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ÖNSÖZ 

Bu çalışma, yaşadığı dönem olan Elizabeth Çağı İngiltere'sinden bugüne dek 

geçerliliğini hiç yitirmemiş olan ünlü yazar William Shakespeare'in, müzik ve metin 

ilişkisi kapsamında eserlerinin incelenmesi ve metinlerindeki müzikal referansların 

araştırılmasına dair analizleri içermektedir. Shakespeare denilince akla gelen sayısız 

metin ve yüzyıllardır onunla ilgili yapılmış bir çok argümana karşın, onun müzikle 

kurduğu ilişkiye dair çok fazla argümana rastlamamış olmam ve esasında müziğin 

metinle direkt olan ancak bir şekilde hep geri planda kalan birlikteliği bu çalışmayı 

yapma hususunda bana ilham vermiştir. 

 

Çalışmada, Shakespeare'in metinleri incelenmiş, onun metinleri ve müzikal 

referansları kapsamında yaşadığı dönem olan Elizabeth Dönemi İngiltere'sinde 

müzikal yaşam, dönemin müzik felsefesiyle ilgili araştırmalar yapılmıştır. Kökleri 

Antik Yunan'a dayanan Tiyatro ve içerdiği metinlerin müzikle ilişkisinin bugüne 

yansımaları değerlendirilmiştir. 

 

Bu tezin yazılma sürecinde, en büyük motivasyon kaynağım ve destekçim olan 

danışmanım Doç. Dr. F. Belma OĞUL'a; eğitim hayatım boyunca güler yüzlü 

desteklerini esirgemeyen hocam Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu SARI'ya, Shakespeare'e 

dair analiz ve yorumlarıyla her daim yolumu aydınlatan sevgili Prof. Dr. Semih 

ÇELENK'e ve tezi yazma sürecim boyunca desteğini, emeğini, fikrini esirgemeyen 

tüm dostlarıma çok teşekkür ederim.  

 

 

 

Haziran 2019                               Merih Aşkın             
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MÜZİK VE METİN İLİŞKİSİ 

SHAKESPEARE METİNLERİNDE MÜZİĞİN İZİNİ SÜRMEK 

ÖZET 

Bilinen ve kabul edilen manada tiyatronun başlangıcı sayılan Antik 

Yunan'dan bugüne, tiyatronun ve oluştuğu metinlerin müzikle kurduğu ilişki 

incelenmiş ve tartışılmıştır. Müzik ve metin ilişkisi 17. yüzyılın başlarında da 

oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Yaşadığı dönemin en bilinen ve kabul 

görmüş Edebiyatçısı olan William Shakespeare, metin içinde ses arayışının, 

dönemin müziğine bakış açısının ve müziğin metinlerle kurduğu ilişkinin 

anlaşılması ve analiz edilmesinde incelenmeye değer yazarların başında 

gelmektedir. Rönesans'tan bugüne dek, Shakespeare dönemi Edebiyat 

dünyası, eserleri ve metne yaklaşımı analiz edildiğinde,  müzikle kurduğu 

ilişki, oyunlarında metnin içine yerleştirdiği müzikal şifrelerin ve anlam 

dünyasının karşılığını net bir şekilde okuyabilmekteyiz. Bu müzikal okumalar 

ile birlikte, dönemin sosyolojik analizlerine rastlanılabildiği gibi, Rönesans 

çağının Müzik Felsefesi'ne dair izler görebilmekteyiz. Müziğin hayatın 

içindeki yeri ve önemi, felsefi anlamdaki karşılığı ve Edebiyat ile kurmuş 

olduğu ilişki, 17. yüzyıl İngiltere'si ile alakalı bir çok referansa ulaşmamızı 

sağlamaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan söz ve müzik ilişkisi, 

Anadolu'da da olduğu gibi, seslerini çağlar ötesine duyurabilmiş ozanlar 

sayesinde belki de toplumların gerçek tarihi yazılmış, bugün yolumuzu 

aydınlatan ışıklardan biri olmuştur. 

  

Shakespeare eserleri ile dönemin müzik felsefesi olan Küreler Müziği 

Felsefesine dair çeşitli veriler elde ederken, diğer yandan, Anadolu 
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coğrafyasında da örnekleri görülen ozanlık geleneğinin, Osmanlı dönemi 

makam ve halk müziklerinin de temelinde yatan felsefenin Küreler Müziği 

Felsefesi olduğunu görmekteyiz. Böylelikle bir felsefi düşüncenin, hangi 

coğrafyada temellenmiş olursa olsun, dünyanın herhangi bir köşesinde de, 

oranın anlayış biçimi ve süzgecinden geçerek kendi dilini oluşturabildiğini 

söyleyebiliriz. Şüphesiz ki sanat, bir çok alanda yol gösterici olduğu gibi, 

tarihi, antropolojik ve felsefi bir kaynak niteliği de taşımaktadır. Bir müzik 

felsefesinin asırlar boyunca gelişimi ve dönüşümü ancak sanatı yekpare bir 

biçimde incelemekle anlaşılabilir. Sonradan farklı disiplinlere dönüşmüş olan 

sanat dallarının birlikteliği ve iç içeliği ile yaşanılan çağa ya da geçmişe dair 

izleri arayabiliriz. Bu nedenle, müzik ve metin birlikteliği, yani ses ve söz 

birlikteliği insanlık kadar eskidir. Güzel ve çirkin olma iddiası taşımayan ve 

her koşulda biricik olan sanat, yüzyıllar boyunca çeşitli halklar tarafından 

farklı formlara sokulmuş olsa da, daima birbiriyle ilişkilenmiştir. 

Pythagoras'tan Boethius'a, Shakespeare'den Neşet Ertaş'a, yüzyıllar boyunca 

dünyadan gelip geçmiş tüm ozanların eserleri kendi dönemleri de dahil, 

dünyaya, hayata ve sanata dair önemli içeriklere sahip olmuştur. Sanatın 

''bir''liği, sesini yadigar bırakabilmiş tüm ozanların kendi çağları ve 

perspektiflerinde ortaya koydukları eserleriyle bir kanıt niteliğindedir. 

Üzerine söylenegelmiş her söz, her yorum farkında olarak ya da olmaksızın 

bu birliğin çerçevesinden üretilmiştir. Bugüne dek süregelen Edebiyat, 

Müzik, Resim, Tiyatro gibi birçok sanat dalının birbiriyle ilişkisi, üretilen 

eserlerin çağına ya da coğrafyasına bakılmaksızın yadsınamaz bir biçimde 

sanatın insana duyuları aracılığıyla nüfuz ettiğini ve çeşitli dillerde, 

inançlarda, felsefelerde her şekilde ''bir'' olduğunu göstermektedir. 

 

Ünlü İngiliz ozanı Shakespeare de, günümüze ulaşabilmiş ve kaynaklık 

edebilmiş en önemli ozanlardan biridir. Üzerine binlerce yorum, fikir, 

spekülasyon üretilmiş, hatta var olup olmadığı bile tartışmalara sebebiyet 

vermiş büyük ozanın, tüm bu spekülasyonlardan muaf tutularak, insanın en 

derin ve karanlık noktalarına nüfuz edebilmiş ruhunu anlamaya çalışmak, bu 

çabayı deneyimlerken de onun gözünden ve bakış açısından müziğe bir kapı 

aralamak, müziğe anlamlı bir dokunuş niteliğindedir. 
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CORRELATION OF MUSIC AND TEXT 

SHAKESPEARE TEXTS TO CHASE THE MUSIC 

SUMMARY 

From ancient Greece till today, which is the beginning of the theater in the known 

and accepted sense, the relation that the theatrical and the texts formed with the 

music has been studied and discussed. The relationship between text and music has 

also been a subject of considerable debate in the early 17th century. William 

Shakespeare, the most known and accepted writer of his time, is one of the most 

worthy writers to examine in his understanding and analysis of the relationship 

between the search for voice in the text, the perspective of the period and the music. 

When Shakespeare's time, about his pieces and methods of approach music are 

analyzed, we can clearly read the musical codes and the sense of meaning placed in 

the text in his relationship, his plays with the music.  

 

With these musical readings, as well as sociological analyzes of the period, we can 

see the traces of the philosophy of music of the Renaissance. The position and 

importance of music in life, its philosophical counterpart and its correlation with 

literature enable us to reach many references related to 17th century in England.  

 

The correlation between the words and music that were as old as the history of 

humanity and the poets who were able to reach beyond the ages, as in Anatolia as 

well, have perhaps been written as the real history of the societies and have been 

guide for our way today.  
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With Shakespeare's pieces, while obtaining various donnees on the philosophy of 

music of the spheres that is the music philosophy of the ages, we can also see that the 

tradition of poetry, which is also seen in Anatolian geography, is the philosophy of 

the music of the sphere, that is the basis of the Ottoman's period makams and folk 

music. In this way, we can claim that a philosophical thought, regardless of its 

geography, is able to create its own language in any edge of the world by passing 

through its comprehension and filter.  

 

Certainly, art is a historical, anthropological and philosophical resource as well as a 

guide in many fields. The development and transformation of a philosophy of music 

for centuries can only be understood by examining art in a monolithic way. We can 

investigate for traces of the past or the past with the unity and interiors of the 

branches of art which later became different disciplines. Therefore, the coexistence 

of music and text, the coexistence of sound and words, is as old as humanity.  

 

Art, which does not suggest to be beautiful and ugly and is unique in all conditions, 

has always been associated with each other, even though it has been put into different 

forms by various folks for centuries. From Pythagoras to Boethius, from Shakespeare 

to Neşet Ertaş, the pieces of all the poets who have passed through the world for 

centuries have had important contents about the world, life and art, including also 

their own ages. The monism of art is a proof with the pieces of all poets who have 

survive with their voice in their own ages and perspectives. Every word, every 

interpretation on it is produced from the border of this monism, consciously or 

unconsciously. The correlation of many disciplines of art such as Literature, Music, 

Painting and Theater to date shows that art purchases through human senses 

irrespective of the age or geography of the produced works and that it is 'one' in 

various languages, beliefs and philosophies.  
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Shakespeare, the famous English poet, is one of the most important poets who have 

been able to reach our day and to be able to source. Thousands of comments, ideas, 

speculation have been produced, and even the existence of the great poet, which has 

caused controversy, has been exempted from all these speculations and tried to 

understand the soul that has purchased into the deepest and darkest points of the 

human being spacing is a meaningful touch to music. 
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1.  GİRİŞ 

Sesini yüzyıllar ötesine duyurabilmeyi başarmış bir ozan olan Shakespeare'in, 

metinlerinde bulunan müzikal referanslar ile hem kendi dönemine dair, hem de 

esinlendiği ve etkilediği detaylar bakımından kendinden önceki ya da sonraki 

döneme ışık tutulabilir. Müziğin yüzyıllar içindeki değişimi ve gelişimi ile birlikte, 

dönemin müzik felsefesi, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi konularda veriler elde 

etmek mümkündür. Bu nedenle, asırlar öncesinden bize seslenen ve insan ruhunun 

derinliklerinde çağlar boyunca hiç bir şeyin değişmediğinin birer kanıtı olan ozanlar 

vesilesiyle, içinde bulunduğumuz çağa dair bir anlam dünyası yaratabilmekteyiz. 

Şüphesiz ki, Shakespeare de bu dünyanın en önemli figürlerinden biri olmuş ve 

yüzyıllar boyunca da öyle kalacaktır. 

1.1 Tezin Amacı  

Tragedyanın doğuşundan tiyatronun bugüne gelmesi sürecinde, ''duyusal sanatlar'' 

birbiriyle ilişkilenmiş, ortak içeriklere sahip olmuştur. Kant ile birlikte 

kavramsallaşan sanatta estetik, bir nevi ''güzel sanatlar'' şeklinde bir içerikle bugüne 

gelmiş, adına müzeler, okullar kurulmuş olsa da, sanatın estetik yönünün sadece 

büyük oranda izafilik içeren ''güzellik'' kavramıyla açıklanabilmesi bu yüzyılda bazı 

çözümsüzlükler yaratmaktadır. Bu nedenle, tezin içerisinde yeni bir kavram niteliği 

içeren ''duyusal sanatlar''ı kullanmak, sanatın işlevsel yönü açısından yeni bir 

düşünce biçimi olarak ifade edilmiştir. Sanatın güzel olmak gibi bir amacı belki de 

hiç olmadı. Müzik, Edebiyat, Resim ve bir çok sanat dalı, bir güzellik ideası 

oluşturmaktan öte, kişiye duyularıyla nüfuz ederek sezgisel bir karşılık yaratma  

çabasındadır. Bu çabayı yaratırken de, temas ettiği nokta tamamen duyuları ile 

alakalıdır. Bir resme bakarken resmi anlamlandırmaktan ziyade onu görme 

duyumuzun süzgecinden geçirerek sezgisel bir yakınlık ya da uzaklık hissiyatı 

yaşarız. Aynı durum bir edebiyat eserine dokunma duyumuzla simultane olarak 

ilerleyen görme duyumuz için de geçerlidir. Bir müziği önce işitir, sonra sezer ve 

tüm genetik veya sonradan edinilen alışkanlıklarımızı da kapsayan bir biçimde kabul 
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edip etmemeye karar veririz. Dolayısıyla, sanat eserinin kişiyle oluşturduğu biricik 

ilişki duyusaldır. Önce duyuyla kavranır, sonra sezgi ve alışkanlıklar yoluyla bir 

duygu yaratarak ''güzel'' ya da ''çirkin'' olur. Ancak her koşulda estetik ve biriciktir. 

Sanat eseri insana hiç bir şey fısıldamaz, dağdaki çiçek gibi, herkese ve her şeye eşit 

mesafededir, tüm gerçekliğiyle öylece durmaktadır. Anlaşılmak temel motivasyonu 

olmadığı gibi, güzellik ve çirkinlikten arıdır ve ''bir''dir. Daha sonra bir takım 

kategorilere konulmuş ve tasniflere uğramıştır. Yüzyıllar boyunca hep farklı 

disiplinler gibi görülmüş olsa da, bugün gelinen noktada tüm sanat eserlerinin kendi 

rengini barındıran bir gökkuşağı gibi içiçe olduğunu ve yaklaşınca esasen tek bir 

renk olduğunu görmekteyiz. Bu yüzdendir ki, bugün Edebiyat, Tiyatro, Müzik, 

Resim gibi bir çok sanat dalı birbirinden bağımsız düşünülememekte ve birbirini 

beslemektedir. Geçmişten bugüne genel olarak bakıldığında, müzik tiyatro ile, 

sinema müzik ile, edebiyat bu iki sanatı da kapsayan bir nitelikte iç içe geçmiş ve 

birbiri hakkında çeşitli fikirler ve analizler oluşturma imkanı sunmuştur. Tüm bu 

sanat alanlarının iç içeliği ve başlangıçtan bugüne birlikteliği, bugün bize tiyatro ile 

müziğin ortak alanlarını anlayabilme olanağı sunmuş, hiç değilse bu ortaklığa dair 

bazı şifreler elde etmemizi kolaylaştırmıştır. Bu minvalde, günümüze ulaşmış, tüm 

dünyanın büyük bir yücelikle kabul ettiği ve hatta tabulaştırma derecesinde saygı 

duyduğu William Shakespeare eserlerinin, müzik ve metin birlikteliğini incelemek 

açısından önemli bir başvuru alanı olduğunu söylemek mümkündür. Dört yüz yılı 

aşkın süredir insanın en derin ve karanlık yönlerini müthiş bir şiirsellikle anlatmayı 

başarabilmiş ve güncelliğini hala koruyan eserler oluşturmuş Shakespeare'in, 

müzikle olan ilişkisi ve müziğe dair oyunlarında görülebilecek ipuçları, metinlerde 

müziğin izini bulma konusunda en kayda değer örneklerden biri olabilir. 

Araştırılacak temel soru, Shakespeare metinlerindeki müzikal öğelere bakmak 

suretiyle döneminin felsefi yaklaşımıyla ilişki kurulabilip kurulamayacağıdır.  

Böylelikle, bu sorudan ortaya çıkarılabilecek müzikal referanslar sayesinde, müziğin, 

dönemin felsefi düşünce biçimi içerisinde nasıl konumlandırıldığını da 

anlayabilmemiz olanaklı kılınmaktadır. Çağının sesini duyurabilmiş ve bugüne 

ulaşabilmiş büyük ozanlarından biri olan Shakespeare'in müzikle ilişkisine 

bakıldığında, Rönesans müzikal yaklaşımı da anlamlandırılabilinir. 
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1.2 Yöntem 

Edebiyat ve bir alt kümesi olarak tiyatro metinlerinin birlikteliğine temel bir bakış 

açısı geliştirebilmeyi mümkün kılmanın yegane yöntemi, Shakespeare eserlerinin 

metinsel analizini yapabilmektir. Bu analizler, Shakespeare'in yazmış olduğu bilinen 

ya da ona atfedilen bir çok tiyatro eserini incelemek ve bunun yanı sıra  Shakespeare 

İngiltere'sinin, 17. yüz yıl yaşam biçimlerinin, müziğin gündelik hayattaki yerinin, 

müziğe bakış açısının Shakespeare metinlerindeki yansımalarını anlayabilmek 

suretiyle gerçekleştirilebilir.  

Bir dönemi anlamak, dönemin gerçekleriyle yüzleşebilmek, o dönemin salt müziğini 

anlamaktan öte bir şeydir. Sanılanın aksine müziğin ortaya çıkış biçiminin en son 

hali notadır, dolayısıyla müziğin çıkış noktası notadan muaftır diyebiliriz. Onu en iyi 

anlamanın yolu, ortaya çıktığı dönemin edebi eserleri, tiyatro oyunları, sosyolojik 

gerçekliklerinden geçer. Hatta öyle ki, müziği anlama yolunun müzikten ziyade, önce 

buralara bakmaktan geçtiğine inanıyorum. Müziğin teknik ya da notasyon gibi kendi 

iç dinamikleri, tüm bu ortak alanlara erişebilip onları analiz ettikten sonra önem 

kazanacaktır. Bütün bu sebeplerden ötürü, müziği anlayabilip aktarabilmenin yegane 

yolu, müziğin izini başka noktalarda sürmek, esasında tüm ''duyusal sanatların'' 

kuytularına göz gezdirmekten geçer. Müzik, Edebiyat, Tiyatro, Sinema, Felsefe, 

Sosyoloji, Tarih, Antropoloji ve daha bir çok konu müziğin ana meselesini oluşturur. 

Müzik buradan hareketle okunmalı ve incelenmelidir. Bu nedenle Shakespeare'in 

müziğe yaklaşımı ve metinlerinde rastlanılan direkt ya da metaforik müzikal ifadeler, 

dönemi ve müziği anlamak için çok önemlidir. Bununla birlikte tüm bu analizler, 

dönemin en popüler müzik düşünce biçimi olan Küreler Müziği Felsefesi'ni 

karşımıza çıkarmaktadır. Dolayısıyla bir dönemin edebi metinlerini her hangi bir 

şekilde analiz ettiğimizde ve bu analizleri müzikal referanslar üzerinden yapmak 

istediğimizde dönemin felsefesi ile de ilişkilenmek durumunda kalırız. Bu sebeple 

Shakespeare'in çağını ve müziğini sorgularken Küreler Müziği Felsefesi kapsamında 

ele alıp yorumlama yöntemine de başvurmaktayız. Bu çalışma içerisinde de, çeşitli 

referans kaynaklar ele alınarak, Shakespeare ile ilgili bilgilere ulaşılmış, onun 

müzikal altyapısına, yaşadığı çağa ve müzik felsefesine dair araştırmalarda 

bulunulmuştur. Dönemin oyunlarında kullanılan çeşitli müziklerin notasyonları 

incelenmiş ve müzikle söz ilişkisi hakkında yorumlar elde edilmiştir. 



4 

1.3 Literatür Araştırması 

Tezin oluşabilmesiyle ilgili en önemli kaynaklar bugüne ulaşabilmiş ve tüm dünyaca 

kabul gören Shakespeare'in tiyatro metinleridir. Bu metinlerde kullanılan müzikal 

referanslar, bu referansların ne amaçla ve neye hizmet ederek kullanıldığı, hangi 

duyguları uyandırdığı incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken çeşitli çevirmenler 

tarafından orjinalinden Türkçe'ye dönüştürülmüş önemli yayınevlerinin basımlarına 

başvurulmuştur.  

Tabi ki bilinen bir gerçek olarak orjinal dilinden okunamayan edebi metinlerin ki 

özellikle burda söz konusu olan Shakespeare metinleri ise, çevirileriyle tam bir 

sonuca ulaşabilmenin zor olduğunu da belirtmek gerekir. Hatta bugünün ingilizcesi 

ile Shakespeare dönemi ingilizcesi arasındaki fark ve dildeki değişimler de göz 

önünde bulundurulduğunda, bu zorluk iyiden iyiye artmaktadır. Bugün kullanılan 

ingilizce'ye dönüştürülmüş metinlerin Türkçe'ye çevirilerine baktığımızda, her 

yayınevinin ve çevirmenin kendi yorumuna açık olduğunu ve edebi metinlerin bu 

yorumlamalar vesilesiyle değişik dillere dönüştürüldüğünü bilmekteyiz. Bu da hangi 

çeviriyi nasıl referans almamız gerektiği konusunda bazı tercihleri gündeme 

getirmektedir. Bu tercihleri ülke standartlarında güvenilir kabul edilen çevirmen ya 

da yayınevlerinden yana kullanmak gerekmektedir. Bu çevirilerdeki müzikal 

referansları değerlendirirken, orjinal metinleriyle de karşılaştırmaya ve anlamaya 

çalışmamız şarttır. Bununla birlikte, çevirmenin ne ölçüde ve nasıl yorumladığını, 

müzikal bilgisi kapsamında nasıl referanslar kullandığına da dikkat etmek 

gerekmektedir.  

Özetle; bu çalışmada, bir edebi  eseri en iyi anlamanın yönteminin ancak kendi 

dilinde okunması gerekliliğine karşın, var olan çevirileriyle incelemek ve oradaki 

referansları kabul ederek bir literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma 

içerisinde başta oyun metinleri olmak üzere, bir çok kaynak referans olmuştur. 

Bunlardan en önemlileri, Edward Naylor'un ''Shakespeare and Music'' adlı çalışması 

ile birlikte, Shakespeare'in müzikal altyapısı ve dönemin ünlü müzisyenlerinden 

Thomas Morley ile tanışıklığını da konu alan, J. Moore ve E. Brennecke'nin 

''Shakespeare's Musical Collaboration with Morley'' çalışmalarıdır. Bunların yanı sıra 
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yine Shakespeare'deki müzik okumalarına dair en önemli kaynaklardan biri olan J. 

Cohen'in ''The Music of The Tempest'' adlı çalışmasından da yararlanılmıştır.  

 

Yine oldukça önemli referanslardan biri, Sternfeld'in ''Music in Shakespearean 

Tragedy'' çalışmasıdır. Müziğin Shakespeare Tradegyalarının dramatik tasarımındaki 

işlevselliğini, enstrümantal ve sözlü eserlerin kullanım biçimlerini, bugüne dek 

kalabilmiş el yazmaları ve basılmış kitap olarak erken dönem oyunlarında ne sıklıkla 

müziğe rastlanıldığını ifade etmesi bakımından oldukça nitelikli araştırmalara 

sahiptir.  

Bu çalışmaların ve kaynakların geneli itibarıyla Shakespeare'in büyük bir Edebiyat 

insanı olmasının yanı sıra, bir o kadar da müziğe dair bir deha taşıdığını kanıtlar 

nitelikte savlardan oluştuğunu söyleyebilmekteyiz. Ancak bununla birlikte, bu tezin 

konuya yaklaşımı, Shakespeare'in müzikle ilişkisinin bu denli yüksek bir yerden olup 

olmadığını da sorgular biçimdedir. Bu sorgulama sırasında da başvurulan kaynaklar 

ile, yolumuz yadsınamaz bir biçimde dönemin en temel müzik düşüncesi biçimi olan 

''Küreler Müziği Felsefesi''yle kesişmektedir. Müziğin yüceliği, tanrısallığı, mutlak 

ahengi ifade eden bir biçimde tanımlanması, bugün eski bir yaklaşım biçimi olarak 

algılansa da, bir çok coğrafyada hala etkilerine rastlamaktayız. Dört yüz yıl önceki 

Rönesans İngiltere'sinde kabul gören bu yaklaşım biçimine bu taraftan, bir de 

Anadolu Coğrafyası'ndan  baktığımızda, esasen çok da farklı olmadığını 

görmekteyiz. Söz gelimi, Shakespeare oyunlarında geçen ve yaratılan müziğin kutsal 

olma hali ve ilerideki sayfalarda örneklerini göreceğimiz ''müzik seven'' insanın kötü 

olamayacağı fikri, 20. yüzyıl Anadolu ozanlarından Neşet Ertaş'a da atfedilen bir 

sözde, ''iyi insanların türküleri vardır'' fikriyle bire bir örtüşmektedir. Bu da bize, 

kökeni Pythagoras'a dek uzanan, Boethius'un da ''De İnstitutione Musica'' kitabında 

tanımladığı ''Küreler Müziği Teorisi''nin coğrafya gözetmeksizin büyük bir müzikal 

düşünce bulutu olarak yer yüzünü kapladığını söyleyebiliriz.  

 

Filozof olduğu gibi, bir müzik teorisyeni olarak da nitelenen Boethius'un ''De 

İnstitutione Musica'' eserinin, bu konuda birincil kaynak olarak görülmesine karşın, 

aslında kendisinden önce yaşamış olan Nichomachus'un ''Manuel of 

Harmonics''inden alıntıladığı söylenmiştir. Elbette bu konuda ki en önemli ve bilinen 

ilk kaynak kişi de Pythagoras'tır. Boethius'un Felsefe dünyasındaki yerini de göz 

önünde bulundurarak aslında tüm Antik Yunan Felsefesi'nin Ortaçağa uzanan bir 
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taşıyıcısı olduğu görülmektedir. Bu sebepten de Boethius elbette ''De İnstitutione 

Musica''yı oluştururken, tüm Antik Yunan Müzik Felsefesi'nin genel bir aktarıcısı 

niteliğini taşımaktadır.  

 

1.4 Kapsam 

Shakespeare metinleri denilince, Edebiyat dünyasında bazıları hakkında çeşitli kafa 

karışıklıkları olsa da, yazara ait olduğu kesin olan otuz sekiz adet tiyatro oyunu metni 

ve bunun yanı sıra yüz elli dört adet Sone'sinden bahsedebiliriz. Bu çalışma 

hazırlanırken, Shakespeare'in tiyatro oyunları ve soneleri, içerdikleri müzikal 

referanslar kapsamında incelenmiştir. Bununla birlikte Shakespeare ve onun müzikal 

yaklaşımlarına dair çeşitli saptamalarda bulunmuş bazı kaynaklar incelenmiş, çeşitli 

kıyaslamalar yapılmıştır. Müzik ve Metin ilişkisine dair çeşitli saptamalar 

yapabilmek için daha önce gerek Anadolu Müziği gerekse Batı Müziği çerçevesinde 

yazılmış olan kaynaklar Küreler Müziği Felsefesi ekseninde değerlendirilmiştir. Bu 

incelemenin neticesi olarak da gerek tiyatro metinlerinde, gerekse sonelerinde 

Shakespeare'in müziğe yaklaşımı, döneminin müzikal atmosferi, Müzik Felsefesi, 

Elizabeth dönemi sosyolojik ve politik yapısı, müziğin ve müzisyenliğin toplum 

nezdindeki karşılığı, bir tiyatro eserinde müziğin ne kapsamda kullanıldığına dair 

çıkarımlarda bulunulmuştur. Shakespeare dönemi İngiltere'sine dair müzikal 

analizler yapılırken, Shakespeare ve Rönesans öncesi müzik atmosferi ve 

Shakespeare'in etkisi ile bu dönem sonrası müzikal dönüşümler de çalışmanın 

kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. 13. yüzyıl İngiltere'si halk aşıklarıyla 

birlikte, çeşitli hanedanlıkların ve hükümdarların müzik ve müzisyenlerle kurdukları 

ilişkiler irdelenmiş, Shakespeare ve etkileri ile beraber 18. yüzyıla dek İngiltere 

Müziği'ndeki gelişmeler araştırılmıştır. Buna karşın, Shakespeare öncesi atmosferi ve 

sonrası müzikal etkileri ayrıca bir araştırma konusu olabilecek nitelikte detaylı 

olduğundan, sınırlı bir perspektif içerisinde incelenmiştir. Shakespeare dönemi 

eserler ve müzik yazıları dışında, Küreler Müziği Felsefesi'nin Anadolu coğrafyasına 

sirayet edip etmediği, çeşitli Edvarlar ve Makaleler ile araştırılmıştır. Batı Dünyası 

ve Anadolu coğrafyası arasında Küreler Müziği Felsefesi kapsamında benzerlikler ve 

farklılıklar değerlendirilmiş ve her coğrafyanın Müzik Felsefesine dair bulgular 

aranmıştır.
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2. SHAKESPEARE'İN HAYATI VE ESERLERİ  

 

Elizabeth İngilteresi ve Rönesans edebiyat dünyasının en önemli figürlerinden biri 

olan Shakespeare, müzik ve metin ilişkisi bakımından incelendiğinde, belki de 

İngiliz Edebiyatı'ndan dünyaya kalabilmiş en ciddi örnekleri barındırmaktadır. Bu 

eserleri yüzlerce yıl ötesine aktarılabilmiş olan ozanın, ortaya koyabildiğimiz 

müzikal referansları nasıl bir müzikal donanımla nitelendirmiş olabileceğini 

araştırmak Shakespeare'in eserlerine başvurmayı gerektirir. Onun müzikal altyapısı, 

müzikle kurduğu ilişki, Elizabeth İngiltere'sinin müzisyen dünyası ve halkın müziğe 

bakış açısı, müzik ve metin ilişkisi bakımından incelenmesi gereken önemli 

faktörlerdir. Shakespeare'in metinlerini, tüm yazdığı eserleri ve bu eserlerin içinde 

geçen müzikal referansları anlayabilmek, onun doğumundan ölümüne dek yaşam 

öyküsünü incelemek suretiyle mümkündür. Yaşadığı çağın müzikal iklimi, 

sosyolojik yapısı, müzik felsefesi tüm bu çıkarımları ortaya koyabilmek açısından 

büyük önem arzeder. Rönesans dönemi İngilteresi'nin üretim açısından eski 

tarihçilerin bakış açısıyla ''Altın Çağ''ında olmasıyla birlikte, kırk dört yıl hüküm 

süren Elizabeth tarafından da her türlü sanat eserinin -hicvin dozunu kaçırmamak 

koşuluyla- desteklendiği bilinmektedir. 19. yüzyıl itibarıyla zaman zaman bazı 

tarihçilerin, aslında Altın Çağ diye nitelenen Elizabeth döneminin halk açısından 

övüldüğü kadar şatafatlı olmadığına dair şerh düştükleri görülmektedir.  

Bir müzisyenin, yazarın, filozofun ya da ressamın eserleri, yaşadığı yerin koşullarıyla 

oluşur. Ortaya konulan eserin estetik ve entelektüel düzeyini belirleyen de bu 

koşullardan ötesi değildir. Bu açıdan, eğer Shakespeare'in müziğini anlamaya 

çalışacaksak, öncelikle hayatından, yaşadığı çağın estetik, etik ve sosyolojik 

değerlerinden, yaşadığı yerin sokaklarından, ikliminden, ağacından yola çıkmak, 

böyle bir bütünlükle ele almak gereklidir. Bu anlamda, Rönesans'ın en üretken ve 

sesi hiç ''eskimeyen'' ozanının kurduğu bu hayal örgüsünü, nasıl bir gerçek hayat 

öyküsünden süzerek oluşturduğuna bakmalıyız. 
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2.1 Shakespeare'in Hayatına Dair Bilinenler 

Shakespeare Edebiyat tarihi'nin hayatı ve eserleriyle ilgili en çok spekülatif bilgiye 

sahip olunan karakterlerinden biridir. Yaşadığı dönemden çok fazla kaynağa 

ulaşılamayan Shakespeare'e dair İngilizler yazarın ölümünden aşağı yukarı yüz yıl 

sonra kadar onunla ilgili belirgin araştırmalara başlamış ve elbette bu dönemde 

hayatına dair canlı tanık kalmamış olması da bu spekülatif bilgilerin sebeplerinden 

biri olmuştur. Shakespeare ile ilgili bilinen temel unsurlardan biri vaftiz olduğu tarih 

olan 26 Nisan 1564 ve Stratford'da vaftiz edildiğidir. Bilinen diğer tarih ise 1582'de 

Anna Hathaway ile evlendiği, Susannah isminde bir kızı, Judith ve Hamnet adında 

bir kız ve erkek ikiz çocuğa sahip olduğudur. Fakat oğlu Hamnet'in on bir 

yaşındayken öldüğü bilinmektedir. Bunların yanı sıra, Shakespeare'in, 1616 yılında 

doğduğu yer olan Stratford'da hayatını kaybettiği yazara dair bilinen netliklerden 

biridir. Uzun zaman Londra'da yaşayan Shakespeare, son dönemlerini doğduğu yer 

olan Stratford'da geçirmiştir. Bunun dışında bilinen, Shakespeare'in ölümüne dek 

geçen 5-6 yıllık süreçte hiç eser vermemiş olduğudur. Kendisinin de oyunculuk 

yaptığı tahmin edilmekte olan yazarın, komedya, tragedya, tarihsel oyun türlerinde 

bulunan önemli eserlerinin yanı sıra, ana temaları sevgi ve aşk olan 154 adet sone 

yazdığı bilinmektedir. Shakespeare'in yaşamına dair bunca bilinmeyen ve sırrın 

olması, hayatına ve eserlerine dair de bir çok olumlu ya da olumsuz söylentiyi 

beraberinde getirmiştir.  

