben Tanrı’dan geliyorum ve Tanrı’ya döneceğim. (Des Knaben Wunder-
horn)
           
 V. Bölüm: … Uğruna savaştığın şey seni Tanrıya götürecek. (Mahler)

Yunus Emre Oratoryosu:

 3. Parça: … Aldanma dünya alına ağudur sunma balına,
  Düşüp dünya hayalına dalma gözüm şimden geru.
  … … …
 13. Parça:Sensin Kerim sensin Rahim Allah sana sundum elim,
  Senden artuk yoktur emim Allah sana sundum elim…

Bu temalardaki ortaklıkların mistik düşüncenin ve bu düşünceleri üreten dü-
şünürlerin görece genel geçer değerlerinden kaynaklandığı söylenebilir. Örne-
ğin tasavvufta “varlığın birliği” anlamına gelen Vahdet-i Vücud inancına temel 
hatlarıyla Alman mistisizminde de rastlanır. Tasavvufa göre Vahdet-i Vücud, 
“Allah’tan başka bir var bilmemek, tanımamak ve bütün varlıkları onun varlı-
ğında yok bilip onun varlığıyla yok olmaktır”.11 Hem Protestanlığı hem Alman 
romantik felsefesini ve edebiyatını etkilemiş olan ilk ciddi Alman mistiği Me-
ister Eckhart (1260-1328) da vaazlarından birinde “Tanrı’nın bana baktığı göz 
benim ona baktığım gözdür. Benim gözümle onun gözü aynıdır” der.12 Eckhart 
bir başka vaazında da ruhun içinde, sadece Tanrı’yla birleştiğinde hayata geçen 
bir kuvvetin var olduğundan bahseder.13 Eckhart’ın öğrencisi olan Johannes 
Tauler (1300-1361) de neredeyse Hallac-ı Mansur’a yakın bir anlayışla şunları 
söyler: “İnsan sadece tanrısal tabiata katılarak iyi olabilir. Bu da sadece dünya-
nın üzerinde bulunan Tanrı’nın bu dünyadaki insana doğru inmesiyle olur, yani 

10 A. Adnan SAYGUN, Yunus Emre, SOUTHERN MUSIC PUBLISHING CO. INC. 
U.S.A. (1969).
11 Abdülbaki GÖLPINARLI, Tasavvuf, 58.
12 Ernst BENZ, The Mystical Sources of German Romantic Philosophy, 7. 
13 A.g.k., 23. 
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Tanrı’nın o insanda cisimleşmesiyle gerçekleşir.”14 Ayrıca Alman mistiklerinde 
de bu durumun gerçekleşmesi için benliğin kötü taraflarının giderilmesi fikri 
vardır. Ancak tasavvufla -özellikle Anadolu tasavvufuyla- Alman mistisizminin 
ayrıldığı noktalar da yok değildir. Tanrı’ya ulaşmada en büyük güç olan aşk 
Alman mistiklerinde birincil mesele olmaktan uzaktır. Nefsi terbiye etme yo-
lunda dervişe yardımcı olan tasavvuftaki rehbere –mürşide- teslimiyet geleneği 
Alman mistisizminde bulunmamaktadır. Bu iki farklılık da 2. Senfoni’nin ve 
Yunus Emre Oratoryosu’nun sözlerinde açıkça izlenebilmektedir. Aslında mistik 
kapasite bakımından 2. Senfoni’deki sözlerin kaynakları Yunus Emre Oratoryo-
su’ndaki şiirlere göre daha yetersizdir, denilebilir; çünkü oratoryonun sözleri 
bizzat bir mistik tarafından yazılmış olan şiirlerdir. 2. Senfoni’deyse sözlerin bir 
kısmı bir Alman halk şiiri derlemesi olan Des Knaben Wunderhorn’dan (Çocu-
ğun Sihirli Boynuzu), bir kısmı teoloji okumuş bir şair olan Friedrich Gottlieb 
Klopstock’tan (1724-1803) alınmış, büyük kısmını da Mahler kendisi yazmıştır. 

İki eserin sözleri arasındaki en çarpıcı farklılık aşkın işlenişindeki yoğunluk 
konusunda kendisini gösterir. 2. Senfoni’deki “aşk/sevgi” kelimesinin geçtiği 
dizeler şunlardır:

 IV. Bölüm: …Sevgi dolu Tanrım,
 sonsuz mutlu hayata götürecek ışığı bana bağışlayacak. (Des Knaben 
Wunderhorn)
 
 

2. Senfoni, IV. Bölüm, 58.-65. Ölçüler, Alto Solo partisi15 
     
V. Bölüm: İnan kalbim, inan: …seninki (hayatın) sevdiğin, uğruna sa  
vaştığındır. (Mahler)
… … …    
…Aşkın zorlu savaşında kazandığım kanatlarla,
Hiçbir gözün içe işlemediği ışığa doğru uçacağım. (Mahler)

Bu dizelerde aşkın Tanrı ve insan arasındaki ilişkide bağlayıcı rolüne yer veril-
mediği gibi aşkın yolcunun hakikati üzerinde yarattığı olumlu ya da olumsuz 
etkiler de bulunmamaktadır. Deyim yerindeyse Tanrı bir yerde, insan bir yer-
de, aşk başka bir yerdedir. Oysa Yunus Emre Oratoryosu’nda aşk Tanrı’ya ulaş-
mada bir ihtiyaç olarak sunulmaktadır. İnsan kendi çaresizliği karşısında aşkı 
Tanrı’dan istemektedir. Ona erişince de büyük bir coşkuyla kendinden geçmek-
te ve artık Tanrı’nın kendisini talep etmektedir:
  
10. Parça:     Ya rabbi dilerim aşkın ver şevkin ver.
        Fazlından umarım aşkın ver şevkin ver.
        … … …
12. Parça:     Aşkın şarabın içeli kandalığım bilimezem.
       Şöyle yavu kıldım beni isteyuben bulumazam.
        … … …       
    

14 A.g.k., 25 
15 http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2_(Mahler,_Gustav), Erişim tarihi: 15.08.2013.
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12. Parça:     Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni,
       Ben yanarım dünü günü bana seni gerek seni.

Yunus Emre Oratoryosu, 12. Parça, 349.-356. Ölçüler, Bas (Koro) partisi16 

Bir diğer farklı unsur ise diriliş meselesinin işlenmesinde ortaya çıkmaktadır. 
İki eser de dirilişi ele almasına rağmen ikisinde konunun algılanışı ve sunumu 
farklıdır. Mahler’in 2. Senfonisi başlığından da anlaşılacağı gibi açık seçik bir 
anlatımla insanın toprağa gömülmesi sonrasında kıyametle birlikte yeniden 
dirilmesi üzerinedir. Yunus Emre Oratoryosu’nda ise tasavvufa ait bir bilgiye 
dayanan örtük bir diriliş vardır. Tasavvufa göre asıl dirilme, ilahi bir aydınlan-
mayla sonuçlanan, insanın bu hayattayken yaşadığı dirilişidir. 2. Senfoni’de 
rastlanmayan bu tecrübe de Hz. Muhammed’in “Ölmeden önce ölün” hadisi-
ne dayanır. Bu hadis Tanrı’ya ulaşmanın yolunun nefsi “öldürüp” yokluğa bü-
rünmekten geçtiği anlamına gelir. Bu hadisi yorumlayan Mevlana Celaleddin 
Mesnevisinde “Sen maddi ölümden önce öl de dirilmeyi gör. Yoksa öldükten 
sonraki dirilmenin sözünü az et” der.17 Tasavvuftaki bu diriliş Tanrı’nın aşkı 
insana bağışlamasıyla ve insanın kendisini kaybedip Tanrı’ya teslim olmasıyla 
gerçekleşir. Bu dirilme çizgisi Yunus Emre Oratoryosu’nda şöyle izlenebilir: 

10. Parça: … masiva hubbünü sil, hubbünü atâ kıl… 
12. Parça: … aşk gelicek cümle eksikler biter… 
  … … …
12. Parça: Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım,
  Dost valsına eriştim, gümanım yağma olsun

Tanrı’ya vardıran mistik yolculukta yolcuya yardım eden rehber –mürşid- kav-
ramı Mahler’in eserinde doğal olarak söz konusu değildir. Ancak Yunus Emre 
Oratoryosu’nun sözlerinde mürşid örtük de olsa bulunmaktadır. Çünkü tasav-
vuf geleneğinde mürşid maddi ve manevi varlığıyla hem Tanrı’yı hem peygam-
beri hem pirânı temsil etmektedir. Bir yerde, evreni yolcuya bütün renkleriyle 
gösteren bir prizmadır. Ve insan gördüğüne aşık olur, hayali bir varlığa değil. 
Bu kişi de Yunus Emre için Taptuk Emre’den başkası değildir.18 Sürekli ulaşmak 
istediği Dost aslında kendisine Tanrı hakkındaki kitabi bilgileri sunan Taptuk 
Emre’dir. “Efendim Hu! –Efendim O!-” sözüyle seslendiği kişi de odur.

Çözüme varamayan bir yapıya sahip olmakla kendi karakterini ortaya koyan 
Mahler’in müziğine; temelde, olumlu olarak sunulan doğa güzellikleriyle, in-
sana/dünyaya özgü kötülüklerin çatışması hakimdir. Dünyaya özgü bu karan-
lık tema ve motifler müzikte gündelik bir konuşma dili renginde ‘kullanılır’.19 
Mahler dağarcığında yer almış olan sanat müziğini ve halk şarkıları, sokak 

16 A. Adnan SAYGUN, Yunus Emre, SOUTHERN MUSIC PUBLISHING CO. INC. 
U.S.A. (1969).
17 MEVLANA CELALEDDİN, Mesnevi-i Şerif VI. Cilt, Çev. Şefik Can, 398. 
18 Cahit ÖZTELLİ, Yunus Emre, 19.
19 Bkz (3), PAMİR, 308.
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şarkıları, bando müziği gibi unsurları senfonilerinde alıntılayarak kullanır. “Bu 
sıradan temalar kendisine özgü sanatsal temalarla işlenirken, özdeşlik kaybol-
maz, kökenler silinmez, -bu şekilde- ancak bir ‘yabancılaşma’ ve ‘başkalaşım’ 
sergilenir.”20 Mahler müziğinin olumlu tarafı olan doğa anlatımlarındaki kuş 
ve başka hayvan sesleri, orman, dere, fırtına sesleri, folklorik ezgiler gibi tı-
nılar dolaysız olarak öykünerek seslendirilir.21 Folklorik öğeleri iki anlamda da 
kullanan Mahler müziksel bir halk dili simgesiyle sanat müziğinin simgelerini 
birleştirir. 2. Senfoni’nin 2. bölümünde kullanılan Avusturya halk müziği unsur-
ları buna bir örnektir. Bu bakımdan Saygun’la benzerlik gösteren Mahler, halk 
ezgilerini ele alma tarzı bakımından ondan ayrılır. Mahler senfonilerinde halk 
ezgilerinden de diğer müziksel kaynaklardan yaptığı alıntılar gibi “kullanım 
müziği” yaratmak için yararlanırken, Saygun’un halk ezgilerini yapıtlarında ar-
monisel veya kontrapuntal olarak işlediği görülür. Örneğin oratoryonun 8. ve 
12. parçalarındaki anonim ilahi ezgileri bu şekilde değerlendirilmiştir. 

