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Müz�k sektöründe özell�kle son dönemlerde yaşanan sıkıntıları
hep�m�z b�l�yoruz. Geç�m�n� bu sektörden sağlayan çok büyük b�r
kes�m zor günler yaşamaya ve hatta müz�ğe ağşık olan bazı
enstürman�stler, çaldıkları enstumanlarını satmaya başladı g�b�
çok üzücü haberler kulağımıza gelmeye başladı.

Yaşanan sıkıntı elbette sadece b�z�m ülkem�zle alakalı değ�l,
tüm dünya bu pandem� �le boğuşuyor. Sadece müz�k sektörüne
çok ac�l destek paket� hazırlanması ve bu sanatçılarımızın
ayakta kalmasının b�r yolunun bulunması gerekt�ğ�n�n altını
ç�zmek sanırım yanlış b�r tesp�t olmayacaktır.

B�r şarkının ortaya çıkması kl�plerde �zlenme süres� kadar kısa
ve kolay olmadığını hep�m�z b�l�yoruz. Söz ve müz�k, stüdyo
aşaması, kl�plend�rme ve bunların bütününde �se c�dd� b�r
mal�yet söz konusu. Bu günkü şartlarda “Sahneler�n,
konserler�n ve ekstra” ların b�tt� şu dönemde dah� halen
üretmeye devam eden tüm sanatçılarımıza m�nnettarız elbette.
B�r ülke sanatıyla var olur ve ayakta kalır, �k�nc� dünya savaşında
taraflardan b�r� olan Fransa, savaştan sonra normalleşme
sürec�nde �lk yaptığı şey opera b�nasını onarmaktı, çünkü
�nsanların moral�n� yüksek tutmak ancak ve ancak sanat ve
sanatçıyla mümkündür.

Sonuç �t�bar� �le, tüm sektörler ve halkımız kısacası hep�m�z zor
b�r dönemdey�z. Bu süreçte devlet ve b�zler üzer�m�ze düşen�
eks�zs�z yer�ne get�rmek ve sorumluluk almak zorundayız. Müz�k
sektörü sekteye uğratılmamalı ve ac�len destek almalıdır.

Zor geçen 2020 yılının bu son günler�nde, Ar�aPR Derg� olarak,
tüm sanatçılarımızın ve okuyucularımızın yen� yılını en �çten
d�lekler�m�z �le kutluyor, 2021 yılının hep�m�z �ç�n beklent�ler�m�z�
karşılayacak sağlıklı ve mutlu b�r yıl olmasını temenn� ed�yoruz.
Saygılarımla

Mechul Kalem…

Mechul Kalem
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S-1 Bize kendinizden biraz bahseder misiniz,
sizi tanımak isteriz?
C-1 Tabi ki efendim. Ben 26.09.1969 da
Almanya’da Dünyaya geldim. Tüm okullarımı
Türkiye’de bitirdikten sonra, üniversiteyi
kazandıktan sonra direk Almanya ya geldim
ailem burada olduğum için. Sonra is hayatına
atıldım, yıllarca Özel Sektörde çalışıyorum.
Maalesef Sevgili Anneciğim be Babacığımı
kaybettim, rahmetli oldular. Mekânları Cennet
olsun. Annesiz Babasız kalmak çok zor bir şey,
buradan ailesini kaybeden herkese bas sağlığı
diliyorum Allah sabırlar versin Amin. Almanya da
yasasak bile burada Türklüğümüzü örf adet ve
kültürümüzü hiç bir zaman unutmadık her zaman
yaşatıyoruz. Canim Ülkemi Türkiye yi çok
seviyorum. Vatan Millet aşkıyla yanıyorum. Her
zaman Ülkeme sevinerek geliyorum, geri
dönüşte üzülerek ayrılıyorum. Kendim çok cana
yakınım, büyüklerime saygı küçüklerime sevgi
çerçevesi içerisinde davranıyorum. Çok
yardımsever ekmeği bile paylaşmasını seven,
hak yemeyen, misafirperver bir insanim. İnsan
ayrımı asla yapmam, insanları küçük görmem.
Biz ailemizden böyle gördük. Kavga gürültüyü
hiç sevmem, daima Dünya’da barış olmasından
yanayımdır. Kısaca böyle efendim
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Ünal
Korkmaz

S-2 Müzik kariyeriniz ne zaman ve nasıl
başladı?
C-2 Müzik kariyerim çok enteresan başladı.
Küçüklükten beri müziğe karşı çok büyük ilgim
vardı, küçüklüğüm Emrah’ın şarkilerini dinlemekle
geçti. Ayni zamanda okul yıllarında da Modern
Talkingin şarkilerini çok dinlerdim ve onlarla
birlikte söylerdim. Burada da Almanya’da arkadaş
çevremde sarkılar söylerdim genelde Emrah’ın
şarkılarını söylerdim, Emrah beye de buradan
saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bir gün araba
kullanırken biraz dertlenmiştim o gün şarkı
söyledim içimden öyle geldi hatıra kısa bir video
çektim, bir yakınım ile paylaştım. O da çok
beğenmiş çok harika söylemişsin gel bunu
youtube koyalım dedi, bende düşündüm tamam
dedim. Öylelikle beğenilip istekler çoğalınca
videoların devamını çektim arabada, sonra Sn.
İrfan Çelik abimizle tanıştım, kendisi Türkiye’den
müzisyen piyanist. Onunla istekler üzerine
mikrofonla şarkı söylemek için bir yer kiralayıp
prova yaptık. İrfan abide sesimi beğendi sağ
olsun bana yardımcı oldu elimden tuttu, onun
arkadaşı Sn. Özcan Şenyaylar Hocamla beni
tanıştırdı ve hocamda sesimi beğendi ve
böylelikle yollarımız Özcan hocamla kesişti ve su
an Özcan Senyaylar hocamın kendikurduğu “R
Müzik Şirketinin” Solisti olarak yoluma devam
ediyorum
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S-3 Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi,neler
yaptınız?
C-3  Pandemi süreci gerçekten herkes gibi bizi
de etkiledi. Biraz isler düştü, ama yine de çok
şükür özel sektörde islerimizi iyi kötü orta halde
sürdürüyoruz. Yalnız sosyal faaliyetler de
kısıtlamalar gelince Türkiye’ye Tatil bölgelerine
gidemedik eskisi gibi özgürce yasan timizi
sürdüremedik bunlar tabi ki insan ister istemez
bu durumlardan olumsuz etkiliyor. İlk basta
insanlar ne yapacağını şaşırdı, eskisi gibi
arkadaşlara sarılıp kucaklaşamadık el
sıkışamadık, bunun gibi şeyler tabi ki bunlar
alışagelmiş durumlardan özgürlüğümüzün
kısıtlanması gibi bir şey çoğu şeyler
yasaklandı, ailemizle restoranlara ya da
cafelere gidip oturamıyorsunuz dolayısıyla bir
sosyal faaliyet gösteremiyorsunuz, bunlar tabi
ki zor şeyler. Şimdi aşılar çıkıyor inşallah En
kısa zamanda bu pandemiler biter de yasaklar
kalkar ve kaldığımız yerden normal hayata hep
beraber başlarız. Allah’ım herkesi bu kötü
hastalıklardan korusun. Âmin

S-4 Şu an müzik sektörünü nasıl
görüyorsunuz?
C-4 Gerçekten su an müzik sektörü pandemi
nedeniyle zor durumda kaldı. Kısıtlamalardan
dolayı konserler ve sahneler durmuş durumda
ve dolayısıyla biz sanatçılar olarak da
herhangi bir mali kazancımız olmadığından
dolayı zor durumdayız, su an biz zor durumda
olmamıza rağmen siz saygıdeğer
dinleyicilerimize hizmetkârız ve elimizden
geldiği kadar bütçemizin elverdiğince sizler için
üretmeye çalışıyoruz ve bunu da seve seve
yapıyoruz, sizler olmazsanız bizler de yokuz
yüzden sizler bicim için çok önemlisiniz.
Devletimizden ricamız bundan sonraki süreçte
sanatçı camiası için mali destek ve imkânlar
gelirse çok mutlu oluruz, gerçekten bunu tüm
sanatçı arkadaşlarımızdan hep duyuyoruz, 
 inşallah devletimize güveniyoruz bununda
üstesinden geleceğine inanıyoruz. Allah
devletimize milletimize zeval vermesin. Türk
halkını çok seviyorum, saygı sevgi ve
selamlarımı iletiyorum.



