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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
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YAZAR NOTU
Bilginin kalıcılığının sağlanması hususunda bilginin bağlam içinde öğrenilmesi;
araştırmalarla pekiştirilmesi; sık ve düzenli tekrar edilmesi yardımcı olabilir.
Dolayısıyla Film Müziği dersi için o hafta işlenen konuları ve önceki konuların tekrarını
günlük olarak yapılmasını çok önemsiyorum ve sizlere faydalı olacağına inanıyorum.
İyi dileklerimle…
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ÖNSÖZ
Müziğin endüstrileşmesi çeşitli bağlamlarda sinema endüstrisi ile diyalektik olarak
ilişkilenmektedir; hem filmlerin müziklerinin müzik endüstrisine hem de önemli müziklerin
film endüstrisine katkıları göz önünde tutulmalıdır. Öte yandan sadece endüstri bağlamında
değil sanatsal açıdan da müzik ile sinema arasındaki kuvvetli ilişkinin gerek film üretimi
gerekse film okuması noktasında elzem olduğunun kavranması önemlidir.
Müzik gibi tarihi insanlık tarihinin başlangıcına dayanan bir sanat ile sinema gibi
çağımızın en önemli kitlesel sanatlarından, kültür endüstrisi ürünlerinden ve kitle iletişim
araçlarından biri olan sinemanın ortak alanı olan film müziğinin anlaşılması ve üretilmesi için
bu dersin verimli bir başlangıç olacağını düşünüyorum.
Doç. Dr. Gizem Parlayandemir
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BÖLÜM 1 GİRİŞ
Yedinci sanat olarak tanımlanan sinemanın düşünsel düzlemdeki temeli, milattan önceki
yıllarla, Batlamyus’un görüşün devamlılığı fikri ile ilişkilendirilse de, fiili olarak ortaya çıkışı
1800’lü yılların sonlarına dayanır. Yedi sanat tanımı ise antik dönemden itibaren
kullanılmaktadır. Antik Yunan’da yedi sanat; tarih, şiir, komedya, tragedya, müzik, dans ve
astronomidir. Dönemlere bağlı olarak yedi sanat tayfı içinde değişiklik olmakla birlikte
müziğin yedi sanat içindeki konumu baki kalır. Sanatlar çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir.
James Monaco, Aristo’nun soyutlamalar diyagramını şema haline getirir ve en az mimetik olan
müziği sanatların en özü ve en estetik hali olarak tanımlarken, ‘Bütün sanatlar müziğin
durumunu arzular’ diyen Walter Peter’in sözüne atıfta bulunur. Sinema, bir kayıt sanatı
olmasından ve diğer sanatlara özgü biçemlerin hepsini kullanabilmesinden dolayı Monaco’nun
bahsettiği sanatlar tayfının hepsini kapsar (Monaco, 2000: 28-29). Nazan İpşiroğlu (2010: 129132) ise sanatlar arasındaki ayrımların gittikçe belirsizleştiğini; sanatların birbiriyle ilişkisi
olmasının önemi kalmaksızın bütünleştiklerini, bu bütünleşme açısından zaman-mekân
anlayışının yeniden kurulmasının önemli olduğunu ve ‘çizgisel zaman akışı’ için bütünlüğün
artık aranmadığını belirtir. İpşiroğlu, resmin bu gelişme için öncü yanını vurgular; resmin,
müzikle ‘ortaklık arayışı’nı Rönesans’a dayandırır ve müzikle etkileşimini Arcimboldo, Van
Gogh gibi ressamlara ve Lizst gibi müzisyenlere değinerek açıklar. İpşiroğlu’nun vurguladığı
bu etkileşimin yanı sıra dans, bale, opera, tiyatro gibi gösteri sanatlarının müzikle ilişkilerinin
kendi yapıları gereği zorunlu olduğu da belirtilmelidir.
Müzik, sanat olmasının yanında popüler kültür, halk kültürü, yüksek kültür, karşıt
kültürya da kültür endüstrisinin parçası olarak ve bu kavramlar çerçevesinde de incelenebilir.
Popüler kültür, halk kültürü, yüksek kültür, kitle kültürü ile ilişkisine bağlı olarak
tanımlanmaktadır. 1930’lardaki egemen sosyolojik yaklaşımlar, kitle kültürü ve kültür
endüstrisine dayanan bakışlarıyla, popüler kültürü halk kültürü ve yüksek kültürün karşısında
konumlandırmışlardır (Edgar, 2007a: 269). Yüksek kültürün aksine sadece ekonomik
kaygılarla üretildiği, yüksek kültürün temalarından ve biçimlerinden yararlanarak onu
aşındırdığı, yüksek kültür üretebilecek kişilerin popüler kültür üretmesiyle yetenek kaynağını
da aşındırdığı, izleyiciyi manipüle ederek izleyicinin var olan koşullarıyla yüzleşmesini
geciktirdiği ve hatta edilgen bir kitlenin oluşumuna neden olarak totaliter rejimlere zemin
hazırladığı gibi noktalar, popüler kültüre getirilen temel eleştirilerdir (Gans, 2005: 43). Öte
yandan kültürel çalışmalar geleneği içinde Hoggart ve Fiske’in farklı çalışmalarında olduğu
gibi, izleyicinin denetlenebilmesinin güç olduğu düşüncesinden hareketle popüler kültürün
sisteme direniş içeren kodların taşıyıcısı olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır. Üretim ve
dağıtım pratikleri açısından kapitalizm ile uyum içinde olsa da toplumdaki farklılıkların kimlik
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kazanmasında popüler kültürün önemli bir işlevi olduğu da iddialar arasındadır (Edgar, 2007a:
270).
Halk kültürü, toplumun ortak belleğinden damıtılan ve toplumsal hayat ile birlikte
şekillenen ortak beğenilerinden temellenir ve çeşitli alanlara odaklanır: “Genel Halk Bilim
(Folklor); Dil; Bibliyografya; Aşık-Tekke Edebiyatı; Anlatmalar; Halk Şiirleri (Yaratıcısı Belli
Olamayanlar); Kalıplaşmış Sözler; Yaşamın Dönüm Noktaları (Gelenek-Görenek); Halk
Bilgisi (Günlük Yaşam-Geleneksel Kurumlar); Bayramlar, Törenler, Kutlamalar, Özel Günler;
İnanışlar, Geleneksel Tiyatro; Oyun-Spor; Halk Oyunları (Dansları), Halk Müziği ve diğer
Müzik Türleri; Geleneksel Halk Sanatları (Giyim-Zanaat Halk Resmi); Mimari (Halk Yapı
Sanatı); Beslenme (Yiyecek-İçecek-Mutfak-Kiler), Dünya Dilleri; Coğrafya” (kultur. gov. tr).
Halk kültürü sosyolojik açıdan yüksek kültürün karşısında konumlanır. Bu durumda bir
beğeninin öbür beğeniden daha iyi olmasından ziyade, kültürlerin ait oldukları sınıfların kendi
hiyerarşilerine dair bir saptamadan bahsetmek daha doğrudur (Gans, 2005).
Yüksek kültürü tanımlarken, daha önceden belirtildiği gibi, beğenilerin iyi ya da kötü
olmasından öte kültürlerin ait oldukları sınıfların kendi hiyerarşilerine dair bir saptamadan
bahsetmek daha doğrudur. Yüksek kültür genellikle yönetici zümrenin ya da toplumun sosyoekonomik olarak üst tabakasını oluşturan zümrenin kültürüdür. Bununla birlikte yüksek kültür
çerçevesinde üretilen sanat yapıtlarında Antik Yunan’daki sanat algısına benzer bir sanat algısı
da gözlemlenmekte, sanatın yararcı yanından ziyade estetik yanı öne çıkmaktadır (Gans, 2005).
Karşıt Kültür, ya da Karşı-Kültür terimi, 1960’larda tüketim kültürünü ve kapitalizmi
eleştiren, bu sistemin hedef ve vaatleriyle tatmin olmayan ve Vietnam Savaşı’na karşıtlıklarıyla
bilenen gençlerin oluşturduğu Hippi Hareketi ile ortaya çıkmıştır. Karşıt-kültür, terim olarak
belirli bir dönemde tanımlanmış olsa da, tarihsel olaylar incelendiğinde tek bir dönem için
olmaktan öte çeşitli dönem ve bölgelerde mevcut egemen kültürün değerlerini sorgulayan,
eleştiren ve muhalif görüşlerini beyan eden azınlık grupların, inanç, değer ve tutumlarıyla
ilişkilendirilebilir (Edgar, 2007b: 91). Bu bakış açısıyla oluşturulan çok sayıda sanat eserinin
ve akımının karşıt kültür ürettikleri veya o dönem için belirgin olan karşıt kültüre
eklemlendikleri düşünülebilir.
Kültür Endüstrisi Kuramı Frankfurt Okulu’nun önemli temsilcilerinden Adorno ve
Horkheimer tarafından, altyapı ile üstyapı arasındaki diyalektiğin, üstyapı ve altyapının
bütünsel hale evirilmesini anlatılmak için geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bu kuram, endüstriyel
toplumun altyapıda ve üstyapıda kendini yeniden üretmekte olduğu düşüncesinden
beslenmektedir. Kültür ürünlerinin metalara dönüşmesi, kültür endüstrisinin diğer endüstriler
gibi incelenebilmesini olanaklı kılarken, diğer endüstriler ve endüstriyel toplumun kendi özgül
yapısını anlamak açısından da kültür endüstrisinin ürünlerinin incelenmesinin önemini arttırır.
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Bu bakış açısıyla meta olarak görülen sanat eserinin kendisinden çok etkisi üzerinde durulur.
Sanatın olumsuzlama etkisi yadsınmamakla birlikte, Adorno özelinde incelendiğinde, zaman
zaman kendine muhalif şerhler düşse de savunduğu sanat kuramının kötümser ve seçkinci
olduğu görülecektir. Bununla birlikte kötümser tavrında, kuramın ortaya çıktığı koşulların
etkisi de belirgindir. Yine de özel olarak bu kuram ve genel olarak Frankurt Okulu kitle kültürü,
popüler kültür, egemen kültür gibi çeşitli kavramların tartışılmasında dayanak noktalarından
biri olmaktadır. Kitle kültürünün ve sanat-meta ilişkisinin yoğun olduğu sinema çalışmalarında
da belirli bir bakış açısı sunmaktadır (Slater, 1998; Adorno ve Horkheimer, 2010). Bu okulun
önemli temsilcilerinden Adorno'ya göre kültürün kendisi bir endüstridir. Bu endüstrinin
ürünleri olan kültür ürünleri de kitleyi tüketicilere dönüştürürken eğlence vasıtasıyla sistemin
sürekliliğini sağlarlar (Adorno, 2003, 76-77).
Öte yandan sanat ya da kültür unsuru olarak müzik uzun süre kaydedilmemiştir.
Bu nedenle tarihöncesi dönem araştırmaları açısından düşünüldüğünde müziğin tarihinin
bilinmesi, mağaralara çizilen resimlerin ya da yazıtların tarihlerinin bilinmesine kıyasla daha
güçtür. Bahsedilen güçlüğe rağmen, arkeolojik ve etnomüzikolojik çalışmaların müziğin tarih
öncesi seyri ile ilgili fikir verebilecekleri iddialar arasındadır. Müziğin topluluklar içindeki
iletişim işlevi ve estetik bir sanat olmasının yanı sıra ve öncesinde dini ritüellerde de önemli bir
yeri bulunduğu ile ilgili bulguların da altı çizilmelidir (Leothaud, 1994: 332). Müzik ayrı bir
pratik olarak şekillense de günümüzde hâlâ mevlitler gibi dini alanla kaynaşmış toplumsal
geleneklerde ya da dini törenlerin içinde konumlanmıştır.
Sinemanın müzikle olan ilişkisinin sessiz film döneminde başladığı, vodvil
salonlarındaki film gösterimlerinde büyük bir orkestra ya da tek bir piyano tarafından müzik
yapıldığı, hatta bazı filmler için gösterim süresinde çalınması için filme özel besteler yapıldığı
ve opera sanatçılarının filmdeki karakterlere canlı dublaj yaptığı araştırmacılar tarafından
belirtilmektedir. Bu durumda sessiz sinema döneminde henüz başlangıç aşamasında olan
sinema sanatının kendine özgü bir anlatım biçimine sahip olmaması ve diğer sanatların anlatım
yollarını ödünç alıp içselleştirmesi de belirleyici olmuştur (Sağkan, 2010: 1). Bu dönemde
orkestralar ile sinema salonlarının sahipleri arasındaki çeşitli uyuşmazlıklar, örneğin ekonomik
temelli

anlaşmazlıklar, nedeniyle

filmler

müziksiz

başka

bir

deyişle

sessiz

de

izlenebilmektedirler. Yine de, genellikle salonlarda gösterimde müzik olması ve film
gösteriminden önce ve gösterimdeki ara boyunca konserlerin de olduğu belirtilmektedir. Film
ilanlarında da hangi şarkıların çalınacağına da yer verildiği görülmektedir (Özuyar, 1999: 3031). İlk gösterimlerden film müziklerinin ayrı ürün olarak ortaya çıkışına değin sinema müzik
ilişkisine değinen Erdoğan ve Beşevli Solmaz’a (2005: 9) göre:
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“Film ve müzik bağı hareketli görüntünün sunumunda müziğin kullanılmasıyla
başlar ve günümüzdeki soundtrack olgusuna kadar çeşitlenen bir gelişme gösterir. Bu
gelişme aynı zamanda film ve müziğin bütünleşik bir ürünü oluşturmada hem birbirine
bütünleşmiş olurken hem de birbirini destekleyici ayrılmaya doğru seyretmiştir.”
Bir film anlatısı için müziğin yanı sıra sesin diğer bütün unsurlarıyla destekleyici olduğu
belirtilmelidir. Metz’in bir film için belirttiği beş enformasyon kanalı -görsel imge, grafikler,
konuşma, müzik ve ses efekti- içinden üçünde sesin anlatım aracı olduğunu (Monaco’dan akt.
Sözen, 2013: 2098) vurgulayan Sözen ise sesin filmin anlam yaratma etkisine de değinir
(Sözen, 2013: 2106):
“Sesin anlam yaratabildiği kullanımlardan biri de ses köprüsü (sound-bridge)
tekniğidir. Bir sahnede duyulan sesin -sahnenin değişmesine rağmen- devam edip bir
sonraki sahneyle birleşmesi bu tekniğin özünü oluşturur. Kimi zaman bir sonraki
sahnenin sesi, bir önceki sahnenin görüntüsüne binerken; kimi zaman da tam tersine,
yeni sahnede bir önceki sahnenin sesi devam edebilir (Raskin, 1992: 2). Ses köprüsü,
kurguda devamlılığın (continuity editing) en yaygın kullanımlarından biridir. Bu
teknik, iki sahne arasındaki bağlantıyı vurgulamada ve onların ambiyanslarını aynı
duyguda birleşimlerini sağlamada kullanılır. ”
Filmde sahneler arasındaki kurgusal devamlılığın yanı sıra bir filmin anlatısında filmin
müziğinin görsel unsurlarından etkili olduğu hakkında görüşler de bulunmaktadır (Lipscomb
ve Kendall’dan akt. Costabile ve Terman, 2013: 317). Film müziğinin anlatının kurulmasında
bu denli önemli kabul edilmesi, müziklerin izleyiciler açısından filmlerin içine girme ve
inandırıcılıklarını arttırmalarına dair etkileri ile ilgili araştırmalar da yürütülmüştür (Costabile
ve Terman, 2013: 317). Öte yandan müziğin sadece izleyiciler açısından değil oyuncular
açısından da uygun atmosferin yaratımı ve oyuncuların role ikna olma süreçlerinde etkili
olduğu yönündeki görüşler de önemlidir (Berg, 1995: 132).
Özetlemek gerekirse, müzik, sinemayla; kendi başına bir sanat dalı olarak, etkileşime
girdiği sanat dalları ile ilişkili olarak ve sinemanın konu edindiği günlük hayatın ve kültür
endüstrinin bir parçası olarak çeşitli biçimlerde etkileşime girmiştir.
Bu ders kapsamında, Film müziğinin işlevleri, Sessiz sinema dönemi film müziği, Türk
sinemasında film müziği, Sinemada müzik: Müzikal sinema, Türk sinemasında Mısır filmleri
etkisi ve müzikaller, Türk sinemasında arabesk filmler, Bollywood ve film müziği- Müziğin
kodları, Bollywood ve film müziği- Awaare Hun, Hollywood ve film müziği- Slumdog
Milyoner, Film müziği ve türler-1 ( Kara film, korku, bilimkurgu ve western), Film müziği ve
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türler-2 (Çizgi film, komedi, dram ve melodramlar), Dünyada film müziği, Müzik Tarihi ve
Türleri konuları işlenecektir.
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1. BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Yedinci sanat olarak tanımlanan sinemanın düşünsel düzlemdeki temeli, milattan önceki
yıllarla, Batlamyus’un görüşün dveamlılığı fikri ile ilişkilendirilse de, fiili olarak ortaya
çıkışı 1800’lü yılların sonlarına dayanır.
II- Yedi sanat tanımı ise antik dönemden itibaren kullanılmaktadır. Antik Yunan’da yedi
sanat; tarih,matematik, komedya, tragedya, müzik, dans ve astronomidir.
III- Dönemlere bağlı olarak yedi sanat tayfı içinde değişiklik olmakla birlikte müziğin yedi
sanat içindeki konumu baki kalır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- İpşiroğlu, resmin bu gelişme için öncü yanını vurgular; resmin, müzikle ‘ortaklık
arayışı’nı Rönesans’a dayandırır
II- İpşiroğlu, resmin müzikle etkileşimini Arcimboldo, Van Gogh gibi ressamlara ve Lizst
gibi müzisyenlere değinerek açıklar.
III- Dans, bale, opera, tiyatro gibi gösteri sanatlarının müzikle ilişkileri kendi yapıları
gereği yoktur.
a)
Yalnız I
b)
Yalnız II
c)
Yalnız III
d)
I ve II
e)
I ve III
3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
I- Müzik, sanat olmasının yanında popüler kültür, halk kültürü, yüksek kültür, karşıt
kültürya da kültür endüstrisinin parçası olarak ve bu kavramlar çerçvesinde de incelenebilir
II- Müzik, popüler kültür, halk kültürü, yüksek kültür, kitle kültürü ile ilişkisine bağlı
olarak tanımlanmaktadır.
III-2000 ’lerdaki egemen sosyolojik yaklaşımlar, kitle kültürü ve kültür endüstrisine
dayanan bakışlarıyla, popüler kültürü halk kültürü ve yüksek kültürün karşısında
konumlandırmışlardır.
a)
Yalnız I
b)
Yalnız II
c)
Yalnız III
d)
I ve II
e)
I ve III
4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
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I- Kültürel çalışmalar geleneği içinde Hoggart ve Fiske’in farklı çalışmalarında olduğu
gibi, izleyicinin denetlenebilmesinin güç olduğu düşüncesinden hareketle popüler kültürün
sisteme direniş içeren kodların taşıyıcısı olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır.
II- Üretim ve dağıtım pratikleri açısından kapitalizm ile uyum içinde olsa da toplumdaki
farklılıkların kimlik kazanmasında popüler kültürün önemli bir işlevi olduğu da iddialar
arasındadır.
III-Yüksek kültür, toplumun ortak belleğinden damıtılan ve toplumsal hayat ile birlikte
şekillenen ortak beğenilerinden temellenir ve çeşitli alanlara odaklanır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

5 Yüksek kültür ve halk kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Halk kültürü sosyolojik açıdan yüksek kültürle birlikte konumlanır.
II- Bu durumda bir beğeninin öbür beğeniden daha iyi olmasından ziyade, kültürlerin ait
oldukları sınıfların kendi hiyerarşilerine dair bir saptamadan bahsetmek daha doğrudur.
III- Yüksek kültürü tanımlarken, daha önceden belirtildiği gibi, beğenilerin iyi ya da kötü
olmasından öte kültürlerin ait oldukları sınıfların kendi hiyerarşilerine dair bir saptamadan
bahsetmek daha doğrudur.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

6- Halk kültürü sosyolojik açıdan .... karşısında konumlanır.
7- .... egemen sosyolojik yaklaşımlar, kitle kültürü ve kültür endüstrisine dayanan
bakışlarıyla, popüler kültürü halk kültürü ve yüksek kültürün karşısında
konumlandırmışlardır
8- Bir film anlatısı için müziğin yanı sıra .... diğer bütün unsurlarıyla destekleyici olduğu
belirtilmelidir.
9-...., halk kültürü, yüksek kültür, kitle kültürü ile ilişkisine bağlı olarak tanımlanmaktadır.
10- Dönemlere bağlı olarak yedi sanat tayfı içinde değişiklik olmakla birlikte ... yedi sanat
içindeki konumu baki kalır.
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1. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1d- 2d- 3c- 4c- 5d- 6(yüksek kültürün)- 7(1930’lardaki)-8(sesin)- 9(Popüler kültür)-10(
müziğin)
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BÖLÜM 2 FİLM MÜZİĞİNİN İŞLEVLERİ

15

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Film MüziğInin İşlevleri

konularına giriş yapılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Film Müziğinin işlevleri nelerdir?

,,
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2.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
KONU

Kazanım

Film Müziğinin
İşlevleri

İlgili konu hakkında
fikir sahibi olunacaktır

Anahtar Kavramlar
Film müziği
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

Film Müziğinin İşlevleri
Film müziği ve müziğin kesiştiği yerde müzik olduğu aşikardır ancak film müziğinin
nasıl çalıştığını anlamak için bu kavşağı tam olarak keşfetmek çok önemlidir. Film müziği,
yapısının bir parçası olarak müzikal bir uygulama ve bir sinema uygulaması olarak kabul
edilebilir. Sıkça kaydedilmiş, çalınmış, pazarlanmış ve tamamen müzik olarak duyulmuş
olmasına rağmen, yine de sinemanın referans alanı içindeki işlevi ile tanımlanmaktadır. Bu
yüzden filmdeki müzik her zaman melezdir. (Kalinak, 2010: 1).
Alço’nun (2011: 18) da belirttiği üzere “Müzik, başka bir şeyi desteklemek için
üretildiği zaman ‘saf müzik’in tersine ‘kullanılan müzik’ olarak adlandırılır. Film müziği için
daha özel bir tanımlama yapacak olursak ‘gösterilen filmdeki hareketleri destelemek için
kullanılan müzik’ tarifi uygun düşer.”
Film müziği, ister bir pop şarkısı, ister doğaçlama bir eşlik, isterse özgün olsun, çeşitli
şekillerde işlevselleşebilir. Belirli bir zamanı ve yeri belirleyerek ortamı belirleyebilir; bir ruh
hali yaratabilir ve atmosfer yaratabilir; ekrandaki veya ekran dışı öğelere dikkat çekebilir,
böylece anlatı ilerlemesi konularını açıklığa kavuşturabilir; anlatıdaki gelişmeleri
güçlendirebilir veya göz ardı edebilir ve bunlara cevap verme şeklimize katkıda bulunabilir;
karakterlerin motivasyonlarını açıklayabilir ve ne düşündüklerini bilmemize yardımcı olabilir.
Bazen sadece görüntülerde loş bir şekilde gerçekleşen, hem karakterlerin dokunulması hem de
izleyicilerin hissetmesi için duyguların yaratılmasına katkıda bulunabilir. Film müziği, kendi
başlarına bağlantısı kesilmiş gibi görünen bir dizi görüntüyü birleştirebilir ve açılmalarına bir
ritim katabilir. (Kalinak, 2010: 1).
Alço (2011: 18-19) Tonks’a atıfla film müziğinin bazı önemli filmlerde ne denli
işlevsel olduğunu vurgular:
Star Wars (Yıldız Savaşları) filmini heyecanlı kılan nedir? Lawrence of Arabia’da
(Arabistanlı Lawrence) geniş çöl kumları üzerindeki bir devenin küçücük lekesi niçin
o kadar güzel görünüyor? Neden Seven’ın (Yedi) sonunda ufukta görünen kamyonet o
kadar korkutucu? Neden Gone With The Wind’de (Rüzgar Gibi Geçti) Scarlett
O’Hara’nın günbatımındaki silüeti o kadar kederli? Neden Scream’de (Çığlık) boş
tuvaletin kapısını açan Sydney’i görüyoruz? Vertigo’da (Yükseklik Korkusu)
Madeline’in kuleden atlayacağını ve Scotty’nin onu kurtaramayacağını nasıl tahmin
edebiliyoruz? Bütün bu sorulara cevap: Müzik. Besteciler duygularımızla oynarlar.
Hangi yöntemlerle olursa olsun film müziği gereksinim duyduğumuz bütün
duygularımızla iletişim kuran görünmez bir anlatıcıdır. Hislerimizi çoğaltabilir,
onlarla çelişebilir veya aksiyonu ve diyaloğu önemsiz kılabilir. Müziği kaldırın, her şey
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yok olur (Tonks, 2006:9-10).
Kalinak (2010: 9) tarafından da belirtildiği üzere, müzik evrensel olmasına ragmen,
çünkü ardından kayıt bırakan tüm insan kültürleri müzik üretmiş gibi görünmektedir, müzik
hiçbir zaman tüm insanlar arasında paylaşılan evrensel tek bir dil olmamıştır. İnsanlık tarihi
boyunca, müzik sayısız farklı biçimde üretilmiştir. Batı dünyasının müziği, Erken Modern
Dönem'de bir dizi prensip etrafında birleştiğinden, bu müziklerden biri olarak Kabul edilebilir.
Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı müzik müziğini anlamada yararlı bir giriş noktası sağlar. Batı
müziği, dünya çapında on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında, ﬁlm
müziğinin gelişmekte olduğu anda, güçlü bir girişime neden olmuştur. Böylece dünyadaki
müzik eşliğinde tarihte büyük rol oynadı. Ve çoğu İngilizce konuşan okuyucunun aşina olacağı
müzik sistemi sinema aracılığıyla yayılmıştır. Bu perspektiften bakıldığında müziğin yayılması
ve tanınmasında film müziğinin etkisinden de bahsedilebilir. Böylece klasik müzik gibi bir
yüksek kültür ürünü sinema gibi bir kitle kültürü sayesinde yayılmaktadır.
Öte yandan ticari filmlerin ve tür filmlerinin çoğunda müzik düşündürmek yerine
hissettirmek için kullanılmaktadır. Alço (2011:19) çalışmasında bu duruma değinmektedir:
Ticari filmlerin çoğunda izleyici müziğin farkına varmaz, bu filmlerde ‘görünmeyen’
bir müzik vardır. (Smith,1996) Ama farkında olmasak da duyduğumuzu, müziğin bizi
etkilediğini kabul etmeliyiz. Max Steiner’ın dediği gibi ‘’Farkında olunmuyorsa ne işe
yarar o zaman?’(Onaran, 2004: 11).
Görsel film malzemesini izleyici algılamasında belli bir biçim bozukluğuna uğratmada
müzik işlevsel bir rol oynar. Algılama sürecinde daha ağır veya daha hafif, saydam ve
yumuşak ya da kaba ve elle tutulur bir etki yaratılmak istendiğinde müzik yardıma
koşar. Bir yönetmen şu ya da bu müziği kullanarak seyircilerin duygularını kendi
istediği yere yöneltmek, onların görsel olarak sergilenen nesne ile ilişkilerini
genişletmek imkanına kavuşur. Nesnenin anlamı bu yüzden değişmez, ama bu yolla ek
bir nüans kazanır. Seyirci, bundan böyle müziğin de organik yapı taşları arasına
katıldığı yeni bir bağlamında bu nüansı algılar, en azından potansiyel olarak. Kısacası,
algılamaya yeni bir boyut getirilmiş olur (Tarkovski,2008:143).
Alço (2011:19) aynı çalışmada Sadi Konuralp’e atıfla, film müziğinin tarih
zamanlarındaki gibi tek bir nedenden değil, üç nedenden dolayı kullanıldığını belirtmektedir;
“seyirciyi konu içine sokmaya ve tempoyu sağlamaya çalışır, sinema dilini kendi varlığı ile
pekiştirir, filmi film yapar. Bu üç fonksiyonun altında yatan üç unsur sırasıyla; tecimsel,
sanatsal ve popüler olmaktır”.
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Müziğin filmdeki işlevi en eski eleştirmenleri ve film müziği araştırmacılarını meşgul
etti. 1930'larda, ilk müzik eleştirisi dalgası yayınlanmaya başladı ve bu sesin görüntüye bağlı
olduğunu belirtti. Bu yazarlar film müziğinin, görüntünün içeriğiyle çelişen, paralellik yoluyla
- görüntünün içeriğini pekiştirerek - ya da kontra noktasıyla - görüntüyle ilgili olduğunu
savundu. Bu model, 1928'de Sovyet yapımcıları Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin ve
Gregori Alexandrov tarafından imzalanan ünlü “Ses Filmi Bildirisi”nden kaynaklandı, 1928'de
film sesini bu kategoriye göre sınıflandırdı (Kalinak, 2010: 16).
Cemalcılar (1993: 73) tarafından da belirtildiği üzere film için bestelenen ve kullanılan
müzik türlerini iki grupta incelemek mümkündür:
Bunlardan birincisi "gerçek"ikincisi ise ‘işlevsel’ müziktir. Gerçek müzik;
opera, müzikaller ya da dans filmlerinde filmin genel atmosferini denetleyen rnüztktlr.
Örneğin; oyuncu görüntüde şarkı söylüyordur. Fakat ona görüntüde olmayan bir
orkestra eşlik etmektedir. Filmde aynı anda gerçek bir müzikle karşı karşıya
kalınmıştır. Gerçek müzik filmdeki hareketleri de denetleyen bir öğe olduğundan,
filmin stüdyo çekim aşamasına gelmeden önce bestelenir. İşlevsel müzik ise, görüntü
öğelerinin ve diyalogların yanında, onları tamamlayıcı bir öğe olarak yer alır.
Cemalcılar (1993: 73) tarafından da belirtildiği üzere ‘işlevsel müzik filmde’ ‘hareket
müziği’, ‘mekan müziği’, ‘dönem müziği’, ‘dramatik gerilim yaratan müzik’, ‘komedi müziği’,
‘duygusal müzik’, ‘çizgi film (anlmasyon) müziği’ olmak üzere ‘yedi ana başlık altında ele
alınır ve kullanılır’.
Alço (2011:20) ise film müziğinin işlevlerinin tektonik, dizimsel, anlamsal ve
medyatikleştirme olarak dört başlık altında toplanabileceğinin altını çizmiştir:
Maas’a (1993) göre; film müziğinin işlevlerini dört başlık altında toplayabiliriz:
tektonik, dizimsel, anlamsal ve medyatikleştirme işlevleri. Tektonik işlevi ile müzik, film
oluşumu dışında yapı elemanı olarak giriş ve bitiş gerilimini veren bir şekilde filmin
oluşum çerçevesinde kullanılabilir. Dizimsel işlevi ile; anlatım yapısının bir elemanı
olarak sahneleri etkiler, gerçek ve hayal oluşumlarını birbirinden ayırır, sahnelerin
sıralanmasında süreçleri bağlar. Anlamsal işlevi ile, belli amaca göre biçimlendirilmiş
anlamı göstermek içi kullanılır. Medyatikleştirme işlevi ile de, müzik seyirciyi geçici
birlikteliklere götürür ve filmi bir şekilde kabul ettirir (Erdoğan ve Solmaz, 2005:5960).
Film çalışmalarında, diegetik terimi, çıkarım yoluyla anlatılan hikayeye, dünyaya ait
olanların hepsine atıfta bulunmaya başlamıştır. Film müziği, genellikle bu kurgusal evrenle
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olan ilişkisi bakımından tanımlanır. Diegetik müzik filmin ima edilen dünyasında üretilir.
(Kassabian’dan akt Wakefield, Tan, Spackman, 2017: 605). Bir annenin sesini bebeğine şarkı
söylerken gösterdiği gibi net bir şekilde diegetiktir ve kaynak ekranda görünmese bile, bir
müzik kutusunun hafif seslerinin kreş içerisinden geldiği varsayılabilir. Buna karşılık, diegetik
olmayan müzik, bir sahneye eşlik eden, ancak bir figür gibi ses veren eşsiz orkestra akorları
gibi kurgusal bir dünyanın dışına çıkmış müziği ifade eder. Diegetik olmayan müzik, film
karakterlerinin görebileceği, dokunabileceği, koklayabileceği, hissedebileceği ya da
duyabileceği varsayıldığı duyusal dünyanın bir parçası değildir (Brown Kassabian’dan akt
Wakefield, Tan, Spackman, 2017:605). Kaynak müzik (diegetic) ve dramatik skor (diegetic
olmayan) terimleri endüstride daha yaygın olarak kullanılır ve pratik anlamda benzerdir. İlk
sesli filmler çoğu zaman yalnızca diegetik müzik kullandı, diegetik olmayan müziğin
kullanımını açılış ve kapanış kredileriyle sınırlandırdı, endişesiz, diegetik olmayan müziğin
filmin

geri

kalan

kısmına

dahil

edilmesi

seyirciyi

bulmacaların

varlığıyla

açıklayamayacağından endişe etti. (Cooke Kassabian’dan akt Wakefield, Tan, Spackman,
2017:605). Ancak, 1930'ların başlarında, Max Steiner ve diğer Hollywood bestecileri, hızlıca
popülerlik kazandıran önemli skorlar üreterek bu uygulamadan ayrılmaya başladı. Çoğunlukla
diegetik olmayan müziklerden oluşan müzikal müzikler kısa sürede anlatı filmlerinin temelini
oluşturdu. Uygulamada, film müziği genellikle diegetik ve diegetik olmayan arasındaki
belirsizlikleri araştırır. (Wakefield, Tan, Spackman, 2017:605).

Müzik sessiz filmlerin tarihi incelendiğinde görüleceği üzere sessiz filmlerde de
işlevselleşmiştir. Gorbman’a atıfla maddeden bahsetmek mümkündür1. (Gorbman’dan

akt.

Alço, 2011: 20):
1. Müzik; projeksiyon aletinin dayanılmaz sesini maskeliyordu.
2. Müzik; anlatıdaki göstergebilimsel fonksiyonları bakımından önemliydi. 19.yy
sonlarında karakterler konuşmasa bile; tarihsel, coğrafyasal, atmosferik yapıyı
kurduğu ve karakterlerin takibinde, betimlenmesinde, aksiyonun nitelenmesinde
yardımcıydı.
3. Müzik; bütününde ritmik olduğundan, ekrandakini harekete geçiren bir öğe olma
özelliği taşıyordu.
4. Müzik; oditoryumlardaki geniş mekan algısının ekranda monotonlaşmasını
önlüyordu.
5. Müzik; sihire benzer şekilde adeta teknolojik bir ilaç gibi, görsel imajlara ruh
katıyordu.
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6. Müzik; sinemada izleyicileri bir arada tutuyordu
Aaron Copland ise müziğin sinemada başlıca beş işlevi olduğunu belirttmektedir
(Onaran’dan akt. Alço, 2011: 20):
1. Zaman, yer, atmosfer yaratır.
2. Kişilerin ruhsal durumlarının altını çizer; söylenmeyen, perdede gösterilmeyen
duyguları anlatır.
3. Geride bir süzgeç görevi görerek izleyicinin dikkatini filmin teknik özelliklerinden
çeker, böylece izleyici bir film izlediğinin farkına varmaz.
4. Bir süreklilik sağlar.
5. Gerginlik yaratır, sonra da bu gerginliği yumuşatır

Konuralp’e göre ise ‘İnsan çevresini duyuları ile algılar. Özellikle görme ve işitme
birbirleri ile ortak bir şekilde faaliyettedirler. Müzik burada devreye girer. Müzik dinleyicinin
genel algılama yeteneğine hitap eder. Müzik bu sessiz soluk görüntüleri daha da aydınlatır ve
seyirci filmin içine girer’ (Konuralp’ten akt. Alço, 2011: 25).
Ünlü yönetmen A. Tarkovski film müziğinin işlevlerini ‘Mühürlenmiş Zaman’(2008)
kitabında şöyle açıklamaktadır (akt. Alço, 2011: 25).
‘‘Müzik yalnızca, koşut bir görüntünün içeriğini güçlendirmek ve canlandırmakla
kalmaz, aynı malzemenin, niteliksel olarak değişmiş daha yeni bir şekilde ifade
edilmesi imkanını da yaratmış olur. Kendimizi duruma uygun, nakarat şeklinde
düzenlenmiş temel temel bir müzik gücüne terk ettiğimizde, yeni duygusal deneyimlerle
zenginleşmiş olarak daha önce yaşadığımız duygulara tekrar tekrar geri döneriz. Böyle
bir durumda bir müzik öğesinin kullanımı işin rengini hayli değiştirir, hatta zaman
zaman çekimde sabitleştirilmiş hayatın özünü bile değiştirebilir. Bu kadarla da
kalmaz: Müzik kullanılan malzemeye, yönetmenin deneyimini yansıtan belli lirik
nüanslar da katabilir. Örneğin, biyografik bir film olan Ayna’da müzik gerçek hayattan
alınmadır, yönetmenin manevi deneyiminin bir parçasıdır ve bu filmin lirik
kahramanının dünyasını yaratmada önemli bir rol oynamıştır.’’
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2. BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Film müziği ve müziğin kesiştiği yerde müzik olduğu aşikardır ancak film
müziğinin nasıl çalıştığını anlamak için bu kavşağı tam olarak keşfetmek çok
önemlidir.

II.

Film müziği, yapısının bir parçası olarak müzikal bir uygulama ve bir sinema
uygulaması olarak kabul edilemez.

III.

Film müziği, sıkça kaydedilmiş, çalınmış, pazarlanmış ve tamamen müzik olarak
duyulmuş olmasına rağmen, yine de sinemanın referans alanı içindeki işlevi ile
tanımlanmaktadır. Bu yüzden filmdeki müzik her zaman melezdir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
I.

Müzik, başka bir şeyi desteklemek için üretildiği zaman ‘saf müzik’in tersine
‘klasik müzik’ olarak adlandırılır. Film müziği için daha özel bir tanımlama
yapacak olursak ‘gösterilen filmdeki hareketleri destelemek için kullanılan müzik’
tarifi uygun düşer.”

II.

Film müziği, ister bir pop şarkısı, ister doğaçlama bir eşlik, isterse özgün olsun,
çeşitli şekillerde işlveselleşebilir.

III.

Film müziği, belirli bir zamanı ve yeri belirleyerek ortamı belirleyebilir; bir ruh
hali yaratabilir ve atmosfer yaratabilir; ekrandaki veya ekran dışı öğelere dikkat
çekebilir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

Film müziği, kendi başlarına bağlantısı kesilmiş gibi görünen bir dizi görüntüyü
birleştirebilir ve açılmalarına bir ritim katabilir.
Müzik evrensel olmasına ragmen, çünkü ardından kayıt bırakan tüm insan
kültürleri müzik üretmiş gibi görünmektedir, müzik hiçbir zaman tüm insanlar
arasında paylaşılan verensel tek bir dil olmamıştır.
İnsanlık tarihi boyunca, müzik sayısız farklı biçimde üretilmiştir. Batı dünyasının
müziği, Uzak Klasik Dönem'de bir dizi prensip etrafında birleştiğinden, bu
müziklerden biri olarak Kabul edilebilir.
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Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

Batı müziği, dünya çapında on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın
başlarında, ﬁlm müziğinin gelişmekte olduğu anda, güçlü bir girişime neden
olmuştur.

