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Medya sektöründe uzun yılların verm�ş olduğu
deney�m �le Ar�aPR Medya’yı hayata geç�rd�ğ�m�z
andan �t�baren gözlemled�ğ�m�z şu oldu.
Pr sektörü çok gen�ş b�r alana yayılmaktadır ve müz�k
sektörünün çok öneml� b�r d�namosudur. Elbette çok
değerl� Pr f�rmaları vardır sektör �çer�s�nde ve ol
mayada devam edecekt�r.
Konuyla �lg�l� d�kkat�m�z� çeken �se şu oldu k�,
sanatçılarımızın ve sektörün sadece sanal dünyaya
sıkıştırıldığı, başarı ya da başarısızlık
değerlend�rmeler�n�n “Tıklanma ve beğen�” oranları
�le
değerlend�r�ld�ğ� bu d�j�tal dünyada, çalışmalarını
tanıtmak �ç�n astronom�k rakamlar telaffuz
ed�lmekted�r.
Özell�kle yaşadığımız konjektörde, pandem�
dönem�nde en çok etk�lenen sektördür “Müz�k”
sektörü.
Bu nedenle Ar�aPR Med�a olarak b�z sadece pandem�
dönem� değ�l ondan öncede en uygun rakam ve
kal�tel�
çalışmalarımız �le tüm sanatçılarımızın yanlarındaydık
ve öyle olmaya da, devam edeceğ�z.
B�z�mle b�rl�kte çalışmakta olan sanatçılarımızı
a�lem�z�n b�rer parçası olarak görüyor ve buna göre
sadece madd� anlamda değ�l, manev� anlamda da
yanlarında olmaya devam ed�yoruz. Gel�şen teknoloj�
�le b�rl�kte çağa ayak uydurmak ve yen�l�kç�
anlayışımızdan tav�z vermeden h�zmet�m�z�
sürdürmeye devam etmektey�z.
Bu anlayış �le oluşturduğumuz “Ar�aPR D�g�tal”
derg�m�z� s�zler�n beğen�s�ne sunuyoruz.
Planlamamız derg�m�z�n aylık olarak s�zlere
sunulmasıdır. Umarım beğen�r ve key�fle �ncelers�n�z.
Saygılarımızla

Ar�aPR Medya
İmt�yaz sah�b�
Şeref ışı

"Derg�m�z�n oluşumunda büyük
emeğ� olan Sn. Murat Aygün’e
sonsuz teşekkürler..."

ÖNSÖZ
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Aysu Hanım öncelikle bizi kırmayıp
röportajımızı kabul ettiğiniz için çok
teşekkür ederiz
Cevap: Ne demek asıl ben çok teşekkür
ederim çok memnun oldum davetinize
 
S-2 Aysu
Hanım artık herkesin bitmesini
temenni ettiği 2020 yılının sonuna
geliyoruz, sizin açınızdan bu yıl nasıl
geçti?
Cevap: 2020 çok zor bir yıldı ilk birkaç
ayını salgın sebebiyle evlerimize
hapsolmuş şekilde geçirdik ne yazık ki
mekânlar kapandı ve biz müzisyenler
için zor bir dönem başladı şartlar
gittikçe zorlaşıyor ve bu işle uğraşan
insanlar gerçekten yaşamlarını
sürdürmek için daha da zorlanıyorlar
sanki salgın saat 10 dan sonra dağılma
hızını arttırıyormuş gibi tuhaf
kısıtlamalar yapılması çok üzücü Ne
yazık ki doğru karar alınmadığını
düşünüyorum dolayısıyla kısıtlamalar
ve zorluklarla tam konserlerimin
başlayacağı şurada bir sürü iptallerle
iyi geçti diyemem 2020 için...

"Hayran olduğum
ve 

belki kendime ışık
olarak aldığım
insan Guns n

Roses’ın 
solisti Axl Rose..."

AriaPR Dergi olarak
bu ayki sayımızda

özellikle
sanatçılarımızın bir
yıl değerlendirmesi

ile ilgili görüş ve
düşüncelerini

paylaşmayı uygun
gördük siz değerli
okuyucularımızla.

İlk konuğumuz
değerli sanatçımız

Aysu Ice
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S-3 Dünya üzerinde yaşanılan Salgın
tabi ki hem sektörü, emde bireysel
olarak herkesi etkiledi. Siz neler
yaptınız bu süreçte ve sizi nasıl
etkiledi
Cevap: salgın deyince bile tüylerim
diken diken oluyor bu dönemde
bolca yeni şarkı yazdım akustik
kayıtlar yaptım hala grubumla yeni
şarkılar üzerinde çalışmaya devam
ediyorum çünkü konserler iptal oldu
dolayısıyla üretmek için önümde
uzun bir dönem başladı. 
 
S-4 Çalışmalarınız ve yaptığınız
şarkılarla özellikle Rock sound
anlamında müzik severlerin gözdesi
olma yolunda hızla ilerliyorsunuz, bu
başarınızı neye bağlıyorsunuz ve
sadece bu formatta mı kalacaksınız
müzikal anlamda
Cevap: Ben ne yaptıysam bugüne
kadar hep kalbimle beğenilmeme
korkusu duymadan safça ve inanarak
yaptım ve başarımı buna bağlıyorum
rock müzik üzerine çalışmalarım
olduğu gibi diğer tarzda şarkılar da
yazıyorum dolayısıyla rüzgâr beni
nereye götürürse ve o şarkının ruhu
neyi gerektiriyorsa öyle şarkılar
yazacağım ama asıl sevdiğim tarz
rock dinlediğim müzik tarzı da rock
olduğu için içimdeki Kız çocuğu
sağlam şeyler çalmak istiyor ama bu
demek değil ki hayat rockdan ibaret
benim ruhum benim şarkıların hangi
ruhla yazıldıysa neyi anlatıyorsa ona
göre değişik
formatlarda da karlınıza çıkabilir
Ama hepsi benim tarzımda olacak
tabi
yaptığım şarkılar arabesk de olsa
altındaki altyapı muhakkak benim
ruhumda olan rock ezgilerini
taşıyacaktır diye düşünüyorum

S-5 Özellikle “Kırk kat” isimli
şarkınız geçtiğimiz dönemde
muhteşem bir başarı yakaladı, keza
diğer çalışmalarınızda. Böylesine
güzel bir aşk şarkısından sonra
hemen sormak isteriz “AŞK” sizin
için ne ifade ediyor
Cevap: beş aşka çok inanmak istedim
ve hep bütün duygularımı olduğu
gibi paylaştım ve hiçbir zaman art
niyet gütmedim mantığındaki
kullanamadım aşkta Ama karşıma hiç
böyle saf temiz duygularıyla buna
anlam ve karşılık verebilecek
insanlar ne yazık ki çıkmadı ve bugün
arkama dönüp baktığımda boş bir
şeye inanmışım diye düşünmeye
başladım artık dolayısıyla aşk artık
benim için çok da bir şey ifade
etmiyor çünkü insanlara inancım pek
kalmadı gerçekten aşık olabileceğim
bir insan çıkarsa karşıma ben de
buna hayret edeceğim artık
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S6 Son dönemde çok size yakın bir
tarz olmasa da “bıey” ile bir
çalışmanız oldu,
bundan biraz bahseder misiniz?
Cevap: Evet sanatçı Birey ile benim
kâbus adlı parça mı rap be rock
olmak üzere coverladık
bu parçanın klibi için Ordu ya
gittim ve güzel bi çalışma olduğunu
düşünüyorum
ne zaman çıkar ben de bilmiyorum
şimdi top Biey de bunun cevabını
bize O verebilir ama güzel bir
çalışma oldu ve müzikseverlerin çok
beğeneceğini düşünüyorum.

S7 Sizin dinlediğiniz isimler
kimlerdir?
Cevap ben oldum olası hep ruhuma
kim dokunuyorsa onu
dinliyorum benim en çok hayran
olduğum ve belki kendime ışık
olarak aldığım insan Guns n roses’ın
solisti Axl Rose dur Onun sesine ve
müziğine aşık olarak geçti
gençliğim onun dışında ne hoşuma
giderse dinlerim müzik benim
hayatım benim dünyam ama şu
aralar en çok Kendimi dinliyorum

S-8 Aysu Ice’ın 24 saati nasıl
geçiyor?
Cevap: ben aynı zamanda bir
İngilizce öğretmeni olduğum
için zamanım öğretmenlik
müzik arkadaşlarım ve ailem
olmak üzere büyük
binkoşturmanın içinde
geçiyor Bir döngünün içinde
ben de anlamıyorum nasıl
yetiştiğimi benim için hayatta
her şeyin ayrı bir önemi ve
değeri var arkadaşlarımın da
benim üzerimde çok emeği
var ailemin de ve yapmam
gereken işlerim başarılı
olmam gereken alanlar asla
yüzünü kara çıkarmamam
gereken bana inanan insanlar
bar dolayısıyla çok çalışmam
gerekiyor çalışmaktan
artakalan zamanlarımı
arkadaşlarımla ve
sevdiğiminsanlarla geçirmeyi
çok seviyorum tek başıma
tatile çıkmayı tek başıma
yemek yemeyi öğrendim Ben
hayatımda tek başıma
olduğumu kabullenerek
yaşamaya devam etmeye
alıştım artık dolayısıyla beni
çoğu yerde tek başıma
görebilirsiniz tek başıma bir
uçakta tek başıma uzun yolda
tek başıma bir yerde kahve
içerken yalnızlığım her ne
kadar en sevmediğim tarafım
olsa da alışmak zorunda
kaldım ve artık bu şekilde
yaşamayı da öğrendim.

