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Johann Sebastian Bach, yirmi yedi yıl boyunca Doğu 
Al man ya’da ki Leip zig Saint-T ho mas Mü zik Oku lu’nun 
mü dür lü ğü nü yap tı. Bu nu, bu gün bir çok in san bil mek te-
dir ama Bach’ın biz zat bu şeh rin so kak la rın da yü rü dü ğü 
dö nem de, in san la rın ço ğu onu ta nı ma dan ya nın dan ge çip 
gi der ler di. Kı sa boy lu, tık naz, sı ra dan gi yim li bir adam dı, 
dik kat le ri, hat ta bir ba kı şı bi le üze ri ne çe ke bi le cek ni te li-
ği ol ma yan bi riy di, çün kü ge lip ge çen le ri umur sa ma dan, 
ace le ci adım lar la, ba şı öne eğik, at tı ğı adım lar dan zi ya de 
ba zı la rı pek so yut, di ğer le ri ise pek so mut olan dü şün ce-
le riy le meş gul dü ve uzun sü re dir so yut ola nı so mu ta, so-
mut ola nı so yu ta dö nüş tür me ye alış tı ğın dan, bun la rı her 
za man bir bi rin den iyi ce ayırt et mek si zin yü rü yor ol ma-
lıy dı. Bu eği lim zevk le ri ni be lir li yor ve ak lı nı yön len di ri-
yor du. Zi hin sel ya pı lar dan, ge niş iç me kân lar da ki ko ri-
dor la rın ve sa lon la rın dü zen le me sin den ol du ğu gi bi, di nî 
ya pı lar dan, bir ma sa yı dört ayak üze ri ne otur tul muş bir 
tep si ya pan nes ne le rin il ke sin den, üze ri ne bas tı rıl dı ğın da 
gözkapak la rı nın ar dın da olu  şan şe kil ler den ve özel lik le 
us ta ca çal dı ğı füg ler den, ka non lar dan, çe şit le me ler den, 
en us ta işi kontr puan lar dan zevk alı yor du. Ki mi za man 
bü tün dün ya ona bir füg bi çi min de gö rü nü yor du: Bir bi-
na nın, bir baş ka bi na ta ra fın dan tak lit edi len ve so ka ğın 
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gö rü nü şü için de ço ğal tı lan ön yü zü, bir mar şın yan kı sı nın 
te ma sı, bir ça nın ya nı tı, rüzgârın yap rak lar ara sın da ki 
 st ret  to su1, at la rın nal ses le ri ve at ara ba sın da ki te ker lek le-
rin rit mi, ko nu la rı gi den, ge len, ge ri ge len ve bir bi ri ne 
ka rı şan bir ko nuş ma, ki li se ler de ki vit ray la rın saa te gö re 
de  ği şen renk le ri, kav kı la rın ve mer di ven le rin sar mal la rı, 
kris tal le rin siv ri kö şe le ri, rüzgâr lı ha va lar da ka rın ya da 
ku mun dal ga lan ma la rı, ku ru yap rak lar, kü tük le rin dal 
bu dak sal ma la rı... Nes ne le rin ve olay la rın öz dek li ğin den 
çok, bun la rın form la rıy la ya da im le riy le il gi le ni yor du: 
Ger çek lik, ev re nin dü ze ni ni se se dö nüş tü ren mü zik ka-
dar mü kem mel baş ka bir şey su nar mı?

Ev re nin dü ze ni ba sit tir. Su akar, ağaç lar büyür, çi çek-
ler açar, taş lar öy le ce du rur, za man ge çer, ot biter, de niz 

1.Müziktehızlanmabelirtenİtalyancaterim.Ayrıcabirfügde,birsestemayı
bitirmedendiğerbirsesintemayabaşlamasıdurumunaverilenad.(Ç.N.)

