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Özet: Günümüzde Batı sömürüsünü sürdürmek, tükenen dünya malının paylaşımı gün geçtik-
çe daha zor hale geliyor. Uygarlıkların dünya hâkimiyeti mücadelesi dönemsel olarak değişiyor
ve günümüzde Batı uygarlığı bu hâkimiyeti elinde tutmakta zorluk çekiyor gibi. Sınırlı olan kay-
nakları silah zoruyla elde tutmak hem maliyetli hem de öteki tarafından nefretle karşılanıyor. Üs-
telik çıkarlar için dünyayı kandırmak eskisi kadar kolay değil. Sömürge toplumlarının sosyo-kül-
türel araçlarla elde tutulması daha az maliyetli ve rakiplerin dikkatini de çekmiyor. Bu açıdan
sömürgeciliği doğuran Batı uygarlığının yeni taktikleri dikkatlice izlenmeli. Adı geçen “yeni tak-
tik” ortaya sürülmemiş ya da temelde amacı sömürgecilik olmayan kültürel öğelerin biçiminin,
amacının değiştirilerek siyasal, sosyal, ekonomik çıkarlar için kullanılmasına işaret ediyor. Pek
çok kültürel öğe bu amaç için kullanılabilir fakat bu öğeler arasında en çok dikkati çeken ya da
önemlisi bir müzik türü olarak Heavy Metaldir. 

Anahtar Kelimeler: Sömürgecilik,  Heavy Metal, Muhalefet 

B Plan: Heavy Metal or the Exposed Faces of the New Colonialism

Abstract: Nowadays it has become more difficult to maintain the exploitation of the West and sharing the
depleted world’s goods. The struggle of world sovereignty of the civilizations has changed periodically and
apparently the Western civilization has a difficulty to keep this sovereignty in the present time. Keeping
the limited sources by force of arms is both costly and it arouses hatred among the other. Besides, deceiv-
ing the world for profit is not as easy as it was in the past. Keeping the colonial societies through socio-
cultural means is less costly and doesn’t draw attention of the rivals. In this respect, the new strategies of
the Western civilization that created the colonization should be observed carefully. The mentioned “new
strategy” indicates the change of the form, the purpose of the cultural elements that hadn’t been brought
forward or whose purpose wasn’t essentialy colonisation and the use of these cultural elements for polit-
ical, social, economic profits. Lots of cultural elements can be used for this purpose, but the most remark-
able and significant one among these elements is Heavy Metal as a kind of music.
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Sı nır lı dün ya ma lı nı sı nır sız in san ih ti yaç la rıy la den ge le me ye ça lı şan Ba tı
in sa nı, bu çe liş ki nin in san ta ra fı nı dü şün me den faz la ca bes le di. Bit mek

tü ken mek bil me yen ih ti yaç la rı nı sö mür ge ler le do yur ma ya ça lış tı. Bu nu ya -
par ken do ğa yı ve top lu mu saf ha liy le de ğil, de ğiş ti ri le bi lir ve mü kem me le
yön len di ri le bi lir ol gu lar ola rak ta nım la mış; do ğa yı de ğiş tir mek için tek ni ği,
top lu mu yön len di re bil mek için sos yal bi lim le ri üret miş tir. Ak si ni sa vun mak
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ve bi li min va ta nı ol ma dı ğı nı id di a et mek tam da oto ma tik or yan ta list le rin1

işi dir. “Oto ma tik or yan ta list”, Er tan Eğ ri bel’in “An tro po lo ji, Sos yo lo ji ve Or yan -
ta lizm” ma ka le si ni oku duk tan son ra oluş tur du ğum bir kav ram dır. Türk sos -
yo lo ji si açı sın dan önem li gör dü ğüm bu ma ka le de Eğ ri bel, sos yo lo ji nin Ba -
tı’da gö re vi ni ta mam la dı ğı nı, çün kü Ba tı top lu mu nun ev rim sel ba sa ma ğın
en üs tün de ka bul et ti ği ken di top lum sal ya pı sı nı oluş tur du ğu nu ve bu ya pı -
nın oluş ma sın da ki kav ram sal diz ge le rin sos yo lo ji ta ra fın dan sağ lan dı ğı nı
be lir ti yor. “Ye ni gö rev ar tık an tro po lo ji de” di yen Eğ ri bel, mü kem mel olan Ba tı
ve mü kem mel ol ma yan di ğe ri ara sın da ki fark lı lık la rın be lir len me si için sos -
yo lo ji nin sağ la dı ğı so yut kav ram la ra de ğil an tro po lo ji nin sağ la dı ğı ya pay so -
mut ger çek le re, fi zik sel ka nıt la ra ih ti ya cı ol du ğu nu, “söz de mü kem mel leş miş”
top lum ya pı sı ile mut lak ha ki mi ye ti ni kur muş olan Ba tı’nın ken di dı şın da ki
dün yay la ka rış ma ma sı için an tro po lo ji yi kul lan dı ğı nı ve bu nu bi lim sel bir
vit rin le yap tı ğı nı açık lı yor. Bu vit ri nin ya pım ak tör le ri de Ba tı dı şı top lum lar -
dan se çi li yor. Eğ ri bel, es ki or yan ta list le rin ye ni an tro po log lar ol du ğu nu, Do -
ğu’yu ta raf sız bir ba kış la ya da “ka tık sız bi lim ada mı asa le ti” ile an lat tı ğı nı zan -
ne den Do ğu lu la rın, bi linç dı şı bir şe kil de dün ya ha ki mi ye ti kur ma ya ça lı şan
Ba tı’ya ve ri sağ la dı ğı nı be lir ti yor. Bu gö rüş le ri ele al dı ğım ko nu te me lin de
doğ ru la ma ya ça lı şa ca ğım.