S-5 En büyük hayaliniz neydi,
gerçekleştirdiniz mi?
C-5 Küçüklükten beri en büyük hayalim ünlü bir
sarkıcı olmaktı ve su anda o yolda yürüyorum.
Türk halkı beni severse tabi ki ilerleriz zamanla
güzel yerlere gelebiliriz, hep derdim ismim Ünal
olduğu için anlamını düşünürdüm yani ünlü ol
gibi hep dua ederdim Allah’im inşallah bir gün
ünlü olayım diye, bugünlere nasipmiş müzik
kariyerine başlamam, belki biraz geç buluştum
ama olsun hiç bir şeyin yaşı yoktur önemli olan
azimli olmak istemek istek olması, iste   O
zaman insanoğlunun başaramayacağı şey
yoktur, kendinize özgüveniniz olduğunda her
şey olur basarisiniz bende bu düşüncelerdeyim.
Sizleri çok seviyorum.

S-6 Son çalışmanızdan bize biraz bahseder
misiniz?
C-6 Evet efendim son çalışmam 3-17 Aralık
arası oldu. Bu zaman zarfı içerisinde çok
değerli hocam Özcan Senyaylar la birlikte çok
güzel çalışmalarımız oldu. Bu son gelişimde
yine 3 single çalışması yaptım. İki tanesi yine
arabesk fantezi tarzı ve bir tanede çok değişik
farklı türde hiphop şarki hazırladık. İki tane
şarkimin bestesini kendim yaptım söz ve müzik
bana ait. Hiphop şarkim çok farklı oldu.
Gençlere hitap ediyor, bir disko bir bar ya da
cafelerin çok rahatlıkla bu şarkiyi ziyaretçilerine
dinletebileceği bir eser oldu, umarım tüm Türk
halkı ve tüm Dünya bu eserimi beğenir,
amacımız her kesime hitap edebilmek sadece
arabesk fantezi değil o yüzden bu düşünceyle
genç nesile de hitap etmek istedim. Hiphop
klipim Öpesim geldi şarkim 13.Ocak 2021 de
netd müzik kanalında ve tüm dijital platformlarda
yayımlanacak. Şimdiden herkese iyi seyirler
diliyorum. Almanya’ya gelmeden bir gün öncede
Tempo TV Canlı yayında Hülya Yıldız Hanimin
konuğu oldum. İyi bir program oldu,  ilk kez canlı
yayına katildim, tüm sosyal medya
hesaplarımda paylaşacağım. Türkiye’den güzel
çalışmalarımızla mutlu bir şekilde ayrıldım çok
şükür.
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S-7 Kariyerinizde dönüm noktası
dediğiniz bir an oldu mu?
C-7 Evet ben yıllarca özel bir sektörde
çalışıyordum, en büyük hayalim müzik
sektörünün içinde olmaktı ve birden
kendimi müzik sektörünün içinde buldum.
Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü
çok değerli bir üstatla çalışıyorum Özcan
Senyaylar hocam, şimdiye kadar kendisi
ünlü sanatçıların orkestra şefliği yapmış
ve onlarla sahne almış deneyimi ve
tecrübesi yüksek bir kişi. Onu çok
seviyorum ve onunla beraber balistiğim
için kendimi çok şanslı görüyorum. Bu
şekilde müzik kariyerim başlamış oldu.



S-8 Sanatçılar son dönemlerde tekli çalışmalara ağırlık veriyorlar,albüm çalışmalarına neden
sıcak bakılmıyor?
C-8 Günümüzde pandemiden dolayı sanatçılar çok zor durumda. Ekseriyet sanatçılar tek single
çalışmasın yapıyor, çünkü bir albüm çalışması büyük maliyetlere varıyorsun an biz sanatçılar konser
yapamadığımız ve sahne alamadığımız için herhangi bir kazanç elde edemiyoruz, dolayısıyla zor
dönemlerden geçiyoruz. Su an müzik sektörü sadece digital platformlarda izlenildigi icin albüm
calismalarina sicak bakilmiyor.
 
S-9 Müzik sektörünün tamamen youtube beğeni oranlarına endekslenmesi sizce doğrumu?
C-9 Müzik sektörünün dijital ortamda olmasının en büyük avantajı, dinleyicilerimize en hızlı şekilde
ulaşıyor olmasıdır. Fakat tüm sektörün başarı yâda başarısızlığının ve kalite algısının beğeni
oranlarına, tıklanma oranlarına sıkıştırılması doğru değil. Ben dâhil tüm sanatçıların hedefi radyolarda
dinlenmesidir. Sonuç olarak müzik camiası sadece dijital ortama sıkışmamalıdır.

S-10 Beğendiğiniz ve dinlediğiniz isimler kimlerdir?
C-10 Müzik konusunda aslında kulağa hoş gelen müzikleri dinliyorum ama beğendiğim ve severek
dinlediğim isimler elbette var. Önemli olan benim için müzikte ve yorumda kalite olmasıdır. Fakat
öylesine iyi sesler var ki Ülkemizde iyi ki de varlar. Her zaman o isimler var olsunlar ki, Türk müziğinin
kalitesi hiç düşmesin.

11 Kendinize idol olarak seçtiğiniz bir isim yada isimler var mı?
C-11 Tarkan, Emrah ve kişiliğiyle karakteriyle cana yakinliğiyle Sevdiğim Sevgili Hocam Gönül Dostum
Özcan Senyaylar
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S-12 Bir sıngle çıkarmak yada albüm,sonrasında verdiğiniz bu emeklere değiyor mu?
C-12 Gerçekten çok güzel bir soru. Günümüzde bir Single ya da Albüm çıkarmak su an değmiyor
maddi açıdan konuşursak pandemiden dolayı, hiç bir yerde Konserler olmadığı için sahne
alamadığımız için herhangi bir mali gelir elde etmediğimiz için, ama isin diğer yönünü düşünürsek
sevgili dinleyicilerimize Sevdiklerimize sevenlerimize hayranlarımıza biz durmadan hizmet vermeye
çalışıyoruz onları yeni projelerimizle memnun etmeye çalışıyoruz. Pandemi bittikten sonra umarım bu
emeklerimizin karşılığını alacağımıza yürekten inanıyorum. Saygıdeğer siz Türk halkından bize destek
vermelerini isteriz, bizler sizler için varız. Müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Her günümüz müzikle
geçiyor. İse gidip gelirken kulaklıkla müzik dinleniyor, Uzun yolda bir tir şoförü o bitmeyen yollarda
müzik dinleye dinleye gidiyor, bir otelde plajda ya da yüzme havuzunda müzik çalıyor insanlar dans
ediyorlar eğleniyorlar relax oluyorlar, bir masaj salonunda relax müziği çalıyor, bir discoda herkes
müzikler dans ediyor, bir düğünde Herkes halay çekiyor yani her alanda müzik var o yüzden bence
ilerisi için değiyor. Biz ileriye geleceğe bakmamız lazım.
 
S-13 Hayatınızda,yaşantınızda değiştirmeyi düşündüğünüz şeyler var mı?
C-13 Hayatim da tabi ki müzik kariyerime başladım, dolayısıyla bazı beklentilerimde var, diğer değerli
ünlü sanatçı arkadaşlarımız gibi bende ünlü bir sanatçı olmak isterim tabi ki. Zaman her şeyin ilacıdır.
İlerde inşallah hayallerim gerçek olursa Türkiye’ye temelli dönüp ailemle Türkiye’de yasamak çok
isterim. Allah büyük. Ülkemi çok seviyorum. Su an geçimimi Almanya’da sağlıyorum, ilerde müzik
kariyerimde iyi yerlere gelirsem Türkiye’de yasamak istiyorum?
 
S-14 Medya dışındaki hayatınız,normal yaşantınızdan farklımı
C-14 Medya ile normal yaşantıda bir ayırım yapmıyorum, herkes gibi çok doğal ise gidip gelen normal
bir yaşantısı olan bir kişiyim. Tabi ki Müzik kariyerine başladığım için müziğe ağırlık veriyorum ve su
anda müzik benim için ilk sırada geliyor. Müzikle yatıyorum müzikle kalkıyorum öyle bir konuma
geldim. Müzik kariyerime başladığımdan beri TV’de sadece müzik kanallarında müzik dinliyorum,
dizilere bile bakacak zamanım yok, çünkü artık şarkı beste yazıyorum. Hocamdan aldığım ilhamla
beste yazar hale geldim. Buda bu kısa zaman zarfı içerisinde bu başarıya da imza attım. Son
çalışmamda iki beste yaptım, söz ve müzik bana ait,bu yüzdende çok mutluyum.
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S-15 Sosyal aktıvıtelerınız var mı,nelerdir?
C-15 Evet çok yönlü sosyal aktivitelerim var.
Spor yapmayı çok seviyorum, fitnes yapmak
koşu
yapmak, bisiklete binmek, yüzmek, futbol
oynamak, basketbol, voleybol. Bunun yanında
yemek yapmayı çok severim. Türk mutfağı
yemeklerini yapabiliyorum.