Leipzig’dekiSaint-ThomasMüzikOkuluveKilisesi.
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yük se lir ve çe ki lir, mev sim ler de ği şir ve ge ri ge lir, Dün ya 
dö ner, gü neş par lar, ölüm can lı la rı ele ge çi rir, ya şam do-
ğar, Tan rı su sar, hay van lar hareket eder; el ma ağaç la rı el-
ma verir, ayak ka bı ta mir ci si ayak ka bı tamir eder, bes te ci-
ler beste yapar. Ev re nin dü ze ni kar ma şık tır. Su akar, ağaç-
lar büyür, taş lar öy le ce du rur, za man ge çer, de niz yük se lir, 
Tan rı su sar... Ba sit ile kar ma şık, so yut ile so mut gi bi bir-
bir le ri nin yüz le ri dir.

Bach öz dek siz şey ler, çiz gi ler, bil me ce ler, geo met rik 
şe kil ler, ar ma lar, isim le rin baş harf le rin den olu şan kı salt-
ma lar üze ri ne; ke li me ler ve im ge ler, ai le sin den ol ma yan 
ya da mü zik le uzak tan ya kın dan il gi si bu lun ma yan in-
san lar üze ri ne dü şün dü ğü ka dar ya da bun lar dan da ha 
çok dü şü ne bi li yor du. Sa yı lar ve bun la rın no ta lar la ol du-
ğu gi bi ken di ara la rın da da oluş tur duk la rı bağ la ra be lir-
gin bir il gi du yu yor; bu açı dan, her şe yin sa yı lar dan iba-
ret ol du ğu nu dü şü nen ve bir za man lar yıl dız la rın var sa-
yı lan ha re ket le ri ile bun la rın bir an lam ka zan dı ğı in san 
çal gı la rı nın ses le ri ara sın da bağ lar kur muş olan Pi sa gor’a 
ya da da ha sı, mü zi ğin ra kam bi li miy le be ra ber öğ re til-
me si ni is te yen Pla ton’a ben zi yor du. Ölü mün den üç yıl 
ön ce Müzik Bilimleri Der neği’nin on dördüncü üyesi ol-
muştu, bunu uyum ve nicelik tanrısının bir işareti olarak 
görüyordu. Çün kü yal nız ca so ya dı nın harf le ri nin, Al man 
no ta la ma yön te min de bü yük bir ba sit li ğe ve de rin bir 
gü zel li ğe sa hip olan kro ma tik1 mo tif si be mol la do si 
bekâr no ta la rı na denk düş me si ni de ğil, ay nı za man da da 
bu harf le re al fa be tik sı ray la nu ma ra la rı ve ril di ğin de –2, 
1, 3, 8– top lam da 14 et me le ri ni ve bu nun, adı nın baş 
harf le ri de ek le nin ce or ta ya çı kan 41 sa yı sı nın ter si ol-
ma sı nı se vi yor du: J (ya da I: 9) ve S (18). Böy le ce, si be-

1.Yarımtonlardanoluşansesdizisi.Aynızamanda“renkli”anlamınadagelir.
(Ç.N.)
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mol la do si bekâr te ma sı nın bu lun du ğu 14 no ta lık 41 
öl çü bes te le mek, Ya ra tı cı’nın rüzgâr esin ti si ne ya da su-
la rın akı şı na iş le nen mev cu di ye ti gi bi, adı nı mü zi ğin de-
rin li ği ne yaz mak la ay nı an la mı ta şı yor du.

