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HIÇBiRYERDE 
Altyazı'nın bu sayfasında her ay bir yerli film muziği yorumu yazabiilyar olmamız bqka bir deyişle hemen her ay 

yeni bir ye-rli film müzi§ı albümunUn piyasaya sUriJiyor olması yerli film muzi§ı meraklılar ı nın keyfinı yerine geti 

ren bir gelişme. Bu ay tanıtaca§ımız çal ı şma ıse yönetmenll~ini Tayfun PirselimoOiu'nun yaptıOı Htçbiryerde f ı lmi· 

nin müziklerl. Filmin muzikieri nde Cengiz Onural ve Zuhal Olcay'ın imzasını görüyoruz. Onural'ı '8i1N Evi' dizisı 

nin müziklerinden ve 'incesaz' gruboyla yaptı~ı çalışmalardan hatırlamak mümkOn. 

~ Ne kendisinin müzikal yetklnliğıni ne de Zuhal Olcay'ın ba~rılı yorumcului}unu sorgulamaya gerek yok. Ancak al-

bUmle ilgili bir takım soru ışaretlerl oldu~unu belirmekte fayda var. 

En önemli nokta albumun toplam suresinin yalnızca 13 dakika olması. Albilmde şarkı olarak ta· 

nımlanabilecek dcirt şarkı ve be~ adet filmden alınmıı replik var. Dolayısıyla albümu dinlemek Için 

teybinize yerleştirdıkten çok kısa bir süre sonra ne oldu4unu henuz anlamadan, dolayısıyla muzı

ğın tadına dayamadan albumun sonuna geliyorsunuz. i1tt bu noktada album fıyatlarının son de

rece yüksek, korsan CO tehlıkesınin çok ciddı olduğu bir ıllkede orjinal CD satın alan muzlksever

lerin harcadıkları paranın karşılığını atamadıkları dUşuncesıne kapılmaları, tehlikeli bir olasılık 

olarak beliriyor. Hiçbiryerde filminin muzikierinin belki daha duşuk fiyatta satılan bır slngle ola

rak piyasa sunilmesi duşUnülebilirdi. 

nıinin soundtrack albUmü, Zuhal Olcay konusunda takıntısı olanlar ve Turk Film MUziOi albumlerini kaçırmayan

Iann mutlaka edinmesi gereken kısa, dokunaklı ve 'değerli bir film mUziği albUmü. (A.A.) 

NEW YORK CHELERI 
"Bu album dunya muzık tarihini ozetleyen bir toplama.1'' ya da ''Kendi belşma bir antoloji! 11 

New York Çetelt>r fılminin soundtrack albumu için yapılan abartılı yorumlar

dan bazıları. Daha albUm pıyasaya çıkmadan ortalığı kaplayan bu 

s6ylentiler, album hakkındaki genel beklentiyı çok yUkseltır

ken, U2 ve Corrs üyelerınin ortak çalışması olan 'The Hands 

That Bui lt America'nın Oscar ödullerinde en iyi orjinal fılm mu-

ziğl Odulunu alması, film mUziğı meraklılarını iyice heyecanlandırdı. 

New York Çetelerinın müzikleri 'çığır açan' bir albüm sayılacak olmascı: da, Scor

sese'nın filmin diğer alanlarında gösterdiği titiz çalı?ffiayı mUzikierde de göster

diği söylenebilir. Muzikieri hazırlarken kendi alhUm arşıvinden yararlandığı ve 

folk klasik rock nıuzik dünyasındakı 'bılge' kıiilerden tavsiyeler aldığı soyle-

nıyor. 

Geleneksel İrlanda ezgilerınde oluş.an Finbar Furelin 'New York Girls'u, 

Maura O'Corınell in 'Unconstant Lover'ı ve U2 ve Corrs üriinü olan ödUI

Iu 'The Hands Tl'lat Built Arneri ca film ın 1 ri anda kimadını oluşturuyor

lar. Beıjing Opera de ayin havası, Deep South'la American halk ozanlığı 

geleneği, Peter Gabriel'le ise modern müzik albüme konuk edilmiş. 

Albümun açılış ve kapanıiını yapan Howard S here'un 'Brooklyn 

Heights ı iSP New York Çetelerı gibi bir kavga filmine son derce uygun 

olan al}ıtsı bir fon oluşturuyor. 

New York Çetelt'rt soundtrack alhUmU ıçin 11 0cJrıycı muz ik tarihini özet 

leyen btr album: · yorumu iddialı ve gerçekdışı olsa da albumun New 

York mUz i kal mırasını deri i toplu ve keyifli bir şekilde sergilediği rahat· 

ça soylenebilir. (A .A.) 