S-9 Müziğin dışında neler
yaparsınız?
Cevap: Ben pek televizyon
izlemem pek başka insanların
magazin hayatları vs beni çok
ilgilendirmez çokta bilmem
daha çok yeni şarkılar yazmak
-

 arkadaşlarımla sohbet etmek ya da tek
başımaysam tek başıma çıkıp dolaşmak
vakit geçirmek öğretmenliğimin
getirdiği sorumluluklarımı yerine
getirmek müzik le ilgili yapmam
gerekenler stüdyo vs evdeki
sorumluluklarımı aileme karşı olan
sorumluluklarımı yerine getirmek vakit
buldukça kitap okumak alışverişe
çıkmak ve en sevdiğim şeyde tek
başıma kafamı alıp gitmek herhalde
müzik dışında demeyelim de müzik
çünkü benim her anımda arabada
giderken sahilde güneşlenirken yürüyüş
yaparken ya da başka işlerle ilgilenirken
hep kulağımda Hep bir şeyler çalar ya
da ben bir şeyler söyler kaydederim
dolayısıyla beni böyle çok boş boş
dururken yakalayamazsınız muhakkak
bir meşgalem vardır
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S-10 Salgın sürecinde 
en çok neyi özlediniz?
Cevap: salgın sürecinde
en çok arkadaşlarımla
yemek yiyip uzun
sohbetler ettiğimiz
birlikte iyi vakit
geçirdiğimiz zamanları
özledim seyahat etmeyi
özledim rahatça
dolaşmayı alışveriş
yapmayı aslında her şey
bir tarafa eski rutin
hayatımı çok özledim ne
kadar kıymetli olduğunu
anladım yorulduğunda ya
da şikâyet ettiğimde ne
kadar haksız olduğumu ve
özgürce yaşamak
konusunda ne kadar şanslı
olduğumu anladım
dolayısıyla en çok gitmek
istediğim yer geçmişimdi
Dolayısıyla eskiden
bunalıp söylendiğim
rutinimi özledim   
 
S-11 Bundan sonraki
dönemde neyi
hedefliyorsunuz ve
2021’den beklentileriniz
nelerdir
Cevap: 2021 den kısıtlamaların
kalkmasını ve Özgür olmayı
bekliyorum salgın hastalıkların
bitmesi ne müzik yapabileceğimiz
yerlerin konser alanlarının açılmasını
festivallerin tekrar başlamasına
tekrar özgürleşmeyi tekrar yorulmayı
ve kendimi unutama kadar çok
çalışmayı istiyorum 2021’den
beklentim sadece Eskiden
şükretmeyi Unuttuğum her ne varsa
onlara kavuşmak Ve eskisi gibi normal
hayata geri dönmek...

S-12 Zaman
ayırıp sorularımızı
cevapladığınız için çok
teşekkür ederiz,son
olarak
okuyucularımıza yeni yıl
mesajınız nedir
Cevap: Yeni
yıldan beklentim sadece
şükür edemediğimiz
Etmeyi unuttuğumuz
şeylerin Bize
geri verilip elimizden bir
kere daha almamasıdır
röportaj için AriaPR
Magazine
çok teşekkür ederim
sevgilerimle ve sağlıcakla
kalın A

Y
SU ICE

A
Y

SU ICE
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S-1 Taylan Bey kısa zaman önce
çıkarmış olduğunuz çalışmanız “Gel
habibi” ile radyolarda
ciddi anlamda bir dinleyici kitlesine
ulaştınız ve programlarda şarkınız
istek alıyor.
Öncelikle bu nasıl bir duygu ve
hikâyesinden bahseder misiniz biraz?
C-1 Gel Habibi şarkımıza çok güzel
tepkiler alıyorum evet ve bu beni
gerçek anlamda çok
mutlu ediyor ve emeklerimin kar
siliğini bu şekilde aldığıma inanarak
büyük bir
motivasyonla devam ediyorum.
Şarkimiz sevgiliye duyulan özlemle
üretilmiş bir
şarkidir ve bu hisleri taşıyan kişiler
kendilerini şarkinin içinde
bulabildiklerine inanıyorum. Şuan çok
güzel şekilde ilerliyor ve umudum
daha
güzel yerlere ulaşmasıdır
 
S-2 Siz uzun yıllardır yurt dışında
yaşayan sanatçılarımızdan birisiniz,
değerlendirme
yapmak gerekirse sektör olarak hem
bakış açısı, hem de müziğe ve
sanatçıya
gösterilen değeri karşılaştırırsanız
neler söylemek istersiniz?
C-2 Yurtdışında yasayan Türkiye
sevgisiyle sevenlerinin sevgisiyle
yüklü olan biri olarak Türkiye’de
insanlarımızın gönlüne girebilmek
büyük bir onurdur ve mutluluk
vericidir. Canlarımın verdikleri
desteklerle kendimi şanslı
hissediyorum. 
 
.

"BESTE GÜZEL
OLDUKTAN SONRA VE
DOĞRU KİŞİLER VE
YOLLAR
ARACILIĞIYLA DOĞRU
YERLERE ULAŞIR ER
YA DA GEÇ."

Elbette mesafe olarak
sadece değil ama bu sektörde doğru
kişileri ve yolları bulabilmek adına
daha büyük
cabalar ve uğraşlar vermek zorunda
kaldığıma inanıyorum ve her zaman
Ülkemde bulunamadığım için bazı özel
törenlerimde kaçırıyorum haliyle
maalesef. Ama yinele şarkinin önemli
olduğunu düşünüyorum yaşadığın yer
değil. Beste güzel olduktan sonra ve
doğru kişiler ve yollar aracılığıyla
doğru yerlere ulaşır er ya da geç.

S-3 Malum tüm Dünya’nın artık
Korona diye bir virüsü var ve maalesef
hayatını kaybeden insanların
sayısı hızla artmaya devam ediyor.
Sizin açınızdan bakınca süreç nasıl
gidiyor?
C-3 Öncelikle bu virüsten dolayı
hayatını kaybeden canlarımıza
Allahtan rahmet ve ailelerine sabır
diliyorum. Şifa bekleyenlere Allah’tan
acil şifalar diliyorum. Bu pandemi
gerçek anlamda hepimizi etkiledi
yasam tarzımızı düşünce tarzımızı her
şeyi değiştirdi ve değiştirmeye de
devam ediyor maalesef. Demek
istediğim su el birliği ile Allah’ın
izniyle bu lanet virüsü yok edebilmek
adına maskeyle dolaşmak olsun
mesafeyi korumak olsun ve
temizliğimize daha da çok özen
göstermek gibi mecburi bazı
basit olan kurallara uymamız
gerektiğini bir kez daha belirtmek
istiyorum. 
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S-3 Malum tüm Dünya’nın artık
Korona diye bir virüsü var ve maalesef
hayatını kaybeden insanların
sayısı hızla artmaya devam ediyor.
Sizin açınızdan bakınca süreç nasıl
gidiyor?
C-3 Öncelikle bu virüsten dolayı
hayatını kaybeden canlarımıza
Allahtan rahmet ve ailelerine sabır
diliyorum. Şifa bekleyenlere Allah’tan
acil şifalar diliyorum. Bu pandemi
gerçek anlamda hepimizi etkiledi
yasam tarzımızı düşünce tarzımızı her
şeyi değiştirdi ve değiştirmeye de
devam ediyor maalesef. Demek
istediğim su el birliği ile Allah’ın
izniyle bu lanet virüsü yok edebilmek
adına maskeyle dolaşmak olsun
mesafeyi korumak olsun ve
temizliğimize daha da çok özen
göstermek gibi mecburi bazı
basit olan kurallara uymamız
gerektiğini bir kez daha belirtmek
istiyorum. Allah’ın izniyle ancak bu
şekilde bu salgını sağlık içinde inşallah
atlatacağımızı düşünüyorum.
Böyle zamanları kendimizi geliştirmek
için kullanabiliriz doğrusu evden de
birçok şey yapabiliriz bence. Ben
zamanımı en iyi şekilde kullanmaya
çalışıyorum yeni bestelerle
uğraşıyorum mesela.
 
S-4 Müzik sektöründe eskiye nazaran
“rap” müzik tarzı ön plana çıktı ve
ciddi bir kitleyi peşinden sürüklüyor.
Hem rap müzik, hem de diğer
alternatif müzik tarzları ile
ilgili düşünceleriniz nelerdir?
C-4 Rap müziğin
gerçekten büyük bir dinleyici kitlesi
var evet ve rap müzikleri bayağı bir
çoğalmakta
demek ki sonuçta beğenildiği için
üretilmeye de devam ediyor. Benim
her zaman
verilen emeğe karşı saygım vardır. Ben
kendim pek dinlemeyi veya rap
yapmayı
sevmiyorum ama her bestecinin
kendine göre bir kitlesi vardır diye
düşünüyorum

S-5 Sizi daha yakından tanımak
isteriz,24 saatiniz nasıl geçer? Müzik
dışında neler yaparsınız?
C-5 -Mesleğim hypnoterapist. Müzik
dışında yardımsever isleriyle
uğraşmaktayım. İnsanları ve
hayvanları çok seviyorum yardıma
ihtiyaç olan insanlarımıza ve
hayvanlarımıza elimden geldiğince
yardımda bulunuyorum ve buda bana
büyük mutluluk ve huzur veriyor.
Allah herkesin gönlüne göre nasip
etsin diliyorum.
 
S-6 Türkiye’de en çok neyi
özlüyorsunuz ve en son ne zaman
geldiniz?
C-6 Türkiye’nin havasını toprağını
özlüyorum. Türkiye’miz her yeri birer
cennet parçası olarak görüyorum.
Orada bulunmak her haliyle huzur
veriyor insana. En son bu senenin
başında gelmiştim
klip çekimleri için. Geri dönüşümde
pandemi olayının yeni yeni başladığı
zamandı.
Tekrar ne zaman gelebileceğimi
bilemiyorum şuan
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S-7 Taylan Bey 2020 yılının sonuna
yaklaştığımız bu günlerde bir
değerlendirme yapmak
gerekirse neler söylemek istersiniz?
C-7 2020 senesi çok acayip bir şekilde
ilerledi pandemi ile başladı ve tüm sene
boyunca arka arkaya doğal afetlerde
pesimizi bırakmadı. Allah sonumuzu
hayırlara çıkartsın diliyorum
beterinden esirgesin, hiç birimiz 2020
yılını unutamayacağız tarihte yerini
almış bulunmakta maalesef...

