
kebikeç / 28  2009

Türkiye’de 
Sinema-Müzik İlişkilerine 

Bir Bakış

          Murat MERİÇ*

205

Günümüzde bir filmi tanıtan ve sattıran etkenlerden birisi müziği... 
Filmin kilit sahnelerinden birinde çalınan şarkı bir anda popüler olabiliyor. 
Sinemanın memlekete girişini takiben yapılan müzikli filmlerden bu yana 
Türkiye’de sinema-müzik ilişkisinin nasıl yürüdüğünü merak ettik; gözümüzü 
geçmişe çevirdik ve önümüze üç hat çıktı: “Şarkılı filmler”, “şarkıcılı filmler” 
ve “filmli şarkılar” ya da “şarkı filmleri”… 1930’larda tanışan, 1940’larda 
birbirine alışan, 1950’lerde kaynaşan, 1960’larda seviyeli bir ilişkiyi sürdüren 
ve 1970’lerde doludizgin bir aşka yelken açan Yeşilçam-Unkapanı piyasası, 
1980’lerden sonra profesyonel bir ilişki içine girdi. İşbu yazının konusu, o 
profesyonelliğin hemen öncesi…

Filmlerde müzik kullanımının tarihi neredeyse memlekete sinemanın 
giriş yıllarına kadar uzanıyor. İlk konulu filmlerin ekseriyetle operetlerden 
uyarlanmış olması, bunun baş sebebi. Gogol’un Müfettiş’inden uyarla-
nan Arif’in Hilesi, 1872 tarihli. İlk özgün yerli operet kabul edilen Leble-
bici Horhor Ağa’nın tarihi ise 1876. Birbirine bu kadar yakın tarihlerde 
“keşfedilen” iki sanatın bu kadar iç içe girmiş olması şaşılacak bir şey değil. 
Lakin bu buluşmanın yıllar sonra, imparatorluktan cumhuriyete dönüşümün 
tamamlanmasını takiben gerçekleşmiş olması enteresan. Bu yıllarda film izle-
mek için alınan biletlerle klasik müzik konserlerinin bedava izleniyor oluşu, 
sinema-müzik ilişkisi açısından tuhaf bir örnek ama “film müziği” bahsine 
katkısı yok. Kimi sessiz filmleri piyanolarıyla müziklendiren (Ahmet Ad-
nan Saygun gibi) kimi bestecilere rastlıyoruz ancak bunlar da tek seanslık 
gösterimlerden ibaret. Dolayısıyla memlekette film müziği bahsini operet 
filmleriyle başlatmak yanlış olmayacak. 

1950’de filme alınan Lüküs Hayat (Ö. Lütfi Akad, 1950), operet 
filmlerine verilebilecek geç ama bilinen bir örnek. 1930’lu yıllarda, bizzat 
Muhsin Ertuğrul’un yönettiği Leblebici Horhor (1933), Cici Berber (1933) 
ve Karım Beni Aldatırsa (1933) gibi “şarkılı” operet filmlerine rastlıyoruz. 
Filmler, radyoda alaturkanın yasaklandığı döneme denk gelmiş olduğu 

* Müzik yazarı



kebikeç / 28   2009

206

için müzikler bir hayli değişik: 
Yerellik, alaturka nağmeler ve 
söyleyişteki işve yerini Batılı bir 
tarza bırakmış. Kimi filmler Hasan 
Ferid Anlar, Cemal Reşit Rey gibi 
bestecilerce müziklendirilmiş. 
Bunların özgün müzikler ol-
duğunu, bir çığır açtığını söy-
leyemiyoruz. Bu filmlerde ses-
lendirilen şarkıların plaklara ak-
tarılıyor oluşu ise, dönemin taşplak 
piyasasını hareketlendiren bir 
durum. Ancak plak etiketlerinde 
filmin adı yazılmaya başlamamış, 
plaklar filmlerle eşzamanlı 
yayınlanmıyor; dolayısıyla bunları 
resmi film şarkısı1 örnekleri olarak 
görmek çok da doğru değil.

1951 tarihli İstanbul’un 
Fethi (Aydın Arakon), özgün film 
müziği dönemini başlatan film. 

