
 

       SADIK KARAN ‘O YILLAR’ BASIN BÜLTENİ 
 
Şarkı büyük bir güçtür. Yapı, inanç, cinsiyet, kültür, karakter, 

yaşam tarzı açısından birbirinden farklı milyarlarca insanı 
birleştirip buluşturabilmesinden gelir gücü. Diğer yandan 

insanlar şarkı seçer evet ama şarkılar da kendini anlayanı iyi 
seçer kalabalıkta… 

2005 yılından bu yana yapmış olduğum dört albüm ve dört 
single çalışmasının ardından bu yepyeni ikili çalışmayı 

sizlerle buluşturuyorum. 
O YILLAR ve UNUTACAĞIM adlı iki şarkımın da sözü ve 
müziği bana ait. ‘O YILLAR’ isimli şarkımın düzenlemesi 

Ender Çabuker, ‘UNUTACAĞIM’ isimli şarkımın düzenlemesi 
de Mertali İçelli tarafından yapıldı. Kayıt, mix ve 

masteringleri de Candar Köker yaptı. Çıkış şarkısı olarak 
belirlenen O YILLAR’ın klibi Abdul Balabey Tasarım Ofisi’nin 

desteğiyle ve Levent Öztürk yönetmenliğinde, VSG 
Stüdyoları’nda kalabalık bir ekip tarafından çekildi ve klip 

tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. 
Başta yapımcım Hakan Eren ve Ossi Müzik ailesi, proje 

koordinatörüm Çisel Onat olmak üzere size ulaşıncaya kadar 
bu çalışmanın her aşamasında emeği geçen herkese ayrı ayrı 

çok teşekkür ederim. Daha uzun yıllar üretebilmek ve 
ürettiklerimi sizlerle paylaşabilmek dileğiyle. 

 

SADIK KARAN 
 

 
 
 
 
            

 
 
 
 

 
O YILLAR 

 
Bir fotoğraf karesinde ne çok şey saklı 

Ne çok pişman gizler yılların ardı 
Her şeyi bildiğim yaşlar 

Ölümsüz sandığım aşklar 
Bir halt sanıp tüttürdüğüm duman 

Bu kafa en çok ondan pişman 
 

Hayat telaşında dağıldık dört yana 
Geçiyor yıllar sormadan baksana 

Bana bugünkü olgun aklımla 
O yıllar lazım 

 
Söz-Müzik: Sadık Karan 

Düzenleme: Ender Çabuker 
 
 
 
 
 

 
UNUTACAĞIM 

 
Bir hüzün oturacak sensiz gözüme 

Anlayacak yakından tanıyanlar 
Onlar sordukça yok bir şey desem de 

Neyin var diye sorup duracaklar 
 

Zoraki gülmelerle yalandan iyiyimlerle 
Yolunda her şey oyunları oynayacağım 

 
Anlatsam geçmeyecek 
Sussam beni bitirecek 
İki arada bir derede 

Belki de günlerce 
Zor olacak ama zor 

Unutacağım 
 

Söz-Müzik: Sadık Karan 
Düzenleme: Mertali İçelli 

 
İletişim: +90(530)5166310 

                                                  E-mail: sdkkaraniletisim@gmail.com 
                                                              www.sadikkaran.net  
                                                            Facebook: SadikKarann 
                                                              Twitter: sadikkarann 
                                                             Instagram: sadikkaran 
 

Albüm ile ilgili basın bülteni – CD kapağını ve resimlerini www.ossimuzik.com adresinde “Basın Odası” 
bölümünden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

www.ossimuzik.com     birzamanlar@gmail.com  info@ossimuzik.com 
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