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Merhaba,

Onuncu sayımızla karşınızdayız. Evet, dönüp 
baktığımda ben de on sayının ne çabuk geçtiğine 
şaşırdım.

Bu ay Ankara ve 
İstanbul’da önemli 
bir ismin konseri var. 
Savatage’in efsanevi 
ismi Jon Oliva, grubu 
Jon Oliva’s Pain ile 
Ankara ve İstanbul’da 
birer konser vermek 
üzere ülkemize geli-
yor. Konserler 12 
Haziran akşamı An-
kara Dib Sahne’de, 
13 Haziran’da ise 
İstanbul Jolly Joker 
Balans’ta gerçekleştirilecek. Ankara konseri 
öncesinde Sakarya Caddesi İnkılap sokak 11/5 
adresinde bulunan Always Rock Bar’da imza ve 
tanışma organizasyonu yapılacak. Ankara kon-
serince ayrıca Ankaralı topluluk Dreamtone da 
ön grup olarak sahne alacak.

Bu ay gerçekleşecek bir festival haberi de çok 
uzaklardan, İsveç’ten. Avrupa’nın en büyük 
Rock-Metal festivallerinden biri olan Sweden 
Rock Fest’te ilk kez ülkemizden de bir toplu-
luk sahne alıyor bu sene. Ankaralı Southern 
Metal grubumuz Black Tooth, Sweden Rock 
Fest’in MySpace üzerinde gerçekleştirdiği oyla-
ma neticesinde açık ara farkla birinciliği elde 
ederek festivalde sahne almaya hak kazanmıştı 
geçtiğimiz aylarda. Heaven & Hell, ZZ Top, 
Twisted Sister, Europe, Uriah Heep gibi Rock 
tarihine ismi altın harfl erle yazılmış efsan-
evi topluluklarla aynı festivalde sahne alacak 
olan Black Tooth’a Siyah Beyaz Dergisi olarak 
başarılar diliyoruz.

Yaz festivalleri artarda headlinerlarını duy-
ururken, basın sponsorluğunu üstlendiğimiz 
Uni-Rock Festivali de oldukça ünlü isimlerle 
güçlü bir kadro sunuyor bu sene müzikseverl-
ere. 17-18-19 Temmuz tarihlerinde İstanbul Ma-
çka Küçükçiftlik Park’da konaklamasız olarak 

gerçekleş t i r i lecek 
olan festivalde bu sene 
Arch Enemy, Kreator, 
Amon Amarth, Para-
dise Lost ve Rotting 
Christ gibi dev gruplar 
yer alıyor. Detayları 
bu sayımızdaki Uni 
Rock Özel Dosyası’nda 
bulabilirsiniz. Ayrıca 
festivalin ağır isim-
lerinden, bu sayıdaki 
kapak konuğumuz 
Paradise Lost ile gü-

zel bir röportaj da bu özel dosya dahilinde si-
zleri bekliyor. İki sayı önce yayınladığımız Kre-
ator röportajını da bu sayıda Unirock dosyamız 
sebebiyle tekrar yayınlamayı uygun gördük, 
henüz okumamış olanlar için... Benim için bu 
yazın İstanbul’daki en önemli festivali olan 
Unirock’ta, kişisel favorilerimden Alman toplu-
luk One Bullet Left de sahne alıyor. Geçtiğimiz 
Ankara Rock Station Festivali’nde Türk seyircisi 
ile tanışan topluluk, Unirock’ın da sürpriz isim-
lerinden biri.

Bu yazın bir diğer önemli festivali de Antalya’da 
düzenleniyor. Napalm Death ve Mudhoney 
gruplarının headliner olduğu Wake Up Now 
Festivali, 25-26 Temmuz tarihlerinde Antalya 
Orpheus Calypso Beach’de gerçekleştirilecek. 
Bu festivalle ilgili detaylı bilgilere de gelecek 
sayıda yer vereceğiz.

Temmuz’da görüşmek üzere...

Selim VARIŞLI

IRONCLAD







Ayşenur Aksoy: Öncelikle sizi tebrik etmek istiyo-
rum. Formalite olduğundan değil, gerçekten bugü-
ne kadar dinlediğim en iyi konsept albümlerden biri-
ni, en iyi Türkçe sözlü albümlerden birini, en iyi yer-
li konsept albümü yaptığınız için. 
Güneş Duru: Teşekkürler, biz de sizi tebrik edelim. 
Nezaketten değil çok güzel bir dergi, arayüzü, ya-
zıları ile.

-  Öyle olmadığınızı iddia eden pek çok insan olması-
na rağmen itiraf edeyim ki bu albüme kadar sıradan 
bir gruptunuz benim için. Geriye dönüp baktığımda 
da müzikal olarak bir şeyler yapmış ama 21’de tam 
anlamıyla enerjisini, birikimini, hayal gücünü kul-
lanmış bir grup görüyorum. Sizin için 21 diğer al-
bümlere göre nasıl bir yerde? Bunu kaydederken ne-
ler hissettiniz ve şimdi cd’yi elinize aldığınızda ne-
ler hissediyorsunuz?

AYŞE NURAYŞE NUR



- Bunu kaydederken albümün kısa sürede algılanama-
yacağının fazlasıyla farkındaydık. Ama bu bizim 4. al-
bümümüzdü. Her albümde sound olarak yenilendik, 
her geçen sene daha yeni ve özgün olmaya gayret et-
tik. Bu bizim için bir rutin değil; bir albüm çıkar, kon-
serler yap, yine stüdyoya kapan ve yine bir albüm çı-
kar. O yüzden bu albümle beraber uzun soluklu bir ça-
lışma içinde bulduk kendimizi bir yıl konser vermeyi 
bıraktık. Tüm teklifl ere kulaklarımızı tıkadık, basınla 
zaten mesafeliyizdir bunu bir süre görüşmeyelim di-
yecek kadar ileri götürdük. Tamamen içimize kapan-
dık. 21’in böyle bir sürece ihtiyacı vardı. Yaparken 
çok yoğun hissettik, uzadıkça yoğunlaştık. Ekiptekiler 
gaza gelip Türk müzik tarihini değiştirecek bir albüm 
yapıyorsunuz dediler durdular, bu ülkede böyle bir ge-
lenek ve müzik tarihi olduğuna dair iyimser inançlara 
sahip olmadığımızdan güldük geçtik elbette. Miksler 
sırasında Erim (Arkman) Grammy’ye gidiyoruz dedi, o 
sırada inanıyordu buna. Demek ki güzel bir iş yapmı-
şız. Kimin nasıl algılayacağı, bu ülkenin müzikal algı-
sında nasıl yer bulacağına dair akıl yormak nafi le. 
CD’yi elimize aldığımızda önce kendimizdeki büyük 
değişimi somut olarak gördük, sonra dinleyiciye bu 
değişimi kendi dünyalarına taşıyabilecekleri bir anah-
tarı; 21’i armağan ettiğimizi düşündük.  

- Bestelerin üzerine söz yazdığınızı zannetmiyorum. 
Ya da tem tersi de mümkün değil sanki. Daha ziya-

de söz yazımı ve bestelerin yapım süreci iç içe geç-
miş gibi ki bu da albümün bütünlüğünün en özel kıs-
mı bana göre. Şarkıların yazım sürecinde nasıl bir yol 
izlediniz?
- Genelde sözler önceden yazılır diyemeyiz. Şarkıya 
göre değişir bazen beraber, bazen biri bir diğerinden 
öncedir. Bu albümün özelliği sözlerden oluşan bir ki-
tap ya da sözsüz bir müzikten oluşan cd ortaya koy-
muş olsaydık inanın ikisi de aynı hisleri, episode ge-
çişlerini hissettirecektir. Bir araya gelince de ayrılmaz 
bütün bir kimliği var 21’in. 
Herkesin birikmiş bir şeyleri vardı, denedik, sonra 
stüdyoya kapandık yeni şeyler çıktı. 

- 21 konseptini ince ince işlediğiniz verdiğiniz demeç-
lerden de, şarkılardan da anlaşılıyor. Anne rahminden 
çıkışından kalp atışlarının duruşuna dek bir karakte-
ri dinliyoruz. Peki bu kadar gerçek, hepimizden bir 
hikâyenin kahramanına neden gerçek bir isim verme-
diniz?
- Çünkü o bir rakam taşıyor üzerinde, her birimiz gibi. 
Dünyaya geliyor, nereye, nasıl bir çevreye, nasıl bir 
varlık dünyasına geleceğini bilmeden. Sıradan, ama 
düşlerinde kahraman biri. Bilgeliğe ulaşmaya dair bir 
inancı var nereden getirdiğini bilmediği.  Bir isim ona 
bir kimlik, cinsiyet, milliyet verecekti. Biz ona daha 
özgür ve sıradan bir isim verdik, 21. 

-  21 karakteri geçiş dönemlerinden birinde, masal 
dinlerken kendini kahraman görmeye başlıyor ve dün-
yayı anlamaya çalışıyor. Aşık olmasıyla birden sorduğu 
tüm sorular kesiliyor. “Kaçıp evden uzaklara şehre ba-
kalım aylak aylak” dediği Sancho Panza mı?
- Falan fi lan’da da hatta bizim daha ilk albümümüz-
le birlikte redd’in dilinde büyük harfl erle yazılan MO-
DERN eleştirisi var. Bizi sınırlandıran her türlü kuşat-
malara, güvensizliklere, içinde bulunduğumuz med-
ya, magazin, pop kültürüne, teknolojiye, özel haya-
tımızın bir parçası olan telefon dinlemelerine gibi. 
Oysa bütün bunlardan uzak bir tepeye oturup kendi 
sonunu biçen dünyaya aylak aylak bakmaktan başka 
yapacak bir şey yoktur. Bunu diyen Don Kişot’un ken-
disi. Kitaplarını, her şeyini yakarak başladığı yolculu-

ğa ve manifestosuna bir ithaftır. 

- Albüm kapağını kim tasarladı? Şarkı sözleri, besteler, 
düzenleme, prodüksiyon her şey harika. Ama kapak 
yine şahsi fi krimce bu güzel bütünlüğü tam olarak ta-
şıyamamış. Siz bunu gerçekten beğenmişsiniz ki kul-
lanıyorsunuz ama sanki bu enfes konsepte gerçekten 
yakışabilecek, aynı fi kri sembolize edecek çok daha 
iyi bir tasarım olabilirdi. 
- Tasarım arkadaşımız Adnan Elmasoğlu’na ait. Çok 
önemli biridir kendisi onunla çalışmak bir şanstı onca 
işi arasında. Biz çok sevdik konseptin tamamlayıcı 
elemanlarından biri bu kartonet, heyecan verici. 

- Bulutsuzluk Özlemi’nin 20.yılı nedeniyle yapılan et-



kinlikte sahneye Otomatik Portakal fi lmini anımsata-
cak kıyafetlerle çıkmıştınız. 21’in de konsept bir al-
büm olduğunu ve her parçanın da aslında bütüne bağlı 
olduğunu düşünerek yeni konserlerde, konsepte bağlı 
olarak görsel anlamda da izleyiciyi doyuracak herhan-
gi bir şov düşünüyor musunuz?
- Düşünüyoruz, bu konuda da epey yol aldık. Ama he-
nüz biraz daha zamanı var. Önce albüm iyice tanınma-
lı, ne anlattığımız ve şarkıların sözleri az çok bilinme-
li. Dinleyici de bunun bir parçası çünkü. 

- Sahnenizi bir kez kanlı canlı görebildim ama röpor-
taj nedeniyle nette dolaşan hemen hemen tüm vide-
olarınızı izledim. Ve kesinlikle eminim ki sahnedeki 
REDD ne yaptığının gayet bilincinde. Sanki orada doğ-
muşsunuz gibi hepiniz çok rahatsınız ve enstrümanla-
rınıza da hâkimsiniz. Bunun sırrı nedir? Sahneden ka-
labalığa baktığınızda Bruce Dickinson edasında alan-
daki insanları baş parmağınız kadar küçültmek mi, 
kendine güven mi, dinleyicilerle olan samimiyet mi? 
Hepsi mi?
- Biz mesafeli gibi gösterilen bir grubuz. Gösterilen 

diyorum çünkü biz kendimizi öyle göstermemek konu-
sunda gayretliyiz. Sahnede hiç mesafeli değiliz, kim-
seyi küçük görmeyiz, ya da yükselerek insanların kü-
çülmesini izleyecek akbabalardan değiliz. Redd sah-
nede rahat bir grup, 15 yıldır beraber çalıyoruz, ora-
da doğmadıysak bile orada büyüdük. Bir de evet, 
“bizi anlayan birileri var ve burada tam karşımızda-
lar” hissi çok güzel, tüm enerjimizi besliyor dinleyi-
cimiz. Bruce Dickinson’la tek ortak yanımız uçak kul-
lanmak.

- Genel olarak şarkılarınızın sözlerine dikkat ettiği-
mizde, ikiyüzlü bir tavır olan ilişki yumağının iki ucu-
nu dile getirmekten ziyade, tüm samimiyetinizle tek 
pencereden konuşuyorsunuz. “Kadınları anlayan er-
kekler” den gına geldiği şu günlerde, bir kadın ola-
rak, erkek şarkıları dinlemek bana çok daha gerçek-
çi geliyor. Bu konuda gelip sitem eden oluyor mu hiç?
- Oluyor galiba bazıları bize bunlar sanki kadın elin-
den çıkma sözler demişti önceki albümlerde. Bu al-
büm içinde 21 için erkek dediler, vicdani redd’e takıl-
dılar, askerlik vesaire… oysa kadın erkek tüm bu sü-

reçlerin ya öznesi ya da tanığı. O yüzden özellikle bir 
cinsiyete rezerve edilmiş müzik yapmıyoruz. 

- Kurzweil endorser’ı seçilen çok yetenekli bir adam 
da var grubunuzda. Başka isimlerle başka projelerde 
de çalıştı ama ben İlke’nin bu konuda solo çalışmala-
rı olup olmadığı sormak istiyorum. 
- İlke’de doğuştan gelen bir yetenek var galiba bu en-
dorser da onun bir ödülü. Yavuz Çetin’in bir albümün-
de çalmıştı. Redd’den bu yana herhangi bir solo çalış-
ması yok. Grupta kimsenin böyle bir eğilimi yok aslın-

da. Belki olur gelecekte, kim bilir?
- “Öperler” şarkısına çektiğiniz video klip geçmişte 
sansüre uğramıştı. Göbekten yenen zeytin durumun-
dan daha “edepsiz” de sayılmazdı ama uzun zamandır 
gündemden düşmeyen bir konu sansür. Hele de içine 
girilen küçük kaygan deliklerin dile gelişinin cesaret 
sayıldığı günümüzde sizinki çok daha büyük cesaretti. 
Bilmek istediğim klip yayına girmeden önce sansür ih-
timalini düşünmüş müydünüz? 
- Sizin sorunuz da cesur… Hayır düşünmedik hiç. Klip 
sansür yemedi aslında gecikti bir süre. Çünkü Fatih 



Akın bir Sezen Aksu klibi çekmişti bizden hemen son-
ra. Tesadüf ama yine bir otel odası ve kızlar vardı 
klipte. Müzik kanalları da o videoyu seçtiler, benze-
yen iki videoyu aynı zamanda döndürmek istemediler. 

- Hemen her röportajda Vicdani Redd şarkısıyla ilgi-
li sorular gelmiş. Şarkının sadece askerlikle ilgili ol-
madığını da bunlardan öğrendik. Hatta sizlerin olgun 
yaşlarda askere gidip geldiğiniz için bu durumdan çok 
etkilenmediğinizi de biliyoruz. Profesyonel askerliğe 
geçilecek vaatleri verilirken askerliği yapma süresinin 
standartlaşacağı (hepsinin uzun dönem olacağı) ha-
beri geldi geçenlerde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
- Kafamız karışık, pek gerçekçi bulmadık bunu. Uy-

gulaması zor bir durum. Bazı insanlar üniversite oku-
yamıyor, hatta ilkokul bile okumamış, okuma yaz-
ma bilmeyen asker arkadaşlarımız oldu 21. Yüzyılda 
bile. Bunu mesele edeceğimize herkesi askere alma-
ya çalışıyoruz, ayrımcılık yapmamak güzel biri üniver-
site okuyamadığı için okumuş olanın üç misli hayat-
tan uzak kalıyor. Bir düzenleme gerekli, ama bu bü-
yük sosyal eşitsizliği sadece askeri üniforma için de-
ğil, hayatın her yerinde ele alınmalı. 

- Suya sabuna dokunan bir grupsunuz ve tepkinizi ver-
mekten de çekinmiyorsunuz. Peki genel anlamda si-
yaset müzik (hatta sanat) içerisinde ne kadar var ol-
malıdır? Dinleyici olarak faşist bir grubun propagan-

dasını yaptığı bir şarkıyı sadece müziğine bakarak 
değerlendirebilir misiniz? Ya da müzisyen olarak 
vatan millet Sakarya nidaları atan bir grupla aynı 
sahneyi paylaşır mısınız?
- Sanat siyasetin içinde tadında var olmalı, ama is-
tediğinde sesini sonuna kadar açacağının bilinciy-
le. Leo Ferre’nin bir sözü vardır “mikrofon bir si-
lahtır adamı öldürür” bu nedenle mikrofondan çı-
ğırtkanlık yapmak, bir ideolojiyi yaymaya çalış-
mak tehlikeli bir oyundur. Redd olarak faşist, ik-
tidar yanlısı, hocacı bir grupla; bir yere fazlasıyla 

ait, bundan beslenen bir grup ya da kişiyle aynı at-
mosferi solumayız. Vatan, millet Sakarya’nın kıva-
mı önemli. Çoğu zaman yanlışları da olsa güzel bir 
ülke, içinde güzel ve farklı insanlar yaşıyor. Her-
kesin özgürlüğüne saygı duyan, Kürt, Çerkez, Er-
meni, Ateist, İnançlı  ayrımı yapmayan demokra-
tik ve doğru olan sevme biçimlerine diyecek sözü-
müz yok. 
“Ya sev ya terk et”; “ya dinle ya da sağır ol” de-
mek bizim için aynı. Faşizan, her türlü ayrımcılık 
ise tahammül sınırlarımızdan uzak. 



AYŞE NURAYŞE NUR



Klasik, nereden bağlayacağım belli olmayan bir yazıya 
daha hoş geldiniz diyorum. Bu ayki asıl konumuz Hor-
rorpops iken, kafa karıştırıcı ve de bilgilendirici konu-
muz The Plasmatics ve de onun frontwoman’i Wendy O. 
Williams. Wendy, bir punk grubunda söylemeye başla-
madan önce TV programlarında bi tarafl arından pinpon 
topu fırlatan bir kadınken şarkı söylemeye başladığında 
sahnelerin kraliçesi konumuna gelir. Sahnede kimi za-
man üstsüz, kimi zaman bikiniyle, kimi zamanda sadece 
göğüs uçlarında siyah bantlarla oradan oraya koşturur. 
Punk rock için biçilmiş kaftandır, kirli ve de müziğine ga-
yet uyumlu bir sesi vardır, eline mikrofonu aldığı anda 
tam olarak kendini kaybetmektedir. Yine sahnede ara-
ba kundaklar, teknolojik aletleri balyozla unufak eder. 
Motörhead’le olan turneleri boyunca Lemmy’yle kuliste 
sürekli tavla oynarlar. (!) Dahası bunu kimi zaman sah-
neye de taşırlar. 6 Nisan 1998’de kendini silahla vurur ve 
49 yaşında ölür. 

Gelelim Horrorpops ve de onun frontwoman’i Patricia’ya. 
Patricia belki Wendy kadar zayıf ve de modelimsi bir vü-
cuda sahip değildir ama ondan daha dişidir. Onun kadar 
çıplak değildir ama gayet çekicidir. Onun olduğu kadar 
anarşist de değildir ama en azından Boat To Boat şarkı-
sını yazmıştır…

Horrorpops’tan bahsetmek için öncelikle 
Nekromantix’ten bahsetmek gerekir. Nekromantix 90’la-
rın başından bu yana aktif olan önemli psychobilly grup-
larındandır. Grubun kurucusu Kim Nekroman her psycho-
billy grubunda olduğu üzere kontrbas çalmakta, ayrıca 
şarkı da söylemektedir. Grup çok güzel albümler yapar 
ama dedikodulara göre Nekroman’ın bir festivalde tanış-
tığı Patricia ile biraz daha yavaş, biraz daha kitlesel bir 
müzik icra etmek üzere kurduğu grup Horrorpops da tah-
min ettiği ilgiyi görür. Nekromantix’in en bilinen özelli-
ği de kullandıkları tabut şeklindeki kontrbastır. Karışık-
lığa meyil vermemek için en baştan bunu açıklamalıyım 
ki Horrorpops bir psychobilly grubu değildir. İlla ki bir 

tanım isterseniz rockabilly ile punk rock karışımı diye-
biliriz. Sahneye de dansçı ve de fi ziği güzel iki kız ekle-
nir. Nekroman’ın tüm o çirkin karizması geri planda kalır, 
kontrbas ve vokale balıketli abla Patricia geçer. Ki ger-
çekten etkileyici, güzel bir ses sahiptir kendisi.  Ve din-
lemesi keyifl i ama müzikal anlamda orijinal olmayan üç 
albüm kaydederler. Tüm arakları bir yana son albüme 
adını veren ‘Kiss Kiss Kill Kill’ şarkısının, iki albüm kay-
dedip dağılan gothic rock grubu Revenge Of Nephthys’in 
“Demonstration” albümündeki ‘Senseless’ şarkısından 
birebir çalınmış olması, muhtemelen dikkatli kulaklar-
dan kaçmamıştır. Kaçmışsa da bulun iki şarkıyı ve kıyas-
layın.

