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ÖZET

ĠMĠK, Ünal, “Çizgi Film Müziklerinin Yapısal Olarak Ġncelenmesi ve
Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Malatya, 2011.
Bu araĢtırma, „Çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve bu
doğrultuda elde edilecek verilerin „sosyo-kültürel‟ ve „psiko-sosyal‟ bakımdan çok
yönlü olarak değerlendirilmesi‟ amacıyla hazırlanmıĢtır.
AraĢtırmanın ilk aĢamasında, literatür taraması yapılarak, çizgi film ve çizgi
film müziği alanındaki mevcut kaynaklar incelenmiĢtir. AraĢtırma sınırlılıkları
içerisinde bulunan 81 adet çizgi film anket yoluyla farklı yaĢ, cins ve sosyo-kültürel
yaĢam seviyelerindeki izleyicilerin beğenisine sunulmuĢ ve en çok beğeni alan “50
adet” çizgi film, araĢtırma kapsamında incelenmek üzere belirlenmiĢtir.
AraĢtırmanın ikinci aĢamasında, örneklem grubunu oluĢturan çizgi filmlerin
objektif bir değerlendirmeye tabi tutulması amacıyla “derecelendirilme ölçeğine”
ihtiyaç duyulmuĢtur. Çizgi film müziklerinin “30” farklı soru ile değerlendirildiği bu
ölçek, alan uzmanlarının görüĢleri doğrultusunda hazırlanmıĢtır.
AraĢtırmanın bu bölümünde ayrıca, “50 adet” çizgi film müziğinin ana tema
melodileri notaya alınmıĢ ve her çizgi film için; ana tema ezgisinin notası, tanıtıcı
resmi ve genel özelliklerini içeren bir tanıtım kartı oluĢturulmuĢtur.
AraĢtırmanın son aĢamasında, “50 adet” çizgi film müziği alan uzmanları
tarafından notaları, ses kayıtları ve video örnekleri incelenerek sırayla değerlendirme
ölçeğine tabi tutulmuĢtur. Elde edilen veriler istatistik programlar yardımı ile sayısal
değerlere ve görsel grafiklere dönüĢtürülmüĢtür.
Yapılan araĢtırmada: Çizgi film müziklerinin iĢitsel anlamda önemli bir
yardımcı ifade formu olduğu, çizgi filme faklı anlamlar ve ifadeler katabildiği, hedef

vii

alınan yaĢ ve cinsiyet kitlesine göre yapısal farklılıklar gösterdiği, psikoloji
yasalarının ve geçmiĢten gelen kültürel öğelerin bir devamı olarak bestelenmekte ya
da seçilmekte olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

Anahtar Sözcükler:

Çizgi Film Müziği, Müzik, Psiko-Sosyal Durum, Sosyo

Kültürel Durum, Yapısal Analiz.
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ABSTRACT

ĠMĠK, Ünal, “Structural Analysis and Assessment of the Cartoon
Musics”, PhD, Malatya, 2011.

This study has been intended to analyze the cartoon musics structurally and
assess the data to be obtained in it from socio-cultural and psycho-social aspects.

In the first step of the study, literature review has been done and the existing
resources on cartoons and cartoon musics have been examined. 81 cartoons within
the limitations of the study have been offered to the audiences of different ages,
genders and socio-cultural life standards through a questionnaire. Then 50 cartoons
mostly preferred and admired have been included in the scope of the study.
In the second step, a “grading scale” has been needed so as to make an
objective assessment of the cartoons in the sample group. With 30 different questions
to assess the cartoon musics, this scale has been prepared with reference to the views
of experts in the field. In this part of the study, the main theme melodies of the 50
cartoons have been converted into music and for each cartoon, an introductory card
has been prepared that contains the music of its main theme, its illustration and its
general features.

In the last step of the study, 50 cartoon musics have been exposed to the
grading scale in order by the field experts analyzing the musics, sound records and
video samples. The data obtained have been converted into numerical values and
visual graphics by using statistical programmes.

It has been concluded in the study that cartoon musics are an important form
of auxiliary expression in the auditory sense; that they can contribute significant
meanings and interpretations to cartoons; that they differ, depending on the age and
gender group targeted at; and that they are composed or chosen according to the

ix

psychology laws and the cultural elements dating back to past.

Key Words: Cartoon Music, Music, Psycho-social State, Socio-cultural State,
Structural Analysis.
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BÖLÜM I

1. GĠRĠġ

1.1. ÇĠZGĠ FĠLMĠN TANIMI VE KISA TARĠHSEL GELĠġĠMĠ
Kökeni Çin‟deki eski gölge oyunlarına ve büyülü fenerin 17. ve 18.
yüzyıllarda geliĢmesine dek uzayan çizgi film, görsel ve iĢitsel medya araçlarının
teknolojisinde yaĢanan ilerlemelere paralel olarak geliĢimini sürdürmüĢ ve
günümüzde gerek toplumsal, gerekse ekonomik yönleriyle büyük bir güç konumuna
gelmiĢtir. Çizgi filmin tarihi geliĢimi incelendiğinde, bu alandaki ilk çalıĢmaların
sinema tarihini de yakından ilgilendirdiği açıkça görülmektedir.
Ġlk çizgi film çalıĢmalarının, W.G. Hommer tarafından 1833 yılında
geliĢtirilen “Mucize Davulu” ya da “Mucize Silindiri” isimli oyuncakla baĢladığını
söylenmek mümkündür. Bu oyuncak, iki yüzünde birer resim olan bir silindirin hızla
döndürülmesi sonucunda, hareket eden tek bir resim hissini vermekteydi (ġahin,
1995: 14).
Daha sonda “Zoetrope” ve “Mutoskop” isimleriyle Pierre DEVINGNES ve
Herman CASLER tarafından daha da geliĢtirilen bu oyuncağın, silindir çapının
büyütülmesine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢ ve bu sayede çizgi filmin uzunluğu
arttırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmalar, silindirin daha kolay ve sabit bir hızda
döndürülmesini sağlamayı amaçlayan bir çevirme kolunun eklenmesine kadar devam
etmiĢtir.
Emile Reynauld‟un geliĢtirdiği “Praxinacope” ise, daha önceki geliĢmeleri
çok ileriye taĢımıĢtır. Diğerlerinden farklı olarak Reynaud‟un bu buluĢu, göz
delikleri yerine, silindirin ortasına bir ayna yerleĢtirilmesini ve bu sayede aynaya
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bakan seyircinin hareket eden resimleri görebilmesini sağlamıĢtır. Reynaud, bu
buluĢunu bir çeĢit optik büyütücü ile birleĢtirerek 1882 de dünyanın ilk sinema
salonunu açmıĢ ve bu gösterilerini 1900 yılına kadar sürdürmüĢtür (ġAHĠN, 1995:
18).

Resim 1

Emile Reynauld‟un GeliĢtirdiği “Praxinacope”

Reynaud‟un bu buluĢunun izleyicilerin dikkatini çektiği ve halkın çizgi filme
olan ilgisini arttırdığını söylemek mümkündür. Bu geliĢmeleri Emile COHL‟un bu
alanda yaptığı çalıĢmalar takip etmiĢtir. Emile COHL‟un 1908 yılında beyaz bir
zemin üzerindeki siyah renkli çöp adamları filme alması ve negatif film kullanarak
siyah fon üzerinde hareket eden figürleri elde etmesi kendinden sonra gelenlerin
ufkunu açmıĢtır.
Bu süreci takip eden 10 yıl içerisinde COLH‟un izinden giden; Windsor
MACKEY, Ben HARRISON, M. GOULD ve Max FLECHER gibi sanatçılar, çizgi
filmin teknik bir harika olmaktan çıkarak keyifle benimsenen yeni bir eğlence türü
olmasına sebep olmuĢtur ( ġahin, 1995: 18).
YaĢanan bu geliĢmeler, çizgi film sanatının daha da ileriye taĢınmasına imkân
tanıyarak bu alanda yapılan çalıĢmaların artmasına yol açmıĢtır. Bu alanda baĢarılı
çalıĢmalar yapanlardan biri de Walt DĠSNEY‟dir.
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1923 yılında ilk film stüdyosunu kuran Walt DISNEY, 1928 yılında ilk sesli
Mickey Mause (Miki Fare) filmlerini ve ardından “Donald DUCK” ve “Sley
Symphang” çizgi film serilerinin yapımını gerçekleĢtirmiĢtir. Bunları daha uzun
metrajlı filmler izlemiĢtir. ( Ġnanç, 1981: 32)
Walt DISNEY‟in baĢarılı çalıĢmaları, çizgi film sektörünün ilerlemesinde ve
geliĢmesinde lokomotif bir rol oynamıĢtır. Çizgi film, bu yıllarda büyük bir aĢama
kaydederek konusu ve karakterleri ile ilgi uyandıran ve çok sevilen bir sanat dalı
haline gelmiĢtir.
Walt Disney‟in baĢarılı çalıĢmalarının ardından birçok çizgi film yapım
Ģirketi kurulmuĢ ve günümüze kadar önemli sayıda çizgi film örneği verilmiĢtir.
Özellikle “Warner Bros Cartoon” ve “Hanna Barbera Company” bu alanda önemli ve
çok sayıda çalıĢmaya imza atmıĢtır. Her teknolojik geliĢmenin yeni bir katkı
sağladığı bu alan, her geçen gün geliĢimini sürdürerek günümüzdeki halini almıĢtır.
Günümüzde, hayal gücünün sınırları dâhilindeki hemen her düĢünceyi
görülen ve iĢitilen bir boyuta taĢınabilecek teknik imkânlara ve güce sahip olan çizgi
film sanatı, aynı zamanda popüler kültürün en güçlü toplumsal ve ekonomik
araçlarından biri durumundadır. Bilgi, sanatsal bir bakıĢ açısıyla ele alınırken, sanat
ise bilimsel çalıĢmaların desteğiyle daha da iĢlevsel bir hale gelmektedir. Çizgi
filmler bu yönü ile medyanın bilgiyi sanatla birleĢtirerek izleyiciye aktarmak istediği
mesajları aktarabileceği eğitici, eğlendirici ve rahatlatıcı bir formattadır.
GüneĢ, çizgi filmi, “tüm medya araçlarında olduğu gibi gerçek yaĢama oranla
daha zevkli bir Ģekilde dizayn edilmiĢ olmasıyla, çeĢitli nedenlerle bastırılmıĢ ve
bilinç düzeyine çıkmamıĢ pek çok duygusal süreci kullanarak bireyi düĢler ve
efsaneler diyarına çekebilmektedir” Ģeklinde tanımlamaktadır (GüneĢ, 1995: 115).
Bu durumdan yola çıkarak, günümüzde giderek artmakta olan çizgi film (animasyon)
çalıĢmalarının daha da güç kazanacağını söylemek mümkündür.
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1.2. ÇĠZGĠ FĠLMĠN TEMEL ÖĞELERĠ
Çizgi film sanatı , genel olarak iki temel öğenin bir arada kullanılmasından
meydana gelmektedir. Bu öğelerden biri görsellik, diğeri ise iĢitselliktir. Bu iki temel
öğeden görüntü, izler kitleye yansıtılmak istenen olay ya da durumu görsel yönü ile
ele alırken, müzik ise görüntünün gerçeklik hissinin sağlanmasında önemli bir rol
üstlenmektedir. Bazı durumlarda müziğin, görüntünün önüne geçtiği de olmaktadır.
Çünkü bazı duyguları tasvir etmekte görüntü yetersiz kalmakta iken, birkaç nota
eĢsiz bir ifade aracı haline gelebilmektedir.
Bu öğeleri sırasıyla ele alacak olursak, görüntü ve müziğin bir birlerini çok
iyi tamamladıklarını da açıkça görebiliriz. Çizgi filmin iki ana temel öğesi olan
“görüntü” ve “müzik” iki baĢlık halinde incelenecek olursa:

1.2.1.

Görüntü

Ġnsanoğlunun, düĢüncelerini ifade etmekte kullandığı ilk araç görüntüdür.
Ġlkel insanlar, düĢüncelerini taĢlara, mağara duvarlarına kazıyarak ifade etmiĢlerdir.
“Bir hayvan görüntüsünü anlamak, bir Türk kadar bir Çin‟li için de kolaydır.
Görüntü everensel bir simge, hareket eden görüntü ise; evrensel bir dil dir” (Budak,
1966: 33).
Görüntü, çizgi filmin en önemli temel öğelerinin baĢında gelmektedir. Çizgi
filmde anlatılmak istenen durum ya da olay, görüntü yoluyla izleyiciye
aktarılmaktadır. Çizimlerin anlatılmak istenilen durumu ortaya koyabilecek düzeyde
olması, çizgi filmin baĢarısı açısından son derece önemlidir. Bu sebeple
animatörlerin hareketleri yorumlama biçimleri çizgi filmin baĢarısında büyük önem
taĢımaktadır. Ressamların anlık düĢünme gerekliliğine karĢın, animatörlerin
hareketin tümünü düĢünmesi ve hareketin süresi için yeterli sayıda resim çizmesi
gerekmektedir. Çizgi filmdeki tüm hareketler ayrı ayrı tasarlanıp çizildikten sonra
sırasıyla filme alınmaktadır ( ġahin, 1995: 21).
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Çizgi filmde klasik görüntü elde etme aĢamaları; Tipler, uç ve ara resimler,
background, çekim cetveli ve çekim olarak sıralanmaktadır.
Bu aĢamalar sırasıyla incelenecek olursa:
TĠPLER: Çizgi film senaryosuna uygun tiplerin çizimini ve hareketlerinin
tasarlanması aĢamasıdır. Çizgi filmde zaman, çizilen resim sayısı kadardır (Ġnanç,
1981, 37).
UÇ ve ARA RESĠMLER: Hareketin baĢ ve son arasındaki en kritik noktaları
olarak bilinmektedir. Animatör uç resimler arasında gerekli zaman kadar resim çizer.
Çizilen resimler kodlanarak sıralanır ve asetatlara ıĢıklı masada kopyalanır. Bu iĢlemi
gerçekleĢtirenler “kopist” olarak adlandırılır (ġahin,1995: 22).
BACKGRAUND: Çizgi film bütününün her bir durumu ifade etmek görevini
üstlenen (fon, dekor, arka resim gibi) sahnelerinin tümünü ele alarak istisnasız tüm
detayları ile tasarlanması aĢamasıdır (Juan, Bodenheimer, 2004: 8).
ÇEKĠM CETVELĠ: Animatör tarafından çizilen hangi resmin kaç adet
çekileceğinin, tekrar sayısının, hangi arka planın kullanılacağının, hareket süresi gibi
bilgilerin bulunduğu çekim cetveli izlenilerek çekim gerçekleĢtirilir (ġahin,1995:
23).
ÇEKĠM: Çekim cetvelindeki sıraya göre resimler tek tek negatif film üzerine
pozlanır. Banyo iĢlemi yapıldıktan sonra filmi kurgulamak ve gerekli düzeltmeleri
yapmak için bir kopyası alınır. Daha sonra ses ile negatif kurgu birleĢtirilerek ilk
pozitif kopya çıkarılır (Ġnanç, 1981: 38).
Yukarda belirtilen iĢlemlerin büyük bölümü günümüz koĢullarında klasik
yöntemlerle yapılmamaktadır Son yıllarda çekilen çizgi film görüntüleri, video
kamera

ve

diğer

teknik

cihazlar

yardımı

ile

bilgisayar

ortamında

gerçekleĢtirilmektedir. Klasik yöntemlerin birçoğunun yerini, bu iĢlemler için
geliĢtirilmiĢ olan ileri grafik programlarının aldığını söylemek mümkündür.
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1.2.2. Müzik

Ġnsanların duygu ve düĢüncelerini en etkili ve en kolay biçimde ifade etme
araçlarından biri olan müzik sanatı, geçmiĢten günümüze birçok uygarlıkta erdemin,
bilgeliğin ve zarafetin kaynağı olarak görülmüĢtür.
Ünlü orkestra Ģefi Clarles Munch, müziği “sözle anlatılmayanı anlatma
sanatı” olarak ifade etmektedir (1990: 18). Müzik, yine birçok düĢünür tarafından
toplumun ve bireyin ayrılmaz bir parçası olarak görülmüĢ ve bireyin doğduğu andan
ölümüne kadar yaĢamının içerisinde yer alan önemli bir ihtiyaç olduğu her fırsatta
vurgulanmıĢtır.
Müzik, hem bir sanat, hem de üzerinde araĢtırmalar yapılan bir bilim dalıdır.
Ġnsanların yazıyı icadından çok önceleri var olmuĢtur. Bilinen ilk müzik aletleri ilk
insanla birlikte el, ayak, insan sesi, hayvan kemikleri ve taĢlardır. Daha sonraları ise
hayvan derisi geçirilmiĢ kasnaklar, tel takılmıĢ ilkel ve basit çalgılar görülmektedir
(Yener, 1996: 12).
Genel olarak ifade etmek gerekirse müzik, matematik, fizik, psikoloji,
sosyoloji, gibi diğer bilim dalları ile yakın iliĢki içerisinde olarak din, dil, ırk, renk,
cinsiyet ve sınıf ayrımı yapmadan tüm insanlığa hitap eden bir sanat ve bilim dalıdır.
Bir bütün olan müzik, çeĢitli öğelerin düzenli ve sistemli bir biçimde
kullanılmasıyla oluĢmaktadır. Ses, ritim, melodi ve armoni bu öğelerin temel olarak
kabul edilenlerinden bazılarıdır.
Ses, akustik bir dalganın doğurduğu iĢitme duygusuna verilen addır. Aynı
zamanda, cisimlerin titreĢmesinden meydana gelen fiziksel bir olaydır (Sözen,
2003:1) Müziğin en temel öğelerinden bir tanesi olan ses, insanın çevresi ile olan
etkileĢiminde de önemli bir rol oynamaktadır. “Ses kaynakları; doğal, toplumsal ve
kültürel olarak üç kümede toplanır” (Ġmik, 2005: 25). Müzik ise, bu ses evreni
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içerisinde çok farklı bir konumdadır. “Bir bakıma, estetik temele dayalı ya da estetik
boyutlu “belirli ses titreĢimleri” olarak algılanan müzik, müzik dıĢı seslerden kaynak,
oluĢum, tür ve iĢlev bakımından ayrılmaktadır” (Uçan, 1994: 10).
Ritm, sesin süre (zaman) özelliğine dayanmaktadır.

Biri vurgulu olmak

koĢulu ile en az iki sesin ardı ardına gelmesiyle meydana gelmektedir. Söz ve nüans
gibi öğelerin bir araya gelmesine rağmen, aralarında ritm yönünden bütünlük
sağlanmaması durumunda, kulağa hoĢ gelmeyen durumların ortaya çıkması
kaçınılmazdır. “Bir anlamda ritm müziğin omurgasıdır” (Özgür, Aydoğan, 2002: 26)
Bu omurga genel özellikler içerdiği gibi, etnik ve bölgesel özelliklerde
içerebilmektedir. Örneğin; dini, etnik ve bölgesel etnisitelere(cemiyet) dayalı
müziklerde alıĢık olmadığımız ritm kalıpları bulunmaktadır.
Fiziksel olarak ardı ardına gelen seslere melodi adı verilmektedir (Budak,
1996: 29). Bu tanım doğrultusunda seslerin ardı ardına sıralandığı herhangi bir
dizeye bile melodi adı verilebilmektedir. Fakat melodi bunun ötesinde bir anlam
içermektedir. “Melodiyi melodi yapan, onu oluĢturan sesler arasındaki gerilimin
niteliğidir” (Budak, 1996: 29). Melodi oluĢumuna katkı sağlayan diğer unsurlar ise,
denge, uyum ve nüans kullanımıdır. Melodi, bu unsurların yerinde ve zamanında
kullanılmasıyla anlam kazanmaktadır.
Armoni, müzik sanatında sesler arasındaki uyum ve iliĢkileri konu alan
estetik bir kavramdır. Esas sese eĢlik eden diğer sesler, onunla ya da kendi aralarında
akor dizileri oluĢturmaktadır. “Akor, bir ses üzerine üçlü aralıklarla kurulan ve en az
üç sesten oluĢan ses kümeleridir” (Sağer, 2004, 42). Armoninin temel öğesi olarak
düĢünülen akorlar, temel ve eĢlik seslerinin sistemli birleĢimidir. Oldukça karıĢık
olarak görülen armoni kavramı, aslında sistemli bir birlikteliğin yakalanmasıdır.
Müzik sanatının iĢlevsel gücü oldukça önemlidir. Uçan, bu konudan Ģöyle
bahsetmektedir: “Müzik; duygu, düĢünce, izlenim ve tasarımları ve baĢka gerçeklerin
de katkısıyla belli durum, olgu ve olayları, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir
güzellik anlayıĢına göre birleĢtirerek, biçimlendirilmiĢ seslerle iĢleyerek anlatan
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estetik bir bütündür. Herkesin anlayabildiği ve anlayabileceği yegâne dildir” (1994:
11).
Müzik,

Uçan‟ın

da

bahsettiği

gibi

kiĢisel,

sosyal

ve

kültürel

anlamlandırmalardan oluĢan ve diğer iletiĢim biçimlerinden farklı bir karıĢımdır.
“Müzik, yaĢamdaki duygusal gidip-gelmeleri, zayıflıkları, yenilgileri, kutlamaları ve
çatıĢmaları özel olarak yaĢanabilen ya da diğer insanlarla paylaĢılabilen etkileyici
tempolara dönüĢtürmektedir. Kendini oluĢturan kiĢilere de, dinleyenlere de farklı
deneyimler yaĢatmaktadır” (Lull, 2000: 11). Müziğin ulaĢamayacağı ruh halinde,
karakterde ve düĢünce yapısında insan bulmak bir hayli zordur. Her insanın ruhsal
yapısına ve durumuna uygun bir müzik türü mutlaka vardır.
Müzik, düĢünce yapılarımıza göre Ģekillendiği gibi, düĢünce yapılarımızı da
Ģekillendirebilecek güçtedir. “Müziğin kendi içindeki evriminin, toplumsal
sistemdeki evrimle iç içe geçtiğini anlamak için tarihi geliĢim sürecine bakmak
gerekmektedir. Ġlkel dönemde dans ve Ģiirle bir tapınma aracı olan müzik, antik
yunan da ahlaki bir değer olarak görülmüĢtür” (Kaygusuz, 2004: 51). Bu açıdan ele
alındığında, müziğin toplumsal geliĢim ile paralel bir geliĢim ve değiĢim
sergilediğini söylemek mümkündür.
Müziğin gücünü ifade edebilmek için, iĢlevlerinin incelenmesi yeterlidir.
Müziğin gücü gibi, iĢlevleri de oldukça fazladır. Kaygusuz, “Müzik Tarihi” isimli
kitabında, müziğin gücünü Ģu baĢlıklarda sıralamıĢtır (2004: 51-53):

-

Birçok alanda müzikten yararlanılır. Opera, bale, tiyatro, film gibi sanatlar;
okullar, ibadethaneler ve askerlikle ilgili kurumlar bunlara örnek verilebilir.

-

Kullanıldığı alan ürünü ile birleĢerek, daha güçlü bir etki yaratabilir. Örneğin:
Sinema da müzik kullanılarak anlatım güçlendirilebilir.

-

Formları çok çeĢitlidir. ġarkı, sonat, opera, senfoni, buna örnek gösterilebilir.

-

Çok çeĢitli çalı türleri bulunmaktadır. Bu durum da anlatıma güç katmaktadır.
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-

Ġnsan sesi ve sözlerle birleĢerek daha derin anlamlar yaratabilmektedir.

-

Efekt ve doğal ses gibi araçlar la donatılabilme özelliği bulunmaktadır.

-

Dinleme, izleme, tüketim mekânları çok geniĢtir. Evde, arabada, dağda,
sokakta, konser salonlarında ulaĢılabilir. Bunu yaparken iletiĢim araçlarından
çok yararlanmaktadır. Radyo, televizyon, plak, kaset ve disklerden
dinlenebilmektedir.

-

Her tür müzik duygulanım yaratmaktadır.

-

Evrensel dildir. Ġnsanlarla hemen ve dolaysız iliĢki kurmaktadır. Hayatında
hiç sinemaya gitmeyen, tiyatro seyretmeyen, ciddi bir mimari eser görmeyen
ya da kitap bile okumayan olabilir. Ama hiç müzik dinlemeyen insan
bulunmamaktadır.
Müzik, gücünü insanın olduğu her yere girmekten ve kullanım alanlarının

geniĢ olmasından almaktadır. Müziğin gücü, iĢlevlerinin de ne derece önemli
olduğunun bir göstergesidir. Müziğin insan yaĢamındaki iĢlevlerini ise Uçan,
o Bireysel iĢlevler
o Toplumsal iĢlevler
o Kültürel iĢlevler
o Ekonomik iĢlevler
o Eğitimsel iĢlevlerdir. ġeklinde ifade etmiĢtir (1994: 18-26).
Müziğin en önemli yönlerinden biride eğitim aracı ve eğitim alanı olarak
sağladığı geniĢ uygulama sahasıdır. Müzik, tarihi serüveninde bu özelliğini her
kültürde ve coğrafyada sürdüre gelmiĢtir.
Ġnsanın müzikle tanıĢması, bebeklik yıllarına ve hatta anne karnında olduğu
döneme kadar uzamaktadır. “Erken çocukluk yıllarında saymaca, tekerlemece vb.
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müzikli oyunlar oynayan insan, geç çocukluk ve gençlik yıllarında çeĢitli müziklerle
daha yoğun iliĢkiler içerisine girmektedir. YetiĢkinlik ve yaĢlılık yıllarında da
müzikle olan yoğun kapsamlı ve derin iliĢkisini sürdürmektedir” (Uçan, 1994: 16).
Doğumdan ölüme devam eden insan-müzik iliĢkisi, müziğin insan yaĢamındaki
önemli yeri ve iĢlevselliğinden kaynaklanmaktadır.
Ġnsanoğlu duygu ve düĢüncelerini müzikle ifade edebilmekte, sevdalarını,
yalnızlığını, üzüntülerini ve haykırıĢlarını müzik yoluyla dile getirmektedir. Müzik
dinlerken zaman ve mekân kavramlarını dahi yitiren insan, bireysel yaĢantısına göre
müzikten farklı Ģekillerde etkilenmektedir.
Ġnsanın müzikten etkilenmesi için, müzik ve insan arasında bir bağ
oluĢturulması gerekmektedir. Bu bağ, insanın içine seslenen müziklerin kullanılması
ile olmaktadır. Ġnsan içinde kendini bulduğu müziğe kendini kaptırmaktadır. Ġnsanla
müzik arasında bağ olmadan, müziğin insan üzerindeki etkisinin gerçekleĢmesi
mümkün değildir (Altınölçek, 1998: 24).
Müzik, kendine özgü dili ve anlatım öğeleriyle insanın duygu, düĢünce ve
davranıĢlarına seslenen bir iletiĢim sanatı ve aracı olma niteliği ile eğitim, bilim ve
kültür çalıĢmaları içerisinde her zaman yer almıĢtır. Bazı durumlarda insan, müziği
çıkarları doğrultusunda da kullanmaktadır. Ġnsanları etkilemek ve dikkatlerini
çekmek için müziği alıp satmakta ve para kazanmaktadır (Alpagut, 1998: 87). Müzik
endüstrisinin oluĢumu bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.
Khan‟ın da belirttiği gibi, müzik, hayatı ve canlılığı temsil etmektedir.
Müzikle psikolojik açıdan sağlıksız olan insanlara hayat ve hayatın sırrı verilmeye
çalıĢılmaktadır (1994: 146). Müzik, insanı dolaylı ya da dolaysız olarak
etkilemektedir. BaĢlangıç nedeni ne olursa olsun, müziğin insanlıkla var olduğu
bilinen bir gerçektir ve müzik insanlık var oldukça var olacaktır. Müzik insanlığın
ayrılmaz bir parçasıdır.

