DJ ACE - Biyografi
İlk günden bu yana efsane...

DJ ACE`in yaşamına baktığınızda, tek hayat çizgisine çok başarılar sığdırmış olduğunu ve bir cok insanin tatmak
ve ulaşmak istediği hedefleri görebilirsiniz.
Dünya çapında ünlü olan DJ ACEʼin hayatında kısa bir tura çıkmaya ne dersiniz?
1996 yılında Run DMC konserinde, fırtına gibi sahneye çıkarak, yeteneğiyle ve verdiği pozitif enerjisiyle, gelenleri
büyüledi. Bu da, onun, insanlar üzerindeki sihrini ispat etti… ACEʼin insanları bu derece büyüleyebilmesinin sırrı,
her zaman ne yapmak istediğini çok iyi bilmesi ve son trendleri, sürekli yorulmak nedir bilmeden, takip etmesinden
kaynaklanmakta. Bu İsviçre (Basel) vatandaşının, kariyerindeki büyük başarısını, şu 3 formülde toplayabiliriz:
bilgi + azim + kendine güven = DJ ACE.

Müziğe olan sonsuz tutkunluğu, onu her zaman yeni projeler yapmaya iterek daha da yaratici olmasını sağladı. DJ
ACE`in hayat felsefesi “Durduğunuzda düşersiniz“ cümlesinde saklı. Bu felsefeden yola çıkan DJ ACE, sürekli
yeni projelere ve ilklere imza atmaya devam etmekte. En son yapmış olduğu Fenerbahçe tezahüratı da bunun bir
göstergesi. Bu yapmış olduğu projeyle, Fenerbahçe Dergisi`nde, prodüktör DJ ACE, olarak yerini aldi.

DMC Şampiyonluğuna hedefli bir iş…..
1986 yılında DJ ACE ismiyle kariyerine başladı. 5 yıl sonra DMC Şampiyonası`nda ikinci oldu. Bu yarışma, DJ
ACE`in dönüm noktası oldu ve başarıları ardarda gelmeye devam etti. O sadece turntableʼın arkasındaki
mükemmel bir spinner değil, aynı zamanda hassas bir sezgi ile kendini çok çabuk geliştiren bir yetenek olduğunu
gösterdi. Kings Organisations`ı kurarak, İsviçre Hip Hop`una büyük katkıda bulunan DJ ACE, kısa bir sürede
İsviçre`de vazgeçilemeyen bir marka haline geldi. 90`lı yıllarda sadece İsviçre`de yer alan uluslararası bazı
klüplerde çalmak, artık ona, yetmemeye başladı. Bu bağlamda kendi mağazasını (ACE Recods`u) açmaya karar
verdi. ACE Records`da Hip Hop ile ilgili akla gelebilecek her türlü ekipman ve arşivi bulundurarak yine ilklerden
birini gerçekleştirdi. ACE Records`la çok yoğun ilgilenmesine rağmen, yine DJ ACE başarı kapısını çaldı ve
1996-1998 yılları arasında üstüste 3 kez DMC DJ şampiyonluğunu kazandı.

Brass Bandʼden Kelly Rowlandʼa ….
İsviçre`de üstüste yaşadıği başarılardan sonra, artık burada ACE için yapacak bir şey kalmamıştı. Başarılara
doymayan ACE, artık diğer ülkeleri keşfe çıkmaya karar verdi. Tam bu sırada, dünyaca ünlü efsane “AV8“ şirketi
tarafından bir kontrat teklifi aldı ve hiç tereddüt etmeden kabul etti. Bu teklifle DJ ACE avrupada, Amerika ile
kontrat yapan iki DJ`den biri olarak, tarihe geçmis oldu. Aynı yıl “Starsal 74“ adı altında, 2001 – 2007 yılları
arasında, albümlerini de çıkardığı markasını oluşturdu.
DJ ACEʼin uluslararası projelerinin yanı sıra, İsviçreʼde "Swiss Expo" projesine de çağırılarak, bu büyük
organizasyonda, "National Brass Band" ile birlikte performans gerçekleştirdiler.
Bu sırada uluslararası kariyeri de hızla ilerlemekteydi. DJ Tony Touch ile “Donʼt touch the ACE” adı altında bir mix
tape hazırladı. Fransaʼda ECN Radioʼda kendi yapmakta olduğu “The DJ ACE Show“ da çaldığında her gün
28.000 dinleyicisi olan bu program, çok yüksek ratingler aldı. Yine bu arada pek çok diğer sanatçıların yanısıra
Fatman Scoop ve Beenie Man ile de ortak çalışmalar da hazırladı. Üst üste gelen bu uluslararası başarıları, onun
Nike, Carhatt, Red Bull, Rane, Ortofon ve Montana gibi piyasasının prestijli ve önde gelen firmaları ile kontratlar

yapmasini sağladı. En sonunda, kendisine özel koleksiyonu olacak renkleri taşıyan “The Blue Ace“ boyamalı seri
üretim kutularının yapılmasına başlandı.
2005 yılında DJ ACE Hip Hop müzik endüstrisinin Mekkeʼsi olan New Yorkʼa yerleşmeye karar verdi. “New York
Style“ şovu ve başarısı kısa zamanda New Yorkʼtan İngiltereʼye, İsviçreʼden de Türkiyeʼye yayıldı. 2007 yılında
“Colombia Records“ ile yaptığı anlaşma ile de “Destinys Child“ ın Lead Singerʼı “Kelly Rowland“ la yapacakları pek
çok prodüksiyon ve mix tapeʼi başlatmış oldu. Bu başarılı çalışmalarından çok etkilenen “M.O.P“ grubu DJ ACE`i
konser turnesine davet etti.

Hala oyunun en başında …………
Bugün ACE İsviçreʼye geri dönmüş bulunuyor. Başarısı ve ünü uluslararası arenada sürmekte. En son
Fenerbahçe için hazırlamış olduğu çalışmalar, ACE`in başarılarının devam ettiğini gösteren en güzel örneklerden
biri.
DJ ACE bugün hala ilk başladığı günlerdeki müzik tutkusunu ve amatör isteğini kaybetmemiş, çok başarılı dünya
çapında bir profesyonel. Onun mottosu, hep kendini yenilemek, yeni projelere ve ilklere imza atmak. Bu da onu,
20 yıl da, 30 yıl da geçse, DJ ACE olarak, dünya çapındaki özel yerini hep saklı tutmaya devam edecektir.

