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Asu’ya...
(Friedrich Rückert’in dizeleri yardımıyla)

Sen benim ruhum, yüreğimsin,
Keşfettiğim dünyamsın,
İçinde yüzdüğüm cennetimsin.
Aşkını bağışladı bana cennet,
Yücelten, soylu kılan aşkını.
Varlığım değişir bakışınla
Taşırsın beni göklere aşkınla.
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1853 Eylül’ünün son günüydü. Ren Nehri kıyısındaki Düs-
seldorf, sakin günlerinden birini daha yaşıyordu. Sararan yaprak-
larla süslü bahçeler, bu ticaret ve endüstri kentinin, yoğun iş ha-
yatına rağmen, doğadan tümüyle kopmadığının habercisi gibiydi. 
Nehir kenarında telaşlı ama ürkek adımlarla yürüyen bir delikan-
lı, az sonra Bilker Caddesi’ndeki büyük bir evin önünde durdu. 
Biraz tereddüt ettikten sonra kapıyı çaldı ve kendisini karşılayan 
kişiye eğer rahatsız etmezse ev sahibiyle görüşmek istediğini söy-
ledi. Salona girdiğinde görmek istediği kişi onu içtenlikle karşıla-
dı; bazı yakın dostları delikanlının adından bahsetmiş, piyano ça-
lışını övmüşlerdi. Ev sahibi, salonda duran piyanonun başına ge-
çip bir şeyler çalmasını istedi. Delikanlı utanarak bir süre önce 
tamamladığı sonatını seslendirmek istediğini söyledi. Elleri tuşla-
ra uzanırken kendisinden oldukça emin bir hali vardı. Odayı bir 
anda kaplayan ilk birkaç akorun ardından ev sahibi delikanlının 
omzuna dokundu ve heyecanla, “Öylesine etkileyici çalıyorsunuz 
ki, bunu mutlaka karım da duymalı,” diye mırıldandı. Ardından 
yerinden kalkarak, “Clara!” diye seslendi. Az sonra otuz yaşların-
da, oldukça alımlı ve uzun boylu bir kadın içeri girdi. Piyanonun 
başındaki delikanlı ilk anda heyecandan genç kadının yüzüne ba-
kamamıştı bile. Bir süre sonra ürkerek gözlerini kaldırdığında se-
vecen ve yumuşak bakışlarla karşılaştı. Ev sahibi deminki heyeca-
nının etkisiyle, “Clara, bu delikanlıyı mutlak duymalısın,” diye 
karısını yanına oturttu. “Hamburg’lu genç dostumuz Johannes 
Brahms olağanüstü çalıyor.”

Böylece Ren Nehri kıyısındaki Düsseldorf kentinde, sakin bir 
eylül öğle üzerinde üçü ilk kez bir aradaydı: Clara, Robert ve Jo-

Düsseldorf’ta ilk karşılaşma ya da 
farklı bir önsöz denemesi
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hannes. Üçünün yaşamı, o günden sonra asla önceki gibi olmaya-
caktı...

* * *

Bu kitap XIX. yüzyılın müzik tarihine farklı bir açıdan, Clara’ 
nın gözünden bakmaya çalışıyor. Friedrich Wieck’in kızı olarak 
dünyaya gelip herkesin gıpta ettiği bir piyanist olarak yetiştirilen, 
Robert Schumann’ın karısı olabilmek için her zorluğa göğüs geren, 
Johannes Brahms’ın tutkuyla bağlandığı Clara. Yetmiş yedi yıllık 
yaşamı boyunca Avrupa’nın dört bir yanında çağdaşı Franz Liszt’in 
en önemli rakibi olarak gösterilen, tuşlarla buluştuğunda etrafında-
ki her şeyi unutan Clara.

XIX. yüzyılda toplum yaşamının her alanında etkileri günü-
müze dek devam eden değişimler yaşanırken müzik dünyası da 
yeniden şekilleniyordu. Solistlerin çağından, piyanonun çağından 
bahsedilmeye başlanmıştı. Bir yüzyıl önce sarayın ve soyluların is-
teklerine göre şekillenen dünyaya artık burjuvazi yön veriyordu. 
Clara bu değişimin en yakın tanığı olacaktı. Beethoven’ın 9. Senfo-
ni’sini henüz bestelemediği bir dünyaya gözlerini açmış, Mahler’in 
3. Senfoni’sini tamamladığı yıl yaşama veda etmişti. Küçücük bir 
kızken bozuk yollarda posta arabalarıyla başladığı konser gezileri-
ni, sonraları Avrupa’nın dört bir yanını kaplayan demiryolları üze-
rinde sürdürmüştü. Alışkanlıklar değişmiş, müzik anlayışı değiş-
miş, onun piyanoya bağlılığı değişmemişti.