Gerçek Shakespeare kimdir, bildiğimiz tüm bu oyunları yazan kişi o mudur, tam 

olarak bilebilmemiz mümkün değil.  Hakkında çokça yazılıp çizilen ve 

değerlendirmelerde bulunulan bu konuda,  Shakespeare ile ilgili spekülatif bilgilere 

kısaca değinirsek şunları söyleyebiliriz. Aslında Shakespeare diye birinin hiç 

yaşamadığı,  Shakespeare oyunlarının, Kraliçe Elizabeth'in herkesten gizlediği oğlu 

olan Francis Bacon tarafından yazıldığına dair iddialar 19 yüzyılda Joseph Hart 

tarafından ortaya atılmıştır. Yaşadığı dönemin bir kasap çırağının ortalama kelime 

sayısı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık otuz bin kelime hazinesiyle 

böylesine güçlü metinler yazabilmek bir çoğuna göre imkansızdır. 
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''Sigmund Freud'un da Hamlet merkezli olan, bir kasap çırağının asla  böyle bir şey 

yazamayacağı, Hamlet profilinin de zaten ancak bir oto-portre olabileceği üzerine bir 

değerlendirmesi vardır. Shakespeare olsa olsa bir aristokrattır. Ancak dünyaya 

nitelikli izler bırakabilmiş insanların bir çoğunun aristokratlardan ziyade orta sınıftan 

yetişen kişiler olması Freud'un yanılmış olabileceğinin de bir göstergesi olabilir. 

Oysa ki, Jonson bir duvarcının, Marlowe kunduracının, Webster da bir terzinin 

oğludur. Bu konudaki en güçlü iddia da bu yazarın aslında Edward De Vere adındaki 

17.Oxford Kontu olduğu ve amcası Arthur Golding’in Ovidius’un Dönüşümler'inin 

çevirmeni olduğu ve amca-yeğen birlikte yazdıkları oyunlara bu ismi 

uydurduklarıdır. Öyle ki, De Vere’nin 1575’de yılın büyük bölümünü İtalya’da 

geçirdiği ve dönüşte kendisiyle İtalyan Kontu diye dalga geçildiği biliniyor. 

Oyunlardan büyük bir bölümünün İtalya’da geçtiği ve çok derin coğrafi bilgiler 

içerdiği ve bunları İtalya’ya gitmeyen birinin bilemeyeceği tezidir. Oysa aktör 

Shakespeare’in aksine De Vere’nin Shakespeare olduğuna kanıt De Vere’nin 

şiirlerinde kendi ismini kullanmayı bıraktıktan sonra Shakespeare adının aynı üslupla 

yazılan şiirlerde kullanılmasıdır. 37 oyundan 36’sının şato, saray vb. soylu 

mekanlarda geçmesi de ilginçtir bu tezin sahiplerine göre.''  (Çelenk, 2005).  

Bunun yanı sıra yine yıllar içerinde Shakespeare oyunlarının yazarı olarak bir çok 

farklı isim ortaya atılmış ancak bunlara dair mantıklı ve geçerli bir iddia 

oluşamamıştır. Genellikle tüm bu iddialar spekülasyon olarak tarihte yerini almıştır. 

Bu nedenle,  Shakespeare kimdir, gerçekten yaşamış mıdır, bugün Shakespeare diye 

nitelediğimiz kişi mi bu büyülü oyunları yazmıştır bilemiyoruz.  Tüm bunların 

neticesinde, Shakespeare'in bedensel olarak kim olduğunun da,  bunun dört yüz 

senedir hararetli bir biçimde tartışılmasının da pratikte pek bir karşılığı olduğunu 

söyleyemeyiz. Aslolan dört yüz senedir değerinden ve güncelliğinden hiç bir şey 

kaybetmemiş bu eserleri ortaya koyan kişinin iç dünyasına ışık tutabilmek, onu 

anlamaya çalışarak bugünün koşullarında yeniden yorumlayabilmektir. Bu eserleri 

ortaya çıkartan dönemin sanat yaklaşımına, sosyolojik gerçekliğine ve müzikal 

estetiğine odaklanabilip, bugün ne ölçüde anlayıp geliştirilebildiğine dikkat çekmek 

gerekmektedir. O vakit Shakespeare'in kim olduğunun da önemi kalmayacak ve tüm 

bu tartışmalardan muaf kalacaktır. 
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2.2 Elizabeth Dönemi İngilteresi ve Müzik 

Rönesans'ın ve İngiltere'nin altı çağı olarak nitelendirilen Elizabeth Dönemi'nden 

bahsetmeden önce, elbette bu çağı hazırlayan, çeşitli şekillerde katkıda bulunan daha 

önceki dönem hükümdarlarından da bahsetmek gereklidir. York Hanedanlığı'nın 

1483-1485 arası hükümdarlığını yapan III. Richard ile birlikte, Rönesans'ın doğuşu 

ve akabinde İngiltere'de Tudor Hanedanlığı'nın başlaması sonucu, topraklarından 

Shakespeare'ler yetişebilecek kültürel iklimin oluşma süreci de başlamıştır 

diyebiliriz. Elizabeth'e kadar, İngiltere'yi Rönesans'ın doruk noktalarına taşıyacak 

isimler, VII. Henry,  özellikle kendisi de bir besteci olan VIII. Henry, VI. Edward   

gibi hükümdarlardır. Bununla birlikte daha öncesinde Ortaçağ halk aşıklarının 

varlığını bilmekteyiz. Ortaçağ hükümdarlarından bazılarının bu aşıkları sarayda 

istihdam etmiş olduklarından bahsedilmektedir. Özellikle II. Edward'ın 1309 yılında 

halk aşıklarına sarayda şarkılarını harp eşliğinde çalıp söylemeleri karşılığında 

yetmiş şilin verdiği çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Çok az ülkenin, İngiltere 

kadar halk aşıklarına önem verdiğini söylemek mümkündür. Özellikle Ortaçağ'da 

şiirden ziyade, çok fazla müzik bugüne aktarılabilmiştir. 14. yüzyılın İngiltere'sinde 

meydanlarda gün boyu flütler eşliğinde şarkıların söylendiğini ve bu şarkıların 

kağıda döküldüğünü görebilmekteyiz. Bununla birlikte IV. Edward saltanatında 

gezgin aşıklık döneminin sonlandırıldığını görüyoruz. 1469 yılında Kraliyet'e bağlı 

aşıkların giysi ve ünvanları kulllanılarak krallığın farklı yerlerinde para toplanılması 

şikayetleri nedeniyle, IV. Edward, yönetim tarafından kontrol edilecek, Walter 

Halliday, Marshall ve diğer yedi kişiyi kapsayan nitelikte bir oluşum ortaya 

koymuştur. Ortaçağ'dan sonra yavaş yavaş görülen gelişmeler ile birlikte, çalgıların 

değişimi, müzik yazısındaki önemli gelişmeler ve özellikle 1520 yıllarından itibaren 

reformist yaklaşımlarla İngiliz kilisesi müziğinin gelişimi Rönesans yayılım 

göstermiştir. VII. Henry'nin müziğe verdiği önemi, girdiği her kasabada olduğu gibi, 

onu Clais'e götüren gemide bulunan flüt, bagpipe, organ, trompet, lute gibi 

enstrümanlar ile birlikte müzisyenler ve dansçıların varlığından anlamamız 

mümkündür. Bununla birlikte, bir sonraki hükümdar olan VIII. Henry'nin hayat 

hikayesini yazan Lord Herbert'a göre, VIII. Henry yalnızca müzisyenleri himaye 

eden biri olmanın dışında iyi bir kompozitördü. Kraliyet tapınağında sıklıkla 

söylenen iki eseri ile birlikte çok iyi bir virginalist ve organistti.  
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Elizabeth Dönemi denildiği anda akla ilk olarak gelen şey elbette Rönesans olacaktır. 

Batı tarihinin sanatta en büyük gelişme gösterdiği, hatta salt sanatta değil coğrafi 

keşiflerden, mimariye bir çok alanda en üretken ve yenilikçi dönemini yaşadığı 

evredir. 15. ve 16. yüzyıllar Rönesans akımının ortaya çıkması ve Ortaçağın karanlık 

döneminin biterek, kilisenin etkisinin bir nebze de olsa azalmasıyla insanlar çok daha 

üretken ve yenilikçi hale gelmiştir. İtalya topraklarında doğan Rönesans, resim, 

mimari, heykel gibi alanlarda daha çok İtalya'da doğmuş ve gelişmiştir ancak müzik 

konusunda aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Aslında müziğin Rönesans'ının 

daha çok Kuzey Fransa, Hollanda, Belçika gibi topraklarda filizlendiğini 

söyleyebiliriz. Bu anlamda da başlangıcı bir nevi,  ''Chanson'' denilen Fransız halk 

şarkılarıdır. 15. yüzyılda halk şarkıları çok sesli hale getiren dönemin en önemli 

bestecisi Guillaume Dufay (1400-1474) ile birlikte Flaman asıllı Binchois (1400-

1460) dönemin en önemli bestecileri arasında gösterilmektedir. İnsanı merkeze 

koyan ve kilise ve otoritenin baskısını hafifletmeye çabalayan bir dönem olan 

Rönesans'ta o güne dek süre gelmiş dini müzikler dışında, din dışı müzik formları 

ortaya çıkmıştır.  Gelişen çok sesli müzik, acapella korolar, İngiliz halk şarkıları olan 

Carol'ler, Chanson'lar, Alman aşk şarkıları Lied'ler ve dans müzikleri bu dönem için 

batı dünyasının müzikal açıdan önemli kazanımlarıdır. Bununla birlikte, eski 

çalgılarla birlikte enstrümantal müziklerin de geliştirildiğini ve aynı zamanda yeni 

çalgılar da icat edildiğini görmekteyiz. Dönemin en bilinen çalgıları, Org, Klavsen, 

Klavikord ve Virginal'dır. Bununla birlikte, Flüt, Kornet, Trompet, Obua'nın atası 

olan Schawn, Viol, Lavta, Lut, Çitara, Davullar, Perküsif çalgılar da en çok 

kullanılan dönem çalgıları arasındadır.  

Elizabeth Dönemi İngiltere'sinin de denk geldiği 15. yüzyılın ikinci yarısı, Geç 

Rönesans ya da Altın Çağ diye de adlandırılır. Bu dönemde din dışı müzik formları 

iyice önem kazanmış ve farklı bir biçim olarak Madrigal türü ortaya çıkmıştır. 

Aslında İtalya'da doğan Madrigaller bütün Avrupa'da görülmüştür. Bununla birlikte 

bu türün İngiltere'de de büyük önem arz ettiğini ve kendi kimliğini bularak 

oluşturulduğunu söyleyebiliriz.  

1500'lü yıllardan 1600'lü yılların başına kadar uzanan bu dönem, Elizabeth'in de 

1558'de İngiltere'ye Kraliçe olduğu ve hüküm sürdüğü yıllara denk gelmektedir.  
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İngiltere açısından önemli bir dönem olan bu periyodda, William Shakespeare, 

Francis Bacon, Ben Jonson, Philip Sidney gibi sesini duyurabilmiş büyük 

Edebiyatçılar yetiştiği gibi, William Byrd, Thomas Morley, Orlando Gibson, John 

Dowland gibi büyük müzik insanları da tarihte kendilerine yer edinebilmiştir. Her ne 

kadar daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, bu dönem kilise baskısının azaldığı bir 

dönem olarak nitelense de, mevzu bahis baskı Katolik Roma Kilisesi'nin 

egemenliğinin ve baskısının azalarak, İngiliz Kilisenin kurallarıyla yer değişmesi 

olarak görülmektedir. Dolayısıyla ''baskı''nın gerçekten ortadan mı kalktığı yoksa 

sadece formunun mu değiştiği biraz kafa karıştıcı olabilir. Kilisede müzik, Anthem 

denilen şükran ilahileri olarak söylenmiştir. Dönemin müzisyenleri tarafından bir çok 

Anthem bestelenmiş ve bu bestecilerin başında gelen Thomas Tallis Kraliçe'nin 

kırkıncı doğum günü şerefine kırk bölümlü bir eser bestelemiştir. Dini müzik bir 

taraftan etkisini sürdürürken, din dışı vokal müziği gelişmiş ve halk tarafından 

benimsenmiştir. Tallis'in öğrencisi olduğu bilinen William Byrd'de Kraliyet 

Kilisesinin önemli müzisyenlerinden olmuştur. Virginal müziğinin şeklini almasında 

büyük rolü olan Byrd, kendinden sonra gelen Thomas Morley gibi bestecilere yol 

gösterici olmuştur. İngiltere'de Müzikal anlamda bu denli önemli gelişmelerin 

yaşanmasında, elbette Geç Rönesans dönemine denk gelen Elizabeth ve Kraliyet 

ailesinin etkisi yadsınamaz. Elizabeth ve Kraliyet Ailesi müzikal olarak bilgili, 

müzikten hoşlanan, talep eden ve destekleyen bir yapıdaydı. Büyük kraliçeden 

esinlenerek, müzik, henüz yeni ortaya çıkmakta olan drama yapısı için gerekli bir 

unsur ve aynı zamanda din ve devlet törenleri için de vazgeçilmez bir konumdaydı. 

Bunun yanı sıra dönemin eğlence rekreasyonun da ana kaynağı oldu. Zengin ya da 

yoksul, çoğu Elizabeth dönemi İngilteresi insanı, müziği halkı  birleştiren bir sığınak 

olarak görmekteydi. Elizabeth, müzik için ideal bir destekçi ve koruyucuydu. 

Gençliğinde dans ve bale konusunda çok başarılı olan, müzikler besteleyen ve icra 

eden Elizabeth'in Kraliyet bünyesinde en az altmış müzisyeni destekleyip onlara 

çalışma alanı ve fırsatı yarattığı bilinmektedir.  

1571 yılları civarında, Kraliçe hanesinde aşağı yukarı on sekiz trompetçi ve altı 

oyuncu bulunmaktaydı. Elizabeth özellikle trompet ve davul sesini dinlemeyi sevdiği 

için, hemen hemen  her gün on iki trompet ve bir çift davul, bir buçuk saatlik bir 

akşam yemeği merasimi için herkesin bir araya gelmesini sağlamak adına, salonda 

performans sergiliyordu.  
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Trompetler ve davullar tüm devlet olaylarında ve organizasyonlarında  Kraliçe'ye 

eşlik ediyorlardı.  Bunu Cambridge yıllıklarında da görebiliyoruz. Bu yıllıklar 

1564’te Kraliçe’nin bir yere varmadan hemen önce trompetçilerin bu durumu haber 

verdiğini belgeliyor:  

''Sonra Trompetçiler geldi ve gürültülü bir şekilde, Majestelerinin yaklaştığını beyan 

etti.'' (Carpenter, 1958, s. 195). 

Himayesinde bulunan müzisyenlerin dışında Kraliçe aynı zamanda ''şehrin  

müzisyenleri'' diye adlandırılan ve tapınaktaki yetenekli çocuklardan oluşanlar da  

dahil olmak üzere iyi eğitilmiş birçok Londra müzisyenini istihdam etmekteydi. Lord 

Chamberlain'ın kayıtlarında sık sık  tapınak çocuklarının Kraliçe'ye akşam 

yemeğinde bir ilahi söylemek üzere saraya geleceklerini ifade eden tutanaklar 

görülmektedir. 1602'de, Stettin Dükü ile İngiltere'yi gezen bir Alman ziyaretçi olan 

Frederick Gershow, Kraliyet tapınağı çocuklarına dair bir çok yazı yazdı.  

Kraliçe, şarkı söyleme sanatına kendilerini ciddiyetle adamaları ve çeşitli türlerde 

müzik aletleri çalmak için müzik çalışmalarını sürdüren ve önemseyen gençleri 

himayesine alıyor ve onlara o güne dek görülmemiş derecede desteklerde 

bulunuyordu. Bu çocuklar, tüm sanat dallarında ve özellikle de müzikte mükemmel 

eğitmenlere sahiplerdi. Oyundan önceki bir saat boyunca, organumlarla, lute ve 

flütlerle keyifli bir müzikal eğlence dinlenmekteydi. Halka açık ya da bazı özel 

tiyatro gösterilerindeki müzisyenler çoğu zaman Elizabeth’in takdirini 

kazanmışlardır. 20 Eylül 1591'de Elvetham'daki büyük "ilerleme eğlencesi" nde, altı 

"Müzisyen" akşam yemeğinden sonra "Majesteleri" için sahne aldı.. Zarafeti ve 

şerefine çalınan müzikler onu öyle memnun etti ki, uzun zamandır planladığı şeyi 

yaparak dönemin popüler isimlerinden olan usta müzisyen Thomas Morley’e ''Paul 

Kilisesi'nin Organist Üstadı''  ünvanını verdi.  

24 temmuz 1592’de ise Morley'i herkesin imrendiği bir makam olan kraliyet 

tapınağına atadığını bilmekteyiz. Elizabeth ve ailesinin, o güne dek  hiç olmadığı 

kadar gösterilen bir destekle, konuya dair kendilerinin uzmanlıkları olmasından da 

mütevellit, belki de İngiliz Tarihi'nde  müziğin gelişimi için en uygun ortamı 

yarattıklarını söyleyebiliriz. 
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Kendisi de iyi bir dansçı olan Kraliçe Elizabeth, her sabah egzersiz yapmak için altı  

yedi kez 16. ve 17. yüzyılın popüler danslarından olan Galliard dansı yapardı ve uzun 

yıllar süren hayatı boyunca "artık genç olmayan seçkinler" açısından, dönemin bir 

dans müziği türü olan, yalnızca tek bir pavane’nin çalınmasına izin verdi. Genellikle 

tüm  Tudor hükümdarları iyi eğitimli ve sanatsever insanlardı. Henry ve üç kraliyet 

çocuğu, Edward VI, Kraliçe Mary ve Kraliçe Elizabeth, iyi derecede  lute 

icracılarıydı ve hepsi de başarılı lute icracılarını yüksek maaşlarla himayelerinde 

bulundurdu. Bununla birlikte hem Elizabeth hem de Henry aynı zamanda müzik 

bestelemekteydi.  

 

1515 yılında Venedik elçilerinin kayıtlarında Henry'e dair, eşi benzeri bulunmayan 

bir zeka ve yetenek taşıdığı, Fransızca, Latince, İtalyanca gibi dilleri çok iyi 

konuşabildiği, hemen hemen tüm enstrümanları çalabilip aynı zamanda çok iyi 

besteler üretebildiği, sağduyulu ve tüm  kötü alışkanlıklardan arınmış bir kişi olduğu 

söylenmektedir. VIII. Henry'nin müzikal koleksiyonunun envanteri, kraliyet ailesinin 

neredeyse her enstrümana ilgisinin olduğunu ve bu enstrümanları çalabilme 

yetenekleri olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu koleksiyondaki enstrümanlar arasında,  

36 çeşit klavsen, virginaller, kornetler, gaydalar, 78 adet flüt ki  bunlardan bazıları 

Fransa'dan gelen oldukça süslü flütler, bazıları altınla kaplı ve siyah emaye, diğerleri 

fildişi ve camdan yapılmıştır, ve birçok kutu, ceviz ve fildişinden yapılmış 75 kayıt 

cihazı bulunmaktadır. Belki de İngiltere Tarihi'nde sanata olan ilgileri ve virginal icra 

etme yetenekleri konusunda en çok takdir gören seçkinler, VIII. Henry ve  

çocuklarıdır. Tarihe düşen kayıtlarda da  Mary'nin daha on yaşındayken sergilediği 

virginal ve lute performanslarına dair çok iyi icra ettiği ve herkesten büyük övgüler 

aldığı belirtilmektedir. Tabi ki tüm bunlar, o dönemin tarih kayıtlarını tutanların 

kraliyet tarihçileri olması açısından da düşünülürse, bu günden o zamana 

baktığımızda  sisli bir perde içindeki gerçekliklerdir. Bildiğimiz gibi, bazen devlet 

eliyle tutulan tarih kayıtları, dünyanın en kötü çağlarını altın çağ gibi gösterebildiği 

gibi, yanlı ve manipülatif bir kayıt altına alma biçimi de sergilemiştir. Bu anlamda, 

sanat açısından büyük şatafat içerdiği ortaya konulan bu dönemi yorumlarken sadece 

o dönemden kalan tarihi belgelerin doğru olduğu ön koşuluyla ilerlemek durumunda 

olduğumuzu belirtmek gerekir. 
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Elizabeth'in bir virginalist olarak kabiliyeti, ölümünden kısa bir süre sonra, çoğu 

müziğin hala el yazması şeklinde yayınlandığı bir çağda iki ciltlik bir virginal müziği 

basımına ilham oluşturmuştur. Müziğin desteklenmesi ve bir çok enstrümanın icra 

edilebilmesi elbette sadece Kraliyet ailesi ile sınırlı değildi çünkü tüm eğitimli 

Elizabeth çağı insanlarından sanata ve müziğe dair çalışmalar ve enstrümanla 

uğraşmaları beklenilirdi. Bunun önemli bir örneğini Thomas Morley'in  '' bachelor of 

musicke and gentleman of her majestry royal chapel ''  (a plain and easy introduction 

to practical musicke (1597) adlı  kitabında hayali bir akşam yemeği sohbetini yazdığı 

satırlarda görebilmekteyiz. Buna göre, bir akşam yemeğinde misafirler arasında 

bulunan ve müzik konusunda yetenekli olduğu düşünülen Aphron, yemek sonrasında 

kendisinden ısrarla şarkı söylenmesi beklendiğinde, bu durumu reddeder ve şarkıyı 

söylemez. Şarkıyı söylememiş olması, diğer konuklar arasında kınanmasına ve  bu 

yemeğe nasıl olup da davet edildiğine şaşırılan fısıldaşmalara sebebiyet vermiştir. 

1585'te, Kraliyet tapınağından William Byrd, tüm insanların neden şarkı söylemeyi 

öğrenmeleri gerektiğine dair bir tez yayınladı. İyi bir öğrenci ve iyi bir bilim insanı 

olmanın koşullarından biri şarkı söylemenin hızlı ve kolay bir şekilde 

öğrenilebilmesiydi, bu aynı zamanda sağlığı da korumaya yönelik  keyifli bir çalışma 

ve egzersizdi. Ayrıca Henry Peacham, The Complete Gentleman'da, bir beyefendinin 

en temel özelliklerinden birinin ''kendi şarkısını söyleyebilmesi'' ve gördüğü bir 

müziği ilk bakışta viol ya da lute ile çalabilmesi olduğunu söylemektedir. Tudor 

İngilteresi’nin genç leydilerinin eğitimi, neredeyse sadece dans ve müziğin öne 

çıktığı sosyal başarıların gelişimine yoğunlaşmıştı. Middleton women beware 

woman’da , kibirli bir baba kızının kaliteli olduğunu düşündüğü  özelliklerini 

sıralarken bir yandan da onu ''kaliteli'' hale getirmek için neler çektiğinden dem 

vurmaktadır. Kibar bir hanımefendinin müziğe ve dans etmeye önem vermesi 

gerektiğinden, böylelikle eşine de bağlılığının artacağından bahseder. Her ne kadar 

bugün ilerleme kaydedilmiş gibi görünse de, aslında yüzlerce yıldır toplumlarda 

kadına biçilen rolün o kadar da değişmediğini görebilmekteyiz. Shakespeare'in kadın 

karakterlerine biçilen değer ve roller, üzerlerindeki erkek egemen baskısı zaten bir 

çok oyunun da göz ardı edilememektedir.  
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Söz gelimi, Hamlet'in Ophelia'sına layık görülen davranış ile, Bir Yaz Gecesi 

Rüyası'nın Hermia'sının sevdiği erkekle evlenebilmek için babası ve dük ile girdiği 

mücadele de buna örnek olarak gösterilebilir. Kraliçe Mary'nin hükümdarlığındaki 

İngiliz bir kız çocuğu olan Grace Sherrington'ın, haftanın her günü bir şarkıyı lute ile 

çalmak için çalıştığı ve aynı zamanda sesiyle mezmur şarkıları söyleyip günahlarının 

bağışlanması için dua ettiği, kendi günlüklerinden görülebilmektedir. Elizabeth'in 

ödüllendirdikleri  de dahil olmak üzere, doğuştan soylu olan bazı kızlar her konuda 

mükemmel bir eğitim almışlardır. O dönemde, Latince günlük çalışmanın 

merkezinde yer almıştır, bunun yanı sıra dua etme ritüelleri ve  müzik de bir günün 

içerisinde daima düzeli yapılan aktiviteler arasındadır. 1561'de Sir Nicholas Bacon'a 

göre, majestelerinin ödüllerine haiz olabilmek için yapılması gereken aktivitelerin 

başında her gün saat 12:00 - 14:00 arasında müzik hocalarıyla çalışılması ve yine 

saat 20:00 itibarıyla uyuyana kadar müzikle ilgilenilmesi başta geliyordu. Müzik, 

hem evde hem de okulda eğitimin en temel gerekliliğiydi, çünkü dönemin müzikal 

bakış açısı ve inanışına göre, insan doğuştan kusurlu ve günahkardı, bu kusurlu ve 

aciz yaratığın kulağı ''yüce ve kutsal'' armonileri duymaya muktedir olamazdı ve bu 

armonileri duyabilmesinin yegane kuralı çok disiplinli ve mükemmel bir müzik 

eğitimden geçmesiydi. Ancak bu eğitimle duymayan kulakların açılması mümkün 

kılınabilirdi. Bu eğitim, özel derslerle sağlanabildiği gibi, aynı zamanda Rönesans 

üniversitelerinde de zorunlu olarak okutulurdu.  Trinity College’e 1560’ta verilen 

Elizabethan Tüzüğü, müziğin diğer matematiksel disiplinlerle öğretilmesi gerektiğini 

ve müzik öğrencisi olsun ya da olmasın tüm öğrencilerin derslere katılması 

gerektiğini belirtti. Trinity kolejinde okumak isteyen tüm öğrenciler  dilbilgisi, 

edebiyat ve şarkı söyleme yeteneklerine göre seçilirdi. Sadece müzik alanında 

okumak isteyen öğrenciler içinse şartlar son derece titizdi. Cambridge belgelerinde 

müzik öğrencilerinin diğer bir çok sanat dalı öğencilerinden daha üst seviyede 

görüldüğünü, öğrenci adaylarının bile ustalıklı icracı ve performansları olduğunu, 

hatta müzik bölümünün  Hukuk, Tıp, Teoloji gibi önemli ve zor kabul edilen 

bölümler arasında sayıldığından bahsedilmektedir.  

 

Oxford ya da Cambridge üniversitelerinden geçmiş Rönesans İngiliz müzik tarihinin 

en iyi bestecilerinden bazıları Christopher Tye, John Bull, Thomas Morley, John 

Dowland, Orlando Gibbons gibi müzisyenlerdir. Elizabeth dönemi sahnesinde 

karakterlerin şarkı söyleme ve çalma sıklığına ve etki alanının  güçlülüğüne  
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bakıldığında, müziğin bu dönem dramasında  çok önemli ve etkili olduğunu 

görebilmekteyiz. 1564 yılında İngiliz tiyatrosunun ilk tragedyası Gorboduc, On 

ikinci Gecede iç tapınak salonunda Kraliçe önünde sunuldu. Müzikal etki, flüt, obua, 

cornet, davul, viol gibi dönemin bilinen enstrümanlarıyla sağlandı ancak burada 

farklı bir enstrüman da söz konusuydu. 4. sahnenin prelüdünde, ‘’musick of 

howeboies’’ terimi ilk kez kullanıldı, Eski terim ‘’schalm’’ yerine howeboies (obua) 

teriminin kullanıldığını görmekteyiz. Tiyatro gösterilerine ilginin artmasıyla birlikte 

sahne müziğinin de kabul edilmiş standartları belli oldu. Dönemin en ünlü oyun 

yazarlarından William Shakespeare, vatandaşlarının müzik konusundaki tutumlarını 

çok iyi analiz ederek oyunlarının dokusuna dönüştürmüştü. Shakespeare müziğe 

yüksek vergiler ödemesine ve zorlanmasına karşın hiç bir zaman bununla ilgili 

dertlenmemişti, aksine bu müzik yolculuğu onun doğasına ve metinlerine de 

etkiyecekti. Shakespeare, müziğin uyumlaştırıcı etkisine duyarlı olmayan bir 

karakteri ile dikkat çekmektedir. Bu Julius Caesar oyununda geçen, İmparatorun,  

Cassius'un sadakatinden şüphe etmesinin temel sebebinin bu  komplocu karakterin  

“müzik duymaz” oluşuydu. Müzik duyamayan, müzikle uyumlanamayan bir kişiden 

her kötülük beklenebilirdi. Yaklaşık dört yüzyıl öncesinin İngiltere'sinde bugünün 

kadim Anadolu coğrafyasına bir pencere açacak olursak, bugün de aslında müziğin 

misyonuna dair benzer yaklaşımlar olduğunu görebilmekteyiz. Örneğin Neşet Ertaş'a 

atfedilen ''Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur, çünkü kötü 

insanların türküleri yoktur'' sözü sanki Shakespeare İngilteresi'nden Anadolu'nun 

bozkırlarına miras kalmışcasına bir benzerlik içermektedir. Nasıl ki Shakespeare 

metinleri güncelliğini bugün hala korumaktaysa, her dönemde ve koşulda  insan 

denilen canlının duygu durumu, refleksleri, yaklaşımları büyük değişimlere 

uğramamaktadır. Zira dört yüz yıl insanlık tarihinde belki de bu kadar köklü 

dönüşümlere kapı açacak kadar yeterli bir zaman dilimi de değildir. Shakespeare 

oyunlarına dönersek, yine benzer bir yaklaşımı Measure for Measures oyununda da 

görebiliriz, Marianna hizmetçisinin şarkısını dinler çünkü müziğin "kötüyü  iyiye 

dönüştürme" gücüne sahip olduğuna inanır.  

 

Bunların dışında, VIII. Henry’de, Shakespeare’in kraliçesi yardımcısından lute 

çalmasını ister ve içindeki sıkıntıyı böylelikle geçirebileceğini söyler. Yine 

Shakespeare'in II. Richard'ı kendisini çılgına döndüren müziğin durmasını emretse de  

soylu Brutus, aklının ve ruhunun sıkıntılarını dindirmesinin müziğe bağlı olduğundan 
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dem vurarak durdurmayı reddeder. Shakespeare, oyun arkadaşı olan drama 

yazarlarıyla birlikte oyunlarında çok fazla müzik istemiş ve kullanmıştır. 

Shakespeare'in tiyatro izleyicisinin nabzını tutmayı çok iyi bildiği ve onlara 

istediklerini verebilmiş olma konusundaki yeteneği elbette su götürmezdi. Özellikle 

As You Like it (Nasıl İsterseniz) ve Twelfth Night (On İkinci Gece)  oyunlarının her 

biri en az altı şarkı içermekteydi.  