Mahler ve Saygun arasında müziksel yönden 2. Senfoni ve Yunus Emre Ora-
toryosu bağlamında da farklılıklar söz konusudur. Öncelikle oratoryoda 
Saygun’un Doğulu mistik anlayışı oldukça ön plana çıkmaktadır. Batının kö-
şeli, kimi zaman sert müziğinin yanında; -12. parçada belli bir coşku olmak-
la beraber- Yunus Emre Oratoryosu’nun yumuşak başlı tınısı bu farkı ortaya 
koymaktadır. Oratoryoda ayrıca Doğu kültürlerine özgü döngüsel hareketin 
var olduğu söylenebilir. Beş dörtlük notadan oluşan, pianissimo, mütevazı bir 
girişle başlayıp yine piano gürlükte biten eser ezelden gelip ebede gitmekte 
olan bir yoldan belirsiz bir şekilde uzaklaşmış ama sonunda tekrar ona ek-
lenmiş bir kesiti çağrıştırır. Oysa 2. Senfoni fortissimo gürlüğündeki başlangıç 
ve bitişiyle, Batılı doğasından kaynaklı keskin hatlara sahip tavrıyla, daha çok 
bir bütünden koptuktan sonra kendi başına kalmış bir kütle halindedir. Yunus 
Emre Oratoryosu’nda müzik dili bakımından Saygun’u Mahler’den ayıran ve 
ona Doğulu ruhunu kazandıran başka özellikler arasında oratoryo boyunca 
Geleneksel Türk müziği makam renklerinin ve çoğu parçada Türk Halk müzi-
ğinin ana karakteristiklerinden biri olarak görülen pentatonizmin sıklıkla kulla-
nılmış olması bulunmaktadır.

Mistik yolculuğun iki özgün örneğini sunan 2. Senfoni ve Yunus Emre Oratoryo-
su arasındaki ortak yön daha çok kendisini mistisizmin evrenselliğine dayanan 
sözlerinde göstermektedir. İki eserin müziği ise gerek yaratım dönemleri gerek 
Mahler ve Saygun’un kendi besteleme tarzları bakımından farklılık göstermek-
tedir. Ancak her iki eser de içinde geniş kitlelerle ortak bir damarları olduğunu 
belli eden halk müziği unsurlarını barındırmaktadır. Yine de müziksel deyiş 
arasında ne kadar fark olursa olsun mistisizmin özü olan Tanrı’ya ulaşma ar-
zusu, mistik yolculuğun bir sonucu olarak, iki eserin final parçalarının ortak 
atmosferini oluşturmaktadır. 2. Senfoni’de bu arzu büyük bir coşkuya dönüşür-
ken aynı arzu Yunus Emre Oratoryosu’nun son parçasında dingin bir teslimiyet-
le dile getirilir.

20 A.g.k., 312. 
21 A.g.k., 317.  
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Özet

1789 Fransız İhtilali’nin birincil ideali Eski Rejimin tüm kuralları ve baskısının 
yıkılıp, halkın özel ve toplumsal yaşamda özgürlüğe kavuşmasıydı. Bu sosyal 
hareket şüphesiz sanatı da etkileyecekti. Özellikle müzik, öteden beri armoni 
ve form kurallarıyla sınırlanarak bestecinin duygu ve düşüncelerini ifade ettiği 
bir sanat dalı olmayı, terkedecekti. Bu değişimde edebiyatın yanısıra Viyana 
Klasikleri’nin, onların etkisinde ama şiirsel yazılarıyla belirginleşen Erken Ro-
mantiklerin ve müzikte ilk büyük romantik diyebileceğimiz Alman besteci Ro-
bert Schumann’ın rolü çok önemliydi. Klasisizmin sembolü olan sonat formu-
nu özgürleştirmek de başlıca hedeflerden biriydi. Asıl değişim konulu müzik 
(programlı müzik) ile başladı. Berlioz’un İdé Fixe’inden Wagner’in leitmotifine 
uzanan çizgide soyut temalar yerlerini anlatım sembollerine terkettiler. Kom-
pozisyon tekniklerine büyük bir cüret egemen oldu. Bu evredeki en önemli 
lider ve reformistlerden biri de Franz Liszt’di. Zamanında çok tenkit edilen, 
bazı müzisyenler tarafından ciddiye alınmayan sanatçı yalnızca modern piyano 
çalma sanatının kurucusu değil, aynı zamanda 20. yüzyıl müziğinin habercisi 
olarak tarihe geçecekti. En büyük eserlerinden biri de Si Minör Sonat’tı (bel-
ki de en büyük). Klasik sonat allegrosu kavramını dışlayan, döngüsel forma 
ağırlık veren Liszt klavye üzerinde Leitmotiflerin yönlendirdiği bir senfonik şiir 
yaratacaktı. Giriş ve bitişte Macar gamlarının modaliteye işaret ettiği, ara ver-
meden birbirlerine zincirlenen  kesitlerin oluşturduğu ve politonalite egemen-
liğindeki Si Minör Sonat piyano edebiyatında ve müzik tarihinde, Beethoven 
sonatlarının yanında geleceğe ışık tutan bir yaratı sıfatıyla yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Liszt, Sonat, Leitmotif, Faust, Romantizm

Abstract

The first ideal of 1789 French Revolution is to break up with all the rules and 
oppression of the Ancient Regime and to free the people in their social and 
private life. The social movement has certainly influenced the art, especially 
the music. The composers who had to discipline their mind and soul until the 
first quarter of the 19th century, left the ordeal, rules had forced them into. 
Beneath the literature, Vienna Classics, Preromantics, who respected the clas-
sical approach of composing, but didn’t hesitate to go down all the way with 
poetic freedom and particularly German composer Robert Schumann, the first 
great Romantic, had deep impact on the new trends. To reform the sonata 
form, symbol of the Classicism, was one of the important aims. The reform 

Franz Liszt ve Si Minör Sonat
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“Sonatın tıpkı 
senin gibi güzel 
ve yüce” demişti 
Wagner. Bu 
doğru bir tanıydı, 
çünkü Si Minör 
Sonat yalnızca bir 
müzik anıtı değil, 
aynı zamanda 
Liszt’in ruhunu 
yansıtan bir 
aynaydı.
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began with programme-music (musicque a programme). The abstract theme 
of pure music left its place to a new conceipt, which follows a line from Idé 
fixe of Berlioz to Wagnerian Leitmotive. Courage and hardiness dominated the 
technics of composition. One of the most important leaders and reformists 
was Franz Liszt, who wasn’t respected and understood during his life as a 
composer. Today he is considered not only as founder of modern art of playing 
the piano, but also a herald of the 20th Century’s musical tendencies.One of 
his great creations (perhaps the greatest) is his B Minor Sonata for Piano. Ex-
pelling the classical sonata allegro and preferring the cycle-form Liszt created 
a symphonic poem “on keyboard”.

The huge form of the B Minor Sonata with its Hungarian Scales at the be-
ginning and the end pointing to modal harmonization, the episodes, which 
follow each other without a pause, instead of movements, and domination of 
polytonality make this creation an enlightening masterwork of piano literature 
and history of music beneath the 32 Piano Sonatas of Beethoven.

Keywords: Liszt, Sonata, Leitmotive, Faust , Romanticism 

Franz Liszt ve Si Minör Sonat

1789 Fransız İhtilali’nin özgürlük, eşitlik, kardeşlik, yani temel insan hakları-
nın korunabilmesi uğruna asırlar boyu süregelmiş aristokrasi ve ruhban sınıfı-
nın egemenliğini yıkması toplumsal bir birikimin sonucuydu. Bilim insanları, 
edebiyatçılar ve sanatçılar bu birikimin oluşmasına önderlik ettiler. Çok uzun 
zamandan beri bireyin yaşam biçimine müdahale eden, onu zorlayan, aslında 
belirli bir zümrenin ekonomik ve politik dayanışmasına hizmet eden kurallar 
(kanunlar) zincirine başkaldırı isteminin kökeninde insanın kendini anlatmak 
ve düşüncelerini özgürce dile getirmek, feodal güçleri, mutlakiyet rejiminin 
kanunlarını veya dinsel dogmaları çiğneme korkusuyla baskılanmadan yaşamı-
na, öz benliğine sahip olma dürtüsü yer alıyordu. En azından temel nedenler-
den biriydi. Sosyolojik evrim tam da bu noktada müziğe yansıdı ve sonucunda 
Romantik Dönem başladı.

Erken-Yüksek-Geç Dönemlerden oluşan, tüm 19.yüzyılda gücünü duyuran ve 
günümüzde bile kısmen varlığını sürdürebilen müzikte romantizm, ansızın 
ortaya çıkmadı. Nesnelden (objektivite) öznele (sübjektivite) dönüşme aslında 
her zaman mevcuttu. Palestrina veya Frescobaldi’ye kadar geri gidilmese de 
Romantik Dönem’e nispeten yakın Barok Çağ devleri Johann Sebastian Bach 
ve Georg Friedrich Haendel’in eserlerine bakıldığında algılanan sadece üstün 
bir beynin ses bileşimlerini dahice şekillendirmesi değildir. Neşe, hüzün, ironi, 
dram, duyarlılık veya otorite, yaratıcının (bestecinin) iç alemini okuyabilmemi-
zi sağlayan, benliğine ışık tutan unsurlar olarak beste/eser içinde her zaman 
varolurlar.

Bu öznellik giderek ağırlığını arttıracak ve hatta çağlar boyu oluşmuş armoni, 
kontrpuan ve form kalıplarına kafa tutarak Romantik Dönemi başlatacaktır. En 
büyük iki öncü Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig Van Beethoven’dır. Mo-
zart: İncelikli, hüzünlü ve zarif, aynı zamanda kırık bir başkaldırı. Beethoven: 
Haşin, coşkun, kendinden emin bir güçlülük ve öfke.
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Viyana Klasikleri Joseph Haydn, Mozart ve Beethoven’ın ışık tuttukları yol Erken 
Romantikler Schubert, Mendelssohn ve Weber üzerinden Robert Schumann’ın 
fantezi dolu, aşırı duygulu, coşkun dünyasına ulaşacak ve Schubert’ten itiba-
ren gerçekleştirilen atılımlar (kısa süreli parçalarda alabildiğine özgürlük ve 
fantezi, ama büyük formlarda kurallara mümkün olduğu kadar saygı) Orta Av-
rupa Ekolü’nün yönünü klasisizmden, romantizme evriltecektir.

Bach-Viyana Klasikleri-Erken Romantikler-Schumann 18.-19.yüzyıllarda en 
önemli Orta Avrupa Ekolü temsilcileridir. Robert Schumann’a ilk büyük roman-
tik besteci demek yanlış olmaz. Daha sonra bu listeye Johannes Brahms ekle-
necektir. Ancak Brahms’ın durumu biraz farklıdır. Bach-Buxtehude-Beethoven 
çizgisinin varisi olarak görmek, bir neoklasik-kuzeyli romantik (müzisyen) ve 
klasisizm ile romantizmin sentezini başaran besteci sıfatıyla tanımlamak daha 
uygundur.

Romantik Dönem’de edebiyatta da büyük değişiklikler yaşanmıştır. Devasa ro-
manlar, uzun karakter tahlilleri, toplumsal sorunların ele alındığı, kahraman-
ların sıradan insanlar olduğu öyküler, özgürlük temasına yer veren şiirler ve 
her şeyden once ulusal kimlik arayışları öne çıkacaktır. Kökenini Klasik Yunan 
Tiyatrosu’ndan alan zaman birliği ve “olağanüstü” kahramanlar kuralı kulla-
nılmamaya başlanır, buna karşın Ortaçağ şövalye öyküleri, kuzey mitologyası 
gözde ilham ve konu kaynaklarına dönüşür. Yine de dönemin en büyükleri ve 
evrensel etkiye sahip olanları Fransızlardı denebilir. Victor Hugo, Alphonse de 
Lamartine, Alfred de Musset yalnızca dünya edebiyatını değil, müziği de et-
kilemişlerdir. Alman edebiyatına gelince Heinrich Heine’nin şiirleri, Fantastik 
Alman Romantikleri, yine de Klasik Dönem’den Wolfgang Goethe ön planda 
gözükür, müzikle ilintili düşününce. Bu liste uzayıp gider. Franz Liszt’in iki ba-
şucu kitabı ise romantiklere ışık tutmuş iki başyapıttır: Faust ve İlahi Komedya.

