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Başlık: Operada Gerçekçilik 

Yazar: Ardan Beyarslan 

ÖZ 
Bu çalışmada, opera tarihinde farklı bir yere sahip olan “Gerçekçilik” – Verismo 

akımının doğuşunu hazırlayan etkenler, 18. ve 19. Yüzyıl’da dünyada yaşanan 

bilimsel buluşların, yeniliklerin ve devrimlerin, zaman içerisinde sanat, edebiyat, 

felsefe ve toplum üzerindeki etkileri ile bunların müzik sanatında, opera dalındaki 

gelişim süreci, besteciler ve operalara yansıması ele alınmıştır.  

Operada “Gerçekçilik” – Verismo akımının ilk örneği olarak bilinen Pietro 

Mascagni’nin “Cavalleria Rusticana”, Ruggiero Leoncavallo’nun “I Pagliacci”, 

Giacomo Puccini’nin “La Bohéme”, “Tosca” ve “Madama Butterfly” operalarının 

incelenmesine yer verilmiştir. İtalya, Fransa, Almanya ve Çekoslavakya’daki diğer 

“Gerçekçi” opera bestecilerinden de kısaca bahsedilmiştir. Örnek olarak, tezde 

işlenen operalardaki “Gerçekçi” öğeler, şekil ve resimlerle desteklenmiştir. 

 

Title: Realism in Opera 

Written by: Ardan Beyarslan 

ABSTRACT 
In this very literature study, the rise dynamics of realism in opera, also known as 

Verismo, which has a variant place in opera history; the effects of  scientific 

inventions, explorations, reforms and revolutions of 18th and 19th centuries upon art, 

literature, philosophy and nations in time; the reflections of these phenomena upon 

music art, progress sequence of opera branch, composers and operas have been 

intensively analyzed. 

In classical music, the opera pieces accepted as the first examples of Verismo style 

such as Pietro Mascagni’s “Cavalleria Rusticana”, Ruggiero Leoncavallo’s “I 

Pagliacci”, Giacomo Puccini’s “La Bohéme”, “Tosca” and “Madame Butterfly” have 

been concisely analyzed. The other Verismo opera frontier composers living in Italy, 

France, Germany and Czechoslovakia have been shortly mentioned. The Verismo 

elements of the operas uttered as samples in this very thesis have been strengthened 

with figures and pictures.  
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GİRİŞ 
 

Opera sanatında, 19. Yüzyıl’ın sonlarına doğru, önce İtalya’da kendini hissettiren 

yeniyi arama tutkusu, bestecileri farklı akımlara yönlendirmiştir. Fransa’daki 

Realist ve Natüralist sanatçıların, gözlem ve deney metodu sonucunda eserlerinde 

kullandıkları unsurlar, İtalyanlar’ın, operalarında uzun süre etkili olan 

Romantizm ve Wagnerizm akımlarına göre, daha fazla ilgilenmeye başlamalarına 

neden olmuştur. Realizm ve Natüralizm’in, İtalyan operasında uygulanmasıyla 

birlikte Verismo (Gerçekçilik) doğmuştur. Amaç operadaki bu “Gerçekçilik”in 

oluşum nedenlerini açıklamak, operadaki yeri ve anlamını aydınlatmaktır. 

 

Bu çalışmada, “Gerçekçilik” akımının ortaya çıkmasına kadar olan gelişim 

sürecinde, 18. ve 19. Yüzyıl’ın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının, 

sanata etkisi sonucu operaya yansıması ele alınmış, Romantik anlayıştan 

uzaklaşarak Realizm ve Natüralizm’in benimsenmesi anlatılmıştır. 

 

İtalya’da “Gerçekçilik” kavramını işleyen en önemli bestecilere yer verilmiş, bazı 

operalar seçilip, konuları anlatılarak, incelenmiştir. 

 

İtalya’nın Pietro Mascagni, Ruggiero Leoncavallo, Giacomo Puccini dışındaki 

diğer bestecilerine ve Çekoslavakya, Fransa, Almanya’daki başlıca bestecilere 

değinilmiştir.  

 

Sonuç bölümündeki değerlendirmelerle, çalışma noktalanmıştır.   
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2. OPERADA “GERÇEKÇİLİK” - VERİSMO 

 

2.1. Verismo Terimi ve Anlamı 
  

Gerçekçilik akımı, müzikte kendini en belirgin olarak opera sanatında göstermiş ve 

bu hali ile “verismo” adını almıştır. 

 

19. Yüzyılın sonlarına doğru, İtalyan operasında bir akım olarak beliren Verismo 

terimi, İtalyanca’da “gerçek” anlamını taşıyan “vero” kelimesinden gelmektedir. 

 

“…halkın yaşantısına dayanan güncel karakterli konuları işleyerek meydana 

getirilmiş olan bu tür eserler, hayatın katı gerçeklerini yansıtması bakımından 

Verismo (Gerçekçilik) terimiyle adlandrıldı. Esasen 1880 yılından beri Batı’da genel 

olarak Natüralist anlayışla oluşturulmuş sahne eserlerini, edebi eserleri ve plastik 

sanat yaratılışlarını nitelemekte kullanılan Verismo terimi, 20. Yüzyıl’ın başlarına 

doğru, müzik sanatında önce Milano’da besteci A. Ponchielli’nin (1834-1886) 

çevresinde, sonra da Napoli’de oluşmuş “Genç İtalyan Okulu” (Giovane Scuola 

İtaliana) bestecilerini (Mascagni, Leoncavallo, Puccini, Giordano, Cilea), 1890 

yılından beri de Natüralist sahne anlayışı üstünde gelişmiş opera yaratıcılığını 

nitelemekte kullanıldı ve bu tür operaların insana özgü düşünce, davranış ve 

eylemleri, aslında tam uyarlıkla yansıtması gerekmekteydi…”1 

 

Müzik tarihinde dönemler arası geçiş, bir önceki ya da bir sonraki dönemin etki 

alanından yavaş yavaş uzaklaşarak, kendini belli eder. Bunun yanında, müzik 

akımlarının, birbirinden kopmadan bir arada geliştiklerini de görmek mümkündür. 

Orta Avrupa’da, özellikle Alman ve Avusturya opera sanatı, 19. Yüzyıl boyunca 

romantik anlayışın etkisi altında, destansı ve masalsı bir anlatım tarzı seçmişti. 19. 

Yüzyıl’ın sonlarına doğru Batı’da önem kazanmaya başlayan Natüralist akım, bu 

romantik düşünceye karşı sert bir tepki olarak kendini belli etti ve müzikte yeni bir 

                                                 
1 Cevad Memduh Altar: Opera Tarihi, Cilt 3, Pan Yayıncılık, İstanbul, Ağustos 2001. 
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hareketin doğmasına yol açtı. Bu hareket, İtalyan opera sanatına Verismo 

(Gerçekçilik) olarak yansıdı. 

 

Operadaki “Gerçekçilik”i (Verismo) anlayabilmek için, bu akımın doğuşuna kadar 

olan gelişim sürecini incelemek gerekmektedir. 
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3. “GERÇEKÇİLİK” AKIMININ GELİŞİM SÜRECİ 
 

3.1. “Gerçekçilik” Akımının Doğuşunu Hazırlayan Etkenler 

 

3.1.1. 18. Yüzyıl Buluşlar Dönemi  
 

18. Yüzyıl’ın ikinci yarısında, dinsel inançlar ve o güne kadar kanıtlanmadan 

inanılan çeşitli kavramlar üzerine sorular yöneltilmiş, kimya, tıp gibi bilgi alanlarını 

müspet bilime dönüştürecek olan çalışmaların temelleri atılmıştı.2 

 

18. Yüzyıl, başta din olmak üzere siyasal ve geleneksel kurumların ve toplum 

yapısının sorgulandığı, aklın ve bilimin egemen olduğu bir dönem oldu. Bu sebeple 

bir anlamda aydınlanma yüzyılıdır. Toplum ve birey hem ekonomik, hem de bilimsel 

anlamda kapalılığı aşıp, dışa açıldıkça aydınlanma için önemli bir birikim oluşmuş, 

bunun sonucunda bilim, sanat, kültür, edebiyat alanında sağlanan gelişmelerle eski 

bir çağ kapanıp, yeni bir çağ açılmış oldu. Aydınlanma çağı olarak bilinen bu çağ, 

Ortaçağ düşüncesine ve yaşam anlayışına karşıt bir dünya görüşü olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu dönemde, insan aklının başka insanlar ve güçler tarafından 

yönlendirilmesine karşı çıkılmış ve insan aklı üzerindeki dinsel, siyasal ve geleneksel 

kurumlar ve otoriteler kaldırılmaya çalışılmıştır.  

 

Dönemin düşünürleri ve bilim adamları hemen her konuda akılcı görüşü benimsemiş 

ve aklın kullanılması ile doğru ve yararlı bilgiye ulaşılacağı fikrini savunmuştur. 

Gözlem ve deneyin önem kazanmasıyla bilim dalları gelişmiş, Newton, Galile, 

Kopernik, Descartes kilisenin yerleşik bütün öğretilerini yeniden tartışmaya 

açmışlardır. Voltaire, Rousseau, Montesquieu gibi önemli düşünürler ise eserlerinde 

toplum konularını işlemişlerdir. Birey, özgürlük, eşitlik, adalet gibi o güne dek hiç 

tartışılmamış kavramları ortaya atmışlar ve görüşleriyle halkın bilinçlenmesine 

yardımcı olarak Fransız devriminin oluşmasına zemin hazırlamışlardır.3 

                                                 
2 Sabri Şatır: Operada Gerçekçilik ve Beş Gerçekçi Opera, Pan Yayıncılık, İstanbul, Ekim 1998. 
3 Y.y. Sanayi devrimi, (çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_devrimi, t.y. 
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3.1.2. Endüstri Devriminin Etkileri 
 

Endüstri devrimini, 16. ve 17. Yüzyıl’daki dinsel, siyasal, bilimsel ve felsefi 

düşünceler hazırlamıştır. Aydınlanma çağı filozofları bilimsel yöntemi ve rasyonel 

düşünme ilkelerini geliştirmişlerdir. Bu düşünceler Fransız devrimi ile birlikte 

Avrupa’ya yayılmıştır. 

 

Endüstri devriminin teknolojik gelişmelerine kaynak olan 17. Yüzyıl’ın bilimsel 

buluşları, Avrupa’da 18. ve 19. Yüzyıllar’da üretimde uygulanmaya başladı. Buhar 

gücüyle çalışan makinaların, makinalaşmış endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de 

Avrupa’daki sermaye birikimini arttırması ile endüstri devrimi başlamış oldu. 

 

Düşünsel nedenlerin arasında, endüstri devrimini doğuran sosyo-ekonomik nedenler 

de vardır. Avrupa’daki hızlı nüfus artışı, köyden kente göçün başlaması, yaşam 

düzeyinin yükselişiyle tüketim malı talebinin artması, sömürgecilik, küçük 

burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması, yeni yatırım 

alanlarının aranmaya başlanması ile kapitalizmin doğuşu, taşıma ve teknolojide 

meydana gelen gelişmeler ve buna benzer daha birçok nedenler sayılabilir. 

 

İlk buharlı gemi, ilk tren, ilk telgraf, ilk telefon endüstri devriminin 19. Yüzyıl’da 

yarattığı buluşlar zincirinin teknolojik gelişmelerini yansıtmaktadır. Ayrıca 

kentleşme, kitle toplumu, emperyalizm, uluslararası rekabet gibi kavramları da 

beraberinde getirdi. 

 

“Endüstri devriminin başlangıcında, işin işçinin ayağına gittiği durum 1820’lere 

doğru değişti. İşin evlere, işçinin ayağına gittiği ilkel şeklinden kurtulan endüstri, 

çalışmaların bir araya getirildiği ve işçilerin fabrikalarda toplandığı modern şeklini 

almaya başladı. Çok sayıda işçinin bir araya getirildiği büyük fabrikaların 

kurulmasında, işçilerin uzak mesafelerden işyerlerine kadar taşınmasını mümkün 

kılan demiryolunun büyük etkisi olmuştu. Öyle hareketli yıllardı ki bunlar, bir 

buluşun ve bir gelişmenin etkisi hemen başka buluşlarda ve gelişmelerde, en belirgin 
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olarak da yaşamın kendisinde gösteriyordu varlığını. Yaşamdaki değişmelerin 

giderek artan bir hızda gerçekleştiği bir çağa, bugünkü hızlı yaşamımızın 

tohumlarının atılığı (atıldığı) yıllara girilmişti: Bilim yıllarına, buluş yıllarına, 

buluşların uygulama alanı buldukları endüstri yıllarına…” 4 

 

3.1.3. Auguste Comte ve Pozitivizm 
 

“...Düşünceler insanları harekete geçirir, bunun neticesi olarak meydana gelen 

olaylar yeni ve değişik durumlar oluştururlar ve her türlü duruma adapte olma 

güdüsü insanı yine düşünmeye, olayların fikri karşılığını, tamamlayıcılarını aramaya 

yöneltir. İşte bu olayların fikri tamamlayıcılığını Auguste Comte yaptı ve 1830-1842 

yılları arasında yazdığı altı ciltlik Cours de philosophie positive adlı eseri ile 

pozitivizm adı verilen düşünce şeklini ortaya attı, aynı adın verileceği felsefe 

okulunun kurucusu oldu. Comte, metafiziğe dayanan inançları reddeden ve 

düşünceyi çağın gelişmekte olan müspet (pozitif) bilimleri ile sınırlandıran bu 

düşünce şeklinin, bilginin gelişmesinin en son aşaması olduğunu belirtti. Ona göre 

insan düşüncesinin gelişmesi üç aşama geçirmişti. Bunlardan birincisi, duyguya ve 

hayale dayanan ilkel teolojik dönemdir. Comte tarafından “hayali” olarak da 

tanımlanan bu dönemde, tüm doğa olaylarını ruhların ve tanrıların işleri olarak kabul 

eden animist bir düşünce şekli hakimdir. İkinci dönem metafizik düşüncedir. 

Tümüyle hayale dayanan birincisi ile, bilimsel olan üçüncüsü arasında kalan geçiş 

dönemidir. Teolojik düşüncede olayların nedenleri olarak gösterilen gizli ruhların 

yerini, burada soyut kavramların veya kuralların almasına doğru bir eğilim vardır ve 

insan düşüncesi bu dönemde gerçekten bir atılım yaparak doğa olaylarının 

nedenlerini ruhlarda aramak yerine, doğanın kendisi içerisine bakmak yolunu 

tutmuştur; ancak, neden olarak yine de gizli ve görülmeyen varlıkları göstermeye 

devam etmiştir. İnsan düşüncesinin sonuncu ve doruk noktası pozitif düşüncedir. 

İnsan düşüncesi bu aşamada artık kanıt aramaktadır ve gerçeği kanıtlayan tek yolun 

da gözlem olduğunu anlamıştır. Muhakeme (akıl yürütme) ve gözlem, birlikte, 

pozitif düşüncenin tek aracıdır. Pozitif düşüncenin en belirgin özelliği, tüm 

                                                 
4 Sabri Şatır: Operada Gerçekçilik ve Beş Gerçekçi Opera, Pan Yayıncılık, İstanbul, Ekim 1998. 
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açıklamaların gözleme dayanmasının şart koşulmasıdır. Ruhsal ve metafiziksel 

güçleri doğa olaylarının nedeni olarak kabul etmez, olaylara neden olarak gösterilen 

şeylerin deneylerle kanıtlanmasını ister. Düşüncenin bu aşamasında teolojik ve 

metafiziksel kavramların yerini bilim alır.” 5  

 

Bu felsefeye göre, insanlık zamanla teoloji ve metafizikten vazgeçmeliydi ve 

ilgilenilmesi gereken tek gerçek gözlemlenebilir “durum” idi. Dünyada, kesin 

bilimsel buluşların, eninde sonunda çözümleyemeyeceği hiçbir gizem yoktu. Evren 

ve içindeki her şey, buna tüm tutkuları, düşünceleri, ruhsal arayışları ile insan da 

dahil, sadece sonsuz büyüklükte doğal ve etki tepki ile açıklanabilecek bir makinenin 

parçalarıydılar. John Stuart Mill’in pozitivizmi “bir insan beyninden şimdiye dek 

çıkmış ruhsal ve dünyevi mutlakıyete dair en tam sistem” olarak nitelemesine 

şaşmamak gerek.6 

 

Auguste Comte ile Stuart Mill’in felsefeleri arasındaki benzerlikler belirgindir. Her 

ikisi de ana tutumlarında pozitivisttir. Buna karşılık, psikolojinin yeri ve önemi 

konusunda birbirinden ayrılırlar. Comte için psikoloji bir bilim olamaz; oysa Mill 

için psikoloji temel bilimdir. 

 

“Endüstri devrimi, bir işçi sınıfının ortaya çıkması ve büyümesiyle, sonra da çalışma 

şartları ve ücretler gibi konularda onu çalıştırana karşı hakkını aramasıyla 

sonuçlandı. İnsanlar arasında daha adil bir sosyo-ekonomik düzen kurulması 

konusunu ele alanların, toplumun yaşantısına özellikle bu yaşantını düzeltilmesi 

gereken olumsuz yönlerine eğilenlerin, toplum konusunu da bir bilim olarak kabul 

edip bu konuda da gözlemler ve tetkikler yapanların sayısı giderek arttı. Sosyoloji, 

her geçen gün giderek önem kazanan bir bilim dalı oldu. Paris’te başlayan ve kısa 

sürede tüm Avrupa’ya yayılan 1848 ayaklanmaları, toplum ve işçi sorunlarına 

eğilmelerin ve işçinin bilinçlenmesinin sonucu olarak, işçi sınıfının,  ilk kez, politik 

ve ekonomik iktidarı ele geçirme teşebbüsüdür.”7 

                                                 
5 Sabri Şatır, a.g.e. 
6 David Kimbell: National Traditions of Opera – Italian Opera, Cambridge University Pres 2006. 
7 Sabri Şatır, a.g.e. 
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3.2. Romantik Anlayıştan Uzaklaşarak Realizm ve Natüralizm’in 

Benimsenmesi 
 

“Endüstrinin gelişmesiyle birlikte, büyük sayıda işçilerin bir araya toplandığı geniş 

endüstri merkezleri oluşmuş ve o güne kadar okuma ve yazmadan yoksun kalan, 

buna gerek duymayan ve imkan bulamayan işçiler ve aileleri okuma-yazma 

öğrenmeye başlamışlardı. İşçinin okula gitmesinde ve okuma-yazma öğrenmesinde, 

her ne kadar gözünün açılmasının rolü olduysa da, az veya çok eğitim gerektiren 

işlerde öğrenim görmüş işçiye ihtiyaç duyulmasının da rolü büyük oldu. Böylece, 19. 

Yüzyıl’ın ilk yarısında, sayıları giderek çoğalan bir yarı-kültürlü halk kitlesi oluştu 

ve edindiği okuma zevkini tadabilmek için kendi kültür düzeyine uygun edebiyat 

aradı. Ona hitap etmeyen ve o güne kadar geçerli olan romantik edebiyat 

karşılayamazdı bu ihtiyacını. Günlük çalışmalarından ve sıkıntılarından, 

çevrelerindeki yaşamdan, politikadan ve günlük gazetelerde okuduklarından başka 

şeylere ilgileri yoktu; hayal gücünün ürünü olan ya da tarihten esinlenerek yazılan 

edebiyatı anlayacak kültürden de yoksunlardı. Güncel tasaları olan insanlardı bunlar; 

romantik edebiyatın hitap ettiği varlıklı ve rahat üst tabaka insanları gibi, hayal 

alemleri ile, geçmişin zengin ve güçlü kralları ile, ya da kavrayamadıkları birtakım 

mitolojik olaylarla ilgilenecek durumda değillerdi. İşçisi, tüccarı ve memuru ile, 

yakında tanıdıkları gerçek halktı onları ilgilendiren. Okumak istedikleri, onlarla ve 

kendileriyle ilgili olan, onlara yabancı gelmeyen, derin kültür gerektirmeyen 

konulardı.” 8 

   

Böyle bir ortamda, romantizmin masalsı, fantastik, hayal gücüne dayanan konuları, 

öznelliğin hakim olması, toplumun bu kesimine hitap etmiyordu. Esas amaç, sanatı 

romantik akımın yapaylığında kurtarmak, çağdaş eserler üretmek, konularını 

öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar 

arasından seçmekti. Günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve 

edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla 

ortaya konması gerekiyordu. Örneğin Fransa, giderek artan okuma isteğine karşılık, 

                                                 
8 Sabri Şatır, a.g.e. 
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gazetelerde “tefrika roman” usulünü uygulamaya başladı. Bu uygulama sadece 

gazete satışlarını arttırmadı, ayrıca roman yazarlarının da isimlerini duyurarak, geniş 

çapta yayılmasını sağladı. 

 

“…düşüncelerin olaylara, olayların da düşüncelere dönüşmesi sürecinin, yeni 

endüstri çağındaki uygulaması sonucu gelişmiştir realizm. Yeni yaşamın, yeni bir 

sınıfın, yeni kavramların önem kazandığı bir dünyada eskiye, romantizme karşı 

girişilen bir reaksiyon, bir tepkidir… Toplum yaşamının değiştiği, endüstrinin 

gelişmesine, bilim araştırmalarına ve üretimi artırıcı metotlar aranmasına önem 

verildiği, bilim kollarında gözlem ve araştırmanın esas olduğu, pozitivist ve 

materyalist felsefenin hakimiyetinin yerleştiği çağ olduğuna göre, edebiyat ve güzel 

sanatların da çağa uymaları, çıktıkları hayal alemlerinden ve gittikleri eski ve uzak 

alemlerden geri dönerek kendi içinde bulundukları yaşama, çevrelerindeki insanlara, 

onların problemlerine eğilmeleri gerekliydi… Bu prensiplere giderek güçlenen bir 

oranda uyuldu ve çağdan çağa geçişlerde her zaman olduğu gibi, burada da 

romantizmle realizm bir süre bir arada yaşadılar. Charles Paul de Kock (1794-

1871), Stendahl (Stendhal) takma adıyla bilinen Marie Henri Beyle (1783-1842), 

Honoré de Balzac (1799-1850), Gustave Flaubert (1821-1880)…” 9 

 

Edmont Duranty (1833-1880), De Goncourt kardeşler olarak bilinen Edmond De 

Goncourt (1822-1896) ve Jules de Goncourt (1830-1870), Victor Hugo (1802-1885), 

Lev Tolstoy (1828-1910), Fyodor Dostoyevski (1821-1881), Charles Dickens (1812-

1870) realist akımın en büyük temsilcileri oldular. 

