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Bach’ın yaşamı ve eserleri üzerine bir kitap yazma fikri yakla-
şık yirmi yıl önce oluşmaya başlamıştı. 2000 yılının bestecinin iki 
yüz ellinci ölüm yılı olması, Türkçede onun hakkında yazılmış ya 
da çevrilmiş neredeyse hiçbir kaynağın bulunmaması beni böylesi-
ne iddialı bir çalışma yapma konusunda yüreklendirmişti. Hazırlık 
süreci umduğumdan uzun sürmüş, kitap ancak 2001 başında raf-
lardaki yerini alabilmişti. O yıldan beri üzerinde hiç düzeltme ya 
da ek yapmadan üçüncü baskıya ulaştı.

Aradan geçen sürede Barok dönem müziği ve diğer bestecile-
rin yaşamlarını inceledikçe Bach’a olan hayranlığım iyice arttı. Yıl-
lar önce yazdıklarımı gözden geçirmek, elinizde tuttuğunuz bu 
kitabı çok daha eksiksiz hale getirmek istedim. Özellikle tarihsel 
süreci, Reform hareketi ve Otuz Yıl Savaşları’nı kapsayacak şekil-
de geliştirmek için çok araştırma yaptım. Ancak bir süre sonra bu 
gayretimi, Beethoven’ın Fidelio’yu düzeltme çabasına benzettim. 
Ünlü besteci ilk ve tek operası başarı kazanmayınca yapıtı iki kez 
gözden geçirmiş, son düzeltmeleri yaptığı günlerde, on yıl önce 
yazdıklarıyla uğraşmasını, “eski bir şatonun ıssız duran yıkıntılarını 
onarmak,” diye tanımlamıştı. Bu nedenle ben de yaklaşık yirmi yıl 
önce Bach hakkında yazdıklarımı büyük oranda olduğu gibi bırak-
maya, eski şatonun yıkıntılarından yeni bir yapı oluşturmamaya 
karar verdim. Yalnızca 2006’da yayımlanan, Müziği Yaratanlar / 
Barok Dönem kitabından bazı bölümleri buraya aldım. Bu eklerin 
en önemlisi tarih boyunca klavyeli çalgılarda akort yöntemlerinin 
nasıl değiştiği konusuyla ilgili; böylece Bach’ın Das Wohltemperier-
te Klavier (İyi Düzenlenmiş Klavye) başlıklı yapıtının müzik tari-
hindeki yerinin çok daha anlaşılır olduğuna inanıyorum. Ayrıca 
Kutsal Kitap metinlerinin tümünü Kitabı Mukaddes Şirketi’nin 
2001’de yayımladığı yeni çeviriden kullandım. 

Genişletilmiş dördüncü baskıya önsöz



16

Kitabın ilk baskısı için yazdığım önsözde teşekkür ettiğim ki-
şilerin hepsine katkıları için minnettar olduğumu bir kez daha be-
lirtmek isterim. Ancak bu yeni baskıda tüm nota örneklerini ve 
şemaları tekrar düzenleyen, güncelleyen ve görsel yönden çok 
daha anlaşılır kılan sevgili arkadaşım İpek Mine Sonakın’a özellikle 
teşekkür etmek istiyorum. Müziği Yaratanlar / Barok Dönem kita-
bını birlikte yazdığımız süreçte onun titiz çalışma yöntemlerinden 
çok faydalanmış ve çok şey öğrenmiştim. İpek’in katkısıyla bu ki-
tap da özellikle görsel bakımdan biraz daha gelişti.

Kitabın genişletilmiş baskısını okuyucuyla buluşturma konu-
sunda hiç tereddüt etmeyen Can Yayınları’na ve Sırma Köksal’a, 
müzik tarihi üzerine yazma konusunda beni ilk kitabımdan beri 
yılmadan destekleyen sevgili eşim Asu’ya sonsuz teşekkürler...

