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OnAmAzdeki gAnErde izleyeceQimiz konserler ve temsiller

Anadolu Guzel Sanatlar'dan Sorbonne'a uzanan u olculuk

GiirayBa$ol
Qalrgmalarrnr halen Fransa'da surduren genq piyanistimizbir yandan solist kariyerini
surduruyor, diQer yandan mUzikoloji alanrnda ikinci bir kariyer daha yapryor.
Andantedeki yaztlarrndan da tanrdrQrnrz Bagol ile Nisan ayrndaki istanbul ve izmir
resitallerinden once sohbet ettik.

M0zlk elltlni almaya nasrl ve ne zaman bailadlnr?
Ortaokul son srnftayken karar verdim. istanbul Anadolu

Gtizel Sanatlar Lisesi bu istegime cevap verecek egitim sistemini
sunuyordu. Annem lise ci$retmeniydi ve o dcinemlerde mezun
olup, iiniversitede miizik e$timi almakta olan bir o$rencisinden
beni Giizel Sanatlar Lisesi srnavlarrna hazrrlamasrnr rica etti.
Btiylece miizik e$timine 1997'de ozel ders alarak bagladrm.

Bundan sonraki siircg nasrl geligti?Gllzel Sanatlar Lise-
slndekl miizikyatamrnrz piyano lle ni bagladr?

Lise drinemimde piyano sadece kulak slnavlna hazrlanrr-
ken gcirdiigrim bir galgydr. Miizik yagamrm ilginqtir ki, klasik
gitar ile bagladr. Giriq srnavlanna 3 ay kala derslere bagladrm ve
yetenek srnavlarrnda gitar galdrm. Srkr bir gahgmanrn sonunda
stnavr birincilikle kazandrm.

Plyano hayatrnrzda nezaman 6nem kazandr?
Giizel Sanatlar Lisesi'ni kazandrgrmda ingilizce hazrrhk srnrfi

okumam gerekiyordu. Ozel okuldan gelen dsencilerin ise bu
srnfi okumayrp, lise l. srnrftan devam etme hakkr vardr. Ben de
bu haktan yararlanmak istedim. Miizik ti$'retmenleri, daha once
piyano gegmiqim olmamasr nedeniyle, lise L srntf piyano miif-
redatrna yetiqmemin zor olacagrnr, hazrrhk srnrfinr okumamrn
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do$ru olaca$tnt diiqiiniiyorlardr. Qok Eahqmaya sciz vererek, lise
1. stnrfa gegiq yaptlm ama yeterli seviyeye ulagamamrgrm ki, ilk
piyano srnavtndan zayrf not aldrm. Ardrndan gitar o$retmeni-
min okuldan ayrilmasr sebebiyle, gitar gahgmalanm yavagladr,
ben de piyanoya daha fazla a$rrhk verdim. Piyano dgretmenle-
rimin sene sonu konserlerinde solo Ealmama imkdn sa$lamalarr
da piyanoya ilgimin artmasmda cinemli rol oynadr.

Lise elltlminiz sonrasrnda neden Ylldtz Teknik
tlnlvercitesf ni terrclh ettlni/l

Egitimimi piyano i.izerine si.irdiirmek istiyordum. Lise son
srnftayken, istanbul Universitesi Devlet l(onservatuvan ve
Mimar Sinan Giizel Sanatlar Universitesi'ne gidip girig srnavlarr
hakkrnda bilgi aldm. Piyano seviyemin lisans e$itimine yetecek
kapasitede olmadr$rnr belirttiler. O dcinemde egitim hayatlna
heni.iz baqlamrq olan Yrldrz Teknik Universitesi Sanat ve Tasarrm
Fakiiltesi Miizik Topluluklarr Bdliimii'niin snavlarnt kazandrm
ve lisans egitimime bagladrm.

Lisans elltlminlz vesonrasrnda Parlde uzanan yolu nasrl
6zetlersini?

Lisans ve sonraslna uzanan yolda, piyano dgretmenim Ali
Darmar'rn emegi gok biiyiiktiir. I(endisini tamdrgrmda ciddi
anlamda teknik eksiklerim vardr. Bir piyano eseri nasrl gahgrlrr,
nelere dikkat edilir, detaylanyla nasrl bir eser icra edilir, tam
olarak bilemiyordum. Ciddi bir disiplin ile gahqtrk. Arahkh
olarak Devlet Sanatgrsr Aygegril Sanca da beni dinliyordu. Efliti-
mimi hep yurtdrgrnda siirdiirme arzusundaydrm. Bu iste$imden
Ali Darmar'a bahsettim, o da beni kendi cifretmeni olan Germa-
ine Mounier'e ydnlendirdi. Lisans 3. srnrftan itibaren arahklarla
Paris'e gidip kendimi Mounier'e dinletiyordum.