 

Elizabeth döneminde,  İngiltere Kilisesi için ibadet biçimleri son şeklini almış 

olduğundan, bu dönemde çok fazla dini müzik ortaya çıkmıştır. Bu müziklerin 

sözlerinde latince, yerini yavaş yavaş İngilizce'ye bırakmaya başlamış, şarkıların 

kutsal sözlerini anlaşılır kılmak için müziğin dokusu basitleştirilmişti. Bu süreçte,  

Hristiyan kiliselerinin bir çeşit solo vokal parçası olarak Psalm adlı verilen ilahiler 

üretildi. İskoçlar gibi Elizabethler de ilahiler yerine bu yeni Psalmları  söylemeye 

başladılar. Elizabeth'in hükümdarlığı sırasında, hepsi Thomas Sternhold ve John 

Hopkins ilk kez dini ilahilerin toplandığı dua kitapları olan Psalter'daki ilahilerin 

metrik versiyonlarına dayanan yirmi iki Psalm (ilahi) yayınlandı. ''Sternhold ve 

Hopkins" 16.  yüzyılın ortasından 19. yüzyılların başlarına kadar kabul edilen 

Psalmların İngilizce metrik versiyonlarını yaptılar. Her ne kadar elimize ulaşan 

Roma ve İngiliz kaynaklarındaki motetleri (eşlikli dini müzik türü, daha çok sesli 

kullanılmış)  anthem’leri (anti hymne, İngilizlerin ses için yazılmış bir dini müzik 

türü)  Christopher Tye, Thomas Tallis, William Byrd ve Orlando Gibbons gibi seçkin 

besteciler  bestelemiş olsa da, muhtemelen birkaç yerel kilisede psalmlar harici bazı 

dini müzik formları söylenmiştir. Bununla birlikte, Elizabeth döneminin  en büyük 

ihtişamı, bu dönemde yüksek derecede sanat değerine ulaşabilen din dışı vokal 

müziğinin bestelenmesi ve gelişmesiydi. Din dışı vokal müziğinin başlıca formu olan 

madrigal, bir monarşinin liderinin onuruna yapılabilecek en yüksek değer olarak 

kullanıldı.  

 

Ölümünden 2 yıl önce, bir daha asla ayna kullanmayacağına dair dokunaklı bir 

gösterişle söz verdiğinde, imparatorluğunun en büyük bestecilerinden yirmi üçü, 

onuruna, her biri ''yaşasın adaletli Orianna'' şeklinde sona eren görkemli birer  

madrigaller dizisi besteledi. Elizabeth ailesi, etraflarından sıkça duydukları bu 

''yaşasın'' nidalarıyla kırk iki yıl saltanat dönemi sürmüştü. Shakespeare gibi yazarları 

yetiştiren Elizabeth İngilteresi, aynı zamanda Avrupa müziğinin en üretken dönemini 
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ortaya koymuştu. William Chappel'in döneme dair şu sözleri de müziğin insanların 

hayatında ne kadar geniş bir yer kapladığını kanıtlar niteliktedir.  

 

Tamirciler şarkılar (catches) söyledi, sütçüler balladlar söyledi, arabacılar ıslık çaldı, 

her bir meslek dalı, hatta dilenciler bile kendi özel şarkılarını söylediler, bekleme 

salonundaki kişileri eğlendirmek için asılı duran viol, lute, virginal ve cittern 

(mandoline benzer telli çalgı) berber dükkanlarının vazgeçilmez mobilyalarıydı. 

Akşam yemeğinde müzik, düğünlerde müzik, cenazelerde müzik, gece müzik, 

şafakta müzik, iş yerinde müzik, ve tiyatro oyunlarında müzik, yani her yerde müzik 

vardı. Müzik herkesi birleştiren bir mıknatıs vazifesi görmekteydi. (Chappel, 1893, s. 

59). 

 

Elizabeth ile 1603'te ölmesi üzerine tamamlanan ''Altın Çağ'', büyük oranda İngiliz 

Müziği'nin gelişiminin önemli bir parçası olmuştur. Akabinde başa geçen I. James ve 

I. Charles dönemlerinde oda müziğinin belirgin bir özelliği olarak müzikal 

enstrümanların gelişimi ve konserlerde çalınabilecek şekilde hızlı bir artış gösterdiği 

görülmektedir. Shakespeare'in tiyatroda müzikler kullanma konusunda oldukça 

hevesli olduğunu ve bu nedenle yüksek ücretler ödediğini bilmekteyiz. Bu yaklaşım 

Shakespeare sonrasında da tiyatroda müziğin önemini sürekli kılmıştır. Bunun yanı 

sıra, 1656 yılında William Davenant tarafından ilk kez İngiliz dilinde yazılmış bir 

Opera olan ''Rodos Kuşatması''  sahnelenmiştir. Yine 17. yüzyıl erken Barok Çağının 

en önemli bestecilerinden olan Henry Purcell'in, aralarında Shakespeare'in ''Bir Yaz 

Gecesi Rüyası'' eserinden uyarlamış olduğu Fairy Quenn eseriyle birlikte çeşitli 

Operaları ve bugüne bırakmış olduğu yüzü aşkın bestesi bulunmaktadır. 20. yüzyılda 

İngiliz orkestra müziği bir takım gelişmeler gösterse de, aslında İngiltere'nin operaya 

büyük oranda katkıları hala Purcell'in çalışmalarına dayanmaktaydı. Purcell'in 

ölümüyle birlikte 17. yüzyılın son yarısında, önemli bir besteci olan Thomas Arne, 

Londra'ya Handel'i getirmek açısından da rol üstlenmiştir.  

 

Handel'in bağlantıları I. George'da dahil olmak üzere, Hannovyalı kraliyet ailesinin 

üyelerini içermekteydi. Ancak halka nüfuz edebilmesi açısından da eserlerinin çok 

güçlü olduğu kısa sürede anlaşılmıştır. Handel'in Operaları onlarca yıl İngiliz 

sahnelerini domine etmeyi başarmıştır.  
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18. yüzyılın ikinci yarısında, içlerinde Haydn, Mendelssohn gibi isimlerin de 

bulunduğu bir çok önemli bestecinin bir dönem İngiltere'de yaşamış olduklarını 

görmekteyiz. Rönesans ile birlikte ekilen güçlü tohumlar, İngiliz Müziği, Edebiyatı, 

Tiyatrosu açısından bugüne dek yüzlerce yıl sürecek bir gelenek yaratabilmeyi 

başarmıştır. Britanya bir çok alanda kendi ekolünü oluşturabilmiş ve tüm dünyaya 

etkili bir şekilde yüzlerce yıl ulaştırabilmiştir.  

 

2.3 Shakespeare'in Eserleri 

Elizabeth Çağı, tiyatro ve müzik gibi alanlarda o güne dek İngiltere'nin yaşanılan en 

parlak dönemi olmuştur. Bu parlak dönem Shakespeare gibi çok başarılı yazarları 

ortaya çıkarmış ve geniş üretimler oluşmasını sağlamıştır. İngiltere'de yapılan ilk 

tiyatro binası 1576 yılında James Burbage tarafından yaptırılmıştı. The Theatre 

ismini taşıyan tiyatro binasından sonra daha bir çok tiyatro binası ortaya konmuştur.  

Bu konuya dair Mina Urgan şöyle der;  

''1616'da, yani Shakespeare'in öldüğü yıl, Londra'da tiyatro sayısı ona çıkmıştı: 

Globe, Blackfriars, Whitefriars, Fortune, Red Bull, Hope, Cockpit ve Curtain.( O 

sıralarda sahnede perde olmadığı için, buradaki ''curtain'' sözcüğü perde anlamında 

değildir. The Theatre'dan bir yıl sonra yapılan bu tiyatro, Curtain Close denilen bir 

çayırdan almıştı adını.) '' (Urgan, 1984, s. 62). 

 

Dönemin koşulları düşünüldüğünde Londra'da on adet tiyatro binası bulunması 

kayda değer bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Tiyatro binalarının yapılmasıyla, 

oyunlar artık sadece okullarda, üniversitelerde, saraylarda ya da zengin evlerinin han 

avlularında sergilenmekten kurtulmuştur. Bu tiyatrolardan Globe ve Blackfriars 

Shakespeare'in de hissedarı olduğu ve kumpanyasıyla birlikte oyunlarını buralarda 

sergilediği tiyatrolar olup, iki tiyatro da James Burbage'nin oğlu ve tiyatroların baş 

oyuncusu olan Richard Burbage'e aitti. Bu iki tiyatrodan en önemlisi ve 

Shakespeare'in de bir çok oyun sahnelediği yer olan ''Globe'' tiyatrosu halka 

rahatlıkla ulaşabilen oyunlar sergiliyor, aşağı yukarı 2000 kişilik kapasitesiyle 

önemli sahneler arasında yer tutuyordu.  
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Elizabeth dönemi tiyatrosunun en belirgin özelliklerinden biri de tiyatro metinlerinin 

yayınlanmamasıdır. Metinler genel olarak sahnelenmek için yazılıp edebi bir metin 

olarak görülüp basılması çok tercih edilmemekteydi. Bu tercihin en büyük 

sebeplerinden biri de elbette ki tiyatro kumpanyalarının oyunları satın alıp 

dilediğince uyarlaması ve oyunun metninin yayınlanması halinde seyirci sayısının 

azalacağı kaygısının güdülmesiydi. Bu sebepten, o dönem sahnelenen bir çok oyun 

tarihin acımasız kara deliğinde kaybolmuş ve günümüze ulaşamamıştır. 

Shakespeare'in oyunlarının bugüne ulaşabilmiş olması da tesadüften başka bir şey 

değildir.  

 

Bu konunun Shakespeare'in de pek umurunda olmadığına dair Urgan, 

 

''Ne gariptir ki, Shakespeare gelecekteki okuyucu ve seyircileri düşünerek 

yazdıklarını korumak için en ufak bir çaba göstermedi. Stratford'a çekildikten sonra 

bol vakti ve parası olduğu halde, oyunlarını toplayıp yayımlamayı aklından bile 

geçirmedi. E.E Stoll onun yazılarını toplamaktansa, malının mülkünün gelirini 

toplamayı yeğlediğini söyler alay ederek.'' demiştir.  (Urgan, 1984, s. 78). 

 

Shakespeare'in oyunlarının da çağdaşları gibi yok olmamasını belki de 1623 yılında, 

ölümünün üzerinden yedi yıl geçtikten sonra, bir kağıdın ikiye katlanılması ile 

oluşturulan büyük formlu ilk kitabın, yani ilk folio'sunun yayınlanmasına ön ayak 

olan John Heming ve Henry Condell adlı oyuncu arkadaşlarına borçluyuz. Ya da 

başka bir bakış açısıyla, dönemin iktidarının gözde sanatçılarından biri olması ve 

Elizabeth ile kurmuş olduğu yakın ilişkinin de buna etkisi olduğunu 

düşünebilmekteyiz. Çağdaşları arasındaki şöhreti ve popülerliği de bir şekilde 

bugüne ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Yaşarken bilinen 37 oyunundan sadece 

18'i bir folyonun yarısı ebatlarında basılan daha küçük, quarto adı verilen kitaplarla 

yayınlanmış, geri kalan tamamı ölümünden sonra yayınlanmaya başlamıştır. 

Quarto'lardan bazıları çok iyi durumdayken bazıları da epey kötü durumdadır. 

Sağdan soldan derlenmiş metinlerle, oyuncuların ya da suflörlerin tuttuğu notlar ile 

ya da matbaacıların bazı çabalarıyla oluşmuş quartolar bulunmaktadır. Tabi bütün bu 

basım çabalarının Shakespeare'in oyunlarının o dönem halk nezdinde büyük karşılık 

bulabilmesinin de bir sonucu olduğunu söylemek gerekir.  
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Ortalama bir İngiliz insanına hitap edebilen oyunlar yazan Shakespeare, aslına 

bakılırsa çok sonraları, neredeyse iki yüz yıl sonra ''klasik'' ve ''yüksek sanat'' 

olmuştur. Bugünün Shakespeare yorumcularının da  hala aynı algıyla ve düşünce 

biçimiyle Shakespeare'i okudukları tartışmasız bir gerçektir.  

 

Bir takım yenilikçi ve bugünün Shakespeare'i ile ilişkilenebilen örneklere rastlanılsa 

da, bu yüksek sanat algısı ve bakış açısı Shakespeare ve onun metinleriyle aramızda 

''soylu''  bir mesafe oluşturmaktan geri kalmamaktadır. Shakespeare'in günümüze 

ulaşabilmiş ve bilinen 38 adet oyunu ve 154 adet de sonesi mevcuttur. Shakespeare 

yaşadığı dönem boyunca, son beş-altı yılı hariç oldukça üretken ve parlak bir üne 

sahip olmuştur. Yazmış olduğu oyunlar, komedya, trajedya, romance ve tarihsel 

nitelikteki oyunlardır. 

2.3.1 Komedyalar 

Komedya, etimolojik olarak latince kökenli olup, Antik Yunan'da şenlikler için 

şarkılar söylenme anlamına gelen ''komoidia''  şeklinde kullanılmıştır. Komedya 

türünün kaynağı olarak Antik Yunan'da  Dionysos adına  yapılan şenlikleri 

görmekteyiz. Bu şenlikteki törenlere Phollos adı verilmektedir. Hatta öyle ki, 

Aristo'ya göre komedya türü Phollos türkülerinin içinden çıkarak oluşmuştur. 

Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi,  Antik Yunan'da  komedyaya komoidia yani 

şenlik türküleri denilmesinin temel sebebi de budur. Yılın ilk aylarında bağ bozumu 

dönemi geldiğinde insanlar şenlikler kurup, eğlenceler düzenlemekteydi.  Şarap 

Tanrısı adına şarapların içildiği bu şenliklerde, bolluk ve bereket tanrısı olarak 

bilinen Phales’in simgesi olan heykel bir phallos (erkeklik organı) oluşturulur, 

Dionysos ve Phales  kutsanırdı. Komedya denilen türün Antik Yunan'da adındaki 

komo şenlik türküleri anlamına gelmektedir. Komedya türü, bütün bu türkülerin bir 

araya getirilmesi ve birleştirilmesiyle oluşmuştur. Şüphesiz ki, Shakespeare komedya 

türünde de, diğer türlerde olduğu gibi çok başarılı eserler ortaya çıkarmıştır. Hatta 

öyle ki, Logan Pearsall Smith'in iddialı yorumuyla, dünyada yaşamış tüm şairler 

arasından, mizah yeteneği olan tek şairin Shakespeare olduğunu söylemiştir. 

Shakespeare komedyalarını  erken dönem ve olgunluk dönemi komedyaları olarak 

sınıflandırabiliriz.  
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Erken dönem komedyalarında başlıca amaç güldürmek iken, daha ileri yaşlarda 

yazdığı komedyalarda yegane amaç güldürmek olmamıştır. Shakespeare, 

karakterlerine acı ve hor görülmüş bir mizahtan ziyade, onlara basitliğe düşmeden ve 

merhamet duygusuyla güldürme çabasındadır.  

 

Bu konuda Mina Urgan;  

 

''En kabasından en incesine dek, gülmecenin her türü vardır Shakespeare'de. 

Shakespeare güldürücü kişileriyle acı acı alay ederek onları eleştirmez, tam tersine, 

onlara duyduğu yakınlık ve sevgiyi okuyucularıyla seyircilerine de aşılar.'' demiştir. 

(Urgan, 1984, s. 84). 

 

Yanlışlıklar Komedyası (The Comedy of Errors) yazarın ilk oyunlarından biri 

olmakla birlikte, ilk komedyası olma ihtimali yüksektir. Yine erken dönem 

komedyalarından olan ''Verona'lı İki Centilmen (The Two Gentlemen of Verona) 

Shakespeare'in aslında romantik komedyalarındandır.  

 

Kaba bir biçimde mizah duygusu ve tek amaç olan güldürmenin dışında ilk kez 

komedyada aşk temasına da yer vermiştir. Yine birbirine yakın dönemlerde verdiği 

komedya eserlerinden bazılarını, ''Aşkın Boşa Giden Emeği'' (Love's Labour's lost), 

''Hırçın Kız'' (The Taming of the Shrew), Shakespeare'in güldürme ile beraber dildeki 

hakimiyeti şairliğini belki de ilk kez anlayabildiğimiz, aslında bana kalırsa olgunluk 

dönemi komedyalarından da sayılabilecek ''Bir Yaz Gecesi Rüyası'' ( A Midsummer-

Night's Dream) şeklinde sıralayabiliriz. 

 

Shakespeare'in olgunluk dönemi komedyaları ise ilk olarak ''Venedik Taciri'' (The 

Merchant of Venice) ile başlamaktadır. Daha sonra yine romantik komedyalarından 

sayılabilecek ''On İkinci Gece'' (Twelfth Night), ''Kuru Gürültü'' (Much Ado About 

Nothing), ''Windsor'un Şen Kadınları'' (The Merry Wives of Windsor), aşk konusunu 

en dokunaklı işlediği komedyalarından ''Nasıl Hoşunuza Giderse'' (As You Like It),  

''İyi Biten Her Şey İyidir'' (All's Well That Ends Well), ''Kısasa Kısas'' (Measure for 

Measure), ve ''Troilus ile Cressida'' (Troilus and Cressida)  şeklinde sıralanabilir. 
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2.3.2 Tarihsel Oyunlar:  

 

Kronolojik olarak tasarlanmamakla birlikte Shakespeare'in konularını İngiliz 

tarihi'nden alan yedi adet oyunundan bahsedebiliriz. Üç bölümden oluşan  ''VI. 

Henry'' (Henry VI),  ''III. Richard'' (Richard III), ''II. Richard'' (Richard II),  ''Kral 

John'' (King John), son oyunlarından biri olan ''VIII. Henry'' (Henry VIII), iki 

bölümden oluşan ''IV. Henry'' (Henry IV), ''V. Henry'' (Henry V), ve ''III. Edward'' 

oyunlarını sayabiliriz. Shakespeare, her ne kadar konusunu tarihi olaylara 

dayandırdığı bu oyunları yazmış olsa da, bu oyunlarda tamamen tarihi 

gerçekliklerden yola çıktığını söyleyemeyiz. Yazar, oyunlarda yer yer kurgusal 

olaylara ve bir takım zaman ve mekansal farklılıklara dönüştürmüştür.  

 

Shakespeare'in tarihsel oyunlarının temel kaynaklarından biri de Raphael Holinshed 

tarafından 1577 yılında yayınlanmış olan ''Chronicles'' adlı eserdir. Shakespeare'in 

tarihsel oyunlarına dair genel kanı, yazarın siyasi söylemlerde bulunmaması ve insanı 

merkeze alan ve onun duygu durumuyla ilgilenen bir biçimde kurguladığıdır.  

 

Bu anlamda bir adım öteye gidersek, Shakespeare'in halktan kopuk bir sanat ve dil 

kullandığı bile düşünülebilir. Ancak, Shakespeare'in bazı komedyaları da dahil 

olmak üzere -her ne kadar Elizabeth döneminin kraliyet övücü sanat ikliminde 

yaşamış da olsa-  bir çok oyununda, geçerliliğini bugün bile yitirmemiş önemli 

politik söylemler, iktidar ve güç eleştirileri yer almıştır. Ana konusu insan olan, insan 

ruhunun karanlık taraflarını incelemiş ve o taraftan ilişkilenmiş biri için zaten bunun 

aksi de düşünülemezdi. Oyunları hassasiyetle incelenirse, halkı yermekten ziyade, 

saraylarda, muktedirler arasında yaşanılan türlü ihtirası, güç savaşlarını, iki 

yüzlülüğü ele alan konular işlemiştir.  

 

Bu tarz eleştiriler, tüm politik ve siyasi meselelerin aslında insan ruhunun, insan 

davranış biçiminin, zaafların, merhametin, vicdanın öğelerinden beslendiğini 

unutularak yapılıyor olsa gerek. Zira hiç bir siyaset, hiç bir söylem insandan muaf 

tutulamamaktadır. Shakespeare, diğer türlerde verdiği eserler gibi, tarihsel nitelikteki 

oyunlarında da konularını insan eksenine oturtarak önemli şeyler söylemiş ve 

geleceğe bırakmıştır. Bunu da belki de yapılabilecek en şiirsel yolla, en hayal gücü 

yüksek bir biçimde gerçekleştirmiştir.  
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2.3.3 Tragedyalar 

  

Tragedya da Komedya gibi Antik Yunan kökenli bir  kavramdır. Aristo'nun ''Poetika'' 

adlı eserinde detaylı olarak tarif ettiği tragedya'nın altı öğesini, şöyle 

nitelendirmektedir.  

 

''Buna göre de bir tragedyanın altı öğesi olduğu ortaya çıkar. Bu öğeler, tragedyayı 

belli bir şiir türü olarak nitelendirirler. Bunlar: öykü (mythos), karakterler, dil, 

düşünceler, dekoration ve müziktir. Bunlardan ikisi (dil ve müzik), taklit araçlarını, 

birisi (dekoration) taklit tarzını ve geri kalan üçü de (öykü, karakter ve düşünceler) 

taklit nesnelerini oluşturur. Tragedyanın sahip olduğu bütün öğeler bunlardır. 

Bunları, yalnız bazı tragedya ozanları değil, tersine bütün tragedya ozanları kullanır. 

Çünkü, her tragedya, dekoration’a, karakterlere, bir öyküye, dile, müziğe ve düşünce 

birliğine dayanır.'' (Aristo, 1987, s. 30). 

 

Shakespeare'in tragedyalarını erken dönem ve ileri yaşlarında yazmış oldukları üzere 

iki bölümde inceleyebiliriz. Erken dönem tragedyalarından ''Titus Andrenicus'', 

Elizabeth döneminin sıklıkla işlenen konularından biri olan intikam temalı bir 

oyundur. Bunun yanı sıra, ''Romeo&Juliet'', Shakespeare'in en önemli 

tragedyalarından kabul edilen ve 1604 yılında yazıldığı söylenilen ''Othello'', yine 

aynı yıllarda yazılmış olduğu öne sürülen, bir kralın zaaflarını ve hatalı seçimlerini 

konu alan ''Kral Lear'' (King Lear), yine önemli tragedyalarından ''Macbeth'', Eski 

Yunan ve Roma Tarihiyle ilgili olan tragedyalarından, ''Atinalı Timon'' (Timon of 

Athens), ''Julius Ceasar'', ''Coriolanus'', ''Troilus ile Cressida''(Troilus and Cressida),  

''Antonius ve Kleopatra'' (Antony and Cleopatra), ve Danimarka krallığında 

yaşanılan bazı olayları konu alan, sayısız defa sahnelenmiş, hatta belki şu an bile 

amatör ya da profesyonel her hangi bir tiyatro topluluğunun provalarını yaptığı, 

Shakespeare denilince akla ilk gelen oyunlardan olan ''Hamlet''tir. Hamlet ile 

beraber, Macbeth, Othello ve Kral Lear tüm dünyada Shakespeare'in en önemli 

tragedya eserleri olarak görülmektedir. 
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2.3.4  Romanslar (Komedi-Tragedya) 

 

Romance (Romans) kavramı Shakespeare'in genelde son dönemlerine denk gelen 

oyunları için kullanılmaktadır. Romantik hikayeler, periler, büyüler, gizemli kişiler 

ve metafizik olaylar, fantastik öğeler, gerçek dünya ile çok da ilişkisi bulunamayan 

masalsı maceralar geçmektedir Shakespeare Romanslarının temel konularında. Bu 

oyunlardan, ''Pericles'', ''Cymbeline'', ''Kış Masalı'' (The Winter's Tale), kaynağı net 

olarak bilinemeyen oyunlarından ''Fırtına'' (The Tempest), ''İki Soylu Akraba'' (The 

Two Noble Kinsmen), ve ilk olarak 1824'te basıldığında Shakespeare'in kayıp bir 

oyunu olarak ortaya çıkmasıyla gündeme gelen, Shakespeare ve John Fletcher'in 

Cervantes'in Don Quijote'sinin Cardenio öyküsünden esinlenerek, beraber yazmış 

oldukları ''Cardenio'' oyunu, Shakespeare'in Tragedi-Komedya türündeki eserleridir.  

Şu ana dek bahsettiğimiz bütün bu oyunların bugünkü hallerine ulaşmaları neredeyse 

18. yüzyıl sonlarını bulmuştur. Elizabeth dönemi İngiltere'sinde tiyatro metinlerinin 

edebi bir eser olarak değer görmüyor oluşu basımlarının yapılmamasına neden 

olmaktaydı. Bununla birlikte oyunu sahnelemek için satın alan tiyatro kumpanyaları 

da metnin basılıp başkaları tarafından sahnelenmesine karşı durmaktaydı. O 

dönemde belki de bugüne ulaşmayan en az Shakespeare kadar başarılı bir çok metin 

yazarı bu durumdan ötürü yok olup gitmişti. Shakespeare'in metinlerinin bugüne 

ulaşmış olması mucize midir, ya da her dönemin yadsınamaz gerçeği olan politik 

yaklaşımlardan ötürü müdür bilinmez. Shakespeare yaşadığı dönemin en iyi yazarı 

olduğu için mi bugüne ulaşabilmiştir yoksa 16. yüzyıl İngiltere'sinin en iyi yazarını 

hiç tanımadık mı? Tabi ki tüm bunlar şu veya bu şekilde Shakespeare'in çağının 

bilebildiğimiz en önemli yazarı olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 21. asır 

penceresinden bakıldığında, insanlığın kendini hapsettiği  hatalar kumpanyasının ve 

bunların asırlarca devredip bugüne gelmiş olmasının bir dezavantajı olarak, bugün 

tanıdığımız ''büyük'' yazar, çizer, şair, müzisyenlerin nasıl ''büyük'' olduklarının 

müphemliğinden kaçamıyoruz, kaçamayacağız da. Böylelikle, bugün sahnelenen 

Shakespeare metinleri son şeklini almıştır ancak halen bu metinlerin analizleri 

yapılarak Shakespeare'in derinlikli dünyasının deşifresi için çabalanmaktadır. Peki 

Shakespeare bu dünyanın müzikal kapılarını nasıl aralıyor, nasıl yorumluyordu, onun 

bu zarafet ve derinlik içeren şairane dünyasının müzik tarafına göz gezdirmek, onun 

müzikle ilişkisini ve müzikal şifrelerini incelemek, Shakespeare'in müzikal 

dünyasına temas etmeyi ve oradaki referanslara göz gezdirmeyi gerektirmektedir. 
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3. SHAKESPEARE VE MÜZİK 

Shakespeare, yaşadığı dönemde müzisyenlerin de olduğu bir çok farklı sanat 

ortamında bulunmuştur. Bu nedenle, müzik icracılığı konusunda bir bilgiye 

ulaşılamasa da yazmış olduğu metinlerden müzik konusuna yabancı olmadığı 

anlaşılmaktadır. Metinler incelendiğinde çalgı isimleri, müzik türleri, müzisyenler, 

müzik ortamları ve eserler hakkında bilgiler vermektedir. 

3.1 Shakespeare'in Müzikal Altyapısı 

Shakespeare'in oyunlarındaki müzikal referanslardan ve müziği çeşitli kullanma 

biçimlerinden, yazarın müzikle olan ilişkisine ve müzik bilgisine dair bir takım 

ipuçları elde edebilmekteyiz. Bunun yanı sıra, Elizabeth Dönemi İngiltere'sinde 

çeşitli sanat disiplinlerde eserler üreten kişilerin ve sanatçıların, birbirleriyle daima 

bir temas ve alışveriş içerisinde oldukları da söylenilebilir. Bu anlamda o dönem için 

genel olarak kabul edilen görüş Shakespeare'in, dönemin en ünlü müzisyenlerinden 

olan Thomas Morley ile arkadaş olduğudur. Yalnız, bu ilişkinin Shakespeare'in 

müzikal konulardaki bilgisinin tek kaynağı olduğunu söylemek pek gerçekçi olmaz. 

Thomas Morley'in ''Plain and Essay Introduction to Practical Musicke'' adlı eserinde 

iddia edildiği üzere, Shakespeare'in müzik ile ilgili ''gam'' (müzikte peş peşe gelen 

notalarla oluşturulan dizi) bilgisinin, tek sebebinin Thomas Morley olması mümkün 

görünmemektedir. 

 

Şekil. 3.1: Do Major Dizisi (Cangal, 2008, s. 23). 
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''Verona'lı İki Centilmen (The Two Gentlemen of Verona, ya da ''Bir Yaz Gecesi 

Rüyası'' (A Midsummer-Night's Dream) gibi oyunlarındaki müzikal referanslar ve 

diyaloglar, Shakespeare'in nota ve dizi bilgisinin var olduğunu ispatlar niteliktedir. 

Bunun yanı sıra Shakespeare'in 8. sonesindeki bazı mısrasında yazdıklarına bakılırsa, 

rezonans bilgisi, beste yapmak, şarkı söylemek, akordlu ve ahenkli duyulmak, ahenk, 

nota değerleri gibi bilgilerin görülmesi Shakespeare'in müzikle ilişkisinin yüzeysel 

bir ilişkiden öte durumda olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıda da 8. sone'de bunun 

örneklerini görmekteyiz. 

 

                    ''Music to hear, why hear'st thou music sadly?       

Sweets with sweets war not, joy delights in joy. 

Why lovest thou that which thou receivest not gladly, 

Or else receivest with pleasure thine annoy? 

If the true concord of well-tuned sounds, 

By unions married, do offend thine ear, 

They do but sweetly chide thee, who confounds 

In singleness the parts that thou shouldst bear. 

Mark how one string, sweet husband to another, 

Strikes each in each by mutual ordering, 

Resembling sire and child and happy mother 

Who all in one, one pleasing note do sing: 

Whose speechless song, being many, seeming one, 

Sings this to thee: 'thou single wilt prove none.'' 

 

''Sen ki müziksin, müzik dinlerken hüznün niye? 

Tatlılar kavga etmez; sevinç, sevinçle coşar. 

Sana zevk vermeyene katlanırsın ne diye? 

Can sıkanı bağrına basmakta ne anlam var? 

Birbirine eş olan hoş seslerin uyumu 

Yine de kulağına sıkıntı mı veriyor? 

Bil ki ahengin sana tatlı bir sitemi bu: 

Parçaları dinleyip tümü unuttun, diyor. 

Dinle, iyi bir koca gibi, tek bir tel nasıl 

Yaratırsa eşiyle birlikte hoş bir ezgi, 

Baba, çocuk ve mutlu ana, yapıyor fasıl: 

Kulakları okşuyor tek bir sesin ahengi. 
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O sözsüz şarkı sanki tek bir ağızdan sana 

''Değerin olmaz'' diyor, yaşarsan tek başına. 

 

Shakespeare'in oyunlarından çıkarımlarda bulunabileceğimiz müzik bilgisinin 

kaynağı için genel olarak Shakespeare'in Stratford ve Londra'da içinde var olup 

temaslarda bulunduğu müzikal ortamı da incelemek  durumundayız. Stratford'ta,  

dönemin okullarında, öğrencilerin güne başlama ve bitirme ritüellerinde ilahi 

söylemek olduğunu, bunun yanı sıra başka şarkıların da öğretildiğini bilmekteyiz. 

Elizabeth Döneminde müziğin hayatın ve eğitim büyük ve önemli bir parçası 

olduğundan söz etmiştik. Dönemin insanlarını nitelikli kılan kabul görmüş değerler 

arasında iyi yazabilmek, iyi bir şekilde yazmak, iyi konuşabilmek ve iyi şarkı 

söylemek başı çekiyordu. Shakespeare'in yaşadığı yer ve büyüdüğü ortamın da 

müzikal altyapısında rolü büyüktür. Shakespeare, Gray, Chambers, Baker ve bir çok 

kişi tarafından belirtildiği gibi  Stratford dışındaki bazı soyluların evlerinde büyümüş 

ve eğitim görmüş olsaydı, şüphesiz ki müzikal altyapısı bildiğimizden çok daha ileri 

bir düzeyde olurdu. Zira, müzik soylular için eğitimin çok önemli bir  faktörüydü. 

Bununla birlikte Stratford'un da müzikal yeterlilik açısından çok kötü olduğunu 

söylemek haksızlık olur. Stratford'ta da müzisyenler ve enstrümanlar 

bulunabilmekteydi ancak Shakespeare'in asıl müzik temelini oluşturabildiği yer 

olarak Londra'yı belirtmek gereklidir. Droeshout gravüründe traşlı görünen 

Shakespeare'in,  müzik aletlerinin her zaman mevcut olduğu yerel kuaförlerin sık sık 

ziyaretçisi olduğunu düşünebiliriz. Shakespeare bu enstümanları kuaförde bulunduğu 

esnada deneme fırsatı bulamamış olsa bile en azından enstrümanlar, müzik, 

kompozisyon, oyun ve şarkı söyleyenler hakkında konuşma ve tartışmaları duymuş 

olabilirdi. Shakespeare belki de bulunduğu ortamlarda duymuş olabileceği bir takım 

anektodları eserlerinde kullanmayı tercih etmiştir. Örneğin Antonius ve Kleopatra'da 

ikinci perde beşinci sahne'nin hemen başlarında geçen aşağıdaki diyaloğu böyle bir 

yaşam biçiminin bir yansıması olarak yazabilmiştir. 