* * *

Bu kitabı hazırlarken üç ayrı yaşamöyküsü yazma gayreti içi-
ne girmedim. Diğer ikisini Clara’nın dünyasına taşımaya çalıştım. 
1853-1856 yılları arasında yaşananları olabildiğince ayrıntılı ve 
değişik bakış açılarından vermeye gayret ettim. Çünkü bu süreç 
her üçünün yaşamında da çok belirleyiciydi ve bu süreçte yaşa-
nanlarla ilgili, bilmediklerimiz bildiklerimizden daha fazlaydı. 
Her üçünün kaleminden çıkmış günlükler, karşılıklı yazılmış 
mektuplar, daha önce hiçbir çalışmamda olmadığı kadar geniş bir 
yer tutuyor. Bu belgelerin neredeyse tamamı bu kitap için ilk kez 
Türkçeye çevrildi. Bu konuda Almanca metinler söz konusu ol-
duğunda, Yeşim Tükel Kılıç, Asuman Karakaya ve arkadaşım Alp 
Altıner’in yardımlarına başvurdum. Prof. Dr. Yeşim Gülşen-Par-
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man ve Mesut Çınar, değişik konularda kitabın daha eksiksiz ol-
ması için beni destekledi.

Bir yılı aşkın süren bu çalışmanın tamamlanabilmesini her za-
man olduğu gibi eşim Asu’ya borçluyum. Ona yalnızca İngilizce 
metinlerin çevirisini yaptığı için değil, hayatımın ışığı olduğu için 
de teşekkür etmek istiyorum. 

İstanbul, Ocak 2012
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Clara Wieck 15 yaşında, Julius Giere, 1835, litografi.
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12 Mayıs 1824 günü Leipzig’den ayrılan posta arabası-
nın yolcuları arasında iki çocuğuyla birlikte genç bir kadın 
yer alıyordu. Henüz üç aylık bile olmayan Viktor, olup bi-
tenlerden ve yolculuğun amacından habersiz annesinin ku-
cağında uyuyor olmalıydı. Ama bebeğin ablası Clara, annesi-
nin söylediklerinden dedesini görmeye gittiklerini anlamıştı; 
bir süre evden ve babasından ayrı kalacaklardı. Henüz beş 
yaşını tamamlamamış olan küçük kız yolculuk öncesi yaşa-
nanlardan gidişlerinin olağan bir ziyaret olmadığını çıkara-
bilmişti.

Son aylarda annesi ve babası sürekli kavga ediyor, Clara 
onları endişeli gözlerle izleyip susuyordu. Çoğunlukla ken-
disiyle ilgilenen dadısı Johanna Strobel ketum yaradılışlı bir 
kadın olduğundan etrafında fazla konuşan yoktu; bu yüzden 
Clara dört yaşını geçmiş olmasına rağmen tek bir sözcük et-
memişti. Bu durum önceleri anne ve babasını derin bir endi-
şeye düşürmüş, özellikle babası durumu fark ettiğinde aklını 
yitireceğini sanmıştı. Tüm umudunu bağladığı, herkesin gıp-
ta ettiği bir piyanist olarak yetiştirmeyi aklına koyduğu Cla-
ra’sının sağır olmasını kabullenemezdi. Bir süre sonra çocu-
ğun piyano sesine karşı duyarsız olmadığını anlamak baba-
nın yüreğine su serpmişti. Üstelik etrafındaki olaylara ilgisiz 
kalan ve ağzından tek bir sözcük çıkmayan Clara piyano 
başında bambaşka bir çocuk oluyor, kendisine öğretilenleri 

Friedrich Wieck
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akıl almaz bir hızla kavrıyordu. Zaten evin içinde en çok 
piyano sesi duyuyordu. Babası yalnızca ona değil, birçok öğ-
renciye ders veriyor, annesi de vaktinin büyük bölümünü 
piyano başında geçiriyordu. Clara o günlerde farkında olma-
sa da, Leipzig’in en tanınmış piyano öğretmeni ve piyano 
satıcısı Friedrich Wieck’in kızı olduğu için bu durum son 
derece olağandı. 

