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A	  DEEP	  APPROACH®	  TO	  TURKISH	  
SUGGESTION	  CARD	  FOR	  SELF-‐DIRECTED	  LEARNING	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
CARD	  NUMBER:	  8	  
THEME:	  TURKISH	  CINEMA/	  TÜRK	  SİNEMASI-‐YEŞİLÇAM	  
LEVEL:	  Intermediate	  
EDUCATIVE	  PROJECTS:	  	  
Project	  1:	  Research	  on	  Turkish	  film	  genres	  
Project	  2:	  Dubbing	  a	  movie	  clip	  
	  
Module	  developed	  by	  Celile	  Ökten	  
	  
LANGUAGE	  STANDARDS	  BEING	  DEVELOPED:	  (See	  
ACTFL	  5Cs	  Standards):	  
Communication	  (1.3):	  Present	  information	  about	  
Turkish	  cinema	  and	  theatre.	  Become	  familiar	  with	  
a	  variety	  of	  film	  genres	  and	  characters.	  
Cultures	  (2.2):	  Demonstrate	  an	  understanding	  of	  
mutual	  products	  of	  Yeşilçam	  and	  Hollywood	  and	  
reflect	  on	  visual	  perspectives	  of	  both	  Turkish	  and	  
United	  States	  cultures.	  
	  

	  
Connections	  (3.2):	  Acquire	  information	  and	  
recognize	  the	  adaptations	  of	  movie	  star	  roles,	  
movie-‐making	  techniques,	  genres	  that	  are	  only	  
available	  through	  Turkish	  language	  and	  cultures.	  
Comparisons	  (4.2):	  Demonstrate	  an	  
understanding	  of	  the	  changing	  images	  of	  society	  
as	  reflected	  in	  screenplays	  and	  compare	  these	  to	  
the	  changes	  observed	  in	  your	  own	  society.	  
Communities	  (5.2):	  Show	  evidence	  of	  becoming	  a	  
lifelong	  learner	  by	  adapting	  English	  language	  and	  
its	  culture	  via	  visual	  arts	  in	  terms	  of	  Turkish	  taste,	  
humor	  and	  aesthetics.	  

MIND	  MAP	  	  
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MATERIALS	  USED	  IN	  THE	  MODULE	  
Main	  videos:	  Bir	  Hayal	  Kahramanı	  (Bülent	  Oran),	  Necdet	  Mahfi	  Ayral,	  Dublaj	  Tarihi	  	  	  
Additional	  videos:	  Perdeler	  
Text:	  Transcriptions	  of	  the	  movie	  clips.	  
	  
1)	   BAĞLAM/CONTEXT	  	  
In	  this	  module,	  the	  history	  of	  Turkish	  cinema	  is	  
explored	  using	  readings	  and	  audio-‐visual	  
materials.	  While	  observing	  the	  development	  of	  
Turkish	  cinema,	  you	  may	  notice	  the	  effects	  
theatre	  techniques	  had	  on	  the	  first	  Turkish	  films.	  
You	  will	  then	  be	  able	  to	  compare	  the	  changes	  that	  
occurred	  during	  subsequent	  years,	  notably	  in	  the	  
realm	  of	  costumes,	  setting,	  location,	  and	  
actors/actresses.	  Turkish	  cinema	  emerges	  from	  
the	  shadows	  of	  Turkish	  theatre	  and	  gains	  a	  unique	  
place	  in	  Turkish	  culture.	  Connections	  can	  be	  seen	  
between	  Turkish	  and	  U.S.	  cinema	  in	  such	  movie	  
stars	  as	  Laurel	  and	  Hardy	  and	  Charlie	  Chaplin.	  	  
Comparing	  the	  styles	  of	  Turkish	  movies	  with	  U.S.	  

movies	  can	  help	  you	  reflect	  on	  Turkish	  film	  
themes.	  Movies	  are	  also	  seen	  as	  historical	  displays	  
of	  the	  social	  profile	  of	  various	  time	  periods.	  The	  
dubbing	  actors/actresses	  who	  revitalize	  the	  
characters,	  are	  the	  invisible	  heroes/heroines	  of	  
movies,	  and	  the	  dubbing	  documentary	  offers	  
another	  perspective	  of	  the	  history	  of	  Turkish	  
cinema.	  
	  
