
By Adelind Osmanli for Ali Yildirim http://tarkandeluxe.blogspot.com 

 1 

The parts in red are those questions Tarkan did not answer or 
comments he was giving to someone PRIVATE 
 
Vaybee! Tarkan LiveChat 13 April 2006 (18.45-19.39) 
 
TarkanGast hat von Carlito Gast-Rechte verliehen bekommen 
 
(Moderator Carlito) Hosgeldiniz 
(Moderator Carlito) Hosgeldin Tarkan 
(Moderator Carlito) wir nehmen die erste Frage 
 
(Gast TarkanGast) hosbulduk 
 
1. Frage von Oslem: 2. hat er auch wie n paar andere sanatcis ne schule 
zu gründen? 3. man hört dass er vor hat nach berlin zu ziehen stimmt 
das 
 
1. (Gast TarkanGast) evet birgun turkiyede dusunuyorum.berline 
tasinma konusunda emin degilim henuz... 
 
2. Frage von MagicSerkan: Stimt das das er mit beyonce knowles eine 
single machen wird???? 
 
(Moderator Carlito) Bitte habt verständnis, dass Tarkan nicht so schnell 
schreiben kann ;-) 
 
2. (Gast TarkanGast) its not for sure yet,its in progress.but i would 
love to do it.. 
 
3. Frage von Tweety: türkiye deki dinleyicilerinle avrupa da yasayan 
dinleyicilerin arasinda fark var mi 
 
3. (Gast TarkanGast) pek yok aslinda..sevgi evrensel bir duygudur 
ve herkesin ilgisi ve sevgisinde ortak bir taraf var diye 
dusunuyorum... 
 
4. Frage von BodrumTatili2005: Tarkan,sana sormak istedigim su:Türk 
Sanat Müzigi Albümü cikarmayi düsünüyormusun?Eger öyleyse,Türk 
Sanat Müziginin bazi Sanatcilariyla düet yapma düsüncen 
varmi?Öptüm:) 
 
4. (Gast TarkanGast) evet dusunuyorum..  
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5. Frage von bluefemma: Merhaba Tarkan, öncelikle Almanya ya 
Hosgeldin, inan seni cok özledik, ne olur daha cok ugra ..ve Konserlerin 
ne zaman ve nerede??? Kocaman MUCUK 
 
(Moderator Carlito) Bitte habt Verständnis, dass Tarkan etwas lansamer 
tippt, danke... 
 
5. (Gast TarkanGast) tesekkur ederim.konserler sonbahar,kis 
aylarinda olacak... 
 
Frage von megasonic: merhaba tarkan,gecenlerde sibel can'in bir 
aciklamasi oldu, ben tarkanin disi versiyonuyum diye,bunu nasil 
yorumluyorsun? 
 
6. Frage von KizzzSimarik: Tarkan herhangi bir filmde oynamayi 
düsünmüyor mu? Öyle bir Proje var mi? Müzik hayatina ne zaman son 
vercek ve akabinde ne yapacak? 
 
6. (Gast TarkanGast) evet birgun bir filmde oynamak isterim.komedi 
olabilir..muzigi birakamam,muziksiz yasayamam.. 
 
7. Frage von Oslem: 1. frage wie ist er auf die idee gekommen das lied 
uzun ince bir yoldayim zu singen, und hat er nochmal vor ein türkü zu 
singen, wenn ja von wem? 
 
(Gast TarkanGast) evet ugur tasin ben de..mersi:) 
 
Frage von LEYLA79FFM: türksanat müzigi okudun, türkü okudun, pop 
okuyorsun. Bir tanede ilahi okurmusun..? 
 
(Moderator Carlito) Liebe Vaybee! stellt bitte richtige Fragen 
(Moderator Carlito) keine Kommentare 
 
7. (Gast TarkanGast) asik veysel cok onemli bir ozan ve uzun ince 
bir yoldayimin sozleri beni cok etkiledigi icin soyledim.. 
 
