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F estivalden gelen “Freie Stücke’de 

bir kontrbasklarinet partisi 

var, çalabilir misiniz?” telefon 

davetiyle, orkestranın ikâmet ettiği, Kiel 

Kanalı kıyısındaki Rendsburg’a doğru yola 

çıktım.

Jörg Widmann’ı ilk kez 2000 yılı 

yazında, Weikersheim’daki bir oda 

müziği kursunda dinlemiştim. Henüz 

27 yaşındaydı, adını duymamıştık ama 

anlaşılan yıldızı parlamaktaydı. Bir 

öğleden sonrasını biz 15-19 yaş arası 

katılımcılarla geçirmişti. 20 yaşındayken 

bestelediği -ve bugün klarinet literatü-

ründe kendine sağlam bir yer edinmiş- 

solo parçası Fantasie’yi çalmış, tekniği 

hepimizi hayrete düşürmüştü. Sonra 

piyanonun başına oturmuş, Mozart’tan 

bahsetmiş, Mozart’ın neden benzersiz 

olduğunu o senfonisinden, bu konçer-

tosundan pasajlar çalarak, armonileri 

açıklayarak anlatmış, piyanoya ha-

kimiyetiyle de herkesi şaşırtmıştı. Kurs 

hocalarıyla piyano, klarinet ve yaylı dörtlü 

için 1999’da yazdığı Fieberphantasie’yi 

çaldıklarını da hayal meyal hatırlıyorum. 

Aklımda çok net kalan, güleryüzü ve 

Mozart’ı anlatırkenki heyecanıydı. Son 

derece içten, temiz, çocuksu, “siz de 

sevin!” diye çırpınan, mutlulukla karışık 

bir heyecan.

Yıllar sonra Schumann ve Mozart 

çalıştığımız iki karşılaşmamızda da bunu 

farketmiştim. Öyle ki zaman zaman kendi 

Schumann ve Mozart heyecanından, 

benim Schumann ve Mozart’ımı duy(a)

madığı hissine kapılmıştım. Sanki ona 

bu bestecileri benim de çok sevdiğimi 

ayrıca ispat etmem gerekiyormuş, ama 

bu boşuna bir çabaymış, çünkü kimse 

onları hiçbir zaman onun sevdiği kadar 

sevemezmiş gibi bir histi... 

Jörg Widmann’ın Scheswig-Holstein 

Festival Orkestrası ile geçirdiği hafta ve 

24 Ağustos’ta Rendsburg’da (ACO Thor-

mannhalle), 25 Ağustos’ta Wotersen’de 

(Reithalle) verdiği konserler, onun 

solistliği, şefliği ve besteciliği arasındaki 

bağları gözlemek, müzikal varlığını her 

yönüyle tanımak açısından bir armağandı. 

En güzeli, başrolünde olduğu bir konser 

programında, kendisine yönelen merakı 
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ve hayranlığı, gayet doğal bir şekilde 

müziğe kanalize edebilmesiydi. Hiçbir 

zaman müziğin önünde değildi; hep 

arkasındaydı ve kendisiydi. Karşımızda, 

provalardan konserlere tükenmeyen, 

saf, çocuksu bir müzik sevgisi ve ‘iyi bir 

insan’ vardı. Belki de bütün sır buydu, 

bu kadar basitti (Widmann’ın besteciliği 

hakkında okuduğum bir blog yazısında 

yazar, Widmann’ı eleştirmenin çok zor 

olduğunu söylüyor, bunu öncelikle onun 

‘iyi bir insan’ olmasına bağlıyordu. “Ona 

kızamıyorsunuz, o neyse o” diyordu.) 

Widmann’ın klarnetçiliğinin en önemli 

özelliği, -tüm iyi müzisyenlerde gözlendiği 

üzere (istisnalar kaideyi bozmaz diyelim)- 

besteciye saygı ve sadakat. Besteciliğinin 

de kuvvetlendirdiği, kendinden öncekile-

rin ne yaptığı bilinci ve geleneğe hakimi-

yeti, müthiş bir virtüoz da olsa müziğin 

önüne geçmesini, ‘kendisini çalmasını’ 

engelliyor. (András Schiff'le oda müziği 

yapmaları bir tesadüf olmasa gerek.)