Gü nü müz de Ba tı sö mü rü sü nün sür me si, tü ke nen dün ya ma lı nın pay la şı -
mı nı gün geç tik çe da ha zor ha le ge ti ri yor. Uy gar lık la rın dün ya hâ ki mi ye ti
mü ca de le si dö nem sel ola rak de ği şi yor ve gü nü müz de Ba tı uy gar lı ğı bu hâ -
ki mi ye ti elin de tut mak ta zor luk çe ki yor gi bi. Sı nır lı olan kay nak la rı si lah zo -
ruy la el de tut mak hem ma li yet li hem de öte ki ta ra fın dan nef ret le kar şı la nı -
yor. Üs te lik çı kar lar için dün ya yı kan dır mak es ki si ka dar ko lay de ğil. Sö mür -
ge top lum la rı nın sos yo-kül tü rel araç lar la el de tu tul ma sı da ha az ma li yet li ve
ra kip le rin dik ka ti ni de çek mi yor. Bu açı dan sö mür ge ci li ği do ğu ran Ba tı uy -
gar lı ğı nın ye ni tak tik le ri dik kat li ce iz len me li. Adı ge çen “ye ni tak tik” or ta ya
sü rül me miş ya da te mel de ama cı sö mür ge ci lik ol ma yan kül tü rel öğe le rin bi -
çi mi nin, ama cı nın de ğiş ti ri le rek si ya sal, sos yal, eko no mik çı kar lar için kul la -
nıl ma sı na işa ret edi yor. Pek çok kül tü rel öğe bu amaç için kul la nı la bi lir. Fa -
kat be nim bu öğe ler ara sın da en çok dik ka ti mi çe ken ya da önem li gör dü -
ğüm; bir mü zik tü rü ola rak He avy Me tal.

Bir mü zik tü rü nün ama cı nın sö mür ge ci li ğe hiz met et mek ol du ğu acı ma sız
ve saç ma bir id di a olur du. He avy me tal’in tü müy le Ba tı ori jin li bir mü zik tü -
rü ol du ğun dan ha re ket le, Ba tı’nın di ğer kül tür ler den en ay rı ca lık lı özel li ği
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olan sal dır gan ya pı sı nı için de ba rın dır ma sı, si ya set çi le rin ve ser ma ye sa hip le -
ri nin il gi si ni çek ti. Me tal li ca, dün ya ça pın da 100 mil yo nu ge çen al büm sa tış la -
rıy la Ame ri kan mü zik en düs tri si nin en ba şa rı lı grup la rı ara sın da dır. Bu yö nü
ile Me tal li ca he avy me tal’i dün ya ça pın da po pü ler leş ti ren ve bu nu ya par ken
kök le rin den uzak laş ma yan grup la rın ba şın da gel mek te dir. Bu ti ca ri ba şa rı nın
he men son ra sın da “ga raj alt la rın da mü zik ya pan so run lu genç le ri” Ba tı kül tü rü -
nün esas lı mar ka la rın dan bi ri ha li ne ge tir miş tir. Me tal li ca’nın baş dön dü rü cü
yük se li şi nin he men ar dın dan, 1987 yı lın da de mo ola rak kay de di len ve sı nır lı
sa yı da din le yi ci ye ula şan “gü rül tü lü!” al bü mü “The $5.98 E.P.: Ga ra ge Days Re-
Re vi si ted”i 1998 yı lın da mü zik ya pım cı la rı ta ra fın dan tek rar pi ya sa ya sü rül -
müş ve ay nı al büm Bill bo ard lis te le ri ne 2 nu ma ra dan gi re rek bü yük yan kı
uyan dır mış tır. Sö mür ge ci li ğin Ba tı uy gar lı ğı nın var ol ma se bep le rin den bi ri
ol du ğu dü şü nü lür se bu uy gar lı ğın üret ti ği her kül tü rel öğe nin ge rek ti ğin de
ken di çı kar la rı için yi ne ken di si ne hiz met et me ye zo run lu ol du ğu ger çe ği ni
ka bul len me miz ge re ki yor. Bu hiz met bu mü zi ği ya pan lar ca de ğil pa zar la yan -
lar ta ra fın dan fark edil miş, çok geç me den si ya set çi le rin de il gi si ni çek miş ve
bi linç li ola rak des tek len miş, yön len di ril miş ve pa zar lan mış tır.

He avy me tal’in 40-50 yıl lık ta ri hi ni ve bu sü re içe ri sin de or ta ya çık mış
yüz ler ce gru bu-sa nat çı yı, üs te lik ay rıl dı ğı on lar ca alt tür ile içi ne gir dik çe
kar ma şık la şan ya pı sı nı bu kı sa ya zı da ana liz et mek müm kün de ğil. Ba tı sö -
mür ge ci li ği nin he avy me tal mü zi ği ile na sıl bir ara ya gel di ği ni şa şır tı cı bu lu -
yor sa nız şim di ye ka dar bu ko nu da ha zır lan mış kap sam lı tek sos yo lo jik bel -
ge se lin ya ra tı cı sı Sam Dunn’ın ya pı mı na gi riş ile baş la ya bi li riz. “Me tal: A He -
ad ban ger’s Jo ur ney” (Me tal: Bir Me tal ci nin Yol cu lu ğu) he avy me tal kül tü rü nü
sos yo lo jik bir ba kış la an la tan ve baş ka ör ne ği ol ma yan bir bel ge sel. Blu es ve
kla sik mü zik gi bi kök ler den baş la ya rak, Black Sab bath, Di o, Iron Mai den,
Mo tör he ad gi bi bu mü zik tü rü içe ri sin de ki en ün lü grup lar la rö por taj la ra ve
sos yo log lar, mü zi ko log lar, tut ku lu hay ran lar dan yo rum la ra yer ve ri yor. 2005
yı lın da Sam Dunn, Scot McFad yen ve Jes si ca Wi se ta ra fın dan yö ne ti len bel -
ge sel, Ka na da lı an tro po log olan, 12 ya şın dan iti ba ren me tal mü zi ğin ta kın tı -
lı bir hay ra nı Sam Dunn’ın yol cu lu ğu nu ko nu alı yor. İlk bö lüm de mü zi ğin
iz le ri ni İn gil te re ve Ame ri ka’nın fab ri ka ka sa ba la rın da ki ça lı şan sı nıf kök le -
ri ne ka dar ta kip eden Sam Dunn, da ha son ra Black Sab bath, De ep Purp le gi -
bi ilk dö nem me tal grup la rı nın çok faz la sa yı da me tal alt tü rü nün te mel le ri -
ni na sıl kur du ğu nu gös te ri yor. Bir çok me tal hay ra nın dan bu mü zi ğin on la ra
ne ifa de et ti ği ni din li yor. Bu ay rın tı lı, et ki le yi ci ana liz, sı nıf lan dır ma ve rö -
por taj lar dan son ra bu ma ka le nin de te mel ko nu su nu oluş tu ran 2. bö lüm
“Glo bal Me tal”i ne den çek ti ği nin ana fik ri ne ula şı yor: “Keş fet ti ğim şey, bu ye -
ral tı ha re ke ti nin baş ta dü şün dü ğüm den de bü yük ol du ğu. Me tal ci ler için olay salt
mü zi ğin öte sin de. Bir kim lik.” Yi ne 2006 yı lın da gös te ri me gi ren, an cak Tür ki -
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ye’de ya yın lan ma yan “He avy Me tal: Lou der Than Li fe” ad lı bel ge sel de he -
avy me tal şöy le ta nım la nı yor du: “Eğer bas gür le yen bir ses le çı kı yor sa, güç lü ve
ce sur gi tar lar var sa ve vo ka list ba ğı rı yor sa bu he avy me tal dir. He avy me tal bir mü -
zik tü rün den da ha faz la dır. Bir ya şam tar zı, kül tür dür. Me tal bir tu tum dur. Bir in -
sa nın ya şam tar zı dır.”

