
   42   H E A D B A N G

70 .000  TONS OF METAL FESTIVALINI  HER YIL  GIPTAYLA 
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Sahnelere döndüğümüzde daha ilk günden 
önemli performanslarla dolup taştıklarını gördük. 
TYR genel olarak coşkuyla karşılanan bir konser 
verdi; Buz Arena’da çalan INSOMNIUM açısından 
da durum aynıydı. Birer bira alıp kumarhaneye 
geçtik ve Kai Hansen’in slot makineleri arasında 
bazı hayranlarıyla futbol oynamasını izledik; 
önceki kruvazör seyahatlerinden arkadaşlara 
rastladık. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 70000 Ton Metal 
sadece bir müzik festivali değildi; aynı zamanda 
büyük bir parti ve olaydı da. O yüzden kama-
ramıza ancak sabahın üçünde dönebilmemize 
şaşmamalı. İlk gün için haberler iyiydi. İlk olarak 
tüm sahnelerde ses çok iyiydi ve muhteşem 
performanslar gördük. 

70000 Ton Metal 2015’te yeni ve daha büyük 
gemisi ‘Denizlerin Özgürlüğü’ ile muhteşem 
bir başarı elde ettikten sonra 2016’nın 70000 
Ton Metal’i kardeş gemileri ‘Denizlerin 
Bağımsızlığı’ üzerinde yapıldı. Yaklaşık 335 
metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğin-
deki transatlantik bir kruvazörde olacağını 
hayal ettiğiniz tüm imkanlara sahip. 2016 
Şubat’ının 4’ünden 8’ine dek bu hayal ‘Deniz-
lerin Bağımsızlığı’ ile bir kez daha Jamaika’ya 
seyir eden 3007 metalci için gerçek oldu! 
70000 Ton Metal Karayip Denizi’ndeki bu yeni 
heavy metal yolculuğuna geçen yılki gibi Fort 
Lauderdale’den başladı. Demir al!

Yaşayan ölülerin denizinde iki gün yol 
katettikten sonra hedefimize, Jamaika’nın 
kuzey kıyılarındaki Falmouth’a ulaşacağız. 
Geçen yılın varış noktası Ochos Rios’dan çok 
uzakta değil. Ama sırasıyla gidelim. 

a1. GÜN
Ft. Lauderdale
Öğleden önce sorunsuz şekilde gemiye 
bindik. Kayıt yaptırırken “deniz kimliğinizi” 
alıyorsunuz; bu sizin oda anahtarınız, kimlik 
kartınız ve kredi kartınız. Bu olmadan gemiye 
binemezsiniz. Komik olan, gruplara da farklı 
muamele yapılmadı. Bu yüzden müzisyenler 
ve hayranları kayıt sırasında omuz omuzay-
dılar. Gemide de gruplar için ayrılmış özel bir 
yer yoktu. Seyahat boyunca hayranlarıyla 
kaynaştılar. Ayrıca, hayranlarla aynı güverte-
leri paylaştılar. Dört gün boyunca en sevdiğin 
gruplara komşu oldun. Bayağı iyi, değil mi?

Kayıttan sonra büyüklüğüne ve lüksüne 
şaştığımız gemiye bindik. Özellikle geminin 
merkezindeki kocaman alışveriş merkezi aca-
yipti. Yirmiden çok dükkan ve bar çoğu siyah 
giyinmiş müşterilerini bekliyordu. Bunların 
yanı sıra herkes sahneleri aramaya başladı. 
Bu sefer gruplar dört sahnede çalıyorlardı 
ve en sevdiğin grubu kaçırmak istemiyorsan 
‘seyahat programı’nı yapman lazımdı. 

performansla tatmin ettiler; onları kıymetli 
bir konser grubu yapan şey de bu. SODOM’un 
kaybettiğimiz Lemmy Kilmister onuruna 
‘Iron Fist’ cover’laması partinin zirve noktası 
oldu. Bu seyahat sırasında ne zaman bir grup 
Motörhead şarkısı çalsa böyle oldu. 