8. Frage von CemDean: Gibt es ausser der Musik etwas anderes, was 
sein Leben erfüllt? Eine andere Leidenschaft? 
 
8. (Gast TarkanGast) besides music, I love to paint, sports, cars, 
movies, traveling... 
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9. Frage von Tweety: sarki yazarken özel bir atmosfere ihtiyacin oluyor 
mu (mum isigi gibi) 
 
(Moderator Carlito) Liebe Mitglieder Tarkan kann nicht so schnell tippen, 
bitte habt verständnis...danke 
 
9. (Gast TarkanGast) yok olmuyor ama olsa da fena lomuyo 
tabi..sarkinin ne zaman bana gelecegi hic belli olmuyor..heryerde ve 
her an olabilir 
 
10. Frage von carilla: Merhaba SevgiLi Tarkan ..! öncelikle HosgeLdiniz 
..! Benim Sorum Yeni aLbum Ne Zaman ..! Vede Yine Yabanci AgirLikLi 
parcaLarmi Var ..? 
 
10. (Gast TarkanGast) Yeni albumum su an muzik dukkanlarinda 
satilmakta.Come closer... 
 
11. Frage von kissgirl2201: NEDEN KIBARIYE HANIMI DÜET YAPMAK 
ICIN SECTINIZ 
 
12. Soru Beniz75: Tarkan Bey, Size tum Azerbaycandan kucakdolusu 
selamlar ve yurek dolusu sevgiler 
 
11. (Gast TarkanGast) cunku sesi cok guzel ve de o sarkiyi cok 
guzel yorumladi..ve de cok tatli biri,ici disi bir... 
 
13. Frage von KizzzSimarik: Hic bir zaman siyasete atilmayi düsünüyor 
mu? ve su anki hükümetten memnun mu acaba kendisi ? 
 
13. (Gast TarkanGast) politika bana gore degil ama tabi ki benim de 
bu konularda fikrim var.sarkilarla iletisim kurmayi tercih ediyorum... 
 
Frage von Oslem: eger seni yapa yanliz bir adaya yollasalar ve sana 3 
seyi götürmeye izin verseler götürecegin 3 sey nedir? 
 
(Moderator Carlito) Lütfen anlayisli olunuz 
(Moderator Carlito) Tarkan biraz yavas yazabiliyor 
 
12. (Gast TarkanGast) bendende tüm Azerbaycana selamlar sevgiler 
bu sene görüscez tekarar 
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14. Frage von ilayda110: tarkan neden türkiyede bir show programina 
katilmiyorsun??? 
 
14. (Gast TarkanGast) cünkü mutlaka tatsiz olaylara tanik oluyorum 
ve de negatif duygularla savasmak zorunda birakiliyorum. keske 
daha müzige yönelik sovlar olsada bende sizlerle hasret  
(Gast TarkanGast) giderebilsem 
 
15. Frage von tatlim34: selam hosgeldin :) Suan hangi sanatcilari veya 
sarkilari dinliyorsun? Mucuks 
 
15. (Gast TarkanGast) su siralar sadece kendimi dinliyorum 
 
16. Frage von tarkanci: yaa ben coktandir birsey ögrenmek istioyrum.. 
sizin sol gözünüzün altinda bir yara var, cok hos duruyor.. acaba o nasil 
bir kaza sonucunda ortaya cikti? 
 
15. (cont) (Gast TarkanGast) albüm yeni ciktigi icin heycanla onu 
dinliyorum 
 
(Moderator Carlito) Please note that we cant translate in to english 
 
16. (Gast TarkanGast) 3 yasimdayken sehpanin köseine düsüp 
carpip yaralandim. 
 
17. Frage von FIRTINA22: Tarkan bende bir rica,daha cok alman 
televiziyonunda ciki alamnlar seni daha cok tanisinlar..bir almankizini 
hayranin yaptim,bana daha cok tv ciksin dedi.almanya tanisin 
 
18. Frage von LEYLA79FFM: stefan raabi türkiye davet etmeyi 
düsünüyormusun 
 
Frage von Berp: tarkan biz berlinden 3 arkadas senin hayraniniziz lütfen 
o güzel gözlerinle bidaha bize bakip gülermisin lütfen tüm güzellikler 
senin olsun (Tarkan was asked to look into the camera and he 
responded positively) 
 
19. Frage von Einalem: merhaba Tarkan may I know, where the little 
scarf is from, you got in your face, it makes you look even better 
 
17. (Gast TarkanGast) önümüzdeki zamanlarda beni sIk sIk alman 
televizyonlarinda görebilirsiniz. 
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Frage von CemDean: wie war das zusammentreffen mit stefan raab? hat 
er es genoßen? 
 