Me tal mü zi ğin sa de ce mü zik de ğil tu tum la rın ge liş ti ril di ği bir kül tü rel
kim lik bi çi mi ola rak al gı lan ma sı ge rek ti ğin den ha re ket le tu tum la rın bi liş -
sel ve dav ra nış sal yö nü sos yal psi ko log lar ca araş tı rıl mış tır. Bu nun so nu -
cun da bi liş sel yön ile dav ra nış sal yön ara sın da bir iliş ki ol du ğu göz len miş -
tir. Bu na gö re tu tum lar güç lü ise, bi rey için önem li ki şi ler ce des tek le ni yor -
sa ve bi re yin ki şi sel ya şan tı sı na da ya lı ise sık sık ken di ni or ta ya koy ma şan -
sı var dır. Bun lar dan bi ri ya da bir ka çı ara sın da ek sik lik var sa tu tum la rın bi -
liş sel ve dav ra nış sal yö nü ara sın da ki iliş ki ak sar. He avy me tal ana va ta nın -
dan çı kıp kü re sel dün ya ya ya yıl ma ya baş la dı ğı an da, onun Ba tı’nın sö mür -
ge fa ali yet le ri et ki si al tın da ki coğ raf ya da ki ta kip çi le ri bu bi liş sel ve dav ra -
nış sal yö nün ay rıl ma sı so ru nu nu ya şa mış lar ve mu ha lif po tan si yel le ri ni bu
nok ta da et ki siz kıl mış lar dır. Çün kü me tal mü zik ge le nek sel Do ğu dü şün -
ce sin de uzun ca bir za man “gü rül tü lü ve cid di yet siz” bir mü zik tü rü ola rak
al gı lan mış ve al gı lan ma ya da de vam ede cek tir.

Ba tı’nın kir li yü zü nün Ame ri ka’nın Irak iş ga li so nu cun da iyi ce or ta ya çık -
ma sın dan son ra, sö mür ge ci li ğin ye ni yüz le ri üze ri ne dü şü nür ken, hiç bek le me -
di ğim bir an da, 15 ya şım dan be ri din le di ğim, ha ya tım da önem li bir ye re sa hip
olan ve çok sev di ğim he avy me tal’in, 80’li yıl la rın Ame ri kan Rü ya sı nın ye ni
kül tü rel ta şı yı cı sı ol du ğu nun far kı na var dım. Bu far kın da lık; en sev di ğim mü -
zik tü rü hak kın da çev ril miş tek bel ge sel den “Glo bal Me tal”den kay nak lan dı!

Ma no war, “War ri ors of the World” e.p. ka pak (Dün ya nın Sa vaş çı la rı)
Pe ki ölen ler kim?
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80’le rin “Ame ri can Dre am”i ül ke mi ze şar kı söy le ye rek gir di. Thrash Me -
tal’in ilk ör nek le rin den S.O.D., 1985 yı lın da ay nı adı ta şı yan ün lü al büm ve şar -
kı sı “Spe ak Eng lish or Di e” ile as lın da dü şün ce le ri ni açık ça ifa de edi yor du. Ben,
ka fa mı sal lar ken dim den ge çer ken bu mü zik da mar la rı ma ero in gi bi iş le di.

“Yo u al ways ma ke us wa it
Bi zi hep bek le ti yor su nuz

Yo u’re the one’s we ha te
Siz bi zim nef ret et tik le ri miz den si niz

Yo u can’t com mu ni ca te
İle ti şim ku ra mı yor su nuz

Spe ak Eng lish or di e
İn gi liz ce ko nuş ya da öl”

Bi ten “Ame ri kan Rü ya sı”, Baş la yan He avy Me tal

1980’li yıl lar da mü zik ve si ne ma sek tö rü ile oluş tu ru lan “Ame ri can Rü ya sı”
ar tık bit ti. Ma don na es ki si ka dar ün lü de ğil; John Tra vol ta da ar tık hem yaş lı
hem de sek si de ğil; üs te lik Mic ha el Jack son da öl dü. Rocky Bal bo a’nın kar şı ol -
du ğu Ivan Dra go’nun ül ke si Sov yet ler Bir li ği da ğıl dı. 80’li yıl la rın ço cuk la rı her
pa zar, kah ra man kov boy la rın il kel ve vah şi Kı zıl de ri li le ri av la dık la rı “Dük” la -
kap lı John Way ne’i tak lit eder ken, gü nü müz de “il kel-vah şi Kı zıl de ri li le rin” do ğa -
nın sa dık dos tu ve Ame ri ka’nın ger çek sa hip le ri ol du ğu ko nu şu lu yor. Ço cuk -
lar ar tık ”kov boy cu luk de ğil” Çin’in “ile ri tek no lo ji ürü nü oyun cak pan da sı” ile de
oy na yıp Ja pon çiz gi film le ri ni iz li yor lar. 1982 yı lın da çev ri len “İlk Kan” fil min -
de ki John Ram bo’nun bir kah ra man de ğil Vi et nam’da bin ler ce in sa nı kat le den
“ser se ri as ker” ro lü de çok es ki ler de kal dı. “Dal las” çift li ğin de McDo nalds’ın ge -
ne ti ği ile oy nan mış sı ğır la rı nın ya şa dı ğı nı ve çift lik te ki obez le rin bü tün gün
ham bur ger ve don dur ma yi yip as lın da hiç ola ma dık la rı Ka ra te Kit’e özen dik -
le ri or ta da. Ame ri ka lı la rın ge niş ve kon for lu ara ba la rı nı Ja pon Hon da’sı sa tın
al dı. Çin, Ame ri kan kül tü rü nün sim ge le ri ni o ka dar çok kop ya la dı ki, her kes çe
tü ke ti len nes ne çe ki ci li ği ni ve an la mı nı yi tir di. “Hat ta tü ke ti min de (har ca ma, be -
ğe ni lir nes ne le ri sa tın al ma ve on la ra sa hip ol ma an la mın da) sta tü nün de ğiş ken geo met -
ri sin de şim di lik oy na dı ğı seç kin ro lü di ğer öl çüt ler ve di ğer dav ra nış tür le ri ya ra rı na ya -
vaş ya vaş kay bet me si müm kün dür. En so nun da tü ke tim ar tık hiç bir an la ma gel me di -
ğin de her ke se öz gü bir şey ha li ne ge le cek tir.”2 Da ha faz la üre te rek-üret ti re rek da ha
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faz la ka zan ma plan la rı ya pan Ba tı, ken di ma lı nın-çö pü nün al tın da ne fes ala -
maz ol du. Fa kat on la rın hep bir “B pla nı” var dı ve bu plan 80’li yıl lar da çi zil -
miş ti: B pla nı: He avy Me tal. Doğ du ğun da po pü ler kül tü rün için de de ğil di. Ye -
ral tın dan hiç çık mak is te me di. Çık tı ğı an da “pa ren tal ad vi sory exp li cit con tent”3

