Kazım ÇAPACI

Richard WAGNER

22 Mayıs 1813, Leipzig, Almanya – 13 Şubat

nedeniyle 20.yy.’in en çok tartışılan müzik

1883, Venedik, İtalya.

adamlarından olmuştur.

Müziğiyle birçok besteciyi etkilemiş olan

Yirmi yaşından sonra müziğe başlamıştır.

Alman opera bestecisi,

tiyatro

direktörü,

«Cüceler Kralı Nibelung’un Yüzüğü» adlı

müzik teoricisi ve yazarı, şair, filozof.
Geliştirdiği

birleşik

(Gesamtkunstwerk)

sanat
ile

eseri

müzik

operalar dizisinde yer alan dört eseri, dört gün
kavramı

art arda oynanır.

dünyasını

Wagner tüm operalarının librettolarını kendisi

etkiledi. Gerek müzik ve drama alanındaki

yazmıştır.

yenilikleri, gerekse Yahudi karşıtı görüşleri
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Richard
Wilhelm

Wagner,
–

polis

Johanna

memuru Friedrich
Wagner çiftinin

1832’de belli başlı eserlerinden ilki olan "Do

9

Major Senfoni"’yi besteledi; eser, Leipzig

çocuğundan en küçüğüdür. Henüz 6 aylıkken

ve Prag’da seslendirildi ve ilgi gördü. 1833’ten

babasını kaybeden Richard Wagner’in annesi

itibaren çeşitli küçük tiyatro topluluklarında

Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam,

orkestra şefi olarak çalıştı.

oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer ile
evlendi

ve

Geyer, 1821’de

aile Dresden’e
öldü

ve

1834’te

göçtü.

"Die

Feen

(Periler"

operasının

müziğini ve metnini yazdı. Bu eser, o

aile 1827’de

hayattayken hiç seslendirilmediyse de ikinci

yeniden Leipzig’e döndü.

operası olan ve Shakespeare’in "Kısasa Kısas"

Wagner, küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi

oyunundan hazırladığı «Das Liebesverbot»

duymaya başladı. Diğer kardeşleri de meslek

(Yasak Aşk) operası 1936’da Magdeburg’ta

olarak oyunculuk ve şarkıcılığı seçmişlerdi.

sahnelendi.

İlk yaratıcı çalışması, 15 yaşında "Leubald and

1836’da şarkıcı Minna Planer ile evlendi. Eşini

Adelaide" adlı opera metni idi. Weber’in bir

evlenmeye razı etmek için 2 yıl uğraştığı halde,

operasını

senfonisini

bu evlilik kısa zaman sonra sadakatsızlık

dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendisini

nedeni ile bir hayal kırıklığına dönecek yine de

gösterdi.

1866’ya kadar sürecekti.

Leipzig

ve Beethoven’in

Üniversitesi’ne

bir

etmeye

Evlendiği yıl Konigsberg tiyatrosunda müzik

başlayan Wagner, ayrıca bir sinagogda koro

direktörü olduysa da kısa bir süre sonra ayrılıp

şefi olan Christian Theodor Weinlig’den 6 ay

Riga’da benzer bir göreve başladı. Burada

boyunca

özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi

müzik

dersi

devam

aldı,

armoni

ve

kontrpuan öğrendi.

operasını bestelemeye başladı.
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1839’

da

önce

Bu arada varlıklı ipek tüccarı Otto Wesendonck

perdeye

ve eşi Mathilde ile tanıştı. Otto Wesendock,

aktarılması sırasında yaşanan bir anlaşmazlık

Zürih yakınlarındaki villasının bahçesindeki

nedeni ile değerinin daha iyi anlaşılacağını

küçük bir köşkü Wagner ile eşi Minna’ya

düşündüğü Paris’e

başka

kiralayarak Richard Wagner ile eşi arasında

sanatçılarla tanıştı. Yoksulluk içinde geçen

doğan aşkın sürmesine farkında olmadan

Paris günlerinde Rienzi’yi tamamladı, »Uçan

yardımcı oldu. Bu aşk, Wagner’e yeni eserleri

Hollandalı» operasının taslaklarına başladı.

için ilham verdi. Wagner böylece, operalarının

Londra’ya

1842’de

alacaklılarından
gitti.

