
 

 

 

 

RED HOT CHILI PEPPERS



"Psychic spies from China try to 
steal your mind's elation 
And little girls from Sweden 
dream of silver screen 
quotation 
And if you want these kinda 
dreams, it's Californication"

esere dönüştürmeyi başarmıştı! Tüm bu 
başarılar sonucunda artık RHCP ünlü bir 
rock'n roll grubuna dönüştü ve Nirvana, 
Pearl Jam gibi gruplar tarafından 
destekleniyordu. Grubun bu başarılarının 
zirvesinde ise John Frusciante gruptan 
ayrılıp kendi solo albümlerini çıkarma 
kararı almıştı. Bunu grup içerisinde 
sürtüşmeler izledi. Daha sonra gitarist 
arayışları başladı ve Frusciante'nin 

akıllarından bile geçirmemişlerdi. 
Daha sonra gruba Chad Smith ve 
John Frusciante katıdı ve grup 
yen iden ayak lanmay ı başard ı . 
1989'da Steve Wonder'ın "Higher 
G round" pa rças ı na yap t ı k l a r ı 
düzenlemeyi (cover) içeren "Mother's 
Milk" adlı çalışmayı sunan grup, 
gelişme sürecinin uzun yolunu kat 
etmeye başlamıştı. "Higher Ground", 
canlı ve sert ritmleriyle yetmişlerin 
stilini yeniden canlandırıyordu...  

1991'de "Blood Sugar Sex Magik" 
isimli çalışmayla Billboard listelerini 
altüst ettiler. Bir yıl boyunca listede 
kalan albüm, birçok ödüle layık 
görülmüş, "Under The Bridge" adlı 
single (tek parçalık albüm), grup için 
b i r d ö n ü m n o k t a s ı o l m u ş t u . 
"Bridge" (köprü) sözcüğü, Kiedis'in 
uyuşturucuyla olan savaş ını ve 
hüzünlü öyküsünü ifade ediyordu. 
Red Hot Chili Peppers grubu artık 
kendi trajedilerini ve duygularını bir 

KIZIL BİBERLERİN DOĞUŞU 
	 F a i r f a x Y ü k s e k 
Okulu'nda birlikte okuyan üç 
arkadaş, Michael Balzary (Flea), 
Hillel Slovak ve Jack Irons 
"Anthym" adlı bir grup kurdular. 
Daha sonra okul arkadaşlarından 
Anthony Kiedis de katıldı. Yeni 
isim arayış ları dahil inde ise 
"Anthym"'den vazgeçip "Tony 
Flow and the Miraculously 
Majestic Masters of Mayhem" 
isminde karar kıldılar. Ancak bu 
ismin akılda  tutulamayacak 
kadar uzun bir isim olduğunu 
düşünüyor lardı . Bu yüzden 
dünyayı sallayacak ismi buldular; 
"Red Hot Chili Peppers"  

Kızıl Biberler kısa sürede Los 
Angeles'a hakim oldular. Birçok 
konserde çok büyük ilgi gören 
grup, bir süre sonra kendi içinde 
zor sorunlar yaşamaya başladı. 
Ü y e l e r d e n H i l l e l S l o v a k , 
u y u ş t u r u c u b ağ ı m l ı l ığ ı y l a 
savaşıyor, onun problemleri ise 
tüm grubu olumsuz yönde 
etkiliyordu. Buna rağmen "Uplift 
Mofo Party Plan" ve "Abbey 
Road" adlı kayıtlar tamamlandı, 
grubun tanınırlığını ve maddi 
gücünü arttırağı düşünülüyordu. 
Ancak Hillel Slovak aşırı dozda 
uyuşturucuya yenik düşmüştü ve 
h a y a t ı n ı k a y b e t m i ş t i . B u 
zamansız ölüm sonrasında ise 
Anthony Kiedis de bağımlılık 
problemi yaşadı ve tedavi için 
Meksika'ya gitmişti. Red Hot Chili 
Peppers'ın sonunun geleceği 
düşünü lüyo rdu . Ancak bu 
tahminler gerçeği yansıtmadı. 
Kiedis ve Flea, vazgeçmeyi 