eti ket le ri ile tek rar ye ral tı na in di ril di.
Ya sak ve za rar lı ola nın onu ya sak la yan lar ca uya rı eti ke ti şar tı ile mü zik

dük kan la rın da sa tıl ma sı, do la yı sıy la ya sak ka bul edil me me si çe liş ki si nin al -
tın da ne var dı? Oto ma tik or yan ta list gö zü ile ba kar sa nız; öz gür lük. Bak maz -
sa nız; sö mür ge ci lik. Bu te zi saç ma lık ola rak de ğer len di re cek le re en bü yük
ka nıt “pa ren tal ad vi sory exp li cit con tent” eti ke ti ile pi ya sa ya sü rü len al büm le -
rin dün ya nın di ğer ül ke le rin de ne den bu şe kil de pa zar lan ma dı ğı dır. 80’li yıl -
la rın Ame ri kan rü ya sı eko no mik ve si ya sal kav ga la rın al tın da ezi lip bi tin ce,
pan do ra nın ku tu su nun açıl ma vak ti gel miş ti. Hiç kim se nin kö tü lük bek le -
me di ği sert ve asi ço cuk he avy me tal de, ma ale sef sö mür ge ci li ğin ağı na ta -
kıl mış tı. Ka fa la rı ka rış mış-ka rış tı rıl mış Bal kan lar’dan iş gal edil miş Or ta do -
ğu’ya, ula şı la ma yan “nük le er İran”dan, kor ku tu cu eko no mi Çin ve “ça buk to -
par la nan” Rus ya’ya ka dar dün ya nın her kö şe sin de me tal yük se li şe geç miş ti.
De ği şi min ve ge li şi min san cı la rı nı ifa de ede cek araç lar dan bi ri de mü zik ti.
Mü zik ke yif ve ren, güç lü bir he ye can ya ra tan, do la yı sıy la mut lu luk ve ren,
di ğer bir yan dan da bi rey le rin ken di le ri ni ifa de ediş le ri ni ve dı şa vu rum la rı -
nı sağ la yan bir araç tır. Eğer de ği şi min ge tir di ği san cı lar olum suz la na cak sa,
en ke yif li olum suz la ma ara cı me tal mü zik ti. Sim mel’in de di ği gi bi, “olum suz -
la ma dün ya nın en ba sit şe yi dir. Bu yüz den ki şi le ri bir he def te an la şa ma yan bü yük
kit le ler bu ra da bu lu şur lar.”4 Bu ne den le ka fa sı ka rı şık sö mür ge he def le ri ve ra -
kip ler ifa de bi çim le ri ni ve dı şa vu rum la rı nı “on la rı yok et me ye ça lı şan la rın”
kül tü rü nün par ça sın dan ala rak bir kı sır dön gü nün içi ne gir di ler. Ra hat sız lık -
la rı nı, ra hat sız lık ya ra tan la rın se siy le di le ge tir me ye ça lış tı lar. Sö mür ge ci li -
ğin Or ta do ğu’nun kal bin de ki Ba tı üs sü Du ba i’de, il ki 2004 yı lın da dü zen le -
nen De sert Rock Fes ti val’de, Iron Mai den, Mo tör he ad, Opeth, Ro bert Plant,
In Fla mes, Tes ta ment, Me ga deth gi bi dev ler sah ne alı yor du. Tü ke tim cen ne -
ti Du ba i; İran, Lüb nan, Bah reyn, Um man, Ku veyt, Suu di Ara bis tan gi bi ya lı -
tıl mış ül ke le rin “ne fes al ma la rı” ve Ba tı kül tü rü nü en gös te riş li ha liy le iz le me -
le ri için çok ya kın da, en ula şı la bi lir vit rin gö re vi ni ba şa rıy la ye ri ne ge ti ri yor -
du. Ne de ol sa Müs lü man ül ke de olan za rar sız dı. Ka dın la rın ara ba kul lan -
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ma sı nın da hi sor gu lan dı ğı, şe ri a tın en sert ku ral la rı nın uy gu lan dı ğı Arap ül -
ke le ri, kon ser de Me ga deth’in “This Was My Li fe”ını din li yor du:

“Now the re’s mo ti ves for the sus pect
Ar tık şüp he len mek için ne den ler var

Now the re’s not hing left to say
Ar tık söy le ne cek hiç bir şey kal ma dı 

Now the re’s met hod to the mad ness
Ar tık de li li ğe yön tem ler var

Now the re’s so ci ety to pay
Ar tık öde mek için top lum var

In our li fe the re’s if
Ha ya tı mız da eğer ler

In our be li efs the re’s li e
İnanç la rı mız da ya lan

In our bu si ness the re’s sin
İşi miz de gü nah

In our bo di es the re’s di e
Vü cut la rı mız da ölüm var”

Sov yet ler Bir li ği’ni da ğıt ma yı ba şa ran Ba tı sö mür ge fel se fe si nin, da ğıl dık -
tan he men son ra hiç um ma dı ğı bir şe kil de kı sa sü re de ken di ni to par la yan,
ge le nek le rin den kop ma dan kar şı sı na ra kip ola rak di ki len Rus eko no mi si ne
ve da ğıl mış bir halk ola rak Rus la ra söy le ye cek söz le ri var dı. Yi ne, me tal sah -
ne si nin en bü yük isim le rin den Iron Mai den, Şu bat- Mart 2008’de çık tık la rı
“So mew he re Back In Ti me” dün ya tur ne si nin Mos ko va aya ğın da bin ler ce
Rus’a “Mot her Rus si a”yı hep bir ağız dan söy le ti yor du:

