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Cahit Berkay'in Ye$il(am Seruveni

Cumhur CAmiAZOGLV
aanhaziinlua ffnaiicom

Cahit Berkay: "Goriintuyii, harckcti miizikle tarif cdiyorsun, destekliyorsun, ydnetmenin istedigi
verimi alamadigi sahneyi miisiklekapattyorsiin. Qok oldu boyle; ornegin yonetmen isigi iyi

yapamami§, carpici bir miizik koyunca dikkat gbzden kulaga kaciyordu.Tiirkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek
Birligi'ne (MESAM) atanan kayj'um,
Cahit Berkay'in da aralarmda
bulundugu bir grup sanat^iyi
kurumdan ihraq etti. Sonrasinda
Berkay genel kurula katilma olanagi

buldu; mahkeme suriiyor, falan filan...
Film miizigi denince iilkede akia gelen ilk

isim Cahit Berkay boyle bir muameleyi hak
etmiyor fuphesiz. "Telif sistemi tam i^leseydi
bilmem nerede adasi olurdu" gibi bir §ehir
efsanesini yillardir heybesinde ta§iyan
Berkay'in sadece sinema i^in iirettikleri bile
gorkemli bir diskografi.

Hakki yenen, somiiriilen sanat^inin
ekmeginin pe^inden ko^acak meslek birliginin

yonetim kurulundayken mahkemeyle, davayla
u|ra§mak zorunda kalan Berkay'in film miizigi
seriivenini aniatalim bu ay...

Once biryanli§i duzeltmek gerekiyor.
Berkay'la, iiyesi oldugu Mogollar gmbunun
film seriivenleri farkli.

Ye^il^am doneminde |HPP||||H||||
Mogollar'in ̂ arkilan birgok
filmde kullamldigi iijin
grubun bunlara ozel miizikler
yazdigim sanan olabilir. ^^||||B
Alakasi yok; Mogollar'in
sevilmi^ pari^alan, izne big
gerek duyulmadan
yonetmenlertarafindan
kesilip bicildi yillar yili.

Cahit Berkay'in oykiisii ise I974'te ba§hyor.
Mogollar'in dagilma gunlerinde "Deli YusuP'
(Yon: AtifYilmaz) adli filme miizik yazarak
sektore giri§ yapan, Antalya'dan dort Altin
Portakal (Firat'in Cinleri; 1978. Kink Bir A§k
Hikayesi; 1982, Gizli Yuz; 1991, Melekler Evi;

2001), Uluslararasi

Ankara Film

HMHIM Festivali'nden iig,
Uluslararasi Akdeniz Film
Festivali'nden bir (Her^eye

'  heykelcik k^ana^n Cahit
>  Berkay'in 150 uzun metrajli
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film miizigi, 60 televizyon dizisi ve qe^itli
belgeseller var portfoyiinde.

Yapitlan arasinda "Selvi Boylum Al
Yazmalim", "Kirik Bir A§k Hikayesi", "Qi^ek
Abbas", "Kilibik", "Devlerin A§ki", "Davaro"
gibi 90k sevilmi§ melodilerin de bulundugu
Berkay, bir s6yle§imizde §oyle 6zetlemi§ti
Yefil^am donemini:

"Ye^il^am'da miizigin onemini ve nasil
yapilacagim bilen az sayida yonetmen vardi.
Digerleri de 'Sen aslansin, yaparstn', diye
yakla§iyorlardi olaya. O donemde bazen
onceden senaryoyu alabiliyor ve miizigi
planlayabiliyorduk. Ancak, genellikle i§leyi§
§uydu; ̂ekilen filmi izleyip miizik gerektiren
boliimlerin uzunlugunu kronometreyle
olqiiyorduk. O boliim kesiliyordu ve devamli
kar§imizda doniiyordu. Ugur Dikmen
(tu§lular), Asim Ekren (davul), Oguz
Durukan (gitar) ve ben, ses studyosunda ilkel
§artlarda prova yapip canli qaliyorduk.
Genellikle bir Filmin miizigini iki giinde
bitiriyorduk.

"Yonetmen de ̂irakliktan yeti§meydi
ben de. Onun istedigi miizigi bana
anlatmasi, aktarmasi zordu. 'Neye
benzesin?' diye sorup alabiliyordum
kafasindakini. Bu nedenle yanli§ noktalara
gittik; ijunkii onlar genellikle plak |arkisi

gibi frapan miizikler istediler
benden...