11

Ġnsanlar arası duygu alıĢveriĢinde önemli bir rol oynayan müzik, insan
ağzından anlatılan, düĢüncelerin sese dönüĢtüğü mutluluklar, hüzünler, sevinçler ve
kaygılardır. Müzik ve toplum, birbirinden ayrı düĢünülememektedir. YaĢamın her
alanında insanla beraber olan müzik, içinde bulunduğu toplumun geleneksel, politik,
ekonomik, coğrafi ve daha birçok genel özelliğini yansıtmaktadır.
Müziğin bir ülkedeki insanların yaĢayıĢlarını ve özelliklede yönetiliĢlerini
yansıttığını uygun bir müzik eğitimiyle bireylerin ve buna bağlı olarak da toplumun
eğitilebileceği yüzyıllar boyunca birçok düĢünür tarafından vurgulanmıĢtır (Çevik,
Cafoğlu, Sager, 2002: 471). Müzik, toplumların özelliklerinden etkilendiği gibi,
kendiside toplumları etkilemiĢtir. Müzik ve toplum iliĢkisi konusunda çok farklı
bakıĢ açıları geliĢtirilmiĢtir. Bazı düĢünürler müziğin içerisinde bulunduğumuz
toplumda kapitalistleĢerek yabancılaĢtığını vurgularken, bazı düĢünürler ise müziğin
kitle iletiĢim araçlarının geliĢimine paralel olarak daha geniĢ kütlelere yayıldığından
dolayı toplumu olumlu yönde etkileyebileceğinden bahsetmektedirler (Yıldırm, Koç,
2003: 82).
Her toplum ortaklıklar kadar farklılıklara da sahiptir. Gelir, meslek, hayat
tarzı, eğitim gibi birçok nitelik toplumun iç sınırları olarak insanları çeĢitli gruplara
bölmektedir. Gecekonduda oturan bir iĢçi ile Ģehrin çekirdeğinde hayatını süren
burjuva adeta farklı dünyalarda yaĢamaktadır. Sorunları, sıkıntıları, heyecanları,
zevkleri, çıkarları hemen hemen her Ģeyleri bir birinden farklıdır. Fakat müzik, bazen
bu sınırları ortadan kaldırmaktadır (Bostancı, 2000: 177). Bu bakımdan müzik
toplum içerisindeki tabakalaĢma farkını ortadan kaldırarak, birleĢtirici rol
oynamaktadır. Belki birçok açıdan farklı özelliklere sahip insanlar ortak bir müzik
beğenisinde birleĢmektedir.
Müzik sanatının kültürel boyutu da oldukça önemlidir. Kültür, bir takım
sembolik ifadeler olarak ele alınırsa, müziğin büyük bir zenginlik ve sembolik
kapasite ile sağlanan oldukça karmaĢık bir yapı olduğunun farkına varılmaktadır.
“Müzik, kültürün en önemli boyutlarından, en temel alanlarından ve baĢlıca
değiĢkenlerinden bir tanesidir” (Adlim, 1994: 21). Bu sebeple müzik, var olduğu
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kültür ve kültürler arası iletiĢimde büyük rol oynamaktadır.
Müzik aynı zamanda; “Ġnsanlığın var oluĢundan bu yana bireyi ve toplumu
besleyen yaĢam ve kültür damarıdır. Müzik kültürü, bu damardan bireye ve topluma
akan kendine özgü bir kültürel formdur”(Uçan, 2000: 10).
Müzik ve kültür, dünyanın tüm coğrafyalarında iç içedir. Yapılan müzik
türleri ve müziğin dile getirdiği duygu ve düĢünceler, bir kültürden diğerine farklılık
göstermektedir. Bu farklılık bölgeler arasında dahi görülmektedir. “Anadolu‟nun her
bölgesinin, her Ģehrinin hatta bazı ilçelerinin bile kendine özgü bir müzik icrası
vardır (Karkın, Ġmik, 2010: 1). Bu durum müzik ve kültürün etkileĢim içerisinde
olduğunu açıkça gösterdiği gibi, kültürel zenginliğimizin bir göstergesi olarak da
görülebilir.
Lull‟e göre, dünya kültürlerini ele aldığı analizinde Lomax, müziği kültürün
kalbine oturtmuĢ ve Ģarkı tarzının sosyal yapıyı çok açık olarak yansıttığını ve bu
anlamda müzik türüne göre yerkürenin haritasının çıkarılabileceğini öne sürmüĢtür
(2000: 28-29). Bu söylemden yola çıkarak, müziğin içerisinde geliĢtiği toplumsal
yapının tüm özelliklerini içeren bir geliĢim sergilediğini söylemek mümkündür.
Etili ise, Halk Müziğini Türkiye‟de toprak kültürünün yarattığı bir müzik,
Arabesk Müziği ise, sosyal ve ekonomik yapının oluĢturduğu müziklere örnek olarak
göstermiĢtir” ( 1996: 19). Müzik ve kültür etkileĢimi alanında yapılan çalıĢmaların
büyük bölümü, müziğin kültürün ayrılmaz bir parçası olduğu ve toplumun geliĢimine
paralel yönde bir geliĢim sergilediği gerçeğini ortaya koyar niteliktedir.
Müzik, içerisinde bulunduğu kültürün özelliklerini yansıtırken, içerisinde
bulunduğu kültürden etkilenmekte ve aynı zamanda içerisinde bulunduğu kültürü
etkilemektedir. Bu bağlamda, müzik ve kültürün bir birleriyle sürekli etkileĢim
içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.
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Müziğin en önemi iĢlevlerinden biri de “sanatsal” olanıdır. YaĢamın ve
insandaki değerlerin disiplin süzgecinden geçirilmiĢ, damıtılmıĢ biçimi olan sanat,
bazıları için çok karmaĢık ve anlaĢılmazdır. Sanatın bu özelliği, onun tekniği ve
güzelliği bir araya getirmesinden kaynaklanmaktadır. Sanatın içinde matematik,
fizik, geometri gibi bilimler de bulunmaktadır. Sanat evrensel yaĢamın, evreni de
içine alan olağan üstü düzenli ve insanları etkileyecek kadar güzel olan bir parçasıdır
(Cereci, 2002: 45). Sanat aynı zamanda kendisini oluĢturan bireyin ve etrafındaki
sosyo-ekonomik yaĢam biçiminin de bir yansımasıdır. Sanat insanoğlunun var
oluĢuyla birlikte düĢünülmelidir. Ġnsanoğlunun doğaya karĢı mücadelesi ve ona yeni
biçimler verme isteği sonucunda doğadaki bazı maddeleri araç haline dönüĢtürme
çabaları sürecinde, sanat oluĢmaya baĢlamıĢtır.
Her sanat dalı kendisine özgü bazı biçimsel nitelikler taĢımaktadır. Bu
nitelikler bazen simgesel biçimlerde olmaktadır. Örneğin; resim sanatında renkler ve
çizgiler kullanılmaktadır. Müzik sanatında ise bu nitelikler sesler, tonlar vb.
biçimlerdedir. Bu görülebilen ya da iĢitilebilen simgeler olmadan, sanat ile iletiĢim
kurmak güçleĢmektedir. ĠĢitilebilen simgelerin bir bölümü olarak tanımlanabilen
müzik, kendine özgü dili ve yapısıyla insanın duygu ve düĢüncelerine seslenebilen
bir sanat dalıdır (Cemalcılar, 1985: 6). Diğer bir yönüyle müzik, sanatın “oluĢtuğu
toplumun özelliklerini yansıtmak” ve “nesilden nesile kültür aktarımı sağlamak” gibi
rolleri oynamasında, son derece etkin ve iĢlevseldir.
1.3. ÇĠZGĠ FĠLM MÜZĠĞĠ
Görüntü everensel bir simge, hareket eden görüntü ise; evrensel bir dil dir
(Budak, 1966: 33). Bu zengin dilin, daha zengin bir biçimde karĢıya aktarılabilmesi
için baĢka bir dile, yani „müzik diline‟ ihtiyaç vardır. Günümüzde, müzik sanatıyla
iç içe olmayan ya da müzik sanatından etkilenmeyen sanat dalı yok denecek kadar
azdır. Bu sanat dallarından biride çizgi film sanatıdır. Ses, dolayısıyla müzik, çizgi
filmin en önemli yardımcı öğelerinden biridir.
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1.3.1. Genel Olarak Film Müziği

Çizgi filmde müzik kullanımının incelenmesinden önce geliĢim süreci
bakımından paralellik göstermesi yönüyle, film müziği kavramının incelenmesinin
gerekli olduğu düĢünülmelidir. Çünkü film müziği ve çizgi film müziği, bir ağacın
gövdesinden yükselen iki farklı dal gibidir.
Ġlk film müziği çalıĢmalarının 28 Aralık 1896‟da “Lumiere KardeĢler”
tarafından Paris‟in bir yer altı cafesinde “Sinematograf‟ın” halka sunumunda bir
piyanonun eĢlik etmesiyle baĢladığı düĢünülmektedir. Gösterim esnasında o yılların
popüler eserleri sunulmuĢ ve bir sonraki 20 ġubat 1896‟daki gösterimde ise bir
harmonyum gösterime eĢlik etmiĢtir (Konuralp, 2004, 1).
Bu dönemde sinema, küçük salonlarda izleyicilerle buluĢmaya baĢlamıĢtır.
Bu tür mekânlar, özellikle Amerika‟da yaygınlaĢmıĢtır. Bu tür gösterimlere 5 sent
değerindeki nikel paralar ile girilebilmesi dolayısıyla bu gösterimlerin yapıldığı
salonlara “nickelodeon” adı verilmiĢtir. Bu film gösterimlerinde salonda bir piyanist
görev yapmaktadır. Piyanistin yanı sıra bir de “efektör” bulunmakta olup efektörün
görevi, yanında bulunan mekanik vurmalı çalgılar ile ekranda gösterilen objelere
uygun efekt sesleri çıkarmaktır. Örneğin: Kapı kapanması ya da kırılan tabak-çanak
sesleri efektörün yanındaki farklı özellikteki efekt sesi elde edilen malzemelere
vurmasıyla meydana gelmektedir. Ġlk gösterimlerde perdedeki konu ile ilgisiz müzik
eserleri kullanılmakta ve bunların büyük bölümü müzisyenin doğaçlamalarından
ibaret olmakta iken ilerleyen zamanlarda müzisyenlerin görüntüye uygun müzikler
üretme çabasının beraberinde farklı duygu yoğunluklarının yaĢandığı sahnelere has
müziklerin oluĢmasına sebep olduğu düĢünülmektedir.
Konuralp, “Film Müziği” adlı eserinde farklı duyguların anlatımında o
yıllarda klasikleĢen eserler ile ilgili Ģu örnekleri vermektedir.

-

Duygusal sahnelerde: Bellini‟nin Casta Diva‟sı ya da Hearts and Flovers,
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in a Monastery Garden gibi dönemin popüler Ģarkıcıları.

-

Takip, koĢuĢturma gibi sahnelerde: Schubert‟in BitmemiĢ Senfoni‟si,
Beethoven‟in çeĢitli uvertürleri.

-

Ordunun ve süvarilerin göründüğü sahnelerde: Gulliam Tell uvertürü
tercih edilmekteydi (Konuralp, 2004, 22).

Bu örnekleri çoğalmak mümkün olmakla beraber, o yıllarda yaĢayan
bestecilerin eserlerinin de kullanıldığı gösterimlerin olduğunu da söylemek
mümkündür. Fakat yaĢayan bestecilerin eserlerin yorumlanma biçimlerinde ve daha
baĢka sebeplerden rahatsızlık duyabilecekleri düĢünülerek bu tür eserler fazla
kullanılmaktaydı. O yıllarda, bazı bestecilerin bu Ģekilde kendi eserinin yorumlayan
bir müzisyenleri olumlu karĢılamadığı bilinmektedir.
Bu eserlerin ard arda sıralanması adeta bir potpori havası vermekteydi,
“Potpori” kavramının günümüze ulaĢmasının küçükte olsa bu sebepten ileri geldiğini
söylemekte mümkündür.
Ġlerleyen zamanlarda piyanonun yanına baĢka müzik aletlerinin de
eklenmesini görsel uygulamalarda orkestra kullanımının giderek yaygınlaĢmaya ve
çalgı yönünden zenginleĢmeye baĢladığına bir iĢaret olarak düĢünülmek mümkündür.
Bu durumun getirdiği bir baĢka sonuç da film müziğinin bir sektör halini almaya
baĢlamasıdır. Bazı bestecilerin bu alanda çalıĢmalar yaparak önemli duygu ve
durumlarla çalınmak üzere besteler ya da öneli bestecilerin eserlerinden uyarlamalar
yapması film içerisinde müzik kullanımının önemini belirtmek açısından son derece
önemlidir.
Uçan Hollandalı‟dan “Fırtınalar”, Grieg‟den “Lamentler”, Çaykowskiden
“Dramatik Gerilim‟ler” bu Ģekilde yapılan uyarlamalara örnek olarak gösterilebilir
(Konuralp, 2004, 23).
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Konuralp, o yıllarda filmlerde kullanılmak üzere bestelenen eserlerden
bazılarını söyle sıralamaktadır:
1. Heavy Tragiç Suspense (Korkunç ġüphe)
2. The Slimy Viper (Kötü Adam)
3. Ashes of Vengeance (Ġntikam Külleri)
4. Help Help (Ġmdat Ġmdat)
5. The Lure of Crimson (Kızıl Tuzak)
6. The Drug (Hap)
7. Frowsy Freddy
8. Gruesome Misterioso
9. The Crook‟s Shadow ( Hırsızın Gölgesi)
10. Specte (Hayalet)
11. Love‟s Response (AĢkın KarĢılığı)
12. Rocking and Waiting (Beklemek)
13. Dark Ġntruder (Kötü Davetsiz Misafir)
14. Broken Vows (Kırık Yeminler)

Sıralamaya göre 6. ve 10 eserleri gangster ve soygun filmlerinde, son
sıralarda olanlarında aĢk filmlerinde kullanıldığı isimlerinden anlaĢılmaktadır. Bu
örnekte görülen eser listelerine benzer listelerin çok sayıda olduğundan bahsetmek
bu alanda yapılan çalıĢmalara iliĢkin çalıĢmaların boyutunu ortaya koymak
bakımından önemlidir.
Amerika‟da “Nickelodeon” adı verilen salonların artan izleyici sayısı
karĢısında yetersiz kalması, daha büyük salonların gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır.
Büyük salon, beraberinde daha yüksek bir ses ihtiyacının oluĢmasına sebep olmuĢtur.

17

Piyano kullanılan salonların büyük salonlarla yer değiĢmesi sonucunda orkestra
kullanımı gündeme gelmiĢtir. Kullanılan salonların büyümesi, beraberinde daha
büyük orkestraların kullanımını gerekli kılmıĢtır.
Filmler için özgün eserler bestelenmesi de buna benzer bir gerekçe ile ortaya
çıkmıĢtır. Özellikle halkın artık ezberlemeye baĢladığı klasik film müzikleri bir süre
sonra beraberinde sıkıcı ve monoton bir yapı oluĢmasına sebep olmuĢtur. Bu durum,
bestecilerin artık filmler için özgün eserler yazması gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır.
Konuralp‟in belirttiğine göre, gerçek anlamda ilk film müziği skoru 1908‟de
„LA‟ssassinat du Duc de Guise‟ filmine Saint-Saens tarafından yapılmıĢtır
(Konuralp, 2004, 27). Bu eser, 128 opus numarasıyla yaylı çalgılar, klarnet ve
harmonyum için bestelenmiĢtir.
Bu ilk film skorunu birçok eser takip etmiĢ ve artık filmler için özgün eserler
yazılmaya baĢlanmıĢtır. Bu durum orkestraların yapısında da değiĢiklikler meydana
gelmesine sebep olmuĢtur. Orkestra performanslarında yaĢanan en büyük sorun, film
ile aynı senkronu tutturmakta karĢılaĢtıkları zorluk olmuĢtur. Bu yıllarda film
Ģeridinin el yardımı ile döndürülmesi sabit bir metronom hızı yakalamayı zor bir hale
getirmiĢtir. Bu dönemi, sesli film çalıĢmalarının yapıldığı “Sesli Film Devri” takip
etmiĢtir. 1927‟de Warner Bros tarfından çekilen “Jazz Singer (Crosland)” filmi bu
alanda önemli bir rol üstlendi ve ilk sözlü film çekme unvanını Warner Bros‟a
kazandırdı (Konuralp, 2004: 36). Bu sürecin devamında, diğer büyük film
Ģirketlerinin de bu konu üzerinde durması sesli sinema çekimlerine ivme
kazandırmıĢtır.
Sesli sinemanın yaygınlaĢması çok sayıda sinema çalıĢanının iĢsiz kalmasına
sebep olmuĢtur. Bunları bir kısmı tekrar eski iĢlerine dönerken, bir kısmı da kendini
yeni geliĢen sesli film yapımına adapte etmeye çalıĢmıĢtır. Ġlk sesli filmlerin
çoğunlukla müzikal olması o yıllardaki birinci dünya savaĢının kötü etkilerinin
eğlenceli filmlerle silinme çabası olarak düĢünüleceği gibi, sesin sinemada kalıcı
olmasının sağlanması olarak da düĢünülebilir.
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Bu dönemden sonra hızlı bir geliĢme sergileyen film içerisinde müzik
kullanımı, teknolojinin getirdiği yeni imkânlar la her geçen gün daha da ilerlemiĢtir.
1940 yılında Walt Disney Stüdyosu “Fantasia” filminde kullanılan müziğin kalitesini
arttırmak amacıyla ilk kez multitrack (çok kanal) sistemini denemiĢtir (Konuralp,
2004: 47). Bu denemeleri, ikinci dünya savaĢı sonrasında geliĢtirilen manyetik ses
bandı kullanımı takip etmiĢtir. 1975 yılında Dolby firması tarafından geliĢtirilen dip
sesi önleyici kayıt sistemi, hemen her filmde kullanılmaya baĢlamıĢtır.
1970‟li yıllarda popüler müziklerin sinemaya girmesiyle birçok film için
Ģarkılar bestelenmiĢ ve bunun sonucu olarak da film müziklerine ait soundtrack
albümlerin

piyasaya

sürülmesi

hızla

yayılmıĢtır.

Dijital

kayıt

tekniğinin

yaygınlaĢması, film müziği için önemli bir aĢama olarak görülmelidir. Dijital kayıt
tekniği sayesinde, müzik daha kaliteli bir biçimde sinema salonlarında duyulmaya
baĢlamıĢtır.
Günümüz sinema filmlerinde kullanılan müzik, son derece bilimsel ve
profesyonel yöntemlerle gerçekleĢtirilmesi gereken bir yapıdadır. Aksi takdirde film
müziğinden üstün bir baĢarı beklemek olanaksızdır. Bu konuda yapılan çalıĢmaların
hemen hepsi bilgisayar destekli olarak stüdyo ortamında yürütülmektedir. Film
müziği tüm aĢamalarında titiz bir çalıĢma gerektiren bir uzmanlık alanıdır.
1.3.2. Çizgi Film Müziği Kavramı

Çizgi film için müzik, en az görüntü ve senaryo kadar önemlidir. Bir çizgi
filmle eĢlenen müzik, çizgi filmin baĢarısında önemli bir etkiye sahiptir (Cardle;
Barthe; Brooks; Robinson, 2002: 12). Çizgi film yapımcıları, müziği her zaman
güçlü bir anlatım aracı olarak görmüĢtür. Çizgi filmin izleyici üzerindeki etkisi, film
müziği sayesinde artmakta ve film adeta müzikle gerçek kimliğine kavuĢmaktadır.
Bu konudaki görüĢlerini belirten Amerikalı besteci Aaron Copland film
müziğini sinema perdesinin ardına yerleĢtirilmiĢ bir fırına benzetmiĢ ve filmin
sıcaklığının oradan geldiğini söylemiĢtir (Konuralp, 2004: 17).
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Bu bağlamda, görme duyusunun, iĢitme 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.
Güzel bir filmin kötü bir filmi kurtaramayacağı gibi, güzel bir görüntülerde
kötü bir müzikle değerini yitirebilmektedir (Ġmik, 2005: 48). Hiç Ģüphesiz film
müziği yapımcılığı ciddi bir iĢ olmakla beraber, bilgi, emek ve teknik imkânlar
gerektirmektedir. “Bestecilerin filme müzik yapmak için kiralandıkları yıllardan beri,
film müziği yapmak sadece bestecilerin iĢi değil, aynı zamanda yapımcılarında iĢi
haline gelmiĢtir 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 getirmiĢtir.
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 gerçekleĢmektedir” (ġirin, 1998: 22). Bunun kullanım yeri ve zamanı çizgi
film içerisindeki dinamiklere göre değiĢim 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 çalıĢılan bir öğedir. Hatta günümüzde çizgi film müziği
baĢlı baĢına bir tüketim endüstrisi halini almıĢtır.
Çizgi filmlerde kullanılan müzikler iki grup halinde toplanmaktadır. Bunlar;
özel olarak hazırlanan Ģarkılar (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
oluĢturan ve kısa bölümler halinde yayınlanan çizgi dizilerin ana tema ezgileri
niteliğindeki Ģarkıları mutlaka var olması gereken bir öğe olarak düĢünülmektedir.
Bu sebeple çizgi film yapımcıları bir taraftan iĢin görsel yönü ile ilgilenirken, diğer
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taraftan da müziksel boyutunu düĢünmek zorundadır.
Çizgi film yapım Ģirketleri, hazırlamakta oldukları çizgi dizilere müzik
yaptırabilmek amacıyla müzik yapım Ģirketleri ile de diyalog içerisinde olmak
durumundadır. Bu çalıĢmaları gerçekleĢtiren prodüksiyon Ģirketleri, çizgi film
projesinin müziksel altyapısını oluĢturacak ve projeyi yönetecek bir müzik
prodüktörünü iĢin baĢına getirmekte ve tüm gerekli iĢlemler onun kontrolünde
gerçekleĢtirilmektedir. “Müzik prodüktörü (yapımcısı), ana tema ezgilerinin
bestelenmesi, seslendirecek Ģarkıcıların temin edilmesi ve kayıt safhasındaki tüm
aĢamaların kontrol altında yürütülmesinden sorumlu olmaktadır. Bu çalıĢmaların
gerçekleĢmesi sürecinde müzik prodüktörüne yardımcı olacak kiĢi, müzik
direktörüdür” (Saurer, 2001: 14). Müzik direktörü adeta bir yardımcı gibi müzik
prodüktörünün tüm yetiĢemediği durumlarda müdahale 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 Ģekilde yapılmıĢtır. Ana tema ezgisi çizgi
filmin hem tanıtımında hem de giriĢ ve “credit” adı verilen son yazılarında ortak
olarak kullanılmaktadır.
Çizgi film için bestelenen ya da uyarlanan ana tema melodisinin kulağa hoĢ
gelmesi çok önemlidir. Bu konuda çizgi filmin hedeflediği izleyici kitlesinin yaĢı ve
cinsiyeti dikkate alınmalı ya da melodi tüm yaĢ ve cinsiyetlere uygun olarak
düĢünülmelidir. Bu ayrıntı, çizgi film için bestelenen melodinin baĢarılı 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
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amaçlamaktadır. Uygulama bazen bu boyutu aĢarak “soundtrack” adı verilen çizgi
filme ait ses albümlerinin piyasaya sürülmesine kadar uzamaktadır. Bu sayede
çalıĢmanın ekonomik yönü ile de istenen baĢarı sağlanmakta olup, aynı zaman da
çizgi filmin tanıtımı da bu sayede daha kolay gerçekleĢtirilmektedir.
Prendergas, çizgi filmlerde müziğin bir diğer kullanım Ģeklinin de fon
müzikleri olduğunu belirtmiĢ ve fon müziklerinin de çok yönlü ve en az ana tema
ezgisi kadar iĢlevsel bir özellikte olduğundan bahsetmiĢtir (1997: 183). Fon
müziklerinin, film içerisine yaĢanan duygusal dalgalanmaları ve filmin izleyici
üzerinde kuracağı psikolojik dengeyi sağlanmakta olduğu bilinmelidir. Ġzleyici fon
müzikleri sayesinde çizgi film içerisinde yaĢanacak durum ve sahnelere hazırlıklı
olarak girmektedir. Bir mutlu olayın gerçekleĢtiği ya da üzücü bir durumun
yaĢanacağı sahnenin yaklaĢtığını 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 Ģarkılarındaki yorumlamaları ve seslendirme özelliklerini kaybetmektedir.
Ülkemizde çok yaygın olmayan ve küçük projelerin nadir olarak
gerçekleĢtirildiği çizgi film sektörüne paralel olarak çizgi film müziği sektörü de
geliĢememiĢtir. Ülkemizde çizgi film müziği alanında yapılan çalıĢmalar geleneksel
müziklerimizin çizgi filmlere uyarlanması seviyesinde kalmamalıdır. Bu konuda
gerek

ticari

gerekse

akademik

çalıĢmalar

yapılarak

sektör

her

yönüyle

desteklenmelidir.
1.3.3. Çizgi Film Müziğinin Yapım AĢamaları

Bir müzik eserinin, belli bir mekânda ve zamanda baĢladığı ve bittiği
söylenebilir. Bu zaman ve mekân sınırı içerisinde düĢünülen, eserin sadece kendisi
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ile ilgili olan küçük bir bölümdür. Bu noktada eseri besteleyen kiĢi, eserin baĢına
giriĢ bölümü Ģeklinde bir ekleme yapabilir. Besteleme aĢamasında, eser dinlenirken
ve bittikten sonra bireylerde bırakacağı etki iyi düĢünülmelidir. Bu durum, izleyicide
eserin sadece yorumlandığı anın değil, düĢünce ve oluĢturulma safhalarının da
önemli olduğu hissini uyandıracaktır. Eserin, etkilerini güçlendiren iç dinamiklerin
ve seslendirici becerilerinin yanı sıra, eserin yapısal özellikleri de oldukça
vurgulayıcı birer değiĢken olarak görülmelidir.
Bir müzik eserindeki “mekân” ibaresi, müziğin yeniden yaĢam bulduğu
ortamı ifade etmeyi amaçlamaktadır. Bu ortam, konser salonu, olabileceği gibi,
bahçe, otobüs, minibüs benzeri müzik dinleme imkânı olan her yer olabilir. Çevresel
Ģartlar ve koĢullar da müziği algılamamızda etkili olabilmektedir. Mekândaki,
seslendirme Ģartları da son derece etkilidir. Rutubetli bir ortamda gerçekleĢtirilmeye
çalıĢılan bir ses kaydı, keman, gitar vb. akustik aletlerin akort problemleri
yaĢamasına sebep olabilir. Bu sebep kayıt kalitesini düĢürebilir ya da zaman kaybı
yaĢanmasına sebep olabilir.
Çizgi film müziklerini bestelenmesi ve kaydedilmesi aĢamalarında yaĢanan
problemlerin en aza indirilmesi zaman ve iĢ gücü kaybını asgariye indirebilmek
açısından çok önemlidir. Bu sebeple çizgi film müziklerinin kaydedilmesinde
aĢamaların iyi düzenlenmiĢ ve geçiĢ iĢlemlerinin de iyi ayarlanmıĢ olması baĢarılı bir
çizgi film müziği elde etmek açısından gereklidir. Çizgi film müziklerinin kayıt
aĢamaları proje için seçilen müzik prodüktörü tarafından yürütülmelidir. Bu sayede
iyi planlanmıĢ bir üretim aĢaması gerçekleĢtirmek mümkündür.
Çizgi film müziğinin gerçekleĢtirilmesinde birçok aĢama bulunmaktadır. Bu
aĢamaların her biri, iyi ve senaryo ile uyumlu bir çizgi film müziği elde edilmesinde
son derece önemlidir. En önemli kural, planlı ve programlı bir çalıĢma sergileyerek
her

Ģeyin

yerinde

ve

zamanında

gerçekleĢmesini

sağlamaktır.

Yapmayı

düĢündüğünüz çizgi film müziğinin nasıl bir plan çerçevesinde gerçekleĢeceği birçok
değiĢkene bağlıdır ve bunların en önemlilerinden biri de, ekonomik değiĢkendir.
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Çizgi filmde, film müziği için ayrılan bütçe, çizgi film müziğinin kalitesini
ortaya çıkaran en önemli unsurların baĢında gelmektedir. Çünkü profesyonel
anlamda film müziği yapmak oldukça pahalı bir iĢtir. Çizgi film müziğini
besteleyecek kiĢi, yapılan bu besteyi stüdyoda çalacak müzisyenler, müzik editörü ve
kayıt iĢleminin yapılacağı stüdyonun nitelikleri büyük oranda filmin müziği için
ayrılan bütçe ile paralel bir geliĢim sergilemektedir. Profesyonel bir ekiple ve daha
iyi çalıĢma Ģartlarında çalıĢabilmek, çizgi film müziği için ayrılan bütçenin miktarına
bağlıdır.
Bu durum küçük bütçeli çizgi film projelerinde asgari bir harcamayla
geçiĢtirilmesi düĢünülen bir yapıdadır. Bazı durumlarda müzik bankalarındaki hazır
eserlerden seçimler yapılmakta, bazen de daha ucuz olması bakımından bu iĢlerden
yeterince anlamayan ve bu alanda profesyonel olamayan insanlara havale
edilmektedir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da çizgi film müziği yapımının
standartlaĢmıĢ bazı özellikleri ve kendine has bazı nitelikleri mutlaka vardır.
Modern çizgi film müziği yapım aĢamalarını Paul Tonks “Film Müziği” adlı
eserinde Ģöyle sıralanmaktadır:

-

Besteciye verilen ilk Ģey, ya çizgi filmin senaryosu ya da kaba kurgusudur.

-

Bir sonraki aĢamada yönetmenle (ve sık sık yapımcıyla) birlikte film izlenir.
Böylece müzik parçalarının nerede baĢlayıp nerede biteceğine karar verilir.
Burada müzik editörü, besteciye parçaların uzunluğu konusunda yardımcı
olur ve sahnelerde yapılan değiĢiklikler doğrultusunda müziğin uyum
sağlayabilmesi için fikir verir.

-

Pek çok taslak fikirle birlikte boĢ bir nota kâğıdı alınır ve piyanonun ya da
klavyenin baĢına oturarak ilk fikirler kâğıda dökülür.

-

Fikirler oluĢmaya baĢladıktan sonra filmin sahnelerine eĢlik edecek
elektronik demolar yapılır.
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-

Zamanın kısıtlı olması, bir orkestratör ile çalıĢılmasını gerekli kılan bir
durumdur. Orkestratörün rolü çok yönlüdür; yaratıcılığı tekniği ve
organizasyonu içerir. Bestecinin hazırladığı taslak, orkesra müziğine
dönüĢtürülür.

-

Kayıt süresi, müzik eserlerinin sayısına göre değiĢir. Orkestradaki
enstrümanlar, orkestra kurucusu tarafından belirlenir. Bu konuda “Londra
Senfoni Orkestrası” oldukça deneyimlidir.

-

Film müziğinin tamamı A3 formatında fotokopi ile çoğaltılarak her
enstrümancının çalacağı parçalar ve bekleyeceği yerler ayrıca iĢaretlenir.

-

Kayıt yapılacak mekân besteciyle görüĢülerek orkestranın büyüklüğüne ve
elde edilmesi amaçlanan sound yapısına uygun olarak belirlenir.

-

Müzik editörü metronomları ve tesisatı kontrol eder. Ayrıca mikrofonları,
kulaklıkları ve kabloları düzenleyecek kiĢilere ihtiyaç vardır. 150 kiĢilik bir
orkestra ve koronun kayıt Ģartlarının düzenlenmesi yaklaĢık 6 saat
sürmektedir.