 

CLEOPATRA 

''Play me some music. Music feeds the melancholy moods of lovers.'' 

ALL 

''Musicians, come in!'' 
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KLEOPATRA 

''Biraz çalgı dinleyelim; aşkla yaşayan bizlerin gamlı şölenidir çalgı.'' 

HERKES 

''Çalgıcılar gelsin!'' 

 

Bununla birlikte, Shakespeare, Londra'da bazı gezgin müzisyenlere denk gelerek 

onlarla vakit geçirmiş yine Londra soylularının evlerine misafir olduğunda burda çok 

fazla müzik duymuş ve müzik üzerine bilgiler edinmiş olabilirdi. Morley'den, 

Bishopsgate'deki komşusundan daha fazlasını öğrendiği kesindir, ayrıca 

Shakespeare'in, John Wilbye'den, John Bulls'tan, Bishopsgate Caddesi'ndeki 

Gresham Kolejinde bulunan akademisyen ya da  öğrencilerden, aynı sokakta yaşadığı 

ünlü Bassano ailesi ve Giles Farnaby'den ve her şekilde daha bir çok insanın müzikal 

birikimlerinden yararlanmış olması mümkündür. Lutanist John Dowland, 

Shakespeare'in arkadaşı olabilirdi ve 116. sonenin yakınlardaki düzenlemelerini 

yapmasıyla bilinen Henry Lawes ile tanışıklığı olabilirdi.  

 

Bu etkilerin bazıları kronolojik olarak çok geç olsa bile, bunların herhangi biri veya 

hepsi oyunların ve şiirlerin müziğine katkıda bulunmuş olabilir. Erken dönem 

oyunlarda ozanların  desteği ve daha geç dönem popüler şarkılarının yorumlanması 

da müzikal geleneği desteklemiştir. Edwardes, Farrant, Hunnis ve diğer koro şefleri 

tarafından müzikal atmosfere eklenen müzikal örnekler ve James Burbage'ın 1574 

Mayıs Kraliyet Patentleri, oyuncuların oyunlarını "müzikleriyle birlikte" yapmalarına 

izin verdi. Bir çok müzisyen tiyatro kumpanyaları tarafından istihdam edilmektelerdi, 

müziksiz sahnelerde de figürasyon yapmaktaydılar. Müzikle açılış yapan ve 

oyunların sahnelenmesinin bu müzik açılışlarının akabinde başladığı görülen 

oyunlara dair bulgular da mevcuttur. Rönesans Londra'sının tiyatrosu hakkında en 

temel kaynak olan, tiyatro sahibi Philip Henslowe'un  tuttuğu günlüklerde Rose 

Tiyatrosu'nun bir düzineden fazla enstrümana sahip olduğunu görmekteyiz. Böyle bir 

ortamda Shakespeare'ın tiyatrosunun da bundan geride kalır bir yanı olduğunu 

varsaymak pek mümkün değildir. Shakespeare'in kendi tiyatrosunda  tanınmış 

müzisyen ve besteci olan Will Kemp, kendinden sonra gelen ve çırakları olan  James 

Sands ve Samuel Gilburn'e enstrümanlarını vasiyet etmiştir. Bununla birlikte 

Shakespeare'in tiyatro kumpanyasında hem aktör hem müzisyen olarak görev alan 

Augustine Phillips gibi isimlerden bahsedebiliriz.  
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Shakespeare, bu isimlerden ve kaydedilmemiş diğer bazı aktör ve  müzisyenlerden  

elbette müzikal bilgiler edinmiş ve bu konudaki donanımını arttırmıştır. Shakespeare 

müzikal eğitimini yalnızca Morley'in kitabından değil, tüm bu etkilerin bileşkesi 

olarak elde etmiştir diyebiliriz. Tüm bunlarla birlikte Shakespeare oyunlarındaki 

müzikal referans çokluğunun yanıltıcı bir tarafının olması da mümkündür. Edward 

M. Naylor'un ''Shakespeare and Music'' adlı kitabında bahsettiği üzere, var olan  beş 

yüzden fazla pasaj hem Shakespeare dönemi müziğiyle ilgili tarihsel bir perspektifi 

olmayan kişiler tarafından yazılmış ve aynı zamanda Shakespeare'in büyük bir 

edebiyatçı  olduğu gibi büyük bir müzisyen olduğunu da ispatlamaya eğilimli 

yorumlardır. Müzikal çalışma için materyal miktarı netlik açısından yeterli 

olmamakla birlikte, modern okuyucuya şairin, müzisyen mizacına ve tekniğine bakış 

açısı, onun enstrüman ve şarkı söyleme bilgisi ve tüm bu terminolojiye hakimiyetinin 

açıklanması da gerekmektedir. Aksi halde bu malzeme çokluğu faydalı olabileceği 

gibi Shakespeare'in müzik ile ilişkisine dair yanıltıcı da olabilir. Dolayısıyla, elbette 

Shakespeare'in önemini yadsımadan ancak aynı zamanda onu kutsamadan da onunla 

ilgili gerçekleri ortaya koymaya çalışmak gereklidir. Bu denli bir yüceleştirmeye 

dair, ''The Musical Quarterly''de  R. D. Welch şunları söylemiştir: 

 

''Bir çocuk olarak, "Shakespeare; Büyük Ahlak Öğretmeni" konulu bir konferansı 

duyduğumu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam konuşmacı lise öğrencisi olan 

dinleyicilere Shakespeare ile ilgili Yahudi peygamberi ile Presbiteryan papazı 

arasında bir profil çiziyordu. Alıntıları da ahlaki öğeleri merkeze alan, oyunlardan bir 

takım illüstrasyonlar seçerek  kolayca yapıyordu. Tüm bu yaklaşımlar Shakespeare'i 

kalbimizde ve kütüphanemizde de  İncil'in yanına koymamızı öğütler nitelikteydi. 

Daha sonra Shakespeare'i kendi kendime okumaya başladım.(Bu seminere şükran 

duyuyorum bir çok konuda,bunu sağladığı için). Bu kader Shakespeare'i tek boyutlu 

ve tek yönden ele almamamı sağladı. İlk okuduğum oyunu Antonius ve 

Kleopatra'ydı.'' (Welch, 1922, s. 510). 

 

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi Shakespeare'in müzikal bilgi birikiminin 

ortalamanın üzerinde olduğunu ortaya koyduğu eselerde de anlamamız mümkündür. 

Ancak bu durum, Shakespeare'in müziğe olan ilgisinin, başka farklı alanlara olan 

ilgisinden çok daha fazla olduğu anlamına gelmemektedir. Yaşadığı dönemin önemli 

entelektüellerinden biri olan Shakespeare, müzikle de diğer sanat dallarıyla olduğu 
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kadar ilişkilenmiştir. Müzik, Shakespeare için kafiyeler ve sözcük oyunlarına 

imkanlar sağlamış, güzel bir sahneyi daha etkili kılmak ya da sahne boşluklarını 

doldurmak için ona hizmet etmiştir.  

 

Genellikle Shakespeare'in bir çok müzikal göndermesinde yaşadığı çağın popüler 

müziğinin izlerini görebilmekteyiz. Burada, diğer konularda da olduğu gibi, çağının 

güncel, popüler pratiği ve batıl inançlarının ona sağladığı şey de budur. Onu 

Shakespeare yapan şeylerin başında gelen ve diğer yazarlar arasından sıyrılarak 

büyük üne kavuşturan şeylerin daha özgürce davranabilmesi ve elindeki materyali 

daha doğru şekilde değerlendirmesi olarak görebiliriz. Tabi tüm bu deha her zaman 

yeterli olamamaktadır. Sosyal becerisi güçlü olmayan ve doğru yerde doğru 

hamleleri yapamayan nice deha da ünlenmek şöyle dursun, ancak zamanın karanlık 

boşluğunda kendilerine yer edinebilmişlerdir.  

 

Shakespeare, içinde bulunduğu çağın politik gerçeklerine de uygun biçimde 

davranabilmeyi bilmiş, iktidar ile ilişkilerini hassas bir noktada tutabilmeyi 

başarabilmiştir. Bunun yanı sıra hayatına bakılınca iyi de bir ticaret insanı olduğu da 

gayet açıktır. Yaşanılan dönem hangi yüzyıl olursa olsun ki, bugüne baktığımızda  da 

geçerliliği sürmekte olan yaklaşım biçimi, sanatın daima iktidar ve güçle 

ilişkilendiğini ve bu güç dinamiklerini doğru kullanabilen kişilerin tarih sayfalarına 

isimlerini yazdırabildiklerini görüyoruz. Elbette burada mevzu bahis iktidar kavramı 

yalnızca mevcut siyasi iktidarı kastetmemektedir. Kültür ve Sanat iktidarları da her 

dönem kimlerin var olup kimlerin var olamayacağını büyük oranda belirlemiştir. 

Shakespeare de yazarlıktaki dehasını aratmayacak nitelikte bu ilişkilenme konusunda 

başarılı olabilmiş bir sanatçıdır. Müzikle kurduğu ilişki ve onu doğru bir perspektifle 

ele alış biçimi de çok önemlidir ancak bir çoğunun iddia ettiği gibi Shakespeare'in 

müzikte profesyonel olduğuna dair bir işarete pek rastlamamaktayız. Çağdaşı olan 

müzisyenlerin etkisiyle beslendiği ruhu, tam olarak müziğin profesyoneli olma 

eğilimine ulaştırmamıştır kendisini. Shakespeare İngiltere'sinin idealist ya da  

popüler müzisyenleri arasında farkları belirlemek o kadar da zor değildir. O dönemde 

de bugün olduğu gibi, kolay anlaşılan ve kalabalıkların neyi arzu ettiği, neye ihtiyaç 

duyduğunu iyi analiz eden ve bu ihtiyaca cevap veren nitelikte üretimler yapan 

müzisyenler popüler olmuştur.  
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Öte yandan, iyi eğitimli ve idealist müzisyenlerin sanatını sadece onu takip etmek 

için eğitilen kişilere yönlendirmek gibi bir amacı olduğunu görüyoruz. Popülist ve 

idealist müzisyenlerin yaklaşımlarını böylelikle o dönemde de günümüze benzer 

ölçeklerde yakalayabiliyoruz.  

 

Shakespeare döneminin eğitimi verilen müzik formlarından en yüksek değerde olanı,  

her biri ayrıntılı ve bağımsız bir şarkı söyleyen birkaç ses için, enstrüman eşliği 

olmadan sadece vokal ile söylenen ''Madrigal'' türüdür. Madrigal formu Rönesans'ta 

doğmuştur. İngiliz ve İtalyan besteciler tarafından zaman içerisinde dini ya da dini 

olmayan biçimde icra edilir hale dönüştürülmüştür. 1603 yılında yirmi altı önemli 

İngiliz besteci tarafından Madrigal'lerin toplandığı ''The Triumphs of Oriana''  

yayınladı. Aslında 1601 yılında yayınlanması planlanan bu toplama eser, 

muhtemelen kendisine adanılan Kraliçe tarafından 1603 yılına kadar ertelenmiştir.  

 

Burada aslolan temel nokta, dönemin en ünlü ve önemli bestecilerinin, kraliçelerinin 

ihtişamına dair ve aynı zamanda  ve kendilerinin ölümsüzleştirilmesi için yazmış 

oldukları müzikal formun Madrigal olmasıdır. İngiliz Madrigalleri vokal müziğinin 

en özel ve başarılılarındandır, bilinen Madrigalciler, özellikle Weelkes, Byrd, 

Orlando Gibbons, Thomas Morley, John Bull, Wilbye, olup  eserleri İngiltere dışında 

artık nadiren duyulmaktadır. Elizabeth  İngiltere'si Shakespeare'in  çağdaşı olan çok 

önemli müzisyenler yetiştirmiştir ancak Shakespeare'in bu müzisyenlerin 

çalışmalarından pek haberi olamamış, belki de ilgisini çekmemiştir. Shakespeare'in 

Madrigal formuna pek ilgi duymaması neredeyse tüm oyunları içerisinde ''Madrigal'' 

formuna sadece tek bir kez referans vermesiyle anlaşılabilmektedir. Hatta bu 

referansın da  gerçek madrigal değil, aslında bir aşk şarkısı ya da pastoral bir şarkı 

olduğu söylenmektedir. Bu Madrigal referansı ''Windsor'un Şen Kadınları'' (The 

Merry Wives of Windsor) oyununun üçüncü perde birinci sahnesinde geçen kısmıdır. 

 

 '' To shallow rivers, to whose falls / Melodious birds sing madrigals.''  

 

 ''Sığ derelerde sular çağlarlarken / Şarkıcı kuşlar Madrigaller söylerken.'' 

 

Buradaki referansın, şarkıcı kuşların bilinçsiz bir şekilde şarkı söylemesine yönelik 

olması olası görünmemektedir; daha çok şiirdeki dış atmosferini doğrular.  
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Bunun yanı sıra, Shakespeare'in  çağdaşı olan müzik ustalarının enstrümantal müzik 

türünde verdiği eserlere dair de pek bir referansının olmadığını görmekteyiz. 

Enstrümantal müziğin başlıca türlerinden birisi olan ''Fancy'' de tıpkı Madrigallerde 

olduğu gibi Shakespeare metinlerinde bir kez görülmektedir. Tüm bu örneklerin 

ışığında, Shkaespeare'in müzikle düşünce yaratımı bazında ilgilenmemekte olduğu 

görüşü ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Shakespeare'in döneminin popüler 

müziğine, enstrümanlarına, herkesin hep bir ağızdan söyleyebildiği şarkılara, aşık 

serenadlarına, müzikal düşüncenin mizacı ve gösterişine dair detaylı ve net bir bilgisi 

olduğundan emin olabilmekteyiz. Hatta öyle ki çağdaşları arasında, eserlerinde onun 

kadar müzikal referanslar barındıran Edebiyatçı da bulunmamaktadır. Yazarların ve 

şairlerin düştüğü müzikal tuzaklara en az düşenlerden biri oldu. Shakespeare ile ilgili 

referanslara ve günümüz kaynaklarına dair bulunan Müzikal referanslar, bir çok net 

belgeler içerse de, bazı durumlarda Shakespeare ile değil, araştırmanın yeterli 

olamaması nedeniyle bazı maddi hataları oluşturabilmektedir. Söz gelimi, müziğe 

dair  teknik detay ve bilgilerin en belirgin kötüye kullanımı, şairin eşinin metin 

üzerinde oynamalar yapıp  gerçek versiyonuyla yer değiştirmeye çalıştığı 128. 

sonesinde karşımıza çıkmaktadır. 

 

''How oft, when thou, my music, music play'st 

Upon that blessed wood whose motion sounds 

 With thy sweet fingers, and thou gently sway'st 

The wiry concord that mine ear confounds, 

Do I envy these jacks that nimble leap 

To kiss the tender inward of thy hand, 

Whilst my poor lips, which would that harvest reap, 

At the wood's boldness by thee blushing stand! 

To be so tickled, they would change their state 

And situation with those dancing chips, 

O'er whom thy fingers walk with gentle gait, 

Making dead wood more blest than living lips. 

Since saucy jacks so happy are in this 

Give them thy fingers, me thy lips to kiss'' 

''Sen benim musıkimsin, o güzelim ellerin 

Kutlu tahta tuşlarda nağmeler yaratınca 

Ve coşup durmasıyla ahenk dolu tellerin 
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Can kulağıma o hoş ezgiler can katınca, 

Çevik sıçrayışlarla yumuşacık avucunu 

Öpüp duran o tuşlar beni kıskandırıyor, 

Zavallı dudaklarım hasat sanıyor bunu, 

Tahtadaki cürete bakıp duruyor mosmor. 

Ne eşsiz zevk: dans eden tuşlar gibi olmayı 

Özlemek, parmakların dolaşırken kayarak 

O tuşların üstünde coşmak, cansız tahtayı 

Yaşayan dudaklardan daha çok kutsayarak. 

Arsız tuşlar sevinsin: uzat parmaklarını 

Ve öpeyim diye ver bana dudaklarını.'' 

 

Welch'in tespitlerine göre bu sonenin beşinci ve son iki mısrasındaki ''the jack'' 

teriminin kullanımıyla ilgili bariz bir hata mevcuttur. ''Jack'' ile şairin kontekst içinde 

demeye çalıştığı şey ''tuşlar'' değildir. Jack terimi esasen iç kısmındaki devam eden 

bölmelerdi, bu da modern piyano terminolojisindeki ''çekiç'' mekanizmasına tekabül 

etmektedir. Yani açıkça görülüyor ki, Shakespeare tuş yazdığı zaman ingilizce 

karşılığı ''key'' olan kelimeyi kastediyor. O dönem Virginal enstrümanının popüler bir 

enstrüman olmadığı da göz önünde bulundurulursa, modern piyano'nun yerine 

kullanılması gibi bir durum da söz konusu olamamaktadır. Yani Shakespeare tuşlara 

dokunan parmaklar için kullanması gereken ''key'' kelimesi yerine, aslında modern 

piyanonun ''çekiç'' kavramına denk düşen ''jack'' kelimesini kullanıyor 128. 

sonesinde. Shakespeare'in, özellikle komedyalarındaki müzikleri, dönemin popüler 

müziğinin çok tanıdık  ve kolay müzikal tekniklerinden oluşan oyunlar olduğunu ve 

hem yazarın hem de izleyicilerinin bu müziği yakından tanıyıp iyi bildiklerini 

göstermektedir. Bu günümüzde bir oyun yazarının her daim kolaylıkla yöneleceği bir 

yöntem olmayabilirdi. On altıncı ve on yedinci yüzyıllar müzikal bir çoğunluk 

üretmesi açısından önemli yüzyıllar olarak değerlendirilmektedir. Halkın eğitimi, 

şarkı söyleme ve oynama konusunda müzikal yeterliliği bir çok yönden  

önemseniyor, temel teknik bilgilerin öğrenilmesi amaçlanıyordu. Soylu olsun ya da 

olmasın, zengin veya fakir, sarayda ya da sokakta, Elizabeth çağı halkı, birlikte 

''Catches'' denilen türde şarkılar söylemekten hoşlanmaktaydı. Catch aslında ''Canon'' 

olarak da bilinen bir müzik terimiydi, bir kişinin şarkıya başlamasıyla birlikte, ikinci 

kişinin bir yerinden sözlere başlaması, daha sonra buna üçüncü ve diğer kişilerin 

eklenmesiyle bir çoksesli orkestra ve döngüsel bir koro ortaya çıkmaktaydı.  
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Bazıları daima başlangıç bazıları daima sonuncu olurdu, hızlı ya da yavaş şekillerde 

bu ''Catches''lar yapılmaktaydı.  

 

Shakespeare'in, on ikinci gece adlı oyununun ikinci perde üçüncü sahnesinde bu 

''Catch'' kavramına atıfta bulunduğunu görebilmekteyiz. 

 

"Shall we rouse the night-owl in a catch that will draw three souls out of one weaver? Shall 

we do that?"  ("Twelfth-Night," II, 3) 

 

''Bir dokumacıdan üç can çıkartabilecek, bir şarkıyla baykuşu uyandırabilecek miyiz, 

uyandıramayacak mıyız? Ha, ne dersiniz?'' (On İkinci Gece, II, 3) 

 

Bu tarz örneklerle birlikte, bazı teknik terimler az da olsa, Shakespeare'in her bir 

referansına gerek duyulmaksızın, şairin müzikal bilgisinin, dönemin müziği ile ilgili 

tanıdık, samimi kanıtlar içerdiği ortadadır. Bununla birlikte Shakespeare'in, drama ile 

müziğin birlikteliğinin artması hususunda ciddi bir çaba harcadığını da inkar etmek 

haksızlık olacaktır. Shakespeare bir çoklarınca yorumlandığı gibi deha bir yazar 

olmasının yanı sıra müzikle ilişki biçimi açısından profesyonellik içeren bir müzik 

bilgisinden ziyade, müziğe dair iyi bir gözlemci, çoğu zaman teknik detaylarda  

özenli, dönem halkının popüler müziğine dair genel bilgilerine çok hakim bir 

Edebiyat insanıydı.  

 

3.2 Shakespeare ve Müzikal Referanslar 

Öncelikle, oyunları en yüzeysel şekilde incelenip kıyaslaması yapıldığında, Elizabeth 

dönemi müziğinin pratik ve sosyal konumunun kayıtlarıyla birlikte, Shakespeare'in 

bu konuda güvenilir bir rehber olduğunu anlayabiliyoruz. Shakespeare, müzik 

sanatını gerek oyunlarında, gerekse diğer eserlerinde güçlü referanslarla ortaya 

koymuştur. Dönemin popüler müziklerine dair de bilgi sahibi olan yazar, o çağdan 

doneler elde edebileceğimiz bir çok müzikal yansımayı eserlerinde göstermektedir. 

Bununla birlikte, Shakespeare oyunlarının, çevik bir zekayla birlikte duygusal açıdan 

da müzike örülmüş hayli ilginç pasajlar barındırdığını görebilmekteyiz. 

Shakespeare'in 38 oyunundan en az 32 tanesinde metnin kendisi ilginç müzikal 
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referanslar ve  müzikal meseleler içermektedir. Ayrıca 300'ü aşkın sahne 

yönetiminde müzik oyun sürecinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, 

neredeyse oyunlarının tamamında görülmektedir. Metinlerdeki müzikal referansları, 

genellikle komedyalarında görülen bir takım kelime oyunları nükteleri  ve bunların 

içi içe kullanıldığı enstrümanlardır. Müzikal sahneleme biçimleri ise genellikle 

tragedyalarda görülmekte ve  çoğunlukla askeri bir nitelik taşımaktadır. Daha evvel 

de sözünü ettiğimiz gibi, Shakespeare ve müzik konusunun incelenmesi için 

kaçınılmaz olarak, Shakespeare'in dönemlerinin sosyal durumları ve müzik 

etkileşimlerini net bir şekilde ortaya koyabilmek gerekir. 

Shakespeare tragedyalarında müziğin rolüne dair, enstrümantal müzik ve şarkılarda 

rsatlanılan örneklerin Shakespeare dramaturjisinde ne işe yaradığı, nasıl bir estetikle 

tasarlandığını öncelikle düşünmek gerekmektedir. Shakespeare müziği aleade bir 

şekilde kalabalık kitleleri coşturmak için mi kullanıyordu yoksa bundan çok daha 

yüce amaçları ve kaygıları mı vardı tam olarak bilebilmemiz mümkün 

görünmemekle birlikte elimizdeki referanslar ile çeşitli ipuçlarına ulaşabilme şansına 

sahibiz. Bugüne kadar  gelebilmiş el yazmaları ve basılmış kitaplarda, erken dönem 

oyunlarında ne kadar müzik performansına rastlanıldığı da Shakespeare'in müzik 

kullanmayı tercih etmesinin sebeplerini anlamamız için faydalı olacaktır. 

Tragedyalarda o dönem şarkılar kullanılması ve söylenmesine her ne kadar edebi 

gelenekte olumsuz yaklaşılsa da, Rönesans tiyatrosuna meşale olmuş oyun yazarı 

Seneca'da bazı örneklerine rastlanılabilmektedir. Roma tiyatrosunun en önemli 

isimlerinden olan Seneca, kanlı tragedyalarıya bilinmektedir, hatta Shakespeare'in 

''Titus Andronicus'' oyununda ciddi derecede Seneca etkileri görülmüştür. 

Shakespeare'in erken dönem eserlerinden ziyade, Tragedyalarında daha fazla müzik 

kullandığı ve müzik kullanımını önemli bir hale getirdiği eserlerine, olgunluk 

döneminde yazmış olduklarında rastlıyoruz. Shakespeare, bazı oyunlarında, oyunun 

önemli karakterlerine şarkılar söyleterek, şarkı sözü metinlerini basarak, diyalogları 

çevreleyen özel atıflarda bulunurak Elizabeth dönemi dramasında aslında çok da sık 

görülmeyen bir duruma imza atmıştır. Othello'da da örneklerine rastladığımız, 

Elizabeth çağında görülen, hatta belki de muhtemelen daha eski dönemlerden gelmiş 

''willow song'' adı verilen anonim halk şarkıları tamamen Shakespeare'in kendi 

müzikal yaratımının eseridir.  



38 

Trajik şarkılar olarak da bahsedilen ''willow songs''ların dışında, komik şarkılar da o 

dönem komedi ve trajedinin birleştirilmesine ''Kralların soytarılarla 

karıştırılamayacağı'' söylemiyle karşı olan edebi ön yargılara rağmen, Shakespeare'in 

olgunluk dönemi eserlerinde sıkça görülmektedir. Shakespeare, bunları büyük bir 

maharetle yekpare hale getirebilmiş ve planlanmış dramatik yapının vazgeçilemez bir 

parçası yapmıştır. Tüm bunların ışığında bu müziklerin hangi minvalde kullanıldığı 

komedya ya da tragedyalar arasındaki müzik kullanım biçiminin belirgin farklarını 

da açıklığa kavuşturmak gerekmektedir.  

Sahnenin Quarto ve Folio versiyonları arasındaki çeşitli metinsel farklılıklar ile 

karakteristik bütünlüğüne baktığımızda diğer  dönemin popüler şarkılarına referans 

olarak gösterilebilmektedir. Bu konuda Müzikolog F.W. Sternfeld, İngiliz 

müzesinden aldığı Folio metnini ve eski çeşitli müzik kaynaklarını incelemesi 

neticesinde, Ophelia'nın şarkısı, ya da sihirli şarkılar gibi müzikal referansların 

analizlerinin tragedya ya da komedyalardaki müzikal kullanım alanlarının ayrıldığı 

ve birleştiği noktaları anlama imkanı bulunabileceğini söylemektedir. Uğradığı bir 

iftira neticesinde kocası Othello tarafından öldürülen Desdemona'nın şarkısı ve 

metinde oluşturduğu etkiler, oyundaki karakterin ruh halinin ortaya çıkmasına ve 

konunun anlaşılır kılınmasına hizmet etmektedir.  

Yine diğer taraftan Ophelia'nın şarkısı ve Hamlet'in mırıldanmaları analiz edildiğinde 

insan ruhuna eşit olarak nüfuz eder ve ufuk açıcıdır. Ophelia'nın şarkılarının 

dramatik işlevi hakkındaki bugüne dair anlayışımız, On Altıncı yüzyılda müziğin 

performansına ilişkin yaklaşımlara ve kurallara dair gözlemleri ile çok daha fazla 

gelişmiştir. Aşağıdaki gösterilen ''Antony and Cleopatra''nın (Antonius ve Kleopatra)  

ikinci perde, yedinci sahnesinde çocuğun söylediği şarkıyı incelediğimizde de Eski 

Yunan, Ethos müzik yaklaşımının aslında bu tür sihirli şarkılara ne kadar uygun 

olduğunu görebilmekteyiz. 

 

''Come, thou monarch of the vine,             ''Gel bize şarap tanrımız, 

Plumpy Bacchus with pink eyne!                Yumuk gözlü tombul Bakkhos! 

In thy vats our cares be drowned,                Şarabım devamız olsun 

With thy grapes our hairs be crowne.''          Asmaların baş tacımız.'' 
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Shakespeare'in ''King Lear'' (Kral Lear) oyununda da buna benzer müzikler 

kullanılmıştır. Shakespeare'in oyunlarındaki erkek karakterlerin şarkılarının her 

zaman Peter, mezarcı, Pandarus, Iago ve benzeri karakterler tarafından söylenen 

şarkıların, kafiyesiz şiirler, düz yazı çerçevesinde yer aldığı gözlemlenebilmektedir. 

Yine aynı zamanda ''Kral Lear''da Edgar'ın ya da diğerlerinin söylediği bir çok şarkı 

için de bu geçerlidir ve bu uyaksız kullanım biçiminin bilinçli bir tercih olduğu 

aşikardır. Ardından Lear'ın kraldan meczup haline dönüşmesinin ve son olarak da 

kralın tekrar kendine gelme haline nasıl geçtiği görülür ve bir şarkının kafiyesiz bir 

şiirden önce geldiği tek örnek değildir. Bir diğer taraftan Folio'da (Shakespeare'in 

oyunlarının toplu olarak basıldığı ilk baskı) oyuncuların sahneye girişi için çalınan 

boru sesi anlamına gelen sennet'ler için, üflemeli çalgılar, davullar, alarmlar şeklinde 

müzik kullanımına yetki verilmiştir ve aralara serpiştirilmiş sözler hiçbir şekilde 

sadece gereksiz eklemeler değildir, dramaturjiye hizmet eder. Örneğin, on ikinci 

gecedeki Feste karakterinin tüm şarkıları, sadece karakterinin bir parçası değildir. 

Zaman zaman sahne temizleme, yenileme anında da kullanılan şarkılardır. Elizabeth 

tiyatrosunda perde arası müziğinin yokluğu, final tablosunu imkansız kılar. İngiliz 

halk şarkıları derlemeciliğiyle bilinen Cecil Sharp (1859-1924) Shakespeare oyunları 

için müzik düzenlemede üç alternatif tanımlamıştır.  

 

İlk olarak orjinal  Elizabeth dönemi müziği bugüne dair diğer sözcüklere de  

uyarlanabilir; İkincisi, Elizabeth dönemi dilinde bir müzik yapısı kurulabilir ve son 

olarak da tamamen yeni ve orjinal bir kompozisyon üretme metoduna gidilebilir. 

Geçmişten bugüne Shakespeare oyunlarında müzik kullanma meselesine dair net bir 

tavırla daima bir bestecinin orjinal bir müzik yazmak için görevlendirilmesinin çok 

daha iyi olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte halk şarkılarına başvurmaktan da geri 

durmamıştır. Mendelsson'un Bir Yaz Gecesi müziğini dikkate aldığında, bunun 

sadece Shakespeare'in komedi ruhuna aykırı olması yargısına varılabileceğinin 

dışında aynı zamanda bunun demode bir müzik olduğunu gördü. Bu nedenle, sadece 

bir dönemin müziğine değil, tüm zamanların müziği olabilecek bir müzik arayışına 

girdi. Bu da elbette yine yolunu halk müziğiyle kesiştirmesine ve tüm dikkatini tekrar 

bu alana vermesine vesile olmuştur. Elbette ki Shakespeare için bestelenecek 

müziğin, tıpkı onun metinleri gibi zamansız, dönemler ötesi olması gerekmekte ve 

her çağın ideal ve estetik beğenisine uygun olabilmesi gerekmektedir.  
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Bu düşüncenin doğal bir neticesi olara gözler halk müziğine çevrilmektedir çünkü 

halk müziği her dönem korunan, hiç bir döneme ait olmayan, son şeklini almış, her 

çağı kapsayan zamandan muaf bir müziktir, bir dönem bestesi değildir. Yine de halk 

şarkısının kullanılması tatmin edici bir çözüm değildir. Elbette Shakespeare'de 

Sharp'ın kullandığı Greenslaves ya da The Marry Wires gibi kullanımlar olduğu 

bilinse de bunlar tam olarak yeterli değildir.  

 

Sharp'ın onları ele aldığı yalınlık, oyunun sözlerinin gerçekliğinde bir eksiklik 

oluşturur ve bu eksiklik aynı zamanda halk dansının kullanımıyla da vurgulanır. 

Müzik, gerçekten, tüm zamanlardan muaf olduğu gibi, kendi zamanındadır; içinde, 

özünden gelen bir ruh ve zamanının davranış biçimi ve enerjisini barındırır, 

sözcüklerle ifade edilebilmesi imkansız olan bir şeyi taşır. Sözcükler düşünceler 

içindir ve kelimeler, kelimeler iletilmeden önce bir çeşit düşünce ile  

çerçevelenmelidir. Bunun sonucu olarak, müziği basitçe dinlersek, ihtiyacımız 

olandan daha yabancı hale getirebiliriz. Duygusal benlik bilinmeyen zemini 

keşfetmeye iten zekadan daha apaçıktır. Bununla birlikte Shakespeare'in 

enstrümantal müzik kullanımına dair, şarkının kullanımından farklı olarak, Elizabeth 

Tiyatrosu gelenekleri açısından istisnai görülmemektedir. Bu bölümlerde özellikle 

önem taşıyan şey, yazarın kullanılan enstrüman sınıfının, olayın bağlamı ve 

katılımcıların sosyal konumu tarafından belirlenme şeklini açıklamasıdır. 