18. (Gast TarkanGast) düsünüyorum. onu istanbul´da gezdirecegim. 
birazda onu ben ti´e alicam 
 
20. Frage von XySEV: Türk Magazin Dünyasi (Paparazzi) icin neler 
düsünüyor? magazin programlari izliyormu? Magazinciler seni takip 
ederse bikmiyormusun? 
 
21. Frage von KizzzSimarik: su anda büyük bir starsin, bundan sonra ki 
idealin ney, ulasmak istedigin yer neresi veya ney? 
 
19. (Gast TarkanGast) i fell down and injured myself when i was 3 
years old. i like it too. 
 
20. (Gast TarkanGast) genelde magazin programlarini izlemiyorum 
cünkü biraz dejenere buluyorum.  
 
22. Frage von Turkishlokum: Tarkan, amerika yerine almanyada 
yasamayi düsünürmüsün?? 
 
21. (Gast TarkanGast) idealim hep daha iyi müzik yapip bu konuda 
kendimi gelistirmek ve sizlere her zaman yenilikler sunmak. ve 
birgün sinema ile ilgili projeleri hayata gecirmek. 
 
23. Frage von tuba82: Kendini daha cok nerde rahat hissediyorsun 
Türkiyedemi Amerikadami....? 
 
22. (Gast TarkanGast) simdilik düsünüyorum ama kötü havalar beni 
hep caydiriyor. ben sicak ve günesli yerleri seviyorum. 
 
24. Frage von beyza26: söhretin bedeli yalnizlik demistin bir röportajinda-
dünyaya yeniden gelsen bu yalnizliklara ragmen yinede bir sanatci olmak 
istermiydin? Öptüm 
 
(Moderator Carlito) Bitte habt Verständnis, dass Tarkan etwas langsam 
tippt 
 
23. (Gast TarkanGast) her yerde rahat ediyorum. tabiki amerika´da 
daha özgürüm ama türkiye´de de daha mutluyum. 
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Frage von Turkishstyler001: tarkan gelecek icin planlarin ne ?? 
 
25. Frage von Babyb0yKaan: Slm Tarkan, öncelikle Hosgeldin !! bu yaz 
turkiyede tour yapmayi düsünüyormusun ?? ewet se, nerelerde ?? 
 
24. (Gast TarkanGast) isterdim biliyorum cilginlik ama ben sizlerin 
tiryakisi oldum. 
 
26. Frage von kumralw: tarkan almanya dogmlu dogrumu? neden 
türkiyede yasamayi secdi? 
 
25. (Gast TarkanGast) evet düsünüyorum. bu yaz TR´de ve baska 
ülkelerde konserlerim olacak. 
 
26. (Gast TarkanGast) ben secmedim. 13 yasindaydim ve temelli 
kesin dönüs yaptik. ama iyiki de dönmüsüz cünkü müzik adina cok 
güzel gelismeler oldu benim icin. 
 
27. Frage von DerTyp06: tarkan sinema ile iligi projelerinden bize acaba 
biraz bahsedebilirmisin 
 
27. (Gast TarkanGast) simdilik kesin bir proje yok sinema ile ilgili. 
sadece hayal asamasinda iyi bir senaryo gelirse o hayali hayata 
gecirmeyi düsünüyorum. 
 
28. Soru tufanzengerim: tarkan diger ulkelerde promasyon 
yapmýyacakmýsýn? hollanda fransa ingiltere amerika 
 
(Moderator Carlito) Wir können nicht alle Fragen reinstellen bitte stellt sie 
öfter mal 
 
Frage von Dilarhanim: DIESES BITTE UNBEDINGT E SELAMM 
TARKAN BEN SENIN KARSINDA OTURAN SECURITY ADAMANIN 
YIYENIYIM VE TÜM HAMBURGDAN ÖPÜCÜKLER VE SELAMLAR 
ILETIYORUM VE SENI COOOOOOOOOOOOOOK S 
 
28. (Gast TarkanGast) tabiki yapicaz ama sirayla. önce almanya 
sonra diger ülkelere sira gelecek. bu albümle tüm dünyayi feth 
etmeyi düsünüyorum :) 
 
(Gast TarkanGast) bende lan :) 
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29. Frage von berlinINberlin: TARKAN sezenaksu sana denilince sana 
ne ifade ediyor??????? 
 
