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Hazin bir kaza sonucu 

Temmuz ayında 

yitirdiğimiz sinema 

araştırmacısı Sadi 

Konuralp'in çalıştığı 

konulardan biri, üzerine 

dersler de verdigi film 

müzigiydı. Konuralp 

daha önce Geceyarısı 

Sineması dergisınde 

yayımlanan bir yazısında, 

televizyon kanalları icin 

yarılan seslendirmelerde 

fılm müzigi katliarrındcın 

soz ediyordu. Konuralp ın 

yazısını onun yoklugurıu 

hem arkadaşı hem de bir 

sim.>ma araştırmacısı 

olarak degerlendir€'n 

Levent Cantek in yazısının 

ardırdan yayımlamek 

ıstedik Anısna, saygıyla. 

• 

GIOE 
LEVENT CANTEK 

Sadl Konuralp için ... 

eşınerı ştınu söylemeliyim: En azırı

dan şimdilerde Sadı hakkında her 

hangı bır şey yazabılecek haletiruhi 

Y' içınde hissetıniyorduın ~erıdimi 

Hay tın t aıedı fet•şızını Sadinin medyatik 

adı orıurolf 

• • 

1 
Lanetlenmiş 'tür' kitaplarından biı·ine ikimiz 

de talip olrnuştuk Ayaklistu yapılan ilk ko 

mışına, derin bir dostluğun lıoşlanqıcı oldu. 

tepkilerden uzak 'mantıklı' kişiliği, buna ina

narak söylüyorum, ~adi'nirı hayata karşı du

ruşunu derinden etkilemışti. Bu tur tepkiler 

Konuşurken sureklı yaşiandığından-yaşlı bır vermek zorunda kaldıgı anlarda, sıklıkla kul-

adam olduğundan söz ediyordu. Onun Parda

yanlar serısıni okuduğunu hemen fa•k etıııiı· 

tim. Yaşlı Pardayan'da0 rr ras aldığı ıror ik 

bır cunıleyı tekr rııyordu. Bu turden ızer•0 

de çılışrlmış espri ~e ıestlerı çok sıve,dı. As 

landığı 'ilgınç' deyişi, bu etkinin belirgin tez.ı 

hürlerindendi. 

Kesinlikle el şakası yapmazdı, argo konuş 

nıazdı. Anti-politik sayrlabilecr.·k kadar ıde

olojilerden uzak dururdu. Bunu Futürı,tık ro-
e !ırrlen olumu onun hakkında yaoılacak her lına bakarsanız onu kostume kahramanlara ınanların genel atmosferlerinde le qörebil· 

•şı ~endi bağlarnından başk.ı bır şeye dönuştü- benzetırdı0 Pek değişmeyen kıy .. tetleri vır mek münıkündi.ir: lrı~o~nlık oy le maııtıksız du-

recek dıy endi~eleniyordum. Yakın bir 1rka- dı; kumaş pantolon gıyer üzerinde mutlaka şurıcelere kapılınıştır kı, geleceğini heba et 

da~ı •l.ırak '>adi nır bu denli 'konuşma' ve ~ol cebi olan t-shi'i ya da gömlekler olurdu miştir, v.s. Herhangi biriyle kavgalı olduğunu 
Alarnetl farikası olnıu; muthka r~rmakl.>rı- ,anmıyorum, tartıştıgını görnıedırıı. Buna 

nı şıkıatarar< dstıijı databank ır. ı o ,ol,ebiııde rağmen, ınatçıydı, ymi bir verıye ulaşmaya, 
dir ~' en onun .ıkkınd.ı y.mnak taşırdı S tar Trek'terı Mr Spock andı an bır herk,sirı bakıp da gJrmedigı ya rl.ı örıenı ver-