Amerika’nın tecrübeli metalcileri ICED 

EARTH Tiyatro’ya mükemmel şekilde uyan 
gruplardan biriydi. Orta genişlikteki enerji 
düzeyini yüksek tutuyor ama her zaman o 
tipik ICED EARTH sahne numaralarına da 
yeterli alan bırakıyor. Şarkı listesinin kendisi 
çok havalı bir zamanda geriye yolculuk oldu 
ve hayranlar tarafından genelde coşkuyla 
karşılandı. 

Havuz Güvertesi sahnesinde inşa 
hazırlıkları hala devam ettiğinden parti alt 
güvertelere taşındı. Kendimizi biraz birayla 
silahlandırıp Tiyatro’ya doğru yöneldik ki 
KATATONIA’dan birkaç şarkı yakalayabilelim. 
Grubun hayranları genelde coşkuluydu ama 
gerçek parti geminin merkezindeki alışveriş 
merkezinde dönüyordu. 

Tommy Lee’nin rollercoaster 
düzeneği üzerindeki davul şovundan bir an

Akşam tam beşte demir aldık ve parti 
anında başladı. RAVEN ve CARACHANGEREN 
demir aldıktan kısa süre sonra çalmaya 
başladılar. İlki Stüdyo-B denen Buz Arena’da 
çalıyordu. Normalde burada paten yapılır ama 
önümüzdeki günlerde koltukları ve kocaman 
sahne önü alanıyla bir rock arenası olacak. 
CARACHANGEREN Pyramit salonu adlı yerde 
çaldı. Burası normalde 300 kişi kapasiteli 
bir bar ve disko alanı. Biz DRAGONFORCE 
konserinin başlamasını bekledik. 2013’te iki 
kayda değer konser verdiler ve şarkı liste-
lerinde her zaman özel bir şey vardı. Onlara 
Platin Tiyatro ayrılmıştı. Burası normalde deri 
koltuklarla tam teşekküllüdür ama sahne önü 
oluşsun diye  ön sıralar kaldırılmıştı. Ne yazık 
ki DRAGONFORCE teknik problemler yaşadı 
ve onlara ayrılan süre dolmadan tek bir cover 
şarkı çalabildiler. 

Ama olsun, o zaman buz arenasında AT 

THE GATES ile partileme zamanı. Tüm güçle-
riyle geri dönen İsveçli death metal efsanesi 
metalin nasıl işlediğini gösterdi. Jakı tak ve 
çal! 70000 Ton Metal’e başlamak için gerçek-
ten harika ve çok enerjik bir konser; çok iyiydi. 
Sadece şarkı listesinden dolayı değil, ses de 
önceki kruvazörlere göre daha iyiydi. Genel 
konuşmak gerekirse, artık her şeyi sonuna dek 
kökleyelim prensibini uygulamıyorlar. Bunun 
yerine ses güçlüydü ama hangi sahnede olursa 
olsun çok yüksek değildi. Bu da tüm yolculuğu 
değiştiren çok sevindirici bir durum oldu. 

Sonda Tiyatro’da LACUNA COIL sahne 
aldı. İç mekan sahnelerinin bu en büyüğünün 
yerden yüksekliği bir metreden az; bu da size 
tüm sahneyi mükemmel şekilde görebilme 
imkanı tanıyor ve kendinizi gruba daha yakın 
hissediyorsunuz. LACUNA COIL’i görmeyeli 
birkaç sene olduğu için bugün ne beklemem 
gerektiğini bilmiyordum ama o kadar da kötü 
değiller. 

Salon’da kısa bir ara verdikten sonra 
SODOM izlemek için Buz Arena’ya gittik. 
Ve Alman thrash’çiler  izleyiciyi enerjik bir 

Lacuna Coil Turisas Cradle of Filth
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alanı vardı ve güvenilir kaynaklardan aldığım 
bilgilere göre sadece büyük gruplar popüler 
değildi burada. DELAIN ve yeniden bir araya 
gelen SUSPERIA bu hayranlarla tanışma 
etkinliklerini daha da özel seanslara çevirdiler 
ve yeni albümlerini ilk kez hayranlara burada 
dinlettiler. Bu seansların gerçekten tıklım tık-
lım olmasına şaşmamalı. Kruvazörün sunduğu 
etkinlikler arasında spa ve fitness kurslarının 
yanı sıra ‘10 dakika içinde 10 yaş daha genç 
görünün’ gibi komik atölyeler de vardı. Harika!