En zor lu en gel ler, yük sek se vi yede bir ha yal gü cü ne 
sa hip olan ki şi için hiç bir şey ifa de et me di ğin den, akıl 
için kav ran ma sı güç ve ku la ğın al gı la ya ma dı ğı bir nü-
me ro lo ji, bes te yi et ki len me den ve ya pı sın da ki es nek li ği 
kay bet tir me den dü zen le ye bi lir di. Walt her’a it haf edi len 
ve 14 öl çü uzun lu ğun da ki ka non da her ses 82 no ta içe rir, 
bu da WALT HER’da ki harf le rin top la mı ve onun adı nı 
oluş tu ran sa yı olan 41’in iki ka tı dır, ya ni Walt her’ın, J.S. 
Bach’tan iki kat de ğer li ol du ğu an la mı nı ta şır. Bu oyun-
lar, dı şa rı ya kar şı az du yar lı ve ba sit ve gi zem li bir mut lak 
üze ri ne eğil miş çe si ne ken di ne dön müş bir ak lın ese ri dir. 
Bir bi çim ha lin de bir bi ri ne do la şan, ben ze yen ve ka rı şan 
her şey, bi ri cik Tan rı’ya ve ev re nin sır rı na yak la şır. Bach, 
adı nın süs lü baş harf le ri her yön den ol du ğu gi bi ay na dan 
da oku na bi len bir mo nog ram1 çiz dirt miş ti. Ay nı za man-
da, or ta da ki tek si be mol no ta sı nın anah tar ya da to na 
gö re la do si bekâr da ola bil di ği, ya ni ken di üze rin de dö-
nen ve gül be zek bi çi min de ala ca la nan iki çap raz por te 
ile im za atar dı. Böy le, yal nız ca ak lın gü cüy le, ken di ken-
di ni yan sı tan bi rim le ri bir leş tir me yi se vi yor du.

A ğaç te pe le ri nin kök le rin den, çan ku le le ri nin du-
var lar dan, ki li se to noz la rı nın yer den, dağ la rın ova lar dan, 
kuş la rın dal lar dan gök yü zü ne yük sel me si, mü zi ğin bas-
tan yük sel me sin den fark lı mı dır? Her no ta nın gök kub-
be ye doğ ru fır la tıl mış ve ar ka sın da iz bı ra kan bir ok ol-
ma sı ge re kir. Bes te yap mak, ses li ha vai fi şek ler gi bi, bu-
lut la ra de ğen kub be ler dik mek le ay nı an la ma ge lir.

1. Bir adın birkaç harfinden ya da baş harflerinden oluşturulmuş marka.
(Ç.N.)
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Her şey mü zik ola bil di ğin de ger çek dün ya yı işa ret-
le re in dir ge mek bir oyun ol du ğun dan, ses ler ara cı lı ğıy la 
nes ne le rin do ğa sı nı tak lit et mek ten de zevk al mış tı. Acı, 
dört lük es ler, se kiz lik es ler ve es ler ara cı lı ğıy la do ğal ola-
rak iç ge çi rir ken, me lek ler gök yü zün den inen gam lar eş-
li ğin de iner, çı kan gam lar eş li ğin de ge ri çı kar lar. Kah ve 
Kantatı’n da, bir ete ğin ge niş li ği do kuz da bir lik bir at la-
yış la be lir til miş tir. Tavukların ve Horozların Çığlıkları
ÜzerineKapriçyo’sunda ta vuk la rın gı dak la ma la rı nı, Sev
giliErkekKardeşininGidişiFantezisi’n de pos ta ara ba cı sı-
nın kor na sı nı ya da kan tat bir eşe ği an lat tı ğın da anır ma-
la rı ve uzun ku lak la rı açık ça duy a rız. Öf ke nin kır mı zı ya 
da ma su mi ye tin be yaz ol du ğu gi bi, en di şe de kro ma tik-
tir çün kü su yun kıv rım lı çiz gi ler le, ağa cın bir göv dey le, 

JohannSebastianBach’ınelyazısı.
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er miş li ğin ışık ha le siy le, Ya hu di’nin ko ni bi çi min de bir 
kü lah la tem sil edil di ği ki li se gi riş le rin de ki ve vit ray la rın-
da ki taş tan ya da cam dan fi gür ler ka dar, mü zik de bir dil 
oluş tu ra bi lir.