İstanbul, 2017 



BACH’IN YAŞAMI
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Otuz Yıl Savaşları’nı izleyen yıllardı. Savaşın yaraları 
henüz sarılmaya başlamıştı. 1648 yılında imzalanan West-
phalia Barışı, Avrupa’da yeni bir düzeni de beraberinde geti-
riyordu. Yüzyıllardır süren mezhep çatışmaları bir anlamda 
sonuca ulaşmış, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nda 
Katolikliğin yanı sıra, Lutherci ve Kalvenci inanış resmen 
tanınmıştı. Fransa, Avrupa’daki en önemli güç konumuna 
gelirken, üç yüz elli küçük devletten oluşan Almanya, tam 
anlamıyla bir parçalanmışlık içindeydi. Almanya’yı oluştu-
ran prensliklerde maddi ve manevi büyük yıkımlar birbirini 
izliyordu. Pek çok kentte nüfus yarı yarıya azalmış, ekono-
mik yaşam adeta durma noktasına gelmişti. Ancak, dev bir 
eserin sessiz sedasız sonuçlanmak ve kendini taçlandırmak 
üzere olduğunun kimse farkında değildi. Yüzyılı aşkın süre-
dir Almanya’nın Thüringen ve Saksonya bölgesindeki şehir-
lerde “müzik işçileri” olarak çalışan bir aile, zaman içinde 
oluşturdukları piramidi neredeyse tamamlamışlardı. Pirami-
din tepe noktasını oluşturacak son taş da 21 Mart 1685 günü 
yerine yerleşti. Böylece, yüzyıllardır çeşitli kentlerde kantor-
luk, orgculuk, borazancılık ve saray müzikçiliği gibi görev-
lerde bulunan, o dönemde adları neredeyse “müzikçi” keli-
mesinin yerine kullanılan bu aile müzik tarihinin temeline 
yerleşti. Yüzyıl içinde sabırla oluşturulan bu dev yapı tüm 
müzikal birikimini zirveye taşımış ve en genç üyesi sayesin-

Yüzyılda kurulan piramidin 
tepe noktası
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de ölümsüzlüğü yakalamıştı. Tüm aile üyeleri gibi müzikle 
uğraşacağına kesin gözüyle bakılan bu bebek, âdet olduğu 
üzere doğumundan iki gün sonra 23 Mart’ta vaftiz edildi ve 
yine adet olduğu üzere bebeğe vaftiz babalarının isimleri ve-
rildi: Johann Georg Koch ve Sebastian Nagel’in ön isimlerini 
alan bu erkek bebek, kilise defterine JOHANN SEBASTIAN 
BACH olarak kaydedildi. 

Johann Sebastian’ın yaşamöyküsünü anlatmaya, nesiller 
boyu müzisyen yetiştiren Bach ailesinin öyküsüyle başlamak 
istiyoruz; çünkü müzik tarihinde böylesine uzun bir süre, 
hemen tüm üyeleriyle, müzikle bu denli iç içe olmuş bir ai-
leye rastlamak oldukça güç.

Veit Bach, Wechmar’lı değirmenci

Bach ailesinin ilk üyesi olarak kabul edilen Veit (Vitus) 
Bach’ın, XVI. yüzyılın başlarında Luther’in öğretisine inan-
dığı için Macaristan’dan kaçıp Almanya’daki Wechmar kasa-
basına yerleştiği sanılmaktadır. Şimdiye dek yazılmış en kap-
samlı Bach biyografilerinden birini kaleme almış olan Albert 
Schweitzer’e göre, Veit Bach’ın Almanya’dan Macaristan’a 
gidip, bir süre sonra geri dönmüş olması kuvvetli bir olasılık-
tır.1 Bu yer değiştirmelerin temelinde dinî baskıların ve 
1500’lü yıllarda başlayan mezhep çatışmalarının rol oynadı-
ğına inanılıyor. Veit Bach’ın yerleştiği Wechmar, Thüringen 
bölgesinde Gotha yakınlarında ve Weimar kentine yaklaşık 
elli kilometre uzaklıkta küçük bir kasabadır. Burada değir-
menciliğe başlayan Veit Bach, un öğütürken gitar çalarak 
değirmenin çarklarından çıkan seslere adeta eşlik edermiş.2 
Onun oğlu olan ve Gotha’da borazancılık yapan Hans Bach, 
ailenin müzikle uğraşan ilk üyesi olarak kabul ediliyor. O 
tarihten sonra, Alman prensliklerinin hemen hepsinde mü-

1. Albert Schweitzer, Johann Sebastian Bach, Breitkopf & Härtel, 10. Baskı, 1979, 
s. 84.
2. Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Breitkopf & Härtel, Cilt I, 9. Baskı 1993, s. 7.