Ama biraz da lisanslı ürün almamız lazım-
dı ve alışveriş merkezine doğru yöneldiğimiz-
de gördük ki ürünlerin çoğu satılmış bile. Ama 
grupların lisanslı ürünleri alışveriş merkezinin 
yanındaki ala carte restoranda satılıyordu. Bir 
anda neden beklenenden çok insanın havuz 
kenarında olmadığını fark ettik çünkü koca bir 
sıra insan sırf ürün almak için alışveriş merke-
zinin içinde kuyruk olmuştu. Çılgınlık!

Bugünün programı öyle doluydu ki 
öğleden sonra çalan grupları kaçırmamak için 
acele etmeliydik. İyi bir SUBWAY TO SALLY 

konserinden sonra Tiyatro’ya gidip daha da 
iyi bir MOONSPELL konseri izledik. Sonda Buz 
Arena’ya koşup TSJUDER’den biraz Norveç 
black metali dinlemeye yetiştik (harika gösteri 
ve ışık). Havuz tarafına dönünce İsveçli metal 
kahramanları HAMMERFALL muhteşem bir 
performans sergiliyordu. Vay, bu grup hayran-
larını nasıl memnun edeceğini gerçekten iyi 
biliyor. Sıradışı bir şarkı listesi ve birinci sınıf 
sahne hareketleri bu konseri tüm kruvazör 
yolculuğunun en iyisi yaptı. Kısa süre sonra 
sıradaki çılgınlığa ilerledik: BLOODBATH 

Tiyatro’da ilk konserini verdi. Salon tamamen 
doluydu ve hayranlar sanki grup son konserini 
veriyormuş gibi bağırıyorlardı. PARADISE 
LOST’tan Nick Holmes’ü İsveç death metali 
söylerken görmek gerçekten etkileyiciydi. 

chill out havasındaydı. STRATOVARIUS havuz 
kenarında çalarken geleneksel metal şarkılarıyla 
seyirciyi memnun etmekte zorlanmadı. İlk kon-
serleri daha çok yeni materyal üzerineydi ama 
bu sefer hit şarkılarını çaldılar, konser ‘Black 
Diamond’ ve ‘Legion’ ile bitti. 

Bu arada eski Slayer davulcusu Dave 
Lombardo’lu DEAD CROSS Buz Arena’da çaldı. 
Ona neler oluyor bilmiyorum ama gürültülü 
şarkıları hiç iyi değildiler ve grup arkadaşlarının 
garip şovu müzikal yetersizliği gideremedi. 

LACUNA COIL havuz sahnesinde ikinci kon-
serini verirken biz de Tiyatro’da PARADISE LOST 
izlemeye karar verdik. İlk konserleri hayranlarca 
coşkuyla karşılanmıştı ve bu da farklı olmadı. 
Sahnenin önüne toplanan kalabalık bir kere daha 
İngiliz death doom öncülerinin kült statüsünü 
ispatladı. ‘In Requiem’ ve ‘Beneath Broken Earth’ 
gibi şarkılar orjinal havalarını kaybetmeden sert 
ve brutal idiler. Memnun kalabalık bol bol teza-
hürat yaptı ve coştu. Akşam yemeğimizi yerken 
ise yumuşak yemek müziği yerine kulaklarımızda 
VADER vardı. 

Bugün bu kadar konser yeter dedik ve 
diğer metalcilerle kaynaşıp içmeye karar verdik. 
INCANTATION’un süper death metal şarkıları çal-
dığı Piramit Salonu’nda kısa bir turdan sonra keşif 
gezimize Labirent Salonu’nda başladık. Bu salon 
konserleri bir nevi efsane çünkü müzisyenler ve 
denizciler rock klasiklerini beraber söylüyorlar. 
Bu sefer de farklı olmadı. Pekçok  partici geceye 
katıldı. HAMMERFALL hayranlarla beraber Accept 
şarkıları söyledikten ve biraz da Abba çaldıktan 
sonra yer değiştirmeye karar verdik ve kumarha-
nede bir diğer büyük parti bulduk. Hem hayranlar 
hem de gruplar burada buluşuyordu, biz de geç 
saatlere dek orada kaldık. 