S-16 Ne tarz giyinmeyi seversiniz, bir moda
danışmanınız var mı?
C-16 Yeri geldiğinde elegant giyinmeyi severim
klasik, yerine göre de spor giyinmeyi seviyorum,
su an bir moda danışmanım yok ama yakın
zamanda olabilir tabi ki
 
S-17 Size göre star tanımı nedir?
C-17 Bana göre Star demek Dünyaca ünlü
birçok hayranları olan büyük bir kitle seyircisi
olan sevilen sanatçılardır mesela bir Madonna,
Michael Jackson gibi Türkiye’den
bir Tarkan gibi
 
S-18 Müzik sektöründe organik dinleyiciye
ulaşmak çok önemli artık, ve tek mecra
Radyolar.Pr şirketlerinin bu konuda
çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
C-18 Gerçekten buradan AriaPR Medya
şirketinin sahibi Saygıdeğer Sn. Şeref Bey e ve
çok değerli hizmet veren ekibine buradan
teşekkürlerimi sunuyorum ve kendilerini çok
tebrik ediyorum. Ben gerçekten çok
memnunum. Bu zor pandemi döneminde biz
sesimizi anca AriaPR Medya aracılığıyla
duyurabiliyoruz. Bu güzel çalışmalarından ve
vermiş oldukları hizmetlerden dolayı çok çok
teşekkür ediyorum iyi ki varsınız. Hürmetlerimi
saygılarımı sunuyorum

S-19 2021 Yılı ile ilgili okuyucularımıza mesajınız
nedir ve neler beliyorsunuz yeni yıldan?
C-19 2021 yılı tüm halkımıza ve tüm Dünya ya 
 hayırlar getirsin sans huzur getirsin.En büyük dilegim
Allahim herkesi artik bu kötü bela Covid19 virusundan
ve yasaklardan kurtarsin artik tüm Dünya eskisi gibi
normal hayatina geri dönsün.Insallah diyelim artik
asilar bu ay cikiyor ve asilar dagitilacak,
umarim 2021 bu yil gibi  bir yil olmaz.Herseyin yavas
yavas düzelecegine yoluna girecegine
inaniyorum,bütün Dünya bunun icin caba
sarfediyor.Burdan tüm Türkiyedeki ve Dünyadaki Türk
halkina Sevgilerimi Saygilarimi sunuyorum,sizleri cok
seviyorum .2021 yilinin size ve ailenize saglik sihhat
afiyet huzur ve mutluluk dolu bir yil getirmesini
diliyorum,beni desteklerseniz cok mutlu
olurum,Dünyanin en bahtiyar insani olurum.Youtube
kanalima abonne olursaniz cok memnun
olurum.Saygi ve Hürmetlerimle.

S-20Önümüzdeki dönemde yeni çalışmalarınızla
ilgili bilgi verir misiniz?
C-20 Önümüzdeki dönemde çalışmalarımız inşallah
her şey yolunda giderse tabi ki projelerimize devam
edeceğim. Yeni bestelerim şarkilerim var. Tabi ki
sürprizler sizi bekliyor olacak. Çeşitli sürpriz şarkılar
olacak. Büyük bir hızla çalışmalarıma devam
ediyorum. Siz saygıdeğer dinleyicilerimizin beğenisine
sunacağız. Sizler için seve seve çalışmalarımıza
devam. Aslin da benim tarzım Arabesk fantezi ama
son çalışmam olan hiphop tarzı şarkim çok sevildi.
Tempo TV de canlı söyledim ve youtube dada
yayınlandı. Dinleyen herkesin çok farklı ve çok hoş 
 bir şarkı olduğunu belirttiler. Sizleri Seviyorum kalın
sağlıcakla. Allaha emanet olun.

S-21 Sizisevenlere ve AriaPR Dergi okuyucularına
son olarak neler söylemek istersiniz?
C-21 BeniSeven herkese ve AriaPR Dergi
okuyucularına Sevgi ve selamlarımı iletiyorum, iyi ki
varsınız. Bizleri desteklemeye devam edin, biz sizler
için varız, sizler için durmadan çalışacağız üreteceğiz,
çok güzel eserlerin çıkacağına tüm kalbimle
inanıyorum. Sizlerin karsısına çok farklı değişik
eserlerle çıkacağım. O yüzden gece gündüz
çalışıyoruz.Türkiye’yi cennet vatanimizi ve Ülkemi çok
seviyorum. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde
olalım bizi hiç bir kimse yıkamaz, daha güçlü bir
Türkiye olalım. Sizleri çok seviyorum, kalın sağlıcakla
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Murat Kek�ll�

"Sevgi ucu
bucağı olmayan
bir engin deniz"

8

Murat Kekilli’yi okuyucularımıza biraz anlatır
mısınız?
 -İnsanız, dostuz, kardeşiz… Yaklaşık müzik
sektöründe 30 yılımızı geride bıraktık beni tanıyanlar
ve sevenlerimden insan olarak bir farkım olmadığını
bilirler... Kendi adıma halkım adına daha iyi bir
geleceği yavrularımıza bırakmak tek temennimdir.
İyi güzel ne varsa biz ordayız herkesi bekleriz. 
 
Sizin tüm etkinliklerinize gelen sıkı takipçileriniz
var mı? Her etkinliğinize gelen sıkı fanlarınız
hakkında olumsuz bir düşünce durum hiç
yaşadınız mı? 
 -Sevgi ucu bucağı olmayan bir engin deniz…
Dostlarımızın sevgilerine canı gönülden karşılık
veriyorum yaşanan ufak tefek aksaklıkları da
sevgilerden diyerek hoş görüyoruz…



Konser verdiğinizi yerler arasından en keyif
aldığınız şehir hangisiydi?
 -Sanat hayatımız boyunca ülkemin birçok
şehrinde sevenlerimizle buluştuk. Bu şehirler
arasından birini seçmem bir diğerine haksızlık
olacaktır. Konserlerimizde buluştuğumuz tüm
dostlarımızla güzel anılar biriktirdik, şarkılar
söyledik, hissettik…  

“Bu Akşam Ölürüm“ adlı şarkınızın
tutulmasında en büyük sebep neydi? 
 -Müziğin samimiyetidir karşı tarafa geçmesini
sevilmesini sağlayan faktör. Bir şarkının sözleri
duygusu size ne kadar yakın gelirse
yaşadıklarınıza ve duygularınıza tercüman olursa
daha çok sarılır, kendinizi bulursunuz. Halkımız da
böyle yaptı sanırım. İçindeki duygulara, isyana bir
ses olduk diyelim…  Ne mutlu bize!
 
Doğal ve  samimi duruşunuz sevenleriniz
tarafından nasıl karşılanıyor? 
 -Aynı şekilde onlarında sevgisini derinden
hissediyorum. Sevenlerimle aramda duvar yoktur
onlarla ben aynı yerdeyiz aynı yöndeyiz… Bu
yüzden hep beraberiz her daim böyle olur
inşallah…

“Unutamam Seni” şarkısını hangi hisler ile yorumladınız da bu şarkı bu kadar güzel oldu?
-Özlem, hasret… O günlerde hissettiğimiz duyguları müziğimizle yorumladık.  Beğenmeniz bizi kat
kat mutlu ediyor… Ne mutlu ki konserlerimizde tek bir ağızdan eşlik ediyorsunuz…

Kendinizde beğendiğiniz bir özelliğinizi bizimle paylaşır mısınız?
-Yaradan en güzel şekilde yaratmış bizim kendimizi beğenmememiz mümkün mü? Olanı kabul edip
şükrediyoruz. Elbet vardır eksiğimiz...

Bu güne kadar kaç şarkı yaptınız siz de en çok iz bırakan şarkınız?
-Bunu sayısını bilmem çok zor, müzisyen insanlar ruhunda besler yaşar yansıtır. Gün içinde
yaşadığımız her hangi bir durum bizi beste yapmaya yöneltiyor. Ülkemizin zaman zaman yaşadığı
olumsuz durumlar... Dünyanın neresinde olursa olsun insanların yaşadığı kötü anlar, savaşlar hepsi
beni derinden etkiliyor, bestelerimize yön veriyor.  En son bestelediğim “Yıkılasın İsrail” adlı bestem
diyebiliriz en yakın örnek olarak iz bırakan.

Sizin siz yapan anahtar parçalar neler? 
 -Beni ben yapan anahtar parça… “Müzik” 
 
Bir müzik programı yapmayı düşünüyor musunuz?
 -Belki yeni yılda sürprizlerimiz olur bu konuda güzel doğru bir proje ile ekranlarda olmak mutlu eder
beni de. 
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En sık kullandığınız kelime nedir?
Bakalım bir düşüneyim... Sanırım en çok
“Buyurun ve Varolasınız“ derim, bir de
“Canını yerim senin kardeşim.“ 
 
Konserde organizatörlerden istediğiniz
en pahalı talebiniz neydi? 
 -Pahalı mı bilmem ama su isteriz bir de
gülen samimi bir ortam… 
 
Sizden yaşça küçük olanlara müzik
tecrübeniz göz önüne alındığında ne
söylemek istersiniz? 
 -Öncelikle eğitim hayatlarına önem
vermelerini tavsiye ederim.  Meslek olarak
seçecekleri yol sanattan geçiyorsa bunu da
doğru adım ve müzik eğitimi alarak
gerçekleştirmelerini öneririm. Kendi özünü
güzellikle sanatla doldurmadan ekran
karşısına çıkmanın hayalini kurmasınlar.

