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Mircal Eliade, dünyanýn önde gelen din tarihçilerindendir. Bu ki-
tabýnda da eski toplumlarýn maden cevherleriyle olan iliþkisini
anlatýyor. Bu zamanda anlamsýz görünen bazý törenlere(ritüelle-
re), insanlarýn tanrýlara kurban edilmesine ve çeþitli efsanelere
ýþýk tutuyor. Bu sayede, geçmiþ dönemlerdeki kültürleri incele-
memiz bakýmýndan yeni araçlar geliþtiriyor. Eliade, o dönemki
toplumlarýn, cevherlerin týpký embriyolar gibi ana rahminde bü-
yüdükleri inanýþýna ve demircinin bu büyümeyi fýrýnlarda hýzlan-
dýran, maddeyi dönüþtüren, mükemmelleþtiren kiþi gibi görme-
sine bu kitapta deðiniyor. Ayrýca, fýrýnlardaki bu doðum olayý
gerçekleþirken insanlarýn iþin gizemi kaçmasýn diye tanrýlara kur-
ban etme, çeþitli ayinler yapmalarýna da çeþitli örneklerle ýþýk
tutuyor. Eliade, bu kitabýnda, metalürjinin geliþimini ve eski çað-
lardaki anlayýþ biçiminin anlaþýlmasý için yeni bir ufuk açýyor. 

V for Vendetta, yirmi yýl sonraki toplum yapýsýný kurgulamasý
bakýmýndan dikkate deðer bir film. Yapýmcýlýðýný, Matrix’in ya-
pýmcýlarý da olan Wachovski Kardeþlerin üstlendiði filmde Mat-
rix’le bazý benzerlikler görmek mümkün. Matrix’ te insanlarýn
yapay bir þekilde tarlalarda meydana getirilmesi, V for Vendet-
ta da toplumun baskýyla, çeþitli hastalýk ve terörle korkutularak
bir makineye çevrilmesi anlatýlmýþ. Filmin geçtiði Ýngiltere’de in-
sanlar teknolojinin de geliþmesiyle ne yaptýklarýndan ne düþün-
düklerine kadar bir danýþman(filmde danýþman Hitler’e de ben-
zeyen bir diktatör) ve ona baðlý askeri güç tarafýndan kontrol
ediliyor. Filmin kahramaný V, üstün güçlerini de kullanarak ilk ön-
ce adalet sarayýný havaya uçuruyor(adaletin baský aracý haline
gelmesinden dolayý). Daha sonra sistemin propaganda aracý o-
lan ulusal televizyon kanalýnda canlý yayýna çýkýp, insanlara öz-
gürlük mesajlarý veriyor. V’nin yaptýðý bu etki, baský içinde yaþa-
yan halk için itici güç oluyor ve halk topluca sisteme karþý ayak-
lanýyor. Filmde verilen bazý mesajlar da þimdiki dönemle bað
kurar bir nitelik taþýyor. Örneðin; filmin geçtiði dönemde, Ku-
ran’ýn yasaklanmýþ olmasý ve terör kullanýmý ile halkýn korkutul-
ma politikasý gibi. Film, genel olarak devrimci bir yan taþýyor ve
insanlarý korkunun esiri olmamaya davet ediyor. Þu anda bu-
lunduðumuz durumlarla benzerlikler taþýmasý bakýmýndan V for
Vendetta izlenmeye deðer bir film. 
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Pearl Jam yaklaþýk yirmi yýldýr müziðe farklý bir tat ver-
di. Bu iþe baþladýklarýndan beri çalýþmalarýný sadece müzi-
ðe odakladýklarýndan çok tanýnmadýlar. Yaptýklarý müzik
tarzý “Grunge” olduðundan, “Nirvana” ve “Alice in Chains”
gruplarýyla beraber hareket etmeye çalýþtýlar. Bir birlerine
alternatif olduklarýndan, Nirvana ile bazý tatsýzlýklar yaþa-
dýlar. Nirvana bu tarz müziði tepelere çýkardýðýnda, popü-
lerlikten kaçmak için klip çekmeyi býraktýlar. Bu tavýrlarýna
aykýrý çok lezzetli ve duygulu þarkýlar yapmaya baþladýlar.
Hayranlarý onlarý görebilmek için konserde çektikleri ama-
tör görüntüleri birleþtirip klip yaptýlar. Aralarýnda geçen
sorunlara raðmen Nirvana’nýn solisti “Kurt Cobain” öldü-
ðünde müzik yapmaya iki yýl ara verdiler. Bu sýralarda iyi-
ce gündeme taþýndýklarýndan konserlere farklý isimlerle
çýkmaya baþladýlar. Zaman geçtikçe þarap gibi lezzetlen-
diler ve insanlarý müziðe doyurdular. 2002 yýlýnda Alice in
Chains’in solisti “Layne Staley” in ölmesiyle bu yolda yal-
nýz kaldýlar. 

Pearl Jam’in belkemiði olan Eddie Vedder baþlangýçta
Stone Gossard’ýn þarkýlarýný seslendirse de daha sonrala-
rý bestelerde de daha baskýn rol almýþtýr. 

Pearl Jam birçok besteye imza attýðýndan dolayý birkaç
þarkýsýný önermemiz gerekir. Bütün þarkýlarýný dinlemek ne-
redeyse imkansýzdýr. Pearl Jam’in adýyla birlikte anýlan
“Black”, bir film müziði olarak yaptýklarý “State of Love
and Trust”, “Alive” ve nadir bulunan kliplerinden birini
çektikleri parça “Do the Evalotion”, dinlemenizi önerece-
ðim þarkýlarýdýr. Pearl Jam unutamayacak ve hiçbir zaman
þarký listelerinden düþmeyecek, herkesin gönlünde bir
yerlerde kale kuran çok özel bir gruptur. 




