Tanrıdağı'nın Çocuklarından SELAM GETİRDİK!

Türkülere yeniden hayat veren, kitlelerin özgün müziğe bakış açısını değiştirecek çalışmalara
imza atan Grup Göktürkler, başarı basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Grup Göktürkler'in
üyeleri Alperen Kekilli ve Bilge Kağan Kara ile gerçekleştirdiğimiz ve 2015 yılı sonlarında
gazetemizde yayınlanan röportaj büyük ilgi görmüştü. O günden bu yana Grup Göktürkler neler
yapıyor, hangi projelere imza attılar? Siz değerli okurlarımız için sanatın, müziğin ve ülke
gündeminin harmanlandığı keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

2016'nın ilk 5 ayını geride bırakıyoruz. Grup Göktürkler için bu dönem nasıl geçti?

Ülkemizin içinde bulunduğu durum malum. Artan terör olayları,her gün gelen şehit haberleri
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bizleri derinden üzüyor ve etkiliyor. Bu sebepten 2015 haziran ayından 2016 Mart ayına kadar
tüm etkinliklere ve konserlere ara vermiştik . Mart ayında Bayırbucak'taki Türkmen
kardeşlerimize yardım için Ülkü Ocakları Genel Merkezi ''Bayırbucak'tan Ötüken'e bir Millet
uyanıyor'' isimli konser turnesi düzenledi ve bu turnede biz de yer aldık. Yurdumuzun bir çok
yerinde konserlerimiz oldu fakat bir çoğu da terör olayları, şehit cenazelerimiz, çeşitli
şehirlerimizde sivil halkı hedef alan alçakça,haince patlatılan bombalardan dolayı iptal oldu.

Hem bizim için hem ülkemiz için yılın ilk 5 ayı pek de iyi geçmedi.Temennimiz önümüzdeki
günlerde ülkemizin terörden temizlenip,milletimizin huzur içinde yaşamasıdır.

Geçtiğimiz günlerde nerelerde konser verdiniz, gelecek konser programınızda hangi
şehirler var?

Yakın zamanda başta Ardahan-Çıldır, Muğla-Datça, Antalya-Döşemealtı, Denizli-Çivril,
Antalya-Serik, Ankara Gazi Üniversitesi olmak üzere birçok yerde konserlerimiz oldu. Şimdilik
programlarımıza ara verdik. Bu dönemde bir konser etkiliğimiz yok. Etkinliklerimizi sosyal
medya hesaplarımızdan düzenli olarak takipçilerimizle paylaşıyoruz, dinleyicilerimiz tüm
takvimimizi sosyal medyadan takip edebilirler.

Grup Göktürkler'e yeni katılan veya gruptan ayrılan oldu mu? Çalışmalarınızı nasıl bir
ekiple yürütüyorsunuz?

Grubumuzda değişiklik yok; Alperen KEKİLLİ ve Bilge Kağan KARA olarak devam ediyoruz.
Tabi ki bizlere enstrümanlarıyla eşlik eden çok değerli müzisyen arkadaşlarımız, bas gitarda
Dalçın ağabeyimiz,elektro gitarda Metin ağabeyimiz, klavye ve aranjede Ali Zeren
hocamız,davulda Onur kardeşimiz var. Onların da katılımlarıyla müziğimizi daha iyi noktalara
taşıdığımıza inanıyoruz.

Şu an Youtube üzerinden yüzbinlerce kez dinlenmiş eserleriniz var. Anonim türküleri
başarıyla icra ederek ciddi bir dinleyici kitlesine ulaşmanızın yanısıra, kendi besteleriniz
de dinleyicilerden büyük ilgi görmeye başladı. Bir albüm çalışmanız var mı?
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''Grup GÖKTÜRKLER'' bizleri severek dinleyen insanların manevi desteği ile ayakta duran,
hiçbir yerden maddi destek olmadan tabiri caizse kendi yağı ile kavrulan bir müzik grubudur.
Albüm çalışmamız için henüz internet ortamında paylaşmadığımız çok güzel yeni bestelerimiz
var fakat Türkiye'de müzik piyasalarının durumu ortada. Ciddi yatırım ve emek gerektiren albüm
çalışması için ilerleyen günlerde imkanlar el verirse dinleyicilerimizle,sevenlerimizle bir albüm
paylaşmayı bizler de çok istiyoruz.

