
Eminem'in ilk fılrn çalışması olan B Mil'in film müziği albümü bir Eminem albümü olarak düşiJ 

nülnıemeli. Bir film müzigi biıtllnltığü taşıyan bu çalışmada yer alan parçaların bazıları, Hip-Hop 

dünyasının önemli isimlerinin dalıa önce yayrnlamış şarkılan. Bir kısmı ise, Eminem'in dört 

yeni parçası gibi Ilk defa duyabileceğimlz parçalar. Jay-Z, Macy Gı·ay ve 50 Cent al 

biımdeki göze çarpan parçaları seslendirirken, Young Zee ve Obice Trice'in çalış· 

maları albüm ortalamasını aşağıya çeken parçalar. Eminem dışında kalan mü

zisyenlerin albüme katıldıkları parçalarla bir bütünlük oluşturmalarına rağ

men, Eminem'in dört buçuk çalışmasının gölgesinde kaldıkları söylenebilir. (4 Eminem par 

çası+ ı Eminem'in de üyesi olduğu Oirty Dozen'ın Rap Game'i~ 4,5 Eminem parçası de

mektir) Eminem bu dört parçasıyla son albümü Eminem Show'un bir adım ilerisine gitmiş 

denilebilir. Yalnızca sözler ya da onların sunumu değil müzikte genel anlamda bir zenginleş

me hatta yenileşme olduğu göze çarpıyor. Daha önceki hiçbir Eminem albümünde rastlan- 1 

mayan bu 'zenginliği', 8 Mil'in bir film müziği albümü olması ve dolayısıyla da sinematik 

bir bakışla çalışılmış olabilme ihtimaline bağlayabii i riz. İlk single Lose Yourseli ve takip- 1 

çisi olabilecek Rabbit Run bir sonraki Eminem albümü için sabırsızlanmamıza neden olur- 1 

ken, Eminem'in kendine yeni zirveler aradığının işaretleri olarak görünüyorlar. Ancak 1 

Eminem-severlere saygılarımı sunaraktan albümün tümiJ bir yana Boomkat'in W as- 1 

ting My Time'i bir yana demekten kendimi alamıyorum. (A.A.) 

Um it Gnal'ın yönetmenliğini üstlendiği 9 filmi 

vizyora gırdiğinde, sinemaseverler arasında 

,. mıe il~ıli olumlu ve bir o kadar da meraklı 

bı nava uyandırdı. Bı lk fılm olmasından, 

fark bır tekcik le çekı/miş olmasına kadar bırçok yönden heyecan uyan

dı-an Cf fiiPıyle ilgili lgi çekici olan bir diğer nokta ise film müziklerinin 

Zen grubk •.arafınd•n yapılmış olması . Özellikle Derviş Zaim'in başyapıtı 

Tabutcı Rnvaşaı.a filminin müziklerindeki performansıyla Baba Zula'ya 

ı ayraı k:lmı~ oıaı lar için 9 bulunmaz bir fırsattı. Zen'i sevin ya da sev-

evın yapt klar özgün plışmaların zihin-algı açıcı bir yanı olduğu gerçe

ğu . kabul etmek lazım. İşte bu ümitlerle filmi izleyen Zen hayranlarının 

'•"Ve~ e.ı arieta kursaklarında kaldı denebilir. Film boyunca Zen'in melo

dı E·ı 'On derce >tnırlı ınıktarda yer almakta. 9'un gerilimli havasını son 

O• •cc ba$ar bıı şek de destekleyen muzıkler neredeyse yok denilebilecek 

kıdar az kullan lmıj Fılmi yaratan kadronun tercihlerine saygılı olmakla 

b · lıktr f. ·al d~hl fa:ıa rr uziğe ye~ veril mi~ ı ·lsa daha iyi olmaz mıydı?, 

1 ve o;or,am ı eıde ~eğıı 9zellikle, sonu c'nayetle biten iç ış sahnesinde 

Zen rı y.":t J•!. J r ·rı derece .·aotik hava, ızleyicıyı filmınıçine girmesi için 

:<d•t 11 ,. mı D ıhac .ı ltiını xıye>ınde, Zen·ın l"luzığını tanımlarken çek 

ı::· ;t/J~'··k Çı.ı.:.Jiı·.uşe bP.~zıyor· Jstanbuı ur karanlık yü7ünün müziği! 

9 .1: ,,r n mhıık:e· a.t-;um cıarak piya-3ya süru!Ur mü bilinmez ama 

;:..--~ ır ·m rr·,J·gı y')l•ınd.J kP~ınlik!e devam rtme~i gerektiği su götürmez 

t• ı ·ı •·· (A.A.) 
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Yönetmenliğıni Alberto Randal-

li'nin üstlendiği Derviş 

müzikleri Kal Müzik tarafından 

yayınlandı. Bir Türk-İtalyan ortak 

çalışması olan film sinema salonlarında büyük bir ilgiyle karşı

lanmadıysa da Derviş film müziği albümü bu konuda az da olsa 

umut taşıyor. 

Özellikle Mercan Dede ve kimi yerumcular sayesinde popülerliği 

artmış olan 'tasavvuf-ney-doğu üçgenine hapsolmuş oryantalizm' 

bu albüm satışlarını beklenmedik bir şekilde artırabilir. Mesaj 

kaygısını ve albümün pazar başarısını bir yana bırakıp müzikle

re dönmekle fayda var. Albüm kapağından aktarmak gerekirse 

"Derviş 1900'/ü yillarm başmda geçer. Filmin müziğinin o döne

me a1t bestelerden seçilmesi ve o döneme ait enstrümanlarla ic

ra edilmesi gerekiyordu. Biz de öyle yapt1k. Tanbur'da Özer Özel, 

kemençede Derya Tiırkan, viyolonse/de Emrullah ŞengOller ile 

muzikierin enstr/Jmantal k1smm1 gerçekleştirdik. Vaka/ ve efekt 

lerde ise Ahmed Şahin ve Fatih Ç1tlak go rev aldiiar." Filnıin mü

zik danışmalığını üstlenen Kemal Karaöz'ün de bahsettiği üzere, 

dönemin ruhunu yansıtan Tasavvuf, Klasık ve Son Dönem Osman

lı, Mevlevi nıüzıklerinden oluşan film müziğı albümü özenlı bir 

çalışma sonucu ortaya çıkmış. Klasik Türk Müziğineolan yaygın 

önyargıyı kırabilecek kadar kolay dinlenebilir, konuya hakim 

olanlara ise yetersiz gelebilecek kadar yüzeysel bir albüm. Der 

viş filminin nıüzıkleri, özellikle yeterli bilgiyi dinleyiciye sunan 

albüm kapağıyla, önemli bir proje olarak Türk film müzikleri 

""sındakı yerini alaoktır (A.A.) 
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