
Müzik dünyasında doksanlarda 
merhaba diyen, “Adaletsiz Yar” ile 
zirveye çıkan ve özellikle sahnelerde 
ki performansı ile geniş bir dinleyici 
kitlesine ulaşan Onur Mete, uzun süren 
albüm sessizliğini “Bu Şarkı Senin 
İçin” adlı şarkı ile bozdu. Onur Mete ile 
doksanları ve bugünü konuştuk 

“BU SENIN ŞARKIN” IKI AY BO-
YUNCA YARIM KALDI

Bodrum’da 3 ay boyunca haftanın 
her günü sahnemiz vardı. O yoğunlukta 
3-4 ay gitardan uzak kaldım. Çok yağışlı 
bir günde açık hava konserimiz iptal 
olunca ben gitarla baş başa kaldım ve 
ilk orada yazdım bu şarkıyı. Sonra mola 
oldu ilham perileri uzaklaştı ve 2 ay 
boyunca şarkı yarım kaldı. Yaz sezonu-
nun sonuna doğru, sevdiğim müzisyen 
bir dostumla dertleşmek için yan yana 
geldik. Uzun yıllardır bir erkekte böyle 

bir hüzün görmedim ve bu da beni 
çok etkiledi. O gittikten sonra onun 
etkisiyle yarım kalan şarkımı bitirdim. 
“Bu Senin Şarkın” 2018 yılında tamam-
lanmış oldu.  

“MÜZIK SEKTÖRÜNDE IŞLER 
FABRIKAYA DÖNDÜ”

Ekip benim için çok önemli. İlk baş-
ta albüm hazırlamak için o insanlarla 
iyi bir ekip oluşturmam gerekiyor. Ora-
da farklı bir pr yol haritası var. Bu kar-
şılaşmalar çok geç oldu benim için. Bir 
emek veriyorsun ve yerini bulmuyor 
bu da üzücü oluyor. Ben duygularımla 
hareket eden biriyim ve doğal olarak 
yola çıkabilmem için o ateşin yanması 
lazım. O yüzden uzun aralar verdim. 
2010’dan sonra zaten müzik sektörün-
de işler fabrikaya döndü. Bizim zama-
nımızda bir şarkı seneler sürerdi, şimdi 
şarkı yayınlanalı 3 ay oluyor hemen 

‘Yeni şarkı ne zaman geliyor?’ durumu 
oluyor. Bu olayı çok sevmiyorum ama 
şimdiki ekibimle de konuşuyoruz bir 
daha öyle uzun ara verdirmeyecekler 
bana.  Sırf yapmış olmak için albüm ya 
da şarkı yapmadım sonuçta ben hiç.

“ÜRETIM VE SANAT, HESAP KITAP 
IŞI OLMAMALI”

Bizim zamanımızdaki gibi gerçek 
olmayan çok fazla şarkı yayınlandı ve 
yayınlanmaya da devam ediyor. Söyle-
diğim gibi biraz ticarete, biraz fabrikaya 
döndü. Zorlama çıkan şarkılarla doldu 
her yer. Bu da ülkemizde müziğin 
kalitesini düşürdü ve müziğin kalbimi-
ze dokunmasını engelledi. Şarkının bir 
mesajı, bir hikayesi olmalı; seslendiren 
şarkıcının da nezaketi, saygısı ve sev-
gisi olmalı. Ama insanlar güne dönük 
yaşıyor. Hayatımıza çarpan travmalar 
belki biraz bizi tahammülsüz yaptı. 

Dünyada da artık sevgi azaldı. Fakat 
bir de bir gün çok eğlenceli bir anına 
denk gelir, içinizden o gelirse okey, 
ama içinden gelmeyipte ‘Nasıl bir şarkı 
yapsam tutar acaba?’ diye ilerleyince 
duygu gelmiyor işte. Üretim ve sanat 
hesap kitap işi olmamalı. 