Edebiyatın ilham kaynağı olması müzikte yeni bir kavram değildi. Özellikle 
Schubert ve Schumann, daha sonra Brahms ve başka Alman-Avusturya köken-
li besteciler liedlerini bestelerken ünlü şairlerin metinlerini kullanırlardı. Franz 
Liszt bir adım daha ileri giderek müzikle edebiyatı sentezleştirdi. Tınılar dün-
yasında, kompozisyon teknikleri ile sınırları çizilen “saf müzik” ideali onu tat-
min etmiyordu. Hector Berlioz ve Fantastik Senfoni’sinin neden olduğu coşku 
onu yeni bir türün kahramanı olmaya yöneltecekti: Programlı müzik (konulu 
müzik)

Bu noktada Romantik Dönem bestecilerinin iki gruba ayrılması kaçınılmazdı.
1.Grup: Orta Avrupa Ekolü-romantik özgürlük sevdasıyla, klasik kuralları bağ-
daştırmak isteyen yenilikçiler. En önemli öncüler şüphesiz Franz Schubert ve 
Robert Schumann.

2.Grup: Devrimci Romantikler-kurallara başkaldıranlar. Berlioz, Chopin, Liszt, 
Wagner. Her biri değişik alanlarda büyük cüret sergileyen bu yaratıcılardan ikisi 
özellikle kozmopolit kimlikleriyle öne çıkmakta: Chopin ve Liszt.

Schubert, Schumann ve Brahms’ın sonat ve senfonilerine karşı, Berlioz ve 
Liszt’in senfonik şiirleri, Chopin ve Liszt’in piyanonun öz sesini yüceltmele-
ri, Wagner’in alışılmış opera olgusuna kafa tutan Musikdrama’ları, Schubert 
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hariç aynı dönemde yaşamış, aşağı yukarı aynı yaşlarda, birbirleriyle yakın ar-
kadaşlıkları olan tüm bu müzisyenlerin karşıt görüşleri, buna ragmen birbir-
lerini etkilemeleri müziğin en görkemli çağını oluşturacaktır. Hatta Altın Çağ 
diyebiliriz de, çünkü müzikseverlerin coşkusuyla desteklediği, müzisyenlerin 
de şevkle ürettikleri bir dönem yaşanıyordu.

Yukarıda sunduğumuz iki “ayrı” grubun oluşmasının nedeni sorgulanınca, 
kaçınılmaz olarak Schumann’ın Alman kimliğine eğilmek gerekiyor. Çocuklu-
ğundan beri Alman Edebiyatı’yla içli dışlı olan besteci, Jean-Paul, E.T.A Hoff-
mann, Mörike’nin fantastik, masalsı dünyalarının atmosferini müzikte yaşa-
mayı seviyor, iç alemini yansıtırken Eusebius, Florestan, Davidsbündler gibi 
maskelemeleri tercih ediyordu.1 Aynı zamanda sonat, tema ve çeşitlemeler gibi 
büyük formları kullanmak gerektiğinde Bach ve Viyana Klasikleri’nin izinden 
yürümeyi ulusal onur olarak görmekteydi. İlerde bu bakış açısı, büyük kemancı 
Joseph Joachim ve Brahms’la beraber bir manifesto yazarak Liszt ve Wagner’in 
önderlik ettikleri ya da örnek oldukları Yeni Alman Okulu’nun (Weimar Okulu 
da denebilir) vizyonuna tepki göstermesine yol açacaktı (1860).2 Burada bir 
paradoks da mevcuttu. Bizzat Schumann, sonatlarında ve pek çok eserinde eşi 
Clara’yı (ünlü piyanist Clara Wieck) simgeleyen motifi, tema olarak kullanırken 
Liszt ve Wagner’in leitmotifi tematik ilkeye dönüştürüp benimsemelerine karşı 
çıkmaktaydı. En azından hoşnut değildi. Wagner ve Liszt arasında kıyaslama 
yaptığından bahsedemeyiz. Aslında Wagner’in orkestral ustalığına itiraz ede-
mezdi, ama Liszt’in fütursuz armonik denemeleri, form kurallarına asice di-
renmesi, yeni arayışlara yönelmesi Schumann’a şüphesiz müziğin temel este-
tik yasalarına saygısızlık ve haddini bilmezlik olarak görünmekteydi. Döngüsel 
formu, Beethoven Sonatlar’da da mevcut olduğundan benimseyen ve kullanan 
Schumann’ın abartılı saygısı Op.17 Do Majör Fantezi’sine sırf bölümlerde lied 
formuna ağırlık verdiği için sonat yerine fantezi başlığı koymasına yol açmıştı. 
Clara’ya olan aşkını dile getiren bu destansı baş yapıta, Beethovenyen sonat 
allegrosu ile bağdaşmayan özgür akışı nedeniyle sonat demeye çekindiğini var-
sayabiliriz. Schumann bu başyapıtı Franz Liszt’e, Liszt de Si Minör Sonatı’nı 
Schumann’a karşılıklı ithaf edeceklerdi.

Op.17 Do Majör Fantezi Liszt’ten sıcak bir kabul gördü, ama Si Minör Sonat 
Schumann’a kendini sevdiremedi. Liszt’in müthiş bir otoportresi olarak ta-
nımlayabileceğimiz Si Minör Sonat’ın, asıl bu özelliğinden ötürü Schumann’ın 
hoşuna gitmediğini düşünüyoruz. Sonat tıpkı yaratıcısı gibi dışavurumcu, sal-
dırgan, teatral bir mistisizme sahip ve gösterişliydi. Sonat formunun kutsal bö-
lümleri yerlerini kesitlere terk etmiş, klasik sonat kurgusu küstahça devreden 
çıkarılmıştı. Politonalite baskınlığında, birbirini izleyen, savaşan veya alay eden 
leitmotiflerle örülü, “saf müziğin” yerini muhtelif senaryolara açık “programlı 
müziğin” aldığı, Schumann’a göre irkiltici bir garabet örneği oluşmuştu. İçine 
dönük, melankolik Alman romantiğinin hoşnutsuzluğunda şüphesiz çevresi-
nin de rolü vardı. Clara “kulakları sağır eden anlaşılmaz bir gürültü”den söz 
ederken, genç Brahms’ın Weimar’da sonatı Liszt’in ellerinden dinlerken uyu-
yakalması dikkat çekici gerçeklerdendir.3 

1 Eusebius-şair Schumann; Florestan-taşkın romantik Schumann, Davidsbündler- 
Schumann’ın etrafındaki yenilikçi genç müzisyenler (bu isimler edebiyat kökenli birer 
semboldür) değişik karakter parçaları bağlamında Schumann’ın özellikle süitlerinde 
ve hemen her eserinde görünür.
2 José BRUYR, La vie de Liszt musicien passionné, 22. 
3 Claude ROSTRAND, Brahms, 98. 
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Yerleşik, mazinin büyük mirasına saygıyla yükümlü Alman burjuvalarının, ne 
denli duyarlı sanatçılar olsalar da kozmopolit içerikli ve çağına göre çılgın bir 
proje görünümündeki Si Minör Sonat’a tepkileri bizce doğal. Aynı tutucu zihni-
yet bir zamanlar Pastoral Senfoni’nin bestecisini de sert bir tepkiyle eleştirmiş, 
Beethoven’ın tımarhaneye girmeye hazır olduğunu beyan etmişti. Gelenekle-
rin baskısı, bir miktar da karakter yapısı Schumann gibi, tutuculara başkal-
dıran genç müzisyenlerin önderi olarak kendini tanımlayan büyük bir sanat-
çıyı yanıltmıştı. Schumann ve çevresindekileri bu denli rahatsız eden ataklık 
aslında Liszt’in karakter özelliklerinden biriydi. Bu “cüret” çocukluğundan 
1.Weimar Dönemi’ne ulaşan gençlik yılları boyunca ve 1.Weimar Dönemi’nden 
Bayreuth’da son nefesini verdiği ana kadar süren olgunluk çağında değişik 
zamanlarda güçlü bir şekilde ortaya çıkmıştı.

Özel piyano dersleriyle hayatını kazanan gencecik bir piyano virtüozu iken, 
öğrencisi, Fransa’nın en asil ailelerinden birinin kızı olan Caroline de Saint-
Cricq’e tutulup evlenme teklif etmesi, Caroline’nin babası tarafından kapı 
dışarı edilince ağır bir depresyona girip rahip olmayı düşlemesi, ama 1830 
İhtilali’nin etkisiyle yatağından fırlayıp büyük bir şevkle sanatına geri dönüşü, 
peşpeşe Berlioz, Paganini ve Chopin ile tanışıp müziğe ve piyanoya bakış açısı-
nı radikal biçimde değiştirerek kendine yeni bir yön çizmesine hep bu atılgan-
lığın, yeniliğe yönelme istek ve merakının neden olduğu herkesce bilinir. Bu 
huzursuz, cesur ve meraklı kişilik sayesinde Liszt piyanodan orkestraya ve dini 
vokal eserlere uzanan büyük bir alanda çalıştı, kromatizmin imkanlarını alabil-
diğine geliştirdi. Piyano ve orkestra enstrümanlarında virtüoziteyi arttırmakla 
kalmadı, kompozitoryal arayışlarında çağının ötesine yönelebildi.

İlk büyük atılımlarını piyano üzerinde gerçekleştiren bestecide Paganini-Cho-
pin etkisi müthiş transkripsiyon ve parafrazlar yaratma dürtüsünü uyandıra-
caktı. Liszt olağanüstü bir transkripsiyon ustasıydı, aynı zamanda büyük bir 
doğaçlama yeteneğine sahipti. Gençlik yıllarının ikonu Beethoven’di. Son So-
natları (Op.101-Op.111) özellikle Op.106 Hammerklavier Sonatı’nı ilk gerektiği 
gibi yorumlayan süpervirtüoz olmasının dışında, Beethoven Senfonileri de müt-
hiş bir beceriyle piyanoya uyarlayacaktı.

Özgün eserlerinde bir yandan transandant tekniği geliştirirken, öte yandan 
form arayışlarına yöneliyordu. Beşli herhangi bir akorun üçüncü sesini tize 
veya pese altere ederek modülasyona çabukluk kazandıran Liszt görkemli pi-
yano kadanslarında (köprüler) veya ad libitum resitatiflerinde ilginç armonik 
akrobasiye yer vermekteydi.

Gençlik eserleri kapsamında değerlendirebileceğimiz Gezi yılları I ve II’de Wag-
ner ve Debussy armonileriyle karşılaşılır (Sposalizio/ Gezi Yılları II, İtalya).

Özel yaşamında ise, iki aristokrat kadını (Kontes Marie d’Agoult ve Prenses Ca-
rolyne de Sayn-Wittgenstein) kendine aşık edip, sosyal statülerini terk ederek 
“19.yüzyılda” kendisiyle nikahsız yaşamaya razı eden ve ilkinden üç gayri meş-
ru çocuk (Blandine, Cosima, Daniel)4 yapan Liszt’in cüreti, minik Alman şehri 

4 Blandine, büyük kızı 3.Napoleon’un başbakanı Emile Ollivier ile evlenecek ancak 
doğumda hayatını kaybedecektir; Cosima, küçük kızı önce büyük orkestra şefi ve 
piyanist Hans V.Bülow ile evlenecek, ikinci eşi ise Richard Wagner olacaktır. İyi bir 
müzisyen olan Cosima Bayreuth festivallerini kurumlaştıran kişidir; Daniel, oğlu genç 
yaşta veremden ölecektir. 
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Weimar’da Wagner’in Tannhäuser ve Lohengrin operalarının sahnelenmesine 
neden olacaktı (orkestra, koro ve başrol sanatçılarının yetersizliğine ragmen).