29. (Gast TarkanGast) sezan aksü türkiya´nin müzikteki kralicesi, 
onu seviyorum. 
 
Frage von XxPenelopexX: Öncelikli,damnYouAreSoSexy!Sorum 
bu:kendini örnek olarak nasil hisediyorsun?Cünkü senden önce bizim 
türk erkeklerimiz öyle düzenli giyinmiyorlardi vede hic küpe takmiyorl 
Frage von Yafrucuk: Hat dich deine Kindheit in Deutschland in deinem 
weiteren Leben beeinflusst? 
 
(Moderator Carlito) Viele Grüsse von Remo an Dilarhanim 
 
(Gast TarkanGast) sizin göremediginiz biriyle özel bir mesajdi, 
üzerinize almayin lütfen. Sevgiler (explaining that he sending 
private messages and apologising for those) 
 
30. Frage von Yagmur62: bukadar insanin seni sevmesi seni bazen 
korkutuyor mu? Öpüldün 
 
31. Frage von EGELINAAA: Almanyada yasayan biz türk gelecegi 
icin...möchte er uns zum schluss noch was mit aufs weg geben... 
(Moderator Carlito) Tarkan ist gerade ein Sandwich ;-) 
 
30. (Gast TarkanGast) yo korkutmuyor. sevigden korkulurmu? 
agresif ve kötü niyetli yaklasimlar olmadikca ben halimden 
memnunum. 
 
31. (Gast TarkanGast) sabahtan beri birsey yemiyorum sizin icin. 
arada bir atirtirabilirim ona göre 
 
32. Soru tugce21: tarkan,ismini tasiyan yuksek bir okul,universite 
yaptirmayi dusunmezmisin, memleketinde 
 
33. Frage von tuba82: TARKAN saglik durumun nasil cok 
kosusturuyorsun ordan oraya? 
 
32. (Gast TarkanGast) evet birgün düsünüyorum 
 
34. Frage von xxMiSSxEKiMxx: nasil oldu wyclef jean'lan birlikte müzik 
yapma fikri geldi P.S tarkan seni cok seviyorum seit 14 jahren !!!  
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33. (Gast TarkanGast) tesekkür ederim sagligimla ilgilendigin icin 
cok sekersin ama gayet iyiyim. sagligimda yerinde 
 
Frage von CemDean: Afiyet olsun! Kilolarina Dikkat et! Taraftarlarin seni 
kiloli severmi acaba? :-) 
 
(Moderator Carlito) Achtung jetzt bitte die letzten 3 Fragen 
(Moderator Carlito) Tarkan muss weiter 
 
34. (Gast TarkanGast) wyclef ile ortak bir tanidigimiz vardi ve bu 
sayede tanistik ve teklifimi kabul etti cünkü sarkiyi cok sevdi. 
 
35. Frage von realTurk03: Tarkan herkesin bir sempatik duydugu futbol 
takimmi vardir veya renkler , seninki hangisi :) ? 
 
35. (Gast TarkanGast) en sevdigim renk mavi 
 
36. Frage von Babyb0yKaan: Tarkan, almanyada yasasan hangi sehirde 
yasamak isterdin ?? gelecekde baska sanatciyla duet varmi ?? 
 
37. Frage von 2PAC77: Tarkan abi hangi parcaya ikinci klibini cekmeyi 
düsünüyorsun?? 
 
36. (Gast TarkanGast) almaya´da yasicayak olursam berlin´de 
yasardim. gelecekte baska sanatcilarla sürprizlerim olabilir. 
 
37. (Gast TarkanGast) start the fire 
 
(Moderator Carlito) Vielen Dank an alle Tarkan rictet jetzt noch die 
letzten Worte an euch 
 
(Gast TarkanGast) maalesef zamanimiz doldu, simdi sandevic 
zamani :) insallah baska bir chatte yine bulusmak dilegiyle i love 
you beni izlemeye ve dinlemeye devam edin (a final message to 
everybody).  
(Gast TarkanGast) bye 
 
__________________________________________________________ 
Tarkan answered 37 questions, was speaking privately to others 
and the moderator kept allowing questions mainly in Turkish and 
German, from 35 people (a few often asked more than one question) 
out of almost 300 visitors.  
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The parts in red are those questions Tarkan did not answer or 
comments he was giving to someone PRIVATE 
 