kı;,' yı ~~rdı. Om n ,aiırııa ırkilrııe, heyecan- r"edıği bır ayrıntıyı bulup cıl<ormaya çalışıı·d,-
n ıl kad- oı.ce r ır, ·t Jft krııitık la"'". 1<ork'112, kızın.ı llltılmr qıhı ın~'nı EN /Jahlm' 'le öijrendim.'· demeye lı~yılır 



dı; benzerleriyle oyun mealinde rekabete girmekten; iddialaşmaktan da hoşlanır

dı. Dostlarıyla nıenfaatsiz, maksatsız, para mefhumsuz bir ilişki kurduğundan bu 

rekabeti olumsuz anlamda okumanın imkanı olmuyordu. Çunku elindekileri pay

laşmaktan çekinmezdi. Kelimenin tam anlamıyla korkunç bır yardımseverdi. Ona 

borçlu olmayan herhangi bir arkadaşı olduğunu sanmıyorum. Insanlara çalıştık

ları alanlarla ilgili olarak hesapsız, kitapsız ve özellikle habersiz 'sürpriz' mater

yaller bulur getirırdi. Güçlü bir hafızası vardı, tanıştığı bırınin 'neyı aradığını' 

mutlaka hatırlar, her yenı karşılaşnıada ona bı Iyiler vermeye çalışırdı 

Bir melekten söz ediyorum sanılabilir, en azından abarttığım._ inanın hayır! 

S adi, hilltanı n bir gununü arkadaşlarının bilgisayarlarını tamir işine ayırırdı. Bir 

parça Yeşilçam kokacak ama, varsın koksun! Parasız ve menfaalSiz yardım 

eden, nıanen narin ve maddeten mahcup biriydi Sadi. Agah Özgüç, Film Sözlu

ğü'nün indeksıni getiren Sadi'nin para istediğini sanmıştı. Nuanslı ve nisaplı te

bessüm eden, kedi gibi kokan, hep aynı kıyafetleri giyen, seyrek ama dik saçlı 

'yaşlı adam'ın bir romance kahramanı olduğunu görebilmek ya zaman isterdi ya 

da maharet. 

Sadi'nin ölürnunden sonra bir çok arkadaşı-tanışı onun memleket akademisinin 

cenderesinde 'kurban' edildiğini söylediler, hakkının yendiğinden dem vurdular. 

Takım elbiseler, kravatlar, mesai ler, hiyerarşilerden dem vurdular: Hem ayrıldığı 

Fen Fakültesi'ne hem de bir türlu onu kadrolarına katamayan Iletişim Fakültele

rine kızdılar. Duygusallıkla abartıldığı açık olan yorumlardı bunlar: Sadi, hiye

rarşinin ya da kurumların istediği gibi değil, kendi istediği ve düzenlediği biçim

de çalışmak istiyordu. Tam zamanlı/mesai li bir çalışma biçimini, sürekli bir üre

tim tahayyülünü arzulamıyordu. Hiçbir zaman maddi sıkıntısı olmadı. Evinde ol

mayı, kitaplar okumayı, filmler seyredip onları arşivlemeyi, kütüphanelere gidip 

istediği konularda araştırmalar yapmayı, yeni diller öğrenmeyi, arkadaşlarına 

zaman ayırnıayı istiyordu aslında. Ha, bu arada, bir kitaba dönüştürecek kadar 

sebat gösterdiği film müziği alanında üniversitelerde yarı zamanlı dersler verme

yi de istemiyor değildi elbet. Sadi'nin bir disiplin arayışı vardı, haftalık program

lar yapar, hangi gün, nerede, ne yapacağına dair ayrıntılı bir tasarı hazırlardı. 

Ama bu programlar ve saatler bir iki istisna dışında genellikle açık uçluydu. Bir 

araştırmacı için vakıt kaybı sayılabilecek kadar çok insan vardı hayatında. Ran

devula rı çoğaltan, programları uzatan, kimi zaman çalışma vakitlerini azaltan 

bir hayattı bu. S adi, universiteden ayrıldıktan sonra lıem bu vakit sorununu, hem 

de o çokluk sorununu çözme imkanına ulaşmıştı. Artık çok vakti vardı! 