 

Natüralizm ve onunla bağlantılı realizm kelimeleri, edebiyat veya plastik sanatların 

incelenmesinde yararlı olsalar da, müziğe uyarlandıklarında son derece belirsiz 

kalırlar. Kompozisyon içinde sesler veya enstrümanlarla, günlük seslerin taklit 

edilmesiyle ilgili olmadıkları sürece, müzikle doğrudan ilgili olarak hangi anlama 

sahip olduklarını görmek zordur. Bazı yazarların “realistik” veya “natüralistik” 

dedikleri, aslında sadece bir tür program müziğidir; realizm müziğin sonucu olarak 

                                                 
9 Sabri Şatır, a.g.e. 
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değil, söz konusu bestede, müziğin dışında olan bir şeyden kaynaklanır (eser adı 

gibi). Realist veya natüralist operadan söz ederken öncelikle “libretto”ya 

göndermede bulunuruz; operadaki kişilerin, sahnelerin, olayların ve konuşmaların, 

seyircinin günlük yaşamındaki deneyimlerine benzer şekilde verildiğini ve bunların 

da, bir “operetta”da olduğu gibi hafiflikle veya fantezi şeklinde değil, gerçek 

zamanda olan şeyler gibi ciddi bir biçimde işlendiklerini kastederiz. 10 

         

Esasen, August Comte’un felsefesi ilk realistlere bir tür entelektüel destek sağlamıştı. 

Yüzyılın son çeyreğinde ve yine Fransa’da, daha uç ve yarı bilimsel bir realizmin, 

genel olarak “natüralizm” olarak bilinen ve Emile Zola’nın eserleri ile ilişkili görülen 

akımın doğmasına yol açmıştı. Natüralist sanat eserinin amacı, özellikle romanda, 

toplumun gerçekte nasıl olduğunun, nasıl işlediğinin, kişinin üzerindeki etkilerinin 

neler olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunmaktı. Bunu da gözlemleme, belgeleme 

ve sonuç çıkarmaya dair bilimsel yöntemleri açık kalplilikle benimseyerek yaptı. 

Natüralizm, Zola’nın kelimeleriyle “modern bilimin edebiyata uyarlanması 

formülüdür”.11 

 

Realizm gibi natüralizm de, toplumun daha önceki edebiyat akımlarında göz ardı 

ettiği alanlara dikkatini yöneltmişti: Adi yaşam, suçlular, ahlakın bozulması gibi. Bir 

ölçüde bu, akımın siyasi eğiliminden kaynaklanıyordu ama bu seçimin bazı sanatsal 

nedenleri de vardı. Realistler bu dünyaya sadeliğin ve gerçekliğin olması, 

yapmacıklığın olmaması nedeniyle ilgi gösteriyorlardı; natüralistler ise, toplum ve 

kurbanları arasındaki ilişkiyi incelemenin, toplum ile başarılı erkek ve kadınlar 

arasındaki ilişkiyi incelemekten çok daha ilginç olması nedeniyle ilgi 

duymaktaydılar. 

 

Realizm ve natüralizm aşağı yukarı aynı zaman dilimi içersinde gelişti ve söz konusu 

olduğunda genellikle birlikte anıldılar, birbirlerinden bağımsız kalmadılar. Yalnız, 

birbirlerinden ayrıldıkları en önemli nokta; natüralizm, realizmi kullanarak, onu çok 

                                                 
10 Donald Jay Grout v.d.: A Short History of Opera, Third edition Columbia University Pres, New 
York 1988. 
11 Y.y. Auguste Comte, (çevrimiçi) http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/auguste_comte, t.y. 
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daha ileri götürmüş, abartmıştır. Buna göre, 1867’de tüm Fransa’yı yerinden oynatan 

ve ilk natüralist roman olarak bilinen, Emile Zola’nın Thérése Raquin adlı yapıtı, 

gözlem, belgeler, çevre tasvirleri, determinist görüş ve deneyim metoduyla, amacı 

eğlendirmekten ziyade öğretmek olan objektif bir bilimsel eser sayılır. Bu nedenle 

Zola’nın bütün yapıtları tarihsel belge niteliği taşır. Zola, sanayi devriminin getirdiği 

tüm bunalımları görebilmiştir. Bu bunalımları en alt kesimde, doğrudan doğruya, 

bizzat yaşamış ya da paylaşmıştır. Balzac’ın romanları gibi onun romanları da, 

toplumsal ve iktisadi yaşamla ilgili doğruların araştırılması için değerli birer kaynak 

niteliği taşır. Balzac’da yıkılan soyluluğun gariplikleri yanında burjuva sınıfının 

açmazları, Flaubert’de yeni yaşam düzeninde değişim istekleri, Zola’da yalnızca 

ezilen halk insanının acıları vardır.   

 

Zola’ya göre romancı, bir gözlemciden ve bir deneyciden yapılmıştır. Gözlemci, ona 

kendi alanında gözlemlediği biçimiyle olguları verir, çıkış noktasını ortaya koyar. 

Sonra deneyci ortaya çıkar ve deneyi oluşturur.  

 

Zola’nın, gerçekçiden çok gerçekçi olmaya tutkulu doğalcılığı zaman zaman 

gerçekliğin bir yüzünü kapatır hale geldi. Zaten sanat alanı, bilimin yöntemlerini 

sonuna kadar kaldırabilecek, sonunda bilimle özdeşleşebilecek bir alan değildi. 

Zamanın genç natüralistleri, giderek kabalaşan doğalcılığın etkisini yitirmeye 

başladığını görünce, bir bildiriyle Zola’nın anlayışına karşı çıktılar. Bundan sonra 

romanda, hatta tüm edebiyatta bir içedönüş dönemi başladı. 

 

Realizmin edebiyatta, romandan sonra en güçlü olarak uygulandığı dal dram oldu. 

Alexander Dumas ile Gerhart Hauptmann realist dramda ilk akla gelen isimlerdir. 

Dumas’ın La Dame aux Camélias’sı (Kamelyalı Kadın) Verdi’nin La Traviata adlı 

operasına kaynak olmuştu. O yıllarda edebiyattaki gerçekçilik, henüz başlangıç 

yıllarını yaşıyordu. Burada, temelde romantik olan Verdi’nin çağdaş ve realist bir 

konuyu seçmesinde, bir çağdan başka bir çağa geçişin tipik örneğini görüyoruz. 

Romantik bir sanatçı, ele aldığı gerçekçi bir konuyu kendi romantizmi içerisinde 

yoğuruyor. Romantizmden uzaklaşmadan, realizme yönelmiş bir opera oluşuyor. 

George Bizet’ nin Carmen operası ise, esasta romantik bir yazar olan Prosper 
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Mérimée’nin yine aynı isimli romanından operaya uyarlamasıdır. Romantik bir eser 

olmasına rağmen, eserden seçilerek librettoya aktarılan vahşet dolu gerçekçi 

bölümler ve bunların ele alınış biçimi, Bizet’nin operasının bir anlamda realist 

sayılabilmesine yettiği belirtiliyor.  

 

Düşünce ve edebiyatla birlikte tüm öteki sanatlar da gerçeklikten etkilendiler. 

Resimde Jean François Millet, Gustave Courbet, Eduart Manet, heykelde Jules Dalou 

ve Constantin Meunier, mimarlıkta Louise Pierre Baltard, Boileau, Gustave Eiffel 

gibi sanatçılar değerli yapıtlar yaratmışlardır. 

 

Fransız realizminde, sunum tuzağı olarak görülen her şey devre dışı bırakılır. Bunlar, 

ifadenin doğrusallığının ve dürüstlüğünün önünde duran bir tür yapaylık olarak 

görülüyordu. Hayal gücü değil ama gerçek, rüyalar değil ama gerçek olaylar, süslü 

söylevler değil ama doğru ve cesur bir tasvir edici üslup, Fransız realizminin ilk 

yıllarındaki ön koşullarıydı. Bunlar, Fransız entelektüel hayatında egemen 

konumdaydı ve felsefede pozitivizmin düşüncelerini yansıtıyor veya bu düşüncelerle 

uyumluluk gösteriyorlardı.12 

 

Müzik, belki de gerçekçilik tarafından etkilenecek en son sanat dalıdır, çünkü müzik 

her şeyin ötesinde, doğa gereği sürrealisttir. Konuşma yerine şarkı ve devam eden 

müzik, drama ve kastların önemini realizmin temel fikrine karşıt olarak; gelip geçer 

kılan değil, yükselten bir etkiye sahiptir. Bu nedenle beki de gerçekçilik, müzikte, 

diğer sanat dallarında olduğu kadar etkin değildi; çünkü besteciler, hala şekil ve 

yapısal olarak gerçekçilik prensiplerine karşıt olan yöntemlere ihtiyaç duyuyorlardı. 

                      

 

 

 

                                                 
12 Y.y. Naturalismus (Literatur), (çevrimiçi) http://de.wikipedia.org/wiki/Naturalismus_(Literatur), 
t.y.; Y.y. Realismus (Literatur), (çevrimiçi) http://de.wikipedia.org/wiki/Realismus_(Literatur), t.y.; 
Y.y. Positivismus, (çevrimiçi) http://de.wikipedia.org/wiki/Positivismus, t.y. 
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4. İTALYA’DA “GERÇEKÇİLİK” KAVRAMINI İŞLEYEN EN 

ÖNEMLİ OPERA BESTECİLERİ VE OPERALARINDAN  

ÖRNEKLER 

 

4.1.  Fin-de-Siécle, Scapigliatura, Giovane Scuola 

 
Fin-de-siécle terimi, 19.Yüzyıl sonundaki İtalyan operası verismo stilinin kaynağını 

anlamakta büyük önem taşımaktadır. Fin-de-siécle’nin kelime anlamı “yüzyıl sonu” 

dur. 1890’larda Avrupa’nın politik ve sanatsal eğilimleri, tarihçiler tarafından artık 

işlemeyen, özelliğini yitirmiş olarak dikkat çekiyordu. Bu “yüzyıl sonu”na denk 

düşen ve İtalyan veristik operalarının oluşmasında eserleriyle ilham kaynağı olan, 

Fransız Bohemianism’inden etkilenen ve 1860 ile 1880 yılları arasında Milano’daki 

sanatsal çevreden oluşan kişiler Scapigliatura adıyla biliniyordu. Kelime anlamı 

“ölçüsüzlük” olan Scapigliatura, çoğunluğu yazar ve ressam olan, radikal bir 

yeniliğin öncüleri olacak genç sanatçılardan meydana geliyordu. Bunlar arasında 

Emilio Praga, Camillo Boito, Arrigo Boito, İginio Ugo Tarchetti, Carlo Dossi, 

Tranquillo Cremona ve Franco Fiacco bulunur. Scapigliatura’cıların eserleri opera 

dünyasını, Boito’nun  “Mefistofele”si (1868) ve Faccio’nun “I profughi 

fiamminghi”si (1863) ile “Amleto”su (1865) aracılığı ile etki alanına sokmuştur. 

Scapigliatura’nın edebi eserleri, insan psikolojisinin karanlık taraflarını keşfetmeye 

eğilimliydi. Kendilerini, “yüzyıl sonu”na denk gelen zevk ve düşük ahlaki değerli 

konuları içeren bir edebiyata teslim etmişlerdi. Bu anlayışa sahip sanatçıların çoğu, 

ahlak dışı ve çapkın bir hayat sürmüşler, alkole zafiyet göstermişler ve kısa ömürlü 

bir yaşam sürmüşlerdi. 

 

Bir sonraki nesil olan Giovane Scuola (genç okul)’nın üyeleri arasına Giovanni 

Verga, Luigi Capuana ve Frederico de Roberto gibi yazarlar dahildi. Bu akımda, 

natüralist bir yazı stili vurgulanıyordu ve yazarın kişisel üslubu göze çarpmamalıydı. 

Eserlerin konuları çağdaş olmalıydı. Bu anlayış da, veristik operanın temelini 

oluşturuyordu. Fransız meslektaşlarının tam tersine İtalyanlar, politik mesajlardan 

uzak durarak, günlük hayat ve kişisel tutkulara odaklanmışlardı. Örneğin, Sicilyalı 
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yazar Giovanni Verga’nın hikayelerinden biri üzerine kurulu olan Cavalleria 

Rusticana operasında, bir köyün kıskançlık ve cinayet üzerine çektiği acıları anlatılır. 

Bu opera ilk olarak 1890’da sahnelendiğinde büyük bir etki oluşturmuştu.13 

 

4.2.  Gerçekçi Opera Bestecileri ve Operaları 

 

4.2.1. Pietro Mascagni (1863-1945) 
 

Mascagni, melodi gücü açısından geleneksel İtalyan operasına bağlı olarak eser 

oluşturmuş ve operalarında orkestranın rolü oldukça gelişmiştir. Bunun yanında, 

bestecinin armonik işleyişi, özellikle ilk eserlerinde; örneğin “İris” operasında 

görüldüğü gibi, çok daha sade bir atmosferi yansıtır.  

 

Mascagni’nin, çalışmasını 1888’de bitirdiği “Guglielmo Ratcliff” adlı eseri, opera 

müdürlerinin dikkatini çekemediği için sahnelenememişti. Bunun üzerine hemen, 

librettosu Guido Menasci ile Giovanni Targioni-Tozetti’ye ait olan “Cavalleria 

Rusticana”yı,  Milano’daki müzik basımevi Sonzogno’nun, 1888 yılında bir perdelik 

opera dalında açmış olduğu yarışma için besteledi ve birincilik ödülünü kazandıktan 

iki sene sonra, 1890 yılında Roma’daki ilk oynanışının ardından geniş ölçüde 

tanındı.14 Verismo akımının ilk eseri olarak kabul edilen “Cavalleria Rusticana” 

operasının büyük şöhretinden sonra Mascagni, “L’Amico Fritz”i çok kısa sürede 

besteledi ama ne yazık ki fazla başarı sağlayamadı. Ardından “Guglielmo Ratcliff” 

ile, bu defa opera müdürlerini ikna edebildi ve sahnelenmesiyle, dikkatleri tekrar 

üzerine çekti. Mascagni, bundan sonra da birçok opera yazdı, fakat hiçbiri 

“Cavalleria Rusticana”nın yerini alamadı. 1901 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri’ne giden Mascagni, daha sonra eserlerini Güney Amerika’ya kadar 

götürdü ve sahneledi. 1917’de, “Lodoletta” adlı operasıyla şöhretini tekrar tazeledi. 

Bu arada, yakın arkadaşı Giacomo Puccini’nin başarılarını da yakından takip etti.  

 
                                                 
13 Y.y. Pagliacci by Ruggero Leoncavallo, (çevrimiçi) 
http://www.operaworld.com/cornerstones/pagliacci/pagverismo.htm, t.y. 
14 G. Schirmer: Cavalleria Rusticana, English version by Joseph Machlis, New York-London, 1963. 
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 “ ‘Cavalleria Rusticana’ operasının librettosuna esas olan aynı başlıklı bir perdelik 

dram, İtalyan yazarı Giovanni Verga (1840-1922) tarafından 1880’de “Köy Hayatı” 

başlığıyla kaleme alınmış öykülerden birinin, yine aynı yazar tarafından bir perdelik 

sahne eseri olarak işlenmesiyle meydana gelen metinden alınmıştı. Verga, köylü 

hayatıyla ilgili öykülerinden “Cavalleria Rusticana” metninde, Sicilya halkının 

ahlaki görüş anlayışını alabildiğine sert ve gerçekçi bir açıdan işlemişti. Bu nedenle 

de Pietro Mascagni, aynı işleyişten esinlenerek yazdığı bu bir perdelik operada, 

oldukça sade halk türküleriyle kır görüntülerinden oluşan, renkli, ateşli, heyecanlı, 

kabına sığmaz bir müziğin doğmasına olanak sağladı.”15 

 

Giovanni Verga’nın hikaye ve tiyatral uygulaması ile Mascagni’nin bu operasından 

beri natüralizm, Verismo terimi için uygun bir karşılık olarak kabul edilebilir ve bu 

yaklaşım 1850’lerden itibaren sanatta daha genel bir bahis olan Realizmden farklılık 

gösterir. 

 

Pietro Mascagni’nin bestelediği diğer operaları ise sırayla şunlardır: “L’Amico Fritz” 

(1891), “Guglielmo Ratcliff” (1895), “Silvano” (1895), “Zanetto” (1896), “Iris” 

(1898), “Amica” (1905), “Isabeau” (1911), “Parisina” (1913), “Lodoletta” (1917), “Il 

Piccolo Marat” (1921), “Pinotta” (1932), “Nerone” (1935). 

 

4.2.1.1. “Cavalleria Rusticana” Operası 
 

Cavalleria Rusticana’ operasının rol dağılımı ile konusu ve incelenmesi aşağıda 

açıklandığı gibidir: 

 

Santuzza, genç bir köylü kızı (soprano) – Turiddu, genç bir köylü (tenor) – Lucia, 

Turiddu’nun annesi (alto) – Alfio, arabacı (bariton) – Lola, Alfio’nun eşi 

(mezzosoprano). 

Olay, 1880 yılının Paskalya bayramında Sicilya’da geçmektedir. 

                                                 
15 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 



 16

Perde açılınca: Sahnede, Sicilya’da bir köy meydanı görülür. Meydanda kilise ile 

meyhane ve Lucia’nın annesinin evi de yer almaktadır. Paskalya bayramı sabahı 

olduğundan kilise çanları çalmakta, neşeli bahar şarkıları söyleyen halk, kiliseye 

doğru gitmektedir. 

Santuzza görünür ve delicesine sevdiği Turiddu’nun niye gelmediğini, annesi 

Lucia’ya sorar. Lucia, Santuzza’nın sorusuna kısa cevap verir ve Turiddu’nun şarap 

için komşu köye gittiğini söyler, ama Santuzza, Turiddu’yu bir gün önce köyde 

görmüştür.  

Turiddu, askere gitmeden önce, Lola ile evlenmek için anlaşmış, ama askerden 

dönüşte, Lola’nın zengin arabacı Alfio ile evlenmiş olduğunu görmüştür. Alfio, 

Lola’yı kendisine bağlı sanmakta ve ona çok iyi davranmaktadır. Turiddu, 

Santuzza’nın aşkıyla avunmak ister ve ona evlenme vaadinde bulunur. Lola, eski 

sevgilisinin Santuzza’ya yaklaşmasını hoş görmez ve ona yeniden yakınlık gösterir; 

onu gizlice randevuya çağırır. Turiddu, ona yeniden bağlanır. İşin içyüzünü sezen 

Santuzza, korkunç bir kıskançlığa kapılır ve duyduğu acıyı Turiddu’nun annesine 

yakınarak anlatır (“Voi lo sapete o mamma…”) (“Biliyorsunuz anneciğim…”), Lucia 

ise, onu boş yere avutmaya çalışır. 

Santuzza kilise yolunda Turiddu ile bir kez daha buluşmayı başarır; ihanetini yüzüne 

vurarak, onuruyla oynamamasını rica eder (“La tua Santuzza piange e t’implora…”) 

(Santuzza’n ağlıyor ve sana yalvarıyor…”). Turiddu bu ricaya kulak asmaz ve 

Santuzza’nın tüm isteklerini reddederek onu iter. Korkunç bir acıyla çılgına dönen 

Santuzza, öç almayı kafasına koyar ve durumu Alfio’ya olduğu gibi anlatır. Alfio da 

intikam almaya karar verir. 

Sahne bir süre boş kalır. Bu süre içerisinde orkestranın seslendirdiği intermezzo 

(orkestranın çaldığı ara müzik) duyulur. Eserin başından beri giderek artan bir 

gerilimle gelişmiş olan dramatik hareket, intermezzo ile sakinliğe erişir. 

Kilise dönüşü, Turiddu ile Alfio, Lucia’nın meyhanesinde karşılaşırlar. Afio, 

Turiddu’nun kadeh kaldırmasına karşılık vermez; Turiddu da Alfio’nun durumu 

bildiğini anlar. Her iki rakibin, Sicilya geleneklerine göre birbirlerine saldırdıkları 

anda, meyhanede herkes dehşet ve korku içinde kalmıştır. Turiddu Alfio’nun 

kulağını ısırır; bu, bir ölüm kalım boğuşmasının başlayacağı anlamına gelmektedir 
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(Resim 1). Alfio Turiddu’ya, onu dışarıda bekleyeceğini söyleyerek, meyhaneden 

çıkar. 

 

Resim 1 Alfio, Sicilya usulüne göre Turiddu’yu kulağından ısırarak, düelloya davet 

eder. 

 

Turiddu, annesine seslenir, biraz hava almaya gideceğini ve dönmediği takdirde, 

Santuzza’ya sahip çıkıp, korumasını rica eder ve aryasını söyler (“Mamma, quel vino 

e generoso, e certo…”) (“Anne, bu şarap dolgun ve tabii…”). Turiddu, Alfio’nun 

kendisini dövüşmek üzere beklediği bahçeye koşarak gider. “Turiddu’yu 

öldürdüler!” haykırışlarıyla birlikte Santuzza düşer bayılırken, eser sona erer ve 

perde kapanır.” 
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Santuzza’nın aryasındaki sözlerin içeriği ve anlamı – “Voi lo sapete o mamma…” 

 

Voi lo sapete o mamma,                     Biliyorsunuz anneciğim, 

prima d’andar soldato                         askere gitmeden önce 

Turiddu aveva Lola                             Turiddu Lola’ya 

eterna fe giurato.                                 sonsuz bir inançla yemin etmişti. 