-

Daha sonraki aĢama orkestra yönetimidir. A sınıfı bestecileri John Williams,
Jerry Goldsmith ve James Horner kendi çalıĢmalarını kendileri yönetirler.
Bunu yapmayan besteciler ise kayıt odasında kalarak, yönetmenin talep ettiği
değiĢikliklere müdahale etmeyi tercih ederler.
Kayıt bittikten sonra iki türlü mix vardır. Ya her eser ayrı ayrı ayarlanır ya da
genel bir albüm ayarı tercih edilir. Daha sonra ise dublaj aĢaması gelir
(Tonks, 2006: 124-129).
Bu iĢlemler aslında yukarda belirtildiği kadar kolay değildir. Her bir aĢama

beraberinde çok yoğun ve sistemli bir çalıĢmayı gerektirir. Günümüzde
gerçekleĢtirilen nitelikli çizgi film kayıtları bu Ģekilde gerçekleĢmektedir. Bu durum
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yeni geliĢen bir sektör olan video-bilgisayar oyunları için bestelenen müzikler içinde
geçerlidir. Çizgi filmlerde kısa bir süre içerisinde dinlediğimiz bir veya birkaç dakika
süren müzikler, aslında üzerinde uzun çabalar ve uğraĢlar sonucunda saatler, hatta
günler süren çalıĢmaları gerektirmektedir. Bu çalıĢmaların gerçekleĢtirilebilmesi
büyük oranda ekonomik ve teknik Ģartların uygun olmasına bağlıdır. Bugün, kaliteli
çizgi film projeleri, milyon dolarlık bütçeler ve yüzlerce nitelikli eleman
gerektirmektedir.
Çizgi film yapımında müziğine bu derece önem verilmesi, film müziğinin
çizgi filmin baĢarısında büyük rol oynamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü müzik,
bir anlamda çizgi filminin izleyiciye ulaĢan sesidir. Bu ses ne kadar güçlü olursa,
izleyiciyi o kadar etkilemekte ve filmin izleyici tarafından her yönüyle iĢitilmesinde
o kadar kolay olmaktadır.

1.3.4. Çizgi Film Müziğinin ĠĢlevleri

Müzik, çizgi filmde oldukça iĢlevsel ve belirleyicidir. Bu iĢlevler filmin
baĢarısında ve filmin pazarlama stratejisinde önemli bir yere sahiptir. Çizgi filmin
anlamsal bütünlüğünün sağlanmasında önemli bir yere sahip olan müzik, betimleme
yapısının bir elemanı olarak çizgi film sahnelerini zirveye taĢıyabilecek güçtedir.
Sahnelerin bir birleriyle uyum içerisinde bulunmasına ve geçiĢ yapmasına da imkân
sağlayan müzik, aynı zamanda, estetik bir yapı oluĢumuna da katkı sağlamaktadır.
Çizgi filmlerde müziğin önemli olarak görülen iĢlevlerinden bazıları aĢağıda
sırasıyla belirtilmektedir.


Çizgi filmdeki ifadeyi ses dekoru görevini üstlenerek tamamlamak.



Görsel öğelerin daha kolay algılanmasını sağlamak.



KonuĢma dilinin yetersiz kaldığı durumlarda, duyguları betimlemeye
yardımcı olmak.
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Ġzleyicinin çizgi filmin konusu ile daha yakından ilgilenmesini sağlamak.



Çizgi filmin özgünlüğüne ve izler kitlenin belleğinde kalıcı olmasına
yardımcı olmak.



Çizgi filmin estetik anlamdaki çekiciliğini arttırmak.



Sahnenin gerçekçi olmasına katkı sağlamak.



Sessizliğe bağlı anlatım fakirliğini ortadan kaldırmak.



Çizgi film izleyicisini mutlu etmek.



Çizgi film izleyicisini sahneler arasındaki akıĢa hazırlayarak sürüklemek
olarak sıralanabilir.

Bu iĢlevlerin sayısını arttırmak mümkündür. Yukarıda sıralananlar, sadece
akla gelen en önemli temel iĢlevlerden sadece bazılarıdır.
Müzik, çizgi filmlerde farklı biçimlerde ve alanlarda da kullanılmaktadır. Bu
sebeple çizgi filmde müzik, kullanım biçimleri ve kullanım yerlerine göre de farklı
isimlendirmelere tabi tutulmuĢtur. Çizgi filmde müziğin kullanım biçimlerine göre
aldığı isimlerden bazıları aĢağıdaki gibidir.
Ana Tema Ezgisi (Müziği): Bir hikâyenin, bir romanın, bir makalenin ya da bir
tiyatro eserinin nasıl bir ana fikri (bir konusu) varsa ve yazar eserini bu ana fikir
etrafında nasıl oluĢturursa, müzikte de esere esas olan bir ana fikir (bir konu)
vardır (Cangal, 2004; 30). Çizgi filmin temel duygu ve düĢüncesini yansıtarak
kısaca onu temsil eden temel müzik fikridir.
Jenerik Müziği: GiriĢ müziği olarak da adlandırılan jenerik müziği çizgi film
hakkında fikir edinilmesi amacını taĢır. Daha çok bir orkestral bir yapıda olan
jenerik müziklerinde genellikle ana tema ezgisi kullanılır. Çizgi filmin bitiĢ
bölümündeki kayan yazı (credit) kısmında da kullanılır.
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Fon Müziği: Çizgi filmlerde arka planda yer alan görüntü ve sahneyi tamamlayıcı
müziğe fon(dip) müziği adı verilmektedir. Fon müziği, dramatik sanatlarda görsel
öğenin betimlenmesinde büyük bir önem taĢımaktadır. Sözen, “Sinemada Ses
Kullanımı” adlı eserinde, dip müziğinin kullanılmadığı sahnelerin, kitlelerce en
beğenilmeyen sahneler olarak seçildiğinden söz etmiĢtir (Sözen, 2003: 230). Fon
müziğinin birçok Ģekli mevcuttur. Bunlardan bazıları aĢağıda sıralanmaktadır:
1. Bilgilendirici Müzik: Çizgi filmde o an içerisinde bulunan durumun
belirtilmesi amacıyla kullanılan müziktir. Örneğin: Kulakları duymayan
bir çizgi film karakteri müzikli bir ortamda bulunuyor iken, kulakları
duymayan karakterin gösterildiği anlarda sessizliğin hâkim olması
izleyiciye o karakterin iĢitme sorunu yaĢadığı bilgisini vermektedir.
2. KiĢilik Betimleyici Müzik: Çizgi filmdeki bir karaktere ait olan müziktir.
“KiĢinin karakterini yansıtır nitelikte olan bu müziğin iĢitilmesi, o
karakterin görüneceği sahnenin yaklaĢtığını belirtir”(Arijon, 1993: 47).
Genelde, neĢeli ve eğlenceli karakterler için hareketli, kötü ve zalim
karakterler içinse ürpertici ve korku verici müzikler kullanılır.
3. Zaman ve Mekân Betimleyici Müzik: Her döneminin kendine özgü bir
müziği vardır ve duyulduğunda o dönemi anımsatmaktadır (Ġmik, 2005:
69). Bu durum coğrafi bölgeler içinde geçerlidir. Bazı müzikler
dönemleri, bazı müzikler ise coğrafi bölgeleri çağrıĢtıracak etkiye
sahiptir. Sözgelimi, Ġskoçya‟da yaĢanan bir çizgi film müziğinde “gayda”
çalgısının kullanılması mekân betimleyici müziğe örnek gösterilebileceği
gibi, Osmanlı dönemine ait bir çizgi filmde “mehter” çalgılarının
kullanılması da zaman betimleyici müziğe örnek gösterilebilir.
4. Psikoloji Betimleyici Müzik: Çizgi filmdeki karakterlerin ruhsal
durumları hakkında bilgi veren müzik olarak tanımlanabilir (Ġmik, 2005:
69). Müzik çizgi film karakterinin o anki ruhsal durumunu yansıtır
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nitelikte karamsar, neĢeli ya da heyecanlı bir yapıda olabilir.
5. Doldurucu Müzik: Çizgi filmin monoton bir hal aldığı durumlarda
izleyicinin ilgisini çekmek ve izleyicinin dikkatinin dağılmasını önlemek
amacıyla kullanılan müziktir (Erdoğan; Solmazgül, 2005: 62).
6. Efekt Müziği:

Çizgi film sahnelerinde gerçekleĢen olayların izleyici

üzerinde gerçeklik hissinin oluĢmasında efekt (etkileme) seslerinin önemi
büyüktür. “Rüzgar, gök gürültüsü, yağmur gibi doğa olaylarının efekt
sesleri olarak kullanılması gibi kapı kapanması, cam kırılması ya da ayak
sesleri gibi anlık olayların sesleri de efekt olarak kullanılmaktadır”
(Özdemirden, 1997: 35). Bir benzer durumda, müziğin efekt sesi olarak
kullanılmasıdır. Merdiven basamaklarını çıkan çizgi film karakterinin
merdivenin basamağına her basıĢında bir piyano tuĢuna basılması ya da
her adım atıĢında bir çalgı sesinin buna eĢlik etmesi buna güzel bir
örnektir.
Bu kullanım alanlarının sayısını çoğaltmak mümkündür. Fakat Ģunu
söylemek gerekirse, müzik çizgi filmin her karesinde kendine bir yer bulabilecek
kadar biçimsel ve zengindir.
Çizgi filmde müzik, vazgeçilmez derecede önemli ve iĢlevsel bir yere
sahiptir. Bu durum, çizgi filmi betimleyici bir öğe olan müziğin, çizgi filmin her
karesinde kendini hissettirmesinden kolayca anlaĢılabilmektedir. Birkaç saniyelik
çizgi film müziklerini oluĢturulmasında saatler hatta günler harcanması film müziği
yapımının zorluğunu da ortaya koymaktadır. Günümüzde bir endüstri haline gelen
çizgi film ve çizgi film müziği gelecekte de varlığını sürdürmeye devam edecek bir
sektör görüntüsünde gücünü her geçen gün arttırarak yükselmektedir.

29

1.4.„PSĠKO-SOSYAL‟ VE „SOSYO-KÜLTÜREL‟ YÖNÜYLE ÇĠZGĠ FĠLM
MÜZĠĞĠ
Duygusal ve düĢünsel bir yapıda olan müziğin dinlenmesi ve bir ürün olarak
kullanılması günümüzde medya araçları yolu ile yapılmaktadır. Müziğin pazarlandığı
ve halka iletildiği araç sayısı günümüzde o kadar fazladır ki onları saymak oldukça
güçtür. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; televizyon, radyo, cd çalar,
bilgisayar, mp3 çalar, konserler, tiyatrolar, ilk akla gelenlerden bazılarıdır. Bu durum
çocuklara yönelik oyuncaklardan, minibüslerdeki melodi çalan kornalara kadar
uzayabilecek bir yapıdadır.
Müziğin kullanıldığı ve insanlara onun üzerinden iletiĢim yapıldığı bir araçta
çizgi filmlerdir. Günümüz küresel koĢullarında çizgi film endüstrisi özellikle birkaç
ülkenin hâkimiyeti altında kalmıĢtır. Özellikle bu ülkeler, çizgi film ve çizgi film
müziklerini bir pazarlama ürünü olarak görmekte ve insanların psikolojik olarak bu
üründen etkilendiklerini de bilerek bu ürüne psiko-sosyal ve sosyo-kültürel içerikler
katmaktadır. Çizgi film müziklerinin insan psikolojisinde etki yaratabileceği ve
kültürel yönüyle son derece önemli bir iletiĢim aracı olduğunu oldukça iyi bilen bu
ülkeler aynı zamanda, kendi kültürel yapılarını da çizgi film ve müzikleri yolu ile
dünya ya kabul ettirme çabası içerisindedirler. Bu sebeple, çizgi filmlerin psikososyal ve sosyo-kültürel yönleriyle ele alınmasında ve bu noktada karĢılaĢılabilecek
sorunların neler olabileceğine bir bakmakta yarar olacağı muhakkaktır. Çizgi film
müziklerinin nasıl bir etki yaratmayı hedeflediği ve psiko-sosyal ve sosyo-kültürel
yönüyle ne gibi ifade ve anlamlar içerdiği incelenmelidir.

1.4.1. Psiko-Sosyal Yönüyle Çizgi Film Müziği

Psikoloji terimi, tek baĢına sadece bireyi kasteden bir yapıdadır. “Konu insan
olduğunda, „psikoloji; toplumsal ve fiziksel çevresi içinde davranmakta olan insanı
çeĢitli iliĢkileri ile inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir” (Baymur, 1976; 3).
Bu

tanım,

bireyin

içerisinde

bulunduğu

toplum

ve

fiziksel

çevresinden
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soyutlanamayacağı teorisine dayalı olarak yapılmıĢ olarak görülmesine karĢın, bireyi
ağırlıklı merkez olarak görmektedir. Psikoloji akımları açısından bakıldığında,
gözlenebilir davranıĢlardan ve iliĢkilerden söz edildiğine göre, davranıĢçı görüĢe
göre bir tanım olduğu kanısına varılabilir (Günay, 2006: 77). Bu tanımlardan
birçoğunu psikolojiye farklı yaklaĢımlar olarak ifade etmek mümkündür.
Toplum içerisinde yaĢayan bir varlık olan insan, incelenirken toplumum da
incelenmesi psikoloji ve toplum bilimini birbirlerine yaklaĢtırmıĢtır. Bu sebeple
psikoloji ile sosyoloji bilimleri arasından yakın bir iliĢki meydana gelmiĢtir. Bu
iliĢkinin sonucu olarak da bazen sosyolojiye bazen de psikolojiye yaklaĢan sosyal
psikoloji ortaya çıkmıĢtır. KağıtçıbaĢı,

sosyal psikolojiyi “ toplum içerisindeki

bireyin davranıĢ bilimi” olarak tanımlamaktadır (1979: 1). Bu bağlamda, “psikososyal” terimini bireyin toplum içerisinde yaĢayan bir varlık olarak incelenmesi
neticesinde ortaya çıkan psikolojik ve sosyolojik iliĢkiler bütünü olarak tanımlamak
mümkündür.
ToplumsallaĢmanın bireyin taklit etme yeteneğinden yola çıkarak etrafındaki
bireyleri

gözlemlemesi

ve

bu

sayede

topluma

uyum

sağlaması

olarak

düĢünüldüğünde, müziğin toplumsallaĢmada önemli bir araç olabileceği fikri ortaya
çıkmaktadır. Günümüzde, “…küçük yaĢtaki çalgı öğrencilerinin daha çok taklite
dayalı olarak, büyüklerin ise, gene yaĢ ve bilgi düzeylerine göre taklitten uzak olarak
çalıĢtırıldıklarını biliyoruz (Günay, 2006: 80). Bu durum müziğin diğer alanlarında
da geçekliliğini korumaktadır.
Birey toplum içerisinde yaĢarken, topluma ait değer yargılarını öğrenmekte
ve onlara göre davranmaya çalıĢmaktadır. Bu davranıĢlardan bazıları müzik alanına
transfer olarak bireyin müziksel tercihlerinin oluĢmasına sebep olmaktadır. Bireyin
müzik tercihleri, çevresindeki müzik tür ve çeĢitleri ile oluĢur. Bu duruma etrafındaki
bireylerin o tür ve biçimlere olan yaklaĢım tarzlarının da etkisi büyüktür. Sosyal
çevresi tarafından “kötü” olarak nitelendirilen bir müzik türü, bireyin önyargılı
davranması ile kötü olarak görülebilir ve hatta hiç dinlenmeden hakkında yorum
yapabileceği bir duruma dahi gelebilir. Bu konuda en güçlü ve birey üzerinde etkili
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çevre ise, genelde “arkadaĢ grupları” olabilmektedir.
Çocuklarını küçük yaĢlarda çalgı eğitimine yönlendiren ailelerin kendi
tercihlerine göre çocuklarını yönlendirdikleri düĢünülse de, bir müzik aleti eğitiminin
verilmesinin yaraları üzerine yapılmıĢ birçok bilimsel araĢtırma ve çok sayıda olumlu
görüĢ bulunmaktadır (Günay, 2006: 82). Bu eğitim, bireyin bellek geliĢiminden
günlük yaĢam alıĢkanlıklarına kadar birçok yönden olumlu davranıĢlar kazanmasına
sebep olmaktadır.
Müzik ve toplum bilimine iliĢkin araĢtırmalar özellikle bazı türler üzerinde
yoğunlaĢmaktadır. Bunların en önde geleni ise popüler kültüre iliĢkin müzik
türleridir. Görsel medya araçlarında kullanılan müzik türleri bunların baĢında
gelmektedir. Günay, “müzik sosyolojisi” isimli kitabında bu konuya iliĢkin Ģu
ifadeleri kullanmaktadır: “Frankfurt Toplumsal AraĢtırmalar Enstitüsü (Frankfurt
Okulu) üyelerinden, müzik ve toplum bilimi alanında kitap ve makaleler yayımlamıĢ
olan müzik bilimci ve filozof Theodor Wisengrund Adorno (1903-1969) henüz 1941
yılında yazmıĢ olduğu bir makalesinde, birey, toplum pop müzik iliĢkilerini konu
alıyor. Bu müzik çeĢidi üzerine olumsuz eleĢtirilerde bulunuyor” (2006: 82).
Çizgi film müziği alanında yaĢanan geliĢmelerin de, çizgi film müziklerinin
popüler bir durum içerisinde olması sebebiyle en az popüler müzik kadar önemli
olduğunu söylememize imkân tanımaktadır. Çizgi film müziklerinin, genel yapısı
itibariyle izleyicileri ekran karĢısında tutmayı sağlamaya yönelik tasarlanmasının
yanında, onları psiko-sosyal yönüyle etkileme gücüne fazlasıyla sahip olduğunu
söylemek mümkündür. Bu sebeple etkileyici ve yönlendirici özellikleri oldukça fazla
olan bir müziksel yapıya sahip olduğu düĢünülebilir.
Müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkileri birçok toplum tarafından
keĢfedildiğini söylemek mümkündür. GeçmiĢten günümüze ses, ritim ve melodi
toplumlar tarafından duygu ve düĢünceleri etkili bir biçimde ifade etme aracı olarak
görülmüĢtür. Söz ve yazının yerini Ġmgesel anlatımın almaya baĢladığı günümüzde,
görüntü ve sese dayalı televizyon vb. medya araçları bu iki temel öğe yardımı ile
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insanların düĢünce yapılarını istenilen yönde Ģekillendirebilmektedir. Bu durum,
görsel medya uygulamalarında kullanılan müziğin, insan psikolojisi üzerindeki
etkilerini açıkça ortaya koymaktadır.
Müziğin insanın ruh yapısı üzerindeki etkilerini incelenmeye yönelik birçok
gözlem ve deney yapılmıĢtır. “Ġnsan beyninin “müziği takdir yeteneğine” sahip
olduğu, bebekler üzerinde yapılan deneylerle doğrulanmıĢ ve araĢtırmacılar, müziğin
insan beynindeki mutluluk, neĢe, elem, öfke, nefret gibi alanları tetikleyen bir enerji
bandı olduğu belirtmiĢlerdir.
Çoban‟ın belirttiğine göre, bu alanda yapılan PET (beyin haritalama tekniği)
çalıĢmaları ses, ritim, melodi, vurgu ve armoninin beynin sağ yarımküresinde;
frekans ve ses Ģiddetindeki değiĢmelerle birlikte müzikle ilgili düĢünce kalıplarının
ise beynin sol yarım küresinde kaydedildiğini göstermiĢtir” (2005: 1-2).
Müziğin psikolojik tesiri, birçok insan topluluğu tarafından fark edilmiĢtir.
Orta Asya‟da kullanılan kopuz tedavi edici ve iyi ruhları çağıran, davul ise kötü
ruhları kovan birer çalgı olarak Ģamanlar tarafından kullanılmıĢtır. ġamanlar,
yaptıkları dans ve müzikler yoluyla toplum tarafından iyileĢtirici güçlere sahip kutsal
insanlar olarak tanınmıĢ ve büyük saygı görmüĢlerdir.
Demir‟in belirttiğine göre, batı toplumları müzik eğitimi ile sosyal
psikolojinin yönlendirilebileceğini düĢünüyor iken, doğu toplumlarında müzik sanatı
psikolojik bir tedavi yöntemi olarak yüzyıllarca kullanılmıĢtır (1994: 41).
Diğer tüm sanat dallarında olduğu gibi müzikte de toplum psikolojisinin
etkisi ön plandadır. Müzik, bireysel bir sanat olmasının yanında toplumsal birlikteliği
de sağlayabilen bir yapıdadır. “Toplumsal birlikteliği sağlamak amacıyla bestelenmiĢ
olan ulusal(milli) marslar, siyasi parti müzikleri veya ordu(savaĢ) marĢları her zaman
cesaret ve dayanıĢma hisleri yaratmak amaçlı kullanılmıĢtır” (Prendergas, 1997:
187).
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Dönmez, müziğin psiko-sosyal yönü ile ilgili “müzikte genellikle „gerginlik‟
tiz selerle ifade edilirken, gerginliğin yerini rahatlamaya bırakması durumu pes
seslerle ifade edilir. Burada „gerilim‟ olarak kavramsallaĢtırılan, tiz seslerin yarattığı
etki bazı kuramcılar tarafından „soru‟, rahatlama olarak kavramsallaĢtırılan etki ise
„yanıt‟ olarak adlandırılmıĢtır” diyerek, kullanılan ses perdesinin insan psikolojisi
üzerindeki etkilerinden bahsetmiĢtir. (2007: 139).
Ġnsanın doğumundan ölümüne kadar yaĢadığı tüm olaylardaki psikolojik
durum tasviri en yalın anlatımıyla müzik sanatında görülebilmektedir. Küçük bir
bebeğe söylenen ninni, bir ölünün ardından yakılan ağıt müziğin sosyal psikolojisini
açıkça

ortaya

koymaktadır.

Çizgi

film

müziklerinin

psiko-sosyal

boyutu

incelendiğinde; eserin sahip olduğu ritmik yapı, form biçimi, metronom hızı,
kullanılan çalgı türleri ve sözleri gibi birçok yönüyle izleyicinin psikolojik
durumunda istenilen yönde değiĢim yapabilme gücüne sahip olduğu açıkça
görülecektir. Bahsedilen bu özelliklerden sadece biri olan metronom hızının yavaĢ ya
da hızlı olmasının bile, eserin insan psikolojisi üzerinde yaratacağı etkiyi büyük
oranda değiĢtirebileceğini göstermeye yeterlidir
Batı müziğinde minör ezgilerin hüznü çağrıĢtırdığı, dissonant armoninin
amacının gerginlik ve uyumsuzluğu sağlamak olduğu ve bu etkinin söz kullanımı ile
daha da arttırılabileceği konularından bahseden Dönmez‟e göre; müzik eserinde
kullanılan metronom hızı, eserin algılanması üzerinde büyük etki yaratmakta ve
serbest ritimli ezgiler daha çok hüznü betimlemektedir (2007: 140-145). Buradan
yola çıkarak, müzik eserlerinin sahip olduğu yapısal özelliklerin insan psikolojisinde
ne denli etkili olduğunu söylemek mümkündür
Müzik, karakterlerin ruhsal durumlarını betimleme yönü ile de önemlidir.
Çizgi filmde karakterlerin ıslık çalarak Ģarkı söylemesi her Ģeyin yolunda gittiğinin
bir ifadesi sayılabileceği gibi, aniden oluĢan sessizlik ya da arka planda tınlayan bir
gerilim akoru, bazı Ģeylerin yolunda gitmediğine dair izleyicinin zihninde bir soru
oluĢturmaya yeterlidir.
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Ġnsan beyninin algılama, hareket, duygu, öğrenme ve hafıza gibi hemen
hemen bütün zihinsel fonksiyonlarını harekete geçirebilme özelliği müziği ideal bir
iletiĢim aracı haline getirmektedir. Müziğin bu eĢsiz özelliğini en çok kullanan sanat
dallarından biri de sinemadır. Ġzleyicinin beyaz perdedeki hareketleri anlamlaĢtırması
ve gerçeklik hissini yakalamasında büyük etkiye sahip olan müzik, adeta filme can
vermektedir. Bu durum sinema sanatına benzer özellikler sergileyen çizgi film sanatı
için de fazlasıyla geçerlidir.
Çizgi filmlerin en büyük hedef kitlesini oluĢturan çocukların dıĢ dünyayı
algılamak için kullanabilecekleri en geniĢ duyu organı gözleri ve kulaklarıdır. Bu
nedenle bir çocuk için öğrenme, bir anlamda gördüklerini ve duyduklarını taklit
etmektir. Çizgi film ise görüntülü ve sesli mesajlarla bu duyulara hitap etmektedir.
Genel olarak görüntü ve sesin birlikte kullanıldığı çizgi film, hayali bir hikâyenin
çocuklar tarafından doğal ve gerçek gibi algılanmasını kolaylıkla salgılayabilir. Bunu
yaparken en büyük yardımcı öğelerinden biri görüntü, diğeri ise müziktir.
Müziğin, çocuğun dil geliĢimine büyük etkisi vardır. Özellikle sözlü müzik
parçaları

(yani

söyleyebilecekleri

tekerlemeler,
halk

saymacalar,

türküleri)

çocuğun

çocuk
dil

Ģarkıları
geliĢimini

ve

çocukların

olumlu

yönde

etkilemektedir (Sun, 1988: 32).
Çocuklar kendilerine çarpıcı gelen sesleri, görüntüleri anımsamaktadır. Çizgi
filmlerde daha çok hareketli melodilerin tercih edilmesi, çocuğun enerjisine,
dinamizmine uygun olması açıcından önemlidir. Çünkü çocuklar ağır ve uzun
melodilerden daha çabuk sıkılmaktadır.
OkumuĢ, çocukların kısa ve etkileyici melodileri duyar duymaz, oyunlarını
yarıda kesip televizyonun baĢına koĢtuğu, gün boyunca bu melodileri ve sloganları
yineledikleri ve bu melodilerden bazılarını eksiksiz biçimde anımsadıklarını bir
gerçek olarak nitelemiĢ ve bu konuda röportaj yapılan çocukların konu ile ilgili
ĢaĢılacak derecede eleĢtirel görüĢler ortaya koymuĢ olmalarına dikkat çekmiĢtir
(2008: 29).
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Atlıoğlu ise, “Reklam müzikleri ve çocuklar üzerindeki etkileri” konulu
yüksek lisans tezinde “çocukların reklamları sevmesinde reklam müziklerinin büyük
ölçüde payı olduğunu belirterek, çocukların dil geliĢimine ve müzik dağarcığına
reklam müziklerinin büyük katkısı olduğunu” vurgulamıĢtır. Atlıoğlu, “Çocukların
sevdikleri reklam müziklerini zaman zaman söyledikleri bilinmektedir. Reklam
müzikleri tıpkı popüler müzikler gibi akılda kalıcı, kısa ve tekrarlanan bir yapıya
sahiptir. Çocuklar, uzun sloganlardan çok, ezberlenmesi kolay daha kısa sloganlar
içeren reklamlara daha fazla ilgi göstermektedirler. Bu tip reklam müzikleri tıpkı pop
müzikler gibi akılda kalıcı, kısa ve tekrarlanan bir yapıya sahiptir.” demiĢtir (1994:
55).
Atlıoğlu‟nun bahsettiği durum, çocukların vazgeçilmez eğlencelerinden
sayılabilecek çizgi filmler içinde geçerlidir. Çizgi film müzikleri de reklam müzikleri
gibi çocuk ve yetiĢkinlerin dikkatlerini çekmeyi ve ilgi odağı olmayı amaçlamakta ve
buna yönelik hazırlanmaktadır.
Çocuklar, çizgi filmlerin ana tema müziklerini duydukları anda televizyonun
karĢısındaki yerlerini almaktadır. Bu genellikle onlar için vazgeçilmez bir andır.
Çocuklar dikkatlerini canlı tutacak biçimde ĢekilmiĢ ya da bestelenmiĢ çizgi film
müziklerinden etkilenmektedir. Dikkatlerini en çok çeken çizgi filmler hareketli ve
tekerlemeler içeren çizgi film melodileridir. Bu sebeple, izleyicinin çizgi filmi
yaĢamasındaki en önemli etkenlerden biri görüntü ise, bir diğerinin de müzik
olduğunu söylemek mümkündür.
Çizgi film müzikleri özellikle küçük yaĢtaki izleyicileri hedef alan yapısıyla
izleyicilerin psikolojik yapılarında önemli ve kalıcı izler bırakabilecek etkiye
sahiptir. Bu etki çizgi filmin konusu, karakterleri ve genel teması ile birlikte hareket
etmektedir. Bu etkinin olumlu ya da olumsuz yönlerde olabilmesi yapımcıların
yönlendirmeleri doğrultusunda oluĢmaktadır. Çizgi filmlerin çocukların en önemli
heyecan ve eğlence kaynaklarından biri olduğu düĢünüldüğünde onlar üzerinde ne
denli yoğun duygular besleyerek izledikleri daha iyi anlaĢılacaktır.
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Bu sebeple, çizgi film müziği yapımcıları daha dikkatli davranarak çocukların
olumlu yönde zihinsel ve psikolojik geliĢimine katkı sağlayabilecek çizgi film
müzikleri üzerinde çalıĢmalıdır. Özellikle çizgi film gibi, adeta sınırların ve limitlerin
ortadan kalktığı bir yapı içerisinde müzik psiko-sosyal yönü ile, çok önemli ve
iĢlevsel bir rol üstlenmelidir. Bu rol popüler medyanın gereklerine uygun olmanın
yanında bir yönü ile de çocukların zarar görmeyeceği bir biçimde tasarlanmalıdır.
Çizgi filmlerde kullanılacak olan müzikler, tarz, ritmik yapı, tonal yapı, duygusal
ifade biçimi vb. yönleriyle titiz çalıĢmalar sonucunda oluĢturulmalıdır.