"It's the edge of the world and 
all of western civilization 
The sun may rise in the east, at 
least it's settled in a final 
location 
It's understood that Hollywood 
sells Californication"

Funk, ilk olarak Afrika kökenli 
Amerikalı müzisyenler tarafından 
yapılmıştır. Bu türdeki en sevilen 
s a n a t ç ı l a r ; J a m e s B r o w n , 
Jamiroquai, Prince, Stevie Wonder 
ve tabi ki de RHCP’dır. Funk’ı diğer 
müzik türlerinden ayıran temel 
özellik, müziğin içinde bas gitarın 
baskın bir yerinin olması ve büyük 
eğlence uyandıran Groovelarla dolu 
o lmas ıd ı r. Bu müz ik türünün 
günümüzde hakkıyla yapan bir grup 
ar ıyorsanız RHCP’yi kesinl ik le 
dinlemelisiniz. Özellikle Flea’nın bas 
gitara verdiği hayat sayesinde davul 
ve bas gitarın uyumunu sonuna 
kadar yaşayabilirsiniz. 

Tek başına bir müzik türü olmayan 
Funk, içerisinde disco, pop, boogie 
gibi müzik türlerini barındırır. Stevie 
Wonder’den ‘‘Boogie On Reggae 
Woman’’ şarkısı, Funk müziğinin 
içinde hangi tınıların yer aldığını açık 
bir şekilde göstermektedir. Ayrıca 
Stevie Wonder bu şarkısı ile Grammy 
En İyi Erkek R&B Vokal Performans 
Ödülünü almaya hak kazanmıştır. 

‘‘Boogie On Reggae Woman’’ 
şarkısı Amerikalı Motown sanatçısı 
Stevie Wonder’ın 1974’de çıkardığı 
Fulfillingness' First Finale albümünün 
single parçasıdır. Şarkının tarzı tam 
anlamıyla Funk/R&B olmadığı gibi 
boogie ve reggae de değildir. En iyisi 
müziği dinleyip tarzına takılmadan 
Funk’ın temellerinin nasıl atıldığına 
şahit olmak gerekir.  

https://www.youtube.com/watch?
v=ylQMhYqSntk  

RHCP’ın müziklerine yansıttığı bir 
müzik türü ise Punk’tır. Punk, 
temelde düzen karşıtı olarak ortaya 
çıkan ve kökenleri 1974 yılına 
dayanan ABD ve Birleşik Krallık 
menşeili müzik türüdür.  

Red Hot Chili Peppers, artık yeni 
arenalarda da başarıyı arayacaktı. Bu 
karar ile ilgili olan ilk girişimler; "Private 
Parts", "Twister" ve "Beavis and 
Butthead" filmlerinin müzikleriydi. Bir 
süre sonra Flea, daha önce de 
denediği aktörlüğe dönüş yaptı ve 
"The Big Lebowski"'de bir Alman 
terör ist i başar ıy la canlandı rd ı . 
1998'de Navarro gruptan ayrıldı. 
Onun yerini de eski bir dost, 
Frusciante dolduracaktı. Olaylı şekilde 
gruptan ayrılan Frusciante, artık 
kendini geliştirmiş, olgunlaşmış ve 
Red Hot Chili Peppers'ın başarısında 
pay sahibi olmak için çalışmaya karar 
vermişti. 