 

3.3 Shakespeare Oyunlarında Müzik Kullanımına Dair Bazı Örnekler 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Shakespeare oyunlarında müzik referansları bir hayli 

fazladır. Hamlet'ten, Kış Masalı'na, On İkinci Gece'den Bir Yaz Gecesi Rüyası'na 

kadar bunları görebilmekteyiz. Her bir oyunda ve referansta bir çok duygu durumu 

ve psikolojik durumu içeren konular karşımıza çıkmaktadır. Hatta Shakespeare'de 

müzik, oyunun öylesine önemli bir öğesidir ki, yazarın en sevilen komedyalarından 

olan ve adını Noel şenlikleri'nden alan ''On İkinci Gece'' de oyun, birinci bölüm, 

birinci sahnede dük, öteki soylular ve ''çalgıcılar'ın sahnede görülmesiyle 

başlamaktadır.  
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Dönemin müzikal referanslarına oyun boyunca çoğu kez rastlamakta olduğumuz 

metinde,  Illyria Dük'ü Orsino adlı karakter, birinci sahnenin ilk repliği olarak şunları 

söylemektedir; 

 

DÜK 

''Müzik eğer aşkın gıdasıysa, durmayın çalın 

O kadar çalın ki, tıkabasa doysun gözü aşkın 

Şu ezgiyi çalın yeni baştan 

Hani yavaştan uçup giden melodisi olanı 

Ne güzel bir melodi 

Tıpkı rnenekşelerin güzel kokularını 

Soluğuyla yalayıp çalan rüzgarın 

Huzur veren tatlı ninnisi gibi 

Şenlendirdi kulaklarımı 

Yeter. Kesin. Eskisi kadar tatlı gelmiyor artık. 

Ey aşk, ne kadar duyarlısın  

her yeni düşünceye, duyguya 

Sevgilinin aklını çelen her yeni düşünceyi 

Yutrnaya hazırım aç denizler gibi 

Ama ne olursa olsun değer 

Bir anda yitiriyor hepsini! 

Sevgilinin kafası çeşitli hayallerle dolu, 

Aşk ise hayal ediyor olmadık şeyleri.'' 

 

Yine birinci bölümün üçüncü sahnesinde karşımıza çıkan Viola isimli karakterin 

aşağıdaki sözleri ile Illyria Dük'ü Orsino'nun müzik severliğini ve müziğe atfettiği 

önemi anlayabiliyoruz. 

 

VIOLA 

''Şu Dük'ün hizmetine gireceğim, 

Sen de beni bir hadım olarak tanıtacaksın ona 

Seni utandırmam korkma 

Çünkü şarkı söylemesini de bilirim 

Müziğin her türü üstünde konuşmayı da 

Bu da yeter onun beni hizmetine almasına. 

Ne olursa olsun, zamanla başarırım. 
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Senden tek istediğim, planı kabul edip susman 

Başarmam için gerisini bana bırakman.'' 

 

On İkinci Gece'nin epilog kısmında, o dönemlerde bir tiyatro geleneği haline gelmiş 

''When That I was a Little Tiny Boy''  adlı aşağıdaki şarkı çalınmaktadır. Aynı 

şarkıya Kral Lear oyununun üçüncü perde, ikinci sahnesinde de rastlarız. 

 

 

 

Şekil 3.2: When That I was a Little Tiny Boy Notasyonu (Chappel, 1893, s. 225). 
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Oyunun ilerleyen bölümlerinde, müziğin dönemdeki işlevselliğini görmek 

açısından, ikinci bölümün üçüncü sahnesinde geçen Andrew ve Toby 

karakterlerinin karşılaştıkları Feste isimli bir soytarıdan şarkı söylemesini 

istediklerini görmekteyiz.  

 

TOBY 

Sana altı peni. Hadi bir şarkı. 

 

ANDREW 

Benden de bir o kadar. Bir şövalye öyle verirse. 

 

SOYTARI 

Bir aşk şarkısı mı istersiniz, yoksa ahlaki bir şarkı mı? 

 

ANDREW 

Aşk şarkısı, aşk şarkısı. 

 

TOBY 

Evet, evet öyle, ahlak derslerinden pek haz etmem. 

 

SOYTARI (Şarkı söyler.) 

''O mistress mine, where are you roaming? 

O, stay and hear! Your truelove’s coming, That can sing both high and low 

Trip no further, pretty sweeting. Journeys end in lovers meeting, 

Every wise man’s son dont know What is love? ‘Tis not hereafter. 

Present mirth hath present laughter. What’s to come is still unsure. 

In delay there lies no plenty, Then come kiss me, sweet and twenty. 

Youth’s a stuff will not endure.'' 

 

"Ey sevgilim, başını almış nereye gidersin? 

 Dur da dinle, bak geliyor sadık sevgilin 

Hem tizden hem pestten tutturur bir şarkı  

Güzel tatlı kız, uzaklaşma daha fazla 

Yolculuk sona erer, sevgililer buluşunca.  

Çok iyi bilir bunu her akıllı oğlu akıllı'' 
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Dönemin müzik yapısında şarkıların önemi ve onlara biçilen değer böylelikle 

anlaşılmaktadır. Aşk şarkısı ya da bir ahlaki şarkı söyleme önerisi, din öğesi altında 

yatan ahlaki kavramların ve bunların müzikle dile getirilişinin de bir ispatı 

niteliğindedir. Kilise müziği yani dini müzik dışında, dönemin popüler müziklerinin 

sözlerinde de bazı ahlaki öğretiler bulunuyor olduğunu anlayabilmekteyiz. Buradan 

hareketle müziğin bir çok konuya referans olabileceği gibi, dönemin ahlak anlayışına 

da ışık tutması kaçınılmazdır. Shakespeare oyunlarında bir çok halk şarkısı ve ballad 

örneğine rastlanmaktadır. Bunlardan en bilineni ''Willow Song'' denilen şarkılardır. 

Fletcher ve Shakespeare'in beraber yazdığı düşünülen İki Soylu Akraba (The Two 

Noble Kinsmen) oyununun dördüncü perdesinin ilk sahnesinde Jailer'ın kızının 

aşkından delirdiği kısımda ''Hiç bir şarkı söylemedi ancak willow, willow, willow.'' 

(''She sung nothing but willow, willow, willow.'') sözleriyle şarkıya atıfta 

bulunulmaktadır. Yine bir Shakespeare Tragedyası olan Othello'da Desdemona'nın 

''acıklı ve etkileyici bir biçimde'' demesi ve devamındaki tiradın içinde geçen  ''And 

did forsake her : she had a song of Willow'', '' ve ondan vazgeçtim, bir willow şarkısı 

vardı'' sözlerinde geçmektedir. 
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Şekil 3.3: Willow Song Notasyonu (Chappel, 1893, s. 207). 

 

Yine bir Shakespeare Komedyası olan ''Windsor'un Şen Kadınları'' (The Merry 

Wives of Windsor) oyununda,  Sir John Hawkins tarafından derlenmiş olan ''Come, 

Live With Me And Be My Love'' adlı İngiliz şarkısı karşımıza çıkmaktadır.  

 

W. Corkine'nin 1612'de yayınladığı ''The Second Booke of Ayres'' edisyonunda 

bulunan şarkının lute ve bas viol ile çalınıp söylendiği belirtilmiştir. 1597 yılında 

yazılmış olduğu düşünülen ve ilk kez 1602 yılında yayınlanmış oyunun, üçüncü 

perde birinci sahnesinde karşılaştığımız şarkı, Evans karakterinden duyulmaktadır. 

Tam söylemeye başladığında sözü kesilen Evans'ın, ''Sığ derelerde sular çağlarken..'' 

(To shallow rivers, to whose falls)  cümlesi ile  ''Come, Live With Me And Be My 

Love'' adlı bu şarkıyı anımsattığı görülmektedir. 
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Şekil 3.4: Come,Live With Me And Be My Love Notasyonu (Chappel, 1893, s. 207). 

 

 

 

 

Aynı oyunun beşinci perde, beşinci sahnesinde, Falstaff  karakterinin, Mrs. Ford 

karakteriyle diyaloğunda geçen; 

 

 
''Ah, güdük kuyruklu geyiğim! Hadi şimdi patates 

yağsın gökten, Greensleeves nağmeleriyle gürlesin 

gökler, dolu yerine karamela, kar yerine şekerleme 

yağsın tepemize, fırtınalar gelsin kızıştırsın beni ki 

şuracığa sığınıvereyim.'' (Bayan Ford'u kucaklar.) (Shakespeare, 1994, s. 146). 

 

sözleriyle Shakespeare'in burada Elizabeth döneminin belki de bugüne dek gelmiş en 

popüler şarkısı olan  ''Greensleeves''i refere ettiği açıkça görülmektedir. 
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Şekil 3.5: Green Sleeves Notasyonu (Chappel, 1893, s. 230). 

 

 

 

Shakespeare'in belki de en bilinen ve yüzlerce yıldır en çok sahnelenip yorumlanan 

oyunu ''Hamlet''te de kayda değer müzikal yaklaşımlar ve referanslar mevcuttur. Söz 

gelimi, Hamlet'in deliliğiyle ilişkilendirilen ve oyun boyunca süren şarkı mırıldanma 

hali ve sevgilisi Ophelia'nın devamlı şarkılar söylemesi Shakespeare'in müziği 

kullanarak karakterlerine dair seyirciye psikolojik bir izlenim yaratma çabasında 

olduğunun söyleyebiliriz. Ophelia'nın oyun boyunca söylediği şarkılardan bir tanesi 

de, The Gobblers' Opera (1729) ya da The Quakers' Opera (1728) gibi Elizabeth 

Tiyatrosu'nun önemli Opera sahnelerinde de duyulmuş olan ''To-Morrow is St. 

Valentine's Day'' adlı o dönemin popüler şarkılarından biridir. Ophelia bu şarkıyı 

oyunun dördüncü perdesinin beşinci sahnesinde Claudius ile olan diyaloğu sırasında 

söylemektedir.  
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Yarın sevgililer günüdür                              Tomorrow is St. Valentine's Day                                                                    

Pencereden bir genç kız gelerek -ben-          I am a girl below your window 

Diyecek seninim ben                                   Waiting to be your Valentine       

Ve delikanlı kalkıp elbisesini giydi              Then he got up and put on his clothes 

Sonra da kapısını açıp kızı içeri aldı ve        And opened the door to his room 

Kalmasına izin verdi                                     He let in the girl, and when she left 

Ayrılırken kız artık bakire değildi                 She wasn't a virgin anymore                 

 

 

 

       Şekil 3.6: To-Morrow Is St. Valentine's Day Notasyonu (Chappel, 1893, s. 227). 

 

Dönemin müzikleri arasında ''ahlaki bir ders'' niteliği taşıyan sözlerden oluşabilen 

şarkılar bulunduğu görülmektedir. Dönemin müziklerine dair bir diğer işareti de yine 

ikinci perde üçüncü sahnede Toby karakterinin söylediği şarkılarda bulabiliyoruz. 

Toby, çok eski bir dans şarkısı olan ve bugüne sadece melodisi kalabilip sözleri 

unutulmuş  ''Peg-a-Ramsey", yani ''Ramsey'li Peggy'' şarkısını ve Elizabeth dönemi 

oyunlarında sıklıkla yer alan ''Üç Şen Genciz Biz'' ve ''Susannah'ın Bağlılığı'' adlı 

şarkıları söylemektedir. Bahsedilen Peg-a-Ramsey şarkısı aslında aynı ezgi ile 

söylenen ''London is a fine town'' adlı eski bir İngiliz halk şarkısıdır. 
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Şekil 3.7: Peg-A-Ramsey (London is a fine town) Notasyonu(Chappel, 1893, s. 169). 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Shakespeare'in müzik bilgisine dair olumlu ya da 

olumsuz çeşitli fikirler olmasına karşın, oyunlarında geçen bazı repliklerden temel 

müzik bilgilerine sahip birinin yazmış olabileceği düşüncesine kapılıyoruz. Örneğin, 

On İkinci Gece'de Malvelio'nun şarkı söyleyenlere çıkıştığı ve gürültü etmemelerini 

istediği sahnede, Sir Toby'nin verdiği cevap ile şarkıların ritm ve zaman ölçüsüne 

dair bilgisi olduğunu göstermektedir.  

 

MALVOLlO 

Efendilerim, siz çıldırdınız mı? Çılgın değilseniz nesiniz kuzum? 

Aklınızı mı kaybettiniz? Görgünüz, itidaliniz nerede? Gecenin 

'bu saatinde geveze sarhoşlar gibi lak lak edip duruyorsunuz! 

Meyhane mi sandınız hanımımın evini? Düşüncesizce, 

sesinizi alçaltmadan, gıcırtılı seslerle kunduracı şarkıları söylüyorsunuz! 

İçinizde bu evi, insanları, zamanı düşünen de mi yok? 
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TOBY 

Şarkılarımızda zaman ölçüsünü gözettik bayım. Canın cehenneme! 

 

Hemen bir önceki sahnede ise Toby'nin ''Musselburgh Field'' isimli dönemin popüler 

ve eski bir balad formundan alıntılar yaptığını görmekteyiz. Oyunun en fazla şarkı 

içerikli repliklere sahip olan Sir Toby'i ''Elveda canımın içi, madem ki gitmek gerek'' 

sözünü barındıran şarkı olan ''Gordon'un Phylis'e Vedası'' adlı eski bir şarkının ilk 

dizesini söylerken duyuyoruz. Shakespeare oyun boyunca çokça kez Toby 

karakterini şarkı söyler gibi melodik repliklerle konuşturmuştur. İkinci bölüm 

dördüncü sahnede, Dük Orsino karakteri bir kez daha soytarı'dan şarkı söylemesini 

ister ve ölüm temalı bir şarkı söyletir. Şarkının sonunda da bugünün baladlarının eski 

zaman baladları'nın yerini tutmadığına dair hayıflanmalarda bulunur. Üçüncü bölüm 

birinci sahnede, Olivia karakterinin repliğinde geçen bir cümle, Shakespeare'in 

müzikal düşüncesini ve dönemin müzik anlayışının sinyalini veren en önemli 

ipuçlarından birisidir. Belki de ilk kez bir Shakespeare oyununda ''Evrenin Kutsal 

Müziği'' teması geçmektedir.  

 

OLIVIA 

''Sözünüzü kesmeme izin verin! 

Bana bir daha ondan söz etmeyin demiştim; 

Ancak siz başka bir öneriyi üstlenirseniz, 

O zaman ben de sizin sözlerinizi 

Evrenin kutsal müziğine yeğlerim.'' 

 

Shakespeare dönemi İngiltere'sinde evrenin ve dünya ile birlikte diğer gezegenler ve 

yıldızların mutlak bir uyum içinde olduğuna bir harmoni yarattıklarına 

inanılmaktaydı. Bu inanç ilerleyen bölümlerde inceleyeceğimiz ''Kürelerin Müziği 

Teorisi''ne doğru yol almamızı sağlamaktadır. Evrenin bu uyumunun aciz insan 

kulağının duyamayacağı bir müzik ürettiği düşüncesi hakimdi. Kökeni Pythagoras'a 

dayanan bu teori, Pythagoras'ın "sekiz çevrim'' varsayımından oluşmuş ve daha sonra 

Boethius tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşım biçiminin referanslarını 

Shakespeare'in özellikle başta ''Hamlet'' ve ''The Tempest'' (Fırtına) olmak üzere daha 

bir çok oyununda izlerini sürebilmekteyiz. 
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On İkinci Gece'de görülen müziklerden biri ise, beşinci bölüm birinci sahnede, Sir 

Toby'nin sarhoş bir kişinin davranışını ''8 mezurluk Pavan'' şeklinde tanımlamasında 

bahsi geçen "and a passy measures pavin", sekiz mezürlük bölümler halinde gelişen 

ve ağır bir dans müziği türü olan bir İtalyan Pavan'ıdır. Aşağıdaki diyalogda da 

görüldüğü üzere Toby karakteri, soytarının sabah sekizde gözü dönmesi sözü  

üzerine, 8 mezurluk pavan esprisini yapmıştır. 

 

SOYTARI 

''Bir saatten beri körkütük sarhoş, Sir Toby. Sabah sekizde gözü 

dönmüştü.'' 

 

TOBY 

''Öyleyse, bu herif, hem sekiz mezürlük pavan, hem de hergelenin 

biri. Sarhos serserilerden nefret ederim.'' 

 

Shakespeare'in ''The Twelfth Night'' (On İkinci Gece) ile birlikte en fazla müzikal 

referanslar içeren oyunlarından biri de ''As You Like'' (Nasıl Hoşunuza Giderse) adlı 

oyunudur. On İkinci Gece'de oyun içinde altı adet şarkı geçerken, Nasıl Hoşunuza 

Giderse'de yedi adet şarkıya rastlarız. Birinci perde beşinci sahnede Amiens 

karakterinin şarkı söyleyerek melankolik bir ruh haline geçme istediğini 

diyaloglardan görebiliyoruz. 

 

AMIENS (Şarkı söyler) 

''Yemyeşil yapraklı ağacın gölgesinde 

Varsa benimle uzanacak kimse; 

Sesini kuşların sesine uyduracak, 

Kuşlara eşlik edip kuşlar gibi şakıyacak; 

Hadi gelsin, hadi gelsin, hadi gelsin. 

Düşman falan bulamaz kimse burda 

Kara kışla fırtınayı saymazsa 

Hiç merak etmesin.'' 

 

JAQUES 

''Hadi, biraz daha, biraz daha, ne olur.'' 
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AMIENS 

''Ama Monsieur Jaques, hüzünlenirsiniz sonra.'' 

 

JAQUES 

''Bayılırım hüzünlenmeye. Hadi, ne olur, biraz daha. Sansarın 

yumurtayı delip içini emdiği gibi, ben de şarkılardan melankoli 

çekip almakta ustayımdır. Biraz daha, hadi ne olur, biraz daha.'' 

 

AMIENS 

''Sesim kısık, sizi eğlendirebileceğimi sanmıyorum.'' 

 

JAQUES 

''Beni eğlendir diyen  kim; şarkı söylemeni istiyorum ben. Hadi 

hadi, şöyle bir stanzo daha. Stanzo muydu neydi? '' 

 

AMIENS 

''Nasıl isterseniz Monsieur Jaques.'' 

 

JAQUES 

''Her neyse, adlar olmasa da olur; nasıl olsa kimseden alacağım 

yok. Hadi, şarkı söyleyecek misin?'' 

 

AMIENS 

''Söyleyesim yok, ama madem istiyorsunuz.'' 

 

Oyunun yedinci sahnesinde, önemli karakterlerden Birinci Lord ve Büyük Dük 

arasında; 

 

BÜYÜK DÜK 

''Kendi kendiyle ahengi sağlayamamış bir adam,  

demek şimdi birden müziksever oldu.  

Bu gidişle göklerin ahengi de bozulursa hiç şaşmam.  

Gidip bulun onu, söyleyeceklerim var.'' 
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Büyük Dük'ün repliğinde de görüldüğü üzere tıpkı On İkinci Gece ve diğerlerinde 

olduğu gibi, Shakespeare, dönemin popüler müzik felsefesi görüşü olan evrenin 

mükemmel ahengi ve insanın acziyeti üzerine aslında ''Kürelerin Müziği Teorisi''ne 

göndermede bulunmuştur. Müziğin işlevi açısından Jaques karakterinin 

ormancılardan şarkı söylemelerini isterken bildirdiği ''ahenkli olmasa da olur, şamata 

olsun yeter'' repliğinden de anlayacağımız üzere, müzik ormancıların geyik 

avlayabilmesinin kutlamasına yetecek kadar şamata oluşturma biçiminde de 

kullanılabilir. Mutlak ahenge hiç bir zaman ulaşamayacak insan, müziği yer yer 

ritüelistik ve doğa üstü bir perspektifle kullansa da, Shakespeare genellikle şamata, 

eğlence amaçlı kullandırmıştır müziği karakterlerine. Beşinci perde dördüncü 

sahnede, Touchstone karakterinin uşaklardan şarkı istemesi ve buna dair  aşağıdaki 

yorumu neticesinde uşakların verdiği cevap da dikkate değerdir. Birinci uşağın 

müzik konusunda ''ölçü'' kavramını biliyor olması, ölçüyü kaçırmadıklarından dem 

vurması ilginçtir. 

 

TOUCHSTONE 

''Vallahi size de iyi günler. Hadi gelin, gelin oturun şöyle de bir 

şarkı söyleyin.'' 

 

İKİNCİ HİZMETKAR 

''Emrinize amadeyiz. Şöyle ortaya otur.'' 

 

BİRİNCİ HİZMETKAR 

''Peki hemen başlayalım mı; yani öhö öhö diyip boğazımızı temizlemeden  

veya önce tükürmeden, veya sesimiz kısık da, filan demeden.  

Çünkü sesin kötüyse, baştan bunları demek lazım, değil mi, ha?'' 

 

İKİNCİ HİZMETKAR 

''Yok yok. Hemen, hemen; tek at sırtında iki çingene gibi bir 

ağızdan.'' (Şarkı söylerler.) 

''Almış oğlan sevdigi kızı yanına 

Hey gidi hey, hey ho, hey nonino, 

Açılmışlar Yemyeşil tarlalara 

Yine bahar gelmiş, yine söz kesilmiş çünkü 

Cıvıl cıvıl ötermiş kuşlar, nay nay nanay 
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Tatlı sevdaIıya baharı sevmek kolay. 

Sevimli köylüler biraz dolaştıktan sonra, 

Hey gidi hey, hey ho, hey nonino, 

Yan gelip uzanmışlar başaklar arasına 

Yine bahar gelmiş, yine söz kesilmiş çünkü 

Cıvıl cıvıl ötermiş kuşlar, nay nay nanay 

Tatlı sevdaIıya baharı sevmek kolay. 

Hayat dedigin ne ki, bir çiçekten öte diye, 

Hey gidi hey , hey ho, he, nonino, 

Tutturmuşlar bir şenlik türküsü yattıkları yerde 

Yine bahar gelmiş, yine söz kesilmiş çünkü 

Cıvıl cıvıl ötermiş kuşlar, nay nay nanay 

Tatlı sevdaIıya baharı sevmek kolay. 

Gününü gün etmeye bak gel hadi sen de 

Hey gidi hey, hey ho, hey nonino, 

Aşkın tadını çıkar, ömrün en güzel mevsiminde 

Yine bahar gelmiş, yine söz kesilmiş çünkü 

Cıvıl cıvıl ötermiş kuşlar, nay nay nanay 

Tatlı sevdaIıya baharı sevmek kolay.'' 

 

TOUCHSTONE 

Doğrusunu isterseniz genç baylar, şarkının sözleri idare eder,  

ama sesleriniz hiç uyumlu değildi'' 

 

BİRİNCİ HİZMETKAR 

Yanılıyorsunuz efendim, ölçüyü tuttuk, hiç kaçırmadık'' 

 

Bir diğer müzikal referanslar ve farklı yaklaşımlar bulabildiğimiz Shakespeare 

oyunu, yazarın en ünlü ve olgunluk dönemi komedyalarından ''A Midsummer Night's 

Dream'' (Bir Yaz Gecesi Rüyası) adlı oyunudur. Oyunun baş karakterlerin ''Oberon'' 

''Chanson De Geste'' isimli bir Fransız şarkısından alıntıdır. Daha önce bahsettiğimiz 

oyunlardaki şarkı referanslarının ötesinde, bu oyun Shakespeare'in enstrüman ve 

enstrümantal müzik dünyasına da kapılar aralamaktadır. Çeşitli sahnelerde, kaval, zil, 

çalpara(parmak zili), arp, keman, trompet, dümbelek, davul gibi enstrüman 

isimleriyle birlikte, ''Bergamo Köylü Dansı'' gibi enstrümantal müziğe dair kavramlar 

da kendine yer bulabilmiştir.  
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Yine bazı diğer oyunlarda olduğu üzere, Ballad gibi çeşitli müzikal formlara 

rastlanılmaktadır. Şüphesiz ki Shakespeare'in oyunlarında metafizik olaylar büyük 

yer kaplamaktadır. Düşler, büyüler, cadılar ve daha bir çok doğa üstü olayın etkisine 

kapılmamak işten bile değildir. Macbeth'in cadıları, Bir Yaz Gecesi Rüyası'nın 

perileri, Hamlet'te bir görünüp bir kaybolan hayaletler, Shakespeare kurgusunun ve 

güçlü hayal dünyasının kaçınılmaz birer öğesidir. Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda da 

müzik yer yer bu doğa üstü olaylara hizmet etmek için kullanılmıştır. Örneğin, 

ninniler söyleyerek kraliçe'yi uyutan periler, Oberon'un uykuları derinleştirmek üzere 

müziğin çalmasını salık verdiği sahneler, perilerden Puck ile Oberon diyaloglarında 

geçen ''uyumlu'' sesiyle bir şarkı tutturan deniz kızları Shakespeare'in müziği bir çok 

doğa üstü olayın tam olarak içine yerleştirmiş olduğunu kanıtlamaktadır. Müziğe 

dokunduğu aşağı yukarı her oyununda Shakespeare'in dönemin müziğe yaklaşım 

biçimi olan ''ahenk'', ''uyumluluk'' ve burdan hareketle kozmoz ve kürelerin müziği 

temalarına işaret ettiği sıklıkla görülmektedir. Döneminin dini müziği olan 

ilahilerden bahsettiği gibi popüler müziklerinden balladlara kadar geniş bir yelpazede 

müzik duyarız Shakespeare oyunlarında.  

 

Söz gelimi, her ne kadar güldürü öğeleri yüksek olsa da komedya olarak 

adlandıramayacağımız, Romance'lar arasında sözü edilen ''The Winter's Tale'' (Kış 

Masalı) adlı oyunun müzik adına önemli ve ana karakterlerinden biri  ''Autolycus'' 

balladlar söyleyen ve bunları satan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşra 

hayatının en renkli kişiliklerinden biri olan Autolycus dolandırıcı ve sıra dışı bir 

karakter. Aynı zamanda ikiz kardeşi Philammon'u da temsil eden Autoliycus, 

merkürden hırsızlık ve yalancılık gibi özellikleri alırken, Philammon müzik tanrısı 

Apollon'un oğlu olarak müzisyen olmuştur. Oyunun bir çok yerinde bir ''Zaman 

Koro''suna rastlamaktayız. Bu da oyunun masalsı bir tarafının olduğunu ve her şeyin 

zamanın kontrolünde olduğunu göstermek üzere kurgulanmış olabilir. Oyunun 

önemli dönüm noktalarında görürüz zaman korosunu. Ayrıca, Autolycus karakterinin 

sosyal hayattaki konumu bakımından da, 16. yüzyıl dolandırıcılarını ve yoksul 

İngilizlerin hayat standartlarını göstermesi açısından da önem arzetmektedir. 

Balladlar uydurup söyleyen Autolycus dönemin yaşam standartlarına ve gerçeklerine 

değinmektedir.  
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Oyunda yine müziğe dair önemli noktalardan biri, Hermonie adlı karakterin 

canlanma sahnesinde müzik törensel bir ritüel olarak kullanılmıştır. Oyunun bir diğer 

önemli özelliklerinden biri de, üçüncü sahnede soytarı ve Autolycus'un diyaloğunda 

üç erkek şarkıcıdan bahsedilir. Biri kontra tenör, ikincisi tenör ve diğer bas olan bu 

üçlü Madrigaller söylüyor ve zaman zaman doğaçlamalarla sürdürüyorlardı. 

Böylelikle, müzikte doğaçlama teması kullanımı açısından nadir görülen örneklerden 

birine rastlamış oluyoruz. Oyunda bir de bu üç erkek şarkıcı arasında ilahiler okuyan 

bir sofunun varlığına da dikkat çekilmiştir. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, 

müzik referanslarına bakıldığında, dini ve din dışı müzik formlarına dair bulguları 

birlikte elde etmekteyiz. İlahiler okuyan adamlarla, içinde dildo gibi kavramlar geçen 

müstehcen sayılabilecek balladlar okuyan şarkıcılar aynı eksende görülebilmektedir. 

 

''Bazı balladlarda benzer nakaratlar bulunurdu, biri şöyleydi: ''with a hic dildo, dill, / 

Hic do, dildo, dur lie.'' (Nutku,  2011, s. 9). 

 

Özdemir Nutku'nun sözünü ettiği ballad, Shakespeare'in Romanslarından Kış Masalı 

''Winter's Tale'' adlı oyununda dördüncü perde dördüncü sahnede Autoliycus adlı 

karakterin uşağının sözünü ettiği, ''Her boydaki erkeğe göre de, kadına göre de ezgisi 

var. Hiç bir tuhafiyeci her müşterinin eline bu kadar başarıyla eldiven uyduramaz. 

Genç kızlar için öyle güzel aşk şarkıları var ki, garip ama hiç biri açık saçık değil, 

öyle dildo mildolu nakaratları yok.'' baladdır. 

   

" He hath songs for man or woman, of all sizes, no milliner can so fit his 

customers with gloves: be has the prettiest love-songs for maids; . . . with such 

delicate burdens of dildos and fadings." (Chappel, 1893, s. 234). 

 

Bu sözler iki ayrı halk şarkısına referans göstermekte ve neticesinde ''With a Fading'' 

isimli balad karşımıza çıkmaktadır. 
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Şekil 3.8: With a Fading Notasyonu (Chappel, 1893, s. 235). 

 

 

 

Kış Masalı oyunundaki bir başka müzikal referans da dördüncü perde, dördüncü 

sahnedeki hizmetli karakterinin kullanmış olduğu bir cümlede gizlidir. Shakespeare 

muhtelemen bu cümleyi karaktere şarkı olarak söyletmiştir çünkü yazmış olduğu 

sözler yine eski bir İngiliz balladının sözleridir. 

 

HİZMETLİ 

''Hani bazı ağzı bozuk meşe odunları, sözüm ona hınzırlık olsun diye ''üstüne atla, muştala'' 

gibi laf atarlar ya, hani kız da ona ''Oha, elini sürme bana herif'' diye karşılık verir, onu 

başından savar, adam yerine koymaz'' (Shakespeare, 2016, s. 84) 

 

Burda sözü edilen, aslında orjinal metinde karşılığı ''Whoop, do me no hard, good 

man'' olan ''Oha, elini sürme bana herif'' şeklinde çevrilmiş sözler, aşağıda notaları da 

görülebilen eski bir Balladdan alınmış sözlerdir. 
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Şekil 3.9: Whoop, Do Me No Harm Good Man Notasyonu (Chappel, 1893, s. 208). 

 

 

Dönemin ünlü müzisyeni Thomas Morley'in 1599 ve 1611'deki ''Consort Lessons'' 

edisyonlarının ikisinde de bulunan, aynı zamanda bir başka önemli müzisyen Byrd 

tarafından düzenlenen ''Kraliçe Elizabeth Virginal Kitabı''nda yer alan eski bir  

İngiliz şarkısı ''O Mistress Mine'' ile Shakespeare'in On İkinci Gece (Twelfth Night)  

oyununda karşılaşmaktayız. İkinci perde üçüncü sahnede, soytarı karakterinin Sir 

Toby karakterine sorduğu ''Bir aşk şarkısı mı yoksa ahlaki bir şarkı mı istersiniz'' 

(''Would  you have a love-song, or a song of good lifes?) sorusunu, Toby'nin ''Aşk 

şarkısı'' diye cevaplaması üzerine, Soytarı'nın söylediği şarkı, yukarıda bahsi geçen 

''O Mistress Mine'' adlı şarkıdan başkası değildir. 

 

''Ey sevgilim, başını almış nereye gidersin?     ''O Mistress mine where are you roaming 

Dur da dinle! Bak geliyor sadık sevgilin.          O stay and hear, your true love's coming 

Hem tizden hem pesten tutturur bir şarkı.         That can sing both high and low 

Güzel tatlı kız, uzaklaşma daha fazla;               Trip no further pretty sweeting 

Yolculuk sona erer, sevgililer buluşunca,          Journeys end in lover's meeting 

Çok iyi bilir bunu her akıllı oğlu akıllı."            Every wise man's son doth know.'' 
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Şekil 3.10: O Mistress Mine Notasyonu (Chappel, 1893, s. 209). 

