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Bestecilerin doğum ve ölüm yıldönümleri tüm dünyada onla-
rın yaşamlarına ve yapıtlarına olan ilginin artmasında önemli etken 
oluyor. Kuşkusuz Fryderyk Chopin1 yalnızca böylesi yıldönümle-
riyle gündeme gelip sonrasında unutulacak isimlerden değil. Mü-
zik tarihinin en tanınan, yapıtları en çok dinlenen bestecilerinin 
başında geliyor. Ancak yaşamı hakkında bildiklerimiz, çoğunlukla 
19. yüzyılın romantik eğilimlerinin süzgecinden geçerek bize ula-
şan ve gerçeklerle pek de örtüşmeyen bilgilerden oluşuyor. Bu ne-
denle bestecinin 200. doğum yıldönümünde, olabildiğince kap-
samlı bir yaşamöyküsünün ülkemiz okurları için faydalı olacağına 
inanıyorum. 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında en büyük yardımı Varşova’ 
daki Narodowy Instytut Fryderyka Chopina’dan (Ulusal Fryderyk 
Chopin Enstitüsü) gördüm. Araş tırmalarım sırasında destek ver-
dikleri gibi, kitabın görsel yönden daha mükemmel olması için ar-
şivlerini de hiçbir karşılık beklemeden bana açtılar. Yaptıkları yar-
dımlar için tüm enstitüye ama özellikle Dr. Artur Szklener’e ve 
“imkânsız” sözcüğünün anlamını bilmeyen Monika Strugała’ya te-
şekkür etmek istiyorum.

Yine Monika Strugała vasıtasıyla tanıdığım Valldemossa Cho-
pin Derneği Başkanı Rosa Capplonch Ferra, bestecinin yaşamında 
çok önemli bir yer tutan bu manastırı her yönüyle bana tanıttı.

1. Bestecinin önadının nasıl yazılacağı yıllardır tartışma konusu olmuştur. Yakın za-
mana dek pek çok kaynak “Frédéric” şeklinde yazarken, son yıllarda Lehçe orijinal 
şeklini kullanıp “Fryderyk” yazma yönünde yaygın bir eğilim vardır. Müzik çevrelerin-
de en önemli başvuru kaynağı olarak kabul edilen The New Grove Dictionary of Music 
& Musicians, “Fryderyk Chopin” şeklinde yazdığı için bu kitapta da aynı yol izlenmiş-
tir. İlerleyen sayfalarda bestecinin yaşamöyküsünün ayrıntılarında onun vatanına bağ-
lılığı ortaya çıktıkça, bu uygulamanın doğruluğunun daha iyi anlaşılacağını umuyorum.

Önsöz



14

Yaşamını tümüyle tuşlara adayan, yalnızca piyano için yapıt-
lar üreten bir bestecinin dünyasına girebilmek, uzun yıllardır mü-
zikle uğraşan biri için bile o denli ko lay değildi. Bu konuda İdil 
Biret’le yaptığımız konuşmaların çok büyük katkısı oldu. Chopin’in 
tüm yapıtlarının kaydını gerçekleştiren bir isim olarak bestecinin 
piyanoya yaklaşımını daha iyi anlamamı sağladı.

Önceki çalışmalarımda olduğu gibi, bu kez de yardımlarını 
benden esirgemeyen Alp Altıner’e teşekkür ederim. Ama her za-
man olduğu gibi en büyük teşekkürü eşim Asu’ya borçluyum. Ki-
tabın yazılması fikrinden başlayarak, her konuda bana büyük des-
tek verdi. O olmasa, bu kitap olamazdı.