“ADALETSIZ YAR” ŞARKISI,  
ŞEHRAZAT’IN BANA HEDIYESIDIR

 “Adaletsiz Yar” şarkısında bizim 
Şehrazat’la bir kesişmemiz var. Çok kü-
çüktüm o zaman. Karşımda da duayen 
bir isim. Şehrazat benim sesimi, yoru-
mumu çok beğendi sağ olsun ve yoktu 
ve “Adaletsiz Yar” gibi bir şarkıyı bana 
verdi. Bizim onunla aile dostluğumuz 
oldu, o üretirken çağırırdı beni, ben 
de gitarı alıp giderdim falan derken, 
mutfakta dostluğumuz pekişti. Sonra 
“Bir şarkı yaptım bunu senden duymak 
istiyorum” diyerek bana dinletti ve 
ömürlük bir hatıra, ömürlük bir hediye 
oldu benim için. Aynı zamanda çok 
büyük bir şans oldu. “Adaletsiz Yar” her 
zaman baş köşededir benim için. 

“BIR ALBÜMÜ TÜKETMEMIZ ÜÇ 
YILIMIZI ALIRDI”

Biz 90’larda o kadar güzel bir şey 
yaşıyormuşuz ve o kadar farkında 
değilmişiz ki… O zamanların kıymetini 
şimdi anlıyorum. Üç , dört  sokakta 
bir canlı müzik yapılırdı, 6 gün sahne 
olurdu. Şimdi söylemeye kalksak 
dalga geçerler. Heyecanla beklediğimiz 
albümler olurdu; Kayahan olsun, Sezen 
Aksu olsun, Nilüfer olsun, bu insanların 
bize hediye ettiği, her satırını okudu-
ğumuz albüm kartonetlerini merakla 
beklerdik. O albümü de tüketmemiz 
bizim 3 yılımızı alırdı. Birinin albüm 
yapması çok ciddi haber değeriydi o 
dönem. Bütün ülke sallanırdı. Heyecan-
la, aşkla gidip çalardık ve üç buçuk saat 
sahnede kalırdık; şimdi bir buçuk saat 
kalıyorlar. 

Türkiye’de eskiden üniversite-
ler bahar şenlikleri yapardı, 

festivaller düzenlerdi. Özellikle 
paralı eğitim veren vakıf üniver-
siteleri cimrilikleri nedeniyle bu 
tarz şenlikleri yapmamaya baş-
ladı. Öğrencilerden para isterken 
hiç çekinmeyen bu üniversiteler 
öğrencileri yada bir başka deyişle 
müşterileri için para harcamaya 
pek yanaşmıyorlar.  Geçtiğimiz 
gün bir araştırma yaptım, acaba 
baha festivali yapan bir üniversi-
te var mı diye baktım. İlk gördü-

ğüm üniversite İstanbul Kültür 
Üniversitesi oldu. #iküfest19 
adını verdiği festivale popüler sa-
natçıları çağıran üniversite diğer 
üniversitelere de örnek olacak bir 
işe imza attı.  24-27 Nisan tarih-
lerinde yapılacak festivale oyun 
parkurları, sosyal aktiviteler, 
küçük sahne olarak adlandırdık-
ları performans salonunda elliye 
yakın solist sahne alacak. İşin en 
güzeli ise 26 Nisan günü Sıla , 27 
Nisan günü Edis ve Erdem Kınay 
sahne alacak.  ‘Haydi Kültürlü 

Eğlenmeye Hazır Ol” sloganıyla 
yaptıkları bu festivalle İstanbül 
Kültür Üniversitesi farklılaştı. 
Yaz ortasında üniversiteler ‘bize 
gelin, bize gelin’ bağırmaya 
başlayacaklar. Burada öğrenci-
ler ve aileleri ‘gelelim ama siz 
bize ne vereceksiniz?’ sorusunu 
sorduğunda Kültür Üniversi-
tesinin, üniversiteli olmanın 
farklı yönlerini de gösterebilecek. 
Müzik ile eğitimin buluşması çok 
güzel bir hadise, kültürü tebrik 
ediyorum.

Fantezi ve Arabesk şarkı-
ları kendine has yorumu 

ile seslendirdiği “Yara” adlı 
albümüyle farklı bir işe imza 
atan Pamela, albümünde yer 
alan Arabesk şarkıları kliplen-
dirmeye devam ediyor. Pamela 
albümünün üçüncü klibini, 

“Taht Kurmuşsun Kalbime” adlı 
klasiğe çekti. Aşkın tek taraflı 
yaşandığı biraz platonik, biraz 
tutkulu bir hikayenin anlatıldığı 
video klipte, sanatçıya pilates 
eğitmeni Efe İmrahor eşlik etti. 
Pamela klipte akro yoga  
figürleri ile dikkat çekti.

