Kazım Çapacı

Sir Edward ELGAR

2

Haziran

1857,

Broadheath, Birleşik

Orkestra için bestelediği ilk önemli eseri

Krallık – 23 Şubat 1934, Worcester, Birleşik

olan "Enigma Varyasyonları" çok büyük

Krallık. Britanyali geç romantik stil müzik

sükse kazanmıştır. Sonra oratoryolar, oda

bestecisi ve orkestra şefi.

müziği eserleri, senfoniler, enstrumental

Edward Elgar'ın hazırladığı eserlerin çoğu

konçertolar, keman ve viyolonsel için

Britanya ve uluslarası klasik batı müziği

konçertolar, birkaç koro eseri (bunlar

konserleri repertuvarına girmiştir.

arasında popüler «Gerontius’un Rüyası»
vardır) ve şarkılar da bestelemiştir.
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Bestelediği müzik arasında "Pomp ve

Avrupa'dandilar. Hayatı boyunce Elgar

Circumstance" marşları bulunmakta ve bu

kendini, sadece müziksel açıdan değil

marşlardan ilki olan "Land of Hope and

sosyal açıdan da, İngiliz cemiyetine bir

Glory" Ingıltere'nin ikinci gayriresmi milli

yabancı gibi hissetmiştir. Britanya müzik

marşı şeklini almıştır ve İngiltre'de önemli

çevrelerinde egemen olanlar akademik

konserlerde (örneğin yıllık BBC Prom

olarak yetişmişler ve akademik çalışmalar

konserlerinden sonuncusunda) seyircinin

yapan müzisiyenlerken Elgar müzisiyen

yüksek

olarak kendi kendini yetiştirmişti.

sesle

şarkısını

söyleyerek

orkestraya katılması bir gelenek haline

Britanya

gelmiştir. Diğer ülkelerde aynı müzik

Protestan olduğu için Elgar'ın Katolik

marşları

mezhebinde olması bazı yüksek çeverelde

düğün

ve

nikâhlarda

çalınmaktadır.

şüpheler

hristiyanlığı

başta

yaratmaktaydı.

Anglikan

Britanya'da

Krailçe Viktoriya döneminde ve Kral
Edward döneminde sınıf farkları çok
büyüktü ve yukarı sınıflar alt sınıfları
küçümsemekteydiler.
Elgar kariyerinde çok başarı kazanıp iyi
tanındığı dönemlerde bile aslının alt
sınıftan olduğu için yüksek sınıflardan
kişilerin kendini küçümsemelerine karşı
çok hassastı. Buna rağmen çok yüksek
rütbeli bir İngiliz ordu subayının kızı ile
evlenmişti. Karısı ona hem müzik kariyeri
ve hem de cemiyette sosyal gelişmesinde
ilham sağlamıştır.
Fakat Elgar 40 yaşlarına gelmeden önce
devamlı

başarı

elde

etme

kavgası

vermiştir. Britanya'da ve dış ülkelerde
ancak

"Enığma

Varyasyonları"

eserini

hazırladıktan sonra birdenbire tanındai ve
1924'de ulusal bir şeref ve ödül olarak

müziksel başarısı hayatını rahatlattı. Bu

"Britanya Kraliyet Müzik Ustası (King's

Varyasyonlar eserini takiben "Gerontius'un

Master of Musick)" unvanı verilmiştir.

Rüyaş (1900)" adlı eseri de başarılı oldu.
Ama bu eserin kaynağı bir Katolik konuya

Elgar çok kere tipik bir İngiliz bestecisi

eğildiği için Britanya'nın Anglika Protestan

olduğu kabul edilmekle beraber, müziğine
etki

yapanlar

İngiliz

değil

çevereleri içinde bazı kuşkular uyandırdı.

kıtasal

Fakat bu eser de Britanya ve diğer
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ülkelerde klasik batı müziği konserler

Elgar'ın unu ve popülerliği tekrar yükseldi.

repretuvarının bir nüve eseri oldu.

Elagr'in bazı eserlerison yıllarda tekrar
uluslararası

üne

eriştiyse

de

müziği

Britanya'da çok tutulmakta; Britanya'daki
konserlerde çalınmakta ve ses kayıtlarının
önemli

müşterileri

Britanyalılar

olmaktadır.
Elgar

bazı

çevrelerde

gramafon

ses

kayıtlarına ve plak satışlarına ciddi olarak
önem veren ilk klasik müzik bestecisi
olarak

tanımlanma

misti.

1914-195

döneminde kendi eserlerinin mikrofon
olmadan akustik kayıtlara geçmesi için bir

Daha sonra hazırladığı uzun dinsel koro
müziği

besteleri

karşılanmakla
repretuvarında

kritiklerce

çok

beraber
önem

orkestra

iyi

şefi

olarak

ses

kayıtları

yapılmasını sağlamıştır. 1925'den sonra

konser

ses kayıtları için daha hassas mikrofonların

kazanmadılar.

gelişmesi ile çok daha gerçeğe yakın ses

"Pomp and Cırcumstance" Marşları (1901)

kayıtlarının

ise çok daha ilgi çekti ve birinci mars

yapılması

imkanı

ortaya

çıkardı. Bu yeni teknolojiyi kullanan Elgar

dünyanın İngilizce konuşulan bölgelerinde

en önemli eserlerinin (başta "Gerontius'un

cpok yaygın olarak bilinmeye başladı.

Rüyası")

ses

kayıtlarını

yapmak

için

Elgar elli yaşlarında bir senfoni ve bir

stüdyolarda orkestra yöneticiliği yaptı. Bu

keman konçertosu hazırladı ve bunlar

yeni

hemen gayet başarı kazandılar. Hazırladığı

düzenlenerek

ikinic senfoni ve viyolonsel konçertosu

1970'lerde "LP plak" olarak 1980'li yıllarda

müziksevenler

kadar

"teyp" olarak ve 1990'li "CD" olarak

popüler olmadı ve Britanya orkestralarının

yeniden satış yapıldı ve bu satışlar

konser repretuvarlarında olağan olarak

nisbeten klasik müzik için başta gelmeye

bulunmaları sonraki dönemlerde ortaya

başladılar.

arasında

onlar

çıktı. Elgar'ın hayatının son dönemlerinde
klasik batı müziği sevenler, özellikle
Britanya konser seyircileri tarafından, çok
beğenilip popüler oldu.
Fakat ölümünden sonra gelen nesil Elgar'ın
eserlerinden pek hoşlanmamaktaydılar.
1960'lı yıllarda eserlerinin ses kayıtları
yapılıp bunlar halk arasında yaygınlaşınca
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yaptığı

seslendirme
ve

sesleri

yeniden

iyileştirilerek