“Mot her Rus si a
Ana Rus ya

Dan ce of the Stars
Yıl dız la rın Dan sı 

Hold up yo ur he ads
Ba şı nı zı kal dı rın

Be pro ud of what yo u are
Ken di niz le gu rur du yun

Now it has co me, free dom at last
So nun da öz gür lük, iş te şim di gel di

Tur ning the ti des of his tory
Ta ri hin et ra fın da dö nü yor
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And yo ur past
Geç mi şi ni gön der”

He avy Me tal’in Do ğu şu, Ge li şi mi ve Tür le ri Üze ri ne
Te mel len di ri ci Bir kaç Söz

1968 genç li ği dün ya da ve Tür ki ye’de sis tem kar şı tı mu ha le fe tin be lir gin
sa vu nu cu la rı ara sın da yer al mış tır. Bu be lir gin ve ka rar lı mu ha lif ha re ket ler
yi ne o ta rih ler de or ta ya çı kan “Hip pi lik” kül tü rün de yok tur. Hip pi ler öz gür -
lük çü ve an ti-mi li ta rist di re niş le ri ni mü zik, cin sel lik ve uyuş tu ru cu ile ifa de
et ti ler. Bu ne den le de “fre aks” ucu be ler ola rak eti ket len di ler. He avy me tal’i
çık tı ğı yıl lar da ki ta rih sel olay lar la bağ lan tı lı dü şü nür sek, bu mu ha lif kül tü -
rün iz le ri ni ta şır. He avy me tal kül tü rü nün mu ha lif “68 genç li ği” ve “Çi çek ço -
cuk la rı” ola rak da bi li nen “Hip pi lik” kül tü rü ile bağ lan tı sı nı gös te ren bir ya zı
ya da ya yın Tür ki ye’de yok. Fa kat Hip pi mü zik grup la rı na bak tı ğı mız da en
baş ta ge len ler den bi ri si Step pen wolf ki, o da be lirt ti ğim gi bi he avy me tal’in
isim ba ba sı. Step pen wolf dı şın da bel li baş lı mü zik grup la rı olan Blu e Oys ter
cult, Gra te ful De ad, Ca mel ve Pink Floyd kla sik rock ka te go ri sin de de ğer len -
di ri lir. Bu nun dı şın da “aşk ço cuk la rı”nın din le dik le ri Black Sab bath, De ep
Purp le, Ra in bow gi bi grup lar za ten he avy me tal’in ilk ör nek le ri dir. “Çi çek ço -
cuk la rı” için, Mic ha el Lang ad lı or ga ni za tö rün ilk kez 1969’da dü zen le di ği
Wo ods tock fes ti va li gü nü müz de 400.000 ki şi nin iz le di ği dün ya nın en bü yük
mü zik fes ti val le rin den bi ri ola rak ka bul edil mek te dir. 1969’da ki ilk fes ti val -
de Jo an Ba ez, San ta na, Gra te ful De ad, Mo un ta in, Ja nis Jop lin, Ten Ye ars Af -
ter, Ji mi Hen drix sah ne alır ken, 1999’da ay nı sah ne yi bir çok sa nat çı nın ya nı
sı ra Me tal li ca, Me ga deth, Korn ve Ra ge aga inst The Mac hi ne gi bi me tal
grup la rı pay laş mış tır. Bu fes ti val, me tal kül tü rü nün, “hip pi” kül tü rü nün de -
va mı ya da bu kül tü rün dal la rın dan bi ri ola rak gö rül me si nin can lı ka nı tı dır.
Tür ki ye’de ya yın lan ma mış, hak kın da pek bil gi ol ma yan, fa kat ABD’de he -
avy me tal kül tü rüy le il gi li önem li bir bel ge sel ol du ğu nu dü şün dü ğüm ‘The
Dec li ne of Wes tern Ci vi li za ti on II: The Me tal Ye ars (Ba tı Me de ni ye ti nin Çö -
kü şü II: Me tal Yıl la rı) ad lı bel ge sel de, ef sa ne vi hard rock gru bu Kiss’in vo ka -
lis ti Pa ul Stan ley, çar pı cı bir de ğer len dir me ya pı yor du: “Rock, ka sık la rıy la dü -
şü nen in san la rın yap tık la rı mü zik ti.” Bu ra da “ka sık la rıy la dü şü nen in san lar” hip -
pi kül tü rü nü de vam et ti ren pa sif ve et ki siz mu ha lif ler di. Ör ne ğin he avy me -
tal’in sal dır gan ya pı sı nın as lın da Do ğu top lum la rın da sö mür ge mu ha lif le ri -
nin “ağ zı na ça lın mış bir par mak bal” ol du ğu fik ri, ül ke miz de me tal mü zik si te -
le rin den bi ri olan www.pa si fag re sif.com’un is mi ile doğ ru la nı yor. Me tal Do -
ğu top lum la rı için pa sif bir sal dır gan lık tır. Los An ge les’ta ev siz genç le rin
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ken di le ri ni ifa de et mek için en iyi araç la rı bu mü zik ti. Te zi min odak nok ta sı
olan “he avy me tal’in Ba tı sö mür ge ci li ği nin ak tö rü ol du ğu” fik ri, bah set ti ğim pa -
sif ve et ki siz di re niş le rin Ba tı dı şı dün ya ya pa zar la na rak, et ki siz bir di re niş
ya rat ma is te ği nin dü şün sel te me li dir.