Genel olarak eğlenceli sözler yazan grubun özellikle az 
önce de bahsettiğim Boat to Boat şarkısından da bah-
setmek gerek. 2007 yılında Danimarka’da uzun bir süre 
basından düşmeyen olaylar olmuştu. Özellikle punkların 
ikamet ettiği gençlik evi işgal evine dönüşmüştü. 80’li 
yıllarda devletin kendi eliyle verdiği evi, yine devletin 
ta kendisi yıkmak istemiş, insanlar da buna tepki göster-
mişti. Yüzlerce insan gözaltına alınmış, dünyanın dört bir 
yanından da bu eyleme destek olmak için Danimarka’ya 
gidenler olmuştu. Sonuç olarak ev yıkılmış ama ev sahip-
leri de bir başka yere taşınmışlardı. İşte 2008 yılında çı-
kan Kiss Kiss Kill Kill albümünün Boat To Boat şarkısında 
bu evden, yıkım sebebiyle polisle çatışmaya giren genç-
lerden bahsedilir. Şarkıya güzel bir de klip çekilir. Hatta 
keşke hep bu şekilde şarkılar yapsalar da hem eğlensek 
hem eşlik ettiğimiz sözlerden dolayı mutlu olsak diye de 
düşünülür.

Sonuç olarak müzikal anlamda bir deha beklemeyiniz 
ama eğlenceyi garanti eden bu gruba şöyle bir göz atı-
nız. 

Saygılarımla.

http://www.myspace.com/thehorrorpops



Benim için Hayko hakkında yazmak aslında 
oldukça zor, bu konuda sanırım pek objektif 
olamıyorum. Hayatımın en bunalım günlerini 
Hayko Cepkin’e olan platonik aşkım ile aştım 
da diyebilirim, neyse sadede gelelim; neden 
seviyoruz Hayko Cepkin’i?

Yıllar önce bir arkadaşım bana Hayko Cepkin diye 
birisi var dinledin mi demişti “hadi len” demiştim. 
Bundan 4 sene önce ilk adını duyduğumda “İsma-
il YK” gibi birşey sanmıştım, nereden bileyim yıllar 
sonra aşık olacağımı adama :) Demek ki geleceği gö-
rebilen insanlar da varmış ve ben bunlardan birisi de-
ğilmişim. Ne yalan söyleyim, ilk albüm bana feci ara-
besk gelmişti o dönemlerde, pek dinlememiştim. As-
lında arada çok damardan arabesk de dinlerim ama 
sarmamıştı demek, az önce bir baktım internet say-
fasına, 2006 yılında bir çok defa Ankara’da da kon-
serleri olmuş, hatta ODTÜ’ye bile gelmiş de o zaman 
pek önemsememişiz. Geçenlerde ODTÜ şenliklerin-
de gittiğim konserinde kendisi de bunu “ikinci kon-
ser ilkine göre çok farklı oldu” şeklinde ifade etti. 
Yine de ilk albümü “Sakin Olman Lazım” ile de bir 

fark yaratmıştır kendisi, o albümden bir kaç parçayı 
arada sırada dinlerim (mesela ‘Son Kez’ muhteşem). 
Tabi bunda benim suçum yok, hatta Hayko’nun da 
suçu yok, herkesin bildiği gibi ev ortamında (Selim’e 
göre dolabın içinde) yapılan amatör kayıtlar albüm 
olursa biz de pek tanıyamayız kendisini o dönemler-
de. Ama 2007 yılında çıkarttığı ikinci albümü “Tanış-
ma Bitti” (büyük bi kısmı ev kaydı olduğu halde) beni 
benden almıştır.  Sarışın imajını bu albüm ile değiş-
tirmesi de isabet olmuştur, şimdi hastasıyım saçların. 
Neyse, ikinci albüm bana göre muhteşemdir, milyon 
defa dinlemişimdir heralde, parçaların sözleri, dozu 
iyi tutturulmuş brutal vokalleri, fi ziksel görüntüsü, 
sahne performansı, kısacası herşeyiyle… Zaten sah-
nede izlemek lazım Hayko’yu, o nasıl üstün bir insan-
dır, artık gide gele ezberledim tüm tiyatroyu, önce 

DENİZ ERATAKDENİZ ERATAK



Hayko’nun sesinden sahne almaya son 5 da-
kika, insanlar çıldırır, son 1 dakika, grup ge-
lir ve yerini alır, Hayko’nun özel mikrofonu 
gelir sahneye, hani şu boya fışkırtan pahalı 
olduğunu düşündüğümüz mikrofon (kardeşi-
min en güldüğü an) ve Hayko… Sahnede çok 
da konuşmuyor adam, bir selam, bir hoşça-
kal, bununla ilgili olarak da bir röportajında 
özellikle konuşmadığını, insanlar fazla teza-
hürat yaptığında utandığını söylemişti, böyle 
de mütevazi bir insan kendisi. Çok gittik kon-
serlerine, komiktir, iç çamaşırı atanlar, sah-
neye çıkıp öpmeye kalkanlar, sanırsın Ricky 
Martin sahnede :) Ama alakası yok onun, mü-
zik yapmak için doğmuş insan, bambaşka di-
yarlara gidiyor, müziğinden başka hiç birşe-
yin farkında değil gibi…

Aslında benim gibi hastası olanların yanısıra 
bazı insanların eleştirdiği de aşikar kendisini, 
kimisi sesini, vokalini beğenmez, kimi tipini, 
kimisi de müziğin içerisindeki arabesk öğe-
leri… Tabi herkes beğenecek diye birşey yok 
ama kabul etmek gerekir, Türk müzik piyasa-
sında devrim yapmıştır, kolay değildir böyle 
bir ticari kaygıdan uzak müzikle ve aynı za-
manda böyle aykırı bir tiple insanların gön-
lünde taht kurmak. Hele de bu devirde… Bu 
nedenlerle herkes tarafından sevilmese bile  
saygı duyulması gerekir diye düşünüyorum. 

Hayko her zaman bana çok takdir edilesi bir 
insan olarak görünmüştür. Müziğini, tarzını, 
insanların yönlendirmesiyle değil de kendisi 
için yaptığını zaten her fırsatta dile getiri-
yor. Yani aslında kendisi için değil de, ken-
di sevdiği gibi dersek daha doğru olacak sa-
nırım.    Hayatını ilk okuduğumda çok duygu-
landım ve gerçekten çok ilgimi çekti, “ne ka-
dar güçlü bir insan, baş kaldıran, yılmayan 
birisi” demiştim. Aslında toplumda çoktur, 
aileler bir şekilde yönlendirir insanları ve ço-
ğumuz sevdiğimizi, yapmak istediğimizi pek 
gerçekleştiremeyiz şu kısacık hayatta. Bu ko-
nuda Hayko’nun insana güç veren bir yanı da 
var doğrusu, dedim ya objektif olamıyorum, 
tanıdığım haliyle çok seviyorum kendisini :)

Yalnız Hayko ile  ilgili bir hayal kırıklığım var-
dır, söyleyemeden geçemeyeceğim, o da şu 
Türk sinemasının en kötü fi lmlerinden birisi 
olan ve Hayko’ya rağmen 20 dakikadan fazla 
tahammül edemediğim “Çocuk” fi lmidir. Kos-
koca Hayko Cepkin, neden öyle abuk bir rol-
de, öyle abuk bir fi lmde oynamıştır, bir türlü 
anlamamışımdır.

Bütün bunların yanında inanılmaz sempatik, 



konuşmasını bilen, ekranlarda saçmalamayan biri-
si. Annem bile “ne kadar efendi çocuk” diyor, ilginç 
aslında o tipe bu efendilik değil mi? Bir de çok kı-
zıyorum, bir “yerli Marilyn Manson” lafı her yerde, 
ne alakası var ağabeycim? Tamam Manson’u sevmi-
yor değilim ama Hayko ile alakası yok bence...

Mütevazi demişken, şunu da eklemeden geçeme-
yeceğim, düğün salonlarında kötü ses sistemleri ve 
kötü ortama bile aldırmadan konserlerini gerçek-
leştirmiştir zamanında. Yurdum müzisyenlerinin 
çoğunda olan yüksek ego kendisinde gerçekten yok 
gibi, “rock’çıdır cooldur” havaları yok, bayılıyorum 
o yönüne, açıyorsun televizyonu, kadın program-
larında da görebilirsin büyük bir bilgelikle yorum-
larını, hani nev-i şahsına münhasır derler ya, ay-
nen öyle birisi bu Hayko. Hatta insana sanki 40 yıl-
lık kanka hissini veriyor, birisi kötü birşey dediğin-
de direk bir koruma moduna geçiyorum. Ha bir de 
Beşiktaşlı, belki de bizim evin çocuğu hissini veren 
unsuırlardan birisi de budur benim için. Sağlam bir 
Beşiktaş taraftarı olarak Çarşı tayfasından olmasını 
da takdirle karşılıyorum, diyorum ya bir tarafı kalk-
mış süper starım havasından çok bizlerden birisi, o 
kadar suni makyajına, horoz gibi dikilmiş, üstüne 
mavi kaynak eklenmiş saçlarına, renkli görüntüsü-

ne rağmen, çok doğal bir adam yahu, her röporta-
jını dinlediğimde, okuduğunda tekrardan bir bağla-
nıyorum, nüktedanlığı, hazır cevaplığı, karşıda laf 
sokmaya çalışanı kıvrak zekası ile alt etmesi falan 
ayrı bir güzel. 

İlginç birşey de var, bunu genelde imaj düşkünü 
kızlardan çok duyuyorum; “ben Hayko’dan çok kor-
kuyorum, ay çok korkunç”. E abicim kişiden kor-
kulması da bir yere kadar iyidir :) Zaten isteni-
len de budur belki, öyle değil mi? (Editörün notu: 
Hayko’dan korkanlar son 4-5 senedir Bülent Ersoy’u 
hiç mi görmediler ekranda merak ediyorum.)

Bir de müziği dinletiyor be adam, hayatta Teo-
man dinlemem mesela normalde. Nedense onun 
ağır duygu yüklü parçaları bana öfff dedirtiyor ama 
Hayko’dan bir Teoman müziği dinlemek bile güzel, 
bilindiği üzere Teoman’ın şarkıları başka kişiler ta-
rafından yorumlanmıştı. ‘Gökdelenler’ isimli par-
çayı Hayko yorumundan dinlemenizi tavsiye ede-
rim.

Üçüncü albümünün de yolda olduğunu duydum hat-
ta, 2009 yılı sonu, 2010 yılı başı gibi çıkacakmış, 
merakla, heyecanla, dört gözle bekliyoruz.
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İzmir’den başlayan yolculuğuna 
şu sıralar İstanbul’un karmaşa-
sında devam eden Model, albüm 
çalışmasını bitirmiş bulunuyor ve 
bizlere leziz bir perili sirk sunuyor. 
Tarzıyla ilgimi oldukça çeken grupla 
tanışmam, sıcaklıklarını daha çok be-
nimsememi sağladı. Şarkılarındaki sa-
mimiyet kendilerinde de öylesine ko-
caman -bulunuyor- ki, görüşmemiz rö-
portajdan sıcak bir sohbete dönüşüver-
di. Bu ay Siyah Beyaz’da onlara yer ver-
me fi krim de buradan ortaya çıktı.

Son zamanlarda piyasaya çıkan bir çok yerli 
grubun sanki ortak çabası haline gelmişçesi-
ne, ve benim bir türlü anlamadığım, “bir şey 
anlatamama problemi” Model albümünde ney-
se ki yer almıyor. Güzel bir hikâye... Her biri-
mizin içinden bir parça kıpraştıran enerjik şarkı-
lar... Bir o kadar da güçlü, gizli söylemler...

Grup hakkında biraz teorik bilgi vererek sizleri sı-
kacağım ancak sanıyorum ki bir çoğunuzun ismini ilk 
kez duyduğu bu grup hakkında biraz fi kir sahibi olmak 
iyi olacaktır. Model yolculuğu 2005 yılının Eylül ayında, 
sonbaharın o yoğun kasvetine nispet yaparcasına “A due 
Carmen” adıyla kurulmuş. Çeşitli eleman değişikliklerinin ar-
dından nihayet 2007’nin Ağustos ayında Serkan ve Fatma’nın katı-
lımıyla şimdiki Model hallerini almış bulunuyor. 2007’nin yaz sıcakla-
rından bu yana çeşitli başarılara imza atmış ancak bunları burada ya-
zıp sizleri daha fazla sıkmak gibi bir amacım olmadığımdan, daha detay-
lı bilgileri grubun internet sitesinden okumanızı tavsiye eder, yazıma de-
vam ederim.

http://www.modelband.com

Gelelim Perili Sirk’e. Perili Sirk albümden ziyade büyükçe bir 
demo görünümünde. Albümde giriş melodisi ile beraber 6 parça 
yer almakta. Bu parçalardan bir tanesi de hemen hemen hepi-
mizin bildiği “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş”... Kendileri bir co-
ver parçasıyla anılmaktan her ne kadar hoşlanmasa da ben 
cover’a bayıldım bu yüzden de değinmeden geçemeye-
ceğim. Albümün çıkış parçası ise “Olmaz”. Şarkının is-
mini ilk öğrendiğimde milyarlarca olmaz zihnimde 
yankılandı durdu. Şarkıyı dinledikten sonra ise 
kendimi günler boyu olmaz diye mırıldanır-
ken buldum. Bu çocuklar, zihne kazıma işi-
ni pek iyi yapıyorlar, aman dikkat! Ben-
den söylemesi. Albümdeki diğer parça-
lardan söz edecek olursak:

Ego Dağları: Hakkında fazla bir şey 
yazmayacağım. Ben kendi yazıla-
rımda her zaman başlığa önem ve-
ren biri olduğumdan ve hikâyeyle 
alakasız da olsa başlığın okuyucu-
yu yönlendirdiğini düşündüğüm-
den Ego Dağları benim için önem-
li bir parça. 



Olmaz: Kendisiyle daha önceden tanışık olduğunuzdan burada tanıtımını 
yapmıyorum. Ama sabırsızlıkla kliplerini bekliyorum demeden de geç-
miyorum.

Bu Matem Dolu Cennet: Gene ego dağlarında belirttiğim gibi ismen 
beni vuran bu parçanın sözleri de bir ayrı güzel: Sözlere grubun in-
ternet sitesinden ulaşabilir ve tüm parçaların sözlerini de buradan 
edinebilirsiniz.

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: Albümdeki tek cover parçası olan Bak Bir 
Varmış Bir Yokmuş hoşuma gitti. Güzel bir cover olmuş. Başarılı bir ça-
lışma. Eh bir cover parçası için fazla söze gerek yok.
Ellerinde Ellerim: Bu parçayla alakalı sadece şunu yazacağım: Ve bu-
gün sevgilim, teşekkür ederim. Çünkü ceplerimden çıktı artık ellerim... 
Yok, kimse anlamaz beni...

Kendileri bu aralar taşınma telaşesinde olduklarından oldukça bitap 
düşmüş olsalar da beni kırmayarak röportaj teklifi me olumlu cevap ver-
diler. Şimdi hem Model hakkında daha fazla bilgi edineceğimiz hemde 
bilinen röportaj formatından biraz uzaklaşarak Perili Sirk’in kapılarından 
içeri biraz tedirgin, biraz ürkek ama merakımıza yenilerek delicesine bir is-
tekle adım atıyoruz. Buyrun siz de içeri, sıradaki sizsiniz: 

Öncelikle Model’i tanıyalım:

Fatma Turgut: Vokal 
Okan Işık: Gitar 
Serkan Gürüzümcü: Gitar 
Can Temiz: Bas Gitar 
Aşkın Çolak: Davul/Perküsyon

Begüm: Model hakkında internette okuduklarımızdan yola çı-
karak ilk sorumu sizlere sunuyorum. İstanbul maceranız na-
sıl başladı?
Model: İlk olarak her şey Roxy ile başladı. İstanbul’la ilk 
randevu :) Aslında bugün grupta olan biten ve bugün-
kü Model’i şekillendiren herşeyin de temellerinin atıldı-
ğı günlerdi onlar. Roxy öncesi Serkan gruba girmiş çık-
mış, grubun tarzı değişmiş, bunun temsili olarak elle-
rinde ellerim bestelenmiş, ve o dönem grupta olmayan 
Fatma da bizi izlemek için bizimle beraber İstanbul’a 
gelmişti. Yani kısacası grup için o dönem hikayede-
ki bütün donelerin tek tek toparlanmaya başladığı bir 
dönemdi diyebiliriz. Sonra ziyaretler sıklaştı. Ödüller 
gelindi alındı başka yarışmalar oldu onun ödülleri ge-
lindi alındı, fotoğraf çekimleri, televizyon program-
ları vs vs... :) Nihayet en sonunda bütün bu gidiş ge-
lişlerle İstanbul’a alıştık. Ve bu kez albüm için yola 
koyulduk. Bir kaç kişi ile görüştük ama pek olum-
lu bir tepki alamadık. İzmir’e dönmeden önce-
ki son günümüzdü. Bir arkadaşımız bizi GNL’e gö-
türdü ve Emrah’la tanıştırdı. Biz de GNL’in adını 
duymuşuz ama diyoruz ki Sertab Erener’in, Demir 
Demirkan’ın, Nil Karaibrahimgil’in menajerlik şirketi 
ne yapsın bizi :) Herhalde başka bir yerlere yönlendire-
cektir diye bekliyorduk. Her neyse ertesi güne randevu 
verdi. Biz de biletleri bir gün daha ertelettik. Ertesi gün 
geldiğimizde Emrah demomuzu dinlemişti ve bütün gün 
GNL’in toplantı odasında müziğimizi ne kadar beğendi-
ğinden ve beraber nasıl projeler gerçekleştirebileceği-



mizden bahsetti. Bayıla bayıla dinledik biz de çünkü adam teker hayallerimizi anlatıyor-
du:) Bilmiyorduk ki önümüzdeki 6 ay boyunca o oda bizim kariyerimizi hepberaber 

ilmek ilmek dokuyacağımız toplantı salonuydu. Herneyse sağolsun ne vaadettiyse 
ne planladıysa tek tek gerçekleştirdi hepsini. o görüşmeden 3 ay sonra da toplayın 
tasınızı tarağınızı İstanbul’a geliyorsunuz dedi. Biz de 6 Ocak sabahı İstanbul’a in-
miş bulunduk ve İstanbul macerası resmi olarak böylelikle başlamış oldu.

- İstanbul’a ilk geldiğinizde biraz tedirginmişsiniz. İlk sahne performansınız nasıl 
geçti? Umduğunuz gibi miydi yoksa beklentilerinizin altında bir gece miydi?
- Tabi İzmir’de evimizi barkımızı, ailemizi, okullarımızı bırakıp ikişer bavulla 
İstanbul’a geldik. Tabii ki tedirginlik vardı. Ve burda başta Emrah olmak üzere bir 
sürü insana karşı sorumluluklarımız vardı ve bunların da başında 19 Ocak’taki Ba-
lans konseri geliyordu. Ki dikkatinizi çekerim İstanbul’a ayağımızı bastığımız tari-
hin iki hafta sonrası. Neyse sıkı bir şekilde hazırlandık konsere. Zaten arkadaşları-
mız, yakınlarımız vardı çoğunlukla. gerçi sonradan müziğin sesini duyan geldi :) Ya 
sahnede her zamanki gibi oldukça enerjik ve parlaktık ama takdir edersiniz ki ger-
ginlik ve stres doruktaydı. Yani buraya gelmeden önce İzmir’de belki yüzden fazla 

kez sahne aldık ama bu sefer ki sorumluluğun yükü ağır olduğundan bayağı bir kasıl-
dık sanırım. Bu stresin sebep olduğu bazı hatalar ve amatörlükler olmuş olabilir. Ama 

bize gelen geri dönüşler çok coşkuluydu ve hemen hemen hiç olumsuz tepki almadık.

- Albümünüzün adı Perili Sirk. Peki ama neden?
- Model’in müziği, içinde bir çok farklı öğeyi barındıran çok zengin bir harman. Ama bizim mü-

ziğimizin en karakteristik özelliği melodilerde ve armonide karanlık temaların son derece eğ-
lenceli bir şekilde işlenmesi. Altyapıdaki dinamik groove’un üzerine hüzünlü ve karanlık söz-

lerin eklenmesi, melodik bass cümlelerinin üzerine dolaşan duygusal arpejler ve üzerine 
Fatma’nın tribal vokalleri eklenince bu etki daha da perçinleniyor. Bu da biz de bir 

Tim Burton çağrışımı uyandırdı. Ve bu etkiyi güçlü bir şekilde yansıtacak bir 
dünya yaratmak istedik. İşte Perili Sirk fi kri bu şekilde ortaya çıktı. Sonuçta 

ortada bir Sirk curcunası eğlencesi var ama bir yandan da Perili olmasının 
getirdiği bir karanlık var. Bu da bizim müziğimizi tam olarak yansıtıyor.

- Klip çekimleri bir yandan, taşınma telaşı bir yandan İstanbul gün-
leriniz oldukça yoğun geçiyor gibi, peki siz kendinizi nasıl hisse-

diyorsunuz?
- Yoğun, yorgun ve heyecanlıyız. Yaklaşık 3 aydır İstanbul’dayız 

ve nerdeyse hergünümüz büyük bir koşuşturma içinde geçi-
yor. Yalnızca herşey en güzel şekilde gerçekleşsin diye uğra-
şıyoruz. Albüm kaydı, fotoğraf çekimi, kartonet tasarımı, 

klip çekimi derken hergün yeni bi stresle karşı karşıya-
yız. Bir yandan bunlarla boğuşuyoruz ve tabii bir yan-

dan da burada yeni bir yaşam kurmaya çalışıyoruz 
bunun kavga gürültüsü de sürüyor. Ama taşınma 
işi bitti allahtan :) Yerleştik artık tamamen mut-
luyuz. Şimdi 3 aylık çalışmalarımızın da sonu-
na geldik ve yeni bir heyecan başlamak üzere. 
Artık çalışıp didinip ortaya koyduğumuz işleri 
dinleyicilerle paylaşma vakti ve bu da apayrı 
bir yorgunluk ve stres ama çok daha da büyük 
bir mutluluk kaynağı.

- Bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Başarı-
larınız devam etsin.

- Asıl biz teşekkür ederiz bu güzel röportaj için.

Kendileriyle sohbetimizi bitirdikten sonra, albümlerini ısrarla 
tavsiye ettiğimizi belirtiyoruz. Perili Sirk ile beni gerçekten büyüle-

yen Model’in sizlerde de aynı etkiyi yaratacağını tahmin ediyorum.