Torno, la seppe sposa;                         Döndüğünde onun evlendiğini öğrendi; 

e con un nuovo amore                         yeni bir sevgiliyle  

volle spegner la fiamma                      ateşini söndürmek istedi 

che gli bruciava il core                        yüreğini yakan, 

m’amo, l’amai, ah! l’amai.                  beni sevdi, onu sevdim, ah! onu sevdim. 

Quell’invidia d’ogni delizia mia,        Bütün mutluluğumu kıskanan kadın 

del suo sposo dimentica                       kocasını unutuyor 

arse di gelosia.                                     kıskançlık ateşinden. 

Me l’ha rapito,                                     Onu benden çaldı 

priva dell’onor mio, rimango:              kalakaldım onursuz: 

Lola e Turiddu s’amano,                      Lola ve Turiddu birbirlerini seviyorlar, 

io piango, io piango!                            ben ise ağlıyorum, ağlıyorum! 

 

Kısa olduğu kadar, birbirine karşıt güçleri işleme bakımından da önemli bir kurguya 

sahip olan “Cavalleria Rusticana” operası, eşine az rastlanır bir uvertür (giriş müziği)  

ile başlar. Bu giriş müziğinin bir başka önemli yönü de, operanın akışı içinde yer 

alan, alabildiğine değişik melodilerden oluşmasıdır. Onun için bu uvertür, başından 

sonuna kadar birbirini izleyen sürprizleri içermektedir. Bu giriş müziğinin başına ve 

ortasına egemen olan iki karşıt anlam, dinleyenleri şaşırtacak niteliktedir, çünkü 

uvertürün kısa süreli gelişimi, ansızın görülen sürprizleri zorunlu kılmaktadır. Bu 

nedenle uvertürün başındaki barış havasının, ortalara doğru dramatik aksiyona 

dönüşüvermesi, dinleyeni, eşsiz nitelikte ve tam karşıt bir ortama çeker götürür. 

(Bkz.: Şekil 1) 
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Şekil 1 Uvertürün başında hissedilen barış havasının yavaş yavaş dramatik bir 

melodiyi hazırlaması. 

 

Santuzza’nın “Aşk Şarkısı” da, ilk önce bu uvertürden yansır ve kısa sürede sağlam 

bir sevginin içtenliğine tanıklık eden kısa bir motife dönüşür. Bu motifle heyecanın 

aşırı noktaya ulaştığı anda, orkestra ansızın susar ve kapalı duran perdenin ardından, 

Sicilya tarzında bir melodi duyulur; bu melodi, Turiddu’nun sevgilisi Lola’ya 

yönelttiği bir serenattır (Siciliana). Serenat, Turiddu’nun Lola’ya olan hayranlığını 

ifade etmesinin yanında, onları bekleyen kaderin de bir habercisi niteliğini taşır. 

Serenat biter bitmez orkestra, yeniden coşup taşan pasajlarla (geçitlerle) devam eder 
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ve sonunda büyük bir temayı yansıtmaya başlar. Bu tema; Santuzza ile Turiddu’nun 

tartışma sahnelerini simgeler (Bkz.: Şekil 2). Aynı başta olduğu gibi burada da 

orkestra, Santuzza’nın yakınma melodisini tüm parlaklığıyla yeniden duyurur ve 

uvertür bu noktada sona erer. 

 

Şekil 2 Serenattan hemen sonra, Santuzza ile Turiddu’nun tartışma sahnelerini 

simgeleyen tema. 

 

Santuzza’yı simgeleyen ana tema, ilk olarak genç kızın sahneye ayak bastığı anda, 

orkestradan duyulur. Bu tema oldukça kısa, ama alabildiğine anlamlı bir motif olma 

niteliğini taşır ve son derece üzgün bir ruh yapısını yansıtacak güçtedir. Tema, her 

şeye rağmen genç kızın, kırılan gururunu, tertemiz aşkını sonuna kadar savunmaya 

kararlı olduğuna da tanıklık eder. Böylesine duygulu bir hayatın çeşitli belirtileriyle 

Santuzza’nın tüm melodilerinde karşılaşılmaktadır. 
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Bu bir perdelik eserin en çok dikkati çeken yönü, duygulu iniş çıkışların olağanüstü 

niteliğidir. Eserin dramatik aksiyonda zirveleşmesi, Santuzza’nın, Turiddu’nun 

Lola’nın arkasından kiliseye girme isteğini zorla önlemesiyle başlar; çünkü genç kız, 

her şeye rağmen Turiddu ile bir kez daha görüşmekte kararlıdır. Ama Santuzza’nın 

bu karşılaşmayı izleyen son yalvarışı da işe yaramaz ve Turiddu’nun Santuzza’yı 

bütün gücüyle itip yere yıktığı anda, eserin dramatik aksiyon bakımından en son 

noktaya ulaştığı görülür; işte bu nokta, Santuzza – Turiddu ilişkisinin kesinlikle 

koptuğu noktadır. 

 

Bu sahnenin akışı içinde, aşırı istek, tutku, yalvarış, sevgi, hatta lanet türünden 

faktörlerin yan yana yer aldığı görülür. Eserin başında ilk olarak orkestranın 

duyurduğu tutku teması, yine burada Santuzza partisinde gerçek anlamını bulmakta, 

Santuzza’nn sesinden yansıyan lanet motifi, orkestra yapısı içinde, gitgide daha da 

hacimleşen bir coşup taşmaya dönüşmektedir. 

 

“Cavalleria Rusticana” operasında yer alan kalabalık halk sahneleri de dramatik 

yönden büyük önem taşır; çünkü bu sahnelerdeki kadın ve erkek grupları, iki ayrı 

koro halinde uzaklarda kaybolmaya başlamadan önce, ansızın birleşik bir koroya 

dönüşmektedir. 

 

Bir perdelik opera olmasına rağmen müzikli-dram literatürünün en önemli eserleri 

arasında yer alan “Cavalleria Rusticana”da zaman zaman karşılaşılan lirik 

sahnelerde, Mascagni’nin, eşine az rastlanır bir duyarlılığı dile getirmiş olduğu 

açıkça görülür. Bu eserde karşılaşılan Mascagni’ye özgü lirizmin en güçlü iki 

örneğinden biri, dinleyeni son derece etkileyen kilise sahnesi, öbürü de sırf orkestra 

için yazılmış olan ve aşırı bir duyarlılığı yansıtan intermezzo bölümüdür.16 (Bkz.: 

Şekil 3) 

                                                 
16. Ahmet Say: Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2000. 
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Şekil 3 İntermezzo, herşeye rağmen Santuzza’nın kırılan gururunu, temiz aşkını 

sonuna kadar savunmaya kararlı olduğunu gösterir. 

 

Mascagni bu eseriyle, İtalyan opera dünyasının 19. Yüzyılın sonundaki en gürültülü 

yeniliklerinden biri olan Verismo akımın yayılmasından sorumlu olmuştu. Her ne 

kadar Mascagni’nin daha sonra yazdığı eserler için aynı coşkuyu göstermese de 

Verdi, Cavalleria Rusticana önünde eğilenlerin hepsi adına şöyle demişti: “ O çok 

büyük bir yetenek ve çok etkili bir türü keşfetmiştir: ‘Kısa Operaları’ ”. Aslında belki 

de Cavalleria Rusticana’nın bütününde Verismo’dan daha çok pastoral unsurlar 

vardır, belki de yeni bir estetik anlayışa doğru bir hamleden çok, Mascagni’nin 

kaybolmuş bir masumiyeti içeren bir dünyayı tekrar yakalamayı çalıştığını düşünmek 

mümkün değil midir? 1887’de, operayı bestelemeden birkaç sene önce, Wagner 

hakkında “tüm üstatların Papa’sı” diye yazmıştı ama bu düşünceleri değişmişti. 

Wagnerizm’in yolunda gitmek yerine, geleneksel İtalyan operasının değerlerinin 

özlemini çekmiş, nağmeli melodiler, en basit formdaki aryalar ve korolar üzerinde 
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yoğunlaşmıştı. Olasılıkla Cavalleria Rusticana’yı ilk dinleyen seyirciler de böylesine 

olağanüstü bir etki bırakmasının nedeni de; bu eserde seyircilerin geleneksel 

operanın değerlerinin “hakim olan müzikli dramaya, İtalyan opera dünyasına bile 

sızan Wagnerci teoriler” e karşı yeniden ortaya konduğunu hissetmeleriydi. 

 

Mascagni, kendinden önceki, çağdışı kalan ve daha yapmacık bestecilerin onlarca 

yıldır yaptığı gibi, konuşma şeklindeki reçitatif ve şarkıyı karıştırmaya 

kalkışmamıştı. Tersine operası, konuşma şeklindeki reçitatiflerin en sadeleri 

tarafından birleştirilmiş çeşitli tür ve nitelikte parçaları içerir. Bazen Alfio’nun, koro 

nakaratı olan beyit formundaki bir arya ile giriş yapması gibi, realistik olduğunu 

iddia eden müzikli dramı bir kenara bırakın, daha çok operettaya yakınlaşırız.17 

 

4.2.2. Ruggiero Leoncavallo (1858-1919)  
 

Çoğunluğu müzikli sahne eseri olmak üzere pek çok eser vermiş olan Leoncavallo, 

yalnızca iki perdelik “I Pagliacci” operasıyla dünya çapında üne kavuştu. Bunu takip 

eden yıllarda, “I Medici”, “Chatterton” ve “La Bohéme” adlı operaları sahnelendi, 

ama başarıya ulaşamadı. Bestecinin diğer bir özelliği; operalarının librettolarını 

kendisinin yazmasıydı. Bu yeteneğiyle, zamanın diğer libretto yazarları arasında 

saygın bir yere sahip olmuştur. 

 

Ruggiero Leoncavallo, “I Pagliacci (Palyaçolar) operasının hem librettosunu, hem de 

bestesini beş ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladı. Niyeti; eserini Cavalleria 

Rusticana’nın kazandığı Sonzogno yarışmasına sokmaktı ama olmadı, opera 

yarışmaya kabul edilmedi. Yarışmaya katılacak operaların kısa olmaları yanı sıra, bir 

perde olarak tertiplenmiş bulunmaları da gerekiyordu. Oysa Pagliacci iki perdeydi. 

Opera yarışma dışı bırakılmasına rağmen, sadece librettoyu okuyan Sonzogno, 

gerçek yaşamdan alınan konuyu ilginç buldu. Böylesine etkileyici ve dramatik bir 

                                                 
17 David Kimbell, a.g.e. 
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konunun, müziği ne olursa olsun başarılı olacağını ve Mascagni’nin operasını 

görmek için koşuşan halkın, bunu da aynı ilgiyle karşılayacağını düşündü.18 

 

“I Pagliacci” nin ilk temsili 21 Mayıs 1892 günü Milano’daki Teatro del Verme’de 

yapıldı ve çok başarılı oldu. Onu izleyen temsillerde de aynı başarıyı sürdürdü ve 

kısa sürede “Cavalleria Rusticana” ile birlikte, aynı akşamın programı içerisinde 

sahnelenmeye başladı. Bu uygulama bugüne kadar devam etmektedir. 

 

Opera eleştiricisi Joseph Gregor, “I Pagliacci” operasında, konunun Leoncavallo 

tarafından gerçek bir olaydan alınarak, son derece başarılı bir biçimde librettoya 

dönüştürülmüş olduğunu söyler. Zaten Leoncavallo, eserin daha başındaki prolog (ön 

konuşma) da, “I Pagliacci” operasıyla neye değinmek istediğini açıkça anlatmış, 

böylece Verismo türünün gerçek yorumu, bestecinin şu cümlesinde olduğu gibi dile 

getirilmiştir: “Bugün artık şair, hayatın korkunç, tüyler ürpertici gerçeklerini 

cesaretle bulup ortaya koymakla yükümlüdür!”19 

 

Ruggiero Leoncavallo’nun bestelediği diğer operaları ise şunlardır: “I Medici” 

(1893), “Chatterton” (1896), “La Bohéme” (1897), “Zaza” (1900), “Maia” (1910), 

“Gli Zingari” (1912), “Edipo Re” (1920). 

 

4.2.2.1. “I Pagliacci” Operası 
 

“I Pagliacci” nin konusu, bir oyun-içinde-oyunda işlenen cinayetle ilgilidir ve gerçek 

yaşamdan bir dramı aktarmaktadır. Libretto, Leoncavallo’nun çocukluğunda yer alan 

gerçek bir cinayet olayı üzerine oluşturulmuştu. Babasının yargıç olarak görev 

yaptığı Montalto’da işlenen bu cinayette, gezici tiyatro trupundan bir aktör, oyun 

sırasında karısını gerçekten öldürmüştür.  

 

I Pagliacci operasının rol dağılımı ile konusu ve incelenmesi aşağıda açıklandığı 

gibidir: 
                                                 
18 Sabri Şatır, a.g.e. 
19 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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Canio, gezginci bir oyun trupunun başı (tenor) – Nedda, Canio’nun eşi (soprano) – 

Tonio, oyuncu (bariton) – Beppo, oyuncu (tenor) – Silvio, genç bir köylü (bariton) – 

Kadın ve erkek köylüler, çocuklar, mızıkacılar. 

Olay, 15 Ağustos 1865’te, İtalya’nın Calabria bölgesindeki Montalto köyünde 

geçmektedir. 

Prolog: Orkestra eserin uvertürünü çalarken, Tonio prologu sunmak üzere perdenin 

arasından ortaya çıkıp seyircileri selamlar, akşama verilecek oyunun anlamını 

yorumlar ve palyaçoların küçümsenmesinden yakınır; şimdiye kadar sahnede 

duyulan ağlama ve inlemelerin, rol gereği hep yapmacık, hep uydurma davranışlar 

olduğunu söyler ve akşama oynanacak oyunla, gerçekten olmuş bir olayın, hatta 

korkunç bir gerçeğin sunulacağını halka duyurur; yalnız zenginlerin değil, gezginci 

palyaçoların, soytarıların bile, duyguyla dolup taşan bir kalbe sahip olduklarını 

anlatır; “Biz hepimiz şu dünyanın ışığında yaşarız; gün gelecek, zengini de, yoksulu 

da o ışıkta can verecek!”, “Haydi, oyun başlasın!” der ve perdenin arkasına çekilir. 

 

Birinci perdede: Köyün önündeki meydan görülür. Bir merkep arabasına binmiş olan 

palyaçolar, köy halkının alkışları arasında sahneye gelirler. Büyük bir davula vurarak 

halkın ilgisini kendine çeken Canio, akşama onlara en iyi oyuncularını sunacaklarını 

müjdeler. Oyuncular arasında daha çok alay konusu olan Tonio, arabadan inmek 

isteyen Canio’nun eşi Nedda’ya yardım ederken, kıskanç Canio Tonio’yu öfkeyle 

tokatlar. Bu durum karşısında köylüler ve çocuklar, Tonio’yu alaya alırlar; o da 

Canio’dan intikam alacağını söyleyerek, oradan ayrılır. 

Köylüler, Canio’yu içkiye davet ederler; o da Beppo ile birlikte daveti kabul eder, 

Tonio’yu da çağırır ama Tonio, onlara bir bahane sürerek katılmaz. Köylülerden biri, 

Tonio’ya takılmak ister ve Nedda’dan uzak olmamak için orada kalmak istediğini 

şaka yollu söyler. Bu şaka Canio’nun kafasını bulandırır; Canio, bu işlerin şakaya 

gelmediğini, akşamki oyunda kendisinin Colombina’nın (Nedda’nın) aldatılan kocası 

olan palyaçonun rolünü oynamaktan sorumlu olduğunu söyler ve gerçek hayatta 

kadın yüzünden karşılaşacağı ihanetin ancak kanla temizleneceğini, kadın 

bağlılığının kutsal olduğunu, onun için eşine kimsenin yan bakmamasını, eşinden 

gelecek ihaneti gözünü kırpmadan kanla temizleyeceğini sözlerine ekler. Bu sözleri 

işitmiş olan Nedda, huzursuz olmuştur. Canio, eşini çok sevdiğini söyleyerek onu 
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öper. Herkes uzaklaşırken, Nedda yalnız kalmıştır. Yaşadığı gizli aşkı düşünerek, 

aryasını söyler (“Oh! Che volo d’augelli…”) (“Ah! Ne uçar bu kuşlar…”). 

Birdenbire Tonio görünür, Nedda’nın eşini aldattığını sezmektedir. Nedda’yı seven 

Tonio, bu durumdan yararlanıp, ona aşkını açıklar; ama Nedda onunla dalga geçer. 

Tonio, onu öpmeye kalkışınca, Nedda eline geçirdiği kamçıyla ona vurur. Tonio, 

intikam için yemin ederek uzaklaşır. 

Sahnede, Nedda’nın asıl sevgilisi genç köylü Silvio görünür. Nedda, ona dikkatli 

olmasını söyler; Silvio ise Nedda’ya birlikte kaçmayı teklif eder ve bu teklifini ona 

zorla kabul ettirir.  Birbirlerine sarılan çift, söyledikleri düette; yaşadıkları aşkı ve 

birlikte kaçmayı anlatırlar (“E allor perche di tu m’hai stregato…”) (“Peki, beni 

neden büyüledin o zaman…”). Onların bu şarkısını gizlice dinleyen Tonio, koşup 

gider ve eşinin ihanetini kanıtlamak için Canio’yu oraya getirir. Canio ansızın ortaya 

çıkar, ama Nedda aşığını ele vermez. Canio, karısının yalvarışlarına kulak asmadan, 

elinde bir bıçakla Silvio’nun peşine düşer, ama onu ele geçiremez. Bu defa bıçakla 

Nedda’ya yönelir; ama onu Beppo önler. Tonio, karısının aşığını er geç bulup 

meydana çıkaracağını Canio’ya vaat eder, çünkü ortadan kaybolan aşığın, akşamki 

oyunu seyretmek için mutlaka oraya geleceği, iki sevgilinin, durumu halleriyle nasıl 

olsa belli edecekleri düşüncesindedir. Korkunç bir ruhsal bunalım içinde kıvranan 

Canio ise, tam o sırada başlayacak olan dramda palyaço rolünü oynamak üzere 

hazırlığını yapar ve zoraki bir gülüşle seyircilere: “Giy kostümünü, boya suratını! 

İnsanlar buraya gülmek için para veriyorlar. Gül Palyaço!” diyerek, aryasını söyler. 

 

Canio’nun aryasındaki sözlerin içeriği ve anlamı – “Vesti la giubba…” 

 

Recitar! Mentre preso dal delirio,   Rol yapmak! Aklım başımda değilken, 

non so piu quel che dico,   artık bilmiyorum ne dediğimi,  

e quel che faccio!    ve ne yaptığımı!  

Eppur e d'uopo, sforzati!     Ve şimdi tam zamanıdır, kendine  

      gelmenin! 

Bah! Sei tu forse un uom?    Pöh! İnsan mısın ki sen? 

Tu se' Pagliaccio!    Sen palyaçosun!  

Vesti la giubba,     Kostümünü giy, 
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e la faccia in farina.    ve yüzüne pudranı sür. 

La gente paga, e rider vuole qua.    İnsanlar para ödüyorlar, gülmek isterler. 

E se Arlecchin t'invola Colombina,   Eğer Arlecchin Colombina’dan  

      uzaklaşmanı isterse,  

ridi, Pagliaccio, e ognun applaudira!  gül, palyaço, herkes alkışlayacaktır! 

Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto; dönüştür kahkahaya sancılarını, acılarını; 

in una smorfia il singhiozzo    oyuna dönüştür hıçkırıklarını 

il dolor, ah!     acını, ah! 

Ridi, Pagliaccio,     Gül, palyaço,  

sul tuo amore infranto!   paramparça olmuş sevdana! 

Ridi del duol, che t'avvelena il cor!  Gül acılarına, yüreğini zehirleyen! 
 
 

İkinci perdede: Beppo, Tonio’ya davulla eşlik ederken, köy halkını oyunu izlemeye 

çağırmaktadır. Nedda ise, Colombina rolünün gerektirdiği kılığa girmiş olarak, para 

toplamak için dolaşmaktadır. Oyunu görmeye koşan halkın arasında genç köylü 

Silvio da vardır; Silvio Nedda’yı gizlice randevuya çağırır. O sırada, klasik İtalyan 

komedisi olan “Colombina ile Arlecchino” oyunu başlar; Arlecchino rolünü Beppo 

oynamaktadır. Arlecchino, sevgilisi Colombina’ya bir serenat söyler (“O Colombina, 

il tenero Fido Arlecchino…”) (“Ey Colombina, zarif dostu Arlecchino’nun…”). 

O sırada Colombina, eşi evde olmadığı için Arlecchino’ya yanına gelmesi için 

pencereden el sallarken, Taddeo (Tonio), elinde bir sepetle kapıdan içeri girer ve 

güzelliğine hayran olduğu Colombina’ya aşkını açıklar; ona aklı başından gitmiş 

halde bakakalmıştır. Böylece Tonio, oyundaki palyaço rolünü oynayacağı yerde, 

gerçek hayatta duyduğu tutkuya kapılmıştır. Taddeo, Colombina’dan yüz bulamaz. 

Pencereden içeri giren Arlecchino, Taddeo’ya yaklaşır ve onu kapı dışarı eder. 

Colombina ile Arlecchino yemek için masaya otururlar. Arlecchino, ufak bir şişeyi 

Colombina’ya vererek, yatmadan önce eşine içirdiği takdirde, rahatça 

kaçabileceklerini söyler.  Tam o sırada Taddeo, palyaçonun (Canio’nun) eve girmek 

üzere olduğunu haber verir. Arlecchino pencereden kaçarken, Colombina ona, gerçek 

sevgilisi Silvio’ya bir gün önce kocasından korkup kaçarken söylediği sözleri, bu kez   

rol gereği söyler. Canio, eşinin bu sözlerini duyunca, gerçek olayı hatırlayarak 
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çılgına döner ve oynadığı oyunu unutarak gerçek hayata dönüverir. Nedda, onu 

tekrar oyuna çekmeye boş yere uğraşır; palyaço (Canio), Colombina’dan aşığının 

kim olduğunu söylemesini ısrarla ister. Sahnede deli gibi bağırıp çağıran palyaço, 

artık oyunun palyaçosu değil, gerçek hayatın Canio’sudur. Canio, eşinin ihanetini 

yüzüne vurur; onu lanetler ve ona elinden kurtulamayacağını söyler. Bütün bunlar, 

rolün gereği sanılır ve halk sahneyi çılgınca alkışlar. 

