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f Türk sinemasındaki arabesk damarın Mı-
sır filmleriyle başladığını söyleyebilir miyiz?

Diyebiliriz tabii ki, hatta Mısır filmleri fur-
yasından önce de başladığını söyleyebili-
riz. Örneğin Münir Nureddin’le Müzeyyen 
Senar’la çekilen müzikli filmleri ilk başlan-
gıç olarak sayabiliriz. Ama asıl furya ilkin 
Mısır sinemasının istilası ile geldi, ondan 
sonra arabesk filmlerin furyası başladı.

f Başrolünde ünlü şarkıcıların oynadığı 
filmlerden arabesk filmlere geçiş süreci na-
sıl gerçekleşti?

Süreç, iki yönden gelişti. Birincisi, plak 
piyasasının ağırlığıydı. Belirli bir tarz (ara-
besk) müziğin patlayarak bir furya haline 
gelmesi sinemayı etkiledi. İkincisi de, fur-
yadan yararlanma isteğiydi. Yani arabesk 
furyası ile ortaya çıkan şarkıcılar sinemaya 
geçtiklerinde kendilerini star oyuncu ko-
numunda buluyorlardı.

f Bir dönem Türkiye’de Avare filminin de 
etkisiyle Hint filmlerinde de Mısır filmleri-
ne benzer bir patlama yaşandı.

Ancak Avare’ye bizim furyayı etkileyen 
bir örnek olarak bakamayız. Avare daha 
sonra örneklerini göreceğimiz tipik Hint 
müzikal-melodramının klâsik bir örneğidir. 
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Bu sayıda arabesk filmler üzerine ufak bir dosya hazırlarken, arabesk şar-
kıcıların sinemamızda yıldız statüsüne yükseldiği filmleri ve furya haline 
gelen bu yönelimi, sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo’dan dinledik. 

Scognamillo hem arabesk filmlerin genel özelliklerini ortaya koydu hem de genel 
olarak sürecin nasıl geliştiği üzerine önemli tespitlerde bulundu.

SÖYLEŞİ: BARIŞ SAYDAM



Mart-Nisan 2013 - HAYAL PERDESİ 33 49

Hâlbuki Yeşilçam’da furya konusal olarak 
gene eski melodram senaryoları üzerine 
kurulur, hiçbir yenilik getirmeyen, sadece 
şarkıların sayısını arttıran bir tarz oluyor. 
Demin dediğim gibi, sinemaya yeni oyun-
cular getiren arabesk tarzı zaten büyük 
filmlerle başlamıyor, orta ölçekli filmlerle 
başlıyor ki o filmler ilk kez beyazperdeye 
geçiş yapan şarkıcıların bir denemesi olu-
yor. Tutar mı tutmaz mı diye bakıyorlar. 
Ancak öykü bazında anlatılan öyküler 
çokça anlatılmış öykülerdir, tek fark bol 
müzikle desteklemeleri oluyor. Arabesk si-
neması aslında tematik olarak yeni bir şey 
değil, senaryo bazında anlatılan hikâyeler 
Yeşilçam’ın çokça anlattığı klasik ve epik 

melodramlardır ve onlara eşlik eden mü-
zik… Asıl filmi götüren müziktir.

f Arabesk furyası özellikle 1970’lerde 
çok etkili oluyor. Bu dönemde daha fazla 
etkinlik göstermesini neye bağlıyorsunuz?

70’lerde iki furya var: Bir arabesk bir de 
erotik film furyasının başlangıcı var. Ara-
besk her ne kadar Türk sinemasına ve tür 
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sinemasına yeni bir şey getirmiyorsa da, 
müzikle şarkılarla desteklenmiş melodram 
kategorisinden filmler ve öykülerdir seyir-
ciye sunulan. Ancak o şarkı faktörü çok 
önemli oluyor ve asıl türü getiren öykü 
ve oyuncular değil, şarkıdır. Hatta kimileri 

tanınmamış şarkıcılardır, bazıları bir filmle 
patlıyor ve devamı geliyor, ama müzikalite 
olarak daha çok lümpen seyirciyi çarpıyor 
ve çekiyor bu filmler.

f 60’larda da bunların ilk örneklerini gö-
rüyoruz ama o yıllarda bu kadar tutulmu-
yor. 70’lerde bahsettiğiniz kitle sinemada 
daha mı görünürdü?

