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Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümünü 1963’te bitirip Almanya’ya 
“ Essen Flokwang Yüksek Bale Okulu” na gitti. Kurt Jooss ile modern 
dans, A.Knust ile de “ la ben dans yazısı”  çalıştı. Daha sonra İngiltere 
Kraliyet Bale Okulu’na giderek üç yıl “ Leonide Maassine’den dans 
kompozisyonu teorisi ve Stephanov’dan dans yazısı öğrenimi gördü. 1971 
yılında yüksek başarı derecesi ile diploma aldı. 1973’te Londra Kraliyet 
Balesi’nde “ Üç Köşeli Şapka”  adlı baleyi sahneye koydu ve Türk 
balesinin kurucusu Dame Ninnete de Valois’nın çağrılısı olarak 1.
İstanbul Festivali’ne çoğul balesini hazırladı. Devlet Halk Dansları 
Topluluğu’nun kurulma çalışmalarına katıldı. Başlıca eserleri: “ Uzlaşma” , 
“ Oluşum” , "Bulutlar Nereye Gider” , “ İnsan-İnsan” , "Sanat Uzun,
Yaşam Kısa” , “ İnsan Kıran” , “ Biz, Siz, Onlar” , “ İnsancık” . Ankara 
Devlet Opera ve Balesi Koregrafı, Hacettepe Üniversitesi Ankara 
Konservatuarı Bale Bölümü öğretim üyesi ve Devlet Halk Dansları 
Topluluğu sanat yönetmeni olan Aykal, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası Şefi ve “ devlet sanatçısı”  Gürer Aykal ile evli ve üç çocuk 
annesidir.

Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Baskı altında olmak.
Nerede yaşamak isterdiniz? Evimin olduğu yerde.
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? Coşmak.
Hangi hataları bağışlarsınız? Kasten yapılmamış olanları.
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? Kadınların tümü kendi ölçeğinde 
kahramandır.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? Mustafa Kemal, Mahatma Gandi.
~?n sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? Annem.

•vdiğiniz besteci? Mozart. 
iğ in iz  ressam? Fikret Mualla, Dalı. 

te en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? Kendini eleştirebilme. 
ula? Dürüst olmak, kendini eleştirebilmek. 
ğiniz uğraş? Mesleğim.

~ karakter özelliğiniz? Aklıma koyduğumu yapmak.
■arınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Dürüst olmaları. 

büyük yanılgınız? Yok.
«lutiuluk rüyanız? Vapur seyahati.

Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? Vapurun batması.
Ne olmak isterdiniz? Kendim.
En sevdiğiniz renk? Rengârenk.
En sevdiğiniz çiçek? Mine
En sevdiğiniz kuş? Serçe cinsindeki kuşları, iki gözlerini birden 
göremediğim için çok sevemem.
En sevdiğiniz yazar? “Açlığıma” göre değişir.
En sevdiğiniz şair? Ömer Hayyam.
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Babam.
En sevdiğiniz isimler? Kerem, Emre, Can (Gürer).
En nefret ettiğiniz şey? Haksızlık.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? Kurtuluş savaşları.
Hayranlık duyduğunuz reformlar? İnsan hakları.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Güzel şarkı söyleyebilmek. 
Nasıl ölmeyi isterdiniz? Çok hızlı.
Şu andaki ruh haliniz? İyi.
Yaşam ilkeniz? Kapasitemi sonuna kadar kullanabilmek.
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