Diğer sanatçılara beste veriyor
musunuz? 
 -Müzisyen dostlarımızla her daim destek ve
paylaşım içerisindeyiz. Manevi olarak bizi
besleyen süreçler ürettiğimiz müziği
paylaşmak… 
 
Aşk hayatınız nasıl gidiyor?
 -Dünyalar güzeli bir eşim ve iki evladım var
aşktan öte her şey…  

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek
istersiniz? 
 -Bugünlerimde destekleri emekleri çok
büyük… Konserlerimizde, sokakta her yerde
yanımda oldukları sevdikleri bizi bu zor
yolda yalnız bırakmadıkları için minnettarım.
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Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? 
Siyaset 

 
Nerede yaşamak istersiniz? 

İstanbul 
 

Hayattan beklentileriniz? 
Sınırlarından yıkanıp arınmış bir dünya 

 
Kahramanınız kim? 

Kahramanım yok 
 

Hayat felsefenizi hangi slogan özetler? 
Eşitsizliği bozmak 

 
Mutluluk rüyanız nedir? 

Mavi, yeşil ve altlarından ırmaklar akan ülke 
 

Yaşlılığınızı nasıl geçirmek istersiniz? 
Toroslar’da, Akçatekir yaylasında 

 
Hangi burçsunuz? 

Koç 
 

Batıl inançlarınız var mı? 
Batıl İnancım yok 

 
Ne kadar çılgınsınız? 

Bir klipte akıl hastasını oynayacak kadar.

KISA KISA



S-1 Bize kendinizden biraz bahseder misiniz,
sizi tanımak isteriz?
C-1 7 Aralık 1978 İstanbul doğumluyum. Evliyim
14 yaşında bir oğlum 7 yaşında bir kızım var.
İlkokulu Harbiye ilkokulunda tamamladıktan sonra
1989 senesinde I.T.U.T.M.D. K. na girdim orta,
lise ve üniversite eğitimimi orada tamamladım.
Orta ve lise de 3 telli klasik Türk müziği
kemençesi eğitimi aldıktan sonra üniversitede
enstrümanımı keman olarak değiştirip keman
bölümünden mezun oldum ama ilkokul
cağlarımdan başlamak suretiyle hep piyano ve
çok sesli müziğe ilgim oldu. Müzisyen bir aileden
geliyorum babam eski baterist Nazım İnanlı ablam
da konservatuar mezunu evde hal böyle olunca
aslında babamın ablam için aldığı eski tahta
aksam antika bir piyano benim müzik hayatimi
şekillendirdi ( o piyano ablamdan çok bana yaradı
yani :)) ve ben konservatuar öncesinde ufak ufak
çalmaya çalışıp kendimce müzik yapmaya
başladım  ve müzik üretmenin tadını aslında o
yasta aldım, çocukken en büyük eğlencem o
piyano ile oynamak kendimce melodiler yapmaktı.
O zamanlar Türk müziği Konservatuarı olduğu için
piyano  ders olarak müfredat da yoktu ve ben
piyanoyu tamamen kendi merakım ve isteğim ile
tabi ki hakkini ödeyemeyeceğim Ali Eral hocamın
okul dışında bana gönülden verdiği eğitimle
öğrendim. Küçük yasta konservatuar la başlayan
müzik hayatim hız kesmeden su an yasadığın
Kanada Toronto da tam gaz devam ediyor.

S-2 Müzik kariyeriniz ne zaman ve nasıl
başladı?
C-2 -Dediğim gibi müzik hayatim ortaokulda
konservatuara girmemle başladı ama profesyonel
müzik kariyerim henüz 2  yaşındayken hocaların
hocası büyük usta rahmetli nur içinde yatsın
İskender Sen cemal hocamla tesadüf eseri bir
stüdyoda karşılaşıp hocamın benim iki eserimi ve
düzenlememi  beğenip evlat gel beraber yapalım
bu projeyi demesiyle Sahin Özer de Güllü için
hazırladığımız Zalim yar projesi ile başladı.

Al�han 

        İnanlı
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S-3 Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi, neler yaptınız?
C-3 Biz müzisyenler çok yoğun çalışan devamlı insanlarla
iletişim halinde olan gece gündüz demeyip  hem bedenen hem
zihnen dinlenmeye ve kendimize vakit ayırmaya pek fırsat
bulamayan insanlarız. Bu süreç benim için bir dinlenme,
yenilenme kendimle baş başa kalıp  ilerde hayata geçireceğim 
 projeleri tasarlama ve düzene koyma şansı verdi aslında. Covid
dolayısıyla evden çıkamayan insanlara moral olması niyetiyle
dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyen arkadaşlarımla evde kal
projeleri yaptık. Kendi projelerimden öte diğer solist ve müzisyen
arkadaşlarımın albümleri  için  yaptığım aranjman çalışmalarına
daha iyi yoğunlaşıp daha çok çalışma fırsatı sundu diyebilirim.
 
S-4 Şu an müzik sektörünü nasıl görüyorsunuz?
C-4 Şöyle ifade etmek isterim ben yıllardır bu piyasanın içinde
olan bir müzisyenim ve müzik sektörü dediğiniz zaman benim
sadece ellerini  öpsem veya yanlarında çantalarını taşısam
onöre
olacağım değerde ve yetenekte müzisyen büyüklerim,
arkadaşlarım kardeşlerim var haddimi aşıp onları kırmak yada
yanlış şeyler ifade edip onları üzmek istemem fakat günümüzde
bilgisayar teknolojisinin çok ileri gitmesi ve müziğin ilmini
bilmeyen bırakın müziğin ilmini bilmeyi nota dahi bilmeyen çok
ufak bir bütçe ile kendine küçük bir home studio yapıp kendine
aranjörüm diyen ve gerçekten bu isi hiç bilmeyen çok büyük bir
kitle oluştu, buda müziğin kalitesinin düşmesine sebep oldu bu
bir taraf. Diğer taraftan yine bilgisayarda detone düzelten
programlar sayesinde canlı tek şarki tahammül edemeyeceğiniz
sesler sanatçı statüsünde insanlara sunuldu bir diğer taraf ta
malum artık basari youtube da ki like sayısına endekslendiği için
biraz daha fazla like almak hevesiyle gerçekten çok ama çok
kotu isler büyük reklam bütçeleriyle piyasaya sürüldü sunu çok
üzülerek belirtmek isterim ki bizlerde bazen bu düzenin içinde
kenarından kösesinden de olsa bu çarktaki dişlilerden biri olduk
maalesef. Hele birde covid belası çıktığından beri Türkiye de
müzik sektörü gerçekten zor durumda. Ama 2 senedir Kanada
da yasayan ve müzik hayatı ik sektörünün su an için kendini
tekrar eden bir kısır döngüde olduğunu düşünüyorum ama
geleceği konusunda çok umutluyum.

S-5 En büyükhayaliniz neydi, gerçekleştirdiniz mi?
C-5 Bugüne kadar sahnede sanatçılara eşlik ettim, aranje yapıp
albümlere katkı sundum, beste verdim yeri geldi sadece
fikirlerimle destek oldum ama müzikal olarak kendim için hiç
birey yapmadım diyebilirim ama artık sıranın bana geldiğini
düşünüyorum covid sonrası üzerinde çalıştığım  enstrümantal
single çalışmamı müzikseverlerin beğenisine sunacağım ve
aslında hayalimi gerçekleştirmek ilk somut  adimi atacağım yani
daha hayalim gerçekleşmedi ama ilk adimcovid sonrası geliyor .
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S-6 Son çalışmanızdan bize biraz bahseder
misiniz?
C-6 2 hafta önce çıkardığımız Kürtçe mahsup
tarzında Sidar Bahoz single I su an YouTube da , 
 Azer Aykut isimli yeni birkardeşimin slow single
çalışmasını 15-20  gün içeresinde çıkarmayı 
 planlıyoruz su an klip aşamasındayız  ayrıca mix
aşamasında olduğum Yunanistan in en onemli Lyra
(bizdeki kemence ) sanatçısı gerçekten çok iyi bir
enstrümanist olan Lazos ioannidis albümü için geri
sayımdayız çok yakın zamanda onu da  müzik
severlerle paylaşacağız bunun yanında Kanada da
taninmiş bir markanın yeni çıkaracağı elektrikli ev
eşyaları için reklam ve tanıtım müzikleri es zamanlı
yürüyor ayrıca takip edenler bilir esimde (Beva) cok
iyi bir solist ve müzisyendir  kendi besteleri ve
sözlerinden oluşan bir maxi single için çalışmamız
devam ediyor  yanigerçekten çok yoğun bir tempo ve
çalışmanın tam ortasındayız.

