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Film ımızigı yonınılan yayınlad;qımız bu kO~ede, yerli film nıuziğı çalışmalanna yer vermeyi Altya

zı'nın ilk s.ıyısından beri yapmaya çalışıyoruz. Film müziği çalışmalarına, Türkiye piyasasmda yf>te· 

rince önem vel'ilnıenıesinden dolayı az sayıda film mliZiği albünıU yayınlanması bu amacımıza ula~

rnaınıza t"ngel olmuştu. Aııcctk son derece .;,ını dı da olsa yayınlanarı başarılı yerli film müziği çalış

malarını da unutmanıak gerek. ilk akla ı:ıelenler Baba Zula'nın Tabutta ROvaşatas1 ve Kardeş Tür 

küler'ın ~ tzorıtelesı.. Ba~rılı yerli filnı nıuziği çalışmalarının arasına konulabilecek bir albüm de 

FotiJgraf filminin Mustafa Biber tarafınd.ın yaymlanan rnıJziklerı. Mezopot..:ımya KultUr Merkezi 

çevresınde çalışnıalaıını siırdürerı Mustafa Biber'in 1999 yapımı olan Toprak filminın nıuzıklerin· 

den sonraki ik ınci çalışması olan Fcıtograf on derece duşuk bıltçeli olmasına rağmen, zengın, sami· 

mi ve uıjraşılmı~ bir çalışma olarak arşivlerde yerini aldı. Fntoqraf filminin film müıiğı Ozellıkle ~---""'-...:; 

~ent hay3tın.ı di ışık olup batı külhlnıyle Vt'tiştirilmiş olan BO sonrası kuşaga uzak ve zor gelell falklorik-yerel mıJzik çalışma

larının belki de en kolay dinlenebilir ve s.anılmi örneklerinden. !<esinlikle desteklenmeli. (A.A.) 

ISARETI fR 
21 yy ın Hitdlcock · Hernr•,lnn' ı ~yıl~ıbilecek c;hyamalan-Howard ıkılisınin ··,on projesi işaretlertSiqrıs.ı ikilinin bundan on· 

ı.ekı projelerı k.ıdar ılqı cıormPkte Doyru~' yonetrner1 M. N1ght Shvrnalan' ın Hitc.hcock qibı bir devintahtına layık görlıl 

rırsı bırçoğun hoşuna qitmf'mekte Ancak gaz ardı edilmemesı gereken bir gerçek var kı o da, yOnetmenin MacGuffın me· 

todundakı ustalıqı . (Sir Hıtchcoı.k terimı olan MacGutfin, vönetmenın seyirciyı fılmin gerçek subjesinden, ona baska bir~ey 

sunara ı.., uzaklaştırması 6. Hı~ de psikiyatrıstle çocuğun ilişkisi uzerindc yoğunlaşarak, ki bu yOnrtmenin bilinçli tercihiy 

di , filmdek önemli gerçekle-ri anc.ak tılmin sonunda fark edehilınrmiz gibi. Ac.aba Jşa~tler fihninde, filmdeki ekin halkala· 

rı üzerinde daha filıni bile görmeden yogunlaştığımız gibi nıP Gelelim fılmin bizı ılgilendiren kısmına. projenin müzik tar.a 

ft sayesınde MacGutfın metoduna katk, daha cia bir artmakta. Ozellıkle diğer ortak projelerı (6. His Olumsuz) :le kıyaslanır;a, Işaretler'de müzıgın 

biJ kavrarn.::ı: buyuk bır sadak n re t1i;.:met ettıği bir gerçek Herrmann gibi. James Newton Howard da her notayı k.aredPkı her harekete denk dü~üre· 

ı,:.ek ~ekilde yerleştırmış. t:n onemıısı notalarının yı.ın~tmenın t.arzmı yansıtıyor olma!-ı, kı bu Shym.ılan gibi yoğun bir yOnetınene yetişrnek açısından 

<:ıldukça zor bır ış . Howard'ın bu cılbıırnıl diqer film albümlerı ile kıyaslanı~, hepsinden çok daha ivı ve kaliteli olmuş. Film müziğinin ana bir te· 

ınası yok, tıpkı 6. His de oldugu gıbi oynayarak bu zenginliği katmış. Albumün zenginliğini özel amaçla kullandığı e-nstrumanlar ve farklı anahtar

lar ile yakalamış. Howard'uı muziğitarz olarak oldukça minimal. 6. His de orkestranın ön planda olan ferdi, piyanoydu. Bu filmde ise piyanoyla bir· 

likte arplar ba~ta olmak -ızere; flut. obua ve klarnet gibı Uflemeli ~lgılar yer almakta. üzeilikle df> 'In the Cornfield, parçası nereden geldiği bilin 

meyen bu halkalarırı yarattığı PSrdr ~uphe ve korl.,uyu mukemrnel bır ~ki lde anlatmış. Albumun genelindekı mininıal çızgi birkaç parça dışında bo-

zulmamış. Genelde sabl ve ~ .. ~ız bir yol rzl~yen muzık fılmde bazen yok olmakta. Fılm hareket kaziındıkça müzik de ona eilik 

e-tme-kte ve 'fJrılan ~onuç alondakı qerqinlik fmalde 1se her zaman olduğu gibi Howard, rtinleyiciyi memnun eden notalar-

la albuınunu taınamlam!Ş. 'The Hand of Fate-Partl&21 ilE' tUm 

orkestra tilmin heyecanlı ve korkuhı aniarına e~lik etmekte. 

Albümun genelinder best.Pcinirı etkisinde kaldığı sanatçıların 1 

ızıne rastlamak mumkUn; Herrmann, Ligetti ve Pendrrecki 

gibı How<.~rd'ın hayran kitle-:.inin buyUk çoğunluıju onun ma· 

ctta tiJrune yOnelik yaptığı fılrn muzikierini CAtlantis, Dina 

zor) beqenen gruptan olu~makta. Geri kalan kısım ise 

Howard/Shyamalan ikilisinin projelerine sadık kalan 1 

hayranlar. Howard'ın albiJmleri herhangı bir ~ki lde 

ödule layık gönilmedi ya da \atış rekorlan kırmadı 

ancak artdrak devam eden mi.Jzik kalitesine tanık· 

lık etmek ve özellikle de Herrmann hayranıysatlız, 

rski ve yenıyi karşılaştırmak açısından gereklı bır 

fırsat olabilir, ki bunun bestecinin farklı bir düıey 

de algılanıp takdir Pdilmesini sag l .:ıyac..Jgına ' 

inanıyorum. Tabi önce muzlğı, 1ılmle takdir etmek 

şartıyla. (E.İ . ) 