Istanbul geçtigimiz yıl yeni bir festival ile tanıştı; UNIROCK OPEN AIR.

20-22 Haziran tarihleri arasında Parkorman`da düzenlenen ve aralarında TES-
TAMENT, OPETH, DARK TRANQUILLITY ve ORPHANED LAND gibi uluslararası me-
tal müzik arenasının dev isimleriyle birlikte ülkemizden başta PENTAGRAM ve 
MALT olmak üzere toplamda 20 civarında grubun performans sergilediği UNI-
ROCK OPEN AIR FESTIVAL, 10,000 kişiye yaklaşan katılımla kendi alanında bir re-
kora imza attı. UNIROCK FESTIVAL, yalnızca sahne alan grupların performansla-
rıyla değil aynı zamanda kurulan ses&ışık ve sahne sistemi, güvenlik, ve genel 
saha produksiyonuyle hard rock/heavy metal müziği temel alan organizasyonlar 
arasında yeni bir çığır actı.

Bir çok katılımcının ̀ bugüne kadar düzenlenen en iyi metal müzik festivali` ola-
rak nitelendirdiği UNIROCK FESTIVAL, 2009 yılında, 17-19 Temmuz tarihlerinde 
bu yıl yine dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak.

UNIROCK FESTIVAL, bu yıl Istanbul`un orta yerinde, ulaşım  merkezleri olan Tak-
sim, Beşiktaş ve Şişli`ye yürüyerek 10 dakika uzaklıkta bulunan KÜÇÜKÇİFTLİK 
PARK’ta KONAKLAMASIZ olarak gerçekleşecek. Yaz sezonunda bir çok farklı et-
kinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan KÜÇÜKÇİFTLİK PARK, içinde yiyecek-
içecek alanlarını ve katılımcıların festival boyunca iyi vakit geçirmelerini sağla-
yacak bir çok aktiviteyi barındıran yaklaşık 10.000 kişi kapasiteli bir `AÇIKHAVA 
MEKAN` halini alıyor.  

Gelişmeler, mekan bilgisi, yiyecek-içecek fi yatları ve sahne alacak diğer grup-
lar icin festivalin web sitesini ve MySpace sayfasını takip edebilirsiniz. İndirim-
li biletler satışa sunuldu.

Detaylar:

- Organizasyon fi rması organizasyonun programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Bütün katılımcıların kimliklerini yanında bulundurması gerekmektedir.
- Festival alanındaki ses düzeni geçici duyma bozukluğuna yol açabilir.
- Etkinlik mekanına profesyonel kamera, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı v.b. sok-
mak yasaktır.
- Organizasyon şirketi etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet bedelini iade etmek 
koşuluyla etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir.
- Sadece reçeteli ve festival süresince alınması gereken miktar kadar ilaç alana sokula-
bilecektir.
- Festival alanına yiyecek-içecek maddeleri sokmak yasaktır.
- Kapı açılış, 12:00

www.unirockfest.com
www.archenemy.net

www.myspace.com/unirockopenairfestival
www.amonamarth.net

www.kucukciftlikpark.com
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İngiltere’den çıkmış en önemli gruplardan birisi olan 
Paradise Lost, bu temmuzda altı senelik bir aradan 
sonra tekrar ülkemize teşrif edecek. Uni-Rock Festi-
vali sayesinde yeniden görebileceğimiz gotik kralları, 
bu sene ayrıca 2007 tarihli In Requiem’i takip edecek 
yeni albümlerini çıkaracaklar. Geçtiğimiz sene kadro-
sundan davulcuları Jeff Singer’ı kaybeden grup, geçti-
ğimiz aylarda şaşırtıcı bir haber ile kadrosuna ünlü İs-
veçli davulcu Adrian Erlandsson’u kattı. Ayrıca, mayıs 
ayının sonunda grubun ilk günlerine ait demolar Fro-
zen Illusion ve Paradise Lost, ’89 tarihli daha önce ya-
yınlanmamış bir canlı kayıt ile birlikte Drown In Dark-
ness - The Early Demos adında bir derleme albümün-
de toplanacak. Tüm kayıtların yeniden master edildi-
ği derleme grubun plak şirketi Century Media tarafın-
dan yayınlanacak ve eski PL logosunu içeren bir kapa-
ğa sahip olacak.

Paradise Lost cephesinden son gelişmeler şimdilik 
bu kadar...Grupla yaptığımız röportajımızda, grubun 
geçmişi ve yeni albüm ile ilgili sorularımızı solist Nick 
Holmes cevapladı.  Çevirme kısmında bazen hafi f zor-
layan cevaplar vermiş olsa da :D ortaya hoş bir röpor-
taj çıktı.

-Merhaba. Öncelikle gelecek albümünüz hakkında 
sormak istiyorum. Yeni albüm için İsveç’te Jens Bog-
ren ile çalıştınız. Şimdiye kadar durum nasıl? Yeni al-
büm ile ilgili ipuçları verebilir misiniz?
Merhaba. Albüm bitti. Jens mükemmel bir iş başardı 
ve bizde sonuçlardan oldukça mutluyuz. Sert bir al-
bum oldu, son albümden bile daha sert...

-Geçtiğimiz aylarda, önemli bir Extreme Metal bate-
risti olarak görülen eski At The Gates ve Cradle Of 
Filth üyesi Adrian Erlandsson’u kadronuza kattınız. 
Karar verme aşamalarınız nasıl oldu?
Adrian oldukça becerikli bir baterist ve Paradise Lost 
ile de oldukça yakın, bizimle benzer müzik zevki var, 
yaşlarımız yakın ve bizim kadar da turlamış birisi do-
layısıyla kendisi birçok yönden uygundu.

-Bateristler dışında, yirmi yıldır oldukça stabil bir 
kadroya sahipsiniz. Bu kadar sene boyunca aynı ele-
manlarla çalışmak zor muydu? Bilirsiniz, metal grup-
ları kadrolarında bu tarz bir stabiliteyi pek başara-
mazlar.
İçimizden hiçkimsenin başka bir iş yapamayacağı ger-
çeğinin mizah ile birleşmesi büyük bir rol oynadı di-
yebilirim.
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-In Requiem ile müziğinizin sert yönüne keskin bir dö-
nüş yaptınız ve albüm oldukça beğeni toğladı. Tüm bu 
farklı denemelerden sonra, In Requiem’in müzikal yö-
nünüzün doğal bir gelişimi olduğunu düşünüyor musu-
nuz?
Herşey doğal bir gelişmeydi. Müzisyen ve müzik hay-
ranları olarak çok büyük görüşlerimiz yok, kalbini ta-
kip etmek ve seni nereye yönlendirdiğini görmek zo-
rundasın. Müzik bir sanat biçimidir, düşünceler karşı-
sında eğilmek ruhunu satmak gibidir. Kimseye aldırma-
mak ve kendi işiniz yapmak daha iyidir.

- İki metal türünün atası olarak görülüyorsunuz, 
Doom/Death Metal ve Gothic Metal. İlk albümünüz, 
Lost Paradise’ı yayınladınızda, aşırı karanlık atmosfe-
riniz ve sert/yavaş şarkı yapılarınızda dikkat çektiniz. 
O zamana göre farklı bir yaklaşımdı çünkü tüm Death 
Metal grupları aşırı ve hızlı şeyler yapıyorlardı. Bu de-
nemenin yeni bir tarza yol açacağını hiç düşündünüz 
mü?
Her zaman dinlemeyi sevdiğimiz tarzı çaldık. Sadece 
biraz gürültü yapmak istedik ve işler biraz daha fark-
lı bir şekilde gelişti.

-Grubu kurduğunuzda ana etkileşimleriniz hangi grup-
lardı?

Frost, Candlemass, Massacre, Death, Trouble, Morbid 
Angel diğerleri arasından sayabileceklerim...

-Celtic Frost, ‘90lar metal müzik tarzları açısından ol-
dukça önemli bir gruptu. Siz de Celtic Frost’tan etki-
lendiniz mi?
Yoğun olarak. Frost oldukça büyük bir gruptu.

- 1991 senesinde, ikinci albümünüz Gothic ile bera-
ber, yavaş ve brutal melodileri, sert vokaller, atmos-
gerik klavyeler ve bayan vokaller ile birleştirerek Got-
hic Metal tarzını başlattınız. Bu formülünüz, sizin aç-
tığınız yolu takip eden birçok Gothic Metal grubunun 
kurulmasına öncü oldu. Senfonik klavye kısımlarını ve 
bayan vokallerini müziğinize eklemeye nasıl karar ver-
miştiniz?
Frost bizden önce yapmıştı ve sanırım Venom daha da 
önce yapmıştı. Bayan sesi sert vokale güzel bir kont-
rasttı. Buna rağmen şu günlerde bunu biraz sıkıcı bu-
luyorum.

-Gregor Mackintosh kendi belirgin çalım tarzı ve tut-
kulu sololarıyla biliniyor. Gitar soloları genelde Gothic 
Metal grupları tarafından gözardı edilen birşeydir. Bu 
durumla ilgili yorumlarınız neler?
Belki o gruplar soloların biraz fazla “metal” olduğunu 



düşünüyordur ya da hiçbirisi gerçekten iyi solo çalamı-
yorlardır. Sololar sıkıcı olabilir. Ama doğru yapıldıkla-
rında büyüleyicilerdir.

-Shades Of God daha direkt bir Doom/Death Metal al-
bümüydü ve o albümü her dinlediğimde, özellikle me-
lodi bakımından “oryantal” bir tat alıyorum. Bu yüz-
den Orphaned Land ve Salem gibi grupların temelinin 
Shades Of God’da saklı olduğunu düşünüyorum. Bu ko-
nudaki yorumlarınızı duymak isterim?
Sadece bunlardan birisi hakkında. O grupların ise al-
bümden bir şeyler aldığından yana emin değilim. 

-Icon tarz değişimine gittiğiniz ilk albümdü, temiz vo-
kallere ve daha rafi ne ama hala sert bir tavıra sahip-
ti. Medya tarafından bu albümdeki vokalleriniz James 
Hetfi eld’ın vokallerine benzetilmişti. Metallica’nın 
Black Album’u Icon’u bestelerken size etkileşim oluş-
turdu mu?
Metallica’yı Black Album’den çok daha önce de sevi-
yordum. Vokal olarak, Death Metal vokallerinin iyi ol-
madığı açığa çıkmıştı ve Hetfi eld-vari vokaller o za-

manlar daha iyi oturmuştu ama asla kasten kopyalama 
söz konusu değildi.

-Draconian Times kariyerinizdeki en büyük adımdı ve 
hala bir Gothic Metal şaheseri olarak görülüyor. Draco-
nian Times’dan sonra One Second’u yayınladınız ve al-
büm hayran kitlenizi şaşırttı çünkü sound olarak Got-
hic Rock/Synth Pop-vari bir alana geçiş vardı. İki al-
bümde kariyeriniz açısından kritik noktalardı. Bu de-
ğişim nasıl oldu? Draconian Times’a kadar geliştirdiği-
niz müzikten sıkılmış mıydınız?
Draconian Times ve Icon için çok yoğun miktarda tur-
lamıştık ve aradaki dinlenme zamanlarımız çok azdı. 
Aynı şeyi yapmaktan da biraz yorulmuştur ve One Se-
cond sonuç olarak ortaya çıktı.

-One Second’u bestelerken hangi gruplar ana etkile-
şimleriniz oldu?
Her zamanki dinlediğimiz gruplar, değişim bizim için-
di, müzik zevkimiz için değildi.

-Host, grubun metal köklerinin terkedilmesi ve tama-
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men synth temelli bir yapıya geçilmesi nedeniyle Pa-
radise Lost’un en tartışmalı albümüydü. Bazı kritik-
ler ve hayranlar sizi “Depeche Mode-benzeri” olmak-
la suçladı. Kişisel olarak albümün çok sert bir şekil-
de yargılandığını ve içerdiği sıfır metal elementlerine 
rağmen hoş bir dinlemelik olduğunu düşünürüm. Bu al-
bümün hakettiği noktaya gelemediğini düşünüyor mu-
sunuz?
Karanlık keyboardlar kullanan her grup kendisini De-
peche etiketine hazırlar. Bunu biliyorduk ama albüm 
konuşunda oldukça tutkuluyduk ve albüm bunu gös-
teriyor. Hala en iyi albümlerimizden birisi ama me-
tal yok.

-Believe In Nothing ve Symbol Of Life ile birlikte mü-
ziğinizi Gothic Rock etkileri ve sert gitar melodileriy-
le tekrar şekillendirdiniz ama One Second dönemin-
den daha farklı işliyordu. Bu formül Moonspell ve Tia-
mat gibi Gothic Metal gruplarınca da kullanılmıştı. Ne-
redeyse tüm Gothic Metal gruplarınını sizin Gothic dö-
nemindeki formülünüzü kullandığını sayarsal, bu Got-
hic Rock etkili Gothic Metal yaklaşımı tarz için taze bir 
yön olabilir mi?
Zamanında olsaydı belki ama şu an bulunduğumuz yer 

o zamanlardan epeyce farklı...

-Doom/Death Metal grupları tarz değiştirdiklerinde, 
genellikle ilk albümlerini canlı performanslarda es ge-
çerler. Sizde yıllardır Lost Paradise’dan çalmıyorsunuz 
ama Gothic ve Eternal gibi şarkıları setlerinize ekli-
yorsunuz. Bu durum Lost Paradise’ın debut albümünüz 
olması ve sizin bu albümden şu an çok uzak olmanız-
dan mı kaynaklanıyor?
O albümle çok fazla ortak temelimiz yok. Hatta başka 
bir grup o albümü kaydetmiş gibi hissettiriyor, o kadar 
da iyi bir albüm değildi.

- In Requiem’deki bazı şarkılarda daha kirli ve yarı-
brutal tonlarda söylediniz. Eski tarz brutal vokal tarzı-
nızda söylemeyi düşünüyor musunuz?
İlk albümdeki gibi brutal vokaller ise hayır. O voka-
li herkes yapabilir ve binlercesi yapabiliyor. Diğer bir 
milyon Death Metal vokalistine benzer şekilde duyul-
mak istemiyorum.

- Birkaç ay önce, diğer İngiliz Doom Üçlüsü üyeleri, My 
Dying Bride ve Anathema ile Unholy Trinity adında bir 
turne yaptınız. Turne nasıldı? My Dying Bride ve Anat-

hema ile ilişkileriniz nasıl?
Kitle üç gruptan da keyif alıyor gibi gözüküyordu. My 
Dying Bride ve Anathema üyeleri iyi herifl er, ve herşey 
iyi gitti. Kesinlikle yaptığımıza değdi.

-İki sene önce, Over The Madness adında, Paradise 
Lost’un genel bir özetini ve grubun etkisini anlatan bir 
belgesel yayınlandı. Bu belgesel nasıl planlandı?
Diran Noubar adında bir elemanın projesiydi. Grubun 
büyük bir hayranı ve bizimle ilgili bir Rock müzik bel-
geseli yapmak istedi. Century Media’dan yayınlanma-
sına rağmen grup tarafından yaptırılmadı. 

-Çok sık risk alıp tarz değişikliklerine giden bir grup 
olarak, hiç tarz değişiminin geri tepebileceğinden 
şüphe duydunuz mu? Ve tarz değişikliğiniz, grup ola-
rak yeni birşeyler yaratmak için gerekli olduğunu dü-
şünüyor musunuz?
Herşey geri tepebilir, daha öncede dediğim gibi bu 
işte mutlak sonuçlar yok. Ama yaptığın işe karşı sevgin 

yoksa, başkalarından bunu bekleyemezsin.

-Güncel Gothic Metal sahnesinden gelecek vaat ettiği-
ni düşündüğünüz gruplar var mı?
Pek yok.

-Bu temmuzda tekrar Türkiye’yi ziyarat edeceksiniz 
ve kesinlikle Türk hayranlarınız için heyecan verici bir 
etkinlik olacak. Buraya daha önce bir defa, 2003’te 
gelmiştiniz. İlk ziyaretinizden Türkiye ile ilgili izle-
nimleriniz nasıldı?
Hoştu ama gezdiğimiz yerlerden keyif alabilmemiz için 
nadiren yeterli zamanımız olmuştu. Turizm bu günler-
de gruplar için geçmişte kalan birşey, gelir ve gidersin.
-Sorularım bu kadardı. Zaman ayırdığınız için teşekkür 
ederdim. Uni-Rock Festival’inde sizleri bekliyor ola-
cağız.

Türk hayranlarınıza mesajınız var mı?
Teşekkürler ve yakında bizi izleyin.



- Hi. I fi rst want to ask about your upcoming album. 
You have teamed up with jens bogren in sweden for 
the new record. How is it going up so far? Can you 
give some hints about your new album?
- Hi, the album is fi nished. Jens did a great job,  and 
we are very happy with the results. Its a very heavy 
record. Much more than the last album.

- Last month, you recruited ex- at the gates and cra-
dle of fi lth drummer, adrian erlandsson who is known 
to be an accomplished extreme metal drummer. How 
did you decide to include him to the line up?
- Adrian is a very versatile drummer,and very famil-
iar with p.l, has a similar age, similar music taste, 
and has been doing the circuits as long as we have so 
he fi t in almost straight away.

- Except drummers part, you have had a very stabile 
line- up for twenty one years. Was it hard to keep 
connected with same members for all these years? 
You know, metal bands generally cannot achieve that 
stability in their line- ups.
- Sense of humour combined with the fact none of us 
can do anything else has played a big part.

- In requiem saw your solid return to heavy territories 
again and was widely well- received. After all these 
different experiments, do you think in requiem was 
a natural progression of your musical direction?
- Everything is a natural progression. We dont have a 
big vision, as a musician and fan of music , you have 
to follow your heart and see where it leads you.mu-
sic is an artform ,bowing to opinions is like selling 
your soul . Its better to ignore everyone and do your 
own thing.

- You were accepted as the forefathers of two met-
al subgenres, doom/death metal and gothic metal. 
When you released your fi rst album, lost paradise, 
you attracted attention with your extremely dark at-
mosphere and heavy/slow song structures. It was a 
different approach for that time, because all death 
metal bands were doing extreme and fast stuff. Did 
you ever thought this experiment would come up 
with a new subgenre?
- We have always played the style we love to listen 
to,  we just wanted to make a noise and it just hap-
pened to turn out  a bit different.
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- Which bands were your main infl uences when you 
have started the band?
- Frost,candlemass,massacre,death,trouble & mor-
bid angel amongst others...

- Celtic frost was a very infl uential band in terms 
of ‘90s metal music genres. Did you also infl uenced 
from Celtic Frost?
- Massively. Frost were such a great band.

- In 1991, with your second album gothic, you 
launched gothic metal subgenre, blending slow and 
brutal melodies and extreme vocals with atmospher-
ic keyboard parts and female vocals. This formula of 
yours resulted with many gothic metal bands, fol-
lowing the path you lead. How did you decide to add 
symphonic keyboard parts and female vocals to your 
music?
- Frost did it before us, and venom did it before 
them i guess. The female voice was always a nice 
contrast to the hard voice.although nowadays i fi nd 
it a little boring.

- Gregor mackintosh is known for his distinct gui-

tar playing style and passionate lead parts. Lead so-
los are generally something missed by gothic metal 
bands. How would you comment that situation?
- Maybe those bands think its a bit too “metal” or 
maybe none of em can actually play decent solos!  
Solos can be boring.but when they are done right 
they are magical!

- Shades of god was a more direct doom/death metal 
album and every time i listen to it, i feel an “orien-
tal” sense in that record, especially melody wise. I 
think the basis of the bands like orphaned land or 
salem is hidden in shades of god.  I would like to hear 
your comments about this issue?
- Just one of those things.doubt those bands have 
taken anything from that album.

- Icon was your fi rst “style changing” album, with 
more refi ned but still heavy approach and cleaner 
vocals.  Nick holmes’ vocals in this album were re-
sembled to james hetfi eld’s vocals by the media. Did 
metallica’s black album infl uenced you while com-
posing icon?
- I liked metallica long before the black album. Vo-



cally, coming out of the death metal growl was awk-
ward , a hetfi eld esque voice worked well at the 
time, but copying was never deliberate.

- Draconian times was the greatest step forward in 
your career and still, it is seen as a gothic metal 
masterpiece. After draconian times, you released 
one second, which were surprised your fanbase be-
cause the sound was shifting towards more gothic 
rock/synth pop- esque territory. Both albums were 
very critical points in your careers. How did this 
change occur? Did you grown tired with the music 
you developed ‘till draconian times?
- We toured dt and icon  to extensive proportions 
with little time off inbetween. We were a little tired 
of doing the same thing and one second was the re-
sult.

- What bands were the main infl uences for you while 
composing one second?
- The same bands we have always listen to , the 
change was for us, not a change in our taste in mu-
sic.

- Host was the most controversial album of paradise 
lost, due to its abandonment of the band’s metal 
roots and shifting through completely synth based 
sound. Some critics and fans also blamed you as a 
“depeche mode- alike”. Personally, i think that al-

bum was judged too harshly and although it has zero 
metal in it, it is a very good listening. Do you think 
this album could not get to the point it deserved?
- Any band that uses dark keyboards sets themselves 
up for the depeche tag. We knew that, but we were 
very passionate about it,and it shows.its still one of 
our best albums. But metal it aint!

- With believe in nothing and symbol of life, you re-
shaped your sound again akin to gothic rock infl u-
ences with heavy guitarwork but different from one 
second era. This formula was also used other gothic 
metal acts like tiamat and moonspell. Counting that 
nearly all gothic metal bands were using your goth-
ic- era formula, do you think this gothic rock- based 
gothic metal approach could be a fresh direction for 
the genre?
- Perhaps at the time,where we are now is pretty far 
from that now though.

Doom/death metal bands generally drop their fi rst 
albums from live performances when they change 
their style. You also did not played anything from 
lost paradise for years but continue to include gothic 
or eternal to your setlists. Is it because lost paradise 
is your debut and know you are too far to like that 
album?
- We dont really draw any common ground with that 
album. It almost feels like a different band recorded 
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it. Besides , its just not very good either.