Yeni seslere olan hayranlık ve eğilimi Alexandre Borodin ve Mili Balakirev’i 
desteklemesini sağlayacak, Roma’da yaşadığı süreçte aynı eğilim Papa’ya dini 
müziğin güncellenmesinin gerektiği hususunda tavsiyelerde bulunmasına yol 
açacaktı. Ömrünün son yıllarında da hayret verici geç  dönem eserlerini yarat-
masının nedeni yine bu sürekli değişim ve yenilik isteğiydi. O sapsade ama to-
nal armoniden neredeyse kopuşu gerçekleştiren ve empresyonizme ışık tutan 
minimalist geç dönem eserleri aslında 19. yüzyıl müziğinin bitişine, 20. yüzyıl 
müziği’nin ise doğuşuna işaret ediyorlardı.

Yaşamının doruk yıllarını 1.Weimar Dönemi’nde geçiren Liszt programlı müzik 
alanında büyük atılımlar yaparak senfonik şiirlerini ve olağanüstü 1.ve 2. Piyano 
Konçertoları’nı üretti. İkinci Piyano Konçertosu’nda (aslında ilk) Wagner etkisi 
barizdir. Senfonik şiirlerinden Mazeppa ve Mefisto Vals’in bir diğer özellikleri 
ise, birebir örtüşecek düzeyde hem orkestra, hem de piyano ile çalınabilmele-
ridir. Tüm bu yenilikler içinde ilginç olan durum Liszt’in en önemli eserlerine 
senfoni veya sonat gibi klasik başlıklar koymasıydı: Faust ve Dante Senfoniler ve 
Si Minör Sonat (yalnız Liszt’in piyano eserlerinin değil, piyano edebiyatının uç 
noktası, 1852- 1853 yılları arasında bestelendi). 

Liszt’in insanın içinde iyi ve kötünün birlikte var olması inancı, Faust Senfoni’nin 
Mephistofeles bölümünde Faust temasını oluşturan birimler sıkıştırılıp dejene-
re edilerek temaya karakter değişimi getirmiş ve Mefisto teması bu değişimden 
doğmuştur. Senfoninin en başındaki peş peşe sıralanan artmış beşli akorlar da 
kromatizm sınırlarını zorlayan bir buluştur. İkinci bölümde (Gretchen) ise “saf 
genç kıza” olan duygularını anlatan Liszt, Faust ve Dante Senfonileri’nde “saf 
sevgili” kavramını, kurtaran ve arındıran güç olarak değerlendirmiştir. Eine 
Faust Symphonie (Bir Faust Senfonisi) aslında Liszt’in, Goethe’nin Faust’una 
getirdiği kişisel bir yorumdur. Dante Senfoni ise İlahi Komedya’dan bazı ke-
sitlerin adeta sinematografik boyutta sergilenmesidir. Liszt Dante Senfoni ile 
bir bakıma kendi içsel cehennemini dile getirmiştir. Tensel aşka düşkünlüğü, 
vicdan azabı, kutsal aşk (Tanrı sevgisi) ile dünyevi hırsın iç aleminde yaşamı 
boyunca süren çatışmaları, bestecinin gençlik yıllarından itibaren tüm önemli 
eserlerinde zaten mevcuttu. Gezi Yılları I, İsviçre’deki “Senancour” mistisizmi 
etkisinde bestelenmiş Valleé d’Obermann ve Gezi Yılları II, İtalya’daki Dante 
Sonat (aslında fantezi) iki bariz örnek olarak sunulabilir. Yine de Liszt’in en 
büyük eseri (ve otoportresi) 1.Weimar Dönemi’ni taçlandıran ve bestelenmesi 
bir yılı alan Si Minör Sonat’tır.

Si Minör Sonat’taki olaylara geçmeden önce sonat formuna değinmekte şüp-
hesiz yarar vardır, zira bu eser Haydn veya Beethoven Sonatlar’da olduğu gibi 
klavye üzerinde senfoni gibi değerlendirilmemelidir. Si Minör Sonat, Wagner 
Musikdramalarının piyanoya kavram ve eylem olarak yansımasıdır. Daha sade 
bir sunum da yapılabilir: Liszt’in Si Minör Sonatı piyano için bestelenmiş bir 
“senfonik şiir” görünümündedir.

Kökeni Canzon di Sonare’ye (enstrüman sesi/şarkısı/tını vermesi) dayanan 
“sonat”, basit bir enstrümantal konser parçası olmaktan çıkıp Beethoven 
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Sonatlar’la birlikte klasisizmin sembolüne dönüşene kadar (Barok Dönemin 
sembolu füg) epey uzun bir yolculuk yaşadı. Piyano veya geniş tanımlamayla 
klavyeli enstrümanlar (org, çembalo ve türevleri) için yazılan sonatların gelişi-
mine Domenico Scarlatti, Bach ve oğlu Philipp Emanuel’in büyük katkıları var-
dır. Sonatın kurgusu oluşurken Bach Fügler’deki “konu-karşıkonu” diyalektiği, 
Philipp Emanuel’in B temasını kullanışı (Johann Sebastian’in Partitaları’ndaki 
ikinci fikir çalışmaları da unutulmamalı), Scarlatti’nin “tek bölümlü sonatla-
rındaki sergileme (exposition), gelişme (development), yeniden sergileme 
(re-exposition) ve Coda düzenlemesi Viyana Klasikleri’ne güçlü temel bilgiler 
olarak ulaşacaktı. Bu dönemde Joseph Haydn’ın “klavye üzerinde senfoni”ye 
dönüştürdüğü sonat, değişik formların peş peşe sıralandığı, birden fazla bö-
lümden (Movement/Satz) oluşan plüralist bir yapıya büründü. Elbette kilise 
sonatlarının dört bölümlü (ağır-çabuk-ağır-çabuk) yapısı, veya İtalyanların üç 
bölümlü concerto (çabuk-ağır-çabuk) normları da piyano üzerinde birden fazla 
bölüme sahip, çoklu yapıda bir sonat yaratmak için Haydn’a ilham kaynağı 
olmuştur. Ancak burada sadece ağır veya çabuk olmasının dışında, tema ve çe-
şitlemeler, lied, rondo vb. değişik formların bir bütünün parçaları olarak işlev 
görmeleri Haydn’ın Piyano Sonatları’nda gerçekleştirdiği devrimin büyüklüğü-
ne işaret eder. Artık sonat formu tamamen bir üst kimlik olarak değerlendirile-
cektir: Orkestra için yazılan sonata senfoni, beş enstrüman için yazılan sonata 
kentet adı verilir ve bu liste böylece sürüp gider.

Mozart sonat formuna bambaşka bir katkıda bulunacaktı. Müthiş bir doğaç-
lama ustasıydı ve çok çabuk ezgi yaratabiliyordu. Bu yüzden peş peşe sırala-
nan fikirler (temalar) dizileri oluşturmaktan çekinmiyordu. Bu temalar, sürekli 
kontrast yapabiliyor veya değişik açılardan birbirlerini tamamlayabiliyorlardı. 
Bölümün genel atmosferine sürekli değişkenlik getirebilecek güçteydiler; aynı 
zamanda bestecinin operalarındaki karakterlere de bürünebiliyorlardı (Don 
Giovanni’de cehennem alevlerini betimleyen figürler, Sihirli Flüt’teki Papage-
no-Papagena motifleri, Pamina’nın hüzünlü şarkısı vb.). Modülasyonlar çok 
süratliydi ve sonatların çoğunda teatral bir atmosfer beliriyordu. Aynı zamanda 
temalar Mozart’ın, aşırı ciddiyetle alay eden, bazen derin bir hüzüne dalan, 
çoğu zaman gülümseyerek dramın üstesinden gelebilen kimliğini yansıtmak-
taydılar.

Viyana Klasikleri’nin en genci Beethoven sonat formunu doruğa çıkaracaktı. 
Herşeyden önce kurguyu bir disipline soktu: Erkeksi A ve kadınsı B temala-
rı (A ve B temaları  gerektiğinde birden fazla olabilirlerdi) ve onları birbirine 
bağlayan modülan yapıda, bazen melodik (tematik) bir köprü sonatın kurgu-
sal  temeli olmalıydı. Dinamik, ritmik karakterli A temasının önceliği melodik 
ve esnek yapılı B temasına terk etmesi de mümkündü (Op.54 Therese Sonate 
1.Bölüm) önemli olan o esnada bestecinin neyi anlatmak istediğiydi. Böylelikle 
senaryo yakıştırmaya açık sonatlar oluştu. Op.27 No:2 (Ayışığı), Op.31 No:3 (Fır-
tına), Op.53 (Waldstein-Şafak), Op.57 (Appassionata), Op.90 ilk akla gelenlerdir. 
Bu yakıştırmalar senfonilere, oda müziğine uzayıp gider. Beethoven daha da 
ileri giderek programlı müziğe, aynı zamanda döngüsel forma öncülük edecek, 
edebi bölüm başlıkları olan bir sonat da besteledi: Op. 81 a (Veda Sonatı). Baş-
lıklar bizzat kendisi tarafından oluşturulmuştu (Ayrılık-Yoksunluk-Kavuşma). 
Son beş piyano sonatında (Op 101, 106, 109, 110, 111) görünüşte tamamen saf 
müziğe yönelmişti ve soyut temalarla yaratıyordu ama özellikle Op.110’daki 



MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

30

fügün adeta mistik coşkuyla muazzam yükselişi, Op.111’in ikinci bölümünde 
duyulan pes registerde uğultular ve tiz registerde çınlayan tınılar (sağırların 
tipik rahatsızlıkları) Beethoven’in psikolojik anlarını veya fizyolojik sorunlarını 
en azından dolaylı olarak dile getirmekten çekinmediğinin ispatıdır. Asıl ilginç 
olan bestecinin bölüm (movement) kavramından Op.106 ve Op.111 hariç uzak-
laşması ve kesitsel yapılanmaya yönelmesiydi (Op.101 ve Op.110 tamamen, 
Op.109 kısmen). Bu bağlamda Beethoven mimarı olduğu Beethovenyen Sonat 
Allegrosu’nu bir bakıma geride bırakmış sayılırdı. Füg formuna bile fugato ile 
lafı kısa keserek müdahale ettiği gözlemlenir.

Almanca’da sonatın bölümlerine “Satz” adı verilir. Satz (=cümle) bir “anlatım” 
içermek zorundadır; yani bir söylemdir. Beethoven birden fazla söylemi dile 
getirmek isteyince doğal olarak bölüm içi kesitler oluşturmaya başlamıştır (ba-
zen bölüm içi, bazen de sonatın tümüyle ilintili). En iyi örnek olarak Op.101’in 
birinci kesitini göstermek mümkün (Wagner ilk defa dinlediğinde sadece “ilk-
bahar habercisi” demişti)5  

Beethoven’ın son sonatlarında kesitselliği benimsemesinin Liszt’i çok etkiledi-
ğini düşünüyoruz. Esas amacı programlı müzik olduğuna göre Leitmotiflerin 
yönlendirdikleri söylemlerin (kesitlerin) sonatın bütününü oluşturmaları ona 
göre en doğal ve doğru yöntemdi. Bu kesitleri bir düzen dahilinde kullana-
bilmek için döngüsel form çok elverişliydi. Mi Bemol Majör 1. Konçerto ve La 
Majör 2. Konçerto bu kurgunun iki başarılı örneğidir, ama bu alanda asıl büyük 
boyutlu çalışma Si Minör Sonat’tır.