Bir ara havuz güvertesine çıkıp AT THE 

GATES izledik. Hiçbir şey pek umurlarında değil, 

a2. GÜN
Seyir halinde
Sabah saat ondaki uyanın çağrısı havuz 
sahnesinin açılışıyla olacak diye planlanmıştı 
ama gece gelen fırtına rüzgarları yüzünden 
bazı ufak sorunlar yaşandı. Bu sebepten dola-
yı havuz sahnesi hala kapalıydı ve planlanan 
konserler programda başka yerlere alındılar. 
Böylece üst güvertede sıkı bir kahvaltı etme 
fırsatımız oldu. Kahve, omlet, tatlılar ve 
meyve. Denizdeki ilk gün için mükemmel 
bir başlangıç. Gece esen rüzgarlar gündüz 
yerini güneşli ve güzel bir havaya bıraktı ve 
bronzlaşma meraklıları hemen ellerini güneş 
yağlarına attılar. Biz öğlen saati Tiyatro’ya 
NO RAZA izlemeye gittik. Bizi hayal kırık-
lığına uğratmadılar. Kolombiyalı çocuklar 
groovy bir alarm gibi uyandırdı izleyiciyi. 
Grup pek çok kişi için bir sürpriz oldu. 

Alman metal beşlisi GAMMA RAY öğlen 
havuz sahnesinde alıyordu; öncesinde de 
HOLY MOSES az daha kısa bir şarkı listesiyle 
alt grup olarak çıktı. Ve bu konser tam bir 
bombaydı. Kai Hansen ve grubu Helloween 
klasiklerinden ve GAMMA RAY şarkılarından 
eşit miktarda çaldılar ve ne çok denizcinin bu 
materyalle ilgilendiği güvertede görülmeye 
değer bir manzara oluşturdu. Günün bu saati 
için havuz güvertesi gerçekten tam doluydu. 
GAMMA RAY eskilerden seçme şarkı listesiy-
le ortamın ateşini gerçekten körükledi. Tek 
kelimeyle harika bir konserdi. 

Eğer  kendini müzik dinleyecek havada 
hissetmeyenler vardıysa onlara bireysel ak-
tiviteler için çok sayıda seçenek sunulmuştu. 
Tüm gruplarla buluşma ve imza etkinlikleri 
bugün yapılıyordu. Bu favori gruplarınızla 
temas kurmak için her zaman mükemmel bir 
fırsattır. Her grubun bir hayranlarla tanışma 

Akşam esas grubuyla sahne almasının ge-
rekmesine karşın diğer elemanlar gibi tam 
profesyonelce davrandı. Kan lekeli kıyafetler 
müziğe mükemmel uydu ve ilk BLOODBATH 

konseri tek kelimeyle bir bombaydı. 

Hiç kimse dünyanın en büyük yüzen 
metal sahnesindeki ilk konseri, yani havuz 
güvertesinde çalacak CRADLE OF FILTH’i 
kaçırmak istemiyordu. Ekstrem metal kahra-
manları sahneye çıkınca tezahürat güverteyi 
inletti. Ve CRADLE OF FILTH çok iyiydi. Aşırı 
iyi hazırlanmış şarkı listesi ‘her Ghost in the 
Fog’ gibi daha eski klasikler çalınırken zirve 
anlarını yaşattı. Seyirci tamamen mest oldu 
ve vahşice coştu. Tiyatro’ya geri dönüp tam 
vaktinde İsviçreli metalciler SAMAEL’e yetiş-
tik. Büyük bir hayran kitleleri olduğu bariz. İlk 
konserleri eğlenceliydi, hayranlar tezahürat 
yapıp delirdiler. 

TURISAS havuz sahnesinde sabah ikide 
çıkmak durumunda kaldı ve hayranlarını ha-
vuzdan veya çevredeki barlardan sahne önüne 
çekmek durumundaydılar. Tabi ki başardılar. 
Finlerin savaş türküleri geminin güvertele-
rinde yankılandı. Kulağında ‘Stand up and 
Fight’ın melodisi ve elinde bir tekila sunrise ile 
uyumaya gitmek gerçekten güzel. 

a3. GÜN
Falmouth, Jamaika
Geçen gecenin ardından sabah 7.30’da alarmla 
uyandırılmak zor ama ‘Denizlerin Bağımsızlığı’ 
8.30’da Jamaika kıyılarına ulaştı. Gemiden 
ayrılmak isteyenlere çeşitli aktiviteler vardı. 
Biz de bir taksi tutup dolaştık; birkaç saatliği-
ne dinlenip geri döndük. 