Bach yaş lan dık ça teo rik so yut la ma la ra ve iç rek li ğe 
gö mül dü; tem po ya, ifa de ye ya da çal gı ya, ba  zen de anah-
ta ra al dır ma dan, hız dan çok öz le, tı nı dan çok kav ram la 
il gi le ne rek ve öz dek sel a çı dan kay bet ti ği ni arı lık la ka za-
na rak yo rum la ma hak kın da ki tüm be lir ti ci bil gi le ri at la-
dı. Ter ci hi ni din le nen, ça lı nan ya da eş li ğin de dans edi len 
mü zik ten çok, oku nan mü zik ten ya na kul la nı yor du. Bu 
açı dan za man da ol du ğu ka dar uzam da da ve bel ki de 
dü şün ce ola rak Leib niz’e ya kın dı ama bu isim ona kuş-
ku suz, Kan tor’un1, ön ce den ku rul muş uyu mun2 ya ra tı-
cı sı na ya ban cı ol du ğu ka dar ya ban cıy dı. Bach ne fel se fe 
ne de ah lak ki tap la rı okur du. 20 ta ne si Lut her’in ki ler-
den olu şan 81 cilt lik kü tüp ha ne sin de, yal nız ca Tan rı bi-
lim ve din  ki tap la rı bu lun du: İncil’inGözbebeği,Kutsal
KitaplarınÇekirdeğiveÖzü,HıristiyanlarınHavariOku
lu, Günah Çıkartmanın Temelleri ya da Tanrısal Öğüt
ÜzerineDüşünceler;ne ro man, ne şiir, ne se ya hat na me, 
hat ta ne bir ye mek ki ta bı ya da ka rı sı An na Mag da le-
na’nın sa rı ka ran fil ye tiş tir me yi pek sev me si ne rağ men, 
ne de bir bah çı van lık el ki ta bı; çün kü bi ze adam la rı, ka-
dın la rı, aş kı, sa va şı ya da pa ra yı an la tan ro man lar, bi zi 
Tan rı’dan ve ya mü zik ten ko pa rır ve Tan rı’ya ya da mü zi-
ğe –ya da ek me ği ni ka zan ma ya– adan ma mış bü tün za-
man, bo şa ge çen za man dır. İş te bu nun için Bach’ın ha ya-
tı mü zi ğe adan ma mış tır: Onun ha ya tı mü zik ten iba ret-

1.Protestankiliselerindemüziktensorumlukişi,müzikyönetmeni.Burada
kastedilenkişiBach’tır.(Y.N.)
2.Leibniz’inkartezyenzihinvebedenikiliğisorununaçözümolarakgeliştir-
diğiöğreti.(Y.N.)
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tir, ki bu da, baş ka la rı nın ke li me ler le, tüt süy le ya da kan-
la yap tı ğı gi bi, Tan rı’yı bir onur lan dır ma bi çi mi dir. Bach 
bir dö nem, bes te le ri ne SDG, SoliDeiGloria,“Za fer yal-
nız Tan rı’nın dır” di ye im za at mış tır...

Bo zuk pa ra lar, ma dal ya lar ve ala cak lar, gü müş ler, 
ka lay lar, ba kır lar, gi ye cek ler, ça ma şır lar, mo bil ya lar, “i pek-
li ku maş tan ter si çev ril miş bir giy si”, “ka lay dan ya pıl mış 
dört tes ti”, “on bir göm lek” (gömülürken kuşkusuz üze-
rinde olanı da sa yar sak on iki eder) ya da “bir ba kır çay-
dan lık”, “bir ku tu da ya rım dü zi ne bı çak, ça tal ve ka şık”, 
“bir tu va let do la bı”, bü yük ve kü çük kâse ler, oğul la rı nın 
eşit siz bir bi çim de pay laş tı ğı enst rü man lar, ya ni ta ma mı-
na 1122 thalers1, 16 groschens de ğer bi çi len eş ya lar la 
bir lik te, bu sa de içe rik li ki tap lar da ölü mün den son ra çı-
ka rı lan mal lis te sin de yer alır. Elyaz ma la rı ve mü zi kal 
kü tüp ha ne pa ra et me di ğin den bun la ra de ğer bi çil me di. 
Mal la rın üç te bi ri du la kal dı.

