
" * * « unut 

"Alan Parsons Project" 
HıUmı'̨ lî ı»ıll;nıl;ı ortaı/a çıliaıı //nı//. günümüzde de farklı 

ıım/ililcıiıllc geni˛ ilıji lı»/ılııi|<ır. 
0 i|ill;ınıı efsanen' ı/nı/>laiTiı.la»ı "l'inb Jlnı/ı/." "i'eıl Zeppelin", 

"Deep Purple" kadar önemli pörülmese ile. ". 1 lan Parsons" InV ile 
az ulıııaı/aıı lıaı/raıılan tarafından fıiiı/ıili Pir (ufkunla serilmenle. 

Alan Parsons. 20 Aralık 1949'da ›ngiltere'de 
dodu. Küçük ya˛ta piyano, gitar ve flüt çalma-
sını örenerek ya˛amının ilk evrelerinde müzi-
e yetenekli olduunu kanıtlamasına kar˛ın. 
Alan'ın müzik kariyeri gerçekte Abbey Road 
Stüdyolan'nda çalı˛maya ba˛ladıı 601ı yıllar-
da ba˛ladı. Alanın, yardıma yapıma olarak 
The Beatles topluluunun "Let It Be" ve "Ab-
bey Road" gibi son yapıtlannda hizmet verme 
˛ansı eline geçti. Bundan sonra Alan. Abbey 
Road Stüdyolan ve Paul Mc Cartney arasında 
uzun süreli bir ba olu˛tu. 
Beatles topluluu daılınca Alan, Paul Mc 
Cartney ve Wings'in. "Hi Hi Hi" ve "C Moon" 
(Red Rose Speedway) gibi parçalan da içeren 
albümlerinin yapımım sürdürdü. Aynca The 
Hollies topluluunun aralannda "He Ain't He-
avy He's My Brother" ve "The Air That I Bre-
athe" gibi hit parçalarının da yer aldıı yapıtla-
rının mühendisliini üstlendi. Yeni ula˛tıı ba-
˛anyla Alan, Abbey Road Stüdyolannda birlik-
te çalı˛tıı arkada˛ı Eric Woolfson ile bir ekip 
ol˛turdu. Woolfson Alana kendi müzik kariye-
rinde destek oldu. ›kili, 1974 yılında Edgar Al-

len Poe'nun seçme ˛iirlerini müzie uyarlama-
ya ba˛ladı. ›ki yıl ve binlerce metre teyp ban-
dından sonra The Alan Parsons Project ortaya 
çıktı. Büyük yankı uyandıran "Tales Of 
Mystery And Imagination. Edgar Allen Poe" 
Alan Parsonsün ödül kazanan bir dizi albü-
münün ilki oldu. Bu albümü "I Robot". "Pyra-
mid", "Eve". "The Turn Of A Friendly Card". 
"Eye in The Sky". "Ammonia Avenue". "Vultu-
re Culture". "Sternotomy" ve "Caudi" izledi. 
Alan, yönetmenliini Richard Donner'in üst-
lendii "Ladyhawke" filminin müzik yapımcılı-
ını da gerçekle˛tirdi. Daha sonralan Alan ya-
pımcılıkla ilgili becerilerini Yes topluluunun 
senfonik müziine yansıttı. Bilboardün klasik 
ve klasik dı˛ı listelerinde bir numaraya yükse-
len bu albümün ula˛tıı ba˛anya henüz bir 
ba˛kası ula˛amadı. "Austin Powers: The Spy 
Who Shagged Me" albümünün 1999 yılında 
piyasaya çıkması ve Amerika'da olaanüstü bir 
yankı uyandırmasıyla birlikte tüm dünya Alan 
Parsons'a yepyeni bir gözle bakmaya ba˛ladı. 
Alan Parsons Live Poject topluluunun dört 
gözle beklenen ve Eylül 1999da piyasaya çı-
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kan "The Time Machine" adlı albümü sıradı˛ı 
bir müzikle dolu. Albüm birçok yönden "Tales 
of Mystery and Imagination: Edgar AllenPoe" 
albümüyle ba˛latılan müziksel evrimin vaat 
edilen ikinci a˛aması özelliini ta˛ıyor. Par-
sonsun kendine özgü biçemine uygun olarak, 
belli bir konuyu i˛leyen "The Time Machine" 
zaman, zaman içinde yolculuk ve uzay üzeri-
ne bir görsellik sunusu. Parsons son çalı˛ma-
sını. H.G. Wells'in "The Time Machine" öykü-
sünden yola çıkarak kotarılan "zamanla ba-
lantılı konu ve görü˛lerle ilgili bir motif ola-
rak nitelendiriyor. Olaanüstü bütünlükte ve 
alabildiine etkileyici bir çalı˛ma olan "The Ti-
me Machine" Parsonsün Beatles ve Pink 
Floyd'la çalı˛maianndan yansımalar içeriyor. 
On iki parçadan olu˛an albüm, orkestra dü-
zenlemelerinden, konu˛ma "sample"lan. gay-
dalar, büyüleyici gitar tınıları, hüzünlü ve can-
lı klavye düzenlemeleri ve Marie Brennan 
(Clannad), Beverly Craven ve Tony Hadley 
(Spandau Ballet) tarafından yorumlanan ko-
nuk vokallere dek. göz kama˛tıncı. lirik ve 

enstrümantal bir seçkinin ürünü. Müzik dün-
yasında tanınan Alan Parsons her zaman güç-
lü bir biçem ve imgelem duygusuna sahip ol-
du. Parsons öncelikle "Tales of Mystery and 
Imagination", ardından da "I Robot". "Pyra-
mid". "Eve". "The Turn of a Friendly Card". 
"Eye in the Sky", "Ammonia Avenue". "Vultu-
re Culture". "Stereotomy" ve "Gaudy" gibi 
ödüllü albümlere imzasını atb. Son otuz yıl 
içinde Parsons topluluunun, aralarında "I 
Wouldn't Want To Be Like You" (1976, I 
Robot). "Damned If I Do" (1979. Eve). "Games 
People Play" ve "Time" (1981, The Turn of a 
Friendly Card), "Eye In The Sky" (1982. Eye 
in The Sky), "Don't Answer Me" ve "Prime 
Time" (1984. Ammonia Avenue) gibi birçok 
parçası Bilboard listelerine girdi. Alan Parsons 
ayrıca ses mühendislii ve yapım dallannda 
oniki kez Crammy ödüllerine aday gösterildi. 
Pink Floydün "Dark Side of the Moon" al-
bümündeki ses mühendisliinden ötürü 
Grammy ödülüne aday gösterilmesi bunlar 
arasında ilk akla gelenidir. 
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