Vaybee! Tarkan LiveChat 13 April 2006 (18.45-19.39) 
 
TarkanGast hat von Carlito Gast-Rechte verliehen bekommen 
 
(Moderator Carlito) Hosgeldiniz 
(Moderator Carlito) Hosgeldin Tarkan 
(Moderator Carlito) wir nehmen die erste Frage 
 
(Gast TarkanGast) hosbulduk 
 
1. Frage von Oslem: 2. hat er auch wie n paar andere sanatcis ne schule 
zu gründen? 3. man hört dass er vor hat nach berlin zu ziehen stimmt 
das 
 
1. (Gast TarkanGast) evet birgun turkiyede dusunuyorum.berline 
tasinma konusunda emin degilim henuz... 
 
2. Frage von MagicSerkan: Stimt das das er mit beyonce knowles eine 
single machen wird???? 
 
(Moderator Carlito) Bitte habt verständnis, dass Tarkan nicht so schnell 
schreiben kann ;-) 
 
2. (Gast TarkanGast) its not for sure yet,its in progress.but i would 
love to do it.. 
 
3. Frage von Tweety: türkiye deki dinleyicilerinle avrupa da yasayan 
dinleyicilerin arasinda fark var mi 
 
3. (Gast TarkanGast) pek yok aslinda..sevgi evrensel bir duygudur 
ve herkesin ilgisi ve sevgisinde ortak bir taraf var diye 
dusunuyorum... 
 
4. Frage von BodrumTatili2005: Tarkan,sana sormak istedigim su:Türk 
Sanat Müzigi Albümü cikarmayi düsünüyormusun?Eger öyleyse,Türk 
Sanat Müziginin bazi Sanatcilariyla düet yapma düsüncen 
varmi?Öptüm:) 
 
4. (Gast TarkanGast) evet dusunuyorum..  
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5. Frage von bluefemma: Merhaba Tarkan, öncelikle Almanya ya 
Hosgeldin, inan seni cok özledik, ne olur daha cok ugra ..ve Konserlerin 
ne zaman ve nerede??? Kocaman MUCUK 
 
(Moderator Carlito) Bitte habt Verständnis, dass Tarkan etwas lansamer 
tippt, danke... 
 
5. (Gast TarkanGast) tesekkur ederim.konserler sonbahar,kis 
aylarinda olacak... 
 
Frage von megasonic: merhaba tarkan,gecenlerde sibel can'in bir 
aciklamasi oldu, ben tarkanin disi versiyonuyum diye,bunu nasil 
yorumluyorsun? 
 
6. Frage von KizzzSimarik: Tarkan herhangi bir filmde oynamayi 
düsünmüyor mu? Öyle bir Proje var mi? Müzik hayatina ne zaman son 
vercek ve akabinde ne yapacak? 
 
6. (Gast TarkanGast) evet birgun bir filmde oynamak isterim.komedi 
olabilir..muzigi birakamam,muziksiz yasayamam.. 
 
7. Frage von Oslem: 1. frage wie ist er auf die idee gekommen das lied 
uzun ince bir yoldayim zu singen, und hat er nochmal vor ein türkü zu 
singen, wenn ja von wem? 
 
(Gast TarkanGast) evet ugur tasin ben de..mersi:) 
 
Frage von LEYLA79FFM: türksanat müzigi okudun, türkü okudun, pop 
okuyorsun. Bir tanede ilahi okurmusun..? 
 
(Moderator Carlito) Liebe Vaybee! stellt bitte richtige Fragen 
(Moderator Carlito) keine Kommentare 
 
7. (Gast TarkanGast) asik veysel cok onemli bir ozan ve uzun ince 
bir yoldayimin sozleri beni cok etkiledigi icin soyledim.. 
 
