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O KU  ! Z L E  D ! N L E

Genç Cevherlerimiz Do!ru Projelerle Desteklendiklerinde 
I"ıltıları Göz Kama"tırıyor



www.neof!larmon!.com/Ocak-"ubat

Ondul!ne Avrasya’nın sponsorlu"unu üst-
lend!"! Güher & Süher Pek!nel’!n “Dünya 
Sahneler!nde Genç Yetenekler” projeler! 
kapsamında Türk!ye’dek! müz!k e"!t!m ku-
rumlarından seç!lerek e"!t!mler!ne destek 
olunan üstün yetenekl! gençler, 11, 12, 13 
Ek!m 2011 tar!hler!nde sırasıyla #stanbul, 
Ankara ve #zm!r’de konserler verd!ler. Kon-
serlerde Borusan $uartet’!n v!yola sanat-
çısı Efdal Altun ve projen!n sah!b! Pek!nel 
karde%ler, !cralarıyla üstün yetenekl! genç-
ler!m!ze destek oldular. Ankara’da B!lkent 
Ün!vers!tes! salonundak! konser!n CD ve 
DVD kaydı, 28 Aralık 2011’de ra&arda yer!-
n! aldı. Kayıt,  zeng!n ve kapsamlı repertuvarı 
ve gençler!n gayet profesyonel yorumlarıyla 
d!kkat çek!yor.

Programın açılı%ında yer alan Rachman!no' 
P!yano, Keman ve V!yolonsel !ç!n A"ıtsal 
Üçlü No.2’de Yunus Tuncalı (p!yano), Kı-
vanç T!re (keman) ve Yusuf Çel!k (çello) 
eserdek! mod de"!%!mler!n! zar!f müz!kal 
cümleler ve kar%ılıklı tema ve melod!k mo-
t!f pasla%malarıyla uyum !ç!nde d!nley!c!ye 
ta%ıyorlar. Kıvanç T!re ve Yusuf Çel!k bunu 
vücut d!ller! ve göz temaslarıyla da destekl!-
yorlar. Son derece müz!kal yorumları net!-
ces!nde aynı anda çalınan pasajların zeng!n 
tınısı ayrı ayrı duyuluyor. Gözler!n!z! kapatıp 
d!nled!"!n!zde beraber çalmanın gere"! olan 
tını uyumuyla !ç !çe geçm!% soloları yakala-
mak mümkün. Yan!, her !cracı gerekt!"!nde 
e%l!k gerekt!"!nde solo olmayı ba%arıyla yan-
sıtmı%. Yunus’un p!yano tekn!"!nde Fransız 
ekolünün etk!s!n! gözlemlemek mümkün. 
Tu%es! son derece sa"lam. Özell!kle, 5. par-
ma"ını oldukça efekt!f kullanması d!kkat 
çek!yor.

Yunus, kaydın !k!nc! eser! Sarasate’n!n 
“Zapateado”sunda bu defa Ver!ko 
Tchumbur!dze’ ye (keman) e%l!k ed!yor. 
Tchumbur!dze’n!n tekn!k hak!m!yet! ens-
trümanından çıkan ses!n berrak b!r tınısı 
olmasını ve nüans farklılıklarını !y! yansıt-
masını sa"lıyor. Yunus  ve Ver!ko beraberl!k 
açısından eser!n r!tm!k olarak zor sayılab!le-
cek pasajlarında dah! oldukça ba%arılılar. Par-
çanın enerj!s!n! !cralarının ba%ından sonuna 

dü%ürmeden ta%ıyorlar. #stanbul Ün!vers!tes! 
Devlet Konservatuvarında doktoramı ya-
parken kula"ıma gelen ba%arılı çalı%malarına 
da!r övgüler!n, ne denl! yer!nde oldu"unu, 
bu kayıtta da d!nleyerek tanık oldu"um Eren 
Aydo"an, M. Ravel’!n , her b!r bölümünü I. 
Dünya Sava%ında sava%arak hayatını kaybe-
den arkada%ına adadı"ı altı bölümlük solo 
p!yano su!t! “Le Tombeau de Couper!n” 
nden (Couper!n’!n mezarında)  Prelüd’ü, 
Ravel’!n !çe dönük karakter!n!n romant!k 
b!r yansıması g!b! yumu%ak, akıcı ve bütüncül 
b!r d!lle yorumlamı%. Eren Aydo"an’ın !y! 
çalı%arak tüm berraklı"ıyla müz!kal cümle-
lere !ntegre ett!"!n! dü%ündü"üm süsleme-
ler, eser!n reng!ndek! ve tınısındak! aheng! 
d!nleyene duyuruyor. #crasında, müz!"! tüm 
yo"unlu"uyla !ç!nde ya%adı"ını h!ssett!"!m 
Eren’!n, bu duyguları vücut d!l!ne de b!r 
nebze aktarmasını d!ler!m. B!r de ke%ke 
sayfa çev!r!c!n!n sandalyes!, Eren sahneye 
çıkmadan kaldırılsaydı d!ye dü%ünmeden 
edemed!m. Belk! canlı konser anında çok 
d!kkat çekmeyeb!l!r ama kayıtta, görüntüye 
e%l!k etmese daha !y! olurdu.