ACI BİBERLİ MÜZİK TARZI 
DÜNYAYI SALLIYOR 

Red Hot Chili Peppers (RHCP) 
grubunun yapmış olduğu müziği tek 
bir kalıba sokmak doğru olmaz. 
Müzik tarzı olarak tam bir tanım 
yapamayacağımız gibi funk, punk 
ve metalin harmanlanarak farklı bir 
müzik tarzının benimsendiğ ini 
söyleyebiliriz. RHCP grubunu daha 
iyi anlayabilmek adına yaptıkları 
m ü z iğ i n t e m e l i n e i n m e k v e 
etkilendiği grupların bir tarihine 
bakmak gerekmektedir.  

https://www.youtube.com/watch?v=ylQMhYqSntk
https://www.youtube.com/watch?v=ylQMhYqSntk


"Marry me, girl, be my ferry to 
the world, be my very own 
constellation 
A teenage bride with a baby 
inside, gettin' high on 
information 
And buy me a star on the 
boulevard, it's Californication"

RIFFLERİN TANRISI: 
JOHN FRUSCIANTE 
	 Ona boşuna gitar tanrısı 
demiyoruz, elini attığı her şeyin 
değerini artıran çok başarılı bir 
müzisyen John Frusciante! İnişli çıkışlı 
hayatına rağmen, hep hedeflediği 
şeye düşe kalka en sonunda ulaştı. 
Hayal ettiği şey hep kendi müzik 
tarzını oluşturabilmekti ve özgün 
tarzına ulaşabilmesi için birçok şarkıya 
dokunması gerekiyordu, ve dokundu. 
Frusciante’yi kendi tarzına kavuşturan 
olayları inceleyelim mi? 

GİTARLA 6 YAŞINDA TANIŞIR 
Eee iyi bir gitarist kolay yetişmiyor! İlk 
gitarını eline 6 yaşında alan John 
Frusciante dedesinden İtalyan folk 
şarkıları öğrenerek müzikle tanışır, 8 
y a ş ı n d a a n n e v e b a b a s ı n ı n 
boşanması üzerine hayatındaki 
değ iş im le r baş l a r. F rusc ian te 
dedesinden İtalyan folk şarkıları 
öğrenerek müzikle tanışır, 8 yaşında 
anne ve babasının boşanması üzerine 
hayatındaki değişimler başlar. 

KOÇU JOSE'E OLAN NEFRET İ İLE 
YAZMAYA BAŞLAR 
Kali forniya’da yaşamaya al ışan 
Frusciante 9 yaş ında beyzbol 
oynamaya başlar ancak sıska olduğu 
için koçu ona kenar oyuncusu görevi 
verir. 

Buna oldukça öfkelenir ve hissettiği her 
şeyi mektuplara, notlara yazmaya o gün 
başlar. 

11 YAŞINDA GİTAR DERSLERİ ALMAYA 
BAŞLAR 
İlk dinlediği müzik grupları Germs, Kiss 
ve Aerosmith sayesinde 11 yaşında gitar 
dersleri almaya başlar ve 17 yaşında 
günde 15 saat kendini yalnız yaşadığı 
evinde müziğe adar. Kim bilebilirdi ki en 
hayran olduğu gruplar arasında olan 
Red Hot Chili Peppers’ta 1 yıl sonra 
çalmaya başlayacağını? 

SLOVAK'IN ÖLÜMÜ VE RHCP'YE ADIM ATIŞI 
Red Hot Chili Peppers’ın o dönem 
bateristliğini yapan D.H. Peligro ile tanışır 
ve yeteneği ile Peligro’yu etkiler. Bunun 
üzerine Peligro Frusciante’yi grubun 
basçısı Michael Balzary (Flea) ile 
tanıştırır, Hillel Slovak’ın uyuşturucu 
sorunları nedeniyle gruptan ayrılması ile 
Frusciante gruba dahil olur. 

Punk bir müzik türünden ziyade bir 
ideoloji olarak dikkate alınmalıdır. Bu 
türün müziğe yansımaları olarak da 
özgün giyim tarzından başlayarak 
agresif gençliğe kadar birçok etkinin 
olduğu söylenebilir. Punk’a göre 
toplumsal tüm düzenin yok olması 
gereklidir. 

