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Flea, Chad, Anthony, Josh – Red, Hot, Chili Peppers 

Mehmet Köstek, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 4.sınıf

Son yıllarda İstanbul dünyanın en ünlü ve en 
yetenekli müzisyenlerini ağırlıyor. Eric Clapton, 
Carlos Santana, Rammstein, thrash metal 
müziğinin big 4’u (Anthrax, Megadeth, Slayer ve 
Metallica), Scorpions, Leonard Cohen, bunların 
yanında bi dolu pop yıldızı. Ayrıca 26 Kasım 
tarihinde de Sting İstanbul’da sahne alacak. 
Bunların yanında öyle bir grubu ağırladı ki 
İstanbul, onlar sahne performansları, giyimleri ve 
şarkılarıyla üzerimizde derin bir etki bıraktılar. 
Red Hot Chili Peppers’dan bahsediyorum. 
Konserin 8 Eylül 2012’de santralİstanbul’da 
düzenleneceğini duyduğum sırada grubun  “I’m 
With You” isimli son albümünün müptelası olarak 
etrafta dolaşıyordum. Bu albümün verdiği gazla 
şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şey yaptım : 4 
ay önceden konser biletini aldım. Ne kadar doğru 
bir iş yaptığımı ise kısa bir süre sonra benim 
aldığım kategorideki biletlerin tükenmesi sonucu 
anladım. Tabii burada daha önemli engeller beni 
bekliyordu. Öncelikle bileti nereye koyduğumu 
unutmamam ve odamı sürekli düzenleme 
çabasında bulunan aile bireylerimden o bileti 
uzak tutmam gerekecekti. Evin kuytu köşelerine 
saklanan bilet 4 ay sonra yıllarca toprağın altında 
sahibini bekleyen değerli bir maden gibi 
yeryüzüne çıkarıldı. Artık cebimde güzel geçecek 
bir konserin bileti kalbimde ise bileti aldıktan 
sonra açıklanan ön grup Athena’yı dinleyecek 
olmanın verdiği ek bir heyecan vardı. Ekibin diğer 
üyeleriyle (Serencan, Yusufcan) ile Taksim’de 
buluşuldu. Santralİstanbul servislerinin önündeki 
5-6 sıralık kuyruk görülünce servise binmekten 
vazgeçildi ve ellerdeki akbillere güvenerek 
emektar İETT otobüslerine binildi. Otobüste 

konser alanına yaklaşıldığında kalabalıktan ve 
trafikten dolayı çok yavaş ilerlemeye başlayınca 
otobüstende inildi. Diğer yüzlerce konser 
heyecanlısı insan ile konser alanına ilerlendi. 
Alana giriş yapana dek zorluklar yaşandı, içeri 
girilince alandaki kalabalığa şaşırıldı. Alt 
kategoridekilerin haline acınıldı. O an beklenmeye 
başlandı… 

 

Kim bu biberler? 

Red Hot Chili Peppers 7 grammy ödülü sahibi ve 
albümleri 80 milyon kopyadan fazla satmış bir 
grup. Ayrıca müzikleri funk rock ve psikodelik rock 
gibi çeşitli ögeleri barındıran ilginç bir tarza sahip. 
1983 yılında Los Angeles şehrinde kurulan grup o 
zamanlar şu anki kadrodan vokalist Anthony 
Kiedis ve bas gitarist Michael “Flea” Balzary’i 
barındırıyordu. Zamanla kadrosunda birçok kez 
baterist ve gitarist değişikliğine giden grup 
1989’dan beri baterist Chad Smith ile yoluna 
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devam ediyor. Ancak gitarist konusunda çeşitli 
dönemlerde kadro değişikliğine gittiler. Özellikle 
grubun Give it Away, Under the Bridge, 
Californication, By the Way, Can’t Stop gibi 
hitlerinde imzası bulunan John Frusciante’nin 
gruptan ayrılması hayran kitlesi üzerinde ciddi bir 
iz bırakmış olmalı.  Ancak şu an kadroda bulunan 
gitarist Josh Klinghoffer’da gerek son albümdeki 
performansı gerekse İstanbuldaki konser 
performansıyla kötü bir görünüm sergilemiyor. 
Baterist Chad Smith hakkında söylemem gereken 
bir şey varki o da geçtiğimiz yıllarda içinde Joe 
Satriani’ninde bulunduğu süpergrup olarak tabir 
edilen Chickenfoot’ta gösterdiği performans. 
Konunun yabancısı olanlar için açıklayalım. 
Süpergrup demek alanında başarılı ve ünlü olan 
kişilerin işlerini güçlerini bırakıp biz madem bu 
kadar iyiyiz neden en iyiler olarak birlikte bir 
şeyler yapmıyoruz sorusuna cevap olarak birlikte 
müzik yapma çabalarıdır. Chad Smith’in Red Hot 
Chili Peppers’tan gelen bir baterist olarak bu grup 
içinde de performansıyla kendini öne çıkarması 
bu güzide bateristin yeteneklerinin ne seviyede 
olduğunun iyi bir göstergesi. 