S-7 Kariyerinizde dönüm noktası dediğiniz bir an
oldu mu?
C-7 -Kariyerimdeki dönum noktası ilk profesyonel
calismami yukarıda da belirttiğim gibi çok genc ve
tecrubesizken neyi nasıl yapacagimi daha bilmiyorken
büyük usta hocaların hocası rahmetli Iskender
Sencemal hocam ile profesyonel hayata baslamam
diyebilirim.Bu benim icin gercek anlamda bir şanstı.

S-8 Sanatçılar son dönemlerde tekli çalışmalara ağırlık veriyorlar,albüm çalışmalarına neden
sıcak bakılmıyor
C-8 Artik muzik eserleri  o kadar çabuk tuketiliyorki bir sarkinin ömrü yarim sezon diyebilirim bu denli
hızlı bir tüketimde insanlar  ellerindeki butun muzikal ürünleri bir anda sunup hemen tükettirmemek
adına  en az 3 -6 aylık periyotlarla tek tek cikartip her sarkinin ayrı ayrı deger görmesini ve kısa
aralıklarla single calismalari yayınlayip gundemde kalarak  akıllarda yer etmeyi  istiyorlar diye 
 açıklayabilirim. Tabi bunun yanında butun bir albüm hazirligi icin harcanan para ve zamanda hesaba
katılırsa  tek tek yayınlayıp  geri donu aldıkça müzikseverlerin beğenisine sunmak haliyle daha mantıklı
bir secim oluyor tabi

S-9 Müzik sektörünün tamamen youtube beğeni oranlarına endekslenmesi sizce doğrumu?
C-9 Tabiki doğru degil ben meslek icabı devamli youtube da gezerek dünya da yeni cikmis bir çok proje
buluyor ve dinliyorum o kadar kaliteli ve emek harcanmış projelerle karsilasiyorum ve keyifle dinliyorum ki
ama izlenmelere bakıyorum 5k 10k  bu hiç adil degil  hatta gecen gun benimle sosyal medyadan Kanada
da yasayan ispanyol bir hanımefendi iletişim kurdu epeyce sohbet ettik müziğini dinledim ve hayran
kaldım ama beğeni sayıilariortalama 10K -20K civarındaydı ve 2-3 senelik bir peroyotda yüklemiş
sarkilarini simdi bu o hanımefendinin kotu yada basarisiz olduğu anlaminami  geliyor tabiki hayır YouTube
ve sosyal medya artık dipsiz bir kuyu oldu ve o mecrada farkedilip aradan siyrilmak gerekten çok cok zor
ve üreten insanlar icin bir o kadar da yipratici olmaya başladı. Isin diger bir boyutuda  artık bu isi
profesyonelce yapan Pr şirketlerinden yardim almak ve  projeyi ilk andan itibaren beraber koordine edip
ortak calismak nerdeyse şart oldu diyebilirim.
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S-10 Beğendiğiniz ve dinlediğiniz isimler kimlerdir?
C-10 Aslinda bu geniş bir soru aranjmanları  ve muzikal
dehası beni çok koyu bir Quincy Jones
hayrani yaptı yıllardır yapmış olduğu  her isi ders gibi
alıp dinlerim ayrıca Onno Tunc aşığıyım diyebilirim
Sezen Aksu şarkılari ve sözleri tartismasiz herkes gibi
benide  bu dünyadan alır götürür Fahir Atakoğlu çok
severim  Erhan Bayrak aranjmanlari beni mest eder .
Yeni donemde deha seviyesinde bi müzisyen Jacob
Collier in  cok siki takipçisiyim ve piyanist Jesus Molina
gercekten muhteşem dir bu liste çok fazla
uzar gider ama en onemlileri bunlar diyebilirim
 
S-11 Kendinize idol olarak seçtiğiniz bir isim yada
isimler var mı?
C-11 Tabiki müzisyenler var ornek aldigim onun gibi
olmak istediğim Quincy Jones Mesela eminim
dünyadaki her aranjörün idolu bir efsane dir o fakat
ilginc gelebilir size bu ama benim idolum Annem dir her
ne olursa olsun gulmesi ne yasarsa yaşasın dimdik
ayakta durması konu ne olursa olsun halledilemeyecek
sey yok sakin ol yarin tekrar dusun demesi benim
hayatta karsilastigim tum zorlukların altında kalkma
sebebimdir. Gercek manada ben hayatta bir zorlukla
karsilastim ve yendiysem onun sayesindedir Annem
benim minik devim o. Bu arada burda 2-3 büyük
müzisyen ismi verip cevaplayabilirdim pekala bu soruyu
fakat  samimi ve sıcak bir sohbet olduğu icin gercek
hislerimi dile getirmek istedim.

S-12 Bir sıngle çıkarmak yada albüm,sonrasında verdiğiniz bu emeklere değiyor mu?
C-12 Biraz once söylediğim gibi çok büyük uğraş veriliyor zaman harcanıyor (hemde gece gunduz
demeden) para harcaniyor aslında en onemliside umut bağlanıp hayaller kuruluyor ve gercekten
inanılmaz bir hızla tüketilip yenisi bekleniyor bir urun dusununki 1 ay gece gunduz calisin 3,5,4 dakika da
tüketilsin  hatta bazen insanimiz çok fazla acımasız olup sarkinin tamamini bile dinlemeden daha 30.
Saniyede kapa bu olmamış diyor .Yani sabredip saygı duyup 4 dakika bile harcamak istemiyor insanlar 
 bazen. Bu sebeple  bazen değmediğini düşünüyorum ama bilincli kitleyle  buluşup beğenmese dahi bunu
tatlı bir dille ifade eden yada dinledikten sonra bi sekilde ulaşıp beğenilerini dile getirenleridegörünce oh
be değdi iste diyorum yani katışık bi durum :)

S-13 Hayatınızda,yaşantınızda değiştirmeyi düşündüğünüz şeyler var mı?
C-13 Gercekten çok fazla calisiyorum ve artık bu yoğunluğu kaldiramamaya başladım aslında biraz
yoğunluğu azaltıp en azından projeleri daha uzun bir zamana yayıp rahat calisarak biraz kendimle ilgilensem
hiç fena olmaz.

S-14 Medya dışındaki hayatınız,normal yaşantınızdan farklımı?
C-14 Benim hayatim ya stüdyoda ya da evde kendi home stüdyomda calisarak gecer  on planda olan biri
degilim bunu seviyorum çünkü . Cok fazla oldugum gibi biriyim yani herhangi bir yere davet edildiğimde ki 
 giyimimle stüdyoya çalısmaya giderken ki giyimim neredeyse birbirine yakin diyebilirim yani yere zamana ve 
 mekana gore hareket etmem cok fazla, günlük yaşamımla mesleki yaşamım cok ic ice o sebeple ikisi
arasında çokta farklı degilim isin dogrusu 14



S-15 Sosyal aktıvıtelerınız var mı,nelerdir?
C-15 Evet haftada en az iki gun spor yapmaya dikkat ediyorum
malum Kanada da oldugumuz icin buz pateni yapmayi öğrendik
arada kaymaya gideriz alisveris yapmayi severim vakit
buldukça mağaza gezer vitrinlere bakarım ayrıca özellikle
pandemı doneminde asciligimi çok geliştirdim :)  hamur isi  ne
varsa keyifle yaparım ve yerim çok severim mutfakta olmayi

S-16 Ne tarz giyinmeyi seversiniz,bir moda danışmanınız
var mı?
C-16  Hayir bir moda danismanim yok  ama butun arkadaşlarım  
tum cevrem yönetmen, fotograf sanatcisi , solist , müzisyen vs.
yani bi
sekilde  sahne sanatlarıyla ilgili insanlar  bu sebeple kotu
görünmem çok zor hemen çıkar sunu olmamış diye uyarırlar
genelliklede dinlerim çünkü bana bıraksalar bir kot t-shirtle
cikarim evden rahat olmayı severim güzel görünmek icin
sikintiya girmem lakin uyarılarda dikkate alırım :)

S-17 Size göre star tanımı nedir?
C-17 Bu kavram çok bayagilasti son zamanlarda her sarkiciya
star deniyor artık fakat bu öyle birey degilki  . Star arkasından
sürükleyene denir gittiği yedigi ictigi söylediği olay olan onun
gibi olunan
onun gibi olunmak istenen ve yaptigi isi cok iyi yapan kisidir
star mesele
Tarkan star dir Ibrahim Tatlıses star dir Bülent Ersoy star dir.