Re şit ol ma yan oğul lar ve zi hin özür lü Gottf ried 
Hein rich ai le nin çe şit li fert le ri nin ev le ri ne yer leş ti ril dik-
ten son ra, yir mi do kuz yıl bo yun ca Kan tor’un ka rı sı ola-
rak ka lan 49 ya şın da ki An na Mag da le na, şubata ka dar 
üvey kı zı ve iki kı zıy la be ra ber –en kü çük le ri Re gi na Su-
san na he nüz 8 ya şın day dı– ev de kal ma iz ni al dı. “Bir arı 
ko va nı” ya da “bir gü ver cin lik” gi bi bü tün gün vı zıl da dı ğı 
be tim len miş olan, ha yat ve mü zik le böy le si ne do lu ol-
ma sın dan do la yı ken di ni avut mak için o ha le ge ti ril miş 
gi bi gö rü nen; şim di ise ya rı sın dan ço ğu bo şal tıl mış, üç 
ye tim ve  me lan ko lik bir du lun otur du ğu bu ev, res sam-
la ra zor ge len ka ran lık gi bi mü zis yen le re zor ge len ses-
siz li ğe gö mül dü. Ev de ar tık ne çal gı lar ne de bun la rı ça-
la cak bir in san bu lu nu yor du ve du lun yü re ği, Leip zig’e 

1.EskiAlmangümüşparası.(Y.N.)



14

yer leş ti ği sı ra da bı rak mak zo run da kal dı ğı şa na  ye ni den 
baş la ma yı ne den kal dır sın dı ki? Dul, ço cuk la rı nın ve sa-
ye ti ni al mak için bir da ha ev len me ni ye tin de ol ma dı ğı nı 
açık la dı ve ay nı za man da “Saint-T ho mas Oku lu’n da, 
mer hum Kan torla  rın dul la rı nın al tı ay sü rey le eş le ri nin 
ma a şın dan ya rar lan ma la rı uzun sü re dir bir âdet ha li ne 
gel di ğin den, bu Küh nau’nun du lu ve on dan ön ce Sc hel-
le’nin du lu ve on dan da ha ön ce ki ler gi bi, ben den ön ce ki 
her kes için ge çer li ol du ğun dan” al tı ay lık ma aş is te ğin de 
bu lun du. Bach’ın yir mi ye di yıl ön ce gö re vi ne geç baş la-
dı ğı için hak sız ye re al mış ol du ğu 21 thalers ve 21 gro-
schens he sap tan dü şül dük ten son ra, bu is tek ka bul edil-
di. Leip zig yet ki li le ri, du la mum luk lar kar şı lı ğın da bir 
mik tar ta hıl ve 11 thalers 12 groschens da ha ver dik ten 
son ra, “ko ca sın dan son ra gö rev ala cak ki şi nin bu ra ya gel-
mek is te me si du ru mu na kar şı” evi bo şalt ma sı ri ca sın da 

BachailesininbirçoküyesininyaşadığıWechmarkasabası.



15

bu lun du lar. Böy le ce ses siz ev, ge ce nin uzun sür dü ğü ve 
er ken bas tır dı ğı bir mev sim de da ha da cim ri ce ay dın la-
tıl dı. Kan tor’un ye ri ne çar ça buk, “çok sa kin ve uy sal bir 
do ğa ya sa hip”, mü zi ği pek iz bı rak ma yan Gott lob Har-
rer adın da bi ri ge ti ril di.