II.

Böylece Batı müziği, dünyadaki müzik eşliğinde tarihte büyük rol oynadı. Ve çoğu
İngilizce konuşan okuyucunun aşina olacağı müzik sistemi sinema aracılığıyla
yayılmıştır.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Bu perspektiften bakıldığında müziğin yayılması ve tanınmasında film müziğinin
etkisinden de bahsedilebilir. Böylece Halk müziği gibi bir yüksek kültür ürünü
sinema gibi bir kitle kültürü sayesinde yayılmaktadır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.

III.
a)
b)
c)
d)
e)

Ticari filmlerin ve tür filmlerinin çoğunda müzik düşündürmek yerine hissettirmek
için kullanılmaktadır.
Sanat filmlerin çoğunda izleyici müziğin farkına varmaz, bu filmlerde
‘görünmeyen’ bir müzik vardır.

Ama farkında olmasak da duyduğumuzu, müziğin bizi etkilediğini kabul etmeliyiz.
Max Steiner’ın dediği gibi ‘’Farkında olunmuyorsa ne işe yarar o zaman?’
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

6.-…. yalnızca, koşut bir görüntünün içeriğini güçlendirmek ve canlandırmakla kalmaz, aynı
malzemenin, niteliksel olarak değişmiş daha yeni bir şekilde ifade edilmesi imkanını da
yaratmış olur.
7- Gerçek müzik; opera, müzikaller ya da dans filmlerinde … genel atmosferini denetleyen
rnüztktlr.
8- Film çalışmalarında, …. terimi, çıkarım yoluyla anlatılan hikayeye, dünyaya ait olanların
hepsine atıfta bulunmaya başlamıştır.
9- . Müzik …. genel algılama yeteneğine hitap eder.
10. …. filmde, ‘hareket müziği’, ‘mekan müziği’, ‘dönem müziği’, ‘dramatik gerilim
yaratan müzik’, ‘komedi müziği’, ‘duygusal müzik’, ‘çizgi film (anlmasyon) müziği’ olmak
üzere ‘yedi ana başlık altında ele alınır ve kullanılır’.
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2. Bölüm Sorularının Cevapları
1e-2e-3d-4c-5b-6 (Müzik)-7 (filmin)-8 (diegetik)-9 (dinleyicinin)-10 (işlevsel müzik)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Film Müziğinin İşlevleri

konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 3. FİLM MÜZİĞİNİN TARİHİ

28

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sinema Dönemlerini Hatırlamak
3.2. Film Müziğinin Başlangıcı
3.3. Sessiz Sinema Döneminde Müziğin Kullanımı

konuları öğrenilecektir.
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3.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
KONU

Kazanım

3.1. Sinema
Dönemlerini
Hatırlamak

İlgili konu hakkında
fikir sahibi olunacaktır

3.2. Film Müziğinin
Başlangıcı

İlgili konu hakkında
fikir sahibi olunacaktır

3.3. Sessiz Sinema
Döneminde Muziğ in
Kullanımı

İlgili konu hakkında
fikir sahibi olunacaktır

Anahtar Kavramlar
Film müziği tarihi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

3.1. Sinema Dönemlerini Hatırlamak
Alço (2011: 6-7) film müziğini tartışırken öncelikli olarak Monaco’ya atıfla sinemanın
dönemlerini incelemiştir:


1896 ile 1912 yılları arasında sinema tam anlamıyla ekonomik değere sahip bir sanat
olma yönünde evrim geçirdi. Bu dönemin sonu, uzun metrajlı filmin ortaya çıkışıdır.



1913’ den 1927’ ye kadar olan dönem sessiz sinema dönemini içerir.



1928-1932 arasında dünya sineması geçiş dönemindeydi. Bu dönem bizim için estetik
açıdan ilginç değilse de, sinema ve bu dönemde ekonomik ve teknolojik açıdan önemli
bir aşama olarak ortaya çıkar.



1932’den 1946’ya kadarki dönem Hollywood’un ‘Altın Çağı’ ydı. Bu süre zarfında
filmler çok büyük ekonomik başarılar elde etmiştir.



2. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında sinema, televizyonun meydan okumasıyla karşı
karşıya gelmeye başladı. 1947 ile 1959 arasındaki yıllar, artan bir enternasyonalizme
tekabül eden bu yanıtla karakterize olur. Ekonomik açıdan değilse de, estetik açıdan
Hollywood artık hakim güç değildi.



1960’lı yılların başında Fransa’da Yeni Dalga’nın ortaya çıkışı, sinema tarihinin
yedinci döneminin (1960-1980) başlangıcına işaret eder. Teknolojik yenilikler, filmin
ekonomisine yeni yaklaşım ve sinemanın politik ve toplumsal değerinin yeni anlamı
Doğu Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Asya ve hatta Birleşik Amerika ve Batı Avrupa’
da bir çok ‘Yeni Dalgacılık’ın ortaya çıkmasına yol açmıştır.



1980, dünya sinema tarihinde ‘Yeni Dalga’ döneminin sonunu ve postmodern sinema
diyebileceğimiz bir diğerinin başlangıcını belirtmek için yerinde bir tarihtir. Şimdi
içinde yaşadığımız dönemde filmler, televizyonun bütün biçimlerine egemen olduğu
farklı eğlence ve iletişim araçlarının parçası olarak görülür. Radyo, uydu ve kablolu
televizyon farklı baskı tiplerini, diskleri, video bantları ve işitsel kayıtları içeren grubun
üyesi olarak sinema, artık ekonomik piston görevini eskiden olduğu gibi günümüzde de
yapamaz. Filmler hala diğer iletişim biçimleri için prestijli modeller olarak iş
görüyorlar ama sinema bu genel bağlam içinde anlaşılmalıdır. Sinema salonlarına
yönelik uzun metraj film yapımı, bu iletişim sisteminin bir çok yönünden sadece biridir.
(Monaco, 2008: 219-220-221)

3.2. Film Müziğinin Başlangıcı

İrfan Erdoğan ve Pınar Beşevli Solmaz ‘sinema endüstrisinin gelişimiyle birlikte’ çok
sayıda yeniliğin ortaya çıktığını belirtirken sinemanın kendi yapısını geliştirirken beraberinde
yeni yapılanmaların da oluşmasına yol açtığını, bu oluşumlardan birinin de film müziği
olduğunu vurgulamıştır (Erdoğan ve Beşevli Solmaz, 2005: 75):

31

Film müziğinin ortaya çıkışı film gösterimleriyle birlikte başlamıştır. Bilinen ilk film
müziği Lumiere kardeşler tarafından yapılan ilk film gösterimleri sırasında kullanıldı.
Paris’te Boulevard Des Capucines’deki Grand Cafe’de, 28 Aralık 1895 günü yapılan
film gösterimi sırasında filme piyano eşlik etmiştir (Prendergast, 1992, Maas,1993,
Brown,1994). Çok kısa bir zaman sonra Lumiere Kardeşlerin İngiltere’deki halk
gösterilerinde, Londra’nın çeşitli tiyatrolarında 20 Şubat 1896 tarihinde ve yine aynı
yılın Nisan ayında bu kez orkestra eşliğinde gösterilmiştir (Prendergest,1992).
Alço (2011: 7) Monaco’ya atıfla sinemanın müzik ile ilişkisi karmaşık olduğunu
belirtmiştir:
Müzik, zamanın merkezi bir rol oynadığı tek sanattır. Romanlar ve tiyatro da zaman
içinde varolurlar, ancak gözleyici bir romanının zamanını kontrol eder ve zaman
gösteri sanatlarında ritimler kadar önemlidir. Ancak bunlar tam anlamıyla kontrol
edilemezler. Sanatların en soyutu olan müzik zamanın kesin kontrolünü talep eder ve
buna bağlıdır. Soyut olarak film, müzik gibi ritim, ezgi ve armoninin aynı olanaklarını
sunar. Filmin mekanik doğası, zaman hattının tam denetimine olanak sağlar. Anlatı
‘ezgileri’ artık kesin olarak denetlenebilir. Çerçeve içinde, olaylar ve imgeler armonik
olarak karşıtlık oluşturabilir. Sinemacılar daha en başından itibaren bu yeni sanatın
potansiyeliyle denemeler yapmaya başlamıştır ( Monaco, 2008: 56-57-58).

3.3. Sessiz Sinema Döneminde Müziğin Kullanımı
Sessiz sinema çağının başında, müzik, sinema deneyiminin ayrılmaz bir parçası değildi
(Kracauer’den akt. Walus, 2012: 186). Müzik, planlanan sanatsal kavramın bir parçası olmak
yerine gerekli bir katkı işlevi görüyordu, bu nedenle müzikle ekranda olanlarla dramaturjik bir
ilişki yoktu (Marks’dan akt. Walus, 2012: 186). Yerel tiyatrolardan gelen müzisyenler, film
boyunca çalan müziğin seçiminden sorumlu olduklarından, bir film için, hem bir filmi
göstermek için kullanılan parçalar, hem de müzik grubunun büyüklüğü ve türü açısından, farklı
sinemalarda farklı müzik eşlikleri yapabilirdi. Nickelodeon'un ilk günlerinde, projeksiyonlar
sırasında (yani tüm projeksiyon sırasında veya sadece şarkı performansları gibi bazı yerlerde)
canlı müzik eşliğinin kullanılıp kullanılmayacağına karar, mekandaki yöneticinin takdirine
bırakılmıştır. Bu sunumlar sırasında kullanılan müzikler mekan, kaynak ve tür bakımından
çeşitlilik gösteriyordu. (Walus, 2012: 186-187)
Bu müzikal eşliklerin stilleri ve anlatı özellikleri 19. yüzyıl melodramından ödünç
alınmıştır (Cooke’den akt. Walus, 2012: 187). O dönemde yaygın olarak kullanılan repertuar,
konser müziklerinden, operalardan ve özellikle operettalardan popüler şarkılara ve yaygın
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olarak bilinen halk şarkılarına kadar uzanıyordu (Altman ve Davis’den akt. Walus, 2012: 187).
Altman'ın da belirttiği gibi, bazı tiyatrolar eski ballyhoo (velvele) müziğinin eski geleneklerini
koruyor, diğerleri ise mekanın içinde fonograf veya otomatik piyano kullanıyordu (1996, 659)
. Yavaş yavaş, film endüstrisinin evrimi ve filmin artan popülaritesi ile birlikte, müzikal
bileşenlerin seçimi daha dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmaya başlandı, özellikle
ekranda eşlik eden müzik eşliklerinin, ekrandaki eylem için uygun olmayan müzik kullanımı
nedeniyle eleştirildi. (Walus, 2012: 187)
Buna cevaben, yapım şirketleri (örneğin, Fransa'daki Gaumont (1907) ve ABD'deki
Edison Kinetogram (1909)), üretimin yapılabilmesi için uygun müzikal sayıları seçerek
listelerini (işaret sayfaları) hazırlamaya ve yayınlamaya başladı. Müzik parçası, filmdeki belirli
anlarda başlayacak ya da bitecektir (Wierzbicki’den akt. Walus, 2012: 187). Zamanla, dramatik
kategori (örneğin korku, esprili, vb.) tarafından düzenlenen müziksel örnekler ile daha kapsamlı
antolojiler yayınlandı. Bu yayınlarda yer alan repertuarın büyük kısımları Fryderyk Chopin,
Antonin Dvořk, Robert Schumann, Ignacy Paderewski, Piotr Tchaikovsky ve halk tarafından
bilinen diğer eserlerdi (Davis’den akt. Walus, 2012: 187). Bu derlemeler arasında en popüler
olanları, The Sam Fox Moving Picture Music Volumes (J.S. Zamecnik, 1913); Kinobibliothek
(Giuseppe Becce, 1919); ve Motion Picture Moods (Ernö Rapée, 1924) (Karlin’den akt. Walus,
2012: 188). Bunlardan, Zamecnik’in kompozisyonları, esneklikleri (yani, doğaçlama süsleme
ve sonsuzluk ile tekrarlanabilecek yakın bir kilit ilişki ve bölümler) ve eşlikçiler için
sağladıkları destek nedeniyle özellikle takdir edildi (Altman’den akt. Walus, 2012: 188). Bu
kataloglar, müzik direktörleri, piyanistler ve / veya şefler tarafından iyi bilinen müzik
örneklerinden parçalar seçmek ve dramatik ve film türü gereksinimlerine uyacak derlenmiş bir
skor oluşturmak için kullanıldı. Önemli olarak, bu derlemeler günümüzdeki tempolu parçaların
öncülleriydi (Sadoff’den akt. Walus, 2012: 188).
Film eşliklerinde yer alan kompozisyonların çoğu, filmin oluşturulmasından on yıllar
önce oluşturulmuştur. Sonuç olarak, müziğin yapısı ve duygusal içeriği, senaryonun
yorumlanmasının bir sonucu değildi ve bu nedenle, verilen filmin eylemine, tarzına veya
havasına pek uymuyordu (Helman’den akt. Walus, 2012: 188).. Bununla birlikte, buna rağmen,
filmde geleneksel müzik kullanımının bu ilk uygulamaları, filmin daha sonraki gelişimini
etkiledi.(Walus, 2012: 188).
Bu etkilerden biri, Wagnerian leitmotif tekniğinin adaptasyonu idi. 1911'de tiyatro
yöneticisi Samuel L. Rothapfel, ana temanın filmdeki önemini vurguladı (Altman’den akt.
Walus, 2012: 189). Wagner’in müzik felsefesine dayanarak izleyicilerin duygularını
yoğunlaştırmak için karakteristik motifleri kullanmaya başladı. Bu uygulama, belirli bir film
için gereken parça sayısının azaltılmasıyla sonuçlandı. Sadeliği ve ekonomisi nedeniyle,
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leitmotivik yaklaşım hızla bir endüstri standardı haline geldi. (Walus, 2012: 189)
Sessiz film döneminde, orijinal skorlar da devreye alındı, ancak uygulama nadirdi
(Cooke’den akt. Walus, 2012: 189):






Fransa:
o

Camille Saint-Saëns: L’assassinat du duc de Guise (1908),

o

Arthur Honegger : La roue (1922) ve Napoléon (1927).

Almanya:
o

Joseph Weiss: Der Student von Prag (1913),

o

Friedrich Hollaender: Nosferatu (1922),

o

Gottfried Huppertz: Metropolis (1926).

SSCB:
o

Edmund Meisel: The Battleship Potemkin (1925) ve October (1927)

o

Dmitri Shostakovich: The New Babylon (1929)

ABD'de sessiz film için orijinal müzik yazarı olan besteciler arasında en üretken Walter
Cleveland Simon'dı. 1911-1913 yılları arasında Kalem filmi için aynı anda yayınlanan yaklaşık
iki düzine film skoru besteledi. Joseph Carl Breil, o dönemin Amerikan film müziği tarihinde
bir başka önemli figürdü. 1915'te D.W Griffith’in Bir Milletin Doğuşu filmi için orkestra eşliği
ve orijinal müzik hazırladı. Wierzbicki'ye göre, Breil’in Bir Milletin Doğuşu müziği ilk
“modern” film skoru olarak düşünülebilir (Walus, 2012: 189)
1920'lerde, müziğin görüntülerle doğru senkronizasyonu konusunun önemi artmış ve
bu amaca ulaşmak için çeşitli cihazlar kullanılmıştır. Almanya'da Carl Robert Blum, bir
ritmogram biçiminde ses kaydeden ritmonom (1926) geliştirmiştir (yani, bir diyagramdaki
ritmik müzik akışı). Ritmogram film projektörüyle senkronize olarak çalındı, böylece
orkestranın şefi hareketli diyagramın temposunu takip edebildi (Cook’dan akt. Walus, 2012:
190). Fransa'da benzer bir cihaz olan cinupupitre, 1922'de Pierre de la Commune tarafından
yaptırılmıştır (London’dan akt. Walus, 2012: 190). Gramofon kayıtları da canlı müzik için
işaret sayfalarını desteklemek için kullanılmıştır. Eşzamanlı seste bir atılım, 1925'te Warner
Bros tarafından Western Electronic Company'den satın alınan Vitaphone sistemi ile geldi
(Gomery’den akt. Walus, 2012: 190). Sistem 1927'de The Jazz Singer'da kullanıldı (Cooke ve
Wierzbicki’den akt. Walus, 2012: 190).

3.BÖLÜM SORULARI
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1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.

III.

1932’den 1946’ya kadarki dönem Hollywood’un ‘Altın Çağı’ ydı. Bu süre zarfında
filmler çok büyük zarara uğramıştır.
2. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında sinema, telveizyonun meydan okumasıyla
karşı karşıya gelmeye başladı.
1947 ile 1959 arasındaki yıllar, artan bir enternasyonalizme tekabül eden bu yanıtla
karakterize olur. Ekonomik açıdan değilse de, estetik açıdan Hollywood artık
hakim güç değildi.

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

1960’lı yılların başında İtalya'da Yeni Dalga’nın ortaya çıkışı, sinema tarihinin
yedinci döneminin (1960-1980) başlangıcına işaret eder.
Teknolojik yenilikler, filmin ekonomisine yeni yaklaşım ve sinemanın politik ve
toplumsal değerinin yeni anlamı Doğu Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Asya ve
hatta Birleşik Amerika ve Batı Avrupa’ da bir çok ‘Yeni Dalgacılık’ın ortaya
çıkmasına yol açmıştır.
1980, dünya sinema tarihinde ‘Yeni Dalga’ döneminin sonunu ve postmodern
sinema diyebileceğimiz bir diğerinin başlangıcını belirtmek için yerinde bir
tarihtir.

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Film müziğinin ortaya çıkışı film gösterimleriyle birlikte başlamaz.
Bilinen ilk film müziği Lumiere kardeşler tarafından yapılan ilk film gösterimleri
sırasında kullanıldı.
Paris’te Boulveard Des Capucines’deki Grand Cafe’de, 28 Aralık 1895 günü
yapılan film gösterimi sırasında filme piyano eşlik etmiştir .

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
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4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

Müzik, zamanın merkezi bir rol oynadığı tek sanattır.
Romanlar ve tiyatro da zaman içinde varolurlar, ancak gözleyici bir romanının
zamanını kontrol eder ve zaman gösteri sanatlarında ritimler kadar önemlidir.
Sanatların en soyutu olan müzik zamanının kontrolünü talep etmez.

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Sessiz sinema çağının başında, müzik, sinema deneyiminin ayrılmaz bir parçası, en
önemli unsuru değildi
Müzik, planlanan sanatsal kavramın bir parçası olmak yerine gerekli bir katkı
işlevi görüyordu, bu nedenle müzikle ekranda olanlarla dramaturjik bir ilişki
bulunuyordu.
Yerel tiyatrolardan gelen müzisyenler, film boyunca çalan müziğin seçiminden
sorumlu olduklarından, bir film için, hem bir filmi göstermek için kullanılan
parçalar, hem de müzik grubunun büyüklüğü ve türü açısından, farklı sinemalarda
farklı müzik eşlikleri yapabilirdi.

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

6-1960’lı yılların başında … Yeni Dalga’nın ortaya çıkışı, sinema tarihinin yedinci
döneminin (1960-1980) başlangıcına işaret eder.
7- Müzik, zamanın …. bir rol oynadığı tek sanattır.
8-Romanlar ve … da zaman içinde varolurlar, ancak gözleyici bir romanının zamanını
kontrol eder ve zaman gösteri sanatlarında ritimler kadar önemlidir.
9- … film döneminde, orijinal skorlar da devreye alındı, ancak uygulama nadirdi.
10- Film eşliklerinde yer alan … çoğu, filmin oluşturulmasından on yıllar önce
oluşturulmuştur.
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3. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1a-2e-3e-4d-5e-6 (Fransa’da)-7(merkezi)- 8(tiyatro)-9 (Sessiz)-10 (kompozisyonların)

37

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
3.1. Sinema Dönemlerini Hatırlamak
3.2. Film Müziğinin Başlangıcı
3.3. Sessiz Sinema Döneminde Müziğin Kullanımı

konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 4 SESLI FILMDE MÜZIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Sesli Filmde Müzik
4.1. Sesli Sinema Dönemi
4.2. Tonal Olmayan Müzik
konuları öğrenilecektir.
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4.Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sesli filmde müziğin gelişimi nasıl olmuştur?
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4.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
Kazanım
Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
4. Sesli Filmde Müzik
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
4.1. Sesli Sinema
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki
ilgili
Dönemi
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
4.2. Tonal Olmayan
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki
ilgili
Müzik
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar

Sesli film
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4. Sesli Filmde Müzik
Alço (2011: 10) sesli film ile ilgili çalışmaların sinemanın başlangıcına dayandığını
hatırlatmıştır:
Edison ile W.K.L Dickson, 1890’ lı yıllarda Kinetoskop’u geliştirirlerken yalnızca
görüntü üzerinde değil ayrıca ses üzerinde de durmuşlardı. Kineteskop ile Edison’un
daha önceden icat etmiş olduğu Fonograf’ın birleştirilmesi ile meydana getirilen
Kinetophone, bu amaç doğrultusunda hazırlanan en son modeldi. Bu model için
hazırlanan filmlerin çoğunluğunu genellikle müzikhollerde, revülerde çalışan
sanatçıların gösterileri oluşturmaktaydı. Dolayısıyla müzik özgün bir biçimde olmasa
da ilk sesli film örneklerinde bulunmaktaydı. Film müziği açısından önem taşıyan iki
önemli olay vardır. Biri, 1919’da Almanya’da Josef Engl, Joseph Massole ve Hans
Vogt adlı üç kişinin geliştirdiği Tri-Ergon adını verdikleri sesli film sistemi; diğeri de
Lee DeForest’in 1922’de geliştirdiği Phonofilm sistemi. Buluşunun ertesi senesi New
Yorka’ ta Lee DeForest, sessiz film müzik bestecisi Hugo Reisenfeld ile birlikte
DeForest Phonofilm Şirketi’ni kurmuş ve 1927 sonuna kadar Phonofilm her hafta biriki bobinlik sesli film gösterileri düzenlemişti. Ünlü kişilerin konuşmalarını gösteren
filmlerin yanı sıra eski gelenek devam ediyor, yine operalardan sahneler, ünlü
müzisyenlerin çalışmaları vb. gösteriliyordu (Konuralp, 2004:29-31).

4.1. Sesli Sinema Dönemi
Sesli sinemanın ilk günlerinde üretilen birçok film, yalnızca açılış ve kapanışta müzik
içeriyordu.
Müzik, ekranda görünür bir kaynak olması gerektiğine olan inancı nedeniyle, nadiren
vurgulayıcı olarak kullanılıyordu, aksi takdirde izleyiciler müziğin nereden geldiğini merak
ederdi (Walus, 2012: 190).
Bununla birlikte, zaman içinde, orijinal kompozisyonlara duyulan ihtiyaç artmıştır,
özellikle yapımcılar, film ile iyi bir şekilde bütünleşen ve anlatımsal amaçlara hizmet eden
müziğe ihtiyaç duyduklarını, üst üste binmiş müzikal sayılarla mümkün olmayan bir şey
olduğunu fark ettiklerinde (Wierzbicki’den akt. Walus, 2012: 191). Bu talebin cevabı, Johannes
Brahms, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Richard Wagner ve Richard Strauss gibi
bestecilerden etkilenerek, çoğu zaman kompozit bir şekilde yapılan müzikti (Davis’den akt.
Walus, 2012: 191). 1930'lar ve 1940'larda, Hollywood, çoğu onlarla yüzyılın sonlarında
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Avusturya-Alman senfoni tarzı (yani Dmitri Tiomkin, Franz Waxman, Max Steiner, Erich
Wolfgang Korngold, Bronislau Kaper ve Miklós) hakkında bir anlayış getiren Avrupalı
bestecilere yoğunlaştı. Gorbman, film müziğinin bilinçli bir şekilde algılanmadığını ve
dolayısıyla anlatıyı kültürel değerler ile duygusal değerlerle etkilemek için müzikal bir işaretin
hemen tanınması gerektiğini öne sürmektedir (1987, 4). (Walus, 2012: 191)

Böylece, çeşitli müzik türlerinin uygulanmasına rağmen, Wagner ve Strauss'un
romantik geç tarzı, Hollywood pratiğinin bir özelliği haline geldi. Deutsch, uzun süredir
çözülmemiş uyumsuzluklara (sadece işin sonunda çözülen) dayanan Wagnerian yaklaşımının,
Steiner ve Korngold gibi erken film bestecileri için dilin bir parçası olduğunu ve bazı
modifikasyonların hala Williams veya Zimmer gibi besteciler tarafından kullanılmakta
olduğunu belirtiyor. (2007, 9). Susan McClary, film müziğinde kullanılan geç romantizmin
müzikal işlemlerinin iki medyanın uyuşmazlığından etkilendiğini gözlemledi: “Ondokuzuncu
yüzyıl senfonileri ve anlatı kurgusu birçok yapısal ve ideolojik değeri paylaşıyor ve multimedya
sinemadaki işbirliğini neredeyse önceden belirlenmiş gibi gösteriyor. Her ikisi de kesintisiz
süreklilik ilüzyonunu sağlamayı, engellerin üstesinden gelen bir konunun yörüngesini tasvir
etmeyi ve kaçınılmaz sebep ve sonuç yolu ile nihai hedefleri güvence altına almayı hedefliyor
”(2007, 50). (Walus, 2012: 191-192)
Hollywood film müziğindeki son romantik tarzın baskın olmasının nedeninin, çeşitli
motive edici ve tonel örgütlenme biçimlerinin uygulanması ve mevcut müzikten alıntıların yer
alabilmesi ve mevcut müzikten alıntıların yapılabilmesi konusundaki esnekliği ile ilgili olduğu
belirtilmiştir. önceki stiller (Buhler ve Neumeyer’den akt. Walus, 2012: 192). Bununla birlikte,
müziğin ekran olaylarını eşleştirmede, özellikle doğrusal özellikler telaffuz edildiğinde, daima
zamansal ve yapısal esnekliği ele almaz. Bu nedenle, ton işlemleri sıklıkla uyarlanır ve çok
uyarlayıcı şekillerde (örneğin, melodilerin asimetrik yapısı, zift sınıfı hücrelerin motive
kullanımı, harmonik paralellik, fonksiyonel harmonik uygulamalardan kaçınma veya
pointillism veya minimal müzik gibi belirli kompozisyon tekniklerinin uygulanması gibi)
müziği, film düzenlemesinin doğrusal olmayan yerleriyle bütünleştirmek için

kullanılır.

Prendergast'ın gözlemlediği gibi, film müziği hemen hemen her zaman doğrusal olmadı.
Romantik tarzın son döneminin baskın olmasının bir diğer nedeni, müzikal dokudaki tüm
unsurların melodiye bağlı olması ve bunun da filmin parçalı doğası için anlaşılır bir süreklilik
hissi sağlaması ile ilgili olabilir (Kalinak’dan akt. Walus, 2012: 193). Görüş, sıklıkla
tekrarlayan melodik materyalin sadece skorun birleştirilmesine yardımcı olmakla kalmıyor,
aynı zamanda sonuç olarak süreklilik ajanı gibi davranan film anlatılarının tutarlılığını
pekiştiriyor gibi görünüyor. Besteci Lucjan Kaszycki, melodinin film müziğinin etkileyici bir
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araç ve tematik fikirlerin taşıyıcısı olarak en önemli bileşeni olduğunu vurgulamaktadır
(Gronau vd.’den akt. Walus, 2012: 193). Bu nedenle, film bestecileri, daha sonra tüm müzikal
skorlar için bel kemiği haline gelen temel tematik (melodik) materyalin geliştirilmesiyle yeni
bir film prodüksiyonunda çalışmaya başlama eğilimindedir (Walus, 2012: 193). Sonuç olarak,
Wagnerian dramalarından ödünç alınan bir leitmotif tekniğinin, film skorlamada yaygın olması
şaşırtıcı değildir. Filmdeki leitmotiflerin uygulanması esas olarak dramaturjik nedenlerden
dolayı motive edildi (filmin anlatımına yardımcı oldu (örneğin, ana film karakterleriyle ilişkili
ve durum değiştiğinde muhtemelen değiştirilebilir) (Cooke’den akt. Walus, 2012: 193). Ancak,
kısa ve kolayca değiştirilebilen motifler, birçok film bestecisinin skorlama sırasında çok pratik
olduğu bulunmuştur (Karlin ve Wright’den akt. Walus, 2012: 193)
Ayrıca, bir ton melodisinin hedef yönelimli yörüngesinin bulunduğu noktada kesintiye
uğradığı zaman eksik sesler, tonların hiyerarşik bağımlılığı bir dinleyicide daha sonra ne
olacağına dair bir beklenti hissi yaratabilir (Aniruddh’den akt. Walus, 2012: 194), estetik ve
ticari etkileri vardır. Film bestecisi Krzysztof Komeda'nın gözlemlediği gibi, melodi, film
izleyicisinin sinemadan ayrıldıktan sonra hatırladığı şeydir (1961, 37), müziğin gerçekten anlatı
boyunca açıkça ifade edilen belirgin melodik malzemeye dayandığını varsayarsak.
Ayrıca, tonal sistemde, ana ve küçük özelliklere göre bazı akor türleri, akustik
rezonanslarına bağlı duygusal rezonansa sahip olabilir (Walus, 2012: 194). Meyer'e göre,
toplum tarafından normal kabul edilen olumlu neşe ve sakinlik durumları “daha normatif
müzikal ilerlemelerle, yani ana modun diyatonik melodileri ve büyük armoninin düzenli
ilerlemeleriyle ilişkilidir” (1956, 227). Buna karşılık, üzüntü ve sıkıntı renkçilik ve onun modal
ajanı, yani küçük kip ile ilişkili hale gelir. “Harmonik bir bakış açısına göre, küçük mod ana
moddan hem daha belirsiz hem de daha az kararlıdır” (Meyer’den akt. Walus, 2012: 195).
Küçük modun kararsızlığı ve belirsizliği, ana modda olduğundan daha olası dikey
kombinasyonlarla bağlantılıdır. Sonuç olarak, “[...] ana moddaki tonik akor, çeşitli olasılık
derecelerinde altı üçlüden herhangi birine gidebilir, küçük moddaki tonik akor en az on üç farklı
üçten birine gidebilir” Ana modda, yedinci derece (C major B0'da) üzerine inşa edilmiş sadece
bir belirsiz triad vardır, oysa minör modda dört belirsiz triad bulunur (c minör D0, Eb +, A0,
B0) . Tonunun bu özellikleri, film müziği için önemli bir anlama sahiptir çünkü film
izleyicisinin psikolojik ve duygusal tepkilerini yönlendirebilir ve şekillendirebilir. Bu nedenle,
bazı duyguların majör ve minör modlarla ilişkisi zaman zaman basit veya naif olarak
algılanabilse de, film bestecileri majör / minör modların duygusal etkilerini kullanmaya devam
eder (Brown’den akt. Walus, 2012: 196).
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Aynı zamanda, Hollywood film müziğinin eklektikliği, bir miktar kısıtlı olan (yani bir
filmin anlatı ihtiyaçları ve türünden etkilenen), toner olmayan müzik de dahil olmak üzere 20.
yüzyıl konser müziğinden ödünç alınan çeşitli tekniklerin kullanılmasına izin verdi (Buhler ve
Neumeyer’den akt. Walus, 2012: 196). Bu, genel Hollywood skorlama pratiğinde en yaygın
(bazı istisnalar dışında) yaklaşımdır. Bununla birlikte, Brown'ın vurguladığı gibi: “Sadece bir
avuç [besteci]] hiyerarşik bir yapıya sunulmak yerine, kromatik ölçeğin on iki notasının her
birinin eşit muamele gördüğü,“ ahlaksızlık ”gibi alanlara ulaşmıştır” (akt. Walus, 2012: 196).

4.2. Tonal Olmayan Müzik
Film ve film müziği uygulamalarının gelişimi ile eş zamanlı olarak, konser müziğinin
gelişiminde de önemli değişiklikler gözlemlenebilir. Özellikle, 1900'den sonra, besteciler
kromatizmi artırarak özgünlük arayışında olduğu için ton sistemi genişletilmeye ve bir kırılma
noktasına kadar uzanmaya başladı. 1920'lerin başında, Arnold Schoenberg, tonalite
etkilerinden kaçınmak ve “panalilik” olarak adlandırdığı şeyi belirlemek için 12 tonlu
yöntemini geliştirdi. Bu yeni müzik kaynakları, bazı film müzik bestecileri için ilgi çekici hale
geldi; bununla birlikte, yoğun bir şekilde kullanılmamışlardır (özellikle seriizm gibi en zorlu
kompozisyon tekniklerini dikkate alırsa). Kullanıldıklarında, film anlatımının belirli yönlerini
vurgulamak için gerekli geleneksel araçların bir uzantısı olarak geleneksel bir skor içinde
uygulanmışlardır, genellikle paranormal, örneğin The Sixth Sense (1999), Cue Suicide Ghost.
Bu, belki de bazı bestecilerin 'ton dışı bir dil kullanmanın izleyicinin çoğunluğunun
yabancılaşmasına yol açabileceği konusundaki inancıyla açıklanabilir. Dahası, yukarıda
belirtildiği gibi, stüdyo dönemi boyunca (1910-1950), müzik ve drama arasındaki sağlam
ilişkilere alışmış olan üreticiler isteksizce köklü değişiklikleri kabul ettiler (Kalinak’tan akt.
Walus, 2012: 196). Bu durum o zamanlar olmuştur ve halen, müziğin yaygın olarak kabul
edilen klişe uygulanmasını sınırlayan, uzun süredir devam eden, genellikle ticari olarak başarılı
filmlerin puanlarından alınan ipuçlarından inşa edilen geçici geçici müzik uygulamalarından
etkilenmiştir. Bu nedenle, belirli film türleri ve projeleri dışında, ton dışı sistemin film müziğine
uygulanması, çoğu durumda, ton dışı müzik öğelerini film müziklerine getiren bestecilerin
kişisel çıkarlarından kaynaklanmıştır. (Walus, 2012: 197-198).
Tonal olmayan müzik, korku ve bilim kurgu filmlerinde yoğun bir müzik dokusu elde
etmek ve gerilim seviyesini arttırmak için yaygın olarak kullanılır. Ekonomik faktörler de
uygulamasını zorlayabilir. Özellikle, alternatif tekniklerin kullanılması, bazı durumlarda,
geleneksel kompozisyonlardan daha kısa bir sürede müziğin kaydedilmesine izin verebilir ve
bu nedenle, kayıt oturumunu tamamlamak için gereken para miktarını potansiyel olarak
azaltabilir. (Walus, 2012: 204).
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4.BÖLÜM SORULARI
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1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

Sessiz sinemanın ilk günlerinde üretilen birçok film, yalnızca açılış ve kapanışta
müzik içeriyordu.
Müzik, sesli sinemanın ilk döneminde ekranda görünür bir kaynak olması
gerektiğine olan inanç nedeniyle, nadiren vurgulayıcı olarak kullanılıyordu, aksi
takdirde izleyiciler müziğin nereden geldiğini merak ederdi.
Bununla birlikte, zaman içinde, orijinal kompozisyonlara duyulan ihtiyaç artmıştır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

Özellikle yapımcılar, film ile iyi bir şekilde bütünleşen ve anlatımsal amaçlara
hizmet eden müziğe ihtiyaç duymamışlardır.
1930'lar ve 1940'larda, Hollywood, çoğu onlarla yüzyılın sonlarında AvusturyaAlman senfoni tarzı (yani Dmitri Tiomkin, Franz Waxman, Max Steiner, Erich
Wolfgang Korngold, Bronislau Kaper ve Miklós) hakkında bir anlayış getiren
Avrupalı bestecilere yoğunlaştı.
Gorbman, film müziğinin bilinçli bir şekilde algılanmadığını ve dolayısıyla anlatıyı
kültürel değerler ile duygusal değerlerle etkilemek için müzikal bir işaretin hemen
tanınması gerektiğini öne sürmektedir .
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I,II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Çeşitli müzik türlerinin uygulanmasına rağmen, Wagner ve Strauss'un romantik
geç tarzı, Bollywood pratiğinin bir özelliği haline geldi.

II.

Susan McClary, film müziğinde kullanılan geç romantizmin müzikal işlemlerinin
iki medyanın uyuşmazlığından etkilendiğini gözlemledi.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Ondokuzuncu yüzyıl senfonileri ve anlatı kurgusu birçok yapısal ve ideolojik
değeri paylaşıyor ve multimedya sinemadaki işbirliğini neredeyse önceden
belirlenmiş gibi gösteriyor.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
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4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

Hollywood film müziğindeki son romantik tarzın baskın olmasının nedeninin,
çeşitli motive edici ve tonel örgütlenme biçimlerinin uygulanması ve mvecut
müzikten alıntıların yer alabilmesi ve mvecut müzikten alıntıların yapılabilmesi
konusundaki esnekliği ile ilgili olduğu belirtilmiştir.
Müziğin ekran olaylarını eşleştirmede, özellikle doğrusal özellikler telaffuz
edildiğinde, daima zamansal ve yapısal esnekliği ele almaz.
Film müziğinde ton işlemleri sıklıkla uyarlanır ve çok uyarlayıcı şekillerde müziği,
film düzenlemesinin doğrusal olmayan yerleriyle bütünleştirmek için kullanılmaz.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Besteci Lucjan Kaszycki, melodinin film müziğinin etkileyici bir araç ve tematik
fikirlerin taşıyıcısı olarak en önemli bileşeni olduğunu vurgulamaktadır
Film Bestecileri, daha sonra tüm müzikal skorlar için bel kemiği haline gelen temel
tematik (melodik) materyalin geliştirilmesiyle yeni bir film prodüksiyonunda
çalışmaya başlama eğilimindedir
Wagnerian dramalarından ödünç alınan bir leitmotif tekniğinin, film skorlamada
yaygın olması şaşırtıcıdır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III

6- Film ve …. uygulamalarının gelişimi ile eş zamanlı olarak, konser müziğinin gelişiminde
de önemli değişiklikler gözlemlenebilir.
7- Özellikle, … sonra, besteciler kromatizmi artırarak özgünlük arayışında olduğu için ton
sistemi genişletilmeye ve bir kırılma noktasına kadar uzanmaya başladı.
8- Böylece, çeşitli müzik türlerinin uygulanmasına rağmen, … 'un romantik geç tarzı,
Hollywood pratiğinin bir özelliği haline geldi.
9- Aynı zamanda, … film müziğinin eklektikliği, bir miktar kısıtlı olan (yani bir filmin anlatı
ihtiyaçları ve türünden etkilenen), toner olmayan müzik de dahil olmak üzere 20. yüzyıl
konser müziğinden ödünç alınan çeşitli tekniklerin kullanılmasına izin verdi.
10- Hollywood film müziğindeki son …. tarzın baskın olmasının nedeninin, çeşitli motive
edici ve tonel örgütlenme biçimlerinin uygulanması ve mevcut müzikten alıntıların yer
alabilmesi ve mevcut müzikten alıntıların yapılabilmesi konusundaki esnekliği ile ilgili
olduğu belirtilmiştir.

4. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
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1e-2d-3e-4d-5c-6(film müziği)- 7 (1900'den)- 8 (Wagner ve Strauss) 9- (Hollywood)10 (romantik)

4.Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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4. Sesli Filmde Müzik
4.1. Sesli Sinema Dönemi
4.2. Tonal Olmayan Müzik

konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 5. TÜRK SINEMASINDA MÜZIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Türk Sinemasında Müzik
5.1. Turkiye’ deki Sessiz Sinema Donemi ve Muziğ in Kullanılışı
5.2. Turkiye’ deki Sesli Sinema Donemi ve Muziğ in Kullanılışı

konuları öğrenilecektir.

53

5.Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Türk sinemasında müzik kullanımının tarihi gelişimi nasıl olmuştur?
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5.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Kazanımın nasıl elde
Konu
Kazanım
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
5.1. Türk Sinemasında İlgili konu hakkında
kaynakçadaki ilgili
Müzik
fikir sahibi
metinlerin okunması ve
olunacaktır.
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
5.1. Türkiye’ deki
İlgili konu hakkında
kaynakçadaki ilgili
Sessiz Sinema Dönemi fikir sahibi
metinlerin okunması ve
ve Müziğin Kullanılışı
olunacaktır.
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
5.2. Türkiye’ deki Sesli İlgili konu hakkında
kaynakçadaki ilgili
Sinema Dönemi ve
fikir sahibi
metinlerin okunması ve
Müziğin Kullanılışı
olunacaktır.
konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar
Türk sinemasında müzik
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5.1. Türk Sinemasında Müzik
Alço (2011: 18) çalışmasında Pekman’a atıfla Türk sinemasında müziğin önemini
vurgular:
Sonuç olarak tarihsel süreçte; Türk sinemasında, sessiz dönemde dahi müzikal film
çekilmeye çalışılması, ilk sesli filmin bir müzikal olması, ardından gerek Muhsin
Ertuğrul döneminde, gerekse Türk sinemasının Mısır filmleri egemenliği altında
geçirdiği dönemde müzikli filmlerin ağırlık kazanması gibi göstergeler, müziğin
sinemamız içinde geleneksel olarak önemli bir ‘rolü’ olduğuna işaret etmektedir
(Pekman, 2004:47).

5.1. Türkiye’ deki Sessiz Sinema Dönemi ve Müziğin Kullanılışı
Alço (2011:8-9) tarafından da belirtildiği üzere sinema ‘ülkemize, Osmanlı
İmparatorluğu zamanında girmiştir. 1897’de Sigmund Weinberger’in Sponeck Birahanesinde
gerçekleştirdiği film gösterisi sinemanın ülkemize girişi olarak kabul edilir. Bu gösteri
esnasında müzik kullanılıp kullanılmadığı tam olarak bilinmemektedir.’
Pekman’a (2005: 23) göre:
Sinemada müzik konulu bir tarihçe çalışmasının girişinde, müziğin ses unsuruna
dayanması nedeniyle ister istemez sesli sinemanın başlangıç yıllarıyla söze başlanması
beklenebilir. Bu yüzden Türk sinemasında müziğin geçmişine bakmak için sesli Türk
filmlerinin ilk yıllarına dönmek gerekecektir. Ancak, sinemanın Türkiye’ye girdiği
yıllar gözden geçirildiğinde, Türkiye’deki sessiz sinema döneminin, tıpkı dünya
sinemasında olduğu gibi, müziksiz bir dönem olmadığı, o yıllarda Türkiye’deki
sinemanın müzikle yakın bir ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır.
Alço (2011:9) da sinemadaki müzik kullanımı ile ilgili olarak dünyaya benzerlik
olacağının altını çizmiştir:
Sinemanın ülkemize girişi ile, (1896-1897) ilk sinema salonunun açılışı arasında
yaklaşık on bir yıllık bir süre vardır ve bu süreden arta kalanlar birkaç anı ile birkaç
gazete haberidir. Sinema, gerçekte Türkiye’ye çabuk girmiş olsa da, uzun sayılabilecek
bir süre, tek bir kenti İstanbul’u hatta, hatta tek bir semti kozmopolit ve levanten
Beyoğlu’na çıkanları etkilemiştir, ilgilendirmiştir (Scognamillo,1998:20).
Filmin başlangıcı ile ilgili bu bilgiler yanında, ülkemizde film müziği tarihinin
başlangıcı ile ilgili güvenilir kaynak kesin olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla
ülkemizdeki ilk film gösterimleri sırasında dünyada olduğu gibi müzik kullanılmış
mıydı, kullanıldıysa ne tür müzikler kullanılmıştı gibi sorulara yanıt bulmak oldukça
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güçtür. Ancak yabancılar tarafından başlatıldığı için büyük olasılıkla Avrupa’daki
pratiğin aynısı Türkiye’ye de getirilmiştir (Erdoğan&Solmaz, 2005: 101).
Beyoğlu’nda sinemalar kurulduğunda müziğin ihmal edilmediği bilinmektedir.
Piyanistler genelde gayrimüslim kadınlardır. Yirmili yıllarda bir beyaz Rus olan
Valentine Taksin’in, Cine Magic’te sessiz film piyanistliği yaptığı bilinmektedir.
Sinema sarayları modası Beyoğlu’na yansımış, geniş birden fazla balkon içeren lüks
sinemaların sayısı oldukça fazladır ve elbette bu tür yerlerde orkestra olması
kaçınılmazdır.
Pekman (2005: 23) sessiz dönemde çekilen ilk konulu filmlerin müzikle ilişkisine dair
önemli bir bağlantının altını çizmiştir :
Sessiz dönemin Fuat Uzkınay’la başladığı genel kabul gören bir olgudur (Scognamillo
1998) ve ilk Türk filmlerinin de Uzkınay ve sinemayı Türkiye’ye getiren kişi olarak
bilinen Sigmund Weinberg tarafından çekildiği bilinmektedir. Bu ikilinin çektiği ilk
konulu filmler, 1916 yılında çekimine başlanıp tamamlanamayan Leblebici Horhor ve
yine 1916 yılında başlanıp 1918 yılında tamamlanan Himmel Ağa'nm İzdivacı'dır. Bu
arada Sedat Simavi’nin 1917’de çektiği iki film, Pençe ve Casus, tiyatrodan gelme
yönetmenler Ahmet Fehim (Mürebbiyem Binnaz, 1919) ve Şadi Karagözoğlu’nun
(Bican Efendi filmleri, 1921) yönettikleri filmler de ilkler arasında anılabilir, ki bu
filmlerde Fuat Uzkınay yine kameramanlığı üstlenmiştir.
İlk sessiz filmler arasında yer alan iki film, Leblebici Horhor ve Himmet Ağa’nm
İzdivacının, tiyatro eseri olarak “operet"türü içinde yer alan iki oyundan uyarlanmış
olması dikkat çekicidir. Filmlere kaynaklık eden iki operet, Tanzimat ve Meşrutiyet
dönemlerinde Ermeni tiyatro kumpanyaları tarafından sahneye konulmuş ve popüler
olmuş eserlerdir (And 1971, 1972). Dolayısı ile burada sessiz sinema döneminin ilk
örneklerinin, müzikal oyunların sinema versiyonları olması gibi ilginç bir durumla
karşılaşmaklayız.
1920’li yılların sessiz sinema döneminde ise, Türk sinemasında tek bir ismin hakimiyeti
söz konusudur: Muhsin Erıuğrul. Ertuğrul, 1922’de Türkiye’de çektiği ilk film olan
İsta bul’da Bir Facia-i Aşk\an başlayarak 193İ’deki ilk sesli Türk filmi unvanını
taşıyan İstanbul Sokaklarındaya kadar çektiği bir dizi sessiz filmle dönemin tek sinema
yapan yönetmenidir. Ertuğrul’un sessiz film döneminin hemen başlangıcında,
(İstanbul’da Bir Facia-i Aşk, Boğaziçi Esrarı ve Ateşten Gömlek film- lerini
tamamlayıp ciddi bir başarı elde ettikten sonra) daha 1923’le, Uzkınay ve Weinberg’in
başlayıp tamamlayamadığı Leblebici Horhor projesine el attığını görmekteyiz. Ancak,
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Scognamillo’nun (1998) Zahir Güvemli’den aktardığı bilgilere göre, tarihi kostümlerle
çevrilen bu film yapımcı şirket Kemal Film'e gayet pahalıya mal olmuş, özgün haliyle
filme çekilen bir tiyatro oyunu durumunda kalmış ve sessiz sinema devrindeki bu şarkılı
oyun hiç iş yapmamıştır. Onaran’dan (1981) öğrendi- ğimize göre ise, sinema
gösterimi sırasında salonda filme eşlik eden orkestra yer yer operetin özgün müziğini
çalmış olsa da bu canlı piyesin bıraktığı etkiyi yapmamıştır.
Bu noktada bir parantez açıp, sessiz sinema döneminde sinema salonlarında film
gösterimine eşlik eden bir piyanonun veya küçük bir orkestranın, hattâ bazen bir
senfoni orkestrasının bulunduğunu hatırlamalıyız. Scognamillo (1991), Cadde-i
Kebir’deki lüks sinema salonlarında piyano çalan baroneslerden, Rus ve Alman
profesörlerden müteşekkil senfoni orkestra- larından söz etmektedir. Cemal Reşit Rey,
sessiz film dönemin- de İstanbul’un her sinemasında küçük bir orkestranın ya da bir
piyanistin bulunduğunu söylemektedir. İzmir, Ankara, Bandır- ma gibi diğer
merkezlerde de sinemalarda piyanistler çalışmak- tadır (Say 2002). Dolayısı ile
Türkiye’deki sinema salonlarında da Batıdaki benzerleri gibi canlı müzik icrasının
yapıldığı ve sessiz gösterinin müzikle desteklendiği görülmektedir. O halde, daha
sessiz sinema döneminde orıaya çıkan müzik-sinema ilişkisi ve bir anlamda sinemanın
müziğe duyduğu gereksinim, Türkiye’deki sinema salonlarında da ses getirmiştir
denebilir.
Alço (2011:9-10) da Konuralp’e atıfla Osmanlı’da film müzikleri ile ilgili alaturka
müziklerinden de yararlanıldığını belirtmiştir:
İzmir’deki eski adı Milli Sinema Elhamra’da sessiz filmlerin müziklerin müzikleri
Mümtaz Uygun tarafından çalınmıştır; Cumhuriyet döneminin Ankara’sında ise, Basri
Bey adlı birinin Ulus Sineması’nda sessiz film piyanistliği yaptığı bilinmektedir. Basri
Bey aynı zamanda orkestrada flüt çalmaktadır (Konuralp, 2004:60-61).
Alaturka müzik türü kimi yerlerde film müziği materyali olarak kullanıldı gibi,
Cumhuriyet döneminde piyano ile o günlerin modası tangolar, valsler de çalınıyordu.
Tabii bunlar hep yabancı filmlere uygulanan yöntemlerdi. Bu dönemde Pençe, Casus,
Himmet Ağa’nın İzdivaçı, Mürebbiye, Binnaz, Bican Efendi gibi filmler çekilmiş fakat
bunlar için beste yapılmamıştır. Yabancı filmlere eşlik eden piyano, yerli filmlerde
yerini Türk eserlerini seslendiren alaturka orkestralara devretmiştir. 1922’ de; Yeni
Milli Sinema’ da yapılacak gösterim için hazırlanan broşürde, filme Büyük Alaturka
Salon Orkestrası’nın eşlik edeceği ve Türk eserlerinin çalınacağı yazılmıştır
(Konuralp, 2004:62-63).
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5.2. Türkiye’ deki Sesli Sinema Dönemi ve Müziğin Kullanılışı

Alço (2011: 15-16) Türk sinemasında ilk sesli filmlerin çekildiği dönemle ilgili önemli
tespitlerde bulunmuştur:
Türk sinemasında ilk sesli film ise, 1931 yılında çekilmiştir. Muhsin Ertuğrul’un çektiği
İstanbul Sokakları adlı film için, Hasan Ferit Alnar ve Hüseyin Sadettin Arel çeşitli
şarkılar, türküler ve tangolar düzenlemiştir. İlk özgün film müziğimizi kimin yaptığı
henüz netleşmemiştir. Aysel Bataklı Damın Kızı (1934) filminin müzikleri Cemal Reşit
Rey tarafından hazırlanmıştır. Ancak filmin yeniden gösteriminde işletmeciler bu
müzikleri atarak yerlerine çeşitli türküler koymuşlardır. Üstelik hazırlanan bu
müziklerin notalarının nerede olduğu belli değildir (Konuralp, 2004:64-68).
Öte yandan Türk sinemasında 1950’li yıllarla birlikte sinemanın kurumsallaşmasından
bahsetmek mümkündür ve bu durum da film müziğini de etkilemiştir (Alço, 2011:16):
1950’ler sinemayı artık sinema olarak düşünen yönetmenler olduğundan sinemacılar
dönemi olarak adlandırılabilir. Sinema kendi anlatım dilini ararken denenen ilklerden
biri de özgün film müziğidir. Nedim Otyam Türkiye’de ilk kez 1950 yılında, İstanbul’
un Fethi filmi için büyük bir orkestra ve koro kullanarak özel müzik hazırlamıştır
(Konuralp,2004:60-64-71). ‘Özgün Sinema Müziği’ artık filme uygulanmaya çalışılan
müzik değil; o filmin senaryosuyla, reji anlayışıyla, çekim özellikleriyle, oyuncularıyla
bütünleşen ‘O Film’ için bestelenmiş özgün müzik oluyordu (Otyam, 1979:13).

Sinemacılar döneminin ilk yıllarında film müziği ile uğraşan bir iki kişi görüyoruz.
Ancak bunlar özgün skorla ilgilenmeyip, filmlere folklorik bir ilgiyle, halk müziği
açısından yaklaşan Orhan Barlas, Muzaffer Sarısözen, Ruhi Su gibi müzisyenlerdir.
Ayrıca özel müzik besteleme alışkanlığı her film için yapılmamıştır. Çekilen filmlerin
çoğunluğunu yine plaklardan alınma müzikler içermekteydi (Konuralp,2004:72).
1960’lar yeni toplumsal koşullar, yeni konular, yeni yapılanma ve film müziklerinin
filmler ile birlikte niceliksel artışının olduğu yıllardır. Özon’un belirttiği gibi
‘1950’den

sonraki

dönem

her

şeyden

önce

sinema

dışı

olaylardan

etkilendi.’(Özon,1983; aktaran Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi; Cilt
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7:1886) 1960’ların hareketli ve zengin çeşitliliğinin doğasının etkileri doğal olarak
Türkiye’deki film ve film müziği yapımında da kendini gösterdi (Burlingame, 2000;
Solmaz, 1996; Meriç, 1996). Altmışlı yıllar Türkiye’sinde yeni besteciler ortaya çıkar.
Bu isimlerden ilki, Yalçın Tura’dır. İlk film müziğini Ziya Metin’ in Namus Düşmanı
filmi için yapmıştır. 1965’de Halit Refiğ’in Haremde Dört Kadın ve Metin Erksan’ın
Sevmek Zamanı filmlerinin müziklerini hazırlayan Metin Bükey’i görürüz. Moğollar
topluluğundan Cahit Berkay, pop müzik tandanslı özel beste yoluna gitmiştir. Berkay
ilk kez elektronik enstrüman kullanmış, bestelerindeki doğaçlamalı ve melodisiz
yapıları ile film müziğimize ayrı bir hava vermiştir (Konuralp,2004:72).
Alço (2011: 16-17) 80’li yıllardan sonra yeniden toparlanma sürecine giren Türk
sinemasında özgün çalışmalara rastlanmaktadır:
12 Eylül’den sonraki dönemde özgün müzik çalışanların sayısı artmışsa da üretimlerin
çoğu hala bir deneme havasındadır. Bu dönem bestecileri: Melih Kibar, Atilla
Özdemiroğlu, Zülfü Livaneli, Cem İdiz, Mehmet Soyaslan, Mehmet Duru, Timur
Selçuk, Hurşit Yenigün, Yeni Türkü, Müjdat Akgün vb. (Konuralp,2004:73).
1990’lar ve 2000’ler, Türk sinemasının yeniden popülerlik arayışı, farklı yapılanma ve
özellikle genel medya etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği yıllar olmaktadır. 1987
yılından 1996 yılına kadar Türk sineması’na 63 yeni yönetmen girmiştir. Ancak; bu
kadar yönetmenle üretilen film sayısı ve sinemanın içinde bulunduğu koşullar tezat
oluşturmaktadır (Scognamillo, 1998).
1995 yılında Tuluyhan Uğurlu, Mustafa Altıoklar’ın İstanbul Kanatlarımın Altında
adlı filmine müzik yazmıştır. Bu film için yapılan müzikler, filmle birlikte piyasaya
çıkan film müziği ve soundtrack olarak önem taşımaktadır. Bu çalışmanın ardından
1996 yılında Yavuz Turgul’ un Eşkıya filminin soundtrack albümü de çıkar. Müzikleri
Erkan Oğur yapmıştır. 2000 yılında Gani Müjde’ nin yönettiği Kahpe Bizans’ın
soundtrackı film ile birlikte seyirciye sunuldu. Mehmet Soyarslan, Uğur Dikmen ve
Serpil Barlas’ ın yine aynı yıl Engin Düzyol’un müziklerini yaptığı Zeki Ökten’in
yönettiği Güle Güle adlı filmin soundtrackı da aynı yıl satışa sunulmuştur
(Erdoğan&Solmaz, 2005:144-145).
2000 sonrası Türk sinemasında film müziklerinin önemli olduğu hatta Issız Adam
örneğinden hatırlanacağı üzere eski şarkıların ve plakların yeniden popülerleşmesinde dahi
etkili olabildiği görülmektedir.
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5.BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Sinema ülkemize, Cumhuriyet döneminde girmiştir.
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II.

III.

1897’de Sigmund Weinberger’in Sponeck Birahanesinde gerçekleştirdiği film
gösterisi sinemanın ülkemize girişi olarak kabul edilir.
Osmanlı’daki ilk gösterim esnasında müzik kullanılıp kullanılmadığı tam olarak
bilinmemektedir.’
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

Sinemanın ülkemize girişi ile, (1896-1897) ilk sinema salonunun açılışı arasında
yaklaşık on bir yıllık bir süre vardır ve bu süreden arta kalanlar birkaç anı ile
birkaç gazete haberidir.
Sinema, gerçekte Türkiye’ye çabuk girmiş olsa da, uzun sayılabilecek bir süre, tek
bir kenti Ankara’yı hatta, hatta tek bir semti kozmopolit ve Levanten Beyoğlu’na
çıkanları etkilemiştir.
Filmin başlangıcı ile ilgili bu bilgiler yanında, ülkemizde film müziği tarihinin
başlangıcı ile ilgili güvenilir kaynak kesin olarak bilinmemektedir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I,II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

Beyoğlu’nda sinemalar kurulduğunda müziğin ihmal edilmediği bilinmektedir.

II.

Piyanistler genelde gayrimüslim kadınlardır. Yirmili yıllarda bir beyaz Rus olan
Valentine Taksim’in, Cine Magic’te sessiz film piyanistliği yaptığı bilinmektedir.

III.

Sinema sarayları modası Anadolu' ya yansımış, geniş birden fazla balkon içeren
lüks sinemaların sayısı oldukça fazladır ve elbette bu tür yerlerde orkestra olması
kaçınılmazdır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Sesli dönemin Fuat Uzkınay’la başladığı genel kabul gören bir olgudur
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II.

III.

İlk Türk filmlerinin de Uzkınay ve sinemayı Türkiye’ye getiren kişi olarak bilinen
Sigmund Weinberg tarafından çekildiği bilinmektedir.
Uzkınay ve Weinberg ikilisinin çektiği ilk konulu filmler, 1916 yılında çekimine
başlanıp tamamlanamayan Leblebici Horhor ve yine 1916 yılında başlanıp 1918
yılında tamamlanan Himmel Ağa'nm İzdivacı'dır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Sessiz sinema döneminin ilk örneklerinin, müzikal oyunların sinema versiyonları
olması gibi ilginç bir durumla karşılaşmaklayız.
1960’lı yılların sessiz sinema döneminde ise, Türk sinemasında tek bir ismin
hakimiyeti söz konusudur:
Muhsin. Ertuğrul, 1922’de Türkiye’de çektiği ilk film olan İstanbul’da Bir Facia-i
Aşk'tan başlayarak 1931’deki ilk sesli Türk filmi unvanını taşıyan İstanbul
Sokaklarındaya kadar çektiği bir dizi sessiz filmle dönemin tek sinema yapan
yönetmenidir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

6-1960’lar yeni toplumsal koşullar, yeni konular, yeni yapılanma ve film müziklerinin filmler
ile birlikte … artışının olduğu yıllardır.
7-Özon’un belirttiği gibi ‘1950’den sonraki dönem her şeyden önce … olaylardan etkilendi.
8- Sinemada müzik konulu bir tarihçe çalışmasının girişinde, müziğin ses unsuruna
dayanması nedeniyle ister istemez …sinemanın başlangıç yıllarıyla söze başlanması
beklenebilir
9- , Yalçın Tura’dır ilk film müziğini Ziya Metin’ in … filmi için yapmıştır.
10-1965’de …. ’in Haremde Dört Kadın ve Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı filmlerinin
müziklerini hazırlayan Metin Bükey’i görürüz.

5. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1e-2d-3c-4e-5e-6(niceliksel)-7 (sinema dışı)-8 (sesli)-9 (Namus Düşmanı)10(Halit Refiğ)

63

64

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özet
Bu bölümde
5.1. Türk Sinemasında Müzik
5.1. Türkiye’ deki Sessiz Sinema Dönemi ve Müziğin Kullanılışı
5.2. Türkiye’ deki Sesli Sinema Dönemi ve Müziğin Kullanılışı

konularına giriş yapılmıştır.

65

BÖLÜM 6 MÜZİKAL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Müzikal Türü ve Tarihsel Gelişimi
6.2. Müzikallerin Yapıları
6.3. Müzikallerin Söylemleri
konuları öğrenilecektir.

6.Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Müzikal türünün sinema endüstrisindeki konumu nedir?

6.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
Kazanım
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
6.1. Müzikal Türü ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki ilgili
Tarihsel Gelişimi
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
6.2. Müzikallerin
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki ilgili
Yapıları
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
6.3. Müzikallerin
sahibi olunacaktır.
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6. MÜZİKAL
6.1. Müzikal Türü ve Tarihsel Gelişimi
Müzikal, başlangıçta büyük ölçüde diegetik1 müzikli filmlerin tümünü kapsayan bir tür
olarak algılanmıştır. Avrupa’da müzikaller her ülkenin kendi sanatından beslenmiştir:
Almanya’da opera ve Brecht, Fransa’da avangard motifler, İngiltere’de bale gibi. Jamaika’da
reggeadan beslenen bir müzikli film geleneği oluşmuştur. Mısır da yerli bir müzikal türü
yaratmıştır (Altman, 2008: 342). Çok dilli bir ülke olan ve bazı bölgelerde insanların konuşulan
diğer dillere tepkili oldukları Hindistan’da anlatıda müzik ve dans kullanmak sesli filmin
gelişinden itibaren sosyo-ekonomik bir zorunluluk olmuştur (Konuralp, 2004: 51-53).
Müziği kahramanların ürettiği (diegetik müzik barındıran) filmler müzikal filmler
olmakla birlikte, “müzikal” terimi daha sınırlı bir film türünü karşılar. Bahsedilen bu tür,
müziğin yanı sıra, “bu müzikle bağlantılı toplumsal yapıları, karakter tiplerini, ortak bir örgü
kalıpları konfigürasyonunu içeren filmler”i tanımlar. “Buradaki dar anlamıyla müzikal,
uluslararası bir tür değil Hollywood sinema endüstrisinin en karakteristik eserlerinden biridir.
” (Altman, 2008: 342).
Müzikal türü, tıpkı Western türü gibi Hollywood’ın tipik türlerindendir fakat Western
türünden farklı olarak, Avrupa –özellikle Avusturya- kökenli operet ve Amerika kökenli vodvil
ve müzikhol türlerinden türeyen melez bir türdür. 1927 yılında Alan Crosland’ın yönettiği The
Jazz Singer ilk diyaloglu film olarak kabul edilse de, 1929 yılında Harry Beaumont’un yönettiği
The Broadway Melody konuşmalı, şarkılı, danslı ilk müzikal olarak kabul edilmiştir (Hayward,
2010: 268).
Müzikal türünün çıkışında döneme damgasını vuran iki olgu belirleyici olmuştur: Sesli
Sinema ve 1929 Ekonomik Buhranı. Sesli filmle birlikte sinemanın başlangıç yıllarındaki patent
mücadelesine, dil engeli de eklenmiştir. Hollywood açısından başta Avrupa’dakiler olmak üzere
İngilizce konuşulmayan bölgelerde etkin olmak da önemlidir. Sessiz film döneminde bu ülkeler
Amerikan filmlerini izlerken, sesli film dönemiyle birlikte, dil bölgeleri oluşmuştur.
Hollywood’un bu durum karşısındaki çözümlerinden biri de diyaloglu filmler yerine diyaloga
dayanmayan ve böylece izleyicinin dil tercihinin belirleyici olmadığı müzikal filmlerin

1

Sözen (2013: 2014) çalışmasında diegetik ses ve non-diegetik ses tanımlarının üstünde durur: “Sinemada ses
tasarımı tanımlanmasında iki önemli kavram vardır. Bunlar ‘digetik ses (actual sound)’ ve ‘non-diegetik ses
(commentary sound) kavramlarıdır. Diegetik ses, kaynağı öykü evreni içinde olan sestir. Karakterler
tarafından söylenen sözcükler, öykü içindeki nesnelerden çıkan sesler ve öykü mekânındaki radyo, teyp veya
enstrümanlardan çıkan melodiler gibi sesler ‘diegetik ses’ olarak tanımlanırlar. Diegetik sesler, kaynağın
çerçeve içinde ya da dışında olmasına bağlı olarak ‘görüntü-içi/ on-screen voice’ ya da ‘görüntü-dışı/offscreen voice’ sesler olarak ayrımlanır (Raskin, 1992: 6). Kaynağı öykü evreninin dışında olan sesler ise
‘non-diegetik ses’ olarak tanımlanmaktadır (Sexton, 2007). Öyküyü yorumlayan anlatıcılar, dramatik etki
yaratmak için kullanılan ses efektleri ve filmin duygu boyutunu güçlendirmek için eklenen müzik, en yaygın
non-diegetik ses kullanımlarıdır. ”
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üretilmesidir (Dibbets, 2008: 251-252). Öte yandan Büyük Buhran başta Amerika olmak üzere
neredeyse bütün dünyayı böylece sinema endüstrisini etkilemiştir. Dış pazar sorunlarına ek
olarak 1930 yılından sonra izleyici talebinde ve sektörün kendi finansal yapısında dramatik bir
düşüş olmuştur. Yine de Büyük Buhran zamanında bile izleyicinin sinemaya olan ilgisinin
tükenmediğini belirten araştırmacılar vardır (Staples, 1973: 5). Ekonomik durumdan
kaynaklanan ve endüstriyi derinden etkileyen bu durum filmlerin içeriklerini de etkilemiştir. Bu
süreçteki filmler 1930-1933 yılları arasındaki şehirle ilgili filmler ve müzikaller; 1933-1939
yılları arasındaki yeniden toparlanma süreci ile ilgili filmlerdir. Şehirle ilgili olan filmlerin
içerisinde suçun sorgulandığı Gangster filmleri ve sokak kadınları filmleri dikkat çekmektedir
(Bergman, 1992). Bahsedilen dönemde sinema endüstrisinin kurtarıcısı müzikallerdir.
Müzikaller bu dönemde sadece diyalogdan yorgun düşmüş izleyicinin talebine bağlı olarak
artmamış, müziği satmak amacı da taşımıştır. Bahsedilen dönemde, üç aylık süre içinde, filmden
bağımsız olarak, sadece şarkıların bir filmin 30. 000 kopyasının satılmasını sağlayacağı
düşünülmektedir. Bununla birlikte ilk dönem talebinin aşırı şekilde karşılanması bu kez ters
tepmiştir, sonuç olarak 1930 yılında 70 filmin üstüne çıkan müzikal film üretim seviyesi
1932‘de 15 filme düşmüştür (Balio, 1995: 211). Müzikaller endüstrideki iddialı yapımlardır, bu
nedenle yenilikler de müzikallerde kullanılmışlardır. Örneğin renk kullanımı başlangıçta
yalnızca “seçkin bir konulu film grubu için, esas olarak tarihsel epikler ve masraflı müzikaller
için” tercih edilmiştir (Gomery, 2008: 505). Öte yandan müzikaller, 1933 yılına dek, bir film
türü olmaktan daha çok, filmin müzik içerdiğini belirtmek için bir sıfat özelliği taşımıştır. 1933
yılına gelindiğinde ise Hollywood bu türü ekonomik gerekçelerle yeniden üretmiştir. İkinci
Dünya Savaşı sonrasında da sürecek bu yaklaşımla, genellikle iki âşık etrafında kurgulanan
öykü mutlu sonla bitmiş, böylece izleyiciye sistemin sürdürülebileceği, her şeyin iyiye
evrileceği mesajını iletilmiştir (Altman, 2008: 345-348).
Bu dönem için sinema endüstrisi için önemli bir kurtuluş olan müzikal filmler, dış
pazarlarda daralan ithalatı sürdürülebilir kılmışlardır. Bunun yanı sıra, 1929 yılında Amerikan
Borsası Wall Street‘in çökmesiyle başlayan ve Büyük Buhran olarak tanımlanan ekonomik
krizin, toplum üstünde yarattığı olumsuz hava sonucu izleyicilerin mutlu hikâyelere ve
eğlenceye yönelik taleplerini karşılamışlardır. Stüdyo sisteminin dağılmasıyla diğer büyük
bütçeli türler gibi etkisi ve yaygınlığı azalan müzikal için 1945-1960 yılları arasındaki
iyimserlik dönemi yeni bir altın çağ olmuştur. Sinemada ses yeniliğiyle ortaya çıkan, renk
yeniliğiyle güçlenen bu tür, bir diğer teknolojik yenilik olan televizyon olgusundan olumsuz
etkilenmiştir (Dansel, 1994: 462).
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6.2. Müzikallerin Yapıları
“Film türlerinin birbiriyle karışması sonucunda birkaç film türünün özelliklerini taşıyan
melez türler ortaya çıkmıştır” (Neal’den akt. Sağkan, 2010: 3). Özkoçak (2015: 215-216) da,
müzikal komedi, sahne arkası müzikali, bütünleşmiş müzikal, müzikal drama ve modern
müzikalleri müzikal türleri olarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmadaki müzikal komediler ve
müzikal dramalar Neal’in bahsettiği melez türlere örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan
stüdyo sisteminin dağılması ile tüm dünyada yönetmenlerin filmler üstündeki kontrollerinin ve
türler arası geçişkenliğin arttığı da göz önünde tutulmalıdır. Müzikal filmler açısından
belirtilmesi gereken bir diğer husus da müzikal filmler ile şarkılı filmler arasındaki anlam
kaymasıdır.
Mueller’e göre “filmde, müzik, şarkı ve/veya dans başladığında olay örgüsü kesintiye
uğruyorsa, bu filmler müzikal film olarak adlandırılamaz” (Mueller’den akt. Sağkan, 2010: 18).
“Mueller’in bahsettiği gibi, sadece konuyu kesintiye uğratan müzikli, şarkılı ve danslı
parçalardan oluşan filmler müzikal film değil, şarkılı film olabilir ya da başka tür bir filmin
içerisinde yer alabilir.” (Sağkan, 2010: 18).
Mueller’e göre bir filmde müziklerin nasıl kullanıldığı o filmin müzikal olup
olmayacağını belirler, Mueller bu bağlamda altı kullanım biçimi tanımlar ve belirttiği ilk iki
kullanım biçiminin bir filmin müzikal türü içinde konumlandırılması için yeterli olmadığını
belirtir. Bu altı biçim (Mueller’den akt. Sağkan, 2010: 19):
1. Olay örgüsüyle ilgisiz müzikal parçalar
2. Filmin ruhuna ve olay örgüsüne katkı sağlayan müzikal parçalar
3. Varlığı olay örgüsüyle ilgili, içeriği ilgisiz olan müzikal parçalar
4. Olay örgüsünü güçlendiren ama geliştirmeyen müzikal parçalar
5. Olay örgüsünü içerikleriyle değil ama varlıklarıyla geliştiren müzikal parçalar
6. Olay örgüsünü içerikleriyle geliştiren parçalar
Öte yandan Altman ise 1930’lu yılların ortalarında müzikal türü için ortak özellik gösteren
dört genel semantik ve sözdizimsel kalıp tanımlanabileceğini belirtir (Altman, 2008: 347):
1. Format: Anlatı. Müzik ve dans parçaları bir öykü çerçevesinde ilişkilendirilir.
2. Karakterler: Topluluğun içindeki romantik çiftler. Shirley Temple filmlerinde ya da
canlandırma müzikallerde bile oynaşan bir çift ve çiftin etrafını saran topluluk,
romantik komedi yaklaşımı için zorunludur.
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3. Oyunculuk: Ritmik hareketler ile gerçekçiliğin bileşimi. Her iki uç –doğrudan
gerçekçilik ve saf ritm- her ikisinin karakteristik kaynaşmasını oluşturacak şekilde
sunulmalıdır.
4. Ses: Diegetik müzik ile diyaloğun karışımı. Diegetik müzik ya da dans olmadan müzikal
olamaz. Tersinden bakılırsa Jackues Demy’nin Les Parapluies de Cherbourg’u (1964)
gibi tamamen müzikle yüklü olan filmler (Brecht’in ifadesiyle) ciddi konuşma
dünyasından romansın müzikal dünyasına geçmeyi başaramazlar.

Müzikal olduğu hakkında fikir birliğine varılan filmler de alt-türlere ayrılmaktadır. Bu
alt-türler çeşitli kıstaslara göre belirlenebilir. Hollywood için müzikallerin en parlak olduğu
dönem stüdyo üretiminin yaygın olduğu ve stüdyoların da birbirlerinden farklılaştıkları
dönemdir. Bu farklılaşma müzikallere de yansımıştır. Belirli yönetmenler, üretim grubu ve
yıldızlarla çalışan stüdyolar belirli alt-türlerde üretim yapmışlardır. Paramount, Avrupa
operetlerinde; Warner Bros., gerçekçi kentsel mekânlarda geçen kulis örgülerinde; RKO,
komedi türünde; FOX, sarışın yıldızların oynadıkları bölgesel müzikallerde; MGM ise karmaşık
koreografi içeren, büyük bütçeli müzikallerde uzmanlaşmışlardır. Bu yaklaşım stüdyolar
arasındaki benzerlikleri ve etkileşimleri gizleyebilir. Öte yandan müzikallerde dönemin en
önemli yönetmenleri çalışsa da, auteurin yorumundan öte müzikaller koreografi, dans ve müzik
performansı açısından öne çıkan yapımlar oldukları için bu dönem üretilen müzikalleri
yönetmenlerine bağlı olarak sınıflandırmak anlamlı gözükmemektedir. Müzikaller için bir başka
ayrım da –ki bu ayrım sadece Hollywood için değil bütün sinemalar için tekrarlanabilir- eserin
kaynağıdır. Burada gözetilen eserin özgün ya da uyarlama olmasıdır. Hollywood için
düşünüldüğünde, Hollywood için özgün olarak üretilen müzikallerin yanı sıra Broadway sahne
oyunlarından uyarlamalar da müzikaller arasında önemli bir yer tutmaktadır. Tür için bir başka
sınıflandırma da müzikalin izleyici kitlesine bağlı olarak yapılabilir. 1930’lu yıllardan sonra
homojen sinema izleyicisi yerine karmaşık ve farklılaşmış bir izleyici kitlesi hedeflenmiştir. Bu
bağlamda karakterlerin yaşı, müzikal üslûp ve romansın rolü gibi ölçütlere bağlı olarak
müzikaller, çocuk, genç veya yetişkin izleyici grupları ile de farklılaşmaktadırlar (Altman, 2008:
348-349).
Dansel’e göre, “Senaryo; müzikal filmlerin kör noktasıdır, çünkü bu filmler
müzikhollere özenmekten bir türlü kurtulamaz. ” Bununla birlikte mutlu son hikâye açısından
zorunluluktur. Bütün film boyunca aksi yönde ilerlese de âşıklar muhakkak kavuşur. Senaryo
açısından görülen kısırlık türün sahneleme açısından tiyatro sahnesindekinden özgür olması ve
hatadan münezzeh olmasından ötürü anlatının bütününde telafi edilir (Dansel, 1994: 463).
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6.3. Müzikallerin Söylemleri
“Müzikal filmlerde kadın-erkek ilişkisi tam bir uyumu simgeler. ” Bununla birlikte
dönemin filmlerinde oyuncunun ön planda olmasına ek olarak müzikallerde “yıldızlar her
şeyden önce hoplayıp sıçrayan, şarkı söyleyen ve sürekli gülümseyen genç vücutlardır”
(Dansel, 1994: 462). Dancer in the Dark (Lars von Trier, 2000) ya da Hair (Milos Forman,
1979) gibi istisnalar dışında, müzikaller –kültür endüstrisi ürünleri olarak- eğlence aracılığıyla
her şeyin sistem içinde düzeleceğine dair ütopyayı yayarlar. Dyer’e göre bu ütopya zenginlik,
kuvvet, enerji, saydamlık ve birliktelik olmak üzere beş hassasiyetten beslenir. Öte yandan
bütün bu sayılanlar evlilik, toplumsal cinsiyetin sabitliği ve kapitalizmin nimetleri gibi türün
ideolojik stratejileri ile de ilişkilidir (Hayward, 2010: 274; 280). Senaryo açısından benzer bir
örgüyü sürdürseler de müzikaller için bir başka sınıflandırma da sözdizimsel sorunların
çözümlenişiyle ortaya çıkmıştır. Bu sınıflandırmada üç alt tür bulunmaktadır (Altman, 2008:
349):
“Peri masalı müzikali. Gezi filmi tarzında ele alınan uzak aristokratik
mekânlarda (sarayla, sayfiye yerleri, gösterişli oteller, gemiler) geçen peri masalı
müzikali, romantik çiftleşme sürecinde düzen restorasyonunu, imgesel bir krallıktaki
düzen restorasyonuna paralel (ve sık sık nedensel olarak bağlantılı) hale getirir. Yol
gösterici metafor şudur: Evlenmek yönetmektir.
Şov müzikali. Manhattan merkezli, modern, orta sınıf tiyatro ve yayıncılık
dünyasına yerleştirilen şov müzikali, çiftin oluşumunu bir şovun (rutin vodvil, Broadway
oyunu, Hollywood filmi, moda dergisi, konser) yaratılmasıyla bütünleşir. Yol gösterici
metafor şudur: Evlenmek yaratmaktır.
Halk müzikali. Küçük kasabalardan sınır bölgelerine dek geçmişin
Amerika’sında yerleştirilen halk müzikali, iki ayrı bireyi tek bir çift biçiminde
bütünleştirmesi, bütün grubun birbiri ve geçim kaynakları olan toprakla ilişkisinin
habercisidir. Yol gösterici metafor şudur: Evlenmek cemaattir. ”
Altman’ın çalışmasındaki evlilik odaklı yapıyı yeniden kuran McFadden (2008: 681) de
bu filmlerdeki çözümün evlilik olmasının nedeninin toplumsal cinsiyete dair bir krizden
kaynaklandığını belirtir. 1929’daki Büyük Buhran ve iş gücündeki cinsiyete dönük ayrımın
çökmesi sonucu işsizlikle sarsılan erkek kimliğinin yeniden egemen olması ve çalışan kadın
kimliğinden vazgeçilmesi için evliliğin öne çıkarıldığını iddia eder. Öte yandan filmlerde emek
ve sermaye arasındaki sınıfsal çatışmaların da kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet
çatışmaları ile ilişkilendirilebileceğini savunur. Kırel de ana akım müzikal filmlerin popüler
kültür ve ideolojik söylem ile ilişkisinin altını çizer (Kırel, 2011: 269):
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“Müzikalin temaları ile popüler sinema içinde önemsenmesi gereken ve ideolojik
özellikleri açısından tartışılması gereken bir başka tür olduğu unutulmamalıdır. Neşe,
keyif, eğlencenin ön planda olduğu bu anlatının ilettiği söylem üzerinde durulmalıdır.
Müzikaller, hem popüler kültürde sebepsiz bir pozitif algı ve “neşenin üretilmesi”ne
katkıda bulunan, hem de “dayanışma” ve “birlikte hareket etme” gibi özellikle
kalabalık dans sahnelerinde sinematografik olarak karşılık bulan anlamlar üreten
filmlerdir.”
Müzikallerin Amerikan popüler kültürünün yaratımı açısından öneminin kavranması
müzikal türünün ortaya çıkışı ile beraber gerçekleşmiştir. Popüler kültürün diğer tüm ürünleri
gibi müzikallerde de çağdaş değerler ve kaygılara yer verilirken daha uzun soluklu bir etki
olarak kolektif ve ulusal kimlik yaratımı açısından da rol oynamıştır. Öte yandan çoğu zaman
müzikallerde alt gruplara; etnik ve ırksal azınlıklara ait kimliklere dair stereotipilerin yeniden
üretildiği belirtilmelidir. (Pao, 2011: 35-57; Griffin, 2002: 21). Değinilmesi gereken bir diğer
husus ise bu bakış açısıyla üretilen filmlerin yeniden üretim versiyonlarında bahsedilen
stereotip yaratımın seyrelebildiği ya da orijinal versiyonunda olmayan bir hale dönüşebildiğidir
(Pao, 2011: 35-57). Sinema filmlerinin yeniden üretimlerinin çeşitli nedenleri olsa da orijinal
eserden farklı bir dönemde yapılmaları farklı bakış açılarını taşımalarını olanaklı kılmaktadır.
Bazı yeniden üretimlerde ana olay örgüsü, bazı yeniden üretimlerde ise sadece eser adı aynı
kalmaktadır. Her iki olasılıkta da yeniden üretilen müzikal filmlerde orijinal eserdeki erkek
egemen bakışın yerine feminist bakışın kurulduğu örnekler bulunmaktadır (Fischer, 1989: 713). Bu açıdan bakıldığında popüler kültür öğesi ve egemen söylemin taşıyıcısı olan
müzikallerin karşıt kültür üretiminde de bir ölçüde etkili olduğunu düşünmek imkân
dâhilindedir.
Bütün sınıflandırmalar göz önünde tutulduğunda müzikaller açısından söylemsel olarak
iki temel sınıflandırmadan bahsedilebilir: Popüler kültürü ve egemen söylemi yeniden üreten
müzikaller ya da karşıt kültür üreten müzikaller.