1.4.2. Sosyo-Kültürel Yönüyle Çizgi Film Müziği

Sosyo-Kültürel terimini, bir toplumun ya da toplumsal bir grubun kendine
özgü kültürel yapısını ifade eden örf, adet, kural ve diğer davranıĢlar bütünü olarak
ifade etmek mümkündür. Çizgi film müziklerinin sosyo-kültürel yönü ile ele
alınması, konunun sadece müziksel boyutunu değil, kültürel, sosyolojik ve ekonomik
yönlerini de içine almaktadır. Bu nedenle, çizgi film müziklerinin sosyal, kültürel ve
ekonomik yönlerinin birbirleriyle oluĢturacakları karmaĢık sistemin incelenmesinde
yarar vardır. Hiç Ģüphesiz, çizgi film müzikleri toplumun sosyo-kültürel ve
ekonomik yapısında önemli bir yer tutmaktadır.
Çizgi film müziği, önemli bir kültürel olgudur. Kültür, hemen tüm sosyal
bilimler alanlarının birçoğu tarafından ele alınmıĢtır. “Antropolojik açıdan kültür,
“uygarlık, eğitim, güzel sanatlarla eĢanlamlı kullanılabildiği gibi, etimolojik kökeni
itibariyle üretme/yetiĢtirme karĢılığına da indirgenebilen bir kavramdır” (Emiroğlu,
2003: 521).
Müziğin kültürel iĢlevleri ve toplum üzerindeki etkileri sosyoloji, kültürel
antropoloji, sosyal psikoloji ve müzikoloji gibi bilim alanlarındaki birçok
araĢtırmaya konu olmuĢtur. Çünkü bireyleri ve sosyal grupları bire bir etkileyebilme
gücüne sahip olan müzik ile toplum arasında dinamik ve canlı bağlar mevcuttur.
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Ġnsanlar tarafından üretilen kültürün bir bölümünü de, müzik eserleri
oluĢturmaktadır. “Müzik, güzel sanatların bir dalı olarak, kültür kavramı içerisinde
ve diğer kültürel değiĢkenlerle birlikte incelenebilir” (Günay, 2006: 98). Bunu
yanında toplum tarafından müzik alanında meydana getirilen ürünlerin tümüne
“müzik kültürü” adı da verilebilmektedir.
Günay, müzik kültürünü tanımlarken Ģu ifadelere yer vermiĢtir: “ Müzik
Kültürü; toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun, genel kültürünün yanında
kazandığı müzik sanatına iliĢkin bilgi, beceri, tutum ve davranıĢlar ile müzik
ortamlarında geçerli ahlâk kuralları, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve
alıĢkanlıkları kapsayan karmaĢık bir bütündür” (2006: 99). Bu bütün aynı zamanda
tüm toplumun müziksel davranıĢlarının da bir yansımasıdır.
Ġnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olarak sayabileceğimiz müzik, çeĢitli
ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla farklı tür ve biçimlerini de ortaya çıkarmıĢtır.
Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan müzik türleri ve biçimleri gerekli ihtiyaca
cevap verebildikleri sürece yaĢamıĢ ve yerini yeni tür ve biçimlere bırakmıĢtır.
Bunlara ülkemizden örneklerde vermek mümkündür. ĠletiĢim araçlarının ve
medyanın yaygın olmadığı yıllarda gerek duyulan gazino ve taverna kültürü
günümüzde TV ve radyoların yaygınlaĢmasıyla yerini baĢka türlere ve biçimlere
bırakmıĢtır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Müziğin herhangi bir alanında ortaya çıkan yeni bakıĢ açıları, eğer toplumun
o günkü ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikteyse, rağbet görmekte ve ilgi
çekmektedir. Bu durum, müzik kültürümüzü de etkilenmektedir. TV programları,
yeni müzik akımları, kayıt kolaylıkları, bu alanda yeni yetiĢen besteci ve ses
yönetmeni gibi uzmanların bu alana duydukları ilgi, zaten hareket halinde olan
müzik kültürümüzün geliĢim sürecine yön vermektedir.
Birçok yönü ile kitleleri peĢinden sürükleyen müzik, kitlesel bir etkileme
gücüne sahiptir. Wittgenstein, müziğin kitlesel etkileme gücü hakkındaki görüĢlerini
Ģu Ģekilde belirtmektedir: “Müzik, seslerle yapılan bir sanat dalı olduğundan kitleleri
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aynı anda etkilemede, öteki sanat dallarına oranla daha Ģanslıdır. Ses, aynı anda
ulaĢabildiği bir alanda bulunan bütün kitleleri, aynı anda ve aynı mekânda
etkileyebilir” (2004: 20). Wittgenstein‟ın bu sözleri, müziğin kitlesel etkileme
gücünü ifade etmeye yeterlidir.
Çizgi film müzikleri de yapım Ģartlarına göre kültürel değerler içermektedir.
Çizgi film müziğini meydana getiren yapısal özellikler (ritm yapısı, melodi yapısı,
içerdiği sözler vb.) kültürel mesajlar ve izler taĢımaktadır. Özellikle izleyici kitlesi
üzerinde bu kültürel unsurlar kalıcı izler bırakabilecek niteliktedir. Eğer bir toplumun
kültürel yapısında önemli görülen değerlerin yıpratılması ya da değiĢikliğe
uğratılması düĢünülecekse, bu günümüzde en kolay medya organlarını kullanarak
gerçekleĢtirilebilmektedir. Özellikle çizgi film ve çizgi film müziği bu konuda hitap
ettiği kitlenin büyüklüğü düĢünülürse önemli bir güç sayılabilir.
Günümüz kültür aktarımındaki kullanılan en büyük araçlardan birisi de
enformasyondur. Enformasyon, belli bir alanda ve belli bir toplumda bilgi ve
haberlerin yayılmasına olanak sağlayan araçların tümüne verilen addır. Günümüzde
enformasyon çok ileri bir boyuta ulaĢmıĢtır. TV, radyo gibi iletiĢim araçlarının
yanında internet iletiĢiminin de eklenmesi, bilgi aktarımını çok kolay ve hızlı bir hale
getirmiĢtir. Bu noktada, kitle iletiĢim araçlarının rolü önemlidir. Mc Robbie‟nin
konuya yaklaĢımı Ģöyledir: “Kültürün bugün baĢat bir konuma sahip olduğu
dünyanın haritası ve sınırları, kültür ve enformasyon üretimini geç sermaye mantığı
olarak gören uluslararası Ģirketler tarafından yeniden çizilmektedir. Televizyon ve
görsel imge de, kitle iletiĢim endüstrisinin kullandığı birincil araçlar haline gelmiĢtir”
(1998: 260). Kalay, ise bu durumu Ģöyle ifade etmektedir. “Televizyon ve görsel
imgenin bireyler ve kültür üzerinde niçin birincil araçlar durumuna geldiği Mc
Luhan‟ın “sıcak ve soğuk medya” kavramlarıyla açıklanabilir. Luhan‟a göre bir araç
yüksek çözünürlüğe sahipse, yani büyük miktarda veri taĢıyorsa izleyenlere
doldurmak, tamamlamak ya da yorum yapmak için az miktarda yer bırakır.”(2008:
17). Bu düĢüncelerden yola çıkarak, Televizyonun zengin içeriğiyle bizlere fazla
düĢünme zamanı bırakmadığını söylemek mümkündür.
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Çocuklar, popüler kültürden sadece görsel ve iĢitsel medya yoluyla değil,
anneler ve babalar aracılığıyla da etkilenmektedir. Yeni doğan bebeklerin ve
çocukların çizgi film karakterleri ile süslenmiĢ odaları, kıyafetleri anne babalar
yoluyla hayatlarına girmektedir. “Bazı firmaların sadece çocukları hedef alarak satıĢ
yapmaları, dünyanın birçok yerinde çocuklar için faydası olmayan yiyecek ve
içeceklerin çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterleriyle süslenen ambalajlarda
çocuklara sunulması, popüler kültür yoluyla çocukların hapsedilmesidir” (Çelenk,
2000: 23).
Kitle iletiĢim araçları, insanın mekâna ve zamana iliĢkin algılarını sürekli
olarak değiĢtirmektedir. Algıların değiĢmesi beraberinde kültür akıĢını da
getirmektedir. Kültür akıĢı etnik, ekonomik, ideolojik, teknolojik ve medyatik
alanlarda gerçekleĢmektedir (Demir, 1994: 58). Günümüzde, bireyin biyolojik bir
varlık olmaktan çıkararak, toplumun bir üyesi, bir birimi olmasında ve
toplumsallaĢmasında çeĢitli etkenler (aile, okul, arkadaĢ, iĢ çevresi, çeĢitli siyasal ve
toplumsal kurum ve kuruluĢlar vb.) yanında, kitle iletiĢim araçları da etkilidir.
Kitle iletiĢim araçları, bireyin toplumla bütünleĢmesinde, toplumun bir varlığı
olmasında, toplumdaki kültürü almasında, yeni değerler kazanmasında, inanç, tutum
ve hatta davranıĢlarında değiĢiklik meydana gelmesinde rol oynamaya baĢlamıĢtır.
Bu etkilenmenin derecesi ise, bireyin bu araçlara ne kadar açık olduğu, bunları ne
derece kullandığı ve bu araçlardan hangi tür mesajların verildiği ile sınırlanmaktadır
(Aziz, 1980: 19).
Çizgi film ve çizgi film müzikleri, popüler kültürün bir parçası olarak
düĢünüldüğünde sanatsal boyutundan çok, ekonomik yönü ile ele alınmaktadır. Bu
yönü ile eğlenceye yönelik bir vakit geçirme aracı olarak görülen çizgi filmler,
aslında toplumun müzik mirasının gelecek kuĢaklara aktarılmasında önemli roller
üstlenebilecek kadar önemlidir. Günay, toplumun müzik mirasını aktarmayı; “baĢka
ülkelerin müziklerine ve yeniliklere açık olarak, kendi ülkemizin eski ve yeni seçkin
ürünlerini tanıtmak” (2006: 93) Ģeklinde belirtmektedir. Bunu baĢarabilmek oldukça
güçtür.
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Sinema ve müziğin kitle iletiĢimi adı verilen örgütlü iliĢkinin en önemli
parçaları halini aldığı günümüzde, kapitalist pazarın kültürel üretimi eline
geçirmesiyle ve küreselleĢmeye baĢlamasıyla birlikte hem o ülke içinde hem de diğer
ülkelerde yerel kültürel üretimler ve pratikler dıĢarıdan gelen planlı kültürel taarruza
uğramaktadır (Erdoğan; Solmaz: 2005, 24). Esgin‟e göre küreselleĢme ise, ekonomik
güçler egemenliğinin uluslar üstü sermaye gücünün etkisinden kurtulması için,
toplumsal, siyasal, kültürel ve teknolojik alanlara yeni anlamlar katarak dünyayı tek
bir pazar haline dönüĢtürme çabasıdır (2001: 186). Bu durumdan yola çıkarak,
küreselleĢen dünyada çizgi film yapımının endüstri halini aldığı ülkelerin, kendi
kültürlerinin tanıtımında çizgi film ve çizgi filmin önemli bir öğesi olan çizgi film
müziğini bu amaca yönelik olarak kullandıklarını söylemek mümkündür.
Çizgi filmin sosyo-kültürel yönü ile ele alınmasında dikkat edilmesi gereken
bir yönde, önemi bir popüler kültür öğesi olmasıdır. Günümüzde çok sık
karĢılaĢtığımız popüler kültür teriminin de bugüne kadar birçok tanımı yapılmıĢtır.
Popüler kültür kavramı, üzerinde yapılan çok sayıdaki çalıĢmaya rağmen
yeterince açıklığa kavuĢmuĢ değildir. Sadece, belli ölçülerde açıklık kazandırabilmek
için bazı tanımlar verilmiĢtir. “Popüler kavramı” Ġngilizce kökenlidir. Yeni bir
kavram olan popüler kavramı orta çağda “halk” anlamı kullanımıyla baĢlamıĢtır.
Günümüzde çoğunluk tarafından “sevilen ve seçilen” anlamındadır (Güngör, 1999:
18). Kısaca popüler kültür; geniĢ iĢ bölümü etrafında kurulan kapitalist mal üretimi,
pazarlaması, dağıtımı ve tüketimi biçimlerine dayanan bir kültür olarak ifade
edilmiĢtir. (Erdoğan, 2004: 9).
Siyasal alanda popüler, egemen faaliyetlerin ve politikaların kabulünün,
onayının, teyidinin mührü olarak kullanılmaktadır. ĠletiĢim medyasının sunduklarının
(müzik, film, pembe diziler, yarıĢmalar) halk tarafından beğenilmesi anlamına gelir.
Kısa adıyla çoğunluğun beğendiği anlamına da gelebilir. Popüler kavramından yola
çıkarak popüler kültürü, “halk” kavramıyla iliĢkilendirenlerde olmuĢtur. Onlara göre
“popüler kültür”, halk ya da halkın dıĢında ya da üstünde yer alanlar tarafından halk
için üretilen her Ģeydir (Alemdar; Erdoğan, 1994: 110) Ģeklinde tanımlanmaktadır.
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Oktay‟a göre ise popüler kültür, yöneten sınıfların, kültürel değerleri ve
gelenekleri, egemen ideolojileri doğrultusunda yeni formüller biçiminde yansıtarak
yarattıkları, bağımlı bireylere sundukları kültürdür. Popüler kültür, gündelik yaĢamın
kültürüdür. Dar anlamıyla, emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi
olarak eğlenceyi içerir. GeniĢ anlamıyla, belirli bir yaĢam tarzının ideolojik olarak
yeniden üretilmesinin ön koĢullarını sağlar (2002: 17).
Oskay ise popüler kültürü Ģöyle ifade etmektedir: “Bir yandan bizi sisteme
sımsıkı bağlarken, diğer taraftan da sisteme karĢı baĢ kaldırıĢımızı dile getirmek ister
gibidir. Ancak bu karĢı çıkıĢ, gerçek bir karĢı çıkıĢ değildir ve genellikle popüler
kültürün tüketim anıyla sınırlıdır. Ancak popüler kültür alanıyla yaĢanan farklılık,
baĢ kaldırıĢ ve karĢıtlık içinde bulunan sistemi kesinlikle tehdit etmeyecek bir dozda
ayarlanmıĢtır” (1998: 156).
Kısaca popüler kültür; alt sosyal sınıfların kültürü olup, egemen sınıfların,
egemenliklerini sürdürebilmeleri için ideolojilerini yeniden üreterek sundukları,
zevklerin, baĢkaldırıĢların, isyanların, saldırıların, direniĢlerin, taklitlerin, hava
atmaların, anlamların kültürüdür. Yani bağımlı bireyler kültürü, tüketim kültürüdür
Bu tanımlardan ortak bir özellik çıkarmak gerekirse;
1. Popüler kültür sanayi toplumlarından bağımsız düĢünülemez.
2. Medyanın etkisi ile birlikte bu kültür halka çok kısa bir sürede ulaĢır.
Popüler kültür açısından televizyondaki çizgi filmlerde son derece önemlidir.
Bu çizgi filmlerden bireylerin çıkaracağı anlamlar birbirlerinden farklıdır. Çizgi
filmde son derece güzel ve gösteriĢli giysilerle dolaĢan ve her istedikleri gerçekleĢen
kız ya da erkek kahramanlardan, zengin bir aileye mensup bireyin çıkaracağı anlam
ile Ģehrin “varoĢ” olarak tabir edilen sosyo-kültürel ve ekonomik yönden yetersiz
koĢullara sahip bölgelerinde yaĢayan ve hayatın zorluklarını yaĢayarak öğrenen bir
bireyin çıkaracağı anlamlar farklı olacaktır.
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Popüler kültür, tüm dünyada çeĢitli medyalar aracılığıyla tüm ülkeleri ve
insan topluluklarını egemen kültüre bağımlı kılmayı sağlayan baĢlıca vasıtadır. Bu
özelliğiyle, gündelik hayatın bütün katmanlarına sızmıĢ ve düĢünce sistemimizi tam
bir kuĢatma altına almıĢtır. “Anadolu kültüründe popüler kavramı olmamakla beraber
kavram batı kökenli bir kavram olup, kitle iletiĢim kaynakları yoluyla Anadolu‟ya
girmiĢtir. Anadolu da popüler kavramı olamaz çünkü kavram ekonomik, siyasal ve
kültürel tüketim biçiminin bir ürünüdür. Bu biçim de Anadolu‟nun yaĢam biçimine
egemen değildir. Anadolu‟da popülerler yok muydu? Elbette vardı. Yunus popülerdi,
Köroğlu popülerdi, Atatürk popülerdi. Ancak bunlar hem tüketimde hem de hava
atmada doyum sağlamayla ilgili değildir sadece ve sadece kalitelerindendir” (Özkan,
2006: 34). Anadolu‟da popüler olan; herkes tarafından sevilen, herkesin malı olan,
herkes tarafından yaĢatılandır
Popüler kültür, kitle iletiĢim araçları olmadan olamaz diyebileceğimiz bir
yapıdadır. Kitle iletiĢim araçlarından, dolayısıyla popüler kültürden etkilenme
durumu sadece yetiĢkinler için değil, her duyduğunu yetiĢkinlerden daha çabuk
belleğine kaydedebilen çocuklar için de geçerlidir.
Çizgi film müziklerinin artık bir endüstri halini alması konunun ekonomik
yönü ile de son derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Popüler kültürün en
önemli hedeflerinin baĢında kazanç elde etmek gelmektedir. Çizgi film müziği
sektörü bu yönüyle son derece caziptir. Ġzleyicilerin beğenerek izledikleri çizgi film
kahramanları ve onlara ait çizgi filmlerin görsel ve iĢitsel öğeleri büyük bir pazar
oluĢmasına sebep olmuĢlardır.
Özellikle çocuklara yönelik satıĢ planlamalarında çizgi film kahramanlarına
büyük yer verilmektedir. Yiyecek, giyecek ve daha birçok gündelik hayata dair
eĢyanın sonlara ait satıĢ politikası çizgi film kahramanları ve onlara ait görsel ve
iĢitsel materyallerden oluĢmaktadır. ÇeĢitli ürünlere ait reklam filmlerinde çizgi film
müzikleri kullanılmakta ve birçok oyuncak onların Ģarkılarının kaydedilerek
seslendirilmesi yolu ile pazarlanmaktadır.
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Çizgi film müzikleri, bu sebeple ticari bir unsur olma durumundadır. Reklam
baĢta olmak üzere birçok ticari sektör çizgi film müziklerini bir pazarlama aracı
olarak kullanmaktadır. Bu durum, müziğin bireysel ve kitlesel etkileme gücünden
kaynaklanmaktadır.
Bireysel ve kitlesel etkileme gücü, müziği her toplumda vazgeçilmez ve bir
sanat dalı konumuna getirmiĢtir. Toplumun kültürel yapısını da içerisinde barındıran
müzik sanatının bu özelliği, çizgi film müziklerinde de kendini göstermektedir.
Toplumsal yaĢamın her yönünden etkilenerek adeta kültürün iĢitilebilen bir boyuta
dönüĢmesine imkân tanıyan müzik sanatı, çizgi film müziklerinde de kendini
göstererek sosyo-kültürel iĢlevlerini sürdürmektedir.

1.5. PROBLEM DURUMU
Çizgi filmler için müzik literatüründen seçilmiĢ ya da özel olarak bestelenmiĢ
müziklerin yapısal özelliklerinin, „sosyo-kültürel‟ ve „psiko-sosyal‟ iĢlevi üzerine
yeni yaklaĢımlar oluĢturma çabası, bu araĢtırmanın temel problem durumunu
oluĢturmaktadır. Çünkü çizgi film müziklerinin biçem farklılıklarını oluĢturan
yapısal özellikler, izler kitlenin cinsiyeti, yaĢı, karakteri ve yoğrulmuĢ olduğu sosyokültürel çevreyle birebir ilintilidir.
1.6. PROBLEM CÜMLESĠ
Bu araĢtırmanın problem cümlesi; “Çizgi film müziklerinin biçem
farklılıklarını oluĢturan yapısal özellikler ve bu yapısal özelliklerin izler kitle
üzerindeki „sosyo-kültürel‟ ve „psiko sosyal‟ iĢlevleri nelerdir” olarak belirlenmiĢtir.

1.7. ALT PROBLEMLER
1. Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin „karar sesi‟, „tonal-modal
yapısı‟, „form yapısı‟ ve „ölçü rakamı‟ bakımından dağılımı ve özellikleri
nasıldır?
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2. Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin „toplam ölçü sayısı‟,
„metronom hızı‟, „stil-tarz yapısı‟ ve „hareket ettiği ses aralığı‟ bakımından
dağılımı ve özellikleri nasıldır?
3. Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin „uzunluğu (süresi)‟,
kullanılan „çalgı - çalgı grupları‟ ve „vokal (insan sesi)‟ kullanımı yönüyle
dağılımı ve özellikleri nasıldır?
4. Örneklem grubundaki çizgi filmlerin hedefledikleri düĢünülen „yaĢ‟ ve „cinsiyet‟
grubu bakımından dağılımı nasıldır?
5. Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin „besteleme yöntemi‟,
„farklı çalgılama kullanımı‟, „ses efekti kullanımı‟ ve „jeneriklerde kullanımı‟
bakımından dağılımı ve özellikleri nasıldır?
6. Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerindeki söz öğesinin „eğitici
olma durumu‟ ve „orijinal dilleri‟ bakımından dağılımı ve özellikleri nasıldır?
7. Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin içerdikleri „duygu
yoğunlukları‟ ve „yabancı dillere çevrilmesi‟ bakımından dağılımı ve özellikleri
nasıldır?
8. Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin „filme özgün olma‟ ve
„anonim olma‟ bakımından dağılımı ve özellikleri nasıldır?
9. Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin „sosyo-kültürel
iĢlevselliği‟ yönüyle dağılımı ve özellikleri nasıldır?
10. Çizgi film müziklerinde izleyici kitlesi olarak hedef alınan „cinsiyet grubu‟ ile
ana tema ezgisinde kullanılan „metronom hızı‟, „stil-tarz‟ ve „duygu yoğunluğu‟
arasında bir bağlantı var mıdır?
11. Çizgi film müziklerinde izleyici kitlesi olarak hedef alınan „yaĢ grubu‟ ile ana
tema ezgisinde kullanılan „form yapısı‟, „tonal-modal yapı‟, arasında bir bağlantı
var mıdır?
12. Çizgi film müziklerinde izleyici kitlesi olarak hedef alınan „yaĢ grubu‟ ile ana
tema ezgisinin hareket ettiği „ses aralığı‟, „melodi uzunluğu (süresi)‟ arasında bir
bağlantı var mıdır?
13. Çizgi film müziklerinde izleyici kitlesi olarak hedef alınan „yaĢ grubu‟ ile ana
tema ezgisinde kullanılan „besteleme yöntemleri‟, „duygu yoğunluğu‟, arasında
bir bağlantı var mıdır?
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14. Çizgi film ve çizgi film müziklerin yapımının gerçekleĢtiği „ülke‟ ile ana tema
ezgisindeki „söz öğesi kullanımı‟ „filme özgün olma‟ ve „anonim olma‟ arasında
bir bağlantı var mıdır?
1.8. ARAġTIRMANIN AMACI
Bu araĢtırmanın amacı; çizgi filmler için müzik literatüründen seçilmiĢ ya da
özel olarak bestelenmiĢ müziklerin yapısal çözümlemesinden yola çıkarak, görsel
tasviri betimleyici bir öğe olan çizgi film müziklerini sosyo-kültürel ve psiko-sosyal
boyutu ile anlamlandırmaktır.
Çizgi film müziklerine ait yapısal özelliklerin çok yönlü olarak ele alınması
sonucunda elde edilen bulguların „sosyo-kültürel‟ ve „psiko-sosyal‟ yönleriyle
incelenmesi ve değerlendirilmesi, araĢtırmanın en önemli hedefi durumundadır.
1.9. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ
Bu araĢtırma; çizgi film müziklerinin gerek dünyada, gerekse ülkemizdeki
bazı örneklerinin yapısal olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi aracılığıyla,
çoğunluğu çocuk olan izler kitle üzerinde yaratmaya çalıĢtığı etkileri incelemek ve
çizgi film müziklerinin yapısal özelliklerinin içerdiği sosyo-kültürel ve psiko-sosyal
iĢlevleri anlamlandırabilmek açısından önem taĢımaktadır.
AraĢtırma ayrıca, Türkiye‟de çizgi film yapımı alanında faaliyet gösteren
akademik ve ticari çalıĢmalara olumlu yönde katkı sağlayacağı ve bu alanda bundan
sonra gerçekleĢtirilecek olan çalıĢmalara da ivme kazandıracağının düĢünülmesi
bakımından da önem arz etmektedir.

1.10. SAYILTILAR
Bu araĢtırmada:


Kullanılan yöntemlerin araĢtırma için uygun olduğu,

46



UlaĢılan yazılı ve sözlü kaynakların güvenilir olduğu ve gerçeği yansıttığı,



Belirlenen evren ve örneklem gurubunun bu araĢtırma için uygun ve yeterli
olduğu,



Çizgi film müziklerinin, görsel bir anlatım biçimi olan çizgi filmlerin, iĢitsel
anlamdaki en önemli yardımcı ifade formu olduğu,



Çizgi filmlerde kullanılan müziklerin, çizgi filme farklı anlamlar ve ifadeler
katabildiği,



Çizgi film müziklerinin, hedef alınan yaĢ ve cinsiyet kitlesine göre yapısal
farklılıklar gösterdiği,



Çizgi film müziklerinin, psikoloji yasalarının ve geçmiĢten gelen kültürel
öğelerin bir devamı olarak bestelenmekte ya da seçilmekte olduğu,



Çizgi film müziklerinin, hedef alınan ulusun kültürel beklentilerine göre
yapısal farklılıklar gösterdiği sayıltılarından hareket edilmiĢtir.

1.11.

LĠTERATÜR TARAMASI
“Animasyonun Kültür Aktarımındaki Yeri” ATAN, Uğur (1995), Konya,

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
AraĢtırmada, animasyon filmlerinin kültür aktarımındaki rolü sosyo-kültürel
yönleriyle incelenmiĢtir. AraĢtırma, çizgi filmlerin izler kitle üzerindeki etkilerini,
eğitim, kültürel aktarımı ve zihinsel geliĢim yönleriyle ele almıĢtır. AraĢtırma
sonucunda; çizgi filmlerin büyük bir izleyici potansiyeline sahip olduğu, zihinsel ve
fiziksel geliĢimde istenen yönde rol oynayabileceği ve yeni kuĢaklara bilgi
aktarımında önemli olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

“Çizgi Filmlerin Çocuk Müzik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”,
ERGÖZ, H.Selen (2006), Denizli, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ulusal
Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi.
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AraĢtırmada, çizgi filmlerin çocuklarda müzik eğitimi aracı olarak
kullanılabilirliği incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; çizgi film sanatının akademik
ortama taĢınmasının gerekliliği ve ülkemizde bu alandaki yetersizlik vurgulanmıĢ, bu
durumun giderilmesinin özellikle müzik eğitimine katkı sağlayabileceği sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Müzik eğitiminin, konuları çizgi filme dönüĢtürülerek daha kolay
yapılabileceği özellikle vurgulanmıĢtır.

“Çizgi Filmde Sahne Tasarımı” AKSOY, Tahir Kutluay (2002), EskiĢehir,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
AraĢtırmada, çizgi filmin yapım aĢamaları ve özellikle sahne tasarımı
üzerinde durulmuĢtur. Sahnelerin birbirlerini izleyiĢi ve konunun izleyiciye
anlatımında sahne düzeninin önemi belirtilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; sahne
tasarımının önemi üzerinde durularak konunun diğer görsel sanatlarda yapılacak olan
araĢtırmalara ıĢık tutacağı ve sahne tasarımının müzik gibi diğer yardımcı unsurlarla
desteklenmesi ile daha verimli sonuçlar alınacağı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

“Music–Driven Caracter Animation” SAUER, Danielle (2001), Edmonton
AB. Canada, The University of Alberta, ACM Inc.
AraĢtırmada, Müzik odaklı karakter animasyonu ve oluĢturmak için gerekli
sartlar incelenmiĢtir. Doğrudan müzik öznitelikleri ile yeni bir animasyon inĢa eden
sistem sunulmaktadır. Basit bir script kullanmanın performans ve zamanlama,
açısından karakter animasyonun kolay kontrol edilmesine yardımcı olacağından
bahsedilmiĢtir. Sonuç olarak; Müziğin animasyon filmlerinde büyük önem taĢıdığı
örneklerle vurgulanmıĢtır.

BÖLÜM II

2. YÖNTEM

Bu bölümde, araĢtırmanın modeli, evren ve örneklemi, araĢtırmada kullanılan
verileri toplamak için kullanılan araçlar ve araçların geliĢtirilmesi, verilerin
toplanması,

toplanan

verilerin

analizinde

kullanılan

yöntem

ve

teknikler

açıklanmıĢtır.
2.1. ARAġTIRMANIN MODELĠ
Bu araĢtırma; çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve
değerlendirilmesi yoluyla, çizgi film müziklerinin izler kitle üzerinde yaratmaya
çalıĢtığı etkileri incelemek ve çizgi film müziklerine ait yapısal özelliklerin bu
anlamdaki sosyo-kültürel ve psiko-sosyal iĢlevlerini anlamlandırabilmek amacıyla
hazırlanmıĢtır. Bu nedenle, araĢtırma problemi hakkında var olan kütüphane, arĢiv
veya Internet kaynaklarından derlenen verilere (yazı, resim vs) dayalı kaynak
taraması ve kütüphane incelemesinde arĢiv tarama sistemine dayalı olan “Belgesel
AraĢtırma Yöntemi” kullanılmıĢtır (Büyüköztürk, 2001; s.1).
Uzman görüĢlerinin alınması, çizgi film müziği öneklerine ait video ve ses
kayıtlarının incelenmesi aĢamasında ise verilerin inceleme yolu ile toplanmasını
gerektiren “Görgül AraĢtırma Yöntemi” kullanılmıĢtır (Büyüköztürk, 2001; s.2).
Derecelendirme ölçeklerinden elde edilen

verilerin

değerlendirilmesi

aĢamasına gelindiğinde ise; güvenilirliğinin arttırılması, yanlılığın azaltılması ve
araĢtırma sonucundaki verilerin karĢılaĢtırılabilir olmasını sağlamak amacıyla
verilerin sayısallaĢtırılması gerekli görülmüĢtür. Sayısal verilerden elde edilen
bulguların tanımlanması ve yorumlanmasında ise verilerin araĢtırma sorularının
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ortaya koyduğu temalara göre düzenlendiği betimsel analiz yöntemi kullanılmıĢtır
(Yıldırım; ġimĢek, 2006; 224).
2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM
Bu araĢtırmanın evrenini, 1990-2010 yılları arasında Türkiye‟de yayın yapan
devlet ve özel sektöre ait televizyon kanallarında kısa bölümler halinde yayınlanmıĢ
olan çizgi filmler, örneklemini ise izleyici beğenisine göre anket yoluyla seçilen 50
adet çizgi film oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın bu alanda ülkemizdeki mevcut durumu
ortaya koyması ve diğer ülkelerde gerçekleĢtirilen çizgi film müzikleri ile
kıyaslanabilmesi amacıyla %10 luk kesimini teĢkil eden 5 adet çizgi film müziğinin
yapımı ülkemizde gerçekleĢtirilmiĢ olan çizgi filmlerden seçilmesine karar
verilmiĢtir.