Biraz da sizlerden bahsedelim. Müzik dışında nelerle ilgileniyorsunuz? Grup Göktürkler
olarak değil de, Alperen ve Bilge Kağan olarak günlük yaşantınızı nasıl özetlersiniz?

Alperen Kekilli: İşim dolayısıyla Karabük'te yaşıyorum. Müzik dışında Raylı sistemler
sinyalizasyonu üzerine bir firmada elektrik teknikeri olarak çalışıyorum.

Bilge Kağan Kara: Adana'da kırtasiye sektöründe kendi işimi yapıyorum. Müziği ve işi
birarada yürütmeye, ikisini de ihmal etmemeye özen gösteriyorum.

Bu dönemde ayrı şehirlerde olmamız nedeniyle biraz zor oluyor ama yine de sık sık bir araya
gelip müzik çalışmaları ve yeni besteler yapıyoruz. Sürekli yeni kayıtlar yayınlayarak
sevenlerimize ulaşmaya çalışıyoruz.

Yeni sanatçılardan kimleri takip ediyorsunuz? Birlikte sahne almak istediğiniz bir sanatçı
ya da grup var mı?

Yine camiamızdan bir müzik grubu olan Grup Volkan'ı severek dinliyoruz. Arkadaşlar çok
başarılı eserlere imza attılar, Allah yollarını açık etsin.

Bizim de bazı eserlerimizi büyük bir bando takımı ile birlikte icra etmek gibi bir isteğimiz var.
Organizasyonlarımızdan birinde bu isteiğimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Grup Göktürkler deyince sadece bir müzik grubu değil, ülkesinin sorunlarına hassasiyet
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gösteren Milli değerlerine sahip çıkan bir grup karşımıza çıkıyor. Göktürkler olarak
katıldığınız veya sizin organize ettiğiniz sosyal sorumluluk projeleri var mı?

Geçtiğimiz aylarda Bayırbucak'taki Türkmen kardeşlerimiz için konserlerimiz oldu, sosyal medya
üzerinden yaptığımız çalışmalarla Güneydoğu'da görev yapan askerimize,polisimize elimizden
geldiği kadar manevi destek olmaya, moral olmaya çalışıyoruz. Onlar bu vatan için, bizlerin
huzurlu bir şekilde yaşamamız için evlerinden,sevdiklerinden, en önemlisi canlarından hiç
tereddüt etmeden vazgeçiyorlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bizler de Grup Göktürkler
olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize,milletimize fayda sağlayacak her
türlü projeye açığız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.

Son olarak dinleyicilerinize söylemek istedikleriniz, mesajlarınız nelerdir? Yeni
çalışmalarınızı dinlemek için ya da etkinlik/sahne davetleri için size hangi kanallardan
ulaşabilirler?

Öncelikle bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz, onların sayesinde grubumuz
ayakta duruyor. Albümümüz olmadığı halde amatör kayıtlarımızla İnternet ortamında sosyal
medyada bizleri çok iyi yerlere taşıdılar. Videolarımız milyonlara ulaştı, bu desteği gördüğümüz
sürece imkanlarımız zor da olsa aşkla,coşkuyla yolumuza devam edeceğiz, sevenlerimizle yeni
eserlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Youtube üzerinden yayınlarımızı “alperen kekilli” hesabımızdan yapmaktayız fakat
dinleyicilerimizden eserlerimizi farklı klip formatlarıyla düzenleyerek paylaşanlar da mevcut.
Organizasyon davetleri için ulaşmak isteyenler de sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlerle
iletişime geçebilirler.

Facebook: https://www.facebook.com/GrupGOKTURKLER

Twitter : https://twitter.com/alperenkekilli
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Instagram: https://www.instagram.com/p/9TtokmBIHz/
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