8. Frage von CemDean: Gibt es ausser der Musik etwas anderes, was 
sein Leben erfüllt? Eine andere Leidenschaft? 
 
8. (Gast TarkanGast) besides music, I love to paint, sports, cars, 
movies, traveling... 
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9. Frage von Tweety: sarki yazarken özel bir atmosfere ihtiyacin oluyor 
mu (mum isigi gibi) 
 
(Moderator Carlito) Liebe Mitglieder Tarkan kann nicht so schnell tippen, 
bitte habt verständnis...danke 
 
9. (Gast TarkanGast) yok olmuyor ama olsa da fena lomuyo 
tabi..sarkinin ne zaman bana gelecegi hic belli olmuyor..heryerde ve 
her an olabilir 
 
10. Frage von carilla: Merhaba SevgiLi Tarkan ..! öncelikle HosgeLdiniz 
..! Benim Sorum Yeni aLbum Ne Zaman ..! Vede Yine Yabanci AgirLikLi 
parcaLarmi Var ..? 
 
10. (Gast TarkanGast) Yeni albumum su an muzik dukkanlarinda 
satilmakta.Come closer... 
 
11. Frage von kissgirl2201: NEDEN KIBARIYE HANIMI DÜET YAPMAK 
ICIN SECTINIZ 
 
12. Soru Beniz75: Tarkan Bey, Size tum Azerbaycandan kucakdolusu 
selamlar ve yurek dolusu sevgiler 
 
11. (Gast TarkanGast) cunku sesi cok guzel ve de o sarkiyi cok 
guzel yorumladi..ve de cok tatli biri,ici disi bir... 
 
13. Frage von KizzzSimarik: Hic bir zaman siyasete atilmayi düsünüyor 
mu? ve su anki hükümetten memnun mu acaba kendisi ? 
 
13. (Gast TarkanGast) politika bana gore degil ama tabi ki benim de 
bu konularda fikrim var.sarkilarla iletisim kurmayi tercih ediyorum... 
 
Frage von Oslem: eger seni yapa yanliz bir adaya yollasalar ve sana 3 
seyi götürmeye izin verseler götürecegin 3 sey nedir? 
 
(Moderator Carlito) Lütfen anlayisli olunuz 
(Moderator Carlito) Tarkan biraz yavas yazabiliyor 
 
12. (Gast TarkanGast) bendende tüm Azerbaycana selamlar sevgiler 
bu sene görüscez tekarar 
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14. Frage von ilayda110: tarkan neden türkiyede bir show programina 
katilmiyorsun??? 
 
14. (Gast TarkanGast) cünkü mutlaka tatsiz olaylara tanik oluyorum 
ve de negatif duygularla savasmak zorunda birakiliyorum. keske 
daha müzige yönelik sovlar olsada bende sizlerle hasret  
(Gast TarkanGast) giderebilsem 
 
15. Frage von tatlim34: selam hosgeldin :) Suan hangi sanatcilari veya 
sarkilari dinliyorsun? Mucuks 
 
15. (Gast TarkanGast) su siralar sadece kendimi dinliyorum 
 
16. Frage von tarkanci: yaa ben coktandir birsey ögrenmek istioyrum.. 
sizin sol gözünüzün altinda bir yara var, cok hos duruyor.. acaba o nasil 
bir kaza sonucunda ortaya cikti? 
 
15. (cont) (Gast TarkanGast) albüm yeni ciktigi icin heycanla onu 
dinliyorum 
 
(Moderator Carlito) Please note that we cant translate in to english 
 
16. (Gast TarkanGast) 3 yasimdayken sehpanin köseine düsüp 
carpip yaralandim. 
 
17. Frage von FIRTINA22: Tarkan bende bir rica,daha cok alman 
televiziyonunda ciki alamnlar seni daha cok tanisinlar..bir almankizini 
hayranin yaptim,bana daha cok tv ciksin dedi.almanya tanisin 
 
18. Frage von LEYLA79FFM: stefan raabi türkiye davet etmeyi 
düsünüyormusun 
 
Frage von Berp: tarkan biz berlinden 3 arkadas senin hayraniniziz lütfen 
o güzel gözlerinle bidaha bize bakip gülermisin lütfen tüm güzellikler 
senin olsun (Tarkan was asked to look into the camera and he 
responded positively) 
 
19. Frage von Einalem: merhaba Tarkan may I know, where the little 
scarf is from, you got in your face, it makes you look even better 
 
17. (Gast TarkanGast) önümüzdeki zamanlarda beni sIk sIk alman 
televizyonlarinda görebilirsiniz. 
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Frage von CemDean: wie war das zusammentreffen mit stefan raab? hat 
er es genoßen? 
 