İstanbul, Ekim 2009
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“Yolculuğuma ne zaman başlamam gerektiğine bir türlü 
karar veremiyorum. Sanki bu kez evden tümüyle ayrılacak-
mışım gibi bir duyguya kapılıyorum. Sanki bu yolculuk beni 
ölüme götürecek. İnsanın hep yaşadığı yerlerden uzakta öl-
mesi ne acı olmalı. Son nefesimde en sevdiklerimin yüzü 
yerine, bir doktorun buz gibi yüzünü ya da yabancı bir hiz-
metçiyi görmek ne korkunç olurdu...”1

4 Eylül 1830 günü Fryderyk Chopin’in kaleminden bu 
satırlar dökülüyordu. Henüz yirmi yaşındaki delikanlı, arka-
daşı Tytus Woyciechowski’ye yazdığı mektupta uzun süre-
dir çıkmayı planladığı gezinin tarihini bir türlü belirleyeme-
mekten yakınıyordu. Ailesinden ayrılmak ona her zaman zor 
gelmişti. Henüz on beş yaşındayken, yaz tatili için bir ay ayrı 
kaldığında bile onları özlemiş, o zaman yaşadıklarını sonraki 
ayrılığa bir hazırlık olarak görmüş ve, “Sık sık, ileride evden 
bir aydan daha uzun bir süre ayrı kalmam gerekeceğini dü-
şünüyor, şimdiki ayrılığı onun bir prelüdü olarak görü yo-
rum,”2 diye yazmıştı. Ne yazık ki öngörüsü doğru çıkacak, 
ge lişen olaylar onun yaşamının büyük bölümünü yalnızca 
ailesinden değil, doğduğu topraklardan da uzak geçirmesine 
neden olacaktı. 

1. Hans Werner Wüst, Frédéric Chopin, Briefe und Zeitzeugnisse, Ein Portrait, Bouvier 
Verlag, 2007, s. 46.
2. Agy., s. 26.

Yaşamöyküsüne Prelüd
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Vatan hasreti, bir türlü iyileşemeyen bir hastalık ve ku-
sursuz piyano çalış: Chopin adının günümüzde çağrıştırdık-
larını bu sözcüklerle özetleyebiliriz. Piyano çalışıyla kendine 
hayran bıraktığı Parisli hanımlardan biri onun için, “Chopin 
tüm yaşamı boyunca ölüyordu,” ifadesini kullanmış, bir di-
ğeri ise bestecinin son yıllarının ayrılmaz parçası haline ge-
len hastalığını, “Çok zarif öksürürdü,” diye tanımlamıştı.1 
19. yüz yıl romantizminin 20. yüzyıla aktardığı bu bakış açı-
sı geniş kitleler için hâlâ geçerliliğini korumakta. 

Viyana Kongresi sonrasında Avrupa’ya zorla kabul etti-
rilmek istenen siyasi yaşamın neden olduğu çalkantılar, kıta-
nın dört bir yanında olduğu gibi Polonya’da da uzun süreli 
karışıklıklara neden olmuş, bu süre boyunca doğduğu top-
raklardan uzak kalan besteci için ülkesine duyduğu özlem 
yaşamını etkileyen olayların başında yer almıştı. 19. yüzyılın 
ilk elli yılında Avrupa haritasının geçirdiği değişimlerin Po-
lonya için taşıdığı önemi tam olarak anlamadan, Chopin’in 
vatan hasretinden söz etmek doğru olmaz. Bestecinin çekti-
ği onca sıkıntının temelinde, Çarlık Rusya’sının bir toplumu 
yok sayma girişimlerine karşı çıkması ve bu uğurda ülkesini 
işgal eden güçlerin isteklerine boyun eğmeme direnci yat-
maktadır.

19. yüzyılın en gözde çalgısı piyano, 1800’lü yılların or-
talarına doğru sayıları hızla artan solistlerin Avrupa’nın dört 
bir yanında verdiği konserler yardımıyla büyük bir popüler-
lik kazanmıştı. Aslında bu gelişmede, şekillenmekte olan 
yeni toplum düzeninin ya da bir başka ifadeyle burjuva alış-
kanlıklarının önemli payı vardı. Evlerin vazgeçilmez mobil-
yaları arasına giren piyanolar, kısa zamanda konser organiza-
törlerinin de baştacı oldu. Konser organizasyonları, konser 
dinleme alışkanlıkları ve programların içeriği büyük bir de-
ğişim içine girmişti. Solistlerin kitleleri etkilemesi, becerile-
rinin sınır tanımaması, piyanonun olanaklarının sonuna dek 