74

6. BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.
III.

Müzikal, başlangıçta büyük ölçüde diegetik müzikli filmlerin tümünü kapsayan bir
tür olarak algılanmıştır.
Avrupa’da müzikaller farklı ülkelerin sanatından beslenmiştir.
Almanya’da opera ve Brecht, Fransa’da avangard motifler, İngiltere’de bale gibi.
Jamaika’da reggeadan beslenen bir müzikli film geleneği oluşmuştur.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Tek dilli bir ülke olan ve bazı bölgelerde insanların konuşulan diğer dillere tepkili
oldukları Hindistan’da anlatıda müzik ve dans kullanmak sesli filmin gelişinden
itibaren sosyo-ekonomik bir zorunluluk olmuştur.

II.

Müziği kahramanların ürettiği (diegetik müzik barındıran) filmler müzikal filmler
olmakla birlikte, “müzikal” terimi daha sınırlı bir film türünü karşılar.

III.

Müzikal türü, müziğin yanı sıra, “bu müzikle bağlantılı toplumsal yapıları,
karakter tiplerini, ortak bir örgü kalıpları konfigürasyonunu içeren filmler”i
tanımlar.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Sesli Sinema ve 1929 Ekonomik Buhranı döneminde sesli filmle birlikte
sinemanın başlangıç yıllarındaki patent mücadelesine, dil engeli de eklenmiştir.

II.

Hollywood açısından başta Avrupa’dakiler olmak üzere İngilizce konuşulmayan
bölgelerde etkin olmak da önemli değildir.

III.

a)
b)
c)
d)

Sessiz film döneminde bu ülkeler Amerikan filmlerini izlerken, sesli film
dönemiyle birlikte, dil bölgeleri oluşmuştur.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
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e)

I ve III

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Hollywood’un bu durum karşısındaki çözümlerinden biri de diyaloglu filmler
yerine diyaloga dayanmayan ve böylece izleyicinin dil tercihinin belirleyici
olmadığı müzikal filmlerin üretilmesidir.

II.

Büyük Buhran başta Amerika olmak üzere neredeyse bütün dünyayı böylece
sinema endüstrisini etkilemiştir.

III.

Dış pazar sorunlarına ek olarak 1930 yılından sonra izleyici talebinde ve sektörün
kendi finansal yapısında çıkış olmuştur.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.

Büyük Buhran zamanında bile izleyicinin sinemaya olan ilgisinin tükenmediğini
belirten araştırmacılar vardır.
Ekonomik durumdan kaynaklanan ve endüstriyi derinden etkileyen durum
filmlerin içeriklerini de etkilememiştir.

Büyük Buhran sürecindeki filmler 1930-1933 yılları arasındaki şehirle ilgili filmler
ve müzikaller; 1933-1939 yılları arasındaki yeniden toparlanma süreci ile ilgili
filmlerdir.
a)
Yalnız I
b)
Yalnız II
c)
Yalnız III
d)
I ve II
e)
I ,II ve III
6- Müzikallerin Amerikan ... kültürünün yaratımı açısından öneminin kavranması müzikal
türünün ortaya çıkışı ile beraber gerçekleşmiştir.
7-Popüler kültürün diğer tüm ürünleri gibi müzikallerde de çağdaş değerler ve kaygılara yer
verilirken daha uzun soluklu bir etki olarak kolektif ve ... kimlik yaratımı açısından da rol
oynamıştır.
8-Öte yandan çoğu zaman müzikallerde alt gruplara; etnik ve ırksal azınlıklara ait kimliklere
dair ... yeniden üretildiği belirtilmelidir.
9-Sinema filmlerinin ... üretimlerinin çeşitli nedenleri olsa da orijinal eserden farklı bir
dönemde yapılmaları farklı bakış açılarını taşımalarını olanaklı kılmaktadır.
10-Bazı yeniden üretimlerde ana olay örgüsü, bazı yeniden üretimlerde ise sadece ... aynı
kalmaktadır.
III.
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6. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1b-2e-3e-4d-5b-6(popüler)-7(ulusal)-8(stereotipilerin) -9 (yeniden)-10(eser adı)

77

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
6.1. Müzikal Türü ve Tarihsel Gelişimi
6.2. Müzikallerin Yapıları
6.3. Müzikallerin Söylemleri

konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 7 TÜRK SINEMASINDA MISIR FILMLERI VE
MÜZIKALLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Türk Sinemasında Mısır Filmleri ve Müzikaller
7.1. Türk Sinemasında Mısır Filmleri
7.2. Türk Sinemasında Müzikaller
7.2.1. Ezel Akay Müzikalleri ile İlgili Değerlendirme
konuları öğrenilecektir.
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7. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türk sinemasında Mısır filmlerinin etkisi nasıl olmuştur?
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7.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanım

7. Türk Sinemasında
Mısır Filmleri ve
Müzikaller

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

7.1. Türk Sinemasında
Mısır Filmleri

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

7.2. Türk Sinemasında
Müzikaller

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

7.2.1. Ezel Akay
Müzikalleri ile İlgili
Değerlendirme

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Anahtar Kavramlar

Mısır Filmleri
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Kazanımın nasil elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

7. Türk Sinemasında Mısır Filmleri ve Müzikaller
7.1. Türk Sinemasında Mısır Filmleri
1939'dan sonraki dönem İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemdir; Türkiye her ne
kadar savaşın sonuna kadar tarafsız kalmayı başarsa da, ekonomik sorunları bertaraf
edememiştir. Bu durum sinema üstünde de etkilerini göstermiştir. Bu durumu değerlendiren
Nijat Özön, savaşın vergi indirimi sayesinde yakalanabilecek atağı engellendiğini belirtir.
Savaş koşullarının etkisi sinemada da kendini göstermekte gecikmedi: Tiyatrocular
döneminin sonunda yurdumuzda sinema endüstrisi yeni bir atılışa hazırlanıyordu -1938'de
sinema ve filmlerden alınan vergilerde büyük ölçüde indirim yapılmıştı-, fakat savaş bu atılışı
önledi. (Özön, 1966:8)
Yerli üretimdeki artışa ket vuran savaşın bir başka etkisi de ithal filmlerin kökenindeki
değişimdir; Amerikan ve Mısır filmleri, Avrupa kökenli filmlerin yerine ikame edilmiştir.
“Avrupa yoluyla gelemeyen Amerikan filmlerini, güneyden dolaşarak Mısır üzerinden
Türkiye'ye getirilmesi” de savaşın Endüstrisi açısından önemli etkilerinden biridir, zira
“Amerikan filmleri Kahire üzerinden gelirken birlikte gelen Mısır filmleri de Türkiye'de çok
sevilmiştir.” Bu gelişmeler “tiyatronun etkisinden daha yeni kurtulmuş olan Türk filmlerinin
dili melodram ögelerinin akınına uğramıştır.” (Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, s.
40.) Mısır filmlerinin sayısındaki artış dikkat çekicidir:
Savaşın bır başka etkisi, yurdumuza gelen yabancı filmlerde kendini gösterdi. Kapanan
Avrupa pazarlarının, savaş propagandası tehlikesinin etkisiyle Türkiye'ye tarafsız,
Amerikan Birleşik Devletleri'nin, bir de hem tarafsız, hem de Doğulu Mısır'ın filmleri
akın etti. 1938-1944 yılları arasında çevrilen yerli filmlerin sayısı ile aynı dönemde
gelen Mısır filmlerinin sayısı birbirine eşittir. (Özön, Türk Sinemasına Eleştirmeli Bir
Bakış, Yeni Sinema Sayı, s. 8.)
Bunun sonucu olarak Mısır filmlerinin ticari başarısı Türk Sinemasının anlatı yapısını
da etkileyecek, melodramlar Yeşilçam'ın şekillenmesinde önemli bir yer tutacaktır. Öte yandan
Mısır Sineması'nın mı Yeşilçam'ı etkilediği (arzın talebi belirlediği), yoksa zaten Yeşilçam'ın
izleyicisi olacak kitlenin ilk kez 1938'de yoğun olarak görmeye başladıkları Mısır sinemasına
yönelik beğenilerinin mi film ithalatını sürekli kıldığı (talebin arzı belirlediği) üstünde
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düşünülmesi gereken bir konudur. Bununla birlikte, Türk izleyicisinin Mısır sinemasına yönelik
bu beğenisi ile ilgili Nijat Özön’ün yorumu dikkat çekicidir:
Bu Mısır filmlerinin gerek seyirciler, gerek sinemacılar üzerindeki etkisi büyüktür.
Anlayış bakımından “tiyatrocular”ın filmlerinden zerrece başkalığı olmıyan Mısır
filmleri -böyle bir başkalık olmasına imkân yoktu, çünkü Mısır sineması Türkiye’den
giden bir “tiyatrocu”nun, Vedat Örfi Bengü’nün attığı temeller üzerine kurulmuştumalzeme ve teknik yönden o zamanki yerli filmlerden hiç olmazsa bir parmak
üzerindeydi. Bundan dolayı bu filmler “tiyatrocular”ın kötü etkisini pekiştirdi,
seyircinin de sinemacının da beğenisinin bozulmasında büyük bir rol oynadı. . (Özön,
Türk Sinemasına Eleştirmeli Bir Bakış, Yeni Sinema Sayı, s. 8.)
Nebat Yağız’ın (2015:91) da belirttiği üzere;
Türk seyircisi şarkılı türkülü ağır melodramlı, kısa zamanda çekilmiş Mısır filmlerini
çok tutmuştur. Bu filmler Türkiye’de seyircinin sinemaya gitme alışkanlığının
artmasında, sinemanın yaygınlaşmasında, popüler bir yerli sinemanın doğmasında çok
etkili olmuştur. Türkiye’ye getirilen Mısır filmlerine Türkçe dublaj yapılması ve
yerlileştirilmesi halkın ilgisini arttıran en önemli nedenlerdendir.

7.2. Türk Sinemasında Müzikaller
Alço (2013: 148) Türk sinemasında müziğin Türk sinemasının başlangıcından beri
önemli olduğunu belirtir: “Türk sinemasında, sessiz dönemde dahi müzikal film çekilmeye
çalışılması, ilk sesli filmin bir müzikal olması ve günümüze kadar müzikli filmlerin ağırlık
kazanması gibi göstergeler, müziğin sinemamız içinde geleneksel olarak önemli bir ‘rolü’
olduğuna işaret etmektedir. ” Öte yandan müzik açısından bahsedilen önemin müzikal türü
özelinde de olduğunu öne sürmek güçtür. Türk sinema tarihi incelendiğinde, ilk müzikallerin
Muhsin Ertuğrul’a ait operet uyarlamalar olduğu görülmektedir. 1923 yılında Leblebici Horhor
Ağa filminin gösteriminde, aynı oyunda çalan orkestra tarafından müzikler yapılmıştır. Bu
dönem Batı’daki müzikal olgusunun, Doğu’dan gelen melodramla birleştiği ve ortaya çıkan
filmlerin ilerleyen dönemde Arabesk filmlere dönüştüğü de iddia edilmektedir. İkinci Dünya
Savaşı ile birlikte gelen Mısır filmleri yeniden skorlanarak gösterime sunulmuştur. (Konuralp,
2004: 65-73).
Türk Sineması açısından Muhsin Ertuğrul’un müzikallerini ve Mısır filmlerini izleyen
dönemde, köy filmleri için genellikle folklorik eserler kullanılmıştır. Bununla birlikte Sami
Ayanoğlu’nun yönettiği Beklenen Şarkı (1953) adlı film hem Zeki Müren’in yıldızlaşma
sürecinde önemli bir kilometre taşı olmuş hem de bu durumu şablon haline getirmiştir. Müzik
endüstrisi kendi tanıtımını sinema sayesinde yapmaya başlamıştır. Fakat müzikaldeki mantığın
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tersine şarkılar filmler için değil, filmler şarkılar ve 1970’’ten sonra şarkıcılar için
üretilmişlerdir (Scognamillo, 2010: 114; Konuralp, 2004: 69-73; Pekman, 2013). Bu duruma
değinen Yılmaz, Evren’in sözlerini aktarır.
“Plak/kaset dünyasında belirli bir satış, rakamının üzerine çıkan her sanatçı,
şarkıcılığın yanı sıra sinema oyunculuğuna da başladı. Böylece sinema ile plak/kaset
dünyası, sinema tarihimizde görülmemiş, bir biçimde birbirinden habersiz bir ortaklık
kurarak işbirliğine yöneldi. Öyle ki, filmlerin tutması için plak/kasetlerin satması,
plak/kasetlerin satması için de filmlerin yapılması her iki meslek grubu için
vazgeçilmez kıstas sayıldı” (Evren’den akt. Yılmaz, 2009: 11).
Yeşilçam’ın parlak döneminde kendi sesiyle şarkı söyleyemeyen, dans edemeyen ve
oynayamayan yıldızların yerini, izleyen dönemde Arabesk şarkıcılarının filmlerde eklektik
biçimde şarkı söylemeleri almıştır (Esen, 2000: 153-158). Bu durumda belirleyicilerden biri de
tek kanallı dönemdeki yayın politikasıdır. Kamu yayıncılığının kapıları arabesk müzik için
kapalıdır ve özel radyo ve televizyon kanalların yayın hayatına başlamalarına değin arabesk
müzik için görsel aktarım ve kitleselleşmenin tek mecrası sinemadır. Arabesk müzik için
1990’lardaki yayın serbestisi ile birlikte, arabesk müzik yayılmak için kendine yeni mecralar
bulur ve böylece sinema salonlarındaki varlıkları belirsizleşir (Pekman, 2013). Öte yandan
bahsedilen filmlerin çoğu aslında müzikal filmler değil şarkılı filmlerdir. İzleyici bahsedilen
filmlere yoğun ilgi göstermiştir. Bu ilginin sebeplerinden biri de filmlerin halk hikâyeleri ile
ortaklıklar göstermesi olabilir. 1960’lı ve 1970’li yıllardaki müzikli filmlerin halk
hikâyelerindeki motifler açısından incelendiği çalışmasında Yılmaz da örneklem olarak
belirlediği filmlerle halk hikâyelerindeki motifler arasındaki ortaklıkları belirtmiştir (Yılmaz,
2009: 121):
“İnceleme kapsamındaki filmlerde başrolü oynayan sanatçılar bir nevi eski
zaman aşağının çağdaş, versiyonu olarak tanımlanabilir. Nuri Sesigüzel, Yıldıray
Çınar, İzzet Altınmeşe başrolünü oynadıkları filmlerin pek çok sahnesinde bağlama
çalarak türkü söylerler. Olayların akışı, halk hikâyelerindeki gibidir. Çocukluk
cağlarından itibaren birbirlerini seven iki gencin birçok maceradan sonra birbirlerine
kavuşması veyahut beraber ölmelerini konu alır.
Evlilik, cemiyet, anormal zulümler motif gruplarında pek çok ortak motif vardır.
Sonuç olarak denilebilir ki, çağdaş, kitle iletişim araçlarından biri olan sinemanın
şarkılı filmler türü her ne kadar günümüzü konu alsa da geçmişten gelen halk
hikâyelerini bir anlamda teknolojik olarak yeniden yorumlamaktadır”.

85

Müzikaller için bir başka ayrım da özgün ya da uyarlama olmalarına bağlı olarak ortaya
konabilir. Türk sinema tarihi incelendiğinde Keşanlı Ali Destanı (Atıf Yılmaz, 1964) ve Yedi
Kocalı Hürmüz (Yılmaz Atadeniz, 1963; Atıf Yılmaz, 1971; Ezel Akay, 2009) gibi uyarlama
müzikallere, Renkli Dünya (Orhan Aksoy, 1980) gibi özgün müzikallere ve Arabesk (Ertem
Eğilmez, 1988) gibi hem halk hem şov müzikallerine dair örneklere rastlanabilse de geleneksel
kalıpları içinde türün yaygın olduğunu öne sürmek güçtür (Scognamillo, 2010; Özkoçak, 2015).
Tür ile ilgili çalışan Sağkan (2010: 137-146), Türk sinemasındaki müzikal filmlerde müzikal
parçaların olay örgüsü ile ilişkili kullanılmaması ve/veya çok uzun kullanılması ve bu filmlerin
üretiminde koreografların olmaması, Muhsin Ertuğrul ile başlayan müzikal tiyatro mantığının
devam etmesi ve bunun sonucu olarak görüntü yönetimi ve kurgunun anlatıdaki öneminin idrak
edilmemiş olması; zaman kısıtı, özensizlik ve en önemlisi de Türk sinemasının temel yapısal
sorunu olan teknik ve ekonomik kısıtlar gibi olumsuzlukları vurgulamıştır. Sağkan, bu
olumsuzluklar karşısında, Türk sineması açısından müzikal üretimde, toplumsal sorunlara
değinen, kendilerine özgü müzikallerin ortaya çıkması ve halk danslarının modernleştirilmesi
çabalarını belgeleyen müzikal ve teatral eserlerin kayıt altına alınması, yeniliklere açık olmak
gibi olumlu yanların da bulunduğunu belirtir.
Bununla birlikte 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine giren
Türk sinemasında yakın döneme kadar müzikal örneklerine rastlanmamıştır. 2000’li yıllarda
çekilen önemli müzikallerin yönetmenliğini Ezel Akay üstlenmiştir. Bahsedilen müzikaller
Hollywood kalıpları ile üretilmiş stereotip ürünler olmaktan ziyade müzikalin anlatım
olanaklarını da kullanan melez türlerdir.

7.2.1. Ezel Akay Müzikalleri ile İlgili Değerlendirme
Neredesin Firuze?, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve Yedi Kocalı Hürmüz
filmlerinin dünyasının tasarlanması noktasında, tarihe ve sanat akımlarına; popüler kültüre,
yüksek kültüre ve halk kültürüne hâkim olduğu belirgin olan Ezel Akay yönettiği filmlerin
görüntü yönetmenliği ve kurgusundaki tutumun filmlerdeki dans ve müzik içeren sahnelerin
izleyiciye aktarılması noktasında başarılı olduğunu düşünmek mümkündür. Biçim kurgusu ve
detay çekimler de yönetmenin filmlerinde sıkça başvurduğu sinema tekniklerindendir.
İncelenen filmlerde kostüm ve dekoru ilgilendiren sanat yönetimi de özenlidir ve tasarımlarda
renklerin kullanımı öne çıkmaktadır.
Müziklerin kullanımı bağlamında da, diegetik ve non-diegetik müzik kullanımın yanı
sıra ses köprüsü tekniği ile kurgusal devamlılığın sağlandığı, müziğin gerek içeriği gerek ise
biçimi ile filme ve hikâyelere katkı sağladığı görülmektedir. Her üç filmde de düetlere
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rastlanmakta, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi dışındaki filmlerde ise bu düetler
paralel kurgu ile oluşturulmaktadır. Ezop’un üç filminde de masalsı bir anlatım tarzını
yeğlediği; ana akım sinema ve müzikal türüne ait anlatım biçimlerine hâkim olarak kullandığı
bulgulanmıştır. Müziklerin kullanımı bağlamında Mueller’in değindiği altı sınıflandırmadan
ikinci (Filmin ruhuna ve olay örgüsüne katkı sağlayan müzikal parçalar), beşinci (Olay örgüsünü içerikleriyle değil ama varlıklarıyla geliştiren müzikal parçalar) ve altıncı (Olay
örgüsünü içerikleriyle geliştiren parçalar) sınıfa giren parçaların kullanıldığı görülmektedir.
Her üç filmde de anlatıcı ve ilk görülen karakterler kadındır ve filmler benzer kamera ve kurgu
hareketleriyle başlamaktadır. Kamera karşısında dik açı ile oturtulan ve göğüs planda gösterilen
anlatıcı önce hikâyeyi seyirciye anlatıyor gibi algılansa da daha genel bir plana geçildiğinde
anlatıcının hikâyeyi çevresindeki diğer karakterlere anlattığı anlaşılmaktadır. Her filmde kadın
anlatıcının olması ve bu kadınların Demet Akbağ, Ayşen Gruda ve Gülse Birsel genellikle
erkek egemen bir alan olan mizah alanında başarılı isimler olması filmlerin genel söylemleri
ile de paraleldir.
İncelenen üç film Altman’ın sınıflandırması bağlamında, sırasıyla şov müzikali, peri
masalı müzikali ve halk müzikali olarak değerlendirilebilir. Öte yandan Hacivat Karagöz
Neden Öldürüldü? filmi dışındaki filmler mutlu sonla bitiyor dahi olsa, üç filmde de Altman’ın
sınıflandırmasından farklı olarak alışılagelmiş mutlu sonlar ve evliliğin yüceltilmesi yoktur.
Neredesin Firuze filmi kültür endüstrisini, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi yerleşik
tarih anlayışını ve iktidar fikrini, Yedi Kocalı Hürmüz ise genel kabul görmüş kadın kimliğini
kıran filmlerdir. Bununla birlikte yönetmenin toplumsal cinsiyete dair bakışının üç filmde de
egemen söylemin dışında olduğu belirtilmelidir. Böylece popüler isimlerin olduğu ve kendileri
popüler filmler olan üç filmde de, egemen bakışın taşıyıcısı olarak ortaya çıkan müzikal türünde
karşıt kültür üre-tildiğini söylemek mümkün olmaktadır.

7. BÖLÜMÜN SORULARI
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1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.

III.

Savaş koşullarının etkisi sinemada da kendini göstermekte gecikmedi: Tiyatrocular
döneminin sonunda yurdumuzda sinema endüstrisi yeni bir atılışa hazırlanıyordu
1988'de sinema ve filmlerden alınan vergilerde büyük ölçüde indirim yapılmıştı,
fakat savaş bu atılışı önledi.
Yerli üretimdeki artışa ket vuran savaşın bir başka etkisi de ithal filmlerin
kökenindeki değişimdir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.
II.

III.

Amerikan ve Mısır filmleri, Avrupa kökenli filmlerin yerine ikame edilmiştir.
Avrupa yoluyla gelemeyen Amerikan filmleri, güneyden dolaşarak Mısır üzerinden
Türkiye'ye getirilmiştir.
Amerikan filmleri Kahire üzerinden gelirken birlikte gelen Mısır filmleri de
Türkiye'de pek sevilmemiştir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.
II.

III.

Savaşın bır başka etkisi, yurdumuza gelen yerli filmlerde kendini gösterdi.
Kapanan Avrupa pazarlarının, savaş propagandası tehlikesinin etkisiyle Türkiye'ye
tarafsız, Amerikan Birleşik Dveletleri'nin, bir de hem tarafsız, hem de Doğulu
Mısır'ın filmleri akın etti.
1938-1944 yılları arasında çverilen yerli filmlerin sayısı ile aynı dönemde gelen
Mısır filmlerinin sayısı birbirine eşittir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Türk seyircisi şarkılı türkülü ağır melodramlı, kısa zamanda çekilmiş Mısır
filmlerini benimsememiştir.
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II.

III.

Mısır filmleri Türkiye’de seyircinin sinemaya gitme alışkanlığının artmasında,
sinemanın yaygınlaşmasında, popüler bir yerli sinemanın doğmasında çok etkili
olmuştur.
Türkiye’ye getirilen Mısır filmlerine Türkçe dublaj yapılması ve
yerlileştirilmesi halkın ilgisini arttıran en önemli nedenlerdendir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

Sinema ile plak/kaset dünyası, sinema tarihimizde görülmemiş, bir biçimde
birbirinden habersiz bir ortaklık kurarak işbirliğine yöneldi.

II.

Filmlerin tutmaması plak/kasetlerin satması, plak/kasetlerin satması için de
filmlerin yapılması her iki meslek grubu için vazgeçilmez kıstas sayıldı.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Yeşilçam’ın parlak döneminde kendi sesiyle şarkı söyleyemeyen, dans edemeyen
ve oynayamayan yıldızların yerini, izleyen dönemde Arabesk şarkıcılarının
filmlerde eklektik biçimde şarkı söylemeleri almıştır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

6- Avrupa yoluyla gelemeyen Amerikan filmlerini, güneyden dolaşarak … üzerinden
Türkiye'ye getirilmesi” de savaşın Endüstrisi açısından önemli etkilerinden biridir.
7- “…. Kahire üzerinden gelirken birlikte gelen Mısır filmleri de Türkiye'de çok
sevilmiştir.”
8- Bu gelişmeler “… etkisinden daha yeni kurtulmuş olan Türk filmlerinin dili
melodram ögelerinin akınına uğramıştır.”
9-Kamu yayıncılığının kapıları … için kapalıdır ve özel radyo ve televizyon kanalların
yayın hayatına başlamalarına değin arabesk müzik için görsel aktarım ve kitleselleşmenin
tek mecrası sinemadır.
10-Arabesk müzik için 1990’lardaki yayın serbestisi ile birlikte, arabesk müzik yayılmak
için kendine yeni mecralar bulur ve böylece … varlıkları belirsizleşir

7. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
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1b-2d-3e-4e-5e-6 (Mısır)-7 (Amerikan filmleri)- 8 (tiyatronun)- 9 (arabesk müzik)-10
(sinema salonlarındaki)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
7. Türk Sinemasında Mısır Filmleri ve Müzikaller
7.1. Türk Sinemasında Mısır Filmleri
7.2. Türk Sinemasında Müzikaller
7.2.1. Ezel Akay Müzikalleri ile İlgili Değerlendirme

konularına giriş yapılmıştır.

BÖLÜM 8 TÜRK SINEMASINDA ARABESK FILMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
92

Türk Sinemasında Arabesk Filmler
8. 8.1. Arabesk Filmlerin 1971-1989 yılları arasında Türk Sinema Endüstrisi'ndeki Konumu
8.2. 1980-1989 yılları arasında Arabesk Film Çeken Yönetmenler ve Film Sayıları
konuları öğrenilecektir.

8.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR

93

Türk sinemasında arabesk filmlerin gelişimi nasıl olmuştur?

8.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
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KONU

Kazanım

Türk Sinemasında
Arabesk Filmler

İlgili konu hakkında
fikir sahibi
olunacaktır

8. 8.1. Arabesk
Filmlerin 1971-1989
yılları arasında Türk
Sinema
Endüstrisi'ndeki
Konumu

İlgili konu hakkında
fikir sahibi
olunacaktır

8.2. 1980-1989 yılları
arasında Arabesk Film
Çeken Yönetmenler ve
Film Sayıları

İlgili konu hakkında
fikir sahibi
olunacaktır

Anahtar Kavramlar

Arabesk müzik

8. Türk Sinemasında Arabesk Filmler
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin
ve kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması
ve konu ile ilgili
araştırma yapılması
Ders materyallerinin
ve kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması
ve konu ile ilgili
araştırma yapılması
Ders materyallerinin
ve kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması
ve konu ile ilgili
araştırma yapılması

Arabesk sözcüğünün mimarlıkta ‘Girişik bezeme’ gibi bir anlamı olmakla birlikte,
müzik açısından ‘Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü’ne
karşılık gelmektedir (tdk.gov.tr, 2019).
Daha önce de belirtildiği gibi Yeşilçam’ın parlak döneminde kendi sesiyle şarkı
söyleyemeyen, dans edemeyen ve oynayamayan yıldızların yerini, izleyen dönemde Arabesk
şarkıcılarının filmlerde eklektik biçimde şarkı söylemeleri almıştır (Esen, 2000: 153-158). Bu
durumda belirleyicilerden biri de tek kanallı dönemdeki yayın politikasıdır. Kamu
yayıncılığının kapıları arabesk müzik için kapalıdır ve özel radyo ve televizyon kanalların yayın
hayatına başlamalarına değin arabesk müzik için görsel aktarım ve kitleselleşmenin tek mecrası
sinemadır. Arabesk müzik için 1990’lardaki yayın serbestisi ile birlikte, arabesk müzik
yayılmak için kendine yeni mecralar bulur ve böylece sinema salonlarındaki varlıkları
belirsizleşir (Pekman, 2013).
Arabesk müzik gibi arabesk kültür de eklektiktir. Tan (2012: 46) da bu durumun altını
çizer;
Arabeskin, müzikal bağlamda sentetik bir dil oluşmasına neden olduğunu ifade eden
Gürbilek, “Çünkü organik bir bileşim oluşturmayacak kadar farklı tarihsel ve kültürel
perspektife ait olan Arap müziği, Mısır müziği, Türk müziği, pop müzik, taverna
müziği, türkü ya da marş gibi türlerden yapılan alıntılar, arabeskin ‘arada kalmışlığı’na
işaret etmektedir.”135 şeklinde de bu nedeni açıklar. Kozanoğlu’nun belirttiği üzere
arabesk müzikal anlamda pop müzikten daha fazla etkilenmiş, bu esnekliğiyle değişen
döneme uyum sağlayabilmiştir. “Arabesk makyajlı haliyle bile, popun dinamiğini de
yaratan en eski dinleyicilerine seslenebilmiş, diğer yandan da kentlerin ‘yeterince
modernleşmemiş’ dış kuşak mahallelerinin sesi olma özelliğini sürdürüyordu.”136
Arabesk müziği ve filmleri köklerini daha önce de değinilen Mısır filmlerinden
almaktadır (Yağız, 2015: 92-93):
Türkiye’de Mısır filmleri salgını başgöstermiştir. Toplumun Mısır filmlerine bu kadar
ilgi göstermesinin nedeni şu şekilde açıklanabilir: Mısır uzun yıllar Osmanlı
İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde yer aldığı için Arap kültürü Türk toplumunu
etkilemiştir. Uzun zamandan beri Arap radyolarını dinleyen Türk halkı Arap
müziklerinisevmiş ve şarkıcıları tanımıştır. Türkiye’de gösterilen Mısır filmlerinin
çoğu şarkılı melodram türünde olduğu için halk sevdiği şarkıcıları perdede görme
imkanına kavuşmuştur. Ayrıca Muhsin Ertuğrul filmlerinde halkın alışkın olmadığı
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çok sesli Batı müziği-opera kullanılmasına rağmen Mısır filmleri tek sesli şarkılardan
oluşan doğu müzikleriyle bezenmiştir. Türk halkı buyüzden Mısır filmlerini
benimsemiştir.
Alço (2011: 16-17) Erdoğan ve Solmaz ile Konuralp’e atıfla Türk Sinemasında
arabeski de açıklamıştır:

1970’ler Türk sinemasında buhranlı yılların başlaması, film müziği bestecilerinin
niceliksel artışı ve arabesk müziğin film müziğine yansıması olmuştur. 1960 ve
1970’ler insanların dikkatini çeken ve insanları kaygılandıran bir sürü gerçeklerle
doluydu. Bu gerçeklerden en egemen olanı da sinemaya gidecek kitlelerin fukara oluşu
ve dolayısıyla fukaralık koşullarıyla gelen insanlık durumuydu. Bu insanlık durumunu
ele alan filmlerin senaryolarında gerçek çözümler yerine, bireysel çabaya, talihe,
kaderciliğe, feleğe kahretmeye ve hep sonunda iyilerin kazanacağı gibi konular işlendi.
Film müzikleri yaratılmak istenen duygusal durumun etkileyici aracı olarak kullanıldı.
Popüler şarkılı filmler ve arabesk filmler kahır ve ağıttan geçerek kitleleri bir kez daha
ağlatıp sızlatarak kendilerine döndürürken, aynı zamanda ceplerindeki ekmek
parasından

birkaç

kuruşun

da

sinema

endüstrisine

gitmesini

sağladı

(Erdoğan&Solmaz, 2005:128-129). 1970-1978 yılları arasında şarkıcı filmlerinde
başrollerde Emel Sayın, Neşe Karaböcek, Gönül Yazar’ın ; erkek şarkıcılar içindeyse
Orhan Gencebay’ın oynadığı filmlerin Arabesk film furyasının habercisidir
(Konuralp,2004:73).

1980’li yıllarla birliktr “kesin bir son bulan seks filmleri furyasına bir antitez oluşturan
ve eski kalıplarla beslenen arabesk müziğin ünlü şarkıcıları” sinema endüstrisinde önemli bir
yer tutmaktadır. 1981 yılında yapım sayısında, arabeskin egemen tür olmasında ya da
sinemanın temel sorunlarında bir değişim yoktur. Bu sorunlar daha önce de belirtildiği gibi
“azalan izleyici, kapanan sinema salonları, televizyonun güçlü rekabeti, boyut kazanmak üzere
olan video” olgularından kaynaklanmaktadır. 2
Esen bu durumu açıklarken ticari sinemanın “70'li yılların başında, müzik alanında
beliren hareketlenmeyi” göz önünde tutarak “Gecekondu halkının ve kente yeni gelen kitlelerin
benimsediği arabesk müzikten ve arabesk müzikçilerden” yararlandığını belirtmiştir.3 Darbe
öncesi dönemde, izleyicilerin idlerinden beslenen sinema endüstrisi, bu kez ayakta kalmak için

2
3

Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, s. 183-184.
Şükran Kuyucak Esen, 80'ler Türkiye’sinde Sinema, 1. Basım, İstanbul: Beta, 2000, s. 146.
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pasifize edilmiş toplumun acılarını sömürmektedir.
Filmdeki kişiler hep anlaşılmayı beklerler. Kendilerini anlatmak dertlerine çözüm
aramak gibi bir kaygıları yoktur. Onlar yalnızca gözyaşları içinde, şarkılarını okurlar
ve kaderlerinin değişmesini beklerler. Kaderde varsa sevdiği kişi kendisini anlayacak
ve ona gelecektir.4
Öte yandan aynı çalışmada Esen, “Arabesk müzik eşliğinde, acılardan ve çaresizlikten
kıvranan ağlayan insan görüntüleri”nin izleyiciyi karamsarlığa ve kaderciliğe sürüklediğini,
“karşılaştıkları sorunların nedeni olarak kaderi” benimseyen izleyiciye, “onu değiştirmenin de
imkânsız olduğu düşüncesinin” yerleştirildiğini belirtir.5 Bu açıdan bakıldığında arabesk
filmlerin de Adorno'nun tüm filmler için belirttiği gibi “sermayenin mutlak iktidarını iş arayan
mülksüzleştirilmiş yığınların yüreğine efendilerinin iktidarı olarak kazımak için” 6 üretildiği
düşünülebilir.

8.1. Arabesk Filmlerin 1971-1989 yılları arasında Türk Sinema
Endüstrisi'ndeki Konumu
Yılı

Toplam Film

Arabesk

Sayısı

Film Sayısı

1971

266

7

%2,6

1972

298

13

%4,4

1973

208

9

%4,3

1974

188

12

%6,3

1975

225

5

%2,2

1976

164

7

%4,4

1977

125

10

%8

1978

126

19

%15

1979

195

19

%9,7

1980

68

27

%39,7

1981

72

33

%45,8

1982

72

30

%41,6

1983

78

18

%23

1984

95

36

%37,8

Esen, 80'ler Türkiye’sinde Sinema, s. 147.
age, s. 147-148.
6
Adorno, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, s. 53.