Geniş ilgi alanlarının olmasının bir nedeni de sürekliliğinin olmayışıydı. Bu ka

dar bilgi ve qüçlu merak duygusuna rağmen bunları yazıya dönüştüremiyor ya da 

yazdıklarını tamamlayamıyordu. Sürekli, bakılması gereken yeni ayrıntılar, bi

linmedik kitaplar olduğunu düşünüyordu. Bu durum sadece mükemmeliyetçilik

le açıklanamaz, önemli bir 'eksik kalma' endişesidir Id, daha çok fen bilimlerini 

ilgilendiren bir tam'lık fantezisidir. Son beş yıl içerisinde çok yazmasının tek ne

deni Geceyarısı Sineması ve l<aya Özkaracalar'dır. Onu yazı yazmaya ve yazdı

ğı yazıları bitirmeye zorlayan otoriter. bir editörü olmasaydı, S adi sanıyorum ki, 

bir koleksiyoncu olarak anılacak, handiyse sahallarda konuşulan mesellerden bı 

rıne döntişecekti. 

Sadi, kıvrak cuınlelerle metnini akıtan yazariiirdan değildi. Özellikle enformatik 

olmaya özen gösterirdi. Metniyle ilgili sorular sorar, yazarken öncelikle o soru

ları cevaplaııdırırdı. Düz anlamıyla akademik değildi, yılların oluşturduğu bir bi

ri kimden dnmıtarak yazdığı için kaynaklarını nıot a mot aktarmazdı. Ancak o 

metni bilerek ve doğrudan talıayyülünü kullanaı-ak yazardı. Zor yazdığı kadar 

zor beğenirdi Ölümünden sonra bizlerden gizlcdiği yüzlerce sayfa tamamlanma

mış (ve muhtemelen beğenilmemişl yazı, öykü, roman, makale, çeviri ve bir film 

muziğı kitabı çıktı ortaya. 

Sadi, popüler sanatların, çizgi roman, bilim ku ı gu, fantastik ve korku türlerinin 

önemli bir arşivcisiydi. Yaracak ve anlatacak çok şeyi olan bu güçlü kaynak ar

tık yok! Bu yokluğu, hayatının her anında hisseden bir arkadaşı olarak değil, 

memleket yazını adına hayıflanarak yazıyoı·, üzülüyorum. c 

kişisel bir yakınma: 
• 

SESLE N DIR M ELER D E 
FiLM MÜZiGi KA L.AMI 

SADİ KONURALP 

a rkadaşlarım bana televizyondakı filanr filr>ıı yr ıp yret 

mediğimi sorduklarında cevabını, genelde "Enter Band1 yoktu 

onun için seyretmeyi b1rakt1m. • olur_ Arkadaşlarım Enter Bant' 

kelimesinin ne olduğunu anlayamazlar ve hatt,l kı mı zaman 'Entel Bant' 

demiş olduğumu <anarak benim entel takıldıgımı düşunurler. Ne yazık 

ki, seslendirmen in revaçta olduğu bır ulkede anlaşılan bu sorucevap oyu 

nu sürmeye devam edecek. O halde once bu terimin ne olduğunu açıkla

maya çalışayım. 