Ancak öncesinde plak piyasasıyla film piyasasının buluştuğu başka bir durum 
var: Mısır filmleri... İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde başlayan 
Mısır filmleri furyası, yerli film üretiminin henüz gelişmemiş oluşu nedeniyle 
giderek yaygınlık kazandı. Filmlerin konularının coğrafya ve kültür itibariyle 
bize yakınlığı bunun başlıca nedenlerinden. Ama önemli nedenlerden birisi, 
izleyicinin, kendi kulağına yakın gelen ezgileri bu filmlerde duyuyor oluşu. 
Radyodaki alaturka yasağının sürdüğü yıllar bunlar ve bu tarzda şarkıları 
dinlemek için yapılabilecek iki şey var: Evdeki radyonun kulağını bükerek 
istasyonu Arap radyolarına ayarlamak ya da şarkılı Mısır filmlerini izlemek… 
Bu, giderek vazgeçilmez hale gelince, İçişleri Bakanlığı İstanbul’daki Film 
Kontrol Komisyonu’na başvuruda bulunarak Mısır filmlerinin gösteriminin 
bazı illerde yasaklanmasını istedi. Mısır filmleri Türkçe dublajlanırken, 
filmdeki şarkılar da kimi zaman adapte edilerek, kimi zamansa tamamen 
yerli bestelerle değiştirilerek çeşitli sanatçılar tarafından okundu. 1938’de 
gösterime giren Aşkın Gözyaşları (Domu’ al-hubb) (Muhammad Karim, 
1936), şarkıları Türkçeleştirilen ilk film. Hafız Burhan’ın okuduğu şarkılar 
“Aşkın Gözyaşları filminden” ibaresiyle piyasaya sürüldü ve plakları çok 
sattı. Film adının kullanıldığı ilk plaklar bunlar; dolayısıyla ilk resmi film 
şarkısı ürünleri. Sadettin Kaynak, bu filmlerin çoğunu müziklendiren besteci. 
Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar gibi isimlerse filmlerdeki şarkıları 

1 “Film şarkısı” kalıbını “soundtrack” karşılığı kullanmayı tercih ediyorum. Kelime 
olarak karşılamasa da fikir olarak durumu anlattığı muhakkak.
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seslendiriyor. İlerleyen zamanda bu isimleri kimi filmlerin başrolünde görmek 
de mümkün olacak. Bu durum, 1970’lerdeki “şarkıcılı filmler” döneminin ilk 
habercisi.

1948’de yerli filmler lehine yapılan vergi indirimi nedeniyle, 
1940’ların sonunda Mısır Filmleri etkinliğini yitirdi.2 Bu teşvikten cesaret 
alan sinemacılar gözlerini Anadolu’ya çeviriyor ve o dönemde köy hayatını 
anlatan filmler yapılmaya başlanıyor. Aşık Veysel gibi isimlerin filmlere konu 
olduğunu, Aşık İhsani, Malatyalı Fahri Kayahan gibi ozanların da bu dönemde 
filmlerde rol aldığını görüyoruz. 

1950’ler, köy filmleri dışında melodramların da gündeme geldiği 
yıllar. Ekseriyetle popüler romanlardan uyarlanan bu melodramlar, dönemin 
ünlü bestecilerince müziklenmiştir. Ancak bunlar özgün besteler değil, daha 
ziyade filmin çekimi bittikten sonra montaj aşamasında stüdyoda üzerine 
çalınan şarkılardan ve bir kısım uyarlamalardan ibarettir. Filmlerde şarkı 
kullanımı ve bu şarkıların plaklara aktarılması, bu dönemde giderek olağan 
hale gelmiş, şarkılar filmin gösterime girdiği dönemlerde taşplaklar üzerinde 
piyasada yerlerini almıştır. Pek çok şarkıdan söz etmek mümkün elbette ama 
tek bir şarkının adını analım, bu bahsi kapatalım. Münir Nurettin Selçuk’un 
çok tutulan “Otomobil” şarkısı, aslında bir film şarkısıdır. 