MEKAN	  VE	  ZAMAN/SPACE	  AND	  TIME	  
The	  screenplays	  discussed	  take	  place	  in	  the	  
Ottoman	  Empire,	  the	  Turkish	  Republic,	  and	  the	  
USA,	  spanning	  from	  the	  last	  decade	  of	  the	  
Ottoman	  Empire,	  through	  the	  foundations	  of	  the	  
Turkish	  Republic	  until	  today.	  

	  
	  
	  
2)	   TEMATİK	  PROJELER/THEMATIC	  PROJECTS	  
Two	  projects	  are	  suggested	  for	  this	  module.	  There	  is	  enough	  material	  for	  one	  week,	  but	  the	  projects	  
could	  also	  be	  done	  over	  two	  weeks.	  	  
	  
In	  Project	  1,	  Film	  türlerinin	  araştırılması	  -‐	  Research	  on	  film	  genres,	  you	  will	  choose	  your	  favorite	  movie	  
genre	  (romance,	  horror,	  adventure,	  etc.),	  and	  then	  research	  when	  this	  genre	  arose	  or	  when	  it	  became	  
popular.	  You	  should	  also	  note	  the	  type	  of	  
society	  that	  existed	  at	  the	  time	  the	  movie	  
was	  made.	  You	  could	  also	  investigate	  what	  
kind	  of	  relationships	  exists	  between	  the	  time	  
period	  and	  the	  popularity	  of	  the	  genre,	  or	  
what	  are	  the	  characteristics	  of	  those	  types	  of	  
movies	  (e.g.,	  music,	  setting,	  actors/actresses,	  
screenplays,	  etc.).	  
	  
Project	  2,	  Bir	  filmin	  seslendirmesi	  -‐	  Dubbing	  a	  
movie	  clip,	  encourages	  you	  to	  dub	  one	  of	  the	  
Turkish	  movies	  you	  prefer.	  Besides	  the	  role-‐
play	  activity,	  you	  can	  dub	  the	  movie	  
characters,	  paying	  close	  attention	  to	  
intonations,	  exclamations,	  and	  articulations.	  
If	  you	  present	  it	  to	  your	  peers,	  you	  could	  choose	  to	  be	  visible	  (as	  actor/actress)	  or	  to	  only	  use	  your	  voice	  
for	  the	  dubbing.	  	  
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PROJECT	  1:	  FİLM	  TÜRLERİNİN	  ARAŞTıRıLMASı	  -‐	  RESEARCH	  ON	  TURKISH	  FILM	  GENRES	  

	  
TABLE	  1	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  

	  
Doing	  Research	  On	  Film	  Genres	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  

Read	  about	  Turkish	  
cinema	  and	  watch	  a	  
movie	  of	  the	  genre	  you	  
chose.	  	  
	  
Compare	  
characteristics	  of	  your	  
favorite	  film	  genre	  in	  
the	  early	  Turkish	  
cinema,	  the	  early	  
Hollywood	  cinema,	  and	  
in	  other	  cinemas	  you	  
know.	  For	  example,	  if	  
you	  choose	  comedy	  as	  
your	  favorite	  film	  
genre,	  you	  can	  use	  
Charlie	  Chaplin	  or	  
Laurel	  and	  Hardy	  as	  
historical	  movie	  
characters	  and	  look	  for	  
the	  Turkish	  version	  of	  
Charlie	  Chaplin	  and	  
Laurel	  &	  Hardy.	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  

	  
Predicate:	  Subject-‐
predicate	  agreement,	  
transitivity	  (direct	  
object),	  intransitivity	  
(indirect	  object),	  
complements	  
(prepositional	  
complement	  ile-‐için-‐
gibi,	  adverbials).	  
	  
	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
Take	  notes	  about	  the	  
movie	  clips	  you	  watch	  
and	  write	  summaries	  of	  
your	  readings.	  	  
	  
Present	  your	  notes	  to	  
your	  peers.	  	  
	  