He avy me tal is mi nin ilk de fa ki min ta ra fın dan ko nul du ğu be lir siz. Te rim ilk
de fa, 1960’la rın so nun da or ta ya çı kan, Ka na da lı-Ame ri ka lı grup Step pen wolf ta -
ra fın dan “Born to be Wild” şar kı sın da kul la nıl dı. O dö nem de da ha çok öz gür lük
tut ku nu mo to sik let çi ler ta ra fın dan din le nen grup, şar kı için de ge çen “he avy me -
tal thun der” ifa de siy le mo to sik le tin yol da ki gü rül tü sü nü kas te di yor du:

“I li ke smo ke and ligh tning
Du man ve yıl dı rı mı se ve rim

He avy me tal thun der
He avy me tal (gök) gü rül tü sü 

Ra cin’ with the wind
Rüz gar la ya rış

And the fee lin’ that I’m un der
Ve onun al tın day ken his set ti ğim duy gu

Ye ah Dar lin’ go ma ke it hap pen
Ger çek leş tir sev gi lim

Ta ke the world in a lo ve em bra ce
Bir aşk ku cak la ma sı gi bi dün ya yı içi ne al

Fi re all of yo ur guns at on ce
Tüm si lah la rı nı bir de fa da ateş le

And exp lo de in to spa ce
Boş lu ğa sık

Li ke a tru e na tu re’s child
Ger çek bir do ğa ço cu ğu gi bi

We we re born, born to be wild
Biz doğ duk, vah şi ol mak için doğ duk

We can climb so high
Öy le yük sek le re çı ka bi li riz ki

I ne ver wan na di e
Hiç öl mek is te mi yo rum

Born to be wild
Vah şi ol mak için doğ mak”

Mü zi ği duy gu la rın dı şa vu ru mu nun bir yo lu ola rak dü şün dü ğü müz de,
he avy me tal’in or ta ya çı kı şın da ki sos yo lo jik ve psi ko lo jik şart lar Tür ki ye’de
gö rül me di. Ba tı’da ki me tal kül tü rü nün kar şı lı ğı biz de so kak lar da ki “ti ner ci
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ço cuk lar”dır. Ba tı’da alt ta ba ka nın ço cuk la rı bir alt-kül tür ola rak me tal kül tü -
rü nü oluş tu rur ken, Tür ki ye’de 80’li yıl lar da he avy me tal Ba tı lı laş ma sü re ci -
ni ya şa yan or ta-üst sı nı fa men sup bir kı sım mem nu ni yet siz ço cuk la rın mü -
zi ğiy di. Çün kü bu “ay kı rı mü zik” an cak Ba tı kül tü rü ile ye tiş ti ril me ye ça lı şan
ço cuk la rın en di şe le ri ni dil len di re bi lir di. Ba sil Bern ste in ta ra fın dan oluş tu ru -
lan “dil sel kod lar” fik ri, ko nuş ma şe kil le ri nin ve kul la nı lan kav ram la rın için -
de ya şa nı lan sos yal sı nı fın iz le ri ni ta şı dı ğı yö nün de dir. Bern ste in, top lum sal
sı nıf lar ara sın da ki ile ti şi min bu kod lar ara cı lı ğıy la ger çek leş ti ği ni söy ler.
Tür ki ye’de bu kod lar, ya ni he avy me tal’in kod la rı, kar şı lı ğı nı fark lı, “yan lış”
bir sos yal sı nıf ta bul muş tur. Ta bii bu kod la rın Tür ki ye’de ulaş tı ğı sı nıf la rın
yan lış lı ğı sa de ce un der gro und-ye ral tı kül tü rü de ni le bi le cek he avy me tal için
de ğil, Ba tı’dan it hal edi len bü tün po pü ler kül tür ürün le ri için de ge çer li dir.
Ör ne ğin ABD’de yok sul in san la rın ye mek ye mek için git tik le ri McDo nalds
tar zı “hız lı ye mek yer le ri” 80’li yıl lar da Tür ki ye’de or ta-üst sı nı fın uğ ra dı ğı ad -
res ler den dir. Tür ki ye’de Cum hu ri yet de ğer le ri ile ye ti şen sos yal sı nı fa kar şı -
lık ge len bu kod lar ta lih siz bir şe kil de Cum hu ri yet de ğer le ri nin sa vu nul ma -
sın da ve hal kın bi linç len di ril me sin de ön cü ola cak genç le rin Ba tı sö mür ge ci -
li ği nin ağı na ta kıl ma sı na se be bi yet ver miş tir. Kar nı tok, ev le ri olan kül tür lü
genç le rin (Al man Li se si’nde oku yan, şöh ret ka zan mış Türk gi ta ris ti Cem
Kök sal gi bi -mü zi ği dün ya ca ün lü gi ta rist Yngwi e Malm ste en in bi re bir kop -
ya sı dır- tak lit ten öte ye ge çe me di) he avy me ta li an cak he avy de ğil light me -
tal olur du. Za ten öy le de ol du. 2000’li yıl la ra ka dar, Türk he avy me tal grup -
la rı hiç bir za man Ba tı’da ki tür deş le ri nin so und la rı nı ya ka la ya ma dı.

Şar kı ve mü zi ğin tar zı ade ta mo to sik let çi le rin eti ke ti ha li ne ge le rek,
he avy me tal bu grup la rın mü zi ği ola rak ad lan dı rıl dı. Da ha son ra ün lü
ola ma yan Blu e Che er ilk he avy me tal gru bu ola rak anıl dı. Blu e Che er o
yıl lar da en yük sek ses li-gü rül tü lü mü zi ği ya pı yor du. Son ra ki yıl lar da,
uzun ca bir sü re ço ğu yük sek ses li mü zik he avy me tal ola rak ko nu şul du.
Fa kat he avy me tal is mi nin kit le ler ce kul la nıl ma ya baş la ma sı Led Zep pe -
lin’le ol du. 1966-1971 ta rih le ri ara sın da Cre am, Ji mi Hen drix, De ep Purp -
le gi bi grup lar ilk ör nek le ri ver di ler. Gös te riş li sah ne şov la rı ve de va sa ses
sis tem le ri kul lan dı lar. Fa kat ço ğu mü zis ye ne gö re gü nü mü ze ka dar ta şı -
nan me tal mü zi ğin ya pı sı nı Black Sab bath (Ka ra Sa bat) oluş tur du. Black
Sab bath hem gi tar riff’le riy le5 hem de söz le riy le he avy me tal kül tü rü ne
en önem li kat kı yı ya pan grup ol du. He avy me tal, ger çek an lam da gü nü -
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mü ze ka dar ta şı dı ğı ka rak te ri ni de, ken di si ne kar şı oluş tu ru la cak olan
mu ha lif ses le ri de Black Sab bath’la bul du. Me tal mü zi ğe ba zı si ya si-di ni
grup lar ca ge ti ri len en yo ğun eleş ti ri onun şey ta ni tar zı na iliş kin di. Çün -
kü me tal grup lar, blu es’un kul lan dı ğı ses ara lık la rı nı, gam la rı nı, (bir ben -
zet me yap mak ge re kir se Türk mü zi ğin de kul la nı lan ma kam lar) kul la nı -
yor du. Ar mo nik ola rak hü zün lü (mi nör) fa kat sal dır gan ses ler di. Blu es
ga mın da ki beş li be mol ya da ek sil miş beş li de nen di mi nis hed fifth-tri ton6

ba rok dö ne min de Av ru pa’da “mu sic di abo li cum” (şey ta nın mü zi ği) ola rak
te laf fuz edi li yor du. Or ta çağ da şey ta nı ça ğır mak için kul la nı lan bu ses
Black Sab bath’ın dis tor ti on7‘li gi tar la rıy la ye ni bir kim lik ka zan dı. 1970
yı lın da çı kar dık la rı ilk al büm le ri nin grup is mi ni ta şı yan ilk şar kı sı ile
kim lik le ri ni or ta ya ko yu yor lar dı:

“Is it the end, my fri end?
So na mı gel dik ar ka da şım? 