2.3. SINIRLILIKLAR
AraĢtırma, edinilen bilgiyi denetleyebilmek amacıyla, 1990-2010 yılları
arasında Türkiye‟de yayın yapan devlet ve özel sektöre ait televizyon kanallarında
kısa bölümler halinde yayınlanmıĢ olan çizgi filmlere ait müzikler ile sınırlı
tutulmuĢtur.
AraĢtırmanın 1990-2010 yılları arasındaki dönemi kapsamasının nedeni; bu
tarihler arasında Türkiye‟de çizgi film gösterimi yapan devlet ya da özel sektöre ait
televizyon kanallarının sayılarında hızlı bir artıĢ görülmesi ve evlerde televizyon
kullanımının yaygınlaĢmasıdır.
2.4. VERĠLERĠN TOPLANMASI
AraĢtırmada kullanılan veriler, anket tekniği ve doküman (yazılı, görsel ve
iĢitsel) incelemesi yöntemi ile elde edilmiĢtir.
Anket, geniĢ bir örneklem grubundan hızlı bir biçimde veri toplama ve analiz
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etme konusunda oldukça etkili bir araçtır. (Yıldırım, ġimĢek, 2006: 40). Anket
verileri üzerinde tahmine dayalı, genelleme amaçlı sayısal hesaplamalar yapmak
mümkün değildir. Bu tür veriler üzerinde betimsel istatistikler kullanılır ve veriler
araĢtırma soruları çerçevesinde tanımlanır (Yıldırım, ġimĢek, 2006: 302) Bu
araĢtırmada incelenecek olan çizgi filmlerin seçiminde anket tekniği kullanılmıĢtır.
AraĢtırma sınırlılıkları içerisinde bulunan 81 çizgi film farklı yaĢ, cins ve
sosyo-kültürel yaĢam seviyelerindeki izleyicilerin beğenisine sunulmuĢ ve konusu,
karakterleri ve özellikle film müziği ile en çok beğendikleri 10 çizgi filmi
belirlemeleri istenmiĢtir. En çok beğeni alan 50 adet çizgi film araĢtırma kapsamında
incelemeye alınmıĢtır.
GörüĢme tekniği, insanların bakıĢ açılarını, deneyimlerini, duygularını ve
algılarını ortaya koymada kullanılan, oldukça güçlü bir yöntemdir (Yıldırım, ġimĢek,
2006: 40).
AraĢtırma kapsamında belirlenen çizgi film müziklerinin incelenmesinde
uzman görüĢlerine büyük önem verilmiĢ ve konu ile ilgili uzman görüĢlerin
alınmasında nitel araĢtırma yöntemlerinden bir model olan görüĢme (mülakat)
tekniği kullanılmıĢtır. Bu durum oluĢturulan çizgi film müziği derecelendirme
ölçeğinin oluĢturulması aĢamasında da devam etmiĢ ve derecelendirme ölçeğinin
hazırlanmasında uzman (müzikolog, besteci, teorisyen, ve müzisyenler) görüĢleri
hâkim olmuĢtur.
AraĢtırmada kullanılan çizgi film müziklerinin video ve ses örnekleri de
araĢtırma kapsamı doğrultusunda incele nmiĢtir. AraĢtırmanın daha önceki
aĢamalarında hazırlanmıĢ olan derecelendirme ölçeğinde yer alan soruların
cevaplandırılarak çizgi film müziklerinin çeĢitli yönleriyle derecelendirilmesi
aĢaması alan uzmanlarının (müzikolog, besteci, teorisyen ve müzisyenler) video ve
ses örneklerine iliĢkin bu incelemeleri doğrultusunda gerçekleĢtirilmiĢtir.
Doküman Ġncelemesi, nitel araĢtırmalarda gerek kendi baĢına gerekse
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görüĢme ve gözlemle elde edilen verilere destek amacıyla kullanılan bir veri toplama
yöntemidir (Yıldırım, ġimĢek, 2006: 40).
AraĢtırma kapsamındaki yazılı kaynakların, video ve ses örneklerinin
araĢtırılmasında; kiĢisel ve resmi kütüphaneler, veritabanları, internet arama
motorları vb. araçlar kullanılmıĢtır.
2.5. VERĠLERĠN ANALĠZĠ
Bu bölümde; derecelendirme ölçeği yolu ile elde edilen verilerin analiz
edilmesinde izlenen yol ve kullanılan yöntemler açıklanmaktadır.
AraĢtırmada incelenen çizgi film müziklerinin objektif bir yaklaĢımla
değerlendirilmesinde bir derecelendirme ölçeği yardımına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu
sebeple uzman görüĢleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda çizgi film müziği
derecelendirme ölçeği oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan derecelendirme ölçeğinin 50 adet
çizgi film müziğine uygulanması aĢaması da alan uzmanlarının kontrolünde
gerçekleĢmiĢtir.
Derecelendirme ölçeğinde kullanılmak üzere çizgi film müziklerinin ana tema
melodileri “SĠBELĠUS 5” müzik yazılımı programı kullanılarak yazılı nota haline
dönüĢtürülmüĢtür. Çizgi film müziği verilerine kolay ulaĢılabilirliğin sağlanması
amacıyla her çizgi film için ayrı bir tanıtım kartı oluĢturulmuĢtur.
Elde edilen veriler “SPSS 16” istatistik inceleme programı yardımı ile frekans
dağılımları ve korelasyon (ilgileĢim) hesaplarına tabi tutulmuĢtur. Elde edilen
verilerin daha kolay ifade edilebilmesini sağlamak amacıyla frekans değerler
“MĠCROSOFT OFFĠCE 2007 EXCEL” programı yardımı ile grafik halinde
dönüĢtürülmüĢtür.

BÖLÜM III

3. BULGULAR ve YORUM

Bu bölümde, araĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara dayalı
olarak yapılan psiko-sosyal ve sosyo-kültürel analizler doğrultusundaki yorumlar
bulunmaktadır.
3.1. ÇĠZGĠ FĠLM MÜZĠKLERĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ

Grafik 1 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin Karar
Seslerine Göre Dağılımı.
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Grafik 1 incelendiğinde, çizgi film müziği ana tema ezgilerinin büyük oranda
“Do” karar olduğu görülmektedir. “Do" karar sesi ile yazılan eserlerin büyük
bölümünü ise, majör eserler oluĢturmaktadır.
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Çocuk Ģarkılarının büyük çoğunluğunun Do karar sesi ile yazılmıĢ olmasının
gerekçeleri düĢünüldüğünde; do majörün değiĢtirici iĢaret almaması, çocuğun ses
geniĢliği içerisinde bulunması sebebiyle kolaylıkla melodiyi seslendirebilmesi,
parlak bir tınıya sahip olması gibi gerekçeler akla gelmektedir.
Bunun yanında, “La”, “Re” ve “Sol” seslerinin birbirine benzer oranlarda
karar ses olarak kullanıldığı görülmektedir. AraĢtırmada, “la” karar sesinin
kullanıldığı eserlerin büyük bölümünün minör, “re” ve “sol” karar sesinin
kullanıldığı eserlerin büyük bölümünün ise majör tonda yazılmıĢ olduğu
belirlenmiĢtir.
Örneklem grubundaki çizgi film müziklerinin ana tema ezgilerinde,
“Do#/Reb” ve “Fa#/Solb” karar seslerinin tercih edilmemiĢ olması dikkat çekici bir
durumdur. Bu karar seslerin minör ve majör tonlarında çok sayıda değiĢtirici iĢaret
alması çizgi film müziklerinde genel olarak kullanılmamalarına bir gerekçe olarak
düĢünülebileceği gibi, bunun bestecilerin bir tercihi olduğunu düĢünmek de
mümkündür.
Ana tema ezgisinin “Do” karar olduğu çizgi filmlerden bazılarını sıralayacak
olursak:
-

Casper (Sevimli Hayalet)

-

Clementine

-

Dora The Explorer (KâĢif Dora)

-

The Filintstones (TaĢ Devri)

-

Heidi

-

Mickey Mause

-

Ninja Kaplumbağalar

-

Scooby Doo

-

Sponge Bob (Sünger Bob), ilk aklımıza gelenlerden bazılarıdır.
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Grafik 2 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Tonal/Modal Yapılarına Göre Dağılımı.
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Müzik eserlerinde kullanılan tonal-modal yapı, eserin karakterinde oldukça
etkili bir rol oynamaktadır. Adorno, “müzik tekrarlanan Ģifrelerden yararlanır ki,
bunlar da tonalite arcılığıyla düzene sokulur” sözleriyle tonalitenin öneminden
bahsetmiĢtir. ( 2003: 22).
Çizgi film ana tema ezgilerinin tonal/modal yapılarına göre dağılımının
yapıldığı grafik 2 incelendiğinde, bestelerin büyük bir çoğunluğunda majör ve minör
dizilerin kullanıldığı görülmektedir. Bu durumun, çizgi film ve dolayısıyla çizgi film
müziği sektörüne hâkim durumda bulunan ülkelerin genelde batı müziği (tampere)
ses sistemini kullanmasından kaynaklandığını düĢünmek mümkündür. Her ne kadar
Japonya gibi batı müziği ses sisteminin yanında kendine özgü ses sistemlerini
kullanan ve çizgi film sektöründe söz sahibi olan ülkeler olsa da, bu ülkelerde
gerçekleĢtirilen çizgi film müziklerinde de genellikle batı müziği ses sistemine uygun
besteler yapıldığı görülmektedir.
Çizgi film ve dolayısıyla çizgi film müziklerinin, izler kitlesini çocukların
oluĢturduğu televizyon programlarında yayınlanması yolu ile majör ve minör tonal
etkilerin çocukların zihninde kalıcı izler bırakacağı ve ileriki yaĢlarda oluĢacak
kiĢisel müzik beğenilerinin kendi kültürlerine ait makamsal tınılardan uzaklaĢtıracağı
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düĢünülebilir. Bu durumu, çizgi film müzikleri yolu ile kültür aktarımının
sağlanmasına bir örnek olarak göstermek mümkündür.
Ülkemizde çizgi film ve dolayısıyla çizgi film müziği, gerek akademik,
gerekse ticari yönü ile geliĢimini henüz tamamlayamamıĢ durumdadır. Çizgi film
yapımının gerçekleĢtiği küçük ölçekli birkaç çizgi film atölyemiz bulunmasına
rağmen, bunların uluslar arası deneyim ve tecrübeye sahip çizgi film yapım
Ģirketlerine oranla, çizgi filmlerde kullanılan müzik çalıĢmalarına gerekli bütçeyi
ayıramadıkları görülmektedir. Bu sebeple ülkemizde gerçekleĢtirilen çizgi filmlerin
büyük bölümünde film müziği olarak özgün müzikler besteletmek yerine hazır
bulunan müziklerden seçimler yapılmaktadır. Bunların büyük bölümünü ise anonim
eserler oluĢturmaktadır.
Bu sebeple, ülkemizde gerçekleĢtirilen az sayıdaki çizgi filmin tema ve fon
müzikleri müzik kültürümüzde var olan ve yaygın olarak kullanılan makamsal bir
yapıya sahiptir. “Ġstanbul‟un fethi ve Fatih Sultan Mehmet” (Resim 2) çizgi filminde
mehter ve mehter çalgılarının fon müziklerinde sıkça kullanımı buna güzel bir
örnektir. Bu açıdan, kendi kültürümüzü yansıtan ve çizgi filmler için özgün olarak
bestelenmiĢ müziklerin ülkemizde yapımı gerçekleĢen çizgi filmlerde kullanılması
hedeflenmeli ve bu doğrultuda adımlar atılmalıdır.

Resim 2

“Fatih Sultan Mehmet” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm
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Grafik 3 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin Form
Yapılarına Göre Dağılımı.
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“ġarkı formu, adını Ģarkılardan almıĢ olmakla beraber, yalnız sözlü eserler
değil, birçok küçük çalgı müziği eserini de kapsayan ve uygulama alanı çok geniĢ
olan bir formdur” (Cangal, 2004: 30).
Çizgi film müziği ana tema ezgilerinin “form yapılarına göre” dağılımının
sergilendiği grafik 3 incelendiğinde, çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema
bestelerin büyük çoğunlukla iki bölmeli Ģarkı formunda eserler olduğu dikkatleri
çekmektedir. Özellikle izler kitlesini küçük yaĢlardaki çocukların oluĢturduğu çizgi
filmlerin ana tema müziklerinde daha çok bir bölmeli Ģarkı formu (Resim 3)
kullanılmaktadır.

Resim 3

“Caillou (Kayu)” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Bir bölmeli Ģarkı formunda bestelenmiĢ çizgi film ana tema müziklerinin kısa
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olması sebebiyle beraberinde tekrar ve monotonluğu getireceğinin düĢünüleceği gibi
üç bölmeli Ģarkı formunun da, küçük izleyicilerin belleklerinde kalıcı olması ve yer
etmesi bakımından karmaĢık ve uzun olarak düĢünülmesi durumunu ortaya
çıkarabilir.

Resim 4

“Filintstone (TaĢ Devri)” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Bu sebeple iki bölmeli Ģarkı formu (Resim 4) bu açıdan ideal bir yapıdadır.
Ġzleyicinin belleğinde kalıcı olma konusunda yeterli kısalıkta ve aynı zamanda sıkıcı
olmamak açısından da yeterli uzunluktadır. Resim 4 de görüldüğü gibi, ilk iki dizek
birinci bölmeyi, üçüncü ve dördüncü dizekler ise ikinci bölmeyi oluĢturmaktadır. Üç
bölmeli Ģarkı formlarındaki (Resim 5) çizgi film müziği besteleri daha çok ileri
yaĢlardaki izleyicileri hedef alan çizgi film müziklerinde kullanılmaktadır.

Resim 5

“Evliya Çelebi” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm
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Grafik 4 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde
Kullanılan Ölçü Rakamına Göre Dağılımı.
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Eserin karakterinde önemli rol oynayan ölçü rakamı, aynı zamanda eserin
süre olarak birbirine eĢit parçalara bölünmesini sağlayarak belli bir düzen içerisinde
yürütülmesine de yardımcı olmaktadır. Örneklem grubunu oluĢturan çizgi film
müziği ana tema ezgileri incelendiğinde, eserlerin % 90 gibi büyük bir oranda 4
zamanlı ölçü rakamında bestelenmiĢ olduğu (Grafik 4) açıkça görülmektedir.
AraĢtırmada, 4 zamanlı ölçü rakamına göre bestelendikleri belirlenen
eserlerin büyük bölümünün ise 4/4 lük ölçü rakamında olduğu görülmüĢtür. Bu ölçü
rakamının kolay anlaĢılabilir ve basit bir yapıda olması bu seçimin sebeplerinden biri
olarak gösterilebilir.
Bunun yanında, 4 zamanlı eserlerin bellekte kalıcılı olma durumunun karma
ölçü rakamı kullanılan eserlere göre daha kolay olması, izler kitlesini büyük
çoğunlukla çocukların oluĢturduğu çizgi film müziklerinde sıkça kullanılmasına bir
sebep olarak düĢünülebilir.
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Grafik 5 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde
Kullanılan (Melodi Tekrarları Dâhil Edilmeden) Toplam Ölçü Sayılarına Göre Dağılımı.
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Grafik 5 incelendiğinde, örneklem grubunu oluĢturan çizgi film müziklerinin
ana tema ezgilerinde kullanılan ölçü sayılarına göre sıralandığı görülmektedir. Bu
grafik verileri doğrultusunda, çizgi film müziği ana tema ezgilerinin çoğunlukla 16
ölçüden ( Resim 6) meydana geldiğini söylemek mümkündür.

Resim 6

“Smurfs” (ġirinler)” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Bir periyodun genel olarak sekiz ölçüden meydana geldiği ve çoğunlukla
karar sesi ile bittiği düĢünüldüğünde, iki bölmeli Ģarkı formunun ağırlıklı olarak
kullanıldığı çizgi film müziği ana tema ezgilerinde, en çok kullanılan ana tema
ezgisinin 16 ölçü olarak karĢımıza çıkması oldukça doğaldır.
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Bunun yanında bir bölmeli Ģarkı formu ile bestelenmiĢ ana tema ezgilerinin 8
ölçüden, üç bölmeli Ģarkı formunda bestelenen ana tema ezgilerinin de genel olarak
24 ölçüden meydana geldiği incelenen eserlerin ortak bulgularından biridir.
Eserde kullanılan ölçü sayısının artıĢ göstermesi, eserin anlam ve içerik
yönünden zenginleĢmesine sebep olurken belekte kalıcılık ve kolay öğrenilebilirlik
yönünden ise zorlaĢmasına neden olmaktadır.
Bu sebeple, çizgi film müziği ana tema ezgilerinin oluĢturulmasında, çizgi
filmin hedef aldığı izleyici kitlesinin zihinsel kavrayabilme seviyesi son derece
önemlidir. Çok küçük yaĢtaki izleyicileri hedef alan çizgi film müziklerinde daha
kısa ve akılda kalıcı melodilerin kullanıldığı görülmektedir.

Resim 7

“Woody Woodpecker (Ağaçkakan)” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Orijinal adı “Woody Woodpecker” olan fakat ülkemizde “Ağaçkakan” olarak
bilinen çizgi filmin ana tema müziği (Resim 7) de buna güzel bir örnektir. Bestesi
George Tibless ve Ramey Idrıss‟e ait olan eser melodisinin bellekte kalıcı olması
oldukça kolay ve kısa sürede ezberlenebilir bir yapıdadır.
Buna benzer örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Çizgi film
müziklerinde kullanılan melodilerin en önemli özelliklerinden biri de kolay
ezberlenebilir olmalarıdır. Profesyonel alan uzmanlarınca hazırlanmıĢ olan çizgi film
müzikleri incelendiğinde aranan bu özelliğin öncelikli olarak dikkate alındığı
görülecektir.
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Grafik 6 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde
Kullanılan Metronom Hızlarına Göre Dağılımı.
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AraĢtırmada kapsamında incelenen çizgi film müziği ana tema ezgilerinin
metronom hızlarına göre dağılımının yer aldığı grafik 6 incelendiğinde, çizgi film
müziklerinin bestelenmesinde ya da bestelenmiĢ eserler arasından seçiminde en çok
allegro (hızlı) metronom hızıyla yazılmıĢ eserlerin tercih edildiği görülmektedir.
Hız,
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yansıtabilmesinde büyük önem taĢımaktadır. Çizgi film yapımcıları, izler kitlesini
çoğunlukla çocukların oluĢturduğu çizgi filmlerde izleyicilerin dikkatlerinin
toplanması ve çizgi filmin akıĢının sağlanması bakımından çoğunlukla allegro (hızlı)
hız basamağındaki müzik eserlerini tercih etmektedir. Enerjik bir yapıya sahip olan
çocuklar için hazırlanan programlarında hızlı ve enerjik olması gerektiğini düĢünmek
gayet doğaldır.
Özellikle erkek çocuklarına yönelik hazırlanan çizgi filmlerin kız çocuklarına
yönelik hazırlanan çizgi filmlere oranla daha fazla hareket ve aksiyon içerdiğini
söylemek mümkündür. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse:

-

Batman

-

Digimoon
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Spider-Man (Örümcek Adam), ilk akla gelenlerden bazılarıdır.

AraĢtırmada incelenen çizgi film müziklerinde moderato metronom hızında
bestelenmiĢ eserlerde bulunmaktadır. Moderato, “orta hızda” anlamına gelen hız
yapısındaki eserler için kullanılan bir terimdir. AraĢtırmada incelenen eserlerin
yaklaĢık 1/3 oranındaki kısmını bu hızda bestelenmiĢ eserler oluĢturmaktadır.
AraĢtırmada incelenen eserlerin % 20 lik bölümünde kullanılan Andante
(YavaĢ) hızdaki eserler ise daha çok kız izleyicileri hedef alan duygusal içerikli çizgi
filmlerde kullanılmaktadır. “Winnie The Pooh”, (Resim 8) bu metronom hızındaki
çizgi film müziklerine iliĢkin güzel bir örnektir.

Resim 8

“Winnie The Pooh (Ayı Vini)” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm
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Grafik 7 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde
Kullanılan Stillere(Tarzlara) Göre Dağılımı
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Çizgi film müziklerinin ana tema ezgilerinde kullanılan stillere (tarzlara) göre
dağılımının yapıldığı grafik 7 incelendiğinde, %30 oranı ile rock müziğin birinci
sırayı aldığı görülmektedir. “Rock Müzik”, izler kitle olarak özellikle erkek çocukları
hedef alan “Transformers, Pokemon, Ninja Turtles, vb.” benzeri çizgi filmlerin en
çok tercih edilen müzik türü olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle aksiyon
sahneleri ve konu içerikleriyle etkisi altına aldığı erkek çocukları rock tarzı sert
müzikler yardımıyla daha fazla etkilemek isteyen bu tür çizgi filmler, görüntü ve
konu içeriklerini müziğin yardımıyla desteklemek amacını taĢımaktadırlar.
AraĢtırmada % 24 lük oranla Ġkinci sırada yer alan ve ana tema ezgilerinde
“pop müzik” formatındaki eserlerin kullanıldığı çizgi filmlerin büyük bölümü ise,
daha çok kız çocuklarına yönelik olarak hazırlanmıĢ olan “Winx Kızları” (Resim 9)
benzeri çizgi filmler oluĢturmaktadır.

Resim 9

“Winx Kızları” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

64

Küçük yaĢtaki izleyicileri hedef alan çizgi filmlerin büyük bölümünde
“Klasik Müzik” tarzında ana tema ezgileri kullanırken, “Caz Müzik” stili daha çok
tüm izleyicileri kapsayarak tüm yaĢ ve cinsiyetlerdeki izleyicilere hitap eden çizgi
filmlerin en çok tercih edilen çizgi film müziği stili olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Yurga, caz müziğini 19. yy‟da zencilerin öncülüğünde baĢlayan ve daha sonra
beyazların da sahiplenmesiyle tüm dünyaya yayılan bir tür olarak tanımlamaktadır
(2005; 104). Pembe panter çizgi film müziği (Resim 10) caz müzik türüne örnek
olarak gösterilebilir.

Resim 10

“Pembe Panter” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Grafik 8 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Hareket Ettiği Ses Aralıklarına Göre Dağılımı
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Grafik 8 incelendiğinde, örneklem grubundaki çizgi filmlerin büyük
çoğunluğunun 1-1,5 oktav ses aralığında hareket eden melodilerden meydana geldiği
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görülmektedir. Ġzleyicilerin çizgi film müziklerini belleklerinde tutabilmelerini
kolaylaĢtırmak amacıyla çizgi film müziklerinin hareket ettiği ses sınırlarının fazla
geniĢ tutulmamasını bu duruma gerekçe olarak göstermek mümkündür.
Özellikle izler kitlenin yaĢı, bu durumun oluĢmasında etkili rol oynamakta ve
küçük yaĢlardaki izleyicileri hedef alan çizgi filmlerde kullanılan melodilerin hareket
ettiği ses aralığı 5 sese kadar (Resim 11) düĢmektedir. Örneğin; “Mickey Mause
Club March” çizgi filminin ana tema ezgisi “G4 – D5" sesleri arasında yani toplam
“5 ses” aralığında bestelenmiĢtir.
“Mickey Mause Club March (Miki Fare Kulüp MarĢı)”

Resim 11

Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Daha çok genç ve ileri yaĢlardaki izleyicileri hedef alan çizgi filmlerde ise,
ana tema ezgilerinin oluĢturulmasında 2 oktavlık ses sınırlarına kadar çıkan ve bazı
durumlarda bu sınırları da aĢan aralıklarda (Resim 12) ezgilerin kullanıldığı
görülmek mümkündür.

Resim 12

“The Jetsons (Jetgiller)” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm
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Bu durum incelendiğinde, çizgi film müziklerinin ana tema ezgilerinde
kullanılan ses aralığı ile hedeflenen izler kitlenin yaĢı, algılama ve bellekte
saklayabilme durumu arasında bir bağ olduğu görülecektir. Küçük yaĢtaki
izleyicilere dönük çizgi film müziklerinde daha küçük ses aralığında hareket eden
melodiler kullanılırken, daha ileri yaĢlardaki izleyicileri hedefleyen çizgi film
müzikleri de bu mesafe 2 oktavlık ses aralığına kadar ulaĢmakta ve hatta bazı
durumlarda bunu da aĢmaktadır.
Grafik 9 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Sürelere (Saniye) Göre Dağılımı.
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sınıflandırıldığı grafik 9 incelendiğinde, ana tema ezgi sürelerinin çoğunlukla bir
dakika civarında sürdüğü görülmektedir. Çizgi film müziklerindeki ana tema
ezgilerinin genelde baĢlangıç ve bitiĢ jeneriği olarak ta kullanıldığı düĢünüldüğünde,
yaklaĢık bir dakikalık bu sürenin çizgi filmin tanıtımının yapıldığı baĢlangıç
bölümüne ve “credit” adı da verilen bitiĢ yazılarının olduğu bölümün süresine
orantılı olması açısından bu Ģekilde düzenlendiğini düĢünmek mümkündür. Çizgi
film için seçilen ya da bestelenen eserin bireyde istenilen etkiyi yaratabilmesi
açısından bu sürenin yeterli görülüyor olmasının da bir baĢka sebep olarak
düĢünülmesi de mümkündür.
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Grafik 10 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde
Kullanılan Çalgı Gruplarına Göre Dağılımı.
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Çizgi film müziklerinin aranje edilmesinde (düzenlenmesinde) çok çeĢitli
çalgı ve çalgı guruplarının kullanıldığını söylemek mümkündür. Grafik 10
incelendiğinde, özellikle bazı çalgı gruplarının diğerlerine oranla daha fazla
kullanıldığı açıkça görülecektir.
En çok kullanılan çalgı gruplarının baĢında vurmalı çalgılar gelmektedir. Bu
durum, vurmalı çalgıların hemen her orkestranın vazgeçilmez öğelerinden biri
olmasından kaynaklanmaktadır. Birçok çalgının tercihen kullanıldığı çeĢitli
orkestraların değiĢmeyen çalgılarının baĢında gelen vurmalı çalgılar, eserin ritmik
yürüyüĢünde ve sabit bir metronom hızının sağlanmasında son derece önemlidir.
Özellikle vurmalı çalgıların tercih edilmediği çizgi film müziklerinde, ritm
çalgılarının görevi kontrbas, kontrfagot ya da basgitar benzeri bas çalgılar tarafından
sağlanmaktadır.
Grafik 10 incelendiğinde % 68 oranındaki “vurmalı” çalgıları % 48 ve % 42
kullanım oranlarıyla “üflemeli” ve “yaylı” çalgıların takip ettiği görülmektedir. Daha
çok senfonik orkestra düzeninin kullanıldığı çizgi film müziği düzenlemelerinde bu
iki çalgı grubunun bütün üyelerinin sesini duymak mümkündür.
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Özellikle keman, saksafon, klarnet ve benzeri solo olarak kullanımı yaygın
olan çalgıların popüler müzik orkestralarında kullanılmasına rağmen, genel olarak
üflemeli ya da yaylı çalgı gruplarının eksiksiz olarak bir arada olduğu çizgi film
müziklerinin oldukça fazla sayıda olduğunun da belirtilmesinde yarar vardır.
Telli ve klavyeli çalgıların yaklaĢık olarak % 30 oranında kullanıldığı çizgi
film müziklerinde, klavyeli çalgıların daha çok ezgilerin temel akorlarının
çalınmasında kullanıldığını belirtmek mümkündür. Fakat piyano ve çembalo gibi
klavyeli çalgıların solo çalgı olarak melodi ezgilerinin seslendirdikleri çizgi film
müzikleri de mevcuttur. Özellikle elektro piyano ve synthesizer benzeri klavyeli
çalgılar, araĢtırma kapsamında incelenen çizgi film müziklerinde daha çok eĢlik
amacıyla kullanılmaktadır.
Grafik 11 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde En
Çok Kullanılan Çalgı ÇeĢitlerine Göre Dağılımı.
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Örneklem grubunu oluĢturan çizgi film müziklerinin aranjesinde en çok
kullanılan çalgıların kullanım oranlarına göre sıralandığı grafik 11 incelendiğinde,
yaylı ve üflemeli çalgı gruplarının birbirlerine yakın oranlarda kullanıldığı hemen
göze çarpmaktadır. Çizgi film müziklerinin bestelenmesinde ve düzenlenmesinde
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daha çok senfonik orkestra düzeninin kullanılması bu durumun sebebi olarak
gösterilebilir. Bu sebeple yaylı ve üflemeli çalgıların büyük çoğunluğunu eser
içerisinde duymak mümkün olmaktadır. Temelde, davullar, trampet, cymbal ve
zilden oluĢan “Bateri” çizgi film müziklerin düzenlenmesinde en çok kullanılan çalgı
olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Yaylı çalgılardan “keman”, üflemeli çalgılardan ise “trompet, flüt ve
saksafon” parlak ses yapılarına sahip olmaları sebebiyle popüler müzik düzenindeki
çizgi film müziği orkestralarında da kullanılmaktadır. Bu nedenle içerisinde
bulundukları çalgı gruplarına göre daha fazla tercih edilen bir yapıya sahip
olduklarını söylemek mümkündür. Yine ağaç üflemeli çalgılardan biri olan flüt ve
picolo özel ses tınıları ve neĢeli karakterdeki ses yapılarıyla, çizgi film müziklerinde
en çok tercih edilen çalgıların baĢında gelmektedir.
Armonik

düzenlemesinde

ritm

çalgıları

bulunmayan

çizgi

film

müziklerindeki boĢluğun kontrbas, tuba vb. bas sesli çalgıların kullanımıyla
doldurulduğu görülmektedir.
Özellikle erkek izleyicileri hedef alan ve aksiyon içeren çizgi filmlerde
elektrogitar, basgitar, synthesizer ve bateri kullanımı ile daha sert karakterde bir
müzik tınısının elde edilmeye çalıĢıldığı da inceleme sonucunda elde edilen
bulgulardandır.
Yüksek oranda kullanılmamaları nedeniyle grafikte yer almamasına rağmen
basklarnet ve kontrfagot, bağlamanın yanında adını saymadığımız daha birçok müzik
aletinin de çizgi film müziklerinde az da olsa kullanıldığını belirtmekte yarar vardır.
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Grafik 12 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde Vokal
(Ġnsan Sesi) Kullanımına Göre Dağılımı.
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Çizgi film müziklerinde “söz” öğesinin kullanımı, izler kitleye çizgi filmin
konusu ve karakterleri hakkında bilgi verilmeyi amaçlar nitelikte olup, daha çok
betimleyici bir özellikte olmaktadır. Bu sebeple çizgi film müziklerinde söz öğesi,
hedeflenen izler kitleye ve çizgi filmin genel karakteristik özelliklerine göre farklı
tınısal özelliklerdeki seslerinin solo ya da koro olarak kullanılması yoluyla
sağlanmaktadır.
Çizgi film müziklerinde söz öğesi en çok seslerinin “karma koro” biçiminde
kullanımı ile gerçekleĢtirilmektedir. Grafik 12 incelendiğinde, örneklem grubuna ait
çizgi film müziklerinde %32 oranında kullanıldığı görülen “karma koro” sesini % 20
ile erkek sesi ve % 14 ile kadın sesi kullanımı takip etmektedir.
Çizgi filmlerin ileri yaĢlara hitabeden birkaç örneğinde ise, kadın-erkek düeti
kullanıldığı görülmektedir. Düet, özellikle “Alladdin” isimli çizgi film ve benzeri iki
cins arasındaki ask ve sevgiyi konu alan çizgi filmlerde, kadın ve erkek karakterlerin
film müziğini birlikte seslendirdikleri ve birbirlerine olan his ve duygularını
aktardıkları durumlarda kullanılmaktadır.
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Çizgi filmlerde çocuk sesinin kullanılması ise, daha çok küçük yaĢtaki
izleyicileri hedef alan çizgi filmlerde tercih edilmektedir. Küçük yaĢtaki izleyiciler
için hazırlanan çizgi filmlerdeki karakterlerin, daha çok küçük yaĢlardaki bireyleri
canlandırması bu durumun oluĢmasında son derece etkili bir rol oynamaktadır.
AraĢtırmada, sözsüz (enstrümantal) müzik kullanımının tercih edildiği çizgi
filmlerin oranı ise % 26 olarak belirlenmiĢtir. Daha çok çizgi film içerisindeki
karakterlerin birbirleri ile diyaloglarının bulunmadığı ve karĢılıklı konuĢmaların
yerini jest ve mimiklerin sağladığı “Tom ve Jerry” ve “Pembe Panter” benzeri çizgi
filmler sözsüz çizgi filmlere birer örnek olarak gösterilebilir.
Bunun yanında, söz öğesinin kullanılmadığı bir diğer çizgi film çeĢidini de,
çizgi film sanayinin teknik yetersizlikler sebebiyle henüz endüstrileĢmediği ve
geliĢmediği yıllarda yapımı gerçekleĢtirilen çizgi filmler oluĢturmaktadır. Bu çizgi
filmlerde adeta klasik haline gelmiĢ olan enstrümantal müzik kullanımı,
günümüzdeki örmekleriyle de devam etmektedir.