18. (Gast TarkanGast) düsünüyorum. onu istanbul´da gezdirecegim. 
birazda onu ben ti´e alicam 
 
20. Frage von XySEV: Türk Magazin Dünyasi (Paparazzi) icin neler 
düsünüyor? magazin programlari izliyormu? Magazinciler seni takip 
ederse bikmiyormusun? 
 
21. Frage von KizzzSimarik: su anda büyük bir starsin, bundan sonra ki 
idealin ney, ulasmak istedigin yer neresi veya ney? 
 
19. (Gast TarkanGast) i fell down and injured myself when i was 3 
years old. i like it too. 
 
20. (Gast TarkanGast) genelde magazin programlarini izlemiyorum 
cünkü biraz dejenere buluyorum.  
 
22. Frage von Turkishlokum: Tarkan, amerika yerine almanyada 
yasamayi düsünürmüsün?? 
 
21. (Gast TarkanGast) idealim hep daha iyi müzik yapip bu konuda 
kendimi gelistirmek ve sizlere her zaman yenilikler sunmak. ve 
birgün sinema ile ilgili projeleri hayata gecirmek. 
 
23. Frage von tuba82: Kendini daha cok nerde rahat hissediyorsun 
Türkiyedemi Amerikadami....? 
 
22. (Gast TarkanGast) simdilik düsünüyorum ama kötü havalar beni 
hep caydiriyor. ben sicak ve günesli yerleri seviyorum. 
 
24. Frage von beyza26: söhretin bedeli yalnizlik demistin bir röportajinda-
dünyaya yeniden gelsen bu yalnizliklara ragmen yinede bir sanatci olmak 
istermiydin? Öptüm 
 
(Moderator Carlito) Bitte habt Verständnis, dass Tarkan etwas langsam 
tippt 
 
23. (Gast TarkanGast) her yerde rahat ediyorum. tabiki amerika´da 
daha özgürüm ama türkiye´de de daha mutluyum. 
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Frage von Turkishstyler001: tarkan gelecek icin planlarin ne ?? 
 
25. Frage von Babyb0yKaan: Slm Tarkan, öncelikle Hosgeldin !! bu yaz 
turkiyede tour yapmayi düsünüyormusun ?? ewet se, nerelerde ?? 
 
24. (Gast TarkanGast) isterdim biliyorum cilginlik ama ben sizlerin 
tiryakisi oldum. 
 
26. Frage von kumralw: tarkan almanya dogmlu dogrumu? neden 
türkiyede yasamayi secdi? 
 
25. (Gast TarkanGast) evet düsünüyorum. bu yaz TR´de ve baska 
ülkelerde konserlerim olacak. 
 
26. (Gast TarkanGast) ben secmedim. 13 yasindaydim ve temelli 
kesin dönüs yaptik. ama iyiki de dönmüsüz cünkü müzik adina cok 
güzel gelismeler oldu benim icin. 
 
27. Frage von DerTyp06: tarkan sinema ile iligi projelerinden bize acaba 
biraz bahsedebilirmisin 
 
27. (Gast TarkanGast) simdilik kesin bir proje yok sinema ile ilgili. 
sadece hayal asamasinda iyi bir senaryo gelirse o hayali hayata 
gecirmeyi düsünüyorum. 
 
28. Soru tufanzengerim: tarkan diger ulkelerde promasyon 
yapmýyacakmýsýn? hollanda fransa ingiltere amerika 
 
(Moderator Carlito) Wir können nicht alle Fragen reinstellen bitte stellt sie 
öfter mal 
 
Frage von Dilarhanim: DIESES BITTE UNBEDINGT E SELAMM 
TARKAN BEN SENIN KARSINDA OTURAN SECURITY ADAMANIN 
YIYENIYIM VE TÜM HAMBURGDAN ÖPÜCÜKLER VE SELAMLAR 
ILETIYORUM VE SENI COOOOOOOOOOOOOOK S 
 
28. (Gast TarkanGast) tabiki yapicaz ama sirayla. önce almanya 
sonra diger ülkelere sira gelecek. bu albümle tüm dünyayi feth 
etmeyi düsünüyorum :) 
 
(Gast TarkanGast) bende lan :) 
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29. Frage von berlinINberlin: TARKAN sezenaksu sana denilince sana 
ne ifade ediyor??????? 
 