- Nick holmes sang some songs on in requiem, like 
requiem with a dirtier and half- brutal tone. Did he 
ever consider to do his old brutal styled vocals again?
- Brutal as in the fi rst album. No. Anyone can do that 
voice.and they do, in their thousands.i dont want to 
sound like a million other death metal vocalists.

- Several months ago, you have teamed up with 
other members of english doom trio, my dying bride 
and anathema and made a tour named unholy trinity. 
How did it went? And how are your relations with my 
dying bride and anathema?
- The crowds seemed to enjoy all three bands. Mdb 
and anathema are nice guys and it went well. Defi -
nately worth doing,

- Two years ago, a documentary, over the madness, 
were released, which includes a general summary of 
paradise lost and the band’s infl uence. How had it 
been planned?
- It was a project by a guy called diran noubar, hes 
a big fan of the band and wanted to do a rockumen-
tary about us. Although released by century media it 
wasnt commissioned by the band.

- As a band that often takes risks and shifting be-
tween styles, have you ever had a doubt for  your 
style shifting could backfi re? And do you think style 
shifting is vital in order to create something new as 
a band?
- Anything could backfi re , there are no dead certs in 
this business,like i said earlier.but if you dont have 
any love for what you do,you cant expect anyone 
else to.

- Do you have any “promising” bands from contem-
porary gothic metal scene?
- Not really.

- You will visit turkey again on this july and this visit 
will surely be an exciting event for your fans in tur-
key. You have came here once, in 2003. How was 
your impressions about turkey from your fi rst visit?
- It was cool,but we rarely get enough time to enjoy 
anywhere we visit.tourism is a thing of the past for 
bands thesedays, your in and out.

- This is the end of my questions. I would like to 
thank you for giving us time. We will be waiting for 
you on uni- rock festival. Any message to your turk-
ish fans?
- Thanks and look out for us soon.



Alman Thrash Metal sahnesinin aşınmak bilmeyen kilometre 
taşlarından Kreator ile son albümleri “Hordes Of Chaos”u 
ve doksanları konuştuk. Emre Dedekargınoğlu’nun sorularını 
topluluğun lideri Mille Petrozza yanıtladı.
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- Merhaba. Öncelikle yeni albümünüz “Hordes Of 
Chaos” için tebrikler, bir Kreator albümünden bek-
leneceği gibi çiğ ve sert bir albüm olmuş. Kayıt sü-
reci nasıl geçti?
Mükemmeldi. Moses Schneider adında müthiş bir 
prodüktör ile çalıştık. Onunla birlikte albümü can-
lı kaydettik, bunu başlangıçta istemiştik ama iyi bir 
fi kir olup olmadığından emin değildik. Ama gerçek-
ten çok çok iyi bir şekilde işledi.

- Hordes Of Chaos’un tamamen canlı kaydedilme-
si bugünün kayıt şekillerine göre oldukça radikal bir 
yaklaşım. Bu tarz bir kayıdı seçerken amacınız ney-
di? Bu kayıt şeklinin albüme farklı bir “ruh” getirdi-
ğini düşünüyor musunuz?

Çiğ ama modern bir canlı sound istiyorduk ve bunu 
%99,99 oranında başardığımızı düşünüyorum. Zama-
nın sınavlarına dayanacak bir albüm yapmamız açı-
sından bu önemliydi.

- Hordes Of Chaos’un sözlerinden anladığımız kada-
rıyla, dünya üzerinde olan şeylere karşı hala öfke 
ve nefret dolusunuz. Politik ve sosyal durumları 
göz önüne alarak, dünyanın güncel durumunu na-
sıl özetlersiniz?
Nefret ve öfkeyle dolu değilim, şarkılarım sadece 
güncel durumu yansıtmaktadır. Bu günlerde aslın-
da işler garip... herşey değişiyor! Şarkılarımla sade-
ce biraz göndermeler ve düşünceler aktarmak isti-
yorum.



- Coma Of Souls’tan sonra müziğiniz içinde değişik 
alanları denemeye başladınız ve bazı deneysel iş-
ler yaptınız. Bu dört Kreator albümü ise sürekli karı-
şık tepkiler aldı. Bu denemelerinizi müziğinizin do-
ğal ilerleyişi içerisinde mi görüyorsunuz? Bu albüm-
lerin hak ettikleri değeri görmediğini düşünüyor mu-
sunuz?
Eğer o albümleri yapmasaydık, “Enemy Of God” ve 
ya yeni albümümüz gibi albümleri yayınlayamazdık. 
O dönem bir öğrenme işlemiydi. Bazıları hak ettik-
leri değeri görmedi... Bazıları da favorilerim arasın-
da yer almıyor.

- Bir önceki albümünüz, Enemy Of God oldukça 
iyi karşılandı ve birçok yorumda günümüz Thrash 
Metal’i açısından şaheser olarak değerlendirildi. 
Enemy Of God’ın başarısı yeni albüm sürecinde bir 
baskı getirdi mi?
Pek sayılmaz çünkü yeni şarkıları yazmak için dört 
yıl gibi bir süremiz vardı. Bu dört sene içerisinde sü-

rekli turdaydık, dolayısıyla Enemy Of God’dan daha 
iyi bir albüm yapmayı düşünecek zamanımız olmadı.

- ‘90lı yıllarda Thrash Metal etkisini kaybetti, birçok 
grup dağıldı ve büyük gruplar tarz değişimlerine git-
tiler. ‘80ler döneminden gelen bir grup olarak o dö-
nemi kendi grubunuz ve Thrash Metal açısından na-
sıl özetlersiniz?
O dönem garipti... özellikle metal müziğin neredey-
se öldüğü ‘90larda... Ama biz ayakta kaldık... Birçok 
konser verdik ve o özel döneme uyacağını düşündü-
ğümüz albümler çıkartmaya çalıştık. Birçok grup tar-
zını değiştirdi... Kreator yalnızca küçük bir değişim 
geçirdi ama köklerine sadık kaldı.

- Gelecek ay Exodus ile birlikte Kuzey Amerika’yı 
turlayacaksınız. Thrash Metal’in öncülerinden olan 
Exodus şüphesiz tür için önemli bir grup. Exodus ve 
genel Bay Area sahnesi hakkında düşünceleriniz ne-
lerdir?
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Büyük bir hayranıydım... Death Angel’ın, 
Forbidden’ın, Vio-Lence’ın ve tabii ki Exodus’un... 
Bizimle turneye gelecek olmaları büyük bir onur ve 
bu senenin en önemli turlarından birisi olacağını dü-
şünüyorum.
- Thrash Metal yakın zaman içinde, dağılmış grupla-
rın tekrar toplanması ve büyük grupların iyi albüm-
ler çıkarması ile tekrar eski günlerine dönecekmiş 
gibi gözüküyor. Sizi heyecanlandıran bir yeniden bir-
leşme ve ya yeni bir grup var mı?
Hm... Yeni Pestilence albümünü duymak için sabır-
sızlanıyorum. Bir yerlerde Forbidden’ı da görmek is-
terim.

- Türkiye’de dört defa çaldınız ama 2005’teki son zi-
yaretinizdeki şovlardan birisi hem hayranlar hem de 
grup için bir felaketti. İzmir’de olan talihsiz olaylar 
nedeniyle bir daha Türkiye’ye gelmeyeceğinizi dü-
şünen hayranlarınız bile var. Bu konuda neler söy-
lersiniz?
Hayır, hayır. Kesinlikle Türkiye’ye geleceğiz. Bu tarz 

şeyler hiç bir ülkede kaos getirmemize engel ola-
maz. :)

- Hordes Of Chaos üç değişik versiyonda yayınlandı. 
Şirketler önemli gruplardan çıkarttıkları yeni albüm-
leri bu tarz çeşitli promosyonlarla destekliyorlar, 
DVD, ekstra şarkılar, ticari ürünler ekliyorlar ama 
yine de bu promosyonlar hayranlar arasında tartış-
ma konusu oluyor. Müzik endüstrisindeki bu yeni ti-
cari anlayışın MP3 paylaşımına karşılık gerekli oldu-
ğunu mu düşünüyorsunuz?
Evet, öyle... Satışlar düştüğü için hayranlarımıza fi -
ziksel ürünü almalarına yeterli sebepleri vermek is-
tiyoruz.

- Röportaj nedeniyle bize zaman ayırdığınız için te-
şekkür ederiz. Umarız sizi en kısa zaman içinde ülke-
mizde görebiliriz. Türk hayranlarınıza mesajınız var 
mı?
“Kaos Kavimleri” (Hordes Of Chaos’a gönderme ya-
pıyor) Türkiye’ye de gelecek... Hazır olun.
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- Hi. First, congragulations for your new album 
“Hordes Of Chaos”, it is raw and aggressive as ex-
pected from a Kreator record. How was the recording 
process? 
It was great... We had a fantastic producer named 
Moses Schneider. With him we recorded live which we 
wanted in the beginning but we were not sure if this 
is a good idea. But it worked out really really good.

- Hordes Of Chaos was recorded in a live setting with 
very few overdubs. Opposite to the today’s recording 
conditions it is a radical approach. What was your 
aim with choosing this recording setting? Do you think 
this setting brought a different “soul” to the album? 
We wanted to have a raw but modern live sound and 
I think we achieved it to 99,99%. It was important for 
us to have an album which will stand the test of time.

- From the lyrics of Hordes Of Chaos, we can under-
stand that you are still full of rage and hatred to the 

things going on in the world. How can you summarize 
the current situation of the world, in terms of politics 
and social issues?
I’m not full of rage and hatred... My songs only re-
fl ect the current situation. It´s weird nowadays... 
Everything is changing! With my songs I only wanna 
give some hints and thoughts.

- After “Coma Of Souls”, you started to explore new 
territories within your music and made various ex-
periments. These four releases of Kreator always 
received mixed reactions. Do you see these experi-
ments as a natural progression of your music? Do you 
think these albums were underrated? 
If we haven’t done these albums… We were not able 
to release albums like “Enemy Of God” or the new 
one. It was a learning process. Some of them are un-
derrated... Some of them don`t belong to my favou-
rite ones.



- Your previous offering, Enemy Of God was very well-received 
and many critics consider this album as a masterpiece of con-
temporary Thrash Metal. Did Enemy Of God’s success brought 
pressure to you while composing the new album? 
Not really because we had nearly 4 years time to write the 
songs. During this 4 years we were contantly on tour so we had 
no time to think to make a better record than “Enemy Of God”.

- During ‘90s, Thrash Metal started to lose infl uence, with many 
bands disbanded and mainstream bands leaded to shift be-
tween styles. As a band coming from ‘80s era, how would you 
summarise that decade in terms of your band and Thrash Metal 
generally?
It was a weird time... Especially in the ‘90s when Metal was 
nearly dead. But we survived... Played a lot of shows and tried 
to release some records where we thought that they are right 
for this special time. Many bands really changed their style... 
Kreator only changed a little bit but stayed to their roots.

- You will tour in North America with Exodus next month. Be-
ing one of the pioneers of Thrash Metal act, Exodus surely is 
an important band for the genre. How are your opinions about 
Exodus and general Bay Area scene? 
I was a huge fan... Death Angel, Forbidden, Vio-Lence and for 
sure Exodus. It’s an honour that they will come with us on tour 
and I think it’s one of the best packages this year.

- Thrash Metal is likely to have a revival recently with many 
disbanded bands reuniting, mainstream bands giving solid re-
cords again. Are there any reunion or a new Thrash band that 
excites you? 
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Hmm... I’m keen to hear the new Pestilence album. 
I’m keen to see Forbidden somewhere...

- You have played in Turkey four times but one of the 
planned shows from your last visit in 2005 were a di-
saster both for Turkish fans and the band. There are 
also some who thinks that you may not come to Tur-
key again because of the desperate events happened in 
İzmir. What would you say about that issue? 
No No... We will come to Turkey for sure... These things 
will not stop us to bring Chaos to every country... :-)

- Hordes Of Chaos is available in three different physi-
cal versions. Companies started to promote new re-
cords from important groups with this kind of varied 
promotions by adding DVDs, bonus tracks, merchan-
dise stuffs, but again, this promotions are subject to 
controversies among the fans. Do you think this neo-
commercial approach within music industry is neces-
sity contrary to MP3 trading? 
Yes it is... Because sales are going down and we want 
to give the fans enough reasons to buy a physical prod-
uct.

- Thank you very much for giving us time for the in-
terview. We hope we can see you again in our country 
soon. Do you have message to your Turkish fans? 
The hordes of Chaos will also come to Turkey....be pre-
pared. 

Mille 2009



Rampage 1989’da gitarist Savaş Oğuz tarafından kuruldu. 
Grubun ilk dönem etkileşimleri arasında Judas Priest, Metal-
lica, Megadeth, Accept, Running Wild, Testament, King Di-
amond ve Iron Maiden gibi gruplar vardı, grup yıllar içinde 
progresif metal ve virtüöz gitar müziğiyle dirsek temasında 
bulunsa da klasik heavy metal çizgisini bozmadı. 1990-1995 
yılları arasında İzmir ve Ege bölgesinde sayısız konser vere-
rek bu bölgede heavy metal bayrağını uzun yıllar temsil eden 
Rampage’in ‘The Hook’, ‘No Idea’ gibi şarkıları 90 başların-
da İzmir’de en çok bilinen metal marşları arasında yer aldı. 
Grup 1995’te çeşitli sebeplerden dolayı dağıldı. Grup üyele-
rinden bir kısmı Nomad isimli 90 sonlarında İzmir’de hayli ak-
tif olan Metallica tribute grubunu kurdu. Geçen süre zarfın-
da 90’ların kült metal grubu olarak anılan grup 2005’te eski 
hayranlarının internet forumlarında ve dergilerde yazdığı yo-
rumların da etkisiyle yeniden kuruldu. 2005’teki reunion’ın 
ardından festivallerin gözde gruplarından biri oldu Rampage. 
2006’da gerçekleşen Uluslararası Rock Station Festivali’ndeki 
performanslarının ardından Alman metal dergisi “Heavy Me-
tal” Rampage için “festivaldeki en iyi performans” yoru-
munda bulundu. Konserlerinde sadece kendi şarkılarını icra 
eden Rampage 2007’de İzmir Selçuk Rock-a ve Zeytinli Rock 
Festivali’nde çaldı. Festivallerdeki ve irili ufaklı konserler-
deki performansları ile basından ve seyircilerden övgü alan 
Rampage Rolling Stone’un “Umut Vadeden 10 Grup” listesi-
ne alınan tek heavy metal grubu oldu.

Konserlerde grubun müzikalitesi yüksek ve enerjik şovunun 
yanı sıra küçükken bir tren kazasında kaybettiği elleri yerine 
demir kancalar kullanan Rüştü Fişekçi dikkat çekiyor. Zaman 
zaman korsan kıyafetiyle sahneye çıkan ve İzmir’de “Hook” 
lakabıyla tanınan Rüştü Fişekçi, hiç kuşkusuz Türk Rock dün-
yasının en çarpıcı sahne fi gürlerinden biri.

Grubun gitaristi Savaş Oğuz aynı zamanda bir gitar dükkanı 
işletmecisi ve gitar öğretmeni. Aynı zamanda “Experience” 
isimli enstrümantal gitar albümüne sahip.

Albüm çıkarmadığı halde konser performansları ve marş olan 
şarkılarıyla heavy metal camiasında “kült” mertebesine ula-
şan Rampage Türk metal tarihinin aktif olan en eski grupla-
rından biri.

Grup Elemanları:

Vokal: Rüştü Fişekçi
Gitar: Savaş Oğuz
Gitar: Serkan Tekdemir
Bas: Okan Tan
Davul: Ozan Erdinç

www.mypsace.com/rampagetr
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Rampage was formed in Izmir/Turkey in 1989 by Savas Oguz 
and Hakan. Following the fi rst gig in 1991, Rampage atten-
ded almost all the festivals and Heavy metal gigs held in 
Izmir until 1995. By the current drummer Ozan’s join, the 
band’s musical creativity was further improved. The band 
was believed to have been one of the pioneers of Heavy Me-
tal era in Izmir along with the bands such as Idea, Sacrist, 
Vertical End. They managed to draw huge attention in con-
certs. Unfortunately due to several reasons Rampage was 
disbanded in 1995. When the band reunited in 2005, Serkan, 
the frontman of Sacrist, who had close relationship with 
Rampage in the old days, joined in. He is maintaining his 
contrubution to the band’s music. Since then Rampage pla-
yed in many festivals including Zeytinli Rock Festival, Rock-a 
Festival and International Rock Station Festival. German me-
tal magazine Heavy Metal wrote that Rampage was the best 
Turkish act in the Rock Station Festival.

Rampage’s vocalist Rustu Fisekci aka The Hook is a unique fi -
gure in heavy metal world. Rustu lost his left arm and right 
hand in a train accident when he was nine so he is using two 
portable arms and two hooks instead of hands. In some con-
certs Rustu is wearing a pirate clothes. With his “one in a 

million image” and charisma Rustu is a very powerful front-
man for not just Turkey but for the metal world also.

Infl uences of Rampage include classic metal bands such as 
Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Testament, Accept, Sla-
yer, Megadeth… But the guitarists are into virtuoso players 
such as Marty Friedman, Jason Becker, John Petrucci. So the-
re is a good balance with the simplicity of classic metal and 
virtuoso playing in Rampage’s music.

Currently Rampage is recording an album and planning to re-
lease this album as soon as possible.

Band Members

Vocal: Rüştü Fişekçi
Guitar: Savaş Oğuz
Guitar: Serkan Tekdemir
Bass: Okan Tan
Drums: Ozan Erdinç

www.mypsace.com/rampagetr



İspanya’dan çıkmış ve ad yapmış pek metal grubu yok-
tur. Ülkenin kendi içinde yeraltı bir metal müzik sahne-
si olsa da İspanyollar, metal müzikte bir İskandinavlar 
gibi ekol yaratamamış, hatta çok büyük bir isim bile çı-
karamamıştır. Genel anlamda küçük şirketler ile çalışan 
İspanyol gruplar, artan internet olanakları ve MySpace 
gibi platformlar ile kendilerini yeni yeni duyurabilmek-
teler... Nahemah’ta şahsen bu yolla tanıştığım bir grup-
tu. İki sene önce, The Second Philosophy adlı albümle-
rini çıkaran grubun  Progressive Death Metal olarak eti-
ketlendiğini görünce ilgimi çekmişti. Her ne kadar al-
bümdeki müziğin Progressive Death Metal ile alakası ol-
masa da oldukça iyi şarkılar içeren bir albümdü. Uzun 
bir süre The Second Philosophy’i dinlemiş ve grubu ger-
çekten sevmiştim. Geçtiğimiz ay, A New Constellation 
adlı yeni albümlerini çıkardıklarını duyunca bu grubu 
tanıtmanın uygun olduğunu düşündük. Aksilik olmasa 
bu aya bir röportaj da ayarlanmıştı, fakat gelecek aya 
ertelenmek durumunda kalındı. Bir sonraki sayımızda 
Nahemah’ı kendi cümleleriyle daha yakından tanıtacak 
röportajımız da sizlerle beraber olacaktır, şimdiden bu-
radan çıtlatalım.

Peki kimdir, nedir bu Nahemah? Kısaca anlatmak ge-
rekirse, 1997 senesinde İspanya, Alicante’de kurulan 
bu grup, kariyerine senfonik Black Metal yaparak baş-
lamış ve ’99 senesinde şu an bulunması çok zor olan 
Edens In Communion albümünü yayınlamış. Söz konu-
su albüm hakkında Metal Archives gibi bir sitede bile 
pek bilgi yok. Dolayısıyla ilk albümleri olarak 2001 se-
nesinde çıkarttıkları Chrysalis albümlerini sayabiliriz. 
Senfonik bir yapıya sahip, yer yer progresif etkileşim-
lerin, temiz vokallerin de görülebileceği Chrysalis, ge-
nel anlamda olumlu eleştiriler almış, yeniden basılmış 
ve grup, albümden elde ettiği tanıtımla Moonspell’e 
açılış yapma şansını elde etmiş.  Fakat sonrasında yo-

ğun şekilde kadro problemleri yaşayan grup, The Last 
Human adında bir EP kaydetmesine rağmen yayınla-
ma şansına da erişememiş. 2003-2005 arasında yeni al-
büm üzerine yoğunlaşan grup, 2006 senesinde Lifefor-
ce Records ile anlaştıktan sonra üçüncü albümleri The 
Second Philosophy’i yayınlayabilmiş. Arada geçen altı 
sene, grubun büyük bir tarz değişikliğine gitmesine se-
bep olmuş. İkinci albümleri Chrysalis’te Black Metal ya-
pan grup, The Second Philosophy ile her ne kadar in-
ternette “Progressive Death Metal” olarak lanse edil-
se de bu etiket ile alakasız, Opeth, Enslaved, Porcu-
pine Tree ve Pink Floyd gibi progresif bazlı grupların 
ve Post-Rock etkileşimlerinin temel alındığı bir altyapı-
ya geçmiş. Grup, teknikalite açıdan asla iddialı olma-
sa da atmosfer açısından oldukça güçlü ve kendi için-
de geniş bir çeşitlilik ve kompleksite çerçevesi yakala-
mıştı ve etkileşimlerini kopyaya kaçmadan, belli bir öz-
günlük yakalayarak müziğe entegre etmişti.  Söz konu-
su albüm The Second Philosophy, grup açısından olduk-
ça önemli bir albüm ve bulabilirseniz mutlaka dinleme-
nizi tavsiye ederim. The Second Philosophy, temiz ve 
brutal vokal kapışmalarıyla yönlenen, atmosferik ve et-
kileyici enstrumental pasajlar,  gitar ve klavye partis-
yonları içeren, özellikle Opeth ve son dönem Enslaved 
dinleyicilerini (Lifeforce Records’a göre Cynic, Katato-
nia, Amorphis dinleyicileri de dahil) hemen yakalaya-
bilecek bol katmanlı progresif yapının hüküm sürdüğü 
güçlü bir albümdü ve  yeni albüm A New Constellation, 
tamamen bu albümün üstüne kurulmuş bir devam albü-
mü gibi... Yani A New Constellation’u tamamen sindire-
bilmek için, öncülü albüme de tanıdık olmak bu süreci 
kolaylaştıracak bir etmen denilebilir.

