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"Tiirk miizigi ile Batl
miizigini sentezledim"

Teksesliicra edilmesiyle
ele~tirilen muzigimize
farkll bir tarz kazandlran
usta bestekar, "Turk
muzigi besteleri \oksesli
muzige uyarlanan ilk
ki~iff unvanlnl da ta~IYor

Pillar K6ksal Ankara 'tla ya~a-
yan. bellim c;ok iinemli dostla-
nmdandlf. Bir koltukta iki
karpllz derler ya 6yle bir yete-

nekte ve ki~iliktc bir insan. Kendisi ec-
zaCI, i~kalhnJ. bir egitim goniilliisli
(K6ksal Egilim VakfI Y,inetim Kurulu
Ba~kaJ1l , UlUn yular Adakl Bakanh~
Cczaevlcri tzleme Komitesi iiyeligi
yapmJ~ biri ve Tiirk Sanat Muzigi'nde
(TSM) en <;ok beste.'i olan 3 kadmdan
biri, sevgili ~i, agabeyim Prof. Dr.
Guntekin K6ksal ve s~vgili kJzlanyla da
6mek bir Turk ailesi annesi ayJ1l za-
manda ... Buular ilk akllma geleuler.
Sanala ve ,anann guzellikleri.ne ula~-
mak iSleyen her insanm Pillar Kaksal',
lanuna~1 gerekir diye dii~iinerek bu
hatta sizler ic;in bu sayle~iyi yapllm.
_ Popl1/er olmale iyi sanot~1 olmak anla-
muza gelir m;?
Popiiler olan herkes iyi sanatC;l olma-

yabilir. Ben kendi adlma kalileli sanal-
C;llan ifade edebilmek ic;in "gen;ek sa-
nalC;l. gc,,;ek beslekar'; deyimini kul-
laumaya basladun.
• SIt mula T,irkiye'de begendiguliz isim-
lerkimler?

Oniv rsi e _ illarunda Timur Sel<;Uk'a
hayrand,m. Turk miiziginde Zeki MO-

Plnar Koksal ve Faruk Demir, Bodrum'da bir araya geldi.

ren favori sanat~llndl. Halt muziginde • Egitimill,z lumgi miizik iizerim ..'ydi?
favorim sizsiniz. HakanAysev eserleri- Ball miizigi egitimi aldun.
mi seslendiren c;ok azel bir ses. Son aI- <;ocukJanm buytiyunce Turk muzigi
bumiimde Umut Akytirek iki bestemi egitimi de aldlm. Ylllarca i<;imdc
seslendirdi. Vedal Kaptan Yurdakul biriken duygular besteler ~eklinde
da eserlerimi hissederek seslendiren ortaya C;lkmaya ba~ladl.
birsanal~!. TRTve Killrur Bakanh~ _11k bestf!yi hangiYlldayapllllll?
sanatc;rlan ile opera sanatc;rlanru daha Profe.syoneJ obrak 1982 yrlmda.
iyi yeti~mi~ buluyorum. Ama 10 ya~mdayken bile bestelerim

vardl benim.
ASIL MESLEK ECZACILIK _ Siz $imdi mjjzigil/ lIeresilule gorii)'or-

SUllUZkelldillizi?
Ben be.slekarun. Bunu Tan-

n'nm biT lutfu ularak gorii-
yorum. Sadecc yetenegi
yeterli bulmuyorum.
(ok eiddi biT egitim ai-
dim. Bestelerimi Balr
miizigi ile Tiirk mu-
ziginin bir sentezi gi-
bi goruyorum. Za-
len ayle ohnasa
bestelerim ~oksesli
muzige uyarlana-
mazdl. 2003'te Turk
miizigi larzmdaki
bestelerim T(irki-
ye'de ilk dcfa olarak
~ok esli miizige uyar-
land!. Devlel Opera ve
Balesi Orkeslrasl sanatC;l-
Ian tarafmdan yorurnJandl.
Bir ilki gerc;ekle~tirdigim i~in
<;ok mutluyum. Eserlerin rum
dunyada tamtum iC;in<;okseslilige anem
veriyorum.
_ Makamlarda tercih yapryor musulIlIZ?
Hemen ber makamdan bestem var.

Ama her makam ,oksesli miizige uyar-
lanamlyor. Nillavend, rast, hieaz, kiirdi
gibi makarnJarm uyarlanmasI daba ko-
layoluyor.