Bir

kaçarak

oyununun

gitti. Berlioz ve

Dresden

Tiyatrosu

en uzunu ve en zoru olan "Tristan ve İsolde"’i

Rienzi’yi

(1857-1859)

sahnelemeye karar verince Paris’ten ayrılıp

yazdı.

Eser, 1865’de Münih’te

Bavyera Kralı’nın huzurunda sahnelendi.

Dresden’e gitti. Eser, 6 saat süren çok uzun bir
opera olmasına rağmen seyirciyi coşturmayı

Wagner,

tahta

yeni

başarmıştı. Böylece Rienzi operası, Wagner’in

Ludwig tarafından

Almanya’da adını duyurmasını sağlayan ilk

Almanya’ya gitmişti.

çıkan Bavyera Kralı II.

davet

edilince

hemen

eser oldu. 1843’de Uçan Hollandalı aynı kentte
sahnelendi.
Wagner, Dresden’de krallık orkestrası şefliğini
yaptı. Romantik operası Tannhäuser 1845’de
Dresden’de

sahnelendiğinde

geleneksel

formların çok dışında bir eser olduğu için
eleştirildi. Buna rağmen Franz Liszt, 3 yıl
sonra Weimar’da

bu

eseri

sahneledi

ve

Wagner’i her zaman destekledi.
1848’de tanışan Wagner ile Liszt, yaşamboyu
dost oldular. Wagner, aynı yıl Löhengrin
operasını tamamladıysa da sahneleme imkanı
bulamadı. Yardımına yine Liszt koştu ve
eseri 1850’de Weimar’da sahneledi.
Wagner’in devrimci siyasi etkinliklerinden
ötürü İsviçre’ye

sürgüne

gitmesi

üzerine

kariyerinde yeni bir dönem başladı.
Sürgün yaşamı 1862’ye kadar süren Wagner,
der

Kralın desteği ile ekonomik sıkıntıları sona

Nibelungen" (Nibelungen Yüzüğü) adı verilen

erdikten sonra tek komik operası "Die

opera dizisini yazdı.Bu eser 4 ayrı operadan

Meistersinger

oluşmaktaydı. Eserin Nibelungen yüzüğü adını

Usta Şarkıcıları operasını yazıp besteledi ve bu

almasının sebebi ise, hikâyelerin birbirinin

eser de Münih’te sahnelendi.

devamı olarak yazıldığı bu 4 ayrı operanın art

Bu arada Bavyera Parlamentosu ülke parasının

arda sahnelenmesi fikri idi.

besteciye

İsviçre’de

"Der

Ring
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von

yedirildiği

Nürnberg" Nürnberg'in

inancıyla

sanatçıyı

eleştirmekteydi. Öte yandan Franz Liszt’in ünlü

Bayreuth’taki villasının bahçesinde kendi adına

orkestra yöneticisi Hans von Bulow ile evli kızı

hazırladığı mezarına gömüldü.

Cosima ile yaşadığı aşk çevreden tepki
toplamaktaydı.
1886’da eşinden ayrılan Wagner, 1870’te
Franz Liszt’in kızı Cosima ile evlendiğinde çiftin
iki çocukları vardı.
Wagner, orkestra eseri "Siegfried Idyyll"i
1870’de Cosima için besteledi.
1869-1870 yıllarında Yüzük operalarının ikisi
Liszt tarafından sahnelendi. Bu sırada eserin
tamamının sahneleneceği bir opera binası için
kaynak bulma çabaları sürüyordu. Ümitsizliğe
düştüğü anda Kral II. Ludwig'in desteği ile
karşılaştı.
Hastalıkları ve Ölümü