S-18 Müzik sektöründe organik dinleyiciye ulaşmak çok
önemlı artık,ve tek mecra Radyolar.Pr şirketlerinin bu
konuda çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
C-18 Evet artık  her yeni çıkan projenin ortak derdi bu.  Tamam
isi yaptık ama tanıtım nasıl olacak . PR ajanslari ortaya
cikardigimiz projeleri  daha  ileriye taşımak ve biraz oncede
söylediğim gibi dipsiz bir kuyu haline gelen youtube ve sosyal
medyada  bizim yerimize en az bizler kadar calisip tanıtımizi en
iyi sekilde yaparak çok fazla yuk alıyorlar uzerimizden  yani
artık bir projenin olmazsa olmaz ayaklarında bir tanesi PR
şirketleri Müzik sektörü artık rekabetin çok yüksek çok yogun
olduğu bir piyasa. Sürekli yeni sanatçılar ve  yeni şarkıları
çıkıyor.  Bunun sebebi ise, daha oncede belirttiğim gibi 
 müzigin artık  çok hızlı bir tüketim malı haline gelmesi . Bu hiza
yetişmek gercekten cok zor . Tanitim isi ne  productor olarak
benim nede  sanatcinin yapacağı birey degil zaten yogun olan
calışma tempomuza birde tanıtım icin zaman ayırmaya kalksak
24 saat yetmez bizlere bu sebeple iyiki varsinız ve yukumuzu
sırtlanıp bizleri rahatlatıyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür
etsek az .
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S-19 2021 Yılı ile ilgili okuyucularımıza
mesajınız nedir ve neler bkliyorsunuz yeni
yıldan?
C-19 Malesef 2020 yılı tum dunya icin kayıp bir
yıl oldu. Umuyorum asi yada tedavi bir an evvel
bulunur ve kaybettiğimiz zamanı 2021
senesinde telafi ederiz. Tum okuyucularımızdan
istegim sosyal mesafe ve hijyen kurallarına
2021 senesindede riayet ederek kendilerini ve
ailelerini korumaları . 2021 senesinin tum dunya
icin once saglikli sonra barış içersinde ve
huzurlu mutlu bir sene olmasıni gercekten tum
kalbimle diliyorum.
 
S-20 Önümüzdeki dönemde yeni
çalışmalarınızla ilgili bilgi verir misiniz?
C-20 6 .Soruda bu soruya detaylı olarak cevap
vermiştim

S-21 Sizi sevenlere ve AriaPR Dergi
okuyucularına son olarak neler söylemek
istersiniz?
C-21 Dinleyen seven gonlen yanımızda olan ve
müziklerimize teveccüh gösteren  tum dostlara
kucak dolusu sevgiler saygılar onlar olmasa
bizim yaptigimiz  müziğin hiç bir degeri olmaz
aslında , kendimiz calar kendimiz söyleriz bu
açıdan iyiki varlar gercekten  beğensinler yada 
 beğenmesinler dinleyiciler cok kıymetli bizler
icin . Tekrar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına
dikkat ederek kendilerini kursunlar . Herkese
sonsuz saygı ve sevgilerimle .
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1-Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz? 
 Müzik kariyerime üniversite yıllarımda “Doktor”
adlı eseri sıranın üzerinde seslendirirken ve
arkadaşımın vasıtası ile videoya çekip sosyal
medya ya koyması ile başladım ve milyonlar
tıklanarak sevenlerimin gönlüne taht kurmuş
oldum ve sonrasında 2011 yılında DMC tarafından
albüm yaparak kariyerime adım atmış oldum.

2-Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir
misiniz? 
Son çalışmam ‘Çığlık Çığlığa’ Sözleri Ezgi’ye ait
müziği ise abim Selim Topsakal’a ait bir çalışma
oldu ve singleımız Sony Music etiketiyle tüm dijital
platformlara sunuldu.

3-En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi
gerçekleştirebildiniz mi? 
Öyle çok büyük hayallerim yok aslında
ait olmam gerektiği yerde olsam yeterli benim
için...

4-Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin
dönüm noktası nedir?
Müzik bizim ailemizden gelen bir yetenek
ve okulluyum da.  Bu anlamda müzik öğretmenliği
bölümünden mezunum. Müzik benim her şeyim bu
anlamda ve dönüm noktası ‘Doktor’u sıranın
üzerinde söyleyip sosyal medyaya atılıp oralarda
milyonlar dinlenmesi benim için çok önemli oldu
ve dönüm noktam o oldu.

5-Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm
çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?
Çünkü dinleyici kitlemiz o kadar farklı
yerlere gitti ki artık eskisi gibi cd çalarlar yok ve
tutmamaya başladı. insanların neyi sevip neyi
sevmediğini anlayarak oralara yönelmesini
anlamış olduk. Bu yüzden de single çalışmaları
yapılarak albümler yok oldu maalesef...
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"KISA KISA"

Hang� mesleğ� yapmak �stemezs�n�z? 
  Meslekler�m�z�n heps� b�rb�r�nden değerl�

En nefret ett�ğ�n�z şey ned�r? 
     B�r�n�n ben� karşıma geç�p takl�t etmes�nden.

Hang� takımı tutuyorsunuz? 
     Trabzonspor-M�ll� takımımız. 

Uğurlu sayınız? 
     Uğurlu sayım yok. 

En sevd�ğ�n�z renk?
 Pembe kırmızı. 

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek m�d�r? 
     Her �k�s� de yok. 

 En son �zled�ğ�n�z f�lm, d�z�?
Sen Çal Kapımı.

En son g�tt�ğ�n�z konser? 
 Volkan Konak.

Sefa Topsakal
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6-Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor
musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?
Aslında zamanında yapmış olsaydım çok büyük
getirisi olurdu benim için ama o zamanlar uç
noktada olduğum için gerek duymamıştım. Şimdi
ise keşke yapmış olsaydım diyorum.

7-Youtuberların müzik hayatına girmesini
nasıl buluyorsunuz?
Yani eskisi gibi değil artık müzik piyasamız ve
bambaşka kitlelere yöneliyor dinleyici kitlemiz bu
yüzden ben müzikle alakası olmayanları bile
müziğin içerisinde görüyorum ve üzülüyorum.

8-Youtuberlardan beğendiğiniz, izlediğiniz
isimler var mı?
Yani çok yok aslında ama Zeynep Bastık
diyebiliriz hakkıyla emeğiyle bir yerlere gelmiş bir
sanatçı oldu.

9-İdol ya da idolleriniz var mı? 
Tabiki de var Sibel Can - Mustafa Ceceli - Ayla
Çelik vs.

10-Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor? 
Pop müzik artık bambaşka yerlere doğru ilerliyor.
Ne desem bu anlamda yanlış olur
dinleyicilerimize saygı duymak zorundayız.

11-Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti
nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?
Müthiş yatırımlar yapılıyor bu anlamda şimdi
rakam vermek olmaz ama inanın çok iyi paralar
harcanıyor bu anlamda ki 
emeğimizin karşılığını malesef alamıyorlar
üzülerek söylüyorum.

12-Pamdemi dönemi müzik sektörünü
nasıl etkiledi?        
Yani sizlerde görüyorsunuz, müzikle hayatlarını
evlerini geçindiren bir sürü insan var ve evlerine
artık ekmek götüremez halde oldular bu
anlamda. İnşallah bu kötü zamanları atlatıp
yeniden eski günlere dönüleceğine inanıyorum.

 

13-Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler
var mı? 
Hayatımda samimi söylüyorum değiştirmek
istediğim hiç bir şey yok çünkü ben halimden
hayatımdan memnun olan biriyim.

14-Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız
arasında bir fark var mı?
Kesinlik ben olmadığını düşünüyorum. 2011 de
çıkan doktor albümündeki yorumlar da “Hiç
değişmediniz.” deyip şimdi ise yine aynı yorumları
yapan çok sayıda dinleyicim var. Ben sahnede
neysem gerçek hayatımda da oyum, değişmem.

15-Konserlerde uçsuz bucaksız dinleyiciler ile
arasına barikat koyan sanatçılar hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Yani kendim adına konuşayım hiç böyle bir
durumla karşılaşmadım ama olması gereken de o
olmalı diye düşünüyorum çünkü kimin ne yapacağı
bazen belli olmuyor konser sırasında doğru olan
da bariyer kurulması diye düşünüyorum.



19

16-Müzik ödülleri sizce birer PR çalışması mı? 
Kesinlikle Pr çalışmasıdır çünkü radyocular
olmasa bu anlamda sesinizi duyuracak kimseniz
olmaz ve onların sayesinde halk sizi duyuyor ve
onlar adına da ödül almış oluyorsunuz.

17-Sosyal aktiviteleriniz var mı? 
2 çocuk annesi olaraktan ve bu pandemi
dönemi olmasından pek sosyal aktivitemiz yok
çünkü sağlık her şeyden önemli diye düşünüyorum
ve çocuklarımla bol bol aktivite yaparak
sosyalleşiyoruz.