1. Dieter Hildebrandt, Pianoforte, Der Roman des Klavier im 19. Jahrhundert, dtv, 
Bärenreiter, 1988, s. 129.
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zorlanması, dinleyenleri olduğu kadar çalanları da etkisi altı-
na alıyordu. Böylesi bir ortamda, tüm yaşamı boyunca yak-
laşık otuz kez halk önüne çıkan Chopin’in piyano çalışıyla 
adından söz ettirebilmesi üzerinde durulması gereken bir 
konudur. Sanatçının tüm yaşamı boyunca verdiği konser sa-
yısı, yakın arkadaşı Franz Liszt’in aynı tarihlerde neredeyse 
bir ayda gerçekleştirdiği dinleti kadardır. Chopin piyano çal-
mayı seviyor ama bunu başkalarının önünde, onların merak-
lı bakışları altında bir çeşit gösteriye dönüştürmekten hoş-
lanmıyordu. Ancak yaşamının sonlarına doğru, seyirci önün-
de çalmak istememesi müzikseverlerin daha çok ilgisini çek-
meye başlamış, ender olarak verdiği konserlerde salonda yer 
bulabilmek başlı başına bir sorun olmuştu. Geniş kitleleri asıl 
ilgilendiren, her zaman olduğu gibi, sahnede duydukları de-
ğil o kimsenin adı etrafında oluşturulan söylentilerdi. 

Chopin piyano için bestelediği yapıtlarıyla çalgının geliş-
mesine büyük katkı sağlamıştır. Bunu yaparken tuşlardan elde 
edeceği tınının her zaman “piyano gibi” olmasına özen göste-
riyordu. Çalgısını bir orkestraya dönüştürmek ona göre değil-
di. Piyano tekniğinin gelişmesi için son derece bilinçli bir şe-
kilde bestelediği etütler, çalgının ifade gücünü doruğa çıkar-
mak amacıyla kaleme aldığı mazurkalar, noktürnler ve diğer 
parçalar hep aynı amaca, piyanodan, piyanoya yakışır bir tını 
elde etmeye yönelikti. İlk konserinden başlayarak yaşamının 
sonuna dek karşılaştığı “piyanodan yeterince güçlü ses çıkara-
mıyor” eleştirisi, aslında onun çalgısına bakış açı sının sonu-
cuydu. O dönem piyanoları henüz günümüzdeki çalgıların 
yapısal özelliklerine sahip olmadığı için güçlü ses çıkarmaya 
çalışmak, çıkan sesin tınısını değiştiriyor ve Chopin’in arzula-
dığı tını aniden kayboluyordu. “Çok zarif öksüren” birinin 
parmaklarından vahşi sesler çıkmasını beklemek olanaksızdı.

Bu kitabın amacı, Chopin’in yaşamöyküsüne yerleşmiş 
kalıpların dışında bir yaklaşım getirebilmek. Babasının Fran-
sa’da başlayan yaşamıyla, onun aynı ülkede noktalanan ya-
şamöyküsünün tüm detaylarını gözler önüne serebilmek.





Nicolas Chopin



Mikołaj [Nicolas] Chopin, Chopin’in babası. Ambroz.y Mieroszewski’nin (1829) 
yağlıboya tablosunun, Jan Zamoyski tarafından 1969’da yapılan kopyası.  

Muzeum Fryderyka Chopina Koleksiyonu.
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1736 yılında, Polonya Kralı I. Stanisław ikinci kez taht-
tan indirilip ülkesi dışında yaşamaya zorlandığında, dönemin 
Fransa Kralı XV. Louis onu Lorraine dükü ilan ederek ömrü-
nün son otuz yılını Fransa’da geçirmesini sağladı. Kral Sta-
nisław’ın 1709 yılından beri süregelmekte olan iktidar savaşı 
ve sonuçları, yalnızca 18. yüzyılın siyasi yaşamına değil, aynı 
zamanda farkında olmadan müzik tarihine de et ki edecekti. 
Kral Stanisław, 1704 yılında çıktığı Po lonya tahtından 1709’da 
çekilmek zorunda kalmış, Rusya’nın desteğiyle II. August’un 
yönetimi ele geçirmesinden sonra yirmi yıldan fazla sürgün-
de yaşamıştı. Bu süre içinde kızını Fransa Kralı XV. Louis ile 
evlendirmiş, 1733’te yeniden hükümdar olma şansını yaka-
ladığında, damadından gerekli desteği görememiş ve yalnız-
ca Lorraine dükü olarak yaşamını Fransa’da tamamlamasına 
izin verilmişti.

