
Hakan A. Toker’le
Canlı Piyano Eşliğinde 

Sessiz Film



Proje hakkında... 

1927’ye kadar sinema teknolojisinde ses yoktu. Sinema salonlarında bir piyano veya 
org bulunurdu ve bir piyanist filmi izlerken gerekli müziği çoğu zaman doğaçlama 
çalardı.  

Her ne kadar bugün artık teknoloji, sinemada görüntü kaydıyla ses kaydını senkronize 
bir şekilde verme imkânını sunsa da, sessiz filmlere canlı müzik yapmak başlı başına 
bir sanattır; modern bir filme müzik bestelemekten farklıdır ve ustaca yapılırsa, 
izlemesi modern bir film gösteriminin sunamayacağı bir zevki sunar. Her şeyden önce 
canlı ve doğaçlama olması onu özel ve farklı kılar. Dahası, sessiz film piyanistinin 
görevi sadece filmin duygusal etkisini vurgulamak için müzik yapmak değil, aynı 
zamanda yeri geldiğinde görseldeki efektleri çalgısıyla vermektir. Çünkü sessiz filmde 
müzik olmadığı gibi konuşma da yoktur; araba motoru, rüzgar, kuş cıvıltısı gibi sesler 
de yoktur. Piyanistin görevi bunların hepsi olmaktır!

Hakan A. Toker, ABD’deki sinemalarda başlayan, 20 yılı aşkın sessiz film icrası 
deneyimiyle, tarihe ve sanata meraklı izleyicilere olduğu kadar her yaştan ve her 
kesimden sinema izleyicisine keyifli anlar vadediyor. 

Her ne kadar çoğumuzun sessiz film denince aklına gelen Charlie Chaplin’in 
komedileri olsa da, 1874’ten 1927’ye kadar yeryüzünün dört bir yanında yapılmış, 
Japonya ve Hindistan dâhil hemen her ülkeden çıkma yapımları kapsayan; dram, 
macera, gerilim, bilim-kurgu, belgesel, deneysel vs. her türden binlerce sessiz film 
arşivlerde keşfedilmeyi beklemektedir. Bunlar arasında “Hoşgörüsüzlük” (1916), “Dr. 
Caligari’nin Dolabı” (1920), “Prens Ahmed’in Maceraları” (1927) gibi başyapıtlar vardır
ki, bunlar salt tarihsel değer arz etmeyen, aynı zamanda bugün halen sanatsal ve 
eğlence değerini koruyan etkileyici eserlerdir. 

“PRENS AHMED’İN MACERALARI” filminden kesitler 
izlemek için tıklayın: 



https://www.youtube.com/watch?v=PMJojdNENf4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PMJojdNENf4&feature=youtu.be


Hakan Ali Toker hakkında...

1976 doğumlu, Mersinli Hakan Ali Toker, Türkiye’de başladığı
klasik  piyano  ve  bestecilik  eğitimini  ABD’de  Indiana
Üniversitesi  Müzik  Fakültesi’nde  tamamladı.  Resmî
öğreniminin  yanı  sıra,  doğaçlama,  caz  ve  Türk  müziği  gibi
konularda da kendini yetiştirdi.

 ABD’de yaşadığı 9 yıl boyunca verdiği klasik resitallerin yanı
sıra çeşitli gruplarla Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Amerika
müzikleri çaldı, albümler kaydetti ve bu gruplarla pek çok okul
ve üniversitede sunumlar yaptı.  Aynı dönemde sessiz filmlere
müzik  yapmaya  başladı.  Zaman  zaman  sıra  dışı  konseptli
konserleriyle sansasyon yarattı!

2006’da  yurda  döndükten  sonra  klasik  müzik,  caz  ve  Türk
müziği  alanlarında  eş  zamanlı  konser  ve  albüm çalışmalarını
sürdürdü. 

2013'te 1. Mersin Kültür Festivali kapsamında “Yaşayan Değerlerimiz” ödülüne layık görüldü. 

2018’de çıkan albümü “Şehir Hayatı”, yurdumuzun başlıca eleştirmenleri tarafından Türk Cazının son
10 yılına damgasını vuranlar listesine seçildi. 

2019’da ABD’de çıkan “Toker Messing Around” albümü hem “Global Music Awards” ödülüne layık
görüldü, hem de Amerika’da “Yılın Yorumcusu” seçildi. 

Aynı yıl çıkan “Taurus Mountains”, Açık Radyo tarafından yılın en iyi caz albümleri listesine seçildi. 

Hakan Ali Toker, 19. yy’dan beri kaybolmaya yüz tutmuş olan klasik müzikte doğaçlama geleneğini
sürdüren dünyadaki sayılı konser piyanistlerindendir.

Sanatçı,  ayrıca  “Piyano ile  Türk  Müziği”  ve “Alla  Turca  Alla  Toker”  albümleriyle,  TRT Ankara
Radyosu  için  yaptığı  “Piyanoyla  Saz  Eserleri”  kayıtlarıyla,  Türk  müzik  tarihinde  ilk  defa
gerçekleştirdiği özel akortlu piyano resitalleri ve klavsenle halk Türküleri icrasıyla, çalgısının Türk
müziğindeki çıtasını yükseltti.

Bugüne  kadar  28  ülkede  konser  verdi;  pek  çok  uluslararası  festivale  katıldı;  yerli  ve  yabancı
eleştirmenlerin övgülerini kazandı.

Besteci ve aranjör olarak klasik müzik, caz ve Türk müziği türlerinde, ayrıca bu türleri harmanladığı
özgün tarzlarda her ölçekte eser vermektedir. 

Ayrıntılı bilgi: http://hakanalitoker.com

http://hakanalitoker.com/