Söylentilere göre eşcinsel olan Kral, Wagner'e
ve onun müziğine duyduğu büyük aşkını

Müzik tarihinde yeni bir çığır açan besteci,

kanıtlamak adına binanın yapımına yardım

orkestra şefi, şair ve yazar Richard Wagner

teklifinde bulundu. Bu büyük aşktan haberdar

(1813−1883), klasik müzik dünyasında halen

olan Wagner bu yardımı kabul etti.

en çok övülen ve en çok eleştirilen isimlerin

Opera

binası 1874’de Bayreuth’ta

başında geliyor. Besteci, 13 Şubat 1883

birleşik

tarihinde eşiyle kavga ettikten sonra kalp krizi

sanat eseri (müzik, şiir, görsel sanatlar, dans

geçirerek Venedik’te yaşama veda etmişti.

gibi tüm sanatların operada harmanlanması)

Yılancık hastalığı

kavramına uygun olarak inşa edildi. Opera
binasının

inşa

sürecinde

Wagner

kendi

Çocukluk döneminde özellikle göz ve ağız

sanatının gereklerini göz önünde bulundurarak

çevresinde

projenin büyük bölümüne çizimleri ile katkıda

ağrılı,

kırmızı

lekeler

oluşan

Wagner, muhtemelen yılancık hastalığından

bulundu.

muzdaripti. Birkaç yıl sonra kaybolan bu

1876’daki ilk sanat festivalinde tamamı 18

lekeler 1835 yılının Mart ayında yeniden

saatlik

ortaya çıkacak ve bestecinin hayatı boyunca

bir

eser

olan Nibelungen

yüzüğü sahnelendi.

en az 12 kez tekrar edecekti.

1877’de Parsifal operasını yazmaya başlayan

Mide ve göğüs ağrıları

Wagner,

“saf

ırk”

yaratan

yazılarını

konusundaki
yayınlamayı

polemik

Wagner 1839’da alacaklılarından kurtulmak ve

sürdürdü.

ün kazanmak için gittiği Paris’te önce soğuk

Parsifal, 1882’de Bayreuth’ta sahnelendi.
Wagner, 1883 kışını

geçirmek

algınlığına, sonra da neredeyse ölümcül
sonuçlar

için

doğuracak

tifoya

yakalandı.

gittiği Venedik’te kalp krizi geçirerek hayatını

Otobiyografisinde yazdığına göre bu hastalığı

kaybetti.

zorlu bir mücadelenin ardından Homeopat
Doktor Prutzer’in sayesinde atlattı. 1843
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yılında, ölümüne değin zaman zaman tekrar

Ocak 1854 tarihli mektuptan, bu dönemde

edecek olan şiddetli mide ağrıları başladı.

intiharı bile düşünecek kadar büyük bir hayal

Birkaç yıl sonra da aşırı yorgunluk, kabızlık ve

kırıklığı içinde olduğunu öğreniyoruz. 1858

hemoroit şikâyetleri baş gösterdi. Tedavi için

sonbaharında Wagner’in mide ağrıları yeniden

zaman zaman kaplıcalara gidiyor ve çok sevdiği

başladı.

köpeği ile uzun doğa yürüyüşlerine çıkıyordu.

yakalandıysa da bu hastalığın bestecinin sağlığı

Doktorların

üzerinde kalıcı bir etkisi olmadı.

tüm

uyarılarına

rağmen

çalışmalarına ara vermedi. Başarı konusundaki

Ertesi

yıl

beyin

hummasına

1864 yılı Wagner’in kariyerinde önemli bir

aşırı hırsı Wagner’i insanüstü bir gayretle

dönüm noktası oldu. Besteci tahta yeni çıkan

çalışmaya zorluyor ve sağlığını ihmal etmesine

Bavyera Kralı II. Ludwig’in (1845−1886) desteği

neden oluyordu.