O sırada sahne arkasında duran Beppo, yaklaşmakta olan faciayı sezmiş, ama araya 

girmesine Tonio engel olmuştur. Canio, sahnede daha da hiddetlenerek, Nedda’yı 

sevgilisinin adını vermeye zorlar; ama Nedda, her ne pahasına olursa olsun 

sevgilisinin adını vermeyeceğini kesinlikle söyler. Canio, masanın üzerindeki bıçağa 

el atarken, Nedda, halkın arasına karışıp kurtulmanın yolunu arar; ama bunu 

başaramaz. Canio onun kaçmasına engel olur ve Nedda, sırtına yediği bıçakla yere 

düşer. Genç kadının ölürken Silvio’yu çağırması, aşığının kim olduğunu belli eder ve 

o da Canio’nun bıçağıyla can verir. Canio, tek kelime söylemeden teslim olur. Tonio 

ise heyecandan ne yapacağını bilemeyen halka döner ve “Güle güle! Komedi bitti!” 

der ve perde iner (Resim 2). 

 

Resim 2  Son sahneyi gösteren bir resim. 
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Ruggiero Leoncavallo’nun, Verismo türünün en özgün eserlerinden biri olarak 

bestelediği “I Pagliacci” operası, müzikli-dram sanatının zamanla elde ettiği tüm 

incelikleri kapsayan bir yaratıştır. Çok bilgili bir sanatçı olduğuna kuşku olmayan 

Leoncavallo, bu eserde, Verismo türünün gerektirdiği aşırı gerçekçiliği, Pietro 

Mascagni’den hiç de aşağı kalmayacak oranda değerlendirmiştir. Eserin partisyonu, 

büyük bir ustalıkla işlenmiştir. Melodik kuruluş ile orkestral doku ve koro partileri, 

eseri tam bir uyum içinde, bir bütüne dönüştürmüştür. Melodi oluşumlarındaki 

hareket ve incelik, orkestral kuruluştaki üstünlük, koro partilerindeki düzenli akım, 

yaratışın tümüne orijinallik vermektedir. 

 

Eserin başındaki prolog, vokal ve enstrümantal bir kuruluşun ortak bileşimidir. 

Tematik gücün gelişiminde, müziğe yansıyan psikolojinin büyük rolü olmuştur. 

Baştaki ana temanın görülmemiş bir canlılıkla ortaya çıkışı, seyirciyi, gezginci 

komedyacıların arasına bir anda çekip götürecek güçtedir. Eserin, Canio’nun 

ağzından “Gül palyaço!” (Ridi pagliaccio!) sözleriyle dökülen ikinci teması, acıyla 

yanıp tutuşan ruhsal bir protesto niteliğindedir ve yine aynı tema, operanın akışı 

içinde, psikolojik bir değişimin etkisi altında, kıskançlık, nefret ve intikam motifine 

dönüşür. Olağanüstü bir yumuşaklıkta beliren üçüncü tema ise, eserin çeşitli 

pasajlarında zaman zaman duyulan aşk motifini taşır. 

 

“I Pagliacci” operasında yer alan “Colombina ile Arlecchino” oyunu ise, eserin tümü 

içinde kendine göre özelliği olan bir bölümdür ve özgün bir dans havası içinde 

işlenmiştir. 

 

Özellikle 20. Yüzyıl’dan bu yana, müzikli dram ya da trajedilerde, müziğin sahneye 

yalnızca eşlik etmesi anlayışından vazgeçilmiş, olayın librettosundaki sözlerle 

yapılan edebi yorumu, müziğin sembolik anlatım gücüne aktarılmıştır; Verismo 

bestecilerinin tümü, bu prensibin gerçekleşmesine geniş ölçüde önem vermişlerdir. 

Onun için Pietro Mascagni’nin “Cavalleria Rusticana” operası gibi, Leoncavallo’nun 

“I Pagliacci” operası da, olayları, müziğin salt gücüyle anlatır. Bu nedenle de eser, 

gerçek anlamda müzikli bir dram gibidir. Nitekim “I Pagliacci”  operasının, birinci 

perdesindeki Colombina-Taddeo sahnesinde duyulan vals ölçüsündeki serenat, bu 
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sahneyi, müzikal anlatım gücüyle, oldukça gülünç bir parodiye dönüştürmüştür; ama 

yine aynı sahneden alınmış bazı melodi figürlerinin işlenmesiyle elde edilen 

sembolik yorum, eserin kısa bir süre sonra ulaşacağı dramatik atmosferi, seyirciye 

önceden ulaştırabilen müzikal bir tablonun doğuşuna yol açar. Daha sonraki 

Colombina-Arlecchino sahnesinde ise, eser, bir dans müziğinin etkisiyle yeniden 

komedya havasına bürünür. Esasen bu sahnede, mutsuz palyaço bile, ister istemez 

komedya havasına ayak uydurmak zorundadır. Ama çok geçmeden, palyaçonun 

ruhunu kemiren acının kara bulutları ansızın etrafı sarıverir; kendini tutamayan 

palyaçonun feryadı her yanı sarar; orkestranın vahşice çığlığı, komedya atmosferini 

bir anda gölgeler. Colombina’nın, durumu değiştirme çabası da işe yaramaz ve 

palyaço (Canio), Colombina’nın bu tutumuyla alay eder; kendini tutamaz ve oyun 

kanla biter.20    

 

İtalyan Verismosu’nda, Romantizm’den uzaklaşarak Realizm’i benimseyen 

operaların bir ya da iki perdelik kısa eserler olması ilginçtir. Bunun nedenini Paul 

Henry Lang şu şekilde açıklar: 

 

“  ‘Gerçek’ ve dolayısıyla verismo büyük parola olmuştu. İsminden de anlaşıldığı 

gibi, veristik dramın amacı aynen-yaşam gerçekliği idi ve özellikle müzikal alanda, 

aksiyon halindeki ham içgüdüleri ve tutkuları, işlemeksizin ve engellemeksizin, 

süslemeye ve yumuşatmaya tabi tutmadan yansıtmaya çalışıyordu. Taraftarları, 

insanların semboller, kuklalar ya da azizler haline getirilmelerini çok sıkıcı 

buluyorlardı, fakat sanatta doğruyu elde etmek için gerçeğe benzerliğin zorunlu 

olmadığını unutuyorlardı… Şiddet ve ani ölüm umut verici konulardır, ama yine de 

hayal gücünü harekete geçirmek için verismonun cüretli yöntemleriyle ele 

alınmamalıdırlar; aranan konu olan cinsiyetler arasındaki kanlı çarpışmaları uygun 

müzikle uzun süre devam ettirmek her zaman kolay değildir; bir perdelik operaların 

nedeni işte budur. Dram yoğunlaştırılır ve ön hazırlıklar yapılmaksızın felakete 

ulaşılır; bir tek ortam, bir tek ruh hali, bir tek durum ve bir tek perde vardır,  

izleyicinin içine sokulduğu havadan kurtulmasını sağlayacak ara yoktur. (Pagliacci 

                                                 
20 Daniéle Pistone: Nineteenteh – Century Italian Opera from Rossini to Puccini, çev. E. Thomas 
Glasow, Amadeus Press, y.y. , 1995. 



 31

ismen iki perde olmakla beraber, bunların arasındaki perde Cavalleria’daki 

intermezzodan daha fazla bir şey ifade etmez.) Bu bir perde tahdidi, zira bir perdelik 

bir opera, büyük dramın bütünlüğünü ender olarak ortaya çıkarabilir; bize sadece 

yaşamın bir parçasını ya da bir açıdan görülen yaşamı verir. Böyle bir dramdaki 

erkekler ve kadınlar dışarıdan gelirler ve oyunun içerisine, çatışmaya hazır bir 

vaziyette girerler, aralarındaki ilişkiler çapraşık değildir. Buna uygun olarak, gerek 

yapı gerekse diyalog son derece basit bir şekilde düzenlenmiştir. Müfrit verist opera 

bestecileri ne zaman olgun bir üç perdelik eser yaratmaya kalkıştılarsa başarılı 

olamadılar, dramatik devamlılığı koruyarak akla uygun bir doruğa erişemediler. 

Farklı düzeylerde de olsalar Bizet ve Puccini başarılı oldular; çünkü onların müzikal 

kişiliklerinin sadece bir safhasıydı natüralizm; temelde dramatik lirizme dönüktü her 

ikisi de ve gerçeklikle romantizmi birleştirebilmişlerdi. Fakat Puccini tam bir verist 

opera olan Il Tabarro’yu yazdığında bu da bir perdelik oldu. Leoncavallo ise 

buffa’nın ölmez ruhuna dönmeyi denediği zaman sadece berbat operalar meydana 

getirdi…”21    

 

Verismo akımının ilk yapıtları olan “Cavalleria Rusticana” ile “I Pagliacci” 

operalarında, artık bel canto, yani süslenerek söylenen arya kalkmış, yerine reçitatif 

ile arya arasında bir söyleme biçimi olan ve asıl temayla işlenmiş bölümlere 

ayrılmadan, bağımsız bir ezgi olarak akıp giden bir biçimde söylenen arioso 

kullanılmıştır. Orkestra eşliği, zengin renklerle dolu bir armoni ve çalgı biçimiyle 

oluşturulmuş, yer yer ana temanın anımsatıldığı melodilerle bezenmiştir. Anlaşıldığı 

üzere, İtalyan Verist besteciler, her ne kadar Wagner’in etkisinden kurtulmaya 

çalışmışlarsa da, Wagner müziğine benzer özellikleri, operalarında görmek 

mümkündür. 

Operalarda, perde açıkken orkestranın çaldığı ara müziği olan intermezzo lar da yine, 

gerçekçi opera bestecilerinin sık başvurduğu anlatım aracı olmuştur.       

 
 

 

                                                 
21 Sabri Şatır, a.g.e. 
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4.2.3. Giacomo Puccini (1858-1924) 

 
Müzisyen bir aileden gelen Puccini, sanatında farklı ülkeleri gezip, oraların 

kültürlerini yaşamaktan ve değişik anlatım türlerini değerlendirmekten zevk almış, 

eserin birinden diğerine geçişi kolayca sağlayabilmiş bir yaratıcıdır. Eserleri 

Uzakdoğu ile Batı arasındaki köprünün temeli olma niteliğini taşırlar. 

 

Puccini’nin, kendinden önceki dönemin bestecisi olan Giuseppe Verdi (1813-1901) 

ile olan bağı, eserlerinde kendini belli eder. “Il Travatore” den “Tosca” ya, “La 

Traviata” nın fahişesinden “La Bohéme” in Mimi’ sine, “Aida” nın Doğu 

motiflerinden egzotik “Madama Butterfly” a ve “Turandot” a, “Falstaff” ın komedi 

unsurlarından virtüözce konuşmalar olan “Gianni Schicchi” ye uzanan güçlü bağlar 

vardır. 

 

Puccini’nin bestelerindeki temaların tekrarından, bunların orkestral yorumlarındaki 

güce kadar her şey eşsizdir. Armonileri her zaman ilgi çekicidir ve devamlı bir 

gelişme gösterir. Puccini, Verismo’dan çok şey öğrendiği gibi, aynı zamanda da, 

George Bizet’nin dramatik ve klasik anlamdaki kapalı formalarından ve Jules 

Massenet’nin zarif bir duygusallık içinde olan lirizminden de çok şey öğrenmiştir. 

Besteci aynı zamanda, gelişen müzik sahnesini de oldukça dikkatli incelemiş, bir 

Empresyonist (İzlenimci) olan Claude Debussy’yi (1862-1918) yakından 

incelemiştir.  

 

Puccini’nin operalarında dikkat çeken bir başka özellik ise; dünya yüzündeki dişi 

öğeyi; yani kadını, genellikle baş karakter olarak seçmiş ve acı çekmeye mahkum 

etmiştir. Örneğin, hiç erkek sesi olmayan “Sour Angelica”da (Rahibe Angelica), bize 

bir rahibenin trajedisini sunmaktadır.  

 

Puccini’nin ilk dönem operalarından “Le Villi”, “Edgar” ve “Manon Lescaut”, 

Realist akıma kapılmamış, Romantik türden eserlerdi. Bestecinin başarısını 

gerçekleştiren ve esas Verismo’ya yöneldiği ilk operası “La Bohéme” dir. Bu opera 
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ile onu izleyen “Tosca”, “Madama Butterfly” ve “La Fanciulla del West”te, 

Realizm’i Romantizm ile bir arada kaynaştırmıştır.22 Puccini, 1907 de gittiği New 

York’ta, David Belasco’nun “Altın Batı’nın Kızı” adlı oyununu izler ve İtalya’ya 

dönüşte hemen librettosunu ısmarlar. Belasco’nun dramı, Puccini’nin isteğine göre 

yeniden düzenlenir ve böylece “La Fanciulla del West” operası doğar. Bu yapıtta, 

Puccini’nin diğer operalarında benzeri görülmeyen bir kadın kahraman vardır; 

Minnie, yüzü hiç gülmeyen, altın arayıcılarıyla düşüp kalkan ve insanlara İncil 

okuyan bir kadındır. Bu operadan yedi yıl sonra bestelediği, üç perdelik “La 

Rondine” operası, bazı sert sahnelerine rağmen, daha çok operete benzer. Puccini, 

sadece “Il Tabarro” operasında sert bir Gerçekçilik elde etmiştir. Fakat besteci, 

Realizm’e yöneldikten sonra da Romantik yönünü terk etmeyecek ve Realizm onda, 

Romantizm ile bir arada yaşayacaktır. Nitekim “Suor Angelica” operasıyla Puccini, 

ilk dönem operalarının Romantizm’ine dönerek, aşırı duyarlılıktan beslenen bir 

anlayışı yeniden benimsemiş, lirik atmosferi yeniden tazelemiştir. “Gianni 

Schicchi”de ise, aryalardaki ince ve zarif lirizmin yanı sıra, bestecinin ilk ve son 

müzikli-komedi eseri olma niteliğini taşır. Puccini’nin müzikli-dram alanında yazdığı 

eserlerin sonuncusu olan “Turandot” operasında, Uzakdoğu atmosferini ve “beş ton” 

(pentaton) dizisini, “Madama Butterfly” operasına göre daha çok kullanmıştır. Bu 

eserinde de yine, Realizm’i ve Romantizm’i bir arada kullanmıştır.    

 

Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operası, librettosu Fransız yazarı Henry 

Murger’nin (1822-1861) “Scénes de la Vie de Bohéme” (Bohem hayattan sahneler) 

adlı eserinden esinlenerek, İtalyan librettistleri Giuseppe Giacosa ve Luigi Illica 

tarafından yazılmıştır. Aynı zamanda Puccini’nin bu operaya aktardığı kendi 

yaşamıyla ilgili anıları ile, Verismo akımına ayak uyduran bir operadır. Eser, Paris’in 

değişik sanat çevreleriyle ilgili hayatı zarif ve ince bir anlatımla yansıtarak, Parisli 

öğrencilerle şairlerin, sanatçı ve sanatseverlerin “bohem” hayatlarını olağanüstü bir 

üslupla dile getirir.23 

 
                                                 
22 Y.y. Opera Background Puccini, Verismo, and La Bohème, (çevrimiçi) 
http://www.operainfo.org/broadcast/operaBackground.cgi?id=3&language=1, 2006. 
23 G. Schirmer: La Bohéme, Opera Score Editions with the original Italian Text and the English 
Version by Ruth and Thomas Martin, y.y. , 1954. 
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“La Bohéme”deki Realizm, “Cavalleria Rusticana” ile “I Pagliacci”dekinden 

farklıdır. “Cavalleria Rusticana”daki ve “I Pagliacci”deki Realizm, temsil ettikleri 

akımın Romantizm’e karşı girişilen bir tepki olduğunu şuurlu bir şekilde ispatlamaya 

çalışırcasına karşıt uygulamalarla oluşturulmuştur. Duygusallığı, ideal duygu ve 

davranışları, kahramanlık, fedakarlık gibi nitelikleri yücelten Romantizm karşısında, 

“Cavalleria Rusticana” ve “I Pagliacci”deki Realizm, yaşamın sert ve acımasız 

yönlerini yansıtan konulara eğilmiştir. Gerçekçilik, opera sahnesine, aşağı sınıf 

halkının yaşamının temsil edilmesi şeklinde uygulanmıştır… Puccini ise, 

karakterlerini burjuvaziden, orta sınıftan seçmiştir. Ondaki Realizm’de, 

Romantizm’e karşı bir tepki olma unsuru yoktur. Onunki ılımlı, Romantizm’e karşı 

sırtını çevirmeyen, onunla karışmış olan bir Realizm’dir. Ne de olsa insanlar, 

Romantik yönleri daima var olan, gerçeklerden uzaklaşmaya ve kaçmaya zaman 

zaman ihtiyaç duyan, duygularının hakim olduğu anları bulunan varlıklardır… “La 

Bohéme”de, o güne kadar Romantik operada canlandırılan ve gerçeküstü, ideal gibi 

sıfatlarla nitelendirebileceğimiz yüceltilmiş aşklardan daha değişik, halkın yakını 

olan dünyada görülen, izleyicinin kendisinin dahi başından geçebilecek bir aşk 

canlandırılıyordu.24 Puccini, operalarındaki kahramanlarını, kaderlerini kontrol etme 

ya da değiştirme yetisinden yoksun olan figürler olarak belirlerdi. Örneğin; “La 

Bohéme”de Mimi ve Rodolfo’nun  aşkı, Mimi’nin hastalığı ve Rodolfo’nun 

yoksulluğundan dolayı yaşanamamıştır. Fakat Realizm, operalarda kısa soluklu bir 

hareketti; Puccini’nin operalarında ve genel olarak sanatta olayların gerçekçi ve 

objektif olarak, sınırlı artistik stille açığa vurulması fikrine dayanıyordu.  

 

Puccini’nin “La Bohéme”inde dikkat çeken bir başka özellik ise, bir operanın hakikat 

ve inanırlığını arttırmak için, popüler veya geleneksel melodilerin katılmasıdır. 

İtalyan eleştirmenler bunu “ambientismo” olarak adlandırırlar. Burada istenilen; 

dekoru, müziğin içine yerleştirmektir. Konunun geçtiği ortamın akla getirilmesi, 

bestecinin en önde gelen hedeflerindendir. Verismo yazarlarının, hikayelerinin 

geçtiği yerleri, kesin bölgesel tasvirler ve ayrıntılarla canlı bir şekilde yaratmada 

ısrarlı olmaları, tüm Verismo bestecilerine çekici gelmiş ve benzer şekilde tepki 

                                                 
24 Y.y. Giacomo Puccini: Opera's last great 1858-1924, (çevrimiçi) 
http://www.azstarnet.com/public/packages/reelbook/153-4037.htm, t.y. 
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göstermişlerdir. Fakat bu bestecilerden hiçbirisinde bu özellik, Puccini’deki kadar 

belli değildir. Puccini ile birlikte ortam, oyunun ayrılmaz bir parçası olmuş, büyük 

bir istekle işlenerek geliştirilmiş ve ayrıntılı bir şekilde verilmek için gösterilen itina 

sayesinde inandırıcı bir özellik kazanmıştır.25 

 

Giacomo Puccini’nin bestelediği operaları ise sırasıyla şunlardır: “Le Villi” (1884), 

“Edgar” (1889), “Manon Lescaut” (1893), “La Bohéme” (1896), “Tosca” (1900), 

“Madama Butterfly” (1904), “La Fanciulla del West” (1910), “La Rondine” (1917), 

“Il Trittico (üçlü eser): Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi” (1918), 

“Turandot” (1926). (Bu son operasını bitiremeden vefat ettiği için, sonunu Franco 

Alfano bestelemiştir.).  

 

4.2.3.1. “La Bohéme” Operası 

 
“La Bohéme” operasının rol dağılımı ile konusu ve incelenmesi aşağıda açıklandığı 

gibidir: 
 

Rodolfo, bir şair (tenor) - Marcello, bir ressam (bariton) - Colline, bir filozosof (bas) 

– Schaunard, bir müzikçi (bariton) – Benoit, ev sahibi (bas) – Mimi, bir dikişçi kız 

(soprano) – Parpignol, bir oyuncak satıcısı (tenor) – Musetta, Mimi’nin arkadaşı 

(soprano) – Alcindoro, Musetta’nın aşığı (bas) – Gümrük bekçisi (bas) – Öğrenciler 

– Genç kızlar – Halk – Satıcılar – Garsonlar – Erler – Çocuklar. 

Olay, 1830 yılında Paris’te geçmektedir. 

Birinci perdede: Sıkıntıları, endişeleri, alışkanlıkları, huyları ve zevkleri aynı olan 

dört arkadaş Monmartre’da eski bir evin çatı katında oturmaktadır. Perde açıldığında, 

camları buzlarla kaplı fakir döşeli bir çatı arası görülür. Ressam Marcello titreyerek 

tablosunu bitirmeye çalışmakta, şair Rodolfo soğuktan morarmış parmaklarıyla 

oyununu yazmaktadır. Marcello odadaki son tahta eşya olan iskemleyi de belki 

günlerden beri yanmayan ocağa atmak isterse de, Rodolfo oyununun perde perde 

yakılmasının daha doğru olacağını söyleyerek yerinden kalkar. 