“Sonatın tıpkı senin gibi güzel ve yüce” demişti Wagner. Bu doğru bir tanıydı, 
çünkü Si Minör Sonat yalnızca bir müzik anıtı değil, aynı zamanda Liszt’in ru-
hunu yansıtan bir aynaydı.6 

Bu yüzden eserin ilginç form yapısını irdelemeden önce temalarına (Leitmo-
tiflere) eğilmekte yarar var. Leitmotif demekten çekinmiyoruz, çünkü Si Minör 
Sonat’ın hiçbir teması soyut değildir, her biri ya betimlemeye veya bir söyleme 
hizmet eder.

Dört ana fikirden söz edilmesi gerekir:
1. Leitmotif: Faust karakterinde. Dinamik, atılgan, huzursuz, sürekli değişik 
tonalitelerde duyuluyor ve karşılaştığı diğer leitmotifin etkisiyle karakter mu-
tasyonu geçirebiliyor (şahlanıyor, veya yumuşuyor). Bizzat Liszt’i yansıttığı 
düşünülmeli.

2. Leitmotif: Soğuk, güçlü ve istikrarlı. Birinci tema ile girdiği tüm savaşlarda 
galip gelir. Fortissimo ve pianissimo olarak duyulabilir, ama karakterinden vaz-
geçmez, etkilenmez (tek bir yer dışında, fugatoda). Değişmez bir bütün olarak 
sonatın sonuna kadar egemenliğini sürdürür, Döngüsel formu destekleyen 
güçtür. İkinci leitmotifi Kader diye adlandırabiliriz.

Birinci ve ikinci Leitmotif’ler sonatın başından sonuna kadar iki canavar gibi 
boğuşacaklardır.

5 Jacques-Gabriel PROD’HOMME, Les Sonates pour piano de Beethoven, 226. 
6 Alfred CORTOT, Sonate en Si mineure, 2. 
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3. Leitmotif: Bu tema yükselişin temsilcisidir. Burada mistik bir coşkudan söz 
etmek yanlış olmaz. Birinci ve ikinci temaların savaşına üçüncü tema duyuldu-
ğu zaman ara verilir ve sonata huzur gelir. Liszt’in içten dindarlığı düşünülür-
se, bu Leitmotife Tanrı sevgisini temsil etme görevi yakıştırılabilir. Mistik Tema 
olarak tanımlamak yersiz değildir.

4. Leitmotif: Liszt’in yarattığı “saf, duyarlı genç kız” portresi olarak yorumlana-
bilir. Bizce Faust’un sevgilisi Gretchen Liszt’in yaşamında sahip olamadığı tek 
kadınla, umutsuz gençlik aşkı Caroline de Saint-Cricq’le özdeşleştirilmektedir. 
Yumuşak ve hüzünlü, hatta kırılgandır. Kısa süreçlerde görünür ve uçup gider. 
Liszt’in tensel aşkı betimlediği zaman kullandığı noktürnal yazı ile sunulmuş-
tur. Aslında “kadın”ın besteci açısından idealizasyonu denebilir. Dördüncü 
tema Aşk Leitmotifi, Faust / Liszt temasını geçici olarak sakinleştirecek, ama 
hep Mistik Tema’dan uzaklaştıracaktır. 1. tema ise sonat boyunca üçüncü ve 
dördüncü temalar arasında gidip gelecektir. Bu huzursuz yolculuk sonatın ke-
sitlerini oluşturur, son sözü hep ikinci tema Kader söyler, Faust / Liszt’e ölüm-
lü olduğunu hatırlatır. İlginç olan ikinci Leitmotif ile dördüncü Leitmotifin ilk 
notalarının (ikinci Leitmotif ile dördüncü Leitmotifin ilk yedi notası) ritmik ve 
aralık yönünden eşit kullanıma sahip olmalarıdır. Fark temaların bitiminde gö-
rülür. İkinci Leitmotif’te beşinci fonksiyona, dördüncü Leitmotif’te ise dördün-
cü fonksiyona bağlanılır. Aşk Leitmotifi’nde dördüncü fonksiyonun kullanımı 
temaya mistik bir içerik ekleyecektir (karşılaştırınız: 3. ve 10. örnekler).

Sonatın belli bir noktasında bir cinnet anı yaşanır. Faust Leitmotifi ile Mistik 
Leitmotif soylu duruşlarını kaybeder, gerek karakterlerini, gerekse ritmik özel-
liklerini değiştirerek birbirleriyle adeta alay etmeye başlarlar. Sarkastik bir dans 
atmosferinde Faust ve Kader Şeytan’a (Mefisto) teslim olup konu-karşıkonu 
bağlamında fugato yapıtaşlarına dönüşürler. Bu müthiş fugato, görkemli ve 
mistik sükunetle dolu ikinci ana kesitin (aslında orta kesit) tekrar sonatın ba-
şındaki Faust-Kader savaşına bağlanmasını sağlayan gayrı resmi dönüş köp-
rüsü gibi değerlendirilir. Coda’da ikinci Leitmotif bitişi haber verir, en başta 
(introduction) sol üzerinden duyulan Macar gamları son defa si üzerinden 
tekrarlanır. Bu makamsal yazılım bizce 20. yüzyıl müziğine uzanan bir yola 
işarettir: Tonal armoni ömrünü tamamlayacak, yerini modalite alacaktır. Sonat 
si notasıyla ppp sona erer. Son ölçülerin pp- ppp arasında eriyip gitmesinde 
şüphesiz Wagner etkisini aramak lazım (Tristan veya Parsifal’in bitişlerine göz 
atılırsa bu iddia savunulabilir). Macar gamlarına gelince ikinci bir düşünce de 
ileri sürülebilir. Liszt Avusturya/Macar kökenli bir sanatçıydı. Almanca, Fran-
sızca, İngilizce, İtalyanca ve Latince biliyordu, ama tek kelime Macarca konu-
şamazdı. En büyük eserinde etnik kökenine saygı göstermek istemiş olabilir.

Besteci ömrünün son döneminde Weimar, Roma, Budapeşte arasında gide 
gele yaşayacaktı. Budapeşte’de genç Macar müzisyenlerine ders veriyordu. 
Sevgilisi Carolyne de Sayn-Wittgenstein’ın redaksiyonunu yapıp, Macar folklo-
ru ile Çigan müziğini özdeşleştiren, bu yüzden Macarları öfkelendiren kitabına 
düşünmeden attığı imzadan ötürü pişmanlık duyduğunu da tahmin ediyoruz. 
Aslında Liszt’in düşüncesi Çigan müziğinin eriştiği olağanüstü renklilik ve öz-
günlüğün, Macar topraklarında Macar ruhuyla içli dışlı olmasından kaynaklan-
dığıydı. Zaten bu yüzden ünlü konser parçalarına Macar Rapsodileri diye başlık 
atmıştır.
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Liszt’in görkemli yaşamı sadelik içinde sessizce sonra erecekti, tıpkı Si Minör 
Sonat’ın son ölçüleri gibi.

Si Minör Sonat gerek piyano edebiyatında, gerekse müzik tarihinde müstes-
na bir konuma sahiptir ve her zaman piyano virtüozlarının rüyasındaki baş-
yapıt olagelmiştir. Yorumcunun düş gücünü alabildiğine sınayan içeriği, güç-
lü anlatımı ve göz kamaştırıcı piyano yazısı, Liszt Sonat’ın romantik dönem 
piyano edebiyatını taçlandıran üç başyapıttan biri olarak tanımlanmasına yol 
açmıştır (diğerleri Chopin’in Op.35 İkinci ve Op.58 Üçüncü Sonatları). Genel 
müzik tarihindeki kimliğine gelince “klavye için üretilmiş en görkemli senfonik 
şiir” nitelendirmesi yerinde bir yorumdur. Aynı zamanda Si Minör Sonat’ın, 
Beethoven’ın 32 Piyano Sonatı’ndan sonra sonat formunda atılan en cüretli 
adım olduğu da bir gerçektir.

Örnekler:7  

Örnek 1:

1-7
 

Sonat Macar gamlarıyla başlıyor (Frigyen mod sol sesine transpoze edilmiş.)

Örnek 2:
          

8-11
1. Leitmotif (Faust/Liszt Teması) şüpheci ve huzursuz.

7 Alfred CORTOT, Sonate en Si Mineure. 
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Örnek 3:
 

13-15

2. Leitmotif (Kader Teması) soğuk, haşin ve istikrarlı.

Örnek 4:
 

32-33
 
Faust ve Kader Temaları (1. ve 2. Leitmotifler) savaşmaya başlıyor.

Örnek 5:
 

55-58

1. Leitmotif Majör tonda ve egemen.
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Örnek 6:

81-94

Macar gamları-tonaliteden çıkış

Örnek 7:
 

105-106

3. Leitmotif (Mistik Tema) 1. Anakesit’in yükseliş anı; coşku ve ilk defa şüphe 
ve kavgadan kurtuluşu simgeliyor.
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Örnek 8:

119-128

1. Leitmotif hüzünlü ve lirik (karakter mutasyonu)

Örnek 9:

133-144
 
2. Leitmotif uzaktan duyuluyor (sempre piano)

Örnek 10:
 

153-154

4. Leitmotif: Aşk Teması /Gretchen, lirik, masum, kırılgan
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Örnek 11:

197-200

1. Leitmotif, 4. Leitmotifin etkisiyle karakter ve birim değiştirmiş (sakin ve ge-
nişlemiş)

Örnek 12: 

205-206
1. Leitmotif çok coşkun.

Örnek 13:

221-222

1. Leitmotif çok isyankar.
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Örnek 14:

233-234
 
Öfkeyi anlatabilmek için 1. Leitmotifin birimleri onaltılıklarla indirgenmiş,              
yorumlarken büyük bir hızlanma ve taşkınlık gerekiyor (stringendo)

Örnek 15:

239-240

1. Leitmotif, yine birimleriyle oynanmış, bu sefer çok şiirsel.

Örnek 16:

 
255-256
 
4. Leitmotif (Aşk Teması) tamamen dejenere edilmiş, hırçınlaşmış; legato ye-
rini keskin bir staccato’ya terk etmiş.
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Örnek 17:

263-265
 
4. Leitmotif tanınmaz halde: Öfkeli ve saldırgan.

Örnek 18:

277-280
 
Tekrar Macar Gamları, ancak uğultulu ve çılgın gibi; Sonatın başındaki sessiz-
lik ve gizem yok.

Örnek 19:
 

297-300
 
3. Leitmotif (Mistik Tema) karakter mutasyonu görülmekte; haşin ve uyarıcı, 
adeta cezalandıran bir güç gibi.
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Örnek 20:

313-324
 
2. ve 1. Leitmotifler bir arada; önce 1. Leitmotif direniyor, ama sonra 2. Leit-
motifin baskınlığında yorulup yavaşlıyor (oluşturan birimler genişletilmiş) – 1. 
Anakesit’in sonu

Örnek 21:

327-338

1. Anakesit’in son ölçüleri ve 2. Anakesitin başlangıcı (Andante sostenuto)
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Örnek 22:

347-352
 
Tekrar 4. Leitmotif çok şiirsel ve hüzünlü.

Örnek 23:

363-366

2. Leitmotif; huzurlu ve görkemli, mistik sükünet hakim.

Örnek 24:

385-389

1. Leitmotif kuşku dolu ve isyankar.



41

FRANZ LISZT VE Sİ MİNÖR SONAT HÜLYA TARCAN  

Örnek 25:

460-467
 
3. Anakesit’in başlangıcı; Mefisto Fugato- alaycılık ve çılgınlık atmosferi, 1. ve 2. 
Leitmotifler özgün karakterlerinin dışına çıkmış ve yozlaşmış.

Örnek 26:

506-512

1. Leitmotif ile 2. Leitmotif savaşıyor; 1. Leitmotif sağ elde ritmik mutasyonla 
sol elde düz yazılımı ile birlikle kullanılmış. (Çıldırmış ve aklını toplamak için 
çabalayan bir kişinin ruh hali anlatılıyor).
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Örnek 27:

556-561
 
Tekrar Macar Gamları; bu sefer çok karamsar.