A New Constellation bize neler vaad ediyor? Dediğim 
gibi, tamamen The Second Philosophy’nin devamı ni-
teliğinde bir albüm... Elli dakikaya yaklaşan albümde, 
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şarkı süreleri The Second Philosophy’e göre biraz daha 
kısa ama içerik olarak aşağı kalma durumu yok. İlk dik-
kat çeken nokta, vokalist Pablo Egido’nun bir önceki al-
büme göre daha temiz bir tonda yaptığı brutal vokalleri 
ve yine daha sakin tınlayan temiz vokalleri oluyor. Ge-
nel olarak albüm atmosferinin öncülüne göre daha kao-
tik bir yapıda olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.  Albüm-
de sık olarak kullanılan saksafon soloları da albüme ayrı 
bir tat kazandırıyor.

Albümün ilk şarkısı Much Us, karanlık ve etkileyici me-
lodileriyle albümü başlatıyor ve klavye solosu ve tekni-
kalite kokan solo davul kısımlarıyla dikkat çekiyor.  İkin-
ci parça Absynthe, Isa dönemi Enslaved’i andıran tem-
polu bir girişe sahip, şarkının ortasındaki sakin ve sak-
safon solo ile yönlenen kısım ise oldukça etkileyici bir 
his bırakıyor. Follow Me, sert kısımlarına rağmen yoğun 
bir melankoliye sahip, temiz vokallerin domine ettiği 
bir şarkı, brutal vokallerin girdiği yerler hafi ften Bra-
ve Murder Day albümünü hatırlara getiriyor. Şarkının 
sonundaki kısa ve duygulu gitar solosu şarkının duygu 
yoğunluğuna hoş bir katkı yapıyor. Reaching The Stars, 
yine son dönem Enslaved ve Opeth etkileriyle bezenmiş 
gitar melodilerine sahip ve grubun sert/sakin kısımlar 
arasında yakaladığı denge açısından bir örnek oluyor. 
The Perfect Depth Of Mermaids, grubun klip çektiği ve 
herhalde albümden yana çıkış parçası olarak düşündü-
ğü bir parçaydı. Klibi MySpace ve YouTube’dan izleye-
bilirsiniz. Sert ve hafi f endüstriyel bir tat bırakan me-
lodilerle açılan şarkı, ikinci dakikada giren sakin, re-
verb gitarlar ve Jazz etkili bateri vuruşları içeren yo-
ğun kısımı ve ardından gelen sert melodiler ile albüm-
deki en güçlü parçalardan birisi olduğunu gösteriyor.  
Air, iki dakikalık kısa bir enstrumental pasaj, sakin gi-
tar nameleri, saksafon partisyonları ve mellotron ses-
leri içeriyor ve dinleyiciyi rüyasal bir atmosferin içine 
sokuyor. Under The Mourning Rays, albümdeki en uzun 
şarkı, ağıtsal bir açılışla dinleyene ilk darbeyi yapıyor, 

katmanlı melodiler ve temiz vokaller şarkının dinamik-
lerine önemli katkılarda bulunuyor. Şarkı sık dur-kalklı 
yapısıyla tempoyu sürekli değiştiriyor, klavye de olduk-
ça ön planda duruyor. Üçüncü dakikada giren, sürekli 
tekrar eden hipnotik Post-Rock etkili gitar kısımları, ar-
kaplanda atmosferik klavyeler ve Jazz vuruşlarıyla şar-
kıya farklı bir deneysellik ekliyor. Şarkı gerilim yaratan 
efektli gitar melodileri ile son buluyor. The Trip, önce-
ki şarkıdan aldığı yüksek tempoyu hiç kesmeden devam 
ettiriyor, ilk iki dakika boyunca temiz ve brutal vokalle-
rin kapıştığı, hızlı ve sert bir yapının izlendiği  şarkıda, 
ikinci dakikadan sonra Jordan Rudess-vari klavye me-
lodileri, sakin gitar partisyonlarıyla birleşiyor ve şar-
kı katmanlı gitar melodileriyle son buluyor. Egido’nun 
temiz vokaller açısından en iyi performanslarından bi-
risi bu şarkıda bulunuyor.  Smoke’s Men, hüzünlü klav-
ye nağmeleri ile başlıyor, albümdeki Post-Rock etkile-
rinin yoğun olarak görülebileceği şarkılardan birisi ola-
rakta dikkat çekiyor. Son şarkı Outer ise üç dakikalık bir 
outro gibi, genel anlamda sakin gitar melodileri ve arka 
planda klavye melodileriyle örülmüş atmosferi ile albü-
me hakettiği kapanışı yapıyor.

Elimden geldiğince bu albümün içerdiği yüksek müzi-
kalite ve zengin yapıyı anlatmaya çalıştım ama ne ka-
dar anlatmaya çalışsam da bu albümü dinlemeden içer-
diklerini anlamanız zor... Geleneksel kolu gün geçtik-
çe tıkanmaya başlayan Progressive Metal’e can vere-
cek işler artık Extreme Progressive Metal adı altında 
andığımız füzyon gruplardan geliyor ve Nahemah’ta bu 
grupların arasında ışıldıyor. Yavaş yavaş adını duyurma-
ya başlayan grup, The Second Philosophy ile elde etti-
ği yapıyı A New Constellation’da bozmamış ve ilerlete-
rek devam ettirebilmiş. Bu grup, yeterli ilgi ve desteği 
görebilirse çok daha iyiye gidebilir çünkü gerçekten po-
tansiyelleri var. Opeth ve Enslaved gibi grupları seviyor 
ve alternatif gruplar arıyorsanız, Nahemah tam olarak 
aradığınız gruplardan ve en iyilerinden biri...



Gavurcada “guilty pleasure” diye bir kavram vardır, 
Türkçeye “gizli zevk” civarında bir şekilde çevrilebi-
lir sanırım. Dahili olduğunuz çevrenin belirli normları-
na uymasa da hoşunuza giden şeylerden gizli gizli zevk 
almaya denir. “80’ler sonunda ve 90’lar başında çocuk 
olan”ların bir kısmı 90’ların sonu ve 2000’lerin başında 
yabancı müziğe sarmışlardı. Damardan metale girilmi-
yordu elbette o zamanlar:) hatta cheesy rock grupları-
nın bile henüz o zaman kültürümüzde yeri yoktu. Önce 
pop gruplarıyla başladık, sonra onlar yeterince cool ola-
mayınca yerlerini hip-hop’a bıraktılar. Tabii bu sadece 
işin dışarıdan gözüken kısmıydı, gündüz okulda ilk aşk-
larımıza hip-hop kültürümüzün televizyonda gösterilen 
Eminem ve Dr. Dre’den ibaret olmadığını göstererek ha-
vamızı basarken (anti-popülist popülizmi o zaman bile 
vardı) kızdan havamızı alınca akşam 5 herifi n beraber 
söylediği aşk şarkılarını dinlerdik.

Yıllar geçtikçe verdik bünyeyi metale, ama esasında ne 
değişti? Yine gün içinde aynı ablalarla karizmamız çizil-
mesin diye klasik müziğin kalıplarının klasik heavy me-
tale uyarlanmasının sonucunda ortaya çıkmış klasik he-
avy metalin punk’la harmanlandığında nasıl bir müzik 
türü ortaya çıkardığını tartışıp sonra akşam eve gittiği-
mizde ağlak ağlak müzikler dinledik. Akşam dinledikleri-
mizin kalitesi gittikçe arttı, Westlife’tan Nick Cave and 
the Bad Seeds’e doğru, ama özü hala aynıydı: 5 herif be-
raber bir aşk şarkısı söylüyorlardı, biz onların “ah kadı-
nım” deyişleri eşliğinde içimizi çekerken onlar bu işten 
yedikleri parayla havuza sıvılaştırılmış kadın doldurup 
onun içinde yüzüyorlardı.

Kısacası MTV popundan mediaportal.ru metaline geçti-
ğimiz zaman sürecinde hatunlardan yüz bulamadığımız 
zaman geceleri dinlediğimiz şarkılar baki kaldı. Bu şar-
kıların icracıları vakit geçtikçe değiştiler, eskidiler, ba-
zıları artık kulağımıza güzel gelmedikleri için silindiler, 
bazıları ise yeni “ortamlarımıza” uymadıkları için yok-
tu. İkinci kategorinin dahilinde olan müzisyenler, biz ol-
gunlaştıkça “guilty pleasures” adı altında tekrar liste-
lerimize giriş yaptılar. Bunlardan biri de tüm zamanla-
rın en kötü isimli grupları yarışması yapılsa şampiyonlu-
ğa oynayacak olan Backstreet Boys.

Backstreet Boys’un hikayesi 1993 yılında menajer Lou 
Pearlman’in A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Car-
ter, Kevin Richardson ve Brian Littrell’ı biraraya ge-
tirmesiyle başlıyor. 1996 yılında ilk albüm “Backstre-
et Boys” Avrupa’da yayınlanıyor ve büyük ticari başa-
rı sağlıyor. Biz tabii bu sırada henüz Tarkan ve Balık Ay-
han dinlediğimizden dolayı gruptan haberimiz yok, bir 
Ricky Martin ve dünyaya İspanyolca üçe kadar sayma-
yı öğrettiği şarkısı ‘Maria’yı biliyoruz. Akabinde Spi-
ce Girls’ün Amerika’nın tozunu atması sonucunda pop 
müzik Amerika’da tekrar yükselişe geçti ve BSB mem-
leketine döndü. 1997’de “Backstreet’s Back” ile karşı-
mıza çıktılar yine. Öbürünün başarısını katlayan bu al-
bümün turnesi hayli olaylı geçti. Onları bir araya geti-
ren Lou Pearlman’e teşekkür edecekleri halde “paramı-
zı vir” diyerek dava açmaları mı dersiniz (gerçi haklılar-
mış, adam dolandırıcılıktan 25 yıllık hapse mahkûm edil-
di sonradan), Brian’ın turnenin ortasında açık kalp ame-
liyatı geçirmesi mi, yoksa Howie’nin kızkardeşinin ölme-
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si mi? Böylesine tuhaf bir turneyi olabildiğince hafi f za-
rarla atlattıktan sonra onları esas spot ışıklarının altına 
koyacak albümün çalışmalarına başlandı: “Millennium”.

1999’da görücüye çıkan “Millennium” albümü, tüm za-
manların en çok satan 5 pop müzik albümünden biridir 
(öbürleri: Michael Jackson’ın efsanevi “Thriller”’ı, Dirty 
Dancing ve Bodyguard fi lmlerinin soundtrackleri ile Sha-
nia Twain’in “Come On Over”’ı). Bu albümün sayesinde 
Backstreet Boys, bağımsız plak şirketleri Jive Records’ın 
Sony BMG tarafından 3 milyar dolara satın alınmasını 
sağlamış, karambolde de kendilerine 60 milyon dolar-
lık ayrı bir kontrat kotarmışlardır. Albümden çıkan dört 
single: ‘I Want It That Way’, ‘Larger Than Life’, ‘The 
One’ ve özellikle ‘Show Me The Meaning Of Being Lo-
nely’ tarihe geçen hitler olmuşlardır. ‘Larger Than Life’ 
haricinde diğer üçü de yazının başında bahsettiğim ak-
şamlarda üzüntülerimize meze olmuşlardır. Kişisel not: 
‘Show Me The Meaning Of Being Lonely’, last.fm’e üye 
olduğum tarihten beri en çok dinlediğim 5. şarkı duru-
munda. Bir numaralı şarkının da Johnny Cash’ten ‘Hurt’ 
olduğunu düşünürsek varın siz düşünün halimi.

“Millennium”’dan sonra Backstreet Boys için söylenecek 
çok da fazla bir şey yok esasında. Albümün başarısını 
2000’de çıkan “Black & Blue” sürdürmüş olsa bile, al-
büm turnesinin ikinci ayağı A.J. McLean’in alkol ve uyuş-
turucu bağımlılığını sona erdirmek için rehabilitasyona 
yatmasıyla yalan oldu. 2002’de menajerlik şirketleri 
The Firm’le yaşadıkları sorunlara Nick Carter’ın solo al-
bümünü bu şirketle beraber yapması eklenince, grubun 
bir süredir askıya alınmış aktivitelerinin toparlanma ih-
timali tekrar suya düştü. 2003 yılında Oprah Winfrey’nin 
şovuna konuk olan ve bağımlılık problemlerinden bahse-

den A.J. McLean’e destek olmak amacıyla ona canlı ya-
yında sürpriz yapan grup elemanlarının bu tavrıydı belki 
de grubu tüm zamanların en çok satan ve hala daha ak-
şamları dinlediğimiz tek boyband yapan.

2005’te eskiye kıyasla çok daha farklı bir müzikal altya-
pıyla geri döndü grup. “Never Gone” kaydının altyapı-
sında daha önce pek tercih etmedikleri piyano ve yay-
lılar göze çarpıyordu. 2006 yılında Kevin ailesine daha 
fazla zaman ayırmak için gruptan ayrıldığını açıkla-
dı. Müzik piyasasında alışılmadık bir şekilde bu hadise-
nin üzerinden 3 tam sene geçmiş olmasına rağmen iki 
taraf da birbirinin arkasından “şöyle şerefsizdir, böy-
le kolpadır” gibi açıklamalarda bulunmadı. 2007 yılın-
da “Unbreakable”’ı piyasaya süren grup bir önceki albü-
münde mp3 furyasından çok etkilenmemiş olsa da (“Ne-
ver Gone” 10 milyon satmıştı) bu sefer o etkiden kurtu-
lamadı. “Unbreakable”’da müzikal yönlerini yine değiş-
tirip bu sefer gitar ağırlıklı bir pop-rock sound’una yö-
nelmiş olan grubun bu yıl çıkması beklenen albümlerin-
de Akon’dan Lil’ Wayne’e kadar hip-hop dünyasının son 
zaman yıldızlarıyla çalıştıkları bilindiğinden dolayı, yine 
öbürlerinden farklı bir sound beklemek hiç de hayalpe-
restlik sınırları dahilinde olmayacaktır.

Basitçe özetlemek gerekirse, 90’ların sonu-2000’lerin 
başında esen ve artık kendileri kalmasa da çok büyük bi-
reysel fi gürler yaratmış olan boyband fırtınasının ayak-
ta kalan son kalesidir Backstreet Boys. Ne zaman ki aşk 
acısından derbeder olmuş bir şehirli genç görürsünüz, 
biliniz ki o kişi acıyı çektiği sürenin içinde mutlaka en 
az bir defa ‘Show Me The Meaning Of Being Lonely’ din-
leyecektir. Sosyal çevresinin normları izin vermese bile, 
çünkü Backstreet Boys norm dinlemez!
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DELİLİK KAVRAMI
Türlü ahlak kuralları, emirler, kitaplar ve niceleri. İnsanları komp-
lekslere ve obsesyonlara iteleyen sebepler. İnsan psikolojisine yön 
veren kuralları tanrıyı alet ederek koyan zekiler. Ve çözümü de ru-
humuzda aramamızı söyleyen her şey içimizde diye bas bas bağıran 
şarlatanlar. Sonrası büyük bir kaos. Derken bu olgunun moda olması 
:Delilik. Normal olmayan koşullardayız elbette kimsenin de bu du-
rumda normal olması mümkün değil. Peki delilik nedir? Bir takım 
saçma sorunlara sahip olmak mı? Bunları göğsünü gere gere anlatıp 
o beyin uyuşturucu hapları yine göstere göster almak mı? Delilik ra-
hatsız edici bir durumdur oysa ki. Ve deliler ilaçlara bağımlı yaşa-
maz beyinlerini uyuşturmazlar. Çünkü delilik kavramı zekadır. Kök-
lerini doğadan alır, –doğa ipe sapa gelmezliğiyle tam bir çılgınlık-
tır- insanlara yansır. Zeka, doğadır. 

PATTI
Doğa çirkindir, estetiğiyle sizi kandırır içinde binlerce iğrençlik do-
laşır. Sandığımız güzel tablolardan ibaret değildir doğa. Dionysos 
delisine aittir bir kere. Bir sarhoşluk ve çılgınlıktır. Başı döndüren 
bu doğadayız şimdi. Zamanımız belli değil. Bir ormandayız. Çıp-
lak bir kadın koşuyor aramızda. Dans ediyor çığlıklar atıyor. “çıp-
lak ayaklarıyla dans ediyor” Bizi rahatsız ediyor, bir takım kurallar-
la değil de özgürlüğüyle obsesyonlarımıza sebep oluyor.  Yeniden 
boyuyor yaşamları, şarkıları soluk bir gökkuşağıyla. İşte karşınızda 
: Patti Smith

“HORSES”
Ateşlerin içinde punk kraliçesi. Kökenlerinden geliyor eski dünya-
nın. İçinde ne olduğu apaçık. Sözler dönüp duruyor. Biliyorum bir 
plak var kafasında durmadan dönüyor hızlanıyor son radde ve gü-
rültülü bir rahatlığa iniş yapıyor. Bir süre oralarda oyalanıyormuş 
gibi. Yeniden aklına gelmesi için cümlelerin. Bir süre sonra rahat-
lık da sona eriyor ve kelimeler kesikleşmeye başlıyor. Kekeme bir 
ruhu var bir söz gelirken gerisinde ne geleceği merakla bekleniyor 
ve yine rahatlık. Hıçkırıklar şimdi, fırtına öncesi sessizlik sanki. Fır-
tına başlıyor ve hortum onu içine alıyor ardından yine sakinlik. Bit-
miyor transı. Ötesinde her şeyin. Zaman onu unutmuş olmalı. “At-
lar” onun etrafında.

NE KUZU, NE DE KAPLAN
“Kaplanın korkunç simetrisini” yaratan ya da “kuzunun yumuşak 
başlılığını”, Patti ‘yi yaratmamış belli. Blake’le geçen zamanlar onu 
derin bir rüyaya daldırmış olmalı. Şizofrenik zamanlarında bu ken-
di din kitabını yazan kendi tanrısının aşığı adamın onun tanrısını da 
şekillendirmiş olduğu belli. Doğasının resmini ise Rimbaud çiziyor. 
Binbir renge boyanıyor Patti. İki romantiğin arasında dönüp duru-
yor.

ŞARKILAR, YENİDEN…
Şarkılar yeniden şekilleniyor. Üstlerini bir hüzün kaplıyor. The 
Who’nun “My Generation” ı daha çoşkulu geliyor, “ Smells Like Teen 
Spirit” hiç bu kadar sakin bir öfke içinde olmamıştı, “Pastime Para-
dise” bu kadar düşündürmemişti ve “Soul Kitchen” ruhuna bu kadar 
yakışmamıştı. Hiç kimsenin üzerinde şarkılar bu kadar güzel durma-
mıştı. Patti altından elleriyle yontup nefes üfl edi onlara. Tıpkı mit-
lerde tanrının insanı yarattığı gibi. Fakat bir değişiklik vardı şarkı-
lar insanlar kadar gereksiz değildi hiçbir zaman…

“ İsa başkalarının günahları için öldü, benim günahlarım için değil.”
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Müzik denen olgu varolduğundan beri bazı sanatçılar or-
taya çıkmışlardır ki 21. yüzyılın ilk onyılını kapatmaya 
yaklaştığımız şu vakitte bile unutulmadılar, ve muhte-
melen de asla unutulmayacaklar. Bu sanatçıların unu-
tulmamalarının ve unutulmayacak olmalarının en bü-
yük sebeplerinden biri, müziklerinin samimi olması ve 
toplumun her kesiminden, her türlü insana hitap ede-
bilecek özelliklere sahip olmalarıdır. Ecnebilerin sin-
ger/songwriter diye tabir ettikleri müzik tarzının bir-
çok icracısı; üretilerinin komplikelikten çok uzak olma-
sına rağmen insanın her duyusunu harekete geçirmesin-
den dolayı unutulmayacak insanlar arasına girerler. Bun-
ların bana göre en özel olanı “Neyse boşver, biz çirki-
niz ama müziğimiz var.” sözüyle benim ve benim gibi 
milyonlarca insanın gönlündeki tahta asla inmemecesi-
ne kurulanı Leonard Cohen’dır.

Sizlere bu yazıda “Leonard Cohen 1934’te doğdu, 74 
yaşına geldi hala turnede, vay anasını sayın seyirciler, 
hadi arada da ne haltlar yemiş kerata ona bakalım” ta-
dında tarihli marihli bir biyografi  yazmayacağım. “Bir 
ulus özgürlüğe binlerce adım sonunda ulaşır – bazıları 
dev adımlardır, öbürleri küçük. Ve yirmi yıldan fazla 
bir süre önce Leonard Cohen’la olan akşam bir umut 
akşamıydı. Bizim için olduğu kadar onun için de zor-
du. Siyasi olarak değil ama içtendi. Ve içtenliğin gü-
cünü takdir etmeyi öğrendim. Sizin ve diğer insanın 
arasına hiçbir şeyin giremediği anlar vardır. Ve eğer 
bu insan Leonard Cohen’sa kutsanmış hissedersiniz. 
Ve özgür hissedersiniz.” Cohen’ın 1985’te Varşova’da 
verdiği konseri anlatan Daniel Wyszogrodzki böyle di-
yor. 5-6 Ağustos 2009 tarihlerinde Harbiye Açıkhava 
Tiyatrosu’nda büyük adam sahne aldıktan sonra biz de 
böyle hissedebilecek miyiz? Bu konuda şüphem yok esa-
sında. Sizlere de henüz üstadı canlı görememiş olduğum 
bu tarihlerde (Mayıs 2009) sadece şarkılarını dinlerken 
neler hissettiğimi anlatmaya çalışacağım bir iki parag-
rafta.