Özgün film müziği döneminin 1950’lerin başında başladığını 
belirtmiştik: Nedim Otyam’ın İstanbul’un Fethi için yaptığı müzik, mem-
lekette bir film için yapılan ilk özgün beste olarak anılır. 1955’de ise bir 
Hint filmi olan Avare (Raj Kapoor, 1951) gösterime girer. Raj Kapoor’un 
yönettiği ve Nargis’le başrolünü paylaştığı film, Mukesh tarafından seslen-
dirilen şarkılarıyla da büyük sükse yapar. “Avara Mu” (orijinal adı: Awara 
hoon), ilerleyen yıllarda da etkisini sürdürecek, pek çok sanatçı tarafından 
Türkçeleştirilerek plağa okunacak, şarkının orijinali de her fırsatta yeniden 
gündeme gelecektir. 

Avare filmini ve filmin halk arasında tutan şarkısını bir milat olarak 
algılamak yanlış olmayacaktır. Film – şarkı ilişkisini bir anda gündeme 
getirmesi bir yana, giderek gelişen plak piyasasını da “uyandıran” bir hamledir 
bu: Yapımcılar henüz filmlere “şarkılarını tanıtma fırsatı” olarak bakmaya 

2 Bu yeni düzenlemeyle, yabancı film gösteren sinemacılar 100 liralık bir biletin 41 
lirasını belediyeye öderken, yerli film gösterenler ise yalnızca 20 lira ödüyorlardı.

Çeşitli firmalarca yayınlanan “Avare Mu” plağı. 
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başlamamış, lakin filmlerde şarkılar “Avare”nin ardından piyasa düşünülerek 
seçilmeye başlanmıştır. Popüler şarkıların filmlere yerleştirilmesi de bu 
dönemde hız kazanır. 1950’ler ve 1960’lar, her alanda ve her anlamda bir geçiş 
dönemidir. Türkiye tek parti iktidarından çok partili döneme geçerken, Batı 
müziği popüler olur, alaturka giderek bu forma uydurulur, halk müziğinden 
aranjelerle “Anadolu-pop” adını taşıyan tür ortaya çıkar. Sinemada da “yeni 
sinema” dalgasının esmeye başladığı dönemdir bu. Melodramlar ve şarkılı 
filmler alabildiğine artarken sosyal sorunları dile getiren gerçekçi filmler de 
sinemalarda birbiri ardına gösterime girer. Film müziği çalışmaları hızlanmış, 
filmler için özgün müzikler üretilirken şarkıcılı filmler de artmıştır. Zeki 
Müren, bu dönemin yıldızıdır: 1953’te Beklenen Şarkı’yla (Sami Ayanoğlu, 
1953) başlayan film macerası, Son Beste (1955), Berduş (1957), Kırık Plak 
(1959), Hayat Bazen Tatlıdır (1962), Bahçevan (1963), Hep O Şarkı (1965), 
Düğün Gecesi (1966) gibi filmlerle sürmüş ve Zeki Müren 1960’lı yılların 
yıldız oyuncularından biri olmuştur. Filmlerde söylediği şarkılar zaman zaman 
filme bir konser havası katsa da bunlar çok tutulmuş, plakları çok satmıştır. 
Taşplak döneminin kapanması, daha kolay üretilebilir olan 45’lik plakların 
piyasaya girmesi ve bunların alım gücünün daha fazla olması, film-plak 
ilişkisini güçlendirmiş, Zeki Müren bu ilişkide önemli bir katalizör olmuştur.

Batı müziğinin popüler olması, film piyasasının, bu alanda ün yapmış 
sanatçılara da gözünü dikmesine neden olmuştur. Dönemin en büyük yıldızı 
Erol Büyükburç, ilk filmi Plajda Sevişelim’i 1964’te çevirmiş, Kızılcıklar Oldu 
mu? (1967), Gençlik Türküsü (1967), Yasemin’in Tatlı Aşkı (1968), Berduş 
(1969), Öp Beni (1970), Avare Aşık (1970) gibi filmleriyle ve bu filmlerde 
seslendirdiği şarkılarla ününe ün katmıştır. Erol Büyükburç, 45’lik döneminde 
bir ilke imza atmış; filmlerde seslendirdiği şarkıları plağa alırken kapaklarında 
filmin afişini ve bilgilerini de kullanmıştır. Tam bu dönemde filmlerde şarkıları 
kullanılan Nesrin Sipahi, Semiramis Pekkan gibi popüler isimler de film 
afişlerini kapaklara taşır. Film afişlerinde de tersine bir bilgi vardır: Şarkıları 
seslendiren şarkıcının adı afişe girmiş, bu da insanları salonlara çeken et-
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kenlerden biri haline gelmiştir. Dönem “şarkılı filmler” dönemidir ve filmde 
şarkıya giderek artan ilgi bunun “şarkıcılı filmler” dönemine evrileceğinin 
habercisidir. 