Örnek 28:

 
569-572

1. Leitmotif en umutsuz görünümünde ve sağ eldeki onaltılıklar hala çılgınlığın 
durulmadığını vurguluyor. Sol elde gam tonal yapıda (eksik yedili akoru)
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Örnek 29:
 

582-583

1. Leitmotif ritmik mutasyon geçirmiş ve direnişi sergiliyor.

Örnek 30:

594-599

2. Leitmotif her zamanki gibi son sözü söyleyerek çılgınlığı durduruyor.

Örnek 31:
 

600-601

3. Leitmotif egemen, huzur dolu ve şiirsel.
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Örnek 32:
 

616-618
 
Tekrar Aşk Teması (4. Leitmotif), bu sefer Si Majör tonunda ve olanca lirizmiyle.

Örnek 33:

641-643

1. Leitmotif, 4. Leitmotifin etki alanından kaçmaya başlıyor, ritmik birimler da-
raltılmış ve sarkastik karakter görülmekte (Fugato’nun artçı etkisi)

Örnek 34:
 

673-675
 
Coda’ya yönelirken gamların tonal eksene oturuşu (Si Majör, V. fonksiyon) – 
bir coşku anı ve zafer sevinci.
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Örnek 35:
 

682-683
 
Sonatın doruğu; 1. Leitmotif (yine birimleri daraltılmış, ama stabil sekizliklere 
dönüştürülmüş) sonunda “kurtuluşa” ulaşmış.

Örnek 36:

711-715
 
Coda, 4. Anakesit’in başlangıcı (2. Anakesitin başlangıcı ile paralel)

Örnek 37:

729-731

2. Leitmotif (Kader Teması) bitişi (ölümü) haber veriyor. Sağ eldeki akorlar 
soprano partisinde ruhun yükselişini simgeleyen bir gizli şarkı saklıyor.
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Örnek 38:

737-741

1. Leitmotif son defa duyuluyor, bitkin ve ölüme hazır.

Örnek 39:

750-760

Son ölçüler; Macar Gamları si sesi üzerinden ve gizemli; çan sesleri ardından 
Sonat “si” ile bitiyor.

Ek
Johann Sebastien Bach (1685-1750)
Philipp Emanuel (1714-1788)
Hector Berlioz (1803-1869)
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Joseph Haydn (1732-1809)
Franz Schubert (1797-1828)
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Robert Schumann (1810-1856)
Fryderik Chopin (1810-1849)
Richard Wagner (1813-1883)
Niccolo Paganini (1782-1840)
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Giovanni Pierluigi di Palestrina (1525-1594)
Clara Wieck Schumann (1819-1896)
Johannes Brahms (1833-1897)
Joseph Joachim (1831-1907)
Marie d’Agoult (1805-1876)
Carolyne de Sayn-Wittgenstein (1819-1887)
Alexander Borodin (1833-1887)
Mili Balakirev (1837-1911)
Johann Wolfgang v.Goethe (1749-1832)
E.T.A Hoffmann (1776-1822)
Eduard Mörike (1804-1875)
Heinrich Heine (1797-1886)
Etienne Pivert de Senancour (1770-1846)
Alphonse de Lamartine (1790-1869)
Victor Hugo (1802-1885)
Alfred de Musset (1810-1857)
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Özet

2007 yılında “Irak Türkmenlerinin Türkiye ile Sosyo Kültürel İlişkileri ve Bunun 
Müzikal Yansımaları” başlıklı yüksek lisans tezinin araştırmaları sırasında, bu 
konuda Türkiye’deki uzman kişilerle bir dizi görüşme yapma olanağı bulduk.Bu 
uzmanların arasında en önde gelen isim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi öğretim üyesi ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Suphi Saatçi’dir.
Akademik kimliği ve mimarî restorasyon alanında, özellikle Mimar Sinan ko-
nusundaki uzmanlığı ile yakından tanıdığımız Saatçi, Irak Türkmenleri’nin tari-
hi ve folkloru konusunda çok değerli yayınları olan bir Kerküklü’dür. Saatçi ile, 
8 Şubat 2007 tarihinde yaptığımız görüşmede Irak Türkmenleri’ninTürkiye ile 
olan ilişkilerinin geçmişini ve bugününü konuştuk. Günümüzde sınır ötesinde 
yaşayan Türk toplulukları arasında çok hassas bir yere sahip olan Irak Türk-
menleri gerek siyasî konumları, gerekse kültürel yaşamları ve özellikle de halk 
edebiyatı ve müzikleri ile önemini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Irak, Türkmen, Türkiye, Hoyrat, Cinas, Makam.

Abstract

In the year 2007, during the studies of the masters thesis “Iraqi Turkmenes’ 
Socio-Cultural Relationships with Turkey and It’s Musical Reflections”, we fo-
und the opportinity to meet and interview with the authorities of this subject 
in Turkey. Prof. Dr. Suphi Saatçi, a lecturer and the head of the Mimar Sinan 
Fine Arts University Department of Informatics, is one of the most important 
authorities.Besides his academic personality, precious works of architectural 
restoration and expertness about Mimar Sinan, he is a Iraq Turkmen from 
Kirkuk and has publishings about Iraqi Turkmen’s history and folklore. We 
had the opportinity to make an interview with Prof. Saatçi on 8th of February 
2007. We had the chance to talk about the relationships of Iraqi Turkmenes’ 
in history and today. 

Keywords: Iraq, Turkman, Turkey, Hoyrat, Cinas, Maqam 

Prof. Dr. Suphi Saatçi ile Söyleşi*
An Interview with Prof. Dr. Suphi Saatçi

Sungu OKAN**

Arap dünyasının 
müzik yapısını 
incelediğimiz 
zaman, Irak’ın 
diğer Arap 
ülkelerinden 
çok farklı bir 
müzik yapısı 
olduğunu, Türk 
müziğine daha 
yakın olduğunu 
görüyoruz. Yani 
Türkmen musikî 
zenginliği, Irak 
musikîsini 
de etkilemiş 
ve kendine 
yaklaştırmış. Yani 
bizde, Suriye’de, 
Kahire’de ya 
da Lübnan’da 
olmayan Türk 
musikîsine 
yakın olan Irak 
makamları vardır. 

 
* Bu söyleşi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mü-
zikoloji Anabilim Dalı, Etnomüzikoloji ve Folklor Yüksek Lisans Programı bünyesinde 
Haziran 2007 tarihinde sunulmuş olan Irak Türkmenleri’nin Türkiye ile Sosyo Kültürel 
İlişkileri ve Bunun Müzikal Yansımaları başlıklı yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi’nden 
alınmıştır.
** Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi.
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Cumhuriyet öncesi Irak Türkmenleri’nin Anadolu ile ilişkileri ne biçim ve 
boyuttaydı?

Oğuz Boyları’na mensup değişik oymaklar ve Türkmen akıncıları, Irak toprakla-
rına özellikle Bağdat civarına ve Bağdat’taki halifenin sarayına, daha çok koru-
ma, güvenlik ve asayişi sağlama düşüncesi ile, Anadolu’nun Türkleşmesi’nden 
önce, İran üzerinden Selçuklular Dönemi’nde yerleşmişler. Çünkü Araplar, 
özellikle peygamber döneminden sonra savaşçılıkta biraz geri kalmışlar. Orta 
Asya’dan yapılan ilk akınlar sonrasında, Türkleri bu savaşçılık yönleri ile ta-
nımışlar ve onlardan yararlanmak için Abbasi Sarayları’na getirmişler. Hatta 
Türkler’in sayısı o kadar artmış ki, bir süre sonra halifeleri değiştirmek, yerine 
başkasını atamak gibi işler yaparak, zaman zaman iyi, zaman zaman da kötü 
sonuç veren bir durum meydana getirmişlerdir. Tabii kabul etmek gerekir ki 
askerlik, Türklere has bir sanattır. Benim kanaâtime göre Türkler, yani Selçuklu-
lar ve Osmanlılar olmasaydı, İslam dininin durumu da çok kötü olurdu.İslam 
dünyasını koruyan, ayakta tutan bu iki devlet olmuştur. Dünya tarihinde yerleri 
çok derindir bunların. Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra Ortadoğu’nun hali 
ortadadır. Sömürgecilerin eline düşmüştür ve Osmanlı mirasından aşağı yuka-
rı günümüzde yirmi beş-yirmi altı devlet çıkmıştır. Bu bilgiler şu anki konumu-
zun dışında olsa bile fotoğrafın bütününü görmek için yardımı olur.

Irak’taki Selçuklu Dönemi’nden sonra1, Osmanlı Dönemi’nde, Irak Türkmen-
leri’nin yahut Türkleri’nin yerleştiği bölgede, Osmanlı’yı da çok meşgul eden 
büyük bir sorun vardı, “mezhep çatışması”. Bölge, İran’la Osmanlı yöne-
timleri arasında sürekli el değiştirdi. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Meydan 
Muharebesi’nden sonra (1514) Irak bölgesi, yavaş yavaş Osmanlı nüfusuna 
girmeye başladı fakat yine de Şiilerin faaliyetleri Osmanlıları tedirgin ediyordu. 
Kanunî’nin  Irakeyn Seferi -ki Irakeyn iki Irak’ı anlatır, Irak-ı Acem ve Irak-ı Arap- 
(1533-1535) sonucunda,  Irak ve Bağdat  kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu 
yönetimine bağlandı. Osmanlılar, Irak’ı üç eyalet olarak yönettiler. Kuzeyde 
Musul eyaleti, ortada Bağdat eyaleti, güneyde de Basra eyaleti. Bence bu yö-
netim biçimi çok akıllıca bir yaklaşımdı. Bugünkü federal yapıya benzer bir sis-
temdi. Bunların başlarına koyduğu birer paşa ile ülkeyi âdil ve istikrarlı bir bi-
çimde yönettiler. Yalnız bu istikrar, IV.Murat döneminde bir ara tekrar bozuldu. 
IV.Murat döneminde, 1638’de yine bir Bağdat seferi oldu. O zaman IV.Murat, 
Bağdat’ta Şiilerin nüfuzunu kırarak burayı tekrar Osmanlı yönetimine bağladı.

Bizi ilgilendiren kısım, o tarihlerde Anadolu’dan, Tokat ve Diyarbakır’dan, bir 
çok Türkmen aşiretin Kuzey Irak’a götürülmüş olması ve bunların Sünni olma-
larına dikkat edilmesidir. Bu olaylar tarihi belgelerle sabittir. Dolayısıyla Kuzey 
Irak’tan, Bağdat’a kadar uzanan bir Sünni nüfus döşendi ki Bağdat güvenilir 
bir biçimde İstanbul’a bağlanmış olsun. Bugün Kuzey Irak’ta Sünnilerin ço-
ğunlukta olması, Osmanlılar’ın politikasının bir sonucudur. Hatta Kerkük’te 
Tokat mahallesi, Tokat hamamı, Tokat camisi vardır. Bunlar, şu anda kendileri-
ni Kerküklü kabul ediyorlar, ama Tokat’tan geldikleri, hamamlarına, camilerine 
verdikleri isimlerden belli.