Turkiye dahil olmak üzere Almanya, Fransa, i talya, l~panya •b. tilkeler 

de filmler orijinal olarak değil seslendirilm iş haliyle gösterilmektedir. Ses

lendirme durumunda orijinal ses efektlerinin ve muzikleri~ kaybolmama

sı için film dağıtımcıları, bu gibi ülkelere fılmle birlikte ayr•ca Enter 

Bant' (Dışarıda M&E yani; Müzik Efekt Bandı olarak bilinmektedir! adı 

verilen özel ses kuşakları da verirler. Bu bantta filme aıt kimı ses efektle

ri ve özel muzikler filme senkronize olarak yerleştirilmiştir Film sadece 

bu bant ile birlikte izlendiğinde ortaya çıkan görüntü şudur: Filmin müzi

ğiyle birlikte göruntu akmaya devam ederken, oyuncuların konuşma ses

leri asla duyulmaz ama o esnada ellerindeki bardağın ıçindeki buz şakır

tıları, elbise hışırtıları, ayakkabı gıcırtıları gibı en ufak sesler duyulur. 

Normalde bile duyması zor olan bu seslerin tilmin içinden nasıl alındığı

nı merak edenler için söyleyelim, filmler yabancı ülkelerde sesli olarak çe

ki Ise bile bu ttir sesleri mikrofonların alması çok nadirdir. Hele dış me

kandaki çekimler kurgulanarak bir araya getirildiğinde arkadaki dış ses

lerde devamlı bir kopukluk, bir sıçrama olacağı muhakkaktır. Bu neden

le ses efektleri filme sonradan özel olarak yerleştirilir. Dolayısıyla film ~ir

ketlerinde filmler için Enter Bant hazırlamak bir zorunluluktur 
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Filnıin i>tenilen dildeki konuşınaları ise ayrı 

bir banda kaydedilir. Bu bantta >adece konuş· 

nıalar bulunur. Filme ait hiçbir orijinal ses ya 

da müzik yoktur. Sonradan Enter Bant ıle bu 

konuşma bandı <Ayrıca, diyalog bandı da den· 

mektedir) bir miks işlemine tabı tutulur: Yani, 

ıki bant aynı anda çalınıp bu ıkisinin sesleri 

bir üçüncu bant üzerine kaydedilir. Sonuçta 

ortaya yabancı bir film ın, orijinal müzikleri ve 

ses efektlerinin aynen saklı kaldığı Türkçe >e>

lendirilmi~ bir kopyası çıkar. Ne yazık ki, 

manyetik bant ve nıiks teknolojisi 1950'1i yıl· 

larda geliştiiiinden daha eskı filmler ıçın En 

ter Bant bulunmanıakla ve hazırlanamamak 

tadır Ancak hemen her televizyon filmi ve di 

zisı için mutlaka bir Enter Bant mevcuttur. 

Eğer dağıtınıcı filmi, film kopyası değil de, vi· 

deo kopyası olarak veriyorsa bu durunıda vi· 

deo bandının ses kanallarından birı Enter 

Bant vazifesı görmektedir 

muııı..lerl lanıa>ıııda önemlı yeri olduğu hep soylenegelir. 
olur olmaı 
bır folmd• Bel kı tek kanallı dönem ıçın bu iddia doğruy 

k.rJınızı du ama ne var kı çok kanallı televizyon yayın 

çık•ru !arına geçildiğinden beri TIJ sesle~dirmelerinin 

~·wmayın kalite>inde bir duşüş olmuştur. Ustm~ ustluk 

kalıtenin düşmesinin dışı nd f,lı.,lerın neredey· 

se heıre~ heps. Enter Bants.z olarak se\lerdi 

ılnı ktedir. 'llormalde seslendirme <eçeoeği 

belırtıldigınde dağıt rrcılar f lml~rine Ent"r 

E>ant a~lamakla y~k.ımludurıe• Fakat yenı 

Sb 

~·lan k ıı aliM v' bu k, rallar. film saglayan 

aı ı ı k•.ruluşoar, fılınlerı ~nlaşılan garip yol 

Jrdan elde etmektedirler. Se~lendirmedeki 

tenzer k lıte ı71ogın bı• b.ışı...:ı ~rn yi d banıi 

'le 'll ncesı v•deo fı..ry,ısı dön "lınne ol 

r vıcec flrerıaldl" yabaıırı tır alarır. 