S-8 2020 yılı hepimiz icin zor bir yıl
oldu,2021 den beklentiniz nedir?
C-8 2021 yılı için dileklerim Allah’ım
bize 2020yi aratmasın inşallah.
Hepimizin sağlık içinde mutlulukla
huzurla sevdiklerimizle birlikte ve bu
virüsü yok ettiğimiz bir yıl olmasını
diliyorum.
 
S-9 AriaPR Magazin olarak
okuyucularımıza ve sizi sevenlere bir
müjde verme imkânımız var mı? acaba,
yeni çalışma ve klip gibi?
C-9 Gel Habibi şarkimizi paylaştım ve
ertesi gün yeni çalışmalara başladım
şuan çok birbirinden güzel bestelerle
huzurlarınıza gelmeyi umut ediyorum.
Sadece bu pandemiden dolayı daha
Türkiye’ye gelemediğim için tarihler
veremiyorum. Her şeyin hayırlısı olsun.
Takipte kalmanızı rica ediyorum
inşallah en kısa zamanda
yeni bomba sarkıllarla geleceğim😊
 
S-10 Son olarak okuyucularımıza neler
söylemek istersiniz ve yeni yıl
mesajınızı alabilir mıyız?
C-10 Hepinizi çok seviyorum. Bana
verdiğiniz destekler için yürekten
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız her
zaman var olun. Hepiniz Allaha
emanetimsiniz sağlıcakla kalın inşallah.
Yeni yıl hepimize sağlık mutluluk huzur
ve umut dolu bir yıl olmasını diliyorum.
Kucaklar dolusu sevgilerimi
yolluyorum.
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S-1 Nurgül Hanım “Yanlış adres” ile müzik
sevenlerin büyük beğenisini
topladınız. Gerek radyolarda, gerekse müzik
listelerinde hızla yükseldi şarkı.
Neler söylemek istersiniz?
Evet. Sonuçtan çok memnunum.
Sevenlerimizin yüreğine sağlık.
 
S-2 Yakın zamanda özel bir kanalda harika bir
müzik programı
yapıyorsunuz ve ekranlardasınız, nasıl gidiyor
çalışmalar?
Bir o kadar zor, keyifli ve hareketli gidiyor.
Malum Pandemi
döneminde tüm sanatçı arkadaşlarım gibi
bizde zorlanıyoruz.
 
S-3 Artık TV kanallarında müzik formatı
kalmadı denecek
derecede az, bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İyiler her daim tercih edilir. Çalışmaya devam.
 
S-4 Pandemi süreci Dünya’da olduğu gibi
ülkemizde de devam etmekte.
Bu süreç sizin için nasıl geçiyor?
Dikkatli çalışmak ve üretmekten başka
seçeneğimiz yok
 

S-5 Daha eskiye gidersek, analog dönem ve
şimdiki dijital
dönem müzik sektörü acısından nasıl
değerlendirirsiniz?
Her dönemin ayrı güzelliği var bana göre.
Dediğim gibi
iyiler her zaman tercih edilir.

S-6 Babanız değerli üstat Hilmi Şahballı’nın
kızı olmak ve
aynı kanalda program yapıyor olmak sizin için
nasıl bir duygu?
Gurur ve Onur kaynağı benim için.

S-7 Müzik çalışmalarınızın yanı sıra siz aynı
zamanda bir annesiniz,
zaman ayırabiliyor musunuz özel yaşantınıza
Tabi ki, Eşim Eyüp Koçak Basından olduğu için
birlikte
çalışıyoruz zaten oğlumda hep yanımızda. Asla
ihmal etmem.

S-8 Nurgül Şahballı’nın 24 saati nasıl geçiyor?
Ev, stüdyo, TV arasında koşturmaca ile geçiyor
günlerim.

"YILIN
BİR SUÇU YOK.
YAŞANMASI
GEREKEN
YAŞANIR.
ALLAH
İSTEMEZSE DAL
KIPIRDAMAZ"

urgül ŞahballıN
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S-9 Müzik sektörünü tercih etmemiş olsaydınız,
ne
yapardınız?
Müzik Öğretmeni olmak isterdim.
 
S10 2020 yılının sonuna geliyoruz, herkesin
artık bitsin bu
yıl dediği günlerin sonu. Sizin için bu yıl nasıl
geçti değerlendirir misiniz?
Yılın bir suçu yok. Yaşanması gereken yaşanır.
Allah istemezse
dal kıpırdamaz.
 
S-11 Bundan sonraki süreçte belki plan yapmak
çok zor fakat2021
yılı icin neler söylemek istersiniz?
Pandemi bitsin Konserler verelim koşturalım.
Hayali bile
güzel.
 
S-12 Sizi sevenlere AriaPR Magazin aracılığı ile
buradan
duyurmak istediğiniz bir müjdeniz var mı? Yeni
şarkılar, yeni klip vs.?
Stüdyo da bekleyen işlerimi tamamlamak
istiyorum. Bir klip
daha çekeceğim. "Birde Nurgül'den dinleyin"
albümümüzdeki
Türkülerimizden birine. TV ye de devam.
 
S-13 Uzun yıllardır sektörün içinde olan bir isim
olarak,
müzik camiasına girme isteyen okuyucularımıza
neler söylemek istersiniz?
Çok çalışıp, bu işin eğitimini alsınlar. Donanımlı
olanlar
kazanır diyorum.
 
S-14 Son olarak okuyucularımıza söylemek
istedikleriniz nelerdir,
yeni yıl mesajınızı alabilir mıyız?
Sağlık, Başarı ve bol kazanç diliyorum Herkese.
 
Zaman ayırıp katıldığınız ve sorularımızı
cevapladığınız
için çok teşekkür ederiz
Ben teşekkür ederim. Allaha emanet olun.
Sevgiler ❤ 
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HAYALLERİN
PEŞİNDEN
KOŞMAK
   Yaşam sürprizler ile dolu,

yıllar önce memleketin olmazsa

olmaz sektörlerinden biri olan

tekstil sektöründe “kompleci”

olarak tabir edilen bir

konumdaydım. Her gün 08-19

saatleri arasında günlük

mesaimi tamamlar ve eve

dönerdim. Fakat bildiğim bir

şey vardı o da gerçekleşmesini

istediğim hayallerimdi. 

   Hayaller durduk yere gerçek olmayacaktı ve bir

gün o radikal kararı alarak doğup büyüdüğüm,

tüm yaşantımı geçirdiğim Şehirden İstanbul’dan

ayrıldım ve bir Karadeniz turuna çıktım 12 yıl

bir fiil çalışacak olduğum Mercan FM maceram

başladı, önce gece program yapımcısı oldum. 

"Aşkın Dili" isimli bir programa başladım ve o

bir yıl devam etti, namı değer "Dj Mechul" oldu

ismim. Radyoculuk hayatım boyunca kendimi

göstermeyi hiç sevmedim, hatta o dönem birçok dinleyicim “Kasıntı” diyordu.

Hiç bir yerde ismim ve fotoğrafım olmadığı için. Fakat benim için bir aşktı

radyo ve işimi çok severek yapıyordum amacım kendimi göstermek değildi ki.

Sonrasında önce program koordinatörü, peşinden sokak canlı yayınları,

yıllarca haber spikerliği ve son olarak Haber Md. Gibi birçok unvan eklenmişti

ismimin önüne, oysa benim için bir tek şey ifade ediyordu bunların toplamı ben

program yapımcısıydım ve hepsi sadece buydu benim için.
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Birçok isimle tanıştım ve birçok kişi

tanıdım, inanılmaz hatıralar biriktirdim

kendime. Komik, ilginç, gergin ve asla

unutulmayacak anılarım oldu. Sonrasında ve

halen devam etmekte olan Kuzey FM ailesine

Haber Md & Program yapımcısı olarak

devam etmekteyim. TV ve Radyo olarak

yaptığım işin hala hayranıyım ve severek

yapıyorum, çünkü benim hayalim buydu!

Programlarımda birçok sanatçı ile tanıştım,

çok ünlü isimleri programıma gerek canlı

bağlantı ile gerekse stüdyo konuğum olarak

ağırlama fırsatı buldum. Bundan yaklaşık iki

yıl önce bir sanatçı dostum ile sohbet

ederken bana deneyimlerimden, başarılı

olmamdan bahsetti ve senin mutlaka olman

gereken bir sektör daha var dedi. Ve “AriaPR

Medyanın” kuruluş aşaması başladı. Yıllarca

biriktirdiğim Radyo ve TV tecrübelerim

benim en büyük avantajım oldu, çünkü sanat

camiasının sıkıntılarını çok iyi analiz

edebiliyordum. 

Ve gördüm ki; camiadaki en büyük sıkıntı

sanatçılar açısından Pr firmalarının

astronomik rakamlar telaffuz etmesi ve

“birçoğunun” sanatçıya vermiş olduğu

taahhütleri yerine getirmemiş olmasıydı.

Maddi kaygı olmaksızın girdiğim bu sektörde

çok kısa sürede ilerleme kaydetmiş

olmamızın yegâne sebebi sanatçılarımız ile

uygun fiyata çalışıyor olmak ve

yapabileceğimiz şeylerin sözünü veriyor

olmamız. Sektör malum zor bir süreçten

geçiyor, tüm Dünya’yı etkileyen Pandemi

nedeniyle, sanatçılarımızı bu konuda

anlamak ve en etkili çözüm yollarını çizmek

çokta kolay değil elbette. Fakat Pr

çalışmalarımızdaki ilk hedefimiz faaliyete

geçtiğimiz günden bu yana sanatçının her

anlamda memnun kalması oldu. Maddi

anlamda ve verilen hizmet anlamında, bu

nedenle AriaPR Medya her zaman s
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anatçıların yanında olan bir Pr firmasıdır.

Sonrasında www.ariaprmedia.com sitemiz ve

şu anda okumakta olduğunuz dijital dergimiz

AriaPR Dergi işte çıkılan bu yolun en önemli

kazanımları haline geldi. Eskiden daha çok

zaman ayırdığım ve çok sevdiğim “Şiir”

yazmak ise işlerimin yoğunluğundan

maalesef 2.plana geriledi.