Her projesinde farklı ve yenilikçi 
işlere imza atan, Eurovision Şar-

kı Yarışmasında ülkemizi başarı ile 
temsil eden Can Bonomo, ‘Ruhum 
Bela’ isimli 5. albümünü Avrupa 
Müzik etiketi ile müzik marketlere 
sundu. Yaklaşık bir senedir çalış-
malarını sürdürdüğü ‘Ruhum Bela’ 
albümünde 10 şarkıyı müziksever-
lere sunan Can Bonomo’nun yeni 

albüm kayıtları The FatLab’de Ali 
Rıza Şahenk tarafından yapıldı. Çok 
samimi söyleyeyim Can’ı ilk dinle-
diğimde müziğine alışamamıştım, 
sonra dinleye dinleye kendine 
has kaliteli bir çizgisi olduğunu 
keşfettim. Şarkılarında yaylılara yer 
vererek çok sesli bir tını yakalıyor, 
en önemlisi ise şarkılarını hissede-
rek seslendiriyor.

Dünyanın ilk ve en büyük pera-
kende elektronik kitap satış plat-

formu olarak çalışmalarına başlayan 
ve sonrasında elektronik dahil pek 
çok ürünü de ekleyerek ürün gamını 
geliştiren Amazon, yakında Apple 
Music ve Spotify’ya meydan oku-
maya hazırlanıyor. Amazon daha 
önce Amazon Music adlı platformu 
kurmuş ve bu platformu dünyanın 
belirli bölgelerinde hizmete açmıştı. 
Amazon geçtiğimiz hafta ücretsiz 
bir dijital müzik servisi açacağını 

duyurdu. İş modeli olarak diğer 
şirketlerden farklı olarak reklam ge-
lirleri göz önüne alınmadan, dinlen-
me oranına göre lisans sahiplerine 
ödeme yapacağını da açıkladı. Bu 
gerçekleşirse müzik endüstrisinde 
farklı bir para modeli doğacak. Bu 
ara Türkiye’de açılan Amazon’un 
müzik servisi Amazon Music’in 
neden Türkiye’de faaliyet gösterme-
diğini çok merak ediyorum. Bence 
Amazon bunu bir an önce yapmalı 
ve Türk müzik pazarına da girmeli.

Gülçin, yakında ülkemizde vizyona girecek olan 
‘Kim Daha Mutlu’ filmi ile aynı ismi taşıyan film 

müziğini seslendirdi. BSK yapım imzalı, yönetmen 
ve senaristliğini Hakan Haksun’un üstlendiği, 
başrollerini Serenay Aktaş, Ecem Özkaya Üstündağ, 
Emre Kıvılcım, Hasan Denizyaran ve Ümit Erdim’in 
paylaştığı ‘Kim Daha Mutlu’ filmi; birbirlerinin ha-
yatlarına bakarak ve kendilerinde olmayana göre 
kendi mutluluk hedeflerini belirlemiş üç genç ka-
dının samimi hikayesini anlatıyor. Gülçin çok iyi bir 
ses, ben bu kızın şarkı söyleme tarzını ve projelerini 
çok beğeniyorum ama ilginç bir şekilde bu kız hak 
ettiği yere gelmiyor. Bence Gülçin’in şarkılarını bir 
dinleyin bana hak vereceksiniz.

Müzikal kariyeri boyunca 4 albüm yayınlayan, 
yaklaşık 54’e yakın şarkısını da sevenleriyle 

buluşturan Nazan Şoray, hareketli, yenilikçi ve mo-
dern altyapıya sahip ‘İçimdeki Fırtınalar’ şarkısını 
müzikseverle buluşturdu.

Pop müziğin yenilikçi yorumcularından biri ol-
duğunu imza attığı orijinal şarkılarla kanıtlayan 

Ayşe Hatun Önal, Mabel Matiz’ten aldığı ”Katakulli” 
adlı yeni şarkısı ile yine farklı bir işe imza attı. Ayşe 
Hatun Önal, şarkının dinamiğine uygun, renkli 
ve eğlenceli görüntülerden oluşan video klipini 
Pera Palace, Kısırkaya ve İstanbul manzaralı çeşitli 
mekanlarda çekti. Ben Ayşe Hatun Önal’ın tarzını 
beğeniyorum. Bu kızın vizyonu çok farklı, standart 
popçular gibi değil, farklı işlere imza atıyor.