Kral Stanisław’ın Fransa’ya yerleşmesi, kendisine bağlı 
Polonyalı soyluları da onun peşinden sürüklemişti. Stanisław’ 
ın yönetiminde Lorraine kısa zamanda önemli bir gelişme 
göstermiş, başta Nancy olmak üzere bölgedeki kentlerin he-
men tümünde kültürel anlamda bir canlanma yaşanmış, kra-
lın 1766’da ölmesinin ardından bölgede bulunan Polonyalı 
soylular varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdi. Nancy 
yakınlarındaki Marainville köyünde bulunan görkemli şato-
nun sahibi Kont Michał Pac da bölgeye yerleşen Polonyalı 
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soylulardandı. Kont, şatonun yönetiminde kendisine yardım-
cı olmak için bir başka Polonyalıyı, Jan Adam Weydlich’i gö-
revlendirmişti. Polonya ve Fransa’nın, Lorraine bölgesinde 
böylesine iç içe geçmiş olması müzik tarihinde önemli bir iz 
bırakacaktı ve bu izin başlangıç noktasındaki isim François 
Chopin idi.

François Chopin, Marainville’de Kont Pac’ın şatosuna yi-
yecek sağlayan köylülerden biriydi. Adının, yıllarca sonra Po-
lonya’da dünyaya gelecek torunu sayesinde müzik tarihinde 
anılacağından habersiz, sahibi bulunduğu şarap bağlarıyla uğ-
raşıyor ve tahta oyuncak yapımıyla ilgileniyordu. 1771 yılın-
da dünyaya gelen oğlu Nicolas Chopin, babası şa toya gittiğin-
de çoğunlukla yanında bulunuyor, zeki davranışlarıyla herke-
sin dikkatini çekiyordu. Şatonun kâhyası Jan Adam Weydlich, 
1780’lerin başında on yaşına basan bu zeki delikanlının eğiti-
mini üstlenmiş, ailesinin yanında elde edemeyeceği bilgileri 
şatoda kalarak almasını sağlamıştı. Karısıyla birlikte çocuğun 
eğitimine büyük önem veriyorlar, temel bilgilerin yanında 
müzik sevgisi de aşılamaya çalışıyorlardı. Bir süre sonra Nico-
las Chopin hem edebiyata tutkuyla bağlanmış hem de olduk-
ça iyi düzeyde keman ve flüt çalmaya başlamıştı; yaşamından 
memnundu. Baba François Chopin de bu durumdan şikâyetçi 
değildi. Kısıtlı bütçesiyle, oğluna Weydlich’lerin sunduğu gibi 
bir eğitim vermesine olanak yoktu.

1787’ye gelindiğinde, Kont Pac şatoyu satıp Polonya’ya 
dönme kararı alınca, doğal olarak en yakın yardımcısı konu-
mundaki Jan Adam Weydlich de onunla birlikte yola çıkma 
hazırlıklarına başlamıştı. Ancak Marainville’i terk edecekle-
rin arasına, o tarihlerde on altı yaşına basmak üzere olan Ni-
colas Chopin’in de katılacağı kimsenin aklına gelmemişti. 
Tüm vaktini geçirdiği şatodaki yaşam eskisi gibi olmayacağı 
için, delikanlı kendi ailesinden daha yakın bulduğu Polonya-
lılarla birlikte onların ülkesine gitmekte kararlıydı. Bu konu-
da anne ve babasının rızasını alıp almadığı günümüze dek 
kesin olarak saptanamamakla birlikte, daha sonra yaşanan ba-
zı gelişmeler, bu yolculuğun Nicolas’yı öz ailesinden tümüy-
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le kopardığını, delikanlının ülkeyi terk ederken tüm geçmişi-
ni geride bırakarak yepyeni bir ülkeye göç ettiğini gösteriyor.