21

zikle uğraşan bir Bach’a rastlanır, bazı bölgelerde aile adı 
“müzikle uğraşan kimse” anlamında kullanılır olmuş. Aslın-
da kilise kayıtlarını incelediğimizde X. yüzyıla dek Bach’ların 
izine rastlamak mümkün; 1500’lü yılların başlarında, Tho-
mas Münzer’in önderliğindeki “Köylü Savaşları”nda da yine 
Bach ailesinin üyeleriyle karşılaşıyoruz. 1735 yılında, Jo-
hann Sebastian Bach aile üyelerinin tümünü kapsayan bir 
soyağacı hazırlamış ve kendinden önce yaşayan akrabaları-
nın bazı eserlerini gözden geçirmişti.

Zaman içinde oldukça geniş bir bölgede yaşamaya baş-
layan Bach’ların en önemli özelliklerinden biri, her yıl mut-
laka bir araya gelerek hasret gidermeleri ve aile içi bağları 
daima canlı tutmalarıydı. Hepsi müzikle uğraştıkları ve 
inançlarına sıkı sıkıya bağlı oldukları için bir koral söyleye-
rek başlayan bu büyük toplantılar daha sonra neşeli bir ha-
vada devam eder ve hep bir ağızdan söylenen halk şarkılarıy-
la son bulurdu.

1626 yılında ölen Hans Bach’ın büyük oğlu Christoph 
Bach, aile içinde aldığı müzik eğitiminin ardından Weimar 
Sarayı’nda müzisyen olarak çalışmaya başlamış, daha sonra 
aynı görevi Erfurt ve Arnstadt’ta sürdürmüştü. 22 Şubat 1645 
günü dünyaya gelen ikiz oğullarından Johann Ambrosius’u di-
ğer Bach’lardan ayıracak bir özelliği, o tarihlerde doğal olarak 
kimse fark etmedi: Johann Ambrosius’un ileriki yıllarda doğa-
cak oğlu, tüm ailenin adını ölümsüzleştirecekti.

Johann Ambrosius Bach’ın yaşamının ayrıntılarına gir-
meden, o dönemdeki sosyal yapıyı, tarihî olayların akışı içe-
risinde bir kez daha gözden geçirmenin yararlı olacağına 
inanıyoruz. Böylece kitabın sonraki sayfalarında gelişen 
olayların perde arkasını daha net bir şekilde görebilme şan-
sımız olabilir. Yapmak istediğimiz kuru bir tarih dersinden 
çok, dünyayı derinden etkileyen köklü değişimleri kısaca ha-
tırlamak.
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Feodal dünyanın yıkılışı1 

Genel bir değerlendirmeyle Reform hareketini, burjuva-
zinin feodal yapıya ilk başkaldırısı olarak tanımlayabiliriz. 
Bach’ların tarihi, bir anlamda Reform hareketinin evrelerine 
paralel olarak gelişir. Yukarıda değindiğimiz gibi, Veit Bach’ın 
Wechmar’a yerleşmeden önceki yer değiştirmelerinin başlıca 
nedeni, Luther yandaşlarının uğradığı takipler ve sürülmeler-
di. Bu kitap boyunca inceleyeceğimiz dönem tümüyle, Lut-
herci hareket sonrasında oluşan Avrupa’yı kapsamaktadır.

MS 800 yılında kurulan ve zaman içinde Kutsal Roma-
Germen İmparatorluğu olarak anılmaya başlayan hüküm-
darlık, temelinde Katolik kilisesi ile imparatorun uyumlu 
birlikteliğine dayanıyordu. Zaten Frank Kralı I. Karl ya da 
Charlemagne, papanın elinden taç giydiğinde asıl amaç, 
Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortadan kal-
kan imparatorluk unvanının yeniden geçerlilik kazanmasıy-
dı. Yüzyıllar içinde kilise ve devlet sık sık üstünlüğü ele ge-
çirmek için mücadeleye girişti ama bu mücadele 1500’lü 
yıllarda Martin Luther’in önderliğindeki Reform hareketiyle 
yepyeni bir boyut kazanacaktı.