4

5
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Yüzde

1985

123*

20**

%16,2

1986

184*

16**

%8,6

1987

186*

17**

%9,1

1988

117*

12**

%10,2

1989

89*

9**

%10,1

[Kaynak: Evren, s. 118; *, Sayman, s.24; **, Esen, 80’ler Türkiye’nde Sinema, 155-158]

8.2. 1980-1989 yılları arasında Arabesk Film Çeken Yönetmenler ve
Film Sayıları
Yönetmenler
Temel Gürsu
Osman Seden
Natuk Baytan
Şerif Gören
Ercan Turgut
Yücel Uçanoğlu
Remzi Jöntürk
Orhan Aksoy
Halit Refiğ
İbrahim Tatlıses
Melih Gülgen
Yılmaz Duru
Cevat Okçugil
Zeki Alasya
Ümit Efekan
Yaşar Seriner
Sırrı Gültekin
Yılmaz Atadeniz
Ülkü Erakalın
Ferdi Tayfur
Sami Güçlü
Oğuz Gözen
Mehmet Alemdar
Mehmet Dinler
Ertem Göreç
Kemal Kan
Yalçın Erkan
Nejat Gürsoy
Samim Utku
Savaş Eşici
Yavuz Figenli
Nurettin Erişen
Samim Değer
Kaya Ererez
Şahin Gök
Zafer Par
Faruk Turgut

1980
4
2
1
1
1

1

1981
5
1
1
1
1

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1
1
4
1
2
1
19
4
1
8
1
3
2
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
1
19
2
1
1
3
2
10
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
10
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
5
3
3
3
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
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[Kaynak: Esen, 80’ler Türkiye’sinde Sinema, s. 153-158 ]
Esen'in derlediği 1980-1990 yılları arasındaki Arabesk filmler Kronolojisinden
hareketle toplumsal, sanatsal tartışmaların önemi göz ardı edilmeden, çalışmanın bu
bölümünün kapsamı dışında tutulacak filmlerle ilgili seri üretim dikkat çekicidir. Bahsedilen
çalışmada görüldüğü üzere, 10 yıllık süreç içinde sadece bir film çeken yönetmenler olduğu
gibi, hemen hemen her yıl, bir ya da birkaç arabesk film üreten yönetmenler de vardır. Bu
yönetmenler içinde en üretken isimler Temel Gürsu ve İbrahim Tatlıses’tir.
Bu dönem için oyuncular incelendiğinde ağırlığın İbrahim Tatlıses (22 film), Ferdi
Tayfur (20 film) ve Orhan Gencebay (15 film) 'da olduğu; bunun yanı sıra yeni furfanın da
Küçük Emrah (9 film), Küçük Ceylan (6 film) gibi kendi çocuk yıldızlarını yarattığı, öte yandan
1980'lerden sonra Türk Sineması'nda görülen kadın filmleriyle yakın zamanlı olarak 1985
yılında Gülden Karaböcek'in başrolünü oynadığı “Duyar mısın Feryadımı ?” (yön. Sırrı
Gültekin) ve izleyen yıl içinde Bergen'in başrolünü oynadığı “Acıların Kadını” (yön. Ülkü
Erakalın, 1986) gibi filmlerle kadın arabeskçilerin de kullanıldığı görülmektedir.7
Arabesk filmler ile ilgili bir başka önemli nokta da, bahsedilen filmlerin sinema
salonlarının yanı sıra, evlerde, kahvehanelerde izlenmeleri; göç olgusundan beslenen bu
filmlerin başta Almanya olmak üzere göçmen işçilerin yaşadığı ülkelere videokaset olarak
pazarlanmalarıdır.8

8. BÖLÜM SORULARI

7
8

Esen, 80'ler Türkiye’sinde Sinema, s. 153-158.
Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, s. 180.
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1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Arabesk sözcüğünün mimarlıkta ‘Girişik bezeme’ gibi bir anlamı olmakla birlikte,
müzik açısından ‘Arap müziğini andıran, genellikle neşeli olayları konu edinen bir
müzik türü’ne karşılık gelmektedir.

II.

Yeşilçam’ın parlak döneminde kendi sesiyle şarkı söyleyemeyen, dans edemeyen
ve oynayamayan yıldızların yerini, izleyen dönemde Arabesk şarkıcılarının
filmlerde eklektik biçimde şarkı söylemeleri almıştır.

III.

Arabesk filmlerin popülerliğinde belirleyicilerden biri de tek kanallı dönemdeki
yayın politikasıdır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Kamu yayıncılığının kapıları arabesk müzik için kapalıdır ve özel radyo ve
telveizyon kanalların yayın hayatına başlamalarına değin arabesk müzik için görsel
aktarım ve kitleselleşmenin tek mecrası sinemadır.

II.

Arabesk müzik için 1950’lerdeki yayın serbestisi ile birlikte, arabesk müzik
yayılmak için kendine yeni mecralar bulur ve böylece sinema salonlarındaki
varlıkları belirsizleşir.

III.

Uzun zamandan beri Arap radyolarını dinleyen Türk halkı Arap müziklerini
sevmiş ve şarkıcıları tanımıştır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Ive II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

Türkiye’de gösterilen Mısır filmlerinin çoğu şarkılı melodram türünde olduğu için
halk svediği şarkıcıları perdede görme imkanına kavuşmuştur.

II.

Muhsin Ertuğrul filmlerinde halkın alışkın olmadığı çok sesli Batı müziği-opera
kullanılmasına rağmen Mısır filmleri tek sesli şarkılardan oluşan doğu müzikleriyle
bezenmiştir.

III.
a)
b)
c)

Türk halkı Mısır filmlerini benimsememiştir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
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d)
e)

I ve II
I,II ve III

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

1970’ler Türk sinemasında buhranlı yılların başlaması, film müziği bestecilerinin
niceliksel artışı ve arabesk müziğin film müziğine yansıması olmuştur.
1960 ve 1970’ler insanların dikkatini çeken ve insanları kaygılandıran bir sürü
gerçeklerle doluydu.
Bu gerçeklerden en egemen olanı da sinemaya gidecek kitlelerin zengin oluşu ve
dolayısıyla zenginlik koşullarıyla gelen insanlık durumuydu.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

5 Arabesk filmler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Bu insanlık durumunu ele alan filmlerin senaryolarında gerçek çözümler yerine,
bireysel çabaya, talihe, kaderciliğe, feleğe kahretmeye ve hep sonunda iyilerin
kazanacağı gibi konular işlendi.
Film müzikleri yaratılmak istenen duygusal durumun etkileyici aracı olarak
kullanılmaz.
1980’li yıllarla birlikte “kesin bir son bulan seks filmleri furyasına bir antitez
oluşturan ve eski kalıplarla beslenen arabesk müziğin ünlü şarkıcıları” sinema
endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

6-... Türk sinemasında buhranlı yılların başlaması, film müziği bestecilerinin niceliksel

artışı ve arabesk müziğin film müziğine yansıması olmuştur.
7-1960 ve 1970’ler insanların dikkatini çeken ve insanları kaygılandıran bir sürü
gerçeklerle doluydu. Bu gerçeklerden en egemen olanı da …. fukara oluşu ve dolayısıyla
fukaralık koşullarıyla gelen insanlık durumuydu
8- Film müzikleri yaratılmak istenen …. etkileyici aracı olarak kullanıldı.
9-… ve arabesk filmler kahır ve ağıttan geçerek kitleleri bir kez daha ağlatıp sızlatarak
kendilerine döndürürken, aynı zamanda ceplerindeki ekmek parasından birkaç kuruşun da
sinema endüstrisine gitmesini sağladı
10-. Bu insanlık durumunu ele alan filmlerin senaryolarında ….yerine, bireysel çabaya,
talihe, kaderciliğe, feleğe kahretmeye ve hep sonunda iyilerin kazanacağı gibi konular
işlendi.
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BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1e-2e-3c-4d-5b-6 (1970’ler )-7 ( sinemaya gidecek kitlelerin )- 8 ( duygusal durumun )- 9 (
Popüler şarkılı filmler )-10 ( gerçek çözümler )
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
Türk Sinemasında Arabesk Filmler
8. 8.1. Arabesk Filmlerin 1971-1989 yılları arasında Türk Sinema
Endüstrisi'ndeki Konumu
8.2. 1980-1989 yılları arasında Arabesk Film Çeken Yönetmenler ve Film Sayıları
konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 9 HİNT MÜZİĞİ VE HİNT DANSI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Hint Müziği ve Hint Dansı
9.1. Hint Müziği
9.2. Hint dansı
konuları öğrenilecektir.

106

9.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
Hint müziği ve dansı dünya sinemasını nasıl etkiler?
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9.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
9. Hint Müziği ve Hint
Dansı
9.1. Hint Müziği
9.2. Hint dansı

Kazanım

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır

Anahtar Kavramlar
Hint Müziği
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Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve kaynakçadaki
ilgili metinlerin okunması ve konu ile
ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve kaynakçadaki
ilgili metinlerin okunması ve konu ile
ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve kaynakçadaki
ilgili metinlerin okunması ve konu ile
ilgili araştırma yapılması

9. Hint Müziği ve Hint Dansı
9.1. Hint Müziği
Hint Müziğinin dünyanın -geleneğini koruyan- en eski müziklerinden biri olduğu ve bu
sistemin kökenin Veda’lara dayandığı söylenir. Klasik Hint müziğinin kökeni ve
gelişimiyle ilgili değişik efsaneler söylenegelmiştir. Böyle efsaneler müziğin Hint
kültüründeki önemini kanıtlar. (Courtney, T.Y, Overview of Indian Classical Music)
Hint müziğinin Hint toplumundaki önemi anlamak için Hint mitolojisine bakmak yaralı
olabilir. Belki de en açık mitolojik köken Bharata’nın Natya-Shastra’sında bulunabilir:
Zamanın birinde, bundan uzun zaman önce, iki çağ arasındaki geçiş döneminde,
insanlar daha şehirlerde yaşanıyorken, aç gözlülük ve şehvetle yönetiliyorlar,
birbirlerine öfkeli ve kıskanç davranıyorlardı, sadece tanrılar değil, iblisler, şeytani
ruhlar, yakshalar, ve bunlar gibi diğerleri dünyaya yayılmışlardı. Bu kötü durumu gören
Indra ve diğer tanrılar, tanrı Brahma’ya yaklaşıp ondan insanlara –görülemeyen ama
hissedilen, böylelikle bu sapkınlığa ve kötü gidişe son verecek- bir uğraş, hediye
(Kridaniyaka) bulmasını istediler. (Rangacharya’dan aktaran Courtney, T.Y,
Mithological Origins of Sangeet)
İnsanın Sangeet’in ilahî sanatının bilincine erdirilmesine karar verilse de, bu hediyeyi
almaya uygun insanın bulunması gerekir. Sangeet, her zaman, yarı tanrıların Gandharva- diyarında bulunmuştur. (Courtney, T.Y, Mithological Origins)
Hint müziğinin temeli Sangeet’e dayanır. Sangeet vokal, enstrümantal müzik ve
danstan –üç sanat biçiminden- oluşur. Tek bir sahne sanatından oluşan bu üç sanat
formu zaman içinde kompleks ve birbirinden ayrılmış, başlı başına sanat formu
olmuşlardır. (Courtney, T.Y, Overview of Indian Classical Music)
Eğlenceden ziyade, ahlaki ve ruhani bir kefaret olarak yorumlanmış klasik Hint
müziğinin öğrenimi ritüeller içerir. Eğiticiye huşu ve disiplin transfer eden bu sanat
formu öncül koşullar gerektirir; kilit durumda olanlar, guru, vinaya, ve sadhanadır.
(Shankar’dan aktaran Courtney, T.Y, Mithological Origins) Guru, eğitmen, geleneksel
müzik eğitiminde en önemli noktayı teşkil eder. Müzik için guru mukha-vidhya
(eğitmenden gelen bilgi) denir. (Courtney, T.Y, Mithological Origins)
Kadim yazılarda diğer bütün duyguların onlardan türediği dokuz temel duygu açıklanır.
Üç temel renkten bütün tonların oluşması gibi, bütün diğer duyguların bu temel
duygulardan türediği söylenir. (Shankar’dan aktaran Courtney, T.Y, Mithological
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Origins) Navaras (Shringar-Aşk, Hasya-Mizah, Karuna-Üzüntü, Raudra-Furious,
Veara-Kahramanlık, Bhanyak-Bela, Vibhats-İğrençlik, Adbhuta-Arzu, Shanta-Huzur)
olarak adlandırılan bu duygular Sangeet’in estetik yapısını oluşturur. Müzik hakkında
konuşulduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu, bu duyguları taşımak için akustik bir araç
gerektirir. Bu akustik araç rag olarak adlandırılır. (Courtney, T.Y, Mithological
Origins)
Hintçe/Urduca Rag sözcüğü , “renk” ya da “tutku” anlamlarına gelen Sankristçe “Raga”
sözcüğünden türemiştir. Sankristçe “ranj”- renklendirmek kelimesiyle ilişkili bu
sözcüğün, dinleyicinin zihnini “duygu ile renklendirmek” manasına geleceği iddia
edilebilir. Ton, melodi, gam gibi “batılı” tek bir terim olmaktan ziyade, değişik
karakterlerin birleşimidir. (Courtney, T.Y, Fundemantels of Rag)
Hint müziğinin bugünkü sistemi iki temele dayanır: RAG ve TAL. Rag melodik, Tal
ritmik formdur. Rag kabaca Batılı anlamda “gam”a benzetilebilir. 7 notanın Batıdaki
gam gibi belirli bir sırayla düzenlenmediği bir sistem vardır. Ne var ki daha yakından
incelediğimizde özdeşlikler kurduğumuz düzenin ne denli farklı olduğunu görürüz. Tal
(ritmik form) da oldukça komplekstir. Tekrarlayan vuruş kalıplarından evrilen, ortak
çok fazla ritmik kalıp oluşmuştur. Rag ve Tal yorumu tüm Hindistan’da aynı değildir.
Bugün Hindistan’da klasik müziğin iki temel- Kuzey Hindistan ve Güney Hindistangeleneği vardır. Kuzey Hindistan geleneği “Hindustani Sangeet”, güney Hindistan
geleneği “Carnatic Sangeet” olarak adlandırılır. Sistemler köken olarak benzer olmakla
beraber, terminolojide ve performans pratiğinde değişiklikler barındırır. En ünlüleri
sitar ve tabla olan müzik aletlerinin çoğu Hindistan’a özgüdür. Öte yandan çağdaş tarih
ve kültürel araştırmalar bize bu konuda bir bakış açısı sağlar. Hint müziğinin değişik
halklar, ırklar kültürler arasındaki kompleks etkileşimden meydana gelmesi, bugün
Hindistan’daki etnik çeşitliliğin eski zamanlara dayandığını gösterir. (Courtney, T.Y,
Overview of Indian Classical Music)
Bilimsel bir yaklaşımla konuyu inceleyecek olursak, Hint Müziği tarihinde çok sayıda
önemli olay vardır. Bu dönemeçler müziğin geçmişten günümüze nasıl geliştiğini
açıkça ortaya koyar. Hint müziğinin ilk dönemi Hint-Avrupa teorisiyle açıklanabilir.
Bu teoriye göre, bir kültür- Avrupa’ya ve Asya’nın bazı bölgelerine yayılan parlak bir
kültür grubu vardı. Her ne kadar kökeni tam olarak bilinmese de, bugün köklerinin
Avrasya’ya, kuzey Karadeniz’e ya da kuzey Hazar’a dayandığı iddia edilir.
(Mallory’den aktaran Courtney) Bu aile içinde çok fazla baskın grup vardır. Klasik
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Hint müziğinin köklerinin kendi kültürü içinde olduğu söylenebilir. (Courtney, T.Y,
Historical Development of North Indian Music)
Hint-Avrupa müziği bağlantısı mitoloji üstünden de okunabilir. Mitoloji müziğin
Hindistan insanına ilahî bir yerden verildiğini söyler. Bu mitolojik ülke (Gandharva
Desh) genellikle cennetle özdeşleşmiştir. Öte yandan, bu mitolojik ülkenin Kandahar
(modern Afganistan) olabileceği yönünde görüşler de vardır. Müziğin yapısı bu ilişki
için daha gelişmiş bir kanıttır. M.Ö ilk yüzyıllarda, Hint müziği yedi skalaya (moda)
dayalıdır. Büyük ihtimalle Yunan müziğinin de yedi skalaya dayanması rastlantısal
değildir. Daha ötesinde Hint skalasıyla kadim Yunan müziğindeki skalanın düzenlenme
biçimi de özdeştir. (Courtney, T.Y, Historical Development)
Kuzey Hindistan’ın müzik sistemi Hindustani Sangeet ya da Hindustani Sangit olarak
adlandırılır. Bangladeş’ten kuzey ve merkezi Hindistan’dan Pakistan ve Afganistan’a
uzanır. Hindustani sistem, geleneksel Hindu müzik konseptiyle Farsi performans
pratiğinin karışımı olarak yorumlanır. Kuzey Hindistan’daki İslami kuralların varlığı,
müzisyenlerin yeni “kural koyucuların” ölçülerini gözetmelerine sebep olmuştur. Bu
kural koyucular, geleneksel Hint kültürü içinde yaşayıp krallıkları yönetse de, genelde
yabancı ekstrasyonla, güçlü kültürel ve dini mütalaaları Hindistan’ın dışına
odaklanmıştır. Yüzyıllarca bu düzenleme Hint müziğinin İslam dünyasından, temel
olarak İran’dan etkilenmesine neden olmuştur. (Courtney, T.Y., The North Indian
System of Music-Hindustani Sangeet)
Zengin tarihi ve sofistike bir teorik sistemi olan Carnatic Sangeet, (Karnatik Sangit)
güney Hindstan’ın müzik sistemidir. Hint müziği “batı”da Hindustani Sangeet- Ravi
Shankar ve sitar- olarak algılanır. Bu güney Hint müziğinin Ravi Shankar gibi
uluslararası üne sahip bir yorumcu çıkaramamasıyla ilişkilendirilebilir. (Courtney, T.Y,
Carnatic Sangeet, The South Indian System of Music)
Öte yandan kuzey ve güney arasındaki bu farklılaşmanın nedeni belirgin değildir. Genel
kanı kuzeydeki müziğin İslam dünyası etkisi altında biçimlendiğidir. Ne var ki bu yanıt
durumu basite indirgemektir. Kerela gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir bölgede
kuzey Hint müziği belirgin değildir. Hindu ve Müslümanların yaşadığı bölgelerle
müzik sistemleri arasındaki korelasyon zayıfken, Hint-Avrupa ve Dravidian kültür ve
iki müzik sistemi arasındaki korelasyon anlamlıdır. (Courtney, T.Y, Carnatic Sangeet)
Popüler Hint müziğinin –kimi çağdaş, kimi geleneksel- çeşitli formları vardır. Bu türler
arasında genelde klasik geleneklere ait olmamaları ya da halka ya da kabileye doğrudan
bağlanamamaları dışında çok fazla ortak nokta yoktur. Bu türlerin çoğu halk ya da
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klasik müziğin unsurlarını taşırlar. (Courtney, T.Y, Overview of Filmi –Bollywoodand Other Indian Pop Music)
Bollywood/Filmi, bugünlerde Hindistan’daki en popüler müzik formlarıdır. Bollywood
ve Filmi terimlerinin anlamdaş gibi kabul edilmesi Hint filmlerinin Bombay
(Mumbai)’dan gelmesi ile ilişkilidir. (Courtney, T.Y, Overview of Filmi –Bollywood)
Batılı anlamda “Top 40”la mukayese edilebilecek bir ticari tür olan Filmi Sangeet, Hint
film endüstrisinin müzik formu olmasının yanı sıra hiçbir filmde kullanılmamış kimi
şarkılar için de yanlış anlamda kullanılmaktadır. (Courtney, T.Y, Overview of Filmi
Sangeet -The Indian Film Song)
Hint film müziğinin doğuşu, Hint sinemasında yeni bir dönem başlatan - aynı zamanda
yeni bir müzik türünün de tohumlarını atan- “Alam Ara- Göze Göz” (1931) adlı ilk sesli
filme dayanır. Bu dönemde 1930’larda 3 temel film merkezi- Bombay, namıdiğer
Mumbai; Calcutta ve Madras, namıdiğer Chenai- kurulmuştur; bu merkezler içinde
Madras ve Calcutta bölgesel filmler yaparken, Bombay ulusal dağıtım için
düzenlenmiştir. İlk dönem üretimin yüksek olduğu ve 1931-1940 yılları arasında 931
Hint filminin üretildiği dönemde bir film ortalama 10 şarkı içermektedir; bölgesel
filmler üreten Madras ve Calcutta’da üretim düşükken, müziğin oryantasyonu
benzerdir. (Courtney, T.Y, Overview of Filmi Sangeet) Çekirdek izleyici için bir filmin
ayakta kalmasını ya da batmasını sağlayan şey filmin şarkılarıdır. Bu süreç bir kaç
belirgin sanatçı için anlamlıdır. Pankaj, Mullick, Keshavrao Bhole ve Anil Biswas gibi
bir kaç müzik yönetmeni akla gelir. Bu erken dönemde “playback” şarkıcıların
olmaması ilgi çekicidir; çoğu kez şarkı söyleme kabiliyetlerine göre seçilen oyuncular
şarkılarını kendileri icra etmişlerdir. (Chaudhuri, 2005, syf 143)
1940’lara ve 50’lere gelindiğinde, sektör büyük stüdyolardan bağımsız yapımcılara
doğru kayar. Bu gelişme yeni müzisyenlere ve müzik yönetmenlerine yeni kapılar açtığı
halde etkisi olumlu değildir. Ağlar arasındaki dağılım ağırlıklı olarak formüller9 üstüne
kurulurken – X sayıda “isim yapmış” oyuncu, Y sayıda şarkı, Z sayıda dans gibi-; bu –
sanatsal olmayıp, ticari olan- formüllerle yapılan “masaala filmler” ile birlikte müzik
bir norm haline gelir. Bu, “playback” şarkıcıların da ortaya çıktığı dönemdir.

“ ‘Söz-müzik-söz-müzik...’ dizisi ilk Hint filmlerinde en sık rastlanan biçimdi. Bu biçimde Indra
Sabha (1932) filminde yaklaşık olarak 70 kadar şarkı bulunmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında daha genel bir formül bulundu 6 şarkı + 3 dans. Filmlere getirilen bu standartlaşma
günümüz Hint sinemasında hâlâ uygulanmaktadır.” (Konuralp, 2004, syf 52)
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(Courtney, T.Y, Overview of Filmi Sangeet) Bu şarkıcılar da başlı başına ünlülerdir, en
ünlüleri 1950lerden günümüze değin Bollywood’da şarkıları söyleyen Lata
Mangeshkar10 ve Asha Bhosle kardeşlerdir (Chaudhuri, 2005, syf 143). 1960lar ve
70’ler görece stabilitenin sağlandığı dönemdir, öte yandan ses kayıt kalitesinde
teknolojik bir gelişme göze çarpar. 1980lere ve 90lara gelindiğinde film sektörü yeni
bir değişim gösterir; gelişmeler geleneksel üretimi ters yönde etkilerken, diğerleri için
yeni iş fırsatları yaratır. Öte yandan televizyon-“Doordarshan”-un bu tür üstündeki
etkisi de anlamlıdır. 1970’lerde Hindistan Hükümeti televizyonu yaymak için bir proje
başlatmıştır. Devletin sahip olduğu televizyonun yayılmasının temel nedeni “eğitim” –
propogandadır, dolayısıyla Hint film endüstrisini etkilememiştir, ama 1980 ve 1990’lar
boyunca, politik ve ekonomik baskılarla, televizyon özel teşebbüse açılmış, bu
bağımsız üretim popülerleşmesi izleyicinin sinemaya gitmesi üstünde ters etki yaratmış
ve bir bakıma müzik üreticilerine müzikal üretim için alternatif bir pazar yaratmıştır.
(Courtney, T.Y, Overview of Filmi Sangeet) 1980 ve 1990’ların başında renkli
televizyon, korsan videolar, Tv dizileri ve Mtv’yi de içeren çok kanallı yayıncılık
sinema izleyicisin sinemaya gitmesini azaltmakla kalmamış, Mtv ve diğer yabancı
etkiler Hint izleyicisinde yeni beklentiler yaratmıştır. Kitlenin isteğini tatmin etmek
için film yapımcılar Mtv tekniklerini kullanmaya başlamışlardır. (Chaudhuri, 2005, syf
143)
Hint sineması şarkılarını etkileyen diğer unsurlar Bombay film dünyasındaki
sorunlardır. On yıllar boyunca, Bombay Hint film endüstrisinde tekelleşmesi sonucu
Hint film müziğinde aslan payını kontrol etmiştir, ama artan üretim maliyetleri,
yükselen sendikalaşma oranı ve Siv Sena Partisi’nin koyduğu kurallar dolayısıyla fahiş
fiyatla çalışma düzenlemeleri, bu endüstriyi büyük oranda yok etmiştir (Siv Sena
Partisinin artık gücü olmadığı halde uyguladığı kurallar yürürlüktedir). Bugün Hint
filmlerinin ve film şarkılarının büyük kısmı şartların daha uygun olduğu Madras’ta
üretilmektedir. Bu değişim, Madras kökenli müzik yönetmenleri -A. R. Rahman gibi, ya da playback şarkıcıları - S. P. Balasubrahmanyam gibi- için kayda değer bir itici
güç olmuştur. (Courtney, T.Y, Overview of Filmi Sangeet.)

9.2. Hint dansı

“Lata Mangeshkar, 1940’dan itibaren hemen hemen bütün kadın oyuncuların şarkılarını
söylemeyi üstlenmiştir. Dünyada sesi en çok kaydedilen şarkıcı ünvanına sahiptir. Söylediği şarkı
sayısı ikibinin üstündedir.” (Konuralp, 2004, syf 53)
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Hindistan klasik ve klasik olmayan dans açısından zengin bir geleneğe sahiptir. Natya
Shastra, sahne sanatlarıyla ilgili günümüze ulaşan en eski metin, Hint dansına önemli
bir yer ayırır. Tiyatronun eski günlerinde, dansçılar hikayeyi mim yaparak anlatırken,
şarkıcılar diyaloğu söyler, müzisyenler de onlara eşlik ederdi. Dansçıların merkezi bir
rol oynaması eski tiyatronun doğasıydı. Yüzyıllarca dansçılar mabetlere bağlıydılar.
Bugün bile geleneksel temaların çoğu doğaları gereği mitolojiktir. Yüzyıllar boyunca
değişik bölgeler kadim klasik kültüre kendi renklerini vermişlerdir. Bugün doğruluğu
kabul edilen klasik stiller: Tamil Nadu’nun Bharatnatyam’ı, Kerala’nın Kathali’si,
Andhra Pradesh’in Kuchipudi’si, Kuzeydoğu Hindistan’ın Manipuri’i, Oressa’dan
Orissi, kuzey Hindistan ve Pakistan’dan Kathak’tır. Bu stillerin her birinin güçlü bir
bölgesel bağı vardır, ve hiçbiri tüm Hindistan’da temsil edilmez. (Courtney, T.Y,
Overview of Indian Dance)
Hindistan’daki her dans klasik değildir, klasik olmayan dans açısından da Hindistan’ın
zengin bir geleneği vardır. Büyük ihtimalle klasik olmayan Hint dansları arasında en
bilineni - göbek dansı, kathak, halk dansı, Batı pop ve çağdaş, jazz, ve hatta Batı erotik
dansını da kapsayan- Bollywood dansıdır. Bollywood teriminin aslında Bombay film
endüstrisiyle ilişkili sanatlar için kullanılması gerekse de bu terim sıklıkla Hindistan’ın
herhangi bir bölgesindeki çağdaş filmi dansları için de kullanılır. (Courtney, T.Y,
Bollywood Dance)
Dar anlamda Bollywood terimi Bombay kaynaklı Hint kültürü, sanatı ve endüstrisine
tekabül eder. Güney Asya’daki diğer film merkezleri - Lollywood (Lahore), Tollywood
(Andhra Pradesh) gibi- kendi yerleşim adlarına sahiptir, öte yandan Bombay film
endüstrisinin diğer film merkezlerinden daha gelişmiş olması, Bollywood terimini
bütün Güney Asya Film kültürü için kullanılır kılmıştır. Bollywood dansına olan
uluslararası ilgi on yıllarca süreç içinde oluşur. Köken olarak bu ilgi Hint filmlerinin
tüketiminin yaygın olduğu (Sovyetler Birliği, Orta Doğu gibi) yerlerden
kaynaklanmakla birlikte son yıllarda Avrupa’da “moda” olmaya, bugünlerde Birleşik
Devletler ve Kanada’da popülerliği artmaya başlamıştır. (Courtney, T.Y, Bollywood
Dance)
Güney Asya’da tiyatro, müzik ve dansın ilişkisi önemlidir. Müzikalin ayrı bir tür
olduğu batıdaki duruma benzerlik teşkil etmeksizin, Güney Asya’nın herhangi bir
tiyatro formu ya da sinemasında müzik ve dansın olmadığı durumlar nadirdir. Batı
türünde çekilen (dans ve müziğin olmadığı) filmler “sanat filmi” kategorisini girerler
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ve genellikle ticari başarıları sınırlıdır. Dans ve şarkının beklenmediği teatral tür (soap
operalar gibi) modern Tv dramalarıdır. Öte yandan filmlerde önemli bir unsur olan
Bollywood dansı yıllar içinde değişmiştir. 1960 öncesi filmlerde klasik dans ve halk
dansı –homojen olmamak ve değişik çeşitlemeler göstermekle birlikte- ağırlıklıdır.
Erken dönem güney Hindistan filmleri Bharat Natam ve Kuchipudi etkisi altındayken,
Hindi/Urdu filmleri Kathak ve Twaifs ile bağlantılı mujara danslarının etkisi altındadır.
Bu etkiler günümüze değin sürseler de, daha başka dans stilleriyle belirli bir etkileşim
içine girmiş ve kökleriyle ilişkileri fark edilmeyecek düzeye inmiştir. Bollywood dansı
için diğer önemli iki alan koreografi ve dansın “duygu”sunu destekleyecek köstümdür;
koreografi her ne kadar çok önemli olsa da koreograflar genellikle ünlenmemişlerdir.
(Courtney, T.Y, Bollywood Dance)
Bollywood filmlerinin bir diğer özelliği kadın kahraman ve erkek kahramanın arasında
çok sayıda romantik, hüzünlü, “oyunbaz” dans ve şarkıların olmasıdır. Romantik şarkı
ve danslar ilk “talkie”lerden beri vazgeçilmezdir, öte yandan özellikle ilk dönemlerde
bir ağacın çevresinde gerçekleşen “oyunbaz” danslar da romantik içeriktedir.
(Courtney, T.Y, Bollywood Dance)
Zarina (1932) ile cinselliğin ticari gücü fark edilmiştir, ama Hint toplumunun katı
kuralcı doğası kadın kahramanın “hayasız” davranışını hoş görmeyeceği için
yapımcılar bu ticari ihtiyacı, tecavüz sahnesi, baştan çıkarma girişimi, ve “poz
numarası” ile gidermişlerdir. Tecavüz sahnelerinin zaman içinde modası geçmiş, ama
1950’den başlayarak 70’lere değin “massala film”in unsuru olmuştur. Bu yaklaşımda
saf kadın oyuncu (ingenue) ya da ikinci kadın karakter tecavüze uğramıştır, ticari başarı
yanında, antagonistin kötülüğünün altını çizmek için dramatik bir altyapı da
sağlanmıştır . 1960’larda ise gerekli erotik simülasyon için baştan çıkarma girişimi
kullanılmıştır; bu sahnede vamp, erkek kahramanı dansı ve şarkısı yoluyla baştan
çıkarmaya çalışırken, kahraman vampın cazibesinden etkilenmeyecek, ve sonunda
kadın kahramanla evlenmeyi hakkedecektir. Bu yaklaşım yapımcılara hem
sansürcülerin izin verdiği ölçüde erotik sahne koyma olanağı tanırken, kahramanın
vamp kadını reddedişi de geleneksel Hint değerlerinin gücünün sınanması
niteliğindedir. Artistik normları taşımakla birlikte müstehcen olarak yorumlanabilecek
danslar da genellikle bu baştan çıkarma sahnesi içindedir. Tartışmasız, Bollywood
filmlerindeki erotizmin sanatsal üst noktası “poz kesme”nin geliştirilmesidir; poz
kesme, oynayabilen, erotik manada dans edebilen, şarkı söyleyebilen, ikinci bir kızın
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(poz kesen kız) genellikle tek bir sahnede ortaya çıkmasıdır. Erotik unsuru taşıyan bu
giriş, kadın kahramanın da “iffetini” teyit eder. Olaylar dizisinin, poz kesmelerin, ve
dansın yıllar boyunca kullanıldığını fark etmek ilgi çekicidir. Erken dönemde, hikayeye
bir şey katmayacak sadece “poz kesme” işlevini görecek “yosma dançsı” (tawaif),
genellikle sanatsal olmayan bir kathak yorumuyla, daha ziyade müstehcen bir mujara
varyetesi stilinde dans ederken kahraman toplantıya (mehefil) katılır, bu yaklaşım
popüler olmakla beraber, 1960’larda mehefil kabareye evrilir, hatta Hint toplumu
modernleşip, rahatladıkça kadın kahraman da erkek kahramanla beraber kabareye
gider. Kabare sahnesi Bollywood dansının en anlamlı sanatsal ve ticari örneğidir, hatta
“Bollywood türünün” gerçek başlangıcı sayılabilir: Önceki “poz kesme” sahneleri
geleneksel mujara dansıyla ilişkilendirilebilecekken, - Hint kökenli olduğu halde,
1960’ların Batı modern dans formundan çok şey alan - kabare dansı sinemaya özgüdür.
(Courtney, T.Y, Bollywood Dance)
“Poz kesme”nin evrimi ilgi çekicidir, çağdaş filmlerde erotizme yönelik tutum
rahatladıkça, kadın kahramanın iffetinin altını çizmek için ikinci bir kıza gerek
kalmaksızın, kadın kahraman davetkar bir şekilde dans edebilir, ve bu eski kuşaklar
için bir skandal olacakken, yeni kuşak seyirci için sorun oluşturmaz. Bugünlerde “poz
kesme”nin işlevi ünlü oyuncuların görünmesinden faydalanmak olabilir, öte yandan
bugünün izleyicisi bile kadın kahramanın dansında erotizmin dozunun aşılmasından
rahatsız olabilir. Modern “hiper-erotik” “poz kesme” sahnelerinin sektörel gerekçeleri
karmaşıktır; ergen erkek Hint izleyicisinin ilgisinin hedeflenmesi bir yana, Orta Doğu
pazarının yarattığı talebin bu karar mekanizmasında etkisi büyüktür. (Courtney, T.Y,
Bollywood Dance)

9. BÖLÜM SORULARI
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1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.
II.
III.

Avrupa müziğinin temeli Sangeet’e dayanır.
Sangeet vokal, enstrümantal müzik ve danstan –üç sanat biçiminden- oluşur.
Tek bir sahne sanatından oluşan Sangeet sanat formu zaman içinde kompleks ve
birbirinden ayrılmış, başlı başına sanat formu olmuşlardır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Hint müziği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.

III.

Ritüellerden ziyade, ahlaki ve ruhani bir kefaret olarak yorumlanmış klasik Hint
müziğinin öğrenimi eğlence içerir.
Eğiticiye huşu ve disiplin transfer eden bu sanat formu öncül koşullar gerektirir;
kilit durumda olanlar, guru, vinaya, ve sadhanadır.
Guru, eğitmen, geleneksel müzik eğitiminde en önemli noktayı teşkil eder. Müzik
için guru mukha-vidhya (eğitmenden gelen bilgi) denir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3. Hint müziği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

Kadim yazılarda diğer bütün duyguların onlardan türediği dokuz temel duygu
açıklanır.

II.

Üç temel renkten bütün tonların oluşması gibi, bütün diğer duyguların bu temel
duygulardan türediği söylenir.

III.

Hintçe/Urduca Rag sözcüğü , “ışık” ya da “ateş” anlamlarına gelen Sankristçe
“Raga” sözcüğünden türemiştir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

4 Hint müziği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Rag ve Tal yorumu tüm Hindistan’da aynıdır.
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II.
III.

Bugün Hindistan’da klasik müziğin iki temel- Kuzey Hindistan ve Güney
Hindistan- geleneği vardır.
Kuzey Hindistan geleneği “Hindustani Sangeet”, güney Hindistan geleneği
“Carnatic Sangeet” olarak adlandırılır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

5 Hint müziği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Sistemler köken olarak benzer olmakla beraber, terminolojide ve performans
pratiğinde değişiklikler barındırır.

II.

En ünlüleri sitar ve tabla olan müzik aletlerinin çoğu Pakistan'a özgüdür. Öte
yandan çağdaş tarih ve kültürel araştırmalar bize bu konuda bir bakış açısı sağlar.

III.

Hint müziğinin değişik halklar, ırklar kültürler arasındaki kompleks etkileşimden
meydana gelmesi, bugün Hindistan’daki etnik çeşitliliğin eski zamanlara
dayandığını gösterir.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

6- Zengin tarihi ve sofistike bir teorik sistemi olan, .... (Karnatik Sangit) güney
Hindstan’ın müzik sistemidir.
7-... “batı”da Hindustani Sangeet- Ravi Shankar ve sitar- olarak algılanır.
8-Bu güney Hint müziğinin ... gibi uluslararası üne sahip bir yorumcu
çıkaramamasıyla ilişkilendirilebilir.
9- ... klasik ve klasik olmayan dans açısından zengin bir geleneğe sahiptir.
10-Tiyatronun eski günlerinde, .... hikayeyi mim yaparak anlatırken, şarkıcılar
diyaloğu söyler, müzisyenler de onlara eşlik ederdi.