ile tüm borçlarını kapattığı gibi Kralın yaklaşık
yirmi yıl devam edecek himayesinin henüz
ikinci yılında Tristan ve İsolde operasını bitirdi.
Aynı yıllarda Franz Liszt’in kızı ve orkestra şefi
Hans von Bülow’un eşi Cosima Bülow’la
yaşadığı evlilik dışı ilişki, çevresinde tepkiyle
karşılandı. (Wagner ile Cosima 1870 yılında
evlendiler.)
1866’da mide sorunları yeniden ortaya çıktı.
Bunun

üzerine

aralarında

Josef

Standhartner’in de bulunduğu birçok doktora
muayene oldu. Doktorlar besteciye sıkı bir
diyete başlayarak alkolden uzak durmasını ve
entelektüel heveslerden mümkün olduğunca
sakınmasını önerdilerse de Wagner bu son
öneriye

kulak

asmadı.

1872’de

göğüs

ağrılarına kalp çarpıntıları da eşlik etmeye
Etkin

bir

rol

Ayaklanması’nın

oynadığı

1849

Dresden

ve

hakkında

bastırılması

başladı.

ki

Wagner’in

ergenlik

bestecinin başvurduğu doktorları da yanıltmış
ve kalp hastalığı belirtilerini sindirim sistemiyle

İsviçre’ye kaçtı. BU dönemde toplumsal ve

ilişkilendirmelerine yol açarak tedaviyi bir hayli

sanatsal devrim üzerine kitaplar yazmaya

geciktirmişti. Bu yıllarda bestecinin zihnini,

yönelerek Sanat ve Devrim, Geleceğin Sanat

sağlık sorunlarından çok Beyrut’ta kurmayı

Yapıtı, Opera ve Dram adlı çalışmalarını

hayal

yayımladı. 1853 yılında kariyerinde istediği gibi
saplantısına

var

yıllarından beri çektiği mide rahatsızlığı,

tutuklama emri çıkarılması üzerine Wagner

ilerleyemediği

Ne

ettiği

Festival

Tiyatrosu

meşgul

ediyordu. Binanın inşası Wagner’in sadık

kapılarak

hayranı II. Ludwig’in desteğiyle beş yılda

depresyona girdi. Bir süre yeni besteler

tamamlanacak ve 13 Ağustos 1876 gecesi

üretmekte zorlandı. Ülkesinden uzakta ve

bestecinin dört dev operasından oluşan

büyük bir maddi sıkıntı içinde olduğu bu

Nibelung’ların Yüzüğü temsili ile resmen

dönemde yakın dostu Franz Liszt’e yazdığı 15

açılacaktı.
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geçirmek için ailesiyle birlikte Venedik’teki
Palazzo Vendramin’e doğru hareket etti. Uzun
süreden beri ilk kez opera dışında yeni eserler
vermeyi planlıyordu.
Son sözü: “Saatim!..”
13 Şubat 1883 sabahını endişeli bir halde
karşılayan Wagner, hizmetçisi Georg’a “Bugün
kendime dikkat etmeliyim,” dedi. Fakat bu
uyarısına kulak asmayarak Cosima’yla kavga
etti. Kavganın nedeni Parsifal’in hazırlık süreci
sırasında adının aşk söylentilerine karıştığı
genç soprano Carrie Pringle’dı. Kavganın
yatışmasının ardından Wagner çalışma odasına
geçerek birkaç gün önce yazmaya başladığı bir
makale üzerinde çalışmaya koyuldu. Öğle
yemeği için de sofraya inmedi.
Öğleden sonra saat 14.00 sularında Wagner’in
inilti seslerini duyan hizmetçisi içeri girdiğinde

Son yılları…
Wagner

son

onu göğüs ağrıları içinde, masasının üzerine
yıllarını

sağlık

sorunlarıyla

kapanmış halde buldu. Wagner, hizmetçiden

mücadele ederek geçirdi. 1877 yazında sinirsel

eşine ve doktora haber vermesini istedi. Vakit

yorgunluk, bağırsak tembelliği, karında şişlik

kaybetmeden odaya gelen Cosima, hizmetçi

şikâyetleri nedeniyle kaplıcaya tedaviye gitti.