Leonard Cohen’ın sıkça işlediği konulardan biri de aşk-
tır, tıpkı müzikle uğraşan neredeyse herkesin (death 
veya thrash metal üstadlarını tenzih ederim) en az bir-
kaç defa işlemiş olduğu üzere. Ancak Cohen aşka “ağ-
lıyorum kahrımdan” gibi basit bir arabeskle bakmadı-
ğı gibi kadınını parmağında oynatan bir piçin açısından 
da bakmaz. Her insanın içinde bulunan pesimist duygu-
ları piyasa yapma amacıyla durmadan dışarı vuranların 
onun müziğinde yeri yoktur. Sevdiğine zarar vermekten 
korktuğu için ondan kaçanları anlatır o. “Eğer bir gün 
beni bulursan orada teslim olacağım. Seni nasıl tamir 
edeceğini öğreteceğim kırık bir adamla bırakacağım.” 
der. Janis Joplin’le ünlü Chelsea Oteli’nde beraber ge-
çirdiği zamanı bize öyle anlatır ki, biz de bir defa daha 
aşık oluruz Joplin’e. Evvelden bahsedilen 1985 Varşo-
va konserinde ‘Chelsea Hotel No.2’ şarkısına girmeden 
önce bunu yine Janis Joplin’e ithaf etmeyi ihmal etme-
yen bir insandır Leonard Cohen.

Velakin Leonard Cohen ve aşk de-
dik mi ‘Famous Blue Raincoat’ de-
meden geçemeyiz. Bir ilişki içe-
risinde olup da bu şarkıyı dinle-
yen bir insanın aklından mutlaka 

şu soru geçer: “Acaba bir gün ben de böyle bir mektup 
yazmak zorunda kalır mıyım?” Bu sorunun içeriği sadece 
“hanımla kanka mercimeği fırına verirler mi be baba?” 
şüphesinden ibaret değil. ‘Famous Blue Raincoat’’ta bir 
hikayenin anlatılabilmesinin ilk sebebi aldatılan masum 
adamın, kendisine ihanet etmiş arkadaşını yıllar sonra 
arayıp sorma ihtiyacı. Hangimizin kalbi böyle bir şey ge-
çirdikten sonra hala daha o insana karşı sevgi duyabile-
cek kadar geniş ve temiz? “Eğer bir gün Jane veya be-
nim için buraya gelirsen düşmanın uyuyor, kadının da 
özgür” diyebilecek kadar “yeter ki sevdiğim mutlu ol-
sun” anlayışını benimseyebilmiş miyiz? Bir bakıma kati-
limiz olan kardeşimize, seni özledim, seni affediyorum 
diyebilir miyiz? Sevgilimizin gözündeki, bizim hiç yerin-
den etmeye yeltenmediğimiz sıkıntıyı aldığı için bizi öl-
dürmüş insana teşekkür edecek kadar seviyor muyuz o 
sevgiliyi herhangi birimiz? Boynuzu yiyip oturmak de-
ğil de, bu soruları kendimize sormak bize koyar. Bili-
yoruz çünkü kendimizi eskinin mesnevilerinde anlatılan 
aşkların 21. yüzyıl mümessilleri olarak tayin edebilecek 
kalp yok bizde. Sevdiğimize gerçekten onun mutluluğu-
na yönelik hareketlerde bulunabilecek kadar körkütük 
aşık değiliz. Nispeten düzenli bir aşk hayatı geçirmiş in-
sanların büyük bir çoğunluğunun, belki de hepsinin ka-
deridir tarihlerinde en az bir defa aldatılmak. Sevgilisi-
nin en yakın arkadaşının kollarında olduğunu bilmenin 
utancı çok şükür herkesin başına gelmese de sayıları hiç 
azımsanacak gibi değil. Ama böylesine bir ihaneti sine-
ye çekmekle kalmayıp, üstüne bir de o ihanet mimarına 
yaptığı iyilik için teşekkür edecek kadar sevmiyoruz hiç-
birimiz kimseyi.

Tabii Cohen’ın aşka bakışı her zaman böyle gerçeküs-
tü değildir. “Çocuğuna bir baba istersen, veya sade-
ce kumda bir süre benimle yürümek istersen, senin 
adamın benim” der açık açık. “Şarkımı eşi olmayan 
kalp için, kralı olmayan ruh için, dans edecek hiçbir 
şeyi olmayan balerin için söylüyorum” diyecek kadar 
herkesin ruhundan konuşur. “Seni en çok ben sevdim 
demek istemiyorum, her düşen kuşun hesabını tuta-
mam” diyerek kendini mütevazı bir pozisyona yerleşti-
rir. “Kendini kutsal hissetmediğinde yalnızlığın sana 
günah işlediğini söyler” diyerek içimizdeki ses olur. 
Leonard Cohen’ı dinledikten sonra hepimiz bize çöp 
ve çiçekler arasında nereye bakmamızı gösterecek bir 
Suzanne’imiz olsun isteriz. Ama maalesef bu asla ger-
çekleşmez.

Kabaca toparlamak gerekirse, sizlere bir itirafta bulu-
nayım değerli okurlar: bu yazıyı üstlenirken Leonard 
Cohen’in bana inanılmaz ilhamlar vereceğini, sonuç 
olarak da buraya sayfalarca yazı döktüreceğimi düşün-
müştüm. Dev yanılmışım. Leonard Cohen’in teorik ola-
rak basit olan ama insanın ciğerini üç kere söken müzi-
ğinin eşliğinde bırakın yazı yazmayı, herhangi farklı bir-
şey yapmak bile yeterince zor. O müziğin kendisini yazı-
lara dökmek ise başlıbaşına bir engel. Şimdi anlıyorum 
neden Cohen yazılarının uzun olmadığını. Sizlere de bir-
kaç birşeyler anlatmaya çalıştım, umarım başarmışım-
dır. Büyük üstadla ilgili söylenmiş bir alıntıyla bitirelim:

“No one says naked like Leonard Cohen.”
Tim Robbins



Herkese tekrar merhabalar. Alışmışım 2-3 ayda bir yaz-
maya pek zor geldi bu sayıya hazırlık yapmak… İşten 
gece 22:00’da eve gel, ye iç moda gir, 2 satır yaz uyu 
sabah 7’de kalk… Yaş olmuş 34, napıyoruz yahu? Haydi 
hayırlısı…. Neyse neyse, acaba siz bu yaşa geldiğinizde 
ne yapıyor olacaksınız? Kim bilir kaçınız hala tatatatata 
blastlarıyla kendinden geçecek, minik bir distortion’la 
kasları harekete geçireceksiniz?

Askerdeyim, yer Erzurum… Yani, şu dağın arkası Tu-
nalı Hilmi veya Taksim veya Alsancak diyemeyeceğin 
bir dağın tepesi… Sene de 2001, nöbette 2-3 saat geç-
mek bilmiyor ama devir discman/walkman devri… Disc-
man/walkmanler de dana gibi maşallah, nöbette yanı-
mıza alalım dinleyelim imkanı yok… Gramofon getirsen 
daha az yer kaplar... Her neyse, özet olarak mp3 pla-
yer falan yok. Müzik müziktir birader gazıyla minik as-
keri cep radyoları vardı onlardan almıştım bir tane… 
Ne var ki sadece TRT Radyo 3 mü ne vardı, onu çe-
kerdi… İngilizce-Fransızca ve Almanca haber bültenle-
ri arasındaki jingle’a hastaydım. Sabah akşam Türk sa-
nat ve halk müziği, solistler geçidi, yurttan sesler der-
ken iyice sıyırdım. Gece 3-5 nöbetinde derecenin de 
-30’u gösterdiği dakikalarda solistler geçidi, solistle-
rin hepsi kulağın ırza geçirdi halini aldı muhtemelen 
ki kafamda Chris Barnes böğürüyor, arkadaki koro da 
‘Hammer Smashed Face’i söylüyordu hep bir ağızdan. 
Yahu dedim kendine gel, git kafanı boşalt, huzura er, 
normalize ol. Ama ne şanstır ki nöbet dönüşü nöbetçi 
astsubay kolumdan girdi, “zaten sabah oldu ne uyuya-
caksın, gel bakim oğlumun öğretmeni ödev vermiş, or-
manla ilgili şiir yazılması gerek, otur yaz” demez mi? 
Bir de arka planda Neşet Ertaş’ın unplugged bağlama 
konserini açtı bilgisayardan… Hey maşallah! Acı ikiye 
katlandı… “Orman diyince Bathory geliyor akla” diye 
giresim geldi ama astsubayın bana giresinin daha çok 
geleceğini hissederek konsantre oldum. Tam bu sıra-
da Neşet Ertaş’ın “Endovajinal Karnınabar Bloody Tor-
mented Sacrifi ce” adlı albümünün 2. parçası bitmişti 
ki bir anda sound değişip cıncıncıncın sesleri yüksel-
mesin mi PC’den? Evet evet, Haluk Levent’ti bu! Ken-
disini bu kadar sevdiğimi hiç bilmiyordum. Bilenler bi-
lir, Ankara parçasının giriş rifi  başlamış, davullar güm-
bür gümbür geliyordu. Yani gümbür gümbür değilse de 
o zaman öyle geliyor… Yahu nasıl tüyler diken diken 
oldu anlatılmaz. Hep bu anı hatırlarım bu yaşta her fır-
satta sert bir şeyler dinlediğim zaman… İçimizdeki ze-
hir bizi bu müziğe öyle bir bağlamış ki jazz da dinliyo-
ruz, klasik de… Serdar Ortaç da… Hötttt o nasıl söz! 
Neyse bir şekilde metal istiyor bünye ve onu besleme-
miz için duymalıyız 2 blast, 2 cıncın, 2 guttural bö-
ğürtü… Bu olay nasıl bir şeyse dünya üzerinde insan-
ları temelden etkilemiş. Her ülkede bu müziği sevme-
yi bırakın, iyi kötü yapan illa ki birileri var. Adam bili-

yor ki Tacikistan’da bu müziği ancak kendime dinleti-
rim ama yok, nasıl bir motivasyonsa oturup beste ya-
pıyor döve döve adam getirip konser veriyor. Sosyal bir 
olgu bu başka bir şey değil. Yani hayatımda karşılığın-
da maddi kazancı bu kadar düşük ama manevi kazan-
cı bu kadar yüksek bir şey daha görmedim. Metal mü-
zik böyle bir şey işte.

Bu girizgah sonrası işte iman gücüyle metale devam 
inadıyla yola devam eden metal kardeşlerimize göz at-
maya devam ediyoruz. Tekrarlamaya gerek duymuyo-
rum ama bu sayfalarda amacımızın sadece eğlenmek 
olması nedeniyle geçeceğimiz dalgalar kimseleri incit-
mesin. Zaten elin A.B.D.’sinden de birisi çıkıp benim 
1989’daki grup resimlerimi alsa ne hikayeler çıkar gü-
lecek yarılacak :)

Dünya üzerinden tür tür metal grupları arasında köşe-
mize en çok materyali ne yalan söyleyeyim, Gore ve 
Black Metal kulvarından buluyorum. Ama Heavy Power 
tayfası da hiç altta kalmıyor yahu! İşte size güzel bir 
örnek: Khaos! Memleket Honduras! Tarz Heavy-Speed 
Metal! Taa 1980’de kurulmuşlar. “Forjado En Rocka” 
adında ilk ve tek albümleri ile 1985’te Güney Amerika 
işçi ve öğrenci hareketlerini başlatmış ve tiplerine ve 
müzisyenliklerine gelen büyük tepki sonrası müziği bı-
rakmışlar. Birader bu nasıl bir kepazeliktir! Zebra/çiz-
gili pijama miksajlı pantolon ve sarı pazubandı, leopar 
desenli şal altına deri takım, açık sarı çorap üstüne tüy 
siklet kollar ve tahta göğsü hiçe sayarak giyilmiş kolla-
rı kesik t-shirt, “istikbal göklerdedir” bakışı atarak se-
yircileri kucaklayan bir denyocan vokalist!

Peki ya şu 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı duruşuna 
ne demeli! Yazıklar olsun! Çizgili taytın apışarası ağı 
yırtılmış ordan bir şey daha selam ediyor seyirciye ama 
eleman o coşkuyla fark etmiyor sadece alttan gelen 
esintiyle “oh be içim bir huzur doldu ama acaba ne-
den” dercesine bakıyor etrafa! 

Davulcu tosun paşaya ne demeli peki? Kendisi memur 
bıyığıyla, başkent La Paz şehri vergi dairesi şef yardım-
cısı veya 15. noter başkatibi tadındaki tipiyle bizi biz-



den alıyor sağolsun. Davu-
lun hemen yanına koydu-
ğu memur portföy çanta-
sını konser biter bitmez 
alıp doğru pazara koşa-
cak, soğan domates alıp 
fi lesine dolduracak, ora-
dan eve geçecek “hanııım 
ben geldim nerde yemek” 
diye bağıracak, çizgili pi-
jaması ile TV’de maç seyrederken önünde koşturan ço-
cuklarının kafasına iki fi ske vuracak “çekilin ulen golü 
göremedim” diye hönkürecek, ertesi gün de elde ince 
belli çay bardağı yan odadaki memur arkadaşın odası-
nın kapısına gelip duvara yaslanacak, ağır ağır çayı yu-
dumlarken “nasıl döşedik dün akşamki maçta size olm” 
diyecek… Evet bu tiple bu herif Türkiye’de yaşasaydı, 
bunları yapmazsa neyim! Davul setinin sol tarafına ro-
totomları da koymuş! Nedir bu Güney Amerika’daki ro-
totom sevdası kardeşim? Sepultura “Schizophrenia” al-
bümünde Igor kullanmıştı ya, bu tosun tombalaktan 
esinlenmiş olmasın! Ne o tosunum yan cepten sigara 
mı çıkartmaya çalışıyorsun? Orada değil çorabının yanı-
na sokmuştun hatırlasana... 

Myspace sayfalarına (www.myspace.com/khaoshn) göz 
attım, tam bir stadyum konser grubu maşallah! Kokuş-
muşlukta Sınır Tanımayanlar Derneği altın tacını başla-
rına takıyor, hatta kafalarıyla bütünleştiriyoruz. Sizle-
re madalyanızı zaten bu resimleri gören her vatan ev-
ladı takmayı kendine borç bilir....

İkinci grubumuz Bolivya’dan “Bemdesar”. Şehir Santa 
Cruz. Tarz bizlere her daim yüksek seviyede materyal 
veren Black Metal! Elemanların kod adları fi xlikte sınır 
tanımıyor. Vokallerde Maniac Violator, Gitarlarda Infer-
num, Basta Conde Raum, Davulda Occultus. 3 demo 
bir de albüm çıkartmışlar sağolsunlar. Şundan şüphem 
yok ki demolar 15’er dakika olup, 10 dakikası dinledik-
çe çiş getirten akan su ve rüzgarlı black metal efek-
ti; 5 dakikası da bozuk teyp kayıtlı Mayhem-Burzum’un 
yandan yemiş hali, tek rif üstüne scream’dir. Albüm-
de isee... Yaw günahlarını almayalım adamların albüm-
leri de var, yapmışlar işte iyi kötü... Ben de ne diyo-
rum, ayıp... Açıkçası basçı Conde Raum, dünyaya bir 
condom hatası gereği gelmişçesine seçmiş bu ismi ve 
zaten fotoğrafl arda da kendine yer verilmemiş. Ger-
çi kendine fotoğraf şansı verilen arkadaşlar da danalığı 

kendine görev bilmiş 
bir edayla karşımız-
dalar. Grubun en az 
kendisi kadar monto-
fon stili sığır cinsin-
de adı İspanyolca’da 
şu anlama geliyor-
muş: “Bestias Maldi-
tas Destruyendo tu 
Santo Reino”. Yani kutsal krallığınızı yok eden lanet-
li canavarlar. Tüh Allah belanızı versin mi diyim, ne di-
yim bilemedim. Şimdiii aynı kökenlerden gelmese de 
İspanyolca ile Türkçe arasında az biraz benzerlikler ol-
masından yola çıkarsak Malditas kelimesini çok mani-
dar buldum. Bu adamları Türkiye’ye çağırıp “Destur-
suz Maloş Mandalar” adı altında Uluslararası 15. Sive-
rek Death Black Metal Festivali’nde headliner yapmalı, 
tek diyeceğim budur!

Tiplere odaklanmak gerekirse, fi x yine bir orman or-
tamları, temsili milis kuvvetleri tadında mermiler bel-
de, bileklerde Kerry King’in hatalı sünnet olmuş çivi-
li bileklikleri, aaarghhh bakışı, ellerle kalbi söktüm ha-
vaya kaldırdım brutalitesi, mosh yapan metalci kökle-
re saygı el hareketi, göğüste pentagram... Her şey OK 
de,  dombilicanlarım benim bu döt göbekle neden çık-
tınız objektifi n karşısına ha! Hele şu sağdaki dombili, 
“bu saçlarla lise müdüründen bugün de kaçtık, akşam 
da pedere görünmeyiz, aman mahalleye girince küpe-
leri çıkartmayı unutmayalım” endişesi taşıyan o bakış-
larınla ne kadar korkunç olabilirsin ki? Ben senin Edip 
Akbayram kaşlarına ve bakışlarına ne diyim ulan! Şu 
resme montaj yapmak için 
Jurassic Park efektlerini 
yapan ekip gelsin yemin-
le söylüyorum işi bırakır-
lar. Sen bu dünya üzerinde 
Black Metal yapacak en son 
adamların en önde bayrak 
taşıyan Ulubatlı Hasan’ısın 
oğlum bırak bu işleri! Her 
ikinizin de memişlerine pi-
ercing takarak fetiş alemle-
rinde boy göstermenizi rica 
ediyorum biraderler. 

Bu sayımızı istemsiz olarak Bolivya gruplarına ayırmış 
gibi olduk ama “Trueno Metalico” gibi ultra kolpa adlı 
melodik Thrash yapan ve Bolivya’nın Cochabamba şeh-
rinden çıkan bomba grubumuz karşınızda. Emin deği-
lim ama bu isim Latince kökenli olmalarından yola çı-
karak İngilizce’de “gerçek metalden” anlamına gelen 
True Metallica anlamına geliyorsa hepsinin kafası kırı-
lasıca... Bu Thrash tayfasının gecekondu mahallesinde 
çekildikleri fotoğrafl ardan da “müziğimizi oldukça güç 
koşullarda yapıyoruz” mesajını alıyoruz. Bir albüm, 
bir de EP var piyasaya çıkmış. Şarkıları şöyle bir din-
leye çalıştım da, 20. yılına girdiğim metal dinleyicili-
ğim süresince bu 20 yılın ilk 5 yılında pek sık karşılaştı-
ğım Ankara Sincan Thrash’i gitar soundunu yıllar sonra 



bana hatırlatarak büyük nostalji yaşattıkları için True-
no Metalico’ya teşekkürü borç bilirim. Ama ama bele 
takılan şapkalar, elde kitap defter, sırtta çanta, beni 
benden alan şort altına cılız bacaklarıyla beyaz çoraplı 
eleman... Olmaz, olmaz!!! “La çekme olm dur” derken 
eller havada yüzlerde sırıtkan bir ifade ile çekilen bir 
utanç belgesi halini alan grup fotosunu neden yayınlar-
sınız internet gibi yerde ha!

Cılız manda sü-
rüsünün tüm 
Bolivya’yı ayağa 
kaldıran bir başka 
pozuna geçiyoruz. 
Bu beyaz çoraplı 
elemanın pembe 
çizgisine kurban 

olduğum havlu basketçi çoraplarıyla karşıma çıktığı her 
fotoğrafta içimden tüm küfürleri saydırasım gelmekte. 
THY’nin ilk ucuz uçak bileti promosyonuyla bilet edi-
nip Bolivya’ya giderek kafasını kırma isteği uyandırtan 
şu demir apartman kapısının arasından dışarı çıkartıp 
sallama hareketini yansıtan bu fotoğraf karesi ile ilgili 
olarak diyeceğim, bunca zamandır böyle bir anlamsız-
lıkla karşılaşmadığımdır. Her pozda ya bacak kıllarını, 
ya da beyaz çorabını göstermek için makat çeper lifl e-
rini attıran bu Alaattin herifi n kepazeliklerine bir grup 
nasıl izin verir ha söyleyin, nasıl? 

Fotoğraf çekilmekte ciddi anlamda bağırsak bozmaya 
yeminli elemanlar, bu sefer de kırmızı brutal tonlama 
ile çekildikleri fotoğraf ile o kaktüslerle kendilerini bü-
tünleştirtme isteğini zirveye çıkartıyor. Soldaki eleman 
haşır huşur bi tarafıyla oynuyor ve hatta sanki çişini ya-
pıyor şapka altından. Beyaz çorap yine yarmış yırtmış 
kendini ve o kadar otun böceğin kaktüsün arasından 
beyaz çorabı göstermiş... Pes! Sağdan ikinci ise fotoğ-
rafı çekildikleri mısır/kaktüs tarlasında önüne bakma-
dan yürüyünce nazik organlarına çarpan küçük kaktü-
sün dikenlerinin verdiği acıyı yüzüne yansıtmış. Myspa-
ce sayfalarından (www.myspace.com/truenometali-
co) öğrendiğimiz kadarıyla testislere saplanan dikenler 
malesef arkadaşın erkekliğine büyük darbe vurmuş ve 
testosteron azalmasından mütevellit sesi epeyce bir in-
celmiş, ergen liseli bebe formasyonuna kavuşmuş. Ol-
sun grup için hiç de kötü olmamış bu, parça başlarında-
ki Thrash gay 
scream’lerini 
ona attırma-
ya başlamışlar. 
Bolivya başpis-
koposu da haf-
tasonları pazar 
a y i n l e r i n d e 
“gel kilise de 
koromuzla bir-
likte söyle ev-
ladım” diye bu ince sesli kardeşimizi çağırmış. Ne bü-
yük gurur! En sağdaki eleman ise Gonzales+Sebastian/3 
silahşörler Dartagnan/Efsane Fenerli futbolcu Ziya 

Ş e n g ü l ’ ü n 
1970’li yıllar-
daki ense saç-
lı halinin karışı-
mı haliyle aslın-
da grubun ağa-
beyi ve en aklı 
başında adamı 
gibi. Ama olma-
yınca olmuyor be arkadaş... Şu beyaz çorabı o arkasın-
da durduğu kaktüsle tek vücut yapmayan Bolivyalı me-
talci, metalci değildir! 