118

9.BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1e-2a-3c-4e-5e-6 (Carnatic Sangeet )-7 (Hint müziği )- 8 (Ravi Shankar)- 9 (Hindistan
)-10 (dansçılar)

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde
9. Hint Müziği ve Hint Dansı
9.1. Hint Müziği
9.2. Hint dansı
konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 10 HİNT SİNEMASI: Awaare ve Slumdog Millionaire
Filmlerinde Dans ve Müzik Kullanımı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Hint sineması
10.2 AWAARE (1951)
10.3. SLUMDOG MILLIONAIRE (2008
konuları öğrenilecektir.
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10.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
Hint sinemasında müzik ve dansın konumu nasıl olmuştur?
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10.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ

Konu
10.1. Hint sineması

Kazanım

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

10.2 AWAARE (1951)

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

10.3. SLUMDOG
MILLIONAIRE (2008)

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Anahtar Kavramlar
Hint sineması
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Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması

10.1. Hint sineması
Hint sinemasının başlangıcıyla ilgili yaygın kanı, bilinen ilk kurmaca film olan
Dadasaheb Phalke’in 1914 yılında yönettiği Raja Harishchandra’dan daha önce de
filmlerin üretilmiş olduğudur, zira 1896’dan beri Hindistan’da Bombay, Calcuta,
Madras gibi şehirlerde Parsi ya da ticari tiyatrodan beslenen gelişmekte olan bir film
endüstrisi vardır. (Rajadhyaksha, 1998: 536 )
Öte yandan Hint sinema tarihi açısından 1920’lerde Kohinoor ve Ranjit (Bombay), The
New Theatres (Kalkuta), Maharashtra Film Company (Kolhapur) gibi film şirketlerinin
kurulması önemlidir. İkinci dünya savaşı Batı’dakinin tersine bağımsız yatırımcıların
kısa vadeli kâr düşünceleriyle “finanse ederek” endüstriyi kalkındırmış, stüdyoların
baskınlığını kırmışlardır. (Rajadhyaksha, 1998, s. 537) Savaş boyunca kazanılan kara
paranın sektöre girişi sonrasında da devam etmiştir.(Chaudhuri, 2005, s. 140)
Savaş sonrası Hint sinemasında ortaya çıkan üç eğilim sonucu Bombay’da ulusal, Hint
izleyicisi için üretilen sinema; Tamil, Bengali gibi yerlerde diğer dillerde üretilen ama
“tüm Hint” estetiği ve fantazyalarının yansıtıldığı “masaala filmler” ve devlet desteği
ile önce yeni kültürel ve ideolojik öncelikler için, sonra Satyajit Ray’la adından daha
çok söz edilecek “sanat filmi” hareketine dönüşecek filmler çekilecektir.
(Rajadhyaksha, 1998: 537) “Yeni Hint Sineması” ya da herhangi bir noktada, herhangi
bir şekilde popüler sinemayla kesişmeyeceği için “Paralel sinema” olarak adlandırılan
bu sinemanın çıkışı olan IPTA (Hint Halkının Tiyatro Hareketi) Raj Kapoor gibi bazı
Bollywood oyuncularını estetik açıdan etkilemiştir. (Chaudhuri, 2005: 144)
Ses özellikle sözlü kültürler için temel unsurlardandır. Hindistan’da Hint sinemasının
müzik kullanımı sadece Hollywood’dan korunmayı sağlamamış aynı zamanda Hint ve
dünya izleyicisi için ayırt edici ilgi yaratmıştır. Ama Nayar’a göre, ses Bollywood
sinemasını büyüten tek unsur değildir. Yıldızların performansı, Hollywood’daki
“görünmez stil” aksine “göze çarpan” kamera kullanımı ve mizansen, “sözlü
destanların mnemonic (anımsatıcı) ibaresi”ni andırır. Bollywood yıldızları sadece
güzelliğin ve arzunun ikonu değil, aynı zamanda büyük ve küstahtırlar. Süper star
ünvanı rakipsiz kalan Amitabh Bachchan’ın aynı zamanda “Big B” olarak bilinmesi
boşuna değildir. (Chaudhuri, 2005, syf 143) “Hint sineması siyasal güç ve gerçek bir
kast oluşturan yıldız oyuncuların gücüne bağımlıdır. Bu, Hollywood biçimi ‘star
sistem’inin yıldızlarını, işi kendisini bu yıldızlarla özdeşleştirmeye kadar vardıran
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seyirci kitlesi, değişmez kalıplardaki, duygusal veya komik rolleriyle görmek ister.”
Toplumsal bir ihtiyaç olarak, yaşanan sefaleti unutmak için gidilen “film, diyalogları
ve şarkıları ezberleninceye kadar defalarca izlenir.” (Dansel, 1993: 486)
1931 yılında yabancı sesli filmlerin ülkede gösterime girmesi dolayısıyla sesli film
çekmek zorunluluğu doğmuştur, ama bir çok etnik ve dini cemaatlerden oluşan ve çok
dilli bir ülke olan Hindistan’da sessiz film döneminde sadece “ara-yazı kartlarının
değiştirilmesi dil sorununu çözebilmek için yeterli”yken, gerek “seslendirme dublaj
tekniği”nin henüz gelişmemiş olması, gerekse resmi dil olan Hindu dilinin her bölgede
bilinmemesi, hatta bazı bölgelerde bu dile aşırı tepki gösterilmesi, “seyircilere evrensel
bir dille seslenme” arayışını getirmiştir. “Hiç kuşkusuz bu evrensel dil müzikten başka
bir şey olamazdı. Dolayısıyla Hint sineması, sesli filmlere diğer ülke sinemaları gibi
müzikalle başlamış ama sessizliği örtme eğilimi Hint filmlerinde kendini asla
göstermemiştir.” diyen Konuralp “Hint müziğinde film müziğine materyal sağlayacak
geniş bir birikim” in mevcut olduğunu belirtir. (Konuralp, 2004: 51-53)
Raj Kapoor’un oynayıp yönettiği Avare filmi gerek Hint Sineması açısından
gerekse etkilediği diğer sinemalar açısından (örneğin Türk Sineması) Dünya Sinema
Tarihi’nde önemli bir yer tutar, bununla birlikte film müziği açısından konuya
yaklaştığımızda Jaikishan Dayabhai Pankal ve Shankarsinh Raghuwanshi tarafından
yapılan müzikler Hint Müzik geleneğini yansıtması açısından olduğu kadar, “Awaare
Hun” adlı şarkının Konuralp’ın değindiği film müziğinin “filmi film” yapması işlevini
yerine getirmesi açısından da önemlidir. (Konuralp, 2004: 78)
Öte yandan Danny Boyle’un yönettiği Slumdog Millionaire film müziğinin
kullanımı açısından olduğu kadar, Hindistan’daki müziğin globalleşmesini açıklaması
açısından da dikkat çekicidir. Hem yerel hem evrensel etkiler taşıyan müziklerin
oluşumunda Müzik Yönetmeni Rahman’ın hayat hikayesinden izler görülebilir:
Babası da film müzikleri bestecisi olan ve 2002 yılında tanınmış besteci ve
müzikal yapımcısı Andrew Lloyd Weber’in yapımcılığını üstlendiği ‘Bombay
Rüyaları’ filminin müziklerini yaptıktan sonra Batı’nın ilgisini çeken Allah Rakha
Rahman (A.S. Dileep Kumar) 6 Ocak 1966’da Madras (Chennai), Hindistan’da,
müzisyen bir ailede doğdu. (Slumdog Millionaire, Hindistana Bakış: 10) 4 yaşında
piyano öğrenmeye başlayan Rahman 9 yaşında babasının ölümü yüzünden ailesinin
geçimini üstlenmek zorunda kalıp 11 yaşında Ilayaraja’nın kumpanyasına katıldı. Bu
yüzden okulu bıraktı ve çeşitli orkestralarla tüm dünyayı dolaştı. Zakir Hussain ile
çalıştıktan sonra Oxford Universitesi, Trinity College of Music’te eğitim hakkı kazandı.
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Hasta kız kardeşinin iyileşmesinin ardından Müslüman oldu ve adını A. R. Rahman
olarak değiştirdi. 1987’de 5 yıl içinde 300’den fazla jingle hazırlayacağı reklamcılığa
geçti, 1989’da Panchathan Record Inn adında, ileride gelişecek ve Himdistan’ın en
gelişmiş stüdyolarından biri olacak, küçük bir stüdyo kurdu. Reklamcılık sayesinde,
Rahman, Hindistan’ın en ünlü tanınmış yönetmenlerinden Mani Ratnam ile tanıştı ve
Ratnam’ın Roja (1992) filminin müziklerini yaptı. Bu sayede aralarında 2002 yılında
en iyi yabancı film dalında Akademi ödülü için aday gösterilen “Lagaan: Once Upon a
Time in India” (Ashutosh Gowariker , 2001) ve “Elizabeth: The Golden Age” (Shekhar
Kapur , 2007) olan filmlerin de olduğu 100’den fazla filmin

müziklerini

yaptı.(Wikipedia ve Imdb “Rahman” Maddeleri)

10.2 AWAARE (1951)
Başrol oyuncusu Raj Kapoor tarafından yönetilen film, filmde Mithat
karakterinin söylediği “dürüst ailelerin çocukları dürüst, hırsızlarınki hırsız olur”
sözünün sorgulanması açısından kast sisteminin eleştirisi olsa da, hikayenin
kurgulanması bakımından politik niteliğinden ziyade, Bollywood’un romantik
dramatik ve elbette müzikal özelliklerini barındırır.
Film, Mithat karakterinin düşmanı Kaya’nın Mithat’ın karısına iftira etmesi
sonucu, Mithat’ın hamile karısını sokağa atması, doğan çocuğu Raci’nin de yaşadığı
koşullar ve Kaya’nın yönlendirmesi sonucu hırsız ve avare bir şekilde yetişmesi ve
yıllar sonra Mithat’la karşılaşmalarını, Raci ile çocukluk aşkı ve Mithat’ın manevi kızı
Selma arasındaki romantik ilişkiyi anlatır.
Müzik kullanımı açısından incelendiğinde, filmin açılışında hem Raci
karakterinin neşeli ve serseri niteliğini vurgulayan, hem de filmi tanıtma hatta filmle
özdeşleşme görevini yerine getiren “Awaara Hun” adlı şarkıyı duyarız, bu müzik Raci
hapisten çıktığında onun şehirle ilişkisini görürken ve filmin sonunda tekrar
kullanılacaktır. Öte yandan 193 dakikalık filmde müzik kullanılmayan yer neredeyse
olmadığından, Bollywood’un temel formüllerinin kullanıldığı sahnelere değinmekle
yetinilecektir. Örneğin Mithat’ın Raci’nin annesini sokağa attığı sahnede söylenen
gazel, Raci’nin hapisten sonra gittiği mehefildeki vamp kadının yaptığı dans, Selma ile
Raci’nin birlikte dans ettikleri romantik sahneler, Selma’nın doğum gününde “poz
kesme” sahnesi formül sahnelere örnek gösterilebilir. Hint kültürünün ve mitolojisinin
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etkileri filmde Raci’nin kabusu, Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olması Selma’nın
doğum günü sahnesi üstünden okunabilir.

10.3. SLUMDOG MILLIONAIRE (2008)
Filmin açılışında duyduğumuz, gerilim efekti olarak kullanılan ses, Türkiye’de
de “Kim 500 milyar ister ?” adıyla yayınlanan “Who wants to be a millionaire ?” adlı
global bir yarışmaya ait ve bu yarışma filmin hikayesinin hareket noktası niteliğinde.
Filme ait duyduğumuz ilk özgün müzikse Rahman tarafından bestelenen “O saya”. “O
saya” daha yerel bir alt yapıya sahip -tal ve rag’ı daha belirgin-, öte yandan sözlerinin
bir bölümü İngilizce hikayeyle parallel –“they can't touch me/ we break off / run so
fast they can't even touch me” sözleri hem güvenlikten hızla kaçan çocuklar, hem de
Hindistan’daki “dokunulamaz” sınıf açısından anlamlı-. Şarkıda ilk es verilen yer,
filmin kötü adamlarından Javed’i ilk gördüğümüz anken şarkının bittiği yer ise Jamal
ile Salim’in annelerine yakalandıkları andır. Film boyunca müziğin başladığı yerin
kaynağını görmesek de her bitiş bir olay sonucu olur.
Jamal’in çocukluk hatıraları üstünden ilerleyen hikayede, Amitabh Bachchan
ve film müzikleri, hem geleneksel Bollywood müzikleri için konulmuş bir andaç
niteliğinde, hem de Hint sinemasının toplumdaki etkisini açıklaması açısından anlamlı.
Karakterlerin hayatlarındaki en büyük kırılma anlarından biri, anne babalarının
öldüğü Hindu’ların Müslüman’lara karşı yaptığı saldırıdır, bu sürede duyduğumuz
sesler ve melodi “Riots” bize bir olayın başladığını hissettirir, ritim, piyano ve
vurmalılar etkiyi arttırırken, özellikle temposu gerilimi tırmandırır. Üç silahşorlerden
sonuncusu Latika’nın müziği Mausam’ı, Salim ve Jamal’den daha kimsesiz ve kötü
durumda olan Latika’yı Jamal her seferinde “yeniden” gördüğünde duyarız.
Üç çocuk bir arada yaşamaya başladıklarında, onların hayatının akışını
değiştirecek “kötü adam” Maman’ı bir gazlı içecek sesi eşliğinde görürüz, bu
“sömürgeci”lerin kimliği açısından bir gönderme olarak okunabilir.

Ardından

çocukların bir çoğunun hayatında kilit bir konuma oturacak “Darshan Do Ghanshyam”
söyleyecek çocukların gözlerine mil çekilecek, yarışmada da bu şiirin kör şair Surdas’a
ait olduğu söylenir.11 Bu şarkıyı söylemek için hazırlanan Jemal’in yaptığı dans da

11Aslında

bu şarkı başka bir Hint filmi- Narsi Bhagat (yön. Devendra Goel, 1957) için Gopal Singh
Nepali tarafından yapılmıştır. (Imdb, Slumdog Millionaire Goofs )
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Bollywood danslarına benzer. Öte yandan çocuklar dilenirken, onların seslerini
duymamamız, şehrin sesinin onları bastırması, kalabalık içinde yalnız olan çocukların
durumunu anlatır. Salim, Jamal ve Latika’nın Maman’dan kaçarken duyduğumuz
müzik “Escape”, Salim ve Jamal birkaç yıl sonra geri dönüp Maman’dan Latika’yı
kaçırırken ve sonra Latika Javed’in adamı olan Salim’den kaçarken, ayrıca Jamal
“kaçtığı” gerçeklerle yüzleşirken tekrar duyulacaktır.
Salim ve Jamal Maman’dan kaçarken, Latika onlara yetişemez, ve biz
“Latika’s theme” Latika’nın tema müziğini, yıllar sonra ikinci kez ayrıldıklarında da
hatta öncesinde Jamal onun yokluğunu her hissettiğinde ve tren garında nihai
kavuşmalarından önceki son ayrılıklarında yine aynı melodiyi duyarız. Böylece Boyle
ve/ya Rahman’ın kahramanların her seferinde aynı duyguları yaşadıklarını
hissetmemizi sağladığını düşünebiliriz.
Jamal için zor olsa da, çocuk oldukları için her şeye daha kolay uyum
sağladıklarını düşündüğümüz bir dönem olur, bu dönem için duyduğumuz şarkı
Mia’nın daha önce yaptığı ama filmle birebir örtüşen Paper Planes’idir, öyle ki
çocukların trenin üstünde oturduğu sahnede “sometimes I think sitting on trains”
“bazen trenlerin üstünde oturmayı düşünüyorum” sözünü duyduğumuzda, şarkının
aslında film için yapıldığını düşünebiliriz.
Film için bestelenmediği halde, filme uyan onu bütünleyen başka bir eser de
Gluck’un Orphée et Eurydice’dir. Orfe Miti, Jamal’in hikayesine benzer, Jamal gibi
Orfe de sevgilisini kurtarmak için ilk girişiminde başarısız olur ve yeterince acı
çektikten sonra ona kavuşur.
Filmde Latika’nin dans öğrendiği sahnede duyduğumuz “Ringa” geleneksel
Hint müziğine en yakın melodidir. Latika’nın eğitimi ise geleneksel dans eğitimini
andırır, gördüğümüz öğretmen Guru olarak da okunabilir, öte yandan bu dansın
öğrenildiği yer göz önüne alındığında bu eğitimin amacının Sangeet’teki gibi ahlaki bir
amacı yoktur. Seslerin önemli olduğu filmde Salim’in Maman’ı vurduğunda yaşadığı
travma seslerin deforme edilmesi ile izleyene aktarılır. Ardından Salim’in çeteye
katılması “Gangsta Blues”–şehirli bir ritim ile- anlatılır. Filmdeki önemli melodilerden
biri de Salim’in telefon zilinin melodisidir, bu melodi Latika ile Jamal’in kavuşmalarını
simgeler. Tren garındaki bir önceki sahne parçalı müzik/ses kullanımı için çok güzel
bir örnektir, önce tren istasyonundaki kalabalığı duyarız, ardından ses giderek azalır,
herkes anlamsızlaşır artık bir tek Latika vardır ardından “kötü” adamlar gelir ve kaçış
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melodisi “Escape”i duyarız. Bir başka parçalı kullanım da su sesi, sinyal sesi ve telefon
sesinin bir arada kullanımıdır.
Javed’in evinde yarışmanın final akşamı Mtv türevi bir müzik kanalı izlenir ve
Bollywood dansı ve müziğini andıran “Aaj Ki Raat” Jemal’e kadar sürer, ardından daha
yerel bir biçimde yeniden başlar ve bu kez su sesiyle kesilir. Jamal yarışmaya son kez
giderken duyduğumuz melodi heyecanı tırmandırır.
Yarışmanın final müziği hikayenin de final müziğidir; müziği iki kez : kötü
adamlar hikayeden çıktığında –ilk çözüm-, hikayenin nihai çözümüyse tren garında
Latika’ya kavuşacak olmasıdır, bu yüzden garı gördüğümüzde de melodiyi son kez
duyarız..
Filmin sonunda duyduğumuz “Jai Ho” (Victory to you - Zafer Sana) ,
Bollywood filmlerine bir saygı duruşu niteliğindedir, öte yandan şarkı aslında başka bir
film için yapılmış sonra bu filme konmuş, ardından O saya ile birlikte yarışmış ve 81.
Akademi Ödülünü kazanmıştır.

10. BÖLÜM SORULARI
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1 Hint sineması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Birinci dünya savaşı Batı’dakinin tersine bağımsız yatırımcıların kısa vadeli kâr
düşünceleriyle “finanse ederek” endüstriyi kalkındırmış, stüdyoların baskınlığını
kırmışlardır.

II.

Savaş sonrası Hint sinemasında ortaya çıkan üç eğilim sonucu Bombay’da ulusal,
Hint izleyicisi için üretilen sinema; Tamil, Bengali gibi yerlerde diğer dillerde
üretilen ama “tüm Hint” estetiği ve fantazyalarının yansıtıldığı “masaala filmler”
ve dvelet desteği ile önce yeni kültürel ve ideolojik öncelikler için, sonra Satyajit
Ray’la adından daha çok söz edilecek “sanat filmi” hareketine dönüşecek filmler
çekilecektir.

III.

Yeni Hint Sineması” ya da herhangi bir noktada, herhangi bir şekilde popüler
sinemayla kesişmeyeceği için “Paralel sinema” olarak adlandırılan bu sinemanın
çıkışı olan IPTA (Hint Halkının Tiyatro Hareketi) Raj Kapoor gibi bazı Bollywood
oyuncularını estetik açıdan etkilemiştir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

2 Hint sineması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

Hint sineması siyasal güç ve gerçek bir kast oluşturan yıldız oyuncuların gücüne
bağımlı değildir.
Bu, Hollywood biçimi ‘star sistem’inin yıldızlarını, işi kendisini bu yıldızlarla
özdeşleştirmeye kadar vardıran seyirci kitlesi, değişmez kalıplardaki, duygusal
veya komik rolleriyle görmek ister.
Toplumsal bir ihtiyaç olarak, yaşanan sefaleti unutmak için gidilen “film,
diyalogları ve şarkıları ezberleninceye kadar defalarca izlenir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

a)
b)
c)
d)
e)

3 Hint sineması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

Hindistan’da sessiz film döneminde sadece “ara-yazı kartlarının değiştirilmesi dil
sorununu çözebilmek için yeterliyken, gerek “seslendirme dublaj tekniği”nin henüz
gelişmemiş olması, gerekse resmi dil olan Hindu dilinin her bölgede bilinmemesi,
hatta bazı bölgelerde bu dile aşırı tepki gösterilmesi, “seyircilere verensel bir dille
seslenme” arayışını getirmiştir.
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II.

III.

“Hiç kuşkusuz bu verensel dil müzikten başka bir şey olamazdı. Dolayısıyla Hint
sineması, sesli filmlere diğer ülke sinemaları gibi müzikalle başlamış ama
sessizliği örtme eğilimi Hint filmlerinde kendini asla göstermemiştir.
Raj Kapoor’un oynayıp yönettiği Avare filmi gerek Hint Sineması açısından
gerekse etkilediği diğer sinemalar açısından (örneğin Türk Sineması) Dünya
Sinema Tarihi’nde ses getirmemiştir.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,IIve III

a)
b)
c)
d)
e)

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Danny Boyle’un yönettiği Slumdog Millionaire film müziğinin kullanımı açısından
olduğu kadar, Hindistan’daki müziğin globalleşmesini açıklaması açısından da
dikkat çekicidir.

II.

Hem yerel hem verensel etkiler taşıyan müziklerin oluşumunda Müzik Yönetmeni
Rahman’ın hayat hikayesinden izler görülebilir.

III.

Başrol oyuncusu Raj Kapoor tarafından yönetilen Awaare filminde Mithat
karakterinin söylediği “dürüst ailelerin çocukları dürüst, hırsızlarınki hırsız olur”
sözünün sorgulanması açısından kast sisteminin eleştirisi olsa da, hikayenin
kurgulanması bakımından politik niteliğinden ziyade, Hollywood’un romantik
dramatik ve elbette müzikal özelliklerini barındırır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

a)
b)
c)
d)
e)

5 Slumdog Millionaire filmi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Slumdog Millionaire filmin açılışında duyduğumuz, gerilim efekti olarak
kullanılan ses, Türkiye’de de “Kim 500 milyar ister ?” adıyla yayınlanan “Who
wants to be a millionaire ?” adlı global bir yarışmaya ait ve bu yarışma filmin
hikayesinin hareket noktası niteliğinde değildir.
Filme ait duyduğumuz ilk özgün müzikse Rahman tarafından bestelenen “O saya”.
“O saya” daha yerel bir alt yapıya sahip tal ve rag’ı daha belirgindir.
O saya filminin sözlerinin bir bölümü İngilizce hikayeyle paraleldir –“they can't
touch me/ we break off / run so fast they can't veen touch me” sözleri hem
güvenlikten hızla kaçan çocuklar, hem de Hindistan’daki “dokunulamaz” sınıf
açısından anlamlıdır.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
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6- Hint sinemasının başlangıcıyla ilgili yaygın kanı, bilinen ilk kurmaca film olan

Dadasaheb Phalke’in 1914 yılında yönettiği ...’dan daha önce de filmlerin üretilmiş
olduğudur.
7-1896’dan beri .... Bombay, Calcuta, Madras gibi şehirlerde Parsi ya da ticari
tiyatrodan beslenen gelişmekte olan bir film endüstrisi vardır.
8- Ses özellikle .... için temel unsurlardandır.
9-Hindistan’da Hint sinemasının müzik kullanımı sadece ..... korunmayı
sağlamamış aynı zamanda Hint ve dünya izleyicisi için ayırt edici ilgi yaratmıştır.
10- Awaare filmi .... tarafından yönetilmiştir.
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10. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1e-2e-3c-4d-5e-6 (Raja Harishchandra)-7 (Hindistan’da)- 8 (sözlü kültürler)- 9
(Hollywood’dan)-10 (Raj Kapoor)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
10.1. Hint sineması
10.2 AWAARE (1951)
10.3. SLUMDOG MILLIONAIRE (2008
konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 11 FİLM MÜZİĞİ VE TÜRLER-1
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Bu bölümde
11. Film Müziği ve Türler-1

11.1. Korku ve Müzik
11.2. Bilim Kurgu ve Müzik

konuları öğrenilecektir.
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11.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
Film müziğinin farklı türlerde kullanımı nasıl olmuştur?
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11.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ

Konu

11. Film Müziği ve
Türler-1

Kazanım

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

11.1. Korku ve Müzik

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

11.2. Bilim Kurgu Ve
Müzik

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Anahtar Kavramlar
Film türleri
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Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması

11. Film Müziği ve Türler-1
Tür terimi, ortak unsurları olan herhangi sanat ya da kültür olgusu için incelenen
çeşitlerin kategorisini karşılar (Blandford, vd., 2000: 112). Türler ile ilgili yapılan
araştırmaların özü de Aristoteles’e dayanır; ona ait tür terimlerinden biri olan komedi terimi,
sinema filmleri için de kullanılmaktadır. Öte yandan filmleri sınıflandırmak için oluşturulan
türlerin hangi kıstaslara göre belirleneceği de karmaşıktır. Filmler renkli ya da sesli olmaları
gibi teknik özelliklerine, içerdikleri konulara, anlatım yollarına ya da izleyicideki etkilerine
göre sınıflandırılabilirler. Linda Williams pornografi, korku ve melodram türlerini beden türleri
olarak tanımlar. Bu durumda izleyicinin izlediği bedenlerle özdeşleşme süreci belirleyici olur.
Tür çalışmaları için başlangıçta Amerikan Sinema Endüstrisi temelli yaklaşımın kabul görmesi
yaygındır. Bazı araştır- macılar açısından filmlerin yüksek sanat olması, klasik olması, tecimsel
olması gibi ayrımlar da vardır. David Bordwell ise ana akım sinema içindeki tür kalıplarını
sanat sineması için sınar ve iki sinema için benzerlikler olduğunu bulgular (akt. Braudy ve
Cohen, 2004: 657-661).
Değinilenlerin yanı sıra sanat dallarının çoğundaki gibi sinemada da, tür kavramı, “esas
olarak endüstrinin kendi içinde doğmuş ve eleştirmenlerin, seyircilerin ve son olarak da sinema
yazarlarının katkısıyla yerleşik bir nitelik kazanmıştır.” (Abisel, 1999: 22). Filmler ile ilgili tür
eleştirisinin gelişimi incelendiğinde teori ile tarihin farklılığı ortaya çıkmıştır. Belirli filmler
belirli türler dâhilinde üretilmiştir, tür tanımları öncelikli olarak endüstriden kaynaklanmıştır.
Semantik yaklaşım ile birlikte belirli türlerin yapısal olarak sınıflandırması teorik olarak tür
tanımlamalarının yapılmasını sağlar (Altman, 2004: 680-682). Öte yandan her filmin, her
anlatının kendine ait bir sentaksı vardır ve bu sentaks çok defalar tekrarlanmadıkları sürece türe
özgü bir sentakstan bahsetmek güçtür. Hollywood türleri çok sayıda üretim sayesinde belirli
bir sentaksı tartışmayı mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte türlerin evrilmesi semantik ve
sentaks yapılardan kaymalara neden olur (Altman, 2004: 690). Tür filmleri anlatı sistemleri
olmalarından dolayı tema, stil, karakterler gibi belirli temel yapısal bileşenleri içerirler. Tür,
izleyici ile filmi yapanlar arasında bir anlaşma gibidir. Film türü dinamik ve statik bir sistemdir.
Tür filmi ile film türü arasındaki ayrımın da altı çizilmelidir. Türlerden bahsedildiğinde belirli
filmlerden ziyade belirli anlatı kalıpları akla gelmektedir (Schatz, 2004: 691-692).
Filmler belirli türlerin kalıplarına göre üretilmiş ya da üretildikten sonra ortak unsurlara
göre sınıflandırılmış olabilir. Belirli anlatı kalıplarına göre üretilen filmler ana akım tür
filmleridir. Ana akım tür filmleri, benzer konuları, benzer karakterlerle, benzer durumlarda
anlatımın tekrarına ya da varyasyonlarına dayanan ticari, konulu filmlerdir. Ortak unsurlara
göre sınıflandırılan filmler açı- sından ise bahsedilen unsurlar konu (subject matter), tema,
anlatı ve biçimsel teammüller, motifler, karakter tipleri, konu (plots) ve ikonografiyi içerir
(Blandford, vd., 2000: 112). Belirli stereotiplerin üretilmesi, yapısal ve anlatısal olarak belirli
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teamüllerin gözetilmesi tür filmlerinin ticari kaygılarla üretildiği ithamlarını güçlendirir. Tür
filmlerinin belirli bir hedef kitle için üretilmesi ve fakat klasik filmlerin kendi izleyici kitlelerini
üretebilmeleri de tür filmlerinin ticari bakışla üretildiği iddialarına eklenir. Tür filmleri genel
olarak filmlerin çalışılması için çeşitli noktalarda önem kazanmaktadır; zira bu filmler belirli
gelenek, kalıp ve teamüller çerçevesinde üretilseler de bütün sanat eserleri gibi eşsiz ve özel
olmak iddiasını da taşırlar (Braudy, 2004: 663).
Tür filmlerinde müzik kullanımlarında ortaklıklardan da bahsetmek mümkündür.

11.1. Korku ve Müzik
“Korkunun müzik tonları arasında en canlı olanı, fiziksel çirkinlik, duygusal terör, uğursuz
atmosfer, öngörülemeyen veya uygunsuz hareket gibi olumsuz görsel, duygusal ve anlatı
unsurlarının doğrudan çağrışımıdır. Genel bir gerginlik duygusuna ve sahnenin daha büyük
dramatik yayına katkıda bulunmakla birlikte, Yaşayan Ölülerin Gecesi'nin (1968; Scott
Vladimir Licina'nın müziği) açılışı sırasında yapılan ritimler ve uyuşmazlıklar, ölümcül
görünümü ve titiz-mortis yürüyüşünü genel olarak güçlendirdi. Kara Lagün Yaratıcılığındaki
(1954) ikonik, hırıltılı pirinç şoku güdüsü gibi “yaratık özellikleri” nin skorları, korkuların
ahlaksız müzikal bir araya gelmesi, şoklar, tepki ve yorumun temelini göstermektedir. (Link,
2016: 625-626).Müziğin bu konudaki etkileri, K.J Donnelly'ın belirttiği gibi, eşzamanlı olarak
aynı anda temsil edilir ve anındadır: 'sinemanın temsili öğelerinin algılanmasından önce
algılayabileceğimiz deneysel bir seviye vardır' (2005, 95). (akt. Link, 2016: 626).
Özellikle dehşetin psikolojik etkisine uygun bir başka strateji, güvenilir müzikal anlatımdan
ziyade yanıltıcı biçimde sunarken skorun yapısal anlatı ile olan ilişkisinde yatmaktadır. Jaws'ta,
köpekbalığı ipucu yaratıkta mevcut olabilir, ancak gerçek bir tehdit olmadığında müzik
olmayacaktır. Böylece müzikal anlatım, kamera seyirciyi su altı bakış açılarıyla alaycı bir
şekilde yanıltsa bile gerçekliğin göstergesidir. Güvenilir yorum olarak müzik ile ilgili sessiz
çağın eşliklerinden beri yürürlükte olan bir ittifak kırıldı ve müzik güvenli bir alan haline geldi.
Ancak bu durum da tarihsel bir farklılıktan çok bir üsluptur. Orijinal Carrie'deki (1976, Pino
Donaggio tarafından yapılan) final sahnesi ve yeniden yapımı (2013, Marco Beltrami
tarafından yapılan) farkı göstermektedir. Beyaz daraba çitler ve bakir beyaz bir elbise ile
tamamlanan travma sonrası bir rüya dizisi olarak çerçevelenmiş orijinal, hayatta kalan bir sınıf
arkadaşının Carrie'nin mezar alanına çiçek açması için güneşli bir gün ziyareti olduğunu
gösteriyor. Tatlı, pastoral bir flüt melodi, ölü kızın kararmış, kanlı eli yere kadar pençelinceye
kadar aniden alana kadar eşlik eder. Sadece temas anında, skor anında uyandığında bile onunla
kalan sınırsız müzikal saldırıya dönüşür. Yeniden çekimde, fırtınada çok daha sıradan ve
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paralel sahnede baş döndürücü bir müzik vardır. Sınıf arkadaşı çiçeğin yerini değiştirse bile,
ağır bir metal ipucu müziği yaklaşmakta olan gösteriyi silerken, Carrie’nin mezar taşı kırılmaya
başladığında müziğin değişmemesi ile birlikte. Müzik sadece öngörülebilir değil, izleyiciyi de
dramın önünde tutarak tahmin edilebilirdir (Link, 2016: 627-628).
Bazı korku filmleri geleneksel müzik türlerini saptırarak konularını güçlendirir.
Örneğin Omen, Vahiy Kitabından çizilen bir Deccal figürüne odaklanır. Film müziği, genel
sesi kutsal metin ayarlarıyla ilişkilendirilen koro müziğine (Goldsmith) sahiptir. Bununla
birlikte, sakrosanç tonu, bu sahte-liturjik “Ave Satani” nin uğursuz katliamı katlandığından,
filmin eskatolojik kötülüğünü de kaydettikçe ironik hale gelir. Rosemary’nin bebeği (1968;
Christopher [Krzysztof] Komeda’nın müziği), şeytanın tapanlarının bir cenazesinin getirdiği
hamileliğin görüntüsünü çağıran sözsüz bir ninni ile açılır. Gerçekten de, çocukluk
masumiyetinin bozulması, kendi başına bir müzikal korku stratejisidir. Poltergeist'teki küçük
bir kızın doğaüstü tehdidi, skorun daha şekilsiz ve tehdit edici ipuçlarının yanı sıra saf ninni
temasının ortaya çıkmasıyla kutuplaşır. (Link, 2016: 628-629).

Daha yıkıcı bir stratejide, duygusal etkileri doğrudan korkunç bir sahnedeki açıklara
aykırı çalışan müzik, yaygın bir yer haline geldi. Omen'de bir dadı bir çatıdan atlar ve bir
doğumgünü partisinde çocukların önünde kendini asar ve altta oynayan atlıkarınca müziğinin
yersizine eşlik eder. Kuzuların Sessizliğinde (1991), narsisistik seri yamyam, Dr. Hannibal
Lecter, ekrandaki en vahşi şiddetini J. S. Bach’ın Goldberg Variations’ının zerafetine bağlar
(Link, 2016: 629-630).

11.2. Bilim Kurgu ve Müzik
Ortak özelliklerinin yanı sıra, bilim kurgu ve korku film müzklerinin stratejileri
arasında birçok ilginç farklılık da ortaya çıkar. Müzikal benzerliklerin bol olduğu yerlerde bile,
temel duyuşsal hedefler belirgin şekilde farklılık gösterir. Geleneksel olarak, bilim kurgu film
müziği, tarihsel, mekansal veya coğrafi, bu türün göze çarpan yer değiştirmelerini güçlendirir.
Yasak Gezegen'de (1956) baş döndürücü tehditlerin karakterizasyonundan daha fazla, Bebe ve
Louis Barron tarafından tasarlanan yaratıcı müzik, anlatının kültürel, teknolojik ve tarihi
kopmalarını yoğunlaştırır (Leydon’dan akt. Link, 2016: 618). Kredilerde "elektronik tonlar"
olarak tanımlanan Barronlar, müzik bizi burada ve şimdi birleştiren müzikal geleneklerden
kopar. Vangelis'in’in Blade Runner’a (1982) verdiği oryantalizm izleri, fütüristik ve yabancı
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bir Los Angeles’a çağrı yapmak için piramidal mimari imgelerle birleşir. Benzer şekilde, James
Horner'ın Avatar (2009) ipuçları, Ralph P. Locke'un 'o zaman / şimdi, kendi / diğer, yakın /
uzak, gerçek / kurgusal' (2009, 64) gibi 'egzotik' binicilikler olarak adlandırdığı davul ve sesleri
içerir. -71). (Link, 2016: 618-619).
Bununla birlikte, korku filmi için, duygusal amaç öncelikle şok, şüphe, izolasyon,
yabancılaşma ve korku gibi olumsuz duygular haline gelir. Öznel bir şekilde, geleneksel korku
filmleri sıklıkla izleyiciyi kurban olarak konumlandırır. Çenelerdeki köpekbalığı işaretinin
tehdit edici tekrarı sadece ekranda mağdurlara yönelik tehlikeyi bilişsel olarak tanımlamakla
kalmaz, aynı zamanda bu tehdidi doğrudan kendileri olarak duygusal olarak deneyimleyen
izleyicilere aktarır (bakınız, J. Smith 1999). Bernard Herrmann’ın Psycho'deki (1960) duş
cinayeti sırasında çığlık atan kurbanı ve öfkeli katili şifreleyen telli çalgılar da izleyicinin
çekiciliğine şiddetle zarar verir. Korkuların çoğunda olduğu gibi, İzleyen filmindeki film
müziği (2014; Disasterpeace tarafından müzik) bazen müzik ve gürültü arasındaki farkları
bulanıklaştırmakla tehdit eder, bu da kayma genliği ve ham işitsel aşırı uyarılmaya fiziksel ve
duygusal olarak saldırgan olma gücünü verir. Kısacası, binarizmalar ve yer değiştirmeleri inşa
ederek, bilim kurgu ipucu dışsal zamanlara ve yerlere dışa doğru giden bir tür müzik turizmi
işlevi görürken, duygusal aşırılıkları harekete geçirerek korku müziği sıklıkla içe doğru
psikolojik içselliğe doğru dalar. (Link, 2016: 619-620).
Duygusal farklılıklar, özellikle görüntüye yönelik müzikal tutumlarda belirginleşir. Bilim
kurgu, sıklıkla merak, huşu, kahramanca eylem vb. müzikal çağrışımlarla olumlu bir gözlük
hissi içerir. 2001: Bir Uzay Odyssey, kendi uğruna görsel hazzı örneklemektedir: Richard
Strauss’un ton şiirindeki gün doğumu Böylece Spake Zarathustra (1896), Johann Strauss’un
valsini Mavi Tuna’ya (1866) ve Ligeti’nin Atmosphres’iyle yıldız geçidine yerleştirir. Buradaki
etki, imgelemenin tamamen takdir edilmesinin anlatı ilerlemesinin yerini aldığı duyusal
batırmayı hedeflemektedir. Üçüncü Türün Yakınlaşmaları, bilim kurgularının, yabancı ışık
iletişimi için müzikal perdelere eşleştirerek eserleri ile bilim kurgusunun müzik ve gözlük
sentezini dağıtır. Daha kompakt bir ölçekte, Star Trek'te: First Contact (1996) Goldsmith'in
amorf tellerin açılış dokusu - çeşitli müzikal olmayan sesler ve sesler ile birlikte dokunur düşmanın hacimli iç kısmının görüntüleri için heybetli bir pirinç yelpazesiyle odaklanır; uzay
gemisi, görsel ihtişamı tehdit üzerinde geçici olarak vurgular. (Link, 2016: 620-621).
Tersine, bilim kurgu düşmana muhteşem davranırken, korku, sıradanı tehditkar olarak bile
boyayabilir. James Newton Howard’ın The Sixth Sense’deki (1999) endişeli açılış müziği,
sadece bir ampulün yakın bir görüntüsüne dayanır. Korkudaki görsel görüntü, isteksizlik, itme
ve sapkınlığa dayanır. Bir insan embriyosunun eşlik eden yakın çekimlerine eşlik eden
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Herrmann’ın Sisters’e (1972) yaptığı skor, orkestra enstrümanlarından ve sentezleyicilerin
pürüzlü figürasyonlarını birleştirerek insan hayatının başlangıcını uzaylı bir canavarlık olarak
ortaya koyar. Buna karşılık, Strauss’un Thus 2001’deki yıldız çocuğunun ’ifadesinin ortaya
çıkması için Spake Zarathustra’yı yeniden özetlemesi fetal görüntülerini bir merak nesnesi
haline getirir. Bilim kurgu skorları, çoğu zaman zorlayıcı uzaylı yerleri ve fütüristik
teknolojilerinde bile muhteşem fiziksel eylemi vurgulayabilir. Star Trek serisinde müzikal
karakterizasyonun gelişimi değerli bir karşılaştırma sunar. Alexander Courage’ın ilk kez 1966–
9’da yayınlanan orijinal televizyon dizisi için teması, egzotik (ve erotik imalarla) uzaylı
karşılaşmaları olasılığını vurgulayan sözsüz bir kadın ses hattı ve bongo davulları içeriyordu.
Star Trek film serisinin teması, ancak Star Trek - The Motion Picture (1979) ile başlar. Horner
tarafından skorlanan, askeri bir tonu belirleyen bir marş teması oldu (Lerner’den akt. Link,
2016: 620-621).

144

11. BÖLÜM SORULARI

1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.
Türler ile ilgili yapılan araştırmaların özü de Foucault’ya dayanır; ona ait tür
terimlerinden biri olan komedi terimi, sinema filmleri için de kullanılmaktadır.
II.

Filmleri sınıflandırmak için oluşturulan türlerin hangi kıstaslara göre belirleneceği
karmaşıktır.

III.

Filmler renkli ya da sesli olmaları gibi teknik özelliklerine, içerdikleri konulara,
anlatım yollarına ya da izleyicideki etkilerine göre sınıflandırılabilirler.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I,II ve III

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Linda Williams pornografi, korku ve melodram türlerini beden türleri olarak
tanımlar.Bu durumda izleyicinin izlediği bedenlerle özdeşleşme süreci belirleyici
olur.

II.

Tür çalışmaları için başlangıçta Avrupa Sinema Endüstrisi temelli yaklaşımın kabul
görmesi yaygındır.

III.

