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Bir yanda yedinci sanat, "Sinema"; diger yanda insanllgln varolur;Juyla olus>maya bas>layan bir sanat, "HUziKII,

Sinema sanatl

ba91angl~

donemindeki duraganllglnln ak-

sine gUnUmUzde, teknolojinin de geli 9lliesiyle, ba9dondUrUcU bir
hlzla kitleleri etkisi altlna alarak, insanlara

ge~mi9i

ve ge-

lecegi ya9utmaktadlr.

Sinema sanatl insanln yaratlclllglnl yine insanlara sunarken, her tUrlU estetik kayglYl gozetmektedir ••

!

Bu sanatln

temeli saYllan gorUntUnUn yanl slra, ses ogesi de bu kaygllarln ba91nda

gelmektedir~

Insanlarln konus>muslnl da mUzik sayan gorU ge gore, i9te
bu noktada mUzik ve sinema ili 9 kisi one m ka'zanmaktadlr.

Insanllgln temel ozelliklerinden olan duygularlnln bir
bolUmUnUn sesle anlatlmlnl

Us~lenen

mUzik ile, insanl ve

dog~

Yl anlatan sinema araslndaki ili9ki, uygarllkla birlikte bir
geli9im gostermis>tir.

Bu denli

i~

ic;e ili9kileri birlikte ya9ayan "Sinema MU-

ziE;i" olgusu geli 9 mekte olan "Cumhuriyet. TUrkiye' si"

i~inde

onem laGlmaktadlr.
Yurdumuz insanlnln qagda9 uygarllgln UrUnU olan qagda9
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sanattan etkilenmesi kanlf!lCa onun " Cumhuriyet TUrkiye"sine
daha qok sahip qlkmaslnlda birlikte getirecektir.

Bu duygularla TUrk sinemaslnda mUzik ve
ara~tlrma

rini konu alan bir inceleme ve

sine~a ili~kile

tezi yazma

gere~ini

d~d~.

Du

qal1~maYl

yaparken TUrk sinemaslna bUyUk katkllarl

olan ybnetmen ve mUzik yaplmcllarl ile

yaptl~lm

gbrU~melerden

dan19manlm SaYln Prof.Dr.Alim $erif .ONARAN'ln zengin kitapl1~lndan

ve

de~erli

bilgilerinden, dbnem dbnem

gerqekle~tirilen

filmlerin mUziklerinden ve kaynaklarlndan faydalandlm.

Konuyu seqmem iqin beni ybnlendiren, destek
veren, tezimin her

a~amaslnda

ve cesaret

sevgisini ve yardlmlarlnl esir-

gemeyen, ayrlca engin bir kUltUr birikimini yansltan deBerli
kitapll~lndan yararla~maml

SaYln Alim $erif ONARAN
aYlrarak tezimin

sa~layan

ba~ta

tez

danl~manlm

olmak Uzere

olgunla~maslna

ve iqerik

de~erli

Prof. Dr.
zamanlarlnl

zenginle~;Jesine

kat-

klda b~lunan sinema ybnetmenleri SaYln u.LUtfi Akad, SaYln
Halit Hefi~, ~ayln Metin ~rk~an ile ~inema wUzi~i batdarlarl
SaYln Metin BUKEY ve SaYln Yalqln Tura'ya en iqten sUkranlarlml sU,nmaYl bir borq bilirim.·
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Gi R i $
Sinema, bir sanayi, bir eglence olmanln otesinde bir sanattlr·,Uphesiz. Gorsel i,itselin olanca etki gUcUyle, tUm varseslenen ve bazen bir omUr boyu unutamadlglmlz gorUntU

ll~lmlZa

malzemesi

i~eren

filmler, aynl zamanda insan,

ya~am

ve dlinya lis-

tline e,siz, benzersiz bilgiler getirirler bize •••

Sin~manln

ba,langlG noktasl,

foto~rafclll~ln

hareketi

tespit ederek bir geli,im gostermesi, tiyatro eserlerinin yine
tiyatro yontemleri ve oyuncularl
labil~cek bi~imde

araclll~lyla

perdeye yansltl-

filme allnmaslyla bugline geldigi bi1inmektedir,

Bilindigi gibi sinema A.B.D.de Thomas EDISON taraflndan
1891 tarihinde "KINETOSKOP" adly1a bulunmu9ken; Fransa'da Auguste ve Pierre Lumleere Karde,ler " Sinematograf" adlyla aynl sisteme gore sinemaYl a,a~l yukarl aynl tarihlerde icat etmi,lerdi.

bnceleri klsa metrajll film denemeleri daha sonrada konulu filmIer yapllmaya ba,landl.

ilk konulu filmler Melies':ll;tl Zecca'nln eserleriyle birlikte ortaya
yen bir

~lkml,tlr.

seyir~inin

Tekni~i

all Cl aygltlnln tiyatroyu izle-

gozli gibi hiq yerinden klplrdamadan belli

bir gorli9 aqlsl ve uzakllktan belli sahneleri filme almaSl (Filme al.ulml, tiyatro) ,eklindedir.

Sinemanln ilk donemlerinde ses gereksinmesine rastlanll-

.1

mamaktadlr. Konsantrasyonun bozulmaslnl onlemek amaelyla yapllan

gall~malarda

.anemli bir

ge1i~me

olmu9 ses agesi kullanll-

ml9tlr •. Sinema ile tiyatro araslndaki sesin kullanllmaslnda
birgok azellikler ortaya glkmaktad1r. Her ikisinde de ses ba9llea diya1og, efekt ve mUzik olmak Uz.ere Ug k1s1mda ele allnlrsada sesli sinemanln glkl 91ndan sonra sesin filmlerde kullanl1191. her gegen gUn yeni bir gUg ..kazanarak bugUn igin en Ust dereeelere

va~d1.~1.n1.

sayleyebiliriz.

TUrkiye'de sess1z sinema daneminin alt1.n
1927) sinema1arda piyano

mUzi~iyle

qa~1.nda

(1920-

filmlere e91ik edilirdi. Bu-

nunla birlikte $inema anemini arttlrdlkga her bir film iGln ayr1. azgUn mUzik haZlr1anmasl ybluna

BUtUn dUnyada
ile

oldu~u

mUzi~in kar~ll1.kll

gidilmi~tir.

gibi TUrkiye'mizde de sinemada film

ili~ki1er~

bak1.mlndan ba911.ca iki yo1

gaze qarpmaktad1.r: MUzik igiu film, film igin mUzik.

Tezimde sineman1.n olu$umundan ba91ayarak geni9 bir biqimde ele aldlg1.m mUzik-sinema ili 9kilerini donem donem TUrk
sinemas1. igin ineelemeye qal19t1.ID.

TUrk Sinemaslnda mUzigin yerinin saglamllG1., benee arztalep ile yak1.ndan ilgilidir. MUzik konusunda hangi yol izlenirse izlensin, yonetmenle mUzikleri yapan sanatgl araslnda
(

yak1.n olumlu bir ili9kinin kurulmasl gerekir. Fon mUzigi alanlnda gal19acal;\. besteei, dUzenleyiei ve mUzik segicilerinin
unutmamalar1. gereken

konularlnba~lnda

2

'9U

gelmelidir~

MUzigin

ozel olarak

e~lik

edeceg1 gorUntUler ve Onlarln anlatmak iste-

dikleriyle; filmin atmosferinin birlikte uyum saglamaslna qall~llmalldlr.

Sinemanln yurdumuzdaki ilk Ylllarl hiqde parlak degildi.
TUrkiye'deki ilk sinema olaylarl yabancllarln sinema
filmi qevirmek Uzere TUrkiye'den geqmeleri ile

ba~lar.

Ilk film

gosterimlerinin 1896 ' da AbdUlhamit zamanlnda sarayda yaplldlgl
bilinmektedir. ilk gosterilen filmIer araslnda Pathe'nin haber
ve komedi filmleri ile Asta Nielsen'in SIR adll dram filmi saYllabilir.

TUrkiye'de gevrilen ilk filme gelince; 93 harbi olarak
anllan Osmanll-Rus (1876-1877)

sava~lnln

hatlraSl iqin dikilen

anltln Ylkllmaslnl gorUntUleyenFuat Uzklnay'ln belgesel filmidire

Sinemaslnln ilk Ylllarlndan 1940'lara kadar bUtUn Ulkelerifr sinemalarlnda tiyatrodan gelen oyuncularln

egemenli~i

konusudur. Bu durum TUrkiye'de de geqerli

olmu~;

slrf tiyatro

oyuncularlnln sinemaya hakim oldu£u donem

ba~laml~tlr.

rul'un
cular

qall~malarlnln

soz

M.Ertug-

aglrllk noktaslnl tiyatrodan gelen oyun-

olu~turmaktaydl.

TUrkiye'de ilk sesIi film 1931'de

~STANBUL

SOKAKLARINDA

adll filmdir.

Ses unsurunun sinemada kullanllmaya

3

ba~lanmas~yla

birqok

~zellikler
~nemliai

ortaya

ise

do~a1

qlkml~tlr.

seslerin sinemaya kaZlndlrdlgl yeni boyut-

lardlr. Tiyatroda hiq
vardlr ki oda fon

Fon

mUzi~i

Diyalog, efekt, mUzik gibi aSll

g~rUlmeyen

sesin apayrl bir

kullanlll~l

mUzi~idir.

bugUn sinemada adeta bir ses dekoru .te 9 kil

edecek kadar filmin bUnyesina sokulmu9; onun

g~rUntU de~erini

ve ritmini arttlran bir bile 9 im sagiam1 9 tlr.

1980'de TUrk Sinemasl her
geqirmi9tir. Filmlerin

y~nUyle

qogunlu~unu

parlak olmayan bir Yll

moda olan seks filmleri all-

yordu. Arabesk tUrU filmlerde gUn geqtikge

a~lrllglnl

taydl. 1980'nin TUrk sinemaslndaki en bUyUk olaYl

dl~a

koymakaGllma

olmu9tur. (SURU, Zeki OKTEN ve DU$MAN, Zeki OKTEN)

1981'de filmlerinin gogunlugunu 9arklll-tUrkUlU filmIer
aldl. Denilebilirki arabesk bu

d~nemde

altlu qaglnl ya9am19tlr.

1982 yine arabesk Ylll olarak TUrk sinemaslnda yer alm1 9 tlr.

D~nemden

dolaYl sinemaYl kurtarmak iqin yapllan gal19-

malar sonuqsuz kalm19 ve .sinema yasasl olU9t:urulmam19tlr.
geye ragmen TUrk sinemSSl d1 9 dUnyaya aqllm19 ve ge 9 itli

Her~dUl

ler alarik ba 9 arlll bir yll ia9ami9tlr.

1983 Ylll TUrk sinematarihine film yakma Ylll olarak
gegmi~tir.

Arabesk modasl devam ederken yeni bir ecilim gUnde-

me gelmi9tir: Kadln Filmleri.
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Genelde kadln kahramanlara, kadlnsal sorunlara yonelik
aile filmleri.

Ku~kusuz

taki

topyekUn

birUlk~niri

dUzeyi o'nun sanat-

geli~me

dUzeyini belirleyecektir.

geli~im

Klrdan kente gog, garplk
timde istenilen dUzeye

kentle~me,

eri~ememe,

yaygln ve orgUn egi-

Ulkenin toplumsal

ya~amlnda

bir taklm aksakllklara neden olurken, bu.aksakllklarln ve yetersizliklerin tUrn sanat kollarlna yansldlgl da bir ger<jektir.

8inema sanatl ve o'nu

onun gUzelligine, kali-

olu~turan,

tesine ve UstUn begeni dUzeyine etki eden yan sanat dallarl

cb

bu etkilenmeden paylarlnl almaktadlrlar.

Koydeki
nu

parasl

so~ununu,

ya da kan davasl sorunu-

filmlerde, onceki Ylllarda var olan malzemeden ya-

i~leyen

rarlanll~rken

sal

ba~llk

ya~amda

(aclll tUrkUler, agltlar, v.b.), bu gUn toplum-

gelisllne dUzeyine

ko~ut

olarak "halk

mUzii~i"

karek-

terinde fakat ozgUn mUzikler yaratllmaktadlr.

Yukarlda degindigimiz ornek her zaman olrnasa bile, bu
dU~Unce

artlk gUnUrnUzde

yayglnla~maktadlr.

GUnUmUz TUrk sinema mUzigi konusunda bizce olumsuz saYllabilecek·ornekler ic;erisinde "arabesk" olgusu

Yanrnl~llk,

e~liginde

Ylkllml~llk,

mahvolmu~luk

belli bir begeni dUzeyine

5

ba~ta

gelir.

duygularlnln mUzik

gelememi~

toplumu~geni~

k~tmanlarlna sunulmas~kanlmlzca

olumsuz etkide bulunmaktadlr.

toplumun moral

Ku~kusuz

de~erlerine

bu durumun

olu~maslnda

halkln bu kesiminin anllan tUrlere yatkln olmaslnlnda rolU

tur. Yani bir arz ve talep mekanizmasl

~ok

i~lemektedir.

TUrk Sinema MUzigi'nin kalite olarak dUzeyiriin yUkselmesi, bizce halkln yeterli sanat egitiminden geqmesi ile sanat dUzeyinden yoksun sinemalara olan istemin azalmasl yoluyla gergekle~ecektir.

'.

6

1- Bi5LUM

Sozllik anl,arn olarak sinema Yunanca'da, bir 191k kaynaglndan ~lkan 191nlarl, lizerinde resimler bulunan bir film g e ridinden geqirerek bunlarla bir ekran lizerinde hareketli gorlintliler olu9turma i9ive boylece olu9an gorlintli olarak belirtilmektedir.

Sinema (cinema) sozcligli sinematografi (cinematographie)
sozcliglinden klsaltllm19tlr. Lumiere Karde 91er kendilerinin bulmU9 olduklarl ayglta sinemaiograf (cinematographe) demi 91erdir.

Yunanca

11

kinema, -atos-devinim" ile "praphein-yazmak"

sozcliklerinden tliretilen.sinematograf, " devinimi yazan, saptayan" anlamlna geliyordu.(l)

Sinema sozcligUnUn bu gekilde kullanllmaslnl sadece
Lumiere Karde 91er degil, sinemanln bulu91ar ~aglnda ~e9itli
allcllar yapanlarJ,nda bu sozcligli kullandlklarl ve hep "devinim", "canllllk","ya9 am" kavramlarlile ilgili adl:ar verdikleri bilinmektedir. Glinki yeni bulu9un gozle gorlilen en belirgin ozelligi, devinimi ve ya9am1 oldugu gibi aktarabilmesi,izleyiciye yansltabilmesiydi.

(1)

N.OzbN, Sinema Sanatl sh: 7

7

BugUn qok

yayg~n ~lani

lansinema sozcUgUnUn
kullan~lan

qok

salt~lm~9~

hemen hemen her Ulkede

yan~s~ra

Amerika Birle 9 ik Devletlerinde

"motion picture, movi,ng picture (ve bunun

"movie ll ) - devinimli resim"de yine

s~tmaktad~r.

kullan~

ayn~

k~

tutumu yan-

(2)

Sinema sozcUgU zamanla filmlerin gosterildigi

yap~,

yer

sinema qal~9malar~n~n tUmU, sinema i9leyimi (endUstrisi) kavramlar~n~

iqerecek biqimde anlam geli 9 melerine

ugram~9

ise de

bizi burada ilgilendiren ilk ve temel kavram "devinimi yazma
saptamaltd~r.

li

Bu

aral~klarla

may~,

sinema, herhangi bir devinimi dUzen-

anlam~yla

parqalara

sonra gosteri

ay~rarak bunlar~n

ayg~t~

yard~m~yla

bir salonda gorUntUlUk Uzerine
olu9t~rmay~

resimlerini sapta-

bu resimleri

yans~tarak

karanl~k

devinimi yeniden

kapsar.

1. SESStZ StNEMA D~NEMt (1895-1930)

BugUnkU anlamda
, ere Karde91erin 28
lar~

ilk

paral~

sineman~n

Aral~k

gosterim

bulucular~

kabul edilen Lumi-

1895' te Grarlcl. Cafe' de halka
sineman~n

ilk UriiinU

say~l~r.

yapt~k

Her bi-

ri 15-20 m. uzunlugunda olan on kadar film topu topu 20 dakikal~k

bir sUreyi

ceginden ku 9 kulu

(2) a.g.~~ sh;

kapsamaktayd~.
olduklar~

Lumiere &arde91erin bile gele-

sinema

7

8

k~sa

sUrede dUnyaya

yay~ld~.

ilk gevrilen filmler, birer ikiger dakikallk belgesel filrnlerdie Lurniere Karde,lerden Louis Lumiere'nin (1864-1948) ilk filrni LA SORTiE DES USiNES LUMiERE ( Lumiere Uretimliginden glklSl1895) Lyon'daki Uretimlikten iSlgilerin daglllSllnl gostermekteydi. Filmlerinin gogu, bugUn ozenci sinemaCllarln yaptlgl gibi
kendi aile yaSlamlnl yansltan

geSlittendi~

(jrnegin (LA SORTiE DU

PORT- Limandan glk1 9 , LE GOUTER DE BEBE-Bebegin mamasl). Bu
filmlerde gerek Lumiere gerekse allCl yonetmenler gordUkleri
ilging yerleri, olaylarl, allCllarlnl bir noktaya yerleSltirerek saptamaktan ba 9 ka bir Sley yapmlyorlardl. GergekleSltirdikleri ilk haber filmleri, gezi filmleri, goruSlum fi1m1eri hep
bu geSlittendi.(3)

Bu dar gargeveden kurtulrnak ve sinemanln daha iyi bir
Slekilde olmasl gerektigine inanan1arda bu1unmakta idi. Bun1arln ba,lnda MELIES'i gosterebi1iriz. Sinemaya gi3,gmeden once
tiyatro gall,ma1arlnda bu1unan Georges BELIES (1861-1938/ sinematografln onemini an1aml, ve bir sinema aygltl

ed~nmek

igin

ga11,malara ba,laml,tlr. Antoine LUMIERE'e (1858-1943) ba,vuran MEtIES eli bOSl olarak denunce, LUMIERE kendisine ,ey1e demi,tir. "Bana teSlekkur borG1usunuz de1ikan11. Bu bu1uSl satl1lk
degi1, ama zaten if1aSlnlza yo1 aGardl. Bi1imsel bir merak konusu olarak bir sure iSl1Emebi1ir, bunun dlSllnda tecimsel (ticaret) bir gelecegi yoktur." (4)

(3) a.g.e. sh:157

(4) a.g.e. sh: 157
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MELIES'~n

"Bu aygl t gok

Halbuki
higbir

anllarlna

g~zl~dir,

g~re

LUMIERE Gunu demektedir.

satmak istemiyorum, kendim iGletecegim't

s~nematografln

g~zl~l~gi

~se

deg~lse

bile sinema

kalmamlG, geGitli Ulkelerde

gereglerin~n

GeG~tli

adlarla

artarda ortaya Glklyordu. Ni.hayet MELIES ing~l~z NiLLiAM PAUL I
den ayglt satln alarak sinema dUnyaslna ilkadlmlnl atmlGtlr •.
ilk filmlerinden bazilarl ki bu f~lmler, (UNE PARTiE DES CARTES-B~r ~skambil

partisi, Sauvatage en riviere-Irmakta Kurta-

rlG •• 1896) ve d~gerleri LUMiERE'nin f~lmlerini andlrlyor~u.
Zamanla Melies bu tUr

filmler~n

etkisinden kurtularak bu gUnkU

sinema hileler~ni bulmuGtur. ~rnegin(Kesik baGlnl taGlyan k1mse, havada yUrUyen adam v.b.)
gelen yangln sinemaYl

~nemli

Par~ste 0
~lGUde

tar~hlerde

meydana

sarsmaSlna ragmen MELLIES

iGin bu yangln bir d~nUm noktasl olmuGtur. MONTREUiL~de bir
iGlik kurmuG ve eski tiyatro deneyimlerinden yararlanarak bezemli, oyunluklu, oyunculu f~lmler Gev~rm~Gtir. En onemli filmi olan LE VOYAGE DANS LA LUNE- Aya Gezi'yi 1902'de ingil~z ve
Franslz yazarlarl olan H.G.WELLS ve JULES VERNE'nin yapltlarlndan yararlanarak ortaya koymuGtur. Bu film bugUnkU oncele~

me filmlerinin atasl olarak kabul edilmektedir.
gelme bir

allGkanll~la

T~yatrodan

filmlerini tablolar Geklinde dUzenleyen

MELIES,allClslnlda izleyicinin gorUG noktaslua ve aGlslna
yerleGt~rerek yer~nden hiq oynatmlyordu. BugUnkU sinema anla-

Y1Glna ters gelen bu tutuma karGln, MELrES sinemaYl LUMIERE
KardeGlerin anlaY1Glna tamamen tersine bir temaGa (gorUnG) konusu olarak ele almlG ve bu yolda
karlda da

belirtd~gimiz

gel~$tirmiGtir.

Sinemaya yu-

gibi film hilelerinin yanlslPa,
10

G~iri

"

.

dU 91emi ve dU 9 gUcUnU sokmu9tur •

LUMIERE Karde91erin ve MELIESllin bu <;al19malar1ndan dola;)'l sineman1n iki ayr1 yone gittigini gormekteyiz. LUMIERE
Karde 91er sinemaY1 gozlemcilige yoneltmi 9 , d1 9 dUnyaY1 film
Uzerine oldugu gibi aktaran <;al19malara yolu a<;mi 91ard1r.
MELIES ise, sinemaY1 sanat<;ln1n dU 9 gUcUne dayand1rm1 9 , bu gU<;ten yararlanan yap1mc1lara film yolunu aqm19t1r. tki ayr1 yoldan giderek sinemaY1 geli9tirmeye call9m191arsada bunda ba9ar1l1 olamadan sinema dUnyas1ndan <;ekilmek zorunda kalm191ard1r.

Sinema, biri LUMIERE'nin belgeci, digeri MELIES'in oykUcU tutumundan YOla <;lkarak degi9ik film tUrlerine, <;e9itlerine ancak iki tutum aras1ndaki dengenin saglanmas1ndan sonra
ula9abilmi9tir. Nitekim tngiltere'deki BRiGHTON OKULU dengenin
saglanmas~nda onemli rol oynam19t1r. Brighton Okulu diye adlan-

d1r1lan sinemac1lar toplulugu, film <;evirimini kapal1 yerden
alarak a<;lk havaya <;lkarm191ard1r. AI1C1 ayg1t1 sabit olmaktan
kurtararak fotograf makinas1 gibi gerektik<;e konulara yakla9t1rm191ar ya da konulardan uzakla9t1rm191ard1r. Fotografc1l1ktan sinema dUnyas1na giren

b~

topluluk elemanlar1 portre al19-

kanl1klar1ndan dolaY1 yak1n <;ekimlerlede <;al19maya gitmi91erdire Nevarki bu <;ekimler baz1

~orunlar1da

Degi9ik <;ekimlerin slraya konulmaS1 ilk

~ez

ortaya getirmi9tir.
ilkel bir kurgunun

olu9masina neden olmu 9 tur. Bu okulun sinemaC1lar1 al1C1 ayg1t1
bir fotograf ayg1t1 gibi bir yerden diger bir yere ta91yarak
oykUyU anlat1rken degi9ik a<;llardan ve gorU 9 noktalaP1ndan
11

yararlanarak kurgu orne"i?;ini veriyorlardlr. Bu

~al19malara

ornek

olarak 9U filmleri gosterebiliriz. GEORGE ALBERT SMiTH (18641959) Grand Ma's Reading Glass-Ninenin Okuma BUyUteci, As Seen
Through~Tele~cope-Teleskoptan GorUldU~U gibi (1900) filmlerin~ekimleri

de ba 9 ve ayrlntl
(1855-1933)

Att~ck

dlrl'da (1901)
kU

i~inde

kullanm1 9 tlr.JAMES WiLLIAMSON

On e China Mission- Qin'deki Bir Kurula sal-

a~lkhavada ge~en

devingen, kovalamacall bir oy-

k0 9 ut ve zamanda 9 kurgularl kullanm1 9 tlr. ROBERT

WlLLIAM PAUL (1869-1943), Londra'da

~evirdigi One Runaway Mo-

torcar- Ba 91b0 9 otomobil'de (1900) kalaballk bir caddede hlzla
giden otomobileyerle 9 tirilmi 9 bir allclyla hem kaydlrmaYl,hem
de oznel anlatlma yer vermi 9 tir. (5)

Sinemanln ilk Ylllarlnda belirtdigim gibi LUMIERE KARDE$LER ve MELIES

~all~malarlna

belirli bir zaman sonra ara ver-

mek.zorunda kalm1 91ar, nitekim 1898'de Lumlire Karde 91er yaplmdan

~ekilmi91er,

1912'de Melies yaplmdan qekilmi9tir. (6)

Zira Lumiire Karde 91er sinemanln gelecegine inanmam1 9 1ar, Melies ise sinemaYl bir el sanatl

niteli~inde

gormekteydi. Hal-

bukisinema bu dU 9 Uncelere kar91t olarak i91eyim haline geliyordu. Bunu ilk farkeden }i'ranslz CHARLES PATHE (1863-1957) 01mU9tur. SinemaYl geni9 halk kitlelerine ula 9 tlrm1 9 ve bununi;in
de gezici sinemaYl, panaYlr sinemaslnl geli9tirmi9tir. PATHE'in
bu ba9arlslnda, sinemanln gelecegini onceden kestiren iyi bir

(5) a.g.e. Sh: 159
(6) a.g.e. Sh: 159
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iSl adaml olmaslnln yanlnda, yonetmen olarak FERDINAND ZECCA'Yl
(1864-1947) kendine baglamaslnln rolU bUyUktUr. ,'Yonetmen once
Lumlere ve Melies'in fi1mlerini yinelemekle ige ba91aml9 ardlndanBrighton Okulunun ozelliklerini benimsemi 9 tir. Zecca'nln
fi1mlerini peri masa11arl ve masallar, ,dramatik ve gergekGi
gorUnqlUk1er, dinsel gorUnglUk1er diye Ug klSlmda toplaml9tlr.
En onemli flimleri ise HISTOIRE D'UN CRtME- Bir Cinayetin OykUsU (1901), Zola'nln "ASSOMOIR"lndan uyar1adlgl LES VICTtMES
DE I'ALCOOLISME- Alko1izm Kurbanlarl(1902) ve yine Zola'nln
"GERM'iNALtt inden uyarladlgl LA GREVE(1904) sinemada gerqekqiligin ilk ornek1eriydi. (7)

Pathe sinemadayanllzca yaplml amaglamaktaydl. Aynl zamanda sinema dUnyaslnda geni9 bir tekel kurmak istemi 9 ve nitekim 1907'de allCllar ve b0 9 film Ureten, film gevirten, i 9 leten, onemli salonlarl elinde tutan bir teke1 oluSlturmu9tur.

Sinemanln ilk Yll1arlnda geli 9meler bu gekilde bir seyir gosterirken ,film yaplmlda hlzla geli9mi9tir. Gogunlugunu
gezici sinemalarln olu9turdugu donem yerini yerle9ik sinemalara blrakml9tlr. Ingiltere'den ba91ayan yerle9ik sinema aklml
Amerika'dan sonra onemli bir Slekilde geli 9me gostermi9 ve bu
geli9im bugUnekadar etkisini devam ettirmi9tir.

(7) a.g.e. sh: 161
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Sinemanln yerleSlik hale gelmesinden sonra (jal1S;malar dahad a geliS;miS; ve sessiz sinema

a~lrll~lnldaha

da hissettirme-

ye baS;lamls;tlr.

Sinema (jagdaS; uygulaYlm bilime dayanlk sinemanln bir bliyUk is;leyim kolu

oldu~unu,

gelis;tigi Ulkenin iktisadi ve top-

lumsal k09ullarlndan etkilendigini soyleyebiliriz. Sinemanln
dili ve sanatl bUtUn bu etkenlerin ozelligini ta91maktadlr.

Sinemanln geli9im gostermesi.beraberinde (jozUm bekleyen
bir(jok sorunuda getirmis;tir. Bu sorunlarln en onemlisi hi(j 9 Uphesiz dildir.Sinemanln ilk iki oncUsU olan LUMiERE ile MELiES'de boyle bir sorun yoktu. Zira filmler 1 ilA 2 dakikall~
klsa filmlerdi.

Sinema dilini ilk kez ba9arlyla kullanan GRiFFiTH 01mU9tur. Fakat ne varki patlak veren 1. DUnya Sava91 bu dilin
geli9mesinde degi9ik olumlu veya olumsuz etkiler
Bunlarl klsaca 9u gekilde

yapml~tlr.

ozetley~biliriz.

Sanat filmi, sinema ozleyicilerinin saYlslnl (jogltmak,
sinemaya sayglnllk kazandlrmak amaclyla ortaya (jlkm19tlr. SinemailkonceleriayaktaklmlnlneglencesisaYllmaktaydl.Sanat filmi aklmlnln olumlu yonU, sanat alanlnln dlS;lndaydl.
(aydlnlarln ilgisini sinemaya (jekmek, izJ,.eyici saylslnl arttlrmak ve sinemaYl yayglnla9tlrmak).
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Tarihsel filmIer,

1908'den sonra Italya'da ortaya

~l

klP sonra diger Ulkelere yaYllan bir tUrdUr. Genellikle sanat
filmi aklmlnln tarih konularlna uygulanmaslnd'an ibaret ti. DolaYlslyla bu tUrde sanat filminin aksakllklarlnlda yanlnda ta9lyordu. Bu tUrUn olumlu etkisi sinemaYl aGlk havaya Glkarml9
olmaslydl. DolaYlslyla ke.laballk figuranll gorUnqlUkler ilkkez
tarihsel filmlerde

degerlendirilmi~

ve filmlerin

uzunlu~u

sag-

lanm1.9 t l.r •

BolUklU filmIer, ne9redilen gazete ve romanlarln Gok tutulan tefrika ve bolUmlerinin sinemaya aktarllmaslyla ortaya
Gl.kan filmlerdir. Her film en heyecanll. yerinde kesiliyor ve
haftaya aynl. yerden bir ba9ka serUven ba911.yordu. 1908'de JASSET Nick Carter, roi

des~detectives-Hafiyeler

Krall. Nick Car-

ter butUr filmlerin ilk ornegidir. (8)

Bu tUr filmlerle birlikte tarihsel filmlerin aGlk hava
bezemlerini,geqmi 9 ten all.p bu kez Gagda9 kentlerin sokaklarl.na, yapllarlna ta9lnml9, dogal bezemlerin onemi artm1.9tlr. Bu
dogal bezemler araslnda, tanl.nmaml9 oyuncularl.n dogal, gerqekGi oyunlarl degerlendirilmi 9 tir.

Filmlere'~

hlzll bir tartlm,

canll bir anlatlm kazandlrllml9tlr. Polis filmleri, serUven
filmleri, korku filmlerine ornekler

(8) N.dztlN, Sinema Sanatl. Sh: 156
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verilmi~tir.

GUld,UrU filmleri, Ilk kez Fransa' da ortaya C;ll{an eUldUrU film c;alliilmalarl bu alanda bir okul

olu~turulacak
,

olc;Ude

geliiilim gostermiiiltir. GUldtirU filmleri sinemaYl tiyatronun etkisinden ve boltiklti filmlerden kurtarmliiltlr. Qeiilitli komik tipleri canlandlran yetenekli oyuncular sinemaya daha uygun bir
oyun tarzlnl geliiiltirmiiillerdir. Yavaiil yavaiil ka,ba gUldUrUden
uzaklaiil1p ruh

bili~sel,

toplumsal gozlemlere dayanan gUldtirtiye

dogru geliiilme

sa~lanml~tlr.

'Bu durum ulusal

yeni gtildUrU okullarlnln ortaya C;lkmaslnl

ozellikl~ri

sa~ladl.

~nce

iC;eren
Fran-

sa'daki gUldUrU okulu, daha sonrada Amerika'daki gUldUrU okulu
geliiilti. Bu okulda savruklama qeiilidi bUylik onem kazandl. Filmler ba~ dondUrUcU bir tartlma ulaiilt1. Sinemadi cinsel c;ekicilikten

yararlanmanln ilk ,ornekleri verildi.

Kovboy filmleri, Amerika'nln

geli~tirerek

yeni bir tUr

olarak sinemaya kazandlrdlgl kovboy filmleri, sinemaya dramatik yaplYl, insanln insanla oldugu gibi doga ile de qatliilmasl
izlegini, dogaYl vehalk bilimi
kazandlrmliiltir.

degerlendirme olanaklarlnl

ilk destan ornekleri bu tUrde yer alml~tlr.