Son grubumuz meğer ne kaynak bir ülkeymiş dedirten 
Bolivya’dan yine! Quimera... Tarz Thrash Black Metal! 
İki demo, bir de split albüm çıkartmışlar. Thrash Black 
diyince ben kokuşmuş Thrash rifl eri üstüne kurbağa 
scream black vokalini canlandırıyorum otomatik. Black 
dinleyip de black yapamayan çok grubumuz vardır ya o 
ayar... Biraz scream, biraz makyaj, biraz kızgın bakış, 
pentagramlı kıyafetleri döşe, haydi yallah maşallah! Şu 
duruşlara hastayım hasta! Soldaki eleman, oğlum var 
yaa istersen çatmaktan kaşların popona kaçsın, o İnka/
Aztek/Maya gözlerin/dudaklarınla manitu gibi durarak 
Bolivya metal camiasınca sülalenin kulaklarını çınlatı-

yorsun. Ortadaki eleman! Bak numara yapma, sen Al-
man Thrash’ine kurban bir herifsin ama bir şekilde bu 
soldaki dangozun gazına geldin. O makyaj var ya, sana 
yapana da yaptırana da sevgi selam yollatıyor. Batman 
misin oğlum, o gözler dudaklar ne! O nasıl duruş! Hiç 
mi Marduk’a Immortal’a bakmadın bu kassız lise bebe-
si kolların hali ne! Süt gibi maşallah!!! Bu grubun bom-
ba elemanı da, yüzündeki korkudan, saçının traşından 
ve cılız vücudundan anlaşılacağı üzere en sağdaki ele-
man. Vay bee oğlum çocuk zaten altına etmiş, siz gi-
dip gözlerine nasıl makyaj yapmışsınız! Sünnetten yeni 
çıkmış çocuk bakışının nedeni ya ortadaki heriften ye-
diği çivili bileklik fi skesi ya da çekim öncesi sandalyeye 
bırakılan bilekliğin üzerine oturman. Hepinizi birleştir-
sek tek bir adam yapsak yine olmaz birader! 

Evet arkadaşlar bu sayılık da bu kadar. Hepinizi sevgiy-
le selamlıyor bir dahaki sayıda tekrar görüşmek üzere 
diyorum.

Dursun Çiftkrosoğlu 

www.myspace.com/goremaster



Hayat, tek perdelik bir oyundur derler. Yada hayat kocaman bir sah-
ne... Sen de başrol oyuncusu... Doğrudur. Hepimiz oynamıyor mu-
yuz?

Sesli bir sessiz sinema oynuyoruz. Konuşmuyoruz. Her yerde ses var 
ama konuşmuyoruz. Sesleri duyduğumuzu sanıyoruz. Ama yalnızca 
sanıyoruz. Sanmak yanılgısına düşüp, kafamızı karıştırıyoruz. Kafa 
karıştırıyoruz. Kafanızı karıştırıyorum. Gülüyorum halinize. Halimi-
ze ağlıyorum.

Derin bir nefes çekiyorum sigaramdan. Yanmayan bir sigaranız oldu-
ğunu göremiyorum. Yoğun bir duman çıkardığımı sanıyorum. Duma-
nın sesini duyuyorum. Ben duyuyorum, siz göremiyorsunuz.

Sesler duyuyorum. Ama konuşan yok ki... Susan insanların seslerini 
görüyorum. Ama siz duyamıyorsunuz.

Bir perdeye dokunuyorum. Siz dışarıyı görüyorsunuz. Oysa ben sade-
ce perdeyi hissediyorum.

Günlüğüme fotoğrafl ar yapıştırıyorum zihnimden. Siz elinize alıp ke-
limeler görüyorsunuz. Okumaya çalışıp, onu da beceremiyorsunuz. 
Basitçe bakmak yerine, anlamsızlıklara sürükleniyorsunuz. Anlamsız-
lık nedir? Anlamı olmamak demektir. Anlamını bilmediğiniz binlerce 
şey misali anlamsızlık olmuş ilkeniz. Türküm, Doğruyum, Çalışkanım, 
İlkem dediniz. Ne Türktünüz, ne doğru, ne çalışkan... İlkenizin anla-
mı yok ki zihninizde, olsun bir ilkeniz.

Ne biliyorum, biliyor musunuz?

Bilmiyorsunuz elbet. Size bilmemek öğretilmiş. Bilmek hep dert de-
nilmiş. Bilmemeye devam edin. Gerçekler bilinmezliktedir.

Beş vaktimin beşi de birbirinden sapkın. Ne sabahım, ne öğlen, ne 
ikindi, ne akşam... Ama yatsıyım. Çünkü mumum hep yatsıda söner. 
Şaşırmam bu yüzden o zamanı. Sizin için yatsıda mumu sönen bir ya-
lancıyım ben. Yalana yalana(?) izlediğiniz bir mumum. Dilinizi yaka-
rım(!). Ama ısıtırım da. Işık saçarım etrafa. Loştur, ama gerçektir. 
Karışık devreleri yoktur içinde. Her an çarpma riski yoktur.

Ay ışığı alev aldımıydı gün doğar. Ben doğarım. O vakit, siz sabah 
oldu dersiniz. Bir horoz ötüşünden anlarsınız bunu. Sabahı horoz ya-
par zannedersiniz.

Televizyon izler gülersiniz. Ağlarım ben televizyon izlerken. Yitirilen 
duyguları, düşünceleri görür ağlarım derinden.

Bir kız çocuğum olsun isterdim. Anne, anne diye dolaşan peşimde. 
Sonra ona kadın olmayı öğretmek isterdim. Boyun eğmemeye başka 
bir deyişle. Gerçek kadın. Boyun eğen değil eğdiren kadın(?)...

Hayat bir tiyatro sahnesi derler. Başrolünde senin olduğun kocaman 
bir sahne. Siz sahne dersiniz. Ben perde derim. Bu yüzden, sizin ha-
yatınız tek kişilik bir oyunken; onun hayatı tek perdelik bir oyunken; 
ben reddederek oynamayı söylüyorum size:

Benim hayatım tek kişilik bir perde... 

Beg.BEGÜM ÜRÜGENBEGÜM ÜRÜGEN



Lost in the sky, clouds roll by and I roll with them...

Herkese selamlar efendim... Efsanevi Dream Theater al-
bümünün adından apartma taze köşemin ilkini an itibariy-
le aradan çıkartmış bulunmaktayım. Öncelikle editörümü-
ze köşe ayırdığı için teşekkür ediyorum. :) “Bunca zamandır 
yapmadığın hata...” diyerek bir aylık yetecek gazı hemen 
vermiştir kendisi... :) 

Bu köşede neler olacak? Başlarken asıl düşündüğüm şey, der-
gide yazmanın zor olacağı ama kişisel olarak dinlediğim/ho-
şuma giden albüm ve ya grupları konu edinmekti. Temel ola-
rak bu fi kirden yola çıkacağım ama tabii ki konsepti oturt-
mak biraz zaman alacaktır. Bu aylık böyle bir deneme ile 
karşınızdayım. Umarım bu köşe işinin getirdiği yükün altın-
dan kalkabilirim, sizlerinde zevkle okuduğu bir köşe olur.

Herkese iyi okumalar... :)

In Lost We Really Lost!
 

Artık bir dizilikten çıkmış, sosyolojik vaka haline gelmiş olan 
arıza dizi Lost’ta bir sezonu daha arkasından pışpış yapa-
rak uğurladık. Beklediğimiz gibi gibi iki saatlik bir fi nal bö-
lümü ve yine dumur eden bir son ile dizi sekiz aylık uykusu-
na girdi. Seneye fi nal sezonu olacağından yavaş yavaş dizi-
nin soruları cevaplamaya doğru yönelmesi belirginleşmişti. 
Ama yok kardeşim, bu senaristler kafayı yedirtmeye kararlı-
lar. Bir soruyu açıklasalar, arkasından üç soru sormaya hala 
devam ediyorlar.

Açıkçası diziyi izlerken, birçok kişi gibi kafamda teoriler ku-
rabilecek kadar yoğunlaşamadığımdan, sonradan başkaları-
nın yorum ve olası teorilerini okuyorum. İnsanlar cidden dizi 
hakkında kafayı kırıyorlar. Altı üstü bir dizi ama bu kadar fe-
nomen olabildi. Bizde senelerdir üzerine 3000 tane dizi çe-
kilmiş kunil aşk hikayelerinden başka dizi malzemesi olma-
dığından herhalde, bu dizi bu kadar ilgi çekiyor. 

Bizim ’77 tayfası sonunda sebeben ve ya kader olarak meş-
hur kazayı gördüler, en sonunda da Juliet hanım bombaya 
taşla iki-üç uyarma işlemi yaptı ve dizi bembeyaz ekranla 
bitti. Altıncı sezonun ilk bölümünün, dizinin pilot bölümüyle 

ilişkide olacağını iddia edenler çok fazla... Jacob adlı zat-ı 
muhterem de sonunda huzurumuza çıktı. Jacob muhabbe-
tiyle beraber dikkatimi çeken nokta şuydu. Genel anlamda 
dizinin başlangıçtaki bilimsel ağırlıklı yanından uzaklaşıldığı 
ve gittikçe din/felsefe odağına kaydığı... İlk sezonlarda ha-
tırlarsınız, Jack’in liderliğinde daha bilimsel olaylar odağı-
na giden bir diziydi, ruhani/kaderci tarafı temsil eden Loc-
ke, Jack tarafından domine ediliyordu. Şimdi “I can fi x it.” 
kişisi doktorumuzda kaderciliğe başladı. Jacob, siyahlı adam 
muhabbetleriyle birlikte dizi gittikçe eski dinler ve felse-
feler imgelemlerine yöneldi. Senaristler dizide olacak her 
olay hakkında bilimsel açıklamalar olacağını söylüyorlardı 
ama görünen o ki bu söylemi biraz yemiş durumdalar... Ada-
nın bomba ve manyetik enerji ile ilgili sırları, gittikçe düşün-
sel tabanla yarıştırılıyor. Dolayısıyla altıncı sezona, yine ka-
famız karışık, fazlaca sorularla gidiyoruz. Orijinali iki sezon 
planlanan diziyi, altı sezona çıkartarak oldukça genişleten 
senaristlerin bir noktadan sonra kurguda keskin değişiklik-
lere gitmesi çok doğal... Her ne kadar “shocking fi nale”den 
bahsedilse de, dizinin birçok soruya cevap vermeden bitiri-
leceğini, hatta fi nalinin birçok kişiyi de tam anlamıyla tat-
min edemeyeceğini düşünüyorum nedense... Neyse, seneye 
göreceğiz artık...

Black Clouds...

Dream Theater, Metallica ile birlikte hayatımın grubudur. 
Yobazlık derecesinde severim. İlk albümleri dışındaki her al-
bümlerine taparım. Köşe adından da belli oluyordur. :) Bili-
yorsunuz, bu dadaşlar bulunduğumuz ay içerisinde yeni al-
bümleri Black Clouds&Silver Linings’i çıkaracaklar. Bir yo-
baz olarak benim de biraz çekincelerim var açıkçası... Dre-
am Theater’ın üzerinde dolaylı yoldan “black clouds” var 
gibi geliyor.

Dream Theater, ‘90larda yaptığı tanrısal Awake, Images And 
Words ve Scenes From A Memory albümüyle oldukça büyü-
müş ve Progressive Metal’in en bilinen ismi olmuş, bunu sı-
fır medya desteği ile sadece müziğiyle başarmış ve olduk-
ça saygı duyulan bir gruptu. 2003’te çıkardıkları Train Of 
Thought’tan beri ise, kitleleri aşırı şekilde bölmeye başla-
dılar. Train Of Thought çıktığında, grup bir kesim tarafın-
dan Metallica’ya “özenmekle” suçlanmıştı, öbür kesim ise 
grubun müziğini sert alanlara çekmesini takdir etmişti. Oc-
tavarium ile grubun etkileşimlerini daha net ortaya koyma-
sı tartışma konusu olmuştu. Systematic Chaos’ta yine ben-
zer şekilde hayran kitlesini bölmüştü. Sonuç şu ki, Dream 
Theater’da yine bir değişim var. Ama bu sefer, gittikçe “me-
talleşme” üzerine... Grupta sözü geçen iki isim olan Port-
noy ve Petrucci’nin zevkleri grubun her yeni albümdeki yö-
nünü belirliyor. Fakat bu noktada farklı bir problem çıkıyor; 
Dream Theater, “metalleşme” uğruna kendini dolaylı yoldan 
tekrara gidiyor!

Bu yazıyı yazdığımda yeni albüm nete sızdırılmıştı. Orijinal 
albümden dinlemeyi yeğlediğimden henüz hiçbir şarkıyı duy-
madım. Netten okuduklarım ise pek iç açıcı değil bu sefer... 

IMAGES AND WORDS
EMRE DEDEKARGINOĞLU



Yine sert bir albüm olduğu söyleniyor. Systematic Chaos’ta 
DT diskografi si içinde sert bir albümdü. İster istemez bir 
“devam” albümü olma olasılığı akla gelmiyor değil... Dre-
am Theater, son üç albümünde yine çok güzel şarkılar yap-
mış olsa da ve albümler de kendini dinlettiriyor olsa da, bir 
“formülize” olma durumu vardı. Burada bahsettiğim şey şu-
dur. Her grubun sonuçta belli formülleri var, ana müzikal is-
keletleri de diyebiliriz. Bu iskelet üzerine farklı şeyler giydi-
rerek albümler yapıyorlar. Dream Theater doksanlarda bunu 
çok iyi başarıyordu. Bir Learning To Live ya da bir Voices ile 
bu açılımları çok farklı şekillerde yapıyordu. Son üç albü-
me bakınca, sanki bir önceki albümdeki iskelet olduğu gibi 
alınmış gibi geliyor. Mesela, Sacrifi ced Sons ve The Ministry 
Of Lost Souls neredeyse kardeş şarkılar... Ya da bakın In The 
Name Of God, Octavarium ve In The Presence Of Enemies 
Pt.II’nin son dönüşüne... Çok benziyor. Rudess giriyor, son-
ra grup topluca şarkıya devam ediyor, son vokaller geliyor, 
Petrucci’nin son solosu geliyor ve şarkı bitiyor.  Kısacası bu 
“formülizasyon” her yeni albümden yana heyecanı azaltıyor. 
Dream Theater gibi ne yapacağı belli olmayan bir grup ya-
vaştan tahmin edilebilir olmaya başlıyor.  Bu da bir Progres-
sive Metal grubu için tehlike teşkil ediyor.

Grubun eskiden hem metal, hem Prog-Rock arasında bir den-
ge tutturarak yaptığı şarkılar, son albümde gittikçe “metal” 
ağırlıklı bi çizgiye kayıyor. 2003’ten beri iki senede bir al-
büm, turne, DVD ve canlı kayıt yayınlama sırası grubun bir 
döngüye girip girmediği konusunda düşündürmüyor değil... 
Sonuçta ikibinlerle gelen büyük bir başarı var, grup oldukça 
büyüdü, ticari anlamda da büyük bir değer haline geldi. Ama 
bir düşüş söz konusu... Grup tamamen Portnoy-Petrucci ek-
seninde, Myung biraz daha arka plana atıldı, LaBrie sürekli 
zorlandığı yırtık/kirli Hetfi eld-vari vokallere yönlenmek du-
rumunda kalıyor. Portnoy’un gittikçe artan vokal sevdasına 
hiçbir şey demiyorum zaten ki son albümde çok fazla vokal 
yaptığı söyleniyor. Sesinin iyi olmadığı iddiasına hiçbir DT 
hayranın karşı çıkmayacağına eminim.

Train Of Thought, Octavarium ve Systematic Chaos hala se-
verek dinlediğim şarkılar içeren iyi albümler ama bir Awake’i 
dinlediğimde aradaki farkta hemen kendisini belli ediyor. 
Dolayısıyla, ilk defa bir Dream Theater albümünü beklerken 
“Acaba?” diye soruyorum. Albümün detaylı yorumu gelecek 
sayımıza gelecektir. Umarım yanılırım, beklentilerim karşı-
lanır ve DT için “tehlike” geçmiş olur. 

Müzikal Sözlük
Ekşisözlük’ün açtığı yol-
dan onlarca sözlük açıldı 
ve açılmaya devam edi-
yor. Müzikal Sözlük de bir 
klon ama diğer klonlardan 
farkı, tamamen müzik üzerine olması... Bu sene Ocak ayın-
da yayına başlayan sözlük, yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. 
Site ayrıca geçtiğimiz ay, Shoutcast üzerinden radyo yayın-
larına başladı ve birçok gönüllü yazar, haftaiçi akşam saat-
lerinde çeşitli tarzlarda yayınlar yapıyor. Genelde gayet eğ-
lenceli geçen yayınlarda yer yer muhabbetler bol bol müzik-
lerle destekleniyor. Henüz emekleme aşamasında da olsa, 
oldukça gelecek vaat eden bir proje olarak gözüken Müzikal 
Sözlük’e, sözlüksel oluşumlara ilginiz varsa bir uğrayın de-
rim. www.muzikalsozluk.com 

Ayın Naftalini
 
Low – I Could Live In Hope (1994)

Minnesota’dan çıkma, Joy 
Division hayranı bir  Slow-
core grubu olan Low’un 
1994 tarihli ilk albümü I Co-
uld Live In Hope ve adından 
görebileceğiniz gibi depre-
sif bir albüm olarak karşı-
mıza çıkıyor. Low’un müziği 
genel anlamda sakin, dingin 
ve minimal bir müzik. Bu 
albüm ise tamamen akus-
tik gitarı temel alıyor, söz-

ler az, vokaller az ve enstrumental kısımlar daha bir söz sa-
hibi diyebiliriz.  Öyle ki, grubun albümde kullandığı perküs-
yon sakin ve yumuşak zil/snare vuruşlarından başka birşey 
değil... Yani karşımızda yumuşak ve dinlendirici ama müziğe 
kafanızı yordunuz mu oldukça duygusal ve yer yer depresif 
bir albüm var. Tamamen karanlık bir albüm bu, kimi zaman 
bir boşluk, kimi zaman da hüzün hissi veriyor. Bazı albüm-
ler olur, her zaman dinlenemez ama gerektiği yerde de dar-
besini gösterir, I Could Live In Hope’ta böyle bir albüm... 45 
dakikaya sıkıştırılmış yoğun duygular ve güzel melodiler ta-
şıyan bir eser... Albümdeki tüm şarkılar birbirinden güzel ve 
dinlenesi ama kesinlikle albümün zirve noktası dokuz daki-
kalık ağıtsal şarkı Lullaby... Hüzünlü ve ağır olmayan şeyler 
dinlemek isteyen herkese bu albümü öneririm.

Ayın Dinlencesi
 

Animals As Leaders - Ani-
mals As Leaders (2009)
Progressive Metal’i çok se-
verim. Teknik kolu olsun, 
daha hissiyatlı kolu olsun, 
ayırt etmeden dinlemeye 
çalışırım. Son birkaç yılda, 
özellikle teknik anlamda 
şova yakın performanslar 
sergileyen gruplar yaygın-
laşmaya başladı. Canvas 
Solaris, Zero Hour, Degree 
Absolute, Blotted Science 

gibi gruplar rahatsız albümler yaparak akıl sağlığımızla oy-
nadılar. Animals As Leaders’da bu tarz bir misyonu olan, taze 
bir grubumuz... Aslında gruptan öte tek adam projesi de di-
yebiliriz. Tosin Abasi adlı sekiz telli gitar çalabilen bir arka-
daşımızın tüm elektro/akustik gitar ve bas kayıtlarını kendi-
si yaptığı, davul ve diğer efektlerin ise programlanarak kayıt 
edildiği Animals As Leaders adlı debut albümde, bir teknik 
metal albümünden isteyeceğiniz herşey var. Çılgın, hızlı ve 
aşırı teknik sololar ve melodiler, yer yer Jazz’dan miras par-
tisyonlar, dur-kalklı şarkı yapıları ve bir tutam hüzün/me-
lankoli soslu partisyonlar... Tabii tüm şarkıların enstrumen-
tal olduğunu da belirtmem gerek... Teknik şeyler sevmeyen-
ler için pek dinlenesi bir albüm değil ama Progressive ve ya 
Extreme Metal’in teknik koluna ilgi duyanlar, Shred ve virtü-
özite içeren tarzları sevenler albüme kulak verebilirler. Piş-
man olmayacaklardır.



Siyah Beyaz dergisinde benimde bir katkım 
olsun istedim ve Türkiye’de bugüne dek pek 
değinilmemiş bir konuyu inceleyerek yazı 
açılışımı yapayım dedim. Bu yazımda grupla-
rın albüm kapaklarındaki sansürlerin sebep-
lerine yer vereceğim.

1- 1957 senesinde The Five Keys’in “On Satege” 
albüm kapağında Rudy West’in işaret parmağı-
nın farklı birşey olarak düşünülmesinden dolayı 
büyük tartışmalara yol açmış ve şikayetler üze-
rine rahatsız edici öge silinmiştir.

2- Tepkiyle karşılanan diğer bir albüm kapa-
ğı ise The Mamas and The Papas grubunun “If 

You Can Beli-
eve Your Eyes 
and Ears” albü-
müdür. 1966 se-
nesinde yayın-
lanmış bu al-
büm kapağında 
grup elemanla-
rının banyo içe-
risinde verdik-
leri poz mev-
cuttur. Sorunun 
ne olduğunu çö-

zemesem de banyo içerisinde bulunan tuvalet-
ten ötürü olduğu bilgisi geçiyor.

3- The Beatles’ın “Yesterday...and Today” al-
büm kapağında Beatles elemanlarının sağında 
solunda kucaklarında bebek kafaları ve et par-
çaları bulunmaktadır. “Kasap” temalı bu albüm 
halk tarafından tepkiyle karşılanmış ve şirket 
tarafından albümler toplatıldıkdan sonra yine 
Beatles elemanlarının bulunduğu sade bir al-
büm kapağı tercih edilerek tekrar piyasaya sü-
rülmüştür.

4- Moby Grape de sansüre uğruyan diğer bir 
gruptur. 1967 senesinde yayınlanan, grupla aynı 
ismi taşıyan albümün kapağında grup elemanla-
rının resmi vardır. Bu albüm Columbia şirketin-
den çıkmış ve ortaparmaklardan birinin kalkık 
olduğunu çok geç farketmiş olacak ki silme ça-
lışmaları yasağı engelleyememiştir. 