Georg’un da yardımcıyla Wagner’i bitişik

Aynı yıl miyopi teşhisi kondu ve gözlük takması

odadaki

önerildi. Bu dönemde baş ağrıları, uykusuzluk

bestecinin cebinden Cosima’nın hediye ettiği

gibi şikâyetleri de artmış, uzun süre çalışmakta

saati düştü. Bunu fark eden Wagner nefes

zorlanır olmuştu. İki yıl sonra kısa süreli

almakta güçlük çekmesine rağmen son bir

baygınlıklar geçirmeye başladı. 1880 yılının

gayretle “Saatim!..” dedi. Bu onun son sözü

Ocak ayında yüzündeki kırmızı lekeler 20 yıl

olacaktı. Cosima önceki ataklarda yaptığı gibi

aradan sonra tekrar nüksetti. Nisan ve Haziran

bir süre eşinin göğsünü ovdu. Az sonra eve

aylarında bu durum birkaç kez daha tekrar

gelen Dr. Friedrich Keppler ise son bir umutla

etti.

Wagner’in vücuduna içeriği bugün bilinmeyen

1881 yılıyla birlikte sağlığı ciddi biçimde

bir sıvı enjekte ederek vücuduna masaj

bozulmaya

yapmaya başladı, ancak tüm çabalara rağmen

başladıysa

da

Wagner

bir

koltuğa

taşıdı.

Bu

esnada

çalışmalarına ara vermeden devam ediyordu.

sonuç alamadı. Richard Wagner ölmüştü.

Bayreuth gazeteleri için Din ve Sanat (1880),

Ertesi gün Dr. Keppler ve Prof. Hofmann tahnit

Kahramanlık

işlemlerini

makalelerini

ve

Hristiyanlık

yazdı.

(1881)

Şiddetlenen

gibi

gerçekleştirdiler.

Bu

işlemler

göğüs

yapılırken Wagner’in kalp krizinden öldüğü

ağrılarına rağmen son operası olacak Parsifal’i

bilgisi de kesinleşmiş oldu. Bestecinin naaşı 16

tamamladı. 14 Eylül 1882 tarihinde kışı

Şubat’ta Viyana’dan özel olarak getirtilen bir
6

bronz tabutun içine kondu. Yakın dostu ve
meseni Bavyera Kralı II. Ludwig’in naaşın
Venedik’te

herhangi

düzenlenmeden,

bir

derhal

tören
Almanya’ya

gönderilmesi için belirttiği ısrarı üzerine
gondolla

tren

istasyonuna,

buradan

da

Beyrut’a getirildi.
Wagner’in
Beyrut’taki

cenazesi

vasiyetine

Wahnfried

uyularak

(“Yanılsamadan

Kurtuluş”) adını verdiği evinin arka bahçesine,
çok sevdiği köpeği Russ’un mezarının yakınına
defnedildi.
Yakın dostu ve kayınpederi Franz Liszt,
Wagner’in ardından, bestecinin onun en çok
sevdiği eseri olan Orpheus senfonik şiirinden
alıntılarla örülü Am Grabe Richard Wagners
başlıklı bir eser yazdı. Cosima Wagner eşinin
ölümünden sonra Bayreuth Müzik Festivalini
devam ettirdi. Sonraki yıllarda bu geleneği
çocukları ve torunları üstlenerek festivalin I. ve
Kazım Çapacı

II. Dünya Savaşlarının neden olduğu kesintiler
dışında her yıl gerçekleşmesini sağladılar.
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