Grafik 13 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Filmlerin Hedefledikleri DüĢünülen YaĢ
Gruplarına Göre Dağılımı.
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Grafik 13 de örneklem grubunu oluĢturan çizgi filmler, senaryoları, konu
içerikleri, karakter yapıları vb. birçok yönleri ile hedefledikleri düĢünülen yaĢ
gruplarına göre sınıflandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu sebeple, öncelikle bireylerin yaĢ

72

gruplarının neye göre belirlendiğinin belirtilmesi ihtiyacı gerekli görülmüĢtür.
Koç, bu konuda Ģu ifadeleri kullanmaktadır: Birey, çocukluğundan yaĢlılığına
kadar geliĢen yaĢam çizgisi üzerinde birbirinden farklı geliĢim dönemlerinden geçer
ve bu dönemler içerisinde birbiriyle aynı olmayan fizyolojik ve psikolojik bazı
özellikler gösterir. Bu bağlamda yaĢam çizgisini dikkate alarak bireyin hayatını genel
hatlarıyla; çocukluk, ergenlik/gençlik, yetiĢkinlik ve yaĢlılık gibi ana geliĢim
dönemlerine ayırarak incelemek mümkündür. (Koç, 2004: 1)
Bu bağlamda, bireyin geliĢim dönemlerini aĢağıdaki gibi sınıflandırmak
mümkündür.
Çocukluk ve Okul Çağı Dönemi: 1-6 yaĢ arası dönemdir. KonuĢmayı, yemek
yemeyi, giyinip soyunmayı ve arkadaĢlarıyla oynamayı öğrenir. Cinsiyetinin
farkındadır. Kendi cinsleriyle oynamayı tercih eder, iyiyi ve kötüyü ayırt etmeyi
öğrenir.
Ergenlik Dönemi: Vücudun büyüme ve geliĢmesi hız kazanır. EĢey organları
geliĢir. Üreme hücreleri oluĢturur. Ruhsal değiĢimler gözlenir. Ergenlik dönemi
kızlarda 9-12 yaĢlarında erkeklerde 10-14 yaĢları arasında baĢlar.
YetiĢkinlik Dönemi: Meslek seçimi ve evliliğin olduğu dönemdir. ArkadaĢ ve
akrabalarla bir arada olmaktan ve onlarla paylaĢmaktan mutluluk duyar.
Yukarda belirtilen nitelikler dikkate alınarak oluĢturulan grafik 13,
incelendiğinde çizgi filmlerin % 54 oranı ile daha çok çocuk yaĢtaki bireyleri hedef
aldığı açıkça görülmektedir. Bunun yanında tüm izleyici kitlelerini hedef alan çizgi
filmlerinde sayısı az değildir. Bu oran % 32 olarak belirlenmiĢtir. Bu gruba giren
çizgi filmlerin tüm aile bireyleri tarafından ilgiyle izlenebilecek konu ve diğer
içeriklere sahip olduğunu söylemek mümkündür.
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Birde daha çok genç(ergen) yaĢlardaki izleyicileri hedef alan çizgi filmler
(Resim 13) bulunmaktadır. Bu çizgi filmler konu olarak daha çok karĢı cinslerin
birbirlerine olan ilgilerinden ve bu durum sonucunda geliĢen psikolojik sorunlardan
bahseder bir yapıdadır.

Resim 13

“Alaaddin” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Yukarda bahsedilen çizgi filmleri müziksel yapıları da daha çok ve hitap
ettikleri düĢünülen izler kitlelerin istekleri doğrultusunda gerçekleĢtirilmektedir. Bu
açıdan kullanılan besteleme yöntemi, çalgı yapısı, seslendirme teknikleri vb. birçok
özellik çizgi filmlerin izler kitleleri doğrultusunda değiĢim göstermektedir.
Grafik14 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Filmlerin Hedefledikleri DüĢünülen Cinsiyet
Gruplarına Göre Dağılımı.
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Grafik 14‟de örneklem grubunu oluĢturan çizgi filmler, senaryolarının ana
teması, konu içerikleri, karakter yapıları vb. birçok yönleri ile hitabetlikleri
düĢünülen cinslere göre sınıflandırılmaya çalıĢılmıĢtır.
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Grafik 14 incelendiğinde, çizgi filmlerin erkek ya da kız bireylere yönelik
olmaktan çok %68 oranıyla ortak izlenilebilir olmaları düĢünülerek tasarlandıkları
açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, özellikle kız izleyicileri ve erkek izleyicileri
hedef alan çizgi filmlerinde yaklaĢık % 15 oranında olması dikkatlerden kaçmaması
gerekli bir durumdur. Çizgi filmlerde kullanılan müziklerin de bu durumu dikkate
alarak hazırlandığını söylemek mümkündür.
Özellikle “erkek” izleyicilere hitabeden çizgi filmler ile özellikle “kız”
izleyicilere hitabeden çizgi film müzikleri arasında besteleme yöntemleri, düzenleme
teknikleri ve çalgılama biçimleri bakımından bariz farklar bulunmaktadır.
Grafik 15 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Bestelenme Yöntemlerine Göre Dağılımı.
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Örneklem grubunu oluĢturan çizgi film müziklerinin ana tema ezgilerinin
besteleme yöntemlerine göre dağılımının yer aldığı grafik 15 incelendiğinde, bir
birlerine yakın oranlarda iki değer olduğu görülecektir.
Sabit figür ve motif kullanımının birkaç puan daha fazla olduğu grafikte,
biçimsel anlamda bestelenmiĢ eserlerinde yaklaĢık % 48 oranında olması bu iki
besteleme biçiminin de dengeli olarak kullanıldığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
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Grafik 16 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde Farklı
Çalgılama Yöntemi Kullanılma Durumlarına Göre Dağılımı.
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Bir müzik eserinin, ana tema melodisinde değiĢikliğe gidilmeden sadece
düzenleme (aranje) ve kullanılan çalgılarda değiĢiklik yapılmasına yönelik bu
yaklaĢıma “farklı çalgılama” adı verilmektedir. Grafik 16 incelendiğinde, çizgi film
müziklerinin ana tema ezgilerinde farklı çalgılama yöntemine sık sık baĢvurulduğu
görülecektir.
Daha çok yeni yayın dönemlerinde (sezon) izleyicilerin monotonluktan
kurtulmasının sağlanması ve çizgi filmle yeni bir enerji sağlaması bakımından çizgi
film müziklerine uygulanan bu teknik, beraberinde yeni bir yorum ve tarz getirmesi
bakımından da önemlidir.
Bu tekniğin uygulandığı çizgi film müziklerinde ana tema melodisi üzerinde
değiĢikliğe gidilmezken, daha çok çalgı ve stil (tarz) üzerinde durularak, çizgi film
ana tema müziğine yeni bir bakıĢ açısı getirildiğini söylemek mümkündür.
Ana tema ezgilerinde bu tekniğin kullanıldığı çizgi film sayısı oldukça
fazladır. Daha çok uzun yıllar yayında olan çizgi filmler bu tekniğe baĢvurmak
yoluyla ana tema ezgisinde yaĢanan monotonluğu aĢmaya çalıĢmaktadır.
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Grafik 17 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinde Ana Tema Ezgisi DıĢında
ġarkı ya da Ses Efekti Kullanılma Durumlarına Göre Dağılımı
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Çizgi film sahnelerinde gerçekleĢen olayların izleyici üzerinde gerçeklik
hissinin oluĢmasında efekt(etkileme) seslerinin önemi büyüktür. Efekt sesleri, rüzgar,
gök gürültüsü, yağmur gibi doğa olayları olabileceği gibi kapı kapanması, cam
kırılması ya da ayak sesleri gibi anlık olaylara iliĢkin kullanılan seslerinde efekt
olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Müziğin efekt sesi olarak kullanıldığı çizgi filmlerde oldukça çok sayıdadır.
Çizgi film karakterinin merdivenin basamağına her basıĢında senkronize bir piyano
tuĢu sesinin kullanılması ya da her adım atıĢında bir çalgı sesinin buna eĢlik etmesini
bu duruma örnek olarak göstermek mümkündür.
Grafik 17 incelendiğinde, doğal ve yapay efekt seslerinin tüm çizgi filmlerde
kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, efekt seslerinin film içerisinde ne derece
önemli olduğunun anlaĢılmasında son derece önemlidir.

77

Grafik 18 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Jeneriklerinde (BaĢlangıçBitiĢ) Ana Tema Ezgisi Kullanılma Durumlarına Göre Dağılımı.
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Çizgi film ana tema ezgisi bir anlamda çizgi filmin tanıtım müziği
durumundadır. Bu sebeple araĢtırma kapsamında grafik 18‟de incelenen çizgi
filmlerin büyük bölümünde yeni bir jenerik müziği bestelemek yerine ana tema
ezgisi baĢlangıç ve bitiĢ jenerik müziği olarak kullanılmıĢtır.
Bu durumun ekonomik yönden daha cazip olmasının yanı sıra, seyircinin tek
bir melodiye odaklanmasını sağlayarak bellekte kalıcılığı arttırmayı da hedeflediği
düĢünülebilir. Buna rağmen, incelenen çizgi film müziklerinin % 8 oranında
jeneriklerde kullanılmadığı da görülmektedir. Bu tür çizgi filmlerde, jenerikler için
ayrı besteler kullanılmaktadır.
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Grafik 19 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerindeki Söz
Öğesinin Eğitici Özelliğe Sahip Olma Durumuna Göre Dağılımı.
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Örneklem grubunu oluĢturan çizgi filmlerin ana tema ezgilerindeki söz
öğesinin eğitici bir özelliğe sahip olup olmadığına yönelik bilgiler içeren grafik 19
incelendiğinde, çizgi film müziklerinin ana tema ezgilerinde kullanılan söz öğesinin
eğitici olmadığı sonucuna varılmaktadır. Özellikle eğitici bir özelliğe sahip olması
amacıyla hazırlanan çizgi film ve çizgi film müziklerinin dıĢında ana tema ezgisinde
kullanılan söz öğesinin, daha çok çizgi filmin konu ve karakterlerinden bahseden ve
çizgi film hakkında izleyiciyi bilgilendiren bir yapıda olduğu görülmektedir.
Günümüzde popüler kültürün en önemli araçlarından biri olan medya ve
iletiĢim sektörü, çizgi film ve çizgi film müziği alanında gerçekleĢtirilen yapımlarda
eğlendirici olma özelliğini, eğitici olma özelliğinden daha öncelikli olarak
görmektedir. Bu sebeple özellikle eğitici olma özelliğinden yola çıkarak
hazırlanmayan çizgi film ve çizgi film müziklerinin öncelikli hedefi izleyiciyi
eğlendirerek onun güzel zaman geçirmesinde yardımcı olmaktır.
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Grafik 20 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerindeki
Sözlü Bölümlerin Orijinal Dillerine Göre Dağılımı.
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Grafik 20 incelendiğinde, çizgi film ve dolayısıyla çizgi film müziği alanında
söz sahibi olan ülkeler açıkça görülmektedir. Resmi dil olarak Ġngilizcenin
kullanıldığı Amerika BirleĢik Devletleri ve Japoncanın kullanıldığı Japonya‟nın söz
sahibi olduğu çizgi film yapımı, Avrupa devletlerinin bir bölümünde küçük bir
oranda ürün vermiĢ olsa da bu iki devlete kıyasla yeterince geliĢme gösterememiĢtir.
Özellikle Amerika ve kısmen Japonya bu sanatı bir endüstriye dönüĢtürmek yoluyla
çizgi film sektörünü yönetmeyi baĢarmıĢlardır.
Kendi kültürleri ve düĢünce tarzlarını kullanarak gerçekleĢtirdikleri çizgi
filmleri diğer ülkelere pazarlayan sektör devleri, bu yolla sosyo-kültürel yönüyle
önem taĢıyan yaĢam tarzlarını da diğer ülkelerin vatandaĢlarına empoze
edebilmektedir. Çizgi filmin yapımında kullanılan kendi kültürlerine ait görsel
öğelerin yanı sıra, konuĢma dili ve çizgi film müziği de kültür aktarımında büyük rol
oynamaktadır.
Grafikte % 5 olarak görülen çizgi film müziklerinde Türkçe kullanımı
ülkemizin bu konudaki baĢarısından değil, örneklem grubunun seçiminde ülkemizde
yapımı gerçekleĢtirilen çizgi film ve çizgi film müziklerine % 5 oranında yer
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verilmesinden kaynaklanmaktadır. Belirtilen husus, ülkemizde az sayıdaki çizgi film
atölyesinde yapımı gerçekleĢtirilen çizgi filmleri kesinlikle önemsiz saymak değil,
ülkemizde gerçekleĢtirilen çizgi filmlerin sayı ve nitelik bakımından daha ileri bir
seviyede olmasını arzu etmekten ileri gelmektedir.

Grafik 21 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde Ġfade
Edilmek Ġstenen Duygu Yoğunluklarına Göre Dağılımı
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Örneklem grubunu oluĢturan çizgi film müziği ana tema ezgilerinin ifade
etmek istedikleri duygu yoğunluklarına göre sıralandığı grafik 21 incelendiğinde,
çizgi film müziklerinde ifade edilmek istenen iki önemli duygunun ön plana çıktığı
görülmektedir. Bunlardan biri % 48 ile “Sevinç ve NeĢe” diğeri ise % 32 ile aksiyon
duygusudur.
Çizgi filmleri genel olarak diğer filmlerden ayıran en önemli özelliklerin
baĢında daha çok çocuklara yönelik olmaları sebebiyle eğlendirici bir içeriğe sahip
olmaları gelmektedir. Bu sebeple çizgi film müziklerinde neĢeli karakterlerin
kullanılması son derece doğal bir durumdur. Bununla beraber, özellikle erkek
çocuklarına yönelik olarak hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerin daha çok konuları
ile bağlantılı olarak aksiyon duygusunu taĢıdığı da görülmektedir.
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Grafik 22 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerindeki
Sözlerin Yabancı Dillere Çevrilmesi Durumlarına Göre Dağılımı
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Grafik 22 incelendiğinde, örneklem grubunu meydana getiren çizgi film
müziği ana tema ezgilerindeki söz öğesinin büyük oranda yabancı dillere çevrildiği
görülmektedir. Özellikle büyük bölümü sektörün önde gelen ülkelerinin resmi dilleri
olan Ġngilizce ve Japonca kullanılarak gerçekleĢtirilen çizgi filmler, melodileri
değiĢtirilmeden

yakın

anlam

taĢıyan

sözler

kullanılarak

yabancı

dillerde

düzenlenmektedir.
Grafik 23 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Kullanıldıkları Filme Özgün Olma Durumlarına Göre Dağılımı
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Grafik 23 incelendiğinde, örneklem grubunu oluĢturan çizgi film müziği ana
tema

ezgilerinin

%

88

oranında
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filme

özgün

oldukları
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gözlemlenmektedir. Bu durum özellikle çizgi film sanatının bir endüstri ürünü olarak
görüldüğü ülkelerde daha büyük bir önem kazanmıĢtır. Çizgi film endüstrisinin önde
gelen ülkelerden biri olan, Amerika‟da gerçekleĢtirilen çizgi filmlerde film müziği
üzerinde önemle durulmakta ve bu çalıĢmanın alanında uzman kiĢiler tarafından
yapılmasına dikkat edilmektedir.
Çizgi film sanayisi geliĢmiĢ ülkelerde gerçekleĢtirilen çizgi filmlere ait film
müzikleri, alanında uzmanlaĢmıĢ bestecilerin çizgi filmlerin konu, içerik ve hedef
aldığı izleyici kitlesi gibi özelliklerini düĢünerek bestelediği özgün eserlerin senfonik
orkestralar tarafından yorumlanmasıyla oluĢturulmaktadır.
Çizgi film sektörünün henüz geliĢimini tamamlayamadığı ülkelerde ise durum
çok farklıdır. Ekonomik yönden yetersiz bütçeler ve kısıtlı teknik ekipmanlarla
gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan projeler rekabet gücü vasatı aĢmayan çalıĢmaların ortaya
çıkmasına sebep olmaktadır. Bu noktada ilk akla gelen ekonomik tedbirlerden biri
de, çizgi filmde özgün müzik kullanımı yerine daha önceden ve farklı amaçlar için
bestelenmiĢ eserlerin film müziği olarak kullanılması olmaktadır. Çünkü özgün film
müziği, besteleri ve seslendirmesi ile oldukça maliyetli olmaktadır. Bu nedenle
yapımcı ve yönetmenler tarafından istense de ekonomik ve diğer yetersizlikler özgün
çizgi film müziklerinin kullanılamamasına sebep olmaktadır.
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Grafik 24 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Anonim Olma Durumlarına Göre Dağılımı
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Grafik 24 incelendiğinde, örneklem grubunu meydana getiren çizgi film
müziği ana tema ezgilerinin, büyük oranda bestecisi bilinen eserlerden oluĢturulduğu
açıkça

görülmektedir.

Çizgi

filmin

tanıtımında

ve

izleyiciler

tarafından

beğenilmesinde büyük önem taĢıyan çizgi film müziklerinin, özgün olması çizgi
filmin baĢarısı yönü ile de çok büyük bir önem taĢımaktadır. Bu nedenle, araĢtırma
kapsamında incelenen çizgi film müziklerinin büyük bölümünüm özgün ana tema
ezgileri kullanılarak oluĢturuldukları dikkatlerden kaçmamalıdır.
Çizgi film müziği ana tema ezgilerinde anonim eserlerin kullanıldığı çizgi
filmlerin ise daha çok ekonomik yetersizlikler sebebiyle bütçeleri kısıtlı çizgi filmler
olduğu düĢünülmektedir. Bu alanda kullanılan anonim eserler daha çok, ülkemizdeki
gibi bestelediği eserleri notaya alamayan bestecilerin olduğu ve çizgi film müziği
sektörünün

henüz

gerekli

geliĢim

sürecini

tamamlayamadığı

durumlarda

görülmektedir.
Müzik sanatının yeterli geliĢimi sergilediği ve eserlerin yazılı hale
dönüĢtürülebildiği toplumlarda anonim eserlerin yerini bestecisi bilinen ve kayıt
altında bulunan eserlerin alacağı bir gerçektir.
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Grafik 25 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Yapıldığı Ülkenin SosyoKültürel Özelliklerini ( Tarihi, Coğrafi, Kültürel, vb.) Sergileme Durumlarına Göre Dağılımı

60

30

10

Evet

Hayır

Kısmen

Televizyon, söze ve görüntüye dayalı sunumu ile çok etkili bir iletiĢim
aracıdır (Anık, 2000; 61). Bu sebeple, toplumsal mesajları ve sosyo-kültürel
özellikleri daha sonraki kuĢaklara ya da diğer kültürlere aktarabilme yönü ile oldukça
etkilidir. Televizyonu bir araç olarak kullanan çizgi filmler ise, hayal dünyasının
adeta gerçeğe dönüĢtüğü büyülü yapısıyla etkili olmuĢtur. Bunlardan yola çıkarak,
çizgi film yapımcıları kültürel öğelerin sonraki kuĢaklara aktarılmasında son derece
önemli bir misyon üstlendiklerini söylemek mümkündür. Özellikle küçük yaĢlardaki
izleyicileri hedef alan çizgi filmler onların taze zihinlerinde kalıcı izler bırakabilecek
güçtedir.
Grafik 25 incelendiğinde, çizgi filmlerin %90 oranında sosyo-kültürel öğeler
içerdiği açıkça görülmektedir. Çizgi filmlerde, tarihi, coğrafi ve kültürel birçok imge
ve mesaj izleyiciye görsel ve iĢitsel yollarla aktarılabilmektedir. Çizgi filmlerdeki
karakterlerin sosyal yaĢam biçimleri, kültürel ve sanatsal değer yargıları ve hatta
alıĢkanlıkları dahi izleyiciler üzerinde sosyal ve psikolojik etkiler yaratabilecek
güçtedir. Örneğin “Luky Luck (Red Kit)” çizgi filmi izleyicilerine vahĢi batı yaĢam
biçimini ve sosyo-kültürel özelliklerini yaĢatmakta ve bu sayede kültür aktarımının
bir parçası olmaktadır. Anadolu‟nun herhangi bir kasabasında yaĢayan çocuklar
“Keloğlan, Nasrettin Hoca ya da Dede Korkut” gibi kendi kültürümüze ait
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kahramanların adını duymadan önce “Red Kit” ile tanıĢmakta ve onu beklide kendine
model almaktadır. Çizgi film bu ve buna benzer birçok yönü ile kültür aktarımında
etkili ve iĢlevsel bir iletiĢim aracıdır.

3.2. ÇĠZGĠ FĠLM MÜZĠKLERĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠNĠN
KARġILAġTIRMALI OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Grafik 26 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde
Kullanılan Metronom Hızlarına Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı.

Sadece Kız İzleyici Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmler
Sadece Erkek İzleyici Kitlesini Hedef Alan Filmler
Her İki İzleyici Kitlesini de Hedef Alan Çizgi Filmler
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Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen cinsiyet ile çizgi film müziğinde
kullanılan hız basamağı arasında bir bağlantı olup olmadığının % frekans değerleri
ile ifade edildiği grafik 26 incelendiğinde, “andante (yavaĢ)” hız basamağının daha
çok kız izleyicileri hedef aldığı düĢünülen çizgi filmlerde kullanıldığı, “allegro
(hızlı)” hız basamağının ise erkek izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi
filmlerde daha fazla kullanıldığı görülmektedir.
Kız izleyicilere yönelik hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerde, andante ve
allegro hız basamaklarının tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden biri kız
izleyicilerin erkek izleyicilere göre daha duygusal bir yapıya sahip olmalarıdır. Bu
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durum, beraberinde daha duygusal ve dolayısıyla daha düĢük metronom hızında
eserlerin kullanılma durumunu getirmektedir.
Bunun yanında kız izleyicilere yönelik allegro hız basamağında eserlerinde
yüksek bir oranda olduğunu ve bunların sevinç ve neĢe çağrıĢımı yaptığını da
unutmamak gerekmektedir.
Erkek izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi film müziklerinde allegro
hız basamağındaki müzik eserlerinin kullanılmasının sebebi olarak aksiyon
sahnelerinin fazla olmasının gösterilmesi mümkündür. Aksiyon ve Ģiddet içerikli
sahneler, beraberinde daha fazla hareket ve dolayısıyla hız getirmektedir. Çizgi film
içerisindeki hız ve enerjinin, çizgi filmin müziğine yansıması da son derece doğal bir
durumdur. Görsel olarak aksiyon ve hız içeren “Sonic The Hedgehog” (Resim14)
çizgi filmi bu duruma güzel bir örnektir.

Resim 14

“Sonic The Hedgehog” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Her iki cinsin ortak olarak izleyebileceği çizgi film müziklerinde ise daha çok
“Moderato (orta)” hız basamağında yazılmıĢ eserlerin kullanıldığı görülmektedir.
Çizgi film müziklerinde “Presto (çok hızlı)” hız basamağında bestelenmiĢ eser sayısı
oldukça düĢüktür.
Grafik 27 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde
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Kullanılan Stillere(Tarzlara) Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı.

Sadece Kız İzleyicilere Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmler
Sadece Erkek İzleyici Kitlesini Hedef Alan Filmler
Her İki izleyici Kitlesini de Hedef Alan Çizgi Filmler
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Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen cinsiyet ile çizgi film müziklerinin ana
tema ezgilerinde kullanılan “Stil (Tarz)” arasında bir bağlantı olup olmadığının ifade
edilmesinin amaçlandığı grafik 27 incelendiğinde, iki önemli noktanın dikkat çekici
olduğu görülmektedir. Bunlar; kız izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi film
müziklerinin büyük oranda” Klasik Müzik” ve “Popüler Müzik” tarzında olması,
erkek izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi film müziklerinin ise daha çok
“Rock Müzik” tarzında olmasıdır.
“Kız izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi film müziklerinin genellikle
bu iki tarzda olmasının sebebi, klasik ve popüler müziğin birçok öğesiyle daha
duygusal bir yapıya sahip olması, erkek izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi
film müziklerinde daha çok “Rock” Müziğin tercih edilmesinin sebebinin ise, gerek
çalgıları, gerekse yorumlanması itibariyle “Rock” müziğin “Klasik” ve “Popüler”
müziğe oranla daha sert bir karakterde olmasıdır.

88

Resim 15

“Pembe Panter” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Caz ve etnik müziklerde çizgi film müziklerinde kullanım oranları itibariyle
oldukça etkili bir konumdadır. Özellikle etnik müzikler, çizgi film müziklerinde
kültürel öğelerin vurgulanmasına da imkân tanımaktadır.
Caz müzik, içerik ve yapısal öğeleri bakımında Amerikan ve özellikle Afrika
yerlilerinin Amerika‟daki yaĢam mücadelelerine mal olmuĢ bir müziktir. Kendine
has armonik yapısı ve yorumlama özellikleriyle tüm dünyada tanınmaktadır. “Pembe
Panter” (Resim 15) çizgi film müziği, caz müziğin küçük yaĢtaki çocukların
belleklerinde yer etmesinde önemli bir yere sahiptir. Söz ve konuĢma öğelerinin
olmadığı “Pembe Panter” çizgi filminde kullanılan film müziği, bazı yönleriyle çizgi
filmin dahi önüne geçmiĢtir.
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Grafik 28 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde Ġfade
Edilmek Ġstenen Duygu Yoğunluklarına Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı

Sadece Kız İzleyici Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmlerde
Sadece Erkek İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
Her İki İzleyici Kitlesini de Hedef Alan Çizgi Filmlerde
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Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen cinsiyet grubu ile çizgi film
müziklerinin ana tema ezgilerinde kullanılan “Duygu Yoğunluğu” arasında bir
bağlantı olup olmadığının ifade edilmesinin amaçlandığı grafik 28 incelendiğinde,
Çizgi film müziklerinde vurgulanmak istenen iki önemli duygu yoğunluğunun ön
plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; “Sevinç ve NeĢe” ve “Aksiyon” duygularıdır.
Kız izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi film ana tema melodilerinin
sevinç ve neĢe veren bir yapıda olduğunu görülmektedir. Bu durum, kız izleyicilere
yönelik çizgi filmlerin daha çok sevinç, mutluluk gibi duygular üzerine
yoğunlaĢtığını ortaya koymaktadır.
Buna karĢın erkek izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi filmlerde ise
aksiyon duygusu içeren müziklerin % 60 oranında kullanıldığı görülmektedir. Erkek
izleyicilere yönelik hazırlanan çizgi filmleri daha hareketli konu ve karakter
özelliklerine sahip olması beraberinde bu durumu getirmektedir.
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Bu sebeple erkek izleyicilere yönelik hazırlanan çizgi film müziklerinde
aksiyon duygusu içeren film müzikleri daha fazla kullanılmaktadır.
Her iki cinse yönelik olarak hazırlandığı düĢünülen çizgi film müziklerinde
rastlanan genel duygu yoğunluğu hissinin ise, çizgi filmin temel amaçlarından biri
olan eğlendirmek üzerine kurulu hikâyeleri destekler nitelikte sevinç ve neĢe ve ve
bir miktar aksiyon içerikli olduğu görülmektedir.
Grafik 28 incelendiğinde, üzüntü, endiĢe ve korku hislerine yönelik duygular
içeren müziklerin çizgi filmlerde oldukça düĢük bir oranda kullanıldığı
görülmektedir.
Grafik 29 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin Form
Yapılarına Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı.

