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"Bir gece geQvakit Solrcfino Kdpr|sii'niin korkuluklanna dirseklerimi dayadm.Sen Nehfi donuk bir ayna gibitliimdiizdii
Bulutlar ge9iyordu, ne adr ne hafif;sadece bulutlar..." -Debussy

Farkh trnrlarln pe$inde
Ug bolUmden olu5an ,\ioclurnes (Nokturnler) ba;ka ses evrenlerine yelhen aqar. farklt
trnrlar arayan Debussynin yaprtlan arasrnda onemli bir yere sahiptir Eseri, mUzik diline
farklr boyutlar katan ilk bOlumu '/Vuaqes" (Bulutlar) ekseninde, birlikte inceleyelim.
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ebussy, onemli orkestra eserlerinden Prilude d
I'Apres-Midi d' n Fa.rne (1892) ile aynr eizgide
ve "alacakaranllkta iig sahne" olarak tasarladtft
orkestra ese Noctrfnes'ii 1899 y lnda tamamladl. Ug bdliimden olugan bu yaprt h akknda "ilk noktilrn yayliar tarafmdan;
nc sii ise
ikincisi iic fliit, ddrt korno, iiQ trompet ve iki arp;
her iki b'liinde kullan an Calglarm tamamt tarafindan sunulu'
yor. Belki bu Sekilde bir uyarloma ile tek bir renk elde edebiliriz"
afildamasryla, eserinde kullandrfi qalgrlar hal&rnda bize bilgi

il|

vermektedir.
Senfonik veya klasik sonat formlannm drgrnda formlar kullanmayl tercih eden Debussy, Cdsar Franck ve "Schola Cantorum" bestecilerinin yazrsrnda gdriilen "devinimsel tema" fikrini
ozellikle orkestra yaprtlannda srkfa lellanmr$hr. Bir bitliimden
diger boliime geeen temalan ustaca i;leyip, klasil< senfoni sralamasr ile harmanladrgr, (hrzh-yavaq-hrzh) ve iiq b6liimden olu$an
yaprtlannln (tr@ Mir, lbirid) alcine Debussy, Nocfitrtres'de
bagtan sona tematik bir biitiinliik sunmamaktadrr. Eserini $u
siizlerle dile getirir: "Eserin batltEl daha Qok dekoratif bir anlam
tasrmaktadtr. Dolayrsryla geleneksel'Nokt rn' formu bu eserde
bulunmomdktadtr, ancak kelimenin iQerdigi gece $ nsmr ve aydml4t bulabiliriz. 'Nuages' adlt b6ltim, beyoza ealan gri rcnlcteki
yovas ve melankolik bulutlartn Eijlqiizijndeki deii5meyen g1rtin '

tonalite de#f tirerek farkh tlnllar yakalamritlr.
ikinci motifin 5. 6lqiide ingiliz kornosunda sunulmastyla birlikte, kemanlar altlya bdliinerek tiz notalarda bu temaya cevap
verir nitelikte bir akor sunar. Richard Sffauss'un s)'mphoni4
Domestica adh eserindeki nefesli Calgr kullanlml Debussy'yi
erkilemit \e orkestra eserlerinde obua. ingiliz kornosu gibi
galgrlan dn plana qrkarmaslna vesile olmuFtur.
Timpani ise ppp niiansmda kemanlara eglik ederek "gece
esintisi" efektini simgeler. Debussy'nin orkestrasyonunda vurmal Calgllar genel olarak ritme yardlmcr olmak veya "giiriiltii"
etkisi yaratmak icin kullanrlm$trr. 23. dlgiide yer alan iiCiincii
motif, ikinci motifin trnrlan arasrnda kendini duyurur. I(ornonun ealdrgr bu motil, amk ddrtlii arahgrndan olugur ve Ingiliz
kornosu ile birlikte iki kere sunulur.

Sildiir."

'Nuages'ln analizi
Bes bitlme ve

bir coda'dan olusan, serbest rondo formunun
kla net ve fagot sunmaktadf.

kullanlldlgr 'w.rages"da ilk temayl

iiclii arahklardan meydana gelen bu ilk motifbulutlan
simgeler. Debussy, ese n ba$langlclnda kullandlgl bu akorlan
Be$li ve

Mussorgski'nin ciinefsiz adh garkr dizisinin iigiincii biiliimiin'
den esinlenmigtir.