“Şarkıcılı filmler” dönemini başlatan isim, müzik âleminin “cin” 
prodüktörlerinden Hulki Saner’dir. 1958 tarihli Sevmek Günah mı? 
yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ilk filmdir. 1960 tarihli Taş Bebek 
ise bildiğimiz ilk şarkıcılı filmi… Gönül Yazar, bu filmde başrol oynamış, 
şarkıları seslendirmiş ve bu şarkıların yer aldığı plaklar pek çok insanın evine 
girmiştir. Hulki Saner, soyadını taşıyan film ve plak şirketiyle 1970’lerin 
hemen başında piyasaya yön vermiş, birbiri ardına çektiği şarkıcılı filmler 
ve bu filmlerin afişlerinin yer aldığı plaklarla dönemin en büyük gişe ve satış 
başarılarına ulaşmıştır. Erol Büyükburç, şirketin en önemli sanatçısıdır. Ahmet 
Özhan ve Emel Sayın gibi alaturkanın popüler şarkıcıları da Hulki Saner’in 
filmlerinde oynamış, bu filmler başarıya ulaşmıştır. Hulki Saner’in en önemli 
icraatı, Sadri Alışık için yarattığı Turist Ömer tiplemesidir. Birbiri ardına 
çekilen filmlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Turist Ömer, ilk kez 1963 
tarihli Helal Olsun Ali Abi filminde karşımıza çıkar. Ertesi yıl bağımsızlığını 
ilan eder ve neredeyse her yıl 
onun maceralarını anlatan yeni 
bir film çevrilir. Turist Ömer, 
sinemada kalmaz: “Turist 
Ömer derler benim adıma 
/ Pişman olur bakmayanlar 
tadıma…”  sözleriyle başlayan 
şarkısı dillere yerleşir, plağı 
çok satar. 1969 tarihli Turist 
Ömer Arabistan’da, yeni 
bir Turist Ömer şarkısını da 
beraberinde getirir: Dönemin 
meşhur şarkısı (Mavi Işıklar 
tarafından “İyi Düşün Taşın” 
adıyla da yorumlanan) Ce-
dars grubuna ait “For Your In-
formation”, bu filmle yeniden 
popüler olur. 

Hulki Saner, ilerleyen 
yıllarda arabesk sanatçılarını 
da beyazperdeye taşıyacak, 
bilhassa Anadolu’da, televiz-
yon ve radyoda duyamadıkları, 
sahnelerde göremedikleri sa-
natçıları izlemek için halk 
sinema salonlarının yolunu 
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tutacaktır. 1970’lerdeki “şarkıcılı filmler” döneminin zirvesi budur: Popüler 
şarkıcılar,  (genellikle film çekimi esnasında yazılan ve sürekli değişen) basit 
senaryolu filmlerde oynarlar ama asıl amaç yeni şarkılarını halka dinletmek, 
plaklarının promosyonunu yapmaktır. Filmlerin ekseriyetle şarkıdan oluşması, 
şarkılı sahnelerin filmden bağımsız ve klip mantığıyla çekilmesi, sanki bir 
konser izlermiş gibi belli aralıklarla filme yerleştirilmesi beraberinde yeni bir 
dönemi getirir: Beyazperde, 1970’li yılların ortalarında “şarkı filmleri”yle 
tanışır!

Burada bir parantez açarak, Yeşilçam ve Unkapanı isimlerini analım. 
1970’li yıllarda, film şirketlerinin Beyoğlu’nda konuşlanması ve Yeşilçam 
Sokağı’nı mesken tutması, Türk sinemasının Yeşilçam adıyla anılmasına se-
bep olmuştur. Ayrı dönemde, müzik yapımcıları da Unkapanı’ndaki İstanbul 
Manifaturacılar Çarşısı’nın 5 ve 6. bloklarına yerleşmeye başladı. Öncesinde 
Beyoğlu’nun İstiklal Caddesi’ne açılan sokaklarında ve Sirkeci’deki Doğu 
Bank’ta bulunuyorlardı. 1970’li yıllar, müzik piyasasının Unkapanı olarak 
anılmaya başladığı yıllar. Bu iki isim hâlâ kullanılıyor. 

