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Argasdi: Neden metal müzik?
Hazar: Ben aslýnda küçüklüðümden itibaren
her çeþit müziði dinledim. Ama dinlemek iste-
diðim müziðin daha çok gerçek enstürmanlarla
çalýnan bir müzik olmasýný istediðimden metal
müziði dinlemeyi tercih ettim. En büyük sebebi
bu.
Ceren: Çünkü yeri geldiði zaman asileþmek
istiyorum, çýldýrmak istiyorum ve bunu metal
müzikte buluyorum. Metal müziðin romantik
yanlarý da var, romantik þarkýlarý da var. Yeri
geldiðinde romantizme dalmak istiyorum ama
yeri geldiðinde asileþmek istiyorum.
Sevim: Metal müziðe sadece müzik olarak bak-
mamak lazým, bir hayat tarzý, bir görüþtür
bence. Bu yüzden metal müzik.

Argasdi: 1980'lerde Heavy Metal yük-
seliþteyken piyasa kaygýsý gütmeyen bir
karakterdeydi. Fakat bugün baktýðýmýzda
birçok grup ticari kaygýlar güdüyor. Bu
durum hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Hazar: Günümüzde rock müziðin yaygýnlaþ-
masýyla birlikte aslýnda belki rock grubu ola-
mayacak gruplar kendilerini rock grubu adý
altýnda piyasaya sürdüler. Eskiye bakýldýðý
zaman eski, gerçek heavy metal kalmadý
günümüzde. Eski müziklerle þimdikiler arasýnda

bayaðý bir fark olduðunu görüyoruz.
Ceren: Piyasalaþmayan çok az grup var. Biz de
o piyasanýn içindeyiz. Tiþörtleri, takýlarý alan biz-
leriz. Bence ne tamamen kendisini piyasaya
teslim etmeli ne de piyasadan tamamen uzakta
olmalý. Kimse duruþundan taviz vermemeli.
Sevim: Bu duruma karþýyým. Ýnsanlara felse-
felerini ulaþtýrmaktan çok bu iþ para için yapan-
lar var. Ama bu durumda olmayanlar da var.
Bunlarý tercih etmek lazým.

Argasdi: Metal müziðin ruhunda bir isyan
duygusu vardýr. Bu müziði dinleyenler gerek
giyim gerekse de yaþam tarzlarýyla toplumda
kabul gören genel deðer yargýlarýnýn dýþýna
çýkmýþ, hatta bir nevi bunlarý karþýlarýna
almýþ insanlardýr. Bu konu hakkýndaki
düþüncelerinizi, duygularýný paylaþýr
mýsýnýz?
Hazar: Ben aslýnda mücadele etme yanlýsýyým.
Çünkü ben de mücadele içindeyim. Ýnsan kiþil-
iðini ortaya koyduðu sürece mutludur. Yani bu
þekilde giyindiðimiz için, bu müziði dinlediðimiz
için eðer karþýmýzda duruluyorsa biz de bunun-
la mücadele etmek zorundayýz.
Sevim: Rock'un doðuþundan gelmiþtir.
Bakýmsýzlýktan, sisteme köle olmamaktan gelir.
Neden tüketeyim, neden bakýmlý olayým, neden

kendimden uzaklaþayým. Ýmaja bir ihtiyaç duy-
mazsýnýz, önemli olan ruhtur sizin için. Yani
aslýnda metal dinleyenlerin farklý görünmelerinin
sebebi budur. Aslýnda farklý deðiller, doðaldýrlar.
Günümüzde piyasacý insanlarýn gözüne neden
farklý geliyor çünkü onlar sürekli kendilerinden,
doðallýklarýndan uzaklaþýyorlar. Bazen
düþünüyorum da bu ayrýmýn da olmasý lazým ki
bir çeliþki yaþanabilsin. Çünkü çeliþkiler
olmadan geliþimden bahsedemeyiz. Herkesin
seninle ayný fikirde olduðunu düþün. O zaman
sen kendi kendinden þüphe duymaya baþlan.