 

 

 

Shakespeare tiyatrosunda geçen bir çok balladdan biri de IV. Henry ve Kral Lear 

oyunlarında kullanıldığı bilinen birden fazla ismi olsa da ''Chevy Chace'' adıyla 

bilinen balladdır.  Kral Lear ve üç kızı için söylenen, ''When flying fame'' adıyla 

bilinen balad da aynı eserdir. 
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Şekil 3.11: Chevy Chace(When Flying Fame) Notasyonu (Chappel, 1893, s. 199). 

 

Komedya ve Romance'lardaki müzikal yaklaşımların benzer şekillerde 

Tragedyalar'da da görüldüğünü söyleyebiliriz. İki düşman aile çocukların acıklı aşk 

hikayesini anlatan ''Romeo & Juliet'' (Romeo ve Juliet) oyunu henüz başında bir 

koronun ön oyunu ile hayat bulur. Rönesans oyunlarında görülen, uyum, ahenk, 

denge gibi konular bu oyunda da sıklıkla kendini göstermektedir. Oyunun ikinci 

perdesinin ikinci sahnesinde; 

 

ROMEO 

''Ruhum çağırıyor beni adımla!  

Geceleri ne ''gümüşsü'' bir ses verir sevenlerin dilleri,  

en yumuşak müziktir dinleyen kulaklara.''  

 

repliğiyle, müzik sesini gümüş sesiyle ilişkilendirerek yücelten bir tabir kullanıyor. 

Ayrıca Romeo & Juliet oyununda Heart's Ease (Gönül Cümbüşü) adı verilen, lute ile 

çalınan, erken dönem Elizabeth İngiltere'sine ait bir dans müziğine de rastlamaktayız. 

1577 yılında Laurence Johnson tarafından yazılmış ''Misogonus'' adlı oyunun perde 

aralarında çalınmış olduğu bilinen bu müziğe Shakespeare Romeo & Juliet'in 

dördüncü perdesinin beşinci sahnesinde atıfta bulunmuştur. Peter karakterinin ''neşeli 

bir dans havası'' diye istediği şarkı erken dönem bir İngiliz dans müziği olan ''Heart's 

Ease''dir. 
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PETER 

''Hey çalgıcılar! ''Gönül Cümbüşü''nü çalın bana,  

''Gönül Cümbüş''ünü, eğer yaşamamı istiyorsanız'' 

1. ÇALGICI 

''Niye ''Gönül Cümbüşü'' nü?  

PETER 

''Ah çalgıcılar ah!  

''Gönlüm kederle dolu'' türküsünü söylüyor da yüreğim ondan.  

Neşeli bir dans havası çalın da avutun beni. 

Romeo & Juliet'te dikkati çeken bir başka müzikal referans da Kont ile Juliet'in 

evlilik merasimi sırasında görülmektedir. Kont Juliet'in evine bir çalgıcı ekibi 

eşliğinde gelmekte olduğundan, uzaktan enstrümanların sesleri duyulduğu anda 

Kont'un yaklaştığı anlaşılmaktadır.  

Yine ikinci perdenin altıncı sahnesinde, Romeo Juliet ile buluşmasından duyduğu 

sevinci ''müziğin zengin dili'' tabirini kullanarak ifade etmektedir. Dönem itibarıyla 

müziğe atfedilen yüceliği göstermesi bakımından gümüşsü ses ve müziğin zengin dili 

ifadeleri önem taşımaktadır. Her ne kadar müziğe atfedilen yücelik ve önem gözler 

önüne serilse de, aynı yüceliğin çalgıcılar için ortaya konulduğunu pek de 

söyleyemeyiz zira üçüncü perde birinci sahne esnasında geçen Mercuito ve Tybalt 

diyaloğu bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

 

 



62 

TYBALT 

''Sen de Romeo ile aynı havayı çalıyorsun'' 

 

MERCUİTO 

''Aynı havayı mı?  

Sen bizi çalgıcı yerine koyuyorsun demek!  

Eğer bizi çalgıcı yerine koyarsan,  

uyumsuz havadan başka bir şey bulamazsın.  

İşte kemanımın yayı; seni bir dans ettirsin de gör.  

Vay canına! Çalgıcı demek! 

 

Görüldüğü üzere, her ne kadar mecaz yapılarak da olsa ufak bir ''çalgıcı'' 

benzetmesinin Verona Prensi'nin akrabası ve aynı zamanda Romeo'nun da arkadaşı 

olan soylu Mercuito'nun bu denli bozulmasına sebebiyet verdiğine göre, o dönemde 

de çalgıcılığın pek muteber bir meslek olmadığı ortaya konmuş oluyor. Müziği 

yücelten soylular, çalgıcıları o kadar da yüce görmüyor olsa gerek.   

 

Benzer bir yaklaşım Juliet'in rahip ile anlaşarak düğün şenliği günü Romeo'ya 

kavuşmak adına yaptığı küçük numara sırasında da farkedilmektedir. Yukarıda Heart' 

Ease adlı dans şarkısının adının geçtiği dördüncü perde beşinci sahnede, düğün 

şenliğinde çalmak için gelen ancak küçük hanımın öldüğü düşünüldüğünden orayı 

terk etmeye hazırlanan çalgıcılarla, uşak Peter arasında yaşanılan birbirini aşağılama 

diyalogları da benzer bir bakış açısının ürünüdür. Aşağıda ki diyaloglardan da 

görüleceği üzere uşağın  çalgıcılarla tutuştuğu söz düellosu ve birbirlerini sınıfsal 

olarak aşağı görmeleri sırasında müziğe ve dönemin koşullarına dair sosyolojik 

olarak önemli veriler elde etmekteyiz.  

 

Shakespeare oyunlarında ki müziğin sosyal ve politik okumalarına dair çok önemli 

oyunlarından bir diğeri de, ilerleyen kısımlarda değineceğimiz ''The Merchant of 

Venice'' (Venedik Taciri) adlı oyunudur. 
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I . ÇALGICI 

''Doğrusu, borularımızı toplayıp gidebiliriz artık.'' 

 

DADI 

''Aferin çocuklar, ah toplanın, toplanın; 

siz de biliyorsunuz ki, acıklı bir manzara bu.'' 

( Çıkar. ) 

 

I. ÇALGICI 

''Evet ama, mahfaza dediğin onarılabilir.'' 

( Peter girer.) 

 

PETER 

''Çalgıcılar, hey çalgıcılar, Gönül Şenliği yaşamamı istiyorsanız,  

Gönül Şenliği'ni çalın bana!'' 

 

I. ÇALGICI 

''Niye Gönül Şenliğini?'' 

 

PETER 

''Ah çalgıcılar, Gönlüm kederle dolu türküsünü söylüyor 

yüreğim de ondan. Ah, neşeli bir hava çalın da, avutun beni.'' 

 

I . ÇALGICI 

''Neşeli havanın sırası mı şimdi!'' 

 

PETER 

''Demek çalmıyorsunuz?'' 

 

I. ÇALGICI 

''Hayır.'' 

 

PETER 

''Öyleyse alırsınız.'' 

 

I. ÇALGICI 

''Ne alıyoruz?'' 
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PETER 

''Para mara değil elbette, bol bol küfür, aylak çalgıcı sen de!'' 

 

I. ÇALGICI 

''Hadi  ordan uşak parçası!'' 

 

PETER 

''O uşak parçasının hançeriyle tepene binersem görürsün! 

Senin saçmalarına katlanacak değilim. Sana şöyle bir RE, 

bir Fa çekersem anladın mı! 

 

I. ÇALGICI 

''RE'den, FA'dan başladığına göre sen daha iyi anlarsın.'' 

 

I I. ÇALGICI 

''Ne olur, şu hançeri yerine koy da, zekanı çıkar ortaya.'' 

 

PETER 

''Öyleyse çıkarayım zekamı kınından! Demir hançerimi 

yerine koyup, demir zekamla canınıza okuyayım. Erkekseniz 

cevap verin bakalım: 

Gönül yaralandı mı derin bir kederle, 

ruhu sardı mı hüzünlü havalar, 

o zaman müzik gümüş seslerle - 

Niye ''Gümüş sesler'' ha ? Niye ''Müzik gümüş seslerle''? 

Ne dersin buna Düdük Simon ? 

 

I. ÇALGICI 

''Ne diyeyim, gümüşün sesi tatlı olur da ondan.'' 

 

PETER 

''Güzel! - Sen ne dersin Tambura Rebeck?'' 

 

I I . ÇALGICI 

''Gümüş sesler'' deriz, çünkü çalgıcılar gümüş için çalarlar.'' 
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PETER 

Bu da güzel! Peki sen ne dersin Keman köprüsü James? 

 

III. ÇALGICI 

''Doğrusu, ne diyeceğimi bilemiyorum.'' 

 

PETER 

''Allah acısın! Sen de çalgıcısın ha! Ben söyIeyeyim bari : 

''Müzik gümüş seslerle'' deriz, çünkü çalgıcılar altın yüzü 

görmezler: 

O zaman müzik gümüş seslerle 

hemen yaslı ruha bir deva sunar.'' 

 

( Çıkar.) 

 

I. ÇALGICI 

''Ne belalı herifmiş be!'' 

 

II. ÇALGICI 

''Allah belasını versin keratanın! Hadi içeri girelim; 

yas tutanları bekler, yemeğe kalırız.'' (Çıkarlar.) 

 

 

Buradaki örnekte de görüldüğü üzere esasında birbiriyle ortak kaderi paylaşan iki 

meslek grubunun birbirlerini aşağılama çabalarını ve tambura, keman köprüsü gibi 

birbirlerine taktıkları lakaplar ile atışmalarını izlemekteyiz. Romeo&Juliet örneğinde 

de, burada da farkına varılan temel konu Elizabeth İngiltere'si her ne kadar 

Rönesans'ın üretim niteliğinden nasibini almış olsa da, sınıf farkları ve emekçi 

sınıfının birbirine oln acımasızlığının bugünden çok da farklı olmadığını 

gözlemlemekteyiz. Böylelikle insanlık tarihine en yüzeysel bakışla dahi, bu anlamda 

bir arpa boyu yol alınamadığını da söylemeden geçemeyeyiz. Sınıf farkı ve 

ötekileştirme üzerinden yanlış kurulan sistemin, dört yüz yıl öncesinden bugüne 

halen etkileri devam etmektedir.  
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Elbette Shakespeare'de her ne kadar sarayla iyi ilişkiler içerisinde olsa da - ki o 

dönem bunun aksine pek rastlanılmamıştır ya da rastlananları hiç tanıyamamış olma 

ihtimalimiz yüksektir - dönemin sosyolojik ve politik gerçekliklerinden de uzak 

kalamamış onlara dair oyunlarına önemli yergiler gizlemiştir. Elizabeth döneminde 

her şey yolunda gibi görünse de tiyatro ve müzikte dini tartışmalar oluşmaktaydı, 

tiyatroya da saldıran Protestan Reformcular, müziğin aslında öncelikli olarak nefisle 

ilgili bir konu olduğundan dem vuruyor ve müziği bir dil olarak görmüyorlardı. Hatta 

tam aksine müziğin dil ile rekabet eden bir konumda olduğunu düşünmektelerdi. 

Tüm bunlara karşın Shakespeare gibi önemli bir yazarın, müziğin tiyatro ile 

senkronizasyonu neticesinde, sosyal ve politik olarak ne denli büyük bir güce 

dönüşebileceğinin ve bu potansiyeli barındırdığının farkında olduğunu söyleyebiliriz. 

Bunun en somut örneğini ''The Merchant of Venice'' (Venedik Taciri) oyununda ki 

müzik aracılığıyla okunabilen bir politik bir gönderme şeklinde görebiliyoruz. 

Müziğin politik bir enstrüman olarak kullanılmasına en çarpıcı örnek, oyunun beşinci 

perde birinci sahnesi'nde  Lorenzo ve Jessica'nın, Lorenzo'nun müzisyenleri davet 

etmesiyle beraber, dinledikleri müzik neticesinde gerçekleşen aşağıdaki 

diyaloglardır. 

 

 

LORENZO  

''Hadi canım, içeri girip orda bekleyelim. 

Aslında, niye giriyoruz ki? 

Dostum Stephano, içerdekilere söyler misin 

lütfen,Hanımın yaklaşıyor. 

Sonra da müzisyenleri dışarı getirin. (Stephano çıkar.) 

Ne de tatlı uyuyor gün ışığı şu setin üstünde! 

Hadi şuraya oturalım ve bırakalım 

Müzik kulaklarımızdan içeri sokulsun. 

Bu hoş sessizlik ve gece 

Müziğin tatlı nağmeleriyle kaynaşıyor. 

Otur Jessica. Bak, gökyüzünün tavanı, 

Pırıl pırıl parlayan altın sarısı desenlerle 

Baştan başa nasıl bezenmiş. 

Gördüğün küreler içinde en küçüğü bile, 

Yörüngesinde dönerken melekler gibi şarkı söyler, 



67 

Işıl ışıl gözleriyle koro halinde geçer hepsi.  

Ölümsüz ruhlar duyabilir bu müziği, 

Ama bir gün çürümeye mahkum olan 

Bu kaba topraksı giysiye bürünmüş bizler 

duyamayız.  

(Müzisyenler Girer.) 

Hey, gelin bakalım! 

Gelin de bir ilahi çalıp Diana'yı uyandırın! 

Tatlı nağmelerinizle hanımınızın kulağına ulaşın 

Ve müzikle çağırın onu evine.''  (Müzik) 

 

JESSICA  

''Güzel de olsa, müzik beni hiç neşelendirmez.'' 

 

LORENZO  

''Tüm varlığınla kulak kesilirsin de ondan. 

Mesela, ordan oraya koşuşturan bir sürü düşün; 

Ya da yaşı gereği kanı kaynadığı için, 

Çılgınca hoplayıp zıplayan, 

Böğüren, var gücüyle kişneyen, 

Bir grup genç, alıştırılmamış tay. 

Bu taylar ansızın bir borazan sesi duyacak olsa, 

Ya da kulaklarına herhangi bir müzik sesi gitse, 

Bakarsın bir anda hepsi olduğu yerde durmuş 

Ve müziğin tatlı gücüyle, 

Gözlerindeki o vahşi bakış yumuşayıvermiş. 

Bu yüzden şair de diyor ki, 

Orpheus'un müziğini duyan her şey; 

Ağaçlar, taşlar, ırmaklar kulak kesilirmiş. 

Ne denli katı, vurdum duymaz, azgın olursa olsun, 

Müzikten etkilenmeyecek varlık yoktur yeryüzünde. 

İçinde müzik olmayan, ya da tatlı seslerin uyumundan duygulanmayan 

insandan, her türlü hainlik, dolap düzen, gaddarlık 

beklenir.İçgüdüleri gece gibi yavandır bu insanın; 

Duyguları Erebus kadar karanlıktır 

Bu tür insana güven olmaz. Müziği dinleyin.'' 
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Bu diyaloglarda, Jessicanın söylediği ''hoş bile olsa, müzik beni hiç neşelendirmez'' 

sözüne karşın Lorenzo'nun ona müziğin gerçek doğasına dair uzun ve didaktik bir 

öğüt verdiğini görmekteyiz.  

 

Bu sahneyi nasıl okuduğumuza göre değişkenlik gösterse de, bunu romantik bir an 

olarak değerlendirebileceğimiz gibi, context içinde ciddi anlamda rahatsız edici bir 

sahne olarak da görebilmemiz mümkündür. Lorenzo Hristiyan inancına sahip bir 

karakter olarak, yahudi olan Jessica'ya üstten bir bakış açısıyla, müziğin doğru 

yorumlanmış halini anlatmakta ve ona bunu dayatmaktadır. Müzikle ilgili kısmı 

dışında da oyunun bütünlüklü yapısı içerisinde bir Hristiyan-Yahudi çekişmesi ve 

Yahudi ötekileştirmesi hissedilmektedir.  

 

''The Merchant of Venice'' (Venedik Taciri) dönemin Yahudilere bakış açısını 

anlatması açısından da önemli bir belgedir. Venedik Taciri'nin katı kalpli Yahudi 

tefecisi olarak kurgulanan ''Shylock'' karakteri -isminin İbranice'de karabatak 

kelimesinden türetildiği düşünülüyor- oyunun çeşitli yerlerinde ezilen ve horlanan 

Yahudiler'in hakkını aramış ve Hristiyanların bu konudaki iki yüzlülüğünü 

resmetmeye çalışmıştır. Hatta Shylock'un 20-21. yüz yıllarda Yahudi temalı bir çok 

filme de konu edilen meşhur tiradı, dönemin Yahudiliğe bakış açısına ışık tutmuştur. 

 

 

SHYLOCK 

''Balık tutmaya yarar.  

Kimseyi doyurmasa bile, 

alacağım intikamı doyurur.  

Beni aşağıladı, yarım milyondan etti, 

 zararlarıma güldü,  

kazancımla alay etti,  

halkımı hor gördü, işlerimi köstekledi, 

dostlarımı soğuttu, düşmanlarımı kızıştırdı  

neden yaptı bunları peki? 

Ben Yahudiyim de ondan. Yahudi'nin gözü 

yok mu? Yahudi'nin elleri yok mu; 

organları, boy posu, duyuları, duyguları, 

heyecanı yok mu? Aynı yiyecekle 



69 

beslenmiyor mu, aynı silahla 

yaralanmıyor mu, aynı hastalıklara 

yakalanmıyor mu, aynı yollarla 

iyileşmiyor mu, aynı kışın ve yazın 

üşüyüp ısınmıyor mu? Farkı ne 

Hıristiyan insandan? Etimizi kesince 

bizim de kanımız akmaz mı? 

Gıdıklanınca gülmez miyiz? 

Zehirlenirsek ölmez miyiz?  

Peki ya bize haksızlık ederseniz öcümüzü 

almaz mıyız? Her şeyde size benzediğimize 

göre, bunda da benzeyeceğiz tabii. 

Yahudi Hıristiyan'a haksızlık edince, 

karşılığında göreceği iyilik ne? İntikam! 

Hıristiyan Yahudi'ye haksızlık ederse, 

Hıristiyan örneğine göre karşılığı ne 

olmalı? intikam tabii! Hainlik etmesini 

sizden öğrendim, yine size uygulayacağım.  

Bu işi sizden çok daha 

iyi yapacağıma da güvenebilirsiniz.'' 

 

 

Görüldüğü gibi oyundaki genel politik yaklaşım biçimini Jessica ve  Lorenzo'nun 

diyaloğundan ve Lorenzo'nun Jessica'ya sergilediği müziğe dair baş öğretmence 

tutumunu yüksek ''Hristiyan'' yaklaşımından muaf tutmak imkansızdır. Müziğin 

politik bir mesaj ve güç unsuru olarak kullanılmasının dışında, Shakespeare'i 

yaşadığı dönemin müzikal bakış açısından muaf tutabilmemiz olanaksızdır. Bu 

doğrultuda Shakespeare 16. yüzyılda halen etkisini yitirmemiş ve güncel müzik 

yaklaşımı olan ''Küreler Müziği Felsefesi''nden etkilenmiş ve oyunlarında müzik 

kullanımını bu eksende göstermiştir. Yaşadığı çağın etkili müzik düşünce biçimi olan 

''Küreler Müziği Felsefesi'' konusunda da Shakespeare'in yeterli donanıma sahip 

olduğu söylenebilir. 
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4. KÜRELER MÜZİĞİ FELSEFESİ 

 

Shakespeare'in yaşadığı dönemler olan 16. ve 17. yüzyıllarda, o dönem için de 

geleneksel ve antik kalan Küreler Müziği Felsefesi'nin hala oldukça popüler olduğu 

bilinmektedir. Kökeni Pythagoras'a dayanan bu felsefesinin en önemli ismi ve 

geliştiricisi olarak akla ilk gelen isim Boethius idi. Kürelerin Müziği Teorisi, evrenin 

oluşturduğu düzenin ve birbirleri ile oranlarının müzikal oranlara yansıtılması 

fikriydi, yani evrenin hareketler bütünün ve dengesinin  müzikal karşılığıdır.  

 

O dönem ki düşünce yapısına göre, evrenin her yönüyle ve her şekilde mutlak, son 

derece düzenli ve orantılı olduğuna inanılıyordu ve bu fikri dikkatli bir okumayla 

Shakespeare'in eserlerinde "Hamlet" den,  "A Midsummer Night's Dream"e (Bir Yaz 

Gecesi Rüyası), Romeo&Juliet'ten, ''As You Like''a  (Nasıl Hoşunuza Giderse) kadar 

bir çok oyununda görebilmekteyiz. Bu oyunların yanı sıra ''The Merchant of Venice'' 

adlı oyunda (Venedik Taciri) ve "Perikles" oyunlarında, yer kürenin müziğine açık 

göndermeler ve müziğin garip ve esrarengiz bir göstericiliğe hizmet ettirilme 

biçiminde kullanımına rastlamaktayız. Öyle ki, bu kullanımlar, sayısız eserde 

delilikten, aşk temasına kadar türlü psikolojik hal ve duygu durumu biçiminde 

Kürelerin Müziği Teorisi'ne referans olabilmektedir. Ayrıca, birbirinden farklı 

karakterlerin ve olay örgüsünün ayrıntılarının vurgulamasında müziğin tematik 

olarak kullanılış biçimine de göz gezdirmek, dönemin felsefesini anlamak adına 

doğru bir hareket olacaktır. Shakespeare'in oyunları ve konuyla ilgili çeşitli 

kaynaklar incelendiğinde, Shakespeare'in zamanının müziği ile ilgili felsefi ve pratik 

fikirlerden, özellikle de Küreler Müziği Teorisinden büyük ölçüde etkilendiği açıkca 

görülmektedir. Yaşamı boyunca, Edebiyat dünyasına bir çok eser hediye eden  

William Shakespeare'in eserlerinde müzik kullanımının onun döneminin müzikal 

etkisiyle  ilgili çok sayıda bilgiyi ortaya çıkarmasını sağlamıştır. Bir nevi, bilinçli bir 

tercih olarak ya da tamamen tesadüfen, Shakespeare döneminin müzik tarihine de bir 

şekilde ışık tutmuştur.  
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1564 - 1616 yılları arasında yaşayan Shakespeare'in hayatının tümü Rönesans 

yıllarında geçmiştir. Küreler Müziği felsefesi yüzyıllar öncesinden gelmiş olsa da, o 

dönemde de müziğin en önemli fikirlerinden biri olarak devam etmekte ve daha önce 

de belirttiğimiz gibi Shakespeare için önemli bir etki ve ilham kaynağı olmuştur. Bu 

etki, eserlerinin çoğunda kendini gösterir ve oyunlarının edebi yapısında, psikolojik 

durumların gösterilmesi ve metafizik konularda da görülebilir. Küreler Müziği 

Teorisi'nin temelleri ile evren - müzik ve uyum ilişkisi fikri Milattan Önce 600 yılları 

civarında Pythagoras tarafından ortaya atılmıştır. Eski Yunan Felsefesini büyük 

ölçüde etkilemiş olan Pythagoras döneminde mevcut olan inanış, görebilinen evreni 

tutan gerçek, eşmerkezli, açık küreler olduğuydu. Pythagoras, müziği oluşturan 

müzikal aralıkların matematiksel oranlara dayandığını ve aynı oranların astronomide 

de bulunabileceğini keşfetmiştir. Bu yaklaşıma göre, evreni oluşturan kürelerin her 

biri yani her gezegen  yirmi dört saat içinde bir tur dönüşünü tamamlamakta ve bu 

hareket sırasında her küre için bir ton içeren seslere sebep olmaktadır. Her küre 

hareket ettikçe, kendi tonlarının armonisi oluştu, yani uyumlu hale geldi. Bununla 

birlikte ''Kozmos'' kelimesini ilk kez Pythagoras tarafından kullanılmıştır. Kozmoz 

kelimesi ile evrenin tamamını ifade etmiştir.  

 

Tüm kürelerin ve şekillerin aynı sistem içinde birbiriyle uyumlu ve mutlak bir düzen 

içinde hareket ettiğini düşünmektedir. Güzellik, uyum ve ahenk niteliklerini 

taşımaktadır. Kozmos kendiliğinden oluşan bir bütünlüktür ve her parçası bu bütünün 

tamamını oluşturur. Pythagoras'a göre Kozmos bir matematiksel müzik armonisinin 

uyumlu tınlamasıyla varlığını sürdürmektedir. 

 

4.1 Boethius ve Küreler Müziği 

 

Pythagoras'ın temellerini attığı Kürelerin Müziği Felsefesi, Milattan Sonra 500 yılları 

civarında yaşayan Romalı filozof Boethius tarafından geliştirilmiştir. Antik Yunan 

ile Hristiyan düşüncesi arasında bir geçiş figürü olarak görülen, Boethius mevcut 

eserler üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunmuş, Aristotales'in eserlerini 

Latince'ye çevirmesiyle bilinen dönemin düşünürlerinden biridir. Soylu bir ailenin 

çocuğu olan Boethius'u babasının ölümünden sonra Symmachos isimli önemli bir 

aristokrat evlat edinmiş ve Roma ve Atina'da çok iyi eğitimler almasını sağlamıştır.  
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Bu eğitimler neticesinde ve imparator'a yakınlığından ötürü çok genç yaşta siyasi 

hayata girmiş ve Roma Senatosunda Konsül seçilmiştir. Daha sonra arkasından 

planlanan iftiralar sonucu imparator'un gözünden düşmüş ve vatan hainliği ile 

suçlanarak idama mahkum edilmiştir. En popüler eseri olan ''Felsefenin Tesellisi''ni 

idamı beklerken yazmış ve bu eser dönemin en çok okunan eserlerinden biri 

olmuştur. Trajik bir şekilde 524 yılında idam edilmiştir.  

 

''Her ne kadar müzik üzerine yazdığı eseri, ”De Instite Musica”nın kendisinden önce 

yaşamış olan Nichomachus (60-120)’un Manual Of Harmonics’inden alıntılandığı 

söylense de, bu eser aslında başlı başına Boethius öncesi mevcut bütün Antik Yunan 

müzik teorisinin bir özeti niteliğindedir. Boethius’un bu eseri, müziği hem aktarma 

hem de müziğe yeni bakış açıları ve yorumlar getirme açısından önemlidir. Bu 

nedenle onun felsefeye katkıları ve ağırlıklı olarak, felsefesinden hareketle müziğe 

yönelmesinin gerekçelerini sorgulamak, yazdığı eseri tanımak ve onun müziğe 

bakışını anlamak gerekmektedir.''  (Akan,  2015, s. 2).  

 

Diğer bir çok Antik Yunan düşünürü gibi Boethius da müziğe dair saptamalarda 

bulunmuş ve bugün halen kullanılan ''Boethius Yazısı'' olarak bilinen bir notasyon 

biçimi ortaya koymuştur. Fa anahtarının ikinci aralığındaki Do notasını temel dizi 

kabul ederek bunu A harfiyle simgelemiş, daha sonra A harfi La notasına 

dönüştürülerek temel dizi bugün de aynı harfle kullanıldığı üzere La dizisi olmuştur. 

Diğer tüm felsefeciler gibi Boethius'un da müzikle ilişkilenmesinin yegane sebebi 

elbette insanı, doğayı ve evreni anlama çabasının bir tezahüründen ötesi değildir.  

 

Genel itibarıyla bugün de çok etkisini kaybetmemiş olan bir düşünce biçimi olarak 

müziğin metafizik boyutu ve yücelik teması o dönemlerde temeli atılmış bir yaklaşım 

biçimidir. Aynı zamanda Matematik, Fizik, Astronomi gibi bilim dallarıyla da 

uğraşan dönemin düşünürleri, doğal olarak müziği de bu eksende ve diğer bilimlerle 

iç içe geçmiş ve ilişkilendirilmiş bir biçimde ele almışlardır. Boethius'un Yunan 

dilinden Latince'ye çevirdiği beş ciltlik ''De Institutione Musica'' (Müzik İlkeleri) adlı 

eseri, Ortaçağ boyunca belki de nitelikli ve bilimsel olan tek müzik kaynağı olarak 

kullanılmıştır.  
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''Boethius, Ortaçağ’ın başlarında müzik üzerine yazan üç önemli düşünür’den biridir. 

Diğer ikisi, Cassiodorus (480-573) ve Isidore of Sevilla (560-634) dir. Fakat 

Boethius’un De Institutione Musica’sı, Ortaçağ müzik teorisi üzerine yazılanlar 

arasında en etkili olanıdır. O günün müzik teorisinin magnum opus’u yani şaheseri 

olduğu kabul edilen bu eser, bugün de akademik alanda müzik konusunda ihtiyaç 

duyulan önemli bir kaynaktır. Boethius bu eseriyle, Ortaçağ insanının müzikal 

düşüncesini şekillendirmiştir.'' (Akan, 2015, s. 6). 

 

Boethius'un ''De Institutione Musica''sında üç tür müzik yaklaşımı görülmektedir. Bu 

yaklaşımlar, ''Musica Mundana'', ''Musica Humana'' ve ''Musica Instrumentalis''tir. 

Boethius, ''Musica Mundana''yı Kürelerin ve Evrenin nesnel müziği olarak 

nitelerken, ''Musica Humana''yı ruhun öznel müziğinin beden ile armonisi, 

uyumluluğu olarak nitelemiş,  ''Musica Instrumentalis'' ile enstrümantal müziği ifade 

etmiştir. Küreler Müziği Teorisi'nde başlıca yaklaşım evrenin ve kürelerin 

birlikteliğinden oluşan mutlak bir ses ortaya çıkmakta ve bu kusursuz müziği 

simgelemekteydi. Ancak insanlar bu harmoniyi  duyamazlardı, çünkü kusursuz 

değillerdi  ve bu nedenle evrenin mükemmel dengesiyle uyum içinde değillerdi. 

Zaman geçtikçe, düşünürler bu  kurguya ve teoriye yeni şeyler eklemeye başladılar, 

fakat Boethius kitabında, küreler arasındaki müzikal aralıkların oranlarını 

matematiksel bir ifadeyle kullanmaktadır. Musica Mundana'nın (Kozmosun Müziği) 

ve Musica Instrumentalis'in aksine (Enstrümantal Müzik), Musica Humana için  

insan ruhunun, iç dünyasının ve özünün yansıması ve ifadesi olarak tanımlamaktadır. 