Write	  a	  descriptive	  text	  
about	  the	  movie	  genre	  
you	  like.	  Explain	  why	  
you	  chose	  that	  genre	  
and	  give	  a	  summary	  of	  
the	  movie	  that	  
introduces	  the	  genre.	  
Include	  socio-‐cultural	  
characteristics	  of	  the	  
movie	  and	  its	  period.	  
Criticize	  the	  film	  genre.	  
Show	  the	  similarities	  
and	  differences	  
between	  Turkish	  cinema	  
(Yeşilçam)	  and	  
Hollywood.	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Discuss	  film	  genres	  and	  
your	  notes	  with	  your	  
peers.	  	  
	  
Then	  talk	  about	  your	  
favorite	  genre	  and	  its	  
characteristics,	  as	  well	  
as	  why	  you	  like	  it.	  After	  
watching	  the	  movie	  
clips	  and	  reading	  the	  
texts,	  give	  the	  old	  and	  
new	  versions	  of	  your	  
favourite	  genre	  
(romance,	  horror,	  
tragedy,	  action…)	  
	  Considering	  cinema	  as	  
a	  form	  of	  visual	  art,	  
discuss	  your	  
observations	  regarding	  
aesthetic	  differences	  
that	  vary	  from	  society	  
to	  society,	  or	  the	  
similarities	  depending	  
on	  global	  trends	  
worldwide.	  

 

	  
	  

	  
OPERATIONS:	  Check	  verb	  
agreement;	  compare/contrast;	  
categorize	  and	  classify;	  analyze.	  

THEMES:	  
Genres	  in	  
Turkish	  cinema	  
	  

ACTION:	  
Investigate	  
Turkish	  film	  
genres.	  
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ÖNERİLER/GUIDELINES	  
A.	  Neler	  yapacağım?	  
1. Sevdiğiniz	  bir	  film	  türünü	  araştırınız.	  	  

Özelliklerini	  ve	  tarihi	  geçmişini	  belirleyiniz.	  
2. Seçtiğiniz	  türün	  hangi	  dönemlerde	  yoğunluk	  

kazandığına	  ve	  rağbet	  gördüğüne	  dikkat	  
ediniz.	  

3. Bu	  türün	  örneği	  olan	  bir	  film	  seyredip	  notlar	  
alınız.	  

4. Filmi	  seyrederken	  Hollywood	  ve	  bildiğiniz	  
diğer	  dünya	  sinemalarindaki	  aynı	  türden	  
örnekleri	  ile	  benzerlikleri	  veya	  farklılıkları	  
üzerine	  düşününüz.	  

5. Seçtiğiniz	  türün	  Türk	  Sineması’nda	  örnekleri	  
olup	  olmadığına	  bakınız.	  

	  
A.	  What	  am	  I	  going	  to	  do?	  
1. Research	  your	  favorite	  film	  genre.	  Determine	  

its	  characteristics	  and	  historical	  background.	  
2. Take	  into	  consideration	  when	  your	  favorite	  

film	  genre	  became	  popular.	  
3. Watch	  an	  example	  movie	  that	  falls	  in	  this	  

genre	  and	  take	  notes	  on	  it.	  
4. While	  watching	  the	  movie,	  reflect	  on	  the	  

common	  generic	  characteristics	  between	  
Hollywood	  movies	  and	  the	  world	  cinema.	  

5. Look	  at	  Turkish	  examples	  of	  the	  genre	  you	  
chose.	  	  	  

	   	  	  	  	  
B.	  Nasıl	  yazacağım?	  
1. Neden	  bu	  türü	  seçtiğiniz	  ve	  bu	  türün	  film	  

yapımındaki	  sanatsal-‐kültürel	  etkileri	  üzerinde	  
durunuz.	  

2. Araştırdığınız	  film	  türü	  ile	  ilgili	  bilgi	  veriniz	  ve	  
bu	  türe	  ait	  seyrettiğiniz	  filmin	  özelliklerini	  
veriniz.	  

3. Küreselleşen	  sinema	  endüstrisi	  açısından	  
seçtiğiniz	  filmi	  değerlendiriniz.	  Filmde	  size	  
değişik	  gelen	  sanat	  anlayışlarını	  ve	  dünya	  
görüşlerini	  belirleyiniz.	  

