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f\ranz Liszt "senfonik giir" baghgnr ilk olarak 1854 yrfi I'naa kullandr ve bu "programh miizik" formu, birI- Eok besteciye ilham kaynagr oldu. giir ile mrizigi bir
arada kullanmak amacryla yola elkan besteci, programh miizigi, "tanrmlayrcl" olarak de$I, daha qok "anlatrcr" bir miizik formu olarak sundu. Liszt, senfonik giire olan ilgisini, Beethoven'in
Egmont Uvertiirii hakkmdaki "Bilyilk milzisyen, bilyillc ;air
Goethe'nin eseri ilzerine Qaltsaralc bizlere kendisinin de izlediSi yeni
bir yol agtf' agrklamasryla gdstermigtir. Bir sanatqrnrn hayatrndan kesitleri anlatan Berlioz'un Fantastik Senfoni'si de Liszt igin
esinlenecegi programh milzik cjrneklerinden biri olmugtur. Fakat
"programh miizil<" adr altrnda bestelenen bu yaprtlarda Liszt yeterince giirsellik bulamadlgrnr belirtmelden de geri kalmaz. Miizigin mesaj vermesinin yanrnda, bir "dil" olmasr gerektigini savunur. Drirt bciliimliik senfoni bestelemek yerine Mendelssohn'un
Hebrides, M€lusine gibi tek bciliimliik, homojen ve kesintisiz
uvertiirleri tercih eder ve senfoni yaprsr ile sonat formu arasrnda
bir form geligtirir. Bciylelikle, ortaya elkan bu yeni formda arzu
etti$i tematik esnekligi de kullanabilecektir. 1848-1858 yrllarr arasrnda Weimar'da bestelenen 13 senfonik giir arasrnda yer alan
Les Pr€ludes, Liszt'in bu ti-irde besteledigi en popriler eserler-
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tema olan Aplc temasr 70. rilEide korno ile takip eder.
Uglemelerden olugan AgIc temasl, yapltln B briliimiine yani
uzun ve dehgetli bohimiin anlatrldrg geligme bciliimiine baglanrr. Geligme boliimii, firtrna cincesi sessizligin tasviri ile baglar.
Yine cenaze trnrlarrnrn motifinin kullanrldrgt tema, tehlike qanlarrnr igaret eder. Zafer temaslnln negeli ve kuwetli karakterlerini
olupturan motif, bu sefer kuwetli ve iimitsiz bir karaktere bririiniir ve bakrr iiflemeliler tarafrndan sunulur. Bu birbiriyle geligen
karakterdeki motiflerin varh$r, hayatrmrzda mutlu anlar yaqadr$r
mz gibi zor anlar da yagadrgrmrzr, hayatrn da bu tarz zrthklardan
olugtuguna ornek verir niteliktedir.

Frrtrna ve felaketin anlatrmr tiim orkestranrn katrhmryla gahn-

dtktan sonra obua Zafer temasrnr bu sefer farkh bir karakterle,
sakin bir gekilde bizlere duyurur. A bciliimrinii beklerken eserin
scherzo bcilrimri ortaya grkar. Bt AIIegro pasforale bdliimii korno,
ldarinet ve obuanrn birbirleri arasrndaki sciylegiye tanrkhk eder
ve sriylegi, yayhlarrn armonil< deste$iyle saglanrr.

den biridir.
Les Prdludes, ilk olarak, Joseph Autran'rn Quatre Eldments
isimli yaprtrndan yola qrkrlarak, erkekler korosu igin planlandr.
Ancak Liszt, bu eser basrlmayrnca, temalan daha sonra yazacagr senfonik qiiri Les Pr€ludes igin kullanma yolunu segti. I(onusunu ise, Lamartine'in Les lVouvelles M0ditations Poitique isimli
yaprtrndan esinlendi. Les Prdludes, programh mrizigin ilk orneklerinden biri sayrlr ve kullanrlan temalarrn eser iqerisinde farkh karakterle tekrar kargrmrza qrkmasr ile Wagner'in operalarrndaki estetik anlayrgrna yaklagrr. Temalarrn ritimleri ve kimliklerinin
degigtirilmesi, karakter de$igimlerinde onemli bir rol oynamrgtlr.

Eserin yoprsr ve femolorl
Eserde sonat formu kullanrlmrgtrr. Besteci A-B-A yaprsrndan
olugan sonat formuna scherzo da ekleyerek giirdeki krta diziligine
sadrk kalmaya gahgmrgtrr. Eserin ana fikri, gegitli drq etkenlerle
birlikte hayatrmrzrn bir biitiin olugu olgusuna dayanrr.
Girig boliimiindeki motif olan cenaze trnrlarr, eseri, bagtan
sona gegitli degigimlerle takip eder. Bu, oliimiin farkrnda olmasak bile onun yanrbagrmrzda oldu$unun hatrrlatrlmasrdrr.

AIIegro pastorale boliimrini.i daha rince obua qagrrgrmryla bekledigimiz A boliimii takip eder. Bu sefer Zafer temasr trompet

ve kornoda yayhlarrn galdrg gamlar egli$inde gahnlr. Hemen ardrndan gelen Apk temasr ise bu sefer bateri ve vurmah Ealgrlarrn
da eklenmesiyle marg havasrnda yani Zafer temasr karakterinde
kargtmrza grkar. Temalardaki bu karakter de$gikliklerine ragmen
temel yaprlarr aynrdrr: Cenaze trnrlarr. Bu marg karakteri, eserin
bitigine l<adar devam eder. Yaprtrn zafer ile sonlanmasr, yagam
sevincinin cenaze tlnrlarrna l<arsr zafer kazanmasrnr simqeler.

Sonug
Liszt, milzigin sadece giirsel degil, aynr zamanda anlamh ve
bir dil olmasr gerekti$ni belirtir. Bu ba$lamda
senfonik giirinde belirli karakterler koyarak bir nevi tiyatro eseri
sunmustur. Temadaki karakterlerin tam olarak ortava clkmasr
igin, miizik dilini dofru
ve kesin olarak kullanrlmesaj iletebilen

masr gerektigini savunur. Eserdeki, motiflere
karakter verme fikri ise

leitmotiv' e esin kayna$r

olmugtur.
Eserin girig krsmrnda yer alan bu gizemli motif, biiyiik bir
kresendo ile hayatrmrzda yaqadrgrmrz mutlu anlan anlmsatan A
boliimiine baglanlr. 35. cilEiide kargrmrza gill<an Zafer temasr ise,
cenaze trnrlarr olarak sunulan melodinin ritmik degigiklige uframrg halidir. A bdliimrindeki bu tema, yayh ve iiflemeli galgrlar
egliginde sunulur. Bu temayl karakter olarak daha sakin diger
t

Bu senfonik eserde
besteci, hayatrmrzda
iyi ve kcitii anlardan
cirnekler sunar. Qrinkri
hayatrmrz iyi ve kotii
birgok olaydan olugur ve
bu nedenle eserin ismi

Eo$uldur: LesPrdludes

yaniPreliidler.

A.

