Mozart

Saraydan Kız Kaçırma Operası Uvertürü (KV384)

Mozart, Die Entführung aos dem Serail
operasının Viyana’daki 16 Temmuz 1782’de
sahnelenen galasından sonra, Salzburg’taki
babasına şöyle yazmıştır: “Halk çılgına döndü.”
İtalyan lirizmi ile Alman “Singspiel” tekniğini
kendi müzik dili ile ustaca bağdaştıran 26
yaşındaki besteci, o çağ Viyana’sının ilgisini
çeken bir konuyu kendine özgü bir vokal stille
değerlendirmiş,
halkın
büyük
alkışını
toplamıştı.
Aslında, Türkler’in 1683’teki son Viyana
kuşatmasından yüz yıl sonra halkın o günlerde
artık Osmanlı Sultanının ordularından
korkmasına yer kalmadığı bu kentte,
Türkiye’de geçen öyküler popüler olmuştu. Bu
öykülerden biri de, farklı sosyal durumlarda,
ancak aynı koşullarda bulunan iki âşık çift
çevresinde İstanbul’daki sarayda geçer. Soylu
aileden gelen çift, sarayda köle tutulan zarif ve
güzel Konstanze ile asilzade sevgilisi Belmonte
müzik yönünden zor koloratur aryalarla
aşklarını duyurur. Buna karşın hizmetçi

Blondchen ile uşak Pedrillo saf aşklarını basit
Alman şarkılarıyla anlatır. Operanın iki Türk
karakteri ise birbirinden çok farklıdır: Selim
Paşa erdem ve büyüklük timsali iken, kâhyası
Osmin (Osman) kaba ve kötü bir adamdır.
Konstanze ve Belmonte bir deniz gezisinde
korsanlara esir düşmüş, İstanbul’da köle
olarak satılmışlardır. Ancak Belmonte kaçıp
kurtulmuş, mimar kılığında Konstanze’yi ve
hizmetçileri kurtarmak için saraya gelmiş,
Paşa’nın hizmetine girmiştir.

1782’de tamamlanan opera, İtalyan stilinde üç
bölmeli (çabuk-ağır-çabuk) bir uvertür ile
başlar. Aslında bu giriş müziğinin iki versiyonu
vardır: Eğer opera oynanıyorsa uvertürün sonu
tam bitmeden operanın ilk sahnesine bağlanır
ve oradaki ilk arya ile sonlanır. Konser
sahnelerinde ise final akoruyla biter.
Parlak do majör tonda, 4/4’lük ölçüde, çok
çabuk (presto) tempoda, hemen ilk

mezürlerde mehter müziği benzetimiyle giren
uvertürde orkestra Türk tarzını yansıtabilmek
için, yaylı çalgılar ve 2 obua, 2 klarinet, 2 fagot,
2 korno, 2 tropmetten oluşan üfleme çalgılar
yanında, timpani, üçgen, ziller, büyük davul
gibi vurma çalgıları da içerir. Bu canlı, oynak,
piano-forte değişkenliği ile süren gürültülü
girişten sonra bir Doğu gizemi yansıtılır. Canlı
müzik birden kesilir: Ağırca (andante)
tempoda, özlem yüklü minör tonda, 3/8’lik
ölçüde,
sevgilisini
ümitsizce
arayan
Belmonte’nin girişte söylediği Hier soll ivh
sehen Konstanze (Burada seni görmeliyim
Konstanze) aryasının melodisi klarinet, fagot
ve kornoların hülyalı eşliğinde yaylı çalgılar
tarafından duyurulur. Bu hüzünlü ezgiden
sonra uvertür, canlı ve şamatacı parlaklıkta,
hızlı tempoda sona erer.
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