Sadece Çocuk İzleyici Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmlerde
Çocuk ve Genç İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
Yetişkin İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
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Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen yaĢ grubu ile çizgi film müziklerinin
ana tema ezgilerindeki “Form Yapıları” arasında bir bağlantı olup olmadığının ifade
edilmeye çalıĢıldığı grafik 29 incelendiğinde, çizgi film müziklerinin genel olarak iki
ve üç bölmeli Ģarkı formundaki eserlerden oluĢtuğunu söylemek mümkündür.
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Ġki bölmeli Ģarkı formunun daha çok sadece çocuk izleyicilere yönelik olduğu
düĢünülen çizgi film müziklerinde olmak Ģartıyla tüm yaĢ gruplarında kullanıldığı
görülmektedir.
Üç bölmeli Ģarkı formu ise, ağırlıklı olarak yetiĢkinlere yönelik olarak
hazırlandığı düĢünülen çizgi film müziklerinde kullanılmaktadır.
Tek bölmeli Ģarkı formunun kısa ve akılda kalıcı olması çok küçük yaĢlardaki
çizgi film izleyicilerine yönelik hazırlanan çizgi film müziklerinde kullanılması
durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bunu yanında, kısa ve tekrarlardan oluĢması bu
formun ileri yaĢlardaki çizgi film izleyicilerine yönelik olarak hazırlanan çizgi film
müziklerinde fazla tercih edilmemesine sebep olmaktadır.
Üç bölmeli Ģarkı formunun ise küçük yaĢtaki izleyicilerin belleklerinde çizgi
film müziğinin kalıcılığını karmaĢık bir hale dönüĢtürerek zorlaĢtığı düĢünülebilir.
Bu sebeple üç bölmeli Ģarkı formunun daha çok genç ve yetiĢkin izleyicilere yönelik
hazırlanan çizgi filmlerde kullanıldığı söylenebilir. Bu nedenle, üç bölmeli Ģarkı
formu sadece çocuklara yönelik olduğu düĢünülen çizgi film müziklerinde çok düĢük
bir oranda kullanılmıĢtır.
Ġki bölmeli Ģarkı formunun, çocuklara yönelik çizgi film müziklerinde
kullanılması bakımından yeterli kısalıkta, genç ve yetiĢkinlere yönelik çizgi film
müziklerinde kullanılmak yönünden ise yeterli uzunlukta olduğunu söylemek
mümkündür.
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Grafik 30 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Tonal/Modal Yapılarına Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı.

Sadece Çocuk İzleyici Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmlerde
Çocuk ve Genç İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
Yetişkin İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
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Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen yaĢ grubu ile çizgi film müziği ana
tema ezgilerindeki “Tonal/Modal Yapıları” arasında bir bağlantı olup olmadığının
ifade edilmeye çalıĢıldığı grafik 30 incelendiğinde, “Majör” yapının en çok çocuk
izleyicilere yönelik olduğu düĢünülen çizgi filmlerde, “Makamsal” yapının ise en
çok yetiĢkinlere yönelik olduğu düĢünülen çizgi filmlerde kullanıldığı görülmektedir.
“Minör” yapı ise çoğunlukla çocuk ve genç izleyici kitlesini hedef aldığı
düĢünülen çizgi filmlerde kullanılmaktadır. “Politonal” ve “Atonal” yapı çizgi film
müziklerinde çok nadir bir kullanım durumunda olup tercih edilmemektedir.
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Grafik 31 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Hareket Ettiği Ses Aralıklarına Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı.

Sadece Çocuk İzleyici Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmlerde
Çocuk ve Genç İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
Yetişkin İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
55,6

50,6

34,6

33,3

40,1
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25,3
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11,1
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1,5-2 Oktav Arası

0

2,2

Daha Fazla

Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen yaĢ grubu ile çizgi film müziği ana
tema ezgilerinin hareket ettiği “Ses Aralıkları” arasında bir bağlantı olup olmadığının
ifade edilmeye çalıĢıldığı grafik 31 incelendiğinde, sadece çocuklara yönelik olduğu
düĢünülen çizgi filmlerin daha çok 1 oktav ses aralığı içerisinde hareket ettiği
görülmektedir. Bu durum, küçük yaĢtaki çocuklara yönelik hazırlanan çizgi film
müziklerinde daha yakın aralıkların ve daha küçük bir ses aralığı içerisinde hareket
eden melodilerin kullanıldığı düĢüncesini ortaya koymaktadır.
Daha geniĢ ses aralıklarında hareket eden çizgi film müziği ezgileri ise
özellikle yetiĢkinlere yönelik çizgi film müziklerinde kullanılmaktadır. Bu durum
melodilerde kullanılan ses aralıklarının genel olarak hedeflenen izleyici kitlesinin yaĢ
durumu dikkate alınarak hazırlandığını göstermektedir. Genel olarak tüm yaĢlardaki
izleyici kitleleri düĢünülerek hazırlanan çizgi film müziklerinde ise daha çok 1-1,5
oktav aralığında hareket eden melodiler tercih edilmektedir.
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Ses aralığı iki oktavdan daha fazla olan çizgi film müziği sayısı oldukça azdır.
Ġzleyici kitlesinin önemli bölümünü çocukların oluĢturduğu çizgi filmlerde kullanılan
melodiler genel olarak 1-1,5 oktav aralığında hareket etmektedir.
Grafik 32 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Sürelere (Saniye) Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı

Sadece Çocuk İzleyici Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmlerde
Çocuk ve Genç İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
Yetişkin İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
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Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen yaĢ grubu ile çizgi film müziği ana
tema ezgilerinin “Süre Uzunlukları” arasında bir bağlantı olup olmadığının ifade
edilmeye çalıĢıldığı grafik 32 incelendiğinde, Sadece Çocuklara yönelik olarak
hazırlanan çizgi filmlere ait çizgi film müziklerinin kısa sürelerde, genç ve
yetiĢkinlere yönelik hazırlanan çizgi filmlere ait çizgi film müziği sürelerinin ise
daha uzun sürelerde hazırlandığı açıkça görülmektedir.
Ana tema ezgi süresi, “16-30 saniye” arasında olan çizgi film müziklerinin
büyük oranda sadece çocuk izleyicilere yönelik çizgi filmlerden oluĢması, ana tema
süresi “91 saniye ve daha fazla” olan çizgi film müziklerinin ise büyük oranda
yetiĢkinlere yönelik olarak hazırlanan çizgi filmlerden meydana gelmesi üzerinde
durulması gereken bir durumdur.
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Bu durum, çizgi filmin hedef aldığı izleyici kitlesinin yaĢı ile ana tema
ezgisinin

süresi

arasında

paralel

yönde

bir

bağlantı

oluĢtuğu

sonucunu

doğurmaktadır. Hedeflenen izleyici kitlesinin yaĢ durumunda meydana gelen artıĢın,
çizgi filmde kullanılan ana tema ezgisinin süresinde de paralel yönde bir artıĢ
meydana getirdiğini söylemek mümkündür.

Grafik 33 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Bestelenme Yöntemlerine Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı

Sadece Çocuk İzleyici Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmlerde
Çocuk ve Genç İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
Yetişkin İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
69,3

66,7

33,3

62,9

37,1

Sabit Figür ve Motifler Kullanılmıştır.

30,7

Biçimsel Anlamda Şarkı Formundadır

Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen yaĢ grubu ile çizgi film müziklerinin
ana tema ezgilerinin “Besteleme Yöntemleri” arasında bir bağlantı olup olmadığının
ifade edilmeye çalıĢıldığı grafik 33 incelendiğinde, küçük yaĢlardaki izleyicilere
yönelik olarak hazırlanan çizgi filmlerin ana tema ezgilerinde “Sabit Figür ve
Motiflerin Kullanıldığı” besteleme yönteminin tercih edildiği görülmektedir. Bu
besteleme yönteminde, bellekte kalıcılığı kolaylaĢtırmaya yönelik sık motif ve ezgi
tekrarları kullanılmakta ve bu sayede çocuk çizgi filmin ana tema ezgisini kolayca
ezberlenebilmektedir.
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YetiĢkin izleyicilere yönelik olarak hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerin ana
tema ezgilerinin bestelenmesinde ise Tekrarların fazla kullanılmadığı daha çok
ezginin biçimsel anlamda bir Ģarkı formu gibi düĢünüldüğü bir besteleme yöntemi
kullanılmaktadır. Bu yöntemde, motif ve ezgi tekrarlarını fazla kullanmaması
sebebiyle çizgi film müzikleri genç ve yetiĢkin izleyiciler tarafından sıkıcı ve
monoton bulunmamaktadır.
Grafik 34 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde Ġfade
Edilmek Ġstenen “Duygu Yoğunluklarına Göre” KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı

Sadece Çocuk İzleyici Kitlesini Hadef Alan Çizgi Filmlerde
Çocuk ve Genç İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
Yetişkin İzleyici Kitlesini Hedef Alan Çizgi Filmlerde
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Çizgi filmlerin hedef aldığı düĢünülen yaĢ grubu ile çizgi film müziği ana
tema ezgilerinde kullanılan “Duygu Yoğunluğu” arasında bir bağlantı olup
olmadığının ifade edilmesinin amaçlandığı grafik 34 incelendiğinde, çocuklara
yönelik olarak hazırlandığı düĢünülen çizgi film ana tema ezgilerinde, daha çok
“Sevinç ve NeĢe” duygu yoğunluğunu ifade eden müziklerin kullanıldığı
görülmektedir. Bunun yanında, Çocuk ve özellikle gençlere yönelik olarak
hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerde kullanılan çizgi film ana tema ezgilerinde
daha çok “Aksiyon” duygu yoğunluğu içeren müziklerin tercih edildiği
görülmektedir.
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Küçük yaĢtaki izleyicilere yönelik olarak hazırlandığı düĢünülen çizgi
filmlerin ana tema ezgilerinde “Üzüntü” ve EndiĢe” duygularını çağrıĢtıran ana tema
ezgilerinin kullanılmaması da dikkatlerden kaçmamalıdır.
Bu grafikte ifade edildiği düĢünülen en temek düĢünce, “Küçük yaĢtaki
izleyicilere yönelik çizgi filmlerin ana tema ezgilerinde vurgulanmak istenen temel
duygu yoğunluğunun “Sevinç ve NeĢe”, genç ve yetiĢkinler yönelik olarak
hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerin ana tema ezgilerinde vurgulanmak istenen
temel düĢünce yoğunluğunun ise genelde “Aksiyon” içerikli olduğu yönündedir.

Grafik 35 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinde Söz
Öğesi Kullanılma Durumlarına Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı.

Yapımı Yurt Dışında Gerçekleştirilmiş Çizgi Filmlerde
Yapımı Türkiye'de Gerçekleştirilmiş Çizgi Filmlerde
82,5

80

20

Ana Tema Ezgisinde Söz Öğesi
Kullanılmıştır

17,5

Ana Tema Öğesinde Söz Öğesi
Kullanılmamıştır

Yapımı Türkiye‟de gerçekleĢtirilen çizgi filmler ile yapımı yurt dıĢında
gerçekleĢtirilen çizgi filmlerin, ana tema ezgilerinde söz öğesinin kullanım
durumlarına göre karĢılaĢtırıldıkları Grafik 35 incelendiğinde, yapımı Türkiye‟de
gerçekleĢtirilen çizgi filmlerin ana tema ezgilerinin % 20 oranında sözlü bölüm
içermesine rağmen % 80 oranında enstrümantal bir özelliğe sahip oldukları
görülmektedir. Bu oran, yapımı yurt dıĢında gerçekleĢtirilen çizgi filmlerde % 82,5
oranında sözlü bölüm içeren ve % 17,5 oranında ise enstrümantal bir yapıda
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Ģeklindedir. % 17,5 oranındaki enstrümantal bölümün büyük bölümü ise çizgi film
sektörünün geliĢmeye baĢladığı yıllarda gerçekleĢtirilen ve daha sonra klasik halini
aldığı için seslendirilmeyen çizgi filmlerden oluĢmaktadır. Yapımı son yıllarda
gerçekleĢtirilen yabancı menĢeyli çizgi filmleri büyük bir bölümünde ana tema
ezgisinin sözlü ve Ģarkı formunda olduğu görülmektedir.
Ülkemizde bu durumun aksi yönde olmasının birçok nedeni bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi ise, ekonomik yetersizlikler sebebiyle çizgi filmler için özgün
eserler bestelenememesi ve bunun yerine önceden farklı amaçlar için hazırlanmıĢ
bestelerin seçilmesidir. Bu durumun sosyo-kültürel bağlamda düĢünülmesi, çizgi
film müziklerinde söz unsurunun ne denli önemli ve etkili olduğunu daha iyi
anlamamıza sebep olacaktır. Yapımı ülkemizde gerçekleĢtirilen çizgi filmlerin özgün
müziklere sahip olmasının yanı sıra kullanılacak söz öğesiyle bu durumun
desteklenmesi gerekmektedir.
Grafik 36 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Kullanıldıkları Filme Özgün Olma Durumlarına Göre KarĢılaĢtırmalı Olarak Dağılımı
Yapımı Yurt Dışında Gerçekleştirilmiş Çizgi Filmlerde
Yapımı Türkiye'de Gerçekleştirilmiş Çizgi Filmlerde
94,1
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Ana Tema Ezgisi Film İçin Seçilmiş
Önceden Bilinen Bir Eserdir.

Grafik 36 incelendiğinde, yapımı ülkemizde gerçekleĢtirilen çizgi filmlerin
yapımında, yapımı yut dıĢında gerçekleĢtirilmiĢ olan çizgi filmlere oranla, özgün
çizgi film müziklerinin yeterince kullanılmadığı açıkça görülmektedir. Bu durum,
ülkemizde çizgi film ve çizgi film müziği sektörünün yeterince geliĢememiĢ
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olmasından kaynaklanmaktadır. Bu alanda yapılan az sayıdaki çalıĢma birçok teknik
ve ekonomik zorluklar içerisinde gerçekleĢtirilmektedir.
Ülkemizde, film müziği alanında çalıĢan uzmanlar, filmin en önemli
öğelerinde biri olan film müziği için ülkemizde gerçekleĢtirilen projelerde yeterince
zaman ve bütçe ayrılmadığı görüĢünde birleĢmektedir (Ok, 1995; 15-25).

Resim 16

“Mevlana” Çizgi Film Müziğinden Bir Bölüm

Bu sebeple, ülkemizde gerçekleĢen çizgi filmlerde kullanılan müziklerin
büyük bölümü hazır bulunan eserlerin film baĢlangıç ve bitiĢ jeneriklerinde ya da
içerisinde kullanılmasından meydana gelmektedir. “Mevlana” çizgi filmi ana tema
müziği (Resim 16) içerisinde kullanılan Klasik Türk Müziği bestecilerine ait saz
semaileriyle buna güzel bir örnektir.
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Grafik 37 Örneklem Grubunu OluĢturan Çizgi Film Müziklerinin Ana Tema Ezgilerinin
Anonim Olma Durumlarına Göre Dağılımı

Yapımı Yurt Dışında Gerçekleştirilmiş Çizgi Filmlerde
Yapımı Türkiye'de Gerçekleştirilmiş Çizgi Filmlerde
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Grafik 37 incelendiğinde, yapımı ülkemizde gerçekleĢtirilen çizgi filmlere ait
film müziklerinde, yapımı yut dıĢında gerçekleĢtirilmiĢ olan çizgi film müziklerine
oranla daha fazla anonim eser kullanıldığı açıkça görülmektedir.
Bu durumun temelinde, ülkemizdeki geleneksel müzik eğitiminde nota
kullanımına yeterince önem verilmemesinin yarattığı sorunlar yatmaktadır. Özellikle
birçok bestecinin eseri ölümünden sonra hatırlandığı kadarı ile notaya alınabilmiĢ ve
bu sebeple birçok hazine niteliğindeki eser unutulmaya yüz tutmuĢtur. Avrupa
ülkelerinde bu durum daha erken çözümlenmiĢ ve bu sayede anonim eser sayısı da en
asgari seviyelerde kalmıĢtır.
Yapımı ülkemizde gerçekleĢtirilen çizgi film müziklerinde özgün eserler
kullanımı bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Yapımı yurt dıĢında gerçekleĢen çizgi
filmlerde anonim eser kullanılmamaktadır. Bu üzerinde dikkatle durulması gereken
bir sorundur.

BÖLÜM IV

4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER

4.1. SONUÇLAR
Bu araĢtırmada elde edilen veriler doğrultusunda ulaĢılan sonuçlar, aĢağıda
maddeler halinde sunulmaktadır.

4.1.1. Birinci alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziği ana tema ezgilerinin değiĢtirici iĢaret almaması, ses
geniĢliği içerisinde olması sebebiyle çocuğun melodiyi kolaylıkla seslendirebilmesi,
parlak bir tınıya sahip olması gerekçeleriyle büyük oranda “Do” karar müzik
eserlerinden oluĢtuğu, çizgi film ve dolayısıyla çizgi film müziği sektörüne hâkim
durumda bulunan ülkelerin genelde batı müziği (tampere) ses sistemini kullanması
sebebiyle eserlerde çoğunlukla majör ve minör tonların tercih edildiği, izleyicinin
belleğinde kalıcı olma konusunda yeterli kısalıkta ve aynı zamanda sıkıcı olmamak
açısından da yeterli uzunlukta olması sebebiyle genelde iki bölmeli Ģarkı formunun
kullanıldığı ve bellekte kalıcılı olma durumunun karma ölçü rakamı kullanılan
eserlere göre daha kolay olması sebebiyle eserlerin büyük bir bölümünün 4 zamanlı
ritmik yapıya sahip olduğu, çizgi film ve müziklerinin yukarda belirtilen tonal, ritmik
ve form yapısı özellikleri kötü amaçlarla kullanılması durumunda yeni nesilleri
kültürüne yabancılaĢtırabileceği ve o kültürleri yok ederek baĢka kültürleri egemen
kılabileceği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
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4.1.2. Ġkinci alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziği ana tema ezgilerinin çoğunlukla 16 ölçü kullanımıyla elde
edildiği, kullanılan ölçü sayısının artıĢ göstermesi, eserin anlam ve içerik yönünden
zenginleĢmesine sebep olurken belekte kalıcılık ve kolay öğrenilebilirlik yönünden
ise zorlaĢmasına neden olduğu, çizgi film müziklerinin ifade ve anlam yönü ile
istenen duyguyu yansıtabilmesinde kullanılan metronom hızının büyük önem
taĢıdığı, bu sebeple izler kitlesini çoğunlukla çocukların oluĢturduğu çizgi filmlerde
izleyicilerin dikkatlerinin toplanması ve çizgi filmin akıĢının sağlanması bakımından
çoğunlukla allegro (hızlı) ve moderato (orta) hız basamağındaki müzik eserlerinin
tercih edildiği, stil-tarz seçiminde %30 oranı ile rock müziğin birinci sırayı aldığı ve
ardından sırasıyla pop, klasik ve caz müziğin tercih edildiği, küçük yaĢlardaki
izleyicileri hedef alan çizgi filmlerde kullanılan melodilerin hareket ettiği ses
aralığının 5 sese kadar düĢmesine rağmen genel olarak çizgi film müziklerinde
kullanılan ezgilerde 1-1,5 oktav ses aralığında hareket eden melodilerin tercih
edildiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

4.1.3. Üçüncü alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziği ana tema ezgilerinin genelde baĢlangıç ve bitiĢ jeneriği
olarak ta kullanıldığı, bu sürenin çizgi filmin tanıtımının yapıldığı baĢlangıç
bölümüne ve “credit” adı da verilen bitiĢ yazılarının olduğu bölümün süresine
orantılı olduğu ve çoğunlukla yaklaĢık bir dakika (60 sn) uzunluğundaki
melodilerden oluĢtuğu, en çok kullanılan çalgıların vurmalı çalgılarda “bateri”,
üflemeli çalgılarda “trompet, korno, trombon”, yaylı çalgılarda “keman, viyola,
viyolonsel” klavyeli çalgılarda “synthesizer, piyano olduğu, vurmalı çalgıların tercih
edilmediği çizgi film müziklerinde, ritm çalgılarının görevinin kontrbas, kontrfagot
ya da basgitar benzeri bas sesli çalgılar tarafından sağlandığı, vokal (insan sesi)
kullanımında ise %32 oranında “karma koro” kullanımını % 20 ile erkek sesi ve %
14 ile kadın sesi kullanımının takip ettiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
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4.1.4. Dördüncü alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi filmlerin hedeflediği izleyici kitlesini % 54 oranı ile daha çok çocuk
yaĢtaki bireylerin oluĢturduğu, bunun yanında tüm izleyici kitlelerini hedef alan çizgi
filmlerinde sayısının da % 32 oranı ile hiçte az olmadığı ve bu gruba giren çizgi
filmlerin tüm aile bireyleri tarafından ilgiyle izlenebilecek konu ve diğer içeriklere
sahip olduğu, genç(ergen) yaĢlardaki izleyicileri hedef alan çizgi filmlerin konu
olarak daha çok karĢı cinslerin birbirlerine olan ilgilerinden ve bu durum sonucunda
geliĢen psikolojik sorunlardan bahseder bir yapıda olduğu, hazırlanan çizgi filmlerin
erkek ya da kız bireylere yönelik olmaktan çok %68 oranıyla ortak izlenilebilir
olmaları düĢünülerek tasarlandıkları, bununla birlikte, özellikle kız izleyicileri ve
erkek izleyicileri hedef alan çizgi filmlerinde yaklaĢık % 15 oranında olduğu,
“erkek” izleyicilere hitabeden çizgi filmler ile “kız” izleyicilere hitabeden çizgi
filmlerin müzikleri arasında besteleme yöntemleri, düzenleme teknikleri ve çalgılama
biçimleri bakımından bariz farklar bulunduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

4.1.5. BeĢinci alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziği ana tema ezgilerinin bestelenmesinde sabit figür ve motif
kullanımının biçimsel anlamda Ģarkı formu kullanımına göre birkaç puan daha fazla
olduğu grafikte, biçimsel anlamda bestelenmiĢ eserlerin yaklaĢık % 48 oranında
olması bu iki besteleme biçiminin de dengeli olarak kullanılmasına rağmen eserlerin
daha çok sabit figür ve motiflerin kullanılması yoluyla bestelendiği, ana tema
melodisine sadık kalınarak farklı çalgılama tekniğinin sıkça kullanıldığı, daha çok
yeni yayın dönemlerinde (sezon) izleyicilerin monotonluktan kurtulmasının
sağlanması ve çizgi filmle yeni bir enerji sağlaması bakımından çizgi film
müziklerine uygulanan bu tekniğin beraberinde yeni bir yorum ve tarz getirmesi
bakımından da önemli olduğu, ses efektlerinin vazgeçilmez bir öğe olarak tüm çizgi
filmlerde görüldüğü ve gerçekleĢen olayların izleyici üzerinde gerçeklik hissinin
oluĢmasında efekt(etkileme) seslerinin öneminin büyük olduğu, ana tema ezgisinin
baĢlangıç ve bitiĢ jeneriklerinde sıkça kullanıldığı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
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4.1.6. Altıncı alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziği ana tema ezgilerinde kullanılan söz öğesinin eğitici olma
özelliğine sahip olmadığı, özellikle eğitici bir özelliğe sahip olması amacıyla
hazırlanan çizgi film ve çizgi film müziklerinin dıĢında ana tema ezgisinde kullanılan
söz öğesinin, daha çok çizgi filmin konu ve karakterlerinden bahseden ve çizgi film
hakkında izleyiciyi bilgilendiren bir yapıda olduğu ve daha çok çizgi filmi tanıtıcı
özelliklere sahip olduğu, günümüzde popüler kültürün en önemli araçlarından biri
olan medya ve iletiĢim sektörünün, çizgi film ve çizgi film müziği alanında
gerçekleĢtirilen yapımlarda eğlendirici olma özelliğini, eğitici olma özelliğinden
daha

öncelikli

olarak

gördüğü,

ana

tema

ezgilerinde

kullanılan

orijinal

seslendirilmesinde çizgi film müziği alanında söz sahibi olan ülkelerin resmi dilleri
olan “Ġngilizce” ve “Japonca” dillerinin hâkim olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

4.1.7. Yedinci alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin özellikle iki ana
duygu yoğunluğunu ifade etmeye çalıĢtığı, bunlardan birinin % 48 ile “Sevinç ve
NeĢe” diğerinin ise % 32 ile “Aksiyon” olduğu, “aksiyon” duygusunun özellikle
erkek çocuklarına yönelik olarak hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerde kullanıldığı,
çizgi filmleri genel olarak diğer filmlerden ayıran en önemli özelliklerin baĢında
daha çok çocuklara yönelik olması sebebiyle eğlendirici bir içeriğe sahip olmasının
geldiği ve bu sebeple neĢeli çizgi film karakterlerin kullanılmasının son derece doğal
olduğu, ana tema ezgilerindeki söz öğesinin büyük oranda yabancı dillere çevrildiği
sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
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4.1.8. Sekizinci alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin % 88 oranında filme
özgün olarak bestelenmiĢ eserler olduğu, bu durumun özellikle çizgi film sanatının
bir endüstri ürünü olarak görüldüğü ülkelerde daha büyük bir önem kazandığı, çizgi
film endüstrisinin önde gelen ülkelerinde gerçekleĢtirilen çizgi filmlerde film müziği
üzerinde önemle durulmakta olduğu ve bu çalıĢmanın alanında uzman kiĢiler
tarafından yapılmasına dikkat edildiği ve bu ülkelerde alanında uzmanlaĢmıĢ
bestecilerin çizgi filmlerin konu, içerik ve hedef aldığı izleyici kitlesi gibi
özelliklerini düĢünerek bestelediği özgün eserlerin daha çok senfonik orkestralar
tarafından yorumlandığı, çizgi film sektörünün henüz geliĢimini tamamlayamadığı
ülkelerde ise durumun çok farklı olduğu ve ekonomik yönden yetersiz bütçeler ve
kısıtlı teknik ekipmanlarla gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan projelerin rekabet gücü vasatı
aĢmayan çalıĢmaların ortaya çıkmasına sebep olduğu, çizgi film müziklerinin özgün
olmasının çizgi filmin baĢarısı yönü ile de çok büyük bir önem taĢıdığı, müzik
sanatının yeterli geliĢim sergilediği ve eserlerin yazılı hale dönüĢtürülebildiği
toplumlarda anonim çizgi film müziği eserlerinin yerini bestecisi bilinen eserlerin
alacağı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

4.1.9. Dokuzuncu alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziklerinde kullanılan ana tema ezgilerinin yüksek oranda
yapımının gerçekleĢtiği ülkelerin sosyo-kültürel özelliklerini taĢıdığı, çizgi filmlerin
%90 oranında sosyo-kültürel öğeler içerdiği, çizgi filmlerin, tarihi, coğrafi ve
kültürel birçok imge ve mesajı izleyiciye görsel ve iĢitsel yollarla aktarılabildiği,
çizgi filmlerdeki karakterlerin sosyal yaĢam biçimleri, kültürel ve sanatsal değer
yargıları ve hatta alıĢkanlıklarının dahi izleyiciler üzerinde sosyal ve psikolojik
etkiler yaratabilecek güçte olduğu ve bu özellikleri diğer kültürlere taĢıyabildiği
sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
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4.1.10. Onuncu alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziklerinde izleyici kitlesi olarak hedef alınan cinsiyet grubunun
çizgi filmin metronom hızı, müzik stili-tarzı ve içerdiği duygu yoğunluğu üzerinde
etkili olduğu, kız izleyicilere yönelik çizgi film müziklerinde; andante ve allegro hız
basamaklarında, klasik müzik tarzında bestelenmiĢ ve sevinç hissi yaratan eserler
kullanıldığı, erkek izleyicilere yönelik çizgi film müziklerinde ise; allegro hız
basamağında, rock müzik tarzında bestelenmiĢ ve aksiyon içeren eserlerin tercih
edildiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

4.1.11. Onbirinci alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziklerinde izleyici kitlesi olarak hedef alınan yaĢ grubunun çizgi
filmin form ve tonal-modal yapısı üzerinde etkili olduğu, küçük çocuklara yönelik
hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerin tek ve iki bölmeli Ģarkı formunda ve genelde
majör ve minör tonlarda olduğu, genç ve yetiĢkinlere yönelik hazırlandığı düĢünülen
çizgi filmlerin ise, iki ve üç bölmeli Ģarkı formunda ve makamsal özellikler de içeren
bir yapıya sahip olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

4.1.12. Onikinci alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziklerinde izleyici kitlesi olarak hedef alınan yaĢ grubunun çizgi
film müziğinin hareket ettiği ses aralığı ve melodi uzunluğu (süresi) üzerinde etkili
olduğu, çocuk izleyicilere yönelik olarak hazırlandığı düĢünülen çizgi film ana tema
ezgilerinin 1-1,5 oktavlık ses aralığında hareket etmesine karĢın yetiĢkinlere yönelik
hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerde bu ses aralığının 2 oktavı aĢtığı, aynı durumun
melodi sürelerinin uzunlunda da yaĢandığı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

107

4.1.13. Onüçüncü alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film müziklerinde izleyici kitlesi olarak hedef alınan yaĢ grubunun çizgi
film müziğinin besteleme yöntemi ve içerdiği duygu yoğunluğu üzerinde etkili
olduğu, çocuk izleyicilere yönelik olarak hazırlandığı düĢünülen çizgi film ana tema
ezgilerinin sabit figür ve motifler içeren neĢeli melodiler olmasına karĢın,
yetiĢkinlere yönelik hazırlandığı düĢünülen çizgi filmlerin biçimsel anlamda Ģarkı
formunda ve daha çok aksiyon içeren melodilerden oluĢtuğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.