4. Araştırmanızı	  Türk	  Sineması	  ile	  karşılaştırarak	  
benzerlikler	  veya	  farklılıklar	  üzerinde	  durunuz.	  
	  	  

	  
	  

B.	  What	  am	  I	  going	  to	  write?	  
1.	   Why	  did	  you	  choose	  this	  genre?	  Emphasize	  its	  

artistic	  and	  cultural	  impact	  on	  making	  movies.	  
2.	   Give	  information	  about	  the	  film	  genre	  you	  

look	  for,	  and	  give	  the	  characteristics	  of	  the	  
movie	  you	  watched.	  

3.	   Analyze	  the	  movie	  in	  terms	  of	  its	  role	  in	  
Hollywood	  cinema	  industry.	  State	  the	  artistic	  
perceptions	  and	  worldviews	  of	  the	  movie	  that	  
you	  found	  interesting.	  

4.	   Compare	  your	  research	  with	  Turkish	  cinema,	  
and	  emphasize	  the	  similarities	  and	  differences	  
between	  Turkish	  cinema	  and	  Hollywood.

MATERIALS	  for	  Project	  1:	  
First	  video:	  Bir	  Hayal	  Kahramanı	  (Bülent	  
Oran):	  Here	  you	  will	  watch	  the	  life	  story	  of	  
Bülent	  Oran.	  Aside	  from	  his	  life	  and	  
contributions	  to	  the	  Turkish	  cinema,	  
Yeşilçam,	  you	  will	  witness	  the	  history	  of	  
Turkish	  cinema	  and	  how	  Turkish	  film	  
genres,	  settings,	  characters,	  perceptions	  of	  
time	  and	  space,	  and	  narratives	  have	  
changed	  over	  time	  and	  adapted	  to	  today's	  
tastes.	  The	  social	  issues	  of	  Turkish	  society	  
overlapped	  with	  the	  movie	  themes.	  Foreign	  
film	  adaptations	  were	  done	  within	  the	  
framework	  of	  culture,	  not	  only	  as	  part	  of	  a	  
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thematic	  but	  also	  from	  a	  discursive	  point	  of	  view.	  	  You	  will	  meet	  the	  retired	  movie	  actors	  and	  actresses	  
who	  participated	  in	  his	  scenarios,	  and	  appreciate	  his	  works	  as	  contribution	  to	  their	  careers	  (Video	  
transcription	  follows	  below).	  
	  
Bülent	  Oran	  (1924-‐2004):	  Türk	  sinemasının	  senaryo	  rekortmeni	  olarak	  anılan	  sinema	  sanatçısı	  Bülent	  
Oran,	  1950	  yılında	  sinemaya	  başlamıştır1.	  60’ı	  aşkın	  filmde	  rol	  aldıktan	  sonra	  çalışmalarını	  senaryo	  
yazarlığı	  üzerine	  yoğunlaştırmıştır.	  700’ü	  aşkın	  senaryoya	  imza	  atmış;	  hâlâ	  daha	  sevilerek	  seyredilen	  
filmlere	  hayat	  vermiştir2.	  
İstanbul’da	  Osmanlı	  kökenli	  bir	  ailenin	  oğlu	  olarak	  dünyaya	  gelen	  Oran,	  Hukuk	  Fakültesine	  başlar.	  
Üniversitede	  okurken	  bez	  fabrikasında	  da	  işçilik	  yapar	  ve	  bir	  gecekonduda	  yaşar.	  Düşük	  gelir	  seviyesi	  
olan	  insanlarla	  kendini	  özdeşleştirir,	  onların	  bakış	  açısıyla	  dünyaya	  yaklaşmaya	  çalışır.	  Bu	  yaşam	  tarzı	  
onun	  sanatında	  ve	  senaryolarında	  etkili	  olur.	  Senaryolarında	  kullandığı	  hikayeler	  ve	  replikler	  Yeşilçamın	  
klişeleri	  arasına	  girer.	  Senaryosunu	  yazdığı	  başlıca	  filmler	  şunlardır:	  Zilli	  Zarife,	  Mahalleye	  Gelen	  Gelin,	  
Kader	  Kapıyı	  Çaldı,	  Sevenler	  Ölmez,	  Söz	  Müdafaanın,	  Kahpe,	  Sen	  Alınyazımsın3	  .	  
	  