                                                 
25 David Kimbell, a.g.e. 
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İçeri filozof Colline girer ve Noel gecesine rağmen veresiye alış veriş ettikleri 

bakkalın kapalı olduğunu üzüntüyle bildirir. Kurtuluşu müjdelemek müzikçi 

Schaunard’a kısmet olmuştur. Üç gün önce kaçık bir İngiliz’in papağına şarkı dersi 

vermek için angaje olmuş, parayı çabuk almak için flört ettiği hizmetçi kızın 

yardımıyla hayvanı zehirlemiş, ders parasına kavuşmuştur. Cebi para, elleri yiyecek 

ve şarapla doludur, ayrıca odun da getirmiştir. Yemeği çatıda yiyip Noel’i Café 

Momus’ta kutlayacaklardır. Dört arkadaş neşeyle ocağı yakıp sofrayı kurarlarken, ev 

sahibi Benoit girer. İki aydır biriken kira borçlarını istemeye gelmiştir. Dostlar adamı 

bir kızla gördüklerini, eğer borcu istemekte devam ederse karısına haber 

vereceklerini söyleyerek, kahkahalar arasında kapı dışarı ederler. Artık Café Momus’ 

a gitmemek için bir sebep kalmamıştır. Üç arkadaş çıkarlar. Rodolfo dergiye 

yazacağı kısa bir makaleyi bitirmek üzere evde kalır. Yazısını tamamlamak 

üzereyken, kapı çalınır ve şair yerinden kalkar. Kapıda fakir giyimli, soluk benizli 

güzel bir kız durmaktadır. Şamdanı sönmüştür, delikanlı kendi şamdanından mumu 

yakar ve kızın güzelliği karşısında büyülenir. Gitmesi için kapıyı açınca şamdan 

tekrar söner, kız telaşla anahtarını düşürür. Her iki genç karanlıkta anahtarı aramaya 

koyulurlar, bir aralık Rodolfo’nun eli kızın elini bulur, genç şair duygularını 

anlatmaya koyulur. 

 

Rodolfo’nun aryasındaki sözlerin içeriği ve anlamı – “Che gelida manina…” 

 

Che gelida manina!     Ne kadar soğuk şu minicik eller! 

Se la lasci riscaldar.     Isıtmama izin verseniz. 

Cercar che giova? Al buio non si trova.  Arayışınıza yardım etsem? Karanlıkta 

      bulmak zordur. 

Ma per fortuna e una notte di luna,   Neyse ki mehtaplı bir gece, 

e qui la luna l'abbiamo vicina.   Ve ay da hemen yanıbaşımızda. 

Aspetti, signorina,     Bekleyin küçük hanım, 

le dirò con due parole    size bir iki şey söyleyeceğim 

chi son, che faccio e come vivo.  kim olduğuma, ne yaptığıma ve nasıl 

      yaşadığıma dair. 

Vuole?      İster misiniz? 
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Chi son? Sono un poeta.                         Kimim ben? Bir şair. 

Che cosa faccio? Scrivo.                         Ne yapıyorum? Yazıyorum. 

E come vivo? Vivo.                          Peki nasıl yaşıyorum? Yaşıyorum işte. 

In poverta mia lieta                          Yoksulluğumdan memnunum 

scialo da gran signore              beyler gibi harcıyorum 

rime ed inni d'amore.                          aşk şarkı ve dizelerini. 

Per sogni, per chimere                         Düşler, canavarlar 

e per castelli in aria                          ve saraylar aslında hava cıvadan 

l'anima ho milionaria.              benim ruhum zengin. 

Talor dal mio forziere              Şimdi de kasamdan 

ruban tutti i gioielli                          tüm mücevherlerimi çaldı 

due ladri: gli occhi belli.                         iki hırsız: iki güzel göz. 

V'entrar con voi pur ora                         Tam da sizinle girdiler  

ed i miei sogni usati                          ve kullanılmış düşlerimi 

e i bei sogni miei                          ve en güzel düşlerimi 

tosto son dileguati.                          hemen kaybediverdiler.  

Ma il furto non m'accora,                        Ama hırsız beni üzemez, 

poiche vi ha preso stanza                        çünkü siz kaynağısınız 

la dolce speranza!                          tatlı umudun! 

Or che mi conoscete,                          Şimdi beni tanıyorsunuz, 

parlate voi. Chi siete?              siz anlatın şimdi. Kimsiniz? 

Via piaccia dir?                          Söylemek istemez misiniz? 

 
Ardından Mimi kendini tanıtır, yoksul ve zavallı hayatını açıklar (“Mi chiamano 

Mimi…”) (“Benim adım Mimi…”). Dışardan üç arkadaşın sesi duyulur, Rodolfo’yu 

beklemekte, sabırsızlanarak marş ritmiyle “Momus, Momus” diye bağırmaktadırlar. 

Rodolfo, Mimi’yi koluna alır ve Café Momus’a davet eder. Birlikte evden 

çıkarlarken perde iner. 

 

İkinci perdede: Noel gecesi Monmartre’da Café Momus’un önü. Etrafı her sınıfa 

mensup kalabalık halk kitlesi doldurmuştur. Rodolfo ile Mimi üç arkadaşın oturduğu 

masaya yaklaşırlar. Şair, kızı onlara tanıtır. Bu arada yanlarına satıcı Parpignol 
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yaklaşır, Marcello Mimi’ye, Rodolfo’dan bir hediye kabul edip etmeyeceğini sorar. 

Mimi gururla şapkasını gösterir. Şair, yeni sevgilisine Noel için almıştır. Bu sırada 

ressam Marcello’nun eski sevgilisi Musetta, yanında Alcindoro adlı bir zengin ile 

görünür. Musetta, yanlarındaki masaya oturmuştur. İki gencin ayrılmış olmalarına 

rağmen, birbirlerini hala sevdikleri anlaşılmaktadır. Aralarında, masadan masaya 

tartışma başlar. Musetta çapkınca pozlarla ve Marcello’nun kıskançlığı üzerine, ünlü 

cilveli aryasını söyler (“Quando me’n vo’soletta…”) (“Yalnız başıma 

yürüdüğümde…”) . Parça bitince, çığlıklarla ayağını sıkmakta olan ayakkabısını 

çıkarıp atar. Alcindoro’ya derhal yeni bir ayakkabı getirmesini söyler. Musetta, 

zavallı ihtiyar uzaklaşınca gençlerin oturduğu masaya koşar, eski sevgilisi, 

Marcello’nun kollarına düşer. Bu sırada Noel geçidi başlamıştır. Gençler gitmeye 

karar verirler, Musetta her iki masaya ait hesap pusulasının biraz sonra gelecek olan 

ihtiyar tarafından ödeneceğini söyler, hepsi kolkola geçide katılarak uzaklaşırlar. 

Alcindoro yeni bir çift ayakkabı ile döner, iki hesap pusulasıyla karşılaşır, bir 

iskemleye yıkılırken perde iner. 

 

Üçüncü perdede: Karlı bir şubat sabahı, gümrük karakolu ile ilerde küçük bir 

meyhane görülmektedir. Paris uyanmakta, sütçü, yumurtacı ve işçiler geçmektedir. 

Sahneye bitkin bir halde Mimi girer. Meyhaneden Musetta’nın sesi gelmektedir. 

Mimi garson kıza Marcello ile görüşmek istediğini bildirir. Marcello Mimi’yi içeri 

çağırsa da, kız onunla yalnız konuşmayı tercih eder. Mimi, Rodolfo’nun onu 

kıskanmakta ve üzmekte olduğunu anlatır. Aralarında başlayan bir tartışma, 

Rodolfo’nun evden çıkıp gitmesiyle sonuçlanmıştır. Marcello, bunlardan haberi 

olduğunu ve o sırada Rodolfo’nun meyhanede bulunduğunu bildirir, kendisiyle 

konuşacağını vaat eder.  Mimi bir ağacın arkasına gizlenir, Marcello içerden 

Rodolfo’yu çağırarak ona öğüt vermeye koyulur. Fakat Rodolfo’nun kararı kesindir, 

kıza verecek hiçbir şeyi, ne parası, ne eşyası, hatta ne de yiyeceği vardır. Üstelik 

Mimi hastadır ve ölümünden korkmaktadır. Bunları duyan kız sessizce ağlamaya 

başlar, öksürük nöbeti tutmuştur. Ağacın arkasından çıkarak sevgilisine yaklaşır, her 

ikisi de çaresizlik içindedir. İçerden Musetta’nın kahkahasını duyan kıskanç 

Marcello hırsla meyhaneye dalar. Yalnız kalan iki sevgilinin kederli veda düeti 

duyulur (“Addio, o dolce svegliare…”) (“Elveda ey tatlı uyanış…”). Bu sırada 
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Marcello ve Musetta görülür ve iki çift arasında zarif bir kuartet başlar. Rodolfo ile 

Mimi ayrılmamaya, bahara kadar beklemeye karar vermişlerdir. Kolkola yavaş 

adımlarla uzaklaşırlarken, perde meyhanede kavga eden Marcello ile Musetta’nın 

bağırmaları ve kırılan tabak sesleri arasında kapanır. 

Dördüncü perdede: Birinci perdedeki tavan arası. Rodolfo ve Marcello 

sevgililerinden ayrılmışlardır. Çalışırken onlardan bahsetmekte, anılarıyla 

avunmaktadırlar. İçeri filozof ve müzikçi girer. Colline bir tuzlu balık sepetini 

masaya koyar, herkesin neşesi yerine gelmiş, bohem atmosferi tekrar canlanmıştır. 

Yoksulluklarıyla alay etmektedirler. Birdenbire kapı açılır, içeri heyecanla Musetta 

girerek, Mimi’nin merdivende ölüm derecesinde hasta olduğunu bildirir. Rodolfo 

kapıya koşar ve ayakta duramayacak kadar bitkin olan Mimi ile karşılaşır. Musetta 

küpelerini satıp, doktor çağırabilmek için Marcello ile dışarı çıkar. Mimi’nin elleri 

buz gibidir, bir manşon olsa ısınacaktır. Colline durumu anlar, satmak üzere eski 

paltosunu koltuğunun altına sıkıştırır, emektar paltoya bir veda şarkısı söyleyerek 

(“Vecchia zimarra, senti…”) (“Eski palto, dinle…”), Schaunard ile odayı terk eder. 

İki sevgili odada yalnızdır. Birinci perdenin aşk düetindeki motifler, eski bir rüyayı 

hatırlatır gibi orkestrada belirir. Gamlı bir diyalog başlar; tanıştıkları ilk gece, ay 

ışığı, sevinç, neşe artık hepsi bir hayalden ibarettir. Mimi bir öksürük nöbetiyle 

sarsılır. Bütün dostlar yavaş yavaş dönmektedirler. Doktor yoldadır, Marcello bir şişe 

ilaç almış, Colline manşonu getirmiştir. Herkes sessiz durmakta, Musetta dua 

etmektedir. Rodolfo perdeyi kapatmak için pencereye gider, Mimi hareketsizdir. 

Yatağın kenarındaki Schaunard, kızın nefes almadığını fark ederek Marcello’ya öldü 

diye fısıldar. Herkes başını eğmiş hıçkırmaktadır. Rodolfo da durumu anlamıştır ve 

ağlayarak yatağa kapanır. Orkestrada aşk teması yükselirken perde iner. (Bkz.: Şekil 

4). 
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Şekil 4  Mimi’nin öldüğü son sahne ve orkestradaki aşk teması. 

 

Giaccomo Puccini, eserlerinin konusunu içeren librettoları, olağanüstü kolaylıkla 

müzikli anlatıma dönüştürmüş bir sanatçıdır. Sahnede geçen bir olayı, trajik ya da 
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dramatik bir durumu, bir düşünceyi, yalnızca lirik sesle dile getirmek, onun için 

önemli bir şey değildir. Belki de bu kolaylığın verdiği inançla, Puccini “La Bohéme” 

operasının acıklı havasını bir uvertürle özetlemeye de gerek görmemiş ve eseri 

uvertürsüz sunmanın daha doğru olacağı fikrine varmıştır. 

 

Tanınmış müzikologların hemen hepsi, Puccini’nin hayatı boyunca yazmış olduğu 

eserler arasında yalnızca “La Bohéme” operasındaki olgunluğun tartışılmazlığı 

üstünde eksiksiz birleşmişlerdir. Onlara göre bu opera, Puccini’nin tüm yaratışları 

arasında tek başına bir zirvedir. Öte yandan, müzikli anlatım gücü açısından yenilikçi 

bir nitelik taşımadığı da ileri sürülen “La Bohéme” operasındaki başarı sayılabilen 

tek faktörün, besteci ile librettistlerin, yapılacak iş üstünde tam bir anlaşmaya 

varabilmiş olmalarında aranması gerektiği de ileri sürülür. 

 

Müzikolog Hugo Riemann’a göre, Puccini’nin “La Bohéme” operasında tüm 

açıklığıyla ortaya koyduğu şey, kişiliğine özgü duyarlılık ile içinde yaşadığı çevrenin 

kültür değerlerinden başka bir şey değildir. 

 

Giacomo Puccini’nin “La Bohéme” operasının en önemli yönlerinden biri de, 

duygusal davranışların simgeleri olma niteliğini taşıyan değişik tema ve motiflerin, 

eserin akışı içinde sık sık yansımasıdır. Sanatçıların çeşitli iniş çıkışlara sahne olan 

ruhsal yaşantılarını ve maddi yoksulluktan gelen dayanışma ve hoşgörüyü, “bohem 

hayatı” olarak değerlendiren 19. Yüzyıl Batı edebiyatı, Puccini’ye sunduğu bu tür bir 

konuyla, opera literatürüne üstün bir eser kazandırmıştır. Bundan ötürü bu operada, 

sanatçının, yoksulluğu hafife alan, hayatın zor yönlerini aldırmazlıkla alt etmeye 

çalışan davranışı, ancak Puccini yaratıcılığının oluşturduğu özgün temalarla 

karakterize edilmiştir. Öte yandan, bu karakter temaları arasında en çok ilgiyi çekeni, 

uvertürsüz oluşan konunun hemen başında duyulan, alabildiğine ateşli ve ritmik 

gücünün olağanüstülüğü açısından, kendini çabucak belli eden temadır. Ansızın 

karşılaşılan bu önemli tema, eserin akışı içinde ortaya çıkan bohem karakterli 

temaların hepsinden güzel, hepsinden anlamlıdır. Bu temayı izleyen Rodolfo teması 

ile daha sonra bütün saflığıyla oluşan kısa Mimi motifi (Bkz.: Şekil 5), ayrıca ince ve 

duygulu yaşantıları karakterize etmek üzere meydana gelen daha başka melodiler, 
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Rodolfo ile Mimi arasında içtenlikle gelişen saf bir sevginin simgeleri olarak 

değerlendirilir ve eserin birinci perdesi: “Bu el ne kadar soğuk!” sözlerini içeren, 

kararsız ama ince bir aşk melodisiyle sona erer. 

 

Şekil 5 Mimi’nin sahnede görünmesinin ardından beliren Mimi motifi. 

 

“La Bohéme” operasının birinci perdesi ile ikinci perdesi arasında alabildiğine zıt bir 

ortam göze çarpar. Birinci perdenin, daha çok geleneğe bağlı duygulu bir hava içinde 

gelişmesine karşılık, ikinci perde Verismo türüne oldukça yaklaşan kalabalık halk 

sahnelerini yansıtır; yani bu perdede Puccini, doğaya dönük Natüralist bir tarza yön 

vermiş, halkın günlük hayatından hız alan, canlı, hareketli sahneleri anlamlaştırmakta 

olağanüstü başarı elde etmiştir. Nitekim bu perdeyi izleyenlerin önünde, meydanı 

dolduran halkın, renkli bir atmosfer içinde oluşan günlük hayatı ve uğraşısı akıp 

gitmektedir. Bu nedenle bu perdede müzikli anlatım, tümüyle Natüralist bir temele 
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oturtulmuştur. Bu perdede, orkestranın doğayı ayrıntılarıyla yansıtma çabası, müzik 

sanatında çok önemli bir buluş olma niteliğini taşır ve her birinden değişik bir sevinç 

atmosferi yansıyan yan temalarla, güçlü bir korodan kopup gelen çeşitli seslerin, 

birbirini etkileyen çapraşık dokusu, bu perdeye eşine az rastlanır bir canlılık verir. Bu 

neşeli ve renkli kaynaşmayı, arada sırada Mimi’den yansıyan kısa soluklu haykırışlar 

keser. Melodi ve ritim gibi iki temel unsurun ortak katkısıyla oluşup gelişen ikinci 

perdenin en sürprizli yeri, Musetta’nın söylediği vals melodisidir. Bu içli melodinin 

kesintisiz yükselişi, eserin bu bölümünü daha da güçlendirmekte ve kısa sürede, 

duyguda üstünlüğün doruklarına ulaştırmaktadır. 

 

Üçüncü perdenin müzikle işlenişinde, ikinci perdeye tümden zıt bir atmosferle 

karşılaşılır. Bu perdede, ikinci perdenin gözleri kamaştıran renkli, hareketli 

havasından en ufak bir iz kalmamış ve böylesine bir gelişimin yerini yalnızca günlük 

acıklı olaylar almıştır. Besteci bu perdede genel olarak, Mimi’nin üzüntüyle dolup 

taşan serüvenini yansıtmıştır. Nitekim üçüncü perdede yer alan bütün sahnelere, 

ruhsal çöküntünün acıyla oluşan melodileri egemen olmaktadır. Perdenin başında, 

Mimi’yi simgeleyen motif yine göze çarpmaktadır (Bkz.: Şekil 6). Bunların arasında, 

Mimi’yi ölüme sürükleyen hastalık, öylesine monoton bir melodiyle dile getirilmiştir 

ki, bu melodinin sembolik gücü, dinleyeni umuttan yoksun kılacak biçimde 

etkilemektedir; bu melodi, Mimi’nin ağır hastalığının müzikli bir yorumu olmanın 

önemini taşır. Üçüncü perdenin en sonunda, karşılıklı sevginin ortak katkısıyla 

güçlenen içe yöneliş sahnesi bile, sessiz bir acıyla gölgelenmektedir. 

 

Şekil 6 Üçüncü perdenin başında Mimi’yi simgeleyen motif. 
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Puccini’nin “La Bohéme” operasında genellikle iki zıt zirve yan yana ve iç içe 

gelişir. Bunlar, olayları Natüralist ve Gerçekçi açıdan olduğu kadar, duygusal açıdan 

da işleyerek elde edilmiş iki ayrı zirve niteliğindedir. Bu operanın dördüncü ve son 

perdesinde ise, ilk üç perdede yer alan güçlü melodilerin tekrarıyla karşılaşılır. Ama 

bütün bu içli melodiler bu kez Mimi’yi çok kısa bir hayal içinde, alabildiğine mutlu 

kılan büyük bir sevginin yorumuna eşlik etmektedir. Son perdenin son sahnesinde 

ortaya çıkan yeni ve acıklı bir melodi ise, Mimi’nin hayatının sonunu simgeler ve 

opera bu ölüm temasıyla sona erer.26 

 
4.2.3.2. “Tosca” Operası 
 
Giacomo Puccini’nin üç perdelik “Tosca” operası, ilk kez 14 Ocak 1900 tarihinde 

Roma’da oynandı. Eserin librettosu, ünlü Fransız yazarı Victorien Sardou’nun (1831-

1908) “La Tosca” adlı dramından esinlenmiş olan, tanınmış İtalyan librettistleri Luigi 

Illica ve Giuseppe Giacoso tarafından yazılmıştı (Resim 3). 

 

Komedi ve trajedi alanında büyük çapta eserler vermiş olan Sardou, “La Tosca” 

piyesini, zamanın ünlü tiyatro artisti Sarah Bernhard (1845-1923) için yazmıştı. 

Edebiyat dünyasının büyük yazarlarından esinlenmiş olan Giuseppe Verdi de, 

Victorien Sardou’nun sahne eserlerine hayranlık duymuş ve bu eserlerden çoğunun 

opera librettolarına kaynak olabilecek nitelikte yaratılmış olduğuna önemle 

değinmiştir. Öte yandan Puccini mizacı bakımından, kanlı olayları eserlerinde 

korkunç bir tutkuyla konu olarak işleyebilecek duyguya sahip bir sanatçı değildi. 

Bundan dolayı Sardou’nun sahne için yazdığı “La Tosca” piyesini, korkunç ve kanlı 

içeriği açısından, Puccini duyarlılığıyla bağdaştırmaya olanak yoktu. Buna rağmen 

Puccini’nin, günlük opera modasını yaratmakta bir bakıma etken olan seyircinin 

isteğine tümden sırt çevirmesi de imkansızdı; çünkü zamanın sanat piyasasına 

sunulacak eserler için seyircinin eğilimini de az çok hesaba katmak gerekiyordu… 

 

Onun için “Tosca” operasının Verismo türünden etkileniş yönü, “La Bohéme” 

operasıyla kıyaslanamayacak oranda güçlüdür. Böyle olmakla birlikte Puccini, 

                                                 
26 Faruk Yener: 100 Opera, Bateş Yayınları, Cağaloğlu – İstanbul, 1992. 
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Fransız tiyatro yazarı Sardou’nun “La Tosca” metnindeki fazla sertliği kendi sanatına 

özgü incelikle oldukça yumuşatmış, aşırı bir Natüralizm’den uzak kalmakta da 

başarılı olmuştur. Örneğin; eserin ikinci perdesindeki işkence sahnesini, seyirci için 

katlanılabilir bir biçime sokmakta, Puccini’ye özgü müzikli anlatım gücünün büyük 

ölçüde etkisi olmuştur.27 

 

Resim 3  “Tosca” operasının afişi. 

 

Puccini, opera bestecisi için gerekli olan birincil şeye sahipti; teatral içgüdü. Buna, 

şarkıcılar için nasıl etkili yazılması gerektiğini bildiği İtalyan kavgasını, yeni 

armonik ve enstrümantal renklere açık, sıra dışı duyuş zevkini, müzik bakımından 

ilerlemeye açık zekasını, düşsel çağrışımlar yapan şiirsel hayal gücünü ve fantastik 

atmosferi ekler. Müziği, döneminin armonik gelişimlerine sürekli ilgi duymasıyla 

                                                 
27 G. Schirmer: Tosca, English version by John Gutman, y.y. , 1956. 



 46

zenginleşmiştir. Bu armonik yaklaşıma en çarpıcı örnek, “Tosca” operasının 

açılışında ve Scarpia’nın sahnede göründüğü andan itibaren kullandığı üç majör akor 

serisi (si bemol, la bemol, mi)’dir (Bkz.: Şekil 7).  

 

Şekil 7  Orkestradaki  Scarpia motifi. 

