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Türkiye Gençlik
Filarmoni orkestrası
Avrupa yollarında
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4. İstanbul Bale Yarışmasr
ve Festivali'nin ardrndan

Türkıye'nin K|asik N/üzık Dergısı - www.andante.com.tr
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Klarnette çağdaş bestecilerin sesi
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Menre §*rokoğlu
guray.b a s ol@ andante. com.tr

Bu sene derglmlzin düzenledlğl
Donizetti klasık Müzık ödülterlne en
lyi üflemell çalgı lcracısı kategorIsinde
aday gösterlldlnIz. Slzl tanımayanlar
için Türkiye'de başlayıp Almanya'da
devam eden eğltlm hayatınıza değlnlr
mlslnl?

Müziğe altı yaşında piyanoyla baş-
ladım. Ağabeyim de piyano çalıyordu.
Annem ve babam doktor; müziğe, sanata

çok meraklılar. Annem geçirdiği çok stresli

çalışma hayatı nedeniyle sanırlm, müzikle
evimizin havasını degiştirmek istedi. İlko-
kul 4. sınıftayken flüt veya arpa da başla-
Sam mt diye düşündüı<. İı<isi ıçın de 1993

senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet
I(onservatuvarı'nın yarı zamanlı sınavla-
rına girdim ve kazandım. Yalnız flütte yer
olmadğnı, klarnet sınıfına alabileceklerini
söylediler. Biz de klarnet mi olsun arp mı
diye arada kalmışken, komşumuz, İstan-
bul Devlet Senfoni Orkestrası'nda çellist
Suzan Altıner, dikkatimizi klarnetin kolay
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taşınabilirligine ve geniş repertuvarına
çekti. Biz de k]arnete karar verdik.

Ortaokul ve liseyi İstanbul Alman
Lisesi'nde okudum. Müzisyen olmamı
okuluma borçluyum. Çok aktil çok'sanat-
çi müzik ögretmenlerimiz vardı. Annette
von Manteuffel'i anmadan geçemem.
Carmina Bura,?a'yı, Honegger'in Kral Da-
yud'unu ezbere söyleyen ve sahneleyen bir
okul korosu düşünün. Okul orkestrası, big
band, dans tiyatrosu, Almanya'ya turne-
ler... Öğretmenlerim klarinetimi çok des-
tekledi.'Jugend musiziert" yarışmasında
kazandğm ödüllerle de Almanya yolum

çizilmiş oldu.
Bir yandan da yarı zamanlı konserva-

tuvara devam ediyordum. Önce Gürhan
Eteke'nin, sonra Ayhan Yunkuş'un ögren-
cisi olduğum 7 senenin ardından, 2OOO

1ılında ayrıldım. 1997'den itibaren ayda
bir Ankara'ya giderek öze] ders aldğm
Bilkent Üniversitesi Müzik ve sahne sanat-
ları Fakültesi'nde k]arnet hocası Alain Bo-

eglin ile derslerime Almanya'ya gidinceye
kadar devam ettim.

2OO2'de Alman Lisesi'nden Abitur
diplomasıyla mezun oldum. Detmold
Müzik Yüksekokulu'nda DAAD bursuyla
Prof. Hans Dietrich l(aus'un sınıfina kabul
edildim. Son ögrencisi olarak 2OO7'de
mezun oldum. Aynı yıl Frankfurt'ta En-
semble Modern Akademisi'nin bursunu
kazandım. Ensemble Modern'in Frankfurt
Müzik Yüksekokulu'yla ortak çağdaş mü-
zik master programını 2OO8'de bitirdim.
Detmold'de 2OO9'da oda müziginden ve
2Ol2'de Prof. Thomas Lindhorst'un solist-
lik sınıfindan (I(onzertexamen) mezun
oldum. Şu anda tiyatro sanatçısı eşimle
Frankfurt'ta oturuyorum ve serbest çalışı-
yorum. Solo ve oda müzi$ konserlerimin
yanında Kiçü k Harlelcin gibi projelerde
yer alıyorum. Yeni müzik agrlıklı toplu-
luklarda çalıyorum. Haftanın bir günü de
Itonberg Müzik Atölyesi'nde ders veriyo-
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AIman Lisesi ile birlikte kons€rvatu-
var eğitimini nasıl dengelediniz?

Zor o]madı. Aimanı,a'da araştırmalar,
çocukların se,*,erek ve ciddil,e alarak yü-
rüttükleri hobilerinin okul performansla-
rına olumlu etkisini ortal,a koyuyor. Dersi
derste ögrenmenin önemini çabuk kawr
yorsunuz. Spor ve sanatsal faaliyetler kon-
santrasyonu, derse odaklanmanızı gelişti
riyor. Diğer taraftan ben okula çok severek
giden bir çocuktum. Bazı öğretmenlerimiz
bize okul için değil, hayat için, doğanın,
dünyanın, evrenin bir parçası olduğumuz
için ögrenmemiz gerektigi gerçeğini çok iyi
kavrattılar. Dolayısıyla fen-matematik agır-
lıklı okulumuzdan, o yöne gitmeyecegim
ta başından belli olmasına rağmen, dönem
3.'sü olarak mezun oldum.