Sonuç olarak hayallerinin peşinden

koşan ve asla Kaderci bir anlayışı kabul

etmeyen biriyim, insanların hayallerinin

peşinden koşması gerektiğine inanıyorum.

Buradan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan

tüm sanatçılarımıza ve radyocu dostlarımıza

huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç

bilirim.

Sizin için hazırlamış olduğumuz AriaPR

Dergimizi umarım keyifle okursunuz.

Sevgiler Çok değerli dostum ve dergimizin

Medya Danışmanım olan Murat Aygün’e

sonsuz teşekkürler…

AriaPR Medya 

İmtiyaz Sahibi

Şeref IŞI
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"Gerçek sanata
ve sanatçıya
verilen değerde
gün geçtikçe
azalıyor
maalesef..."
S-1 Kadir Bey kısa zaman önce çıkarmış
olduğunuz çalışmanız “Baharım bitti” ile
radyolarda ciddi anlamda bir dinleyici
kitlesine ulaştınız ve programlarda
şarkınız istek alıyor. Öncelikle bu nasıl
bir duygu ve hikâyesinden bahseder
misiniz biraz?
C-1 Özellikle kaliteli üretim yapan bir
müzisyen veya sanatçının, verdiği
emeklerin karşılığını ilk günlerden
almaya başlaması, tabi ki haklı bir gurur
ve ayrı bir güzellik… Sözü ve Müziği
bana, düzenlemesi Serdar Seçmeye ait
’’Baharım Bitti ‘’ adlı slow şarkımın
özellikle Radyo ve Dijitaller aracılığı ile
dinleyicilerimiz ile ilk buluşmada onların
kalplerine dokunması beni gerçekten
mutlu etti.

S-2 Siz uzun yıllardır yurt dışında yaşayan sanatçılarımızdan birisiniz, değerlendirme
yapmak gerekirse sektör olarak hem bakış açısı, hem de müziğe ve sanatçıya 
gösterilen değeri karşılaştırırsanız neler söylemek istersiniz?
C-2 Müzik sektöründen para kazanmaya çalışan A dan Z ye herkesin, son yıllarda işi
gittikçe zorlaştı. Ekonomik kriz, dijitallere geçiş ve şarkıların dinleyiciler tarafından
dijitaller aracılığı ile erken tüketimi, gibi sorunlar mevcut. Bir de bunların üzerine
Pandeminin eklenmesi, sektörü durma noktasına kadar getirdi maalesef. Gerçek sanata
ve sanatçıya verilen değerde gün geçtikçe azalıyor maalesef… Yeni neslin müzikte
çeşitlilik ve tarz anlayışının değişmesi biz  sanatçıların vizyonunu geniş tutmasını
sağlıyor.

K
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 C
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s
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S-3 Malum tüm Dünya’nın artık Korona diye
bir virüsü var ve maalesef hayatını kaybeden
insanların sayısı hızla artmaya devam ediyor.
Sizin açınızdan bakınca süreç nasıl gidiyor?
C-3 Pandemi Tüm Dünyada ciddi anlamda
hayatlarımızı ve yaşamlarımızı tehdit eden
bir durum… Ve maalesef en fazla etkilenen
Sektörler Turizm Ve Müzik. Buna rağmen
üretime devam etmeye çalışıyoruz. Moral ve
motivasyon biz üreten müzisyen ve
sanatçılar için önemli. Geri dönüşü, yani
kazanç masraflarımızı karşılamasa da yola
devam.
 
S-4 Müzik sektöründe eskiye nazaran “rap”
müzik tarzı ön plana çıktı ve ciddi bir kitleyi
peşinden sürüklüyor. Hem rap müzik, hem
de diğer alternatif müzik tarzları ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?
C-4 Aynen Rap müzikte ciddi bir yükseliş var
ve bende eserlerimin arasında yer
veriyorum… Rap müzikte kendi içinde çok
çeşitlilik gösteriyor. Dünyada ve ülkemizde
de iyi bir dinleyici kitlesi var… Bende Rap
müziği seviyorum ve projelerimde yer
veriyorum. Vizyonumu geniş tutmak hoşuma
gidiyor.

S-5 Sizi daha yakından tanımak isteriz,24 saatiniz nasıl geçer? Müzik
dışında neler yaparsınız?
C-5 Stüdyo ve Sahne hayatımın dışında, sahil ,şehir ve orman
yürüyüşü yapmayı ,sinemaya gitmeyi, spor yapmayı çok severim. 
 Tiyatro merakım da var. Oyunculuk konusunda birinciliklerimde
olmuştur. Kısmetse ilerde kamera karşısında da bu yeteneğimi
kullanacağım günler olacak diye düşünüyorum.

S-6 Sanat ve sanatçı kavramı her donemde bir paradoks olmuştur,
sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir?
C-6 Evet
özellikle günümüzde gerek imajınla, gerekse yaşam tarzın ve
müziğin ile fark yaratmak sanatçıyı daha büyük kitlelere ulaştırıyor
tabi… Bu sanatçının neyi nasıl istediği,
potansiyeli ve donanımı ile ilgili bir durum tabi…
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Ulaşılmak istenen kitleye göre bir sanatçı
profili oluşturtulması en doğrusu. Aykırı ve
sıra dışılığa da rağbet gösteren izleyici ve
dinleyiciler oluyor doğal olarak.

S-7 Türkiye’de en çok neyi özlüyorsunuz ve
en son ne zaman geldiniz?
C-7 Türkiye de aradığım her şey var aslında.
Doğasını ve Tarihi yerlerini çok özlüyorum.

S-8 Kadir Bey 2020 yılının sonuna
yaklaştığımız bu günlerde bir değerlendirme
yapmak gerekirse neler söylemek istersiniz?
C-8 Aslında olarak 2020, Başarı olarak, Yıldız
takvimine göre benim yılımdı. Âmâ pandemi
süreci malum. Hayırlısı diyelim. 

S-9 2020 yılı hepımız ıcın zor bir yıl oldu,2021
den beklentiniz nedir?
C-9 Umarım 2021 yılında Pandemi sona erer,
deprem gibi doğal afetler olmaz. Hep birlikte
sağlık ve huzur dolu bir yıl geçiririz.
 
S-10 AriaPR Magazin olarak okuyucularımıza
ve sizi sevenlere bir müjde verme imkânımız
var mı acaba, yeni çalışma ve klip gibi?
C-10 Sırada çok güzel şarkılarımız var.
İNŞALLAH dinleyicilerimizle buluşacak.
Onları dinlerken çok mutlu edip,
keyiflendireceğine inandığımız şarkılarımızın
stüdyo süreçleri başladı bile.

S-11 Son olarak okuyucularımıza neler
söylemek istersiniz ve yeni yıl mesajınızı
alabilir mıyız?
C-11 Aria Pr ailesi ve Şeref Işı beye sonsuz
teşekkürlerimi sunar 2021 yılının Sağlık,
Sıhhat, Başarı ve Mutluluk getirmesini
dilerim.
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"Sezen Aksu"
�le çalışmak,

seslere aşık b�r
�nsanın başına
geleb�lecek en

güzel şey
bence. Ayrıca,
"Sezen Aksu"
okul g�b�d�r.

KAY 

BARIŞ
O
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S-1 Okay Bey müzik camiasının çok iyi bildiği
isimlerden birisiniz, sizi okuyucularımıza da
tanıtmak isteriz. Kendinizden biraz bahseder
misiniz?
C-1 Müzik hayatıma 1989 da başladım. Bugüne
kadar Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi,
Çelik Erişçi, Rafet El Roman, Demet Akalın, Ayla
Çelik, Hakan Altun ve ismini şuan sayamadığım
birçok sanatçıyla sahne aldım ve albüm
çalışmalarında bulundum. Halâ İstanbul’da Sezen
Aksu’nun stüdyosu, stüdyo Lonca’ da müzik
çalışmalarıma devam ediyorum.
Tam bir iş delisiyim diyebilirim.
 
S-2 Müzik camiasına girişiniz nasıl oldu süreci
anlatır mısınız?
C-2 Çocukluğumda, İstanbul Pendik de düğün
salonlarında ve kafe barlarda çalıyordum.
Sonra bir gün Grup Lugat isminde bir müzik
grubundan teklif aldım.
Ve bu uzun yolculuk profesyonel olarak başlamış
oldu. Konserler, provalar, şarkılar, türküler, derken
zaman nasıl geçti anlamadım

S-3 Müziğin Kraliçesi ve tüm ülkenin hayranı
olduğu Sezen Aksu ile tanışmanız nasıl oldu ve
böylesine büyük bir isimle çalışmak nasıl bir
duygu?
C-3 Sezen Aksu’nun “kadınım” şarkısına cevaben,
“kadınım diyorsan” isminde bir şarkı yazdım. O
şarkının dışında dokuz şarkı daha hazırlamıştım.
Albümü çıkarmak üzere Aykut Gürel’ e gittim.
Şarkıları tek tek dinledik. Sonra sıra bu şarkıya
gelince, bu da ne dedi. Bende
durumu anlattım. Çok hoşuna
gitti, bunu Sezen’ e dinleteceğim dedi.
Meğer Aykut abi,. Sezen Aksu’nun aranjörüymüş, O
anda öğrendim.
Sezen Aksu’yla tanışmamıza, Aykut Gürel ağabeyim
vesile olmuştur. Sezen Aksu’yla çalışmak, seslere
aşık bir insanın başına gelebilecek en güzel
şeybence. Ayrıca, Sezen Aksu, okul gibidir.
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S-4 Siz üretken bir müzisyensiniz, harika
şarkılarınız, besteleriniz var ve bunun
yanında da çok iyi bir yorumcusunuz. Tüm
bunların tek bir bünyede buluşması
nasıl oluyor?
C-4 Estağfurullah. Bilirsiniz bazı insanlar
doğuştan yorumcudur. Şunu açık yüreklilikle
söylemeliyim ki, ben doğuştan şarkıcı değilim.
Sonradan şarkı söyleyenlerdenim. Şöyle bir
durum  var; Çok fazla sahne aldım. Sahne
aldığımız zaman en güzel şarkıları seçerdik, özel
bir repertuar yapardık. Bu şarkıların birçoğu, ödül
almış şarkılar. Yıllarca çalıp söylerken, farkında
olmadan kulağım ve şarkı söyleme durumum çok
değişti. Yani beni yetiştiren şey, güzel şarkılardır.
Onları çalıp söylerken pişiyorsunuz tabiri caiz ise.