Böylece Nicolas Chopin’in yaşamında yeni bir sayfa 
açılmıştı. O tarihlerde Varşova, özellikle küçük bir kasaba-
dan gelen bu delikanlı için tümüyle farklı bir dünyaydı. Dö-
nemin büyük Avrupa başkentlerinde olduğu gibi, aralarında 
Rusların, Almanların, Musevilerin ve hatta Türklerin de bu-
lunduğu farklı coğrafyalardan gelmiş karmaşık bir toplum 
yapısı vardı. Kent merkezinde geniş ve gösterişli caddeler 
üzerinde görkemli şatolar ve kiliseler yan yana dizilmişti an-
cak kenar mahallelere gidildikçe yoksulluğun izleri hemen 
kendini hissettiriyordu.

Nicolas Chopin tümüyle yabancısı olduğu bu kente alış-
makta fazla zorluk çekmedi. Weydlich ailesi, artık kendilerin-
den biri gibi gördükleri delikanlıyı korumaları altında tutma-
ya devam ettiler. Ayrıca Kont Pac da, tıpkı Fransa’da olduğu 
gibi gerektiğinde desteğini esirgemiyordu. Varşova’ya yerleş-
tikten sonra Nicolas Chopin, Fransa’da kalan ailesiyle haber-
leşmenin yollarını aramaya başladı. Yazdığı mektupların ya-
nıtsız kalması onu endişelendiriyordu. Ülkesinden ayrılırken 
ailesinin fikrini önemsemese de, onlardan tümüyle kopmak 
istemiyordu. 15 Eylül 1790 günü Fransa’ya bir mektup daha 
gönderdi.1 Delikanlı bir süredir yazdığı mektupların ya nıtsız 
kaldığından yakındıktan sonra, gelecek aylarda doğduğu top-
raklara bir gezi yapmak ve Kont Pac’ın yarım kalan bazı işle-
rini takip etmek istediğini belirtiyordu. İki yılı aşkın bir süredir 
ailesinden haber alamamanın hem kendisini hem de Weyd-
lich’leri fazlasıyla endişelendirdiğini, ayrıca Bayan Weydlich’in 
de birçok kez onlara yazdığını ekliyordu. Delikanlı ayrıca, 
1789 yılında Fransa’da yaşananlardan sonra ülkeden çelişkili 
haberler geldiğini, on sekiz yaşını aşan herkesin askere çağı-
rıldığı bilgisinin doğru olup olmadığını merak ettiğini bildiri-
yordu. Bir Fransız vatandaşı olarak bu durum onu da yakın-

1. Bu belge, Nicolas Chopin’in Polonya’dan ailesine yazdığı düşünülen mektuplar 
içinde elde kalan tek örnektir.
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dan ilgilendiriyordu. Anne ve babasının verecek leri bir yanıt 
onu her yönden meraktan kurtaracaktı.

Ancak Nicolas Chopin’in beklediği yanıt bir türlü eline 
geçmedi. Belki bu nedenle, belki de olayların gelişimi sonu-
cunda, delikanlı Fransa’ya yapmayı düşündüğü geziyi gerçek-
leştirmedi. 1814 yılında, babası François Chopin’in ölümü-
nün ardından düzenlenen miras belgesinde tüm malın iki kız 
kardeş arasında paylaşılması ve belgede Nicolas Chopin’in 
öldüğü yönünde bir not bulunması, ailenin, delikanlının ül-
keyi terk etmesinin ardından onu yaşamlarından tümüyle çı-
karmaya ve asla affetmemeye kararlı olduğunu gösteriyor.1

Nicolas Chopin, Varşova’da yaşamını devam ettirebil-
mek için iş aramaya koyuldu. Ülkesinde Polonyalıların hizme-
tinde çalışan delikanlı, bu kez de bir Fransız’ın işlettiği tütün 
fabrikasında memur olarak çalışmaya başladı. Sanki kaderi 
ona, tüm yaşamının bu iki ülke arasında gidip geleceğini, her 
ikisinden de kesin bir kopuş olamayacağını hatırlatmak ister 
gibiydi. Bazı kaynaklarda Nicolas Chopin’in fabrikadaki göre-
vinin kitaplık memurluğu olduğu yönünde bir bilgiye rastlan-
maktadır.2 1793 yılına gelindiğinde Polonya’nın siyasi yaşamı 
bir kez daha karışmış, bu karışık ortam Nicolas Chopin’in 
yaşamında da köklü değişiklikleri beraberinde getirmişti.

