Kazım Çapacı

Bestecilerin Hastalıkları ve Ölümü
Besteci
Carlo Gesualdo

1561-1613

Ölüm
yaşı

Hastalıkları

52

1590′da karısıyla karısının sevgilisini ve ondan doğduğunu sandığı oğlunu
öldürmüş, Ferrara eyaletindeki Este şatosuna sığınarak trajik yaşam biçimini
sürdürmüştür.
Müzik tarihinde ‘suç işlemiş’ başka besteci var mı?
J.S. Bach 1717 yılında Weimar Dükü’nün sarayından ayrılmak istediği için,
ceza niyetine bir ay hapse tıkılmıştı. Meşhur ‘Bülbül’ bestecisi Alexander
Alyabiev 1825 yılında, bütün gece kumar oynadığı adam gizemli bir cinayete
kurban gidince tutuklanıp sürgüne yollanmıştı. Wagner ise 1848
ayaklanmaları sırasında Dresden’de isyancılar için gözcülük yapıp el bombası
imal ederek otoriteye karşı başkaldırma suçu işlemişti. Ama bu suçlar,
İtalyan besteci Carlo Gesualdo’nun işlediği o korkunç çifte cinayetle
kıyaslandığında, nerdeyse masumane eylemler sayılır.

Jean-Baptiste Lully

1632-1687

55




Alessandro Stradella

1639-1682

43

Soyluların eşleriyle yaşadığı yasak ilişkilerden sonra Roma’dan kaçmak
zorunda kalan Stradella’yı, korktuğu son Cenova’da buldu. Bilinmeyen bir
soylunun tuttuğu kiralık katil tarafından Piazza Banchi’nin önünde
bıçaklanarak öldürüldü.

Antonio Vivaldi

1678-1741

63




Johann S. Bach

1685-1750

65

Katarak operasyonu ve inmeyi izleyen pnömoni.

Erkek çocuklarına karşı cinsel ilgisi vardı.
Orkestrayı yönetirken kullandığı büyük değneği batonu kazayla
ayağına sapladı. Oluşan yara enfekte oldu, sonunda gangrene oldu ve
kısa süre sonra da öldü.

Astım
1741’de Graz’da Anna’yı dinlemek için Avusturya’ya yaptığı yolculuğu
sırasında Viyana’da konakladığı bir dulun evinde öldü. Hemen aynı gün
kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Körlüğün nedeni olasılıkla temporal arterit.
George Frideric Handel

1685-1759

74

Müzik tarihinin ironilerinden birisi de Handel’in de Bach’ın da ileriki
yaşlarında katarakt nedeniyle görme duyusunu yitirmeleri, aynı göz doktoru
(John Taylor) tarafından narkozsuz ameliyat edilmeleridir. Bach, bu
ameliyatta kullanılan kirli araçlar nedeniyle kan zehirlenmesi geçirerek
ölmüştür. Handel’in ise ameliyat sonrasında gözleri tamamen kör olmuş
ancak konserlerini sürdürmüştür.

Johann Schorbert

1717-1757

40

Paristeki evinde arkadaşları ve ailesiyle beraber akşam yemeğindeyken,
sofraya gelen mantarın zehirli olmadığına onları ikna edince, Schorbert, eşi,
çocuğu, hizmetçisi ve dört arkadaşı mantar zehirlenmesinden öldüler.

Frantisek Kotzwara

1730-1791

61




İngiltere’de yaşayan Çek viyola sanatçısı ve besteci. Müziği bugün
büyük ölçüde unutulmuş olsa da ölüm şekliyle tarihe geçmiştir.
Sık sık Londra’daki fahişeleri ziyaret eden Kotzwara, Susannah Hill adlı
bir fahişeyi ziyaret etmişti. Pahalı bir akşam yemeğinden sonra
Kotzwara, Hill’den kendisini hadım etmesini istedi. Hill, bunu reddetti.
Kotzwara, kendi boynuna bağladığı kemerin bir ucunu da kapıya
bağlamışken, Hill’i seks yapmaya ikna etti. Hill bunu kabul etti.
Kotzwara’nın 61 yaşındayken seks sırasında boğularak ölmesi, bilinen
en eski “otoerotik asfiksiye bağlı ölüm” olarak tarihe geçti. Hill, cinayet
işlediği gerekçesiyle yargılandı ama masum bulundu.

Josef Haydn

1732-1809

77

Kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon

Wolfgang A. Mozart

1756-1791

35

Frengi, Romatizmal ateş – Endokartit, Pnömeni, Trişinoz ?, Felç, Kalp
yetmezliği Henoch Schonlein Vasküliti, Serebral hemoraji ?, Pnömoni ?