Argasdi: Üzerinde "BarýþaRock" tiþörtü var.
Festivale gittin mi?
Hazar: "BarýþaRock"a gittim. Güzeldi, birçok
gösteri, yürüyüþ oldu. Ýnsanlarýn bu yolla ses-
lerini duyurduðuna inanýyorum. Bence
"BarýþaRock" gerek politik açýdan, gerekse de
müzikal açýdan güzel bir festival.

Argasdi: Kitap okuyor musun?
Ceren: Okuyorum. Siyasi kitaplar okuyorum.
Daha çok Deniz Gezmiþ, Mahir Çayan, Che'nin
kitaplarý, Fidel'i anlatan kitaplar. Ulaþ
Bardakçý'nýn kitaplarý. O tarz kitaplar. O insan-
larýn düþünceleri, yaptýklarý, onlarýn yaptýklarýný
devam ettiriyor muyuz? Onlarý okuyorum.��

Argasdi: Neden Metal müzik?
Doðukan: Ben açýkçasý bunu daha önce hiç
düþünmedim çünkü ben metal müziðin insaný
seçtiðine inanýrým, sanki benim için doðuþtan
gelen bir þeydir. Kimsenin zoru olmadan, hiç kim-
seye bakmadan -etrafýmda çünkü hiç metalci
insan yoktu- bir anda kendimi müziðin içinde bul-
dum

Argasdi: 1980'lerde Heavy Metal yük-
seliþteyken piyasa kaygýsý  gütmeyen bir
karakterdeydi. Fakat bugün baktýðýmýzda
birçok grup ticari kaygýlar güdüyor. Bu durum hakkýnda ne düþünüy-
orsun?
Doðukan: Söylediðin gibi 80'li yýllarda Heavy Metal'in yavaþ yavaþ insan-
lara akmasý, insanlarýn bu akýmla tanýþmalarýyla çok büyük gruplar
doðdu. O zamanlar adamlar diyordu ki "kardeþim biz bu müziði yapýyoruz,
sert yapýyoruz dinleyebilen dinlesin; bizim de felsefemiz budur, bu felsef-
eye uyan dinlesin" hiçbir þekilde iþte "ben albüm satayým" veya "hit
olayým" gibi bir anlayýþ yoktu, ki Metallica da böyle bir felsefe güden bir
gruptu. Tek düþünceleri dertlerini anlatabilmekti. Sonra iþin içine yavaþ
yavaþ MTV, piyasa kaygýsý girdi. Adamlarýn gözünü para bürüdü.

Argasdi: Metal müziðin ruhunda bir isyan duygusu vardýr. Bu müziði
dinleyenler gerek giyim gerekse de yaþam tarzlarýyla toplumda
kabul gören genel deðer yargýlarýnýn dýþýna çýkmýþ, hatta bir nevi
bunlarý karþýlarýna almýþ insanlardýr.  Bu konu hakkýndaki
düþüncelerini, duygularýný paylaþýr mýsýn?
Doðukan: Metal felsefesinde baþkaldýrýnýn yanýnda hýrs, sinir, öfke de
vardýr. Ýnsanýn içindeki öfkesini dýþa vurumu. Metalciler gerek giyiniþ tar-

zlarýyla gerek saçý sakalý, bilekliðiyle içlerindeki
öfkeyi dýþa vururlar ve "biz farklýyýz" demek ister-
ler. Bence farklýlaþmayý gösterebilen en iyi tarzdýr
Heavy Metal. Biz özgür düþünürük, bizi bir kalýba
sýkýþtýramazlar. Toplumun belli baþlý kriterleri
vardýr. Genel bir insan tipi vardýr. Ha nedir sen bu
sýnýrlarýn dýþýna çýkan bir þekilde, kendini bu
sýnýrlara sýkýþtýrmak istemen. Ki gerçi felsefeyi
yaþamak için çok farklý olmak gerek. Ben hiçbir
zaman "metalciyim" demem "metal dinlerim"
derim. Ben bu felsefeyi bir yere kadar uygulaya-
bilirim bu þartlarda. Çünkü olduðuyla yaþamak

için tamamen özgür olmak lazým ki biz tamamen özgür deðilik. 