S-5 Her gün yeni isimler camiaya giriyor, yeni
sesler, yeni şarkılar. Bunun sektör için
avantaj ve dezavantajları nelerdir?
C-5 Eskiye göre artık daha fazla müzik dinleyicisi
var ülkemizde. Kalabalık olduğumuz için üretim
daha çok oluyor. Sürekli yeni yeni isimlerin
çıkması gayet güzel bence. Çeşitlilik güzel bir şey.
İyi olan, dinleyicisi olan kalıcı oluyor zaten. 
Eğer yaptığınız şarkılarda insanlar kendilerinden
bir şeyler bulabiliyorsa avantajlısınız zaten,
dinlerler, severler. Sektörde hareketlilik oluyor.
Bu da bir yönüyle bereket aslında.

S-6 Size ait olan birçok şarkı var fakat sanırım
arka planda, işin mutfağında olmayı seven birisiniz
değil mi?
C-6 Evet mutfakta olmayı çok seviyorum.
Önceden insanlar bir şarkının, ya da bir albümün
arka planını, mutfağını, kimlerin
çalıştığını ve neler yaptığını pek merak
etmiyorlardı. Artık öyle değil. Büyük bir kalabalık
işin mutfağının çok kıymetli, çok özel, çok
yaratıcı, çok eğlenceli olduğunu biliyor. Çünkü
bunu çektiğimiz videolarla gösteriyoruz.
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S-7 “Beter ol” gibi efsane bir şarkınız var
ki; ben de o şarkının en büyük
hayranlarından biriyim bildiğiniz gibi😊 O
şarkıda büyük bir isyan ve beddua vardı.
Yaşadıklarını yazan birimisiniz? Nasıl çıktı
o şarkı?
C-7 Biten bir ilişkinin ardından, geriye
dönen
sevgiliye yazılmıştır. Şöyle izah edeyim;
Ben bu şarkıda beddua etmiyorum aslında.
Sizi deliler gibi seven, sizin için canını feda
etmiş bir sevdiğiniz varsa, çok şanslısınız
bu zamanda. Kıymetini bilin. Fakat bunun
kıymetini bilmeyip her şeyi berbat ettikten
sonra,  Geri döndüğünüzde, sizin için her
şeyi göze alan o insan artık bıraktığınız
yerde olmayabilir. Son pişmanlık fayda
etmez yani.
 
S-8 Okay Barış’ı biraz daha yakından
tanımak isteriz,24 saatiniz nasıl geçiyor?
C-8 Güne kahve içerek başlayanlardanım.
Daha sonra kahvaltı yapabiliyorum. Çoğu
zaman yemek yemeği unutuyorum. Çünkü
birgün, diğerine benzemiyor. Sürekli yeni
projeler, yeni yüzler, hikâyeler giriyor
hayatınıza. Vakit nasıl geçiyor,
anlamıyorsunuz. Genel olarak, ya
çalışıyorum, ya da dinleniyorum.
Üretmediğim zaman, tüketiyormuşum gibi
hissediyorum.

S-9 Aşk hayatınızın neresinde ve sizin için
ne ifade ediyor?
C-9 Aşk çok derin bir konu. Aşk olmadan
hiçbir şey güzel olmuyor kanımca.
Bilirsiniz...
Aşk ile büyütülen çocuk ya da çiçek bir
başka oluyor. Aşk hepimize lazım,
hepimize iyi gelir.

S-10 Malum pandemi
sürecindeyiz, eskiden MÖ ve
MS vardı, artık “KÖ ve KS”
olarak değerlendiriyorum
bilmem katılır mısınız? İlk
günden bu yana, neler
değişti
hayatınızda, bu süreçte sizi
en çok ne etkiledi ve
Koronodan önceki
hayatınızda
en çok neyi özlediniz?
C-10 Tatbiki katılırım. Eski
düzenin güzellikleri bir
kenara, çok fazla kötü
yönleri de vardı. Yıllarca
bozuk olan bazı şeylerin
düzelmesini bekledik.
Benim ümidim, Kötü olan
her ne varsa geride kalsın.
Yeni, barışçıl bir dünyaya
ihtiyacımız var. Daha
merhametli insanlar olmalı
ve daha bilimsel verilere
dayanarak hareket
etmeliyiz. Beni en çok
etkileyen şey, Bu virüsü
oluşturanlar, bu kadar
büyük bir kalabalığı evlerine
nasıl sokabildiler? Bütün
dünya evlerine kapandı,
hayat durdu. Çünkü bu virüs
öldürüyor. Kalabalık
bir çevrem var. Haliyle,
korona’dan önce ki
hayatımda gelenimiz,
gidenimiz çok olurdu. Fakat
artık kimseyle
görüşemiyoruz. Korona’nın,
sosyal hayatımıza büyük
etkisi oldu
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S11 Müzik sektörünün bu denli dijitalleşmesi sizce
avantaj mıdır? Şu an organik dinleyiciye ulaşan tek
mecra Radyolar ve bu anlamda sanatçılarımıza Pr
hizmeti veren firmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
C11 Avantaj bence.  Çünkü plak şirketleri satış
raporlarını, yılda bir kez size rapor ediyor.
Etmeyebiliyor da çoğu zaman. Yakında herkes kendi
şarkısını kendi yayınlayacak ve gelirleri hakkında anlık
bilgiye ulaşacak. Müzik sektöründeki dijitalleşme ile
hayatın içindeki diğer dijitalleşen şeyler aynı kaderi
paylaşıyor. Dijitalleşmek, hız, kolaylık, özgürlük sağladı
şimdilik. Fazlası da olacak elbette. Fakat zaman
alacaktır diye düşünüyorum. Hayatı kolaylaştırmak
için yapılan her türlü dijitalleşmeye varım. İşini
düzgün yapan herkesi seviyorum. Pr, bir sanatçı için
çok önemli elbette. Plak şirketlerinde bu işi çok
profesyonel yapan insanlar var. Eğer sizin bir plak
şirketiniz yoksa Ürettiğiniz şeyin tanıtımını, reklamını
kendiniz yapamazsınız. Çünkü insan kendi reklamını,
kendisi yapamıyor. İşte tam bu noktada sizin gibi işini
iyi yapan Pr şirketleri çok önem arz ediyor.

S-12 Artık 2020’nin sonuna geliyoruz, sizin için nasıl
geçti bu yıl ve 2021’den beklentileriniz nelerdir?
C-12 Benim aklımda iklim değişikliği ve peşinden gelen
bir sürü felaket var. 2020, kötü bir yıl oldu evet. Fakat
bilirsiniz ki, bir şey biter, başka bir şey başlar. Yani bir
dönem, iyisiyle, kötüsüyle kapanıyor, yeni bir dönem
başlıyor. Umarım herkes daha çok empati yapabilir.
Birbirimizi daha iyi anlarsak, hayat daha güzel olacak
diye düşünüyorum.
 
S-13 Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz
AriaPR ekibi olarak. Bizlere son olarak neler söylemek
istersiniz?
C-13 Aria Pr ekibine, sesimi sizlere ulaştırdığı ve bu
röportaj için çok teşekkür ediyorum. Milletçe çok
daha güzel,  Sağlıklı günler hak ediyoruz diye
düşünüyorum. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.
Sağlıcakla kalın.
Sevgi dolu saygılarımla. 
"Okay Barış"
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AriaPR Dergi olarak bu ayki sayımızda
özellikle sanatçılarımızın bir yıl
değerlendirmesi ile ilgili görüş ve
düşüncelerini paylaşmayı uygun gördük siz
değerli okuyucularımızla.
Sıradaki konuğumuz değerli sanatçımız
Gökay Gürbüz Gökay Bey öncelikle bizi
kırmayıp röportajımızı kabul ettiğiniz için
çok teşekkür ederiz
Cevap: Ben teşekkür eder, şükranlarımı
sunarım. Başta Şeref Bey olmak üzere
ARİAPR MEDYA ailesine. 

Gökay Bey artık herkesin bitmesini
temenni ettiği 2020 yılının sonuna
geliyoruz, sizin açınızdan bu yıl nasıl geçti?
Cevap: Zor bir yıl oldu haliyle hastalık yılı
oldu artık temennimiz gelecek yılların
huzur, sağlık ve de mutluluk getirmesi. 

Dünya üzerinde yaşanılan Salgın tabi ki
hem sektörü, emde bireysel olarak herkesi
etkiledi. Siz neler yaptınız bu süreçte ve
sizi nasıl etkiledi?
Cevap: Sevdiklerimizle bir araya gelemedik
haliyle rahat geçen bir süreç olmadı. Ben
mümkün olduğu kadar karantina
günlerimde müziği bana ait olan şarkılar
ürettim yeni yaptığım gündeme gelecek
albümün nasıl olması gerektiği hakkında
kararlar aldım. Bu süreci kendim için
olumluya çevirecek
uğraşlarla geçirdim ve geçirmeye devam
ediyorum.

Çalışmalarınız ve yaptığınız şarkılarla
müzik severlerin gözdesi olma yolunda
hızla ilerliyorsunuz, bu başarınızı neye
bağlıyorsunuz ve sadece bu formatta mı
kalacaksınız müzikal anlamda?