Ludwig von Beethoven

1770-1827

57

Frengi, Tifoid ateş, Siroz, Böbrek hastalığı, Sağırlık, Kurşun zehirlenmesi


Niccolo Paganini

1782-1840

58

Karın krampları, romatizma ateşi, bağırsak iltihapları, gut, ishal,
göz ağrıları bu ciddi kurşun zehirlenmesinin sonucu olabilir.

Frengi, Marfan Sendromu


Aşk ve kumar masası, her şeyini feda ettiği tanrılarıydı. Bu fırtınalı
1

yıllarında frengi kaptı, ki ölümü de bu illetten oldu
Carl Maria von Weber

1786-1826

40

Tüberküloz sonucunda öldü.

Franz Schubert

1797-1828

31

Homoseksüalite, Frengi, Tifoid ateş, AIDS?

Gaetano Donizetti

1797-1848

51

Frengi kaynaklı beyin omurilik bozulması, afazi, felç

Vincenzo Bellini

1801-1835

34

Akut barsak iltihabı sonucunda öldü.
Bellini de bir rivayete göre zehirlenerek öldürüldü. 1801′de Sicilya’da doğan
İtalyan besteci, 1835 yılanda birdenbire hastalanarak ölmüştü.

Felix Mendelssohn
Bartholdy

1809-1847

38

Beyin sarsıntısı ve kısmi felç

Frederic Chopin

1810-1849

39

(olası) Tüberküloz ya da Kronik bronşektazi
Öksürük, akciğer iltihabı, ateş  Mukovisidozis ya da kistik fibrozis
Bel ağrısı, depresyon, epilepsi (?)

Robert Schumann

1810-1856

46

Frengi, (olası) Nörosifiliz




Franz Liszt

1811-1886

75

Parmaklarını güçlendirmek için kullandığı bir makineden dolayı ya da
başka bir görüşe göre frengili bir yaranın iyileşmesi için uygulanan
tedavi sonucunda orta parmağını kullanamaz olunca piyano çalamaz
oldu.
Ruhsal hastalık - Delirmekten her zaman korktu. Bu korkusu
halüsinasyonlarının artması sonucu büyüdü. 1854 te başarısız bir
intihar girişiminde bulundu. Bu girişimden sonra akıl hastanesine
yatırıldı ve orada öldü.



Liszt'e 5 Aralık 1849 yılında bir suikast girişimi oldu. Evinden çıkarken
bıçaklandı. Bir süre hastanede yattıktan sonra eski sağlığına
kavuştu. 10 Ocak 1850 tarihinde yeniden suikast girişiminde
bulunuldu. Ancak Liszt'in koruyanları tarafından engellendi.



20 Mayıs 1886 yılında birileri tarafından ölüm tehditi aldı. Tehditten
sonra güvenliğini arttırdı ve vasiyet yazdırdı.



Beyrut’ta zatürreye yakalanarak öldü.



Ölümüne zatürre süsü verildiği, öldürüldüğü ve katilinin ortadan
kaybolduğu iddia edilmektedir.

Richard Wagner

1813-1883

70

Kalp krizi, erizipel, mide ve göğüs ağrıları, tifo, hemoroid, depresyon, beyin
humması, göğüs ağrıları, kalp çarpıntısı, sinirsel yorgunluk, barsak
tembelliği, karında şişkinlik, miyopi, baş ağrıları, uykusuzluk, yüzünde kırmızı
lekeler

Bedrich Smetana

1824-1884

60

İşitme kaybı, (olası) psikoz, Frengi
ruhsal çöküntü (yaşamının son üç haftası akıl hastanesinde)

Johann Strauss II

1825-1899

74

Soğuk algınlığı ile yatağa düşüp öldü.

Georges Bizet

1838-1875

37

Kronik boğaz enfelksiyonu
Kalp krizi sonucu erken ölüm.

Modest Mussorgsky

1839-1881

42

Alkolizm, melankoli

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

1840-1893

53

Kolera


Ölüm nedeni tartışmalıdır. Bazıları intihar olduğunu ileri sürerken,
kolera salgını sırasında kaynatılmamış su içmek gibi aptalca bir hata
yaptığını yazanlar da vardır.