5- Jimi Hendrix’in baba albümlerinden biri olan 
“Electric Ladyland”in (1968) orjinal kapağında 
Hendrix ve çıplak kadınlardan oluşan seksüel 
içerikli tema, ABD’de büyük bir yankı uyandır-
mış ve yasaklanmıştır. Daha sonra bu kapak Jimi 
Hendrix’in yüzü ile değiştirilmiştir.

6- 1969 yılından Bob 
Seger’ın “Ramblin’ 
Gamblin’ Man” albü-
mün kapağı için çıplak 
bir bayan kullanılmış-
tır. Bu kapak daha sona 
aynısının üzerine cüppe 
giydirilmiş olarak değiş-
tirilmiştir.

7- 1968 senesinde John 
Lennon ve Yoko Ono or-
taklaşa bir albüm kaydettiler. İlginç bir fi kirle 
John ve Yoko çıplak poz vermişler ve bu fotoğ-
rafı albüm kapağı olarak kullanmışlardır. Paul 
McCartney, John babayı albümü bu kapakla pi-
yasaya sürmemesi için ikna etmeye çalışmıştır. 
John olabilecek tartışmaları umursamadığından 
albümü bu kapakla çıkartmıştır. Bir çok kimse-
nin, ne bu albümün, ne de kapağın yayınlanma-
sından hoşnut olmadığı bilinmektedir.

8- Diğer trajikomik 
eleştiri olayı ise The 
Rolling Stones’un 
“Beggars Banquet” 
albüm kapağıdır. Eleş-
tiriye uğradığı nok-
ta ise albüm kapağı-
nın çok sade bulun-
masıdır. Bu eleştirile-
re The Rolling Stones 
kulak tutmuş olacak 
ki aynı albüm kapağı 
bir tuvalet temasıyla 
tekrar sürülmüştür.

9- Blind Faith’in 1969’da çıkarttıkları albüm, 
kapağında 13 yaşında çıplak bir kızı kullanma-
larından dolayı yasaklanmıştır. Kapak tasarımı-
nın yeniden yapıldığı konusunda bilgiler olsa da 
araştırmalarıma rağmen yeni albüm kapağını 
bulamadım.

10- Yasaklanan bir diğer kapak The Rolling 
Stones’un “Sticky Fingers” albüm kapağıdır. 
İspanya’nın Franco döneminde yasaklanan ve 
ABD’de tartışmalara yol açan bu kapakta fer-
muarı açık bir eleman vardır.

11- Birth Control grubunun “Operation” albüm 
kapağı bence çoğu grubun albüm kapağından 
çok daha iyi olmasına rağmen bazı ülkelerde be-
bek yiyen böcek olayının yanı sıra sevinen Papa 
fi gürü olmasından dolayı yasaklanmıştır.

Yazıda adı geçen yasaklanmış albüm kapaklarının tamamına şu adreste göz atabilirsiniz:
http://s666.photobucket.com/albums/vv22/sbmag/banned

YASAKLANAN, SANSÜRLENEN VE TEPKİ GÖREN ALBÜM KAPAKLARI
Yazı Dizisi, Bölüm 1
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12- Heavy Metal’in çarklarından olan Alice 
Cooper’ın “Love It To Death” albüm kapağı, bü-
yük bir olasılıkla bir başparmağın cinsel organ 
zannedilmesinden dolayı tartışmalara yol aç-
mıştır. Kapak tekrar elden geçirilerek detay rö-
tuşa uğramıştır.

13- Mama Lion’un 1972 senesinde “Preserve 
Wildlife” yayınladığı albüm kapağında şarkıcı-
nın aslan yavrusunu emzirmesi kayıt fi rmasınca 
uygunsuz görülüp kapak değiştirilmiştir.

14- Roxy Music’in “Country Life” albümünün ka-
pağı, hatunlar silinerek sadece logo kalacak şe-
kilde yeniden basılmıştır.

15- David Bowie’nin “Diamond Dogs” kapağında 
yer alan yarı David Bowie, yarı erkek köpek fi -
gürü kayıt şirketince uygunsuz görülüp değişti-
rilmiştir.

16- Scorpions’un Virgin Killer albüm kapağının 
orjinali ABD’de yasaklanmıştır, Bu kapakta üze-
rinde bir yıldızdan başka bişey olmayan 12-14 
yaşlarında kışkırtıcı bir şekilde poz veren kız ol-
ması çok büyük tepkilere yol açmıştır. Daha son-
ra grup elemanlarının olduğu bir kapakla değiş-
tirilmiştir.

17- The Residents’in 1976 da piyasaya sürmüş 
olduğu “The Third Reich ‘n Roll” albümünün ka-
pağı gamalı haç içerdiği için Almanya’da yasak-
lanmıştır. Halbuki gamalı haç alaycı bir tavırla 
kayıt şirketlerini eleştirmek için kullanılmakta-
dır. Kapak, gamalı haç sticker kapanacak şekil-
de yeniden basılmıştır.

18- Efsane gruplardan Lynyrd Skynyrd’ın “Stre-
et Survivors” albüm kapağı, grubun önde giden-
leri tarafından, uçak kazasında yitirilen 2 ele-
manlarının ardından ateşsiz versiyonu ile yayın-
lanmıştır.

19- Tepki alan di-
ğer bir albüm ka-
pağı ise Walter 
Egan’ın 1977 tarih-
li single çalışması 
olan “Fundamental 
Roll”dur. Kapak, 
Walter’ın göze ba-
tacak şekilde pon-
pon kızlara sarılıp 
birinin eteğini kal-
dırdığı görüldüğün-
den tepkiler almış-
tır.

20- Scorpions “Lovedrive” albüm kapağıyla yine 
ABD’de  tepkilere maruz kalmıştır. Tartışmalı sa-
kızlı kapaktan sonra kara bir kapakla yeniden 
sürülmüştür.

21- Bow Wow Wow’ın “Your Cassette Pet” isim-
li EP çalışmasına tepkiler, grubun frontman’i ve 
Sex Pistol menajeri Malcolm Mclaren, kapakta 
kendi grup elemanının, 14 yaşındaki Annabella 
Luwin’in yarıçıplak fotoğrafını kullanınca patla-
mıştır. Ardından kapak tekrar dizayn edilmiştir.

22- Bow Wow Wow “Your Cassette Pet”e ge-
len eleştiriler üzerine “See Jungle! See Jungle! 
Go Join Your Gang Yeah! City All Over, Go Ape 
Crazy!” albümlerini, Annabella Luwin’in tama-
mıyla çıplak görünüğü bir kapaklar piyasaya sür-
müşlerdir.

23- Scorpions’ın 
“Love at First Sting” 
isimli albüm kapağı, 
Wal Mart tarafından 
kısmi çıplaklık içe-
ren sarılma bulun-
duğu nedeniye şika-
yet edilerek değişti-
rilmiştir.

24- Roger Waters’ın 
1984 senesinde ya-
yınladığı “The Pros 
and Cons of Hitch Hikin” albüm kapağında üze-
rinde sadece sırt çantası bulunan çıplak bir ba-
yan fi gürü feministleri ayağa kaldırmış, kapağın 
seksist ve tecavüze teşvik edici özellikleri ol-
duğundan ötürü bedenini kaplayan siyah çizgi-
li versiyonu baslmıştır.

25- Bruce Springsteen’in “Born in the U.S.A” al-
büm kapağında “Patron”un amerikan bayrağına 
işediği iddia edilerek yasaklama talebinde bulu-
nulmuştur.

Yazıda adı geçen yasaklanmış albüm kapaklarının tamamına şu adreste göz atabilirsiniz:
http://s666.photobucket.com/albums/vv22/sbmag/banned



Daha 4 konserlik bir grup olmasına rağmen müzikleri, sıra dışı şov-
ları, kadrosu ve yaptığı çıkışla tüm dikkatleri şimdiden üzerine top-
layan Art Niyet, ilk İzmir konserini vermek ve Tato Live’da İzmir se-
yircisinin karşısına çıkmak için hazırdı.

Art Niyet’in sahne almasına az bir süre kala sahne önündeki bü-
yük chopperın üzerini örten branda kaldırıldı ve seyirci sahne önü-
ne doğru yaklaşmaya başladı. Sahnede grubun iki dansçısı moto-
run yanında yerlerini aldılar. Grup konsere ‘Motor’ ile dikkat çeki-
ci bir giriş yaptı. Müziğin ilk saniyelerinden itibaren dansçılar sah-
ne önündeki chopperla dans etmeye başladığında seyirci küçük çap-
lı bir şok geçirdi, şarkı bittiğinde vokalist Berrak seyirciyi selam-
larken, seyirci de bir bar sahnesinde ilk kez böyle bir şov görmenin 
şaşkınlığını atmaya çalışıyordu. Art Niyet hız kesmeden konsere bi-
linen şarkıları ‘Erkekler Oyuncak’ ile devam etti. Sırası ile ‘Model’, 
Art Niyet’in motor tutkusu ile özdeşleşen ‘Born to be Wild’ ve es-
kimeyen Billy Idol klasiği ‘Rebel Yell’ ile devam ettiler. Seyirci TV, 
radyo ve internetten tanıdığı Art Niyet’i kabul ettiğini tezahüratlar-
la gösteriyordu.

Art Niyet Tato Live’daki tempoyu ve ısıyı iyice yükselttikten son-
ra, Ankara’da yaşadıkları son metro sıkıntısını dile getirdikleri ‘Son 
Metro’yu anons ettiğinde İzmirliler de benzer bir sıkıntı yaşadıkları-
nı dile getirdiler. Bu şarkıyı ‘İhanet’, Barış Manço klasiği ‘Kara Sev-
da’ ve 
Art Niyet’e benim en çok yakıştırdığım cover olan Kiss’den  ‘I Was 
Made For Lovin You’ takip etti. 

Art Niyet’in sahne performansı ve dansçıların ateşli dansları ısıyı İz-
mir ortalamasının çok üzerine çıkartmıştı. Katy Perry’nin tün dünya-
da tanınmasını sağlayan hit şarkısı ‘I Kissed a Girl’ü, Rammstein’dan 
Keine Lust ile başarılı bir şekilde harmanlayarak çalan Art Niyet, ya-
kın gelecekte mainstream’ın güçlü oyuncularından birisi olacağının 
sinyallerini vermeye devam ediyor. İlk dinleyişte bile akılda yer edi-
nen nakarat ile ‘Yasak Aşk’ ve Kenan Doğulu’dan ‘Tutamıyorum Za-
manı’ ile konsere devam eden grup, kayıtları devam eden albüm-
lerinden, ilk kez İzmir’de çaldıkları ‘Okula Gitme’ ve artık herke-
sin bildiği çıkış şarkıları ‘Vay Be’ ile seyirciye veda ederek konse-
ri bitirdi.

SELDA KARACASELDA KARACA SİYAH İZMİR



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen uluslararası fes-
tivalde yer alan Art Niyet’in bu konserden fotoğrafl arını da sizlerle paylaşıyoruz.



Norveç Black Metali’ne Fransızların yanıtı “Les Légions Noires” (The Black Legions), 1993 - 
1994 yılları arasında Fransanın Britanny eyaletinde Fransız Black Metal gruplarının oluştur-
duğu, günümüzde aktif olmayan bir topluluktur. Mütiilation, Torgeist ve Vlad Tepes bu akı-
mı başlatan gruplar olarak bilinmekte ve kendilerini Burzum ve Darkthrone’un bulunduğu 
“Black Mafi a” nın tribute’ü olarak gördükleri söylentisi bulunmaktadır. Terrorizer’ın 2005 yı-
lında Black Metal serisinde yer alan bilgilere göre, 90’ların ortalarında Black Metal’deki çığ-
lık göz önüne alındığında LLN bu dönem için büyük öneme sahiptir.

LLN tarafından çıkarılan albümlerin anlaşılmaz, pahalı olması, aşırıya kaçması ve karmaşık 
olmasından dolayı az sayıda albüm yayınlanmıştır. Bu sayı en çok 88 baskıdır. Bu baskılar kült 
klasikler arasında bulunmaktadır. Bundan dolayı hem kendi dönemlerinde hemde günümüz-
de LLN albümlerini elde etmek bi hayli zordur. Ancak kopyalarını internet üzerinden elde 
edebilirsiniz. Les Légions Noires’in deyim yerindeyse en büyük çarkları Vlad Tepes, Belket-
re, Mütiilation, Torgeist ve Moëvöt dur. Les Légions Noires çalışmaları ya bir demo ya da en 
az iki grup tarafından yapılmış split olmalıydı.

Bünyesinde 30’a yakın grup bulunduran bu toplulukta çoğu zaman tartışmalar yaşanmış ve 
kimi gruplar toplulukdan çıkartılmıştır. Vermeth ve Vrasagaerhtvuula, topluluğa bir çok yan-
lış yaptıkları için göze çarpar. Bu tartışmalar sonucu LLN 90’ların sonuna doğru dağılmış ve 
bir çok gruptan haber alınamamıştır.

Les Légions Noires ile ilgili bir çok şey söylentiye dayalıdır. Mesela ‘Bored’ şarkısı, kaydeden 
ekibin Les Légions Noires üyesi içermemesi ve bunun bir şaka olarak lanse edilmesi nedeniy-
le bir çok kez tartışılmıştır. Topluluktaki gruplar tarafından su yüzüne çıkmamış ve söylenti-
den ibaret olduğu düşünülen demoların kopyaları, insanların topluluğu sorgulamalarının te-
mel nedenlerinden olmuştur. Bir diğer söylenti ise, Trörkrvisätänsrökrëh grubunun bir de-
mosu LLN üyeleri tarafından internetten dağıtılmıştır ancak LLN gruplarının yarısı hala mü-
zik yapmaktadırlar ve kayıtlar sadece LLN gruplarına dağıtılmaktadır. Fetiş bir topluluk ol-
malarından dolayı daha bir çok söylenti dolaşmaktadır. Kalede yaşadıkları, kayıtlarını bura-
da yaptıkları gibi. Bu efsane ise Meyhna’ch’ın malikanesinin şato gibi eski bir yapıda oldu-
ğu görüldükten ve ailelerinin evi olduğu anlaşıldıkdan sonra çürütülmüştür. LLN projesi olan 
Mogoutre grubunun demolarının ise bir farenin içine sokulan mikrofonla kaydettikleri söy-
lenmektedir.

Les Légions Noires’e girmek isteyen gruplar toplulukta sözü geçen grup üyelerinin oluştur-
duğu solo yada yan projelerde çalıştırılarak değerlendirilirdi. Seviss, Vermyapre Kommando, 
Satanicum Tenebrae, Aakon Keetreh ve Dzlarv gibi gruplar bu şekilde topluluğa dahil edil-
miştir.

Les Légions Noires projelerine göz atacak olursak:
Lord Aäkon Këëtrëh’in Aäkon Këëtrëh projesini kayda almış 3 demo yayınlamıştır. Ayrıca Be-
lathuzur (2 demo), Belketre (4 demo, 1 CD), Torgeist (3 demo, 1 CD) projelerinde bulun-
muştur.



Lord Beleth’Rim ise Amaka Hahina (3 demo, 1 CD), Torgeist ve Vermeth (2 CD) projelerin-
de yer almıştır.

Vordb Dreagvor Uezeerb en çok projelerde bulunan isimlerden biridir. Vordb Dreagvor 
Uezeerb’in yer aldığı projeler ise şu şekilde: Belketre, Black Murder (2 Demo), Brenoritvre-
zorke (4 demo), Dzlvarv (1 demo), Moëvöt (7 demo), Susvourtre (1 demo), Torgeist ve son 
olarak Vzaeurvbtre (3 demo).

Vorlok Drakkstein’ın bulunduğu projeleri de şu şekilde sıralayalım: Black Murder, Mogoutre, 
Seviss (2 demo), Vérmyapre Kommando (1 demo), Vlad Tepes (10 demo, 2 CD) 

Vlad Drakkstein’ın bulunduğu projelere göz atacak olursak: Black Murder, Mogoutre, Susvo-
urtre, Vagézaryavtre (1 demo), Vermyapre Kommando, Vlad Tepes ve Vzaeurvbtre’dir.

Nifl eim ise en az projelerde yer alan isimlerden birisidir. Brenoritvrezorkre ve Vlad  Tepes 
projelerinde davul çalmıştır.

Projelerde en az yer alan bir diğer isim ise Naimlambre’dir. Naimlambre de sadece Moevot 
projesinde yr almıştır.

Meyhna’ch da Satanicum Tenebrae projesiyle 3 demo kaydetmiştir.

LLN topluluğunda olduğu bilinen gruplar şöyledir:

Aäkon Këëtrëh
Belkètre
Belathuzur (pre-Satanicum Tenebrae)
Black Murder
Boreb
Brenoritvrezorkre
Dzlvarv
Moëvöt
Mogoutre
Mütiilation
Norzbgorobtre
Satanicum Tenebrae
Seviss
Susvourtre
Torgeist
Torture
Vagézaryavtre
Vérmyapre Kommando

Vlad Tepes
Vutreemamabre
Vzaeurvbtr
Project Beraeabtre
Project Bvrolarimnambde
Project Chaos
Project Clairon
Project Dvnaebkre
Project Errance & Tristesse
Project Medieval Spectral
Project Necro Paris Catacombes
Project Psyche
Project Sadie mae Glutz
Project Valerie
Project Vampire
Project Vladre
Project Vrueamte
Project Vzakpre Vemekr 
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Dünyanın en çok sevilen çizgi roman karakterlerinden 
Wolverine hak ettiği yeri hem beyaz perdede hem de 
oyun dünyasında sonunda buldu. Bu ay inceleyece-
ğimiz oyun yakın zamanda vizyona giren X-Men Ori-
gins: Wolverine adlı fi lmin oyunu. Genelde oyun fi lm-
lerine karşı olan ön yargımız X-MEN Origins: Wolve-
rine ile yıkılımış bulunmakta. Öncelikle diğer X-MEN 
fi lmlerinde bulamadığımız çizgi roman atmosferinin 
son fi lmde yakalandığını ve bizi mutlu ettiğini söyle-
mekle söze başlayabiliriz. Bu durum aynı şekilde oyu-
nu da çizgi roman severler için güzel ve oynanabi-
lir kılmakta. Bilmeyenler için konudan kısaca bahset-
mek gerekirse; oyun Marvel Comics’in karakterlerin-
den Wolverine’in öyküsünü anlatmakta. X-Men çizgi 
romanındaki en önemli karakterlerden biri olan Wol-
verine aynı zaman da X-Men ekibinin en asi ve ekip-
ten uzak duran karakteri. Filmde bu asiliğin ve umur-
samazlığın nedenlerini ve Logan’ın Wolverine’e dönü-
şümünü kronolojik bir sıra ile izliyoruz. Ancak oyun-
da hikayenin ilerleyiş şekli biraz daha karışık ve çizgi 
roman’a daha yakın.

Oyunun kontrolleri her ne kadar biraz karmaşık olsa 
da oyunun temposu oyuncunun öğrenme hızına göre 
ayarlandığı için sorun yaşamıyorsunuz. Eğer bir kez 
bile God of War ya da benzeri bir oyun oynadıysa-
nız kontrollere hemen alışacaksınız. Hatta bir game-
pad kullanarak alışma süresini minimuma çekebilir-
siniz. Oyunda düşmanlarınızı parçalamak dışında çe-
şitli bulmacalar da çözmelisiniz. Bulmacalar da oyu-
nun temposunu düşürecek derecede zor değil ve deği-
şik bir tat katıyor. Bunların yanında Wolverine zaman-
la gelişiyor ve yeni hareketler öğreniyor. Böylece or-
taya düşmanlarınızı parçalayarak ilerlediğiniz ve ara-
larda bulmacalarla birazcık dinlendiğiniz dengeli bir 
karışım çıkıyor.

Quake IV ve pek çok başka oyundan tanıdığımız Ra-
ven Software grafi klerde de beklentilerimizi fazlasıy-
la karşıladı. Herşeyden önce fi lmin oyunu olduğu için 
karakterler tasarlanırken fi lmde yer alan aktörler te-
mel alınmış. Hugh Jackman ve Liev Schreiber’ı görür 
görmez tanıyacaksınız. Diğer karakterlerin grafi kle-
ri de oldukça kaliteli. Ana kahramanı Wolverine olan 
bir oyundan bekleyeceğiniz üzere kan gövdeyi, kolu, 
kafayı ayrı ayrı götürüyor. Wolverine’in kıyafetleri ve 
vücudu da aldığı darbelere göre yıpranıyor ve mutant 
güçlerinin vücudunu iyileştirmesini bire bir görebili-
yorsunuz. Darbelerimizi süsleyen ışık efektleri de sal-
dırının gücüne göre daha gösterişli bir hal almakta. 
Yaptığınız bazı afi li hareketlerde kameranın açı de-
ğiştirip yavaş çekime geçmesi de hoş bir detay olmuş. 
Ortamlar da gayet inandırıcı ve çeşitli. Bu arada tüm 
bunların Unreal Engine 3 kalitesiyle sunulduğunu da 
belirtmekte fayda var. Bunun anlamı oyunu çalıştır-
mak için çok yüksek özellikli bir sisteme ihtiyacınız 
olmayacağı. Ancak bekleyeceğiniz üzere düşük özel-
likli bir sistemde grafi kler anlattığımız kadar etkileyi-
ci gelmeyebilir.

Sesler ve müzikler gayet güzel. Wolverine’in meyda-
na gelen olaylara yaptığı yorumlar şiddete olan du-
yarsızlığını yansıtıyor. Fakat son oyunu iptal edilen 
Duke gibi esprili cümleler kurmasını da beklememek 
lazım. Bir dakika, bunu zaten biliyordunuz.

Sonuç olarak oyun hem aksiyon hem de X-Men sever-
ler için oldukça eğlenceli saatler sunuyor. Özellikle 
konsollardaki God of War ve Ninja Gaiden benzeri ak-
siyon oyunlarına imrenen bir PC sahibiyseniz bu oyun 
size ilaç gibi gelecek. Ancak emektar klavye-fare iki-
lisi yerine analog kontrolü olan bir game pad almayı 
düşünmelisiniz.




