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Beethoven’ın 14 nolu 
p!yano sonatına neden 
“Ay I"ı#ı Sonatı” den-
mekted!r? 

Eser!n adıyla !lg!l! pek çok r!vayet 
vardır. 1801 yılında besteled!#! 
eser!ne “Ay I"ı#ı Sonatı” !sm!n! 
Beethoven vermem!"t!r. Alman 
ele"t!rmen ve yayıncı Ludw!g 
Rellstab, Lucern gölünde gezerken 
sonatı !lk duydu#unda ay ı"ı#ının 
göle yansımasından ve ortaya 
çıkan  manzaradan es!nlenerek 
sonata bu !sm! verm!"t!r. 
Sonatın !lham kayna#ı konusunda 
b!r b!lg! var mı?
Y!ne b!r takım r!vayetler vardır. 
Beethoven eser! aynı zamanda 
ö#renc!s! olan, tutkuyla a"ık oldu-
#u Kontes Gu!l!etta Gucc!ard!’ye 
!thaf etm!"t!r. Bazı müz!kologlar 
eser!n !lk bölümünün müz!kal 
özell!kler!yle bu platon!k a"kı 
ba#da"tırırlar. Bazılarıysa sona-
tın bu a"kla !lg!s! olmadı#ını, 
Beethoven’ın erken ya"ta vefat 
eden b!r arkada"ının cenaze 
tören!n! !zlerken h!ssett!#! acının 
b!r !fades! oldu#unu savunur-
lar.  Beethoven’ın el yazmasında 
Mozart’ın Don G!ovann! opera-
sından Don G!ovann!’n!n öldürül-
mes! anından notalar oldu#unu, o 
noktada akorun do d!yez m!nöre 

çözümlend!#!n! ve Beethoven’ın 
da bunu Ay I"ı#ı Sonatı’nın tona-
l!tes! olarak seçt!#!n! dolayısıyla 
da a"ktan z!yade ölümle !l!nt!l! 
oldu#unu !dd!a ederler. 
Eser! daha !y! anlayab!lmem!z 
!ç!n sonat ve sonat formunun ne 
oldu#unu açıklar mısınız?  
Sonat formu (Sonat allegrosu 
da den!r/ Sonata-allegro form), 
Rokoko dönem!nde form arayı"ıyla 
ortaya çıkmı"tır. Sadece sonatın 
de#!l, senfon!ler!n, konçertoların 
ve oda müz!#! eserler!n!n de formu 
olarak kullanılmı"tır. Klas!k döne-
me damgasını vurmu"tur. Üç/Dört 
bölümlü çalgı formu Sonat’la (ya 
da Sonat döngüsü d!yel!m / Sonata 
Cycle) sonat formunu karı"tırma-
mak !ç!n sonat formunu b!r yazım 
formülü olarak dü"üneb!l!rs!n!z.
Sonat (Sonat döngüsü / Sonata 
cycle), hızlı-yava"-hızlı tempo 
!skelet!nden ortaya çıkmı", buna 
!lerleyen yıllarda üçüncü bölüm 

olarak “dans” bölümü eklen-
m!"t!r k! bu genell!kle Menuet 
ve Tr!o formu olarak kar"ımıza 
çıkar. Dönem!n sonlarına do#ru 
Beethoven, Menuet yer!ne b!r 
ba"ka dans formu olan Skerzo’yu 
terc!h etm!"t!r. Sonat döngüsünün 
!lk bölümü Sonat formundadır. 
Sonat formu Serg! (Expos!t!on), 
Gel!"me (Development), Yen!den 
Serg! (Recaput!lat!on) ba"lıklı 
üç kes!tten olu"ur. Düz yazıdak! 
g!r!", gel!"me, sonuç paragra$arına 
benzet!leb!l!r. 
Serg! kes!t!nde Sonatın !k! teması 
b!rb!r!ne zıt tonal!telerde b!r 
köprüyle ba#lanmı" b!ç!mde 
duyulur. Gel!"me kısmında bestec! 
modülasyonlarla ana f!kr! !"ler, 
arayı"lara yönel!r. Yen!den serg!de 
!se ba"ta duyulan !k! tema bu defa 
eser!n ana tonunda serg!len!r ve 
kapanı" ve bazen koda kısımlarıyla 
bölüm sona erer.
Sonatın !k!nc! bölümü yava" bö-
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lümdür. Tema ve varyasyonlar ya 
da d!"er formlarda olab!l!r.  
Üçüncü bölümse, dans bölümü 
varsa Menuet ve Tr!o, yoksa son 
bölüm olan hızlı bölümdür. Son 
bölüm de b!r!nc! bölüm g!b! sonat 
formunda olab!l!r. Ya da Rondo 
formunda. (Rondo formundan 
da d!lersen!z b!r ba#ka sefere 
bahsedel!m)
Ay I#ı"ı’nda kullanılan form ve 
önem! ned!r? Beethoven bu so-
natını neden “$uas! una fantas!a” 
olarak n!teled!rm!# olab!l!r? 
Beethoven yaptı"ı yen!l!klerle Kla-
s!k dönemle Romant!k dönem ara-
sında adeta b!r köprüdür. Roman-
t!k dönem!n kapılarını aralamı#tır. 
Bu sonat da yen!l!kç! anlayı#ına 
b!r örnekt!r.  “$uas! una fantas!a” 
tanımlamasıyla Beethoven, eser!-
n!n klas!k dönem!n b!l!nd!k sonat 
anlayı#ının dı#ına çıkaca"ının 
s!nyal!n! ver!r. Fantez! st!l!nde/
tarzında Sonat demekt!r. Az önce 
Sonat döngüsünde hızlı-yava#-
hızlı kalıbının tak!p ed!ld!"!nden 
bahsett!k. Oysa Ay I#ı"ı’nda bek-
len!ld!"! g!b! !k!nc! bölüm de"!l  
!lk bölüm yava# bölümdür. %k!nc! 
bölüm dans bölümü, üçüncü son 
bölüm !se hızlı bölümdür. 
Ay I#ı"ı’nın !lk bölümünde göze çar-
pan özell!kler! nasıl sıralayab!l!r!z? 
%lk bölümde sa" elde üçlemeler!n 
e#l!k ett!"! der!n ana melod! sol 
elde bas oktavlarla ve akorlarla 