"Yen�l�klere açık b�r
�nsanım, gündem�
tak�p ed�yorum sürekl�
değ�şen müz�k
kültürünü anlamaya
çalışıyorum."
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Cevap: Bu düşüncenize teşekkür ederim. Yeniliklere açık bir insanım, gündemi takip
ediyorum sürekli değişen müzik kültürünü anlamaya çalışıyorum, şarkılarımın
sözlerini itina ile seçiyorum dinleyenler kendilerineait bir şeyler bulsunlar diye
sadece müzik yapmak adına müzik yapmıyorum, gerçek anlamda insanların ruhlarını
mutlu etmek, yüzlerde tebessüm bırakmak düşüncesiyle yola çıkıyorum bu anlamda
yeniliklerle aynı formatta kalmamaya özen gösteriyorum.

Böylesine güzel şarkılar yapan Gökay Gürbüz için “AŞK” sizin için ne ifade ediyor
Cevap: Aşk tarifsiz güzel bir duygu insanı umutlandıran, ümitlendiren en kutsal
duygudur. Ben bunu şarkılarımda anlatmaya çalışıyorum.Dinleyicilerimin sözü dili
olmaya çalışıyorum. 
 
Son dönemlerde “rap” müzik çok ön plana çıktı gibi bir düşünce var, bu konuyla ılgılı
düşünceleriniz nedir?
Cevap: Belki de biraz daha hareketli ritimler ya da soundlar kullanıldığı için böyle bir
düşünce oluşmuş olabilir. Ama kulağa hoş gelen müzik her zaman ön planda olur
diye düşünüyorum.

Sizin dinlediğiniz isimler kimlerdir?
Cevap: Usta sanatçılarımızın hepsini dinliyorum ve kulağıma hoş gelen şarkıları
yapan kişileri de dinliyorum. Bu yüzden net olarak isim veremem. 
 
Gökay Gürbüz’ün 24 saati nasıl geçiyor?
Cevap: Şarkılar üretmeyle, işler güçler ile spor salonunda günlük sporumu yaparak
vakit buldukça arkadaşlarımla görüşüp sohbet ederek ailemle vakit geçirerek ve de
kitap okuyarak günümü geçiriyorum.
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Müziğin dışında neler yaparsınız?
Cevap: Spor yaparım, seyahat ederim, uzun
yürüyüşler yaparım, kitap okurum,
arkadaşlarımla vakit geçiririm. 
 
Salgın sürecinde en çok neyi özlediniz?
Cevap: Maske takmadan huzurlu bir şekilde
gezmeyi özledim.

Bundan sonraki dönemde neyi
hedefliyorsunuz ve 2021’den beklentileriniz
nelerdir?
Cevap:2021'den beklentim öncelikle sağlık
hem ülkemiz hem tüm dünya için bu salgın
sürecinin bitmesi özlediğimiz güzel günlerin
tekrar gelmesi, herkesin daha mutlu, huzurlu
olacağı bir yıl.

Zaman ayırıp sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz, son olarak
okuyucularımıza yeni yıl mesajınız nedir?
Cevap: Bizleri değerli okurlarla buluşturan ARİAPR MEDYA ailesine ben teşekkür
ederim. Gündemde olan yeni albümümü okuyucularımız umarım beğenirler.
Şimdiden herkesin yeni yılını canı gönülden kutlarım. Yeni yılın herkese sağlık,
mutluluk ve de huzur getirmesini temenni ederim. 24



S-1 Taner Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz, kimdir Taner
Güner?
C-1 Ben Taner Güner. 25 Eylül 1995 yılında Gaziantep’te
dünyaya geldim. Evin ilk çocuğuyum, 25 yaşındayım, doğma
büyüme Gaziantep, aslen Halfeti’liyim. Çocuklu yıllarımdan
beri ömrü bitmiş ampülleri siyah beze sarıp mikrofon
yaparak başladım bu işe. Boş koltuklara şarkılar söyleye
söyleye kendimi mutlu ederdim, zamanla müziğin olduğu
her okulda eğitim almaya başladım. Güzel sanatlar lisesi,
konservatuar derken şu an müzik öğretmeni mezunu ve
sahne adamıyım. Tarzım, müziğim Anadolu Rock oldu her
zaman. Rock müziği
çok seviyorum , hissediyorum. Halkın aynası olmak
umuduyla çıktığım bu yolda elimden gelenin en güzelini
ülkeme kazandırmayı ümid ediyorum. 

S-2 Müzik hayatına nasıl atıldınız ve kaç yıldır
sektördesiniz?
C-2 Yaklaşık 12 yıldır. Profesyonel anlamda 10 yıldır sahne
alarak hayatımı idame ettiriyorum. Nasıl atıldım sorusunu
bir önceki cevabımda belirttim fakat beni buna iten en
güzel neden, müziğin uzun saçlı insanlarıydı. Cem Karaca,
Ruhi Su, Erkin Koray, Barış Manço, Barış Akarsu gibi
isimler.. bana
ışık oldular, yol oldular ve bende kendimde bulduğum o           

müzik yeteneğini, eğitim ile
taçlandırarak, zamanla kendi tarzımı ve
özgün şarkılarımı üretmeye başladım.
Her gün yolun başında hissediyorum
asla bir yerlere geldim demiyorum ama
güzel şeyler hissediyorum. Müziği
seviyorum

S-3 Yeni albümünüzden bahsedeceğiz elbette fakat,bundan önceki çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
C3-  Kendi memleketim başta olmak üzere (Gaziantep), Mersin, Antalya, Alanya, İzmir,
Ankara ve son olarakİstanbul’da ismi sayılır mekanlarda senelerdir sahne aldım. Çok
insan tanıdım. Çevremi genişlettim, insanları ve hayatlarını tanıdıkça şarkılarımdaki
konularımı zenginleştirdim. Gerçek, özgün, samimi ve içten konular beni her geçen
gün hem müzikte hemde hayatta olgunlaştırdı. Öncesini sorarsanız, konserler, radyolar
da konuk sanatçı, yerel televizyon kanalları, şenlikler vs gibi yerlerde şarkı söyleme
şansı yakaladım.

TANER GÜNER
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S-4 Yaşadığımız süreçte müzik sektörü
oldukça zor durumda,pandemi sizi nasıl
etkiledi? 
C-4 Başta güzel :) Korona Türkiye’ye ilk
girdiği an, o kara günün gecesinde herkes
korku, panik ve endişe içine girdiler. E tabi
haklılar! Salgın sonuçta ve tüm dünyayı
sarsan bir vaka. Bu yüzden “Koronaya bile
şarkı yapan ülkeyiz” deyip ruhen biraz
gülümsetmek amacıyla hiç yapmadığım bir
şey yaptım. KORONA ŞARKISI :) ve videoyu
yüklediğim an telefonum hiç susmamıştı 3
günde tam 5 milyona yakın izlendim.
Popüler oldu bayağı , fakat gel gelelim
gerçeklere..  Tüm dünyayı etkisi altına alan
salgın, her sektör gibi müzik
sektörünü de etkiledi. Herkes ne
olacağından habersiz, ne yapacağından bi
haber.. evde, duayla, panikle.. ne kötü! 
 Salgından önce ülke genelinde her kara
günün ardından ilk susturulan iş, müzik
işidir. Çok ileri gitmek istemiyorum fakat
bu işten parasını kazanan yüzlerce
müzisyen var. Bir şekilde geçim derdinde
hayatını ve ailesini müzikten kazandığı
parayla geçindiriyor.. Pandemi zamanla
gevşetildi, normalleşme başladı fakat her
sektör yavaş yavaş dükkan açarken, az da
olsa iş yaparken sanki müzik ile virüs
bulaşıyormuş gibi hala bizim sektör kapalı
ve sonu hiç iç açıcı görünmüyor. Bu hiç adil
değil, müzik susturulamaz, en gerçek
duygularımızı onun sayesinde bulur, dile
getiririz. Müziğe olan bakış açısı, salgınla
süslenip susturulamaz.

S-5 Yeni çalışmanızda kimler eşlik etti?
Bize biraz süreçten bahseder misiniz?
C-5 Çok sevgili müzisyen arkadaşlarımla
beraber son çıkan 11 şarkılık “YaşayaRock”
albümünü hazırladık. Onun mutluluğunu
yaşıyoruz.Düzenleme, Söz müzik , Aranje
hepsi bana ait. Gerekli yerlerde gerekli
enstrümanlarla kayıtlarımızı yaptık.

S-6 Seslendirdiğiniz bir eserin içinize
sinmesi için nelere dikkat ediyorsunuz?
C-6 Anlamlı olması. Bir hikaye, sıla, özlem,
ayrılık, gurbet, dram, çaresizlik, mutluluk,
heyecan, bakkal, pazarcı, fırın, kazakçı,
terzi, asker. Yahu ne bileyim, şarkılara
gerçek hayatımızdan hikayeler o kadar çok
yakışıyor ki.. bunu en iyi başaran isim Barış
Manço idi. Yazmış olduğum şarkılarda o
dönemi anlatan, halkın aynası olacak
şarkılar beni en iyi Ben yapan şarkılardır.
Bu yüzden YaşayaRock albümünü çok ince
eleyip sık dokudum. Nasihatten, eleştiriye,
aşktan, gurbete.. çok güzel oldu. Umarım
hak ettiği değeri görür.

S-7 Müzik sizin için ne anlam ifade ediyor?
C-7 Müziğin konusuna göre değişir. Kimisi
vaktimi eğlendirir, kimisi düşündürür,
kimisi öğretir, kimisi ağlatır. Ben müziği her
yönüyle çok seviyorum ve kendi ülkemin
insanına müzik yapmak, beğenisini ve
eleştirisini toplamak beni çok mutlu ediyor.
Müzik, hayattır, hayat biter müzik bitmez26



S-8 Müzik sektöründe olmasaydınız,hangi
sektörü tercih ederdiniz?
C-8 Sanırım Futbolcu olurdum. Güzel
sanatlar lisesinde okuyorum, yaş 15. Bi top
oynuyorum, aman Tanrım! Topu
ayağımda takip edene aşk olsun. 2 çalım,
bir hareket, ardından Gol! Evet evet iyi
oynardım ve ilerlemek isterdim ama
müziği seçtim. Çünkü garanticiyimdir,
müzik için 3 şansa ihtiyacım varsa, futbol
için 13 şansa ihtiyacım olabilirdi. :) 

S-9 Aşk sizin için ne ifade ediyor?
C-9 Aşkın tanımını Mecnun dahi
yapamadı, ama gösterdi. Aşk tanım
gerektirmez, aşkı gösterirsin, hemde sen
istemeden gösterirsin. Nail olan, görür,
bilir.. Ben aşka aşk demem, sevmek derim.
Sevgidir aslolan , kalplerde hep olmalı
eksilmemeli.. Rabbimden bize emanet..
Sevelim, çok sevelim. 