Kovboy filmlerinden sonra sinema dUnyaslnln en baiilarlll
oldu~u

tUr gUldUrUlerdi. Bu tUrUn

~lk

baiilarlll sanatqlsl MACK

SENNETT'dir. (1880-1960) GRiFFITH'in yanlnda yetis-en Sennett,
filmlerinde inanllmayacak cinsten gUIUnq durumlar, akla gelmeyecek gUIUtlerle bUyUk bir bas-arl sagladto brnegin, $iiilko FATTY
(Roscoe Arbuckle),

~aiill

Ben Turpin, iriklYlm Chester Conkli'n'i,

bir dizi gUIUnq polisle (Keystone Cops-Keystone Aynaslzl~rl)
yada mayolu gUzel 'klzlarla (Bathing Beauties,
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Girls~Plaj

GUzel-

leri, K1Zlarl) birlikte kullandl. (9)

Sennett'in sinemaya kazandlrdlgl
surat (stone face) BUSTER KEATON'u,

bulu~lar

~arlonun

araslnda

ta~

sevgilisi Mabel

Normand'l, akr.obat Horald Lloyd'u, gosterebiliriz. Fakat en
onemli bulu~u Charles S. CHAPLiN' die (1889-1977) Ilk fH rnlerinin
c;ogu

o~ellik

gostermeyen yapltlardan ibaretti. 1915'de c;evirdi-

gi THE TRAMP-$arlo Serseri, Chaplin'in
ll~tlgl

ki~iligini

bulmaya ga-

film.olarak gosterilebilir. 1915'i takip eden Ylllarda

Chaplin ONE A.M. -$arlo

Geceku~u,

EASY STREET-$arlo POlis,ozel-

likle .THE IMMIGRANT-qarlo Goc;men ve1917'de ilk bUyUk yapltl
SHOULDER ARM$-$arlo Asker'i

Chaplin insan
zukluklarln

c;evirmi~ti.

yaratlll~lnln

ele~tirisine

(10)

gozlemine ve toplumsal

~o

dayanan, sokakdaki kUqUk adamln hak-

larlnl savunan, insancll boyutlu bir gUldUrUyU
le sinemaYl aynl zamanda kitlelerin gozdesi

gerc;ekle~tirrnek

yapml~tlr.

Bu c;agln en onemli sanatC;ls1 Chaplin'le birlikte GRIFFiTH (1875-1948) die 1908'den 1912'ye degin 400 den fazla film
c;evirmi~ti.

Bu film

c;all~malarl

Griffith'e obUr sinemacllarln

katkllarlnl izlemesini hem de kendisinin yeni katkllarda bfilunmaslnl

sagladl~

Boylelikle Brighton Okulunun, Porter'lnsi-

nemaya getirdiklerini

geli~tirmi~

(9) a.g.e, Sh: 166
(10) a.g.e Sh: 167
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ve sistemli bigimde kullan-

ml~tlr.

dl,

ba~

~riffith

en degi9ik

~ekimlerini,

ayrlntl

~~kimleri

birbiri ardlndan slrala-

~ekimlerini

dramatik etkileriyle

degerlendirdi, a~l-kar~l a~lYl sinemaya soktu, film allcl aygltlnl

~e9itli

yerlere dikerek

~all~tlrmakla

kalmaYlp, kaydlr-

maYlda uyguladl. Kurgunun gerek devinimi, gerek tartlml ve diz'emi, • gerek anlatlml
yaratmaktaki ilk

ger~ekle9tirmekte,

ba~arlll

~rneklerini

gerekse dramatik etki

Griffith verdi. Filmle-

rinin bir qogunda ko~ut kurguyu, gittik~e hlzlandlrllml~ kurguyu kullandl, noktalama

i~lemlerini

yerinde uygulamanln

~r

neklerini verdi. B~y!elikle,~inemanln bir anlatlm araCl oldugu ilkesinden yola qlkan Griffith, sinemanln kendine
dili olmasl gerektigi sonucuna vardl ve bUtUn
bu dili yaratmaya

y~rieltti.

B~ylelikle

~zgU

bir

~all~malarlnl

sinema dilini ortaya

qlkarlp olgunla~tlran Griffith, sinemaYl bir sanat niteligine
ula9tlrdl. Nitekim 1915'teTHE BiRTH OF A NATION- Bir lJlusun
DogU9u ile i916'da INTOLERANCE- Ho~ gorUsUzIUk yapltlarl sinemanln baglmslz, kendine ozgU bir sanat oldugunu kanltlayacak
nitelikteydi.

Parlak bir gelecege dogru ilerleyen Franslz, italyan
ve Danimarka sinemalarl Birinci DUnya
vermesiyle gerilemeye ba 91adl.
larlndan qogu

g~zle

g~rUnUr

sinemasl rahatqa

geli~mek've

yurmak flrsatlnl

bu1mu9t~r.

Sava~lnln

Sava~tan

bir bunallma

(1918) paclak

dolaYl Avrupa sinemadU~erken,

Amerikan

dUnya pazarlarlnda UstUn1UgU du-

, Sava 9 slraslnda Avrupa'da geli g en t9veq sinemaSl 61mti~tur.

tsve~'te doganln ve tiyatro geleneklerinin isve~ si-

r?'
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Uzerinde olumlu etkileri olmuliltur.

nemas~

VictorSJOSTROM(1879-1960) ve Mauritz STILLER (18831928)

yapl.tlar~yla

bir varll.k

gosterdiler~

Buna ne den ise Char-

les MAGNUSSON'un 1909'da kurmulil oldugu "Svenska" ortakll.ktl..
Tanl.nml.lil ka61. n romancl. Selma LAGERlOF'Un yapl.tlarl.nl. satl.n
alan Svenska, yapl.tlarl.n
dolayl.

!sve~

go~unu

SjBstrom'e

soylenceleri, halk bilgisi ile

gevirdi. Bundan
tsve~ do~asl.

bu

filmlarl.n temelini olulilturdu. STILLER bu balilarl.Yl. Greta GARBO'
yu tUrn dtinyaya tanl.tan Gasta Berlings Sapa-Gosta Berling'in
oykUsU'nde (1923-24) gosterdi.(ll)

Isveg sinemasl., doganl.n balil11. balill.na bir age olarak sinemaya girmesini, doga ile insanlar arasl.ndaki ugralill.n bir
dram ogesi olmasl.nl. sagladl.. Qergeveleme, gorUntU dUzenlemesi
gorUntU

gUzelli~i

ilk kez isveg Okulunda degerlendirildi. Cin-

selligin sinemada onem kazanmasl. saglandl..

'"
Daha sonra isveq sinemasl.nl.n ilerlemesinden qekinen
Amerikall.lar, isveq yonetmen ve oyuncularl.nl. Amerika'ya

~eke

rek ilerleyilile az da olsa dur diyebildiler. Bununla birlikte
Avrupa'dabtiyUk bir rakip olarak Alman Sinemasl. kendisini gostermeye balilladl..

(11) a.g.e. Sh: 170
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Alman SinemaSlnln tanlnmaslnda Avusturya'll Fritz LANG
(1890-1976) Danimarka'll Asta NiELSEN, Olaf Fonns, Gek Robert
WIENE (1881-1938), Romen lupo PICK (1886-1931) onemli rol oynadllar. Alman SinemaSlnln en bUyUk

ba~arlsl

1919'da WIENE'nin

Das Kabinett des Dr.Caligari-Dr.Caligari'nin Muayeneha~i'yle
ba~layan dl~a

vurumcu1uk aklml oldu. (12)

Dl~avurumculuk,

bu gorUnen

ger~ekleri

dl~

dUnyanln

ger~eklerine

yUz geviren

kendi kafaslnda ezip bUzen,

~e~itli

ka-

Ilplara sokan, biQimlendiren sanatQllarln tutumunu yansltlr.
Zannlmca sinema
Merce~i,

dl~

0

zaman1ar

dUnyaYl

dl~avurumculu~a

istenildi~igibi

gok

elve~i~liydi.

degi~tirebiliyordu,

sine~_

ma hileleri en akll almaz sonuQlar sat11yabiliyordu. Ne varki
dl~avurumculuk

sinemanlu gereklerine uymayl

de~il,

sinemaYl

kendi amaqlarlna uydurmaYl gozetmekteydi. Bu amaglarda sinemay1a ters
bancl

dU~Uyordu.

o~e1eri

~unu

Boylelikle

dl~avurumculuk

sinemaya ya-

sinemaya aktardl.

belirtmeden geqmek kanaatimce

memek demek olur. Zira
Ylt araCl gibi onUnde
dlgl iqin sinemaYl

dl~avurumculuk
dUzenlenmi~

dl~avurumculu~u

bil-

allclnln yalnlz bir ka-

gorUnqlU~U

saptamaYl amaQla-

tiyatrola~tlrml~tlr.

Aydlnlatmanln dramatik bir age olarak kullanllmasl, be-

(12) N.OZON, YUz Soruda Sinema Sanatl, Sh: 158
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zemin dram oeesi

olmas~

ve ayd1nlatmayla insanlar1n ruhsal du-

rumlar1n1 yans1tmak d1fjaVurumculuktan kazan1lm1f}t1r. Ayn1 zamanda korku filmlerinin gelif}mesini

sa~lam1fjt1r.

Yukar1da aq1klad1g1m1z d1fjavUrumculuk ak1m1na tepki olarak Alman gerqekciligini dogdugunu gorUyoruz. D1fjaVUrumculuk
ak1m1n1n tarn tersine gUnlUk olaylar1, her> gUnUn gerqeklerini
sokakdaki adam1n gUnlUk dramlar1n1n if}lendigini Alman gerqekciliginde gorebilmekteyiz. Bu gerqekcilik anlaY1fj1nda tema ve
al1c1 devinim yeniden onem kaZanm1fjt1r. Oznel anlat1fj1n ilk
ornekler~

verilip oyun yal1nlafjt1r1lm1f}t1r. BUtUn bunlara kar-

fj1n gerqekqiligin yinede tiyatro ak1m1ndan kurtulmad1g1 gozlenmektedir.

Ayd1nlar1n, sinema elefjtirmenlerinin, kuramc1lar1n1n .
oncUlUk ettikleri Frans1z izlenimciligi ise, sinemada ruhsal
durumlara, an1lara, dUf}lere ilk kez bUyUk yer veren, bunlar1
sineman1n 01anaklar1 ile vermeye qal1fjan sinema okulu gorUnUmUndedir. Sineman1n ilk elef}tirmenleri aras1nda yer alan LOUts
DELLUC(1890-1924), Ricciotto CANUDO bu okulun
.ak1nda

bi~im

kurucular1~

Bu

bozumu, bindirme, ortU, bulan1k gorUntU gibi si-

nema ozellikleri qokqa ku11an1lm19' genifj

gorUntUIU~Un

ilk ba-

fjar1l1 denemeleri ger<;eklef}tiri1mif}tir. FranS1Z izlenimciliginin kifjileri aras1nda Abel GANCE (1889-1981), Bayan Germaine
DULAC(1882-1942), Maree1 LIHERBLER (1890';"1979) saY1labilir.(1)
(13) a.g.e. Sh.171
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, Fransa' da ortaya C;lkan bir ba9ka akJ.rr1 olarak da oncU
sinemaYl gorUyoruz. Klsa zamanda

di~er

lilkelerede yaYllan bu

akun, yaz:;t.n veyogrumsal sanatlarda ortaya C;lkan gerc;ek listlicUllik, gelecekc;ilik, kUpC;lilUk, dadaclllk aklmlarlnln sinemaya
yanslmaslyla olu9mu9tur. Yazarlar, ozanlar ve ressamlar kendi
alanlarlndaki tasarllarlnl sinemanln olanaklari ile i91emeye
koyuldular. Bu aklmln omrlinlin klsa olmaslna kar9ln, sinemanln

.

c;ok geni9 bir deneme alanl oldugunu ortaya C;lkarmasl baklmlnda:n fayda saglaml9tlr. tleriki konularda geni9 bir gekilde ele
alacaglm sesli

sinemad~ki

mlizigii gorUntli ile birle 9 mesinin

oncU sinemaya borc;lu oldugunu vurgulamak gerekmektedir.

Amerikan sinemaSlnda c;all9an QHAPLtN, S1'ROHEiJl.1,
FLAHERTY baglmslzllklarlnl ti tizlilde koruyan fakat ayrl ayrl
yollardan giderek sinemaya katklda bulunan liC; bliylik 9ahsiyettirler. Hergeyini kendi hazlrladlgl glildlirUlerinde Chaplin, sinema sanatlna yeni olanaklar getirmemesine ragmen oynamaYlp yonettigi "A WOMAN' OF PARtS-Paris'li Kadln (1923)"da gorlintlilerin c;agrlml9 gUclinden, c;ekimler araslndaki, ili9kiden yararlanarak, en az c;abayla en c;ok sey anlatmanln gUzel bir ornegini
ortaya koymu9tur. Stroheim ise, kapitalist toplumda tUrlU baskllar altlnda sinemanln

0

zamana kadar ula9abildigi en taviz-

siz bir tutumla kapitalist toplumun gorUntUllige yanslmayan ylizlinli gostermi9tir. ic;inde ya9adlgl toplumun ve insanlarln en
kirli yonlerini titiz bir gerC;ekcilikle ortaya koymu9tur.
'Flaherty belgesel filmin ilk bliylik sanatC;lsl olarak ele aldlgl
C;evreyi ve insanlarl uzun slire onlarla birlikte

ya~lyarak

in-

celemenin, gozlemenin, ancak ondan sonra bu c;evreyi ve insan-
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lari gUnlUk yaS;arnlarl.ll1.n dogal akl.S;l. ic;inde vermenin gerektigini gostermis;tir.

Griff1th'in baSllattl.gl. sessiz sinema sanatl. Sovyet SinemaSl.nl.n
tirdigi

gerc;ek~ilig1

~enilikler

11e doruguna ulaS;ml.Sltl.r. Griffith'in ge-

Sovyetler Birliginde laboratuar deneyleriy-

le saglam temeliere oturtulmus;tur. Leu KULE90V' (1899-1970)
kurgunun ilk yasalarl.nl. bulmuSl, filmsel uzamla filmsel zamanl.n
nasl.l yaratl.lacagl.nl. saptaml.Sltl.r. Ku'leSlov'un en onemli yapl.tl.
olan NEOBi 9 ANiYE PRiKLU9EN1YA MisTER VESTAY STRANYE BOL9EViKOBay Batl.'nl.n BolS;evikler Diyarl.ndaki Akla durgunluk veren serUveni (1924) Batl1l1arl.n Sovyet dUzenine karSll. tutumlarl.nl.
ic;ermektedir. (14)

Dziga VERTOV (1896-1954) kino-glaz (Sinema-Goz), Sinema
gerc;ek uygulamalarl.yla sinemayl. kendine yabancl bUtUn ogelerden kurtarmaya qa11SlmlSl, all.cl..aygl.tl. sokaga, okullara, iSlliklere ve

~retimliklere

gotUrmUs;, yeni bir toplum yaratan insan-

larl bu yaratma sUreci ic;inde, doguc;tan (irticalen) saptamanl.n
orneklerini vermiSltir. (15)

1922'den sonra dUzenli arall.klar-

la CSlkardl.gl., iC; savaSl Rusya'sl.nl. ic;eren K1NO-PRAVDA-Slnema
Gerc;ek, 1924'deki K1NO-GLAZ- S1nema Goz, haber ve propaganda
filmlerinin ilk baSlarl.ll.

ornekleridir~

Daha sonralarl. 9ESTAYA

9AST MIRA- DUnyanl.n altl.da biri(l926)- QELOVEK SKINOAP-PARATOM
All.cl. Adam(1929) gibi beIge filmleri Uc;UncU dUnya sinemalarl.
(14) OZON, Sinema Sh: 177
(15) OZON, 100 soruda sinema Sh: 161
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I

C:

u

uzerinde etki1i oldu. (16)

Sergey-Mihailoviq EISENSTEIN ( 1898-1948) Gevirditi
STACKA- Grev ve Branenoietz Potyomkin-Potemkin Zlrhllslyla sadeee sessiz sinemanln

de~il,

tUm sinema tarihinin en bUyUk ya-

pltlarlndan birinl ortaya koymu9tur. 1905 1 teki Carllk Rusyaslnda meydana gel en ayaklanmaya kat11an bir zlrhllnli serUvenlerini iGeren filminde Elsensteln, kurguyu en geli9miG gekliyle

kull~nmlG.,

qerGeveleme,

baG oyuncu olarak Ylgln1arl i 91emi 9 , bUyUk bir
g~rUnqleme

ile bugUne dek kolay kolay aGllmayan

bir dUzeye eri9tirmiGtir.

PUDOVK1N ise belge filmlerinin yanlslra Gorki'nin romanlnl sinemaya uyarlayarak ANA (1926) ile Un kazanmlGtlr.
Elsenstein'den farkll olarak bireyi ele alm19, bireyle toplum
araslndaki qat19maYl ele almlGtlr. (17)

Sinemanln en bUyUk ozanl saYllan DOVSENKO, insanln aGk
ya.~am,(51Um

ve toprak gibi kaybo1mayan iz1ek1erini bUyUk bir

cOGkuy1a dile getirmiGtir.

SonuG o1arak Gunu soy1eyebi1irimki, Sovyet sinernaSlnln
bu UG Gahsiyeti Vertov'un yalln

gerGekGi1i~inden

Dovjenko'nun

1irizmine dek uzanan gerGekqi tutum, top1umsal iz1ek1erin
llk kazanmasl, kendisini ve qevresini
(16) QZON, Sinema ssnatl Sh: 177
(17) QZQN, Sinema sunatl Sh; 178

24

de~i9tirme

~abaslnda

a~lr

t'

olaninsarilarln, topluluklarln anlatllmaSl, sinemanln hem devrimin tanltl hem de devrimci bilinci
kullanllmaSl, kurgunun

ba~ll

ba~lna

gU~lendirme

kaz~nmasl,

ayrllmaz bir
larda

ba~

i~eri~i

gbrUntU, gbrUntU
olu~turmaslyla

olarak

geli~ti-

bir kuram olarak

do~ru y~neltme

rilmesi.kurgunun, izleyiciyi belli bir sonuca
gUcUnU

~racl

ve kurgu araslnda

sessiz sinemaya bUyUk katkl-

bulunmu~lardlr.

Sessiz sinema Sovyet okulunun katkllarl ile en
durumuna

ula~tlktan

geli~mi9

sonra kendi ba91na bir sanat, kendine

~zgU

kurallarl olan, belli ilkelere dayanan bir anlatlm araCl iken
birdenbire ortaya ses unsuru
lik

d~nemi

her~eyden

qlkml~tlr.

Artlk sinemuda sessiz-

yerini sesliye blraklyordu. Sinemada ses
~nce

s~zlendirme

yazllar konmaya

i~in kullanllaca~l,

ba~landl~lndan

beri

varll~l

~gesinin

filmlere ara

anla911m19tl. ilk

sessiz filmlerde ara yazl yoktu fakat sonralarl zaman yonUnden
i1erlemSyi belirtmek ve

ki~ilerin

sadlyla ara yazllar ku11anllmaya

kimli~ini
ba~landl.

ortaya koymak mak1920'li Ylllara

ru oyunlutun geli 9 mesi, gorUntU1er kadar ara yazllarlndu
den ayrlnt11arlyla hazlrlanmaslna y01
z11ar kurgucuya gore
ba91anm19tlr.
size

UstUn1U~ti

de~i1,

S~zle9me

a~m19tlr.

oyun1uk yuzarlnu

do~-

~nce-

Artlk ara ya-

g~re

hazlrlanmaya

sinemada onem1i yera1lrken se sin ses-

ba91am19 oluyordu.

2- SESLi StNEMA ( Besin Sinemaya Giri 9 i) 1927-1934

A- TARiHQE.
Sinemada ses, e8ki bir bulu9tur. Hatta denilebilirki 8inemadanda eski bir bUl U9tur. BugUnkU plakc;alarlurln ;:~ tUSl sayl2')

lan "fotgraf"1n bulucusu EDISON'u sinemada c;aJ1 9 malara yonelten dU 9 Unce, fonograf1n glkard1t1 seslere gorUntUlerin e 9 1ik
etmesini saglamakt1. Plaklarla yap1lan e91eme daha yUzYll1m1Zln ba91nda gerc;ekle9tirilmi9ti.

L~on

Gaumont, 1900'deki Paris

DUnya dergisinde, zaman1n UnlUtiyatro sanatC;11ar1 So.rahBernhardt, Coquelin, Mounet-Sully v.b.nin UnlU gorUnc;lUklerini
hem

pla~a

hem filme alm19, ikisi aras1nda e 9 1eme kurarak gos-

terimi gerc;ekle9tirmi9tir. Sesin

yanl1~

plaklar Uzerine deBil

film Uzerine optik yoldan saptanmas1da yine ayn1 Ylllarda gerc;ekle9tirilmi9tir. 1907'de Lee de Forest'in ilk radyo lSltac;lar1n1 yapmaslndan sonra, sestoplar1n1n derledigi seslerin
yUkselteg1e gUg1endiri1meside gergekle9tirilmi$tir. Ne varki
e§lemenin sag1anmas1, saptanan sesin istenilen nitelikte c;al1nmaS1 henUz ba9arllamam19t1.

Konuyla ilg111 ilk c;a11s:malarl Nijat bzon, ,Sinema adl1
kitab1nda 90yle dile getirmektedir.

11

1925'te, BirlB9ik Ameri-

ka'n1n bllyu.k elektrik ortukllklar1ndan western Electric'e bag11 Bell Telefon

Ortakl1~1,

kendi geli9tirdi2i (Vitaphone) yon-

temini Adollili Zokor'a ve diger bUyUk yap1mevi baSlkanlar1na
onerdi, ama bu

~neri

benimsenmedi. Ertesi Y1l1 iflas1n e$igin-

de bu1unan ufak bir yap1mevini i,;;leten WARNER KARDE$LER, talih1erini

denernel~

ic;in (Vi tapho;ne) paten tini ald1lar , 0 slrada

ALAN CROSLAND'ln (1894-1936) c;evirmekte oldugu DON JUAN'l pIaklar1a ses1endirdiler. Ilk gosterimi 6 Agustos 1926'da New York'
ta yc([nlan DON JUAN yaln1z mUzik1iydi. Bunu 23

EKil~

1927' de

yine New York'ta ilk gosterimi yap1lan THE JAZZ S!NGER-Caz
,;;arklC1G1 izledi. Burada dOl. Vitaphone
26

yontemi~le

(plakla) ses-

lendirilen, CHOSLAND'lri bu ikinci filminde UnlU

~arklCl

AL

JOLSON'un 9arkilarl,Yla birlikte birkac; da soyleE?meli gorUnc;lUk
yer allyordu. Bu balnrndan, ilk sesli film olmarnaslna h:arE?ln Caz
~arklclsl,

ba~langlcl

sesli sinernanln

filrnin ozellikle Caz $arklclslnln
ilgiyle

kar~llanmasl,

llll~tlr.

"(18)

se~li

olarak saYlllr. Bu iki

geni~

izleyici Y121nlarlnca

sinemanln hlzla

Bu arada Vitaphone'nun

elveri~li

de

Birle~ik

sa~lanmasl

sa~la

olmayan p1akla ses1en-

dirme yontemi bir yana blrakl1arak, sesin
Uzerine optik yolla

geli~mesini

c;allE?malarl

do~rudan
d~

do~ruya

film

hlz1andl. 1927'

Amerika'da piyasaya sUrUlen "MoviETONE" ile 1929'

da Almanya' da .piyasaya sUrUlen "'l'obis" bun1arln

ba~11ca1arlY

dl.

Sesli sinemanln ilk ,Ylllarlnl takip eden Ylllarda yapllan c;al1 9 ma1ar genellikle klsa metrajll olup daha sonralarl
belgesel filmIer ve konuluklsa filmIer

~eklinde

geli 9 me gos-

termi~tir.

Klsa konulu filmlerle birlikte-oyun-oyuncu sorununun
gUndeme

geldi~ini

gormekteyiz. ilk yapllan klsa filmlerde oyun-

eu sorunu yoktu, uzurr filmIer yapllmaya
daha c;ok ortaya

Glkml~tl.

ba~lanlnca

bu sorun

ilk zamanlarda tiyatrodan geGen oyun-

cularla b~ sor~n halledilmeye Gall~lldl.Boylelikle sinema-TitlB~-'N.OZON £R:

(180J
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yatroda

ba~lndan

sonuna kadar konsantre olup kesintisiz bir

9yrln sergiliyorlardl. Sinemada oyunun plAn plAn kesilmesi, bu
pl.smlarln qekiminin uzamasl, sahnelerin defalarca tekrarlanmaSl konsantrasyonu bozmaktaydl. Bunu ortadan kaldlrmak iqin film
yaplmcllarl mUzik kullanmaya
ru sinemaya

,girmi~

Sesli filmin

ba~laml~lar,

b~ylelikle

ses unsu-

oldu.

qlkl~l,

sinema

i~leyiminin

altUst olmaslna

yol aqtl. "Vitaphone" u elinde tutan western Electric ile
Movietone'u elinde bulunduran RCA adll elektrik tekelleri American sinema

i~leyiminde

tek

sl'nl izleyen altl ay iqinde

s~z

sahibi oldular. Caz

i~liklerin

~arklcl

sesli sinemaya

g~re

dUzenlenmesi iqin milyonlarca dolar harcandl. Artlk sinema sa-,
lonlarl ses unsuru iqin yeniden dUzenlendi. Sessiz sinema qa~lnln

birqok UnlU oyuncusu, sesleri ve

ri~li

olmadlglndan bu

i~leyimin

dl~lna

oyunl~rl

sesliye elve-

atlldllar.

Sesli sinema ortaya birde dil sorununu qlkardl. Sessiz
film,

a~agl

yukarl bir "Esperanto", "Evrensel dill! niteligini

kazanarak her Ulkenin izleyicisine seslenebiliyordu. Halbuki
sesli sinemanln,.

~zellikle

kalmadl. Amerikan ilk
cinin tepkileriyle
~nlemlerden

s~zlU

s~zlU

filmin

filmleri

kar~llandl.

qlkl~lyhl

h~men h~r

bu nj. telik

Ulkede izleyi-

Hollywood' un buna 1wrSll aldlf;l

ilki, yabancl pazarlardan silinmemek igin her. sdz-

IU filmin bir sessiz evirimini hazlrlamak·.oldu. ikinci bnlem
olarakta yabancl oyuncularl Hollywood'a getirterekonlara kendi dillerinde filmIer qevirt tie Amerikall EDWIN HOPKINS, "se8i
olmayan ll sessiz sinema oyuncularlnl baQkalarlnln seslendirmesi
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(s~zlendirme,

cuIar SendikaSlnln
dan atma tehdidi

kar~lslnda

i~leyimi

Ses sinemada

gall~tl,

ancakOyun-

katllacak sanatgllarl sendika-

bu uyguIama slirmedi. AImanya1da

y~ntemi

yabancl diIdeki jilmlerin yerIi

kuIIandl,

s~zlendiriImesinde

uyguIaYlm ve

uyguIamaya

s~zlendirmeye

Dr. Jacob Kord, aynl
diIde

y~ntemini

dubIaj)

b~yIeIikIe

bir

"s~zlendirme

do~du.

i~leyimi-altlist

etti~i

kadar sinema sana-

tlnda da bir sarslntlya, bir bocalamaya yol a9tl. N.OZON
adll kitablnda konuyla ilgili
nln vazgegilmez bir
birlikte,

g~zlim

~gesi

~unlarl

s~yIemi9tir.

olarak gbrlintliye

do~a-

zenginle~tirmekle

isteyen birgok sorunuda yanlnda

sorunIarln hepsi aynl kolayllk ve hlzla

" Ses,

Sinem~

getirmi~ti.

g~zUlemedi,

B6

bazllarl

uzun denemeleri gerektirdi. Ilk Y1Ilarda sesIi sinema uyguIaYlml

geli~medigi,

sessizlenmi~

aI1C1Iarl

yapllamadl~lndan,

bu

aI1C1Iar ses gegirmez birer odac12a hapsediIdiler. Bu odaclBln
yaInlz aIlcl mercekleri igin ufak bir
leIikle devinimsiz duruma

Bu

s~zlerden

~unu

yerini sbztin aImasl ve

deIi~i

vardl. AI1Cl

b~y-

dli~tli."

anIamak mlimklin. Sinemada ara yazllarln

s~yle~mBlerin,

oyunlu~un

bn

slraya Glk-

masl zaten sBsIi sinema ile birIikte tiyatro yazarlarl, oyuncularl,

y~netmenIeri

sinemaya

katllml~lar,

tiyatronun bUtUn bzel-

likIerini, dagCJrclitllll sinemaya aktarmlSllardlr.

Sinema ile tiyatro araslnda sesin kullanllmasl baklffilndan birgok

~zelliklerin

ortaya glktlgl :"brUlmektedir. Her ne

kadar gerek tiyatroda, gerekse sinemada ses baSlllca, DiyaIog,

?9

..
e fekt ve mUz1k olmak Uzere U<; k1S1mda ele al1n1rsada, ses.11 s1neman1n

<;lk1~lndan

sonra sesin filmlerde

kullan1l1~1

gUn yeni b1r gU<; kazanarak bugUn i<;1n en list

her ge<;en

der~celere

varm1~

t1r.

Gerc;;ekten ilk yap1lan sesIi filmlerde

"zamanda~llk"

likle dublaj f11mlerinde bUyUk b1r sorun oldugu halde

ozel-

geli~ti

rilen ses teknikleri sonucu yaln1z bu gU<;llik yenilmemi9 ayn1
zamanda sese kar91 direnen ve sesin sinemaY1 tiyatroya benzedig1ni, sinemaY1 oldUrdUgU konusunda iddial1

konu~malarda

bulunan

yonetmenlerin bile sese ozel bir yakla 91mla ragbet gostermesi
sonucunu meydana getiren <;ok onemli geli 9 meler olmu9tur. !ddia11 konu9an yonetmenler olarak Rene

Clair~

Charles Chaplinli gos-

terebiliriz. (19)

Sineman1n sesle olan

ili9kile~i

gUn gegtik<;e dahada art-

m19 ve tUrlerde onem SlraS1na gore dizilmeye ba9lam19t1r. Ornegin Birle9ik Amerika1da mlizikli dansl1 filmIer, ganster filmleri Amerikan gUldUrUsU, savruklama, kovboy filmleri, korku filmleri onem kazand1. Orta Avrupa1da (Almanya, Avusturya, Macaristan) opera, operet, mUzikli glildUrUler birbirini izledi. Ses
ayn1 zamanda canl1 resmin ve belgesellerin

geli~melerini

land1rd1.

(19)

A.~.Onaran.

M.Ertugrul'un SinemaS1

.30

·l

Sh~

66

de h1Z-

Ses sinemada olumlu

y~nde

geli~me

g~ste~irken

sessiz sineman1n

bUyUk ustalar1n1 kararS1zl1~a dU~UrdU. ~esli filmin ilk Y1llar1n1n sanat

y~nUnden,

pekde

ba~ar1l1

gegmemesi bu

karars1zll~1

I'll

daha da artt1rd1. Izleyiciler taraf1ndan bu yeni bulu~ ilgi ile
kar~llanlrken

Chaplin, Vidor, Cloir, E1senstein, Pudovkin,

nao v.b. bUyUk sanatg1lar sesli filme

kar~l

Mo~

glkt1lar. bbUrle-

rindenayr1 olarak E1senstein, Pudovkin, Aleksandrov(1903-1938)
sessiz film Gag1n1n art1k gegti,g:i, sesin filrnlerde destekleyici
bir rol oynayabilecegini
rUnglU~Une

~zellikle

ni

~ne

gllar1n

eklenecek

kabul ediyorlard1. Ancak bir film

s~zle~rnenin,

bir gekimden

~bUrUne

g~rUnglU~Un

gegi~teki

tUrn

de~erlerini,

~zelli~i

YOk edecefi-

sUrUyorlard1. Sessiz sinemaY1 zirveye
dU~Unceleri,

y~netmen,

bu sanat-

glkar~n

genellikle kurguya verdikleri

naklanmaktaydl. Gergekten bu U<;

g~

~nemden

dU~Uncelerini

kay-

a<;l1;.la-

yan "ZYAVLENIA"Yl (Bildiri) yaY1mlad1klar1nda (1928 AE;ustosu)
sinema henUz ses

y~nUnden ba~ar1l1

t1. Denilebilirki ses
lan1lm1~t1.

Bu

<;e~it

U~esi

slndabar1~

ortaya

koymam1~

filmlerin ilki 15 Temmuz 1928'de
1~lklar1yd1.)

Sesin sinemaya getirdigi bu
yava~

~rnek

bUtUn bir film boyunca da

len Light of New York (New York

ka<; Y1l gegince

bir

yava~

i<;inde birlikte

~a~k1n11k

land1. (21)

(20) N.bZON, SinemaSh: 183
(21) N.dZbN, Sinema Sanatl Sh: 161
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kul-

g~steri

(20)

ve boca1ama bir

aza1rna gosterdi, sesle
ya~amanln

yen~

G~rlintU

ara-

kural1ar1 bulunmaya ba$-

Ses I927'den beri sinemada
olmuf?tur. FiImin

ald~.

Fakat

manlar gelif?i gUzel

sa~lan~nca

t~pk~ di~er

karf?il~k

sesin

af?a~lya

ses

bir Gge

g~rUntUIere

ait ses-

~gBsi~Ball~kla

film-

iJeeler gibi ses de, ilk za-

kullan~l~yordu.

getirdi8i filmin baf?tan
.du. Buna

ile birlikte,

g~rUntUIeri

Ierinde verilmesine olanak
Ierde yer

B~rUntUden ayr~lmaz

Her film stUdyosu meydana

sesli

~zellikleri,

olmas~yla

sinema

bilecegi yenilikler Uzerinde dU 9 Unenler

~vUnG

sanat~na

duyuyorgetirile-

aZlnllktayd~.

SesIi

filmin ilk Ylllarlnda "YUzde yUz sozlU" deyimi parola olmu9tu.
Buna sinemanln

yaratlcllar~·karf?l
konuf?mas~

oyuncunun durmadan

G~km~91ardl.

Zira fiImde

isteniyordu.