Berlioz’dan Debussy’ye, Wagner’den 

Stravinski’ye pek çok bestecinin -özel-

likle çalgılama konusunda- çok değer 

verdiği Carl Maria von Weber, Widmann’a 

göre hâlâ hakettiği yerde değil. Fa minör 

Klarinet Konçertosu’nun icrası, özellikle 

Weber’in klarinetin ve orkestranın renk 

paletini sergilemedeki ustalığını vurguladı. 

Der Freischütz’ün bilincinde, konçerto-

nun ‘operalığı’ aklının bir köşesindeydi. 

Büyük duygusal patlamalardan kırılgan 

sükûnetlere, nükteli oyunbazlıklara, tonu 

her karaktere, her halet-i ruhiyeye cevap 

veren bir esneklikteydi. Şarkı söyleyen 

uzun cümleler, akıcılık, zaman gerektiren 

yerde o zamanın en zarif şekilde göze bat-

madan alınması, dinleyene zevk veriyor-

du. Belki sadece son bölümün (rondo) ne 

kadar “allegretto” olduğu tartışılabilirdi. 

Bana bir  ‘Rondo vivace’ gibi gelen bölüm, 

kanımca ‘daha allegretto’ çalınsa virtüoz 

etkisinden hiçbir şey kaybetmeyeceği gibi 

karakterini netleştirebilirdi. Widmann’ın, 

çaldığı zamanlarda orkestrayı peşinden 

sürüklemesi, çalmadığı zamanlarda müda-

halesine neredeyse gerek bırakmıyordu. 

En riskli geçişlerde bile atmosferi bozma-

mak adına hareketsiz kalması, orkestraya 

(ve başkemancıya) güvenini göstermesinin 

yanı sıra, orkestrayı bir oda müzikçisi dik-

katiyle uyanık kalmaya zorluyor, bu da 

müziğe ilave bir canlılık kazandırıyordu.

Programdaki 
iki Widmann yapıtı 
birbirinden çok farklıydı
Freie Stücke (ilk seslendiriliş En-

semble Modern tarafından 2002’de), 

herbiri bir ses konusunu ele alan (ar-

monikler, glissando, dinamik farklar 

vb.), herbirinin sonu bir sonrakinin 

başını oluşturacak şekilde içiçe geçen 10 

parçadan oluşuyor. Eserin, Schleswig-

Holstein Müzik Festivali’nin ‘klasik 

dinleyicisi’ni zorladığını söyleyebiliriz. 

Özellikle Wotersen’de çaldığımız sırada, 

çoğunluğu konsere bir saat öncesin-

den gelip yemyeşil çimenler üzerinde 

şampanyalarını içip piknik yapan -50 yaş 

üzeri- dinleyici kitlesinden bazı itirazların 

yükseldiğini duymak hoştu. (Ne dedikleri-

ni tam anlayamadık.)

“Uvertür” altbaşlığını taşıyan Con 

brio ise (ilk seslendirilişi Mariss Jansons 

yönetimindeki Bavyera Radyo Senfoni 

Orkestrası tarafından 2008 yılında), 

Beethoven’in 7. ve 8. senfonilerine 

bulunduğu atıftan kaynaklanan ritmik 

enerjisi, -adı üzerinde- Beethovenvâri 

karakteri ve etkileyici timpani solosuyla 

daha rahat benimsendi. Dinlerken ister 

istemez, 2008’de Ensemble Modern’in 

“into” projesi çerçevesinde bir aylığına 

Dubai’ye giden -Münihli- Widmann’ın, 

oradan nasıl olup da bir Bavyera halk 

dansı (Ländler) parodisi ile dönebildiğini 

daha iyi anladım. Dubairische Tänze’yi 

(Duba-i-yern Dansları – ‘bairisch’in 

fonetik olarak ‘bayerisch’e -Bavyeralı- 

benzemesiyle ortaya çıkan bir kelime 

oyunu) dinlediğimde şaşırmış, hatta 

hayalkırıklığına uğramıştım. Projenin 

amacı, bir bestecinin kendi kültüründen 

çok uzak bir şehrin müzikal portresini 

çıkarmasıydı. Widmann’dan beklenen 

Dubai’yi bestelemesiydi. Eşleştirme 

tesadüf olmasa gerek... Zira Widmann 

“Bana bu kadar yabancı bir yerde 

köklerime tutundum. Geçmişim, içinden 

geldiğim gelenek gittikçe belirginleşti” 

diyerek kendinden beklenene esprili 

Bavyera ‘Ländler’leri ile cevap vermişti. 