S-10 Sanat ve sanatçı kavramı her
donemde paradoks olmuştur,siz bu iki
kavramı nasıl tanımlıyorsunuz?
C-10 Herkese sanatçı demeyin! Sana kalıcı
eserler bıraktı mı? Seni eğitti mi? Öğretti
mi? Seni etkiledi mi peki? Veya sen onun
resmine baktığında, şarkısını dinlediğinde
yada kitabını okuduğunda o döneme dair
aklında bir şeyler oluştu mu? Ne, hayır mı!
E neden sanatçı diyorsun. “Ben seni
sevdim, sen beni sevmedin” diye şarkılar
yapıyor, iki dım tıss! Ooo büyük sanatçı.
Ben kendime yıllar geçtiğinde bile sanatçı
denilmesinden korkarım. Büyük
sorumluluk. Önce sanat üreteceksin,
sonra ruhunu terbiye edecek; hitap
ettiğin ülkeye yakışır bir profil olacaksın.
Ardından sen demeden sana Sanatçı
denir. Bu halk bunu
görür, söyler. Sanatçı olmak ayrı meziyet,
herkese demeyelim :)

S-11 Bir gününüz nasıl geçiyor?
C-11 Düşünerek, üreterek geçiyor. Her zaman
düşünüyorum her şeyi en ince ayrıntısına
kadar.. korkuyorum ilerde bu kadar düşünmek
bela olur mu diye. Allah korusun! Gün Allah’ın
günü ve bizler doldurup boşaltıyoruz. Bu
soruya ne söylesem, tutturamam sanırım :) 

S-12Günde ortalama 10 tane yeni klip sektöre
katılıyor,bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
C-12 Günümüzde teknoloji ile beraber her
şeyin kolaylaştığı gibi müzik sektörüne giriş
yapmakta kolaylaştı. Her çıkan isime ne emek
verdin? Ne kadar ne biliyorsun?
Konservatuarın kapısından geçtin mi? diye
sormadıkları için ya parası olan, yada imkanı
olan giriyor bir şekilde. Bende isterim herkes
kendi işini yapsın ama hak eden inşallah
gönlünün ekmeğini yer ve hak ettiği yerlere
gelir. Müzik güzeldir, uğraşsınlar ama ellerinde
altın bilezikleri de olsun. 

S-13 Dergimizin okuyucularına son olarak neler
söylemek istersiniz?
C-13 Hepinizi yürekten çok seviyorum. Bana
sizlere ulaşmanın imkanını veren bütün
çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Yeni
albümümüz YaşayaRock çıktı! Sosyal
medyamda Taner Güner yazıp bana ulaşarak
sevdiğiniz şarkıları benimle paylaşabilirsiniz.
Kalpleriniz sevgiyle yeşersin, inşallah her gün
daha güzel günleri ülkece görür ve birliğimizi
daim ederiz. Şarkılarda görüşmek dileğiyle ,
hoşçakalın!
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S-1 Ferdi Bey kendinizden bahseder misiniz biraz, okuyucularımıza sizi tanıtalım?
C-1 Merhabalar ben Ferdi Karameşe kısaca sizlere kendimi tanıtayım. İzmir
Selçuk doğumluyum müzik ile tanışmam 8 yaşında olmuştur.  İlk ve orta
eğitimimden sonra lise ve müzik eğitimimi akademik olarak yine İzmir
Alsancak’taki 9 Eylül üniversitesi hocalarından oluşan özel bir okulda
tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul’a yerleştim ve birçok müzik ve film
Şirketi ve sanatçılarla söz, beste, Aranje ve yönetmenlik yaptım ve hala da
yapmaktayım. 
 
S-2 Birçok ünlü isimle çalışmalar yaptınız genel olarak sektörünüzden biraz
bahseder misiniz?
C-2 1999 yılında İstanbul’a geldiğimde kaset dönemi vardı, o dönemde korsan
kasetler, kaset satışlarını olumsuz yönde etkiliyordu ve kısa bir zaman sonra CD
dönemine girildi ve CD korsanı başladı ve çok yaygınlaştı bu durum müzik
sektörünün en büyük sorunlarından biriydi. Tabi bununla da kalmadı hemen
arkasından internet yaygınlaştı ve şarkılar MP3 format dediğimiz şekliyle internet
sitelerinde ücretsiz indirilebilir ve dinlenilebilir hale gelince bu durum korsan
kaset ve CD satışlarını dahi bitirdi zaten korsanlar müzik sektörüne geri dönüş
sağlanmıyorken internet ortamı, müzik sektörüne son darbeyi vurdu diyebiliriz.
Ancak dijital platformlarda da şarkıların satışının yapılıyor olması müzik
sektörüne bir nebze de olsa umut vaat etmektedir 
 
S-3 Pandemi süreci tüm sektörleri etkiledi, müzik sektörünü bu süreçte nasıl
değerlendiriyorsunuz?
C-3 Bu süreç herkes için çok zor bir süreç. Özellikle müzik sektörü çok ağır
yaralar almış durumda. Gerek üretici gerekse yorumcu ve enstrumanistler
kısıtlamalardan çok etkilendi. Çark Durmuş durumda umarım en kısa sürede
toparlanır.

FERDİ

KARAMEŞE
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S-4 Siz nasıl geçiriyorsunuz pandemi sürecini?
C-4 Zor bir süreç tabi müzik sektörü de en çok etkilenen sektörlerden biri. Ben Üretim ağırlıklı
ve mümkün olduğunca izole yaşayarak ve tedbirlere uymaya çalışarak geçiriyorum bu süreci.
Yalnız bu yıl her yönden kötü bir yıl olmasına rağmen, 2019 senesinde Loris Parfüm ’ün
sponsorluğunu üstelenerek Yönetmeliğini Şahin Yiğit, müziklerini benim yaptığım Koku’nun
Serüveni isimli Belgesel filmin birçok ülke festivallerinden ödül alması ve yaptığım film
müziğinin   “Hollywood Gold Awards” en iyi Film müziği ödülüne layık görülmesi beni son
derece mutlu etti ve ülkem adına gururlandırdı. 
 
S-5 Son dönemlerde yeni kurmuş olduğunuz bir site var, biraz bahseder misiniz bize?
C-6 Jingle World Türkiye’de ve Dünya pazarında her kategoride film, reklam, televizyon, radyo,
kamu spotu ve benzeri alanlardaki yapımlara sorunsuz, etkin,  kolay ve ekonomik bir şekilde
müzik içeriği sağlamak üzere, kurulmuş ve adımıza marka  olarak,  Türk Patent Enstitüsü tescil
edilmiş bir müzik stoğu sitesidir.

S-7 Bu sitedeki müziklerle ilgili kimlerle çalıştınız?
C-7 Hepsini burada belirtemeyeceğim ancak
şimdilik 29 kişiden oluşan çok kıymetli
sanatçılarımız var. Hepsi birbirinden değerli
müzisyenlerdir. Bunların arasında Hasan Cihat
Örter, İlyas Tetik, Bülent Altınbaş, Suat Sakarya gibi
önemli isimler de var.  
 
S-8 Sitenin hitap ettiği sektörlerden bahseder
misiniz?
C-8 Jingle World Stoklarından Sinematik, Anonim,
Çizgi film, Kamu Spotu, Reklam, TV. Radyo
yapımları, Belgesel ve Perküsyon kategorilerinde
yüzlerce müzik içeriğine  rahat ve kolayca
ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca her ana kategoride de yine film ve çizgi film-animasyon ve duygu türlerine göre komedi,
korku, gerilim, aksiyon, duygusal, romantik, ortam ve coşku alt kategorilerine tıklayarak her bir
kategorideki müzikleri mp3 ortamında dinlemeniz ve satın alma işlemi sonrasında müziğin
orijinal wav  dosyasını  kolayca indirebilmeniz sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin en yetkin
enstrüman ustalarının, değişik türdeki bir çok enstrüman tınılarına da bu siteden rahatça
ulaşabilirsiniz. Jingle World ekibi olarak projelerinize özel, müzik siparişleriniz için de
hizmetvermekteyiz.

S-9 Peki sitenizi ziyaret edenlerin özellikle dikkat etmesi gerek hususlar nelerdir?
C-9 Sitemize girip herhangi bir projesinde kullanmak üzere müzik satın almak isteyenler
öncelikle satın aldıkları müziklerin sadece o projede kullanmak üzere alacaklarını bilmelidirler.
Ayrıca müzik satın alma işlemi gerçekleştiğinde kendilerine satın aldıkları eserle ilgili bir kullanım
sertifikası iletilmektedir. Ve yine dikkat edilmesi gereken bir diğer husus. Bu eserler için hiç bir
telif sorunu ile karşılaşmayacak olmalarıdır. Sitede birçok kategoride çok çeşitli soundlarda
zengin bir müzik stoğu olduğunu ve bu stoğun her geçen gün daha da zenginleşeceğini,
ziyaretçilerin bu müziklere çok kolay ve ekonomik olarak ulaşabileceklerini de hatırlatmak
isterim.
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S-10 Bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz?
C-10 Her zaman olduğu gibi Aranjörlük ve Müzik Yönetmenliği işlerimin yanında Jingle World’ü Bir
Dünya markası yamayı hedeflemekteyim. 
 
 S-11 2020 hepimiz için zor bir yıl oldu, siz nasıl değerlendirirsiniz kendi açınızdan bakınca?
C-11 2020 çok zor değişik, daha önce deneyimlemediğimiz ağır sorunları beraberinde getiren bir yıl
oldu. Bu yıl hepimiz için bir sınavdı. Ben de çok etkilendim ama almam gereken dersleri aldığımı
düşünüyorum. İnşallah her şeyin dayanışma ve birlikte kalarak atlatılacağını umut ediyor 2021 in iyi
olmasını diliyorum. 
 