Antonin Dvorak

1841-1904

63

Kalp yetmezliği, felç

Edvard Grieg

1843-1907

64

Akciğer ve kalp yetmezliği, Akciğer ve vertebra tüberkülozu,

Leonard Bernstein

1850-1932

72

KOAH, Kalp yetmezliği

Ernest Chausson

1855-1899

44

Bir tepeden bisikletiyle inerken, bisikletin dengesini kaybetti ve hızla tuğa
bir duvara çarparak öldüğünde sadece 44 yaşındaydı.

Giacomo Puccini

1858-1924

66

Bir araba kazasında yaralanarak sakat kaldı
Gırtlak kanseri

Hugo Wolf

1860-1903

43

Frengi

Gustav Mahler

1860-1911

51

Streptokokkal endokardit

2



1910 sonlarında sağlık durumu bozulmaya başlayan Mahler, son
konserini 21 Şubat 1911’de New York’ta yönettikten sonra fenalaştı.
Streptokoksik bir enfeksiyon yüzünden rahatsızlanan sanatçı, tedavi
görmek için Paris’e gitti; Mayıs ayında Viyana’da bir senatoryuma
transfer oldu; ve 18 Mayıs 1911’de 50 yaşında hayatını kaybetti.

Claude Debussy

1862-1918

56

Kolorektal kanser

Frederick Delius

1862-1934

72

Körlük, felç

Erik Satie

1866-1925

59

Alkol ve pelin otu bağımlılığı nedeniyle 59 yaşında karaciğer sirozundan
öldü.

Enrique Granados

1867-1916

49

Boğulma


Amerika’dan İspanya’ya dönmek üzereyken, Beyaz Saray’dan gelen
resital talebini kabul etmesi, bestecinin İspanya gemisini kaçırmasına
neden oldu. Bunun üzerine İngiltere’ye gidecek olan Sussex adlı yolcu
gemisine bindi. İngiliz Kanalı’nı geçerken Alman savaş gemileri
tarafından bombalandılar. Eşi Amparo’nun içinde bulunduğu botun
yakınında yüzmekte olduğunu gören Granados, eşini kurtarmak için
bottan atladı. Hem eşi hem Granados bu sırada boğularak öldü.

Scott Joplin

1867-1917

50

Frengi

Alexander Scriabin

1872-1915

53

Traş olurken dudağını kesti. Enfekte olan yara septisemiye yol açarak
ölümünde neden oldu.

Gustav Holst

1874-1934

60

Duodenal Ülser

Maurice Ravel

1875-1937

62

Afazi, apraksi, agrafi, aleksi, amüzi, Nörodejeneratif hastalık, frontotemporal
demans ?, posttravmatik subdural hematom ?, hidrosefali ?,
temporoparietal menenjiom ?, Alzheimer ?


Paris’te bir taksideyken geçirdiği trafik kazası sırasında yüzünü taksinin
penceresine çarptı. Bu kazadan sonraki 5 yıl içinde giderek belleğini
yitirdi ve sonunda komaya girdi. Başarılı olamayan birkaç cerrahi
girişimden sonra öldü.

Ottorino Respighi

1879-1936

57

Romatizmal ateş

Bela Bartok

1881-1945

64

Polisitemi/Lösemi ?, Kemik kanseri ?

Igor Stravinsky

1882-1971

89

Kalp yetmezliği, Kronik tüberküloz

Anton Webern

1883-1945

62

2. Dünya Savaşı sona erdikten birkaç ay sonra, Almanya ve Avusturya’nın
birçok kenti hala işgal altındaydı ve sokağa çıkma yasağı vardı. Webern,
torunları uyanmasın diye bir puro içmek için dışarı çıktı. Sigarasının
dumanını gören Amerikalı asker Raymond Norwood onu vurarak öldürdü.
Savaş sırasında hiç kimseyi öldürmemişti. Kimi öldürdüğünü öğrendikten
sonra çok üzüldü ve 10 yıl sonra alkolizme yenik düşerek öldü.

Alban Berg

1885-1935

50

Sırtındaki (olasılıkla böcek ısırığına bağlı) bir çıbanı tedavi etmek için
(paradan tasarruf etmek isteyince), eşini ikna edip makasla kestirdi.
Ardından gelişen enfeksiyon ve kan zehirlenmesi ölümünde neden oldu.

Sergei Prokofiev

1891-1953

62

Serebral hemoraji – hipertansiyon

Sergei Prokofiev

1891-1953

62

Kalp krizi

Aaron Copland

1900-1990

90

Alzheimer, Solunum yetmezliği

Joaquin Rodrigo

1901-1999

98

Difteriye yakalandıktan sonra 3 yaşında kör olmuştu.

Dmitri Shostakovich

1906-1975

69

Akciğer kanseri? Tüberküloz ?

3