Sesin sinemada meydana

glk~f?~ ayn~

zamanda

se~sizligin

baf?ll baf?lna bir dramatik age olarak ele allnabilmesine olanak sagIaml9tl. BUyUk bir ugultunun, gUrUltUnUn herhangi bir
sebeple birdenbire kesilmesiyle beliren sessizligin ne kadar
bUyUk etki
hig ses

yapacag~

G~kmayan

bellidir. Bunun

d~9~nda

son derece sessiz

bir sahnede en ufak bir gUrUItUnUn yine dra-

matik bir age olarak kullanllmasl

olanakl~yd~.

B- SEsiNSINEMADA KULLANILI$I. (Diyalog-GUrUltU-MUzik)

sanat~nln yaln~z

Buraya kadar sinema
d~k.

Oysa,

b~gUn,

azelliklerde
gorUntUnUn

~

sinemada,

bulunmaktad~r.

ayr~lmaz

g~rel

~zelliklerin

yan~nda

sessel

1927'den beri ses, artlk sinemada

bir ogesi olarak

Biliyoruzki gorUQ

geli 9 imini ele al-

alan~m~z
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karf?~m~za

s~nlrll,

G~kmaktad~r.

if?itme

alan~mlzsa

geni~ti~.

lnsan g~zU normal olarak 120 lik bir alanl g~rebilir.

Bu alanln

dl~lnda

rebilmemiz i9in

kalan herhangi bir canll, canSlZ varllgl go-

0 y~ne do~ru d~nmemiz

ken aynl zamanda ar.kamlzdaki
lir ses hangi

y~nden

e~yayl

gelirse gelsin,

gerekmektedir. One bakar-

goremeyiz. Oysa,
i~itme

i~itilebi

duyumuz taraflndan

algllGnabilir. Bunun i9in ses kaynaglna dogru donmemize gerek
yoktur. Diger bir onemli ozellik,
me ye bagll

olu~udur.

i~itmenin

zihinsel bir se9-

Herhangi bir sesi duymamlz

0

andaki ruh

durumumuza baglldlr. Ornegin teypin Gallndlgl bi~ odada bulundugumuzu

dU~Unelim,

fakat kendimizi

dogalllkla teypden gelen sesleri

ba~ka

bir

i~e

vermi~sek,

i~itiriz

artlk radyonun sesini

farketmez oluruz. Y:ahut da, belli bir andaki zihinsel Gabamlza
bagll olarak

Ge~itli

sesler araslndan yanllz

0

anda dogrudan

dogruya ilgilendigimiz sesialgllarlz.

IGitme duyumuzun bu ~zelliklerine ragmen, sinemada sesin kaydedilmesindekullanllanayglt, mikrofon, hiGbir iG yapmaZe Mikrofonda tlpkl objektif gibi, onun gorUG alanlna giren
her cismin gorUntUsUnU aYlrmadan kaydediGi gibi, kendisine eriGen her sesi aYlrt etmeden toplar. $u halde
ler iGin yaptlgl seGmeyi,

g~rUntUlerde

y~netici,

g~rUntU

yaptlgl dUzenlemeyi ses

iGinde yapacaktlr. (22)

BUtUn bunlar, sinemada ses

~gesinin

(22) Binema Ders Notlarl (A.$.O.) Bh: 57
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kullanlllGlnda kar-

~lla~llan

ses

onemli sorunlardlr. Bundan

ba~llca

ba~ka

sinemada kullanllan

Uq klsma (diyalog, gtirtiltti, mtizik)

larln kullanllma degerleri

ba~ka ba~ka

ayrlldl~l,bun

oldugu igin hepsini ay-

rl ayrl ele alacaglz.

DIYALOG: (Soyle~me)

Insanoglunun agzlndan qlkan aktarlclsldlr. bnemide buradan gelmektedir. Tiyatroda hemen

her~ey

olan, tiyatro eseri-

nin temelini meydana getiren diyalog, sinemada son derece olgtilti "Ekonomik ll olarak kullanlllr.Tiyatroda oyunun olgusu diyalog iqinde

geli~in.

sinemada ise g'ortinttilerde

gerqekle~mektedir.

Bu nedenledir ki sinemada diyalogun kortinttiye katllabilecegi
fazla

bir~ey

yoktur. Diyalog sinemada tlpkl hayatta oldugu gi-

bi gerqege en yakln haliyle
konu~ma

klsa, kesik ctimlelerle ve gtinltik

dili qerqevesinde ele allnlr.

Sesli sinemanln enbtiytik, en onemli sorunu diyalogun
ortaya glkardlgl sorundur. Senaryo yazarlarlnln btiytik bir gogunlugu ilk zamanlarda tiyatro diyaloguna egilim
die Bu egilim sonralarlda devam
gortilmti~tUr.

ima

ger~ek

Diger bir Borun,

etmi~,

diyalo~un

gostermi~ler

gtintimtizde de etkileri
yaplsl baklmlndan, da-

zaman iqinde meydana gelmesidir. Bundan dolaYldlrki

diyalog filme ozgU zamanla ko1ay ko1ay uyumsag1ayamaz. (23)

(23) N.bZbN Sinema

Tarihi~

Sh: 123
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Filme ozgU Zamanln yonetmenin istegine gore klsallp uzayabilmesi gibi olanaklarlda yoktur. Bunun sonucu olarakta: birGok durumlarda plAnlarln uzunlugunu

b~lirleyen

artlk sadece kurgu

de~il

di;yalogdur.

Sonu~

olarak denilebilirki, filmlerde sessiz sinema ga-

glndaki aklcll1k, canlll1k elde edilmek isteniyorsa, diyalogun
soyle9menin yapls1nl filme ozgU zamana,' gore

ayarlamal~

gereke-

cektir. Bundan dolaYldlrki, bugUnlin sinema dlinyaslnda, senaryo
yazarllgl yanlnda, (soyle9me) diyalog yazarllgl ba 911 ba91na
bir meslek olarak geliSlmiSltir.

Ancru~

min gorlintlilerinin anlamlnl ve

ta~tlmlnl

baSlarlll bir diyalog,filbozmadan olgu'nun yli-

. rliyebilmesini, aklclllg1 yahut gorUntUlerin fazladan zenginlik
kazanmaSlnl sagllyabilir.(24)

Konw;;malarln gUnllik yaSlaY1Sldald duruma uygun, dogal kullanl119 bigimleride vardlr. Bunlardan biri, dramln herhangi
bir kahramanlnln zihninden gegenleri yankl1ayan iq monolog'dur.

.

Bu gibi durumlarda, bir kimsenin zihninden gegenler, kendisi
konuSlmadlgl halde, gorUntUnUn yanlslra i9itilir. (25)

Diger bir konuSlma biqimi olarak aqlklama (oykUleme)den
soz edilebilir. Aglklamada filmin ki 9 ileDinden biri olgu'nun
herhangi bir bolUmUnli anlatmaYl Uzerine allr. Buna ornek olarak ders notlarlnda degerli hocam A.9.0NARAN(Our T,own)
(24) Onaran, Filmin Temel ogeleri, lisan egi timi de-rs notlarl
Sh: 58
(25) Ozon, Sinema Sanatl Sh: 126
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"Bizim gehir" filmini gostermektedir. Aynl aqlklamaya, bilimsel
filimlerde oldugu gibi, aqlklamaYl yapan kimsenin kendisi gorUnmeden, yalnlz sesi i 9 itilerekde yapl1abilir. Christian
Jacque'in "Kahraman A91klllnln ba91anglqlnda Jean Debucourt'unkendisi filmde hiq gorUlmedigi halde yaptlgl aqlklama bunlardandlr.

SozUn bUtUn bu degi9ik kullan19 biqimlerinde dikkat edilme si gereken en onemli nokta, gorUntUde ortaya konulanl yipelememesidir. Soz ancak gorUntUnUn bUtUnleyicisi, gorUntUde bulunmayan bir bilgiyi sagladlftlnda yerli yerinde kullanl1m19
olur. Soz ile gorUntU araslnda kar91tlamalarda, qokg.liqlU dramatik etkilere yol aqabilir.

Sonuq olarak diyaloglarda 9unlar bulunmalldlr.
- Normal ya9amdaki insanlarln konu9tuklarl gibi gerqek
(dogal) olmalldlr.
- Bayagl11ktan kaqlnl1arak sinemasal anlatlm ve tanlmlamalarln iqindeonem kazanarak anlamll olmalldlr.

Bunun aksi, tiyatroya donUgen ve filmik ritmi geciktiren bir fazlallk olur. Sinemada uzun diyaloglar can slklCl bir
olaydlr ve allCl ayglt bunlara esir

olur~

- Seyircinin gorUntUlerle anliyacagl $eyleri anlatmaktan
ka91nl1arak zorunlu olmalldlr.(26)
(26) Lece-iones De Cine.
(Qvr.A.9.0naran) Sh:176
I-Introduccion y 'teoria
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SozUn diyalog dlfillnda a<;;lklama ve yorumlarna olarak kulo,:
lanlldlg1 yukarlda soylemifiltik. Bu, bizatihi, sinematografik
olmayan bir kullanlmdlr, ancak bazen, roportajlar ve belgeseller iqin ka<;;lnl1maz ve zorunlu olur. (Ornegin, Billy Wilder,
"Tanrllarln GUnbatlml" adll filmde "Off-voice" olarak bu yolda
anlatlmda bulunur.)
Alexander Mackendrik,.bu konuda filoyle demektedir.
"Senaryolar, genellikle diyaloglara aglrllk verilerek
yazlllr, boylece prodUktorler onun araclllgl ile oykUyU okuyup
anllyabilirler. Bunun boyle olmasl ka<;;lnl1mazdlr' Bu filmse yac

zllamaz, perde gorUnmek zorundadlr. ". (27)

GUrUltU: (Dogal Sesler)

Filmlerde insan sesi ile mUzigin dlfillnda yer alan tUrn
seslere dogal sesler ya da gUrUltU denir. Bir pencerenin a<;;l11P kapanmasl, bir ayak sesi, bir vapur sesi vb. dogal s8slerdir.

GUrUltU, diger bir ifadeyle d08al sesler, <;;evre olufiltutur, filme bUyUk bir ger<;;eklik saglar. Akllllca bir kullanlmla
otantik bir dile donUfilUr.

Orp.ek olarak, Ingmar Bergll}an"' In "Yafilamln Efiliginde ll adll
filminin baZl klslmlarlnl, ozellikle bafil ,klsmlnl anlmsamak ye-

(27) A.$.O.Ders notlarl Sh: 45 Filmin temel ogeleri lisans egitiminden.
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ter. Perdede, sadece kameraya Gok yalun birkaG kristal gorUIUr.
GUrUltUlerden buranln bir klinik

oldu~unu

anlarlz.

Ingmar Bergman'dan bir bal?ka ornek "Yaban GiGekleri" nde
gorUIUr. Filmde Profesor Isaac Borg olUmUnU dUSlUnUr, zarnan mevcut degildir. Kalbinin Garp191arl kuvvetle duyulur. Cesedini taI?lyan araCln gurUltUsU, sonsuzlukta artarak duyulur ••• GorUntUye
'pagll olarak, Bergman, gUrUltU sayesinde tUm bir Gevre yaratmlSltlr. (28)

Dogal seslerin kullanllll? yerleri bellidir. Dot;ada hangi
kOl?ullar altlnda 01u9uyorlarsa, filmlerde de aynl kOl?ullar altlnda gosterilirken

~rnegin,

bir kaplnln kapanlSllndan Glkan gUrUl-

tu, dogalllkla kaplYl kapanlrken gosteren gUrUltUylebirlikte
ortaya konur. Yani dogal seslerde ses ile gorUntU

eSllemelidir~

BeIge (DokUmanter) filmlerinde, sahnelerin gerGekliBi ve
canllll~l~gorUntUler

kadar, bunlarla zamandal? (synchronise) ola-

rakmeydana gelen seslere de baglldlr.

~rnegin,

balta girmemil?

.bir ormanln gorUntUsU hiGbir hareket taSllmasa bile, Ge9itli yaratlklarln sesleri bu hareketsiz .ortama bUyUk bir canllllk ve
zenginlik kazandlrabilir.

Dogal sesleri aynl zamanda dramatik bir etkf yaratmak
iGinde kullanllmaktadlr. Joseph L.Mankiewicz'in "Can DU 9 manl"
(28) Leccil:')iri.eS

De Cine

.: (Gvr.A.Onaran Sh:178)

3t3

(No Way Out)(1950) filminde zencil~rin mahallelerine baskln yapacaSlnl haber alan beyazlar bir mezbelelikte toplanarak kendilerine silah hazlrlarlar, sahne

klrba~

sesleri, klrllan 9igeler

balyozla koparllan zincirler, sinirleri b09anm19 insanlarln isterik kahkahalarlnln karllillmlndan olu9an ugultu son derece etkili bir gUrUltU iqinde anlatlllr. Yine aynl sahnenin sonunda
zencilerin hUcuma kalkmasl igin ililaret figeginin atllmasl, mezbeleligin birden bire aydlnlanmaslyla Iilalilklna ugrayan beyazlarln hepsi duraklar, bUtUn sesler kesilir, insanln solugunu kesen bir bekleyi 9 anl ortaya qlkar. Bunun hemen arkaslndan korkun~ ballr1~larlazencilerin

saldlrlsl

balillar~:

(29)

B~ylelikle

klsa sUren tek bir sahnede gUrUltUnUn dramatik etkisi, bunun
ardlndan sessizlik, sonra tekrar gUrUltU bUyUk bir ustallkla
yer allr.

Bazende dogal sesler,

~evrenin

ses bezemini (dekorunu)

oluliltur.ur. Ornegin bir fabrikanln, bir tren istasyonunun, bir
limanln, bir okulun vb. "hava"sl, buralarln gorUntUleri kadar
sesleriylede yansltllabilir. (30) "Klsa tesadUfler "(Brief
Encounters)(1945)de Milford Garl,tren dUdUkleri, tekerlek sesleri, kondUktor dUdUkleri, kampana sesleri yoluyla son derece
canl1, gerqege uygun bir gar hUviyeti kazanlr.(31)

MUzik konusunu ileriki safhalarda geni9 gekilde ele alacaglm.
(29) Lisans Egitimi, A.e.Onaran Bh: 60
(30) Ozon, Sinema, Sh.125
(31) Filmin temel ogeleri, lisansegitimi A.e.O.Sh: 6Q .
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KAZANDIRDldI YENILiKLER
Sesin sinemaya

giri~i

i~leyimi

bir anda altUst

nema sanatlnda da sarslntlya, bocalamaya ve koklU
re yol

agml~tl.

ma donemine

degi~iklikle

Boylelikle kendine ozgU kurallarl ile

ula~an

siT

etmi~,

olgunla~

sessiz sinema yepyeni bir doneme girdi.

Ses, doganlll vazgegilmez bir ogesi olarak gorUntUyU varolu~turmakla

birlikte birgok estetik sorunlarln gozUlmesini ge-

rektirdi. Ilk Ylllarda sesli sinema uygulaYlml henUz geli9mediginden, sessizligi saglanml9 allcllar bulunamadlglndan allcllar yalnlz merceklerinin onUnde ufak bir deligi olan odaclklara yerle 9 tirildi. Melies'in allclslpdan bile kotUrUm duruma
gegti. Ara yazllar kalktl, bunun yerini sozUn egemenligi aldl. (32)

Halbuki bugUnUn en iyi sesli filmleri ele allndlglnda
gorUntUnUn yanlslra, sesinde sinemaya yeni bir zenginlik getirdigi gozden kagmaz.
hagok
ml~tlr.

yakla~tlrml~,

Her~ayden

once ses sinemaYl

ger~ege

da-

filmlerin gergekligini daha gok arttlr-

Bunda da gUrUltU ile diyalogun rolU bUyUktUr. Bu oge-

lergUnlUk

ya~ant.J.mJ.zJ.n

birer pargasJ. oldug;una gore mutlaka

filmlerde yer almalarJ. gerektir.

YapJ.lan ilk

gall~malarda

bu iki ogenin yer almadlgJ.nJ.

biliyoruz. Tabii ki bU, sinemada onemli bir eksiklik olarak
(32)

N.~Z~N,

100 Soruda Sinema SanatJ. Sh: 160

4{)

~arplyordu.

gHie

lerde arayazl

eksikli~i

YaplmCllar bu

kullanml~lardl~

gidermek Uzere film-

Fakat bu yapllan

~all~mada

fil~in

aklclllglnl ve dogalllglnl bozdu. Sesle birlikte bu sorunda artadan' kalklyordu. Sinemada se sin

kullanlll~l,

aynl zamanda ses-

sisliginde dramatik bir Hge olarak ele allnmaslnl sagladl. Urnegin bir gUrUltUnUn, ugultutiun herhangi bir nedenden dolaYl
aniden kesilmesiyle

olu~an

gl bellidir. Bunun akside

sessizligin ne derecede etki yapacadU~UnUlebilir.

Demekki dramatik bir

age olarak kullanllabilmesi mUmkUn.

Sinemaya sesin kazandlrdlgl diger bir anemli hususda iqmonolog "( inner voice) de gorUlmekte'dir. Filmin kohramanlarlndan birinin

dU~Uncelerini

hut

gibi seside, dolayll yoldan kullanmak olanagl var-

gHrU~tU

yankllamakta kullanllmaktadlr. Veya-

dlr. (x)

(x) A.S.Onaran Lisans Egitimi Ders notlarlnda verdici Hrnek
David Lean'in "Klsa

tesadUfler"(Bri~f

da, Alec'in Laura'Yl eve dHnmek
slnda
den,

~oyledigi

sQzleri seyircinin

konu~malarl,

izlenir. Her

i~in

Otilarln

konu~tuklarl

Encounters) (1945)in-

kandlrmaya

i~itmesi

bulundukl~rl

qall~masl

Slra-

uygun gHrUlmedigin-

kulUbenin

dr~lnca

camdan

i9itilmez fakat Alec'in ne sHyliyebi-

'lecegi seyirci taraflndan kestirilebilir. Nihayet mUzik yardlml
ile gorUntUlerin etkinligi arttlrllabilir.
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II. BOLUM

MUZIGIN KATKISI
Karde~ler

.1895 tarihinde Lumi6er
bulu~undan
ki~inin

sonra,

ba~ta

yine Luilii6re'ler olmak Uzere bir

sinemaya yenilikler getirmeye

Bu yeniliklerin

ba~lnda

taraflndan sinemanln

~all~tlklarlnl

~ok

biliyoruz.

da sesin kullanllmaSl geliyordu.

ilk zamanlarda yapllanofilmler sadece birka~ hareketi
anlatlyor, sUre olarak da iki ila

U~

dakih:a araslnda

de;;;i~iyor

du. Sinemanln bu devresinde ses gereksinmesi de yoktu.
konularln

~ekimi

Bng~rUIUpde

KU~Uk

planlar uzaylnca film sUreleride

uzadl. Oyun-oyuncu sorunu ortaya ~lktl. ilk yapllan klsa f'ilmlerde artist kullanllmlyordu, uzun metrajll filmIer yapllmaya
ba~lanlnca

tiyatro

filmde oynayacak oyuncu bulmak

sanat~lslnln

Tiyatrodan sinemaya

bu

d~nemde

ge~en

bu

sinemaya

sanat~llar

gU~

oluyordu.

ge~ti~ini

tiyatroda

Birka~

biliyoruz.
ba~lndan

so-

nuna kadar konsantre olup kesintisiz bir oyun sergiliyorlardlJ
Sinemada oyunun plan plAn kesilmesi, bu planlarln

~ekiminin

uzamasl, sahnelerin defalarca tekrarlanmasl, konsantrasyonu bozuyordu. Buna bir
biri film

~ekimi

~ozUm

getirmek amaclyla film yaplmcllarlndan

slraslnda mUzik kullanllmaYl denedi. Boylelik-:

le mUzik sinemaya ge~mi~ oldu. (33)

Filmde sesten ya1nlz mUzek

kastedilllli~

(33) Nedim OTYAM'la Subat 984 de yapl1an

i,

lr2

olsaydl, filmleri

konu~madan.

ilk ortaya qlkl 9 larlndan beri sesli olarak kabul etmek gerekirdi, qUnki daha oncede bahsetti[i;im gibi Lumieere Karde91er zamanlnddn beri filmIer oynatlllrken bunlara piyanoyla e 91ik etmek
adet halindeydi. ilk onceleri piyanistin icra ettigi mUzik parqaSl ile filmlerin gorUntUleri araslnda dogrusal tam bir ili9ki
gozetilmiyordu. Bu donemlerde piyano qallnmasl, filmin mUzikle
desteklenmesinden <1ok, g?sterim aygJ.,tlnln gUrUltUsUnU bastlrmak
amaclyla yonelikdi. Filmlere, gosterimi slraslnda bir piyanistin ya da bir orkestranln e 9 1ik
Sinemada

mUzi~in

bu ilk kullanl9

etcies~ gider~k yayglnla9lyordu~
bi~imi

her zaman aglr bastl,

yani ikisi de zaman iqinde yer alan sinema ve mUzikte, bunlarln
dizemlerinin birbirine uyumunu saglamak, duygusal yonden ta 9 ldlklarl ozellikleri birbirine uydurmak qabasl ba9ta gellllekteydi. Boylelikle belli sahnelerde belli parqalarln icra edilmesi
gibi bir adet ortaya qlktl. SaYln hocam, danl9manlm Prof.Dr.
A.';;.Onaran bu konuda 9unlarl soylemi 9 tir. " Boyle bir adetin
ortaya qlkmasl sinemaya 9unu getirmi9tir. Bir taklm klige mUzik
parqalirl filmin

te~posuna

gore kullanllmaya ba§ladl.

Orne~in

hareketli, canll sahnelerde temposu hlzll parqalar, ne$'eli mUzik, aglr sahnelerde duygulu mUz1:·k parqalarl gibi. .•• " (34)

Film stUdyolarl, filmin genel temposunu, belli sahnelerde qallnmasi uygun g0rUlen mUzik

parq~larlnl

gosteren a<1lklama-

larl filmle birlikte oynatlclya yollamak adetini koydular. italyan Giuseppe Becce'in de "Kinothek" adl altlnda, bUtUn kltwik

(34) Y.L1sansEgitim Ders Notlar, (A.,;;.O.)
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repertuarl sll11lflandlrarak sahnelerdekullanllabilecek miizik
par~alarlnl

belirledigini gormekteyiz. (35)

Bli~lin bu geli~melerle birlikte.sinemada onem kazanlnca

yapllacak olan

.h~r

film

i~in

runuda gos online allnmaya

ayrl. ozel mUzik hazlrlanmasl so-

ba~ladl.

1908 Ylllnda "Ghise Dlikli'niin

oldUrUlmesinde CAHiLLE sAiNT-SAENS'ln ozglin bir mUzik partisyonunu hazlrlamasl bu yo1da yapllan ilk denemeydi. ilk onemli
film mlizigi ise JOSEPH CAHL BREiL'in "Bir Mi11etin Dogus;u" THE
BiRTH OF E NATioN" (1915) fi1mi i~in hazlr1adlgl mUzikti.(36)

Potemkin Zlrh1l~l (BRONANETZ POTiOMKiN) 1925'in Almanya' daki

gosterili~i i~in

par~asl

0

EDMUND MEisEL' in besteledili;i mUzik

kadar etkileyici idiki, bail Avrupa lilkelerinde fil-

min gosterilmesine izin verildigi halde mUzigin
saklanml~tl.

~allnmasl

ya-

Yine Meisel'in Walter Ruttmann'ln "Bir $ehir Sen-

fonisi-Berlin" (1927)i, Arthur Honegger'in Abel GANCE'in "NAPOLE'ON" (1925-1927) u i~in besteledik1eri mUzik par~alarl,
sessiz

.

sinema.~aglnln

en

tanlnml~

,

filim mUzik1eri araslnda· yer

allr.

Sesli sinemanln ortaya

~lkmasly1a,

mUziginde obUr ses-

1er gibi pe1ikUl Uzerinde tespiti, gorUntU ile bir1ikte Zamanda~

olarak kul1anllmaslna olanak saglamlSltlr. Bununla birlikte

(35) Ozon, Sinema Sanatl, Sh: 126
(36) Onaran, Lisans Egitimi Ders Notlarl Sh: 61
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bu teknik ilerleme
Uzerinde bir
le bir

qe~i t

resim iqin

mUzi~in

de~i§ikli~e

sinemadaki

yol aqmadl. Yani

tasvirini l,apma

elveri~li

i~i

~ekli,

g~rUntUlerin

biqimi
sesler-

yine devam etrnekte idi. Canll

olan bu usnl (en qok MickeyMous'un film-

lerinde kullanlldlglndan dolaYl
\;'

kullanlll~

HykUlli filmIer ic;in mahsurlu,

11

MICKEY HOUSING" denilen usUl)

h~t~a

gUllinq sonuqlar meydana ge-

tirmektedir. buna ragmen film mUziginin bugUn bile en yaygln
kullanll19 biqimi budur.

1-

MUZIGIN SINEMADAKI YERI VE

~ZELLiKLERI •

. Sinemada mUzik, qok seyrek baZl gHrUnqlUkler d1 9 1nda ki
bunlar konunun

gere~i

olarak bir mUzigin

qallndl~l

gHrlinc;llik-

lerdir. GerC;ek hayatta yeri olmayan, gerqekc;ilik taYlmayan, bu
yUzden de filmi gerC;ek d1 91na sUrUkleyen bir

BUtlin bunlarla birlikte daha

~neeki

~gedir.

konularda da bahset-

tigim gibi mUzik sinemada sasli sinemadan Hneede bol bol kullanllmaktaydl. Sinemanln ilk

d~nemlerinden

beri filmIer

g~steri-

lirken piyanoyla e91ik etmek, hatta sinema salOnunun durumuna
g~re

kUqUk yadabliyUk orkestralarla

g~rUntUlerin

yanl Slra mU-

zik e91ieini saglamak gelenek olmu9tur. 0nceleri, qallnan mUzikle

g~rUntUler

daha c;ok,

araslnda iyi bir ili9ki gozetilmiyordu. MUzik

g~sterici

aygltlnln e;lkartlgl gUrUltUyU kapatmak

revini yaplyordu. Yava9 yava9 qallnan mUzigi

g~rUntUlere,

g~g~-

rUntUlerin tartlmlna uygulamak aSll amae; olunea, belli durum-,
larda belli parc;alarlh c;allnmasl gelenek oldu. Bunun yanl Slra yava9 yava9, dogrudan dotruya belli bir film iqin bestelen-
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mi9 ozgUn mUzik

da yaygln1a9tl.

hazH'lanmas~

Ses1i sinemanln ortaya
di~er

qlkmas~yla

se~ kU9a~lna ~xl)

sesler gibi

mUzi~inde

bir1ikte,

allnmas~,

gorUntU ile e9-

k

lemeliolarak kullanllmasl olanak1a9tl. Ancak bUtUn bunlara
ragmen, sinemada mUzigin ilk
bast~.

ku11an~1~9

biqimi her zaman

a~lr

Ikiside zamansal sanat olan sinemada, bun1arln tartlm-

larlnl birbirine uydurmak, duygisal yonden ta9ldlk1arl oze11ikleri birbirine e 9 it dU 9 Urmek amael ba9ta ge1iyordu. Halbuki,
ikisi de zamansa1 sanat olmakla birlikte,

mUzi~in

tartlml ile

gorUntUlerde yer a1an qe 9 itli devinim1erin (x2) tartlml nite1ik
ayn~

yonUnden
gore

degildir. MUzigin tartimi bestecinin istedi[i;ine

dUzenlenebildi~i

ta~ldlg~
lllar~n

ve bir dereceye kadar mekanik bir nitelik

ha1de, sinemadaki varllklarln devinimi, ozellikle cantepkileri sinemaclnln arzusuna gore dUzen.1enebi1ecek

~e9itten

de~ildir.

tartlm~

Diger bir ifadeyle, sinernacl bu

da

mUzikteki gibi dUzenlemeye kalksa, can1l1ar bir otomat kakine
k~llg~na

kuk1a

girmi 9 olur.

Ka1d~

ki

sinernac~nln,

gorUntUleri-

ni mUzik yo1uyla peki9tirmek igin, mtizik ile gorUntU araSlnda
tartlm

birli~i

sa~lamaya

gall9masl, 9sirin sozcUklerini belli

kallplara, olgUlere dokme gabaslnl andlrlr ki, gorUntU i1e
sozcUgUn niteliklerindeki ba9ka1lklar yUzUnden, elde edilen
sonug aynl olmaz. GorUntU ve mUzik araslndaki

t~rtlm

kullan~ll9

andlran ve bUyUk olgUde de buna dayanan bir ba9ka

(xl) Ses

kU9a~l,

Uzerinde bir yada

birka~

ses

UYU9umunu

~olu

bu1unan ku-

~"

9 ak •
(x2) Devinim, a.Duragan bir noktaya gore devinmekte
nesnenin durumu hareketi.
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~lan

bir

g~rUntUlerin

yolu,

G~rUntUdeki

seslerle bir

varllklarln

ge~it

betimlenmesidir.(x3)

~zelliklerini,

g~steren

yansltmak biGiminde kendini

dev1nimlerini,seslerle

bu egilim, en

ula~ml~tlr.

taslna canlandlrma sinemaslnda

a~lrl

nok-

Gysa, gdrUntUlerin

sesle betimlenmesi, gdrUntUde yar alan varllklarln,

g~rUntude

anlatllanln bir kez de sdzle yinelenmesi gibi fazlallktan
bir~ey

ba~ka

degildir.

BUtUn bunlardan ortaya Glkan som«;

~udur:

..MUzik, yaplsl

baklmlndan sinemada zaten gUnlUk ger<;ekle ancak <;ok uzak bir
.

ili~kisi

iGin

~eydir.

bulunan bir

kullanlldli~lna

MUzik, gorUntUleri

peki~tirmek

gore, bunun p;orUntUleri bastlrmayacak, go-

rUntUde yer alanlarl betimlemeyecek, bunlarl yineleyip gU<;ten
inUzigin tartlrnlna uydurmak i<;in filmin tartlmlnl

dU~meyecek,

zedelemeyecek yolda kullanllmalldlr. Deneyler, mUzigin sinernadaki yerinin, ya gorUntUlerie orgensel .( organik), ie; ten bir
ili~ki k~rmakta

ya da bunun qokdaha

rUntU ile mUzigin

<;atl~maslnl

Garpa~lk

yansltan

kar~l

biGimi olan,
sUrUme

go-

b.sl.~vurmak

ta oldugunu ortaya koymaktadlr.

MU~iein

a~lkladlktan

da mUzigin

sinemadaki yerini ve ozelliklerini bu

sonra

Ge~itlerini

<;e~itleri.

~ekilde

bilmemiz gerekmektedir. Sinema-

iki klsma ayrllmakta isede kullanlldlgl

durumlar farkll farklldlr.

(x3) Betimleme, nesneleri,
lerini
ma

s~z

i~lemi,

ki~ileri,

olaylarln genel ozellik-

yada yazl ile anlatarak goz onUnde canlandlrtasvir.
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MUzik g~rUntUleri peki~tirmek iqin kullan~id~~~na gHre
bunun gHrUntUleri
lemeyecek,

bast~rmayacak,

·bunlar~

yineleyip gUqten

ma uydurmak iqin filmin
ma11d~r.

gorUntUde yer

tart~in~n1

dU~meyecek,

alanlar~

betim-

mUzigiin

tart~

zedelemeyecek yolda kullan11-

Deneyler, mUziiin sinemadaki yeriniri, ya gHrUntUlerle

Hrgensel (organik)" iqtenbir ili~ki kurmakta ya da bunun qok
daha

garpa~~k

s1tankar~~

biqimi olan, gHrUntU ile mUzigin

sUrUme

ba~vurmakta

olduc;unu ortaya

qat1~mas1n~

yan-

koymaktad~r.

HUzigin sinemadaki yerini ve ozelliklerini bu Slekilde
aq~klad~ktan

da

sonra

qe~itlerini

mUzi~in ge~itleri

durumlar

farkl~

iki

bilmemiz gerekmektedir. Sinema-

k~sma ayr~lmakta

s~k

kullan~ld~~~

farkl~d~r.

Musiki bUyUk bir sinemasal
cak s1k

isede

kHtUye

gerqekle ilgili bir

kullan~l~r •
~ey

anlat~m arac~

.$ayet

Uretmi~se

al~c~

ya da

olu~turur,

ayg~t~n

anlat~m

an-

alg~lad~g~

arac~

olarak

yHnetmen veya senaristin zevkine gore filme eklemiGse gerqek
(dogal) olabilir.

HUzik

~u

kullan~l~~:

durumlarda

(37)

- gerc;ek bir ses yerinel.~aine (x) olunarak: TUfek sesi,
patlamas~,ayak

sesi gibi •••

(37) Lecc't6rt~$ ,,-: De CineShl74"Gvr. A• .$.Onaran ,-,

( x) Ikame a.I. Yerine koy-ma, yerine kullanma.
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Bu durumda gerc;ek ses yerine harekete bir mUzik refaakat etmektedir; muslkl yerini

aldl~l

sesin ritmini verir.

" Beyaz Yele"de, Larnorisse, a tlarln kOE;m1aSlna re faaka t
(e~lik

etmek) etmek Uzere at

bir mUzik

ko~maslnda

duyulan ritme uygun

kullanml~tlr.