Konservatuvarda yarı zamanıı
başladığınız klarnetl ne zaman ınesIek
oıaİak seçmeye karar verdinİZ?

Aklımda bir süre psikoloji, daha son-
raları arkeoloji vardı. Müziği seçmeseydim
elimde Abitur diplomam, büyük ihtimai-
le Freiburg Üniversitesi'nde Ortadoğu
Arkeolojisi'ne baş,uırracaktım.'Jugend
musiziert" yarışmasında kazandğm ödül-
ler nedeniyle Almanya'da Alman Müzik
I(onseyi'nin (Deutscher Musikrat) düzenle-
diği oda müzi$ kurslarına davet ediliyor-
dum. 2ooo senesinde weikersheim'daki
kursta, obua profesörü Albrecht Gürs-
ching liseden sonra ne yapmak istediğimi
sordu. Müzigi seçmemin güzel olacağnı,
Detmold Müzik Yüksekokulu'nda profesör
Hans Dietrich l0aus'un sınıfını düşünebile-
ceğimi söyledi. Bu tavsiye beni çok mutlu
etti ve ilk defa gelecek planlarım arasına

klarneti de aldım.
Almanya'da eğitim alacağınız okul.

ları hangİ kriterlere göıe seçtinii?
Almanya'ya gide gele hocalar ve sınıf-

ları hakkında genel bir bilgi edinmiştim.
2OO2'de liseden mezun olurken birkaç ho-
cadan ]<endilerine çalmak üzere randevu
aldım ve okullarının giriş sınavlarına baş-
vurdum. Detmold'de Prof. Hans Dietrich
I(laus']a dersimizden ve besteciler üzerine
sohbetimizden sonra diğer tüm seçenek-
]eri sildim. Prof. Gürsching haklıydı; Prof.

I(laus benim için ideal karakterdi. Sadece
onun sınatv,ına girdim ve öğrencisi oldum.

Modern ve çağdaş yapıtıar ıepenu-
yaıınıza ne zaman ağıılıkh olaıakglrdi?

Repertuvarımdan önce tanışma faslını
anlatmak isterim: 2o. yy miziği hayatlma
hocam Alain Boeglin sayesinde girdi. I(on-
servatuvara paralel, ayda bir Ankara'ya
gidiyor, eünde özel ders alıyordum. Bu
derslerde Boeglin'in yaşıma uygunluğuna
göre seçip, kasete çekip yanıma verdigi
birçok kaydı hdlA saklarım: Debussy ve
Ravel'den başlayarak Bart6k, Stravinsky,
Hindemith, Jan6Ğek... Bernstein, Gers-
hwin, Copland... Poulenc, Milhaud,
Honegger... Ufak ufak Webern, Berg,
Messiaen... Resim ve plastik sanatlarla da
ilgileniyordu. Picasso, Matisse, Schiele,
I(imt, Soutine, Dubuffet, Miro, Arman gibi
pek çok sanatçının kalın ci]tli albümlerine
baktığmızı, bazılarını yanıma ödünç ver-
digini hatırlıyorum.

Diğer yandan, lise yıllarında
Almanya'da katıldığım oda müziğ kurs-
ları da 2O. yüzyıl müziğini tanımamda
önemli rol oynadı. Bu kurs]arda tanünmış
bestecilerin yanında Gideon I(lein, Viktor
Ullmann, Pavel Haas, Rudolf I(arel, Hans
I(r6sa, Erwin Schulhoffgibi, Nazi terö-
rÜnÜn kurbanı, çoğu hayatlnl toplama
kamplarında kaybetmiş Yahudi besteci-
lerin eserlerini de çalışıyorduk. Örnegin
Schulhoff o zamanlardan çok sevdiğim
bir bestecidir. I(ursa ayrıca Jörg Widmann
gibi genç besteciler misafir oluyor, bize
kendi eserlerini anlatıyor ve çahyorlardı.

Detmold'de lisans eğitimime başladı-

ğımda herşey bu temel üzerine yerleşti.
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Okulum yeni müzik meralcmı giderdiğim
olanakları sundu. Prof. I(laus alışılmış
repertuvardan çıkarak derse onun da
duymadığı eserleri getirdiğimde, onları
da Brahms'ı ele aldığ ciddiyetle ele aldı.
Mezun olduktan sonra Ensemble Modern
Akademisi'nin bursiyeri olarak yeni mü-
zikle, yeni tekniklerle, i]k seslendirme]erle
haşır neşir bir sene geçirdim. O sene
oluşan ağ müzik hayatımı büyük ölçüde
etkiledi ve Frankfurt'a yerleştim.

