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Nihal Sandıkçı

“Öyle Bir Geçer Zamanki” etkisi!
“Film müziği, sinema perdesinin arkasına yerleştirilmiş 
bir fırına benzer. Filmin sıcaklığı oradan gelir.”
Aaron Copland

A merikalı avangart besteci Copland, 
dip/fon müziğin filme olan –ve tabii 
bize- etkisini, gayet açık ifade ediyor. 
Bu ifadeyi güncelleştirerek filmlerin 

yanına dizileri de eklemenin bir sakıncası yoktur 
sanırım. Çünkü filmde de dizide de; hikâye, 
müzik ve duygularımız arasında ayrıcalıklı bir 
ilişki var. Böylesi bir ilişkinin mutlaka işaret ettiği 
ama anlatması zor olan tarafını kendiliğinden 
olmasına yani o müziği doğal ve yakın bulmamıza 
bağlayabiliriz. O müzik hiç yaşamadığımız ama 
kendimizi öylece içinde bulduğumuz başka bir 
dünya yaratabiliyor, hissettirebiliyor, derdini/
derdimizi anlatabiliyor.

    - Biz de böyle önlük giyerdik!
- Benim gelinliğim de böyleydi.
- Aaa! Bu sehpadan bizim evde de vardı.
- Ben de mandolin dersi almıştım. 

Geçen yılın Eylül’ünden beri bir dizi, bizlere, 
geçmişe dönük bir sürü şey hatırlatıyor. 
Bu acı ama umut dolu hikâye nostaljik 
damarlarımızda coşkuyla yol alıyor. Tüm bu acı-
tatlı anımsatmaların yanında, Osman’la birlikte 
gözyaşlarımızın sel olması, Caroline’e ve Ali 
Kaptan’a olan nefretimiz, fakir ama gururlu kız 
Aylin’in aşkına ortak oluşumuz ise cabası. 
Yerli yapımların hepsine gönlümüzde bir 
yer var ama dönem dizilerine daha bir içten 
bağlanıyoruz. Türkiye’nin son fenomeni; “Öyle 
Bir Geçer Zamanki” isimli bir dizi. Kanal D’de 
yayınlanan, yine kanalın CEO’su İrfan Şahin’in 
başarılı projelerinden biri sayacağımız yerli 
bir yapım. Herkes kendinden, çocukluğundan, 

çevresinden bir şeyler buluyor. Birkaç zaman 
önce Çemberimde Gül Oya ve Hatırla Sevgili 
ile yakın geçmişimizle kurduğumuz bu bağa, 
sanırım bu dizi sahip çıkıyor.
 
Dizi henüz başlamamıştı, İrfan Şahin’in Tempo 
dergisindeki röportajında bir dizi projesi 
için, Bir Zamanlar Amerika’nın (Once Upon 
a Time in America, 1984-Sergio Leone) tema 
müziğinin haklarını satın aldıklarını okudum. 
Ki bu, ülkemiz adına şaşırtıcı bir yatırımdı. 
Dizi başladıktan sonra paylaşılan bilgilerde 
ise; bunun için yaklaşık 100 bin Avro 
harcandığı söyleniyordu ve dört yıllığına 
bu müzikler kanalındı. Sadece bu özelliği 
ile bile çıtayı oldukça yükselten böyle bir 
proje, Türk televizyon ve dizi yapımları 
tarihinde bir ilk. Dizi üzerine detaylı 
bir yazı hazırlayan Yeşim Çobankent; 
“Dizi piyasasının kurallarını yeniden 
yazmaya kararlı bir yapım” olarak 
yorumluyor projeyi. Yaşanmış bir 
hikâye olduğunu duyduğumda, şehir 
efsanesi diye düşünüp, inanmamıştım. 
Ucundan acık sevdiğimiz bir olayı hemen bir 
komşumuzla, akrabamızla özdeşleştirme 
becerimizden dolayı hortlamıştır bu haber, 
diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşüm. 
Dizi, senarist Coşkun Irmak’ın -Ankara Devlet 
Tiyatrosu dramaturglarından- kendi yaşam 
öyküsünden yola çıkarak yazdığı tamamen 
özgün bir senaryo. Üç yıl boyunca üzerinde 
çalıştıkları bu hikâye, Irmak’ın kariyerinde bir 
ilk, şimdiye kadar hep tiyatro için oyunlar yazan 
Irmak, ilk kez bir dizi senaryosu yazıyor. 
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1960’ların sonları… Dört çocuklu bir ailenin 
dramına şahidiz. Dayakçı ve hovarda baba 
Ali Kaptan, Hollandalı Caroline için yuvasını 
dağıtıyor. Buradaki dağıtmak gerçekten 
dağıtmak ama… Olayları Oscarlık oyuncu 
küçük Osman’ın gözünden görüyoruz. 
Hepimiz Osman, hepimiz Cemile oluyoruz. 
Dizi, politik ve sosyal yönden çokça 
derinlikler barındırıyor ve “Yaa, yaaa! 
Türkiye bir zamanlar böyleydi, okuldan eve 
yalnız yürüyemezdik.” yakınmalarıyla hâlâ 