ıcılık t> lar rı~ f"• dı lar l~ın se~oendı 

~r ~ p)' r hep f "r 6'rt<IZ olmı.~t~r 

Örneğin videonun Türkiye'ye ilk girdiği yıllar

da şirketlerin video kaset elde etmeterindeki 

yöntemlerden bir tane>i şu şekildeydi: Önce 

bir uçak hostesi ile anlaşılıyor. Diyelim ki, 

hostesin görevli bulunduğu uçak Londra'ya 

gitmekte. Bu hostes Londra'ya vardığında bir 

video kulübıine üye olup birkaç kaset kiralı 

yor. Türkiye'ye geldiğinde bu kasetlerden he

men bir kopya çıkartı i ıp hostese gerı veriliyor. 

D da ertesi günü yine aynı uçakla Londr.ı'ya 

gidip kaseti iade ediyor Tabii, bu arada yeni 

kaset kiralamayı da ihmal etl'ıiyor. Böyle bir 

yöntenıle elde edilen filmierin seslendirilmiş 

kasetlerinde elbette Enter Bant bulmak im

kansızdır. 

Eğer filmler televızyoıı kanallarında 16 mm 

film halinde kiralanıyorsa, kiıııı zaman mevcut 

Enter Bantlarda da eksiklikler olmaktadır. 

Her ülke kendisine göre sansur politika>ı uygu. 

ladığından filmler kesilip yapıştırılnıakta, do

layısıyla senkronizasyonu konırnak amacıyla, 

Enter Bantlara da aynı ışlem uygulanmakta 

dır Göster;nıden sonra bu filmler teslim edili• 

ker bu parçal..ırın yerıne konrr\ısı gerekirse de 

kımi sahneler unutulmakiadır ya da goruntu 

yerleştirilip Enter Bant ihmal edilmektedir 

Hele öpüşmelenn, içkı içme sahneleriniıı, elin 

de tabanca olan kadınların sahnelerinin bolca 

kesildiği Ortadoğu ülkelerinde bu zahmete hiç 

girilmeyip bu kopyalar oldukları gibi teslim 

edilirler. Hatta bu şekilde bırkaç kopya ülke· 

mizde de oynamıştır Batı ulkelerinde sansür 

olmadığını sanaıılardarsarız, bu ;öylenenlerin 

sadece Ortadoğu ıçir g çer'ı oıduğuııu zanne

debiliw;inız arroa Bat·lılar da ~aka' kullanma· 

yı :.everler. Orneğır, Alman kJnaılar•rna Indi 

dna Jones !Kar>ıç•'· Adam) filmler;ndekı Nazi 

taşlamaları hep f"'lakaslanır. 

Bunun dışrnda, Almanlar fılmlerdek• şarkıları 

bile Almanca okumavı sevdiklerinden bu Jik e· 

ye ek olarak ~ark ılı kısırıılanr ~adece orkest 

ra kısımları bulunan Enter Bantlar yollanır 

BurJiardan gele~ • · Inı kopyalarını~ ülkerıızde 

de oynat ı dığı olmuştur. O rneğin, 1986 y•lırda 

TRT'de B~triı Cassıdy and tn" Sundance K1d 

ı Imi oymtıldığında, filmır mutuiT" az ~arkı<ı 

·~aindrops Keep fJı n' On My Head'ır .ıde· 

ce gıtar akorlar•nı dinleyebilm:şt.ik. 