S-12 Her gün yeni çıkan isimler ve eserler var ve sektörle birlikte sanatçılara Pr hizmeti
veren firmalarda çoğaldı. Bu anlamda Pr firmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

C-12 Heralanda olduğu gibi işini gerektiği şekilde yapanlar ve yapmayanlar var. Yeni çıkanlara hak
tanınmaması PR olmadan bu müzisyenlerin sesini duyuramaması bana çok dokunuyor. PR bir
gerçeğimiz oldu. İşini siz gibi hakkıyla yapanlar da var, çok astronomik fiyatlarla hiç bir şey
yapmayanlarda. Gelinen nokta ortada ve fırsat eşitsizliği yaratılması üzücü. 
 
S-13 2021 yılı için beklentileriniz nelerdir?
C-13 Müzik ve diğer sektörler için ülkem adına Daha iyimser , umut dolu , verimli,  bereketli ,
müziğin yeniden şahlandığı bir  2021 olmasını diliyorum . 
 
S-14 AriaPR Dergi okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?
C-14 Herşey gönlünüzce istediğiniz şekilde olsun sevgi ve saygılarımı sunuyorum hepinize
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S-1 Eray Bey sizi biraz tanımak isteriz, kendinizden
biraz bahseder misiniz?
C-1 İzmir Bornova doğumluyum. Babam
işçi emeklisi annem de ev hanımı. Üç erkek kardeşiz.
Ben evin en küçüğüyüm.
Müzik ile hobi olarak uğraşıyordum.
Söz yazmak, beste yapmak benim hayata ve insanlara
kendimi ifade ediş tarzımdı.
Ruhumu doyurmak için yaptığım bu iş, gel zaman git
zaman mesleğim haline geldi.
Dolayısıyla en sevdiğim işi yapıyorum.
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S-2 Müzik hayatınız ne zaman
ve nasıl başladı?
C-2 17 yaşımdan beri söz yazar,
beste yaparım. 200 kadar
şarkım bulunmakta. Bu
şarkılarımı eş dost arasında
söyler ve çok güzel tepkiler
alırdım. Bu öz güvenle müziği
profesyonel olarak yapmaya
başladım ve ilk resmi albümüm
olan ‘’Sevda Meleği’’ isimli
albümü mü 2018 yılı Eylül
ayında çıkardım. Gelen
tepkilerin bir hayli iyi olması
sonucu da müzik kariyerimi
olgunlaştırmaya devam ettim

S-3 Ağustos ayında çıkarmış olduğunuz "Hayrola” isimli çalışmanızın dışında birçok
çalışmanız piyasada. Şimdi neler yapıyorsunuz,
yeni çalışmalar var mı?
C-3 2020 benim yılım olacak ve birçok şarkımı piyasaya çıkaracağım diye umuyordum. Ki
bunu kısmen de başardım. Zira ’Hayrola’’ ile birlikte bu yıl tam 8 single çalışması yapmış
oldum. Tam gaz devam edeceğiz derken ne yazık ki 30 Ekim 2020 İzmir depremi
mağdurlarından biri oldum. Bu deprem ile başta evim olmak üzere neredeyse her şeyimi
kaybettiğimden müziğe ara vermek durumunda kaldım. Dolayısıyla şu anda kendimi
ve hayatımı toparlamakla meşgulüm. İnşallah en yakın zamanda tekrar yeni çalışmalarla
karşınızda olmayı ümit ediyorum.

Eray Korel



S-5 Salgından önceki hayatınızda en
çok neyi özlediniz?
C-5 Tabi ki de özgürlüğümü… Özgürce nefes
alabilmeyi, özgürce insanlarla iletişim
kurabilmeyi, korkmadan dışarıda yemek
yiyebilmeyi ve en önemlisi de özgürce beni ve
müziğimi sevenlerle buluşabilmeyi…

S-6 Eray Korel’i biraz daha yakından tanımak
isteriz 24 saatiniz nasıl geçiyor?
C-6 Renkli bir hayatım olduğu söylenemez. Çok
hızlı bir gençlik yaşadığımdan olsa gerek artık
daha durağan
şeylerden ve sakinlikten zevk alıyorum. Müzik
dışında en sevdiğim şey köpeklerim ve ailemle
vakit geçirmek. Tabi spor da hayatımın en önemli
parçası… Hayat benim için bir tiyatro, dünya ise
tiyatro sahnesi. Üzerime biçilen rolü layığı ile
oynamaya çalışıyorum.

S-7 Besteleri olan bir duygu adamısınız peki “aşk”
sizin için ne ifade ediyor ve hayatınızın
neresinde?
C-7 Aşk hayatımın merkezinde. Evet, evet tam da
merkezinde. Çünkü bana göre aşk her şey.. Aşk,
insanı hayata bağlayan en önemli duygu… Tabi
bazen de hayattan koparan bir duygu… Zira
karşılıksız kalırsa çok kötü… Ama karşılıklıysa ve
doğru insansa işte o zaman tadından yenmez.
Aşk olmasa şarkılar da olmazdı.
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S-8 Birçok besteniz ile müzik
sektörünün içinde olan bir isimsiniz,
sektörün bu günkü durumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
C-8 Haklısınız birçok bestem ile
sektörün içindeyim ama birçok şarkısı
değil sadece bir şarkısı olan biri kadar
da ünlü değilim… Anlatmak istediğim
süper şarkılarınızın olması ya da
gerçek eserler üretmeniz çok önemli
değil bu dönemde… Tekerleme gibi
şarkı yapın, popüler kültüre uyun,
şarkınız tiktok gibi mecralara uysun
yeterli… Saçma da olsa üretin,
tüketsinler toplumuyuz şu an.



S-9 2020 herkes için zor bir yıl oldu,
sizin için nasıl geçti ve 2021’den beklentileriniz
nelerdir?
C-9 Evet herkes gibi benim için de çok
ama çok zor bir yıl oldu 2020. Dram dolu bir yıldı
açıkçası. Gerçek değil
gibiydi yaşadıklarım ki hala yaşıyorum bazı
olumsuzlukları. Ama yapacak bir şey
yok. Hayat bir şekilde devam ediyor. O yüzden
hala nefes alabildiğime
şükrediyor ve 2021 de her şeyin daha güzel
olacağına inanıyorum. Sonuçta umut
fakirin ekmeği…

S-10 Müzik camiası salgından en çok
etkilenen sektörlerden biri, birçok müzisyen zor
durumda kaldı hatta meslek
değiştirmek zorunda kalanlar dahi oldu. Sizce bu
gibi dönemlerde önlem alınabilir miydi?
C-10 Evet ne yazık ki öyle oldu. Salgın birçok
sektörü vurduğu gibi müzik sektörünü de
derinden etkiledi. Hem maddi hem manevi olarak
yıprandık ve yıpranmaya da devam ediyoruz ne
yazık ki. Salgın ilk çıktığı zamanlarda devlet
kontrolü ve yardımı ile tam bir sokağa
çıkma yasağı uygulanabilseydi o zaman belki bu
salgına dur denebilirdi. Ama ne yazık ki böyle bir
şey söz konusu olmadığından şu anda halimiz
içler acısı.
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S-11 Müzik sektöründe sanatçılarımızın çalışmalarını duyurabilmek adına organik
dinleyiciye tek ulaşan mecra radyolar, bu anlamda radyoları nasıl
değerlendiriyorsunuz?
C-11 Açıkçası dijital müzik çağına girdiğimizden beri tv nasıl önemini bir hayli
yitirdiyse aynı şekilde radyolarda yitirdi. Öyle ki artık insanlar gerçekten beğendikleri
şarkıları değil popüler şarkıları dinler hale geldiğinden radyo da rastgele denk geldiği
hoşuna giden bir şarkının ya da şarkıcının değil dijital platformlarda popülaritesini
kanıtlamış şarkı ya da şarkıcının hayranı oluyor…Yani durum çok vahim…Müzik
tüketilebilir bir mal gibi. Bugün varsınız 2 hafta sonra yoksunuz. Dolayısıyla gerçek
müzik dinleyicisi için radyolar halen önemini korusa da ne yazık ki radyolarda dijital
çağa boyun eğmiş gibi görünüyor.



S-12 Sektörün içinde yapılan çalışmaları
dinleyici ile buluşturmak adına Pr firmalarının
çok ciddi çalışmaları oluyor Pr firmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
C-12 Dediğiniz gibi çok ciddi çalışmalarla işini
hakkıyla yapan Pr firmalarının önemi pek tabi
yadsınamaz. Ama çoğunun amacı ciddi
çalışmalar ile sanatçısına belli bir başarıyı
yakalatmak yerine, no name isimler üzerinden
hak etmedikleri paraları kazanmak olunca pek
çok sanatçı Pr firmalarına da dikkatli
yaklaşmaya başladı. Yine aynı zamanda çoğu Pr
firması sadece yerel radyo ya da basında Pr
çalışması yaptığından ya da yapabildiğinden
yani ulusal bazda bir çalışma yapmadığından ya
da yapsa da maliyetleri bir hayli yüksek
tuttuğundan açıkçası özellikle işin içine biraz
bile olsa girmiş olan no name isimler için
cazibesini yitirmiş
durumda diyebilirim.

S-13 AriaPR Dergi olarak bu keyifli sohbete
katıldığınız için teşekkür ederiz, son olarak
neler söylemek istersiniz?
C-13 Bence de gerçekten çok keyifli bir
sohbetti. Bana değerli vaktinizi ayırdığınız için
asıl ben teşekkür ederim. Ümidim şu ki
ülkemizde popüler kültürün etkisiyle ön plana
çıkan, duygudan uzak, ritimden ibaret, saçma
sapan sözlerin yer aldığı popüler müzik yerine
eskisi gibi gerçekten içinde duygu barındıran
gerçek müzik eserlerinin değer gördüğü
günlere geri döneriz. Sağlıcakla kalın.
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