Paride2OO4te glttlllnizde orada nasrl blrortamla karlF
lagtrnr?

iki seneli$ne yiiksek lisans igin gitmeyi planlamrgtrm.
Germaine Mounier ile Ecole Normale de Musique de Paris'te
gahgmalarrma bagladrm. Tam 52 rigrencisi vardr. iki asistanryla
birlikte yoiun gahgryorlardr. 84 yagrndaydr, ama enerjisiyle tiim
smtft kawardr. Onunla Ravel gahgrrken "bu pasaja pedal lcoyma-
sam olmaz mt?" demigtim, o da "Ravel bana oraya pedal koyma-
mt sdylemiSti" diye cevaplamrgtl. Franslz bestecilerin Eo!'unu
tanryordu ve yagayan bestecilerle devamh iletigim halindeydi.
Olivier Messiaen, Henri Dutilleux, Francis Poulenc arkadaglarrn-
dan birkagrydt. Gerqek bir tarih ile aSmr ortamdaydrk.
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Paridte Mounie/in yanrsrra klmlerle gahgma ltrsattnrz oldu?
Germaine Mounier, 2OO6'da vefatryla aramrzdan ayrrldr. Yurtdrgrnda egitime baq-

lama firsatrnr bulmugken hemen Paris'ten ayrrlmak istemiyordum. Ulusal Rueil-MaI-
maison Devlet I(onservatuvan girig srnavlarrnr deneyip kabul edildim. Burada miizik
e$itimine nerdeyse yeniden bagladrm. Solfej, degifre, oda miizi$i, analiz, piyanoda
armoni ve piyano derslerini takip ettim. Bu yogun tempo arasmda da konserler veri-
yor, yangmalara katlhyordum. Piyano ogretmenim Chantal Riou bu konuda beni Eok
destekliyordu.

2OO7'de katrldrgrm Ulusal Chatou, Lagny-sur-Marne ve Fransa miizik yartgmala-
rrnda kazandrgrm odiiller ile yangma kariyerim de baglamrg oldu. ilk rinemli resita-
limi 20O8'de Avusturya I(iiltiir Ofisi'nde gergeklegtirdim. Bu konser ve yangmalart
yenileri takip etti. Dirzenli olarak istanbul ve Paris'te konserler vermeye bagladrm.
Son oiarak 4O. Claude I(ahn Piyano Yarrgmasr'nda Bronz Madalya, UFAM Oda Mtizi
$ Yarrgmasr'nda ise oybirli$ ile birincilik odiilii kazandrm. Qahgmalanmrzr Michael
Moragues ile yiiri.ittii$1miiz, piyano ve iiflemeli altrhsrndan oluqan oda miizigi gru-
bumuz ile konservatuvarln en yiiksek diplomasr olan "Prix d'Excellence"r aldrk. Aynr
zamanda Ulusal Aubervilliers-La Courneuve I(onservatuvan'nda Alexander teknigi
uzmanrJasmina I(ulaglich ile piyano qahgmalanma devam ettim. Halen Edgar Vardse-

Gennevilliers I(onservatuvarr konsertistlik srnrfinda Claudine Mellon ile gahgmalarrmr

siirdiriiyorum.
Dolu dolu yaFadrlrnrz elitlm siirecini g6zden gegirccekolursak, kendinizl

bugiinler€ tagrrken kimlerden destek aldrgrnrzr belirtmek istersinlZ?
Hig qiiphesiz, ailemin maddi ve manevi destegi olmasaydr bu e$itim hayau baglaya-

mazdr. Piyano ogretmenim Ali Darmar'rn yurtdrgrnda egitimime devam etmemde gok
buytik desteii olmugtur. Aygegul Sarrca da yogun qahgmalan ve ogrencilerine ragmen
iiniversite hayatrm boy'unca beni krrmadr ve dinledi. Paris'te Verda Erman'rn destekle-
rini unutamam. I(onserlerimden veya srnavlarrmdan once vakit buldukga beni dinletip
yol gosterdi. idil giret ise tez konum olan Frangaix'nin Piyano Sonatr'na eklemelerde
bulundu ve beni Frangaix'in krzryla irtibata gegirdi.

Piyanist Gilray BaSoI Galuppi, Scarlatti, Beethoven, Liszt, Dukas, Say ve Darmar'm
eserlerinden oIuSan resitallerini 18 Nisan'da izmir Sanat'ta ve 25 Nisan'da Silreyya
Operast'ndaverecek. A.

Fr--rrrrrrrrrral
i ki nci ka riye ri m ii zi koloj i
Miizikoloji de elitiminlzin iinemli bir pargasl. Bu alanda elltim almaya
nasrl kararverdini?
Konservatuvar egitimime ilave olarak,2OO9da muzikoloji uzerine aragtrrmalar
mr derinle$tirmek istedim. Fransa'nrn onemli e0itim kurumlarrndan Universit6 P

ris lV - Sorbonnea yUksek lisans yapmak iqin bagvuruda bulundum ve kabul edildim.
Bu alandakl aragtrrmelarrnrzr ne iizerine yofunlagtrrdtnr?
Sorbonnedan mezun olmak igin iki yUksek lisans tezi yazmak gerekiyor; Jean
Franqaif nin idil Birefe ithaf ettiQi Piyano Sonatr uzerine birinci srnrf tezimi hazrrl
drm. Halen 1685-1710 yrllarr arasrnda bestelenmig Fransrz klavsen suitleri ve armonik
analizleri konulu ikinci tezim uzerine qalrgryorum.
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3u muhteSem piyanolarrn
detaylarrnr merak ediyorsanrz gok

fazla dUgtinmenize gerek yok.

Ttirkiye'nin en btiyiik miizik
enstrtimanr ahfverit sitesininden
trlm aynntrlarr ci$renebilirsinizl
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