 

Puccini’nin, ortamın atmosferini yaratmadaki hedefi için, bu bile tek başına 

yeterlidir. Tosca ’nın üçüncü perdesinin açılış sahnesinde ise, kornoların unison 

melodisinde ikili bas pedalı üzerinde inici paralel üçlü zarif bir biçimde 

kullanılmıştır; çoban delikanlının Lidyan melodisi ve arka planda belirli belirsiz çan 

sesleri, örtülü bir biçimde zaman zaman duyulan Scarpia’nın ürkütücü üç akoru … 

(Bkz.: Şekil 8). Tosca’da Scarpia’nın öldürülmesi sahnesinde bir başka anlatım aracı 

olan sessizlik, yüksek tansiyon yaratmada dramatik es’li sözcükler ve müzik olmadan 

daha etkileyici  bir biçimde kullanılmıştır.28 

 

Tosca operasının rol dağılımı ile konusu ve incelenmesi aşağıda açıklandığı gibidir: 

 

Floria Tosca, ünlü opera şarkıcısı (soprano) – Mario Cavaradossi, ressam (tenor) – 

Scarpia, polis müdürü (bariton) – Cesare Angelotti, kaçak siyasi tutuklu (bas) – 

Kilise hizmetlisi (bariton) – Spoletta, gizli polis (tenor) – Sciaronne, jandarma (bas) 

– Gardiyan (bas) – Çoban (erkek çocuk sesi) – Kardinal ve kilise hizmetlileri – 

Mahkeme görevlileri – Askerler – Halk  

                                                 
28 Donald Jay Grout, a.g.e. 
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Şekil 8 Çoban delikanlının Lidyan melodisi. 
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Olay, 1800 yılının Haziran ayında Roma’da geçmektedir. 

Birinci perdede: Roma’daki Sant’Andrea della Valle Kilisesi’nin içi görülmektedir. 

Hapisten kaçmayı başaran Roma Cumhuriyeti eski konsülü, siyasi mahkum 

Angelotti, bu kilisede sığınacak yer aramaktadır. Angelotti, kız kardeşi Kontes 

Attavanti’nin gizlice verdiği anahtarla, kilisenin Attavanti ailesince vakfedilmiş 

bulunan küçük şapeline saklanır. 

Angelotti’nin kimseye görünmeden kilisede saklanmasından az sonra, önce bir kilise 

hizmetlisinin, sonra da ressam Cavaradossi’nin kiliseye girdikleri görülür. Kilise 

hizmetlisi dua etmek, Cavaradossi ise Maria Magdalena’nın resmini yapmak için 

oraya gelmiştir. Kilise hizmetlisi, ressam Cavaradossi’nin yapmakta olduğu 

tablodaki kadın yüzünün, kiliseyi sık sık ziyaret etmekte olan bir kadına benzediğini 

söyler. Cavaradossi ise resmin, kadından çok, sevgilisi Tosca’ya benzediğini bir arya 

ile anlatır (“Recondita armonia…”) (“Gizli uyum…”). Kilise hizmetlisi, ressam için 

gönderilmiş yemek sepetini, bir köşeye bırakır ve gider. 

Angelotti, kilisede kimsenin kalmadığını sanarak saklandığı yerden çıkar, ressam 

Cavaradossi’yi görünce korkarak geri dönmek ister ama onun en yakın dostu olması 

onu sevindirir; Cavaradossi, kaçıp kurtulmasına yardım edeceğini ona vaat eder. O 

sırada Cavaradossi’nin, kiliseye girmesine izin verilmesini isteyen nişanlısı 

Tosca’nın sesini duyulur. Cavaradossi de Roma polis müdürünün haince hışmına 

uğrayarak Sant’Angelo şatosuna hapsedilmiş olan Angelotti’ye hemen saklanmasını 

söyler. 

Ünlü bir soprano olan Tosca içeri girer ve önce kıskanç bir tavırla etrafına bakınır; 

oraya girmeden önce iki kişinin konuşmasını duyduğunu söyler. Opera temsilinden 

sonra tekrar buluşmak üzere sözleşirler. Fakat Tosca, kıskançlığını tekrar belli eder; 

çünkü Cavaradossi’nin yaptığı Maria Magdalena tablosundaki modeli, Kontes 

Attavanti’ye benzetmiştir, ama Cavaradossi onu bu kez de yumuşatmayı başarır. İki 

sevgili birbirlerinin kolları arasında, bir aşk düeti söylerler (“Non la sospiri la nostra 

casetta…”) (“Arzulamıyor musun minik evimizi…”). 

Tosca kiliseden çıkar çıkmaz, Cavaradossi hemen şapele girip Angelotti’yi, ortalık 

henüz tenha olduğu için hemen kaçmaya teşvik eder. Angelotti, kız kardeşinin 

verdiği kadın elbisesini giyerek kaçmaya hazırlanırken, bir top sesi duyulur. Bu ses, 

Sant’Angelo şatosundan bir mahkumun, yani Angelotti’nin kaçtığını etrafa 
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duyurmaktadır. Bu durum karşısında Cavaradossi, Angelotti’nin kaçmasını 

kolaylaştırmak için onunla birlikte gitmeye karar verir. O sırada koro öğrencileri ile 

koristler kiliseyi doldururlar. 

Farnese Sarayı’nda büyük bir şenlik vardır, çünkü Napolyon yenilmiş ve İtalya’dan 

çekilmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle uygulanacak dini bir törene Tosca’nın da 

katılması gerekmektedir. Polis müdürü Scarpia, adamlarıyla birlikte gelerek, kilise 

hizmetlisini sorguya çeker ve kilisenin her yanını adamlarına arattırır. Kilise’nin 

Attavanti şapelinde, üzerinde Kontes Attavanti’nin arması bulunan bir kadın 

yelpazesi bulunur. Scarpia, Cavaradossi’nin kilisede yapmakta olduğu Maria 

Magdalena tablosundaki figürde, Kontes Attavanti’nin yüz çizgilerini fark etmiştir. 

Kilise görevlisi, ressamın Cavaradossi olduğunu Scarpia’ya söyler. Scarpia, Tosca’yı 

bu yoldan elde etmeyi kafasına koyar ve onun kiliseye gelmesinden yararlanmak 

ister; Tosca’yı kilisede bekler ve Tosca gelince, Kontes Attavanti’nin yelpazesini 

göstererek, resim sehpasının hemen yanında bulduğunu söyler. Korkunç bir 

kıskançlığa kapılan Tosca, sevgilileri suçüstü yakalama amacıyla Cavaradossi’nin 

evine koşar. Başarısına güvenen Scarpia ise, Tosca’yı Cavaradossi’nin üstüne 

kıskançlıkla saldırtırken, kendisine düşeceğinden emin olduğu asıl payın sevinci 

içindedir. Tam o sırada dini törene katılmak üzere başpiskopos maiyetiyle birlikte 

kiliseye girer. 

İkinci perdede: Roma polis müdürünün Farnese Sarayı’ndaki odası görülür. Scarpia 

huzursuzdur ve Angelotti ile onu saklayanın bir an önce yakalanması için verdiği 

emrin sonucunu beklemektedir, bir yandan da düşündüğü planlardan bahsetmektedir 

(“Ha piu forte sapore…”) (“Güçlü bir tadın var…”). Dışarıda Napolyon’un yenilgisi 

kutlanmakta ve okunan kahramanlık türküleri, Scarpia’nın da odasından 

duyulmaktadır. Scarpia bir jandarmaya, kilisede tören biter bitmez, okunan kantata 

katılan Tosca’yı alıp odasına getirmesini emreder ve biraz sonra güzel Tosca’yla 

geçireceği tatlı anların hayaline dalar. 

Gizli polis Spoletta içeri girer ve Angelotti’yi yakalayamadığını, ama onun yakın 

arkadaşı ressam Cavaradossi’nin alaylı davranışından kuşkulanarak, bu işte kaçağa 

onun yardımcı olabileceği kanısına vardığını, bu nedenle de onu yakalayıp getirdiğini 

söyler. Scarpia, Cavaradossi’yi yanına getirmelerini emreder. O sırada, kilisedeki 

törende Tosca’nın okuduğu kantat, Scarpia’nın odasından da duyulur. Cavaradossi 
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getirilir, ama Angelotti’nin kaçmasına hiçbir şekilde yardım etmemiş olduğunu 

söyler. Tosca getirilir ve sevgilisi Cavaradossi’yi orada görünce şaşırır; ressamın 

yandaki işkence odasına götürülmesiyle de içten sarsılır. Cavaradossi işkenceye 

götürülürken, Angelotti’yi ele vermemesini Tosca’ya gizlice söyler. 

Tosca, yandaki odada işkence yüzünden acıyla bağıran Cavaradossi’nin feryadını 

duyunca, Scarpia’ya işkenceyi durdurması için yalvarır ve ressamın işkence 

odasından, hiçbir şey söylememesini bağırarak rica etmesine rağmen, Tosca 

Scarpia’ya gerçeği açıklayacağını söyler; ama Cavaradossi’nin yandaki odadan onu 

acı içinde tekrar uyarması karşısında Tosca, Angelotti’yi ele vermekten vazgeçer. 

Scarpia, işkenceye devam etmelerini emreder. Bu kez Cavaradossi’nin çektiği acılara 

katlanamayan Tosca, Angelotti’nin, Cavaradossi’nin evine yakın bir çeşmeye 

saklanmış olduğunu söyler. İşkence hemen durdurulur ve Cavaradossi bitkin bir 

şekilde içeri alınır. Tosca, onu öperek kendine getirmeye çalışırken, Cavaradossi  

Angelotti’nin ele verildiğini anlar ve Tosca’yı üzüntüyle kendinen uzaklaştırır. 

Bir jandarma telaşla içeri girer ve daha önce verilen haberin yanlış olduğu, 

Napalyon’un değil, Avusturyalılar’ın yenilgiye uğradığı haberini getirir. Fransa’nın 

tarafını tutan Cavaradossi, bu habere ilahi bir müjdeymiş gibi sevinir ve yurdunun 

özgürlüğe kavuşması için Napolyon’a yardımcı olacağını söyler. Bu durum 

karşısında Scarpia, Cavaradossi’yi vatana ihanetle suçlar ve ölüme mahkum ederek 

hapse attırır. 

Tosca ile yalnız kalan Scarpia, Tosca’ya olan aşkını anlatmaya, eğer kendisinin 

olursa bunun karşılığını vereceğini söyler (“Mi dicon venal…”) (“Bana rüşvetçi 

derler…”). Tosca, ruhen büsbütün yıkılmıştır, dua etmekten başka çaresi 

kalmamıştır. 

 

Tosca’nın aryasındaki sözlerin içeriği ve anlamı – “Vissi d’arte, vissi d’amore…” 

 

Vissi d’arte, vissi d’amore,    Sanat için yaşadım, aşk için yaşadım, 

non feci mai male ad anima viva!  hiçbir canlıyı incitmedim! 

Con man furtiva    Gizli bir elle 

quante miserie conobbi aiutai.  Tanıdığım kaç bahtsıza yardım ettim.  

Sempre con fe sincera   Hep samimi bir inançla 



 51

la mia preghiera     dualarım 

ai santi tabernacoli sali.   kutsal yerlere ulaştı. 

Sempre con fe sincera   Hep samimi bir inançla 

diedi fiori agl’altar.    çiçekler bıraktım mihraba. 

Nell’ora del dolore    Acılar gelip çattığında 

perche, perche, Signore,   neden, neden, Efendim, 

perche me ne rimuneri cosi?   neden beni böyle ödüllendiriyorsun? 

Diedi gioielli della Madonna al manto, Meryem’in pelerinine mücevherler               

                                                                       koydum, 

e diedi il canto agli astri, al ciel,  ve yıldızlara, gökyüzüne şarkılar  

                                                                       söyledim, 

che ne ridean piu belli.   gülümseyen. 

Nell’ora del dolor    Acılar gelip çattığında 

perche, perche, Signor,   neden, neden, Efendim, 

ah, perche me ne rimuneri cosi?  ah, neden beni böyle ödüllendiriyorsun? 

 

Scarpia, kendi isteğine uyduğu takdirde, Cavaradossi’yi ölümden kurtaracağını 

Tosca’ya söyler. Tosca, ona yalvarır, merhametine sığınır ama fayda etmez. Gizli 

polis Spoletta, Angelotti’nin kendini öldürdüğünü, ressamın da idama hazırlandığı 

haberini getirir. Tosca, Cavaradossi serbest bırakıldığı takdirde isteğine uyacağını 

Scarpia’ya vaat eder görünür. Scarpia, bu durumda Cavaradossi’nin kurusıkı 

doldurulmuş tüfeklerle kurşuna dizeleceğini, böylelikle hükmün yerine getirilmiş 

olduğu izlemininin yaratılacağını söyler. Buna karşılık Tosca da, istediğini yerine 

getirmeden önce, ressamla birlikte sınırı aşmak için, kendisine yazılı bir izin kağıdı 

vermesini Scarpia’dan ister. Scarpia, Tosca’nın bu arzusunu memnunlukla kabul eder 

görünür ve izin belgesini yazmak üzere masaya oturur. Tosca, yemek masasından 

hançere benzeyen sivri bir bıçağı eline alarak arkasına saklar. Scarpia, isteğini yerine 

getirdiği için onu tatmin etmeyi uygun bulduğunu gösteren bir tavırla kağıdı ona 

uzatırken, Tosca elindeki bıçağı olanca hızıyla onun göğsüne saplar ve Scarpia 

cansız yere yığılır yığılmaz da yanan iki şamdanı ölünün iki yanına bırakır, üstüne 

bir haç koyar, odadan çıkar ve kapıyı çekip gider. 
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3.perdede: Roma’daki Sant’Angelo Şatosu ile Vatikan ve San Pietro Kilisesi görülür. 

Sabah vakti uzaklardan bir çoban şarkısı duyulur. Kiliselerin sabah çanları etrafa 

yayılır. Askerler, Cavaradossi’yi Sant’Angelo hapishanesinin terasına getirirler. 

Cavaradossi’nin bir saat içinde kurşuna dizilmesi gerekmektedir. Bir isteği olup 

olmadığı kendisine sorulur. Son dileği, sevdiği bir kişiye veda mektubu yazmaktır. 

Tosca ile geçen son mutlu anını düşünerek, aryasını söyler (“E lucevan le stelle…”) 

(“Ve yıldızlar parlıyordu…”). O sırada, elinde sınırı geçmek için Scarpia’nın izin 

belgesi bulunan Tosca’nın geldiği görülür. Tosca, yaptıklarını Cavaradossi’ye anlatır, 

o da heyecanla Tosca’nın kendisini kurtarmak için kana buladığı ellerini öperek, ona 

teşekkür eder (“O dolce mani…”) (“Ey tatlı eller…”). Her ikisi de mutlu bir geleceğe 

duyulan inancın heyecanıyla kucaklaşırlar. İnfaz görevlileri gelir, Cavaradossi bir 

duvarın önünde ayakta durur. İdam mangası da yerini alır ve tüfekler patlar; 

Cavaradossi yere yığılır. Askerler gidince Tosca, birlikte kaçmak üzere hemen 

sevgilisine yaklaşır; ama onun gerçekten vurulup ölmüş olduğunu görür; böylece 

Scarpia’nın yalancılığı ortaya çıkmıştır. Tam o sırada ayak sesleri duyulur. Bunlar, 

katili yakalamak için gelen kişilerdir. Scarpia, odasında ölü olarak bulunmuş ve 

katilin Tosca olduğu anlaşılmıştır. Bu durum karşısında Tosca, ölümü tercih 

etmekten başka çare kalmadığını anlar ve tutuklamaya gelenlerden kurtulmak için, 

kendini Sant’Angelo hapishanesinin terasından aşağı atarak, işlediği cinayetin 

cezasını ölümle öder. Eser bu noktada sona erer ve perde kapanır. 

 

“Tosca” operasının birinci perdesinde ilk karşılaşılan tema, orkestradan tüm 

çıplaklığıyla yansıyan Scarpia temasıdır. Korkunç ve karanlık akorların birbirini 

izlemesiyle oluşan bu dehşet teması, Scarpia’nın birinci perdeye ilk olarak ayak 

bastığı anda, daha korkunç bir hal alır ve bu perde, güçlü olduğu kadar da vahşice 

yansıyan bir atmosfer içinde sona erer. 

 

“Tosca” operasının en güzel melodileri (aryaları), Tosca ile Cavaradossi arasında 

paylaşılmıştır ve eserin büyük aşk sahnesine tüm gücüyle egemen olan bu iki tema, 

müzik dünyasının büyük ilgisini kazanmıştır. Eserin akışı içinde zaman zaman 

karşılaşılan her iki tema, yerine göre çeşitli değişikliklere de uğramıştır.  
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İkinci perdede en çok Scarpia rolü ağır basar. Burada Cavaradossi ile Tosca’ya özgü 

psikolojik gelişim de eşine az rastlanır niteliktedir; ateşli özgürlük şarkısı, 

Cavaradossi karakterini büsbütün idealize etmiştir. Dua sahnesine gelince; bu 

sahnede Tosca, ilk gördüğü anların ilkel psikolojisinden sıyrılmış ve derin bir 

duyarlılığa yönelmekten kendini alamamıştır. Tosca’nın umutsuzlukla içe yönelişini 

simgeleyen bu acıklı dua melodisi, ilk olarak birinci perdede karşılaşılan geniş 

hacimli aşk melodisinden esinlenerek oluşmuştur. Bu perdede son söz yine 

Scarpia’nındır ve onun karakterini yansıtan kısa temanın, bu kez daha da korkunç bir 

tutkuyu yansıtmasıyla ikinci perde sona erer. 

 

“Tosca” operasının üçüncü ve son perdesinin en başında, müzikli anlatım açısından 

alabildiğine karanlık bir atmosfer oluşturulmuştur. Bu perdenin olayı, Sant’Angelo 

zindanının karanlık ve soğuk terasında gün doğmadan geçmektedir. Roma polis 

müdürü Scarpia’nın orkestradan duyulan karakter motifi ise, karanlık havayı daha da 

karartan kötü bir psikolojiyi yansıtır. Ölüme hazırlanan Cavaradossi’nin ünlü 

aryasını o karanlık atmosferde bütün acılığıyla duyurması, seyirciyi derinden 

etkileyecek niteliktedir. Dünyanın her yerinde müzikseverlerin ağzından düşmeyen 

bu ünlü son perde aryası, viyolonsellerin, birinci perdenin en sonundaki aşk temasını 

tüm inceliğiyle duyurmasından hemen sonra başlar ve yine Cavaradossi, bu içli 

aryayı, mutlu günlerin anılarını tazeleyen bir arioso ile bitirir. Eser sona ererken, 

Tosca ile olan aşk düetinin teması ise, orkestrada tekrar duyulur.29 

 

4.2.3.3. “Madama Butterfly” Operası 
 

“Bir Japon Kızının Trajedisi” adıyla da tanınan ve 1900 yılında, önce iki perdelik 

olarak yazılmış olan “Madama Butterfly”ın ilk oyunu, 17 Şubat 1904’te Milano’daki 

Scala Tiyatrosu’nda yapıldı ve aynı yıl üç perde olarak yeniden işlenen eser, bu 

şekliyle ilk olarak yine aynı yıl Brescia’da sahneye kondu. 

“Madama Butterfly” operasının librettosu, Amerikalı emprezaryo ve sahne yazarı 

David Belasco’nun (1859-1931), John Luther Long’un bir öyküsünden esinlenerek 

                                                 
29 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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yazmış olduğu “Butterfly” adlı trajedisinin, tanınmış İtalyan librettistleri L.Illica ve 

G.Giacosa tarafından işlenmesiyle elde edilmişti.30 

 

Puccini’nin 1900 yılındaki Londra ziyaretinde David Belasco’nun eseriyle ve 

özellikle o dönemde Amerikan tiyatrosuyla tanıştırdığı yarı sinematografik efektlerle 

ilk karşılaştırmasından büyük bir keyif alması ve ürpermesi kaçınılmaz oldu. Puccini, 

“Madama Butterfly” oyununu görmüş ve çok etkilenmişti. O sıralarda yeni operası 

için konu aramakta olan Puccini’ye, bu eser ilham kaynağı olmuştu.31 

 

Puccini’nin “Madama Butterfly” operasını yazmadan önce, Avrupa dışındaki uzak 

ülkelerin binlerce yıllık kültürüyle ilgili müzikleri ve bu arada özellikle Japon 

müziğini dinlemiş, yabancı kültürlerden geniş ölçüde etkilenmiştir. Bu eserin 

fazlasıyla sevilip başta tanınmış olmasına neden, müzikteki işleyişin yer yer Asya 

müziğine özgü “beş ton” (pentaton) sistemine dayalı olarak değerlendirilmiş olması 

gösterilir. Bu nedenle de müzikte alışılanın dışında, yeni bir sesin özlemini çeken 20. 

Yüzyıl seyircisi, Puccini pentatonizminin getirdiği yabancı (egzotik) renkleri büyük 

bir ilgiyle karşılamıştır. Bazı melodilerin, yerine göre armonize ediliş biçimleri ise, 

eserin tümünü, düşünülmesi imkansız bir atmosfer içinde, taze ve yepyeni bir hayata 

dönüştürmüştür.32 

 

Puccini’nin “Madama Butterfly” operasının rol dağılımı ile konusu ve incelenmesi 

aşağıda açıklandığı gibidir: 

 

Cio-Cio-San, Butterfly adıyla çağırılan Japon kızı (Geyşa) (soprano) – Suzuki, 

Butterfly’ın hizmetçisi (mezzosoprano) – F.B. Pinkerton, Amerikan donanmasında 

görevli deniz subayı (tenor) – Kate Pinkerton, deniz subayı Pinkerton’un Amerikalı 

eşi (soprano) – Sharpless, Nagasaki’deki Amerikan Konsolosu (bariton) – Goro, 

evlenme tellalı (tenor) – Prens Yamadori (tenor) – Bonze amca, Cio-Cio-San’ın 

dayısı ve rahip (bas) – İmparatorluk Komiseri (bariton) – Evlendirme memuru 

                                                 
30 G. Schirmer: Madama Butterfly, English version by John Gutman, y.y. , 1963. 
31 David Kimbell, a.g.e. 
32 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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(bariton) – Keder, Cio-Cio-San’ın oğlu (sessiz rol) – Cio-Cio-San’ın yakın 

akrabaları, dostları ve kız arkadaşları – Uşaklar. 