Bazı araştırmacılar açısından filmlerin yüksek sanat olması, klasik olması, tecimsel
olması gibi ayrımlar da vardır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I,II ve III

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

Belirli filmler belirli türler dâhilinde üretilmiştir, tür tanımları öncelikli olarak
sosyolojiden kaynaklanmıştır.

II.

Semantik yaklaşım ile birlikte belirli türlerin yapısal olarak sınıflandırması teorik
olarak tür tanımlamalarının yapılmasını sağlar .

III.

Her filmin, her anlatının kendine ait bir sentaksı vardır ve bu sentaks çok defalar
tekrarlanmadıkları sürece türe özgü bir sentakstan bahsetmek güçtür.
a)
b)
c)
d)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
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e)

I,II ve III

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.
Hollywood türleri çok sayıda üretim sayesinde belirli bir sentaksı tartışmayı
mümkün kılmaktadır.
II.

Türlerin evrilmesi semantik ve sentaks yapılardan kaymalara neden olur Tür
filmleri anlatı sistemleri olmalarından dolayı tema, stil, karakterler gibi belirli
temel yapısal bileşenleri içerirler.

III.

Semantik, izleyici ile filmi yapanlar arasında bir anlaşma gibidir. Film türü dinamik
ve statik bir sistemdir.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.
Tür filmi ile film türü arasındaki ayrımın da altı çizilmelidir. Türlerden
bahsedildiğinde belirli filmlerden ziyade belirli anlatı kalıpları akla gelmektedir
II.

III.

Filmler belirli türlerin kalıplarına göre üretilmiş ya da üretildikten sonra ortak
unsurlara göre sınıflandırılmış olabilir. Belirli anlatı kalıplarına göre üretilen
filmler ana akım tür filmleridir.
Alternatif filmler, benzer konuları, benzer karakterlerle, benzer durumlarda
anlatımın tekrarına ya da varyasyonlarına dayanan ticari, konulu filmlerdir.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

6-... terimi, ortak unsurları olan herhangi sanat ya da kültür olgusu için incelenen çeşitlerin
kategorisini karşılar.
7-Türler ile ilgili yapılan araştırmaların özü de ... dayanır; ona ait tür terimlerinden biri olan
komedi terimi, sinema filmleri için de kullanılmaktadır.
8- ....müzik tonları arasında en canlı olanı, fiziksel çirkinlik, duygusal terör, uğursuz
atmosfer, öngörülemeyen veya uygunsuz hareket gibi olumsuz görsel, duygusal ve anlatı
unsurlarının doğrudan çağrışımıdır.
9- Daha yıkıcı bir stratejide, ... etkileri doğrudan korkunç bir sahnedeki açıklara aykırı
çalışan müzik, yaygın bir yer haline geldi.
10- Geleneksel olarak, .... film müziği, tarihsel, mekansal veya coğrafi, bu türün göze
çarpan yer değiştirmelerini güçlendirir.
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11. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1d-2d-3a-4d-5d-6 (Tür)-7 (Aristoteles’e)- 8 (Korkunun)- 9 (duygusal)-10 (bilim
kurgu)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
11. Film Müziği ve Türler-1

11.1. Korku ve Müzik
11.2. Bilim Kurgu ve Müzik

konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 12 FİLM MÜZİĞİ VE TÜRLER-2
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Bu bölümde
12.1. Western ve Film Müziği
12.2. Film noir ve Müzik
12.3. Çizgi Film Müziği Kavramı
konuları öğrenilecektir.
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12.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
Film müziği western, film noir ve çizgi filmde nasıl kullanılmaktadır?
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12.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ

Konu

12.1. Western ve Film
Müziği

Kazanım

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

12.2. Film noir ve Müzik

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

12.3. Çizgi Film Muziğ i
Kavramı

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
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Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar
Western, Film noir, Çizgi film
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12. Film Müziği ve Türler-2
12.1. Western ve Film Müziği
Western belki de sinemada sadece müzikal tarafından rakip olunan kendine özgü Amerikan
öykü anlatımı türüdür. Her ikisi de muhteşemdir ve Amerikan keşifinde bireysel keşif / ifade
(sınır, performans) ve aile ile topluluk bağlarının oluşumu ve kutlanması (medeniyet, topluluk
tiyatrosu üretimi) için kök salmaktadır. Her ikisi de, 'Amerikan' müzik tarzlarına göre
işaretlenirler - tam olarak ne gerektirdiği zamanla değişse de. Her tür, karakter türlerinden anlatı
tropiklerine ve sembolik repertuarlara kadar gevşek bir element koleksiyonudur. Western için
bu unsurların birçoğu film gelmeden, tiyatro melodramında, Wild West şovlarında ve popüler
romanlarda kuruldu. Filmde bir kez yakalandığında, anlatılar, Western’in erken dönem
filmlerinin aksiyon-maceralarından daha karmaşık ve sembolik bir şeye, Amerikan
Western’inin millet, erkeklik ve Soğuk Savaş ideolojik ihtilafları için fon haline gelmesine
vurgu yaptı. Tür, erkeklikle ilgili anlatıların oturma odasına uygun bağımsızlık vurgusundan
topluma ve aileye doğru kaydığı televizyona geçti. Her ne kadar Western, 1960'ların ve
1970'lerin sonlarında ekranlardan solmuş gibi görünse de, bu dönem, anlatıların çoğunun - ve
bazı müzikal hareketlerinin - uzayın yeni cephesine nakledildiği dönemdi. Western 1980'lerde
yeniden ortaya çıktığında, ilk günlerinde uzun süredir bastırılan, özellikle de yeni ulusun
mitolojisine maruz kaldığı o muhteşem zeminin, şeytanlaştırılmış ya da manzaradan silinmiş
olan yerli halkların muamelesiyle yüz yüze kaldığı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Western
türünün Hollywood'da etkisini azaltması, spagetti Western yükselişi ile aynı dönemde
olmuştur. Terim başlangıçta aşağılayıcıydı ancak yalnızca endüstriyel bir yapıyı (Avrupalılar öncelikle İtalyanlar - sanatçılar ve kurumlar tarafından yapılan ve çoğunlukla İtalya, İspanya
ve Kuzey Afrika'da vurulmuş olan) değil, idiyokratik olanı da içeren çok çeşitli genel
belirteçleri temsil ediyordu. Bu Ennio Morricone tarafından geliştirilen müzik diline
dayanmaktaydı. En geniş tarihsel terimlerle, baskın müzik tarzı, yüzyılın ortalarında destansı
bir Amerika senfonisine, 1980'lerde senfoniğe dönüşle birlikte, 1960'larda stüdyona dayalı pop
tabanlı bir deyime geçti. Bu hem sinema-endüstriyel hareketin daha geniş bir parçasıydı hem
de türün içinden geriye dönük nostaljik / revizyonist bir bakış açısıydı. Değişiklikler aşamalı
olarak vurgulandı, vurgu, belirli öğelerden diğerlerine vurgu yaparak, genellikle müzik tarzı
seçimini etkiledi. Herhangi bir filmdeki başlık dizisi film için bir reklam işlevi görürken görüntüleri, sesleri ve izleyiciye kabaca ne olacağını söyleyen bir grafik stili sergiliyorduWestern başlık dizisi sadece sahne ayarlaması değil zaman değiştirme işlevi de gördü.
Atmacalar dönem parçalarıdır ve bilim kurgu gibi, çağdaş izleyicilerin kaygılarına karşı
özellikle savunmasızdır. Başlık dizileri aynı zamanda, genellikle batıda yer alan başka bir
element haricinde, muhteşem manzaraya sahip, genellikle en uzun planlanmış müziğin
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dönemidir. Çayır, bir dağ geçidi veya John Ford’un çok amaçlı Anıt Vadisi’nin çerçevesinden
geçen tek bir binici veya vagon treni sahnesi, türün ikonik, hatta tanımlayıcı bir özelliğidir.
Genellikle başlık dizisinde, köprü başlık dizisinden filmin gövdesine, anlatıdaki tefekkür edici
bir an veya yukarıdakilerin hepsinde görülür. (Stilwell, 2016: 652-656)

12.2. Film noir ve Müzik
Film noir, 1940'ların ve 1950'lerin Hollywood sinemasında ilk kez ortaya çıkmasının
ardından, yirminci yüzyılda ortaya çıkacak en güçlü ve etkili kültürel kategorilerden biri
olmuştur. Bu etki filmin ötesine geçmiştir; ve James Naremore’un (2008, 254–77) tanımladığı
gibi, “noir” “mediascape”, televizyon, fotoğrafçılık, resim, moda, edebiyat, çizgi roman, video
oyunları ve özellikle de müziği içermektedir. Charlie Haden'in topluluğu Quartet West, John
Zorn'un Çıplak Şehri (1990), Sandra Lawrence'ın Noiresque projesi, şarkıcı Laura Ellis ('Jazz'ın
Femme Fatale'i), Pumajaw'ın Song Noir'i (2014), Guy Barker'in 2002'deki çalışmaları Sounds
in Black and White) ve John Adams'ın otuz dakikalık senfonisi City Noir (2009), film noir'in
ilham kaynağı olarak gösterdiği müzikal tezahürlerden sadece birkaçıdır. Film noir’e verilen
bu son tepkiler, 1940'ların ve 1950'lerin orijinal noirlerinde gösterilen ve daha sonra noir
fikriyle ve kulağa ne geliyorsa daha fazla ilgi çeken ve müziğin aslına uygun bir şekilde
dinlenmesiyle ilgilenmiyor (Butler, 2016: 526-527). Adams'ın yorumladığı gibi:
“City Noir, ilk olarak Kaliforniya’nın zekice düşünülmüş, çok hacimli bir kültürel ve
sosyal tarihi olan Kevin Starr'ın“ Rüya ”adlı kitaplarını okuduğumda önerildi… Starr,
40'ların sonlarının ve ilklerinin 50'lerin tenor ve ortamını anlatıyor dönemin
sansasyonel

gazeteciliğinde

ve

karanlıkta,

Hollywood

filmlerinin

ürkütücü

chiaroscuro'sunda ifade edildiği gibi, bizim için duyarlılığı tanımlamak için gelen
Hollywood filmlerinin ürkütücü chiaroscuro'su mutlaka bu filmlerin müziklerini
kastediyor, yine de benzer bir ruh hali ve dönemin duygu tonunu uyandırıyor. Ayrıca,
1920'lerin başlarına kadar uzanan bir temelde Amerikan orkestra tarzı ve geleneği
olan, caz kökenli, senfonik bir müziğin, gerçek anlamda Amerikan orkestra tarzı ve
geleneğinin var olduğu düşüncesiyle teşvik edildim. Gerçeği söylemek gerekirse, 1923
balesi La création du monde ile potansiyelini ilk fark eden bir Fransız olan Darius
Milhaud oldu” (Adams’dan akt. Butler, 2016: 527-528)
Adams’ın yorumları, kara filmin kültürel hafızası ve kara film fikrinin (ya da bu yüzden
cazla etkilenen senfonik müzik) fikrinin ille de filmlerin ve onların müziğine uygun olması
gerekmediğinin altını çiziyor. Film noirin “gerçekleri” etrafındaki bu tehlikenin hiçbiri, film
noirin tanımlanmasında en tartışmalı terimlerden biri olduğu göz önüne alındığında şaşırtıcı
olmamalıdır. Film noir çalışmaları, farklı bir tür, bir ruh hali, bir döngü ya da bir hareket olarak,
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belirli bir sosyo-tarihsel ana (1940'larda ve 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri) yanıt veren
bir film kitlesinden daha kültürel bir şeye kadar çeşitli şekillerde bahsetti. “Film noir” terimi,
ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Fransa'ya gelen bir Hollywood filmi
dalgasına Nino Frank gibi Fransız eleştirmenler tarafından uygulandı. Bu filmler tipik olarak,
savunmasız erkek kahramanın (genellikle bir araştırmacı) ve cinselleşmiş femme fatale'nin,
çoğu kez sinizm ve kadercilikle nitelendirilen koyu tonlu, özlü noir figürlerini içeren, cinayet
ve baştan çıkarma üzerine vurgu yapan kentsel suç dramalarıydı. Film noir ve tür kavramı
üzerine yapılan daha yakın tarihli bir çalışma, noir ethos'un siyahın ötesine nasıl yayıldığını
tartışan Sheri Chinen Biesen (2014) ile daha önceden netleşmiş sınırların ve tanımların (bkz.
Bould 2013) iddialarını karmaşıklaştırmıştır. 1940'lı yılların beyaz suç dramaları ve “Roy’un“
Onuncu Cadde Katliamı ”caz dizili bale dizisinde Richard Rodgers’ın eşliğinde“ Words and
Music (1948) gibi renkli müzikaller ”; Grup Vagonu (1953) ve “Kız Avı Balesi - Caz'da Bir
Cinayet Gizemi”; veya Bir Yıldız Doğuyor (1954). Ancak, Noir’in gözenekliliği ve farklı
türlere sızma konusundaki bu farkındalık, bazı akademisyenlerin Richard Ness’in yaptığı gibi,
“kara film” için “belirli bir sesi”, yani asıl olarak kabul edilebilecek müzikal bir eşdeğeri
tanımlama girişimini engellemedi. (Butler, 2016: 526-531). Genel itibariyle film noir türü ile
ilişkilendirilen müzik türünün Caz müzik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

12.3. Çizgi Film Müziği Kavramı
‘’Çizgi Film Müziklerinin Yapısal Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi’’ adlı
çalışmasında İmik (2011:18-21) Çizgi Film Müziği Kavramı’nı açıklamıştır:
Çizgi film için müzik, en az görüntü ve senaryo kadar önemlidir. Bir çizgi filmle eşlenen
müzik, çizgi filmin başarısında önemli bir etkiye sahiptir (Cardle; Barthe; Brooks;
Robinson, 2002: 12). Çizgi film yapımcıları, müziği her zaman güçlü bir anlatım aracı
olarak görmüştür. Çizgi filmin izleyici üzerindeki etkisi, film müziği sayesinde artmakta
ve film adeta müzikle gerçek kimliğine kavuşmaktadır.
Bu konudaki görüşlerini belirten Amerikalı besteci Aaron Copland film müziğini
sinema perdesinin ardına yerleştirilmiş bir fırına benzetmiş ve filmin sıcaklığının
oradan geldiğini söylemiştir (Konuralp, 2004: 17).
Bu bağlamda, görme duyusunun, işitme duyusu ile desteklenmesinin kavrama
üzerindeki etkiyi arttırdığı ve hafızadaki kalıcılığı desteklediği söylenebilir. Müziğin
sağladığı estetik algılama biçiminin de, bu duruma olumlu yönde katkı sağladığını
söylemek mümkündür.
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Güzel bir filmin kötü bir filmi kurtaramayacağı gibi, güzel görüntülerde kötü bir
müzikle değerini yitirebilmektedir (Ġmik, 2005: 48). Hiç şüphesiz film müziği
yapımcılığı ciddi bir iş olmakla beraber, bilgi, emek ve teknik imkânlar
gerektirmektedir. “Bestecilerin filme müzik yapmak için kiralandıkları yıllardan beri,
film müziği yapmak sadece bestecilerin işi değil, aynı zamanda yapımcılarında işi
haline gelmiştir ve maalesef birçok yapımcı kötü bir kulağa sahiptir ve genellikle
filmler için ticari müzikler istenmektedir” (Thomas, 1972:2). Bu durum, beraberinde
vasat ya da ilgisiz müziklerin kullanıldığı çizgi filmleri getirmiştir.
Çizgi filmde müzik kullanımı son derece önemlidir. Çizgi film müziği, (birkaç istisna
haricinde) kendi kendine yeterli olan bir müzik olmamalıdır. Ancak çizgi filmin
görüntüleriyle meydana getirdiği bütünle değerlendirilmelidir. “Film müziğinin
görüntülerle birliği, görüntülere uyan ve filmin ritmini değerlendiren bir müzikle
gerçekleşmektedir” (ġirin, 1998: 22). Bunun kullanım yeri ve zamanı çizgi film
içerisindeki dinamiklere göre değişim sergilemektedir. Çizgi film yapımının adeta bir
endüstri halini aldığı Amerika ve Japonya gibi ülkelerde, çizgi film sadece çizim ve
animasyon teknikleri üzerine kurulu bir yapı sergilememektedir. Müzik de en az
çizimler kadar üzerinde çalışılan bir öğedir. Hatta günümüzde çizgi film müziği başlı
başına bir tüketim endüstrisi halini almıştır.
Çizgi filmlerde kullanılan müzikler iki grup halinde toplanmaktadır. Bunlar; özel
olarak

hazırlanan

şarkılar

(tema

müzikleri)

ve

fon

müzikleri

olarak

adlandırılmaktadır. Tüketim endüstrisi içerisi içerisinde bu iki unsurdan en çok tema
müziklerine öncelik verilmektedir. Özellikle çizgi filmlerin önemli bir bölümünü
oluşturan ve kısa bölümler halinde yayınlanan çizgi dizilerin ana tema ezgileri
niteliğindeki şarkıları mutlaka var olması gereken bir öğe olarak düşünülmektedir. Bu
sebeple çizgi film yapımcıları bir taraftan işin görsel yönü ile ilgilenirken, diğer
taraftan da müziksel boyutunu düşünmek zorundadır.
Çizgi film yapım şirketleri, hazırlamakta oldukları çizgi dizilere müzik yaptırabilmek
amacıyla müzik yapım şirketleri ile de diyalog içerisinde olmak durumundadır. Bu
çalışmaları gerçekleştiren prodüksiyon şirketleri, çizgi film projesinin müziksel
altyapısını oluşturacak ve projeyi yönetecek bir müzik prodüktörünü işin başına
getirmekte ve tüm gerekli işlemler onun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. “Müzik
prodüktörü (yapımcısı), ana tema ezgilerinin bestelenmesi, seslendirecek şarkıcıların
temin edilmesi ve kayıt safhasındaki tüm aşamaların kontrol altında yürütülmesinden
sorumlu olmaktadır. Bu çalışmaların gerçekleşmesi sürecinde müzik prodüktörüne
yardımcı olacak kişi, müzik direktörüdür” (Saurer, 2001: 14). Müzik direktörü adeta
bir yardımcı gibi müzik prodüktörünün tüm yetişemediği durumlarda müdahale
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edebilecek düzeyde olmalıdır. Yani gerektiğinde beste yapabilmeli, gerektiğinde de
projenin yönlendirilmesine katkı sağlamalıdır.
Çizgi dizilerin olmasa olmaz durumdaki en önemli müzik öğesi olan, ana tema ezgileri
ve jenerik müziklerinde çoğu durumda aynı melodi kullanılmaktadır. Bu bugüne kadar
yapılan birçok projede bu şekilde yapılmıştır. Ana tema ezgisi çizgi filmin hem
tanıtımında hem de giriş ve “credit” adı verilen son yazılarında ortak olarak
kullanılmaktadır.
Çizgi film için bestelenen ya da uyarlanan ana tema melodisinin kulağa hoş gelmesi
çok önemlidir. Bu konuda çizgi filmin hedeflediği izleyici kitlesinin yaşı ve cinsiyeti
dikkate alınmalı ya da melodi tüm yaş ve cinsiyetlere uygun olarak düşünülmelidir. Bu
ayrıntı, çizgi film için bestelenen melodinin başarılı olmasında ve izleyicilerin
belleklerinde kalıcı olarak uzun zaman saklanmasında son derece önemlidir. Bazı
durumlarda çizgi filme ait ana tema melodisinin desteklenmesi ve kolay ezberlenmesini
sağlamak maksadıyla, ekranın alt kısmında ana tema melodisinin içerisinde geçen
sözlerinde melodiye uygun bir zamanlamayla verilmesi, bellekte kalıcılığı desteklemek
adına kullanılmaktadır. Bu uygulama, izleyiciye bir yandan çizgi filmi izletirken diğer
taraftan sözlerini ve melodisini ezberletmeyi amaçlamaktadır. Uygulama bazen bu
boyutu aşarak “soundtrack” adı verilen çizgi filme ait ses albümlerinin piyasaya
sürülmesine kadar uzamaktadır. Bu sayede çalışmanın ekonomik yönü ile de istenen
başarı sağlanmakta olup, aynı zaman da çizgi filmin tanıtımı da bu sayede daha kolay
gerçekleştirilmektedir.
Prendergas, çizgi filmlerde müziğin bir diğer kullanım şeklinin de fon müzikleri
olduğunu belirtmiş ve fon müziklerinin de çok yönlü ve en az ana tema ezgisi kadar
işlevsel bir özellikte olduğundan bahsetmiştir (1997: 183). Fon müziklerinin, film
içerisine yaşanan duygusal dalgalanmaları ve filmin izleyici üzerinde kuracağı
psikolojik dengeyi sağlanmakta olduğu bilinmelidir. Ġzleyici fon müzikleri sayesinde
çizgi film içerisinde yaşanacak durum ve sahnelere hazırlıklı olarak girmektedir. Bir
mutlu olayın gerçekleştiği ya da üzücü bir durumun yaşanacağı sahnenin yaklaştığını
bu fon müziklerinden anlamak mümkündür.
Çizgi film müzikleri genel olarak incelendiğinde, batı müziği etkisinin hâkimiyeti
açıkça görülmektedir. Çizgi film müziklerinde hâkim olan batı müziği etkisi kendi
kültürlerine çok bağlı olarak bilinen Japon yapımım çizgi filmlerde dahi etkisini
hissettirmektedir. Bu durumun bir diğer sebebi de çizgi filme ithal edildiği ülke
tarafından yeniden müzik yazılmasıdır. Bu sebeple birçok çizgi film orijinal müzik
şarkılarındaki yorumlamaları ve seslendirme özelliklerini kaybetmektedir.
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12. BÖLÜM SORULARI

1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.
Western, 1960'ların ve 1970'lerin sonlarında ekranlardan solmuş gibi görünse de,
bu dönem, anlatıların çoğunun ve bazı müzikal hareketlerinin uzayın yeni
cephesine nakledildiği dönemdi.
II.

III.

Western 1980'lerde yeniden ortaya çıktığında, ilk günlerinde uzun süredir
bastırılan, özellikle de yeni ulusun mitolojisine maruz kaldığı o muhteşem zeminin,
şeytanlaştırılmış ya da manzaradan silinmiş olan yerli halkların muamelesiyle yüz
yüze kaldığı sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Western türünün Bollywood'da etkisini azaltması, spagetti Western yükselişi ile
aynı dönemde olmuştur.
a)
b)
c)
d)
e)

I.

II.

III.

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

2 Film noir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Film noir, 1990'ların ve 2000'lerin Hollywood sinemasında ilk kez ortaya
çıkmasının ardından, yirminci yüzyılda ortaya çıkacak en güçlü ve etkili kültürel
kategorilerden biri olmuştur.
Bu filmler tipik olarak, savunmasız erkek kahramanın (genellikle bir araştırmacı)
ve cinselleşmiş femme fatale'nin, çoğu kez sinizm ve kadercilikle nitelendirilen
koyu tonlu, özlü noir figürlerini içeren, cinayet ve baştan çıkarma üzerine vurgu
yapan kentsel suç dramalarıydı.
Film noirin “gerçekleri” etrafındaki bu tehlikenin hiçbiri, film noirin
tanımlanmasında en tartışmalı terimlerden biri olduğu göz önüne alındığında
şaşırtıcı olmamalıdır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

Film noir, 1940'ların ve 1950'lerin Hollywood sinemasında ilk kez ortaya
çıkmasının ardından, yirminci yüzyılda ortaya çıkacak en güçlü ve etkili kültürel
kategorilerden biri olmuştur.
Kara filmin kültürel hafızası ve kara film fikrinin (ya da bu yüzden cazla etkilenen
senfonik müzik) fikrinin ille de filmlerin ve onların müziğine uygun olması
gerektiğinin altını çizmeliyiz.
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III.

Film noirin “gerçekleri” etrafındaki bu tehlikenin hiçbiri, film noirin
tanımlanmasında en tartışmalı terimlerden biri olduğu göz önüne alındığında
şaşırtıcı olmamalıdır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I,II ve III

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.
Film noir ve tür kavramı üzerine yapılan daha yakın tarihli bir çalışma, noir
ethos'un siyahın ötesine nasıl yayıldığını tartışan Sheri Chinen Biesen (2014) ile
daha önceden netleşmiş sınırların ve tanımların iddialarını karmaşıklaştırmıştır.
II.

III.

Noir’in gözenekliliği ve farklı türlere sızma konusundaki bu farkındalık, bazı
akademisyenlerin Richard Ness’in yaptığı gibi, “kara film” için “belirli bir sesi”,
yani asıl olarak kabul edilebilecek müzikal bir eşdeğeri tanımlama girişimini
engellemedi
Genel itibariyle film noir türü ile ilişkilendirilen müzik türünün Rock müzik
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.
Çizgi film için müzik, en az görüntü ve senaryo kadar önemlidir.
II.
III.

Bir çizgi filmle eşlenen müzik, çizgi filmin başarısında bir etkisi yoktur.
Çizgi film yapımcıları, müziği her zaman güçlü bir anlatım aracı olarak görmüştür.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I,II ve III

6- Western belki de sinemada sadece müzikal tarafından rakip olunan kendine özgü ...
öykü anlatımı türüdür.
7- Film noir, ... Hollywood sinemasında ilk kez ortaya çıkmasının ardından, yirminci
yüzyılda ortaya çıkacak en güçlü ve etkili kültürel kategorilerden biri olmuştur.
8- Çizgi film yapımcıları, müziği her zaman güçlü bir .... olarak görmüştür.
9-Çizgi filmin .... üzerindeki etkisi, film müziği sayesinde artmakta ve film adeta müzikle
gerçek kimliğine kavuşmaktadır.
10- Western türünün Hollywood'da etkisini azaltması, …. Western yükselişi ile aynı
dönemde olmuştur.
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12. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1d-2e-3d-4d-5b-6 (Amerikan)-7 (1940'ların ve 1950'lerin)- 8 (anlatım aracı)- 9 (izleyici
)-10 (spagetti)
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BÖLÜM 13 BÖLÜM XIII MÜZİK TARİHİNİ HATIRLAMAK-1
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Bu bölümde
13. Müzik Tarihini Hatırlamak-1
13.1. Müziğin Tarihsel Gelişimi
13.2. Endüstrileşme öncesi müziğin gelişimi
konuları öğrenilecektir.
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13.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
Müziğin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?
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13 .BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
Kazanım
Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
13. Müzik Tarihini
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
Hatırlamak-1
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
13.1. Muziğ in Tarihsel
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki ilgili metinlerin
Gelişimi
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
13.2. Endustrileşme
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki ilgili metinlerin
oncesi muziğ in gelişimi
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar
Müzik tarihi
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13. Müzik Tarihini Hatırlamak-1
Film müziklerini anlamanın yanı sıra gerek film müziklerini akustik olarak ya da dijital
çeştitli mecralarda tasarlamak gerekse film müziği tasarlayacak sanatçılarla iletişim kurup
verimli bir üretim süreci geçirmek için müziği bilmek, müziği anlamak, bir müzik kültürü
oluşturmak çok yararlı olacaktır.

13.1. Müziğin Tarihsel Gelişimi
Banu Erşanlı (2011: 7) Descartes’ın müzikle ilgili tanımını aktarmıştır:
Binlerce yıldan bu yana insan hayatının bir parçası haline gelen müzik için Decartes,
1618 yılında Compendium Musicae (Müzik Üzerine) adlı yapıtında üç aşamalı bir
tanım yapmıştır:
1- Sesin fiziksel oluşumu,
2- Müziğin duyusal algılanması,
3- Bu algılamanın üzerimizdeki etkileri(Kalay,2008,s.37).
Aynı çalışmada Erşanlı Ahmet Say’a ve Ayşe Kalay’a atıfla müziği açıklamıştır
(Erşanlı, 2011: 7-8):
Ahmet Say ise müziği, ana malzemesi “ses” olan bir sanat olarak nitelendirmiş, bu
sanatın ortaya çıkabilmesi için iki vazgeçilmez unsur olduğunu söylemiştir: Ses ve
insan. Seslerin birleşmesini, düzenlenmesini ve anlatım sanatına dönüşmesini sağlayan
kuşkusuz insandır. Ses ile insan arasındaki ilişki ise müzik sanatını yaratmıştır. Müzik
aynı zamanda insan duygularını ve düşüncelerini sesle anlatma olanağının bulunduğu
bir “dil”dir. Müzikal anlatım insan duygu ve düşüncelerini, dileklerini, tasarılarını
anlatarak içini dökme sanatıdır. Bu sebeple müzik için “ortak bir dil” benzetmesi sıkça
karşımıza çıkar. Müzik dolaylı ve soyut bir anlatım biçimi olmakla birlikte, müzik
eserinde yer alan duygu ve düşünceler dinleyici tarafından sezinlenir. Sevinç, üzüntü,
aşk, öfke vb. birçok duygu bu eserler sayesinde dinleyiciye iletilir (Say, 2008, s. 15).
Ayşe Kalay, “Müziğin Görselliği” isimli kitabında Abraham Moles’un6 aktarımına
dayanarak müziğin tarihsel yolculuğunu dört aşamada incelemiştir:
1- Birinci dönemde müziğin kendi başınalığı söz konusudur. Bu dönem içerisinde
müziği icra edenin dinlenme gibi bir kaygısı yoktur. Sözü edilen dönem, genellikle
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kutsal bir amaca hizmet eden, tanrısal ve ayinsel bir havası olan, yöneten–kurban
ilişkisini konu edinen ve müziğin kökenlerine dayanan bir dönemdir.
2- İkinci dönem ise nota ve müzik aletlerinin ortaya çıktığı dönemdir. 18. yy.’ın
başlarına denk gelen bu dönemde en belirgin değişim izleyici/dinleyici kesiminin artan
önemi ve müziğe olan etkisidir. Öyle ki, artık kişi/kişiler müziği dinlemek amacıyla
kilise, konser salonları vb. alanlara gitmektedir. Halka açık icra edilen müzikler bu
dönemde ortaya çıkar. Müzik yaratıcısı ilk defa ‘dinlenmek’ için beste icra eder. Müzik
kutsallıktan sıyrılıp sanatsal anlamlar içermeye başlar.
3- Üçüncü dönemin oluşması kitle iletişim araçlarının ortaya çıkması ile birlikte olur.
Elektronik kayıt sistemleri ile piyasaya sunulan, çoğaltılabilen, tekrar edilebilen müzik
eserleri

artık

biricikliğini

yitirmiştir.

Fiziksel

anlamda

ulaşılabilirliği

ve

dinlenebilirliği kolaylaşan müzik, tüketim toplumunun yapısı itibariyle farklı bir
anlama bürünmüştür. Böylece müzik artık alınıp satılabilir bir ürün olmuştur.
4- Dördüncü dönemin en önemli olgusu olan popüler müzik, Moles’a göre en fazla 23 ay sürecek bir tutku, Adorno’ya göre ise toplumsal süreç içerisinde metalaşıp pazar
tarafından yönlendirilen bir olgu, Mc Robbin’e göre ise cinsellik ve ırkçılığın metnidir
(Kalay, 2008, s. 49-62).
Erşanlı’ya (2011: 9) göre ‘Moles’un sözü geçen dönem ayrımı müzikal tarih açısından
yol gösterici olmakla birlikte daha çok toplumsal bir bakış açısı içermektedir. Bu sebeple
tarihsel gelişim konusunda niteliksel ve niceliksel olarak biraz daha ayrıntıya inmek faydalı
olacaktır.’ (op. cit):
Müzik ve birey ilişkisi çok uzun yıllar boyunca değişik şekillerde incelenmiştir. Değişen
toplumsal, kültürel ve bireysel işlevlerine rağmen müzik, her zaman bir iletişim aracı
olmuştur. Tarihöncesi dönemlerden itibaren müziğin değişen işlevlerini, amaçlarını,
araçlarını incelemek günümüz müzik kültürünün nasıl ortaya çıktığı konusunda yararlı
olacaktır.
Bu inceleme de Peyami Çelikcan’ın “Müziği Seyretmek” isimli kitabında müziğin
tarihsel gelişimini anlatmak için kullandığı “Endüstrileşme öncesi müziğin gelişimi”
ve “Müziğin endüstrileşmesi” ana başlıklarını ve alt başlıklarını yol gösterici olarak
kullanmak mümkündür.

13.2. Endüstrileşme öncesi müziğin gelişimi
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Erşanlı (2011: 9) müziğin güzel sanatlar içinde tarihi en belirsiz sanat olarak kabul edildiğini,
bu belirsizliğin yalnızca ‘efsaneler, arkeolojik bulgular, gelenekler ve diğer tarihi kaynaklar
sayesinde’ giderildiğini; ‘10. yy.’da ortaya çıkan müzik notalarının 15. yy.’a kadar süren
gelişimi Rönesans’la birlikte daha karmaşık hale’ geldiğini; ‘Rönesans’la birlikte opera,
oratoryo ve çalgı müziği klasik dönemde anlaşılır ve net bir hal’ aldığını belirtir. Erşanlı (2011:
9):
Tarihöncesi müziğin varlığına dair bulgulara ulaşmak etnomüzikoloji sayesinde
gerçekleştirilir.

Etnomüzikolojik

araştırmalar

dahilinde

müzik

tarihini

belirleyebilmeye olanak sağlayan üç yöntem vardır:
1- Çalgı bulguları.
2- Resim ve harf yazıları.
3- Müzik hakkında yazılmış belgeler.
Sözü geçen yöntemler Tarihöncesi müziğe ışık tutan ipuçları olsa dahi, pratikte nasıl
bir müzik yapıldığını ve seslendirmenin ne şekilde olduğunu belgelemezler. Sözü geçen
belgeleme ancak ses kayıtları sayesinde, 1877 yılında Edison’un fonograf aletini icat
etmesi ile mümkün olabilmiştir. Ancak yine de erken Neolitik Çağ’a ait bulunan bazı
bronz ve cilalı taştan yapılma ilkel çalgılar, bize Tarihöncesi döneme ait ilk kanıtları
sunmaktadır (Say, 2010, s. 25).
Araştırmacılar tarih öncesi müzik açısından tekrar ve geleneğin çok önemli bir unsur
olduğunu belirtirler (Erşanlı, 2011: 10):
Tarihöncesi döneme ait bulunan çalgıların hepsinin üflemeli ve vurmalı olması,
Sachs’ın “Müzik şarkı söylemekle başladı.” çıkarımını yapmasına sebep olmuştur
(Sachs, t.y., s. 3, aktaran: Say, 2010, s. 29). Çelikcan, ilkel müziğin en temel özelliğinin
ritm olduğunu söylemekle birlikte sözü edilen ritmin, vurma, çarpma, sürtme yoluyla
ve insan vücudu ile ortaya çıkan sese ayak uydurma şeklinde gerçekleştiğini
savunmaktadır (Çelikcan, 1996, s. 28). Çağdaş dilbilimci George Thomson ise bu
konuyla ilgili olarak dilbilgisi ve müziksel biçimin ortak bir temele dayandığını
söylemektedir. Ayrıca Thomson olaya yeni bir bakış açısı getirerek; dil ve müziğin “iş”
sayesinde birbirine bağlandığını söylemektedir. Çünkü iş sırasındaki zorlama
anlarında insan belirli bir ritm içerisinde belirli çığlıkları tekrarlamaktadır (Thomson,
1979, s. 31, aktaran: Say, 2010, s. 29).
Bu bağlamda Say’a göre M.Ö. 4000 yıl öncesi Mezopotamya’sında başlayan ve
herhangi bir yöntemi, kuralı, hesabı olmayan tarihöncesi müziğinin en temel
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özelliğinin sürekli tekrara dayanması ve törelere (geleneklere) bağlı olması olduğu
söylenebilir.

Öte yandan tarihöncesi dönemin müziğinden farklı olarak, ‘İlkçağ müziğinin kaynağının şiir
olduğu söylenir.’ (Erşanlı, 2011: 11):
Huizingo’ya göre:
Manzum konuşma (şiir) eski insanların yazılı kültür olmadan önce başvurduğu, kutsal
ve dünyevi işler için bilgi ve görgülerini biriktirme, saklama ve aktarma aracı
olmuştur. Şiir, hem sanat hem de eğlenceliydi. Bilim ve felsefe gibi, şiir de bilmece ve
yarışmadan çıkmıştır. Doktrin, bilicilik, inanma ve inandırmadır. Eski Arap kavimleri,
bilen kişi anlamına gelen ‘shair’ (şair) sözcüğünü kullanmıştır. Şairin içtiği şarap,
hiçbir bilgi yarışmasında yenilmemiş ve yaratıkların en akıllısı, bilgilisi sayılan
‘Kvaisir’in kanından yapılmış şarap olarak kabul edilmişti. Sofistlere gelinceye kadar
şairler toplumun bilgeleri sayılmış; kavimlerin nebileri, rahipleri, filozofları, yasa
koyucuları, coşkulandırıcı

söylevcileri

olmuşlardır.

Daha sonra şairlerden

demagoglar ve konuşma ustaları çıkmaya başlamıştır (Huizingo) (Kaygısız, 2009, s.
65).
Dans, şiir ve büyücülükle birlikte müziğin doğayı egemenlikleri altına alma yolu
olduğunu düşünen topluluklar ayrıca, hasat, ekin, savaş, avlanma, ölüm gibi
törenlerde makamla okunan sözler kullanmaktadır (Kaygısız, 2009, s. 66).
Boru, kemik, kamış gibi aletlerle yapılan nefesli çalgılar, vurmalı çalgıların
oluşumundan sonra ortaya çıkar (Kaygısız, 2009, s. 67). Daha sonraki yıllarda görülen
telli çalgılara ise yapılan arkeolojik kazılarda rastlamak mümkündür. Seste perde
değişikliğini de vurgulayan telli çalgıların olması, müziğin artık belirli kural ve
kalıplar dahilinde gerçekleştirildiğini gösterir (Çelikcan, 1996, s. 30-31).
Farklı coğrafyalarda farklı müziklerin geliştiğini düşünmek mümkündür.


Mezopotamya (Erşanlı, 2011: 11-12):

Neolitik çağdan kalan Mezopotamya kaynaklı çok sayıda müzik aleti, resim ve
kabartma Tarihöncesi döneme göre müzik hakkında daha fazla bilgi vermektedir
(Çelikcan, 1996, s. 29). Mezopotamya’nın müzik hakkında bu kadar geniş ipuçları
sunması kuşkusuz M.Ö. 4000 yıllarından M.Ö. 331 yılındaki Babil egemenliğine kadar
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birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olmasındandır. Sözü geçen uygarlıklar; Sümer,
Akad, Babil, Asur, Hitit, Kalde, Elam, Med ve Pers’tir (Say, 2010, s. 35).
İlkçağda bilinen müzik çalgıları içerisinde Sümer uygarlığınca kullanılan “lir”
dönemin müzik kültürüne dair oldukça açıklayıcı ipuçları sunar. “Ur kentinde yapılan
arkeolojik kazılarda kral mezarlarından elde edilen bulgulara göre ... iki tür lir’den
bahsedilmektedir ... ilkel lir’in kalın seslisine “saggal”, ince seslisine “zagsal” adı
verdikleri de bilinmektedir.” (Say, 2010, s. 35).