Yeşilçam ile Unkapanı arasındaki ilişkisinin 1970’li yıllardan itibaren 
neredeyse et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz olduğunu söylemek yanlış 
olmayacak. Şarkıcılı filmlerin ortalığı sarması, filmlerin plaklarının hemen 
piyasaya çıkartılması bu ilişkiyi güçlendirdi. Tam bu dönemde, aralarında 
başka tür bir ilişki de doğdu: Plaklara film yapıldı! Tatlı Dillim (1972), Oh 
Olsun (1973), Mavi Boncuk (1974) gibi filmler, bunlara örnek. Filmin, adını 
taşıdığı plakla ya da şarkıcıyla hiç alakası yok. Tutmuş şarkıların film adı 
olarak seçilmesi, daha ziyade geniş kadrolu aile filmleriyle tanıdığımız Ertem 
Eğilmez’in marifeti. Dönemin en meşhur şarkısını filmine isim yapan, filmde 
şarkıyı jenerikten itibaren sürekli çalan pek çok yapımcı ve yönetmen var o 
dönemde. Bu filmlerin şarkıyla, hikayesiyle ve seslendiren şarkıcıyla uzaktan 
yakından alakası olmadığı gibi ekseriyetle plağın sahibi firma ya da şarkıcı, bu 
durumu film gösterime girdikten sonra öğreniyor! Karşılıklı bir sevgi, saygı, 
tölerans çerçevesinde gelişen bu ilişki hem şarkının daha duyulur olmasını 
sağlıyor, hem de filmin reklamını kolay yapmasını… Yeşilçam-Unkapanı 
ilişkisinin geldiği son nokta olarak bunu görmek gerekir -ki bu dönemin he-
men ardından orijinal film müziklerinin piyasaya çıktığı dönem başlayacak. 

Toparlayalım: İlk şarkılı filmler 1930’lu yıllarda çekiliyor. Mısır 
sinemasının memlekete girişi, bu yılların sonu. Filme özel şarkı yapma hadise-
si de Mısır filmlerindeki şarkıların yerine yerli yorumcuların parçalarının 
konması ile başlıyor. Film adının anıldığı ilk plakların piyasaya sürüldüğü 
tarihler de bunlar. İlk özgün film müziği ise 1951 tarihli. 1955’te gösterime gi-
ren Avare, film-müzik ilişkisi açısından önemli bir kırılma noktası: Yapımcılar 
film müziğinin “görülür” olduğunu bu filmle öğreniyor. “Şarkılı filmler”den 
“şarkıcılı filmler”e geçiş ve bunun “şarkı filmleri”ne evrilmesi de 1970’li 
yılların ortalarını buluyor. 1975’e geldiğimizde, önümüzdeki manzara bu. 
Şimdi, bu noktada durup etrafımıza bir bakalım: 1950’li yılların ortalarında 
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memlekete giren popüler Batı müziği, aranjman ve Anadolu-pop hattını 
takiben gençleri etkisi altına almış. 1970’lerin ortalarına gelindiğinde, (o 
dönemde Türkçe sözlü hafif Batı müziği olarak anılan) pop, bütün piyasayı 
ele geçirmiş. Alaturkanın geri planda kalması, poplaşmasına, arabeskin (el-
bette piyasa anlamında) halk müziğine alternatif olarak kabul görmesi ise bu 
türün yayılmasını sağlamış. Ecevit’in “umudumuz” olduğu dönemde mem-
lekette hasıl olan iyimser hal, “hoptiri” pop şarkılarının da zirveye çıkmasına 
sebep. 1975 yılılnda, müzik alanında görüntü bu. Sinemada ise iki film re-
vaçta: Arkadaş (Yılmaz Güney, 1974) ve Hababam Sınıfı (Ertem Eğilmez, 
1975). Birincisine az sonra değineceğiz; ikincisinden başlayalım…