1 Irak toprakları, 1055’ten 1194 yılına dek Selçuklular’ın hâkimiyeti altında kalmıştır, bu 
süreç Irak tarihinde Irak Selçuklu Devleti ve Atabeylikler Dönemi olarak anılmaktadır. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Irak’ı, Musul Bölgesi’ni ele geçirmesi ve Diyâr-ı 
Bekr Eyaleti’ne katmaları ise 1515 yılında olmuştur. Irak’ın bütünü, daha sonraki savaş 
ve seferlerle İmparatorluk topraklarına katılmıştır. 
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Burada müziğe bir geçiş yapabiliriz çünkü IV.Murat (1612-1640), Bağdat 
Seferi’nden ve Bağdat’ı aldıktan sonra, dokuz yahut on iki musikîşinası, 
Bağdat’tan İstanbul’a getirmiştir. Bunlar Oğuzlar’ın Bayat Boyu’na mensup 
Türkmenler oldukları için İstanbul’da icra ettikleri Bayatî Makamı dediğimiz 
olay meydana gelmiştir. Bunu Yılmaz Öztuna da yazmıştır. Günümüzde de 
Irak’ta, Kerküklüler’in çoğunluğunda Bayatî Makamı hakimdir. Ama bizde Ba-
yat diyorlar. Irak’ta Uşşak, Hüseynî gibi makamlara da hep Bayat Makamı derler. 
Tabii bir takım ince ayrımları var bunların, belki notalarında bunları görebiliriz 
ama genelde Uşşak, Hüseynî değil de Bayat derler. Halbuki Türkiye’de incelikle-
rine göre hepsi ayrıdır. Türkiye’de daha büyük bir musikî derinliği olduğu için, 
bu ince ayrımı yapıyorlar.

Bu tarihlerden sonra Irak Türkmenleri’nde, özellikle gramofon, radyo, teyp gibi 
iletişim araçlarının olmadığı zamanlarda, askerlik ocağı kanalı ile alışverişler 
yapılıyordu. Ben “Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri”2 nde bunu dile getir-
miştim. Mesela Kerküklü hoyratçıların bir kısmını dinledim. Urfa’da askerlik 
yapmış bir hoyratçı, onların uzun havalarını hoşuna gidince kapabiliyor. Çünkü 
eskiden daha çok semaî -yani kulaktan- dediğimiz, işitsel bir olay olduğu için, 
çok zeki okuyucular bunu hemen kapıp kendi yörelerine taşıyabiliyorlar. Bu 
alışveriş, o dönemde bu şekilde yapılmış olsa gerektir. Bölgeler arasındaki mü-
zik alışverişini başka türlü yorumlamak mümkün değil. Tabii İstanbul büyük 
bir sanat ve kültür merkezi, istikbâl için yahut daha iyi yere gelmek için sanat-
çılar İstanbul’a göç etmişler. İstanbul’da daha sentez, daha yoğun, daha kon-
santrasyonu yüksek bir müzik ortamı oluşmuş. Bu şiirde de böyledir. Mesela 
Urfalı Nâbi belki Urfa’da kalsaydı Nâbi olamazdı. İstanbul mektebinde yoğun 
bir kültür sanat ve iltifat içerisinde olursunuz. Halen de öyle değil midir? Bü-
tün sanatçılar İstanbul’da boy göstermek isterler. Burada iletişim bakımından 
evrensel bir şeyler vardır. Avrupa ile iletişim, konserler vesaire çok yoğundur, 
ayrıca iyi gelirli insanların varlığı bakımından rağbet de görüyor.

Bizim Kerkük’te, benim yetişebildiğim Abdülvahit Küzecioğlu’ndan duyduğum 
“Celâl Bey bizi çok etkiliyor” lâfıdır. Gramofon ve taş plaktan dinledikleri Diyar-
bakırlı Celâl Güzelses’in taş plakları çok etkilemiş onları. Celâl Bey’in heyecan-
la dinlenilen plakları, bizimkilere etki etmiş, bazı parçaların da icra edilmesini 
gündeme getirmiş. Bazı türkülerimiz var ki meselâ benim kanaatime göre yöre 
olarak bizim değil, fakat bizde de çok işlendiği için, değişik bir form kazanmış. 
Bunlardan birisi “Gesi bağlarında dolanıyorum”;

“Merdivandan tıkır mıkır inerken
Yazması boynuna dolaşıyor öperken
Uyumuştum ağa gerdanından emerken
Atma garibanım atma şu dağların ardına
Kimseler yanmaz anam da yansın derdime”

Bizde bunu dinlediğinizde, bildiğimiz “Gesi Bağları”na göre biraz daha değişik 
bir form kazandığını görürüz. Bununla beraber “Bu dere baştan başa elmalı 
bağ” diye bir eser var. Diyabakır’da da söyleniyor, Elazığ’da da söyleniyor, bizde 
de söyleniyor. Yani bunlar ortak bir kimlik kazanmış, yahut herkes tarafından 

2 SAATÇİ, Suphi, Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri, Anadolu Sanat Yayınları, İstan-
bul, 1993.
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paylaşılmış parçalardır. Herkes kendine göre işlemiştir. Mesela Elazığ’da “Bu 
dere baştan başa cevizlibağ” derler, bizde ceviz demezler, “koz” derler.

Dil birliğinin, soy birliğinin yanı sıra, gelenek görenek birliği de var burada. 
Evlilikler, askerlik ve ticaret ile meydana gelmiş bir etkileşimin sonucudur bu 
şüphesiz. Mesela Abdülvahit’in okuduğu çok güzel ezgiler var, Kerküklü sanat-
çıların çoğunun okumadığı, bilmediği ezgiler. Abdülvahit uyanık olduğu için, 
bunları yöre sanatçılarından kapmıştır. Ama okuya okuya bizim yörede de, san-
ki bizim yörenin malıymış gibi sevdirmiştir. “Evlerinin önü yonca” için de ortak 
bir örnek olduğunu söylenir.

İşte bu sebeplerden dolayı, kültür birliğinden ve sanat birliğinden söz edilebilir. 
Çünkü sınırlar çizilmeden önce bunlar, aynı bordrodan maaş alan insanlardı. 
Yani Çanakkale’de Kerkük şehitlerinin oluşu, Bağdat’ta, Musul’da, Kerkük’te 
Anadolu çocuklarının şehit oluşu, bu coğrafyanın hepimize ait olduğunu, aynı 
devlete bağlı topluluklar olduğumuzu gösteriyor.

Irak Türkmenleri’nin Türkiye’ye göçü, ilk ne zaman ve sonra ne şekillerde, 
ağırlıklı olarak hangi yıllarda ne sebeplerle oldu?
Ankara Antlaşması’ndan sonra (1926), Türkmenlere iki yıllık bir süre tanınmış-
tı. Herkes kararını verecekti, Irak’ta mı kalınacak? Türkiye’ye mi gelinecek? O 
dönemde çok sayıda insan toprağına, evine çok alışık olduğu için Türkiye’ye 
gelmedi. Göç etmek tarihte her zaman zordur, o zaman da zor oldu. “İste-
yen vatandaşlar, gidip Türkiye’de yerleşebilir, isteyen kalabilir, kararını versin” 
dendiği zaman, çok az aile yer değiştirmiş. Mesela bunlardan Neftçizâde’leri 
söyleyebiliriz. Nazım Neftçi o zaman Musul mebusu idi. Türkiye’ye gelmiş. 
Mehmet Rasim Öztürkmen (Ömer Öztürkmen’in babası) gelmiş buraya, bun-
lar zaten milletvekiliydi. Tabii Musul eyaleti dışarıda kaldığı için onların millet-
vekillikleri de havada kalmıştı. Atatürk, onlara üzülmesinler diye daire, dükkan, 
yazlık vermiş böylece gönüllerini almış. Dolayısı ile o zaman için, büyük bir göç 
olayını kabul etmek mümkün değil.

Fakat daha sonra, özellikle baskı ortamından dolayı, bazı çocuklar Türkiye’ye 
gelebilmişler. Gaffur Amca vardı Balıkesir’de, Enver Yakuboğlu, Erbil’den İh-
san Doğramacı gibi, Türkiye’ye hem tahsillerini devam ettirmek, hem de bir 
istikbal aramak için gelmişler.

Esas toplu göç, Irak’ın Cumhuriyet Dönemi’nde büyük baskıların oluşu ve Ker-
kük Katliamı sebebiyle yapılmış. Fakat özellikle 1948 ve 1949 yıllarında eğitim 
için gelen bir kuşak vardır. Bunlardan biri de, şimdiki Kerkük Vakfı’nın başkanı 
olan İzzettin Kerkük’tür. Bunlar okumak için gelmişler ama burada bir koloni 
oluşturmuşlar. Bir kısmı zaten burada kalmış, dönmemiş. Bir kısmı da Türki-
yeli kızlarla evlendikleri için, kızlar da memleketlerine çok bağlı oldukları için 
onlar da “hanım köylü” olmuşlar diyelim. Tabii Türkiye’ye tahsil için gelenlerin 
bize büyük faydası olmuştur, çünkü yetişen öğrencilere de yol açmışlardır. Hat-
ta bir dönem Türkiye hükümeti bile bunu destekler bir tavır almıştır. Yeni gelen 
Türkmen çocuklarına Süleyman Demirel burs koymuştur. Bunların arasında 
1959’da buraya gelen ve Ankara’ya yerleşen Abdurrahman Kızılay da vardır.

Aslında Abdurrahman Kızılay iyi bir müzisyen olarak yetiştirilmesi için buraya 
gönderildi ve şüphesiz kendine göre bir hizmet paketi vardır, onu da unut-
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mamak lazım. Ama Türkiye’ye gelenler açısından müzik yönünden bir kulvar 
açamamışız, bu yönden zayıf kalmışız. Sadece birçok türkünün kaynak kişi-
si olarak isim yaptığı bilinen Abdülvahit Küzecioğlu’nun İstanbul ve Ankara 
Radyoları’na getirdiği kayıtlar vardır.

Sınırların çizilmesi ile birlikte Türkmenler’in, azınlık durumuna düşmekten 
çok, yönetimden düşmeleri söz konusu oldu. Irak’ta Bağdat dendiği zaman, 
burayı sadece bir Arap merkezi olarak görmek doğru değil. 16.yy.da tamamen 
Türk kültürünün burada hakim olduğunu görmekteyiz. En büyük Türk müzis-
yenleri, mesela bir Maragalı Abdülkadir de Bağdat’taydı. Timur Bağdat’a gir-
diği zaman (1393) onu buldu ve yanında götürdü. O Bağdat’ta kalmak istedi, 
hatta bir yolunu bulup kaçtı. Timur, bir daha Bağdat’ta yakaladı onu, hatta 
idam etmek istedi. Hatta sesi de güzelmiş, bir Kuran-ı Kerim okumuş galiba, 
Timur onu idam etmekten vazgeçmiş ve serbest bırakmış.

Arap dünyasının müzik yapısını incelediğimiz zaman, Irak’ın diğer Arap ülke-
lerinden çok farklı bir müzik yapısı olduğunu, Türk müziğine daha yakın oldu-
ğunu görüyoruz. Yani Türkmen musikî zenginliği, Irak musikîsini de etkilemiş 
ve kendine yaklaştırmış. Yani bizde, Suriye’de, Kahire’de ya da Lübnan’da ol-
mayan Türk musikîsine yakın olan Irak makamları vardır. Yani Türk müziği, 
Bağdat’taki Arap müziğini de geniş çapta etkilemiş ve değişik bir hava vermiş, 
Arap ülkelerindekinden daha değişik bir yapı, form kazandırmıştır. Bunda da 
hoyratlarımızın büyük rolü vardır. Çünkü bir çok Bağdatlı Arap sanatçı, hoyrat 
okumak hevesine düşmüş ve okumaya çalışmış ve sonunda bunun Kerkük’e 
has bir sanat olduğunu konuşmalarında dile getirmiştir.

Kerkük, hoyratın merkezidir. Bu işte otorite, Kerkük’tür. Musullu sanatçılar da 
Kerkük’ün hoyratlarını çok takdir etmişlerdir. Gerçekten de hoyrat, simgemiz, 
kimliğimiz haline gelmiştir.