Bir kimsenin

dU~UndU~U

veya hatlrladlgl bir ses yerine

katm-} (x) olmak lizere: (38)

Orne~in

bir

traktorlerle bir
Ylllarlnl

i~C;i

ihtiyar ve hastadlr. TUrn

c;all~ma

dli~linlirken,

ic;inde

gec;mi~tir.

ya~aml a~lr

Yatakta,

<;all~ma

traktorlerin glirUltUslinli taklid eden ce-

hennemi bir muslki belirirse bu durum ortaya <;;lkar.

- Bir hayklrl§ln yada bir gUrUltUnUn Devaml olarak:

Ornegin bir

~ilmde

bir

o~lan c;ocu~unun

gordUglinU kabul edelim. Qocugun

ne~'esini

ilk kez denizi

ve korkusunu anI at-

mak i<;in kumlarda dalgalarlndeniz gUrUltUlerinin
yulur ve optimist (iyimser) ve

ne~'eli

arttl~l

du-

bir mUzige donU§Ur.

" Evil of Touch" adll film, elinde bir saatli bomba tutan bir adaml C;erc;evede gostererek
sesleri belirgin

(x ) Ka,-m'_olmak-:

~ekilde

ba~lar.

Bombanln tik-tak

duyulur; bunu bir rnUzik takip eder.

Yer/nl iutmOJk

(38) aynleser Sh:175
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OrkestrallJ.n bateristi tik-tak ri tmini aynen vurgular. Bomba bir
Araba hareket ederek bir

araban~n bagaj~na yerle~tirilmi~tir.

ka~

cadde

ge~er.

bir te:Q.likeyi

Araba berhava(x) oluncaya kadar, musik1,

i~aret

edercesine'tik-tak ritmini vurgular durur.

ne~'eli

Ki§ilerin,

yada mahzun

durumlar~n~ _balirtme~

jik

yak~n

olu~lar~na

gore psikolo-

igin:(39)

Zurlini'nin "VALIZLI KIZ" filminde bir gramafonun ger-

qek musik1si, bize bir k~z~n (CLAUDIA CARDINALE) gUzelli~inin
fark~na

delikanl~n~n

varan bir

K~z

durumu ifade eder.
A§ag~da

inmektedir.

hayranl~g~ndan

banyodan

~~km~§,

salonda bulunan

dogan psikolojik

geni§ bir merdivenden

delikanl~

onu gerqek bir

man toya benzeyen beyaz birbornusa ,bUrUnmU§, yum UI;;ak, uzun saglar~

mantoya

Delikanl~

"Zafer

dokUlmU~

ve

ba§~nda

tag §eklindeki havluyla gorUr.

ayakUzeri, a~z~ a~~k,kalakal~r. Gramofonda AiDA'n~n

Mar§~1t

~alar.

- Leit-motif olarak:

Ayn~

bir polis

ki§i

gorUldUk~e,

ar~9t~rmas~nda

psikolojik bir geli§me

ilerleme

mas~n~n tekrarlanmas~ ~alinde

sagland~k~a~

••

olduk~a

ayn~ muz~k1

ve
te-

soz konusudur.

IIUC;UNCU ADAM KIM" (ORSAN WELLES' in) filminde ANTON KAI~AS!u1

-.,-----(x)

'berhav.9

(39)

Ayn~

eser

: ~.:;;\\/o)y.:l u~ma
S~~

176
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sitarla verilen UnlU mUzigi (Harry Lime temasl) gibi ••• Leitmotif bize polisin aradlgl gizem1i adamln gorUldUgU ya da bir
gey yaptlgl zaman onun var11g1nl hissettiriyordu.

- Fon yaresisagllyarak:

Mtizigin bu ttir kullanlml c:;ogu zaman gereksizdir. Bir c:;ok
filmlerde bir an bile fon mtizigi ku11anllmaSlna ihtiyac:; duyulI

maZe Qtinki kullanlldlglnda hic:;bir etki yaratmaz, monotonluktan
ba9ka •••

Mtizikal refaakat gerc:;ek etkisi uyandlrmadan (irreel) devam eder ve sinemada bir c:;e9it dansa ya·da 9arklSlz dansslz
operaya donti 9 tir. DolaYlslyia gorUntU, devamll bir mUzikli yoruma ihtiyac:; gostermeyecek kadar zengindir.

- MuslK1Sanatl i1e Bagda§lk Olarak: (40)

Sinemada film ile mUzigin kar 9111kll durumlarl baklmlndan ba 9 11ca iki kullanlm yolu gaze c:;arpar. HUziK ic;:iN FILM,
FiLM ic;:iN tvlUZIK.

$imdi bu iki kullanlm geklini ayrl ayrl ve arnekleriyle
incelemeye c:;al19arak aradaki farkl g8rmeye c:;al19allm.

(40) A.fl.O, Si.nemaya Giri 9 Ders Notlarlndan, Sh: 62
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MUzik iqinF!LM kullan1m1

li'ilm Uzerine ses kaydedilen her h,angi bir araqtan (ornegin bant, teyp ya da plak) fazla bir rol aynamaz. Boyle durumlarda, film, bir tema iqine yerli yersiz.

soku~turulmu~,

mUzik

parqalar1n1n tespi.tinde bir bahane olmaktan ileri geqemez. Tabestecilerin sozde biyografileri SCHUBERT'in

n1nm1~

ait

"Bitmemi~

:;Iark1

Senfoni n Chopin'in

ya~am1na

ya~am1na

ait " Unutulmayan

(A.Song to Remember), RiMSKY KORSAKOF'un ya~am1na ait

It

"Scheherazade", QAYKOVSKi'nin ya:~am1na ait "Q11g1n A~1klar",
filme a11nm1~ operalar (Rigoletto, Sevil Berberi, Tosca gibi),
operetler (Rose Mary, :;Ien dUl gibi) dans11,

~ark111

filmler

(Broadway Melodies, Fox Folies, Ziegfeld Folies, Down Argentina Way, Week-end in Havana, bu

lullan1~1n ba~11ca

orneklerini

ortaya koyarlar. (41)

Dogal11kla bunlarda gorUntU ile mUzik aras1nda herhangi
bir uyum, bir

i~birligi

yoktur. Bir kaq1

t1 bak1m1ndan hiqbir deger
nl~larda

ta~1mazlar.

d1~1nda,

Yaln1z bu

sinema sanaqe~it

kulla-

mUzik par9alar1n1n soyut biqimlerle canland1r11mas1n1

ele alan eski ve yeni birqok denemeleri aY1rmak gerekir. (Ornegin, Walt Disney'in "Fantasia"s1)

Yukar1da a91klamaya
m1, iqinde mUzige

geni~

(41) A.:;I.O.Sinemaya

qa11~t1g1m

mUzik i9in film kullan1-

yer aY1ran, mUzigin gorUntUler kadar

giri~

dens notlar1 Sh: 62
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·onem kazandlgl ya da mlizigin gelisdglizel olmakla birlikte bol
bol kullanlldlgl filmleri anlatlr. brneklerini
ml~

bestecilerln, yorumcularln,

leri, operolar, operetler,
kullanlmln

ba~llCa

r~vli

sanatgllarlnln

tanln-

ya~am ~ykli-

filmleri, dansll filmler bu

geSlitleri olmaktadlr. Ancak, gorUntlileri,

konuyu gok zaman yerli yersiz
bagll olarak

~es

verd~gim

i~lemeye

segilmi~

dayanan bu

uzun mUzik pargalarlna
sonunda baSlarlll bir

gall~ma

film glktlglna pek az rastlanlr. Bti tlir

gall~malar

daha gok,

filmin lizerine ses saptanan herhangi bir arag gibi kullanllmaslna dayandlglnl gormliSltlik. Klasik ya da popliler rnlizik.pargalarlnln gekiciligi on slrada yer allr.Durum boyle olunca ortaya

~u

gergek glkmaktadlr. MUzikli filmlerin en ba9arlll ornek-

leri, mlizik,dans, bale, dekor, renk ustallglnln zevkli bir biqimde, sinema sanatlnln gereklerine uyularak

kayna~tlrllmaslY-

la verilebilmektedir. Mlizik igin film kullanlmlnda gergeveleme, gorlintU dlizeni, allcl devinimleri, bazen, donanlm, giysi,
aydlnlatma, ses, renk, kurgu bUylik bir onem

ta~lmaktadlr.

- FILM 19tN MUZIK KULLANIMI

Sinemada mlizigin aSll

kullanlll~

~ekli

yani aSll anlaml ile film mlizigidir. Film
larln

dl~lnda

film igin mUzik

mlizi~i

bazl istisna-

kendi kendine yeter bir mUzik deglldlr. Ancak

filmin gorUntUleri ile birlikte olu9turdugu bUtUnlUkler deger
kazanlr.

GorlintU ile mUzigin beraberce sagladlklarl birlik, can11

resimle~de

gokga rastlanan, komedilerde hemen hemen her
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vakit kullanllan oykUlU filmlerde de etkisi gorUlen cinsten yani filmin gorlintlilerinin mlizik notalarl ile
mek degildir.

~llm

1_ .. ,

betimlemesi'xAe-

miiziginin gorlintlilerle birligi, gorUntlilerin

kendine has iq tartlmlna uyan, 'bu tartlml degerlendiren mlizikle
gerqekle~mektedir.
qe~itlidir.

Soz konusu olan bu bagllllgln yeri, derecesi

Eu da bize film mUziginin

ortaya qlkarmaktadlr. Bu

degi~ik kullanlll~larlnl

en qok, en slk rast-

kullanlll~lardan

lanllanl fon mlizigidir.Diger bir ifade ile destekleyici mlizik
destekleyici mlizik yani fon mliziBi, soyle9melerin (Diyalog) ve
dogal seslerin (Gorlintli) yanlnda ya da tek

ba~lna,

filmin go-

rlintlileri ile birlikte giden, varllglnl duyurmadln bu gorUntlilerin anlatlm degerini ylikselten mliziktir. Fon rnUziginin en basit bir ~ekli, bir veya birkaq basit temanln filmin ge~itli
yerlerinde ya aynl mlizik aleti veya tempo ile, yahut ayrl tempo ve mlizik aletleriyle kullanllrnaSlndan meydana gelir.

Orneginj Claude Autant-Lara'nln

11

Iqimizdeki $eytan

11

(Le Diable au Corps) (1947) (Mlizik: Rena Cloerec) adll filminde, jenerikten

ba~laYlp

tek bir ternanln ayrl mlizik aleti ve

tempolarla bazen canll, bazende

yava~

olarak gittigi gorlilmek-

tedir.

CSi-olReed'in "Uqlincli Adlm Kim?" (The 'rhird Man) (1949)
(Mlizik: Anton Karas) adll filminde, mlizik olarak yalnlz bir

(x) Betimleme: Nesneleri, ki9ileri, olaylarln genel ozelliklerini soz ya da yazl.yla anlatarak goz;jnUnde canlandlrma i 9lemi, tasvir.
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defa kullanllan iki tema hilric;, yine aynl temalarln ("Cafe
Mozart" ve "Harry Lame Theme") daima cithare ile ayrl ayrl tempolarda kullan1.ldlgl gorUlmektedir. (42)

Efektler (x) gibi mUzikte bu gilmde "ses dekoru" diyebilece~imiz

bir rol aynamakta, filmde bu mUzikle belli bir hava

yaratllmaktadlr.

Fon mUzigi bu baslt temalardan ba 9ka daha ileri, daha
geli9mi9 gekilde de kullanlllr. Belli bir Ulkenin, belli bir
yorenin mUzigi, ezgileri

0

Ulkenin,

0

yorenin havaSlnl vermek-

te bUyuk bir yardlmcldlr. (jrnegin; "KahramanA 91k" (Fanfan la
Tulipe)(1952) (MUzik, Georges van Parys ile Maurice Thiriet)'te
jenerikteki mUzik parc;alarl tamamlyle folklor temalarldlr.

Bazen belli bir mUzik parc;asl belli bir ki 9 iyle birlikte
kullanillr, onu belirlemeye yarar. Buna benzer bir kullan19, yinelemeli"kavramdlr. (LEiTKOTiV) Yinelemeli
. kavram, filmdeki her.
hangi bir dU 9 Unceyi, gorU$U yansltan bir mUzik tUmcesidir.Bir
kac; kez bu dU 9 Unceyle, gorU 9 le birlikte kullanlllnca, film bayunca bunlarln simgesi durumuna geger. Bazl filmlerde, filmin
konusuna uygun olarak hazlrlanm19 tema 9arklsl kullanlllr. Bu
9arklhQn sozleri, filmin konusuna uygun dU ger, bu konuyu ozetler.

(42) A.$.O.(Lisans egitimi ders notlarlndan, Sh: 63)
(x ) Efekt: Radyo, televizyon yaYlnlarlnda, tiyatro oyunlarlnda
ya da film seslendirmelerinde degal seslerin yada hareketlerin C;lkarmasl gereken seslerin ozel olarak yaratllmasl i 9 lemL
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Aynl zamanda fon mUzigi, geCfmiSl bir devri konu edinen
filmlerde

0

devrin karekteristik

~zelligini

taSllyari mUzik par-

Cfalarlnln yahutda folklor temalarlnln kullanll1Sl1nda
~Hamlet'te

oynar. Ornegin;
Ophalia'nln
"RUya Gibi

~arkllarl.

GeCfti'~

~nemli

rol

(1948) (MUzik: Wil1iam Walton),

Jean Renoir'in Hindistan'da Cfevirdigi

(The River) (1951) (MUzik danlSlrnanl: M.A.

Partharathy) filminin

mUzi~i

dogrudan

do~ruya

yerli rnUzik par-

Cfalarlndan derlenmiSltir. (43)

BUtUn bunlarln iCfinde en zor, en gUCf olanl ise; bir filmin belli

b~lUmU

iCfin bu

genel kavraml ile ilgili ola-

b~lUmUn

rak hazlrlanacak olan film mUzigidir. MUzik ile gorUntU araSlndaki bagllllk, daha c;ok, her ikisinin taSlldlgl kavramlar aruslndaki

<;atl~maya

ri araslnda bu

dayanlr. Filmin

ili~ki kuruldu~u,

tifleri araslnda bir karSllsUrUm
ve

mUz~k

g~rsel

~geleri

ile ses ogele-

gorsel etkiler ile mUzik mooluSlturdu~unda,

filmde gorUntU

yonUnden gorsel-iSli tsel l{arSll sUrUm sa€:,;lanabilir. (44)

Sesli sinema doneminde bu yolun baSlarlll filmleri parmakla goster±lecek kadar azdlr. Orneklerden baZllarl ~unlardir:
Sergey Prokofiev'in Elsenstein'in iki

f~lmi

ic;in MAleksandr'

Nevski"(1938) ve "KorkunCf ivan"(1945) hazlrladlgl mUzik parCfalarl yer al1r. BUnlardan ilkinde Prokofiev, filmin en onemli
parCfalarl iCfin ayrl ayrl

~zelliklerde

mUzik partisyonlarl, ha-

zl.rlaml.Sltl.. Bunlarl.n bazl.larl orkestra, "t:fog,Gl Boyundurugu
(43) A.9. 0 • De rs Notlarl., Sh: 64
(44) N.OZON, 100 soruda Sinema Sanatl, Sh: 98
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altlnda

Rusya", DUf?man Gizmesi Altlnda Pskov"; baZllarl kadln

ve erkek korolarl; "Aleksandr Nevskiy'e OvgU", Silah Baf?lna",
ve "Nevskiy 1 e 9ark1". Bir klsml solo; IISavaf? Meydanlnda OlUler" olarak dUzenlenmif? ve her birinin belli bir amaq ie;in kullanlldlgl gorUlmektedir. (Sololar bef?eri vekederli duygularl,
orkestra. iki ordunun qat1f?maslnl anlatmak iqin). (45)

tkinci film olan "Korkunq tvan" (Ivan Grozny) (1945) de
ise Tot-on f?ovalyelerininif?gal ettikleri f?ehirdeki kll'lmlarlnl
Frokofiev, korku ve dehfilet duygularlnl anlatan hir mUzikle ortaya koydu. Prokofiev'in bu iki film igin yaptli'i;l mUzik, kendi

ba~lna

bir degeri olmakla birlikte hiqbir zaman, filmin go-

rUntUlerini bastlrmlyan, aksine degerini daha qok

belirginle~-

tiriyordu. Bunun boyle olmaslnda hie; f?Uphesiz yonetmen
Ersenstein I in film m'ijzigi

Uzerindeki',anlaY1f?lnln bUyUk etki-

si vardl. Zira filmin tartlmlyla mUzigin tartlmlnl, filmin genel kavraml ile mUzigin uygunlugunu en iyi f?ekilde
tirmek maksadlyla, bazen

bestec~

ge~qeklef?-

gorUntUleri temel alarak mU-

zigini hazlrllyor, bazen de yonetmen onceden

mU-

hazlrlanml~

zik parc;aslna gore kurgusunu yaplyordu.

"La MUSlca Nel Film. BlanCl e nero edltore-rRomall adll
kitapda film mUziginin

problenl~rini ~u ~ekilde

gormekteyiz •

.,

Enzo Masetti bu konuda

~unlarl

soylUyor. IIGeriye dogru

(45) A.9.0, Lisans Egitimi ders notlarl Sh; 64
(

;l?

biraz yol allrsak, klsa bir zamEmda, filim ile mUzik ilifjlkisi
katl hUkUmlU',bir nazariyat ile sabi tleSlmedigini anlarlz. SJ.rf
sinema aygltlnln

demif sesini

~lkarttl~l

da f}allnan mUzik devresi

~ok

~rtmek i~in,

piyano-

gerilerde kalmlSl degildir".

'Dogrudur ki~ birka~ zamandan beri, sinema mUzigi sadece
teknik problemleri
hi~

~izmeye

teSlebbUs etmelde ugraSllyor. Ancak

kimse inanmamalldlrki, bu hareketler, estetik alana dogru

yapllacak bir

sl~rama i~in

degildir. ';,

HaYlr, bazllarlnln savunduklarl gibi, mUzik yorgun, bitmiSl degildir,

~Unki

~ok

basit bir sebep vardlr: 0

~inematograf

denen Slayanl hayret Sley'in canll bir tarafldlr. Ancak yirmi veya otuz sene sonra bu konuda bir karara varabilecegidir.

9ayet, vaktini kaybetmek isteyenbir kimse sinema problemleri konusunda yazllmlSl olan ve
~en

uzu~lugu

kilometreleri ge-

teorik yazllarl incelemek isterse, zannederim ki bUtUn dU-

SlUnceler bir birine karSllt olduklarlnl gBrUr.

En UnlU italyan mUzisyenler, klsaca Sloyle derler: (46)

Ni zaman mUzik ile sinematografln birleSlimini incelersek, korkuyoruz ki bu birleSlimden bekledigimiz hOSl neticeler, ancak bu
birleSlimin "eeas prensip" olarak kabul edildii;i;inde elde edileceklerdir.
(46) ,-~a MtlSlCa Nel film,

Sh: 7
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Bu itibarla bu az kelime

i~iride,

sinema

tekni~i i~in

bir isyan

ve bir f1rt1na sakl1d1r.

MUzik yaz1l1r,

rejis~r

baZ1 ritimlere kendi ritmleriyle

degiGtirir ancak bir sesi veya bir h1r1lt1Y1 sUrdUgU

mUddet~e

h1ssederiz. Bir mUzik cUmlesi, bize bir duygu verebilmesi
g~rUntUden

daha uzun bir mUddet laz1md1r.

I

MUzisyen olarak, Arthur HOEREEbu fark1
g~zecegini

i~in

ihan1yor.

~~yle

aGa~ldaki

usUlle

ki:

"Genel bir teman1n alt motifleri, yeni

b~lUmleri

destek-

ler ve boylece mUzisyen mUzigin devam1n1 bozmadan verilmiG bir
sahne

i~in,

adeta bir tema meydana getirebilir. Bu dUGUnce fev-·

kalade gorUnebilir ancak ne kar1G1kl1klar doguracakl

Bizce, mUzik-fotografbirleGimi sadece bir sahneye bag11 olmamal1, daha dogrusu, film bUtUnU ile munasebeti olmal1
yani mUzik tek bir vUcut teGkil etmelidir.

Ancak sinema mUzisyeni, sanat1na gosterdigi sevgi yUzUnden, kendisi ile rejisor aras1ndaki iliGl·;:.iler igin bir muvazene kurabili:r, hatta diger alakalllar ile boylece bir kayna,ma olur. (47)

(47) La MUSlca Nel Film, Sh: • 9
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Aynl ki tabln La mUS1Ca e.il neo-reslismo(MUzik ve Neorealist-film" olarak tanlnan filimler hakklnda bir tarif vermek
zordur.

ilk defa g~rUlmUyorki: Para slklntlslndan yeni bi~imler
dogmus;tur. Bu para sllnntllarl savaSl sonralarl meydana gelir.
Bu para SlnlrlanmaSl dUnya ruhi panoramaSlnln kU<;Ulmesine eSlittir.

MUzikte, birinci dUnya savas;lndan sonra, para slklntlsl
yUzUnden yapllan degiSlikligin getirdigi yenilik, (Hayret verici
bir ornek): igor STR~ ViNSKY' nin "Histoire, du Soldat" (Askerin
Hikayesi)

ind~

gorUyoruz. Para aJllgl yUzUnden, yaplmcl, yeni

ve daha ucUZa mal olan usuller bulmaga mecburdur ve bu durum
son otuz seneden beri garUlmUSltUr.

"Neorealist-Filme" gelelim, bu itibarla, para slklntlsl
savaSl sonrasl ortam, biraz da olsa ger<;ege

yru~laS;maga

yardlmcl

olmuSltur.

Panoramik dedigimiz, manzaralardan olus;an bolUmlerden
ibarettir: Vadiler, daglar, denizler, bogucu '7ehirler

V.S.

Fa-

kat makina "dilsizdir" buna bir dil vermek lazlmdlr, bu lisan
dUnya lisanlmUziktir.·

Filmdeki mUzigin lUzumlu oldugunu bir kere daha soylemekten sorkmuyoruz. Hi<; bir seyirci, seyrettigi filmin inceligi mlizikten geldiginin.farklnda degildir.
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Bu sonug, bUyUk bir orkestra, ya da bir koro veya da (yeni bir filmde

seyretti~imiz

gibi) tek bir enstrUman ile allnabi-

lire

Bu itibarla, neorealist filmi ile sinema iqin yeni bir
mUzik tUrU
lar~z:

dogmu~tur.

Peki biz neorealist film mUzigi nasll an-

MUzik iginde,kapalldan aqlga ve Hzelden genele gitmek

lazlmdlr. (48) Fernando Ludovico Lunghi.

Franco Ferrara, Sinema mUzigi ile orkestra idaresi hakklnda Gunlarl sHylemektedir.

Bir konserin lirik bigimi ve
ra

~efidir.

na

all~tlrmalldlr.

tek

tercUmanl~kest-

mUzi~ini

idare ettigi zaman, teknik is-

~ahsiyetini

daha zor isteklere katlanmasl-

Bir filmin

teklerinin dlGlnda,

mUzi~in

9Hyleki mUzigin ruhuna girmeli aynl anda da

kendi Hz ruhunu kompozitHron ruhuna hirleGtirmeli, aksi halde
veziyetlere yanllG bir anlam verebilir. Ancak gHrUlen sahneye
mUzi~in

uymadlg1nl

anladl~lnda

kendi iradesini kullanabilir.

Her iki durumda·da mUzik temimine bagll kalmakmecburiyetindedir.

BaZl de falar , orkestra G6fi qallnacak olan pargaYl daaa
I

Hnceden gHrmez,

0

pargaYl idare esnaslnda canlandlrmak mecbu-

riyetinderir. Diger taraftan

filmin

(48) La Musica Nel film, Sh: 78
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konu~unu

takip etmesi

gereklidir, bu itibarla mUzisyenleri kafadan idare etmesi laZlmdlr,~oyleki

mevzuyu takip ederek lUzumunda mUzigini durdurabil-

mesi laZlmdlr. Diger taraftan baZl defalar, notalar Uzerine, orkestra
leri

~efi,

i~aret

sahne referanslarl , metronom, kronometre gostergeedebilir bu

i~ini

kolayla9tlrlr. Ancak baZl defalar

kompozitorUn verdigi olgtiler uymayabilir, boylece tek bir sahne
igin dU 9 UnUlen

~Uzik

diger sahneye de geger veya qok klsa olur.

MUzik uzun geldigi takdirde, orkestra gefi mUzigin baZl
klslmlarlnl kesmek mecburiyetinde kallr ve bundan wUzik {gin
katU bir sonuqtur. MUzik klsa geldigi takdirde ufak tekrarlamalarla uzatabilir fakat bu vaziyette mUzik igin kotU sonuglar dogurur.

lyi neticeler elde etmek iGin, yaplmcl, teknik elemanl
ve mUzik

~darecisi

araslnda tam bir

uyu~

saglanmall. (49)

Sinemadaki mUzik konusundaki dU 9 Uncelerini dUnyaca unlU
yaplmcl1ar, ele9tirmenler'LA MUSICA
tapta

~u

gekilde aglklamaktadlrlar.

(49) La Muslca nel film, Sh: 78
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NEL~FI1M

adll Italyanca ki-

La MUSlca
Nel Film/Blanco e nero editore-Roma

FILl-'! MUZIGININ PROBLEMLERI

" (:) Z E T

11

Introduzione ai problemi della musica nel film.

Geriye dogru biraz yol allrsak, klsa bir zamanda, film
ile mUzik mUnasebeti klt'i hUkUmlU bir nezariyat ile

sabitle~

medigini anlarlz.

Slrf sinema makinesinin qlkarttlgl demir sesini ortmek
iqin, piyanoda qallnan mUzik devresi qok gerilerde

kalml~

de-

gildir.

Dogrudurki; birkaq,zamandan beri, sinema mUzigi sadece
teknik problemleri qozmege

te~ebbUs

etmekle

ugra~lyor.

Ancak

hiq kimse 'inanmamalldlrki, bu hareketler, estetik alana dogru
yapllacak bir slqrama iqin degildir.

Hayir,

bazll~rln

iddia ettikleri gibi, mUzik, yorgun

bitmi9-! degildir, qUnki qok basit bir sebep vardlr:o sinematograf denen

~ayanl

hayret

~eY'in

canll bir tarafldlr. Ancak

lirmi veya otuz sene sonra bu hususta bir karar'a varabilecegiz.

$ayet, vaktini kaybetmek istiyen bir kimse, sinema
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problemleri hususunda yazllm19 olan ve uzunlueu kilometre1eri
ge~en

teorik yazllarl tetkik etmek isterse, zannederim ki bU-

tUn dUGUnceler bir birlerine karGlt olduk1arlnl gorUr.

li'ilm mUziei yerini aldlktan sonra,

btr~ok

mUt'ebaYln go-

rUGler.e sebep olmu9tur.

En UnlU italyan mUzisyen1er, klsaca 90yle derler:
Ne zaman mUzik ile sinematgorafln birlet;dmini tetkik "
eder'sek, korkuyoruz ki bu birle.;dmden bekledigimiz h0 9 neticeler, ancak bu birlet;dmin"esas prensip" olarak kabul edi1diginde elde edileceklerdir.

Bu itibarla bu az kelime

i~inde,

sinema teknigi igin

bir isyan ve bir flrtlna saklldlr.

MUzik yazlllr, rejisor bazl ritimlere

kendi'rit~leri~le

degiGtirir ancak, bunuyaparken saniyenin 1/4 ni a1danabilir
ve mUzik yazarl ile anlaGmlyabilir qUnki bu sonuncu yazdlgl
fantaziye hig bi·r degiGiklik veya bir

parc;alama kabul etmez.

Bunun igin klsa bir teori ileri atarlar: GozUn gormesi
ile kulagln iGitmesi sUresi aynl degildir.

Bir baklG ile bir muhit, bir

Gahl~,

bir sahnenin atmos-

fesini gorebi1iriz ancak bir sesi veya bir hlrl1tlYl sUrdUgU
mUddetc;e hissederiz. Bir mUzik cUmlesi, bize bir duygu verebi1mesi igin gorUntUden daha uzun bir mUddet 1azlmdlr.
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MUzisyen olarak, Arthur HOEREE bu fark1 a9ag1daki usulle
~~zeeegini

inan1yor.

$~yle

ki:

Genel bir teman1n alt mbtif1eri, yeni
ler

ve.b~y1eCe

b~IUmleri

destek-

mUzisyen mUzigin devam1n1 bozmadan verilmi 9 bir

sahne iGin, adeta bir tema meydana getirebilir. Bu dU 9 Unee fevkalade g~rUnebilir aneak ne kar191k11k1ar dog~racak:

Bizce, mUzik-fotograf bir1e9imi sadeee bir sahneye bag11 olmamal1, daha dogrusu,

film bUtUnU ile mUnasebeti olma11

yani mUzik tek bir vUcut te9kil etmelidir.

Ancak, sinema mUzisyeni, sanat1na
zUnden, kendisi i1e

rejis~r

g~sterdigi

aras1ndaki mUnasebetler

muvazene kurabilir, hatta diger alakal1lar i1e

sevgi yUi~in

b~ylece

bir

bir kay-

na9ma olur.

Slralad1g1m bu kUqUk olaylar, bir film
layan bir mUsiynenin ruhi durumunu

Biz, bugUnkU
sinem&

sanat~llar,

sanat1n1n~prob1emleri

i~in

mUzik haz1r-

g~stermektedir.

yar1nki insan1ara

g~zebi1eceklerini

bal~ar

Umit ederiz.

(Enzo Masetti)

'~f
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ve bu

La Musica eil neo-realismo

MUZIK VE NEOREALIZM
11

(j Z E T

11

"Neorealist-film" olarak tanlnan filmler hakklnda bir
tarif .vermek zordur.

Ilk defa
do~mu~tur.

g~rUlmUyorki:

para slklntlslndan ySni biqimler

Bu para slklntllarl

sava~

sonralarl meydana gelir.

Bu para SlnlrlanmaSl dUnya ruhi panoramaSlnln kUGUlmesine

e~it

tire

MUzikte, birinci dUnya
yUzUnden yapllan

sonra, para slklntlsl

sava~lndan

de~i~ikli~in getirdi~i

yenilik, (Hayret veri-

ci bir misal): tgor STROVINSKY'nin "Histoire du Soldat" (Askerin hikayesi) inde
ni ve

d~ha

g~rUyoruz.

ucuza mal olan usuller

ziyet son otuz seneden. beri

"Neorealist-]\~ilmen
sava~

Para azllgl yUzUnden, yaplmcl,yebulma~a

mecburdur ve bu va-

g~rUlmU~tUr.

gelelim, bu itibarla para slklntlsl

sonraki ortam, biraz do. olsa

hakikate-yD.kla~map;a

yardlm-

Cl olmw;;tur.

Panoramik.dedi~imiz, manzaralarda~

den ibarettir: Vadiler,

do.~lo.r,

denizler,

mUteSlekkil b~lUmler
bo~ucu

Slehirler

V.B.

Fo.ko.t makine "dilsizdir" buna bir dil vermek lazlmdlr, ve bu
lisan dUnyo. liso.nl olan mUziktir.
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Filmdeki mUzigin lUzumlu oldug;unu bir kere daha saylemekten korkmuyoruz. Hie;; bir seyirci,

seyretti~i

filmin inceli-

gi mUzikten geldiginin farklnda degildir.

Bu sonuG, bUylik bir orkestra, ya bir koro veya da (yeni
bir filmde seyrettigimiz gibi)

te~

bir enstrUman ile allnabi-

lir.

Bu itibarla, neorealist filmi ile sinema igin yeni bir
mUzik tlirU

do~mu~tur.

Peki biz

neoreali~t

film

mUzi~i

nasll an-

larlZ: MUzik iGin de, kapalldan aC;;lga ve hususiden genele uc;;mak
laZlmdlr •.

Hangi mUzigi seqecegiz? masraflnl, enstrlimanlarln adedi,
akustig;i, hususi karekteri,

0

kadar problemlerin ic;;inden nasll

qlkllacaglnl bilemiyorum.

Modern palet (resimci paleti) Kompozitar'e birc;;ok kombinalar tanlr. Ancak gaze gorUnene bagll kalmak

~artlyle.

Fernando L.L
Ludovico Lunghi.
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dell'orchest~a

La Direzione

e la musiea cinematografica

ORKESTRA iDARESi VE S1NEMA MUztdt
" (j Z E '1'

11

Bir konser'in lirik bigimi ve
kestra

~efidir.

isteklerinin
na

Bir filmin mUzigini idare

dl~lnda,

all~tlrrnalldlr.

kendi Hz ruhunu
vaziyetlsre

mUzi~in

~ah~iyetini

yanll~

etti~i

zaman, teknik

daha zor isteklere katlanrnasl-

~~yleki mUzi~in

kowpozit~rUn

tek tercUmanl Or-

ruhuna

ruhuna girmeli aynl anda da
birle~tirmeli

aksi halde

bir anlarn verebilir. Ancak, gorUlen sahneye

mUzigin uymadlglnl anladlglnda kendi idaresini kullanabilir.
Her iki vaziyette de mUzik terninine bagll kalrnak mecburiyetindedir •

. BaZl defalar, orkestra
evvelden g~rmez ve

0

~efi

gallnacak olan pargaYl daha

parqaYl idare esnaslnda canlandlrmci.k mec-

buriyetindedir, diger taraftan filmin konusunu takip etmesi lazlmdlr bu itibarla mUzisyenleri kafadan idare etmesi l&zlmdlr,
~~yleki

mevzuyu takip ederek lUzumunda

mUzi~ini

durdurabilmesi

l&zlmdlr. Diger taraftan bazl defalar, notalar Uzerine,orkestra

~efi,

ri

i~aret

sahne referanslarl, metrnom ve kronometre gostergeleedebilir

kompozit~rUn

bui~ini kolayla~tlrlr.

verdigi

~lgUler

uymayabilir.ve

Anealt bazl defalar
b~ylece

tek bir

sahne igin dUGUnUlen mUzik diger sahneye de geger veya Gok klsa kallr.