Bülent	  Oran,	  who	  wrote	  a	  record	  number	  of	  screenplays	  in	  Turkish	  cinema,	  began	  his	  career	  in	  cinema	  in	  
19504.	  After	  acting	  in	  more	  than	  60	  movies,	  he	  focused	  on	  script	  writing.	  He	  wrote	  more	  than	  700	  
screenplays,	  and	  the	  scripts	  he	  wrote	  to	  this	  day	  continue	  to	  captivate	  audiences5.	  	  
	  
Oran,	  who	  was	  born	  to	  an	  Ottoman	  family	  in	  Istanbul,	  started	  to	  studylaw.	  While	  studying	  at	  the	  
university,	  he	  worked	  as	  a	  laborer	  in	  a	  cloth	  factory	  and	  lived	  in	  a	  slum.	  He	  empathized	  with	  people	  from	  
lower	  socio-‐economic	  backgrounds	  and	  tried	  to	  see	  the	  world	  from	  their	  perspective.	  This	  lifestyle	  has	  
affected	  his	  artistic	  perception	  and	  script	  writing.	  The	  stories	  and	  the	  lines	  in	  his	  screenplays	  have	  
become	  archetypes	  of	  Yeşilçam,	  Turkish	  cinema.	  His	  most	  famous	  screenplays	  include	  Zilli	  Zarife,	  
Mahalleye	  Gelen	  Gelin,	  Kader	  Kapıyı	  Çaldı,	  Sevenler	  Ölmez,	  Söz	  Müdafaanın,	  Kahpe,	  Sen	  Alınyazımsın6.	  
	  
Second	  video	  "Necdet	  Mahfi	  Ayral":	  Through	  the	  life	  story	  of	  Necdi	  Mahfi	  Ayral,	  we	  explore	  the	  history	  
of	  Turkish	  cinema	  that	  spread	  from	  stage	  to	  screen.	  He	  introduces	  us	  to	  Turkish	  theatre	  tradition	  with	  its	  
great	  actors	  and	  actresses	  and	  how	  they	  devote	  themselves	  to	  performing	  arts.	  Most	  of	  the	  plays,	  and	  
later	  movies,	  were	  adapted	  to	  the	  Turkish	  context	  and	  performed	  by	  stage	  actors/actresses	  at	  first.	  
Stage	  acting	  entails	  many	  responsibilities,	  not	  only	  rehearsals,	  but	  also	  stage	  assistantships,	  prompting,	  
master-‐apprentice	  instruction,	  improvisation,	  etc.	  The	  key	  to	  success	  is	  to	  continue	  acting,	  no	  matter	  the	  
role,	  since	  playing	  a	  role	  means	  that	  you	  perform	  all	  your	  artistic	  skills.	  (Video	  transcription	  follows	  
below).

                                                
1 http://www.wikipedia.org/wiki/Bulent_Oran	  
2 http://www.harbiden.gen.tr/biyografi/Bulent_Oran.html	  
3http://www.kenthaber.com/marmara/istanbul/Kimdir/iz-‐birakan/bulent-‐oran 
4 http://www.wikipedia.org/wiki/Bulent_Oran 
5http://www.harbiden.gen.tr/biyografi/Bulent_Oran.html 
6http://www.kenthaber.com/marmara/istanbul/	  	  
Kimdir/iz-‐birakan/bulent-‐oran 
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Transcription	  of	  the	  first	  video	  clip:	  "Bir	  Hayal	  
Kahramani:	  Bülent	  Oran"	  
An	  old	  Turkish	  movie	  
Zeynep:-‐	  Sana	  geldim	  Göksel;	  ne	  olursun	  beni	  
affet?	  Sensiz	  yapamam.	  Evimi,	  babamı	  her	  şeyi	  
bıraktım	  geldim	  sana.	  Seni	  olduğun	  gibi	  kabul	  
etmeye	  razıyım.	  	  İftihar	  ediyorum	  seninle.	  Ne	  olur	  
cevap	  ver	  bana;	  affettiğini	  söyle!	  
Göksel:-‐	  Seni	  affetmek	  kolay	  olmayacak	  Zeynep!	  	  
Zeynep:-‐	  Seni	  Seviyorum	  Göksel!	  Ben	  ne	  hata	  
ettiysem	  seni	  sevmekten	  oldu	  hepsi!	  Beni	  affet!	  
	  