Reform’un başarıya ulaşmasındaki en önemli nedenler-
den biri, bu harekete destek veren soyluların maddi gücüy-
dü. Gerçekten de feodal düzenin destekçisi olan Katolik ki-
lisesi en büyük toprak sahibiydi. Ayrıca kiliseye ödenen pa-
ralar ruhban sınıfının gereksinimi ve katedrallerin süslenme-
si için harcanıyordu. Burjuvazi bir yandan katı Katolik öğre-
tisinin yerine koyabileceği yeni bir manevi dayanak ararken, 
soyluların amacı uçsuz bucaksız kilise topraklarının bir kıs-
mına sahip olabilmekti.

XVI. yüzyıl başlarında Almanya, imparatora bağlı kü-
çük prensliklerden oluşuyordu. Prensler vergi topluyor ve 
kendi ordularını besliyorlardı, ayrıca sık sık topraklarını ge-

1. Bu bölüm büyük oranda Server Tanilli’nin, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası (Adam 
Yayınları,1998) adlı eserinden faydalanılarak kaleme alınmıştır.



23

nişletmek için birbirleriyle savaşıyorlardı. Kırsal kesimdeki 
köylüler prenslere bağımlıydı, kentlerde yaşayan esnaf da 
belirli loncalar oluşturmuştu. Dokumacılık ve maden sana-
yii belirli bir gelişme göstermişti, ama tüm sermayeyi yön-
lendirecek tek bir iktisadi merkez yoktu. Köylüler elde ettik-
leri ürünün ancak yüzde otuzuna sahip olabiliyor, geri kalan 
kısım prens, kilise ve imparatorluk arasında bölüşülüyordu.

Böylesi bir ortamda ve Bach’tan yaklaşık iki yüz yıl önce 
dünyaya gelen Martin Luther, babasının karşı çıkmasına al-
dırmadan teoloji okudu. Luther’den önce de kilisenin katı 
tutumunun değişmesi gerektiği çeşitli çevrelerde dile getiri-
liyordu. Özellikle kitap basımının hızla artması ve İncil’in 
halkın anlayacağı dile çevrilmeye başlaması Reform hareke-
tinin altyapısının oluşmasında etkili olmuştu. Luther’in çe-
virisinden önce Almanya’da yirmi İncil çevirisi olması, bu 
bilinçlenmenin boyutlarını açıkça ortaya koyuyor. Luther’in 
protestosunun ayrı bir mezhep halini alması ve din savaşla-
rının durulması için, Avrupa oldukça uzun bir süre bekle-
mek zorunda kalacaktı. Köylü ayaklanmalarıyla başlayan 
çatışmalar belirli aralıklarla yüz yılı aşkın bir süre devam 
edecek ve yaşlı kıta, Otuz Yıl Savaşları’nın ardından gelen 
Westphalia Barışı ile bir süre için siyasal olarak durulacak, 
mezhep çatışmaları azalacaktı. Uzun yıllar süren savaşlar 
hemen tüm prenslikleri zor duruma sokmuştu. Bu durum 
pek çoğunu, sarayında çalıştırdığı müzikçilerin sayısını azalt-
maya zorlamıştı. Ne de olsa müzik prensler açısından bir 
gereksinim olmaktan çok maddi güç gösterisiydi. Prens sa-
raylarındaki işlerini kaybeden müzisyenler, içlerinde Bach 
ailesinin pek çok üyesi de bulunuyordu, kiliselerde orgcu ya 
da kilise okullarında kantor, yani müzik eğitmeni olarak ça-
lışmaya başladı. Johann Sebastian Bach’ın yaşamı da prens 
sarayları ve kilise kurumları arasında geçecekti. Besteci, ya-
şamı ve eğitimi boyunca pek çok kez kent meclisi, kilise yö-
netimi ve soylu prenslerin isteklerini yerine getirmek için 
çalışacak ya da onların çeşitli kaprislerini göğüslemek zorun-
da kalacaktı.
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