Politik tavırlardan çok ahlaksız ve anti-
sosyal davranışlar sergilen bir grup 
olarak tanınan Sex Pistols, Punk 
müziğinin seyrini değiştiren gruplar 
arasında yer almaktadır. John Davies, 
bu grubu en has punk grubu olarak 
nitelendirmiştir. Ayrıca tam da döneme 
u y g u n b i r ro c k g r u b u h a l i n e 
g e l e c e k k e n k e n d i k e n d i l e r i n i 
mahveden ilk grup olarak tarihe 
geçmişlerdir.  

The Damned, ilk punk albümü olan 
Damned Damned Damned’i çıkaran 
ve ABD’de turneye çıkan ilk Punk 
grubudur. 

İnsanların standart giyim tarzları, 
y a ş a m b i ç i m l e r i , g e l e n e k s e l 
davranışların altüst olmasından yana 
bir tutum sergilemektedir. Bu tarzı 
müziklerine yansıtmış olan Ramones, 
Sex Pistols, The Damned, The Clash 
ve RHCP gibi grupların müziklerine 
bakıldığında düzen karşıtı bir yapıyla 
karşılaşılmaktadır. 



RHCP'NİN DÜNYAYA YAYILIŞINDAN 
RAHATSIZ OLUR 
21 yaşında tüm dünya çapında 
tanınmaya başlayan John Frusciante 
oluşturduğu özgün tarzıyla kendini 
kanıtlar ve sonunda hayalleri gerçek 
olur. Ancak grubu kurarken hedefi 
kendi müziklerini anlayan kitleye 
ulaşmak olan Slovak’a rağmen Red 
Hot Chili Peppers'ın evrenselleşmesi 
ve grup üyelerinin ün meraklısı 
olmasından dolayı rahatsız olur. 

UYUŞTURUCUYA BAĞIMLILIĞI 
Grupla yaşadığı sıkıntıların yanında 
uyuşturucuya da iyice bağımlı hale 
gelen Frusciante bir süre sonra Red 
Hot Chili Peppers’tan ayrılır ve solo 
çalışmalarına ağırlık vermeye başlar. 
Ancak psikolojik çöküntüdedir ve 
uyuşturucuya para yetiştiremez, bir 
süre sonra hastaneye kaldırılır. Red 
Hot Chi l i Peppers grubundan 
dostları hastaneye

John Frusicante’nin ziyaretine 
gittiklerinde bir deri bir kemik 
kalan ve ölümle cebel leşen 
Frusciante’yi görünce bir şeyler 
yapmak zorunda olduklar ın ı 
anlarlar. 

HER ŞEYE RAĞMEN YEN İDEN 
RHCP'YE DAHİL OLUR 
Red Hot Chili Peppers üyelerinin 
maddi ve manevi desteğiyle bu 
bataktan mucizevi şekilde kurtulur 
ve eski sağlığına kavuşur, eski 
tarzından eser kalmadığı için 
özgün tarzını ortaya koyar. Gruba 
ayrı bir renk katan bu tarz ile 
efsane olan Californication albümü 
ortaya çıkar, grubun o güne kadar 
kazandığı en büyük başarı olur. 

RHCP'DEN AYRILIŞI 
Californication sonrası diğer 
albümlerle de başarısını devam 
ettiren Red Hot Chili Peppers 
John Frusciante’ye yeterli gelmez, 
birden çok müzisyenle beraber 
kendi albümünü çıkarır ve oldukça 
geniş bir kitleye hitap eder. Bunun 
arkas ından tekrar a lbümler 
çıkarmaya devam eder ve en 
sonunda resmi sitesinden Red 
Hot Chili Peppers’tan ayrıldığını 
duyurur.