ARKONA Tiyatro’da koca bir folk müzik 
saldırısına geçti ama herkes Jamaika’ya has 

ORADAYDIKI.
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verdi, diyecek başka bir şey yok. 

Tiyatro’da MOONSPELL çalarken Skipper 
Andy Piller sahneye çıktı ve gelecek yıl 70000 
Ton Metal’in 2 Şubat ve 6 Şubat arasında Haiti’de 
Labadee’ye gidip döneceğini açıkladı. 

 ‘Denizlerin Bağımsızlığı’ Kruvazörü yarın 
öğleden sonra bu kez “normal” yolcularla tekrar 
denize açılacağı için sabah tam dokuzda gemiden 
ayrılmamız gerekmesine karşın insanlar geç 
saatlere kadar partiledi. Geminin ve müretteba-
tının çoğu uzun saçlı 3007 metalci kadar eğlen-
diklerinden hayli şüpheliyiz. Ama organizatörler 
aynı gemide yeni bir rota ile 2017’de de bir 70000 
Ton Metal olacağının sözünü verdiler! Sabırsızlıkla 
bekliyoruz çünkü beşinci sefer de kesinlikle 
pahalı bir yolculuk ama her şeyden  önce tarif 
edilemez bir tecrübe olacaktır. Görüşmek üzere….

program bile. Gecenin ikisinde sahne almak, 
hele ki geminin her yerinde parti varken im-
renilecek bir durum değildir ama bunların her 
zaman tek bir hedefleri var: herkesin canına 
okumak! Ulaştıkları bir hedef. Güverte kala-
balıktı ve parti zirve anına yakındı; o yüzden 
AT THE GATES’in işi zor olmadı. Solist Tomas 
‘Tompa’ Lindberg’in sesi harikaydı. Çok iyi bir 
havadaydı ve havuz izleyicisine istediklerini 
verdi. Bu konser de 70000 Ton Metal’in en 
iyilerinden biri oldu. Bu terli performanstan 
sonra ortam gevşemedi, rahatlamadı. Aksine, 
GHOUL sahne aldı ve Buz Arena’da ikinci 
konserlerini verdiler. Kimse onları izleme 
fırsatını kaçırmadı. Seyirci onları ikinci 
konserle anladı. Biz biraz alkol edinip konseri 
belli bir mesafeden izledik. Parti havasında 
olmadığımızdan değil, yaramaz Ghoul’ların 
seyircinin üzerine pompaladığı sahte kandan 
dolayı. Bana gerçekten bir Gwar konserini 
hatırlattı. Her durumda, seyirci memnundu 
ve GHOUL hakettiği saygıyı gördü. 

a4. GÜN
Seyir halinde
Bugün gemideki son gündü. Bronzlaşmak için 
harika bir hava ROTTING CHRIST’ın erken 
saatte çaldığı güverteye gelenleri karşıladı. 
Yunanlar fark yaratan bir konser verdiler ki, 
bu hiç de sürpriz değil. Esas şaşırtıcı olan 
RAVEN’in ardından verdiği konserdi. Akılda 
kalıcı, geleneksel metal şarkılarıyla kitleleri 
büyülemeyi iyi biliyorlar. Tam puan!

Bira alıp havuz güvertesine gittik, Orada 
güneşlenirken göbek üstü havuza atlama 
yarışmasını izledik. Son yıllarda güvertede 
en çok ilgi çeken şeylerden biri (konserlerin 
yanı sıra tabi). Grup üyelerinden seçilen beş 
kişilik jüri her atlayışı değerlendiriyor. Kolay 

iş değil ama 20’den çok atlayış arasındaki 
nüansları doğru tespit edebildiler. Sonrasında 
ICED EARTH’den Jon Shaffer ödül törenini 
yönetti; kazananlara şampanya ve madalyalar 
verildi. 