Friedrich Wieck, 18 Ağustos 1785’te Saksonya bölgesin-
de yer alan Torgau kenti yakınlarındaki Pretzsch’te dünyaya 
geldi. Av ru pa’da henüz taşlar yerinden oynamamış, düzeni 
değiştirmeye kararlı kalabalık Bastille’in kapısına dayanma-
mıştı. Wieck ailesi, Leipzig’den çok uzak olmayan küçük ka-
sabalarında ticaretle uğraşıyor, sakin bir yaşam sürüyordu. 
Yaşlı kıtanın ufkunda toplanmaya başlayan kara bulutların, 
fırtınayı onların olduğu bölgeye getirmesine daha zaman var-
dı. Küçük Friedrich kendisini bildiğinden beri müziğe büyük 
ilgi duyuyordu ancak ailede ona yol gösterebilecek biri yoktu. 
Son yıllarda babasının işleri giderek bo zulmaya başladığından 
oğlunun müzik dersi için para ayırması tümüyle imkânsız-
laşmıştı. On üç yaşına geldiğinde hayallerini gerçekleştirme 
şansına kavuşmuş, Leipzig’deki ünlü Thomas Ki li sesi’ne bağlı 
okula kabul edilmişti. Thomanerchor olarak anılan okul ko-
rosu civarın en yetenekli erkek çocuklarından oluşuyor, üye-
lerini hem müzik hem de diğer konularda eksiksiz yetiştiri-
yordu. Buluğ çağına dek koroda şarkı söyleyen çocuklar iyi 
bir şan eğitiminin yanı sıra temel müzik bilgisi alanında da 
dönemin en iyi öğretmenleriyle çalışma şansına erişiyorlardı. 
O tarihlerde pek çok kimse için bir anlam ifade etmese de, bir 
zamanların ünlü orgcusu Johann Sebastian Bach yirmi yedi 
yıl boyunca bu kilisede kantor yani müzik yöneticisi olarak 
çalışmıştı. Wieck’in gençlik yılları Bach’ın müzik dünyasında 
tanrılaşmaya başlayacağı bir dönem olacaktı.

Friedrich Wieck’in Thomas Kilisesi’ndeki günleri ne ya-
zık ki kısa sürdü. Çocukluğundan beri iyi olmayan sağlığı, 
Leipzig’de giderek kötüleşmiş, okul yöneticileri bu çok he-
vesli ama hastalıklı delikanlıyı daha fazla aralarında barın-
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dırmanın faydası olmayacağına karar vermişlerdi. Büyük 
umutlarla başlayan Thomanerchor macerası ancak altı hafta 
sürebilmişti. Friedrich Wieck’in önünde artık bir tek yol kal-
mıştı: lise eğitimini tamamlayarak üniversiteye kaydolmak 
ve geçimini sağlayabileceği bir işe sahip olmak. 

Lise eğitimi için gittiği Torgau’daki yıllar ailesinin maddi 
sıkıntısının en çok kendisini hissettirdiği dönemdi. Okumaya 
meraklı bu delikanlının imdadına kentin hayırsever aileleri 
yetişmişti. Hafta sonları onların evinde karnını doyuruyor, di-
ğer günler de genellikle kuru ekmekten oluşan öğün leri sıra-
sında pazar günü yiyeceği yemeğin hayalini kuruyordu. Mü-
zik tutkusundan da hâlâ vazgeçmiş değildi. Dönemin tanın-
mış piyano öğretmenlerinden Johann Peter Milchmeyer’in 
kentte olduğunu öğrenince hemen kapısını çalmış, aynı za-
manda çalgı yapımcılığıyla da uğraşan Mü nih’li ustadan bir-
kaç ders almıştı. 

Üniversite eğitimi için gittiği Wittenberg’de teoloji oku-
mayı seçti; ailesi bir din adamı olarak yaşamını daha kolay 
devam ettirebileceğini düşünüyordu. Delikanlı üniversite 
eğitimiyle birlikte müzisyen olma hayallerinin tümüyle geç-
mişte kalacağını hissediyor, elinden bir şey gelmiyordu. İs-
teksizce devam ettiği derslerden ancak geçecek kadar bir not 
alabilmişti. Bitirme sınavında elde ettiği derece, önemli mer-
kezlerde din adamı olarak çalışmasına yetecek gibi değildi. 
Kendi isteği doğrultusunda bir eğitim alamamış, ailesinin 
zoruyla tamamladığı teolojiyi meslek olarak seçmemişti. Ek-
meğini kazanmak zorunda olan, yirmili yaşlarının başındaki 
bir delikanlı için gerçekten zor bir durumdu.

Friedrich Wieck elindekilerle ne yapabileceğini düşü-
nürken içindeki öğretme isteğinin sesine kulak verdi. O yıl-
larda soylu ailelerin çocuklarını özel öğretmenler yardımıyla 
eğitmesi yaygın bir uygulamaydı. Özel öğretmenler kendi 
sorumluluklarındaki çocukları hemen her konuda eğitiyor-
du. Başta Latince ve Fransızca gibi yabancı diller geliyordu; 
bunun yanında genel kültür, matematik, edebiyat, resim 
dersleri de vardı. Ayrıca çocuğun sofrada nasıl davranması, 
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