"Space may be the final frontier, 
but it's made in a Hollywood 
basement 
And, Cobain, can you hear the 
spheres singin' song off Station 
to Station 
And Alderaan's not far away, it's 
Californication"



 
 

 

 

BY THE WAY

"Pay your surgeon very well to 
break the spell of aging 
Celebrity skin, is this your chin? Or 
is that war you're waging"

   Dünya çapında 8 milyondan fazla 
satan bir albümden söz ediyoruz. İşte 
karş ınızda By The Way! RHCP’ın 
sekizinci stüdyo albümü olan By The 
Way, grubun diğer albümlerinden çok 
farklı bir tarzda yapılmış ve büyük beğeni 
toplamıştır. Albüm, 8 Temmuz 2002’de 
Warner Bros. Kayıt şirketi tarafından 
yayımlanmıştır. Albüm içerisinde bulunan 
şarkıların daha duygu yüklü olmasının 
yanında sade gitar ve vokal armonilerinin 
bulunması, albümü başka bir boyuta 
taşımıştır. Bu albüm sayesinde RHCP 
dünyaya By The Way, The Zephyr Song, 
Can’t Stop ve Universally Speaking gibi 
b a ş y a p ı t o l a b i l e c e k ş a r k ı l a r ı 
kazandırmıştır. 

BY THE WAY: Kiedis bu şarkının 11 Eylül 
olayları üzerine yazıldığını anlatmıştır. 
Çıktığı andan itibaren haftalarca müzik 
listelerinin zirvesinde yer almıştı. Funk-
rock'ın biraz daha sert ve hızlı ritimli 
olarak yüz gösterdiği bu parçanın sizi 
heyecanlandıracağına eminiz. 

THE ZEPHYR SONG: Blues ve soft rock 
tonlarının hakim olduğu bu şarkı ise 
sinirlerinizi yatıştırmak için birebir ideal. 
Frusciante'nin gitar tonlarını country 
tarzına evirmesi ise bize göre hoş olmuş. 
Ayrıca parçanın sözlerinin biraz daha 
duygu yüklü olması ise Kızıl Biberlerin 
anlama da önem verdiğini gösteriyor.

UNIVERSALLY SPEAKING: Bu 
parçada da The Zephyr Song 
gibi country tonları ağırlıklı 
o l a r a k k u l l a n ı l m ı ş . Y i n e 
F r u s c i a n t e k e n d i n i z d e n 
geçebileceğiniz soft rock tonları 
üretmiş ve parça hızlı ritmi ile 
sizi dans etmeye davet ediyor. 
Ş a r k ı n ı n s ö z l e r i i s e 
d u y g u s a l l ı k t a n ö t e a ş k 
ithamlarından oluşuyor. Yani 
anlamın yanında kendinizi dans 
ederken bulabileceğiniz ritimler 
eşllik etmiş. 

CAN'T STOP: Bize göre albümün en göze 
çarpan ve en eğlenceli şarkısı bu şarkı. 
Chad Smith'in muhteşem bateri ritimleri 
ile Frusciante'nin hard rock tonları 
muhteşem bir uyum göstermiş. Şarkıyı 
dinlerken siz de kendinizi ritim tutarken 
bulabilirsiniz. Sözleri ise efsanevi "Eye of 
the Tiger" parçası gibi size cesaret verici 
telkinlerde bulunuyor. Bunu yaparken bir 
sürü anlamsız sözleri de parçaya 
katmışlar ancak Kiedis'in vokali ile bütün 
anlamsızlıklar değer kazanıyor.



 
"Born and raised by those who 
praise control of population 
Well, everybody's been there and 
i don't mean on vacation"