Hababam Sınıfı, bir fenomen. Rıfat Ilgaz’ın eserinden Ertem Eğilmez 
tarafından sinemaya uyarlandı ve dönemin en önemli oyuncularını bir ara-
ya getirdiği büyük kadrosuyla bir anda ilgi gördü. Bu ilgi, filmin bir seriye 
dönüşmesinde büyük etken. Hababam Sınıfı’nın müzik piyasasıyla flörtü ise 
sonundaki müsamere sahnesi: Her filmin sonunda, film çekilirken meşhur olan 
şarkılar ve şarkıcılar, film oyuncuları tarafından bir “yılsonu müsameresi”nde 
canlandırılıyor. Bu, o dönemin fotoğrafını ortaya koymakla kalmıyor, müzik 
piyasası açısından bir belgesel duruma da dönüşüyor. Tek sorun, bu şarkıların 
filmin ses bandında kalmış, piyasaya çıkmamış olması. 1950’lerin şarkılı 
melodramları, 1960’ların şarkıcılı filmleri ve 1970’lerin şarkı filmleri ile 
birlikte anılması gereken bir seri Hababam Sınıfı. Yakın zamanda yeniden 
çekildi ama eski tadını yakalayamadı. 

Bunca sözden sonra 
Yeşilçam-Unkapanı ilişkisini 
iki enteresan örnekle sabitleye-
lim: 1967 tarihli Orhan Ak-
soy filmi Samanyolu ve 1974 
tarihli Yılmaz Güney filmi 
Arkadaş, şarkılarıyla da ün-
lüdür. Berkant’ın seslendirdiği 
“Samanyolu”, bütün zamanların 
en bilinen pop şarkısı olmakla 
kalmamış, o yıllarda memleket 
dışına ihraç ettiğimiz tek şarkı 
olmuştur. Türkiye’ye gelip 
Türkçe plaklar da yapan Patricia 
Carli bu şarkıyı çok sevmiş ve 
yazdığı Fransızca sözleri David-
Alexander Win-ter’a okutmuş, 
sanatçı bu plakla Avrupa’da 
büyük bir ün kazanmıştır. “Sa-
manyolu” ya da ecnebideki 
adıyla “Oh Lady Mary”, döne-
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min en ünlü yıldızlarından Dalida tarafından da seslendirilmiş, Almanca ve 
İspanyolca’ya uyarlanmıştır. Teoman Alpay ve Metin Bükey imzasını taşıyan, 
ilerleyen yıllarda bu ikili arasında paylaşılamayan “Samanyolu” bunca büyük 
bir şarkıdır ama aslında filmde yoktur! Aynı durum “Arkadaş” için de geçer-
li: Filmi zamanında izleyenler değil ama yıllar sonra, 1980’lerin sonlarında 
yeniden gösterime girebildiğinde izleyenler, Melike Demirağ’ın şarkısına 
filmde rastlamadıklarında şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. O döne-
min küçük (ve ürkek) “solcu” çevrelerinde “bakın Melike Demirağ şarkısı 
çıkartılmış, hâlâ tahammül edilemiyor, film sansürlü gösterime girdi” min-
valli konuşmalar yapıldığına bizzat şahidiz. İşin aslıysa şöyle: Her iki film, 
gösterime girdikleri dönemde büyük ilgi görmüş, çok iyi bir gişe başarısı 
yapmıştır. Samanyolu, bilhassa Anadolu’daki yazlık sinemalarda binlerce 
seyirciye ulaşırken, Arkadaş, “solcu” çevrelerin bayrak filmlerinden biri 
olmuştur. Her iki filmin değişik sahnelerinden karşımıza çıkan tema müziği, 
halk tarafından çok tutulmuş; bu gişe başarısı yapımcıları kışkırtmış ve entere-
san bir şekilde, filmlerin gösterime girmesini takiben onlarla aynı adı taşıyan 
şarkılar plak üzerinde piyasadaki yerini almıştır.