29. (Gast TarkanGast) sezan aksü türkiya´nin müzikteki kralicesi, 
onu seviyorum. 
 
Frage von XxPenelopexX: Öncelikli,damnYouAreSoSexy!Sorum 
bu:kendini örnek olarak nasil hisediyorsun?Cünkü senden önce bizim 
türk erkeklerimiz öyle düzenli giyinmiyorlardi vede hic küpe takmiyorl 
Frage von Yafrucuk: Hat dich deine Kindheit in Deutschland in deinem 
weiteren Leben beeinflusst? 
 
(Moderator Carlito) Viele Grüsse von Remo an Dilarhanim 
 
(Gast TarkanGast) sizin göremediginiz biriyle özel bir mesajdi, 
üzerinize almayin lütfen. Sevgiler (explaining that he sending 
private messages and apologising for those) 
 
30. Frage von Yagmur62: bukadar insanin seni sevmesi seni bazen 
korkutuyor mu? Öpüldün 
 
31. Frage von EGELINAAA: Almanyada yasayan biz türk gelecegi 
icin...möchte er uns zum schluss noch was mit aufs weg geben... 
(Moderator Carlito) Tarkan ist gerade ein Sandwich ;-) 
 
30. (Gast TarkanGast) yo korkutmuyor. sevigden korkulurmu? 
agresif ve kötü niyetli yaklasimlar olmadikca ben halimden 
memnunum. 
 
31. (Gast TarkanGast) sabahtan beri birsey yemiyorum sizin icin. 
arada bir atirtirabilirim ona göre 
 
32. Soru tugce21: tarkan,ismini tasiyan yuksek bir okul,universite 
yaptirmayi dusunmezmisin, memleketinde 
 
33. Frage von tuba82: TARKAN saglik durumun nasil cok 
kosusturuyorsun ordan oraya? 
 
32. (Gast TarkanGast) evet birgün düsünüyorum 
 
34. Frage von xxMiSSxEKiMxx: nasil oldu wyclef jean'lan birlikte müzik 
yapma fikri geldi P.S tarkan seni cok seviyorum seit 14 jahren !!!  
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33. (Gast TarkanGast) tesekkür ederim sagligimla ilgilendigin icin 
cok sekersin ama gayet iyiyim. sagligimda yerinde 
 
Frage von CemDean: Afiyet olsun! Kilolarina Dikkat et! Taraftarlarin seni 
kiloli severmi acaba? :-) 
 
(Moderator Carlito) Achtung jetzt bitte die letzten 3 Fragen 
(Moderator Carlito) Tarkan muss weiter 
 
34. (Gast TarkanGast) wyclef ile ortak bir tanidigimiz vardi ve bu 
sayede tanistik ve teklifimi kabul etti cünkü sarkiyi cok sevdi. 
 
35. Frage von realTurk03: Tarkan herkesin bir sempatik duydugu futbol 
takimmi vardir veya renkler , seninki hangisi :) ? 
 
35. (Gast TarkanGast) en sevdigim renk mavi 
 
36. Frage von Babyb0yKaan: Tarkan, almanyada yasasan hangi sehirde 
yasamak isterdin ?? gelecekde baska sanatciyla duet varmi ?? 
 
37. Frage von 2PAC77: Tarkan abi hangi parcaya ikinci klibini cekmeyi 
düsünüyorsun?? 
 
36. (Gast TarkanGast) almaya´da yasicayak olursam berlin´de 
yasardim. gelecekte baska sanatcilarla sürprizlerim olabilir. 
 
37. (Gast TarkanGast) start the fire 
 
(Moderator Carlito) Vielen Dank an alle Tarkan rictet jetzt noch die 
letzten Worte an euch 
 
(Gast TarkanGast) maalesef zamanimiz doldu, simdi sandevic 
zamani :) insallah baska bir chatte yine bulusmak dilegiyle i love 
you beni izlemeye ve dinlemeye devam edin (a final message to 
everybody).  
(Gast TarkanGast) bye 
 
__________________________________________________________ 
Tarkan answered 37 questions, was speaking privately to others 
and the moderator kept allowing questions mainly in Turkish and 
German, from 35 people (a few often asked more than one question) 
out of almost 300 visitors. 