Mısır (Erşanlı, 2011: 13-16):

Nil ülkesinin yeryüzünün en eski yerleşim bölgelerinden biri olması birçok kültürel
gelişmenin de bu bölgede doğmasına sebep olmuştur. Çok verimli topraklara sahip
olan Mısır’da ilk olarak tarımla uğraşan halk, tarlalara zarar veren hayvanları
uzaklaştırmak için kullanılan “çalpara” benzeri vurmalı ve sallamalı çalgılar icat
etmiştir. Ancak M.Ö. 2700’lü yıllarda Mezopotamya ile etkileşim içine giren
Mısırlılar’ın telli bir çalgı olan ve başında dev bir yay bulunan ve yere oturtularak
çalınan “arp”ı kullandıkları görülmektedir (Say, 2010, s. 39).
(…)
M.Ö. 1550 sonrasında ise Mısır’daki müzikal gelişmeler var olan arpların
geliştirilmesi, Antik Yunan’dan ve komşu uygarlıklardan etkilenme olarak
sıralanabilir. Her ne kadar Mısır’da müzik teorisi üzerine çalışmalar yapılmamış olsa
da, Hıristiyanlığın yayılması ile kiliselerde kullanılan çanların ortaya çıkması, Mısır
tapınaklarında kullanılan küçük çanlar sayesinde olmuştur (Say, 2010, s. 40).


Hindistan (Erşanlı, 2011: 16):

M.Ö. 3000’li yıllarda ilk olarak Hindistan’ın kuzeybatı kesiminde ortaya çıkan Hint
kültürünün gelişim koşulları aynı dönemdeki Mezopotamya ve Mısır kültürleriyle
benzerlikler gösterir. Ancak M.Ö. 1500’lü yıllara gelindiğinde kast sisteminin ortaya
çıkışı, kastlar arası farklılıkların doğmasına sebep olur. Bu farklılıkların içerisinde
müzik de vardır kuşkusuz. Ancak çağlar boyunca başka kültürlerden (Grek ve İskit
uygarlıkları, Budizm, İslamiyet) etkilenen Hindistan, bilinen ritmik sistemini M.S. 1000
yıllarında yerine oturtur (Say, 2010, s. 42). Bu ritmik sistemli Hint makamlarına
“raga” adı verilir. “Raga” çalışı yöneten bir dizidir, mistik özellikler taşır, net ve açık
olmaktan uzaktır (Kaygısız, 2009, s. 57).
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Çin (Erşanlı, 2011: 16):

Kaygısız’a göre; “bilinen en eski müzik Çin müziğidir.” M.Ö. 4000 yılından kalan
bulgulara dayanan bu sava göre ayrıca Çin müziği Hindistan üzerinden Mısır ve
Akdeniz’e, ardından da Avrupa’ya taşınmıştır (Kaygısız, 2009, s. 55). Tarihin yazmış
olduğu en yüksek kültürlerden biri olan Çin’in ilk müzik aletleri M.Ö. 2000 yıllarından
kalan “ku” adlı davul ve “çung” isimli zildir (…). M.Ö. 1500 – M.Ö. 1000 yıllarında
Şang Hanedanı döneminde ortaya çıkan “Çing” isimli taş gong ve “hsüyan” isimli
küre biçimindeki flüt ise müzikteki asıl gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Ardından
kullanılan ve Çin’in geleneksel çalgılarına dönüşen king (çıngıraklar dizisi), kin (ilkel
bir kanun), çang-ku (dümbelek), pai-siao (panflüt) ve şeng (ağız orgu) isimli aletlerin
tarihi ise M.Ö. 1000 – M.Ö. 256 yıllarına (Çu Hanedanı Dönemine) uzanmaktadır.
Çin’i diğer uygarlıklardan ayıran asıl önemli nokta kuşkusuz, tüm sözü edilen
çalgıların günümüz Çin müziğini de oluşturmasıdır (Say, 2010, s. 45).


Uzakdoğu Ülkeleri (Erşanlı, 2011: 18):

M.Ö. 1000 yıllarında Asya’dan göç eden Moğol kavimleri ile temellenen Japon ırkı,
Şinto dinine inanmaktadır. Bu dinin en önemli müzikal özelliği katı kurallar içermesi
ve tapınaklarda korolar tarafından dile getirilmesidir. Japon ırkının Şinto şarkıları
için kullandıkları “yamatobue” isimli kamış düdüğün dışında tüm müzikal aletler Çin
kökenlidir (Say, 2010, s. 46). M.Ö. 3. yy.’da Çin müziği ve çalgıları Kore yoluyla
Japonya’ya ulaşmıştır. Ses benzerlikleri ve aynı ses aralıklarının benzerliği, Çin’in
“kin” isimli çalgısının, Japon “koto” çalgısına olan benzerliği bu etkileşimi kanıtlar
niteliktedir (Kaygısız, 2009, s. 57). Daha sonraki dönemlerde imparatorluk
saraylarında söylenen şarkılar Japon izleri taşıyor olsa da, M.S. 5. yüzyıl ile birlikte
çoğunlukla Kore ve Çin etkisine girmiştir (Say, 2010, s. 46).
Tibetlilerin müzikal anlayışı ise İlkçağda bağlı oldukları din olan “bon”un da etkisiyle
ayinsel yakarışlardan ve rahiplerin şeytanla mücadelesinden ortaya çıkmıştır (Say,
2010, s. 46). Ayrıca Tibet müziğinin diğer ülke müziklerinden en büyük farkı tören ve
şenliklerde ardı ardına çalınıp söylenen orkestralarıdır (Kaygısız, 2009, s. 57).
Bu dönemde Kore müziği ise herhangi bir öznellik taşımaksızın Çin müziğinin etkisiyle
gelişmiştir (Say, 2010, s. 46). Aynı dönemlerde Çin ve Hint karışımı ezgiler barındıran
Birmanya müziği ile açık havada erkekler tarafından, kapalı mekanlarda ise kadınlar
tarafından oluşturulan orkestralarla müzik yapan Kamboçya müziği mevcuttur
(Kaygısız, 2009, s. 58).

172



Antik Yunan (Erşanlı, 2011: 18-21):

Eski Yunan’ı İlkçağdaki diğer tüm uygarlıklardan ayıran en önemli özellik, Sümerlerin,
Mısırlıların, Asurluların, Babillilerin, Perslerin aksine, ürettikleri müziği yazıya
dökmeleridir. Bu farkın temel nedeni Antik Yunan’da müziğin kuramsal bir tartışma
konusu olarak ele alınması ve müzik eğitimi verilmesidir. Aynı zamanda Antik Yunan’ın
en bilinen düşünürlerinden birisi olan Aristoteles, müzik eğitiminin yüksek ve özgür
kişilere yakıştığını, dolayısıyla müzik yapan ve dinleyen kişilerin bu yüksek ve özgür
kişiler olduğunu söyler. Başka bir deyişle müzik halk için ne bir uğraş ne de ilgi alanı
olabilir demektedir. Sözü geçen düşünceyi de halkın müziğe ayırabilecek zamanı
olmamasına ve müziği anlayabilecek düzeye sahip olmamasına dayandırır
(Çelikcan,1996, s. 31).
Antik Yunan’a dair müzikal alet bulgularından birisi olan “auolos” aleti M.Ö. 596
yılından günümüze kalan bir vazonun üstünde resmedilmiş olup dönem hakkında
ayrıntılı bilgi vermektedir (…) (Say, 2010, s. 53).
(…)
Antik Yunan müziğinin en belirgin özelliklerinden birisi, getirmiş olduğu sistemle
birlikte kendi içinde tutarlı, somut, bilimsel açıklamaya dayanmasıdır. Bu sistem aynı
zamanda Batı müziğinin de temelini oluşturmaktadır. Özellikle Hıristiyan müziği
olarak da adlandırılan kilise müziğinin temelinin bu sisteme dayandığını söylemek
mümkündür.
Yunan çalgıları ise ev kadınlarının kullandığı “beşik-çitara”dan “lir”e, “phorminx”
adlı en eski Yunan çalgısından “arp”a kadar çok geniş bir yelpaze içerisindedir (…)
(Say, 2010, s. 63-64).
(…)
İlkçağdaki çeşitli uygarlıkların müzikal gelişmeleri etkilerini Ortaçağa dek sürdürmüş
olsalar dahi, Antik Yunan bu uygarlıklar içerisinde en göze çarpanıdır. Ortaçağ’daki
net çizgilerle ayrılmış olan “soylu”/“halk” ayrımının temeli Antik Yunan’daki müzik
felsefesine dayanmaktadır.
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13. BÖLÜM SORULARI

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.
II.

III.

Müziğin, ana malzemesi “ses” olan bir sanat değildir.
Seslerin birleşmesini, düzenlenmesini ve anlatım sanatına dönüşmesini sağlayan
kuşkusuz insandır.
Ses ile insan arasındaki ilişki ise müzik sanatını yaratmıştır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.

II.

III.

Müzik aynı zamanda insan duygularını ve düşüncelerini sesle anlatma olanağının
bulunduğu bir “dil”dir.
Müzikal anlatım insan duygu ve düşüncelerini, dileklerini, tasarılarını anlatarak
içini dökme sanatıdır.
Müzik dolaylı ve soyut bir anlatım biçimi olmakla birlikte, müzik eserinde yer alan
duygu ve düşünceler dinleyici tarafından algılanmaz.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi müziğin tarihsel yolculuğunun aşamalarındandır?
I.

Birinci dönemde müziğin kendi başınalığı söz konusudur. Bu dönem içerisinde
müziği icra edenin dinlenme gibi bir kaygısı yoktur. Sözü edilen dönem, genellikle
kutsal bir amaca hizmet eden, tanrısal ve ayinsel bir havası olan, yöneten–kurban
ilişkisini konu edinen ve müziğin kökenlerine dayanan bir dönemdir.

II.

İkinci dönem ise nota ve müzik aletlerinin ortaya çıktığı dönemdir. 18. yy.’ın
başlarına denk gelen bu dönemde en belirgin değişim izleyici/dinleyici kesiminin
artan önemi ve müziğe olan etkisidir. Öyle ki, artık kişi/kişiler müziği dinlemek
amacıyla kilise, konser salonları vb. alanlara gitmektedir. Halka açık icra edilen
müzikler bu dönemde ortaya çıkar. Müzik yaratıcısı ilk defa ‘dinlenmek’ için beste
icra eder. Müzik kutsallıktan sıyrılıp sanatsal anlamlar içermeye başlar.

III.

Sesin fiziksel oluşumu, Müziğin duyusal algılanması, Bu algılamanın üzerimizdeki
etkileri
a)

Yalnız I
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b)
c)
d)
e)

Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

4 Aşağıdaki ifalerden hangisi popüler müzikle ilgili söylenebilir?
I.

II.

III.

Dördüncü dönemin en önemli olgusu olan popüler müzik, Moles’a göre en fazla 56 sene sürecek bir tutkudur.
Popüler müzik, Adorno’ya göre ise toplumsal süreç içerisinde metalaşıp pazar
tarafından yönlendirilen bir olgudur.
Popüler müzik, Mc Robbin’e göre ise cinsellik ve ırkçılığın metnidir.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I,II ve III

5 Aşağıdaki ifalerden hangisi söylenebilir?
I.
II.

III.

Müziğin güzel sanatlar içinde tarihi en belirli sanat olarak kabul edildiği
Bu belirsizliğin yalnızca ‘efsaneler, arkeolojik bulgular, gelenekler ve diğer tarihi
kaynaklar sayesinde’ giderildiğini;
Rönesans’la birlikte opera, oratoryo ve çalgı müziği klasik dönemde anlaşılır ve
net bir hal’ aldığı

a)
Yalnız I
b)
Yalnız II
c)
Yalnız III
d)
II ve III
e)
I,II ve III
6- Antik Yunan müziğinin en belirgin özelliklerinden birisi, getirmiş olduğu sistemle
birlikte kendi içinde tutarlı, somut, bilimsel açıklamaya dayanmasıdır. Bu sistem aynı
zamanda …. de temelini oluşturmaktadır.
7-Çok verimli topraklara sahip olan …. ilk olarak tarımla uğraşan halk, tarlalara zarar
veren hayvanları uzaklaştırmak için kullanılan “çalpara” benzeri vurmalı ve sallamalı
çalgılar icat etmiştir.
8- Tarihöncesi döneme ait bulunan çalgıların hepsinin üflemeli ve vurmalı olması,
Sachs’ın “Müzik …. söylemekle başladı.” çıkarımını yapmasına sebep olmuştur.
9- Ahmet Say ise müziği, ana malzemesi “ses” olan bir sanat olarak nitelendirmiş, bu
sanatın ortaya çıkabilmesi için iki vazgeçilmez unsur olduğunu söylemiştir: Ses ve…..
10- Eski Yunan’ı İlkçağdaki diğer tüm uygarlıklardan ayıran en önemli özellik, Sümerlerin,
Mısırlıların, Asurluların, Babillilerin, Perslerin aksine, ürettikleri müziği …. dökmeleridir
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13. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1a-2c-3c-4d-5d-6 (Batı müziğinin)-7 (Mısır’da)- 8 (şarkı)- 9 (insan )-10 (yazıya)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
13. Müzik Tarihini Hatırlamak-1
13.1. Müziğin Tarihsel Gelişimi
13.2. Endüstrileşme öncesi müziğin gelişimi
konularına giriş yapılmıştır.
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BÖLÜM 14 MÜZİK TARİHİNİ HATIRLAMAK-2
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Bu bölümde
14. Müzik Tarihini Hatırlamak-2
14.1. Ortaçağda Müzik
14.2. Yeniçağda Müzik
14.3. Müziğin Endüstrileşmesi

konuları öğrenilecektir.
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14.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
Ortaçağdan sonra müziğin gelişimi nasıl olmuştur?
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14 BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
Kazanım
Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
14.1. Ortaçağda Müzik
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
14.2.Yeniçağda Müzik
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
14.3. Müziğin
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
endüstrileşmesi
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki ilgili metinlerin
okunması ve konu ile ilgili araştırma
yapılması
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Anahtar Kavramlar
Ortaşağ, Yeniçağ, Endüstrileşme
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14.1. Ortaçağda Müzik
Erşanlı (2011: 22) Çelikcan’a atıfla Ortaçağ müziğini İlkçağ müziğinden ayıran en
belirgin özelliğin bu dönemde müziğin bir meslek halini alması olduğunu belirtirken; ‘Karanlık
Çağ olarak da adlandırılan bu zaman dilimi’ni beş alt dönem altında incelemiştir.


Erken Ortaçağ (Erşanlı, 2011: 22):

Erken Ortaçağ ile birlikte hıristiyanlaşmış Antik Felsefe, İlkçağ müziğinden farklı olarak
müzikte bazı çalgıların çıkarılması, kadınların korolardan alınması gibi engeller
koymuştur. Buna karşılık müzik, dinsel törenlerde kullanılan, dualarda birliği sağlayan,
kutsal metinlerin ezberlenmesini kolaylaştıran bir biçimde kullanılmaktadır. M.S. 330 – M.
S. 1453 yılları arasındaki Bizans İmparatorluğu’nda ise müzik, özellikle halkın
katılmasının yasak olduğu, çalgısız, sadece vokallerden oluşan kilise müziği olarak yer
bulur (Say, 2010, s. 72-75).


Romanesk Dönem (Erşanlı, 2011: 22):

Ortaçağ’da müzik tamamen kilise baskısı altında, kurallar ve keskin çizgilerle eğlence
amacından uzak ayinsel bir hava taşımaktadır. 10. ve 13. yüzyıl arasında, Romanesk dönem
olarak adlandırılan dönemde ise müzikte çoksesliliğe gidiş anlamında çok önemli adımlar
atıldığı görülmektedir.
İsmini müzikte işaretler anlamına gelen “nöma”dan alan bu dönem, çokseslilikle birlikte
birebir aynısı olmasa bile notaların ilk olarak ortaya çıktığı dönem olarak anılır (Say,
2010, s. 78-81).


Gotik Dönem (Erşanlı, 2011: 22-23):

Günümüzde de kullanılan bir yazı biçemini temsil eden “Gotik” terimi adını verdiği dönem
içerisinde felsefe ve sanatta Hıristiyanlığın yükselişini temsil etmektedir. 5. ve 10. yüzyıllar
arasında durağan bir kültür dönemi yaşayan Avrupa’da bu dönem içinde ilk defa Arap
felsefesi ile tanışmıştır. Mimari eserlerde de kendisini belirgin olarak gösteren bu dönem,
Romanesk’in aksine incelikler ve başka felsefelerden etkileşimler barındırmaktadır (Say,
2010, s. 85-86).


Rönesans Dönemi (Erşanlı, 2011: 23):
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15. yüzyılın ikinci yarısı müzikal anlamda Rönesans’ın yaratımından oluşur. Sözü geçen
dönemde Burgonyalı besteci Dufay, Gotik dönem çizgilerinden çıkarak müzikal anlamda
Rönesans dönemini başlatır. Sanatçı her ne kadar Ortaçağda yaşamış olsa da, eserlerinde
çok büyük oranda Yeniçağ etkilerine rastlanır. Aynı dönem içerisinde Felemenklerin7
gerek resim, gerekse müzikal atılımlarının önemi yadsınamaz. Felemenkli bestecilerin
müziklerini matematik araştırmaları gibi inceliklerle hesapladıkları, dinsel melodilerin
dışında halk ezgilerine müziğin içinde yer verdikleri de bilinmektedir (Say, 2010, s.113).

14.2. Yeniçağda Müzik
Erşanlı (2011: 23) Rönesans döneminin Ortaçağ ve Yeniçağ arasında bir köprü
olmasından dolayı etkilerinin Yeniçağda da sürmekte ve bu çağın başlangıcını oluşturmakta
olduğunu belirtmitştir. Erşanlı (2011: 23-24):
Rönesans; düşünce, bilim, sanat gibi alanlarda yeni güçlerin doğması, eskilerin ise
solmasına karşılık gelir. Yeniçağın Ortaçağa göre en büyük farkı düşüncenin ekseninin
dinsellikten sıyrılıp deney ve akla yönelmesidir (Say, 2010, s. 115).
Yeniçağda hurufat basım tekniğinin geliştirilmesi müzik için bir dönüm noktası
olmuştur (Say, 2010, s. 122).
Aynı zamanda, Yeniçağ ile birlikte müzik sadece işitsel olmaktan çıkmış, görsel
öğelerle desteklenen bir sanat halini almıştır. Dans ve bale müziği desteklemiş, dinsel
bir niteliği olan dans öncelikle kurallara bağlanmıştır. Tarihöncesi dönemde herhangi
bir kurala bağlı olmayan müziğin belirli kalıplara girmesi, makamlar ve türlerin
ortaya çıkması danstaki bu değişimin temeli olarak sayılmaktadır.
Yeniçağdaki bu gelişmeler müziğin yavaş yavaş gösteriye dönüşmesine sebep olmuştur.
Bu gösterinin ayrılmaz parçası haline dönüşen dans ve bale 17. yüzyıl ile birlikte
operanın da doğmasını sağlamıştır.
Opera, tiyatro ve müziğin temelleri üzerinde ortaya çıkarken içerisinde hümanist
etkiler barındırıyor olması ile de kilisenin müzik üzerindeki hükmünü önemli ölçüde
azaltmıştır (Say, 2010, s. 167).
İçinde bulunulan çağ ile birlikte Ortaçağda soyluların tekelinde olan müzik, halka
inmeye de başlamıştır. Yüksek sanat anlayışından eğlendirme amacı güden bir sanat
anlayışı halini aldıkça müzik; saraylardan ve balo salonlarından halka ait mekanlar
olan sokaklara inmiş, varyete (en az bir morfolojik özellik bakımından türden ayrılan,
türün yayılış alanı içerisinde küçük veya büyük gruplar halinde bulunan topluluk) ve
vodvil (toplumsal sorunları, mizahi bir yaklaşımla hicveden tiyatro türü) gösterileriyle
kendisini göstermeye başlamıştır (Çelikcan, 1996, s. 34).
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Öte yandan değinilmesi gereken bir diğer husus da ‘Ortaçağın sonlarından itibaren
yazıya dökülebilen ve bazı kurallar içeren müziğin, günümüz notalama sistemine dönüşmesi
konusundaki evrimi ise Yeniçağ ile birlikte’ tamamlamış olduğudur. (Erşanlı, 2011: 24):
Artık müziğin bütün özellikleri kağıt üzerinde görülebilir hale gelmiştir Bu durumun
ise iki önemli sonucu olmuştur:
1- Müzik eserleri kalıcı olmaya başlamış, nesilden nesile aktarılabilmiştir.
2- Müzik eserleri yaratıcısından bağımsızlaşmış, başka müzisyenler tarafından
uygulanabilir hale gelmiştir (Çelikcan, 1996, s. 35).
Yeniçağda müziğe dair yaşanan en büyük gelişme notalama sisteminin ortaya
çıkmasıdır. Notalama sonucunda “müzik eserleri toplumla etkileşimleri bakımından
bağımsızlaştırılmış, bir meta özelliği kazanabilecek duruma getirilmişlerdir.” (Oskay,
s. 43, aktaran: Çelikcan, 1996, s. 35).
Erşanlı (2011: 25) tarafından da belirtildiği üzere bahsedilen ‘metalaşma durumu
zaman içerisinde kayda geçirilen eserlerin bireylere ulaşmasına, bu bireylerin müzikal
üretimlerini bağımsız olarak gerçekleştirmesine ve süreç içinde satışa sunulmasına olanak
sağlamıştır.’

14.3. Müziğin Endüstrileşmesi
Erşanlı (2011: 25) Çelikcan’a atıfla, ‘müzikal gelişimin dönüm noktası olan “müziğin
metalaşması”, dolayısıyla müziğin üretim ve tüketim koşullarının değişimi evresinin bu
sınıflandırma için belirleyici nokta olduğunu’ belirtmektedir. Erşanlı (2011: 25):
Endüstrileşme dönemine kadar “yüksek sanat” olarak nitelenen müzik, çoğunlukla
dinsel kurumların himayesindedir. Müziğin üretim koşullarının elverişsizliği
Yeniçağda da müziğin kitlesel bir ürün olmasını engellemiştir. Endüstrileşme dönemi
ile değişen ekonomik ve toplumsal şartlar burjuvazinin aristokrasi karşısında
güçlenmesine sebep olmuştur. Müziği himayesi altına alan aristokrasi karşısında
burjuvazi, kültürel eksikliğini “satın alarak” gidermeye çalışmıştır. Böylece sanatçılar
ve müzisyenler eserlerini “beğendirme” amacı ile şekillendirmeye başlamışlardır
(Çelikcan, 1996, s. 36- 37).
Popüler müziği “serbest zamanları değerlendirme” olarak gören Adorno’nun bu savı,
19. yüzyıl ile birlikte kitlesel üretim ve tüketime olanak sağlayan müziğin gelir düzeyi
ve eğitim seviyesi düşük kesime hitap etmesiyle gerçekleşir (Çelikcan, 1996, s. 37). Bu
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dönemden sonra müzik endüstriyel yapının içine tamamen girmiş, metalaşarak
varlığını sürdüren bir sanat olmuştur.
Simon Frith8, bu konu için “şarkılar ve şarkıcılar fetişleştirilip büyülü kılınırken, biz
onlara ancak satın alarak ulaşabiliriz” demiştir (Frith, s. 54, aktaran: Çelikcan, 1996,
s. 38).
Müziğin gelişimi ve endüstrileşmesinde teknolojinin önemli bir rolü olmuştur. Erşanlı
(2011: 26):
Müziğin şimdiye kadar anlamsal olarak yansıttıkları endüstrileşmeyle birlikte birçok
dış unsur sayesinde değişmiştir. Müzik, Endüstrileşme Çağı ile birlikte salt müzik
olmaktan çıkmıştır.
Sermaye ve teknoloji müziğin yaratım süreci için vazgeçilmez iki unsur halini alırken,
popüler müzik ve teknolojileri hakkında çeşitli araştırmaları olan Steve Jones9
teknoloji olmadan müziğin var olamayacağını savunur. Kitlelere ulaşmak için
“müziğin üretim ve tüketimi aşamasında teknoloji olmak zorundadır” der (Jones,
1992. s. 12, aktaran: Çelikcan, 1996, s. 38).
Simon Frith ve Robert C. Toll’un endüstrileşme sonrası müziğe dair görüşleri de
içerisinde teknolojiyi barındırır. Teknolojiye ek olarak Frith, müzik ekonomisi ve yeni
müzik kültürünün de etkilerinin müzik endüstrisi içerisinde yer aldığını savunur. Toll
ise teknolojinin sadece müziğin üretim değil tüketim koşullarını da değiştirdiğini,
özellikle ev içi kullanılma biçiminin müziğin algılanma şeklini tamamen değiştirdiğini,
“kendi kendini eğlendirme” ve “eğlendirilme” kavramlarının kitlelerin müzikal
anlayışına dahil edildiğini savunur (Çelikcan, 1996, s. 39).
Endüstrileşme sonrası müziğin üretim ve tüketim aşamalarındaki değişim kitleler
üzerinde müziğin algılanması aşamasında büyük değişiklikler yaratmış olup müzik
televizyonları ve videolarının günlük hayata girmesine zemin hazırlamıştır.
Öte yandan müziğin endüstrileşmesinde Yaprak Nota ve Plak olguları önemli hususlar
olarak vugulanmaktadırlar.



Yaprak nota (Erşanlı, 2011: 26-28):
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18. yüzyıla kadar müziğin temel sunum şekli olan canlı konserler, endüstrileşme dönemi ile
birlikte büyük kentlerin eğlence tüketimi ihtiyaçlarını da karşılamak adına sirk, operet,
vodvil vb. şekiller halinde halka sunulmaktadır (Çelikcan, 1996, s. 41).
Yaprak notalar (music sheet) adı verilen basılı araçlar sayesinde müzik ilk defa yeniden
üretime olanak sağlar hale gelir. Yeniçağın sonunda yazılı hale dökülen notalamanın
endüstrileşme sonrası dönemden en büyük farkı, kültürel bir hizmet amacı gütmesidir.
Matbaacılar ve basımevleri notaların çoğaltılmasını “yüksek müzik”e hizmet için
yaparlar. Ancak endüstrileşme sonrası New York’taki “Tin Pan Alley” isimli şirketin
tamamen kar amacı güderek seri halde basıp Amerika’nın bütün eyaletlerine dağıtıp
satmasını sağlayan sistemi geliştirmesi, müziğin ev içi kullanımına olanak sağlar
(Çelikcan, 1996, s. 42).
Yaprak notaların basılıp dağıtılması, böylelikle bireylerin kendi müzik aletlerini
kullanarak var olan eserleri yeniden yorumlamasına sebep olur. Özellikle piyanoların
yaygın olarak ev içlerinde kullanıldığı bu dönemde aynı zamanda müzik eğitimi de zorunlu
olarak önem kazanır. Piyano ve yaprak notanın müzikal anlamda bu kadar önemli bir yer
teşkil ettiği bu dönem aynı zamanda endüstriyel anlamda piyanonun da gelişmesine neden
olur (Çelikcan, 1996, s. 43).
Yaprak notaların üretimi aşamasında başı çeken Tin Pan Alley şirketi, başlangıçta bilinen
şarkıların basımını gerçekleştirse de, sonraları popüler müziğin temelinin oluşmasına da
yardım edecek bir üretim oluşturur. Bu, amatör şarkıcılarca çalınabilecek, kısa, belirli
bölümleri tekrara dayalı, sözleri akılda kalıcı şarkıların bestelenmesi ve seri üretimine
geçilmesidir. Söz konusu seri üretim şarkıların sözleri de aynı zamanda halkın ilgisini
çekecek nitelikte ve hızla değişen günlük yaşam dinamiklerini yansıtacak biçimde
yazılmaktadır (Toll, s. 101; Jones, 14-15, aktaran: Çelikcan, 1996, 43).
Bu dönemde yaprak notaların gördüğü talebin yüksekliği sektöre rekabet dolayısıyla da
tanıtım zorunluluğu getirmiştir. Her ne kadar tanıtımlarda kitlesel olanaklar
kullanılamıyor olsa dahi, yoğun bölgelerde yeni çıkan yaprak notaların canlı olarak icra
edilmesinin satışları arttırması Tin Pan Alley şirketinin müzik gösterilerini bir tanıtım
aracı olarak kullanmasına sebep olur. Bu müzik gösterilerinde icra edilen şarkıların
yaprak notalarının daha fazla satılması, tanıtımın öneminin de ortaya çıkmasına ve
anlaşılmasına neden olur. Böylece 19. yüzyıl sonlarında gelişen ulaşım olanakları, müzik
gösterilerinin farklı bölgelerde de gerçekleşmesini sağlar (Toll, 101-102, aktaran:
Çelikcan, 1996, s. 44).
Gezici turlar sonucu tek bir yaprak notanın satışının bir milyonu bulması, 1970’li yıllara
kadar müzik tanıtımında birincil yöntem olarak kullanılmasını sağlar. Ancak televizyon ve
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video müzik kliplerinin günlük hayata girmesi ile gezici tanıtım turları ikincil tanıtım
yöntemi halini alır (Çelikcan, 1996, s. 44).
Kayıt teknolojilerinin gelişimine kadar olan süreçte yaprak notanın üretim ve tüketimi
müzik sektörünü en çok etkileyen gelişme olmuştur. Bu sebeple tarihsel süreç içerisine çok
önemli bir yer tutmakla birlikte endüstrileşmenin de ilk aşaması olarak nitelendirilebilir.


Plak (Erşanlı, 2011: 28-31):

19. yy.’da sesin kaydedilmesini olanaklı kılan çeşitli aygıtlar icat edilmiştir. Bu aygıtlardan
ilki 1857 yılında Fransa’da Leon Scott tarafından icat edilen “phonautograph”tır (…).
Sözü edilen aygıt “pikap” icadına yol gösterici olsa dahi, müziği kayıt edebilmekle birlikte
yeniden çalma özelliğine sahip değildir. Charles Cros’un, phonautograph üzerinden
geliştirdiği “phone-graphos” ise kaydedilen sesin yeniden çalınmasına olanak sağlar.
Projesini uygulama şansı bulamayan Cros’un projesini Emile Berliner geliştirerek
“gramaphone”u yaratır (…). Thomas Edison ise sözü geçen buluşlardan yararlanarak
“phonograph”ı yaratır (…). Tüm bu buluşların döneminde amaç müziği kaydetmekten çok
sesi kaydetmek ve yeniden üretimini sağlamaktır. Ancak daha sonraki yıllarda bu
buluşların müzik için de kullanılabileceği ortaya çıkmıştır (Çelikcan, 1996, s. 44).
Plak ve donanımı olan pikapın icadı, müziğin uygulamaya bağlı olan varlığını, kaydedilip
satışa sunulmasını, kitlesel üretim ve teknolojinin bir parçası haline gelmesini sağlar. Tin
Pan Alley şirketi yoğun mekanlara yerleştirdiği ve parayla çalışan pikaplardaki kulaklık
yardımı ile tüketiciye müzik dinleme olanağını sunar.
Böylece tüketici canlı performans olmaksızın üretilen şarkıları dinleyebilmekte, beğendiği
şarkının yaprak notasını alabilmektedir. Canlı performansa oranla çok daha ekonomik
olan bu yöntem elektriğin yaygınlaşması ve kayıt teknolojisinin gelişmesine kadar oldukça
iyi bir tanıtım yöntemi olarak kullanılır. Elektriğin ulaşılabilirliğinin artması ile evlere
giren pikap, müzik endüstrisi dışında yeni destekleyici sektörlerin de gelişmesini sağlar.
Yazılımsal ve donanımsal ihtiyaçların doğduğu bu dönemde, Tin Pan Alley şirketi sadece
beste üretmekte ve satmaktadır. Ancak sektörden asıl kâr sağlanabilecek kısım beste
üretmekten ziyade yazılımsal ve donanımsal ihtiyacı karşılamaktır. Bu sebeple Tin Pan
Alley yazılımlarını da kendisi üretmeye başlar (Çelikcan, 1996, s. 46).
Dönemin müzik kayıt teknolojilerinin dinleyicileri edilgen konuma düşürmesi ve ses
kalitesinin düşük olması 20. yüzyılda bu alanda birçok gelişme yaşanmasına sebep olur.
Donanım ve yazılımların sürekli yenilenmesi, giderek daha kârlı bir alana dönüşen
donanım üretimine müzik endüstrisinin de girmesini sağlar (Frith, s. 58, aktaran: Çelikcan,
1996, s. 46).
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Gittikçe gelişen bu alanlar müziğin amatörlerden ziyade profesyoneller için üretilmesi
sonucunu doğurur. Bu aşamadan sonra dinleyiciler sadece eğlenmek amacıyla yeniden
üretemeyecekleri müziği dinlemeye başlar. Bestecilerin yanı sıra profesyonel sanatçıların
da önem kazandığı bu dönemde iyice edilgen duruma düşen dinleyici için Tin Pan Alley
firması Afro-Amerikan tarzı müziğe yönelerek dinleyiciyi az melodili ancak ritme dayalı
müziği dinlemeye ve bu esnada dans ile melodiye eşlik etmeye teşvik eder. Bu durum, müzik
endüstrisi karmaşıklaşırken dansın basitleşmesine sebep olur. Bu aşamadan sonra dans
amatörlerin, müzik ise profesyonellerin olmak üzere bir ayrım yaşanmaya başlanır.
Yeniçağın kurallara bağlı dans sisteminden tamamen uzaklaşıp İlkçağın dansına benzeyen
hareketlerle gerçekleşen ritmler ön plana çıkar. Böylece dans da popüler bir özellik
kazanmış olup kurallardan, kalıplardan kurtulur. Yaprak nota döneminde basitleştirilip
sunulan müzik gibi, plak döneminde basitleştirilen dansın da amacı kuşkusuz aynıdır: Satışı
arttırmak. Böylece müziğin popülerlik içerisinde kazandığı anlam değişir. Artık bireyleri
eğlendirmekten çok toplumları eğlendirme görevi üstlenilmiş, müzik sektörü gelişimini bu
yönde sürdürmeye devam etmiştir.
“Ayrıca gün geçtikçe yüksek kâr sağlanan bir sektöre dönüşen müzik endüstrisinde 1912
yılında sadece üç şirket varken, bu rakam dört yıl içerisinde kırk altıya ulaşmıştır.”
(Çelikcan, 1996, s. 47-48).
Her ne kadar kitle iletişim araçları daha devreye girmemiş olsa da, müzik endüstrisi plak
ve pikap ile yepyeni bir boyut kazanmıştır. Evde dinlenebilme özellikleriyle günümüz
popüler müziğinin temelini oluşturacak bu büyük buluşlar müzik tarihinin içerisinde
yerlerini alır.

SONUÇ
Müziğin endüstrileşmesi çeşitli bağlamlarda sinema endüstrisi ile diyalektik
olarak ilişkilenmektedir; hem filmlerin müziklerinin müzik endüstrisine hem de önemli
müziklerin film endüstrisine katkıları göz önünde tutulmalıdır. Öte yandan sadece
endüstri bağlamında değil sanatsal açıdan da müzik ile sinema arasındaki kuvvetli
ilişkinin gerek film üretimi gerekse film okuması noktasında elzem olduğunun
kavranması önemlidir.

14. BÖLÜM SORULARI
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1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi Erken Ortaçağ özelliklerinden değildir?
I.

Erken Ortaçağ ile birlikte hıristiyanlaşmış Antik Felsefe, İlkçağ müziğinden farklı
olarak müzikte bazı çalgıların çıkarılması, kadınların korolardan alınması gibi
engeller koymuştur.

II.

Müzik, dinsel törenlerde kullanılan, dualarda birliği sağlayan, kutsal metinlerin
ezberlenmesini kolaylaştıran bir biçimde kullanılmaktadır.

III.

M.S. 330 – M. S. 1453 yılları arasındaki Bizans İmparatorluğu’nda ise müzik,
özellikle halkın katılmasının sağlandığı, çalgılı ve vokallerden oluşan kilise
müziği olarak yer bulur.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

2 Romanesk Dönemi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

İlkçağ’da müzik tamamen kilise baskısı altında, kurallar ve keskin çizgilerle
eğlence amacından uzak ayinsel bir hava taşımaktadır.

II.

10. ve 13. yüzyıl arasında, Romanesk dönem olarak adlandırılan dönemde ise
müzikte çoksesliliğe gidiş anlamında çok önemli adımlar atıldığı görülmektedir.

III.

İsmini müzikte işaretler anlamına gelen “nöma”dan alan bu dönem, çokseslilikle
birlikte birebir aynısı olmasa bile notaların ilk olarak ortaya çıktığı dönem olarak
anılır .

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

3Rönesans Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

15. yüzyılın ikinci yarısı müzikal anlamda Rönesans’ın yaratımından oluşur.

II.

Sözü geçen dönemde Burgonyalı besteci Dufay, Gotik dönem çizgilerinden
çıkarak müzikal anlamda Reform dönemini başlatır.

III.

Dufay her ne kadar Ortaçağda yaşamış olsa da, eserlerinde çok büyük oranda
Yeniçağ etkilerine rastlanır.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I,II ve III
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4 Yeniçağda Müzikle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

II.

III.

Rönesans döneminin Ortaçağ ve Yeniçağ arasında bir köprü olmasından dolayı
etkilerinin Yeniçağda da sürmekte ve bu çağın başlangıcını oluşturmaktadır.
Rönesans; düşünce, bilim, sanat gibi alanlarda yeni güçlerin doğması, eskilerin ise
solmasına karşılık gelir.
Yeniçağın Ortaçağa göre en büyük farkı düşüncenin ekseninin deney ve akıldan
sıyrılıp dinselliğe yönelmesidir.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.
II.

III.

Yeniçağda el yazmalarının geliştirilmesi müzik için bir dönüm noktası olmuştur
Yeniçağ ile birlikte müzik sadece işitsel olmaktan çıkmış, görsel öğelerle
desteklenen bir sanat halini almıştır.
Dans ve bale müziği desteklemiş, dinsel bir niteliği olan dans öncelikle kurallara
bağlanmıştır.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I,II ve III

6- .... basılıp dağıtılması, böylelikle bireylerin kendi müzik aletlerini kullanarak var olan
eserleri yeniden yorumlamasına sebep olur.
7-Özellikle .... yaygın olarak ev içlerinde kullanıldığı bu dönemde aynı zamanda müzik
eğitimi de zorunlu olarak önem kazanır.
8-Plak ve donanımı olan ... icadı, müziğin uygulamaya bağlı olan varlığını, kaydedilip
satışa sunulmasını, kitlesel üretim ve teknolojinin bir parçası haline gelmesini sağlar.
9-... şirketi yoğun mekanlara yerleştirdiği ve parayla çalışan pikaplardaki kulaklık yardımı
ile tüketiciye müzik dinleme olanağını sunar.
10- Müziğin endüstrileşmesi çeşitli bağlamlarda sinema endüstrisi ile ... olarak
ilişkilenmektedir; hem filmlerin müziklerinin müzik endüstrisine hem de önemli
müziklerin film endüstrisine katkıları göz önünde tutulmalıdır.
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14. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1c-2e-3d-4d-5a-6 (Yaprak notaların)-7 (piyanoların)- 8 (pikapın)- 9 (Tin Pan Alley)-10
(diyalektik)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
14. Müzik Tarihini Hatırlamak-2
14.1. Ortaçağda Müzik
14.2. Yeniçağda Müzik
14.3. Müziğin Endüstrileşmesi

konularına giriş yapılmıştır.
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