Sizce yaşayan besteciIerin eserlerini
konsere hazırlarken besteci icracı çalış
masının icracıya etkisi nelerdiı?

Birebir besteci-icracı ilişkisi, icracıya
teknik anlamda bazen hiç bilmediği dün-
yaların kapısını açmasının yanında, ona
'ne' olduğunu veya'ne' olması gerektiğini
düşündürmesi açısından çok önemli, hatta
hayAti bir ilişki. Genel olarak biz icracıla-
rın,'ne'yi'ne' için yaptlğımızın yeterince
bilincinde olmadığımız kanısındayım. X
eserini neden çalıyoruz? a) Hoşumuza
gittiği için. b) Dinleyicilerin hoşuna gittiği
için. c) Teklif öyle geldiği için. d) Hepsi.
Yeterli mi? Hayır.

İcracı olarak ana işlevimizin çevir-
menlik olduğunu düşünüyorum. Elimizde
bir metin var ve biz bu metni sese çevirip
dinleyenlere nakletmekle yükümlüyüz. Bir
Tolstoy'u çeviren kişiyle aynı sorumluluğu
taşıyoruz. Ancak bu sorumluluğu taşıdı-

ğımızı klasik veya romantik repertuvarı
çalarken rahatlıkla unutabiliyoruz. Çünkü
arkamızdaki'kontrol mekanizması' besteci
hayatta değl, ama efsane kayıtlar hayatta.
Rüşdünü ispatlamış bir eseri seslendirir-
ken o eseri'çevirmek'ten ziyilde, 'o eseri
çevirmişlerin kervanına katılmış olmak'
tatmin ediyor egomuzu. Bununsa kişiliği
mize bir katkısı var mıdır, tartışıhr.

Günümüz müziğini çalışırken ise,
elinizdeki metnin sahibi yanınızdayken,
bir'aracı' olduğunuzun bilincine varıyor-
sunuz. Besteci ve dinleyici arasındaki ara-
cısınız. Bestecinin emrindesiniz. Ama aynı
zamanda metne hayat vermek için onu
']<endinizin yapmak'la yükümlüsünüz. Şair
Behçet Necatigil'in I(nut Hamsun çevirileri
hakkında söylediği "Hamsun'u çevirmek,
benim için şiir yazmak gibi birşey" sözünü
düşünürüm hep. Her besteci bir Hamsun
değil elbette. Ama icracılar olarak görevi
miz, hepsini'bir Hamsun olabilirlermişçe-
sine' ele almak ve nihai kararı dinleyiciye
ve tarihe bırakmak.

Küçük Harlekin'deki rolünüzde icra-
cı kimliğinizdışındaoyuncu kimliğinize
de rastlıyoruz. Bu iki önemli unsuru bir
araya getirip sahneye taşımanın zorIuk.
ları nelerdiı?

En büyük zorluk, hareket hAlindeyken
çalgıya hakimiyetinizi korumak ve son
derece zor partiyi çalarken karakteriniz-

den çıkmamak. Stockhausen'ı benim için
dahiyAne kılan, bestecinin icracıdan bu
dev beklentisi. Stockhausen'in müziğini
ezberlemek ve çalmak Zaten yeterince
zor. Bunun üzerine hareket geldiğinde
yere temaslnlz ve vÜcudunuzun merkezi
normalden kat kat önem kazanıyor. I(o-
reografiyi en doğal ve ekonomik şekilde,
enerji tasarruf ederek ve çalgıyı tutuş haki
miyetiniz bozulmadan hayata geçirmeniz
gerekiyor.

Burada nefesin her zamanki gibi anah-
tar rolü var. Vücudunuza, dolayısıyla çal-
gıya hakimiyetiniz, "nefesinizin kalitesi"ne
bağlı. Nerede ne kadar nefes alacağınızı,
nerede ne kadar harcayacağınızı, hangi
noktalarda gevşeyeceğinizi hesaplamanız
ve eseri bu noktalara sıkı riayet ederek
çalışmanız gerekiyor. Bunu yerleştirdikten
sonra da icrayı canlı ve spontane kılmak
için kendinizi serbest bırakmanız ve risk
almanız çok önemli. No risk, no fun.

Bu sene Donİzettİ Klasik Müzık ödüı.
lerine aday gösterildiniz. Duygularınızı
aIabiIir miyii?

Mutlu oldum, teşekkür ederim. Aday-
hğım, Türkiye'de ahşılmış'tam zamanlı
konservatuvar mezunu, anne, baba veya
aileden müzisyen, X hocanın himAyesinde'
müzisyen tipi şablonuna girmeyen, kendi
yolunu çizmiş benim gibi'bağımsızlar'ın
varlığına dikkati çekebilirse, ne mutlu. A
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