An na Mag da le na’nın, Bach’ın yok lu ğun da ge çir di ği 
on yı lın tek bir gü nü hak kın da bi le bir şey bi lin mi yor. 
Kuş ku suz bir gün, iki gün, yüz gün bo yun ca, gö re cek hiç-
bir şey ol ma dı ğın dan, ışı ğa ge rek kal ma dı ğın dan ve mum-
lar sa yı lı ol du ğun dan, ta nın ma yan yü zü nün en ka ran lık 
kö şe de kay bol du ğu, ya rı boş bir oda da sa bit ba kış lar la; 
zih nin den ön ce el le ri ni meş gul eden, ama il gi ve ışık ek-
sik li ğin den do la yı bir ke na ra bı ra kı lan ve anı la ra ge ri dön-
me si ne yol açan iğ ne-ip lik iş le riy le uğ ra şa rak otur muş tu: 
Bach gi di yor, ge li yor, sö vüp sa yı yor, mü zik ça lı yor du, An-
na Mag da le na onun sır da şı olu yor, onu sa kin leş tir me ye 
ça lı şı yor, din li yor, şar kı söy lü yor du. Ak şam olun ca kar nı-
nın üze rin de onun ağır lı ğı nı ve içi ne gir di ği ni his se di yor-
du. Bach ne re dey se onun ba ba sı ola cak yaş tay dı. Dö ne-
mi nin en ün lü mü zis yen le rin den bi riy di ve An na Mag da-
le na onun ka rı sıy dı. Şim di o öl dü ve An na Mag da le na bir 
hiç. Mü zik ol ma sa da, bir ay na, bir yan kı, iki mer di ven 
ara sın da ki bir sa han lık, bir kay nak1 ya da akan her şey, 
ona Bach’ın de ha sı nı ha tır lat ma ya ye ti yor. Can lı la ra pu su 
ku ran ka ran lı ğı ve unu tul muş lu ğu dü şün mek si zin bir çok 
in sa nın ge ve ze lik et ti ği mey da nın kal dı rım taş la rın da at-
lar nal la rı nı ça kır da tı yor ken, o, kı pır da ma dan ve ses siz ce 
yas kı ya fet le ri gi yi yor. Oğul la rı uzak sa ray lar da klav ye li 
çal gı lar ça lı yor ve kol luk lar ta kı yor lar. O, ak şam çor ba 
yap mak için sa bah sa tın alı nan seb ze le ri ayık lı yor.

“Sev gi li eşi nin” ölü mün den iki yıl son ra, An na Mag-

1.BachsözcüğüAlmanca’da“dere”anlamınagelmektedir.(Ç.N.)
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da le na, “fa kir li ği göz önün de bu lun du ru la rak” ona yar-
dım se ver duy gu lar la ve ri len 40 thalers kar şı lı ğın da “ba zı 
mü zik eser le ri” ve FügSanatı’nın elyaz ma sı nı sat mak zo-
run da kal dı; ki bu sa ye de, bir çok baş ka la rı kay bo lur ken, 
bu elyaz ma sı mu ha fa za edil di. An na Mag da le na 1760 
yı lın da, 59 ya şın day ken öl dü ve alt sı nı fa öz gü bir ce na ze 
tö re nin den son ra bi lin me yen bir ye re gö mül dü. 1800 yı-
lın da AllgemeineMuskalischeZeitung’un mü dü rü Roch-
litz, Bach’ın en kü çük kı zı Re gi na Su san na Bach’ın var lı-
ğı nı keş fet ti ve “bu yü rek li ka dın son yıl la rı nı dert siz ve 
sı kın tı sız ge çir sin” di ye yar dım pa ra sı top lan ma sı nı is te-
di. El de hiç bir ka nıt ol ma sa da, Beet ho ven’ın bu na kat-
kı da bu lun du ğu dü şü nül mek te dir.

Eş siz ve de va mı ol ma yan bir baş ya pıt kar şı lı ğın da 
öde nen bu 40 thalers, Bach’ın 1730’da biz zat yaz dık la rı-
na ba kı lır sa, yak la şık bir bu çuk ay lık bir ma a şa eşit tir: 
“Bu gün kü ge lir le rim 700 tha lers’i bu lu yor ve alı şı la ge-