18-Sizce ülkemizde müzik neden
magazinleştiriliyor? 
Magazinleşmek zorunda da bence çünkü
halkın sevdiği tüm dinleyiciler onların hayatını
merak ediyor ve magazinlerden sosyal
medyalardan onları takip ederek bilgiler alıyor.
 
19-Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden
bir anda ortadan kaybolup devamını
getiremiyorlar?
Şans diyelim buna başka bir şey denemez.

20-Moda danışmanınız var mı? Giyim
konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?
Moda danışanım yok kendi modamı kendim
yapıyorum. Kendime yakışanını giymeye
çalışıyorum. Vücudumla değil sesimle bir
yerlere gelmek istiyorum.
 21-Pandemi  döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahne için ne gibi önlemler aldınız?

Pandemi döneminde sahne almıyorum
maalesef.

22-‘Sende bir starlık var.’ ‘Sende star ışığı görüyorum.’ Gibi cümleleri çok duyuyoruz. Size göre
starlık nedir?
Valla herkes kendine göre bir star bence
ki öyle de olması gerekiyor. Ben de kendime göre bir starım.

23-Ülkemizde veya dünyada müzikte kadınlar mı yoksa erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar, ya da
daha şanlılar?
Bence her ikisi de aynı. ,

24-Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi, yakışıklılık-güzellik mi, zekası mı olmalı? Sizce sizin
en belirgin özelliğiniz nedir? Hangisi üzerinden ilerlenirse başarılı olunur?
Bence tabi ki de ses olmalı diye düşünüyorum. Ama bu dinleyici kitlesine göre göreceli değişiyor. Kimi
yakışıklılığına vurulur kimi sesine. Ben ses ve zeka diyorum.
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25-Tek gazete haberi ile bir anda sahne
alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne
gibi tavsiyeler vermek istersiniz?
Eğer seslerinde başarılı iseler ve bu
anlamda tutuluyorlarsa sesleriyle bir yerlere
gelip zaten sahne almışlardır demektir.

26-Son olarak sevenlerinize neler
söylemek istersiniz?
Beni dinleyen ve yılmadan senelerce
bekleyip aynı kitlemle beraber ilerleyen bir
dinleyici kitlesine sahibim ve bu anlamda
onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ve
onları çok seviyorum iyi ki varsınız diyorum.
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O HEPİMİZİN

BARIŞ ABİSİYDİ
Türk müz�ğ�nde öneml� b�r yer� bulunan ve
m�lyonların sevd�ğ� b�r �s�m olan Barış Manço, 75 yıl
önce bugün dünyaya gelm�şt�. Barış Manço vefat
edel� tam 19 yıl oluyor. Türk Müz�ğ�'ne yaptığı eşs�z
katkılarla efsaneye dönüşen ünlü müz�syen sevg� ve
hasretle anılıyor. Barış Manço'nun ölüm yıl
dönümünde sevenler� b�r araya gel�yor! Barış Manço
ölüm yıl dönümünde unutulmadı. 19 yıl önce
kaybett�ğ�m�z usta sanatçı, Kadıköy’de anılacak. 19
yıl önce y�t�rd�ğ�m�z Barış Manço, şarkıları ve hala
genç nesle yol gösteren sözler�yle anılıyor.

Barış Manço k�md�r?

Barış Manço, 2 Ocak 1943 tar�h�nde, R�kkat ve Hakkı Manço
ç�ft�n�n dördüncü çocukları olarak Moda’da dünyaya geld�.
Annes� R�kkat Hanım, Türk Sanat Müz�ğ� sanatçısıydı.
A�leden gelen yeteneğ�yle özell�kle ortaokul öğren�m�n�
aldığı yaşlarda müz�kle �lg�lenmeye başladı. L�se yılları
Galatasaray L�ses�’nde başladı. Müz�k hayatına
Galatasaray L�ses�’nde adım atan Barış Manço’nun
arkadaşlarıyla b�rl�kte kurduğu �lk grubun adı “Kafadarlar”,
�k�nc�s� �se “Harmon�ler”d�. Daha sonra Ş�şl� Terakk�
L�ses�’ne geç�ş yaptı. L�se yılları b�tt�ğ�nde Belç�ka Kral�yet
Güzel Sanatlar Akadem�s�’nde 1963- 1971 yılları arasında
res�m, graf�k ve �ç m�mar� eğ�t�m� aldı. Belç�ka’da
“Lem�stgrees” adında, Amer�kalı, Belç�kalı, İtalyan, Kuzey
Afr�kalı, İng�l�z müz�syenlerden oluşan b�r grupta yer aldı.
“Lem�stgrees”le çalışmalarının sürdüğü �k� yıl �çer�s�nde
Par�s Olymp�a’da konser verd�. 1966 yılında Par�s’te �k� 45’l�k
plak çıkardı. 1970 yılında Türk�ye’ye döndüğünde Fuat
Güner ve Mazhar Alanson �le b�rl�kte “Kaygısızlar” adlı grubu
kurdu. Aranjman şarkılara tepk� göstererek Anadolu’dan
beslenen pop folk tarzında müz�k yapmaya başladı.
Onuncu plağı “Dağlar Dağlar” �le büyük b�r çıkış yaptı, albüm
beş ayda 700 b�n adet satışa ulaştı. “Dağlar Dağlar”
çalışması, sanatçıya Altın Plak Ödülü’nü de kazandırdı. 1971
yılında Moğollar �le çalıştı. Aynı yıl Kurtalan Ekspres’� kurdu.
İlk kl�p�n� 1973’te, “Hey Koca Topçu ”ya çekt�. 1975’te �lk
albümü “2023”ü yaptı. 1978'de Lale Manço �le evlend�,
Doğukan ve Batıkan adında �k� erkek çocuğu oldu. 1980
yılında Altın Orfe’de “N�ck The Chopper” ve “Ben B�r
Şarkıyım” adlı Bulgar şarkısı �le de altın madalyalar aldı. 

Yurtdışında b�rçok TV programına konuk olarak
katıldı, b�rçok ülkede koserler verd�. 1983 yılında
Eurov�s�on Şarkı Yarışması’na “Kazma” adlı
şarkısıyla katıldı, ancak elend�. 1988 yılının Ek�m
ayında TRT 1’de çocuk ve a�leye yönel�k b�r
eğ�t�m kültür ve eğlence programı olarak
başlayan “7’den 77’ye” , 1998 Haz�ran ayında 370.
kez ekrana gelerek Türk telev�zyonculuğunda
ulaşılması zor b�r rekora �mza attı. “Ekvatordan
Kutuplara” �s�ml� programında ek�b�yle b�rl�kte
beş kıtada 100’den fazla değ�ş�k yöreye g�derek
600.000 km’ye yakın yol kat ett�. Besteled�ğ�
200’ün üzer�ndek� şarkısı, kend�s�ne12 altın ve 1
plat�n albüm/ kaset ödülü kazandırırken, bu
şarkıların b�r bölümü daha sonra Yunanca,
Bulgarca, Arapça, Farsça, Kürtçe, Japonca,
İbran�ce, Fransızca, İng�l�zce ve lemenkçe olarak
yorumlandı. Müz�k ve telev�zyon
hayatında  sayısız ödüller alan Barış Manço’nun
1991 yılında devlet sanatçısı unvanı, y�ne aynı yıl
Hacettepe Ün�vers�tes� Onursal Doktora unvanı,
Uluslararası Teknoloj� Ödülü, Japonya
Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü, Belç�ka
Krallığı Leopold II Şövalyes� N�şanı, Fransız
Kültür Bakanlığı Edeb�yat ve Sanat Şövalyes�
N�şanı, Türkmen�stan Cumhurbaşkanlığı
tarafından ver�len Türkmen Vatandaşlığı ödüller�
vardır.



20

Barış Manço ne zaman hayatını kaybett�?

Barış Manço, 31 Ocak 1999 geces� saat 23:30
c�varında İstanbul'un Moda semt�nde bulunan ev�nde kalp
kr�z� geç�rd�. Kaldırıldığı S�yam� Ersek Göğüs-Kalp Damar
Cerrah�s� Hastanes�'nde kurtarılamayan Barış Manço, gece
01:30'da hayatını kaybett�. Devlet Sanatçısı unvanı
bulunan Barış Manço'nun cenazes� �ç�n devlet tören�
düzenlend�. 

3 Şubat 1999 tar�h�nde üzer�nde Galatasaray bayrağı da
bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür
Merkez�'ne get�r�lerek tören düzenlend�, akab�nde Levent
Cam�s�'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıcadak� M�hr�mah
Sultan Mezarlığı'nda toprağa ver�ld�.Anadolu Rock türünün
kurucu üyeler�nden olan Barış Manço, Galatasaray
L�ses�'nde öğrenc� �ken �lk kez sahneye çıktığı 1958 yılından
bu yana, Türk Sanat Dünyası'nın k�lometre taşlarından b�r�
olarak grubu “Kurtalan Ekspres” �le b�rl�kte Türk�ye'de
olduğu g�b� b�rçok yabancı
ülkede sayısız konserler verd�.