içimizden parçalar kopuyor. 
Fenomen dizinin müzikleri, 

müzik dünyasından 
nasip almış besteciler 
Nail Yurtsever ve Cem 
Tuncer tarafından 
yapılmış. Onlar aslında 
üç kişiler; Engin Arslan, 
Nail Yurtsever ve Cem 
Tuncer, 1996’dan beri 
birlikte çalışıyorlar, 
ENC Müzik ile 

şirketleşmişler. Çoğu işi Nail Yurtsever 
yalnız yapıyor ama ikili ve üçlü yaptıkları 
onlarca iş de var. Ihlamurlar Altında ve Asi 
gibi dizilerin müzikleri Yurtsever’e ait, bu 
müzikler sebebiyle aldığı ödüller var. Sadece 
bunlar değil elbet; Ukrayna’da yapılan STEPS 
International Rights Film Festivalinde “Acı”, 
16. Altın Koza ve 20. Ankara Uluslararası 
Film Festivallerinde “Dilber’in Sekiz 
Günü” ile en iyi müzik ödüllerinin sahibi 
Yurtsever. En son olarak da Show TV’de 
yayınlanan “Adını Feriha Koydum” isimli 
dizinin müziklerinde imzası var. Yine kendi 
şirketlerinden çıkan “Sonsuz” ve “Acı” 
filmlerinin orijinal müziklerinin albümleri de 
müzik marketlerde. 
Diziyle ilgili atlanmaması gereken bir önemli 
detay ise şu; dizinin adını aldığı şarkı için 
Erkin Koray’a telif ödenmiş.

Şimdi de büyük paralar ödenen o müthiş 
müzikleri anımsayalım. Yani Oscar’lı İtalyan 
besteci Ennio Morricone’nin iyi filmleri daha 
da iyi yapan, mükemmelleştiren bestelerini. 
Aşağıda Once Upon a Time in America’nın 
soundtrack’inin listesini ilginize sunuyorum. 
Ben yazıyı hazırlarken hemen hemen 
hepsini baştan dinledim, tahmin edersiniz ki 
İnternet’te var.

Once Upon a Time in America
(Special Edition) Ennio Morricone, 1999
1.  Once Upon A Time In America
2. Poverty
3. Deborah’s Theme
4. Childhood Memories
5. Amapola
6. Friends
7. Prohibition Dirge
8. Cockeye’s Song
9. Amapola Part II
10. Chilhood Poverty
11. Photographic Memories
12. Friends
13. Friendship & Love
14. Speakeasy
15. Deborah’s Theme - Amapola
16. Suite (from Once Upon A Time In America)
17. Poverty (Temp Version)
18. Unused Theme
19. Unused Theme (Version II)

Bitirmeden Moody Blues’un Nights in 
White Satin’yle bizi hüzne çağırdıkları 
sahneye gidiyoruz. Sıradan bir üzüntüyü 
en derinden hissettiren tabii ki müziğin 
etkisiydi. 
Aylin’in, sevdiği adam Soner’den 
evlenme teklifi beklerken bambaşka bir 
teklifle karşılaştığı ve akabinde büyük 
tramva yaşadığı sahneye dip/fon olan, 
yani beyaz çarşaflara dolandığı gece. 
Belki bir yerlerden bulup dinlersiniz, 
sözler burada.

Nights in White Satin, Moody Blues

Nights  in  white  sat in , 
Ne ver reaching the  end, 
Let ters  Ive  wr i t ten , 
Ne ver meaning to  send

Beauty  Id  a lways  missed 
With  these  e yes  before , 
Just  what  the  truth  i s 
I  cant  say  anymore

Cause  I  love  you , 
Yes ,  I  love  you , 
Oh,  how,  I  love  you

Gazing at  people , 
Some hand in  hand, 
Just  what  Im going thru 
The y can understand

Some try  to  te l l  me 
Thoughts  the y  cannot  defend, 
Just  what  you want  to  be 
You wi l l  be  in  the  end, 

And I  love  you , 
Yes ,  I  love  you , 
Oh,  how,  I  love  you
Oh,  how,  I  love  you
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