Mendelssohn Konser Parçası No. 2’de Ege 
Banaz (klarnet) ve Ya"ızcan Kesk!n (klar-
net) ayrı ayrı müz!kal!teler!yle ve duru, akıcı 
yorumlarıyla d!kkat çek!yorlar. B!rl!ktel!k-
ler!nde de b!rb!rler!yle o kadar uyumlular 
k!, zaman zaman klarnet çok sesl! b!r ens-
trümanmı% da tüm eser tek b!r klarnetten 
çalınıyormu% h!ss!ne kapılıyor !nsan. Ayrıca 
sahnede son derece rahat olmaları, vücut 
d!ller!n! ve m!m!kler!n! müz!kle bütünlük 
!ç!nde kullanmaları, dolayısıyla da !cra et-
t!kler! eserden key!f aldıkları görüntülere 
yansımı%.

Elv!n Hoxha’yı (keman) daha önce d!nle-
d!"!mde küçük beden!yle böyles!ne büyük 
sesler! çıkarab!lmes!n! takd!r etm!%t!m. Bu 
kayıtta kısa zamanda çok yol aldı"ını ve daha 
da olgunla%tı"ını farkett!m. Tart!n!’n!n (ey-
tan Tr!ll’ler!n! seslend!ren Elv!n, hem ens-
trümanına ve esere hem de sahneye gayet 
hak!m, müz!"!n !ç!nde ya%ıyor adeta. Par-
çanın tekn!k zorluklarının, özell!kle de ç!) 
ses üzer!ndek! tr!ller!n!n üstes!nden ustalıkla 
gelm!% ve son derece rahat çalıyor. Eser!n de 
gen!% solo pasajlar !çermes!nden dolayı Elv!n 
!ç!n do"ru seç!m oldu"unu, parlak tekn!k ve 
müz!kal!tes!n! ortaya koyması ve sürükley!c!, 
adeta nefes almadan d!nlenecek b!r !cra çı-
karması !spatlıyor.  Hatta bence kayıtta b!r de 

solo eser yorumlaması gayet yer!nde olurdu.

#spanyol bestec! Cassado’nun solo v!yolonsel 
!ç!n su!t!nden “Intermezzo e Danza F!nale” 
s!n! yorumlayan Dorukhan Doruk, eserde !ç 
!çe geçm!% acıyı, sak!nl!"! ve ger!l!ml! tutkuyu 
yüksek müz!kal!tes!yle d!nley!c!s!ne ta%ıyor. 
Kal!tel! enstrümanının dolgun ve koyu ses 
reng!, Dorukhan’ın !crasının der!nl!"!n! %üp-
hes!z besl!yor. Ayrıca sahnede solo duru%u 
rahat ve kend!nden em!n. 

Schumann Kentet Op. 44’de Elv!n, Ver!ko, 
Eren ve Dorukhan’a Borusan $uartet’!n 
de"erl! v!yola sanatçısı Efdal Altun !crasıyla 
destek olmu%. Oda müz!"!nde uyumun ör-
ne"! b!r !cra d!nlemek mümkün bu be%l!de. 

Kayıt, Güher ve Süher Pek!nel karde%ler!n 
Lutoslawsk! Pagan!n! çe%!tlemeler! yorum-
larıyla sona er!yor. Pek!neller!n !crasını ta-
nımlamak !ç!n “ola"anüstü”den ba%ka b!r 
kel!me bulamıyorum. Solo çalıyorlarmı% g!b! 
yerle%t!r!lm!% !k! p!yanoda, ba"ımsızcasına 
bütünle%m!% !cralarındak! hak!m!yetler! sıra-
dı%ı. Projeye !cralarıyla da destek olmalarının 
kattı"ı de"er kes!nl!kle çok büyük.

“Güher & Süher Pek!nel !le Dünya Sahnele-
r!nde Genç Yetenekler” CD+DVD’s!, genç 
sanatçıların ba%arılı !cralarını, Pek!nel kar-
de%ler!n bu projeye g!r!%erek ne denl! yer!nde 
b!r adım attıklarını !spat etmen!n yanı sıra 
bu çalı%manın son derece öneml!, farklı bo-
yutlardak! sonuçları ve get!r!ler!n! de ortaya 
koyuyor. Bu kayıt, Türk gençler!n!n, dünya 
klas!k müz!k arenasında öne çıkan kend! ya-
%ıtlarıyla, hatta belk! de kar!yer!nde !lerlem!% 
b!r kısım yabancı sanatçıyla boy ölçü%eb!le-
cek/arkada bırakab!lecek !cracılar oldukları-
nı göstermekted!r. Ayrıca Türk!ye’dek! müz!k 
e"!t!m kurumlarında e"!t!mler!n! sürdüren 
genç sanatçı adayları !ç!n !mrend!r!c!, mot!ve 
ed!c! yönü bulunmaktadır. Son ama belk! de 
en öneml! olarak kaydın d!kkate alınması 
gereken özell!"!, bu t!p projelere sponsor 
olmanın de"er!n! gözler önüne sermes!d!r. 
Daha açık b!r !fadeyle, büyük çaplı özel 
sektör destekler!yle ve esk! Har!ka Çocuk 
Yasası g!b! bugün de !%leyecek b!r yasa ves!le-
s!yle devlet deste"!yle yürütüleb!lecek benzer 
projelere g!r!%!leb!lece"!ne ve uzun vadede, 
madd! yeters!zl!kler yüzünden e"!t!m !mkânı 
bulamayan, yurtdı%ına açılamayan cevher-
ler!m!ze sah!p çıkılıp, sayıca daha fazla çok 
de"erl! dünya çapında Türk sanatçıları yet!-
%eb!lece"!ne d!kkat çekmes!d!r. 
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