Barış Manço'nun hayatı ve şarkıları Besteled�ğ� 200'ün üzer�nde şarkısı, kend�s�ne 12 altın ve 1 plat�n
albüm/kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların b�r bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca,Arapça,
Farsça,Kürtçe, Japonca, İbran�ce,Fransızca ve Flemenkçe'ye çevr�lerek, kend�s� ve/veya başka
sanatçılar tarafından da seslend�r�ld�.

1988 yılında Ek�m ayında TRT 1'de çocuk ve a�leye yönel�k b�r eğ�t�m kültür ve eğlence programı olarak
başlayan “7'den 77'ye”, Türk Telev�zyonculuğunda ş�md�ye kadar ulaşılamamış b�r rekora �mza attı.
Türk�ye’de en uzun ve en başarılı telev�zyon yayıncılığını yaptı. “Ekvator'dan Kutuplara” 5 kıtada 100'den
fazla değ�ş�k yöreye g�derek, 600.000 km'ye yakın yol kat eden Barış Manço ülkem�z belgeselc�l�ğ�ne
farklı b�r boyut get�rd�.

Ar�aPR Derg� olarak kend�s�n� rahmet ve özlemle anıyoruz
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S-1 Bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
Sizi tanımak isteriz?
C-1 Merhaba ben Yashna. Aslen İranlı’yım ve 4
sene oldu Türkiye de yaşıyorum . Farmakoloji
bölümünde mezun oldum Hindistan da ve ondan
sonra İran’da 3 sene hostes olarak çalıştım.
Sonra hayallerim peşinde ve müzik sevdası için
Dubai’ye gittim ve orda sahne almaya başladım.
Türkçe müziği âşık olduğum için tabi ki yetmedi
ve Türkiye’ye gelmeye karar verdim ve şimdi
buradayım.

S-2 Müzik kariyeriniz ne zaman ve nasıl
başladı?
C-2 Küçükken anne ve baba tarafından
müzisyen bir ailede yatıştım 4 yasımdan bu
yana şarkı soyluyorum. Fakat İran’da
kadınların şarkı söylemesine sıcak
bakılmıyordu. Türkiye’de bir albüm yapmak
ısıtıyordum Dubai’den geldim ve 2018 de ilk
çalışmam “Mucİze” ile profesyonel hayatım
başladı.



S-3 Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi, neler yaptınız?
C-3 Her şeyi alt üst etti özellikle de müzik sektörünü. Şarkı
yapmak ve bunu piyasaya sürmek artık çok masraflı. Sanatçılar
ıcın sahneden uzak kalmak hayatlarını ve yaşamlarınıçok zor
şartlara getirdi. Ben kopeklerimle vakit geçiriyorum
sporyapıyorum vehatta İspanyolcaöğreniyorum.
 
S-4 Şu an müzik sektörünü nasıl görüyorsunuz?
C-4 Ülkemizdeki tüm sanatçılara çok değerli ve büyük. Hepsine
saygı duyuyorum, fakat ben eski şarkıları ve sanatçıları daha
çok seviyorum. Tüm dünya ıcın söylemek gerekiyorsa sektör
kötüye gidiyor çünkü müzik tamamen elektronik bir hal aldı.
 
S-5 En büyük hayaliniz neydi, gerçekleştirdiniz mi?
C-5 En büyük hayalım su an koronanın bitmesi başka bir
hayalım yok

S-6 Son çalışmanızdan bize biraz bahseder misiniz?
C-6 Sonçalışmam çok severek okuduğum “Kelebekler” İlk
çalışmam olan Mucizeden sonra tesadüf bir parça oldu.
Mucızeyı çıkardığımız gün kutlama yapacaktık, orada Ozan
Gülek’le tanıştık ve parçalarını dinledim ve Kelebegı çok
beğendim böylelikle ortaya çıktı,
 
S-7 Kariyerinizde dönüm noktası dediğiniz bir an oldu
mu?
C-7 Söz yazarı Şebnem Süngür’den parça almak benim en
büyük hayâlımdı mucizenin sözleri kendisine ait. Kendisiyle
tanışmak ve ona ait olan bir şarkıya hayat vermek benim
için bir donum noktasıydı. Tabi ki, en başta Türkiye’ye
gelmek.
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S-8 Sanatçılar son dönemlerde tekli çalışmalara
ağırlık veriyorlar,albüm çalışmalarına neden sıcak
bakılmıyor?
C-8 Genelde albümler çıktığında en az 8 şarkı
bulunuyordu ve dinleyiciler en çok ıkı yada üç şarkıyı
süreli dinliyordu. Fakat sanatçı için o albüm çok büyük
maliyetlere çıkıyordu. Bu şekilde daha mantıklı oluyor ve
dinleyicilerde diğer çıkacak çalışmaları heyecanla
bekliyor.

S-9 Müzik sektörünün tamamen youtube beğeni
oranlarına endekslenmesi sizce doğrumu?
C-9 Bence doğru değil, çünkü tüm ödemeleri
sanatçının yapmış olmasına rağmen, tüm kazanç
yapım firmalarının cebine giriyor,bu adil değil.
Sanatçıların bu dönemde zaten başka bir gelir kapısı
yok.Bu nedenle doğru bulmuyorum.

S-10 Beğendiğiniz ve dinlediğiniz isimler
kimlerdir?
C-10 Sezen Aksu ve Sıla’yı çok beğeniyorum.
Fakar daha bir çok sanatçı var dinlediğim.S-11 Kendinize idol olarak seçtiğiniz bir

isim yada isimler var mı?C-11 Jennifer Lopez
S-12 Birsıngle çıkarmak yadaalbüm,sonrasında verdiğiniz buemekleredeğiyor mu?C-12 Biz sanatçılar büyük özveriler ilehazırladığımız çalışmaları hazırlayıpdinleyicilere sunduktan sonra,büyük bir heyecan

yaşaıyoruz.Fakat bu konu hakkında hiçbir
bilgisi,deneyimi olmayan ve sadece moral
bozmak adına yapılan yorumları görüyoruz,bu
hiç hoş bir şey değil. Ben buna çok takılmıyorum
fakat bu nedenden dolayı çok kırgın olantanıdığım isimler var.
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S-13 Hayatınızda,yaşantınızda
değiştirmeyi düşündüğünüz şeyler var mı?

C-13 Şu an hayatımda tek değiştirmek
istediğim şey, yaşadığımız pandemiden
dolayı yaşam tarzımı herkesten uzak bır

yere kurmak.
 

S-14 Medya dışındaki hayatınız,normal
yaşantınızdan farklımı?

C-14 Cok doğal bır yaşantım
var,megastarda olsam asla degısmem
degısemem.Makyajsız sokağa çıkmayı

bıle sevıyorum.
 

S-15 Sosyal aktıvıtelerınız var mı,nelerdir?
C-15 Pandemıden sonra sosyal hayatımız

tamamen ekranın ıcıne gırdı,ınstegram aıleden bırı
artık

S-16 Ne tarz giyinmeyi seversiniz,bir moda
danışmanınız var mı?

C-16 Modayı takıp ederim ama üzerime yakışanı
giyerim genelde sadece gıyım tarzını severim.



S-17 Size göre star tanımı nedir?
C-17 Benim İcİn star denilen insanın halı tavrı davranışı çok
önemli gerisi bos. İnsanlar ve çevresine karşı eğer
değişiyorsa star olmasının hiçbir önemi yok.
 
S-18 Müzik sektöründe organik dinleyiciye ulaşmak çok
önemli artık, ve tek mecra Radyolar. Pr şirketlerinin bu
konuda çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
C-18 Sanatçılar için çok önemli bir birim haline geldi PR
firmaları, fakat üzülerek söylemek isterim ki, sadece
sanatçıların paralarını alıp hiçbir şey yapmayan PR
firmalarını da biliyorum. Bunların ismini vermek
istemiyorum.
 
S-19 2021 Yılı ile ilgili okuyucularımıza mesajınız nedir
ve neler bekliyorsunuz yeni yıldan?
C-19 Artık pandemi dolayısıyla insanlar hepimiz çok zor
günler yaşıyoruz. Bu salgının bir an önce bitmesi ve eski
hayatımıza yeniden kavuşmamız tek beklentim ve dileğim.
 
S-20 Önümüzdeki dönemde yeni çalışmalarınızla ilgili
bilgi verir misiniz?
C-20 Şubat ayı için bir çalıma hazırlıyoruz
 
S-21 Sizi sevenlere ve AriaPR Dergi okuyucularına son
olarak neler söylemek istersiniz?
C-21 Çok teşekkürler sabırla okuduğunuz için, hepimizin
için yılın su son günlerinde yüreğinizden gelen ne ise o
gerçek olsun. Herkese iyi seneler.
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