MUzik uzun geldigi takdirde, orkestra

~efi

rnUzigin

bazl klslmlarlnl kesmek meeburiyetinde kallr ve bund_an mUzik'
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iqin kotU bir sonuqtur, mUzik klSa geldigi takdirde

ufal~

tek-

rarlamalarla uzatabilir fakat bu vaziyette mUzik iqin kotU sonuqlar dogurur.

plan~n~

Orkestra gefi, bUtUn orkestranln ses
tikten sonra ba9ka zorluklarla

kar9~la9~r:

Kay~t

tanzim et-

kabinesi, bu

veya 9U pesin qok tiz veya qok sonUk oldugunu i 9 aret eder. Eu
vaziyet kar9~s~nda bir qok kerre baz~ enstrUmanlarxn dinamik
dengesi bozularak istenilen tona

var~l~r.

Bir qok kereler, bUtUn bu zorluklardan sonra her g e yin
munta~am

oldugunu

sanlld~glnda

daha gUqlU ve daha zor bir ame-

liye kalm19t~r: KaYlt 9ayet birGok memleketlerde gibi, !talyada da magnetik bant Uzerine

kay~t yap~lsayd~

bir <;ok gUqlUkler

bertaraf olurdu qUnki 0 takdirde megnetik bant dinlenir
da dUzeltilir ve en nihayet son

kay~t yapll~r.

!yi neticeler elde etmek iqin,

Yap~mc~,

teknik

eleman~

ve mUzik idarecisi araslnda tam bir uyum saglanmali.

Franco Ferrara.

6·9

icab~n

La musiea per 'film in Franeia

FRANSA'DA FILM MUZlGI
"

(j

Z ET"

ISlte "Sessiz"in dOgUf;lU ••• Fakat makine <;allSllrken demir aksamlarl sesler <;lkartlrdl bilahare bu seslerin film'e
canllllk kattltlsezildi. Diyabilirizki bu glelrtllar sesli
makinenin Hnetileri olmuSltur.

Otuz sene evvel belki de daha fazla, sessiz sinema mtizikten medet beklemiSl qtinki seyireiler metal bir glelrtldan
blkmlSlla:rdl •

Ses olmadan, film bir hareket kurdelaslndan baSlka bir
Sley degildi. BaSllanglqta filmleri daha eazip etmek iGin,
Beethoven, VVagnerSl Chopin veya Debussy'nin operalarlndan is-

,

tifade edilmiSlti.

Ancak sinema doymak bilmiyordu, gitgide yani usullere
baSllfurmak Hlzlmdl, iSlte

0

zaman Faul Fosse, Szi fer, veya Haou.l

Cantrelle gibi aranjmancllar <;lktl.

BHylece film gHsterilerine gelerek sahnelerin cinsine
gHre mUzikler <;alarlardl.

Bir ara dikltatli kiSliler "Film mUziBi" i<;in yeni olanaklar keSlfettiler, aneak aktHrler, sinemacllar ve mtisizyen-

70

1..
ler araslnda bir polemik dogdu bu hususta: •

Ara~tJ:.rmael1ar

.

"film mUzigi"iGin yeni usUller araIllaga

ba~ladllar.

Bir ara,

~oyle

bir usUl denendi: MUzisyen filmi ve mev-

zuu gordUkten ve ogrendikten sonra bir mUzik hazlrlardl bu mUzik senfonisi ve senkronismi olmayan uzun bir manzumeye benzerdi.

Fru~at

sonuG olarak vaziyet yine: MUzik sinemaya

kar~l

duruyordu ..

1921 senesinin Temmuz aYlnda Maree1 l'Herbier bana
zaman1ar daha yeni olan

III

sinema mUziginin"

0

problemlerinde~

bahis etti ve sonunda benim mUzik bilgimi EL DORADO filminde
aktarmaml istedi. Bu mUzik, sinemanln

kar~lslnda

duran mUzik

olmamallydl. Aksine kulagln inee1igini ve fi1minduygulugunun
birle~imi

ya da kaynakla9mas1 olmallydl.

o zaman sinema " ziya ve golge senfonisinden"
bir

~ey

ba~ka

degildi ve mUzik ona intibak etmeliydi.

Bu itibar1a, mUzigimde Uq rol olmallydl:

Re8~m

mUzigi

sahne atmosferinin mUzigi ve her aktorUn his1erini gosteren
mUzik.

Bu problemler qozUldUkten sonra
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0

zamanlar iGin qok

1

mUhim olan diger bir problem mevcuttu: Her seanstan evvel film
ile mUzik'in senkronizasyon yapllmallydl.

En sonunda cinema sesin filmin Uzerine kaYlt edilebilmesiyle, bir ses'e sahip olmu9tu.

Marius

72

Fran~ois

Gaillard

La musica per film in Inghilterra

1NGiL'l'ERE I DE FiLl>1 MUz1ai

" 0 Z ET"

"Kaptan scott'un macerasl" iqin Vaughan VVilliams taraflndan yazllan mtizigin, ingiliz mUzigini Ust derecelere gotUrmek iqin yazlldlgl isede qok soguk ve sert olmaktan kurtulamaml~tl.

o

filmin hatlrasl silinmeden, mUzigi ba9ka tUrlU kulla-

nan senenin en iyi iki Uq film yapll1nls;t1. "UqUncU Adam 'Kim?"
filmi bu filmlerden biridir ve filmde en qok zaman tek bir enstrUman duyulmu9tur. Bu mUzigin motifi Harry Lime aitti ve Anton
Karas bestecisiydi. Boyle dramatik bir mUzik sansasyon yapmlS;
ve herke~'in a~zlnda bulunuyordu. Ancak mUzigin nam'l rejisor
Carol Reed'in en iyi eserini unutturmus;tu.

Sir Michael Balcon'a ait EALiNG film S;irketinin qevirdigi "The Blue Lamp" filminde Basil Deardan (daresindeki mUzik qok azdlr bir polis korosu, bir geqit resmi, bir kUlah satlC1Sl, bir fan far (askeri mUzik) ve1bir mekanik org filmin mUzigini te 9kil eder. Yine bu mUzik plaklarda ve radyolarda duyulacaktlr.

ingiliz sinemasl, daha hafif mUziklerdenpek istifade

•
etmektedir, daha qok Amerikan
usulU gUbU s;arkl ve dans sahnelerine dU 9kUndUr.
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ingiliz geng besteciler araslnda "Film miiziDi" iGin biiyiil" bir alaka gtiriilmekte9;ir.

Muir Mathieson, B.K.S.ve B.F.l'de
tan sonra fon
~i

be~eniyordu

miizi~i

yaptl~lm

bir konferans-

iizerine bir tartlGma qlktl. Kimi fon mlizi-

kimi istemiyordu, ancak ben anladlmki fon mUzigi

lngiliz filmlerinde pek tutulmuyordu.

Bu gUnlerde, Dianay'in Amerikada
"Fantasia" biqiminde mUzikler

yaptl~l

gibi, bizde

yapaca~lz.

Ernest trying.
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La musiea per film nell' U.H.S.S.
RUSYA'DA FiLM MUzidI

" 0 Z ET"
..1

filmler~

Rus

igin

qall~ma~a ba~layan

ilk besteei

I.Dunaievski'dir. Tiyatro mlizigi ve operet mlizigi ustadl olduktan sonra 1922'de sinemaya geldi. Sinemamlz, hisli, pazitif,sabitle~tiren

bir mlizik istemektedir.

Dunaievski'nin
Ba~ka

beste

~arkllarl

qok poplilerdir.

bir besteei Demetrio Seiostakoviq'tlr. 20 film igin

hazlrlaml~tlr.

Di2er besteeiler:
D. Kabalevski (1934)

v.

Pusckov-25 filmin mlizigini yazdl.

A. Khaeiaturian
N. Kriulwv
Sergio Prokofiev

v.
v.

Soloviev-Sedoi
Sceerbaeev

A. Novikov
V. Oranski
Baltlk Cumhuriyetlerinden:
E. Kapp

D. Dvarionas,
B. Skulte
ve bir qok daha •••
Bizim klsaaglklama memleketimizin
best~cilerimizi

tanlttlk.

T.Chrennikov.
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~inemasl

iqin

qall~an

La Musica Per Film
Negli Stati Uniti d' America
AMERIKA'DA FILM MUZIGI
,

n(:JZE'r"

Benim Amerikan sinemaSl ile ilk temaSJ_m 1939 senesinde
olmu9tur,

0

zaman Metro-Goldwyn-Mayer ile orkestra gefi ve bes-

teci olarak bir h:ontrat imza etmi9tim.

I:',

Elinde bir kontrat olan filmleri seslendirebilecek bir
garanti degildir. Holly,y(lood,t.un eskileri yenilere pek kolay kapllarlnl agmazlar. Bende onlarln yontemlerini ogrenmeye qal19tlm.

1935 senesinde Viyana'da

do~an

fakat tahsilini Amerika-

dayapan Max Steiner, R.K.O'nun gevirdigi "The Informer" filmi
iqin hazlrladlgl mlizik ile Hollywood1ta mlizik iqin yeni bir
de'vir aglyordu.

Seneler gegtikten sonra

Hollyvvood'ta~

eski rovu ve ope-

ret mlizisyenlerden mlit;egekkil film igin "Orijinal" mUzikler besteleyen bir besteci grubu te9kil ettiler.

Hollyw;ood Ita gelen yeni yeni bestecilerle prodUktorler
taraflndan kabul edilebilecek mlizik tlirleri ileriye

do~ru

lar atmaktadlr.

Senede Hollyw·ood'ta350 film yapllmaktadlr, ancak
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adlm-

yirmisi modern usullU

mUzi~e

tabi

olurlar~

Hollyw'ood'ta besteciye ilk olarak ses l{aydl bulunmayan
film

g~sterilir

ve

b~yleci

besteci

0

filmiiqin

dU~UndU~U

mUzi-

gi bestelemege baglar, bir on gUn sonra, finm yeniden besteciye
g~sterilir,

bu kere sesli efektler yok, bu

ile birlikte,

prodUkt~r

kit edebilir ve kendi

ve

besteci

bulunur. Besteci filmi ten-

rejis~r

g~rU9lerini

g~steri9te

ileri sUrebilir. Bu peanstan

sonra film, "MUzik montajclya" verilir. Ba9ka' bir seansta, film
makara makara gelir ve efekt ve mUzik sesleri etUd edilir,
leki: Bir uGak motorunun sesi duyuluyorsa, besteci

0

9~y

klslm iqin

mUzigini keman ve flUt iqin yazarak motor ve mUzigin sesi kar1 9 maslna mani olacaktlr.

La Bell Telephone Company, UG kolonlu bir film tecrUbe
etmi9tir. Bir kolon dialoglar iqin, digeri mUzik iGin ve UGUncUsU sesli efektler

iqin~

RiG bir 9Uphemiz olmaslnki, bu son on sene zarflnda Amerika'da film mUzigi hususunda bUyUk

ilerl~meler

kaYlt edilmi 9-

tiro

BugUn Amerika'da 320.senfonik orkestra mevcutun, radyo
istasyonlarl 24 saat sade oda ve senfonik mUzikler yaYlnlarlar,
Metropolitan opera House'un temsilleri 200 radyo stasyonundan
yaYlnlanlyor.

Film bestecileri iyi kazanlrlar, serbest Gal19anlar her
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"
':rf

film iqin 15.000 Dolar allrlar. SUtlidyolarla

kont~otl

olanlar

senede 75.000 dolar allrlar.

J

Amerikan sinemaSl

k~tU

gUnler geqirmektedir. 4.200.000

T.V.allC1Sl bulundugunu nazar itibare allrsak bunun sebebini
anlarlz.

Sinema ile televizyon araslndaki rekabet Hollwood'ta
sinema dUnyaslnda sert bir tansyo'n dogurrnu:;>tur.

Film mUzigine gelince, Amerikan bestecileri bir teGkilat kurdular ve 110 kadar besteci iGtirak ediyor.

Holly'OOoilia film mUzigi hususunda bildiklerimi izah etme ye qallGtlm.

Daniele Amfi theatrof.
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VE

2. TURK SINEIvIASINDA D(jNEMLERE G(5RE NUZIK (5RNEKLERI.

dzellikle I9.y.Yllln ikinci yarlslndan sonra, Istanbul'un
o zamanlar yaInlz yabancllarln, aZlnllklarln oturdugu ve helllen
hemen 1lir "tilke dll;n" toprak ayrlcallgl taqnyan semtlerinde sinema

~all~malarl

Il~malarln

yaplIlyordu. (5zellikle de Beyoglu semti bu

merkezi gorUnUmUnde idi.Yapllan ilk

~a-

~allGmalarda;

01'-

negin sinemanln atalarl araslnda en onemli yeri olan Rahip ATHANASI US KiRCHER'in 17.Y.Yllln ortalarlnda tanlmladlgl bUyUIU fenerden tUreyen

~e~itli

aygltIarln

~osterimlerini

gormekteyiz.(50)

Nitekim 18.Y.Yllln sonlarlnda, bUyUIU fenerin yalnlz resim degil nesnelerin, listelik devinimli ve renkIi olarak yansltllmaslnl saglayan IIGlineG Mikroskobu" 1843 YlIlnda Pera' da (B.eyoglu) sirk gosterilerinin yanlnda yer aImaktaydl. Yine aynl
gosterilerle fotografln·

bulunu~una

DAGJERRE'nin "Diorama"slndan

bliylik emegi geGen ressam

geliGtirilmi~"

BliyUk Dirama"da bu-

lunmaktaydl. Diorama, saydam tuvaller lizerine
rin, oncelikle
yanlyordu;

l~lk

do~u

yapllml~

resimle-

resimlerinin, geriden aydlnlatllmaslna da-

oyunlarl sayesinde bu resimler canllllk kazan-

maktaydl.,

Sinemanln ilk Ylllarlnda
ni

ya:nsltan~lk

Ge~itli

Ulkelerin corUnUmleri-

filmIer gibi, qeGitli Ulkelerin gorUnUmlerini

saptayan saydam resim dizileri de 19.y.Yllln ikinci yarlBlnda
(50)

N~OZON,

Sinema sanatl, Sh: 333
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~ogalmaya ba~ladl.

Art,lk sinemaya dogru

yava~

yavaf} atl1an adlmlar slklaslJ.-

yor ve bu c;allf}malar hem parall1arln,hem de bu "KUqUk Parislle
slk slk kac;amak yapan obUr yaka TUrklerinin ilgisini qekmeye
devam ett,i.

Nihayet sinema Romanya uyruklu Polonya,yahudisi Sigmound WEINBERG(

')

) taraflndan Galatasaray'da 'bulunan

Sponeck adll bir birahanede 1897'nin

ba~larl.nda

Istanbul'lula-

ra tanltl1dl. (51)

TUrkiye, sinema gosterilerini 1897

ba~larlnda

izleme

olanagl buldu ama, daha once, 1896 Yl.llnda TUrkiye'nin gorUntUleri bu yeni buluf}la gosterilmeye

ba~lanml~tl..

0 tarihlerde

TUrkiye'ye gelen Lumiere'in allCl. yonetmenlerinden Alexandre
Promio, once Istanbul ,daha sonrada diger kentlerin

qe~itli

go-

rUntUlerini saptadl.

Ikinci Me9rutiyetin ilanl.ha kadar (1908), sinema gosterileri, tiyatrolarl.n, gazinolarl.n, eglence yerlerinin degi9ik
numaralarl.ndan biri olarak bir sl.gl.ntl. gibi ya9adl.. Bunun ba911ca nedeni 11. AbdUlhamid'in uzun sUre Istanbul'da elektrigin
kullanl.lmasl.na izin

vermeyi~iydi.

Bu yUzden

sinema

d1.91n~

c;lk-

ma olanagl bulmu9 bir arallk Selanik, Izmir gibi obUr ken tler-

(51) OZON, Sinema Sanatl, Sh: 304

"
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de daha hlZll geli9mi9tir.

TUrkiye'de ilk sinema olaylarl kanlmca yabancllarln sinema

~ilmi

qevirmek Uzere TUrkiye'den geqmesi ve belkide film

qe~neleriyle

ba9lar. Nitekim yukarlda da

bahsetti~im

gibi

Lumiere'nin yonetmenlerinden Promio'nun qal19malarl gorU 9 UmU
do~rular

niteliktedir.

TUrkiye1de gosterilen ilk filmler araslnda Pathe'nin
haber ve komedi ftlmleriyle Asta Nielsen'in SIR adll bir dram
filmi saYllabilir

iLK DdNEM (1914-1923)

TUrkiye'de cevrilen ilk filme gelince, bu da Osmanll
Devletinin ittifak Devletleriyle birlikte 1.DUnya Sava9lna girmesini izleyerek, Ye 9 ilkoyde Ruslarln, tarihimizde "93 Harbi"
olarak anllan ve yenilgimizle sonuqlanan 1876-77 Osmanll-Rus
sava 9 lnln anlSlnl canll tutmak Uzere diktikleri anltln YlkllmaSlnl izleyen FUAT UZKINAY'ln qektigi belgesel filmdir.(52)

19l0'da Fuat Uzklnay (1888-1956) ile 9akir Seden, Istanbul SultanigAndeki ilk film gosterileriyle sinemaYl okula sokmU9lar, 1914'te ilk yerle9ik sinema gehzadeba91'nda aqlldl.

(52) Bu olaYln ayrlntllarl iqin, N.OZ~N'Un Fuat Uzklnay adll
kitablna Bkz. Ist.970
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TURK SINEMASININ DONEMLERI

ILK DONEM (1914-1923)

Yurdumuzda ilk film 19141te
va~ly1a ba~layan

ge1i9mi~,

yaplm

~a1l~ma1arl

~evri1di;

once1eri

Birinci DUnya Sayava~

ge1mi~tir.

zamanzaman durak1lyarak 1939'a kadar

Bu tarihten gUnUmUze kadar ise sUrek1i1ik
~a11~ma1arda

Yapl1an
ta~lyan,

birbir1erinden az

bir geki1de

gostermi~tir.

~ok de~i~ik

oze11ik1er

klsa yada uzun sUre1i donem1er yeI' a1lr. Bu donem1eri

~u geki1de slra1amak olaSldlr. ilk donem, Tiyatrocu1ar donemi
GeQi~

Donemi, SinemaCllar Donemi,

Gen~

Yeni Sinema Donemi.

Bu donem1eri ayrl ayrl e1e a1lp yapllan
ge1i9imini daha

a~lk

~ekilde

bir

qa1l~ma1arln

gosterebi1meyi amaq1lyorum.

Ilk donem 1914'den 923 1e kadar sUrmU 9 tUr. TUrkiye'de
~evri1en

ilk film, Osmanll Devletinin ittifak Devletleriy1e

bir1ikte 1.DUnya

Sava~lna

girmesini izleyerek, Ye 9 ilkoy'de

Rus1arln, tarihimizde "93 harbi tl olarak anllan ve yeni1gimizle

sonu~lanan

1876-1877 Osmanll-Rus sava91nln anlSlnl canll

tutmak Uzere diktikleri anltln (Ayastefanos'ta) Yllnlmaslnl
iz1eyen FUAZ UZKINAY'ln

Gekti~i

belgesel filmdir.

(52)

(52) Bu olaYln ayrlntllarl lGln Bkz.OZON'Un F.Uzklnay adll kitabl Ist.970
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1915' de Osmanl1 Ordusunda l\.urulan "Merkez Ordh Sinema
Dairesi"

(x) ad1yla

qal1~malara ba~layan kurulu~un

film denemesi

japt1~ln1 g~rUyoruz.

Kampanyas1nda

g~sterilen

•

l

n1n Izdivac1'd1r.(53)

Bunlardan ilki Milli Operet

Leblebici Horhor,

B~ylece

iki konulu

di~eri

de Himmet

A~a-

TUrkiye'de qevrilen ilk konulu

film, tiyatro oyuncular1yla tiyatroya ait bir konunun, tiyatrocu bir tutumla

gerGekle~tirilmesine

olanak

saglam1~

oluyordu.

1917'de kurulan "MUdafaa-'i Milliye Cemiyeti" adl1 kurum
haber filmleri ile

i~e

ba~lam1~

daha sonra

tan1nm1~

bir gazete-

ci olan SEDAT S1MAVi(1896-1953) ile konulu, ~ykUIU filmler yapm1Gt1r.

P~GE

ve CASUS. Bu iki film iGin elimizde bir

d~kUman

yoktur.

Daha sonralar1 "Malul GazilerCemiyeti" (1921) ad1 ile
kurulan cemiyet film yap1m1na giriGti. MUrebbiye ve Binnaz yap1lan filmlerdir.

1922 Y1l1 TUrk Sinema tarihinin
dan biridir. Zira 1922'ye

de~in

~nemli

d~nUm

noktalar1n-

resmi yada yar1 resmi kurumlar-

ca yUrUtUlen sinema qal1t;lmalar1 bu tarihte anlam kaZanm1t;lt1r.
"KEMAL FiLW' adl1 ilk

~zel

yap1mevi kurulmuGtur. Kemal ve·$akir

Seden Kardet;ller taraf1ndan kurulan bu yap1mevini Muhsin

Ertu~rul

yonlendirmis;tir.

(x) Enver Pas;an1n talimat1 Uzerine kurulmuG ve dairenin baG1na

TUrkiye1de ilk sinema qal1t;lmalar1n1 yapm1G olan Sigmund
Weinberg getirildi. Yard1mc1s1 Fuat Uzk1nay'd1.
(53) Onaran,l-Iuh~rtugrul'DflSinemas1, Sh: 22, 981
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M.Ertugrul'un yaptlgl ilk film araslnta Istanbul'da bir
Facia-i A~k (1922), Nur Baba saYllabilir. Daha sanralarl Ate~ten

G~mlek,

leblebici Harhor, Klzkulesinde Facia adll filmleri

yaptl. Bu filmIer igerisinde
yeri ve

~nemi

Ate~ten G~mlek

filminin ayrl bir

vardlr. Zira TUrk Sinema tarihi
g~rUnmeleri

kadlnlarlnln sinemada ilk kez

y~nUnden

bu gilmle

TUrk

olmu~tur.

GUnki M.Ertugrul'un bu gilmine gelinceye dek, filmlerde kadln
rollerini aZlnllk oyuncularl veya Rus devrimi Uzerine TUrkiye'
ye slglnan Beyaz Rus kadlnlarl canlandlrmaktaydl. Bu filmlerde
Bedia MUHAHHiT ve Neyyire ERTUGRUL ral alml~10rdlr.

ilk donemde yapllan gall~malarl degerlendirdi~imizde
kar~lmlza

~u

kanular glkacaktlr. Filmlerin hemen ttimtinUn tiyat-

roya ait kanularln, tiyatrodan gelen oyuncularln

y~netiminde,

yine tiyatro oyunlarlyla ve tiyatromsu bir sistemle

gergekle~-

tirildii1i klsaca "ilkel bir telmikle" sinema yapllmaslna gall~lldlgl

bir donem diyebiliriz.

M.Ertu~rul

BUtUn ilkelligine ragmen

ile yapllan

gall~-

malar ai}ama olarak kabul edilmelidir. GUnki M.Ertuitrul' un sinemasl bir

a~ama

olu~turdugu

ve her sinemanln kendinden sonra

gelecek donemler igin birer hareket noktasl saYllabileceBi go-

rU~Uyle N.OZ~N'Un dediMi gibi "hiG degilse, TUrkiye'de de film
Gevrilebilece~ini

da cesaret

(5 Lt)

gostermi~,

vermi~tir"

kendinden sonra gelenlere bu yol-

~~

denilebilir.

N.Oz~n, TUrk Sinem&ltarihi
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I

Sh.N5~

TIYATROCULAR DbNEMI. (1923-1939)

Zor

d~nemde

Cumhuriyet
tanbul'da

d~nemine

~all~ma

hayatlna atllan TUrk Sinemaslnln,

bUyUk umutlarla girdiginigormekteyiz. 1s-

g~sterimi ba~layan ATE~TEN

GbMLEK filmi

ana kadar

0

yapllan oykUlU filmlerin en iyisi idi. Bununla birlikte LEBLEBICi HORHOR, KIZ KULESINDE EIR FACIA filmlerini yapllan filmler olarak gosterebiliriz. Ne varki sinemamlzln Cumhuriyet doneminden bekledigi ilgiyi

gormemi~tir.

rihi boyuncu, resmi makamlarca, nedeni
nl~la ihm~l

edilmi~ti.

Zira, tUrn Cumhuriyet taanla~llamayan

Bunun nedenini N.Ozon

~~yle

bir davra-

a~lklamakta-

dlr.

"Ihmal edilen sinemarfilz AtatUrk'Un engin sezi~ gticUyle,
sinemanln onemini kavradlglnl gosterir geGitli ornekler kullanmakla birlikte, bunun uygulamasl YOlunda herhangi bir

giri~ime

rastlanmadl. Belkide bunun baGllca nedeni, sinemanln sanat-KU1tUr-ekonomi-i 91eyim yonlerinin birbiri igine

ge~en

QarpaGlk ya-

P1Sl, bu yaplnln tUmUyle anla 911amamaslnln ortaya Qlkardlgl engeller, YOl

a~tlgl

yanl191iklar; bir de ortallkta sinema sanat-

Qllarlnln gorUlmeyi 9idir. DolaYlslyla, bUyUk bir umutla Cumhuriyet donemine giren sinema, yine bu donemde kendi yazglslyla
ba~ba~a

blraklldl."

. 1924' de Kemal :F'ilm' in kurulnjaslndan sonra 1928' e kadar
yurdumuzda sinemanln durdugunu gormekteyiz. GUnki Kemal Film
i~leginin

bulundugu binanln allnmaslndan dolaYl 1928'de kuru-

lan "Ipek Film" iGlegide Kemal Film
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i~leginde

oldugu gibi

yonetmenin M.ERTUGRUL Olmasl dolaYlslyla 1922'den 1929'a kadar
uzanan 17 Yllllk donemi "Ertugrul ve $ehir rriyatrosu rrekeli"
olarak adlandlrabiliriz. (55)

TUrk sinemaSlnda 1922-1939 .Ylllarl onemlilik

arze~mekte

dire GUnki, ilk defa 1929 Ylllnda sesli filmler TUrkiye'de gosterilmeye ba:;;lanml:;;tJ..r. ISTANBUL SOKAKLARI (1931) filmi bu alanda yapllan ilk UrUndUr. Bir ipek film yaplml olan Istanbul Sokaklarl, yonetmen ve Senaryo yazarl M.Ertugrul' duo Filmin mUzi.gini ise HASAN FERIT ALNAR ve H.SADETTIN AREL yapmlSllardlr. FiImin toplum taraflndan tutuImaSlnda, bUnyesinde yer yer Arapqa,
FranSlzca ve Rumca konuSlmalarln yanlnda rol aIan sanatqllarln
gUzel ve yaklSllkll olmaIarl etkendi. BUtUn bunIarln Yalunda filmin

mUzi~i

ba:;;arlll bir grafik qiziyordu. Onaran film

mUzi~i

hakklndaki gorUSllerini :;;oyle yorumlamaktadlr.

"Filmin mUzigini yapan Ferit ALNAR oldukga ba:;;arlll idi.
Bir neslin agzlndan dUSlmeyen filmde "TUKENMEZ YOLLARDA" meIodisinin dlSllnda, Semiha BERKSOY'un soyIedigi "Yum gUzeI gozlerini
sevgiliyavruy; uyul •.• " adll ninni ve bir folklor parqasl olan
"EKIN EKTIM GOLLERE" bir sopranonun agzlndan ayrl bir gUzellik
kazanml:;;tl. Ayrlca filmde cUmbU:;;le seslendirilen "ZEYNEBIM"
(Alll Zeynep) tUrkUsU de filme degiSlik birqeSlki katl.yordu".

Yine bu donemde yapllan fiImlerden biri olan " BrR MILLET

-....,------

(55) Ozon, 8inema Sanatl, Sh: 348
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UYANIYOR" M.Ertugrul'un TUrk sinemaSlna kazandlrdlgl yapltlarda~

biridir. Filmin mUzigini baklmlndan
,

.

s~ylenecek

~ey

pek bir

gorUlmemektedir. TlirkU olarak icra olunan BrR GEMIMVAR' GALGALARA YASLANIR ile AT MARTINI DEBRELI HASAN ezgilerinden farkll
fon mUzigi olarak plaklardan

yararlanllml~tlr.

Bu gi.lmde kulla-

nllan mUzikler 1930-932 Ylllarl araslnda "Sahibinin Sesi" pl.3.klarlndan faydalanllmlqtlr.

A.~.Onaran'ln

M.Ertugrul'un Sinema-

Sl adll kitabinln 103 nolu dip notunda konuyla ilgili qunlar
bulunmaktadlr.

"Qogu Sahibinin plaklarlna geqirilmiq ve Ertuitrul' unda
yararlanml q oldugu anlaqllan bd mUzik parqalarl qunlardlr.
1 ... dzellikle Kemalcilerin tek silah olarak attlklarl yerlerde

kilavuz motif olarak: Moussorsky'nin BiR SERGlDEN RESIMLER'inden IIrravuk Ayaklarl UstUndeki KulUbe"nin

k~slU

vuruqlarl (Ravl

orkestralamasl); 2- Zafer anlnda: Beethoven'in EROicA SENFONI-

si birinci

b~lUmU;

3- Nesrin'in mektup okudugu yerlerde: roman-

tik salon mUzigi (Chopin ve Grieg) 4- Filmin gene 1 alnql iqinde
Beethoven'in UqUncU LEONERE UVERTURU/Mendelssohn: HEBRID1ler
UVERTURU/ Tchaikovsky: UQUNCU SENFONI yada BALLET'den bir parqa/Wagner: UQAN HOLLANDALI UVERrI'URU.

TUrk sinemaSlnln Tiyatrocular
lan bu

b~lUmUnde

d~nemi

olarak adlandlrl-

yapllan SdZ BIR ALLAH BrR, (1933) filmin

y~-

netmeni M.Ertugrul ve MUzik yaplmclSl ise Muhlis Sebahattin
(Ezgi) filmin rilUzigi hakklnda ise
tedir •.
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A.~.Onaran

qUnlarl soylemek-

TUKENMEZ YOLLARDA

Hasan Ferit ALNAR
ve
H.Sadettin AREL

"Istanbul Sokaklarlnda ll Filminden
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"filmin mUzifti pek tutarll degildir. Huhlis Bebahaddin
filmde sadece, DRAHA KdpRUSU yada DEBHELI HASAN olarak Un kazanml9 ve son Ylllarda aranjman parqasl olaral... da ele allnml 9 bulunan folklor mUzigini moderriize ederek veri9i ba 9 arlll 01mu9;
SEMIHA BERKSOY'un

soyledigi "BEN FEHINISTIH" 9arklsl ile konu9-

malar "Dt16" ya donU 9 tUgU zaman VASFI RIZA I m.n soyledigi "ERKEKLERMI "QOCUK DOGURACAKLAR,?" 9arklsl ve yine V.Rlza'nl.n filmin
sonlarlna dogru soyledigi "KALBIHE

DOC~DUNUZ

siz

C;:OBAN YILDIZI

GIBI" ba 91anglqll melodi bUyUk mUzikkalitesi olan parqalar olarak kulaga qarpmamaktadlr.(56)

1933 yaplml olan CICI BERBER adll film yine M.Ertugrul '
un filmi olup mUzigini MES'UT CEMIL'in yaptlglnl gorUyoruz.
C;:ok tutulan bir mUzikli komedi (Operet) olan filmin Uzerinde en
qokdurulmasl. gereken yonU, musikisi olmu 9 tur. Filmin mUziklerini Mesut Cemil yapml.9, sozlerini MUintaz Osman dUzenlemi 9 ti. Filmde soylenilen "GdZ BAKAR KONU$HADAN" adll tango, "HEH SABAH KAHGALAR" adll fantazi parqa i.le IIBA$IMDAN C;:IK'I'I CANIH", "SAC;:LARINIZ", "EGERALDANIYORSAM" gibi fantezi parqalar ile "A9k denen
f;ey Taze bir gUldUr", "Yalvarlyorum Sana ll , " Damarl.mda tutu9Uyor Kan" ve

"YAI~iM BIR

SdGUT DALI" adll

parqalar beste ve oku-

nU9 bakl.mli3-rlndan ozlenen dUzeni bulflll.19tU.

Hele Zozo Dalmas'ln soyledit:i OLLANDEZI' nin Unl U pare; aS;L

"TO. YELEKAKI" (Yelekc;ik)( 57) ve diiter Rumca ,$arlnlar filrnin

'(56) Onaran, M.Ertugrul'un Sinemasl., Sh: 215
(57) Bu parqa daha 1932 1 1erden beri esasen bUtUn I~tanbul'u ve
Izmirli sarml9tl. Sozlerinin aCl ve sitem dolu olmasl.na
ragmen,oynak melodisi ile dillerden
teydi.
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dU~meyen

bir gUzellik-

mUzikal degerini oldukqa arttlrlyordu.