Müzik, hem evren için hem de insanlık için düzen ile ilişkilendirilmektedir ve bu 

düzen, teorinin bir başka önemli parçasıdır. Düşünürler tüm evrenin, kürelerin 

müziğine neden olan aynı matematiksel ve harmonik, yani uyumlu oranlardan 

oluştuğuna inandığından, evren sonuç itibarıyla her yönüyle mutlak bir şekilde 

uyumlu ve düzenli anlamına gelmekteydi. Bugün halen geçerliliğini korumakta olan 

sanat ve özellikle mimari'de önemli atfedilen ''Altın Oran'' konusu da evrenin 

matematiğine dair ipuçları ve yaklaşımlar sunmaktadır. Evrende her şeyin uyumlu 

oranlarla ifade edilme biçiminin bir neticesi olarak birçok sanat ve edebiyat eseri de 

denge ve simetri konusunu gözeterek üretiliyor ve bu düşüncenin ışığında fikirlerini 

yansıtıyordu. Claudia Olk'a göre, ortaçağ sonları  ve erken dönem Rönesans yazarları 

tarafından müzik ve dil, ortak ve tek bir harmonik yaratılış dilinin iki ayrı tezahürü 

olarak değerlendirildi.  
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4.2 Shakespeare ve Küreler Müziği Felsefesine Yaklaşımı 

Kökeni Pyhagoras'a dayanan ve Milattan Sonra 500'lü yıllarda yaşayan Boethius 

tarafından geliştirilen Küreler Müziği Teorisi Shakespeare dönemi İngiltere'sinde 

halen popülerliğini sürdüren bir müzik düşüncesiydi. Dolayısıyla Shakespeare'in de 

kendi çağındaki müzik felsefesinden büyük ölçüde etkilendiği açıktır ve 

çalışmalarının bir çoğunda Küreler Müziği Felsefesinin etkileri görülmektedir. Edebi 

metinlerin içindeki müzikal referanslar konusu, çoğunlukla nadiren incelenilen bir 

konu olmasına karşın, Shakespeare'in oyunlarındaki müzikle ilgili ayrıntıları 

incelemek araştırmacılara Shakespeare'in çalıştığı kültürün yeni bir anlayışını 

kazandırma ve daha yakın bir çalışma alanı sağlama konusunda kendi dünyalarının 

da durumu hakkında daha fazla bilgi vermeye yardımcı olabilir. Daha önce de 

sözünü ettiğimiz gibi Shakespeare oyunlarının müzikal performanslarında Olk'un da 

dediği gibi, müzik sahneler arasındaki benzerlik ve farklılıkların algılanmasında 

izleyiciyi daha aktif bir role götürmektedir. Her ne kadar sahneler birbirlerini 

referans göstermese de, izleyiciler dikkat ederlerse daha derin olarak konuları 

birbirine bağlayabilirler. Bu sahnelerin oyuna dahil olmasının yanı sıra, Olk'ın 

bahsettiği benzerlik ve farklılık kalıpları, kürelerin müziği teorisini oldukça açık bir 

şekilde yansıtmaktadır.  Çünkü  Shakespeare İngiltere'sinde Kozmosun mutlak bir 

ahengi olduğuna inanılmaktaydı ve oyun boyunca karmaşık yapılar örmek için 

uğraşmak ve ifadelerde bu tür benzerliklerin daha büyük temaları tasvir etmesini 

sağlamak, bu mutlak inancın ve düzenin bir yansımasıydı. Neoplatonik Felsefede yer 

alan Rönesans entelektüellerine göre müzik, kutsal matematiğin bir formu ve kozmik 

düzende doğuştan gelen ideal oranların harmonik bir ifadesiydi. Müzikal besteler, 

belirli yerleşik ve değiştirilemeyen oranlara, oranlara ve harmonik ilerlemelere bağlı, 

zamansız yasalara tabi olmalılardı. Başka bir deyişle, dünyevi müzik, daha yüksek 

bir düzenin göksel uyumunu çağrıştırmak ve dinleyicilerdeki ilahi yansımaları 

yükseltmek anlamına geliyordu. Ama şimdi, bu yeni, yoğun duygusal, kelime 

güdümlü üslupla, operalarda ve belli başlı madrigallerde - ve İtalya dışındaki başka 

türlere yayılıyor -İngiliz lute şarkısı gibi- müzik ahenkli ahlaklardan istikrarsız 

duruma düşüyordu. İnsan duyguları ve ilişkileri sık sık dünyayla uyumsuzluk 

içindeydi. Shakespeare, eserlerinde karakterlerinin zihinsel, psikolojik ve duygu 

durumları üzerine tasvirler yaparken müzik kuramı ve felsefesini kullanmaktadır.  
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Bu Shakespeare için, karakterin oluşturduğu eylemlerin gerektiği gibi ve ilk elden 

algılanabilmesi için yeni ve berrak bir katman ortaya çıkarır. İşte müzikal kullanım 

ve referanslar bu katmanın oluşumunda en büyük rolü oynamaktadır. Örneğin, 

Shakespeare, müzikal olarak uyumsuz olmayı, çılgınlıkla ve delirmişlikle 

ilişkilendirmektedir. Bu ilişkilendirmeyi  ''Hamlet''in dördüncü sahnesinde de açıkça 

görebilmekteyiz. Yine aynı oyunda, Ophelia karakterinin sık sık anlamsız 

mırıldanmalar şeklinde şarkılar söylediği anlara rastlarız. Bu durum da bir ruh halini 

ve duygu durumunu ifade etmek için Shakespeare tarafından oyuna yeni bir katman 

olarak eklenmiştir. Claudius ve Gertrude, oyun esnasında birkaç dakika boyunca 

Ophelia ile etkileşim kurmaya çalışmakta ancak başarılı olamamaktadırlar. Netice 

itibarıyla Ophelia'nın bu halini babasının ölümüne üzüntüsü sonucunu aklını yitirdiği 

kanısına varırlar.  Hem Shakespeare'in diğer oyunlarında, hem de dönemin felsefi 

yaklaşımında, delilik kavramının yanlış ve ahenksizlikle ilişkilendirildiğini ve 

burdaki müzikal yaklaşımın da  Küreler Müziği Felsefesi ile bağdaştırılabildiğini 

söylemek mümkündür. Dönemin felsefi yaklaşımına müzikal bir perspektifle 

yaklaşırsak, Ophelia'nın ısrarla ve garip bir şekilde devamlı şarkı söylemesi onun 

delirmiş olabileceğinin kanıtıdır, çünkü böylesine saçma ve yersiz bir eylem, evrenin 

bu muhteşem  düzeni, uyumu ve güzelliğine kanıt olamaz. Olsa olsa, bir uyumsuzluk 

ve bozukluk halinin işareti olabilir. Shakespeare, Hamlet'te delilik fikrini daha da 

ileriye götürmek için müzik kullanır.  

Bu konuda Erin Minear, Hamlet’in şarkılarının Ophelia’dan ''bir şekilde daha 

rahatsız edici ve endişe verici'' olduğu fikrini belirtmiştir. (Minear, 2010, s. 19).  

Ophelia'nın her hangi bir mantıksal kaygı gütmeden devamlı şarkı söyleyen ve 

müzikal bir hale geçmesi aslında oldukçe net ve kolay bir gözlem olanağı 

sağlamaktadır fakat Minear'ın fikrine ilave olarak Hamlet'in ''deliliğinin'' Ophelia'ya 

nazaran çok daha gizli ve incelikli olduğunu söyleyebiliriz. Hamlet'in söylemlerinin 

ve şarkılarının ne anlama geldiğini tespit edebilmek zorlayıcı bir çaba gerektiriyor, 

dolayısıyla, bu da hamlet'in sadece delirmiş numarası yaptığı gerçeğini gizlemiş 

oluyor. Örneğin, Polonius ile yaptığı bir tartışmada Hamlet bir şarkıdan alıntı 

yapıyor. Polonius, bu alıntıların tartışmalarıyla ilgili olduğunu ve Hamlet'in onun 

kullanımıyla karşılık verdiğini varsayarsa, Hamlet'in mantığının kusurlu olduğuna 

dikkat çeker.  



77 

Polonius daha sonra bu tartışmanın mantıksal olarak nasıl devam edeceğini sorar  

ancak Hamlet bunun cevabı yerine şarkının bir sonraki satırıyla cevap verir. 

Böylelikle, Hamlet'in artık toplum tarafından beklenen mantıksal düşünce akışına 

uymadığını anlayabiliriz. Çünkü Hamlet'in oyunun önemli bir bölümünde delirmiş 

olduğuna inanılmaktadır, bu sahne Shakespeare’in müzik felsefesini anlamada çok 

önemli bir örnektir. Ophelia'da olduğu gibi, müzik kullanımı bir yönüyle delilik ve 

uyumsuzluğun altını çizerken, öte taraftan seyirciyi yanıltıcı bir bakış açısıyla 

Hamlet'in deli taklidi yaptığına dair de şüpheye itiyor. Diğer karakterler kendi 

algılarıyla, Hamletin evrenle uyumlu olup olmadığını idrak edememektedirler çünkü 

Hamlet'in durumunda şarkı söyleyerek ne anlatmak istediği ya da kullandığı 

metaforların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı perdelenmiş bir anlatımla 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle Hamletin sahiden delirmiş midir buna karar 

verebilmek zordur. Şarkı söylediği anlarda, replikleri bir anlam bütünlüğü taşısa da, 

Polonius ile tartışma anlarında her zaman düzgün bir içerik anlamı ifade 

etmemektedir. Bu kopukluk hali Ophelia’nınki kadar güçlü değildir ancak Hamlet 

oyun boyunca, gerçek olsun ya da olmasın, dengesiz ve uyumsuz davranışlar 

sergilemektedir. Shakespeare oyunlarında, delilik ve uyumsuzluk kavramı dışındaki 

diğer psikolojik durumlar ile de Küreler Müziği Felsefesi arasında bir bağlantı 

kurmak mümkündür. Örneğin  ''Pericles'' oyunundaki deliliğin uyumsuzluk halinin 

tam tersine, akıl, uyum içinde hareket etme durumu olarak algılanmaktadır. 

Perikles'in sahnelerinde Shakespeare'in aslında insan ruhunun müziği ve bedeniyle 

ahengine dair yaklaşım olan ''Musica Humana''yı etkin bir biçimde belirtmektedir. 

Bunun ortaya konulduğu anlardan biri, müziğin sağaltıcı ve uyumsuzluğu giderici 

etkisine atıfta bulunulduğu Antiochus'un Perikles'e söylediği; 

 ''Yet hope, succeeding from so fair a tree / As your fair self, doth tune us otherwise''  

 ''Henüz  bir ağaç gibi umut var, kendine adil olursan bize de uyumlanabilirsin.''  

 

Antiochus, umudun bedenini farklı şekilde ahenkli kılacağı fikrini açıklamakta ve 

böylece onu evrenle uyum içinde bırakarak, ona farklı davranmalarına neden 

olmaktadır. Bu fikir, Shakespeare’in çağında yaşayanların zamanın müzikal 

teorisindeki gibi, bir kişinin bedeni veya hayatı kozmosa uyumlu veya uyumsuz 

olarak belirlenebilir.  
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Teorinin farklı imalarına oyunun geri kalan bazı kısımlarında da rastlamaktayız. 

Musica Humana'nın hastalıklara şifa olabilecek farklı bir biçimi de, kendini 

''karamsar ve sessiz'' hisseden Perikles'e bir çare olarak ''dans''ın önerilmesidir. Bu 

sahnede Shakespeare, bir şekilde müzikle temas etmenin dans formunda bile olsa, bir 

insanı evren ile uyumlu hale getirebilip sağaltıcı etki yaratabilme gücüne sahip 

olduğu fikrini yansıtmaktadır. Bu durumda, danstan sonra Perikles, ''karamsar ve 

sessiz'' halinden kurtulacaktı. Ancak, Perikles'te müziğin en net kullanımı beşinci 

perde birinci sahnenin sonlarında uyumsuz olduğu için daima karamsar ve sıkıntılı 

olan Perikles'in sanki Kürelerle uyumluluk ve ahengi simgeleyen güzel Marina ile 

konuştuktan sonra sadece kendisinin ''göklerden gelen bir müzik sesi'' duyması ve 

huzur bulup uykuya dalarak iyileşme belirtileri göstermesidir. Oyundaki en etkili 

''Musica Mundana'' referansına bu sahnede rastlamaktayız. 

 

MARINA 

''Kızınız olmak için tek gereken söylemek mi 

Annemin adının Thaisa olduğunu? 

Thaisa'ydı annem, sona erdi 

Ben başladığım an. 

 

PERlCLES 

''Kutlu olasın! kalk, sen benim evladımsın. 

Bana yeni giysiler verin. Kendi evladım, Helicanus, 

Tarsus'da ölmemiş, dedikleri gibi, 

Vicdansız Cleon'un elinden, sana hepsini anlatır, 

Diz çöktüğün zaman, bizzat kendin anlarsın 

Senin prensesinin ta kendisi olduğunu. Bu da kim? 

HEUCANUS 

''Efendim, Midilli valisi, 

Kederli halinizi duyunca 

Sizi gönneye gelmiş.'' 

 

PERlCLES 

''Sizi kucaklıyorum. 

Bana urbalarımı verin; gördüklerim aklımı başımdan aldı. 

Ey gökler kutsayın kızımı! Ama dinleyin, bu müzik? 

Anlat Helicanus'a, Marina, anlat ona 
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Tek tek herşeyi, çünkü hala şüphede gibi, 

Nasıl da belli kızım olduğun. (Müzik.) Ama bu müzik de 

nesi?'' 

 

HEUCANUS 

''Efendim, ben bir şey duymuyorum.'' 

 

PERlCLES 

''Hiç mi? Göklerin müziği! Dinle, Marina.'' 

 

LYSIMACHUS 

''İtiraz etmek iyi olmaz, evet deyin.'' 

 

PERICLES 

''En nadide sesler! Duymuyor musunuz?'' 

 

LYSIMACHUS 

''Müziği mi, efendim? Ben duyuyorum.'' 

 

PERICLES 

İlahi bir müzik! 

Dinlemeye zorluyor beni, ağır bir uyku 

Asılıyor gözlerime, istirahat edeyim. (Uyuyakalır.) 

 

 

Yukarıdaki repliklerde görülebileceği üzere, Perikles sadece ruhu evrenle dengede 

olduğu zaman kürelerin müziğini duyabiliyor ve şifa bulabiliyor. İddialı bir söylemle 

neredeyse Shakespeare'in müziği insanın sorunlarına bir çözüm olarak önermekte 

olduğunu söyleyebiliriz. İçinde bulunduğu dönem düşünülürse, bu çok da uzak bir 

ihtimal sayılmamaktadır. Müziğin tedavi edici yanı yüz yıllardır bilimsel 

araştırmalara konu olmuş ve bugün de bazı şekillerde uygulanmaktadır. Musica 

Mundana'nın oyunda tam olarak kendini gösterdiği ilk an Perikles'in iyileştiği andır, 

bu nedenle de Shakespeare'in müziğin hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıkların 

tedavisi için kullanılabileceği fikrini desteklediği aşikardır. Shakespeare, müziği akıl 

ve delilik ekseni dışında aşk teması yaratmak ve burdan hareketle bir anlam dünyası 

kurmak için de kullanmıştır.  
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Elbette ki Romeo ve Juliet oyununda müziğin kullanımının ''aşk'' ile ilişkilendirildiği 

ortadadır.  Scholes, İlginç bir şekilde, Romeo ve Juliet 'ten bahsetmeyi ihmal ediyor. 

Müzik oyunun sonuna doğru Romeo ve Juliet arasındaki tartışmalarla 

ilişkilendirilirken, en önemlisi ikinci bölümün ikinci sahnesinde sahnede aşk ile 

ilintilenmiştir. Bu sahnede, Romeo ve Juliet'in diyaloğu esnasında ve Romeo'nun; 

 

''Geceleri ne gümüşsü bir ses verir aşıkların dilleri, bu en yumuşak müziktir dinleyen 

kulaklara'' sözleriyle müziği aşıkların konuşmasıyla ilişkilendirmiş ve ona bir yücelik 

atfetmiştir.  

 

Yine aynı oyunun ikinci perde ikinci sahnesinde çalgıcılar ile uşak Peter'in 

tartıştıkları diyalogda, Peter çalgıcılara enstrümanların seslerinin neden ''gümüş ses'' 

olarak adlandırıldığıyla ilgili nükteli soru sormuş ancak çalgıcılar tatmin edici bir 

yanıt verememişlerdir. Müziğin “gümüş ses” olarak tanımlanmasının  açıklanamaz 

olması gibi aslında ''aşıkların sesi'' olarak açıklamak da aynı şekilde zordur. 

Romeo'nun sözlerinde dediği '' bu en yumuşak müziktir dinleyen kulaklara''  sözü, 

aslında yukarıdaki iki örnekle bağlantılıdır.  Shakespeare, aşıkların sözlerini müziğe 

güçlü bir şekilde bağlar. Aşkı, kişinin normal halinden bir çıkış olarak görür  ve tıpkı 

müzik gibi açıklanılamaz bir fonksiyonu olduğundan bahseder. Bu nedenlerle Romeo 

ve Juliet, kürelerin müziğini iki şekilde yansıtır. İlk olarak, oyun boyunca daha 

önceki fikirlerini de yansıtan cümleleri birleştiren Shakespeare, küreler inancı ile 

ortaya çıkan dünya görüşünün ayrılmaz bir parçası olan dengeyi ve düzeni aksettirir. 

“Gümüş ses” iki ifadesini birleştirerek, edebi yapısında, kozmosun yansımasını 

yansıtan bir simetri yaratır. İkincisi, aşıkların sözlerini müzikle karşılaştırarak, 

Shakespeare'in delilik sunumunun tersini gösterdiği görülüyor. Deliliği müzikle aynı 

eksende göstermek, delilik fikrinin küreler düşüncesi  çizgisinin  dışında bir karakteri 

içerdiğinin fikrini vurgular, ancak bu fikir, Romeo ve Juliet'te aşkın sunumuyla 

tersine döner. Bu oyunda, “gümüş ses” enstrümanlarla kıyaslandığı çağrışımı 

uyandıran aşk, evrenin dengesiyle düzenlenen bir durum gibi görülebilir. Bununla 

birlikte o dönemin şartlarında ''gümüş'' kavramının Shakespeare'deki karşılığı tam 

olarak bilemesek de, içinde bulundukları çağ itibarıyla ''gümüş''ün elementler 

arasında özel bir yeri olduğuna dair bazı bilgiler mevcuttur. Tarihin en eski 

dönemlerinden beri süs eşyası olarak değer bulmuş olan Gümüş'ün ilk bulunduğu 

dönemler Milattan Önce 4. yüzyıllara kadar gitmektedir.  
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Gümüş'ün sağlıklı olduğu ve tedavi edici yönü bulunduğuna dair de araştırmalar 

mevcuttur. Saray ahalisinin ya da soyluların genellikle yeme-içme eylemlerinde 

gümüş kaplar kullandıkları bilinmektedir. Aynı zamanda gümüş, 20. yüzyılın 

ortalarına kadar antibakteriyel özelliği olarak hastalıklardan korunmak ya da tedavi 

amaçlı da kullanılanılmıştır. Elektroliz edildiğinde iyonlarına ayrışan gümüş 

iyonlarının bir çok hastalığı tedavi ettiğini, hatta öyle ki 14. yüzyılda Avrupa'yı kırıp 

geçiren veba salgınından kullandıkları gümüş sayesinde etkilenmeyen çingelerin 

varlıkları iddia edilmektedir. Şüphesiz ki gümüşün bu denli kıymetli olduğu 

Elizabeth İngiltere'sinde de bilinmekteydi ve belki bu nedenle aşıkların ve çalgıların 

sesi kıymetli ''gümüş'' ile betimlenmekteydi. Shakespeare oyunlarından müzikal 

referanslar içeren, özellikle de Küreler Müziği Felsefesi'ne dair izler 

yakalayabildiğimiz önemli bir oyun da ''The Tempest'' (Fırtına) adlı oyunudur. 1611 

yılının başlarında yazılan ''Fırtına'' oyunu,  muhtemelen Shakespeare'in veda ettiği bir 

oyun olarak görülüyordu. İnsan ilişkilerinin çarpıcılığına dair onun vizyonunu 

yansıtan ustalık dönemi eseri denilebilirdi. Bununla birlikte, son yıllarda, pek çok 

edebi eleştirinin odağı, insanı anlatmanın ve yorumlamanın, edebi eserleri 

bilgilendiren tarihsel, politik ve kültürel güçlerin yakın bir incelemesine doğru 

kaymıştır. Burdan hareketle de Tempest (Fırtına), çeşitli tarihsel, post-kolonyal, 

feminist ve daha bir çok sosyopolitik okumalara maruz bırakılmıştır. Shakespeare'in 

en gizemli oyunlarından biri olarak niteleyebiliriz Fırtına'yı. Hikayenin tümü 

Akdeniz'de bir yerde, bir adada geçmektedir. Diğer oyunlarında da fazlaca irdelediği 

felsefi yaklaşımların belki de en fazlasını bu oyunda görebiliyoruz. Düzen, ahenk, 

merhamet ve elbette müzik. Müzik, Shakespeare'in eserlerinde sadece tiyatral bir 

performansın bir özelliği olarak değil, metaforik hatta metafizik bir öğe olarak 

barınmaktadır. Bu öğe kullanılırken de dönemin temel müzik yaklaşımı olan 

''Küreler Müziği Felsefesi'' dikkate alınmıştır. Antik çağlardan günümüz modern 

zamanlarına kadar, Kürelerin  Müziği, Yaratılışın her seviyesinde yaratılışın tümünü 

oluşturan kutsal bir düzenin özlü ifadesi olarak görülmüştür. Bu bakış açısına göre, 

Küreler Müziğini duyamamamızın sebebi, çürümeye mahkum bedenimize 

hapsoluşumuz ve nefes alıp verdiğimiz sürece yüce seslerin frekanslarından 

uzaklaştığımız ve saf müzikten kopuşumuzdur. Fırtına oyunu, Shakespeare'in 

karakter kullanımını ve küreler müziği felsefesini temsil eden doğa üstü unsurların 

güçlü bir örneğidir.  
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John Cutts, oyunun geçtiği adayı tariflerken, 

 

''Havada müziği sürekli olarak yeniden tınlatan bir ada''da, ''Küreler Müziğine eş 

değer'' olduğuna inandığını anatmaktadır.'' (Cutts, 1958, s. 352). 

 

''Oyundaki müzik bir bütünün parçasıdır ve Joshua Cohen bunu metaforik, hatta 

''Metafizik bir ilke''  olarak tanımlar.'' (Cohen, 2013, s. 77). 

 

Cohen, Fırtına'da ki perilerden biri olan Ariel'in, müziğin kendisi olarak tasvir 

edildiğini savunmaktadır. Cohen'in bu tezinin, Ariel'in oyun boyunca her 

görünüşünde müzikle gelmesi ve bunun vurgulanması açısından doğru bir önerme 

olduğunu söyleyebiliriz. Ariel, birinci perdenin ikinci sahnesinde ilk kez sahnede 

görülür ve şarkı söylemeye başlar, Ferdinand'ın ağzından duyduğumuz, gaipten gelen 

müziğe şaşkınlığını ifade ettiği ''bu müzik nerden geliyor, gökyüzünden mi 

yeryüzünden mi?''  repliği ile bu durum net bir şekilde ortaya konmaktadır.  O sırada 

Ariel'i göremese de, karakterin varlığı müziğe sıkı sıkıya bağlıdır. Bununla birlikte 

Ariel'in ''müzikle kaplı, müzikten oluşan'' bir havaya sahip olan ada üzerinde yaşadığı 

belirtilmektedir. Shakespeare döneminde, hava kelimesinin müzikle 

ilişkilendirildiğini görmekteyiz çünkü aryalar ve bazı diğer melodiler fikrini 

çağrıştırıyordu. Burada asıl anlatılmak istenen kelimeler arasındaki benzerliktir. 

İngiliz dilinde, bir müzik formu olan ''Aria'' ile hava anlamına gelen ''Air'' 

kelimelerinin birbirine yakınlığı ortalama bir müzikal ilişkilenmeye vesile 

olmaktadır. Bu durumu, aşağıdaki diyalogdan da görülebileceği üzere, birinci 

perdenin ikinci sahnesinde, babasının ölümünden ötürü duyduğu üzüntüyü bir nevi 

bu nerden geldiği bilinmeyen müzikle yatıştırmaya çalışan Ferdinand'ın, bunu bize 

yansıtması sebebiyle daha net bir şekilde anlayabilmekteyiz.  

 

FERDINAND 

''Nerden geliyor bu müzik? Havadan mı, yerden mi? 

Durdu şimdi. Ada tanrılarından biri Eğleniyor herhalde.  

Ben sahilde oturmuş, 

Denizde kaybolan babamın ardından ağlarken,  

Suların üstünden gelip içime sokuldu bu müzik;  

Tatlı nağmeleriyle hem azgın dalgaları, 
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Hem kederimi yatıştırdı. Ben de ardına düştüm;  

Daha doğrusu, o beni peşinden sürükledi. 

Ama şimdi kayboldu. Yok yok, işte yine başladı.'' 

(Ariel'in şarkısı) 

 

''Tam beş kulaç dipte yatıyor baban; 

Kemikleri şimdi mercan oluyor; 

Bir çift inci artık gözlerinde duran; 

Hiçbir parçası yok olmuyor; 

Harika bir şeye dönüyor bence Deniz değişiminden geçtikçe. 

Su perileri saat başı çan çalıyor ona. 

 

(Sahne dışından sesler) . 

Dan dan! 

İşte ben duyuyorum bile, baksana! 

 

(Sesler) 

Dan dan!'' 

 

FERDİNAND 

''Boğulan babamdan söz ediyor sanki gerçekten!  

Ölümlü işi olamaz bu; 

Ses de dünyasal bir ses değil bence. 

Şimdi de yukardan geliyor.'' 

 

PROSPERO 

''Kaldır saçaklı perdelerini gözlerinin  

 ve söyle bakalım ne görüyorsun şurada.'' 

 

Burada Shakespeare'in daha öncede belirttiğimiz gibi, aslında Perikles oyununda da 

bize ipuçlarını verdiği, müziğin hem psikolojik hem de fiziksel bir tedavi biçimi 

olarak önerilmesi konusunu, Fırtına oyununda da karşımıza getirdiğini görmekteyiz. 

Havada duyulan ve Ferdinand'a iyi hissettiren ve acısını hafifleten müzik, Ariel'in 

müziğin somutlaşmış hali olarak tasvir edilen rolünü daha da pekiştiren ve havanın 

şarkısı ile kozmozun kürelerinin şarkısı arasında bir karşılaştırma yapan bir müziktir.  
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Müziğin bir kısmı adanın havasını kaplamıştır ve Ariel'de müziğin ta kendisi 

olmuştur. Başlı başına bu durum Küreler Müziği fikrini göz önüne sermektedir, 

Shakespeare'in çağdaşlarına göre, ada ve hava doğanın unsurları olduğu için, bu 

onların son derece düzenli ve ahenkli olması ve kürelerle aynı oranları içermesi 

gerektiği anlamına gelir. Havanın müzikle dolu olması, adanın kürelere uyum içinde 

olduğunu göstererek bu fikri pekiştirir. Ariel daha sonra, onu kürelerle ve 

gökyüzüyle bağdaştıran havanın müziğiyle aynı yönde ve eksendedir. Bu kavram, 

Shakespeare'in doğa üstü ve sıra dışı olanı simgelemek için müzik kullandığı fikrini 

tekrar yansıtır. Cohen'e göre, Ariel, insanlık ile olan etkileşimleri aracılığıyla, küreler 

müziğinin yeryüzündeki rolüne benzer bir işlevle, göklerden gelen bir kuvvet olarak 

yeryüzündeki hayatı düzenleyen, soyut ve dünyevi eksenler arasında bir bağlantı 

olarak görülüyor. En sonunda Ariel, Prospero'ya öfkesini kontrol etmeyi öğretirken, 

insanlığın kendisi için daha fazla empati kazanırken, Shakespeare, kürelerin 

müziğinin ve bunun felsefesinin insanlığın sorunlarına bir çözüm olabileceği fikrini 

yeniden yansıtıyor gibi görünüyor. Sadece Ariel'in etkisi ile bile Prospero'nun daha 

iyi bir insana dönüşebileceğinden söz edebiliriz. Bu oyunların ve örneklerin 

tamamında, Shakespeare'in müzik kullanım biçimine dikkat edilirse, müziğin 

genellikle sahne arkasından ve görünmeyen bir şekilde kullandığını ve karakterlerin 

de müziğe birden bire dahil olarak farkettiklerini görebiliriz. Shakespeare bir çok 

eserinde metaforik yahut direkt olarak Küreler Müziği Felsefesi'ne temas etmiştir. 

Bir çok yapıtında, karakterleri vurgulayarak ön plana çıkarmak, doğa üstü 

etkileşimleri daha güçlü kılmak, mutsuzluk, keder, hastalık gibi detayları göstermek, 

belki de günün sonunda aynı etkiyi oluşturan delilik ya da aşk gibi durumlar için 

müzik kullanmıştır. Ayrıca, performanstaki müziğin pratik tasvirinin yanı sıra, 

Fırtına'daki müzik ve Ariel karakterini de somut bir halde yansıtmıştır. Genellikle 

Shakespeare'in müziğin kaynağını en fazla etkilenen karakterlerden gizliyor gibi 

göründüğünü söyleyebiliriz. Fırtına 'da Shakespeare, Ariel'in müziği tarafından 

cesaretlendirilen, Ferdinand'ın denizden çıktığı sırada, bu kaynağı görememesini 

sağlarken, diğer karakterler sahnede olabilir; metinde verilen yönlendirmeler ile de 

Ariel'in görünmez olduğunu belirtmiştir. Bu müzik kullanımını direkt olarak Küreler 

Müziği Felsefesine bağlayamasak bile, burdaki müziğin sıra dışı  ve doğa üstüyü 

sembolize etmesi esasında Küreler Müziği Felsefesi etkisi ile bu şablona 

başvurulduğunu düşündürebilmektedir.  Bunun başlıca sebebi o dönemin insanlarının 

metafizik ve sıra dışılığı düzen dışına çıkmak olarak nitelendirmesive algılamasıdır. 
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Düzen dışına çıkmak ya da uyum-uyumsuzluk gibi konulara da derinlemesine 

baktığımızda, kendimizi o döneme dair en popüler söylem olan Küreler Müziği 

Felsefesi'nin kapısında bulmaktan kaçamamaktayız. Shakespeare, bazı karakterlerin 

hayatlarına iyi ya da kötü anlamada yön veren müziği bu karakterlerden kasıtlı olarak 

mı gizledi, eğer öyleyse bunun sebebi ne olabilirdi? Shakespeare belki de zaten 

kusurlu ve eksik olan insanlığın Kürelerin Müziği'ni duyamayacağı ön kabulüyle bu 

karakterlere müziğin nerden, ne zaman ve nasıl geldiğini göstermemeyi tercih 

etmiştir.  

 

''Sonunda, hem Kürelerin Felsefesi hem de Shakespeare’in oyunda Ferdinand’a  

Ariel’i göstermeme kararı, insanlığın hayatlarını neyin düzenlediğini 

algılayamayacakları gerçeğini vurgulamaktadır. Öyleyse, Shakespeare'in pratikte 

müziği, kendi döneminin mevcut felsefesiyle ilgili olarak yazdığı gibi aynı şekilde 

kullandığı açıktır.'' (Cohen, 2013, s. 81). 

 

Müziğin kaynağı, adanın  havasında  yaşayan ve onların kompozisyonunu oluşturan 

doğa güçlerine dair izlenebilir. Liderleri, doğası ve kökeni asla açıklanmayan bir 

yaratık olan Ariel'dir. Tempest'ın çoğu baskısı, Ariel'i "havadar bir ruh" olarak 

sınıflandırır ve bu şekilde "he" yani erkek  yaygın olarak anlaşılır. ( Ariel'in cinsiyeti 

önemsiz olsa bile. Her ne kadar sahne yönetmenleri tarafından  'he'' yani erkek olarak 

tanımlansa da, Ariel'in rolü toplumsal cinsiyet açısından tarafsızdır ve hem erkekler 

hem de kadınlar tarafından oynanmıştır.) Ariel'in sadece havada yaşayan bir ruh'tan 

ziyade başka özellikleri de vardır.  

 

Adanın havası müzikle canlıdır ve Ariel'in hemen hemen her sahnede görünümü, bir 

şarkı, enstrümantal bir parça veya bir sahne arkası korosu olmak suretiyle müzik 

eşliğinde gerçekleşir. Ferdinand'ın duyduğu müzikler, adanın perisi Ariel ve onun 

ruhlarının şarkı söylemesidir. İlerleyen bölümlerde üçüncü sahne üçüncü perdede, 

Stephano ve Trinculo, Caliban'ın rehberliğinde, görünmez bir kaynaktan gelen 

müziğe hayran kaldıklarında Prospero'nun hücresine gitmektedirler. Bu sırada yine 

Ariel'in def ve kaval eşliğinde müzikleri duyulmaya başlayınca panik yapan 

Stephano ve Trinculo, bu seslere alışık, adanın yerlisi olan ilkel canlı Caliban 

tarafından sakinleştirilmektedir. 
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CALİBAN 

''Senden çok hoşlandım. Sevinç dolu içim. 

Hadi eğlenelim. 

Bana demin öğrettiğin şarkıyı söyleyelim mi?'' 

 

STEPHANO 

''Söylemez olur muyuz; yeter ki sen iste be canavar!  

Hadi Trin-culo, başlıyoruz: 

Boşver be sat anasını; 

Sat anasını boşver! 

Takma kafanı.'' 

 

CALIBAN 

''Şarkı bu değildi.'' 

(Ariel, def ve kavalla, şarkının müziğini çalar.) 

 

STEPHANO  

''Bu da ne?'' 

 

TRİNCULO 

''Bu şarkımızın müziği, gövdesiz adamın resmi çalıyor.'' 

 

STEPHANO 

''In misin cin misin? İnsansan, çık ortaya göster kendini olduğun gibi.  

Cinsen, istediğin kılıkta görün.'' 

 

TRİNCULO 

''Günahlarımı affet yarabbi!'' 

 

STEPHANO 

''Ölenin borcu kalmaz; çık karşıma cesaretin varsa! Tanrı bize acısın!'' 

 

CALIBAN 

''Korkuyor musun?'' 