Argasdi:The Beatles, Pink Floyd, The Doors gibi gruplar
efsaneleþmiþ gruplar. Dönemlerine damgasýný basmýþ gruplar.
Müziklerinde politik temalarý da sýkça iþliyorlardý. Bu gün bu gruplar
senin için ne anlam ifade ediyor?
Doðukan: Pek çok metalcinin gözünde eski rock gruplarý pek raðbet gör-
müyor. Çevremdeki konuþtuðum insanlar bana diyorlar ki yani "tamam
Pink Floyd yaptý zamanýnda ama ben sevmiyorum." Hepsinin politik alt
yapýsý vardý. Þimdiki gruplara baktýðýmda o felsefeyi yürütmezler. 

Argasdi: Black metal ile ilgili ne düþünüyorsun? 
Doðukan: Kendi açýmdan beni felsefi olarak pek fazla çekmez. Satanizm
bana ters gelen bir þey. Þimdi Tanrý'ya (tanrý bir güçtür) inanmayan biri,
þeytana da inanmamalý. Çünkü benim için Tanrý'ya inanmakla, þeytana
inanmak arasýnda bir fark yoktur. Kendini dine vermiþ hristiyan bir insan-
la, bir satanist arasýnda bir fark görmem. Ýzlediðin yol hep yol göstericinin
yolu.��

NEDEN MMMMEEEETTTTAAAALLLL MÜZÝK?
CerenHazar Sevim

Doðukan
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Argasdi: Neden metal
müzik?
Yavuz: Metal müzik bence
bir yaþam tarzý. Bir þekilde
stres atma. Herkesin hay-
atýnda bir stres atma þekli
vardýr. Biri arabasýna atlar,
hýz yapar stres atar; biri
Kurtlar Vadisi'ni izler gider
adam keser. Benimkinde
müzik. Müzik benim için çok
önemli. Aslýnda ben metal-
ciyim diye geçinen bir insan
deðilim. Ama metal müziði
daha fazla önemsiyorum.
Metal müzik dinlediðim
zaman hayal alemlerine
giriyorum. Beni dayým
tanýþtýrdý metalle. Ýlk önce
Nirvana'dan baþladým.
Ýlkokul 5. sýnýfta Iron
Maiden'in "Fear of the Dark"
albümünü aldým. Tabi o zamanlar komik oluyor-
du. Arkadaþlar benden uzak durmuþtu. Tabii
Haluk Levent dinlediðim de oldu. Benliðini bula-
mamýþ kiþi dönemleri de yaþadým. Tarzýný bula-
mama gibi. Arabesk de dinledim, pop da dinled-
im, klasik müzik de dinledim ama hiç biri metal-
in bende býraktýðý etkiyi býrakmadý. Mesela bir

"Blind Guardian"  dinlediðim
zaman kendimi savaþta
hissediyorum. Ýçimdeki
duygularý dýþarýya yansýtýyo-
rum. Ben bu müziði dinle-
mezsem psikolojim bozulur.
Ben bunu dinlediðim kadar
mutlu olabiliyorum. Yeri
geldiðinde de baþka þeyler
dinliyorum. Ama kimsesi
metal müzik kadar etkili
olmuyor.

Argasdi: Sürekli gruplar
var mý?
Yavuz: Þöyle deyim kafa
dinlemek istediðim zaman
odama geçerim mumlarýmý
yakarým, Anathema, Dream
Theatre, Almora dinlerim.
Kopmak, çýldýrmak iste-
diðimde Cradle of Field

açarým, Ýn Flames dinlerim. Eskiden Metallica'yý
da severdim ama artýk çok bozuldu. Metal din-
liyorum dediðim zaman "metallicacý mýsýn" diyor
insanlar. Metal müziðin markasý oldu ve
markalaþma hiç hoþuma giden bir þey deðil. Bir
þeyleri kalýba sokmak kötü bir þey. Zaten metal
müzik insanlarý kalýplardan çýkartan bir þeydir.

Yani içindekileri dýþarýya yayma biçimi, sen bun-
larý kalýplara sokarsan anlamý kalmaz.  