Tarih boyunca Polonya’nın yaşadığı siyasi karmaşanın 
temellerine bakıldığında, ülke yönetiminde söz sahibi olan 
soyluların ve büyük toprak sahiplerinin, kendilerine tanınan 
hakları kimi zaman sorumsuzca kullanmasının yattığı görü-
lür. Yüzyıllar boyunca ülkenin yönetiminde en önemli organ 
olarak kabul edilen Sejm (Ulusal Meclis), soyluların bir araya 
gelmesiyle oluşuyordu. Her üyenin eşit olduğunu vurgula-
mak için, başlangıçta sembolik bir hak olarak üyelere tanınan 
liberum veto (karşı oy hakkı) zaman içinde meclisi çalışamaz, 
ülkeyi de yönetilemez hale getirdi. Meclis üyeleri, kendi çı-

1. Tadeusz A. Zieliński, Chopin, sein Leben, sein Werk, seine Zeit, Almancaya çeviren: 
M. Homma, M. Brockmann, Schott Music, 2008, s. 15-17. 
2. Agy., s. 17.
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karlarıyla ters düşen her tasarıyı engellemeye başladılar. 
Meclisin bu zayıf noktasını çok iyi kullanan yabancı güçler, 
başta Rus çarları, kendi çıkarlarına ters düşen durumlarda, 
işbirliği içinde oldukları soylular yardımıyla Polonya’yı tam 
bir kaos ortamına sürükleyebiliyorlardı. 18. yüzyıl boyunca 
Polonya Krallığı seçimlerinin büyük çekişmelere sahne olma-
sı da bu uygulamanın bir sonucuydu.

1764 yılında tahta çıkan II. Stanisław August Poniatows-
ki, yönetimdeki tıkanmışlığın önünü açabilmek için bazı re-
formlara girişti. Ancak Rusya’nın müdahalesi gerekli düzen-
lemelerin yapılmasını bir kez daha engelledi. Buna karşılık 
yine Rus baskısıyla, ülkedeki dinî azınlık konumundaki Pro-
testan ve Ortodokslara, Katoliklerle eşit haklar sağlanması-
nın önü açılmıştı. Bu karar, bir grup Polonyalı din adamının 
krala karşı bir direniş örgütlemesine neden oldu ve Bar Kale-
si’nde, Bar Konfederasyonu adıyla bir oluşuma gidildi. Doğal 
olarak ülkenin içindeki bu bölünme yabancı güçlerin işini 
kolaylaştırdı ve 1772 yılında Polonya topraklarının üçte biri, 
Rusya, Avusturya ve Prusya arasında paylaşıldı. 

Ülkede büyük sarsıntı yaratan bu gelişme, Kral II. 
Stanis ław August’u reform hareketlerinden vazgeçirmedi. 
1770’li yıllar boyunca köylülerin üzerindeki baskılar olabil-
diğince hafifletildi, liberum veto’nun sorumsuzca kullanıl-
masının önüne geçildi ve 1791’de tümüyle kaldırıldı. Ülke-
de gerçek anlamda özgürlükleri ön plana çıkaran bir yöneti-
mi benimseme yönünde önemli adımlar atılmaya başlandı. 
Soylularla diğer kesimler arasındaki eşitsizlik ortadan kaldı-
rıldı. Ancak yapılanlar bir kez daha Rusya için tehdit anla-
mına geliyordu. Hakları ellerinden alınan birtakım Polonya-
lı soyluların da yardımıyla, Rus ordusu 1792 yılında ülkeyi 
işgal etti ve 1793’te Polonya toprakları ikinci kez paylaşıldı.

Bu gelişme ülkedeki yaşamı derinden etkilemişti. Nico-
las Chopin’in çalıştığı tütün fabrikası yaşanan olaylar karşı-
sında kapanmak zorunda kaldı; Fransız olan sahibi ülkesine 
dönme hazırlıklarına başladı. Nicolas Chopin bu kez doğdu-
ğu topraklara dönme kararındaydı. Ancak yakalandığı ağır 
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