 

STEPHANO 

''Ben mi canavar? Yok canım!'' 
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CALIBAN 

''Korkma; her köşesinden ya bir gürültü gelir bu adanın; 

Ya bir ses, ya da ezgi: Ama hepsi hoştur, 

Zarar vermez insana. Bazen bir ağızdan, 

Binlerce çalgı çınlar kulağımda.  

Öyle sesler var ki, 

Uzun bir uykudan uyanmış olsam bile, 

Yine uyutur beni; sonra da rüyamda bulutlar açılır  

ve hepsi, üzerime yağmaya hazır hazineler gösterir 

bana; öyle ki, uyandığımda, 

Yeniden uykuya dalayım diye ağlarım.'' 

 

Fırtına oyununun müzikle anılan ve aslında kendisi tamamen müzik olarak nitelenen 

Ariel'in tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Havanın kendisi mi, bir ruh mu, 

yoksa sadece bir şarkı mı, dünya dışı bir varlık mıdır? Shakespeare Ariel'i hiç bir 

şeyin olmadığı ıssız bir adada, direkt olarak insanla temas etmek için bir aracı olarak 

kullanmıştır. Gökyüzünden gelen yüce bir ses, temiz bir ruh olarak değerlendirmiştir. 

Ariel'in adaya nasıl geldiğine dair oyunun bütününü incelediğimizde, cadı Sycorax'ın 

(Caliban'ın annesi) adaya geldiğinde ve Ariel'i kendisine itaat etmeye zorladığında, 

reddeden Ariel'i çam ağacına hapsetmiş, on iki sene geçtikten sonra adaya Prospero 

ve Miranda'nın gelişiyle birlikte Prospero tarafından hapis olduğu çam ağacından 

çıkarılarak serbest bırakılmıştır. ve hapishaneden Ariel'i serbest bıraktı (bu zamana 

kadar Sycorax çoktan ölmüştü) ama ondan sonra on iki yıl daha ona hizmet etmek 

için ruhu gerekliydi.  

 

Ariel, kendisini sadece Prospera'ya göstermiş ve onun diliyle konuşmayı kabul 

etmiştir. İşte böylelikle saf müzikten oluşan Ariel, yani müzik, sözlerle ve 

kelimelerle ilişki kurmuştur. Müzik ve kelimelerin ilişkisine dair Cohen,  

 

''Aslında, kelimelerle müzik arasındaki ilişki, 17. yüzyılın başlarında bir hayli 

tartışılan bir konuydu. Shakespeare oyunlarını 1590'larda ve 1600'lerin başında 

yazarken, en eski operalar İtalya'da oluşuyordu; Türün ilk başyapıtı olan 

Monteverdi'nin Orfeo'su, Tempest'den sadece dört yıl önce 1607'de başlamıştır. 

Opera'nın kendisinden, Gamerata denilen Floransalı şair ve müzisyenlerden oluşan 

bir toplum tarafından Yunan trajedisine itham edilmesini emrettiği düşünülmektedir. 
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Eski trajedilerin yarı-aldatıcı bir tezahüratta söylendiğine inanan Camerata, insanın 

duygularını ifade etmek ve etkilemek için müziğin gücünün sırrını açığa çıkarmayı 

umarak yeni keşfedilen Yunan modları üzerinde yakın bir çalışma yaptı. Öncelikle 

müzikle şiirsel ifadeyi yoğunlaştırmanın bir aracı olarak ilgilenen Gamerata, sözüm 

ona çelişen ezgisel melodilerin yarattığı muhteşem dokularda sözlerin sık sık 

kaybolduğu, koro yazmanın oluşturulmuş polifonik tarzına şiddetle karşı çıktı. 

Bunun yerine, Camerata'nın bestecileri, şarkının bir tür yükseltilmiş konuşmaya 

dönüştürüldüğü, recitativo (resitatif)  adlı bir müzikal yazının stilini deneyerek, opera 

olarak bilinen yeni bir müzik tiyatrosunun tohumlarını ekiyordu. Bu yeni tarzın 

unsurları, biçimsel ve harmonik özgürlüğü ile, Caccini, Gesualdo, Monteverdi 

şiirlerine ve çevresine dahil edilmesi çok sürmedi. Ancak bu yenilikler şiddetli bir 

tepkiyi kışkırttı. 1600'de Giovanni Maria Artusi adında bir müzik teorisyeni, yeni 

müziği aşırı uyumsuzluğu, kontrpuantal yapının eksikliği ve yerleşik uyum 

kurallarının genel olarak dikkate alınmaması nedeniyle yeni müziği kınayan bir dizi 

politik diyalogu yayınladı. Bu müzikal barbarlığın ana örneği olarak, Artusi, 

Monteverdi'nin "Gruda Amarilli" adlı beş parçalı bir madrigalini anlattı. Artius'un 

saldırısının yıkıntıları baskıda ve bir kaç yıl boyunca tartışmada ortaya çıktı. ileri geri 

sallandı. Son olarak, 1607'de Monteverdi'nin kardeşi Giulio Cesare, Claudio'nun 

müzik pratiklerini ve bunların ardındaki teorik prensipleri savunan bir mektup yazdı. 

Onun ana argümanı, kardeşinin farklı kompozisyonlarda her ikisini de çalıştığı iki 

temel vokal yazı stilinin olmasıydı. İlk uygulama olarak bilinen eski tarzda, 

geleneksel uyum yasaları metnin açıklığı ve anlamı üzerinde önceliğe sahiptir. 

Ancak, uyumun sözlere ve  bu bağlamda hizmet ettiği bir ikinci uygulama da vardır. 

"uyumlu ve uyumsuzlukların istihdam biçimi yukarıda belirtilen şekilde 

belirlenmemiştir." demiştir. (Cohen, The Music of The Tempest, 2013).  

 

Shakespeare, müzik olarak tariflediği  Ariel'i kelimelerle ilişkilendirirken elbette ki 

kendi doğası ve ahlaki güdülerini yansıtma aracı olarak kullanmış olmalıdır. Müziğin 

temsilcisi olarak Ariel'in kendi yalnız cennetinden insan ilişkilerinin dünyevi 

bölgesine bir geçiş yapmış olması Shakespeare'in söz ile müziği bir arada 

gösterebilme çabası olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle 16. ve 17. yüzyılların 

operayla başlayan tartışmalı konusu müzik ve söz birlikteliği üzerine de metaforik bir 

yaklaşımla kendi imzasını koymuş oluyordu.  
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Aynı İtalyan Opera bestecilerinin ifade ettiği amaçlara dayanan müzik gibi, Ariel de 

havadar cennetinden insan dünyasına sürüklenmiştir. Prospero, Ariel'in 

düşmanlarının acıları için acıma duygusuyla ettiği sözleri duyduğunda, Ariel'in 

sesinde kendi insanlığının yankısını duyar. Çünkü eğer Ariel insan ırkıyla temasa 

geçtiyse - eğer maddeselliği yoğunlaşmış ve uyumsuzluğu müziğine girmişse - o da 

zenginleşmiştir, çünkü merhamet hissetmeyi başarmıştır. Şu anda, her biri diğerinde 

ahlaki doğasından bir şey tanır. Ariel, Prospero'nun öfkesini daha yüksek, daha 

uyumlu bir ruhun etkisine adama mücadelesinde tanır. Ve Prospero, Ariel'in insan 

kaynaklı acıma duygusunda, onun öfkesine karşı dayanmak  zorunda kaldığı ''yüce 

sebepler'' in olduğunu farkeder. Daha yüksek ve daha alçak dünyalar, ortak bir 

merhamet anıyla karışır, merhamet için , ruhların uyumu ve birlikteliği göklerden 

aşağı çekilir ve yeryüzü çatışmasını daha yüksek bir düzlemde çözer. Batı 

tonalitesinin kanunlarına göre, tüm uyumsuzluklar en sonunda uyum içinde 

çözülmelidir. Bu, Prospero'nun hedefi boyunca, geçmişinin uyumsuzluklarını 

gidermek ve kendini kendi dünyasıyla yeniden uyumlaştırmaktı. Artık düşmanlarını 

affettiği için, onları büyülerinden çıkaracak ve onları arkadaşı olarak kucaklayacak. 

Fakat bu uzlaşma eylemi bir fedakârlık ile mühürlenmelidir. Prospero, insan ırkına 

tamamen insan olarak katılmak için sihrinden vazgeçer. Artık Prospero, kendini 

mükemmelleştirmenin sihirli bir izolasyonla elde edilemeyeceğini anlıyor ve böylece 

dük olmanın sorumluluklarını sürdürmek için Milan'a dönecektir. Aynı zamanda, 

ölümü için de hazırlanıyor olacaktır. Alonso'ya güvendiğinde, planı önce kızı ve 

Ferdinand'ın düğününe katılmak ve daha sonra  

 

"Her üçüncü düşüncem mezarım olacak olan Milano'mda kalmaktır" (retire me to my 

Milan, where / Every third thought shall be my grave.")   

 

Bu, felsefenin bedelidir: İnsanları geçici yaşamlarına bağlayan bütün bağların 

çözülmesi. Prospero'nun yolculuğunun tamamlanması, on iki yıl boyunca hayatının 

anlamını veren her şeyin kurban edilmesini içeriyordu: büyüsü, adalet arzusu, çok 

sevdiği kızı bile.. Ve adadan ayrılmadan önce, kurban edeceği ve vazgeçeceği son 

şey Ariel'dir: Ariel'i özgür bırakmak zorundadır. Böylece Prospero Milano'ya geri 

döner ve Ariel de kendi doğasındaki haline döner. Artık tüm karakterler kendi yoluna 

dönmüştür ve sahne boştur. Verilen, bir çok okuyucunun adada kaldığını varsaydığı 

Calibanın kaderi hakkında bazı belirsizlikler vardır. Ama Prospero'nun öğütü, 
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"özrümü kabul et ve onu yakışıklılıkla donat" ve Caliban'ın "bundan sonra bilge 

olmak / iyilik peşinde olmak" vaadinde bulunmuştur. Tüm bunların sonucu olarak, 

Shakespeare'in belki de en fazla felsefe içeren oyunu Fırtına'da tüm insan 

anlaşmazlıkları ve uyumsuzlukları yüce bir merhamet anında oluşan bir uyum içinde 

çözülür. Bu çözümü sağlayan başlıca öğe adanın perisi -başka bir deyişle müziği- 

Ariel'den başkası değildir. Böylece Shakespeare, dünyevi konulara bir şekilde 

çözümler üretmiş ve daha yüce alanlara geri dönme özgürlüğüne kavuşmuştur. Bunu 

sağlarken de, müziğe büyük bir rol biçmiştir. Tıpkı diğer oyunlarında da analiz edip 

bahsettiğimiz gibi, Perikles'te, Romeo ve Juliet'te, Fırtına'da, Hamlet'te olduğu gibi 

müzik yine ''yüce'' görevini layığıyla yerine getirmiş, kötülüğün, karamsarlığın, 

iyiliğe, merhamete dönüşünde etkin bir rol oynamıştır. Böylelikle müzik bu 

misyonunu tamamlayıp, insanı kendi dünyevi karanlığında bırakıp insanlar 

tarafından duyulamadığı alanlara geri dönmüştür. 

 

 

4.3 Anadolu'da Küreler Müziği Felsefesi'nin Yansımaları 

 

Küreler Müziği Felsefesi'nin temel çıkış noktası daha önce de belirtildiği gibi Antik 

Yunan ve Pythagoras'a dayanmaktadır. Pythagoras, müzikte aralık kavramının aynı 

astronomide olduğu gibi matematiksel oranlarla ifade edilebileceğini belirtmiştir. 

Evreni oluşturan tüm küreler dönmekte ve bu dönüş esnasında her biri bir ton içeren 

sesler oluşturmaktadır. Evrenin düzeniyle ilgili Kozmos kavramını ortaya çıkaran 

Pythagoras, kürelerin hareketiyle bir armoninin ortaya çıktığını ve bunun uyumlu bir 

evrenle ilişkilendirilebileceğini ifade etmiştir. Pythagoras'tan çok sonra, Antik Yunan 

ile Hristiyanlık düşüncesi arasında bir köprü olarak addedilen filozof Boethius ile 

birlikte Küreler Müziği Felsefesi çok daha fazla gelişmiş ve üzerine bir çok şey 

eklenmiştir. Böylelikle yüzyıllar boyunca süregelecek bir müzik felsefesi akımının 

nefes alış verişi başlamıştır. Avrupa ve Anglosakson dünyada asırlar boyunca süren 

bu müzik felsefesinin aslında Anadolu coğrafyasına kadar ulaşabildiğini ve bir çok 

ortak etkileşim yaratabildiğini söyleyebiliriz.  Köklü ve kendine has bir yapısı olan 

Anadolu müziği, makam müziği ve geleneği yaklaşık 13. yüzyıldan bu yana çeşitli 

yeniliklere uğramış olmakla birlikte devam etmektedir. Makam geleneği ve 

müziğiyle ilgili anlatıların bulunduğu Edvarlarda, makam, avaze, şube, terkib gibi 

terimler bulunmaktadır.  
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13. yüzyıl itibarıyla ''Edvar'' adı verilen  müzik teorisi kitaplarına rastlamaktayız. Bu 

kaynaklara Edvar adı verilmesinin ana sebebi, makam ve usül bilgilerinin dairesel 

şemalar biçiminde gösterilmesidir.  

 

Safiyüddin ile başlayan makam, avaze, şube, terkib gibi kavramlar 19. yüzyıla kadar 

kullanılmıştır. 17'li ses sistemine göre tasarlanmış olan müzik yaklaşımında, on iki 

makam, yedi avaze, dört şube ve yirmi dört terkib görmekteyiz. Bunların her birinin 

evrenle ve gök cisimleriyle ilişkilendirildiği açıktır. 15. yüzyıl itibarıyla, yazılmış 

olan kaynaklarda Küreler Müziği Felsefesi etkisi net bir şekilde görülmektedir. On 

iki makam, yedi avaze, dört şube şeklinde ifade edilen sınıflandırmalar Küreler 

Müziği Felsefesi'nin Anadolu ve Osmanlı'daki Sufi geleneğinin içinde bir yansıması 

olarak tariflenebilir. Müzik ve Evren ekseninde, makam müziğinin 

sınıflandırılmasında on iki makam ''On İki Burç''dan, yedi avaze bilinen ''Yedi 

Gezegen''den ve dört şube de ''Dört Unsur''dan (hava,su,toprak,ateş) edinilmiş 

yaklaşımlardır. Bu rakamlar evrenin özelliklerini sembolize eden bir biçimde ifade 

edilmektedir. Bu yaklaşım, döneminin en önemli nazariyatçılarından biri olan 

Kırşehirli Yusuf tarafından Risale-i Musıki eserinde şöyle ifade edilmektedir; 

 

''ve on iki burucdan on iki makam tasnif eyledi ve yidi yılduzdan yidi avaze aldı ve 

dokuz felekden dokuz dürlü darb ve usul peyda eyledi ve her makamun aslını 

avazeden fark eyledi gördi ki dört nev'dür bu dört nev'i dört anasıra mukabil eyledi ki 

odü yil ü su ü toprakdur ve her birine bir dürlü ad kodı'' (ed. Öztürk, çev. Sezikli, 

2014, s. 18). 

 

Bu örnekte de görüldüğü gibi, Anadolu Müziğini de kapsar bir nitelikte Osmanlı 

Müziği, makam, avaze, şube, terkib gibi ifadelerle sınıflandırılmıştır. Bu 

sınıflandırmanın elbette teknik bir ifade biçimi içerdiği yadsınamasa da, teknikten 

ziyade bir evren-uyum-düzen ekseninde özdeşleştirmelerle yapıldığını da göz ardı 

edemeyiz. Burada bahsedilen müzik kavramı, tıpkı Pythagoras ile kökleri oluşturulan 

ve Boethius ile devam ederek yüzyıllar boyunca hakimiyetini sürdüren Küreler 

Müziği Felsefesi üzerinden tanımlanmıştır. Bu açıkça göstermektedir ki, tüm semavi 

dinlerde ve bunlarla etkileşim göstermiş felsefi akımlarda, doğu ya da batı farkı 

gözetmeksizin müzik, evrenle uyumlanma ve etik perspektifinde ele alınmaktadır.  



92 

Makam müziğinde, 15. yüzyıl ile başlayan bu yaklaşım biçiminin dönemin 

nazariyatçıları tarafından yazılmış çeşitli Edvarlar ile birlikte Kantemir'e kadar 

geldiğini görmekteyiz. Ancak Kantemir ile birlikte 18. yüzyılda müziğin kosmoz 

üzerinden tariflenmesi değişime uğramış, Kantemir, bilinen makam, avaze, şube, 

terkib gibi kavramları değiştirerek müfred ve mürekkeb olarak tasnif etmiştir. 

Kantemir'in bu yenilikçi yaklaşımı, neyzen ve teorisyen Abdülbaki Nasır Dede ile 

daha da gelişmiş ve on iki makam sayısı artık on dört makam haline getirmiştir. 

Küreler Müziği Felsefesi yaklaşımı Kantemir ile son bulmuş gibi görünse de, on iki 

makam anlatısı ve kosmolojik yaklaşımlar 19. yüzyılın önemli bestekar ve 

teorisyenlerinden Haşim Bey ile tekrar görülmektedir. Osmanlı ve saray müziği 

ekseninde makamsal müzik geleneği ve yaklaşımı böyle iken, diğer taraftan Anadolu 

halklarının müzikal ve felsefi yaklaşımları da bundan farklı değildir. Üretilen 

eserlerin sözlerinde, müzikal yaklaşımlarında, hatta enstrümanların biçimlenmesinde 

bile bunların örneklerini görebilmekteyiz. Alevilik inancının bir tezahürü olan dede 

sazı denilen geleneksel bağlamalara on iki perde bağlanması, kutsal kabul edilen on 

iki imam yaklaşımı da önemli bir örnek olarak kabul edilebilir.  

 

Tüm bu bilgiler ışığında, Osmanlı ile birlikte Anadolu coğrafyasında neredeyse dört 

yüz yılı aşkın bir süre zarfında bilinçli bir tercihle müziğin ''Küreler Müziği 

Felsefesi'' üzerinden tariflendiğini net olarak söylemek mümkündür. Elbette 

Pythagorascı yaklaşım, bu topraklardaki dini ve felsefi yaklaşımlarla harmanlanmış, 

''birlik'' anlayışı, tasavvuf ve sufizm etkisiyle başka bir yön almıştır. Ancak ilginçtir 

ki, kıtalar arasındaki fiziksel mesafeler, insanlar ve ürettikleri felsefeler arasındaki 

mesafelerle hep ters orantılı olarak seyretmiştir. İnsanın sanata dair ürettiği tüm 

yaklaşımlar her coğrafyada ve çağda birbirinden etkinlenmiş, daima uyumu, düzeni, 

iyiyi aramıştır. Bu da aslında belki de çalışmanın başından beri savunmuş 

olduğumuz, müziğin ''bir''liğini, nerede olursa olsun çeşitli halklar tarafından 

üretilmiş müzikler farklı olsa da, felsefelerinin aynı olduğu ve aynı arayışta 

olduklarını kanıtlar niteliktedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

''Duyusal Sanat''ların birbiriyle ilişkisi, insanın tüm duyularının birbiriyle ilişkisi 

gibidir. Temel güdüsü ''güzel''i aramak olmayan sanat için, Güzel Sanatlara alternatif 

bir söylem olarak ''Duyusal Sanat''ları önerebiliriz. Evvela duyularıyla sanatı 

algılayan insanın, onu anlamlandırmaktan ziyade, kendisinde yarattığı duygu 

durumunu, bu duygu durumunun bağlı olduğu kültürel ya da diğer çeşitli kodları 

ifade eder bir biçimde algılaması mümkündür ve belki de önceliği bu olmalıdır.  Tüm 

duyuların birbiriyle iç içeliği ve biricikliği, insan fizyolojisinin bir parçası olduğu 

gibi, sanatın bu duyularla algılanabilme öznelliği de onları bir bütün haline 

getirmektedir. Dolayısıyla Edebiyat ve Müzik ilişkisi, ses ve söz ilişkisi kadar 

eskidir. Her sözün oluşturduğu bir frekans değeri ile birlikte, tınlayan bir ''ses''i de 

bulunmaktadır. Ses ve sözü birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Tam da bu 

nedenledir ki, bir metnin ve o metnin anlatım gücünün yaratabilmiş olduğu duygu 

durumunun müzikle ifadesi insanlığın başlangıcı kadar eskidir. Ses yadigardır.  

 

Shakespeare, 17. yüzyılın büyük ozanı, elbette bunun farkındaydı ve müziğin 

gerçekliğini eserlerinde net bir şekilde ortaya koymayı tercih etti. Tabi bunu 

yaparken, Shakespeare'i yaşadığı çağın gerçekleriyle değerlendirmemiz gerekir. 

İçinde bulunduğu dönem itibarıyla Shakespeare'in de o dönem ki herkes gibi 

etkilendiği ve ilham aldığı müzik felsefesi Antik Yunan'dan bugüne geçerliliğini 

sürdürmüş olan Küreler Müziği Felsefesiydi. Artık, bir elektronun aynı anda birden 

farklı yerde olabileceğinin ispat edildiği 21. yüzyıl insanları olarak elbette Küreler 

Müziği Felsefesi'nin geçerliliğinin eskisi kadar önemli olmadığını bilmekteyiz. Antik 

Yunan'dan bugüne Müzik Felsefesi üzerine bir çok farklı yorumlama ve yenilik 

getirilmiştir. Bu anlamda eskimiş bir felsefe gibi görünen Küreler Müziği Felsefesi, 

esasında bugünün anlayışının yolunu açan bir referans olarak kıymetini 

korumaktadır.  
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Küreler Müziği Felsefesi anlayışına göre müziğin kutsal ve mükemmel bir harmoni 

oluşturma fikri ve insanın bu harmoniyle uyumlanma algısı günümüzde başka 

yaklaşımlara dönüşmüştür. Müziğin yegane unsuru mükemmel harmoni olabileceği 

gibi, uyumsuzluk da müziğin en geçerli algılanışlarından biri haline gelmiştir. Ses, 

sessizlik ilişkisi, gürültü ve müzik kavramlarının birlikteliği bugünün dünyasına dair 

önemli felsefi yaklaşımlardır. John Cage'in örneklediği gibi, evin içinde piyano sesi 

dinlemeye odaklandığınızda dışarıdan gelen ses gürültüdür ancak dışarıyı dinlemeye 

odaklanırsanız evin içindeki piyano sesi gürültü haline gelecektir. Tam da bu örnekle 

görülebileceği gibi, müziğin uyum ve uyumsuzluk algısı bu yüzyılda oldukça 

değişmiş ve kendisine yeni perspektifler oluşturmuştur. Bu nedenle bugünün müzik 

ve metin ilişkisi de bu değişimden payını almakta ve yeni yaklaşımlarla hayat 

bulmaktadır. Bu yaklaşımların da en birincil unsuru olarak müziği sadece bir ses 

kombinasyonu halinde görmenin, müziğe ve ilişkilendiği diğer tüm sanatlara bir 

haksızlık olduğunu söylemek mümkündür. Shakespeare'in, kendi çağının, insanı 

derinlikli tanımlayabilme meziyeti en yüksek yazarlarından biri olduğu şüphesizdir. 

Bugün hala geçerliliğini kaybetmemiş olması da büyük oranda bu meziyetle 

ilişkilidir. Bu çalışma, asırlar boyunca, Shakespeare metinleri ekseninde, insanlığın 

var olduğu ilk günden bugüne, söz ve ses, müzik ve metin ile kurmuş olduğu ilişkiye 

temas etmek niyetini taşımaktadır. Üzerine sayısız incelemelerde bulunulmuş, 

zamandan ve mekandan muaf bir ozanın, müzikle kurmuş olduğu ilişkiye 

değinilerek, bu ilişkinin hangi felsefeyle oluştuğu yorumlanmıştır. Tüm bu temas 

çabasının neticesinde, elimizde kalan Elizabeth İngiltere'sinin tiyatro ve müzik 

ilişkisi, o dönemden kalma ulaşabildiğimiz müzik yazıları, müziğin ne anlamda ve 

nasıl bir biçimle kullanıldığına dair verilerdir. Shakespeare dönemi İngiltere'sinde 

yoksul ya da zengin demeden herkesin müzikle ilgilenmeye çalıştığını görmekteyiz. 

Bekleme salonlarının ve kuaförlerin camekanlarında çeşitli enstrümanlar olduğuna 

dair söylemlerle birlikte, müzik, cenazelerde, düğünlerde, kilisede, iş yerinde, akşam 

yemeklerinde, yani hayatın tam merkezinde yer almaktadır.  Kilisede yapılan müzik 

türleri olarak ''Psalm'' (ilahi), ''Anthem'' (Ses için yazılmış dini müzikler), çok sesli ve 

eşlikli yazılan ''Motet''leri görmekteyiz. Dönemde din dışı müziğin de ciddi anlamda 

geliştiğini ve müziği kilisenin tekelinden kurtardığını da söyleyebiliriz.  

 

 



95 

Bunun başlıca türü olan, bir çeşit vokal müziği olan ''Madrigal''ler ile birlikte, 

''Ballad'', herkesin birlikte seslendirdiği ve kanonlar yaptığı şarkılar anlamına gelen 

''Catches'', Acapella korolar, ''Pavane'' adı verilen İtalya kökenli dans müzikleri, 

enstrümantal müziğin önemli türlerinden biri olan ''Fancy'' İngiliz halk şarkıları olan 

''Carol''ler, Fransız halk şarkıları olan ''Chanson''lar, eski dönemlerden kalmış olan 

İngiliz yerel müzikleri ''Willow Song'' (Trajik Şarkılar) ve ''Comic Song'' gibi 

türlerden bahsedilmektedir. Shakespeare metinlerinde de rastladığımız, Rönesans 

İngiltere'sinin en bilinen enstrümanları, ''Virginal'' (Ayakları olmayan bir piyano), 

''Viol'', ''Lute'', ''Cittern'' (Mandoline benzeyen bir enstrüman), ''Flüt'', ''Obua'', 

''Cornet'', ''Davul'', ''Org'', ''Klavsen'', ''Klavikord'', Obua'nın atası olan ''Schalm'', 

''Lavta'' gibi çalgılardır. Bu enstrümanların yaygın bir şekilde gerek dini, gerek din 

dışı müziklerde sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz.  

 

Bu bilgiler ışığında, bu parlak ve müziğin böylesine kıymetli olduğu çağda 

müzisyenlerin toplum nezdindeki değerlerinin yüksek olduğu düşünülebilir. Döneme 

dair kaynaklar ve yaratılan ''Altın Çağ'' olgusunun yanında, esasen bugünden farklı 

olmaksızın yoksulluk ve güçlüklerin olduğuna dair kaynaklara da rastlanılmaktadır. 

Dolayısıyla, buradan dört yüz yıl öncesine bir bakışla, müzisyenlerin toplumdaki 

statüsünün yüksek bir değerde olduğu yaklaşımı tek boyutlu ve yetersiz bir yaklaşım 

olarak kalacaktır. Her ne kadar ''Altın Çağ'' müzisyenlerine dair saygın bir bakış açısı 

yaratılmış olsa da, bu bakış açısının belki de kraliyet ailesiyle ve iktidarla iyi ilişkiler 

içerisinde olan müzisyenler için geçerli olması pek yadsınamayacak bir konudur. Bu 

saygın bakış açısının o dönem düğünlerde çalan, halkın arasında çalan, yerel 

müzikler icra eden müzisyenler için de geçerli olup olmadığını bilemiyoruz. Bilindiği 

üzere, sanat-iktidar ilişkisi, sanatçının kültür iktidarıyla kurmuş olduğu ilişki, bugün 

nasıl bir düzlemdeyse, geleneksel olarak asırlar boyu aynı düzlemde seyretmiştir. 

Sesini duyurabilmiş ozanların dehaları inkar edilemez bir gerçek olmakla birlikte, 

sesi duyulmamış ozanların dehalarına dair maalesef pek fikrimiz olamamaktadır. 

Shakespeare'e dair, onun oyunlarıyla ilgili, hemen hemen herkesin hem fikir 

olabildiği bir yaklaşımla, ozanın, sokakta dile getirilemeyen bir çok gerçeği 

oyunlarının satır aralarına gizlemiş olmasından yola çıkarak, Romeo&Juliet 

oyununda iki soylu olan ''Tybalt'' ve ''Mercuito'' karakterlerinin diyaloglarında, 

Mercuito'nun kendisine yapılan çalgıcı benzetmesinden hoşnutsuzluğu ve yine aynı 

oyunda, uşak Peter karakterinin eve gelen çalgıcılarla girdiği, birbirlerini hor gören 
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sözler içeren diyaloglar, esasen, dönemin ''soylu'' ya da ''ünlü'' olmayan 

müzisyenlerine yaklaşımı açıkça gözler önüne sermektedir.  

 

Böylelikle, aslında müzisyenliğe yaklaşımın asırlar boyu biçimsel olarak bazı 

değişikliklere uğramış olduğu görülse de, özde büyük değişimler göstermediği 

sonucunu görmekteyiz. Her coğrafyanın ve her çağın bir sanat ve müzik yaklaşımı 

olmasından ötürü, kendi coğrafyamızın ozanlarının metinleri vesilesiyle, müzikle 

kurmuş oldukları ilişkilere dair çeşitli örneklere rastlamaktayız. Söz gelimi, Ahmet 

Hamdi Tanpınar ya da Yahya Kemal gibi yazarların eserleri incelendiğinde, bu 

coğrafyanın müziğine dair önemli çıkarımlar elde edilebilmektedir. Bu konuda 

değerli yazar Tahir Abacı'nın ''Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpunar'da Müzik'' 

adlı eseri de önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bir taraftan Tanpınar ve Yahya 

Kemal ekseninde Müzik ve Edebiyat'ı birbirine ilintilerken, öte yandan Anadolu 

coğrafyasında üretilen halk müzikleri ve makam müziklerine dair çeşitli analizler 

yapmaktadır. Bu analizlerin neticesi olarak da döneme dair bulguların yanı sıra, 

müziğin teknik detaylarına dair de çıkarsamalarda bulunmaktadır. Müzikal formlar, 

türler, makamlar tespit etmektedir. Buradan hareketle, tüm dünyaya sesini 

duyurabilmeyi başarabilmiş bir ozan olan Shakespeare'in metinlerini inceleyen bu 

çalışma neticesinde, her ne kadar batı kaynaklı bir çok analize ve yoruma rastlamış 

olsak da, Shakespeare'e bir de buralardan bakmak, onu bu coğrafyadan bir bakış 

açısıyla anlamaya çalışmak, hatta bazen yer yer karşılaştırmalar yapmak suretiyle, 

ozanın müzikle kurmuş olduğu anlam dünyasına bir kapı aralamış olduk. 

Shakespeare'in dünyasına ortak olarak, sadece Müzik ve Edebiyat perspektifiyle 

yetinmeyip, eserleri üzerinde onun ruhuna göçtük. Shakespeare gibi zamandan muaf 

bir ozanı incelediğimizde bunun aksi olması da güçtü. Hiç bir şey anlatma gayesi 

olmayan sanat eseriyle, kendi anlam dünyamıza ışık tutmuş olduk.  

 

Tüm bu çabaların ve araştırmalar ile birlikte, Shakespeare dönemine dair en net 

bulgumuz, müziğin etik, iyilik, uyum, ahenk gibi konular ile ifade edilip 

ilişkilendirilmiş olduğudur. Dönemin geçerli felsefi düşüncesi ve müziğe yansımaları 

tamamen etik, uyum-uyumsuzluk, müziğin iyilikle somutlaştırılması ve bir erdem 

haline getirilmesi olmuştur.  
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Hatta bu çalışmanın bir başka dikkat çekici sonucu da, aynı yüzyıllar zarfında 

buralardan bir bakış açısıyla, Anadolu-Osmanlı müzik felsefesinin de, sufizm etkileri 

de barındırmak suretiyle Küreler Müziği Felsefesi etkisiyle üretilmekte olduğudur. O 

günden bu güne, batı dünyasında Kant ile başlayan etik ve estetik ayrımı, günümüz 

penceresinden bakıldığında pratikte hala yekpare halde görülmektedir. Rönesans'tan 

bugüne her ne kadar yüzlerce yıl geçmiş olsa da, müziğin uyum, ahenk, erdem, iyi 

insan olmak gibi konularla ilişkisi Anadolu coğrafyası başta olmak üzere bir çok 

yerde pratikte hala etkisini sürdürmektedir. 
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