Ben tabii Elazığ, Urfa, Diyarbakır’da hoyrat olduğunu duymuştum, biliyordum. 
Fakat Kerkük’te, sokakta gördüğün 5 adamdan 3’ü hoyrat bilir, söyler, mırılda-
nır en azından. Belki yüzlerce sanatçı vardır ama kimse bilmez onun sanatçı 
olduğunu. Fakat öyle bir icrada bulunur ki, heyecanlanırsın. Yani ben çoğunu 
görür, yalvarırım, “gelin kayıt yapalım” derim, “yok ben bilmem” derler, “o gün 
okumuştun” derim “yok yanlışın var, ben değildim herhalde o” derler.

Halâ bizde hoyrat dörtlüğü yazılıyor düşünün. Cinaslı dörtlükler halâ seri ima-
lat halinde devam ediyor. Kerkük’te her olaya bir hoyrat yakıştırılıyor. Bu da 
hoyratın hem edebî, hem musikî olarak çok canlı bir kurum olduğunu gösteri-
yor. Bizi hoyratla herkes fark edebiliyor.

Irak Türkmenleri, Türkiye’de en çok nerelere yerleşmiş durumda?

Irak Türkmenleri, Türkiye’ye geldiklerinde özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, An-
talya, Konya’da yerleşmişler. Ankara, İstanbul ve İzmir’e de zaten tahsil için 
gelinmişti. Sonradan buralardan ve yine Irak’tan, Antalya’ya da giden oldu, 
Konya’ya, Edirne’ye, bir miktar kişi de Bursa’ya yerleşti.

Buradaki Irak Türkmenleri’nin hepsi, referandum-seçim zamanı bir araya 
geldiler. Seçim için İstanbul’da ve Ankara’da da merkez açılmıştı. Marmara 
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bölgesindekilerin hepsi İstanbul’a geldi, görüştük kendileriyle. Hatta Antalya, 
İzmir’dekiler de geldiler. Ancak bunun dışında hepsini bir salonda yahut bir 
stadyumda toplamak gibi bir organizasyon olmadı. Benim kanaâtime göre 
Türkiye’de on bin civarında Irak Türkmeni var.

Türkiye dışında en kalabalık yer ise Danimarka, Almanya, Amerika ve Kana-
da. Eskiden tek tük okumak için Amerika’ya gidenler olmuş, sonradan oraya 
yerleşmişler. Ama göç olarak, Saddam zulmünden sonra Danimarka, 1980’li 
yıllardan itibaren göç almaya başlamış. Türkmen göçü oraya Almanya’ya, İngil-
tere ve Amerika’ya olmuş. Kanada, Fransa ve İran da Irak Türkmeni göçü almış 
ülkeler. İran’a özellikle Şiî Türkler gitmiş. Hatta Avustralya’da da Türkmenler 
var, radyoları bile var. Danimarka’da yayın yapan radyolar var, haftada iki saat 
bir araya gelip türkü söylüyorlar, hoyrat okuyorlar. Oysa ben, radyo aracılığı ile 
Türkmenlerin sorunlarını anlatmaları gerektiğini düşünüyorum, ama bir araya 
gelip hoyrat okuyorlar.

Yani Türkmenler, en çok Saddam Hüseyin dönemindeki baskı sebebiyle Irak’tan 
göç etmek zorunda kalmışlar.

Saddam, sanatçıları bile baskı altında tuttu. Mesela, illâ marş söyleyin radyo-
da dediler. Hükümetin denetiminde olan Türkmen radyosunda, her sanatçıya 
Saddam adına bir marş okuttular. Okumayanların işine son veriliyor, maaşı 
kesiliyordu. Onlar da ne yapsınlar, okuyorlardı. Abdülvahit’e de okuttular me-
sela. Çağırıp metini yazılı eline veriyorlar, okuyacaksın diyorlardı. Aynı metin 
Süryanice’ye, Kürtçe’ye, Arapça’ya, Türkmence’ye çevrilmiş, “Her azınlığın sa-
natçısı bunu okuyacak” diyorlardı. Yani baskı, bu derece ileri gidince, göçlerin 
başlıca sebeplerinden biri oldu. Göç her zaman istenmeyen bir şey olmakla 
beraber, mecbur kaldıkça Irak Türkmenleri de göçe yönelmiş oldular.

Irak Türkmenleri’nin göçü, özellikle ‘80’li yıllardan sonra hız kazandı. Türkmen 
liderlerinin idamı ve Saddam’ın da BAAS Partisi’nin bütün dizginlerini eline 
almasından sonra durum çok kötü oldu. Ama bu dediğim göçler plansız prog-
ramsız oldu, çünkü zamanında dediğim gibi, burs verme işi, Kerkük’ten ayarla-
nırdı mesela, öğrenciler haberli bir şekilde, ellerinde listeyle gelirdi Türkiye’ye. 
O daha sakin bir ortamda olan bir olaydı. Fakat diğer gelenler, hat safhada 
sıkıntıya düşen, ticareti baltalanan, orada yaşayamayacak duruma gelen insan-
lardı. Esas buradaki Türkmen sayısını arttıranlar bu bahsettiğim ikinci gruptur. 
Eski gelenleri saysak, belki bin kişiyi geçmez.

‘80’lerden sonra gelenler belki yirmi bin-otuz bin kişiydi, ama bunlar daha son-
ra Türkiye’de kaldıktan sonra üçüncü ülkelere geçtiler. Bir de burada Birleşmiş 
Milletler Yüksek Komiserliği vardı, oraya müracaat ediyorlardı, üçüncü ülkeye 
gitmek için, onlar da dağıtımı yapıyorlardı. Bazıları ise, durum düzelince geri 
döndü. Belki gelenlerin hepsi kalsaydı, üçüncü ülkeye gitmeseydi ya da geri 
dönmeseydi, Türkiye’deki Irak Türkmenleri’nin sayısı elli bin kişinin üzerinde 
olurdu.

Yabancı ülkelere gidenler de güçlüklerle karşılaşıyorlardı. İklim olsun, insan 
ilişkileri olsun. Kapalı havayı ve yağmuru yadırgamışlardır bizimkiler. Çünkü  
masmavi gökten başka bir şey görmemişlerdir, kışın bile bulut olmaz Kerkük’te.
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Batıda da kendilerini anlatmaları çok zor oluyor. Biz Saddam’ın zulmünü 
Türkiye’de bile anlatmaya çalışırken, bana diyorlardı ki “Niye sıkıntıya giriyor-
sunuz ki? Seçmeyin Saddam’ı”… “Biz mi seçtik?” diyorum… İnsanlar zanne-
diyorlar ki Irak’ta demokratik seçim yapılmış. Düşünün, Türkiye’de bile böyle 
dendikten sonra, Danimarkalı nasıl anlasın durumu?

Yani kısaca biz yeryüzünde yaşama şansı olmayan bir toplumuz, fakat düşmü-
şüz bir kere yeryüzüne, gidecek yerimiz yok.

Türkiye’ye gelenlerde misyon çok önemli, ben şu sebeple geldim, misyonum 
budur, burslu geldim, topluma ancak bu yolla hizmet edebilirim demelisin. 
Özellikle müzik çok etkileyici bir konu. Bir hoyratın, bir türkünün milyonlarca 
insanı, bir anda nasıl bir duyguyla birbirine bağladığını düşünün. Konferans-
lardan çok daha etkili oluyor.

Türkiye’de sivil toplumun size desteğini ne şekilde gördünüz?

Bunu da ‘90’lı yıllardan sonra gördük, yaşadık. O zamana dek, bize karşı biraz 
daha dikkatli, daha mesafeli duruyorlardı. Fakat şimdi bütün Türkiye kamuo-
yu, Kerkük meselesine ve Türkmenlere yanıyor. Devlet bile bazen kendini bu 
konuda biraz suçlu hissediyor. Doğrusu sivil toplum kuruluşlarının desteği 
ruhen bize biraz moral veriyor tabii. Mesela Türk Ocakları gibi kuruluşlar her 
zaman Türkmenler’e tam destek vermişlerdir. Onun gibi başka kuruluşlar da 
var, ‘80’li, ‘90’lı yıllardan sonra geniş çapta destek verdiler. Bugün Türkiye’de 
bir Türkmen diasporası varsa ve ciddi bir ilgi uyandırıyorsa bu, Kerkük davası-
nın ortaya çıkmasından kaynaklanıyor.

Biz ilk geldiğimizde hep Kerkük meselesini anlatırdık, ama o zaman medya 
yüz vermiyordu bize. Kerkük konusu kamuoyundan hep saklanmış, anlatılma-
mıştı. Mesela 1959’da, Kerkük katliamı olduğu zaman Bakanlar Kurulu karar 
almış, resim, fotoğraf, haber yayınlanmasın, kamuoyu galeyana gelmesin diye. 
Yani düşünün, soydaşlarınız katlediliyor, siz kamuoyundan gizliyorsunuz. Ba-
sın toplantısı yapılamıyor. Durum şimdi yavaş yavaş anlaşılıyor ama, dediğim 
gibi Kerkük meselesinin ortaya çıkışı bizim diaspora olarak Türkiye’deki var-
lığımız, yeni yeni ilgi çekmeye başlıyor. Demek ki Türkiye, Lozan’dan sonra 
uzun yıllar bu işi unutturarak ihmal ederek, kamuoyuna anlatmayarak büyük 
bir stratejik hataya düşmüş bence.

Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin verdiği bu değerli bilgiler, halen geçerliliğini koru-
makla birlikte, Irak’ta Türkmenler’in yaşamakta olduğu bölgeler sosyo-politik 
bakımdan tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya devam ediyor. Konu ile 
ilgili ileri okumalar için, Prof. Saatçi’nin bu konu ile ilgili olan bildiri ve yayınla-
rından en önde gelenlerini aşağıda sıralıyoruz:

SAATÇİ, Suphi (1989), “Fırat Havzası ile Kerkük Yöresi Arasında Musiki Ben-
zerlikleri”, Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu Bildirileri  5-7 Kasım 
1987, Fırat Üniversitesi, Elazığ
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sındaki Benzerlikler”, Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu Bildirileri 
24-27 Ekim 1985, Fırat Üniversitesi, Elazığ
SAATÇİ, Suphi (1993), Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri, Anadolu Sanat Ya-
yınları, İstanbul
SAATÇİ, Suphi (2003), Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ötüken Yayınevi, 
İstanbul
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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 
kongre, sempozyum, panel bildirilerinden üretilen makalalerin bu durumu metinde bir 
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 
dillerinden birinde özet verilmelidir. (Önce makalenin Türkçe başlığı ve Türkçe özeti 
100 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmelidir. Sonra makale dilinde 3-5 tane anahtar ke-
limeler verilmelidir. Bunların altına çeviri başlık, özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir.)  
8. Yayına kabul edilmeyen çalışmalar yazar(lar)a iade edilmez. 
9. Yazar(lar)a, kendi yazısının yayınlandığı dergiden 2 nüsha verilir.
10. Görsel unsur kullanan makalelerin fotoğraf ve çizimleri 300 dpi çözünürlükte ayrı 
bir dosyada, gerekiyorsa ayrı bir CD’de teslim edilmelidir. 

YAZIM KURALLARI
1. Yazılar IBM ve uyumlu bilgisayarlarda Windows Word programıyla, normal metin 
için Times veya Times New Roman karakteri 12 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla yazılmış 
olmalıdır. 
2. Yazıların uzunluğu konusunda sınırlama olmasa da yazının tek sayıda yayımlanabil-
mesi için kaynakçayla birlikte 25 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir. 
3. Metinde şekil, tablo, resim vb. Kullanılacaksa metin içinde ilgili yere, metinle arasın-
da üstten ve alttan birer aralık bırakılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Mümkün olduğu 
kadar bilgisayar aracılığıyla hazırlanmış şekiller kullanılmalı, tarayıcıyla en az 300 dpi 
çözünürlükte tiff veya jpg şeklinde taranmış olarak metne yerleştirilmelidir. Şekiller bir-
birini izleyerek numaralandırılmalıdır. Her şeklin altına numarası ile birlikte kısa bir 
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. 
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