HER SABAH KAIWALAR
(Cici Berber) filminden
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l. 3" me !en ~ nt' n., n/ n,;> n/ }/;, m' 11;> n,'li~ 1///J;~/"I~;I jell hI:.
2. DUkkanln iGinde dev gibi yUrUrUm(2)
Ne yana baksam ben yariri gorUrUm
Ra ra ra ra ra ra ra ra ~a ra ra ra
Bilerim ben ustura

•

';:f

111

I

3. TlraQcl deme sen,ba na
.ey sevgilim(2) Bilirsin
ben oyle tlra~Gl degilim
Li li li li li li li
Sanatlmli berberlik

Tiyatroeular D~nemini ~zellikleri ile birlikt~ klsaea

~u

gekilde aqaklayabiliriz.

Tlirk tiyatrosunun kmrneusu olarak gBrlilen
dan qokea
aglrllk
ilk

bahsetilmi~tir.

~n

Yapml~

M.Ertu~rul

adln-

oldug'u filmlerde tiyatromsu

plandadlr. Klsacasl, bu anyedi Yllllk ikinei donem,

d~nemde

atllan 'olumsuz adlmlarl daha

geni~

~lglide

kbkls9tir-

di;sinemamlzda, sinema qevresinde, sinema izleyicilerinde kolay
kolay silinemeyen kotli al19kanllklar yarattl.

Bu donemin kazanq saYllabilecek adlmlarl oldukga azdl;
tkinei ~zel yaplmevi bu dbnemde kuruldu;ilk ve ikinei ozel yaplmevleri bu dbnemde gal1 9 tllar. Bu da, devletin bu dbnemde 8inemayla hiq ilgilenmemesine kar9111k, Cumhuriyetin ilanlndan
tkinei Dlinya

Sava~lna

degin film yaplmlnln slirdlirlilmesini sag-

ladle Bu durum, ulusal.bir sinema yaplmlnln ortaya qlkmasl, yerli sinemanln glinli geldiginde geli 9 me gosterecegi ' limidini ayakta
tuttu.

BugtinkU film tlirlerinin ilk ornekleri,
filmi, Kurtulu9

Sava~l

k~y

filmi, polis

filmi, tarihsel, daram, melodram ve glil-

dUrU bu donemde ortaya kondu. M.Ertugrul'un en iyi qal19malarl
araslnda ;/er alan ATEWfEN GbMLEK(1923) BiR MiLLE'l' UYANIYOR(1932)
AYSEL BATAKLI DAIvIIN KIZI(1934-1935) bu dbnemde qevrilmiGtir.
TUrk kadlnlarlnln sinemaya geqi 9 1eri bu
UygulaYlm yonUnden de sonraki doneme
lUkle yine bu

d~nemdedir

~onemde

g~re

gerqekle 9 ti.

bir noktadaki listUn-

Ses ile gbrUntlinUn birlikte saptan-
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maSl. (58)

GEGI$ D0NEMI (1939-1950)

1914-1939 Yl11arlaraslnda TUrk sinemaslnda tiyatro an1aY1Gl

~n

p1Anda idi. 1950 'den sonra ise tiyatro an1aylGl kar-

GlslndasinemaYl egemen kl1ma
cLlar

D~nemi

~a11Gma1arlnln

baGlar. 1939 1 dan 1950 ' ye kadarki

Sinemaslnda GeGiG

d~nemi

yer a1dlglSinemad~nem

ise TUrk

olarak ele allnmaktadlr. Bu donemin

ilk yarlsl (1939-1945) lkinci DUnya SavaGlndan dolaYl iki onem1i unsuru onaylamlGtl. Bunlardan biri, savaG Ylllarl kOGullarlnln aglrllgl,

dig~ride

tiyatroculardan miras kalan tiyatrolaG-

tlrllmlG sinemanln aglrllglydl.

TUrkiye'nin savaGa katllmamaSlna ragmen savaGln beraberinde getirdigi klklntllardan kurtulamadlgl gorUlmektedir. SavaG kOGullarl sinemada da etkisini gosterdi. Tiyatrocular doneminin sonunda Tlirkiye'de sinema bUyUk bir atlllma haZlrlanmaktaydl; ama savaG bu atlllml onlemiGti.

SavaGln bir baGka etkisi yurdumuza getirilen yabancl
filmlerle ortaya Glktl: Kapanan Avrupa,pazarlarlnln yerini, savaG propagandasl tehlikesininde etkisiyle, yalnlz A.B.D.lnin
bir de hem yanslz, hem de dogulu bir Ulke olan MlSlr'ln filmleri aldl. 1938-1944 Ylllarl araslnda yurdumuzda yapllan yerli
(58) Ozon, Sinema Sanatl, Sh: 351
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filmlerin saylsl, yurdumuza aynl donemde gelen M1Slr Filmlerinin "Arap filmleri"nin saYlslna e9itti. Bu gilmlerin izleyiciler Uzerinde etkisibUyUk olmu9tur.

M1Slr filmlerinin, anlaY19 yonUnden, Tiyatrocular Donemi
filmlerinden hic;;bir farkl yoktu, GUnki Mlslr Sinemaslnlda TUrkiye1den giden bir TUrk tiyatrocusu, Vedat Orfi BENGU(1900-1953)
kurmu9tu.(59)

Bu donemin yonetmenlerini 90yle slralayabiliriz. Faruk
KENG, $adan KAMtL(1917-

), Baha GELENBEV:t(1907-1984), Getin

KAHAtvlANBEY( 1922-), Ferdi 'l'AYFUR(1904-1958), Hadi HUN(190,/-1969)
Sami AYANOGLU (1913-1971), Cahide SONKU(1916-1981), Gek. Kokenli
Adol f KORNER (

)•

Bu donemin yonetmenleri dublaj(sozlendirme) konusunda c;;a119m191ar ancak yerli film c;;evirmeyi bile goze alamadlklarl gorUlmektedir. Kom 9 u Ulkelerde c;;evrilen bazl filmlerin TUrkc;;e sozlendirmesini yaplp birkac;; yerli gorUnc;;llik ekliyerek bunlarl TUrk
filmi diyerek TUrk sinema severlerine sunmu91ardlr.

Bu donemin yonetmenlerinih hepsi i98
sinemaclllkla ba 91adllar; ic;;lerinden
gordU. Ne varki bu

e~itim

c;;o~u

do~rudan'doEruya

sinemaclllk

e~itimi

daha c;;ok sinemanln ses, gorUntU yo

netmenlig'i gibi uyg~laYlmsalkOnularlndaydl. Bu donemin sj.nema(59) Ozon, Sinema Sanatl, Sh: 352
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Cllarl araslnda allCl yonetmEm olarak KAM1L, Kri ton ILYAD1S,
Yuvakim FILMERIDIS, Kemal BAYSAL, tlhan G.ARAKON, Ses yonet~eni

olarak KAMiL, Yorgo tLYADtS bu

ga~da yetiGmiGl~rdir.

GegiSl doneminde yapllan filmleri mUzikleriyle birlikte
ele almaya gallGallm.

ALLAH'f.J[N CENNETi, tpek film (1939), Yonetmen Muhsin Ertugrul, mUzik; Sadettin KAYNAK, Sozler: Vecdi BtNGdL. dzgUn bir
s~naryoya

dayanarak

Ertu~rul'un giriSlti~i

bu deney, TUrkiye'ye

gelen Arap filmlerinin dublaj edilmiSl Slarklll versiyonlarlnln
halk taraflndan tutulmaslndan dogmUl;;tur. 0 zamanlar TUrkiye'nin
bir numarall sesi MUnir Nurettin'i filmde oynatmak dUGUneesi,
ticaret baklmlnctan dogru bir dUGUneeydi. MUnir Nurettin sesinin fevkaladeligine ragmen rol yapma yetenei';i olmayan bir sanatelydl. Filmdeki dogal gUzellikle,ses gUzelligi bir araya gelinee film halk taraflndan yeterince aranaeak bir duruma getil

rilmiG oldu. Nitekim M. Nurettin Slarkl soylemeye baGlaYlnea
filmin sinema aglslndan yetersizligi

l~ayboluyor;

bunun yerini

bir konser salonunda dinlenen bUyUk bir ses sanatGlslnln mUsiki dUnyasl oluyordu.

, Sadettin Kaynak, Veedi Bingol.ikilisinin UrUnU olan
"A17kln Istlrabl", "AF,lkln tnleyiGill, "AGkln Sesi", "Deli GonUl"
ve "Bu Masal Boyle Bitti" (SaGlarlma Ak DUGtU) gibi Yllllrea
halkln dilinden dUSlmeyen gUzel Garkllar (60)a ilave olarak
(60) ONARAN, M.Ertugrul'un Sinernasl Dip not: ,','.Sh: 259
Bu Garkllarln gegildigi sahnelerde soz heyetini teGkil
edenler iginde Artaki Candan, Nubar, Fevzi, Selahattin
9L~

MUnir Nurettin'e bu filmde, "Ak9 am ••• Yine Golden" ve "Yine
Kalbim Q09ar Aglar Bu Gece" 9ark1larlyla "YUrU Leyla ki Ben
MevlanaY1 Buldum" sozleriyle ba 9 layan bir gazelde soylUyordu.

Allah'ln

Cenn~ti,

sonraki sinemac1lara kotU bir ornek

vermesinden dolaYl dikkat1 qekiyordu. Bu kokU orneL sinemaya
kaabiliyeti olmayan 9ark1c1larl (Filmlerde) ba 9 roldeki oyuncu
olarak h.ullanmakt1.

oztm

bunu"TUrk Sinema Tarihi" adll kitab1nda I;>oyle aq1k-

lamals:tad1r. IINi tekim bu filmden sonra, diger yap1mc1lar, Halaty~ll

Fahri, Adnan Pekek, Zeki MUren, Nuri SesigUzel, Y1ld1ray

Q1nar; daha sonra';" Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Ibrahirn Tat11ses gibi erkek f?ark1c1larda deneyec"ek; bunlarln bir kaGl d191nda Goli;unun qevirdii1;i filmler sanat degeri tasnrnaktan uzak
olacakt1r".
\;:

KIZILll~MAK-KARAKOYUN

Dogan Film Kurumu(1947)

Yon: M.Ertugrul, MUzik: Muzaffer Sar1sozen

Tiyatromsu ozelliginden ayrl olarak filmin tutarl1 yonU
musik1si idi. MUzigi halk tUrkUlerinden derleyen Muzaffer Sar1sozen, faydall bir qal19ma yapm19 olmas1na kar91n uygulamada bu
qal1 9 ma, yeterince

degerlendirilememi~tir.

(Plnar) Muhiddin ve Sad1k'ln bu1undugu Necdet Mahfi'nin qa119ma notlarlnda yazll1. Yine bu notlar aras1nda MUnir'in
filmde soyledigi diger bazl 9ark11arln adlar1 var:"Kalmad1
Sabra Hecalim"IlBak ne Peri 9 an Halim", "Dertliyim Rl.wuma Hicranlml Sard1m da yine" gibi.
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-Filmde bir yandan M. Sarlsozen' ip. de,rledigi "Gi<:;ekdagl"
"Karakoyun", "Klzllormak","BUlbUller DUgUn Eyler", "Menek g e
Buldum Derede"; ".$U Daglarln Gi<:;ekleri Sblmasln", "Ekin Eldim
GUl Bitti", IIE,lleri KollarJ. KlnalJ." gbi tUrkUler tek tek yada
koro ile soylenirken; diger taraftan Vasfi RJ.za Zobu, filmde
saz 9airi olarak Ustlendigi 'rol geregi "Penceresi Ye£,lil Boya ll
"SUpUrge~i

yoncadan" gibi deyiE?ler si:5ylemekte idi. Ancak Vasfi

Rlza bu tUrkUleri kendilerine has bir aglzla degil;bir Ge 9 it
tekke mtiz.igi veya Karago.zcti agzl.yla soylUyor, sesinin gUzelli.gine ve usule uygun okuyuE?una ragmen,bu, tutumu filmde yaratJ.lmak istenen havaya uygun dU 9mUyordu.(61)

YultarJ.da adJ. geGen tUrkUlerle "Giydigim Aldlr"ve "Nasip
Olsa Ben de Gitsem Yaylaya" adll tlirkiiler de baz.en alaturka ko.rodan,bazen de Mefharet Yl.ldl.rlm ve (ozellikle <:;obanln soyledigi E?arkllarda) Necmi Rl.za Ahl.ska tarafl.ndan soylendigi iGin
film boyunca her zarnan tarn folklor mUziginin ruhu ya 9 atl1amlyo,rdu.(62)
YAYLA KAR'rALI-Halk film Kurumu (1945) Yon:M.Ertugrul,
Mlizik:Sadettin Kaynak..
Bu yapltda mUzik yUkUntin agl.rllgJ.na dikkat edilmi9ti.
AsIJ.nda melodrama donU 9 tUrlilen bir

dr~

niteligindeki film,

mlizikle desteklenince halktan beklenen ilgiyi gorecekti.

(61)

·ONARAN,M~Ertugrul'un

(62)"

SinemasJ. sh.303

"

"sh.304
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Alaturka mUzigini S.Kaynak,9arkllarl Necmi Rlza Ahlska okUmU9tur.$arkllarln bir bolUmU doga karl?lslnda okunmu 9 ,bir Gogu da
Yayla Kartall adl verilen bir mUzikli oyunun dekorlarl onUnde.
$arkllar

~~inde

"S'ararml 9 GiGegim, Yuvaslz KU9um, Leyla 'llUrkUsti l1

gibi Necmi Rlza'nln okudugu eserler dl 9 lnda: "Tamburanln Ince
Kl vrak Beli Var" ve: "Ey GonUl Bir Derde DU 9 tUk" gibi Vasfi Rlza'nln okudugu,Necip Celal'in Unlli

"Mazi~'I·t.angosu

gibi Cahide'-

nin okudugu parqalarda var •.Filmde fon mUzigi olarak

zarnan za-

man Cho'pin'den Grieg'in Per Gynt.' linden plak mUzikleri kullanllml9tlr .. Tiyatrocu ruhuna uygun bir yaplttlr.

Bu donemde yeti gen yonetmenler;Tiyatrocular ve geqi9 donemi sinemacllarlnln etkisinden,dolaYlslyla,tiyatrodan arlnm1 9
dogrudan dogruya 8inema dilini kullanan UrUnler verme Gaba8lna
giri 9 tiler.

SINEMACILAR DONEMI (1950 - 1970)

Bu

~1onemde

LUtfi Omer AKAD (1916-

) sinemamlzda adlndan

Gokca bahsedilen bir yonetmen olarak kar 9 lmlza Glkmaktadlr.AKAD,
8inema anlaYl9l,sinema duygusu 8inema dilini kullanl 9 l,uygulaYlml,gorlinc;lUklemesi,oyunculardan yararlanl 9l,konularlnl sec;il?iyle; rriyatrocularln,ozellikle M.Ertugrul' un tarn ter8ini simgelemekteydi.M.Ertugrul 6inemaYl ne denli tiyatrola9tlrml9sa,AKAD
bu yanll9 temeller Uzerine kurulan tiyatrosal sinemaya

0

denli

6inema ozellikleri kazandlrml 9 tlr.Sinemamlzln 8inema diline bir
tUrlti kavu9amlyacagl, bu dille konu9ma6lnJ:. ogrenemiyecej5;i san1ld1gl bir 61rada AKAD,6il1emam1Zda ilk def;erli ornekleri vermi 9 tiro
9'1

,,:,

Yapltlarlndan baZl1arlnl 9U gekilde slralamak OlaSldlr.
VURUN KAHPEYE (1949),LUKUS HAYAT (1950),TAHIR ILE ZUHRE (195152),ARZU iLE KAMBER (1951-52),KANUN NAMINA (1952),OLDUREN $ERiR (L954), BEYAZ MENDIL(1955), KIZILIRNAK-KARAKOYUN(1967),
BIR ~ESELLI VER (1971), GELIN (1973 )

VURUN KAHPEYE (19 l t9) Yon: ve Sen: L.Omer Akad MUzik:
Sadi I$ILAY.

Film,

0

donemde soylenen okul 9arkl1arl, mevlQt ve naat

okunu 91arlyla da bezenmi9tir. Sadi 1 911ay'ln filme ait uygulamalarl filmin havaSlna uyum saelam19tlr. Tevfik Fikret'in 9iirinden bestelenen ItpAPATYALAR", ItEi{ BULBUL GUZEL KU$", "ANKARA'nln
TA$INA BAK", "DAG BA$INI DUMAN ALHI$", gibi okul 9arkllarl ve
mar 91arl filmin yaplslna tam

a~lamlyla

uymu9tur.

Daha sonraki donemlerde Orhan AKSOY ve Halit REFIa tekrar film yapm191ardlr. /63)

LUKUS HAYAT (1950) filminde ise mUzik 9U gekilde ele
allnm19tlr.$arkllarln filme allnmaslnda yeni bir yontem uygulanm1 9 tlr. Bunu ONARAN, LUtfi Omer AKAD'ln sinemaSl adll kitablnln LUkUs HAYAT filminin 5 nolu dip notunda 90yle aqlklamaktadlr.
(63) Ikinci olarak qekilen filmde mUzikleri yine Sadi I$ILAY
yapm1 9 ;ninni geklinde bestelenen il&hilerle filme yenilik
getirilmi 9 , Husa SUREYYA' nln, "VA'l'AN

~'AR$III,

Orhan Sai t GOK-

'I'AY'ln "Bu Vatan Kimin"adll I;>iirlerinde filmde,degerlendirilmi 9 tir. (ONARAN, L.O.Akad'ln sinemasl, Sh: 18)
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1I0peret teki Slarlnlarl aynen filme aldlk. Bunu da
na kadaruygulanmam19 bir

y~ntemle

0

zama... ·

gergeklB9tirdik. Dublaj yap-

madlk, 9arkllar ve mUzikler igin ••• Bir gUn geldi orkestra •••
Yalnlz orkestra parqalarl galdl. Ertesi gUnde 9arkllarl

s~yle

dik ve bunlarl 35 mm. ses filmi lizerine bastlk. Film tiyatroda
qekiliyordu. Oraya bir projeksiyon makinaSl getirdik ve 35 mm.
sesli filmle "Pleyback" yaptlk. Yani oyuncular,' projeks1yondan
g~len

sese uydular ve senkron meselesi olmadl", (Akad'la

10.2.1974 glinlU konu9ma)

KIZILIRHAK-KARAKOYUN(1967) Llitfi dmer Akad'ln bu filminde mUzikleri Abdullah Naili BAY$U, tUrklileri galan ve okuyan
Orhan GENCEBAY'dl. ~Bu film

0

gUnUn (XIX.y.y.) toplumsal ve eko-

nomik ko 9 ullarlnl gerc;ekGi bir yokla 9 1mla ale aldlgl igin tUmUyle, "destansl gergekgilik"aklmlnln ba 9 arlll b1r

~rnegidir.

Halk masallarlnln destansl havasl ve deyi9

~zel11kleri,

~konomik konu9malarl ve a~latllanln muslki ile desteklenmesi

yontemlerini, kenuisi ic;inde temel yontem olarak ele alan Akad,
ozellikle Pir Sultan Abdal'dan aldlgl deyi91ere gerektikc;e kendinden de katkllarda bulunarak filmin atmosferini canll tutmayl ba9arm19tlr. Konuya yatlnn olan bu deyi91er araslnda, "Bana
glil diyorlar neme gUfueyim", "Kerbela golUnden bir koyun beldi"
ve "Benim kuzum l{uzularln beyidir-Karakoyun yUree;imin yagldlr"
dizeleriyle ba91ayanlar gaze c;arpmaktadlr.

Akad, 23.2.1975 tarihinde A.$.Onaran1a film mUzigi hakklnda 9unlarl s~Ylemi9l ••• "MUzikte 9~yle bir yenilik yaptlm:
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TUrkUlerin kiminin

s~zlerini

ben yazdlm. Bir klsmlnl Pir

Su~tan

Abdal'ln, konuya e;ok yakln konuya tamarnen uyuyor. Benim yazdlglffi
~iir

yok asllnda ••• Repsi Pir Sultan Abdal'ln ••• Ben bazl mlsra-

larda kelime

degi~tirdim.

tstedim ki ssyirci bu mlsralarl duy-

sun ••• Konuya e;ok yakln olarak ••• 0 zaman
kUye

ba~larnadan

ie;inde

s~zler

evvel tUrkUnUn

~~yle

bir yaptlm: TUr-

ae;lklattlm. GUnki tUrkU

s~zlerini

Destansl bir hava verdi bu films ••

anla~llmlyordu.

9iirin konuya bu yaklnllgl beni

~a9lrttl.

Bazende Pir Sultan'ln

9iirlerinin birer mlsraSlnl diyalog araslnda lmllandlm .,( 64)

Akad'ln bu gUzel yaiH tlnl i talyan Maria

VERDOl'm Sl~yle

de-

gerlendiriyor.

1'TUrkiye a de
Ylllarln TUrk

g~rmUSl

sinem~Slnln

oldugum filmIer ie;inde en baSlta son
en iyi, hie;

ku~kusuz

g~rdUklerimin

en

etkili filmi olarak LUtfi Omer Akad'ln Klzlllrmak-Karakoyun'unu
saYlyorum. Klzlllrmak-Karakoyun'un degerlerinden biri dbrin bir
Slekilde milli

olu~udur.

~lm

Anadolu'nun bilgeligine, hak 9iiri-

ne, sonsuz geleneklerine, duygularlna ve

~zelliklerine

k0klU

bir bic;imde dayanlyor. Gerc;ek, 0Z folklora dayanmasl •.• Benee
ilk baSlta belirtilecek degeridir.

Ger~k

baSl oyuncularln, gerek-

se karekter rollerinin olC;UIU ve aSllrlllktan uzak oyunlarlnda,
koral sahnelerin e;izili 9 inde, hikAyenin sade temposunda
I

hatta

tek bir c;algl ile halledilen fon mUziginde beliren bu sadelik

(64) Onaran, O.LUtfi Akad'ln sinemaSl Sh: 113
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inceli~ini

ve

~airane

havaSlnl

korudu~u,

moral biqimi iqinde

dahi, kolay bir iyimserlikten kaqlnarak; basklnln par"adan gelen iktidarln kaqlnllmaz yenilgisi ve kurbanlarl ile, toplumcu ilericiliftini kesin bir
y~nlidlir"der.

g~rU~le

aqlklayan bu filmin en iyi

(65)

BiR TESELLI VER (1971) filminin mliziltini, "Hudutlarln
konusu" ve -K1.z1.11rmak-Karakoyun'da oldugu gibi Abdullah Naili
BAY~U

ile yapan Orhan Gencebay, 1970'lerde birden folklor mlizi-

ginden

uzakla~lp

"Arabesk"

~arkllarlyla

lin yapan bir sanatql

oldu. YalnlZ besteleri ve sesiyle degil fizigiylede iyi bir gorlinlim saglayan Gencebay, 1971'den bu yana bir
filmler

~ok

yaplmcllarla

c;evir~i.

C;ogu melodram havaslnda, kimiside "Hallr.:C;l filmler"e yatkln bic;imde qevrilen bu filmIer ic;inde "Bir tesslli ver" bu iki
tUtUn bir

karl~lml

olarak nitelenebilir.

Sinemacllar doneminin yonetmenleri araslnda Akad'dan
sonra en

~nemli y~netmen

in hayatlyla (1951-1952)

Metin Erksan(d.1929) dl.
i~e ba~laml~

daha sonra

A~lk

i~e

cail Beyaz Cehennem(1954), Yolpalas Cinaycti (1955),

Veysel'

Cingoz Re01mU~

bir

Kadlnln Evrak-l Metrukcsi' ni ,. bir zaman sonda 1960' dan i5nceki
donemde yer alan filmlerin en iyisi saYllabilecelr.: "Dokuz

(65) 0naran, M.Ertugrul'un sinemaSl Sh: 306
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Da~:ln

Efesi'ni

yapml~tlr.

Atlf Yl1maz BATIBEKi( d.1925), melodram ve gU1dUrU fi1m1eri ile qal1Slmalarlna ba 91am1 9 195?'de CELININ MITRADI'nl qevirmif}tiro 1958'de YA$AEAK HAKl{IJ'vmIR, 1959'da BIT VA'fANIN C;:OCU1(LAIH,
1959' da ALAGEYiK, KARACAOGLAN~.ln KARA SEVDASI fi1m1erini q evirmif?tir.

Osrnan SEDEN ise Akad'ln etkisinde ka1rn1 9 tlr. "Kan1.arl.y1a
odedi1er(1955)", Sonen Yl1dlZ(1955-1956), intikam A1evi(1956),
Beraber ole~im(1958), Dli 9man yo11arl kesti(1959),·Namus Ugruna
(1960) Memduh UN (D.1920) SinemaCl1ar Donerninin en "Tipik" yonetrneni fi1m1eri; Uq Arkada9 (1958),

Ate~ten

Dam1a(1959-1960)

AYgecik (1959-1960), Klrlk c;:anak1ar (1960)

SinemaC11ar Doneminini1k bo1Umunun sona erdigi 1960'tan
geri1ere dogru bakl1dlglnda, bu on Yl1 sinemamlZ iqin buylik bir
onem ta91maktadlr. Hergeyden once, gerG el~ an1amly1a sinemanln
bu doneminde ortaya qlktlgl gorti1tir. Zira 1914-1950 Yll1arl TUrk
Sinemasl.nln dilden, ozgUn sinema dilinden yoksun o1dugu donemdire Ancak 1950-1960 doneminde dirki, sinema terim1eriy1e dU9linmek, sinema diliy1e an1atmak qabalarlna giri 9ildi, bunun ilk
ornek1eri veri1di. Yine bu donemde ilk kez bir sinema ele 9 tirmesi qabaslnln, ciddi sinema yaYlnlarlnln

ba91adl~lnl,

sinema-EleG-

tirmen-iz1eyici araslnda zaman zaman yararll baglar kuru1dugunu
be1irtmek gerekir.

SinemaCllar Doneminin ikinci bolUrnU olarak bilinen (1960-

10.2

1965) Ylllarl araslnda Ttirk SinemaSlnda 1960 Devriminin etki...:
leri gortilmektedir. Gtinki devrim ve 1961 Anayasasl, rrtirkiyenin

zamana dek zorla, basklyla, polis devleti yontemleri ile

0

onlenmeye
ml~tl.

qall~llan

ne kadar onemli sorunu varsa ortaya qlkar-

Btittin bunlar iqin de

ya~adl~l

toplurnun sorunlarlnl si-

nema araclllglyla ortaya koymak isteyen sinemacllar iGin paha
bi~ilmez

bir hazineydi.

Boylelikle 1960-1965 araslnda sinemamlzda ilk kez toplumun sorunlarlnl gorUnttiltige aktarmaita

qall~an

bir dizi film

ortaya kondu. Yapllan filmIer iqin bzon

~unlarl

soylemi 9 tir.(66)

"Bu filmleri Gevirenlerden kimilerinin sonradan taktlklarl adla bir "Toplum8al ger<;ekqilik" aklml
lemek gerqek dl 9 l bir

olu~turdugunu

olur. Bunlar ne bir akln

~ey

olu~turabi-

lecek ol<;Ude verimliydi, ne de daha onemlisi toplumsal
qilik diye adlandlrllabilec.k bilinqli, saglam,

80y-

ge~Gek-

derinlemesin~

dtirtist bir gerqekqilik qabaslnl yansltmaktaydl. ll

1965-1970 Donemi ise Sinemacllar Doneminin liqtincti bi:51timU. nu doneme, kendi nitelendirdikleri "Toplumsal uerGekGilik!1i
yadslYuak, bunun yerine Asya Tipi uretim TarZl (A'l'U rl' Sinemasl),

(66)

~zon,

Sinema, Sh: 362
S"ncl'ltl
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(Halk SinemaSl) giderek IIUlusal Sinema" gtirUS;lerini savumnakla
giren yonetmenlerin bas;llCalarl Hefig, Ekrksan, Batl Beki, Sagloglu yolu. Yapllan filmlerde ortada degis;en bir S;ey yoktu.
Bu danemdeki filmlerden baZllarl s;unlar: Refig (GUneS;e Giden
Yol, 1965), (Uq Korkusuz Arkadas;, 1966), Karakolda Ayna ..Jar,
K1Z Kolunda Damga Var (1967), Bir TUrk'e GonUl Verdim (1969)
Erksan: Ates;li yingene (1969), Sevmek
Batl~eki:

~amanl

(1966) Kuyu (1968)

Topragln Kanl, (1966), Ah GUzel Istanbul (1966) Satlr-

oglu: Bitmeyen Yol, Once Vatan (1974)

GENQ/YENi SINEMA DONEHI (1970-1984)

Bu danemin klsaca s;u s;ekilde yorumunu yapabiliriz. 1970'
den gUnUmUze dek uzanan zaman sUreci iqinde belli

ba~ll

be~

olay

gorUlmektedir. Bunlar Akad'ln atlllml, Sinemacllar D0neminin
ilk ve ikinci

ku~aglnln

Yllmaz GUNEY'in ortaya

geriliyerek onemlerini yitirmeleri,
qlkl~l,

GUney'in arkaslndan yeni bir si-

nemacllar toplulugunun belirerek TUrkSinemaslnln UqUncU dUnya
sinemalarlnln en anUnde uluslar araSl alanda
buna
kallm

kar~lllk
sava~l

ba~arl

kazanmasl;

TUrk Sinemaslnln ozellikle son Ylllarda bir alUm
denilebilecek bir doneme gifmesidir.
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1980 DbNEMi TURK SINEMASI

1980 TUrkiye'sinde kan govdeyi gotUrUrken, TUrk Sinemaslda her yonUyle parlak olmayan klslr bir Yll

geqirmi~tir.

Bu

Yl1da qekilen filmlerin iqinde qok aZl beklenen dUzeyi tuturamaml~tlr •.

fi1mlere
tl~l

TUrk sinemaslnda her Yllln geqerli oldu2u bir tUr

a~lrll~lnl koymu~tur.

brne~in

1979 Ylllnln

a~lr

baa-

tUr, yani sinemasa1 moda "SEKS FILMLERl"ydi. 131 adet seks

filmi

qekilmi~tir.

$arklcllarln

oynadl~l,

arabesk tUrU fi1m1e-

rin saY1Sl iae 19 1 du. 1980 Yl1lnln sinemasa1 modaSl ise "ARABESK"t1.

Sinemasal moda aqlslndan gerqekte
tu. QUnki seks filrnleri
gelmi~tir.

gitmi~,

de~i~en

bir

~ey

yok-

yerine "Arabesk" tUrU bir moda

Kaldlki arabesk tUrU filmler seks filmlerinden, top-

lumsal yonden daha tehlikeli sonuqlar getirmi9tir. Urnegin,
seks d1 9 a; arabesk iqe donUk bir olgu
Urnegin, ne kadar igrenq boyutlara

nite1i~indeydi.

ula~sada

(67)

seks film1eri se-

yirciyi bir an1amda rahatlatlyor, bedenae1 olarak bo 9 allml sagllyor. Arabesk tUrU filmler ise seyirciyi karamsar1ltl, aClya
ve de

du~gusal

bir isyana sUrUklUyordu.

Ama seks fi1m1eri konu1arlyla, gorUntU1eriyle Eroteks
yani kaba ve

i~renqti.

BUtUn bunlara karGlllk duygusal somUrU

ve yapayllk her iki tUr iQinde soz konusudur.
(67) Agah OzgUQ, Yakl1acak film1er, Arabesk, Kadlnca Haziran
1982
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Yllln sinemasal modasl olan "Arabesk tUrU filmIer" Atilla DORSAYl a
bile

g~re,

bu filmIer en kUGUk bir sinemasal kaygl

11 • • •

ta~lmlyorlardl.

top~"

Yarlnln sinema tarihcisi iGin deLil,

lum bilimcisi iGin ma1zeme

olu~turacak

filmlerdi, bunlar ve

e~er

bir i1ginglikleri varsa, yalnlzca bu agldandl. (67) .

1980'de TUrk SinemaSlnln en bUyUk olaYl ise, filmlerimizin

dl~a,

yani dUnyaya agllmaslydl.

"SURU" (Zeki UKTEN) Londra Film $enliil;in"ne katllan 93
film araslnda liEn iyi film ll - seGildi. (68)

IIDU$MAN (Zeki OKTEN) filmi Berlin Film
~zel

~dUl

$enli~inde

yine

a1dl.

Bu Yllln en iyi film

mUzi~ini

ise UMER KAVUR'un

yaptl~l

YUSUF ile KENAN'la GA~DA$ ARA$TIRMA GRUBU yaptl. Bu film !talya'da dUzenlenen ULU$LARARASI MILANO FILM FUARllnde (Hifed),
gocuk filmleri dallnda "BIRINCt"lik aldl.

1980 l de qevrilen filmlerden
TANIUYA }i'ERYAT

Y~n:

ba~llarl

~unlar.

Orhan AKSOY, Muzik: Metin BUKEY

YAKTIN BENt DUNYA Y~n: Alev AKAKAR, Mtizik: Cengiz 'l'EKtN
BIR GUN HIKAYESt Y~n: Sinan GETIN
BANKER BILO

Y~n:

Ertem ECULMEZ

(67) -lIArabesk Olayl" Milliyet Sanat Dergisi SH:9
(68) Milliyet Sanat Dergisi Sh: 15, 1 Ocak 981
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19B1'de TURK S!NEMASI.

Bu dHnemde yapllan filmlerin Qogunlukunu

~arklll

film1er aldl. Denilebilirki Arabesk 19tH I de Altll.n

TUrkUIU

c;a~1:1nl ya~adl.