Bu eğlenceli aktiviteden sonra pek çok 
denizci güvertede kalıp son günlerini uzun 
güneşlenme ve bira ile geçirmeyi seçtiler. Ama 
ne yazık ki hava hızla değişirken tüm seyaha-
tin en akılda kalıcı konseri vardı:  Annihilator 
liderinin gösterisi, ‘Uluslararası Sularda Jeff 
Waters ile Jamming’ (Jeff’in soyadı da “sular” 
anlamına geldiğinden burada İngilizce bir keli-
me oyunu var). Hiç Harry Conklin’i (Jag Pan-
zer) Gamma Ray, Moonspell ve Dragonforce 
ile Scorpions şarkıları çalarken gördünüz mü? 
Veya Holy Moses’dan Sabina Classen’in şarkı 
söylerken (!) Vader, Firewind ve Turisas’ın 
‘Am I Evil’ çaldığını? Buna ek olarak Diamond 
Head de sahnedeki partiye katıldı ve bu jam 
session’ı hem müzisyenler hem de hayranlar 
için özel bir olay kıldı. Ve bunlar bu seneden 
sadece iki örnek. Tüm olay neredeyse iki 
saat sürdü ve bu sadece 70000 Ton Metal’de 
görebileceğiniz bir şey. Bu kruvazör seyahatini 
hala özel kılan pek çok sebepten biri. 

Bu sırada Tiyatro’da orta çağ müziği 
zamanıydı. SUBWAY TO SALLY ‘Warte, Warte’ 
ile 60 dakikalık güçlü bir konsere mükemmel 
bir başlangıç yaptı. İlk konserlerinden sonra 
neden Buz Arena’dan daha büyük bir sahneye 
ihtiyaçları olduğu barizdi. Tiyatro onların 
sahne hareketleri için mükemmel lokasyon 
oldu. Konser yüksek bir enerji düzeyiyle geçti 
ve ‘Veitstanz’ gibi hit’ler hayranları delirtti. 
Sevimli Almanlardan iyi bir performans. 

Tiyatro’da gitarlarını amfiye takan 
sıradaki grup MY DYING BRIDE idi. Yarısı boş 
bir Tiyatro’ya da çalmadılar, tam tersi. Bir 
kere daha şahane bir konser verdiler; ‘The 

Thrash of Naked Limbs’ gibi şarkılar bile 
çaldılar. Hayranlar genel olarak coşkuluydu-
lar; özellikle eski klasik şarkılar pek çok kişi 
tarafından hep bir ağızdan söylendi. 

CRADLE OF FILTH izlemek için hiçbir 
fırsatı kaçırmamak her extreme metal 
tutkunu için önemlidir. Onlar hakkında bir 
şey demeye gerek var mı? Bence hiçbir şey 
demeye gerek yok. Sahnede hala güçlüler. 
Sanatçı kabiliyetleri hiç kuşkusuz çok üst 
düzeyde ve bir de vokalist olarak yaşayan 
efsanelerden Dani Filth var. 1990’lı yılların 
ortalarında diğer grupları en çok etkilemiş 
isimlerden biri gemiye saldırmaya başladı. 
‘Cruelity Brought Thee Orchids’ gibi hit’ler 
yeni materyallerden ‘Nymphetamine’ gibi-
lerle birlikte her konser salonunu anında 
tımarhaneye çevirir. Kruvazörde de öyle 
oldu. CRADLE OF FILTH muhteşem bir konser 

G E M I N I N  M Ü R E T T E B A T I N I N  Ç O Ğ U  U Z U N  S A Ç L I  3 0 0 7 M E T A L C I  K A D A R  E Ğ L E N D I K L E R I N D E N  H A Y L I  Ş Ü P H E L I Y I Z .  A M A 
O R G A N I Z A T Ö R L E R  A Y N I  G E M I D E  Y E N I  B I R  R O T A  I L E  2 0 1 7 ’ D E D E  B I R  7 0 0 0 0  T O N  M E T A L  O L A C A Ğ I N I N  S Ö Z Ü N Ü  V E R D I L E R !

Bloodbath Delain
Holy Moses

H E A D B A N G    45 
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