"Her film iqin en az iii; tema
yazmak gerekiyordu ge^mi^te.
Bunlar, kizla oglanin a^k
temasi, kbtii adamm temasi,

kavga-giiriiltii ya da zaman
doldurma temasi diye
isimlendirilirdi. Temalarin

' sayisi bazen yirmiye kadar
uzardi. Bunlar hesaplandiginda Ye^ilqam'a
hayli emek verdigimiz ortaya ̂ikiyor. Zaman
oldu, taninmi? pargalarla filmin miizigini
kapatmaya ali§mi§ yonetmenleri ozendirmek
i9in parasiz film miizigi yaptim. Aslinda para
aldigimiz filmlerde de biit9enin biiyiik
boliimiinii starlar gotiiriiyorlardi. Geriye kalan
para muzik, montaj, 191k gibi boliimlere
dagitiliyordu. Bu i§i sevdigimden paraya pek
dikkat etmedira.

"Goriintuyii, hareketi muzikle tarif
ediyorsun, destekliyorsun, ydnetmenin
istedigi verimi alamadigi sahneyi muzikle
kapatiyorsun. Qok oldu boyle; ornegin
yonetmen i§igi iyi yapamami§, 9arpici bir
miizik koyunca dikkat gozden kulaga
ka9iyordu. ismini vermeyeyim, 90k iinlu
yonetmenlerden biri, 'Halk yer' diye bu
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ydntemi sik sik kullardi...
"Artik sinemayla paralel olarak

film miizikleri de iyi sati§ yapiyor.
Qok memnun oluyorum. Bu ortam
ba§ladigim giinlerde olsaydi
herhalde ben bu sati§ tirajlari
sayesinde ozel U9aklardan

inmezdim. i§in §akasi tabii bu, ama
eskiden insanlar filmde miizigi fonda
bir aynnti gibi degerlendiriyordu,

emekler u9up gidiyordu. §imdi miizik giizelse
sinemadan 9ikan insan albiimiinii alip evinde
defalarca dinliyor ya da ar§ivine koyuyor.
Bugiinleri de gordiik sonunda..." APM

MAMMA MIAiYENlDENBA^LIYORUZ
Butun zamanlann en ba^anh pop muzik gruplann-
dan sayilan, diinya (;apinda 385 milyon album sati-
^ina ulafan ve hala da satmaya devam eden
ABBA'nin ̂ rkilanndan yola (^ikarak (;ekllen 2008
tarihil muzikal "Mamma Mia!"nin devam filmI
"Mamma Mia! Yeniden Ba5liyoruz"un (Mamma
Mia! Here We Go Again) muzikleri hem dijital
ortamda hem de CD ve plak formatlannda sati§a
sunuidu. Aylar dncesinden Turkiye'de de internet
uzerinden siparifi aiinan album nihayet piyasada

600 milyon dotar gi§e hastlatt yapan ve soun
dtrack albumu 7.7 milyon alict bulan birlnci proje-
deki bCitun formiil ikincisi i<;in de ge<;erli.
Yonetmen OI Parker tarafindan muzikal haline
getirilmis filmden se<;ilen 19 ABBA klasigi, unlu
oyuncularin yorumlariyla albumu olufturuyor.
Yaratt tarihine bakmadan birkaq tanesini siralaya-
lim; "When I Kissed The Teacher", "Take A Chance
On Me". "Voules-Vous". "SOS". "Gimme Gimme
Gimme", "Dancing Queen", "Mamma Mia".
"Money Money ,,

once de soyledigimiz
gibi bu hit par(^alann filmde rol alan oyuncular
tarafindan seslendirilmesi.

Kim bunlar? Projenin muzik bolumunu ustle-
nen ABBA uyeleri Bjdrn Ulvaeus ve Benny
Andersson ile Anne Dudley, oyuncular arasinda
sesl yatkinlan saptayabilmek amaciyla uzun sure
provaiaryaptiktan sonra Pierce Brosnan, Meryl
Strep, Lily James gibi birkaq tanesini se<;erek ̂ rki-
lari oniara emanet etmi§. Tabii bir de surpriz isim
varyorumcular arasinda. C^ncu kadrosuna kati-
lan Cher de "Fernando'yu sdyluyor.

Ba§rolde ABBA'nin hitleri, iyi oyunculardan iyi
_ yorumlar ve bu miizik ̂ dlenini her yere tafiyacak
I ho^, sicacik, tatli ve samimi biryaz albumu.
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