1715’teyapıldığısanılanbirJ.S.Bach
portresi.
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len den bi raz da ha çok ölüm ol du ğun da, accidentia’la rın1 
sa yı sı da nis pe ten ar tı yor; bu nun la be ra ber ha va esen ol-
du ğun da, her za man ki ce na ze ler için ya zı lan acciden
tia’lar, ge çen yıl ki gi bi 100 thalers’den faz la kay ba uğ ra-
ma ma ne den olu yor. Bu şe hir de ha yat aşı rı pa ha lı ol du-
ğun dan, Thüringen’de 400 thalers ile, bu ra da bir kaç yüz 
thalers faz la sıy la ol du ğun dan da ha iyi ya şa ya bi li rim.” 
Böy le ce Kan tor, ih ti yaç tan do la yı bir tö ren maest ro su, 
mes le ğin den do la yı bir ce na ze dü zen le yi ci si, ye ri gel di-
ğin de de abar tı lı bir ağıt çı olu yor du. Yap tı ğı söz leş me le-
re gö re, ce na ze ler sı ra sın da tö ren ala yı nı iz le me si ve “de-
li kan lı lar la”, ya ni öğ ren ci le riy le be ra ber yü rü me si ge re-
ki yor du; kı ya fet ola rak yal nız ca üç par ça ya sa hip bir 
adam için dik kat çe ki ci bir şey olan “yün lü ku maş tan bir 
yas giy si si”, bu se bep ten do la yı mal lis te sin de bu lun mak-
ta dır.

Bach, ta sar la dı ğı ses le rin dış dün ya ta ra fın dan bo-
zul ma ma sı için Beet ho ven’a yal nız ca bir içku lak bı ra kan 
sa ğır lık tan yar dım al mak sı zın, mü zi ğin içi ne ken di ni 
can lı can lı göm müş tü. Ha ya tı nı kör ola rak nok ta la dı, 
ama mü zi kal ol ma yan her şey ona ya ban cı ol du ğun dan, 
baş ka yer den ge len şey le re ku lak la rı nı da bir o ka dar ka-
pa ya bi lir di. De li li ğe, mü zik siz, dü zen siz, şe kil siz, boş, 
ses siz ya da Sc hu mann’ın ce hen ne mi ni bul du ğu o bi ri-
cik la gi bi tek bir no ta nın bu lun du ğu ev re ne gö mül me-
mek için; uyum suz2 ya da dil siz bir boş lu ğun ver di ği en-
di şe ye kar şı di ren mek ama cıy la, dai ma ça la rak ya da ya-
za rak, bir say fa nın so nun da kul la nıl ma mış por te ler kal-
ma sın di ye kü çük bir açı lış par ça sı ya da ka non bes te le-
di ği gi bi, en önem siz ses siz li ği mü zik le dol du ra rak, ken di 

1.(Lat.)Evlilik,cenazegibiolaylariçinyazılanmüzik.(Y.N.)
2.KelimeninFransızcakarşılığıdissonantaynızamandabirmüzikterimidirve
yineuyumsuzanlamınagelir.(Y.N.)
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ki şi sel uyu mu için de ya şı yor, ilk ya da son ke li me yi say-
fa nın ke na rın dan ayı ran be yaz boş lu ğu süs le mek için üst 
ya da alt kıs ma –ama as la yan la ra de ğil– bir be ze me çi zi-
yor du. Evi ni, ço cuk lu ğun dan be ri otur muş ol du ğu bü-
tün ev ler ka dar gü rül tü lü kıl mak ama cıy la er ken den ka-
la ba lık laş tır ma ya uğ raş tı ve kon sant ras yo nu ken di için-
de ki ses siz li ği sağ la ma ya ye ter li ol du ğun dan, bes te ya-
par ken bi le as la yal nız kal mak tan hoş lan ma dı. Gü rül tü-
ler ru ha hiç ulaş maz dı.

On da ki mü zik aş kı bir ih ti yaç, bir düş kün lük, bir 
sap lan tı ola cak ka dar ile ri de re ce dey di. Klav ye li tüm çal-
gı la rı ça lar dı: Org, klav sen, epi net1, kla vi kord, ay nı za-
man da ke man, al to, vio la da gam ba2, bi  raz lav ta ve flüt,  

1.İlkolarakİtalya’daortayaçıkanboyutlarıküçük,genelliklekuyrukluolan
klavsen.(Y.N.)
2.Bacaklarınarasınaşıkıştırılıpçalındığı için“bacakviyolası”dadenilenaltı
telliviyolonsel.(Y.N.)

J.S.Bach’ınoğlu,besteci
JohannChristianBach.
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