Bu müziði dinleyenler gerek giyim gerekse
de yaþam tarzlarýyla toplumda kabul gören
genel deðer yargýlarýnýn dýþýna çýkmýþ, hatta
bir nevi bunlarý karþýlarýna almýþ insanlardýr.
Bu konu hakkýndaki düþüncelerini, duygu-
larýný paylaþýr mýsýn? Birey toplumun deðer
yargýlarýna boyun eðmeli mi yoksa özgürleþ-
menin yolu bu deðer yargýlarýyla mücadele
etmekten mi geçiyor?
Yavuz: Yaþlý kesim aslýnda psikolojik olarak da
açýklanmýþtýr. 40 yaþýný geçtikten sonra algýla-
masý azalýr ve anlayamadýðý, algýlayamadýðý
þeyler kötü, algýlayabildiði þeyler iyi olur. Þimdi
yaþlý kesim bu tarz þeyleri algýlayamadýðý için
sürekli kendi düþüncelerini genç nesillere
empoze ederek gençleri soðutmaya çalýþýyor.
Aslýnda toplumun geniþ bir kýsmýný gençler oluþ-
tursa da bu gençleri aslýnda yetiþkinler yönetiy-
or. Önce yetiþkinlerin düzelmesi lazým ki toplum
serbest kalsýn. Benim babam bile saçýmdan
küpemden þikayetçi, hala kabullenmiþ deðil.

Argasdi: Son olarak ne söylemek istersin?
Yavuz: Ýnsan özgür yaþamalý. Hayat o kadar
boktan ki, insanlar ufacýk þeylerden mutlu
olmayý bilmeli.��

Argasdi: Neden Metal Müzik?
Tolga: Metal müziðe bütünüyle bakmak lazým.
Nereden çýktý, ingiltere'de demir iþçileri, fakir
insanlardan çýktý ve yayýldý. Biz daha çok
melodileri severek baðlandýk.
Efe: Metal müzik dinlediðin zaman "hah iþte"
dersin "bu benim müziðim." Metal müzikte biz
kendimizi bulduk. Beni anlatýyor yani.

Argasdi: Siz müzik yapýyor musunuz?
Efe-Tolga: Tabii ki yapýyoruz. Grubumuz 2005
yýlýnda kuruldu. Arada çalkantýlý dönemlere
girdik fakat sonunda asýl ana grubu oluþtur-
duk. Baþýndan beridir de trash yapýyoruz. Þu
anda Maðusa'da trash yapan tek grup biziz.
Gelip dinleyebilirsiniz de Garage Bar'da
(gülüþmeler).

Argasdi: 1980'lerde Heavy Metal yük-
seliþteyken piyasa kaygýsý  gütmeyen bir
karakterdeydi. Fakat bugün baktýðýmýzda
birçok grup ticari kaygýlar güdüyor. Bu
durum hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Efe: Açýkcasý en rahatsýz edici konu bu.
Mesela sokaða çýktýðýn zaman hala "Led
Zeppelin" tiþörtü  giyen eskilerden, 45-50 yaþý-
na gelmiþ adam bulabilirsin. Neden, çünkü
eskiden gerekten müzik müzik olduðu için
yapýlýyordu. Ama þimdi sadece para kazanma
amacý gibi görülüyor ki bu çok kötü bir þey.
Yani gerçek müzisyenler bunu asla ticari
amaçlar için yapmazlar.  Bu zamanda mesela
sana baþka bir örnek vereyim: Sýrf Metallica
bile bana göre tamamen ticari amaç için
yapýlmýþ bir albüm. Ama eski dinlediklerimiz
iþte Led Zeppelin, Black Sabbath, Dio olsun,
onlar müziði müzik olduðu için yapýyorlardý.
Mesela bir çok grup de bir çok tartýþmaya
girdi. Þu anda baktýðýn zaman müziði müzik
için yapan bir grup göremiyorum ben. Herkes
þu anda ticarete baðlanmýþ durumda.