THE GETAWAY
	 Albüm genel hatlarıyla, artık 
klasik olan grupların olgunlaşma 
ev res i nde ç ı ka r t t ığ ı d i n l ed i kçe 
güzelleşen albümlerden (A Moon 
Shaped Pool da aynı yolun yolcusu). 
Yani biraz sindirmek gerekli albümü 
sevebilmek için. Albümde klasik RHCP 
enerjikliğini ben bulamadım ama belki 
de bulamamamız gerek. Çünkü grubun 
isteği bu yönde sanırım. Albümde 
konsept olarak ilerleme hali var. Nasıl 
derseniz: albümün başları klasik RHCP 
diyebileceğimiz şarkılardan oluşuyor. 
Ortalarında (altıncı parça ile başlıyor) 
R&B ve funk esintileriyle dans ettirmeye 
baş l ıyor. Devamında The Strokes 
benzeri diyebileceğim bir tonda çiğ rock 
tonların hakim olduğu olduğu bir 
konsept başlıyor. En sonda ise ballad 
konsepti ile de albüm bitiyor. Ben bu 
birbirini tamamlayan konsept halini 
sevdim. Albüme devasa tek bir şarkı 
havası vermiş. 

THE GETAWAY için albümün deneysel 
şarkısı diyebiliriz. Nigel Godrich etkisi 
çok bariz. Klasik RHCP dinleyicisinin 
yadırgayabileceği ama şans verirse çok 
seveceği bir şarkı. Hafif bir kaos hakim 
ancak bu uyumlu bir kaos. Back-
vokalde Anna Waronker isimli çok naif 
sesli bir sanatçı var. Şarkıya çok şey 
katmış. 

DARK NECESSITIES albümden çıkan ilk 
s ingle. Hit şarkı o lmanın bütün 
özelliklerine sahip. Ayrıca albümden ilk 
klip çekilen şarkı. Klibi ise en son 
HBO’nun rockn roll eksenli dizisi 
Vinyl’da oynayan Oliva Wilde yönetmiş. 
Keşke kendisi de oynasaymış. 

THE LONGEST WAYS, Kiedis’in vokalini 
nasıl şekilden şekle sokabildiğini ve 
duyguyu hissettirebildiğini gösteriyor. 
Albümün balladları hariç duygu yükünü 
taşıyor. 

GOODBYE ANGLE, benim albümdeki 
kişisel favorim. Sonundaki Flea’nın 
muazzam bas partisyonları ve Josh’un 
kesik kesik solosu gerçekten haddinden 
fazla iyi. 

SICK LOVE, piyano çalan bir adet Elton 
John ihtiva ediyor. Dans ettiren, akıp 
giden bir güzellik.

Hatta Frusciante’nin kendi çıkardığı 
bir albümde ona eşlik de etmişti. Bu 
y ü z d e n F r u s c i a n t e ’ n i n y e r i n i 
doldurabilecek dünya üzerindeki 
yegane isim de oydu. Ancak onunla 
çıkan ilk RHCP albümünde ondan 
beklenenin çok altında kalmıştı. Fakat 
bu albümde bu sorunu aştığı çok net 
görülüyor. Artık kendisi gibi çalıyor. 
Grubun gitaristinin o olduğunun 
farkına varmış. Bu, grup için büyük bir 
kazanım olmuştur. 

GO ROBOT ise Flea ve Chadin karşılıklı 
ritmleriyle açılıp synth ile devam ediyor. 
‘Yeni şeyler deneme’ olayının en belirgin 
olduğu şarkılardan. Nakarattaki Kiedis 
vokaline şapka çıkartılır. Klasik RHCP’nin 
dans ettiren hali diyebilirim. 

THIS TICONDEREGA da ‘yeni şeyler deneme’ 
den nasibini alan şarkılardan. Cayır cayır 
2000ler şarkısı gibi açılıp yaylıların dahil 
olmasıyla harmonik bir hal alan garip ama 
iyi bir parça. 

ENCORE ise ’’The Beatles, kozmonot ve rus 
ajanı’’ içeren liriklere sahip. Sakin başlayıp 
devam ederken alttan gelen piyanoya 
Josh’un eşlik etmesiyle mükemmel bir hal 
alıyor. Vurucu. 

Sanırım Josh Klinghoffer’e ayrıca bir 
parantez açmalıyım. Josh Frusciante 
gruptayken grubun gizli elemanı gibiydi. 
Konserlerde back-vokal, ritm gitar vs. 
takılıyordu.