Olay, 1900 yılında Japonya’da Nagasaki’de geçmektedir. 

Birinci perdede: Nagasaki yöresinde bir tepede küçük bir evle bahçesi görülür. 

Çöpçatanlıkla geçinen Goro, geyşa Cio-Cio-San’ı, Amerikalı deniz subayı Pinkerton 

ile tanıştırır. Pinkerton, Cio-Cio-San ile Japon adetlerine göre evlenir. Genç subayın 

Butterfly’ı istediği anda bırakması ve dilediği başka bir geyşa ile ilişki kurması, 

Japon yasaları açısından her zaman için mümkündür. Amerikan konsolosu Sharpless, 

Butterfly’ın işi ciddiye aldığını sezer ve kötü sonuçları önlemek isteğiyle genç subayı 

uyarır; ama Pinkerton, bu uyarıya aldırış etmez.    

Japon tarzındaki evlenme töreni, evin bahçesinde biter bitmez, beklenmedik bir anda, 

davetliler arasında, Cio-Cio-San’ın amcası olan rahip Bonze görünür. Öfkeyle ortaya 

atılan rahip, Cio-Cio-San’ın bir Amerikalıyla evlenmekle, Japon örf ve adetlerini 

çiğnediğini, bu nedenle onu reddettiğini, akrabalarının da onu artık terk etmeleri 

gerektiğini söyleyerek gider. Ortalık karışır, akrabalar, dostlar ve kız arkadaşlar 

korkuyla çekilip giderler. Büyük bir üzüntü içinde sevdiği erkekle yalnız kalan Cio-

Cio-San’ı, Pinkerton teselli eder ve birlikte bir aşk düeti söylerler (“Viene la sera…”) 

(“Akşam oluyor…”). Ardından birlikte yavaş yavaş eve doğru yürürler.  

 

İkinci perdede: Pinkerton, Butterfly’ı terk etmiş ama Butterfly, onun günün birinde 

mutlaka geleceği inancındadır. 

 

Butterfly’ın aryasındaki sözlerin içeriği ve anlamı – “Un bel di vedremo…” 

 

Un bel di, vedremo    Güzel bir günde, göreceğiz 

levarsi un fil di fumo                sis bulutunun silindiğini 

sull'estremo confin del mare.   ufkunda açık denizin. 

E poi la nave appare,    Ve sonra gemi görünecek, 

e poi la nave e bianca.   Beyaz bir gemi. 

Entra nel porto, romba il suo saluto.  Limana girecek, selamlayacak topla. 

Vedi? E venuto!    Görmüyor musun? O geldi bile! 

Io non gli scendo incontro, io no.  Onu karşılamaya gitmiyorum, hayır. 
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Mi metto la sul ciglio del colle   Kalıyorum burada tepenin kıyısında 

E aspetto gran tempo     Uzun zamandır bekliyorum 

e non mi pesa a lunga attesa.   ama bu uzun bekleyiş üzmedi beni. 

E uscito dalla folla cittadina   Kentin kalabalığından sıyrıldı 

un uomo, un picciol punto.   bir adam, bir minik nokta. 

S'avvia per la collina.    Tepeye yaklaşıyor. 

Chi sara? Chi sara?    Kim o? Kim o? 

E come sara giunto    Vardığında 

Che dira? Che dira?    Ne söyleyecek? Ne söyleyecek? 

Chiamera Butterfly dalla lontana.  Çağıracak uzaktan Butterfly’ı. 

Io senza far risposta    Ben yanıt vermeden 

me ne staro nascosta    saklanacağım 

un po' per celia,     biraz takılmak, 

un po' per non morire    biraz da ölmemek için 

Al primo incontro.    ilk karşılaşmanın heyecanından. 

Ed egli al quanto in pena   Ve biraz şaşırdıktan sonra 

Chiamera, chiamera:    seslenecek, seslenecek: 

"Piccina - mogliettina    "minik kumrum- minik karım 

Olezzo di verbena"    portakal çiçeğim" 

I nomi che mi dava al suo venire.  Buradayken bana verdiği ad. 

Tutto questo avverra,     Tümü olacak bunların, 

te lo prometto.     söz veriyorum sana. 

Tienti la tua paura,    Korkma, 

io con sicura fede lo aspetto.   kesin bir inançla bekliyorum onu. 

  

Goro, bu kez onu zengin Prens Yamadori ile tanıştırmak ister. Cio-Cio-San, kendini 

Pinkerton’un yasal eşi olarak bildiği için, bu öneriyi öfkeyle reddeder. 

Konsolos Sharpless, günün birinde Cio-Cio-San’a Pinkerton’dan bir mektup getirir. 

Pinkerton bu mektupta, artık Nagasaki’ye dönmeyi düşünmediğini bildirmektedir. 

Bu yüzden derin bir umutsuzluğa kapılan genç kadın, yandaki odadan büyük bir 

kıvançla Pinkerton’dan olan oğlu Keder’i getirerek gösterir; oğlunun babasını 

beklediğini Pinkerton’a yazmasını konsolostan rica eder (“Chi vide mai a bimbo…”) 
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(“Çocuğu kimse görmedi mi…”). Bir top atışı işitilir, Suzuki bir savaş gemisinin 

yaklaştığını haber verirken, orkestrada, Butterfly’ın ünlü aryasının melodileri 

duyulur. İki kadın mutluluk içinde her tarafı süslerken, ünlü “çiçek düeti”ni söylerler 

(“Scuoti quella fronda di ciliegio…”) (“Şu kiraz ağacın dalını sallarsın…”). Daha 

sonra Butterfly, pencere önünde Pinkerton’u beklemeye başlar.  

 

Üçüncü perdede: (Önce iki perde olarak yazılan operanın, bu iki perde arasında; 

beklemeyi temsil eden bir Japon temasının kullanıldığı prelüd, orkestra tarafından 

çalınır.) Sabah olmuştur ve Butterfly, bir Amerikan savaş gemisi limanda göründüğü 

için, bütün gece uzakları gözleyerek uyuya kalmıştır. Bir aralık konsolos ile 

Pinkerton ve Amerikalı eşi, evin içinde görünürler. Yaptığı hatayı ve vicdansızlığı 

anlayan Pinkerton, bir zamanlar yaşadığı eve veda eder (“Addio fioriti asil…”) 

(“Elveda çiçeklenmiş yuva…”). Cio-Cio-San, hizmetçisi Suzuki’den işin içyüzünü 

öğrenir; o anda ruhen büyük bir çöküntüye uğramış olmasına rağmen, çabucak karar 

vermek durumundadır. Sırf oğlunun geleceğini göz önüne alan Cio-Cio-San, annelik 

hakkından vazgeçer, çocuğu babasına vermeyi göze alır, oğluyla vedalaşır ve 

kendini, harakiri yaparak öldürür. “Butterfly!” diye bağıran Pinkerton’un sesi 

duyulurken, Sharpless çocuğu kucağına almıştır.  

 

Giacomo Puccini’nin, üç perdesi de yukarıda özetlenen “Madama Butterfly” 

operasının müziği, tıpkı Tosca’nın müziği gibi, seyircinin olağanüstü beğenisini 

kazanmış, dünyanın hemen her yerinde bu eseri tanımak ve bilmek, adeta bir gelenek 

olmuştur. Bestecinin, müzik dramatizasyonundaki özel stilini, asıl bu eserde dile 

getirmiş olduğu görüşünde tüm eleştirmenler birleşmişlerdir. Özellikle bu operada 

müzik, hafif olduğu oranda duyguludur; incelik ve zarafette eşsizdir. Puccini’nin 

hemen bütün operalarında göze çarpan böylesine bir işleyiş gücünün, sanatçının her 

yaratışından çok, bu operasında gerçek değerini elde etmiş olduğunu kabul etmek 

gerekir. 

 

“Madama Butterfly” operasının oldukça dar bir boyut içinde gelişen uvertürü, 

hareketli bir tema üstünde oluşmuş bir fugato’dur. Ama eserin akışı içinde, zaman 
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zaman yabancılarla karşılaşılan Japonlar’ın alçakgönüllülük ve nezaketlerini 

kanıtlayan davranışlarını hatırlatan bir motif olarak da aynı temayla karşılaşılır. 

Eserin başından sonuna kadar gelip geçen tüm sahneler, taşıdıkları atmosferin 

özelliğini yansıtan motif, melodi ve temalarla karakterize edilmiştir; Amerikan ulusal 

marşının eserin orkestral dokusunda yer alması, Uzakdoğu’yu simgeleyen bir 

melodinin duyulması gibi. Gecenin yıldızlı göğünü karakteriz eden bir başka motif, 

doğayı olağanüstü nitelikteki bir yoruma bağlar ve Butterfly’ın birinci perdenin 

sonundaki aşk melodisine de yansıyarak sönüp gider. Buraya kadar duyulan tüm 

temalar, birinci perdeyi sona erdiren aşk düetinde de birer umut ışığı gibi belirdikten 

sonra, eserin bu bölümü estetik bir zirveye ulaşır. 

 

Operanın birinci perdesinin aşırı oranda lirik bir hava içinde işlenmiş olmasına 

karşılık, arkadan gelen her iki perdeye, daha çok dramatik bir atmosfer egemen olur. 

İkinci perdede Butterfly’ın, herkesin heyecanla beklediği o meşhur aryası (“Un bel di 

vedremo”), eserin en içli, en duygulu parçası olmanın önemini taşır. Bu perdenin en 

sonunda, uzaklardan kopup gelen mırıltı halindeki koro sesi ise, büyük bir ressamın 

fırçasından çıkmış bir gece manzarası gibidir. 

Eserin üçüncü ve son perdesi, oldukça sınırlı bir boyut içinde gelişip oluşmasına 

rağmen, dramatik aksiyon açısından oldukça kuvvetlidir.33 

 

“Madama Butterfly” Puccini tarafından, Pinkerton – Sharpless ve Yamadori – Suzuki 

karşıt güçleri için bir monodram olarak tasarlanmıştır. Bu öğeler, Cio-Cio-San’ın 

geyşa yaşamıyla başlayıp, umutsuz, kaçınılmaz biçimdeki ölümün kabulüyle son 

bulan dramıyla birleşirler. Birinci perde sonundaki muhteşem düette Puccini’nin 

kaçınılmaz melodik ve incelikli yapısı, müzikal dramaturjideki dokuya asla baskın 

çıkamaz. Öyle ki, biz Pinkerton’u kabalığıyla, Butterfly’ın kötü kaderine neden olan 

acınası biri olarak reddederiz. Aslında gerçekçi olarak tasarlanmış olan olay 

örgüsünde Pinkerton, ona duyduğu tutkunun kurbanı olan ve tutkusunun erdemiyle 

daha iyi bir yeri hakkeden Butterfly’a yardım etmek için, fazla vasat ve kendi ırkının 

önyargılarına fazla hapsolmuş bir karakterdir. Kısaca Puccini’nin librettistlerinin, 

                                                 
33 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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Belasco’nun oyunundan uyarladığı gerçekçi sahne olayları, Pinkerton’un, hatalarıyla 

rahatsız olan vicdanını temizlemesi amacıyla kullanılarak, melodram örtüsünün 

sınırlarının dışına taşarak yapısı bozulmuştur.34 

 

4.3. Diğer İtalyan “Gerçekçi” Opera Bestecileri 
 

4.3.1. Arrigo Boito (1842-1918) 

 

1868’de Goethe’nin “Faust” yapıtının birinci ve ikinci bölümlerini birlikte işleyerek 

oluşturduğu libretto ile “Mefistofele” operasını yazan Boito, eserin aynı yıl 

Milano’daki ilk temsilinde hiçbir başarı elde edemedi. Ancak, bu eserin herhangi bir 

değişiklik yapılmadan oynanmaya devam etmesi, zamanla olumlu sonuç vermiştir. 

İkinci bir opera olarak yazmaya başladığı “Nerone” adlı eseri, aşırı bir özeleştiri 

yüzünden bir türlü bitiremedi ve ünlü orkestra şefi Arturo Toscanini (1867-1957) 

tarafından 1924 yılında tamamlanan bu eserin ilk sahnelenişi, yine aynı yıl İtalya’da 

yapıldı. Edebi alanda Tobia Gorrio takma adıyla eser vermiş olan Boito, 

Scapigliatura’nın temsilcilerinden olmuş, İtalya’da daha çok şair ve yazar olarak 

tanınmıştır. Librettist olarak da değerli metinler hazırlayan besteci, Richard 

Wagner’in “Rienzi” ve “Tristan und Isolde” operalarının librettolarını İtalyanca’ya 

çevirdi. Daha başka Alman librettolarını da İtalyanca’ya çevirmiş olan Boito’nun 

Librettolarını yazdığı İtalyan bestecilerin operaları şunlardır: “La Gioconda 

(Ponchielli), “Amleto” (Faccio), “Ero e Leandro” (Bottesini ve Mancinelli), 

“Alessandro Farnese” (Palumbo), “Otello” ve “Falstaff” (Verdi), “Un Tramonto” 

(Coronaro).35 

 
4.3.2. Alfredo Catalani (1854-1893) 
 

Catalani’ nin, librettosu Luigi Illica tarafından yazılan “La Wally” (1892) adlı 

operası, verismonun izlerini taşımaktadır ve operaları arasında en başarılı olanıdır. 

                                                 
34 Carl Dahlhaus: Nineteenth – Century Music, çev. J. Bradford Robinson, University of California 
Press, Berkley and Los Angeles, California, 1989. 
35 Y.y. Scapigliatura, (çevrimiçi) http://www.esdf-opera.de/entwuerfe/scapigliatura.htm, 27.07.2006 



 60

Scapigliatura’nın temsilcilerinden olan Alfredo Catalani, eserlerinde Romantizm’e 

de yer vermiş, İtalya’da Wagner sanatından etkilenen romantikler kuşağının 

çöküşünü gösteren bir besteci olmasına rağmen, yaratma gücünü kendine özgü bir 

duyarlılıkla bağdaştırmakta üstün başarı elde etmiştir. Bestecinin yazdığı diğer 

operalar şunlardır: “Elda” (1880), “Dejanice” (1883), “Edmea” (1886), “Loreley” 

(1890).36 

 

4.3.3. Gellio Benvenuto Coronaro (1863-1916) 
 

Coronaro, yazdığı operalardan yalnızca “Festa a Marina” (Marinada Şenlik) (1893) 

adlı eseriyle Verismo türüne katkıda bulundu. Bestecinin yazdığı diğer operalar 

şunlardır: “Jolanda” (1883), “Minestrone Napoletano” (1895), “Claudia” (1895), 

“Bertoldo” (1910).37 

 

4.3.4. Francesco Cilea (1866- 1950) 
 

Francesco Cilea’ya dünya çapında ün sağlayan, librettosu Arturo Colautti tarafından 

yazılan dört perdelik operası “Adriana Lecouvreur” (1902), metni ünlü Fransız yazarı 

Eugéne Scribe’ın, arkadaşı Ernest Legouvé ile kaleme aldığı aynı adlı dramın konusu 

üzerine düzenlenmiştir. XV. Louis devrinde bir aktrisin yaşamı konu edinilmiştir. 

Üç perdelik “La Tilda” (1892) operası da büyük başarı görmüştür. Konusu, günün 

geçer halleri olan düşük hayat, aşk, intikam, bıçaklamalardan oluşur. 

Bestecinin yazdığı diğer operalar şunlardır : “Gina” (1889), “L’Arlesiana” (1897), 

“Gloria” (1907).38 

 

 

 

 

                                                 
36 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
37 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
38 Sabri Şatır, a.g.e. 
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4.3.5. Ferruccio Benvenuto Busoni (1866-1924) 
 

Busoni, yaratışta stil özelliği açısından, yaşadığı dönemin en başta gelen ustası olarak 

tanınmıştır. Bu arada sanatçı, büyük müzik ustalarının yaratış üsluplarını, kişiliğine 

bağlı orijinal bir anlayış içinde değerlendirmiş ve ayrıca bu açıdan eşsiz bir stil 

parodisti olarak da nitelenmiştir. Ne var ki burada “parodi” teriminin, herhangi bir 

şiir ya da herhangi bir sanat eserinin mizah yoluyla, küçümsenerek taklidi anlamında 

yorumlanmaması gerekir. Busoni’nin parodistliği, büyük ustaların kişiliklerine bağlı 

stilleri, kendi kişiliğini zedelemeden taklit etmesi, yani söz konusu üsluplara kendi 

kişiliğinde yeni ve taze bir hayatı kazandırmış olmasıdır. Öte yandan Busoni, armoni 

ve renk kapsamları açısından da önemli deneylere girişmiş, geleceğin müziği üzerine 

cesur düşünceler ortaya atmış ve bütün bu görüşleri kalem gücüyle de anlatmada 

üstün başarı elde etmiştir. Böylesine bir uğraş içinde Busoni, aşırı bir hayale 

kapılarak, kendince tasarladığı yeni bir Romantizm’in, hatta yine kendine özgü bir 

Yeni Klasisizmin doğması yolunda oldukça çaba harcamıştır. Bestecinin en önemli 

eserleri arasında; “Turandot” (1917), “Arlecchino” (1917) ve “Doktor Faust” (1916) 

adlı operaları bulunur. Bu yapıtlarını bestelerken, Verismo akımından etkilendiği 

bilinmektedir.39 

 

4.3.6. Umberto Giordano (1867-1948) 
 

Puccini’nin genç çağdaşı Umberto Giordano, 20. Yüzyıl operasının Verismo türü 

sanatçıları arasında yer alır. İlk olarak “Mala Vita” (Sefil Hayat) (1892) adlı 

operasıyla verismonun ilk yıllarının çekiciliği içerisinde büyük ilgi görüp, başarıya 

ulaşmıştır. Nicola Daspuro’nun librettosunu yazdığı eserde, kendi arkadaşının 

karısına bile aşık olmaktan çekinmeyen, yaşadığı sefil hayatın sonunda vereme 

yakalanan ve ölüm korkusu karşısında, canını kurtarmak umuduyla bir fahişe ile 

evlenerek, kadının kurtulmasını sağlayacağına yemin eden genç bir boyacının 

öyküsü anlatılır.40 

                                                 
39 Cevad Memduh Altar: Opera Tarihi, Cilt 2, Pan Yayıncılık, İstanbul, Ekim 2000. 
40 Sabri Şatır, a.g.e. 
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Giordano’nun “Andrea Chenier” adlı operasının (1896) librettosu Luigi Illica’ya 

aittir. Hem olay örgüsü, hem de müzik açısından verismonun abartılı etkisini taşıyan 

operanın konusu, Paris’te Fransız İhtilali’ne rastlayan bir dönemde geçmektedir.41 

 

Giordano operalarında, sağlam bir anlatım gücüne ulaşarak, müzikli 

dramatizasyonda, çekimserlikten uzak ve açıklıkla konuşan bir yorum yeteneğine 

sahip olduğunu gösterdi. Ünlü eleştirmenler Giordano’nun eserlerini, akıl ve ruh 

zenginliği bakımından olduğu kadar, solo ses partilerindeki ateşli yükselişlerin 

olağanüstü niteliği ve orkestral işleyişte, zaman zaman karşılaşılan kısa soluklu 

pasajların etkililiği bakımından üstün tutmuşlardır.42 

 

Bestecinin diğer operaları arasında şunlar bulunmaktadır: “Fedora” (1898), “Siberia” 

(1903), “Giove a Pompei” (1921), “La Cena dele Beffe” (1924), “Il Re” (1929).43 

 

4.3.7. Italo Montemezzi (1875-1952) 
 

Montemezzi, daha çok Wagner Romantizmi’nin ve Fransız Empresyonizmi’nin 

etkisinde kalmış, Verismo ile fazla ilgilenmemiş gibi görünse de, zamanın diğer 

bestecileri gibi o da, Pietro Mascagni’yi örnek alarak, kendisine bir yön yaratmıştır. 

1913’de Milano’da sahnelenen operası “L’Amore dei Tre Re” ile büyük başarı 

sağlamıştır. Bestecinin yazdığı diğer operalar şunlardır: “Giovanni Gallurese” 

(1905), “Hellera” (1909), “La Nave” (1918), “La Notte di Zoraima” (1931), 

“L’Incantesimo” (1943).44 

 

 

 

 

 
                                                 
41 Carl Dahlhaus, a.g.e. 
42 Cevad Memduh Altar: Opera Tarihi, Cilt 3, Pan Yayıncılık, İstanbul, Ağustos 2001. 
43 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
44 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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4.3.8. Franco Alfano (1876-1954) 
 

Franco Alfano, büyük besteci Puccini’nin 1924’te ölmesiyle, bitirilememiş olan 

“Turandot” operasının son perdesinin, son sahnesini besteledi ve böylece hocasının 

bu büyük eserinin dünya repertuarında layık olduğu yeri almasına yardımcı oldu. 

 

Alfano, opera sanatı alanında ilk büyük başarıyı, Tolstoy’un ünlü romanından 

esinlenerek bestelediği ve librettosu Cesare Hanau tarafından yazılan “Risurrezione” 

(Diriliş) adlı dört perdelik operasıyla elde etti. Yazdığı operalar arasında yalnızca 

“Miranda” ve “La Fonte d’Enschir” adlı eserleriyle Verismo türüne katkıda 

bulunmuştur. Böylece Verismo türünden de etkilenip, bu iki Veristik eseri yazan 

Alfano, sonraları daha karışık formlara yöneldi. Böylesine üstün nitelikli yorumlama 

yeteneğini, librettosunu da kendisinin yazmış olduğu üç perdelik bir masal operası 

olarak yarattığı “Sekuntala” operasıyla ve ayrıca “Madonna Imperia” adıyla yine 

aynı teknikle bestelediği ikinci bir operayla kanıtladı. Alfano’nun en önemli eseri 

olarak benimsenen “Sekuntala” operası, ilk olarak 1921 yılında Bologna’da, 

“Madonna Imperia” operası ise, ilk olarak 1927 yılında Torino’da sahneye kondu. 