4.1.14. Ondördüncü alt probleme yönelik sonuçlar

Çizgi film ve çizgi film müziklerinin yapımının geçekleĢtiği „ülke‟ ile ana
tema ezgisinde „söz öğesi kullanımı‟ arasında bir bağlantı olduğu, çizgi film ve film
müziği alanında yeterli geliĢimin sağlanmadığı ülkelerde ana tema ezgisi olarak
sözsüz ve önceden bestelenmiĢ ya da anomim eserlerin seçilmesi sebebiyle söz
öğesinden mahrum kalındığı, bu konuda ileri teknik ve ekonomik olanaklara sahip
ülkelerde ise ana tema ezgilerinin film için özgün ve söz öğesi kullanılarak
bestelendiği ve bu sebeple anonim olmadığı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmada elde edilen sonuçlar genel olarak incelendiğinde; çizgi film
müziğini meydana getiren öğelerin birçok iĢlevsel özelliklere sahip oldukları ve bu
özelliklerin çizgi filmin hedef aldığı izler kitlenin yaĢı ve cinsine göre değiĢim
gösterdiği belirlenmiĢtir.
AraĢtırma; ülkemizdeki çizgi film ve çizgi film müziği çalıĢmalarını farklı
boyutlarıyla ortaya koyması bakımından da durum ve yön belirleyici sonuçlar
içermektedir. Ükemizde çizgi film ve çizgi film müziği alanında yapılan çalıĢmaların
az sayıda ve yeterli seviyede olamadığı ve ayrıca bu alanda yapılacak akademik ve
ticari faaliyetlere sosyo-kültürel değerlerimizin korunması ve sonraki kuĢaklara
aktarılması bakımından ihtiyaç duyulduğu belirlenmiĢtir.
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4.2. ÖNERĠLER

AraĢtırma sonuçları doğrultusunda geliĢtirilen çözüm önerileri aĢağıda
sıralanmaktadır.


Çizgi filmler için bestelenecek ya da müzik literatüründen seçilecek olan
eserlerin karar sesleri, tonal-modal yapıları, besteleme formları ve ritmik
yapılarının belirlenmesinde, hedef alınan izleyici kitlesinin yaĢı ve cinsiyeti
doğrultusunda seçimler yapılmasının çizgi film müziğinin baĢarısında önemli
bir etken olduğu unutulmamalıdır.



Çizgi filmler için bestelenecek ya da müzik literatüründen seçilecek olan
eserlerde kullanılan ölçü sayısı, metronom hızı, stil-tarz seçimi ve melodi
ezgisinin hareket ettiği ses sınırlarının belirlenmesinde, hedef alınan izleyici
kitlesinin yaĢı ve cinsiyetine göre seçim yapılmasının çizgi film müziğinin
baĢarısında belirleyici bir etken olduğu bilinmelidir.



Çizgi filmler için bestelenecek ya da müzik literatüründen seçilecek olan
eserlerde kullanılan çalgı türünün, vokal (insan sesinin) kullanım biçiminin
ve ezgi sürelerinin belirlenmesinde hedef alınan izleyici kitlesinin yaĢı ve
cinsiyetine göre hareket edilmesinin çizgi film müziğinin baĢarısı açısından
önemli olduğu unutulmamalıdır.



Çizgi filmler için bestelenecek ya da müzik literatüründen seçilecek olan
eserlerin belirlenmesinde kız ve erkek izleyicilerin müzik beğenileri
doğrultusunda hareket edilmesinin çizgi film müziğinin baĢarısında önemli
bir etken olduğu bilinmelidir.



Çizgi filmler için bestelenecek ya da müzik literatüründen seçilecek olan
eserlerin belirlenmesinde eserlerin besteleme yöntemleri ve gerekli ses
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efektlerinin kullanımına önem verilmesinin çizgi film müziğinin baĢarısında
belirleyici olduğu bilinmelidir.


Çizgi filmlerin genellikle çocuk izleyici kitlesini hedef aldığı düĢünülerek,
çizgi film müziklerinde kullanılan söz öğesinin eğitici bir özelliğinin de
bulunmasında fayda olacağı unutulmamalıdır.



Çizgi filmlerin genellikle çocuk izleyici kitlesini hedef aldığı düĢünülerek,
çizgi film müziklerinde ifade dilmek istenen duygu yoğunluklarının çocukları
üzüntüye ve karamsarlığa sevk etmeyecek bir yapıda olmasına ve bu yolla
çocuk izleyicilerin ruh sağlıklarının korunmasına önem verilmelidir.



Çizgi film müziklerinin özgün olmasının çizgi filmdeki istenen duygu
yoğunluğunun sağlanmasında önemli ve özgün olmayan eserlere göre daha
etkili olduğu unutulmamalıdır.



Çizgi film müziklerinin sosyo-kültürel açıdan önemli mesajlar içerdiği, bu
sebeple ülkemizde gerçekleĢtirilen çizgi filmlerde bu konuya dikkat edilmesi
gerektiği unutulmamalıdır. Film müziğinde kullanılan çalgı ve söz vb.
öğelerin seçiminde kültürel özelliklerimizi de taĢıyor olmasına dikkat
edilmelidir. Özellikle çizgi filmin çocuklara yönelik önemli bir iletiĢim aracı
görevini

de

üstlenmesi

dikkate

alınarak

ülkemizde

bu

sektörün

desteklenmesine önem verilmeli ve alanda yapılan çalıĢmalar devlet
tarafından da desteklenmelidir. Bu sayede yapılacak özgün çalıĢmaların
kültürel miraslarımızın gelecek kuĢaklara aktarılmasında son derece önemli
olduğu unutulmamalıdır.


Çizgi film müziğinin baĢarısında hedef alınan izleyici kitlesinin cinsiyeti ve
yaĢının büyük önem taĢıdığı, bu sebeple çizgi film müziklerinde kullanılacak
metronom hızı ve müziksel tarz gibi öğelerin buna göre seçilmesinin
gerekliliği unutulmamalıdır.
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Kültürel, sosyal ve ekonomik yönleriyle popüler medya araçları içerisinde
önemli bir yere sahip olan çizgi film ve çizgi film müziğinin ülkemizde
yeterli geliĢimi sağlaması açısından akademik ve ticari yönlerden
desteklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu yönde üniversitelerin ilgili
fakültelerinde bölümler açılmalı ve bu çalıĢmalar ticari boyutuyla olduğu
gibi, akademik yönü ile de desteklenmelidir.



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı öncelikli izleyici kitlesi olarak
gören çizgi film sektörü, sosyo-kültürel ve psiko- sosyal bakımdan oldukça
iĢlevsel bir yapıya sahiptir. Kendi kültürel değerlerimizin gelecek kuĢaklara
aktarılmasında çizgi film ve çizgi film müziği sektörümüzün geliĢmesinin ve
istenen yönde ürünler vermesinin büyük önem taĢıdığı unutulmamalıdır.



Kendi kültürel özelliklerimizin gelecek kuĢaklara taĢınmasını desteklemek
amacıyla kendi kültürümüzü yansıtan ve çizgi filmler için özgün olarak
bestelenmiĢ müziklerin ülkemizde yapımı gerçekleĢen çizgi filmlerde
kullanılması hedeflenmeli ve bu doğrultuda adımlar atılmalıdır.
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EKLER
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ÇĠZGĠ FĠLM MÜZĠĞĠ DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ
Çizgi Filmin Adı:……………………………………………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ana temanın karar sesi nedir?
O) Do O) Do# O) Re O) Mib O) Mi O) Fa O) Fa# O) Sol O) Sol# O) La O) Sib O) Si
Ana temanın tonal/modal yapısı nasıldır?
O) Majör O) Minör O) Modal O) Makamsal O) A Tonal/Politonal
O) Diğer
Ana temanın form yapısı nasıldır?
O) Tek Bölmeli ġarkı O) Ġki Bölmeli ġarkı O) Üç Bölmeli ġarkı
O) Diğer
Ana temanın ölçü rakamı nedir?
O) Ġki Zamanlı O) Üç Zamanlı O) Dört Zamanlı O) Diğer
Ana tema ezgisinin meydana getiren ölçü sayısı nedir? (Melodi tekrarları dahil edilmeden)
O) 8 Ölçü O) 16 Ölçü
O) 24 Ölçü O) Daha Fazla
Ana temanın metronom hızı nasıldır?
O) Andante O) Moderato O) Allegro O) Presto O) Diğer
Ana temanın stili (tarzı) nedir?
O) Klasik O) Rock O) Caz O) Pop O) Etnik O) Diğer
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı ne kadardır?
O) 1 Oktav O) 1-1,5 Oktav O) 1,5 - 2 Oktav O) Daha Fazla
Ana tema ezgisinin süresi ne kadardır?
O)0-15 saniye O)16-30 Saniye O)31-45 Saniye O)46-60 Saniye O)61-90 Saniye O)91-120 saniye O)Diğer
Ana tema ezgisinde kaç farklı çalgı türü (Üflemeli, Yaylı, Vurmalı, vb.) kullanılmıĢtır?
O) 1 O) 2 O) 3-5 O) 6-8 O) 9-12 O) Daha Fazla
Çizgi filmin hedef kitlesini hangi yaĢ grubunu oluĢturmaktadır?
O) Çocuklar O Çocuk ve Gençler O) YetiĢkinler O)Tüm YaĢ Grupları
Çizgi filmin hedef kitlesini hangi cinsiyet grubunu oluĢturmaktadır?
O) Kız
O) Erkek O) Kız ve Erkek
Ana temanın bestelemesinde aĢağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmıĢtır?
O) Sabit Figür ve Motifler kullanılmıĢtır O) Biçimsel Anlamda ġarkı Formundadır.
Ana temada (sezonlar arasında) farklı çalgılama tekniği kullanılmıĢ mıdır?
O) Evet O) Hayır
Ana temada söz öğesi kullanılmıĢ mıdır?
O) Evet O) Hayır
Ana temadaki sözlü bölümler konu ve karakterlerden bahsediyor mu?
O) Evet O) Hayır
Ana temadaki sözlü bölümler eğitici bir özelliğe sahip midir?
O) Evet O) Hayır
Ana temadaki sözlü bölümlerinin orijinal dili nedir?
O) Ġngilizce O) Türkçe O) …………….…………….(Belirtiniz)
Ana tema hangi duygu yoğunluğunu ifade etmeyi amaçlamaktadır?
O) Üzüntü O) Sevinç ve NeĢe O) EndiĢe ve Korku O) Aksiyon O) Diğer
Ana tema bu çizgi film için mi bestelenmiĢtir?
O) Evet O) Hayır
Ana temanın bestecisi bilinmekte midir? Ya da anonim bir özelliğe mi sahiptir?
O) Bestecisi Bilinmekte ………………………………… O) Anonim
Çizgi filmde ana tema dıĢında kullanılan Ģarkı ya da ses efektleri var mıdır?
O) Evet O) Hayır
Çizgi film müziği gerçekleĢtiği ülkenin ulusal ve etnik öğeleri yansıtmakta mıdır? (Coğrafi, Kültürel vb.
)
O) Evet O) Hayır
Ana temanın sözleri baĢka(yabancı) dillere uyarlanmıĢ mıdır?
O) Evet O) Hayır
Sözlerin Türkçeye uyarlanmasında ifade ve anlam bütünlüğü korunmuĢ mudur?
O) Evet O) Hayır O) Kısmen
Çizgi filmin jenerik müziklerinde(BaĢlangıç-BitiĢ) ana tema ezgisi kullanılmıĢ mıdır?
O) Sadece BaĢlangıçta O) Sadece BitiĢte O) BaĢlangıç ve BitiĢte
O) Jenerikte kullanılmamıĢtır.
Çizgi filmin bir bölümünün ortalama süresi ne kadardır?
O) 5-10 Dakika O) 10-20 Dakika O) 20-30 Dakika O) 30-40 Dakika O) Daha fazla
Çizgi filmin yapım Ģirketini belirtiniz?
O)……………………………………………………..(Belirtiniz)
Çizgi filmin dağıtım Ģirketini belirtiniz?
O)……………………………………………………..(Belirtiniz)

30. Çizgi filmin yapımı hangi ülke / ülkelerde gerçekleĢtirilmiĢtir?
O)……………………………………………………..(Belirtiniz)
 (Orijinal Boyutundan % 30 Oranında KüçültülmüĢtür.)
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AĢağıdaki tabloda sıralanmakta olan çizgi filmlerden; konusu, karakterleri ve
özellikle film müziği ile beğendiğiniz ilk 10 çizgi filmi önlerinde bulunan
kutucuklara ( X ) iĢareti koyarak belirleyiniz.
AraĢtırmacı
Ünal ĠMĠK


(Orijinal Boyutundan % 30 Oranında KüçültülmüĢtür.)
Afacan çocuk dennis

Foster'ın hayali

Pokemon

Aladdin (alaaddin ve cin)

Galactic football

Poko

Andy'nin nesi var

Garfield

Popeyes (temel reyis)

ArkadaĢım maymun

Gece bahçesi

Powerpuff girls

Ay savaĢçısı

Ghostbusters (hayalet avcıları)

Pucca

Bakugan

Heidi

Red kit

Barbie

He-man

Rescue rangers

Batman (yarasa adam)

Hero 108

Roadrunner

B-daman

Ġnspector gadget (müfettiĢ gadget)

Scooby do

Ben 10 bernard

Ġstanbul‟un fethi

She-ra

Bratz kızları

Jetsons (jetson ailesi)

Simpson

Bugs buny (sevimli tavĢan)

Johnny bravo

Sinbad

Caillou (kayu)

Juniper lee maceraları

Skunk fu

Candy (Ģeker kız)

Kaptan tsubasa

Smurfs (Ģirinler)

Casper (sevimli hayalet)

Keloglan

Sonic heros

Cedric

Lonely tunes (sevimli kahramanlar)

Spider-man (örümcek adam)

Charlie brown

Louie anderson

Sponge bop (sünger bob)

Clementine

Lucky luck (red kit)

Superman (süpermen)

Çanakkale geçilmez

Melekler okulu

Tasmania

Danny phantom

Mevlana

Tiny toons (sevimli kahramanlar)

Darkwing duck

Mickey mouse club (miki fare)

Tom and jerry (tom ve jeri)

Death note

Minuscule

Top cat

Digimon

Naruto

Transformers

Donald duck

Nasrettin hoca

Uzun kuyruk

Dora the explorer (kaĢif dora)

Ninja turtles (ninja kaplumbağalar)

Winnie the pooh (ayı vini)

Ducktales

Pamuk prenses

Winx (winx kızları)

Evliya çelebi

Pepee

Woody woodpecker (ağaçkakan)

Filintstone (taĢ devri)

Pink panter (pembe panter)

Zorro
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Ç.FĠLM NO

1.

Vokal

Sırasıyla Kullanılan Çalgı Kodları
11

12

14

22

31

51

52

54

.

.

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
…
…
…
...

Örnektir

.

74
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ÇALGI SINIFLANDIRMA TABLOSU
(Orijinalinden % 30 oranında KüçültülmüĢ ve dikey konuma getirilmiĢtir)

YAYLI
ÇALGILAR

11
Keman

12
Viyola

13
Viyolonsel

14
Kontrbas

15
Diğer

BAKIR
ÜFLEMELĠ
ÇALGILAR

21
Korno

22
Trompet

23
Trombon

24
Tuba

25
Saksafon

26
Diğer

AĞAÇ
ÜFLEMELĠ
ÇALGILAR

31
Flüt

32
Picolo

33
Obua

34
Klarnet

35
Bas Klarnet

36
Fagot

37
Kontrafagot

TELLĠ
ÇALGILAR

41
K. Gitar

42
E. Gitar

43
Bas Gitar

44
Bağlama

45
Ud/lavta

46
Harp

47
Diğer

VURMALI
ÇALGILAR

51
Timpani

52
Bas-tenor
davul

53
Trampet

54
Cymbal

55
Zil

56
Gong

57
Çelik üçgen

KLAVYELĠ
ÇALGILAR

61
Piyano

62
K.orgu

63
Çembalo

64
E.piyano

65
Akordeon

66
Synthesizer

67
Diğer

ÖRNEKTĠR

VOKAL

71
Çocuk
sesi

72
Erkek sesi

73
Kadın sesi

74
KadınErkek
Dueti

75
Karma
Koro

76
Diğer

38
Diğer

58
Bendir

59
Darbuka

60
Diğer
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Re
Majör
4/4
Andante
Rock
1-1,5 Oktav
120 Sn.
Ġngilizce
The Walt Disney Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
7) Ana tema müziğinin süresi:
8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Sol
Minör
4/4
Allegro
Caz
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

Greenway Productions

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Fa
Minör
2/4
Allegro
Klasik
1,5-2 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Warner Bros Cartoon Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Mib
Majör
4/4
Moderato
Pop
1 Oktav
30 Sn.
Ġngilizce
Smec Media Entertainment
Kanada
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Lab
Majör
4/4
Allegro
Rock
1-1,5 Oktav
90 Sn.
Japonca
Toei Animation
Japonya
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Moderato
Pop
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Paramount Pictures
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Lab
Majör
4/4
Moderato
Rock
1-1,5 Oktav
120 Sn.
Ġngilizce
Warner Bros Cartoon Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Allegro
Rock
1-1,5 Oktav
90 Sn.
Fransızca
Antene 2 / Tele Hachette
Fransa
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Si
Hüseyni
4/4
Andante
Etnik
1-1,5 Oktav
120 Sn.
Türkçe
DüĢler Evi Çizgi Film Stüdyosu
Türkiye
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

La
Minör
4/4
Moderato
Rock
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
The Walt Disney Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Sol
Majör
4/4
Allegro
Pop
1,5-2 Oktav
90 Sn.
Japonca
Toei Animation
Japonya
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

La
Minör
4/4
Moderato
Caz
1 Oktav
30 Sn.
Ġngilizce
The Walt Disney Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Moderato
Pop
1 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce
Viacom Ġnternational Ġnc.
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Mi
Majör
4/4
Allegro
Rock
1,5-2 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
The Walt Disney Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:

La
Kürdi
4/4
Andante
Etnik
1 Oktav

7) Ana tema müziğinin süresi:

45 Sn.

8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Sözsüz

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

TRT

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Türkiye
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1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
7) Ana tema müziğinin süresi:
8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Do
Majör
4/4
Moderato
Caz
1-1,5 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

Hanna Barbera Company

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Si
Minör
4/4
Moderato
Rock
1 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Filmation
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Moderato
Rock
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Almanca
V. G. Production
Japonya / Almanya
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Lab
Majör
4/4
Allegro
Rock
1 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce
Filmation
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

La
Minör
4/4
Andante
Pop
1 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Cookie Jar Entertainment
Amerika BirleĢik Devletleri
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1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:

La
Minör
3/4
Andante
Etnik
1 Oktav

7) Ana tema müziğinin süresi:

45 Sn.

8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Sözsüz

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

Ella Çizgi Film Stüdyosu

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Türkiye
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Mi
Majör
4/4
Allegro
Caz
1,5-2 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Hanna Barbera Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:

Re
Hüseyni
4/4
Moderato
Etnik
1-1,5 Oktav

7) Ana tema müziğinin süresi:

45 Sn.

8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Sözsüz

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

DüĢler Evi Çizgi Film Stüdyosu

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Türkiye
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Allegro
Caz
1 Oktav
45 Sn.
Sözsüz
Warner Bros Cartoon Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Re
Majör
4/4
Andante
Etnik
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Hanna Barbera Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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*Yukarda eserin sadece bir bölümü yer almaktadır.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Rast BeĢlisi
28/4
Andante
Saz Eseri
1,5-2 Oktav
90 Sn.
Sözsüz
DüĢler Evi Çizgi Film Stüdyosu
Türkiye
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Allegro
Pop
1 Oktav
120 Sn.
Ġngilizce
The Walt Disney Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Sol
Nihavent
¾
Allegro
Etnik
1 Oktav
60 Sn.
Sözsüz
Ella Film
Türkiye

144

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Minör
4/4
Allegro
Rock
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Mirage Studios
ABD / Japonya (Ortak)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Mi
Minör
4/4
Moderato
Caz
1,5-2 Oktav
120 Sn.
Sözsüz
Mirisch Films
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Sol
Minör
4/8
Allegro
Rock
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Japonca
OLM Ġnc. / TV Tokyo
Japonya
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Mib
Majör
¾
Moderato
Klasik
1-1,5 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce
Hanna Barbera Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Sol
Minör
4/4
Allegro
Caz
1-1,5 Oktav
30 Sn.
Ġngilizce
The Walt Disney Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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* Wile E. Coyote (Solda) ve Road Runner (Sağda)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Re
Majör
4/4
Allegro
Country
1-1,5 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce
Warner Bros
Amerika BirleĢik Devletleri
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1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
7) Ana tema müziğinin süresi:
8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Do
Majör
4/4
Allegro
Pop
1 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

Hanna Barbera Company

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Amerika BirleĢik Devletleri

151

1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
7) Ana tema müziğinin süresi:

Re
Minör
4/4
Allegro
Pop
1-1,5 Oktav
60 Sn.

8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Ġngilizce

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

Filmation

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Allegro
Klasik
1-1,5 Oktav
90 Sn.
Ġngilizce
Gracia Films
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Fa
Majör
4/4
Moderato
Rock
1-1,5 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce
Hanna Barbera Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Minör
4/4
Presto
Rock
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
DĠC Entertainment
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Re
Minör
4/4
Allegro
Caz
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Marvel Entertainment
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:

7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Moderato
March
1-1,5 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce
United Plonkton Pictures
Amerika BirleĢik Devletleri
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1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:

D0
Majör
4/4
Moderato
Klasik
1-1,5 Oktav

7) Ana tema müziğinin süresi:

60 Sn.

8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Sözsüz

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

Warner Bros Cartoon

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Mi
Majör
4/4
Moderato
Etnik
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce
Warner Bros
Amerika BirleĢik Devletleri
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1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
7) Ana tema müziğinin süresi:
8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

Sol
Majör
4/4
Allegro
Klasik
1,5-2 Oktav
60 Sn.
Ġngilizce

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

Warner Bros Cartoon

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Do
Majör
4/4
Allegro
Caz
1 Oktav
45 Sn.
Sözsüz
Hanna Barbera Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Sib
Majör
4/4
Allegro
Caz
1-1,5 Oktav
120 Sn.
Ġngilizce
Hanna Barbera Company
Amerika BirleĢik Devletleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

La
Minör
4/4
Allegro
Rock
1 Oktav
45 Sn.
Japonca
Japanese Animation
Japonya / ABD (Ortak)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Fa
Majör
¾
Moderato
Klasik
1 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce
The Walt Disney Company
Amerika BirleĢik Devletleri

164

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ana tema müziğinin karar sesi:
Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
Ana temada kullanılan müziğin hızı:
Ana tema müziğinin stili (tarzı):
Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
Ana tema müziğinin süresi:
Ana tema müziğinin orijinal dili:
Çizgi filmin yapım Ģirketi:
Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Mib
Majör
4/4
Allegro
Pop
1-1,5 Oktav
60 Sn.
Ġtalya
Rainbow
Ġtalya

165

1) Ana tema müziğinin karar sesi:
2) Ana tema müziğinin tonal/modal yapısı:
3) Ana temada kullanılan müziğin ölçü rakamı:
4) Ana temada kullanılan müziğin hızı:
5) Ana tema müziğinin stili (tarzı):
6) Ana tema ezgisinin hareket ettiği ses aralığı:
7) Ana tema müziğinin süresi
8) Ana tema müziğinin orijinal dili:

FA
Majör
4/4
Allegro
Caz
1-1,5 Oktav
45 Sn.
Ġngilizce

9) Çizgi filmin yapım Ģirketi:

W. Lantz Animation/ Universal Pictures

10) Çizgi filmin yapıldığı ülke:

Amerika BirleĢik Devletleri
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Ġnternet Kaynakları
Çizgi film video örneklerinin alındığı internet adresleri:
-

Aladdin (Alaaddin ve Cin) http://www.youtube.com/watch?v=uy7VS2jeUuw
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Batman (Yarasa Adam) http://www.youtube.com/watch?v=1qP-NglUeZU
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Bugs Buny (Sevimli TavĢan) http://www.youtube.com/watch?v=Ft8PngHgWY (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Caillou (Kayu) http://www.youtube.com/watch?v=DcKu7lo_MnQ (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)
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-

Candy (ġeker Kız) http://www.youtube.com/watch?v=LFjZjXHrLU0 (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Casper (Sevimli Hayalet) http://www.youtube.com/watch?v=OlyR9U1pQ70
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Charlie Brown http://www.youtube.com/watch?v=qbiYFA0-8mU (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Clementine http://www.youtube.com/watch?v=E7qcLbKRLwY (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Çanakkale Geçilmez http://www.youtube.com/watch?v=_x64MpOSbE&feature=related (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Darkwing Duck http://www.youtube.com/watch?v=W2UFFzPsSsg (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Digimon http://www.youtube.com/watch?v=MJvpOrzcGbI (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)

-

Donald Duck http://www.youtube.com/watch?v=9jRILvxnf94

-

Dora The Explorer (KaĢif Dora) http://www.youtube.com/watch?
v=cuuiNPJIuuA

-

Ducktales http://www.youtube.com/watch?v=34Sb0hGUNIQ (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)

-

Evliya Çelebi http://www.youtube.com/watch?v=p5Sosq2MvAg (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Filintstone (TaĢ Devri) http://www.youtube.com/watch?v=2s13X66BFd8
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Ghostbusters (Hayalet Avcıları) http://www.youtube.com/watch?v=
Oznj6AFeiRE (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Heidi http://www.youtube.com/watch?v=jjn2xAfOfzo (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)

-

He-man http://www.youtube.com/watch?v=7yeA7a0uS3A (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)

-

Ġnspector Gadget (MüfettiĢ Gadget) http://www.youtube.com/watch?v=eJHfXVlkik (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)
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-

Ġstanbul‟un Fethi http://www.youtube.com/watch?v=FbWrf1plzV8 (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Jetsons (Jetson Ailesi) http://www.youtube.com/watch?v=eSptqzfTSSE
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Keloglan http://video.google.com/videoplay?docid=4131263331945299309# (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Lonely Tunes (Sevimli Kahramanlar) http://www.youtube.com/watch?v=
x07BOja7eog (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Lucky Luck (Red Kit) http://www.youtube.com/watch?v=RYzZPsK78Gg
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Mevlana http://www.oyna55.com/file.php?f=2161 (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)

-

Mickey Mouse Club (Miki Fare) http://www.youtube.com/watch
?v=61ZoKsU0OAQ (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Nasrettin Hoca http://www.youtube.com/watch?v=6kYZwvXuyuw (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Ninja Turtles (Ninja Kaplumbağalar) http://www.youtube.com/watch
?v=bojx9BDpJks (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Pink Panter (Pembe Panter) http://www.youtube.com/w
atch?v=wy0ZoiJVmQk (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Pokemon http://www.youtube.com/watch?v=JuYeHPFR3f0 (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)

-

Popeye (Temel Reyis) http://www.youtube.com/watch?v=RzdhMc6K8e0
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Rescue Rangers http://www.youtube.com/watch?v=t-dLOYPFGiM (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Roadrunner http://www.youtube.com/watch?v=k9aoVRKeyZs(EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Scooby Do http://www.youtube.com/watch?v=0_C2HJvtRDY (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

She-Ra http://www.youtube.com/watch?v=yUi0UwqInlg (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)
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-

Simpsons http://www.youtube.com/watch?v=Xqog63KOANc (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Smurfs (ġirinler) http://www.youtube.com/watch?v=mUY7b9ydaKQ (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Sonic Heros http://www.youtube.com/watch?v=Jw6KRkx0vNg (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Spider-man (Örümcek Adam) http://www.youtube.com/wat
ch?v=4o29VoxtsFk (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Sponge Bop (Sünger Bob) http://www.youtube.com/watch?v=_wdI5EsdDIo
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Superman (Süpermen) http://www.youtube.com/watch?v=e9vrfEoc8_g
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Tasmania http://www.youtube.com/watch?v=2PuKM-oZxLk (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)

-

Tiny Toons (Sevimli Kahramanlar) http://www.youtube.com/w
atch?v=oIKQKlbokHY (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Tom and Jerry (Tom ve Jeri) http://www.youtube.com/watch?v=HtW5Av1qZw (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Top Cat http://www.youtube.com/watch?v=ykRZbOb1c5c (EriĢim Tarihi:
21.12.2009)

-

Transformers http://www.youtube.com/watch?v=_AIFoBRIny0 (EriĢim
Tarihi: 21.12.2009)

-

Winnie the pooh (Ayı Vini) http://www.youtube.com/wat
ch?v=UGjB6Yakyrk (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Winx (Winx Kızları) http://www.youtube.com/watch?v=s4YH8i4Z6BA
(EriĢim Tarihi: 21.12.2009)

-

Woody Woodpecker (Ağaçkakan) http://www.youtube.com/watc
h?v=IcI28uSgE5k&feature=related (EriĢim Tarihi: 21.12.2009)
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