19B1 Ylll ic;inde iddiall yada iyi niyetli, dUzgUn filmler c;ekildie ()rnegin "AT" Ali dZGENTURK'Un filmi, 'iHAZAL" filmi

ve Sinan

C;E'r!N'in "C;!RKINLERDE SEVER" gibi.

lB. Antalya film

~enliginde

DERYA GULU filminin mUzigini

yapan NEDiM OTYAM en iyi mUzik odUlUnU aldl.

Yine Milliyet Sanat Dergisinin dUzenledigi

yarl~mada

en

iyi Hz.gUn mUzik HdUIUnU BEREKETL! TOPRAKLAR filmi i1e SARPER
dZSAN ile YAVUZ TOP a1dl.

1981 Yl11nda yapllan film1erden baZllarl

~unlar:

"ACI GUNLER, Yon: Orhan E1mas MUzik: Cahit BERKAY.(Cahit
Berkay, fi1min genel havaSlna tlpa tlP uyan tutkulu mUzigi seyirciyi filmin

~l~l

ic;inde

etki1emi~tir.)

(69)

All GUZEL ISTANBUL Yon: dmer KAVURMUzik: Melih KIBAR
(IB.Antalya Festivalinde ikinci

olmu~tur.)

YILANI dLDURSELER Yon: TUrkan
LI.(Ankara Sanatevi adlna Sinema

~ORAY

MUzik: ZUlfU L!VANE-

yazarla~lnln

,(69) AgahdZGUC;, YlldlZ, Sh: 176, Nisan 19B1
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dUzenledigi

(1982", En iyi 5 yerli film

se~iminde

5dUl aldl. Ve en iyi OzgUn

mUzik dallnda da birinci oldu.)

YOL Yon; $erif GOREN MUzik: Sebastian

~ARGOL.

(1982 Cannes

Film genliginde BUyUk OdUl'e ortak oldu. Ayrlca Fransa'da "Ele9tirihenler" odUlUnii (1983) kazandl.)
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1982' de rl'l1HK SiNEHASI.

Bilim adamlarulIlza gore Anayasa Y1l1 olan 1982' de TUrk
Sinemas1 kaq1l'1l1maz biqimde bir "Arabesk Y1l1lln1 yaS;ad1.

d1s;lad1~1

Devletin ve ayd1n kesimin

TUrk Sinemas1 bu db-

nemde de yaln1z ll:aldl. Onceki Y1llarda oldugu gibi IISinema YasaS1" giriS;imleri k1sa bir sUre sonra yeniden suskunluta donU 9 -

tu.
TUrk SinemaS1n1n 1982 Y1l1ndaki bas;ar1lar1, iqte ve d1Sl
(

dUnyada olmak Uzere iki yande

geli~iyordu.

Once sinemam1Z1n

yurt d1 9 1nda Yol, Bir GUnUn HikAyesi, At filmleri oa 9 ar1 kazand1.

Yurt iqindeki

ba9ar1l1filmle~

ise Ah GUzel Istanbul,

GUl Hasan, Y1lan1 OldUrseler, Girkinlerde Sever, Dedi Kan, 19;
Antalya film Festivalinde en ba 9 ar1l1 mUzik odUlUnU KIRIK BiR
A$K HiKAYESi filmindeki qal1f?maS1 ile CAHiT BERKAY alm1s;t1r.

1982 1 de qevrilen filmlerden baz1lar1 9unlard1r.
Bende

~zledim

Yon: Nazmi OZER,

Feryada GUcUm Yak

Yon: $erif GOREN

Hor Gorme Garibi Yon: lsmail KALKAN MUzik: Cahit BERKAY
K1r1k Bir AS;k HikAyesi Yon: Omer KAVUR MUzik: Cahit BERKAY

(19.Antalya Film $enliginde {1982) "En iy1 UqUnqU

film" Cah1 t BerkayllEn iy1 MUzik ll odUlUnU alnllf?t1r.

1.09

GUlsUm Ana,

Y~n:

Memduh UN MUzik: Cahit Berkay

Hakklri'de Bir Mevsim,
. '<iUK (Timur SELGUK' un

Y~n:

Erden KIRAL MUzik: Timur SEL-

as;lr~l~klardan ar~nm~9'

dengeli ve

geri pllndakalmay~ ye~leyen mUziti, son derece etkili olmuf,>tun)
Bu film
t~r.

ayr~ca

33.Berlin Film Festivalinde 1983 4

~dUl kazanm~f,>-

(70)
Mine,Y~n:

At~f

YILMAZ MUzik: Cahit Berkay

rromruk, Y~n: Temel GURSU MUzik: Cahi t BERKAY.

(70) Getin

A.Ozk~r~m,

GUnlU~U, Varl~k,

33.Uluslararas~

Berlin Film Festivali

Sh: 907, Nisan 1983
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1983'de TURK SiNEHASI

Bu donem 6 Kas1.m seqimleriyle siyasal a<f1.dan bor "Demokrasiye DonU:;;" Y1.l1., sinemasal a<f1.dan ise "Film. yakmas1." Y1.11.
olarak ge<fmi:;;tir.

Arabesk modas1. TUrk Sinemas1.ndaki yerini korumaslna kar:;;ll1.k, bu ara yeni bir egi1im gUndeme ge1iyordu. GUndelimdeki
tUr ise "Kad1.n fi1m1eri"ydi. Yani genelde kadln kahraman1ara,
kad1.nsal sorunlara yonelik aile film1eri.

Ancak bu tUr filmlerin genel i<ferilti melodram ogelerine
yas1an1.yorsada ku:;;kusuz, TUrk SinemaSl igin yarar1l bir geli:;;im olarak kar:;;1.llllZa <f1.kmaktad1.r. GUnki, seks, filmlerinin sinema salonlar1.ndan kag1.rd1.gl kad1.n seyirciyi yeniden

kazan~ak

onemli,bir olguydu. Gergekten bu filmIer ile kadln seyirci yava:;; yava:;; sinemaya gelmeye ba:;;lam1.:;;t1.r.

20.Antalya Film Festivalinde en iyi mUzik odUlUnU Yeni
TUrkU Toplulugu Derman filmiyle alml:;;tlr.

Filmlerden bazllarl :;;unlardlI'.
I"

Beyaz (nUm, Yon: Halit Refig MUzik: izzet OZ
Qocuklar Giqektir, Yon: Ya:;;ar Seriner MUzik: Arif SAd

(Arif Sag'1.n mUzigi filmin tutarllllg1.na, katk1. saglam1.:;;tlr)(7l)
(71) Tele Hag&zin, 26 Mart 1984
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Sinema yazarlarl Yllln en iyi film ve sanatGllarlnl 1984-

1985 sinema

m~vsimi

iGinde de

belirlemi~lerdir.

Buna

g~re

en iyi

10 film belirlenmiGtir.

1. Pehlivan, Y~n:

Zeki dKTEN($eref Film)

·2. Bir Yudum Sevgi,

Y~n:

Atlf YILHAZ (DeltaE'ilm)

3. Firar, Yon: $erif GdREN (GUIGah Film)
4.

Karde~im

5.

K~rebe, Y~n:

Benim,

Nesli QdLGEQEN (Sene Film)

dmer KAVUR (Alfa Film)

6. Gizli Duygular,

7. Namuslu,

Y~n:

Y~n:

8; Fahriye Abla,

Y~n:

$erif GOREN (Uzman Film)

Ertem EGILMEZ (TJzman Film)
Y~n:

Yavuz TURGUZ

(K~le

Film)

·9. Cumariesi Cumartesi, Yon: Tunt OKAN (Evren Film)
10. Daglnlk Yatak, Yon: Atlf YILNAZ (Mine F:i:;lm)

Sinema yazarlarl

~yrlca

Bir Yudum Sevgi ile Daglnlk Ya-

tak Filmleri iGin YalGln '1' TJR A, yl ve

K~rebe

Filmindeh:i ozgUn mU-

zik Gal19malarl ile Ne get ,RUACAN'l en iyi mUzikGiler olarak belirlemi~tir.

(72)

(72) Milliyet Sanat Dergisi,l Haziran 1985
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TURK StNEMASINDA UYGULANAN MUztK TURLERt.
TUrk SinemaS1nda uygulanan mUzik tUrlerinden biri Arabesk
dallnda yap1lan qal1Gmalard1r. Bu mUzik tUrUnUn TUrk SinemaS1nda
kullanlm1ndan once Ansiklopedik anlamda Arabesk ne demektir, once bunu aq1klaY1p konuya girmek yerinde olacakt1r.
Ansiklopedik anlamda Arabesk(Fr.arabesque) , Arab usulUnde
sUslemede kullanllan qizilmiG veya oyma sUs. BaZ1 qevre qizgile\

rini birleGtiren, resmedilmiG veya oyma bir dUzenlemenin temel
ritmini meydana getiren ideal qizt;i. Tipik ornakleri eski islfun
sanat1nda bulunan bir qaGit resmedilmiG veya oyma sUs.

Do~u

natlar1n1n ozellikle M1s1r sanat1n1n etkisiyle, arabesk'e
bir sUsleme s1k s1k uygulanm1Gt1r. Pompei

r~ssamlar1

sa-

b~nzer

ve heykel-

t1raGlar1, salonlar1n panolarln1 ve kap11ar1n1 dort kOGe direklerini arabesklerle iGlemiGlerdir.
Koreografi'olarak: Akademik dans1n bir pozu: Bir bacak
yere basar, obUr bacak kald1r111r ve arkaya

do~ru

gerilir; vUcut

yana egilir, bir veya her iki kol kalk1k bacag1n uzant1s1nda genelliklede ters yonde yer a11r. Arabesk dogu danslar1ndaki poz
ve motiflerden esinlenerek XIII.Y.Y11da buleye sokuldugu san111r.

o

qag1n dans nazariyecileri; danS1n baZ1 basit tabii pozlar1na

arabesk adln1 verirlerdi. Akademik lugate kesin olarak Carlo
Blasis zaman1nda girdi; §liirli ve hissi bir hamleyi en anlaln11
bir

§ek~ldeyans1tan

poz durumuna romantik bale slras1nda geldi

J

ve aSll anlam1n1 buldu.(73)

Ispanyol, Flamenko dansozU BIANCA'DEL REY flamenkoya Goyle
anlat1yor: "Flamenko aGkt1r, netrettir,hUsrand1.r,ke.derdir,lstlrapt1r, hazdlr, cOGkudur ••• ilussabiyet, GevkAt, orke •••
(73) Meydan

11

.

Larou~ef!rabesk

I1

I I
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Bu duygularln tUmUnU

i~erir

flamenko, VQcut, dansta bu duygu-

lar1 yorumlamak iGin kullan11an bir ara<;t1r sadecG, K1saca
"ya!'?amd1r" tan1mlayabilirim. Flamenko, Ispanyol kUltUrUnUn
onemli bir
gelmi!,?

par~as1d1r.

ge~mi!,?

tUm

QUnki tepraklar1m1z1n UstUnde yaf;lam1!,?

l~UltUrlerin

sentezini

i~erir.

Flamenkoda er-

kek iberik erkeginin abart11m19 imaj1n1 se1'giler. Ancak bu erke[;in kars1181na kad1n cin8el11ginin C;UcU ile <;lkar. I<'lamenko
bu

iki gUcUn kar911af;lma81d1r, 8ek8tir, a9kt1r ••• Kad1n erke-

~i

ba9tan <;lkar1r, a91k eder, k1skand1r1r ••• Qingeneler ozgUr
\

bir

1rk, ya d,a ozgUrce yaf;layanbir toplukuk olduGu iGin, fla-

menkonun icraatc11ar1 geGen yUzY1l1n 60nla1'1na dek
ler oldular. DolaY1s1yle

~ingene

~Qtu

kez on-

1rk1nda flamenko'ya Ispanya'-

da yaf;layan diger kUltUr biGimlerinin (Ornegin yahud11er) katk181 61mu9tur. Flamenko

tarlada <;al1f;lan i9CJiler aras1nda do[;-

duo Hatta ilk baf;llarda gitar falan yoktu. t<;ten gelen tUrkUler
•
f;leklinde tar1m if;l<;ilerinin ag1z1arlnda oluf;ltU. Hapishanelerde
soylenen, 80ylene gelmif;l flamenko tUrkUleride boyledir." SozU
edilen "Canto hondo" denilen yan1k tUrldilerde b1r kadercilik
seziliyor. $ark1lar1n sadeee melodilerinde degil, ayn1 zamanda i<;eriklerinde bir Arap-t8lam etki8i his8edi11yor sozUne
i8e: "Cok mUmkUn. EndUIUs a81rlar boyu Akdeniz'de bir kUltUr
merkezi oldu. Dogu kUltUrU bat1yla temas ettil EndUIU8 bir kUltUr kazanl haline geldi. Bu kUltUr kazan1n1n kaynaY191 01u9umu
tarih kitaplar1na "Arap Hakimiyetinde EndUIUs" olarak

ge~mif;l-

tiro Asl1nda burada "hakimiyet" sozcUgU,yanl1f;lt1r. Bir "birlikte yaf;lamakt1r" soz konu8u olan. Bu donemde Islfun, Katolik
)

ve Yahudi kUltUrleri i<;i<;e,

gorUlmem~f;l

bir ozgUrlUk ve h0 9 go-

rU ortatUlnda ya9am1f;llard1r. Ancak 9unu unutmamak
111+

ge~ekir

ki,

EndUIUsIUnUn

ya~am ~artlarl ag~rdlr,

gUqtUr. Bu dUn gibi hAll

boyledir. Bu nedenle flamenko tUrkUlerinin
dan dogal
vardlr,

bir~ey

olamaz. Bu tUrkUlerde

kar~lllkslZ

a~k

yanlk olmasln-

a~lkll

kar~lllglnl

alamayan emek

vardlr, yenilemiyen kader vardlr," de-

mekle cordoba Flamenko dramatizmi'ni aqlklamaktadlr. (74)

A- MUZIK'TE ARABESK:

"Arap tarzl", Arap uslubunda

olu~u

nedeniyle "Arabesk"

adlyla ancak "dolmufil mUzigi", "yozlafilm1fil mUzik" olarak soylenerek toplumsal bir gerqek ortaya

~lkmlfil,

\

ele~tirmenler

taraflndan qefilitli

aydln qevre yazar ve

gorU~lerle

degerlendirilmi~-

tiro Tanlml mUzik uzmanlarlnca "Arap, :I:r)an, Hint ve TUrk kaynakll ezgilerden

yozla~tlrarak

olu9turulmu~,

kurallarl

belirlenmemi~

ilkel eze;i tUrU"

~lyan,

dogu motifleri ta~eklinde

yapll-

maktadlr. (75)

Orhan Gencebay'ln 1968 Ylll'nda "Ba9a gelen qekilir" ile
"MinibUs mUzigi" adll yeni bir rnUzik tUrU ba 9 1am1 9 oluyor.
1969:t da "Sevenler Hesut Olamaz" adll

klrkbe~ligi

bir ayda yUz-

ellibin satlyor. "Bir teselli ver" 9arklsl ile bir Yllda altlyUzbin satlyor. "Hor gorme garibi", "Sev dedi gozlerim", " Bir
araya gelemeyiz","Kaderimin Oyunu", "Duyun Beni","Batsln bu
DUnya" isimli 9ark1 sozleri, isimleri birer slogan gibi minibUslere

yazlldl~l

gorUIUyor.

'
. 11
( 74) Cumhurlyet
Gazetesl, Flamenco, 515, 19fb
1/

(75) TUrk Dili Dergis1, A. geri f Onaran.
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Orhan

Gencebay'~n

bir duyarl1k ve dengeye
Sln1r tanlmaz

c0 9kulara,

inlemelere donUgerek

ba 9 1att1g1 bu mUzik tUrU kendine has
ra~men,

Ferdi Tayfur'un 9ark1lar1nda

ql~llklara,

~orkun~

aC1ll seslere 0k1l almaz

bir h1zla tilkenin dort bir yonUne

h1zla yaY11lr.

19'70 1er TUrkiye'sinde ya 9 an1lan bUyUk enf1asyon h1Z1
ekonomik aqmaz1ar1n, bunallmlar1n kat1anl1maz aC1larln ve umutsuz1ugun Ferd~ Tayfur'un sesinde aC11ar geken bir top1umun hep
a~lzdan

bir

soy1enmi 9

gl~11~lna

donU 9 Ur.

1968 lerde ba 91aY1p gecekondu bolgelerinde ya9ayan hakk,
yoksu1 emekgi ha1k1,
rti

i~indeki

emek~i

kesimleri, i 9 sizleri, minibUs kU1tU-

deyimiy1e "Gariban" taklm1nl kaslp kavuran, birden

sloganla 9maY1 becerebi1en bu yeni mUzik tUrU, bat1daki kitle
ileti9im arag1arly1a yayglnla 9 t1rllma
ve TV'den

yararlamnad1~1

halde

ozelli~ine

ragmen, Radyb

farkll bir olguyla ortaya glk1-

yore

Bu olgu emperya1izmin toplumumuza uygulatt1gl "batlla9rna
hareketlerinin" ve ona kar91 gelen, geli g en "dOISUcu-Islamcl"
tepkinin son uzantlsl oldugu id.dia ediliyor ve buna urnek olarak; Orhan Gencebay

mUzi~i

ge 9itli gevrelerce ele 9 tirilirken

yada Rady,o ve TV'de yasaklanlrken, bu mUzik bigiminin "Arap rnUzil~i"

tak1idi

oldu~u

one sUrUIUyor. Buna ·ragmen batl rnUzieinin

gok kotU taklidi, bozuk kopyasl olan,
yor, engellenmiyor.
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"AraQjmanlar" yasaklanrnl-

Yine arabesk'i savunanlarca ilging bir tez ortaya konude~il

yor, bizim eski mUzik bizim
~lllk

Mlslr aydlnlarl bunun tersini

bizim mlizigimiz degil Tlirk'lin
sal

Araplardan gelme sav'lna kar-

mlizi~imize

d~nme1iyiz

s~ylUyor •••

mlizi~idir,

~u

Evet bu mUzik

halde biz kendi u1u-

diyorlar.

Orhan Gencebay, kendi mUziginin

dogu~

~u ~e-

nedenlerini

mUzi~ti

kilde aqlk1lyor. "Benim mUzi,g'e ba$ladlf,ln Yl11arda 'l'Urk

ne kar~l geli~tir{len bir kUgUmseme hakimdi. MUzik egitimiyapan batl

mUzi~i

konservatuarl oldugu ha1de, bir TUrk MUzigi kon-

servatuarl bile yoktu. TUrk mUzigini hor gUrenler TUrk
yerine batl mUzigini

yer1e~tirmeye

gall~anlar

MUzi~i

goktu ve oldukGa

etkindiler. Bu babalarlmlzl, dedelerimizi inkar etmek olurdu.
bnce bu ~art1anmaYl kl~mak istedim. Bizim geleneklerimize, bizim insanlarlmlza ses1enen bir mUzik tUrU
Bunu yaparken

Gagda~

olu~turmaYl

denedim.

batl tekniginden de yarar1andlm ••• ".

Gencebay mUzif,inde ve

~arkl

s~zlerinde

Ildo~ulu,

dinse1

mistik" seslerin bu "yeni etkin1igini IIminibUs., mUzi~];i"nin en
~nem1i
g~<s

dinleyici kitlesini

etmi~

bir biGimde

rl

Ge~it1i

klrsal kesimlerden kente

"gecekondu1arln" yapllarlyla birlikte

kir. Bu dinse1

~l kar~lya

olu~turan,

g~rUnUm1U

olu~uyor

tepkiler Gok

Ge~it1i

yo1larla

gere-

karma~lk

ve kent1ere akln eden kalaballklarln, kar-,

geldikleri aClmaS1Z kapita1ist
aC11ara

dU~Unmek

kar~l olu~turduklarl.

'/~~~9

(76) Sanat Emegi, Engin

ko~u11ara ya~adlk1a-

yeni tepkilerdir. (76)
J

I

J

G~nU1ta~, 'OrApn /)enceb:Jy~/pl7
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MinibUs

ortaya glkan

mUzi~i kentle~meyle

bUtUn yanslmalarlnl tgeriyor. Halk

ma~aSlnln

TUr~ mUzi~ine

de~erler kar~

dokulu, dinsel seslerdeh, batlnln en
I

geli~mi~

elektronik mUzik aletleriyle elde edilebilen

karma~lk

kadar pekqok ge$itli seslerin

olu~an

var. H1Zll
dikleri

birle~mesinden

sUreci iginde

kentle~me

"minibUs mUzil;inin"

~arkl

klasik

mUzi~inden

seslere

bir yaplsl

olu~an Yl~lnlarln

benimse-

sozlerinde degiderek artan

bir toplumsal sorunlarla ilgilenme" egilimini gormek mUmkUn.
Gencebaylln HBir yanda hayatkavgasl var, bir yanda

a~kln

lZ-

dlrabl"

Ara~eskle~me

bir ara s·lnlf kUl t UrUdUr. Kiil t Ur c;a.t.ll;wla-

sl-na halk taraflndan getirilmif;l bir gozUmdUr. Bir olgudur. Kendisini yaratan ve besleyen birdeh

qo~

k0 9 ulu vardl-r. Ne koylU

ne kentli olan, ne aydl-n ne kara eahil olan insanln kar91 kar'7
~lya

kaldlgl bUyUk kent ve yerlef;lik kUltUr onUnde yabancllaf;l-

·maSl ile, kendisini

ezilmi~

ve

horla~rnl~-itilmi~

dogulu yanlnln kimi ozelliklerini lwllanarak,

duyumsayarak

i~leyip,

geli~-

tirerek, yeniden donUf;ltUrerek Urettigi bir kUltUrdUr arabesk.
MUzikten dile, oradan

ya~ama

bigimine kadar uzanlr.

I~in

ilginq

yanl aydlnln kendisini bu kUltUre yakln hissetrnesidir. Nitekim
arabesk mUzik de, konu9ma bigimide •••
benimsenmi~tir~

\

li olarak

Bunun bir

ya~adlEl

n~deni

ael gekme,

Her~ey

aydln taraflndan

aydlnln bilinG altlnda sUrek-

horlanml~-ltilmi~

olma gUdUsUdUr.

ikincisi slnlfsal konumunun belirlenmemi§ olmasl dolaYlslyle
o Slnlfa ozgU

yerle~ik

ve iGinde yogruldugu, bilineine sgemen

bir kUltUre sahip bulunmamasl nedeniylede arabesk kUltUrU,mUzi~i

tUreten ara slnlflarla dogal bir

ozde~le~menin

ve bir biling kaymaslnln yaGanmasldlr.
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kurulmasl

Bitmek bi1m&yen insan H1dUrme1eri, insan
degerin gitgide yok olmasl

ya~amlna

veri1en

kar~lslnda,

"Saglmda solumda can veren1er var
Her dos tun kavgasl ayrl bigimde
Nedir bu kin?
Ne bu nefret?
Rig ka1mamlJil cana klymet" diyor.

Yine baZl Jilarkl1arlnda "dUJilUk Ucret", "maa9"'

"ba~llk

pa-

raSl", Bats1n bu dUnya'da "ku1a ku11uk", "dUzen bozu1masl" gibi
yaklnma1arl dizelerinde

g~rUImektedir.

Orhan Gencebay'ln oluG-

I

turdutu, daha tutarIl denge1i gerektiginde umut1u

s~yleGisine

karJill1lk 1979 TUrkiye'sinde yaJilanan enflasybnlu UIUmIU, kurGunIu, kargaGa ortamlnda anSlZln ortaya glkanv e sa1g1na

d~nUJilen

"in1emeler1e do1u" Ferdi Tayfur" 01aY1 aynl.zamana ge1mesi ras1antl degi1dir. (77)

1950 f den sonra hlz1a qarplk bir kapital1st1eJilme sUrecine
giren TUrkiye'de mUzik karmaGaslda artmlJiltlr. Bir yandan Amerika'nln ve Avrupa'nln hafif mUzik UrUnleri aranjmanlara djnUp
yayglnla9tlr11lrken

~bUr

yanda k1asik TUrk mUzigi gazino kU1-

tUrU i1e yoz1aJiltlr1lmlJil Aranjmanlar, Nuri SesigUze1 benzeri yHresel tUrkUcU1er bunlarln higbiri yeniIik taGlllilyor. GecekonduIarl do1duran mi1yonlarca insana ortak cevap verecek, bir rozet gibi yeni top1u1ui::;u simge1eyecel\. bir: mUzik gerekliydi.
(77) Sanat Emegi, .h;ngin

GONtJLTA$}~'O.y.
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Gencebay'ln f;larkllarl hem hiqbir yoreye art degildi. Hemde sozleri baklmlndan kitlenin gijnlUk yaf;lamlna istek ve duygularlnda
tek seqenekti. (78)

Ferdi Tayfur ise neden ve sonucu yaf;lamlndananlatlslyla
veriyor: "Gocukluk YlIIarlm Hint filllllerinin C;ok tutulup sevildigi

~;lllardl •

Kapoor'un

.l:lu filmIer beni C;ok etkilemif;lti. Hele he le Raj

·AVAn~I'

fiImi beni oylesine' etkilemif;lti ki Adanada'

ki evimizin dot bef;l ailenin payIaf;ltl8;l kUC;Uk avlusunda yaptlglm "AVARE" taklitlerine komf;lularllUlz bUyUk bir ic;tenIikle gUlUyor aIklf;lllyorlardl. If;lte- ilk aIklf;ll bu yokluk ic;inde yUzen
fakat~sanata

dUf;lkUn insanIardan aldlm. Ama dort kardef;l birde

duI anamlZln omuzlarlna yUklenen gec;im slklntlsl bir egitim
yapmama olanak vermedi. 0 Ylllarda aClIl anarnlzln, oldUrUlen
babamlzln arkaslndan soylediE;i' aftl tlarln makaml doldurmuf;ltu kuIaklarlml" •

TUrk mUzigiyIe, ne de eski mUzigimizIe, ne folklorumuzla, ne beste ne icra YOhUnden hic;bir alakasl olmayan uyduruImUf;l bir mUziktir bu. Bu uydurma mUzik dlf;llnda tUm mUziklere kulaklar tlkattlrlllyor. (79)

It ••••

Ust yapllarl yani mUzikten giyim kUf;lama kadar her

yonUyle hayatlarlnln Ust yaplslnl oluf;lturan bic;imleri gerc;ek

(78) Hilliyet Sanat/1.:1().,;193D;I Ol1t:li

kuikr.

dflr~besj tJ~yl ';
,1/

(79) Hilliyet Sanat dergist, 1Ji10d9iSO,:!fkV'2E/-t
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anlamda /?ehirli ozellikleri gosterememekte ama klrsal karekterleri'nide yava/? yava/? kaybetmektedir1er. Arabesk mUzik yada dolmu/?

mUzi~i

mlizi~in i~eri~i

dedigimiz

tamamiyle bu halk kesiminin

yabanClla/?tlrl1maSlnlifade-etmektedir. (80)

IJ •••

/?u anda TUrk toplumunu etkileyen mUziklerin bir sen ... · ..

tezidir. A1aturkanln, hafif batl
mun iginde

bulundu~i

mUzi~inin

etkisindedir. Toplu.

bunallmlarl dile getiriyor. Toplumda bu

tUr bir mUzigin egemen olmaslnl istemem" (81)

" ••• bu mUzig;i baZl <;evreler o1umlubulmakta. Ama aSl1
zararlda bu iGte.

dliGUnce1erimize bir i1erilik

Duygularlmlz~,

getiriyormu? Bize bir ya/?ama

sev~nci

veriyormu? Getirdigi <;are-

mi, <;aresiz1ikmi? HaYlr, bu mUzikten bir yere varllabilecegine
inanmlyorum. (82)

11

• • • Benim bildigim mUzik; tnsanl, insan1lgl yUce1tir •

MUzik insanl yUceltmek

i~in

bestelenir, insanl yUce1tmek i<;in

dinlenir. Oysa bizde bir "Zevk Soysuzl uL~ u" egemen kl1lnmak isteniyor. (83)

ARABESK FILMLER.

1970'1i Y111arln ba/?lnda
.........- - - - (80) Mi11iyet Sanat Dergisi,

~rhan

f~r{)tl9S{J,flill/glttnAl, ''IJr,;JjeslO,hy,

(83) Mi11iyet Sanat

I:

.f9iOJflJ//I;jj:eb.5m~{)CI.LJ /lr.t) i esi OJy/~
Dergisi, -(>10,1910 fuh/ Ju , flllr;Jiesi Oh)ll ~
Dergisi, 111():.l9Sl3)Vech:lNej,'rn 'TlIR, "pr-vies j ()hYI ~

(81) Mi11iyet Sanat Dergisi, 1;.,t) .
(82) Milliyet Sanat

Gencebay i1e ba/?1ayan

11

1
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Arabesk filmler furyas1 plak/Kaset dUnyas1ndaki

geli~meler

ve

yeni seslerle paralellik kurarak gUnUmUze degin inifiller ve <;1k1Glarla sUrdUrUldU. Orhan Gencebay'l, NeGe-GUlden

Karab~cek

ler, Ferdi Tayfur'lar, MUsIUm GUrses'ler izledi. Arabesk mUzikte yeni bir baGlang1G olmas1na ragmen sinemada eski bir gelenegin tecimsel amaGlarla kamG1lanan bir Gekil degiGimi olmuGtur, yan11zca.

Sinemamlzln Arabesk tlirUne yabanc1 olduguda
d~neminin

Muhsin Ertugrul
lerine

~ykUnen

"S~yleyin

s~ylenemez.

Gark1cl/TUrkUcli filmleri, M1s1r film-

mezarbaG1 filmleri, "Mezar1m1 TaGtan Oyun" ile

Anam Aglas1n" qevrildigi Y1llarlnen <;ok has1lat top-

layan yap1mlarl

Melodramlri) tUm

olmu~tu.

GUrses' EkolU'nUn

~rnekleri

~zelliklerini

iqeren

ve daha sonra, Kerime NADiR, Muaz-

zez Tahsin yapltlar1ndan aktar1lan evde kalm1G k1Z duyarl1g1n1
okGayan uyarlamalar, gUnUmUzUn arabesk filmleriyle benzerlikler

g~stermektedir.

kar19~mlndan

GUnUmUzUn arabesk filmleri eski tUrlerin

olu9an eski tUrlerin bir uzant1s1d1r.

Arabesk filmIer, her ne kadar sinemarri1zdah.i di[;er t Urlere benzemeselerde kendine
G~rUnUrdeki

le, hor

en belirgin

g~rUlme,

~zgU

bir taklm farkl1l1klar iqerir.

~zelliti,

ac~,

hUzUn, kara sevda, Gi-

dlGlanma, kahrolma, yoksulluk,

k~tU

yazg1, ya-

k1nma, umutsuzluk, karamsarl1kve kadercilik v.s.gibi motifleri
en u<; noktalarda bir arada kullanmas1ndan gelir. Mutluluk ve
sevin<; bu filmlerde saman alevinden farks1zd1r. Bir

g~rUnUr

bir

yok olur. 0 da aC1n1n ve <;ilenin dUzunu art1rmak i<;indir. Filmdeki olaylar1n dizimi de bu motiflerin Slra ile teker teker

1?2

ortaya c;ikmaSlna zernin haz1r1ayacak geki1de dUzen1enir., Ki9i1er
araslndaki sevgi, <.;ogun1uk1a olmas1, gerc;ek1eSlrnesi olanakslZ bir
c;izgidedir. Bu olanakslZl1f,;1 yaratan tek engel ise zengin-Yoksu1
c;eli 9 kisidir.
Yoksul ama dUrUst delikanl1 aga klZlnEl abaYl yakln,
ca,
lara

al~a

k12a lrgata verilmez iyan1 tl ile kal?i.la91r.

dU~mU9

Kara sevda-

delikanllnln yapacagl tek ,ey vardlr artlk. Ic;inde-

\

ki aClyl goz plnarlarlnda ya, yapacagl yerde, dudaklarlnda C;lg11k yaplp bUyUk kentin yoluna dU 9 mektir. BUyUk kentin

0

den1i bU-

yUk binalarl arasluda yankllanan bu Glgl1k Gok degil, az sonra,
gazinolarda neonlarda, baslnda ve plak/kaset dUnyaslnda para ve
90hret i1e yank11ar bu1ur. Artlk delikan1l ic;in geri donUp aga
klzlnl almak 9arttlr. Ama ne varki zalim kader bu kezde, Ylllar
\

Ylll sUren bu anllmaz deva bulmaz a,k1n Uzerinde aglarlnl ormekle gecikmez. Tam mutluluga erigecekleri slrada olUm gelir yeti9ir. Sanrasl aCl, c;ile, biraz hUzUn, birazlnda otesinde gozya91dlr. i:lrnek olarak ge1i9i gUzel sec; tigimiz YA$AMAK BU DECHL,
YARABBIIvI, BOYNU BUKUK, PERI$ANIM, SABIRLI KULLAR,AYRILIK KOLAY
DEdIL, KIR GCJNLUNUN ZINCIRINI, BEN TOPRAK'rAN BrR CANIM, KARA GUR T
BET filmleri hep bu olaylar dizelemesi ic;inde bas;laYlp sonuc;lanlr. Bu filmlerin sekizinde delikanll ya lrgat, ya da gariban
bir ki,idir. GonUl verdigi ise aga klzldlr. Mutlulugu engel1eyen
nedenlerin baGlnda aga oglu gelir. Bu sevilen klza ya goz koyar
veya igfal

eder~

Olaylar sonucu mutluluk senucunu aClya, aCl da

c;ok gec;meden yerini intikama terk eder. Yitik bir sevginin, sevgilinin olmasl intikam sonucu kahramanlarln ozde,le,tigi kesirnin
bir bo,alrna, belkide yaS;anmasl olanalcslz olan binlerce karGl1lk:.:

.,',

1:'3

SlZ mazohlzme donU 9 UmUdUr. (84)

Arabesk filmlerinin

~ogunda

imzaSl bulunan Erdogan 'llUNA';;

90y1e diyor. "Oyuncuyu verdiklerinde, lsmarlama e1bise dikiyoruz, terzi gibi. ,;;u adama 9U
~li

ol~lilerde

elbise dik diyorlar. dl-

be 9 9arkl soyleyecek adamlmlZ 9udur. Bizde ona gore elbise

dikiyoruz".