“Samanyolu”nu seslendiren Berkant, bir dönemin en ünlü erkek 
sesiyken bu şarkı geçmişini temize çekti ve onu unutulmaya yüz tuttuğu 
yıllarda çok büyük bir şöhret haline getirdi. Berkant, hâlâ “Bay Samanyolu” 
olarak anılır ve çıktığı programlarda, konserlerde bu şarkıyı söyler. Aynı şey 
Melike Demirağ için de geçerli: 1980’de ülkeyi terk edene kadar pek çok 
şarkıya imza atmış olmasına rağmen “Arkadaş”ın gölgesinden kurtulamadı. 
Bu arada, Arkadaş’ın, müziklerini yapan Şanar Yurdatapan ile başrol oyuncusu 
Melike Demirağ’ın mutlu izdivacına vesile olduğunu ve bu evliliğin politik 
müzik tarihinde köklü bir değişime ve dönüşüme yol açtığını söylemeyi 
unutmayalım. 

Yeşilçam-Unkapanı ilişkisi, ilerleyen yıllarda giderek profesyonel 
bir ilişkiye döndü. Türkiye’de film müziklerinin albüm olarak yayınlanmaya 
başlaması, 1990’lı yıllara tekabül ediyor. “Original Motion Picture Soundtrack” 
kavramıyla tanışmamız, ecnebide hazırlanan albümlerin memlekete inti-
kaliyle eşzamanlı… 1980’lerin ortalarında, film müzikleri dikkat çekmeye 
başlamışken, Unkapanı gösterime giren ecnebi filmlerin kasetlerini yasal 
olarak yayınlamaya başladı. Top Gun (1986), Woman in Red (1984), Flash-
dance (1983), Grease (1978) ve hatta Pink Floyd The Wall (1982) gibi filmler 
müzikleriyle de ilgi çekince yeni bir piyasa oluştu. Tam bu dönemde, müt-
evazi bir kaset raflarda yerini aldı: “Fahriye Abla”. Attila Özdemiroğlu’nun 
müziklerini yaptığı bu Yavuz Turgul filmi, Ahmet Muhip Dıranas’ın aynı adlı 
şiirinden uyarlanmıştı ve bu şiire Özdemir Erdoğan’ın getirdiği yorum, en az 
film kadar konuşuldu.

Öncesinde elbette tek tük çalışmalar var: Zülfü Livaneli’nin de 
aralarında bulunduğu bir grup sanatçının 1974’te müziklediği Otobüs filminin 
müziklerini içeren plak, gecikmeli olarak 1978’de yayınlanıyor ama sınırlı 
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sayıda dinleyiciye ulaşıyor. 1981 tarihli “Toprağın Teri” ise, gerçek anlamda 
yayınlanmış ilk “soundtrack” albümümüz. Filmin yapımcısı Mehmet 
Soyarslan, aynı zamanda Cem Karaca ve Apaşlar’dan tanıdığımız, “Resimdeki 
Gözyaşları”, “Bu Son Olsun” gibi şarkıların da bestecisi… Müzisyenliği, 
memleketin ilk “soundtrack”ine imza atmış olmasının sebebi belki de. Yine 
Zülfü Livaneli’nin (Sebastian Argol adıyla yaptığı) Yol filminin müzikleri, 
1982’de Warner Bros tarafından yayınlanmış ama ne film ne de müzikleri 
cunta idaresindeki Türkiye’ye sokulamamıştır. Yol, kayıp film müziklerinden 
birisidir ve yıllar sonra Trikont tarafından kaset ve CD olarak basılması, onu 
ulaşılabilir kılmıştır. 

1990’lı yıllar tüketimin arttığı, film müziklerinin zaman zaman filmin 
önüne bile geçtiği yıllar. Yeşilçam-Unkapanı ilişkisi, flörtün yerini profesyo-
nellik almış ve “orijinal film müziği” kavramıyla birlikte bambaşka bir hal 
içine girmiş. Yazının konusu, bu ilişkinin “önceki” dönemi. Sonrası elbette 
başka zaman başka yazılarla irdelenecektir. Yakın zamanda yapılan film-
lerde müzik kullanımının öncekilerden oldukça farklı olduğunu görüyoruz. 
Geçtiğimiz yıl çok popüler olan, müzikleriyle de kendinden söz ettiren Issız 
Adam (Çağan Irmak) örneğinde olduğu gibi bir film tek şarkıyı, tek şarkı da 
filmi popüler kılabiliyor. 1970’lerdeki naif durumun çok uzağında olan bu hal, 
günümüz tüketim toplumunun da bir resmi aslında.
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