33. iilCiide ikinci bdlmeye gegilmesiyle birlikte, yayLlar birinci motili, bu sefer tek ses olarak nefesli qalgrlann gtkrct ve uzun
notalan e$liginde ealarlar. Bu bcjlmede de Ingiliz kornosu, pp
niiansrndaki yayhlar eglii4inde temayr yine ild kere sunar.
57. olqiide ilk motifin duyulmasr ile "yeniden serim" bdlmesinin gelmesini beklerken, bu bdliime at karakterde, fa# majdr
tonunda ve pentatonik melodisiyle ddrdiincii bdlme kargrmza
Clkar. Orkestrasyonu ve armonisiyle Ravel trnllan ta$ryan bu
bdlmede fa# majiir temaya eglik eden tonalite ise re# miniirdiir.
ilk olarak fliit ve arpta duyduEumuz tema daha sonra lGman,

viyola ve viyolonsellerle sunulur.

calgllarda kullamlan akorlann piyano yaz$lyla ben'
:.i -;l,srerdigiyapltta, solo keman ve viyolonseller ile birlikte
- .1:rlarrn l2 partiye kadar biiliindiigii gdriiliir. Debussy bu
': :r\ L
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bol m, beyazdan renk Qalan ve gri renkte biten yava$ ve
melankolik bulutlann gdky z ndeki deQigmeyen goriln+gtid]r. - C. Debussy
"Nuages" adlt

5. ve son biilmeye geldigimizde ise yine ingiliz kornosunun
Caldrg ikinci motif, kornolann qaldrg iiqiincij motif ile birlikte
80. dlqiide tekrar kargrmrza grkar. Debussy, birinci biilmede bulutlan simgeleyen ilk motifi ise bu sefer kullanmamNtr. Her iki
motih son bdlmede iki kez duyuran Debussy, tiim motifleri tim,
pani egliginde cod.i'da son kez sunar ve'Nuages"ppp niianstnda
sonlantr.
Bu eserinde Debussy'nin ingiliz ressam whistler'in tablo,
lanndan esinlendigi sdylenir. Ilk bailarda eseri Belqikah iinlii
kenlan virtiidzii Eugane Ysajie'yi diigiinerek solo keman partisi
ve orl<estra icin yazmayl tasarlayan besteci, Ysajie ile dargnhk
ya$amasr iizerine yaprta son halini bu qekliyle vermigtir. 9 Aral*
l9OO tarihinde ilk olarak Lamoureux I(onser serilerinde seslendirilen eser biiyiik bagarr kazanmrgtrr.

"Siranes", orkestra ealgllanna sekiz soprano ve sekiz altonun
eldendiBi son btiliimdiir. Qoklu ritim kullammr ve melodilerin ikili ara[klar ile ini$ ve erkr;Ian, bdliimi cin plana grkanr.
Enstriimantal karakterdeki vokal tema, orta b<iliimde srrasryla
nefesli ve yayh Ealgrlarda sunulur. Tema tekrar insan sesine
gectiginde ise ritim ve eklemeler ile degi$iklige uErar. 'Str"ares",
difer bdliimlerde oldugu gibi sessizlilde son bulur.
Tiirkiye'deki konser progmmlannda slkca gdrrneyi umdugu
muz bu bafyaprtr Vladimir Ashkenazy yiinetimindeki Cleveland
Orl<estrasr (Decca) ve Claudio Abbado ydnetimindeki Beflin
Filarmoni Orkestrasr (DG) kayltlanndan dinleyebilirsiniz. A

"F€tes" ve "Sirenes"
"Nuages"t, "Fetes" (Bayram) ve "Sirar?es" (Sirenler)

bdliimleri

takip eder. 'Wuages"daki sakin havanrn aksine, iiglemelerin
enerjik bir gekilde bir Ealgldan 6teld eal$ya gecerek devam
ettigi, gece atrlan llavai ligeklerdeki renk ve canl ftlan yansltan
?eres" adh bi;liimde yine obua esas temayr sunar. Uqlii arahklarrn birbirine paralel olarak dnce trompetlerin daha sonra ise
tiim qalg ann katrldrgr orta bolmede ise kortejin bu co$kuya
katrl$r simgelenir. Hemen ardrndan bdlijm ba$rndald iiClemelere
geri ddniiliir ve eser 'Wu.ig?s"daki gibi sessizlik iqerisinde
sona erer.
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