Filmlerde 9arkllarln olaYln geli9imiyle baglantlsl yoktur. ';;arkllarln tUmU "Arabesk" tUrUn ornekleridir. ,;;arkl sozlerinin tUmlinde dinsel ogeler vardlr. Dert kadar

~aresizlik,

gam

kasavet, dost elinden ugranllan hakslzllk, kahrolmu91uk ve benzeri ogeler yer almaktadlr. dzetleyecek olursak, Sevgi, ya 9 am
sorunlarl (ek0nomik, cinsel) ortaya konmakta ancak

~ozUm

iGin

"Gole kubbe ll sallk verilmektedir. Qaresizlig;in iki temel kokeni oldugu saptanmaktadlr ki bunIar ekonomik ko 9 ullar ve

e~itim

yetersizligi sorunlarldlr. dyIeyse arabesk filmIer (ve 9arkl
sozleri) bir yerde TUrk toplumunun sorun1arlnl yanllzca tespit
etmeyle yetinen filmIer diyebilirizki buradan da gerek

yonetmen~

lerin, gerek prodUktor ve dagltlcllarln, gerekse oyuncularln
bilinc;li olarak

hastall~l

hastallklara aspirin

~eren

te 9 his edip illG vermeyen ya da bUtUn
doktor konusunda olduklarl

soylene~

bilir. Burada yaplImasl gereken gey, ne yaplImasl gerektikini
soylemek degil, "neler yapllabilir?" sorusuaa ortal\. bir yanlt
(

bulunmasl gerektigini ortaya koymaktlr.
(84) Video Sinema, 7 Ocak 1985, BurGak l';VREN

1?4·

Bu gorUt=;;ii deste'kler gekilde kOnU9an Nezih GO;; ise; "Arabesk filmin qok az bir omrU kaldlgl soylenebilir. Bu yok olu9 )a
klllk degi 9 tirme ya da biqim degi/iltirme geklinde olacaldlr. Ortaya yeni tUrler qlkacaktlr. GUnki 'T,Urk toplumu devingen, dinamik
bir toplumdur. Zaten siyasal olandaki

degi~ikliklerin

kUltUrel

alana yansltllmamasl ic;in hic;bir neden yoktur. Arabesk film dogmU9, geli 9 mi 9 , kitleleri ardlndan sUrUklemi/iltir. GUnU geldiginde
ise duracaktlr" demektedir. (85)

(85) Video Sinema, 7

ocak1985/$ur~;J1: :iveEAJ.
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3.
B- PLAKLARDAN YARARLANMA.

TUrk Sinemas1nda uygulanan mUzik tUrlerinden biride plaklardan yararlan1larak yap1lan <;al1filmalard1r. Bu konuyu H.REFI
filu filekilde a<;lklamaktad1r.

"Sinemam1zda film m,Uziklerinin plaklardan yap1lmas1n1n
nedeni <;ok a<;lk ••• L UCUZ ••• filmin karekterine uygun plak bulundugu zaman telif hakk1 sorun 01maks1z1n kullan1labiliyor. (D1fil
Ulkelerde bu bHyle degil, bazen telif hakk1 sonucunda pllk or ijinal bir pargadan daha masrafl1 olabiliyor.) Bizde telif hakk1
0lmad1g1ndan kullan1lan plaklar, yabancl plaklar oldugundan, bu
ifili takip edebilecek durumda' 0lmadlklar1ndan pl5.kkestirmeden,
en ucuz olarak an1nda kullan1labilen hir yol durumda. Bu balumdan en az n'takbul 01an1 estetik bak1m1ndan fakat bizde bawsettigimiz mus1kiproblemleri, di~er yandan uzun Y1lll1' film mUzigi
igin bUyUk bir talebin olmaY1G1 bu alanda yetiGmifil gok insan1n
bulunmaY1Sil film mUziklerinin plaklardan yararlan1larak yap1ImaS1n1n nedeni bence.

TUrkiyeide rekllm filrnleri igin fon rnUzicinin gelifilti2;ini sHylemek 01as1. QUnki, talebin artrnas1 mUzik yapll11C1lar1n1
bu yola itti. Talip ve para bu ifille iugra9an bir taklrn bestecile1'in yeti 9 me1erine, tecrUbe

kazanmalarln~,

i9in

incelikl~rini

Hgrenebilmelerine ve bu i91eri 'k1sa zaman iginde yapma becerisini kazanmalar1na olanak saglad1."

(x) H.Befig'le yap1lan ~ubat

985 tarihli konu9madan.
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4~

YAP1LAN MUz1KLER UZER1NE

GORU~LER.

k~llanl-

TUrk Sinemaslnda mUzik denilince iki unsur, iki

llE} E}ekli karE}lnllZa <;lkmaktadlr. MUzik ic;in film, Film i<;in MUzik. TUrk Sinemaslnda mUzikli film deyince yonetmen Halit REFIa
kendisiyle yapmlE} oldugum roportajda E}Unlarl soyledi.

",Genel hatlarlyla 'l'Urkiye' de Sinemada film i<;in hazlrlanmlE} mUzikler bahsinden girerek klsa bir tarihi geliE}rne gosterdikten sonra bu gUnkU durumu daha a<;lk se<;ik anlarnak mUmkUn
olur.

~imdi

TUrkiye'de ilk sesli filmin yaplllE}l 1931 Ylll 1S-

TANBUL SOKAKLAR1NDA adll film Muhsin Ertugrul yaptl. Zaten

0

zamanlar
ondan baE}ka konulu film yapan yok.Filmin fon mUzikle,
rinide Ferid ALNAR yapmlE}, yine

0

Ylllarda "BATAKLI DAMIN KIZI

AYSEL" filmi gene M.Ertugrul yaplm:;L. Bu filmin mUziklerinide
Cemal ReE}it HEY yapmlE}o $imdi bu iki ornekden anladlglmlz kadarlyla TUrkiye-de filmIer sesli oldugu zaman bunlara film i<;in
mUzik yapmak dUE}Uncesi ortaya <jlk'Glglnda memleketin bu alandaki en yetiE}miE} tecrUbeli mUzik<;ilerinden yararlanma fikrine sahip oldugunu gorUyoruz,en aZlndan. M.Ertugrul'un doneminde
TUrkiye'nin ozellikle <;ok sesli mUzik alanlnda isimleri Ferid
ALNAR ve Cemal ReE}it REY. Sonra gene aynl tarihlerde baklyoruzki "BIR MILLET UYANIYOR" M.Ertugrul'un filmi i<;in KlasikmUzik
plaklarlndan fon mUziEii yapmak yoluna gidilmiE},

~imdi

bu iki

ornegin dlE}lnda yani bir ornek memleketin en yetiE}miE} mUzikgilerinden yararlanmak, bir hazlr plaklardan yararlanmak.

Biraz daha gec; bir zamanda yani bir kac; sene sonra.
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Biliyorsunuz 1938 Ylllnda "Af;;KIN GOZYAGLARI" adll bir Mlsir
filmi TUrk Sinemaslnln
Bu filmiq TUrkiye'de

kade~iUstUnde

oynaYl~l

gok bUyUk bir olaydlr.

ABDULVAHAP filmin

oynuyordu, filmin mUzikleride yine kendisi
de

0

tarihte

0

zamana kadar

rastlanmaml~

rolUnde

ba~

yapml~tl.

TUrkiye-

bir seyirci kitlesi-

nin ilgisini topladl. Bunun sonucunda M.Ertugrul'da Abdulvahap'tan ve bu Mlslr filminden

allnml~

derslerle ertesi sene

MUnir NURE'rTIN' le bir film yaptlglrll gorUyoruz. (ALLAHIN CENNE•

'I'!'.. )

Bu filmde Sadettin KAYNAK filmin mUziklerini hazlrllyor •
. Boylece Cemal
nlnda

HEY, Ferid ALNAR gibi Batl Musikisi ala-

Re~it

yeti~mi~

kendi alanlnda Ulke gaplnda en saygl deger bes-

tecilerden, klasik batl mUzigi plaklarlndan bir hak mUzigi sanatglslnl, bir klasik TUrk muslkisi
yoruz. Bunun nedeni;

A~kln

Goz

sanatc~slna

Ya~larl

bir

ge~i~

gorU-

adll filmin olaganUstU

ilgisini bizim yerli kaynaklarlmlzla tekrarlayabilmek. CUnki
H.Nu:r::e.t tin I in filmde oynamasl Abdul vahap' In kart;ll11g1 gibi bir
~ey.

Bestelerini Sadettin KAYNAK'ln yapmasl, (gergi Sadettin

Kaynak TUrk MUSlkisi

~evrelerinde

genellikle kabul

edilm~yen

bir adamdl) halkln gok kolay kabul edecegi, gok gabuk sevecegi bir mUzik

anlaYl~l,

melodi

anlaYl~l

vardl ve gergekten bu

filmden itibaren uzun Ylllar Sadettin KAYNAK birgok Mlslr filminde mUziklerini

tUrkgele~tirdi~

kullanarak TUrkge

~arkllar

Onlardan M1Slr melodilerini

haline getirdi. Buradan

~unu

anll-

yoruzki Arabesk mUzikalanlndaki gallSlmalar Sadettin KAYNAK'la
ba~laml~tlr.

CUnki

lerin mUziklerini

0

tarihte S.Saynak hem Mlslr'dan gelen film-

TUrkgele~tiriyordu;
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yani

0

ses

dU~eni

iginde

onlara TUrkQe gUfteler (seyircinin TUrkgeyi daha kolay kabullenece2ini
iQind~

dU~Unerek TUrkQele~tiriyordu.)

hem kendisi

0

tarz1n

(1940 11 Y1llarda) halk taraf1ndan gok tutulan ~ark1lar

oldu. Orne~in LEYLA iLE MECNUN adl1 M1s1r filmini S.Kaynak tnraf1ndantUrkQele~tirilen

mUziklerin bir

QO~u

TUrk bestesi de-

nilecek kadar haka mal oldu, halk taraf1ndan benimsendi.

BBylece biz TUrkiye1ye sesli sineman1n geldiAi ilk on
Y1l iQinde Ug

Qe~it

YOl gBrUyoruz:

1- Bat1 tarz1 mUzik yapma

2- Haz1r plaklardan yararlanma

3-

Alaturka mus1ki (TUrk Musikisi).

TUrk musikisi derken bunun igine halk musikisi ile, klasik TUrk musikisi

~a~k1

tarzlar1nl kapsayan bazen daha Qok halk

musikisi ag1r basan ager konu Anadolu1da geQiyorsa", eger konu
Istanbul1da geQiyorsa Klasik TUrk Musikisi
a~ag1

daha uygun olmak Uzere ama

~ark1

kal1plar1na

yakla~lml,

yukar1 ayn1

ayn1

teknik ifade terz1yla bByle bir musiki Qal1~mas1 gBrUyoruz.

Bu G1k1~tan sonra daha sonraki Ylllarda NEDIM 01'Y M;' 1n
(1950 li Y1llarda) film mUzikleri besteledigini gBrUyoruz. 1950
Y1llar1n1n ilk

ba~lar1nda

baZ1 iddial1 filmIer

yap1lml~tlr.

IsrrANBUL' un FETH!, BARBAROS HAYRE rl'TIN PA$A, VATAN rGiN. V. B.
o zaman1n

~artlar1

iginde

~zen

gBsterilerek

yat1r1mlar yapllarak bir tak1m filmIer
k1sm1nada Bzen

gUsterilmi~.

0

~artlar

olu~turulurken

iginde
mUzik

0 tarihde bahsedilen bu filmlerin

mUziklerini NEDIM OTYAM hazlrlaml~t1. Otyam'ln haz1rlad1g1

lc~9

mlizikler olsun, bu tarz tarihi filmIer olsun bir mUddet sonra
bunlar seyirciden bek1enen

i1gi~i kar~llamamaya ba~lad11arl !~-

te Nadim Otyam' 1n mUzikleri bUyUk c)lc;tide iki tarz1

birle~tirme

yani Alafranga ila Alaturka; Halk Musikisiyle Bat1 Musikisini
bUyUk 1:Hc;lide

bir1e~tirme

ef:;itimi gosteren mUziklerdi. Filmle-

rin konular1da zaten bunu gerektirmekteydi.

Daha sonraki Y1llarda YALGIN TURA'n1n (1960 11 Yl1lar1n
ba~lnda)

film musikisi alan1ndaki

ra'nln yapt1g1 ilk musiki

Gok daha sonra

gal1~ma1arl

gorUyoruz. Tu-

fazla ilgi uyand1rmad1.

bir formasyondan gegtikten sonra beBenilen

ba~ka

mUzikler yazmaga

gal1~ma1arln1

ba~lad1.

Yine bu donemlerde HULK! SANER;film

igin mUzik bestaleyen bir besteei olarak sinema piyasas1na girdi. Sonra rejisor ve prodUktor oldu.

TUrk Sinemas1nda Sadettin KAYNAK'tan
besteei METtN BOKEY'di. Klisik bir

e~itimi

iera ediyordu. Gazino1arda soz heyetlerinde
sene1er sevilen

~ark1lar,

sonra~

en popUler

olmayah M.BUKEY Ud
gal1~t1~1

igin uzun

sevi1en mUzik1er konusunda devaml1 ola-

rak halkla, halk karS;lslnda halktan gelen reaksiyonlar1 bilfii1
ya~riman1n

verdigi bir S;eyle Metin BUKEY halka kolay hitap edecek

mUzik tarz1 konusunda
Musikiyle filmlerde

yeti~kin

bir elaman halina geldi. TUrk

gergekle~tiri1mesi mi.iml~Un

olmaycm oksi;yon

ve dramatik etki, efektleride k1smen bizim yar1i saz1ar1a

k~s-

men bat1 saz1ar1yla gok seslilik deneme1eri yap1yordu. 1900 11
Ylllardan sonra bir on Y1l M.BUKEY, seyircinin fi1mlerde ko1ay11kla beni.msedi[i;i rnUzik ekolU yaratt1. Hatta Si\J.1AN YOLU filmi
igin yapt1g1 mUzik yabancllar taraf1ndan benimsenip Q LEYDl MER!
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Gark1s1yla

d1~ar1da

da ad1ndan

bahsettirmi~tir.

\

BUKEY

olduk~a

telifhakk1 kaZanmaY1

Bununla da Vetin

ba~arm1Gt1.

Daha sonraki ;pllarda ise Orhan GENCEBAY' 1n filmIer iCfin
~zellikle

halk tUrkUlerinden derlenmiG film mUzikleri

yapt1~ln1

gorUyoruz. Sonradan tUrkUde soyleyip besteledigi tUrkUleri kendide

s~yleyip

Gohret kazand1. Boylelikle sinemada mUzik ve film

artisti olarak Un kazand1. Ama aS1l iJaGlang1c1; filmlere fon mUzi[i;i yapmakla olmuliltur.

$imdi bu atmosfer ile 19'70 li Y1llara kadar gelindi. 19'10
li Y111arda Televizyon yaY1nlar1 baGlad1. T.V.yaY1nlar1 film Cfekimlerine ayr1 bir boyut getirdi. GUnki filmIer art1k tamamen
ticari olarak ayakta durabilmek, varolabilmek durumundayd1lar.
Buna karG1IJ.k _'televizyon Devlet taraf1ndan ticari maksatlarla
deLil bir kUltUr ve etitim amac1yla yap1ld1g1 iCfin T.V'ye yap1lacak fon mUziklerinin mutlaka seyircinin hemen hOG una gidecek
dei;~il

maS1

arua filmin drawatik atmosferini gUCflendirecek mUzik1er 01dU§UnUldU~

sesli mUzik

Televizyonda yap1lan filmlere yeni

e~itiminden

ba~tan

Cfok

ge<fmiG bestecilerden mUzikler istenmeye

baG1and1. Bu mUzikCfilerin bw;nnda en Gok YalCf1n crURA ve rl'imur
SELGUK gelmektedir. Ornei1:in YalG1n TURA A$KI

HE~mU

filmi ile

yeniden besteci olarak film iGin mUzik yapan besteciler ara81na geCfiyordu.

UG

ISTANBUL T.V. filminin mUzi2ini iae Timur SEL-

GfJK yapt1. Du yap1lan 'l'elevizyon film:l.eri.ni, burada

~>inema

pi-

yasas1nda da bilhassa Avrupa'ya gitmesi dUGUnU1en; Avrupa Televizyon1ar1na sat11mas1 dU 9 UnU1en orijinal fon mUziEi ihti;yaCflar1 oldu. Unlar1 plaklar1a bantlarla iuare etmenin (TUPKtYE'de
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zamansal degElri Ql;;m nru,zikal. yaplsJ. film kOnUSlU1.lU1

y~l"punJyani

yUrUy~U

v<,3 resirn-

lerin ardardagel:i;§i
~ahUl',Best~'ye go.\<: UYgull bir QVgU Qlmall.Bunun
.
., ..' : ' "
,

,"

'

"

'

karslltlnJ, da d.i..i.§i;!.A·E:ib;il:i..riz~or:qegin bir film yapllacaksa Qradaki tem8.l1;J.n 'birb1ril1eortSA+sU~1~arSl';t,~ ternalarJ.l1 birbirine glkl§l kOl11.U1Un igindede .aorl1ltiirde ge9me1:i., Us teJ,:ik Jil(lJin ge.kiminde tutulacafc biQjJ;1cle ona

uygu~

Qlmall,kim; :.yerde 'YfJ.'la.4
. '

, ' , ' ." "

'v:e .a~'l.r,kimi
".

yerde sinirli ve 8£1i'::.lJi
"I

v.~ •

gibi.
'~'ilinlerde

ozel

,oJ,a,r~
,

"

nrtizik beElteletmedirn diyQr Lii"tl'i PleAD. Ge-

'. ':

<'

.-

~

•

nellikl.e, k~ul(;mllcm miizilderdel1faordDlcmllml~\lOrnegin Metin }3UKJDY lIe
yaptlg'lmlz 9sl1smial.ardakl,e.sik batl mUzigi pI akla:rl11J
. kul).aud.J.m.Daha
,
,

,~

.sonrsld .dol').8mlerqe filml.19:r
.

~9in

mUzH;l?es'lielenmeye ba.'J1ancb.. ama ben

.

1:izel olarp.k; mUzik;

yapt:L1'~pk:1.l:LlannJadlm. 11:

.

d,iYQr ve devam1a II]eya2: men-

dil film~md,e i~e ilk defa.p,~t~ nriJ.:.z;igi kul1anmadl.m.Rabmetli SAli.IS()ZEN
ekibini .all;p

ge1di.~'illl)ib~rlik·~e

seyrettik,Kendisine nasJ.1 bir rniizik

isi;edigim{soyledim.Boylel~~kle TU.rk sinem:c'.slnda ilk dofa fQlklQr miizi_
gimizden faydalcull;Larakbir\film yaptlm.Hattafilm bazJ. saJ.l1181erincle

ar

Id bun1

kI{:J..vga

se.~1l'ie1eriydi, batl.

miizit;:illc1enkoY'ahm cleclik10rincle lea-

b1.U etmeclim.:u'iJ,.m hor tiirlU dlvguya rahat1llcla destek Qlc1l.l .. Kullaxnlan

miiziginetkiFJitabiiki'oni;3mli.. Qldu.Daha .onoe y:;:tpllan film10rcle saz 98.yani
IlnlYQl"dl.l
.
"

fQl~dQr
yardl..luna
' .
~

Beyaz lvfendil beuim bcurtan 8.ona fQlk-

J.Qr kQkan bir fillld,rndir-,"·
M~-til1 13U}(1Y is e 'lUrk Sineme.slnda mi.izik kQnv,Sunu g 0'ylo €llo a1-

•

maktadir. (88)
*,

I

"

; ,f

1

........

(88) ,Metin BUKEY ile yapJ.lan (m,cim 1985) kQnuiillTl,a

"

';.':

136

"TUrk

Sinemas~nda

min ozelliklerine,

mUzik ic;in film denilince konunun, fil-

yap~s~na

gore mUzi15in

lire Film'c;ekilir, seyredi,lir, senkron
lemeleri

yap~l~r,

yap~lmas~

masas~nda

il?i akla ge-

mUzik il?aret-

senkron masas1, kliC;Uk ekran1 olan

taj ve senkronlar1n1n

yap~ld1g1

~ilmin

mon-

cihazd1r. Film rejisorU, reji

asistan1 taraf1ndan film seyredilir, seyretme il?lemi yap1l1rken
konu anlat1llr, tekrar baQa al1narak il?aretlemeler yap1l1r. Mlizik No.l denir, metraj yaz1l1rsonurra kadar 1 nolu mlizikte konunun ne I?ekilde gerc;ekle9tigi not al1n1r, buna gore mUzik haz1rlan1r. bu il?leme filmin sonuna kadar,devam edilir. brnegin baz1
filmlerde mUzige c;ok yer verilir, 1 den 30 a kadar mUzik parc;aSl

belirlenir. Her parc;ada

meydan~

gelen olaya gore mlizik haz1r-

lan1r. Bu c;al1l?maya film ic;in mlizik haz1rlama denir.

MUzik ic;in film yapma il?lemide I?U I?ekilde

olur~

Mlizik

ic;in film yapma il?lemi mtitlin dtinyada ve TUrkiye1de I?oyle oluI?ur. brnegin bir
nen mUzik

I?ark~

halk

parc;as1n~n ad~

taraf~ndan

c;ok benimsenir. Benimse-

filme ad olarak konulur. ,9ark1n1n' melo-

dileri ise filme fon mlizigi

yap1l~r.

Bu

c;al~9ma

dogrudan dogru-

ya sanatsal degeri olmayan bir sinema I?eklidir. Biz buna ticari
maksatla

yap~lm11?

sinema lirUnli deriz. 9Unki benimsenmil? isim

yapm11? bir l?ark1n1n, tUrkUnUn isminden yararlanmak suretiyle
bir senaryo haz1rlan1r, bu C;el?it c;al1l?maya mlizige gore film yapma i9i denir.

Ticari maksatl1 filmlerde sanat anlaY11?1 genellikle ikinci planda kalmaktad1r. Dogrudan dogruya ticari bir zihniyetle
yap1lmaktad~r.

Tlirkiye1de 9U anda yap1lan filmlerde I?oyle bir

1.37

ortaya

ger~ek

Eskiden ticari zihniyet on planda

~~kmaktad~r.

tutuluyor idi. Telev1zyonun etkin olmaya

ba~lamas~

ile sinema

11e ilgili kurulu~lar halkl sinemaya ~ekebilmek iqin bir tak~m
projeler ve sanatsal yonU on planda olan film yapmaya ba91am19lardlr. Bu son be9 altl sene iqerisinde diyebilirim.

~elevizyon-

dan onceki donemde reklbet

olmadl~l

tutan filmler

Yani 9unu sayleyebilirimki: Televiz-

yonun

yap~llyordu.

ba91amas~

iqin parasal yonU on planda

ile halk egitilmi 9 .o1du. Televizyon bir Devlet

mUessesesi oldugu iqin tiaari' olmaktan qok sanatsal yane aglrIlk ver1yor.

Dolay~sl

Soriuq olarak

~unu

sinemada kendisini

ile halka egitici filmler
olas~dl~.

soy1emek

yapmaktad~r.

Te1evizyon ile birlikte

yonU aglrllk kazanan projeler ile

sa~atsal

film yapma yoluna girmi9tir.
o

Alaturka mUzikte film
11 film Erman }-'ilm
TUrk izleyicisi
li bir

yan~;

qal1~malar~:

taraf~ndan

taraf~ndan

()rnegin Samanyolu ad-

gerqelde9mi9tir.

Yap~lan

filin

qok tutulmu9tur. Bu filmin en onem-

TUrk sinemaSlna kadln izleyicileri qekmesidir.

Si~emamlZda

TUrk mUzigi kullanllarak yapllan filmIer Sa-

dettin KAYNAK ile ba91am19tlr. Daha sonra ise Kadri $ENGALAR
filmler

yapml~tlr.

Fakat

0

zamana kadar sinemada fan mUzigi di-

ye bir olay henUz meydana gelmemi 9idi. Sadece 9arkllar vardl.
brnegin aClkll bir filmde mezarln

ba9~nda

ney taksimi veya bir

a9k fil'tninde keman taks1mi gibi. bnceleri, baylesine basi t bir
qal1 9ma ile i 9 1er yUrUtUIUyordu. Daha sonralarl ise Kadri $ENQALAR'ln yanlnda asistanllk yaparken bir GOk konuyuda kavrama
Olanaglna da sahip olan Metin BUKEY, TUrk mUzigi ile ,patl
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ensttUmanlarlnl

bagda~tlrml~,

nota ve teknik Uzerinde

larlnl sUrdUrmUG, ilk defa olarak bilimsel alanda

Gall~ma-

Gall~ma

yapan

kiGi olmuGtur. Metin BUKEY bu c;al1l?malarlnln ilk UrUnUnU Erman
Film ile yaptlgl FINDIKGI GELiN'de sergilemi 9 tir. Batl sazlarl
filmde kullanllmlGtlr.Bu filmden sonra TUrkiye'da film ie;in
fon

mUzi~i

e;allGmalarlna hlZ verilmiGtir.

Boylelikle TUrk Sinemaslnda film iGin fon mUziginin yapllabilecegi dUGUncesi sinema toplumunu etkilemeye baGlamlGt1r.

SONUC•
MUzik konusunda hangi yol hangi YOl izlenirse izlensin
4

yonetmenle mUzikleri yapacak sanatGl araslnda yakln bir iliGkinin kurulmasl Garttlr. Ancak bu konuda yonetmenin sorllmlulugu
daha belir,gindir.Onun konuyla ilgili GallGmasl, hazlrllk a9amaslnda baGlamalldlr. Belli bolUmlerde, en aZlndan ne tUr bir
mUzik istedigini kendi kendine sormall; c;al19malar ilerledikGe
bu konuda notlar almalldlr.

Fon mUzigi alanlnda c;al19acak besteci, dUzenleyici ve mUzik see;icilerinin unutmamalarl gereken konularln ba91nda 9U gelmelidir. Sinemada "iyi mUzik" :lIe "iyi bir fon mUzigi" birbirinden gok forkll geylerdir., Bir mUzik yapl tl olarak dinlendiginde
j

"~ok

iyi" saYllabilecek bir beste, bir film ie;inde

0

filmle hie;

.,1
,>
'j"

!

uyum gostermeyebilir. Bu durumda, aynl besteyi fon mUzigi olarak
"kotU" diye ni telemek gerekecektir. '()yleyse, mUzikleri yapanln
>ozen gosterecegi

~eylerin

baGlnda mUzigin ozel olarak e 9 lik ede-

cegi gorUntUler ve onlarln anlatmak istedikleriyle; genel olarak
da filmin atmosferiyle uyum halinde olmaslnl saglamaya e;al19mak
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gelmelidir.

TUrk

sinemas~nda

mUzigin yerinin

sa~lamll~l

bence arz-

talep ile yaklndan ilgilidir. GUnki reklam filmciligi son Ylllarda Bzellikle renkli T.V.reklamlarl
ra

~ok

geli~mi~tir.

i~in

talep

art~lktan

son-

Yapllan filmlerin bUyUk bir klsml dUnya stan-

dartlarlyla degerlendirilebilecek durumdadlr. Ama sinema alanlnda bu

Bl~Ude

talep

o~madlgl i~in

dolaYlslyla bestecilerin az

y~ptlgl

benin az oldugu bir alan olarak

~Uphesiz

olumlu

olmu~tur.

film mUSlkisi az talebi olan
ve yine dolaYlslyla tecrU-

kalml~tlr.

Televizyon o.rtaya

~lklf,?l

film mUslkisi

Ancak dogrudan dogruya degil ama dolayll yBnde

oldugu~kanlslndaYlm.

GUnki bu etkinin Televizyonun, TUrk sine-

masl UstUndeki etkisinin dogrudan dogruya olabilmesi
vizyon

yapllan filmlerin bir sUreklilik

i~in

a~lslndan

i~inde

i~in

'1'ele-

olmasl ve bu

filmlerin belli bir programla yapllmasl gerekir.

$unu rahatllkla sByleyebilirimki televizyon yaYlnlarl
bir zaman siyasi etkilerin
si etkilerin

dl9~nda

dl~lnda

kalamadlgl

kalmaYl

i~in

baf,?aramaml9l;lr~

hi~

Siya-

televizyon yaYlnlarlnda bir

,

sUreklilik

s~z

kopuk bir taklm
yon

i~in

konusu

olamaml~tlr.

~all9malar

Siyasi degi 9 melere

g~re

kopuk

meydana gelmi 9 tir. Bu nedenle televiz-

yapllan filmler ve mUzikleri, TUrk sinemaSl UstUnde dog-

rudan dogruya olumlu bir rol oyna,amaml9tlr. Kanaatim odurki dolayll olarak 9~yle bir olumlu sonucu soyleyebilirim. Izleyici sinemadan

~ok

televizyonla ilgilenmeye ba91aml9tlr. GUnki Televiz-

yon izleyiciye filmi 1. derecede evinde seyretme rahatllgl getirdi.
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2 nei dereeede de sinemanln belli konularda
na

kar~ln

ler yapma

T.V.bu

kallpla~ma

slklntlslna girmeden

(tieariolmadl~l ~gin,

igin) olanaglna sahip

kallpla~ml~

olmu~tur.

tek kanalll bir

degi~ik

olmasl~

film-

T.V.oldu~u

Bbylelikle TUrk Sinema severi

evlerind~ oturarak T.V.de ~e~i~ik konularda yapllan filmleri
olana~lna kavu~mu~tur.

izleme

dol~yll

Bu

filmlerin herhangi birinin tUrUnden
~il

ama bUtUnUnde bir

le~ik

de~i~ik

-

klrml~

kallplarlnl bu Qekilde

tarzlnda dtUrU de-

yaplll~

oldu~u

olay

olarak yani yapllan

igin sinemanln yer-

oldular.

Eskiden sinemaya gitme allQkanllgl olan seyirei her hafta sinemada hangi film oynarsa oynasln onu gbrmeye gidiyordu.
SaymlQ olduEum nedenlerden dolaYl bu allQkanllklarlndan vaz
geGmi~tir.

Aneak gok merak ettigi sbzUnU gok

iQitti~i

bir film

iGin sinemaya gider duruma geldiki bu etki belli sinema tieareti yapanlar igin olumsuz bir etki

olmu~tur.

SUrekli seyireiyi ,.

kaybetme baklmlndan olumsuz etki saYllsa da sonug itibariyle
sinemaellarln seyireiyi evden glkartaeak, film seyretmeye heveslendireeek filmIer yapmaya zorlamasl baklmlndan daha olumlu 01mu~tur.

Televizyon TUrkiye'deki her siyasi dalgalanmadan bu kadar etkilenmeyip belli bir
yaplmlarlnl sUrdUrebilseydi

pl~n

0

program dahilinde bu yerli film

zaman yapllan f:ilmler

bir idarenin UstUnde inee eleyip slk dokumadan kendi

geli~igUzel

dU~Uneele-

rine gbre olmaYlp hangi film, bangi konu ne tarz bir yaplm TUrk
SinemaSl kanaatimee daha ileri bir

141

seviye~e

olurdu.

Tijrkiye'de

mUthi~

bir kavram

karga~asl

var. KIAsik TUrk

MUzigi, sanat mUzigi, qok sesli TUrk mUzigi, TUrk halk mUzigi
ve TUrk hafif mUzigi.

Be~

tane mUzik

qe~idi

var.Bu tUrlerin

hangi kallplar iqerisinde birbirinden ayrlldlgl tam olarak .belirlenmemi~tir.

Uzun Ylllar Anadolu'da olmamlza ragmen mUzik

de[i;il.

olu~muE?
~

AtatUrk'Un lsrar1a Uzerinde durdugu nokta ~udur bence.!
Qok sesli TUrk mUzigi yapllacak ama TUrk mUziginin ana kaynaklarlna dayanllarak ••• Bu gUne kadar bu yapllmlE? degildir.

Ha1buki TUrkiye'mizde gok sesli mUzik yapanlarln

ba~ta

Adnan SAYGUN olmak Uzere mutlaka bir TUrk bestecisi taraflndan
yapllmalldlr. QUnki mUzigimizin kaynaklarlnda bulunan tUrler
(Mevlnt~

Ezan l Hatim Duasl, !llhi1er, Nefesler) bi~ ba~kasl ta-

raflndan tarn anlamlyla yapllamaz.

TUrk sinemaslnda iyi sonug1ara

ula~abilmek

iqin kanlmca

yaplmcl, teknik eleman ve mUzik yaylmclsl araslnda tam bir uyum
sag1anmalldlr.
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