Sa tan’s co ming ‘ro und the bend
Şey tan gi ta rın ben di ne uğ ra ya cak 

pe op le run ning ‘cau se they’re sca red
İn san lar kork tuk la rı için ka çı yor lar

The pe op le bet ter go and be wa re
İn san lar git se ve sa kın sa lar iyi olur

No, no, plea se, no
Ha yır, ha yır, lüt fen ha yır”

Black Sab bath’tan son ra ki he avy me tal grup la rı on dan da ha asi, da ha yır -
tı cı da ha şey ta ni ol mak için ade ta ya rış tı lar. He avy me tal’i di ğer mü zik tür le -
rin den ayı ran en önem li özel lik ler, yük sek ses gü cü ne sa hip iyi bir amp li fi ka -
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7 Dis tor ti on; bir ses, nes ne, gö rün tü ya da bir bil gi nin ka rak te ris tik özel lik le ri nin, bi çi mi nin
bo zul ma sı an la mı na ge lir. Bu du rum nor mal de is ten mez fa kat ba zı du rum lar da ar zu edi lir.
Ör ne ğin; elek tro gi tar da amp li den çı kan se sin da ha sal dır gan ol ma sı için ses bo zu lur. Bir
söy len ti ye gö re bir kon ser sı ra sın da amp li nin yır tı la rak ça tal lı bir ses çı kar ma sı so nu cu bu -
lun muş tur.



tör, kuv vet li bir bas gi tar ve onun la uyum lu bas ba te ri, dis tor ti on ve elek trik
gi tar dır. Bun la ra ek ola rak se si ni en yük sek per de le re ka dar zor la ya bi len, ci -
ğer le ri kuv vet li bir so list or kes tra ya eş lik eder. Kök ler den ge len “şey ta ni tarz”
me tal ci le rin yu mu şak, utan gaç ve şi rin ol ma sı nı ya sak lar. İlk dö nem he avy
me tal grup la rın dan son ra NWOBHM (New Wa ve of Bri tish He avy Me -
tal/Bri tan ya lı Ye ni He avy Me tal Dal ga sı), 1979 ve 1983 yıl la rı ara sın da Mo tör -
he ad (Mo tor ka fa sı), Sa xon, Iron Mai den (De mir Ba ki re), An gel Witch (Me lek
Ca dı), Girls cho ol (Kı zo ku lu), Dia mond He ad (El mas Ka fa) da ha sert ve hız lı
me lo di le riy le me tal kül tü rü nü zen gin leş tir di ler. NWOBHM akı mı nın en be -
lir gin özel li ği me lo di le ri nin için de sak lı olan kla sik mü zik alt ya pı sıy dı. Kla sik
mü zik, he avy me tal’in or ta ya çı kı şın dan iti ba ren be lir gin et ki si ni gös ter di.
Kul la nı lan ar mo ni ve me lo di 19. yüz yı lın ro man tik kla sik mü zik akı mı nı,
özel lik le Wag ner gi bi bas ses le ri mü zi ğe ye dir miş ka ran lık ton lu bes te ci le ri,
so lo gi ta rist le rin ido lü Pa ga ni ni gi bi ke man vir tü oz le ri ni ha tır la tı yor du. En et -
ki li mü zis yen le rin ay nı za man da kla sik mü zik eği tim le ri var dı. Ör ne ğin İs -
veç li gi ta rist Yngwi e Malm ste en kul lan dı ğı “swe ep” (sü pür ge) tek ni ği ni (ar -
pej le ri sü pür me tek ni ği ile çal ma) Pa ga ni ni’den al mış tı ve mü zi ğin de Vi val di,
Pa ga ni ni, Be et ho ven, Mo zart gi bi us ta la rın me lo di le ri ni kul la nı yor du. 80’li
yıl la rın or ta la rı na ge lin di ğin de kla sik he avy me tal çiz gi sin den vo kal ve da -
vul lar ba kı mın dan da ha hız lı ve ag re sif olan thrash ve spe ed me tal tür le ri bu
mü zi ğin tüm dün ya ya ya yıl ma sın da et ki li ol du. Şar kı söz le rin de mev cut sos -
yal dü ze ne ve tek dü ze bi rey sel kim lik le re kar şı çı kan thrash me tal, So ğuk Sa -
vaş dö ne min de ki ge ri lim ler den ırk çı lı ğa, çev re fe la ket le rin den in sa nın bir bi -
ri ne ve do ğa ya kar şı yok edi ci tu tu mu na ka dar her cid di ko nu da bir şar kı sö -
zü yaz ma yı ken di ne gö rev edin di. Ör ne ğin Me tal li ca “... And Jus ti ce For All”
(Ve her kes için ada let) şar kı sı ile ada let sis te mi ni yer den ye re vu ru yor du.

“Halls of Jus ti ce Pa in ted Gren
Ad li ye ko ri dor la rı ye şi le bo ya lı 

Mo ney Tal king
Pa ra ko nu şu yor

Po wer Wol ves Be set Yo ur Do or
Güç kurt la rı ka pı la rı tut muş 

He ar Them Stal king
Sin si ce ta kip et tik le ri ni du yu yor sun

…
I Can’t Be lie ve the Things Yo u Say

İna na mı yo rum söy le di ğin şey le re
I Can’t Be lie ve the Pri ce Yo u Pay

İna na mı yo rum öde di ğin be de le
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Not hing Can Sa ve Yo u
Hiç bir şey kur ta ra maz se ni

Jus ti ce Is Lost
Ada let ka yıp

Jus ti ce Is Ra ped
Ir zı na ge çil miş

Jus ti ce Is Go ne
Ada let yok ol du

Pul ling Yo ur Strings
Çek tik le rin de ipi ni

Jus ti ce Is Do ne
Ada let ye ri ni bu lu yor

See king No Truth
Ger çek aran mı yor

Win ning Is All
Önem li olan ka zan mak

Find it So Grim
Bu nu acı ma sız ca bul san da

So Tru e
Çok açık

So Re al
Çok ger çek

…”