Murat Uyar, Zeynep Dizdar ile elele vererek yeni 
bir şarkı hazırladı. Zeynep Dizdar ft. Murat 

Uyar - Günah’ bolca dinleyeceklerimiz ve en çok 
çalan şarkılar arasında kısa sürede yer alacağa benzi-
yor. Konser çalışmalarına hız kesmeden devam 
edeceğini söyleyen ikili,  sevenlerini bekleyen birçok 
sürprizin de müjdesini verdi. Zeynep Dizdar son 
dönemlerde müzik piyasasında şanssızlıklar yaşadı, 
çok iyi bir vokal. Ben onun tarzını hep Ajda Pekkan’a 
benzetirim. Çok iyi bir vokal, bakalım Murat Uyar ile 
beraber neler yapacak.
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Gülçin’den film 
müziği sürprizi

Zeynep Dizdar Murat 
Uyar ile çalıştı

Amazon müzik piyasasına  
girmeye hazırlanıyor

#iküfest19’da starlar var

Pamela’dan ayrılık acısı yaşayanlara damar

ONUR METE:  
HER YER 
ZORLAMA 
ŞARKILARLA 
DOLDU

Can 
Bonomo’nun 
Ruhu Belada 

İçinde 
fırtınlar
kopan 
kadın

SEVGILI KOÇLAR; bu hafta 
kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. 
Kendi ihtiyaçlarınızla ilgilenmekten 
keyif alacaksınız. Hafta başı yabancılarla 

yapacağınız işlerden olumlu sonuçlar alacaksınız. 
Hafta ortası sorumluluklarınız sizi yoracaktır. Ama 
hafta sonu arkadaşlarınızla vakit geçirmek ve tem-
bellik yapmak sizleri mutlu edecektir.

SEVGILI BOĞALAR; bu hafta 
parasal konularda şanslısınız. Hafta 
başı yalnızlıktan ve yalnız çalışmaktan 
memnun olacaksınız. Çünkü ilişkileriniz-

de bazı zorlanmalar olabilir. Hafta ortası yakın uzak 
çevrenizde sizleri yoran olaylar olabilir. Geleceğiniz 
ve kariyerinizle ilgili alacağınız kararları hafta sonuna 
bırakmalısınız.

SEVGILI IKIZLER; bu hafta iş 
yatırımlarınızla ilgili olumlu gelişmeler 
başlayacak. Eşiniz ve ortaklarınızdan 
destekler alarak haftaya başlıyorsunuz. 

İşlerinizde güzel şanslar yakalayacaksınız. Ama hafta 
ortası maddi konulardaki gerçeklerle yüzleşmek 
sizleri yorabilir. Hafta sonu günlük rutinlerinizden 
kaçmak isteyeceksiniz. Küçük bir tatil sizlere iyi 
gelecektir.

SEVGILI YENGEÇLER; bu hafta yaratıcılığınızı 

gözler önüne sereceksiniz. Haftanın ilk 
günleri iş hayatınızda olumlu gelişmeler 
olacaktır. Hafta ortası eşiniz veya ortak-
larınızla yaşayacağınız sorunlar sizleri 

yoracaktır. Hafta sonu para konuları daha önemli 
olacak. Yapmak istediğiniz, hayalini kurduğunuz işleri 
erteleyeceksiniz.

SEVGILI ASLANLAR; bu hafta alışıl-
mış şeylerin dışına çıkmak isteyeceksiniz. 
Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Haftanın ilk 
günleri şans sizlerden yana olacak. Hafta 

ortası işinizdeki sorumluluklar, günlük hayatınızda 
yapmak istedikleriniz sizleri yoracaktır. Hafta sonu 
partnerinizle beraber sosyal ortamlarda vakit geçir-
mek sizleri mutlu edecektir.

SEVGILI BAŞAKLAR; bu hafta 
ödemelerinizden ve alacaklarınızdan 
yana şanslısınız. Hafta başı ailenizden 
güzel destekler alacaksınız. Hafta 

ortası sevgiliniz veya çocuklarınız sizleri yorabilir. 
Bu yorgunlukları hafta sonunu kendinize zaman 
ayırarak atabilirsiniz. Alacağınız önemli kararları da 
ertelemenizde fayda var.