Konser Anı 

Athena’nın çıkmasıyla şenlendi konser alanı. 
Athena zaten yıllardır yaptıkları iyi müzikle 
kalbimize taht kurmuşken böyle bir konser öncesi 
onlardan daha iyi bir ön grup olamazdı. Zaten 
alandakilerin birçoğu enerjilerinin önemli bir 
kısmını Athena sahnedeyken harcadı. Athena’dan 
sonra sahnede hummalı bir çalışma başladı. 
Mikrofonlar yerleştirildi. Enstrümanlar ortaya 
çıkarıldı. Ayağını kırmış olan gitarist için bir 
sandalye konuldu. Şarkıların hangi sırayla 
çalınacağını gösteren setlistler mikrofonların 
yanına yapıştırıldı. Enstrümanların son testleri 
yapıldı ve sahnede kimsecikler kalmadı. Ta ki grup 
elemanları sahneye çıkana kadar. Gitarist Josh 
Klinghoffer Türk bayraklı tişört ile konsere 
başladı. Ayağını kırmış olması böyle bir konser için 
ciddi bir dezavantaj. Bütün konser boyunca 
oturarak gitar çaldı. Tabii bazen dayanamayıp 
ayağa kalktı ama sakatlığı nedeniyle daha fazlasını 

yapamadı.  Yeni albümlerinden Monarchy of 
Roses ile başlayan konser Dani California isimli 
parçayla devam etti. Ardından çalınan Can’t Stop 
isimli parça esnasında sahne arkasındaki dev 
ekrandaki kırmızı arkaplan anı çok özel bir hale 
getirdi. Daha sonra Scar Tissue, Look Around, If 
You Have to Ask, Charlie, Hard to Concentrate, 
özellikle bas gitar melodisiyle yeni albümden 
olmasına rağmen kısa sürede hit olan The 
Adventures of Rain Dance Maggie gibi parçalar 
çalındı. Genellikle konserlerinde çalmamalarına 
rağmen yeni albümlerinden Did I Let You Know 
isimli parça, ünlü Türk caz saksafon 
sanatçılarından İlhan Erşahin’in katılımıyla çalındı. 
Bir Türk sanatçının konser esnasında sahneye 
çıkarak onlarla çalması mutluluk verici bir durum. 
Ayrıca bazı şarkı aralarında grup elemanlarının 
İstanbul’u ne kadar sevdikleriyle ilgili bazı 
yorumlar duymakta çok hoştu. İstanbul’a karşı ilgi 
duyduklarını hatta yerleşmek istediklerini esprili 
bir dille anlattılar. Ek olarak ezan sesini günde 
birkaç kez dinlenen olağanüstü bir müzik olarak 
tanımlamaları en azından kalbimizi çalan bir 
başka unsur oldu. I Like Dirt, Dosed Tease, Under 
The Bridge, Higher Ground, Californication, By 
The Way, Soul To Squeeze ve Give It Away ile 
konser devam etti. Sahnedeki üstün 
performansları ve bitmeyen enerjileri ile 
dinleyicilerini sürekli coşturan bir grup olduğunu 
bildiğimiz Red Hot Chili Peppers, konser gecesi de 
bizleri şaşırtmayarak muhteşem bir performans 
sergiledi. Sahnede böyle bir grup olunca da 
eğlencenin doruğuna ulaşıyorsunuz. Konserin 
sonlarına doğru izleyenlere bir jest olarak konser 
başlamadan önce çektikleri fotoğrafları ekrandan 
tüm dinleyicilere gösterdiler. Ardından ise 
kameralar sahne önündeki izleyenlere çevrildi ve 
görüntüler dev ekranlara yansıtıldı. Kendini dev 
ekranda gören dinleyiciler iyice coştu. Dinleyicileri 
mutlu etmek için güzel bir yöntem. Umudumuz 
Red Hot Chili Peppers’ı daha iyi organize edilmiş 
bir stadyum konserinde tekrardan görebilmek. 
Bizi çok iyi eğlendirdiler. Konserden mutlu ama 
yorgun bir şekilde gönderdiler. 4 ay önce 
başlayan heyecan konser akşamı müthiş bir 
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coşkuyla sona erdi, etkisi ise günlerce sürdü ve bu 
yazıyı yazarken hala devam ediyor. Dilerim ki 
ilerleyen tarihlerde İstanbul’da nice ünlü ve 

yetenekli sanatçıları hep birlikte dinleyelim. 
Hoşçakalın… 



 

 

 