Tutulmuyor, çünkü 60’larda televizyonun 
baskısı henüz hissedilmiyor. 70’ler tam 
televizyonun baskın olduğu dönemdir ve 
arabesk tarzı televizyona geçmiyor; ne 
filmler ne de şarkılar geçebiliyor. Sansüre 
takılıyor.

f O dönem TRT’nin arabesk yasağı var.

Evet.

f Orhan Gencebay’ın bu dönemde di-
ğerlerine nazaran daha çok öne çıkmasını 
neye bağlıyorsunuz?

Orhan Gencebay daha inceltilmiş, daha 
rafine, daha kibar bir popülist örnek geti-
riyor. O “abi”dir, o çok önemli. Baba figürü 
değil ama garantili bir “abi”dir. Orhan’ın 
ağırlığı, karizması ve duruşu var. Onlar çok 
etkili oluyor ve bunlarla bir imaj yaratılıyor.

f 70’lerde sadece arabesk müzik değil, 
Batı müziği de sinemamızda etkili oluyor. 
Sezen Aksu, Emel Sayın, Neşe Karaböcek 
ve Barış Manço gibi isimler de beyazper-
dede görünmeye başlıyor. Bu dönemdeki 
sinema müzik ilişkisini nasıl yorumluyor-
sunuz?

Bence arabeskle bir karşılaştırma yapabi-
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liriz. Arabesk, lümpen seyirciye sesleniyor. 
Batı müziği ise daha çok henüz burjuva 
olamamış ama burjuva olmaya çalışan 
genç seyirci kitlesine sesleniyor. O dö-
nemde müzik sanayiinde ortaya çıkan kimi 
teknik kolaylıklar hem müzik dinlemeyi ya 
da plak toplamayı finans açısından daha 
kolay bir hale geliyor hem de bir müzikse-
ver olma olayını da destekliyor. Yani hem 
müzikal bir ilerleme var -insanlar daha çok 
müzik dinliyorlar- hem de sinemaya mü-
zikli şarkılı filmler diyebileceğimiz bir tür 
ekliyor.

f 70’lerin sonlarına doğru İbrahim Tat-
lıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Hakkı 
Bulut, Ümit Besen, Bergen gibi isimlerle 
birlikte arabesk müzik sinemada üstünlü-
ğünü kuruyor. Bunun nedenleri nelerdir?

Gerek plak satışında görülen artış gerekse 
arabesk filmlerinin hâsılatlarında görülen 
artış türün artık toplumda oturduğunu, 
çeşitli müzikal varyasyonlara sahip bir 
tür olduğunu ve belli başlı temsilcilerinin 
olduğunu ortaya koyuyor. Artık seyirci 
hem filmleri hem de filmlerdeki sanatçıları 
çok daha bilinçli bir şekilde tutuyor, hatta 
neredeyse kimi örneklerde -başta Orhan 
Gencebay olmak üzere- tapıyor. Arabesk 
şarkıcı, o dönem içinde bir film kahramanı 
konumuna geçiyor. Yıldız statüsüne geçi-
yor. Bir idol haline geliyor.

f Tek kanallı dönemde TRT arabeske 
kapılarını kapadığı için sinemaya sıçrayan 
arabesk müzik, 90’larda özel kanalların 

açılmasıyla daha çok televizyon ve dizi 
sektörüne kayıyor. Günümüzdeki arabesk 
olgusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Arabesk eski çekiciliğini ve popülerliğini 
çoktan yitirdi. Halen izleri ve kimi temsilci-
leri var ama toplumda daha önce 70’lerde 
gördüğü ilgiyi görmüyor. Sinemada da ar-
tık modası geçmiş bir tür olarak duruyor. 
İlkin şarkıcı filmleri çevrildi, sonra arabesk 
furyasına girince sayısal olarak filmler art-
tı. Neredeyse çoğu filmde bir kadın ya da 
erkek şarkıcı ön plâna çıkarıldı, müzikal fil-
min kompozisyonu değişti. Yani ön plânda 
kahraman olarak şarkıcılar yer aldı. Bunlar 
aslında Türk sinemasının ve seyircinin alışık 
olduğu değerler değildi ama değer yerine 
konuldu, değer olarak görüldü ve belirli bir 
dönemde değer olarak görevlerini yaptılar 
diyebiliriz. Bugün tabi böyle bir şey yok. 
Şarkıcılı ve arabesk filmlerin modası geçti. 
Tür olarak bugün Türk sinemasında müzikal 
film denilecek örnek adeta hiç kalmadı.