Franco Alfano, bu iki önemli eserin yazılmasına imkan sağlayan üstün tekniği elde 

edebilme yolundaki hazırlığı, daha önce bestelediği Mi majör senfonisinde ve ayrıca 

bir yaylı sazlar dörtlüsünde geliştirmişti. 

 

Franco Alfano’nun yazdığı diğer operalar ise şunlardır: “Il Principe Zilah (1909), 

“L’Ombra di Don Giovanni (1914), “L’Ultimo Lord (1930), “Cyrano de Bergerac” 

(1936), “Don Giovanni de Manara (1938).45 

 

4.3.9. Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)  
 

Wolf-Ferrari, yaratışlarının ağırlık noktasını, özellikle komik (buffo) türde yazılmış 

operalar oluşturur. Böylesine bir tutum içinde, klasik türe sımsıkı bağlıymış gibi 

görünen sanatçı, gelenekte yenilenmeyi hiçbir besteciyle kıyaslanamayacak oranda 

                                                 
45 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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başarmış ve opera tarihinde layık olduğu yeri almıştır. Richard Wagner’in etkisinden 

kurtulmayı henüz başarmış olan İtalyan opera dünyası, aradığı yeniliği Wolf-

Ferrari’de bulmuştur. Ferrari, kişiliğine özgü konuşma stili ile, geleneksel İtalyan 

komik-opera türüne son derece anlamlı bir form ve yeni bir dil kazandırmıştır. Bu 

nedenle de, Wolf-Ferrari’nin oluşturduğu bu yeni buffo türünü müzikologlar, Wolf-

Ferrari’ye özgü “conversation stil” (konuşma stili) terimiyle adlandırırlar. 

 

Wolf-Ferrari, yaşadığı zamana egemen olan Verismo türüne de büsbütün sırt 

çevirmemiş ve bir bakıma Veristik halk operası olarak nitelenen “I Gioielli della 

Madonna” (1911) adlı bir opera da yazmış ve dünya çapında başarı sağlamıştır. 

Wolf-Ferrari’nin sahne için oluşturmuş diğer komik-operaları ise şunlardır: “La 

Generentola” (1900), “Le Donne Curioso” (1903), “I Quattro Rusteghi” (1906), 

“Sly” (1928), “Il Segreto di Susanna” (1909), “L’Amore Medico” (1915), “La 

Vedova Scaltra” (1931), “Il Campiello” (1936), “ La Dama Boba” (1939), “Gli 

Amanti Sposi” (1925), “La Veste di Cielo” (1927), “Gli dei a Tobbe” (1943).46 

 

4.3.10. Riccardo Zandonai (1883-1944)   
 

Bestecilik alanında ilk olarak Verismo türünden etkilenen Zandonai, yalnızca iki 

operayla bu türe katkıda bulundu. Bunlar; librettosu Cesare Hanau’a ait olan “Il 

Grillo del Focolare” (1908) ve  “Conchita”dır (1911). Zandonai’nin Verismo ile ilgili 

olmayan diğer operaları ise şunlardır: “Melenis” (1912), “Francesca da Rimini” 

(1914), “La Via della Finestra” (1919), “Giulietta e Romeo” (1928), “Una Partita” 

(1933), “La Farsa Amorosa” (1933).47 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
47 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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5. DİĞER ÜLKELERİN “GERÇEKÇİ” OPERA BESTECİLERİ 

 

5.1. Fransız “Gerçekçi” Opera Bestecileri 

 

5.1.1. Jules Massenet (1842-1912) 
 

İleri yaşlardaki yaratış aşamasında çeşitli stil değişikliklerine yönelen Massenet önce; 

librettosu Alfred Blau ve Louis de Gramont’a ait olan “Esclarmonde” (1889) adlı 

operasıyla Richard Wagner türüne, sonra da librettosunu Jules Claretie ve Henri 

Cain’in yazdığı “La Navarraise” (1894) adlı operasıyla da Verismo türüne yaklaşma 

eğilimi göstermiştir. Jules Massenet, müzikli sahne sanatının çeşitli türlerinde geniş 

ölçüde eser vermiştir. Bu türlerden birincisi ‘dini-opera’, ikincisi ‘grand-opera’ 

(büyük-opera), üçüncüsü de ‘komik-opera’ alanıdır.  

 

Massenet, operadaki Fransız geleneğinin genel yolunu takip etmiş ve doğal 

yetenekleri, döneminin zevklerine uygunluk göstermiştir. Böylece başarı, neredeyse 

hiç çaba göstermesine gerek kalmadan gelmiştir. Üslubu, doğrudan veya dolaylı 

olarak kendisinden sonraki Fransız bestecileri etkilemiştir. Müzikal deyimlerdeki 

değişiklikler ve yeni edebi akımlar, bir sonraki nesilde etkisini göstermiş, bu neslin 

eserlerine daha deneysel bir özellik vermiştir. Bu edebi akımlardan biri de 

Natüralizm diye bilinir.  

 

Massenet, aynı zamanda bazı tiyatro eserleri için sahne müzikleri de yazmıştır. 

Operalarından en ünlüleri şunlardır: “Manon” (1884), “Werther” (1892), “Thais” 

(1894), “Sapho” (1897), “Le Jongleur de Notre-Dame” (1902), “Chérubin” (1905), 

“Ariane” (1906), “Don Quichotte” (1910).48 

 

 

 

                                                 
48 Cevad Memduh Altar: Opera Tarihi, Cilt 2, Pan Yayıncılık, İstanbul, Ekim 2000. 
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5.1.2. Alfred Bruneau (1857-1934) 
 

Alfred Bruneau’nun kendine özgü bir Verismo türü olarak yarattığı müzikli sahne 

eserlerin büyük bir bölümü, çağının ünlü Fransız yazarı ve de yakın arkadaşı Emile 

Zola’nın romanlarından esinlenerek bestelemiş olduğu operalardır. Zola’nın 

romanlarının başlıca teması olan toplumsal sorunları opera sahnesine aktarmıştır. 

Eserlerinde, 1890’ların akımlarından bir başkası olan Sembolizm’e de yer vermesi ile 

dikkatleri üzerine çeker; su sesi gibi doğanın ve yaşamın çeşitli seslerini temsil eden 

sesler kullandı. Bir özelliği de, Zola’nın oluşturduğu librettoların, şiir yerine düzyazı 

ile yazılmış olmalarıdır. Zola’dan aktardığı ilk operası “Le Réve”dir. Bu operanın 

temsil edildiği 1891 yılının, “Cavalleria Rusticana” ile “I Pagliacci’nin” arasında 

kaldığına dikkat edecek olursak, Bruneau’nun gerçekçi operanın ne kadar ilklerinden 

olduğunu anlayabiliriz. Zola ile bu sanat ilişkisini bundan sonra da devam ettirdi 

Bruneau ve yazdığı operaların çoğunun konularını Zola’dan almaya devam etti. 

Bunlar; “L’Attaque du moulin” (1892), “Nais Micoulin” (1907), “Les Quatre 

Journées” (1908)’dir. Eserlerinin operaya aktarılmasına izin vermekle kalmayan 

Zola, arkadaşının üç operasının librettolarını bizzat kendisi yazdı: “Messidor” 

(1897), “L’Ouragan” (1901), “L’Enfant-Roi” (1905).49 

 

5.1.3. Gustave Charpentier (1860-1956) 
 

Charpentier, opera alanında fazla eser vermemiştir. Sanatçı, librettosunu da kendi 

yazdığı dört perdelik “Louise” (1900) adlı tek bir eserle, çağının Verismo türüne 

katkıda bulunmuştur. Bestecinin müzikli-roman olarak nitelediği bu eserinde, Paris’e 

özgü bohem hayatı, iki kuşağın çatışmasına yol açan bir aşk öyküsü, alabildiğine 

Realist ve Natüralist bir açıdan işlenmiştir. Daha çok müziğin diliyle anlatılmasına 

çalışılan böylesine bir romanın, ancak Charpentier’e özgü müzikli bir yorumdan güç 

alarak oluştuğu bir gerçektir; çünkü Charpentier’deki müzikli-öykü yaratma gücü, 

çağdaşı Fransız bestecilerinin hiç birinde görülmeyen bir özelliğe sahiptir. Eserin 

oluşum ve gelişimde karşılaşılan çeşitli sahnelerin psikolojik açıdan yorumu, ilk 

                                                 
49 Sabri Şatır, a.g.e. 
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olarak uvertürden yansıyan tek bir motifin değişik şekillerde işlenmesiyle meydana 

gelmiş sembollere bırakılmıştır.50 

 

5.1.4. Camille Erlanger (1863-1919) 
 

Çalışmalarını daha çok müzikli sahne eseri alanında sürdürmüş olan besteci, metni 

Fransız yazarları Emile Erckmann ile Alexandre Chatrian’ın kaleme aldığı, aynı adlı 

dramından esinlenmiş olduğu ve 1900 yılında yazdığı “Le Juif Polonais” adlı 

operasıyla Verismo türüne katkıda bulundu. Erlanger’in yazdığı öteki operalar 

şunlardır: “Saint Julien l’Hospitalier” (1894), “Kermaria” (1897), “Le Fils de 

l’Etoile” (1904), “Aphrodite” (1906), “Bachhus Triomphant” (1909), “L’Aube 

Rouge” (1911), “La Sorciére” (1912), “Forfaiture” (1921).51 

 

5.1.5. Xavier Henri Napoleon Leroux (1863-1919) 
 

Leroux, oldukça etkili operalar yazdı; antik mitoloji ile dini ve tarihi kaynaklarla 

ilgili eserler besteledi. Bunun yanında, günlük hayattan alınmış konularla 

oluşturduğu operalarda Verismo türünden yararlanmayı da ihmal etmedi. Leroux’nun 

din, tarih ve mitoloji dışında kalan eserleri şunlardır: “Le Chemineau” (1907), “La 

Cadeau de Noel” (1915), “1814” (1918), “L’Ingénue” (1924), “La Plus Forte” 

(1924).52 

 

5.1.6. Henri Février (1875-1957) 
 

Henri Février, ünlü Fransız yazarı Sardou’nun romanından esinlenerek bestelediği 

“Gismonda” (1919) adlı operasıyla Verismo türüne katkıda bulunmuştur. Février’nin 

yazdığı diğer operalar şunlardır: “Le Roi Aveugle” (1906), “Monna Vanna” (1909), 

                                                 
50 İlhan Mimaroğlu: Müzik Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul, 1995. 
51 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
52 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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“La Damnation de Blanche-Fleur” (1920), “L’Ile Désenchantée” (1926). Ayrıca dört 

operetle bir de masal operası bestelemiştir.53 

 

5.2. Alman “Gerçekçi” Opera Bestecileri 

 

5.2.1. Eugen d’Albert (1864-1932) 
 

Eugen d’Albert’in bestelediği müzikli sahne eserleri içinde en fazla ilgiyi, librettosu 

Rudolph Lothar’a ait olan “Tiefland” (Aşağı Vadi) (1903) adlı operası görmüştür. İki 

erkek arasında paylaşılamayan bir kadın, gurur, kıskançlık ve sonuç olarak kaba 

kuvvet; iki erkeğin çatışması ve fazla olanın ortadan kaldırılması, İtalyan 

Verismosu’nun adeta standartlaşmış olan konusudur.54 

 

“Paul A. Pisk, Eugen d’Albert için şöyle demektedir: ‘…Onun, kendine özgü yazış 

tarzı, önce Wagner’in izinde yürümekle başlamış, bu yüzden de d’Albert, bir önceki 

dönemin opera stilini oluşturan besteciler arasında yerini almıştır. Onun daha sonraki 

sahne eserleri ise (Flauto Solo, 1905), İtalyan Verismo türü ile kendine özgü bir 

conservation (söyleşi) operası tekniğinden gelen etkileri açıkça ortaya koymaktadır 

ve bu tür, onun başyapıtı olan “Tiefland” operasında da kendini göstermiştir; 

d’Albert, bu eserinde, orkestra tekniğinin mümkün kıldığı tüm araçları gereğince 

kullanabilme yeteneğiyle, alabildiğine vahşi bir gerilim içinde gelişen olayı 

Natüralist bir işleyişle sahneye yansıtma olanağını elde etmiştir…’ “55 

 

Bestecinin, “Die Abreise” (Yolculuk) (1898) ve “Flauto Solo” (Flüt Solo) (1905) adlı 

müzikli komedileri ile “Tiefland” (Aşağı Vadi) (1903) ve “Die Toten Augen” (Ölü 

Gözler) (1918) adlı operaları, önemli sahnelerin repertuarlarına mal olmuş eserleri 

arasında görülür.56 

 

                                                 
53 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
54 Sabri Şatır, a.g.e. 
55 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
56 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 



 69

5.2.2. Max von Schillings (1868-1933) 
 

İlk operaları olan “Ingwelde” (1894) ve “Der Pfeifertag” (1899), belirgin Wagner 

etkileri gösterirler. Daha sonraki eserlerinde Schillings, kendi kişiliğini bulmaya 

başladı ve Realist sınıflandırmaya giren, dramatik yönden güçlü olan, librettosu 

Beatrice von Dovsky’nin tarafından yazılan “Mona Lisa” (1915) adlı operasında, 

kendi doruğuna erişti. Onun bu operasında az da olsa devam eden Wagner 

etkilerinden başka Puccini’nin etkilerini de görmek mümkündür.57 

 

5.2.3. Leo Blech (1871-1958)   
 

Altı opera besteleyen Leo Blech’in ilk iki eseri Verismo türünde yazılmıştı. Esasen 

sayıları çok az olan Alman Veristler’i arasında yalnızca iki eserle yer alan Blech, 

özellikle halkın hayatıyla ilgili konulara önem vermiş, öğretmeni Engelbert 

Humperdinck’in etkisiyle masal operaları da bestelemiştir. Blech’in Verismo türü 

açısından önem taşıyan iki operasından biri olup 1893 yılında yazdığı “Aglaja” nın 

ilk oyunu aynı yıl Almanya’da yapıldı. İlk olarak 1894’te yine Almanya’da sahneye 

konana ikinci eseri ise “Cherubina” adlı operasıydı.58 

 

5.2.4. Hermann Wolfgang von Walterhausen (1882-1954) 
 

Bir başka Alman Realisti olan Walterhausen, 1912’de yazdığı “Oberst Chabert” 

adındaki operasıyla sivrilmişir. Wagner etkilerini bu eserde de görmek güç değildir. 

Balzac’ın bir öyküsünden alınan operanın konusu, öldüğü sanılan bir adamın, eve 

döndüğünde karısını bir başka adamla evlenmiş olarak bulması üzerine kuruludur.59 

 

 

 

                                                 
57 Sabri Şatır, a.g.e. 
58 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
59 Sabri Şatır, a.g.e. 
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5.3. Çek “Gerçekçi” Opera Bestecisi Leoš Janáček (1854-1928)  
 

Janáček’in folklor ve dil konularında yaptığı çalışmalar, kendi sanatının gelişmesinde 

önemli rol oynar. Memleketinin halk şarkılarını ve danslarını inceledi. Bunlardaki 

tonal, armonik ve ritmik özellikler onu büyüledi. Fakat halk müziğinin melodilerini 

eserlerine almaktan kaçındı; onların, sanatının özgürlüğünü yitirmesine izin vermedi. 

Janáček, halk şarkılarının müziğinde olduğu kadar, dilinde de çok çeşitli duyguların 

ve heyecanların yansıtıldığını fark etti. Onun bu buluşu, konuşmadaki müzikal-

psikolojik ifade gücüne duyduğu büyük ilgiyi daha da ilerilere götürdü. 

Çalışmalarının bir başka merkezi de, dil ve dilin ifade ve ahenk ayrıntıları oldu. 

Dilde bulunan müzikal ve psikolojik unsurlar üzerinde derin incelemeler ve 

gözlemler yaptı. Konuşmadaki inip çıkmalar gibi ses değişimlerini inceledi ve bu 

çalışmalarının sonucu olarak, onlardan elde ettiği konuşma-motifleri (napévky) 

prensibini geliştirdi... Karakterlerin ruh hallerini açıklayan konuşma-motiflerine, 

dramatik eserlerinde yer verdi… Janáček’in dile verdiği bu aşırı önem nedeniyle, 

operalarında kullandığı Çek dili, eserlerinin müzikal-dramatik bütünlüğünün 

ayrılmaz bir parçasıdır. Janáček’in operalarının başka dillere çevrilerek, o dillerde 

sahnelenmesi, bu bütünlüğünün yok edilmesine yol açar.60 

 

Esas adı “Jeji Pastorkyna” (Üvey Kız) olan ve sonraları değiştirilerek “Jenufa” adını 

alan yapıt, Leoš Janáček’in librettosunu da kendi yazdığı ilk olgun operadır. 

Konularını, Moravya köylülerinin yaşamlarından aldığı oyunlarıyla tanınan Gabriela 

Preissova’nın aynı isimli eserinden aktarılmıştır. Opera, Janáček’in dramatik 

Realizm’inin güçlü bir örneğidir. Eser, Verismo’nun bir okul olarak oluşturduğu 

yıllar içinde yazılmış olduğu ve konusundaki gerçekçiliğe rağmen, Janáček’in 

gerçekçi okul mensupları arasında sınıflandırılmamasının nedeni; onun, sanatında, 

sadece kendine has özellikleri olan bir yaratıcı olmasındandır.61 

 

“Jenufa”da, konunun ana hatlarındaki, dekorlardaki ve kostümlerdeki Realizm’in 

yanı sıra, köylü yaşamı ile ilgili töresel ya da başka ayrıntılar, karakterlerin 
                                                 
60 Sabri Şatır, a.g.e. 
61 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
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davranışlarının temelindeki ruhsal durumlar gibi özellikler, eserdeki gerçekçiliğe 

katkıda bulunurlar. 

 

Janáček’in “Jenufa”dan belki de daha fazla tanınan eseri, 1921 yılında tamamladığı 

ve yine librettosu kendisine ait olan “Katya Kabanova”dır. Bu güçlü operanın 

temelinde, Rus yazarı Ostrovsky’nin “Fırtına” isimli oyunu vardır. Burada da, 

geleneklerin zorunlu kıldığı aile büyüğüne itaat konusu ve bunun sebep olduğu 

felaket, başka bir açıdan ele alınıyor.62 

 

Janáček’in Gerçekçi operalardaki en büyük başarısı, olaylara karışan karakterlerin 

derinlerine, yüzeyde görülmeyen yönlerine, ruhlarına inmesidir. Dildeki inip 

çıkmalar gibi değişmeler ve konuşma-motifleri üzerindeki uğraşıları, onun insan 

ruhunun derinliklerini anlamasına olanak sağladı. Janáček bu derinliği ile, Realist 

opera bestecileri arasında özel ve önemsenmesi gereken bir yere sahiptir.63 

 

Müzik sanatının hemen her dalında eser vermiş olan Leos Janáček, müzikli sahne 

sanatı alanında yazdığı diğer operaları ise şunlardır: “Sarka” (1887) (yeniden işlenip 

sahnelenmesi 1925), “Pocatik Romanu” (1891), “Osud” (1905), “Vylety Pana 

Broucka” (1917), “Prihody Lisky Bystrousky” (1921), “Vec Makropulos” (1923), “Z 

Mrtveho Domu” (1928).64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
63 Cevad Memduh Altar, a.g.e. 
64 Cevad Memduh Altar: Opera Tarihi, Cilt 4, Pan Yayıncılık, İstanbul, Ekim 2001. 
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SONUÇ 
 

Operada “Gerçekçilik” konusunu incelerken, döneme ait birçok akımın birbirleriyle 

etkileşim halinde olduklarını, kesin kalıplar içerisinde, sadece kendi akımının 

özelliklerini kullanmakla kalmadan, zamanın diğer akımlarından da etkilenip, 

yararlandıklarını görür ve dönemler arası geçişte, tüm sanat dallarının bir bütün 

içerisinde gelişip, oluştuklarını bir kez daha algılarız. 

 

Verismo, operaya birçok yenilikler getirmiştir. Yaşamdaki olaylar, bir fotoğraf 

makinesinin işlevi gibi aynen operaya aktarılmıştır. Günlük hayattan öğelerin 

seçilmesi, halkın dikkatini çekmiştir. Özellikle librettoyu yazarken, seyircinin 

yaşamındaki deneyimlerine benzer konuşmaların yer alması ve duyguların açık bir 

şekilde kelimelerle ifade edilmesi göze çarpar. Müzikteki belirli temalar, bir kişiyi, 

olayı veya düşünceyi hatırlatmak amacıyla tekrar edilmiş, yerine göre Uzakdoğu 

müziğine ait motifler seçilmiştir. Operalardaki dramatik aksiyon yoğunlaştırılarak, 

seyircilerde anlık bir etki yaratılmaya çalışılmış, bu nedenle de operadaki perde 

sayıları genellikle kısa tutulmuştur. Aryalardaki “bel canto” (süslenerek söylemek) 

tarzı kalkmış, yerine reçitatif ile arya arasında bir söyleme biçimi olan “arioso” 

kullanılmıştır. Perde açıkken orkestranın çaldığı ara müziği olan “intermezzo”lar da 

sıkça başvurulan bir anlatım aracı olmuştur. 

 

“Gerçekçilik” akımı, daha sonraki dönemlere kadar kendini hissettirmiştir ve 

ardından gelen akımların oluşmasında etkisi görülmüştür. 

 

Tüm felsefe ve edebiyat tarihindeki en önemli kavram ve bilim felsefesinin temeli 

olan “Gerçekçilik” akımı, genellikle pozitif bilimlerle ilintilendirildi. Sanat içerisinde 

uzun bir süre yerini alamayan “Gerçekçilik”, Verismo akımı ile operada yüksek ve 

etkin bir anlam buldu. Bu akımla gelen anlayış, müzikte yeni bir çağı başlattı.  

 

İnsanlar müziğin içinde matematikle birlikte hakikatin de; duygular, duyumlar ve 

sanrılarla birlikte, belki de bunlardan daha fazla varolduğunu keşfetti. 
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Dolayısıyla Verismo akımı tüm müzik tarihi içerisindeki yenilikler ve yapılanmalar 

arasında en başta gelen ve en yüksek değerlerden biri olarak, yerini mutlak bir 

şekilde aldı. 
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