SEVGILI TERAZILER; bu hafta 
ilişkilerden yana şanslısınız. Yeni bir aşk 
gelebilir. Haftanın ilk günleri kardeş-

lerinizle, ticaret ve eğitim hayatınızla ilgili güzel 
gelişmeler olacak. Yeni iş fırsatları oluşabilir. Hafta 
ortası ailenizle ilgili konular canınızı sıkabilir. Kadersel 
yüzleşmeler olacaktır. Hafta sonu partnerinizle 
eğlenceli aktiviteler içerisinde olmak sizleri mutlu 
edecektir.

SEVGILI AKREPLER; bu hafta 
huzurlu olup, güzel iş imkanları yakala-
yacaksınız. Hafta başı maddi konularda 
şanslısınız; iyi değerlendirin. Hafta ortası 

kardeşleriniz, yakın çevrenizle yaşayacağınız olaylar 
sizleri bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda bırakacak-
tır. Hafta sonunuzu arkadaşlarınızla veya dinlenerek 
evde geçirmek sizlere iyi gelecektir.

SEVGILI YAYLAR; bu hafta yaşa-
dığınız birlikteliklerden keyif alacaksınız. 
Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler 
olacaktır. Hafta başı kendinizin ne kadar 

şanslı olduğunu hissedeceksiniz. Ama hafta ortası 
maddi konulardaki gerçeklerle yüzleşmek neşenizi 
kaçırabilir. Hafta sonu kardeşlerinizle yapacağınız 
aktiviteler veya kısa seyahatler sizlere iyi gelecektir. 

SEVGILI OĞLAKLAR; bu hafta ev 
hayatınız ve ailenizle ilgili olumlu gelişme-
ler olacaktır. Evinizde yapmak istediğiniz 
değişiklikleri yapabilirsiniz. Haftanın ilk 

günleri biraz yalnız kalmak, içinize dönmek sizleri 
motive edecektir. Çünkü hafta ortası kendinizle ilgili, 
sorumluluklarınızla ilgili yüzleşmeler yaşamak sizleri 
yoracaktır. Hafta sonu maddi güvence ihtiyacınız 
artacaktır. Özgürce para harcayamayabilirsiniz. 
Duygusal olarak rahat olamayabilirsiniz.

SEVGILI KOVALAR; bu hafta yakın 
çevrenizle olumlu gelişmeler yaşayacak-
sınız. Önemli görüşmelerinizde kendi 
fikirlerinizi kolaylıkla ortaya koyacaksınız. 

Haftanın ilk günleri sizinle aynı idealleri paylaşan kişi-
lerden destekler ve şanslar bulacaksınız. İş kazanım-
larınız artacaktır. Hafta ortası biraz yalnız kalmanız 
iyi olur. Çünkü gerçeklerle ve gelecek korkularınızla 
yüzleşmek sizleri yoracaktır. Hafta sonu özgür olmak 
veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek sizleri toparlaya-
caktır, mutlu edecektir.

SEVGILI BALIKLAR; bu hafta 
maddi konulardan yana şanslısınız. 
Haftanın ilk günleri iş ve kariyerinizle 
ilgili önemli fırsatlar önünüze gelecektir. 

Ebeveynleriniz sizleri her konuda destekleyecektir. 
Hafta ortası arkadaşlarınızla ilgili olaylar sizleri 
zorlayacaktır. Rahatlamak için hafta sonunu bekleyin. 
Yalnız kalıp içinize dönerseniz ve ruhsal çalışmalar 
yaparsanız rahat ve huzurlu olursunuz.

artı
BURÇ 

KUTUSU

Bu haftaya enerjik, iyimser ve pozitif 
başlıyoruz. Hafta ortası sorumlulukları-
mız, gelecekle ilgili konular ön planda 
olacaktır. Sorumluluklarımızla ilgili ka-
dersel yüzleşmeler yaşayacağız. Hafta 

sonu daha özgür olup sosyal ortamlar-
da bulunmak isteyeceğiz. Yaşayacağı-
mız olaylar karşısında kendimizi zayıf 

ve çaresiz hissedebiliriz. Yapmamız 
gerekenler için harekete geçemeyebi-
liriz. İlişkiler, para gezegeni Venüs, Koç 
burcuna geçiyor. İlişkilerimizde kendi 

isteklerimizi ön plana alacağız. Para 
kazanmakta girişimci olacağız. Hızlı 

kazanıp hızlı tüketeceğiz.

Ayşe Hatun 
Önal’ın 
Katakullisi