desteklen!r.  Sak!n ve med!tat!f b!r 
havadadır. Sa" eldek! üst melod!-
n!n olmadı"ı ölçülerde tek ba#ına 
çalınan üçlemeler!n !lk notaları 
tınılarıyla çan ses!n! anımsatır. 
Üst ses!n varlı"ıyla bölümün yapı 
ta#ı olan bu üçlemeler !k!nc! plana 
dü#erek ana melod!ye der!nl!k ve 
zeng!nl!k katar. 
Beethoven bölümün ba#ına “çok 
zar!f ve sürekl! pedallı çalınmalı-
dır” yönlend!rmes!n! not dü#mü#-
tür. Ancak bugünkü p!yanoların 
pedal yapısı o günkü pedallar g!b! 
olmadı"ından ba#tan sona pedal 
de"!#t!rmeden çalmak uygun 
de"!ld!r. 
Bölüm sonat formunu tak!p eder. 
Beethoven’ın ö"renc!s!, Franz 
L!szt’!n hocası Carl Czerny, Ay 
I#ı"ı Sonatı’nın bu bölümünü 
“uzaktan hayal! b!r ses!n yakarı#ını, 
a"ıtını duyuran, adeta b!r gece 
müz!"!; noktürn” olarak tanımlar.
L!szt, sonatın !k!nc! bölümü !ç!n 
“!k! uçurum arasındak! ç!çek” n!-
telend!rmes!n! yapmı#tır? Sonatın 
üçüncü bölümündek! özell!kler-
den de bahsederek L!szt’!n tanım-
lamasını açıklayab!l!r m!s!n!z? 
L!szt’!n uçurumdan kastı b!r!nc! 
bölümün sukunet!yle üçüncü 
bölümün fırtınalı karakter! 
arasındak! tezat olmalıdır. Sak!n, 
son derece duygu dolu, l!r!k b!r!nc! 
bölümün ters!ne üçüncü bölüm çı-
kıcı arpej pasajlarının an! fortelerle 

desteklend!"! ve zaman zaman 
p!an!ss!molara dü#ü#le ger!l!mler!n 
yaratıldı"ı son derece tutkulu b!r 
bölüm olarak kar#ımıza çıkar. Bu 
bölüm de b!r!nc! bölüm g!b! Sonat 
formundadır fakat ruhsal ba"-
lamda b!r!nc! bölümde yaratılan 
havanın tam ters!n! yansıtır. Dola-
yısıyla !k!nc! bölüm, tek ba#ına b!r 
bölüm olarak de"erlend!r!lmekten 
z!yade bu !k! uç noktadak! bölümü 
ba"layan b!r ara kes!t olarak de"er-
lend!r!leb!l!r. L!szt de muhtemelen 
bu bakı# açısıyla !k!nc! bölümü tas-
v!r ederken “!k! uçurum arasındak! 
ç!çek” n!telend!rmes!n! yapmı#tır.
Ay I#ı"ı Sonatı’nı s!z hang! kayıt-
lardan d!nlemey! terc!h eders!n!z? 
Ben Artur Rub!nste!n’ın ve W!l-
helm Kemp& ’!n yorumlarını çok 
be"en!yorum.
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