Ludwig van Beethoven

Keman Sonatı No.5 Fa Majör Op.24 No.5 (İlkbahar)
* Allegro * Adagio Molto espressivo * Scherzo. Allegro Molto * Rondo. Allegro ma non troppo

4. Keman Sonatı ile aynı yıl, 1801’de yazılan ve

bir ana temaya sahiptir; sonlara doğru ilk

Kont Moritz von Fries’e ithaf edilen OP.24,

ölçüye bir referans verilir. Eseri noktalayan

No.5 Keman Sonatı (İlkbahar), Kreutzer Sonatı

güçlü rondo’ya doğru kalkışa geçmeden önce

ile birlikte Beethoven’in en çok tanınan

Beethoven, özlü, nüktedan ve alışılmamış bir

eserleri arasındadır.

scherzo’yu ekler.

Beethoven keman sonatlarını önce piyano,

Yazıldığı yıllarda bile beğenilen bu dört

daha sonra keman için parçalar olarak

bölümlü sonat, sonradan takılan Frühling

görmüştür. Genellikle ikincil bir pozisyonda

(İlkbahar) adına uygun şekilde güneşli, açık bir

tutulmuş eşlik eden enstrümanlarla çalışan

havayı yansıtır.

XIX. yüzyıl kemancıları ise, bunların pek azını,

Leipzig’te yayınlanan Allgemeine Musikalische

özellikle “İlkbahar” ve “Kreutzer”i ustalıklarını
gösterebilmek

için

bir

araç

Zeitung gazetesinin 26 Mayıs 1802 tarihli

olarak

nüshasında

kavrayabilmişlerdir.
“İlkbahar”,

Fa

Majör

“Bu

eserin

Beethoven’in

şu

sıralarda yazdığı en iyi sonat olduğu; özgün,
ayrı

bir

numara

ateşli ruh hali olan bestecinin her yerde dostça

edinmeden önce çift olarak yazılmak için

karşılanmadığını, ancak şimdi karakterinden

niyetlenilmiş ve “Op.23” olarak yayınlanmış,

hiçbir şey kaybetmeden, kendisini ünde

1800 yılına ait iki sonattan biridir. Gülümseyen

ulaştıracak etkilenmeyi daha az denemeye

ilk konusu keman tarafından çalınmaktadır;

yöneldiği” gibi garip bir eleştiri yayınlanmış,

dramatik ikinci temayla ilerleme için özellikle

ancak bu arada sonatın ilgi gördüğü de

önem taşıyan bir kontrast oluşturur. Adagio

vurgulanmıştı…

güzel ifade edilmiş, kemanla ortaya dökülen
1

4/4’lük ölçüde, Fa Majör tonda, neşeli
(Allegro) tempodaki 1. Bölümde keman, şarkı
söyler gibi hülyalı ve süslü bir temayla girer.
Burada tutkulu, özenle çalınması gereken
notaların

üzerine

de

bir

çarpı

işareti

konmuştur. Piyanonun parlak Do Majör
tondaki akorlarıyla gelişen yan tema, kuvvetli
–ancak anlaşmazlık yaratmadan- bir bahar
meltemi gibi sürer. Bu temalardan oluşan
tema grupları da özgür temalar gibi gelişir,

4/4’lük ölçüde, pek o kadar çabuk olmayan

dramatik kontrastlara dönüşmeden aydınlık

(Allegro ma non troppo) tempoda başlayan 4.

coda’ya ulaşır; ana tema oyuncu parçacıklar

Bölümdeki civa gibi hareketli, bir bahar ırmağı

halinde sergilenir.

gibi akan, ihtiraslı gelişen keman-piyano
diyaloğu biraz gerilim de hissettirir; dans eden
bir tavırla sürer. Re Minör tondaki yan tema da
bu

tavrı

değiştiremez.

Ana

tema,

çeşitlemelerle şakacı bir şekilde tekrar tekrar
belirir. Eser, virtüöz bir coda ile sona erer.
(Süre 23’)
http://www.youtube.com/watch?v=wKq3_vWfiiw

3/4'lük ölçüde, ağır ve çok duygulu (Adagio
Molto espressivo) tempodaki 2. Bölümde,
birinci bölümdekine benzer tema her iki
çalgıda sırayla, lirik şekilde değerlendirilir;
sanki yeşillikler içinde, rüya gibi bir doğa
canlandırılır. Duygulu ezgi her iki çalgıda eşit
olarak değerlendirilirken tekrarlar arabesk
süslemelerle işlenir.
3/4'lük ölçüde, Fa Majör tonda, çok neşeli
(Allegro Molto) tempoda çok kısa bir Scherzo
olan 3. Bölüm, kemanın kesik (staccato) ve
şakacı bir tavırla belirlediği tema üzerine
kuruludur. Ancak bölümde egemen olan
piyano iki kez, parlak ve sürprizli La Majör
akorlarla renkli bir kontrast yaratır. Kısa trio
(Allegro Molto) bölmesi ise scherzo’nun ritmik
havasını biraz yumuşatır ve rondo finale
hazırlar.
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