Peı ı Enter Bandı olmayar bir filmın 'e•lendi· 

rılıne•,indP muzik sorunu na<ıl hallediliyor. di 

ye sorabılırsiniz Bunun ıçın genelde ikı yon 

ten' kullanılmaktadır: Bırinci yöntem loop 

yontenıidir. Filmde koruşnıaları:ı ve giJrult.ll· 

nun olrradığı anıa muz;ğin şoyiP bir iki dakı 

<a •urdiıqi. bır yer •eçıl r Bu kısım banda 

kdyd Ji dikten ~onr~ 'Jaşı ve ucu bırle~tirilir 

v ışte sıze •on•uza kadar çılab1lerı bır nıuzık 

kaynağı. Loop denen bu sonsuz bantla konuş~ 

ına bandı rniks edi l diğinde, ortay,ı çıkan unin 

oldukça rahatsız ecliciclir: Fılmde oyuncular 

konuşurlarken, arka fondaki müzik sanki plak 

tak ıl nıışçasın,ı devamlı aynı bölıimll ça l mak~ 

ta dır. 

Diğer yöntem ise, filnıin rnuziğiııi başka mü· 

zik kaynaklarından oluşturmaktır. Turkiye'de

kı se>lendirnıe stüdyolarıncla yeterli bir arşiv 

olmadığından ve üstüne üstlük bu yerlerde 

müzik kulağı olmayan elemanlar ç.:ılıştığın~ 

dan, filmiere ılgili ilgisiz müzikler konulmak

ta. bu yüzden de tilmin ~eyredilebilırlik kalite~ 

sı sılıra duşınektedir. Angelo Badalamenti'nin 

Twin Peaks !İkız Tepe/er), Ennio Morrico 

ne' nin Once Uporı A Time In America (Bir Za· 

manlar Arnerika'da! Jean Mıclıel Jarre'nin 

RendezVouz eserlerı >eslendirme stüdyoların~ 

da en çok kullarıılan ınuzik kaynakları haline 

gelmişlerdir. Bu işinın eri(') kınıseler sayesin

de 1930 yapımı filmlerde bile elektronik mü~ 

zıklı, rock melodilı muzikiere rastlamak 

mümkün. 

Hiç şuphesoz her ik yontem de lı Imierin kal ı 

telerıni baltalamaktadır. Fon müziğine dikkat 

etmeyenler ya da müzik kulağı olmayanlar bi~ 

le bilinçaltlarından bunu hissederek rahatsız 

olup kendilerini tam anlamıyla filme veremez 

ler. Filnıdekı karakteriere tam uyan hatta ki

mı zaman orijinal >esten daha da iyi sesler 

bulunsa bile filmdeki coşkuyu, duyguyu, heye

canı sağlayan müzikler bulunamadığından o 

film artık filnı olmaktan çıkmıştır. Çoğu kişi

nin eski f'lmleri sıkıcı ve zevksiz bulmasının 

bır neden ı belki de bu Enter Bantsız seslendir~ 

melerden kaynaklanmJktadır 

İşin kötüsil Türkıye'de yapılan seslenclirmeler· 

de bir tehlike daha bulunmaktadır. Diğer ülke· 

lerin televizyor kanalları, seslenclirilmiş film 

ve dizi filmlerın mutlaka bir arşivinı yapmak

tadırlar. Oysa bizde bir 'ilrn, aynı kanalda bi

le olsa, aylar sonra gosterılecekse, tekrar ter

cümesı yapılmakta ve dolayı~ıyla ;eniden ses 

lendırilınektedir. Bir gün Enter Bantlı sevret

tiğimiz film bır başka gün E'nters1z olarak 

arşomıza çı•abıln,ektedır 

Butun bunlardan dışında kötu tercoınıe, kotu 

distribusyorı (seslendirme ışleminde hangı ka

rakteri kimir se>lendireceginııı ><>otanmasıJ, 

kotu diksiyor, kotii senkronızasyon da ekle· 

nince. filmleri mümkun olduğunca oriJinal 

seyretmek zorunda kalıyorurn. Filmi tam ola· 

r ·k aniayıp anlamamak umurumda değil Ye 

ter kı filmden zevk alayım. a 

Not: s~ yazı dJ~· önce Gecey.ı'ı>o Sinema,o'nın 

<ı savısınrfa ,.ıyi,, 33 35) Y•Y nııannıışlır. 