CALIFORNICATION
1999'da Californication albümü müzik 
piyasalarını sallamadan önce Red Hot 
Chili Peppers bir çok sarsıcı olay 
yaşamıştı; grup üyelerinden birinin 
ölümünden boşanmalara adeta grup 
uçurumların kenarından dönmüştü. Bütün 
bu olayların sonucu Californication 
albümüne bağlanmıştı. Kızıl Biberlerin 7. 
stüdyo albümleriydi bu. Anthony Kiedis 
vokalde, Michael "Flea" Balzary bas 
gitarda, Chad Smith ise bateride iken 
gitarda bir sürü isimle çalışıp albümün 
temellerini atmış lardı. Tabiki John 
Frusciante muhteşem rifflerini bu albüme 
olabi lecek en mükemmel şeki lde 
koymuştu. Albümün ilk saniyelerinde daha 
muhteşem bir şaheserle karşılaşıyorsunuz. 
Bu parça Kızıl Biberlerin adeta kabuklarını 
çatlatıp büyük bir gelişme gösterdiklerini 
sembolize ediyor.  

AROUND THE WORLD: Distortion efektinin 
sonuna kadar etkisini gösterdiği bass gitar, 
bateri ve ekolu bağırışlar ile bu parça 
albümün en akılda kalıcı yanı. Hip-hop'un 
rap s t i l ine ve sonunda funk-rock 
makinesine  dönüştüğü bu parçada 
ge rçek ten K ı z ı l B ibe r l e r i n t a r z ı n ı 
hissedebiliyorsunuz. 

SCAR TISSUE: Albümün tartışmasız en 
başarılı şarkılarından biri bu parça. Kiedis 
ve Frusciante kelimenin tam anlamıyla 
döktürüyorlar. Blues-rock stili gitar sıradışı 
bir vokalle buluşuyor ve şarkının tonlarında 
grubun daha önce yaşadığı sarsıcı olayların 
etkisini damarlarınızda hissediyorsunuz. 
Geçmişe dair referanslarla grup kendisine 
kötü alışkanlıkların yarattığı sarsıcı sonuçları 
hatırlatıyor. Bir üst noktadan bakarsak bu 
parçanın albümdeki diğer parçalardan 
gerek sözleri açısından gerek rit im 
aç ıs ından ko lay l ı k la ay r ı l ab i ld iğ i n i 
söyleyebiliriz. Çünkü söylenen ve çalınan 
çok güzel bir uyum içerisinde bu parçada.

OTHERSIDE: Bu parçada ise Kiedis'in 
vokalinin ve Chad Smith'in muhteşem 
bateri ritimlerinin çok güzel bir rock 
büyüsünü ortaya serdiğini görürsünüz. 
Kiedis şarkıda geçmişte yaşadığı kötü 
olayların yaşam ve ölüm arasındaki 
ince çizgide nasıl bir rol oynadığını 
adeta yüzümüze bağırıyor. Tabiki 
Chad'in ritimleri de şarkıya bizi 
bağlayan en büyük etkenlerden biri. 

CALIFORNICATION: Kızıl Biberler bu 
parçalarında Hollywood'a tüm acılarını 
n ü k t e l i v e e s p r i l i b i r ş e k i l d e 
püskürtüyorlar. Gerek Frusciante'nin 
riffleri gerek Chad'in ritimleri şarkıya 
adeta funk-rock büyüsünü yediriyor. 
Kiedis' in şarkıdaki ses tonu ise 
Kaliforniya ahlakı ve gelenekleriyle 
sağlam bir şekilde dalga geçiyor. Let's 
pay our surgeon to break the spell of 
aging dude!

"Pay your surgeon very well to 
break the spell of aging 
Sicker than the rest, there is no 
test, but this is what you're craving"



 

Hazırlayanlar 
BURAK AYAZ  
SERKAN YETER 

RED HOT CHILI PEPPERS

"First born unicorn 
Hardcore soft porn 
Dream of Californication"
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