Tolga: Bir sanat endüstirileþmeye baþladýðý
zaman o zaman ticari kaygýlar gütmeye baþlýy-
or. Ki metal belli dönemlerde patlýyor belli
dönemlerde sönüyor. Þu an metal müzik çok
tutulur bir dönemde deðil. Ama 5-10 yýl
içerisinde patlar. Ticari kaygýlarýn artmasýnýn
sebebi 80'lerde Punk patlamasý vardý. Ki
80'lerde 7-8 dakikalýk metal parçalar vardý. O
parçalarýn kiliplerinin yayýnlanmasý problemdi.
Punk patlamasý olduðunda punkçýlarýn tüm
parçalarý 2,5-3 dklýk þarkýlardý. Punk patla-
masýndan sonra metal þarkýlarýn süreleri de
azalmaya baþladý. Yani ticari kaygýlar o
zamandan baþladý.

Argasdi: Metal müziðin ruhunda bir isyan
duygusu vardýr. Bu müziði dinleyenler
yaþam tarzlarýyla toplumda kabul gören
genel deðer yargýlarýnýn dýþýna çýkmýþ,
hatta bir nevi bunlarý karþýlarýna almýþ
insanlardýr.  Bu konu hakkýndaki
düþüncelerinizi, duygularýný paylaþýr
mýsýnýz?
Efe: Metal müzik siyahla bütünleþmiþtir. Siyah
giyenleri bir dönem satanist diye damgalýyor-
lardý. Toplum bu insanlarý sanki ucubeymiþ

gibi görür. Bu görüþ yüzünden kendimizi
toplumun o kýsmýndan soyutluyoruz. Onlar
beni böyle kabul ediyorlarsa ben de onlarý öyle
kabul ediyorum. 
Tolga: Bu giyim kuþam, saç stili insanýn ön
yargýsýyla ilgili.  Birçok metal müzik dinleyen
de kýsa saçlý, adidas, nike giymiþ birini
gördüðü zaman ya "tiki" diyor ya da "kro" diyor
mesela. Tamamen insanýn önyargýsýyla ilgili
bence.  Ben siyah giydiðim zaman yoldan
geçen herhangi birisi bana acayip, itici bir þek-
ilde bakabiliyor hatta içinden küfür de ettiði
gözlerinden anlaþýlýyor. Ýþte senin saçýnla,
sakalýnla dalga geçiyor. Ama ayný þey bizim
için de geçerli. Yani biz de o tip bir insan
gördüðümüzde "kro", "tiki" filan diyoruz. Fakat
kültürlü, kendini geliþtirmiþ bir insan olabilir
karþýndaki! Bir de ikinci bir þey var bu konuyla
ilgili. Yine bu giyim kuþamda þunu farkettim
ben bir çok metal dinleyen insan özgür
olduðunu ifade etmek için "ben toplumun bana
dayattýðý þeyleri yapmak zorunda deðilim"
demek için aykýrý kýyafetler giyiyorlar. Bunu
abartanlar da var.

Argasdi: Sýrf farklý olmak için farklý olanlar
var yani…
Tolga: Aynen öyle… Herkes sevdiði tarzý yan-
sýtmalý bence. Eðer metal müzik dinliyorsan
bunu yansýtmaya bak. Ama abartmamak
lazým. Sadece farklý olmak için siyah giyiniyor-
lar. Ama þöyle bir durum da var. Metal ortamý-
na girmek için de, metalci hatunlarý tavlamak
için de sürekli siyah giyinmeye baþlýyorlar. Bu
sefer, aslýnda bu bir özgürlük deðil, zorunluluk
aslýnda. Bence bu da toplumun dayattýðý bir
baskýný sonucu. Ayný baský burada da var.
Yani yazýn sýcak bir gününde bir þort ve renkli
bir gömlek giyinebilir yani. Simsiyah botlar
giymiþ bir adamý benimseyemem yani.��

Grup Warning

Metal müzik isyanýn, gençliðin ve dinamizmin sesi. Bu müziði dinleyen arkadaþlarla bazý söyleþiler yaptýk. Sizinle pay-
laþýyoruz. Röpörtajlarý iki sayfaya sýðdýrabilmek için epeyi bir kýsaltma iþlemi yapmak zorunda kaldým. 
Dostlar beni affetsin:( Hasan Yýkýcý (Vallahi azýcýk da ben kýsalttým. Beni de affedin :( Sayfacý)

Yavuz