(Widmann’ın diğer kültürlere saygısını 

biliyoruz. Onu zorlayan, Dubai’nin 

yerel renklerinin kaybolduğu, kültürel 

geçmişini ifade etmeyen manzarası olsa 

gerekti.) Gelenekten beslenen, kimliğinin 

ayrılmaz parçaları Mozart’a, Schumann’a, 

Brahms’a, Berg’e kalpten bağlı bir Orta 

Avrupalı’nın Dubai’yi besteleyememesi, 

aslında anlayışla karşılanmalıydı. 

Dubairische Tänze, Dubai’nin gökdelen-

lerine Bavyera Alpleri’nden gelen dürüst 

ve gayet mizahi bir cevaptı. Widmann gibi 

bir kişilikten daha fazlasını beklemek belki 

haksızlıktı.

Jörg Widmann, kendi eserlerinde 

orkestrayı net ama esnek vuruşlarla, i-

fadeyi hiçbir zaman unutmadan yönetti. 

Klarinetçiliğini bilen herkes, onun yeni 

müzikte sık sık karşılaşılan soğuk ‘ölçü 

vurucu’lardan olamayacağını zaten tah-

min eder. Ama programı taçlandıran 

Mozart’ın son senfonisinde, ‘yönetme’yi 

bu denli bırakabildiğini görmek ayrıca 

mutluluk vericiydi.

Widmann, Mozart karşısında 

yine heyecanlı ve sevinçliydi. Yaptığı, 

orkestrayı yönetmekten ziyâde jestlerle 

yönlendirmek, iyi ve doğru nefes almasını 

ve -bu müzik için!- her şeyini verebilme-

sini sağlamaktı, diyebiliriz. Vuruşlarında 

son derece tutumluydu. Weber’de 

olduğu gibi, orkestraya olabildiğince az 

müdahale etmek isteyen bir hâli vardı. 

Özellikle ilk bölümde sağ elini sık sık  

bırakırken, zaman zaman, kendiliğinden 

akan müzik karşısında ellerine kollarına 

gerek kalmamış veya fuzûlî hareketlerde 

bulunmak istemiyormuş gibi bir in-

tiba uyandırdığını da söyleyebiliriz. 

Bazen daha rafine bir beden diline sahip 

olabileceğini düşündürse de -kuşkusuz 

klarinetçiliğinden gelen- dolaysızlığı 

ve doğallığıyla, orkestradan çok rahat, 

doğrudan, güçlü ve akıcı bir müzik elde 

etti.

Widmann’ın bazı jestleri aklıma ister 

istemez Carlos Kleiber’i getirdi. (Müziğin 

beden diline, beden dilinin müziğe ter-

cümesinin eşsiz zarafette örneklerini 

veren Kleiber’i burada bir kez daha sev-

giyle analım).

- Biliyor musun, dedim, trionun ilk 

kısmında obuaya karşı ellerini önünde 

birleştirip öylece durman, bana Carlos 

Kleiber’i hatırlattı. Linz Senfonisi’nin 

triosundaki obua solosunu o da arkasına 

yaslanıp sadece tavrı ve bakışlarıyla idare 

ediyor. Youtube’da izlemiştim.

- Gerçekten mi? Videoyu görmedim ama 

bunu söylemen o kadar güzel ki! Carlos 

Kleiber benim için en büyük şef, en büyük! 

- Orkestraya herşeyini veriyor değil mi...

- Evet. Ama karşılığında orkestradan 

herşeyi de alıyor...

Widmann’ın herşeyini verdiği Mozart, 

kalp atışları hızlanmış, coşkulu bir salon 

bıraktı geriye. İki konserin sonunda da 

uzun alkışlara cevaben “Mozart’ın son 

senfonisinin ardından aslında hiçbir şey 

çalınamaz... Ama belki Mozart çalınabilir.” 

diyerek Mozart’ın yazdığı son konçerto-

nun, Klarinet Konçertosu'nun (KV 622) 

ikinci bölümünü (adagio) anons ettiğinde 

salondan yükselen toplu iç geçirme, başlı 

başına bir akustik fenomendi.

Widmann herkese, ‘adagio’nun tüm 

sadeliği ve içtenliğiyle teşekkür etti. Klari-

netiyle başladığı akşamı, dokunaklı bir 

şekilde, klarinetiyle bitirdi.  

Jörg Widmann
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