TRT $AMPIYONLU~U

_ Siz aslmila eczaclSllItz, r!eifil mi?
Evet. 13 sene eczacthk yaptrrn. Sonra

diikkan sahibi ihtiya, nedeniyle diik-
kandan ayrilmaml iSleyince i~ hayalllna
ara vermek durumunda kaJdrm. 0 bo~-
lukla piyano dersleri almaya ba~lad11ll
ve ilk beslderimi de 0 zaman yapllm.
Cocuklugumda mandolin ve keman
dersleri a1.rru~tun.

i-------------------------------------------------------- ..-----..------------i
, ,
! l
! !: :, .
1 !, ,
: I, .
: I: :, ,
!z :r~ :
!~ I
10 :
lE !
!~ !1« :
Li I:4:: I

:~ !:0 I

12 !
! !
! KIZII Milyarder diyorlar i
! !i _Orada cbiiyiik/ס~ iJ/er yaptmlz !
: ~~e~~. 1
! Eve!. Once Moskova, sonra Sibirya'ya i
! kadar uzandlk. TUmdOnyada :
: Azerbaycan'a ilk giren petrol sirketi !
i biziz. 20aO'den sonra oradaki i
i hlsselenmizi satlP, Kuzey Irak'a gE'(lik. !
i $imdi Kuzey Irak'ta ve Yemen'de petrol !
J sahalanmlz VO- "'1 Holding i, i
: dunya' - Ida egitim ve sanat !
: alan 1lI, oldUtju hizmel ve :
i aId!. katk !\:r zaman devam edecektir. !
, '•• -.------~- • __~~ • l
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! • Sizin siyasi bir yanmlz da i
! var. Size gore ne ~/kar rete- !
I randumdan? :! in~allahhaylr <;lkar. i
: _ Demokrat Parti'nin genet :
: kurul iiyeliginiz devam ediyor !
: mu? :, ,i Eve!. Aynl zamanda da Demokrat !
! Parti Sanat Komisyonu Ba,kal1l'ylffi. i
: Turkiye'nin ge<;miste oldugu gibi, :
i gelecekte de Demokrat Parti'ye ihti- i
! yaCl var. !
i - Nasll gOriiyorsunuz parti- !
: nin gelecegini? Tansu t;iIIer :
! gelecek baJa diyorlar. ii Olmaz artlk, gidenlerin geri gelmesi- !
:, nin uygun olmadlglnl du,OnOyorum. i

• Ama Cindoruk da ka~ kez 'i IgitmiJti" ,
i Sayln Cindoruk'u farkit dO,Onmek la- :
i zim. Demokrat Parti'yi toparlamak !
i i<;ingeldi. DP- ANAP birlesmesini ger- !
! <;ekle,tirdi Zamal1l geldiginde yerini i
! gen, bir arkada~lmlZa blrakacaktlr. !~ 1

ma hilap eden ~iirlerden bes-
Ieler yaptyorum. Ama artlk
~airlerde se<;iei davraru-
yorum.
_ Neden?

Tclif haklar] y(i-
Wilden yasayan ~a-
irlerle degil. ancak
varislerivle sorun-
lar yasayabiliyorsu-
ntlZ. Verat elmi~
olan cok me hur
bir ~airill siirinden
bir heste yaptun ve
bu eserimTRT re-
pertuvanna kabnl
edildi. Heyecallla va-
rislere haber vermek

istedim. sanki ben slfa-
dan bir ki~iymi~im gibi.

"1zin alduuz mJ bizden" diye
sorduJar. Beste aslmda ~iiri

aliimsuzle~tiriyor ve bestekar 0 ~iire
ruh veriyor, <;ok fazla emek veriyor.
• Kn~ ~1$lIlQmz oldll $imdiye kadar?
2000' de "lc;inldeki Duygular",

2005'te "Duygu Pman" adll albfunle-
rinl C;lktt Simdi de yeni bir album ~-
mam var. bayramda miizilc marketler-
de yerini alacak. Adl "~k Senfonisi".
Tfun alburnJerimi Pet Holding'in sana-
la katkrsl olarak degerlendirebilirsiniz.
• Nast! bi,. album old,,?
Sanat yanetmenligini Gaksel BaJcta-

gir yapll. 12 lane a~k ~arlam Hakan
Aysev ve Umut Akytirek tarafllldatl
seslendirildi. Bu albumde iki sanat,l il~
defa bulu~tular ve <;ok iyi bir ses uyuml
yakaladrlar. Ben oulan gelecegin yrldlz
Ian olarak gartiyorwn.
_ fler alhumde oltl"gu gihi hu alhumde
de e$inize yazdlgzmz hir beste var In,?

2 taue ~ime. bir de kJzIanma yapll-
gun bestem var.

• Sizin bi,. .fampiyolllugllllllz var;
TRT'de en ~k bestesi Olall hammlardall-
birisiniz.
Turban Ta;;an'lll "Kadm Besteeiler"

isimti kitabma girdim. 0 lcitapta
1600'j(i yrllardau giin(imiize kadar ge-
len 250 kadm bestekar arasmda TRT
Repenuvanndaki eser saylsma gore ilk
3'e girmeyi ba$ardlm.
• Bes/e!crinize SOl de )'llZIj'or 11l11SWJllZ?

Bazl bestelerimin siirler; bana ail,
daha ,ok prof",,)'onelce yaZllnllS, mhu-