Psi ko-Po li tik Bir Söy lem Ola rak He avy Me tal

En süs lü ifa de le rin kul la nıl dı ğı “bi lim sel bir pa nel”e ka tıl sa nız psi ko- po li -
tik ile il gi li sı kı cı ta nım la ma lar la kar şı la şa bi lir si niz. Bu ko nu da ki en eğ len ce -
li ta nım me tal mü zi ğin ken di si dir. Her ne ka dar sö mür ge ci lik ile öz deş leş tir -
miş gi bi gö zük sem de he avy me tal do ğa sı iti ba rıy la ya şa mın acı ma sız ve ka -
ran lık yü zü nü en ce sur di le ge ti ren mü zik tü rü dür. Di ğer mü zik tür le ri ne gö -
re ko nu la rı cid di ve ağır dır. Me tal grup la rı ırk çı lı ğı, in san lı ğın do ğa ya ve bir -
bir le ri ne kar şı uy gu la dı ğı şid de ti iş ler ken po li ti ka ve çev re ko nu sun da en
sert söz le ri kul lan dı lar. Ame ri ka lı Nuc le ar As sa ult’un “My Ame ri ca”sı çıl gın,
ısı rı cı ve an ti-ko mü nist tir.

“Well I’m pig bi ting mad
Ben do mu zum, çıl gın ca ısı rı yo rum

At the things that pe op le say
İn san la rın söy le dik le ri ni
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Tho se com mu nist slobs
Şu ko mü nist ser sem le ri

And the ga mes that they play
Ve oy na dık la rı oyun la rı

Cau se it’s
Çün kü bu

My Ame ri ca
Be nim Ame ri ka’m”

Tür ki ye’nin ve Ata türk’ün dün ya da ki kuv vet li mu ha lif le rin den Er me ni
grup System of A Down kon ser le rin de Er me ni di as po ra sı nın pro pa gan da sı -
nı ya pı yor, biz le re en ağır ha ka ret le ri edi yor ve ül ke miz top rak la rın da ki Ağ -
rı Da ğı’nı sem bo li ze eden “Holy Mo un ta ins”i söy lü yor du. 

“Unu tul muş soy kı rım”, System of a Down

“Can yo u fe el the ir ha un ting pre sen ce?
On la rın akıl dan çık ma yan var lık la rı nı his se de bi li yor mu su nuz? 

Li ar! Kil ler! De mon!
Ya lan cı! Ka til! Şey tan! 

Back to The Ri ver Aras!
Aras neh ri ne dö nüş

So meo ne’s blank sta re dee med it War fa re.
Bi ri le ri nin boş ba kış la rı sa va şı dü şü nü yor du

Li ar! Kil ler! De mon!
Ya lan cı! Ka til! Şey tan! 

Back To The Ri ver Aras!
Aras neh ri ne dö nüş

Free dom
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Öz gür lük
We’re fre e

Öz gü rüz
Can yo u he ar the Holy Mo un ta ins?

Kut sal dağ la rı du ya bi li yor mu su nuz?
They ha ve all re tur ned res ting on the mo un ta in si de

On la rın hep si kut sal da ğın ya ma cın da ya ta rak göç tü ler (şe hit ler) 
We ha ve le ar ned that yo u ha ve no....

Biz si zin hiç bir şe yi niz ol ma dı ğı nı öğ ren dik
Ho nor! Mur de rer! So do mi zer!

Onur! Ka til! Oğ lan cı!”
2007 ta ri hin de çe ki len “He avy Me tal in Bagh dad” Irak’ta ki du ru mu bir

he avy me tal gru bu üze rin den an la tan ödül lü bir bel ge sel. “Sa de ce mü zik
yap ma ya ça lı şan bu ço cuk lar sa va şın ge tir di ği yı kım la hiç ken di le ri ni gös te re me -
di ler. Ne Sad dam za ma nın da ne de Ame ri ka’nın iş ga li sı ra sın da he avy me tal yap -
ma yı ba şa ra ma dı lar.” Ya ni üze ri ör tü lü bir bi çim de Irak lı genç le re şu mu de -
ni yor du?: “Di ren me yi bı ra kın, he avy me tal ya pın!” Aca ba hip pi kül tü rü
bu ra da işe ya rar mıy dı?

“Ma no war ma no war li ving on the ro ad
Ma no war ma no war yol da ya şa yan

When we’re in town spea kers exp lo de
Ka sa ba da ol du ğu muz da ge ve ze ler ka çar

We don’t at tract wimps ’cau se we’re to o lo ud
Özen ti le ri cez bet me yiz çün kü biz çok gü rül tü lü yüz

Just tru e me tal pe op le that’s ma no war’s crowd
Ma no war’un bir ara ya top la dı ğı ger çek me tal in san la rıy la

They wan na ke ep us down
On lar bi zi yık mak is ti yor lar

But they can’t last
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Fa kat ba şa ra maz lar
When we get up we’re gon na kick yo ur ass

Uyan dı ğı mız da kı çı nı za tek me yi vu ra ca ğız et ra fı alev len dir mek için
Gon na ke ep on bur nin’ We al ways will

Dai ma ya pa ca ğız
Ot her bands play ma no war kill

Di ğer le ri ça lar ma no war öl dü rür”

He avy me tal söy lem açı sın dan sert fa kat ey lem açı sın dan et ki siz leş ti ri ci
bir mü zik tü rü dür. Mü zik tür le ri nin ey lem yap mak gi bi bir gö re vi ta bii ki
yok tur, fa kat söy lem le ri ve ko num la rı ara sın da tu tar lı lık ol ma lı dır.

Ün lü me tal grup la rın dan Ma no war “Kings of Me tal” al bü mün de ay nı adı
ta şı yan şar kı sın da ifa de le ri ile ey le me yön len di ri yor, şar kı nın sim ge le di ği
(yu ka rı da ki) re sim de ise kas lı kuv vet li bir adam dün ya nın güç lü ül ke le ri nin
bay rak la rı nı kı lı cı ile par ça lı yor du. Bu al büm ka pak la rı ezi len Do ğu top lum -
la rı nın öy le ho şu na git ti ki mü zi ğin çık tı ğı kül tü rü bi le unut tu lar. He avy me -
tal Ba tı’ya hiz met gö re vi ni ba şa rıy la ye ri ne ge tir di. Ez di ği halk la rın öf ke si ni
yi ne ken di yön te miy le et ki siz leş tir di.
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