Göksel	  Arsoy	  (A	  classic	  Turkish	  actor)	  
Göksel:-‐	  Sevgili	  Bülent	  Oran,	  Bakırköy’den	  
ağabeyimiz.	  Şu	  anda	  bir	  nostalji	  yaşıyorum.	  Yıllar	  
evvel	  Bakırköy’de	  oturduğumuz	  evin	  köşesinde	  
akşamüstleri	  Gregory	  Peck’e	  benzeyen	  ince,	  uzun	  
boylu,	  çok	  yakışıklı	  bir	  insan	  belli	  bir	  saatte	  hep	  kız	  
arkadaşıyla	  buluşurdu.	  Biz	  de	  onu	  hayranlıkla	  
seyrederdik.	  Çok	  yönlü	  bir	  insan.	  Tabii	  Bakırköy	  
deyince	  biliyorsunuz	  ki	  Yeşilçam’ın	  yarısından	  
fazlası	  Bakırköy’den	  yetişmiştir.	  Bakırköy	  çok	  
önemli	  bir	  yer.	  Sevgili	  Bülent	  Oran’ın	  yazmış	  
olduğu	  çok	  senaryoda	  ben	  en	  güzel	  filmlerimi	  
oynadım.	  Onların	  hepsi	  benim	  için	  çok	  büyük	  bir	  
hâtıra.	  Bülent	  Oran’la	  daima	  aramızda	  sevgi	  ve	  
saygı	  dolu	  bir	  nitelik	  olmuştur.	  
	  
An	  old	  Turkish	  movie	  clip	  played	  by	  Bülent	  Oran	  
B.O:-‐Arabamla	  götüreyim	  sizi.	  
Lady:-‐Zahmet	  olmaz	  mı?	  
B.O:	  Olsa	  teklif	  etmem.	  Cadillac	  falan	  değil	  ama	  
işimi	  görüyor.	  
Lady:-‐	  Ahha….	  
B.O:-‐Müzikten	  sonra	  hayatta	  en	  sevdiğim	  varlıktır.	  
Arkadaşlar	  buna	  döküntü	  derler.	  	  
	  
Bülent	  Oran:	  
-‐Bizim	  dönemimizde	  sinema	  bambaşkaydı.	  Yani	  
şimdiki	  gibi	  değil,	  sinema	  o	  dönemin	  tek	  yaşam	  
biçimiydi.	  En	  rakipsiz	  eğlence	  kaynağıydı	  ve	  
insanların	  çoğu	  sinemaya	  tutkun	  bir	  
durumdaydılar.	  Tabii	  biz	  çocuk	  olarak	  daha	  da	  
tutkunduk.	  Annemiz,	  babamız	  günde	  bir	  film	  
seyrederse	  biz	  üç	  film,	  beş	  film	  seyrediyorduk;	  
böylelikle	  sinema	  bizim	  kanımıza	  işlemişti.	  
Oyunlarımızın	  çoğunu	  gördüğünüz	  filmlerden,	  
bunları	  taklit	  ederek	  ayarlıyorduk.	  Filmlerdeki	  bazı	  

sahnelerin	  aynını,	  gidiyorduk,	  ya	  deniz	  kenarında	  
yahut	  da	  arsalarda	  oynuyorduk.	  Böylelikle	  
sinemayla	  bir	  iç	  içe	  yaşamımız	  oluyordu.	  Artı	  
aramızda	  sinemaya	  oyunun	  dışında	  ötesinde	  
meraklı	  olanlar	  vardı.	  Mesela	  Sırrı	  Gültekin,	  benim	  
mahalle	  arkadaşımdır;	  en	  eski	  arkadaşımdır.	  Bu,	  
tutturdu	  ben	  gazetede	  ilân	  gördüm.	  Halil	  Kâmil	  
Stüdyosu	  artist	  alacakmış;	  sinema	  oyuncusu;	  biz	  
gidelim	  oraya	  dedi.	  Ben	  de	  pekâla	  dedim.	  Biz	  
Bakırköy’de	  oturuyoruz.	  Halil	  Kâmil	  stüdyosu,	  
şimdiki	  Şişli	  Camii’nin	  hemen	  yanında.	  O	  zaman	  
tren	  parası	  ikiye	  bölünüyor;	  Yedikule’ye	  kadar	  
bilmem	  10	  kuruşsa,	  Yedikule’den	  Sirkeci’ye	  20	  
kuruş.	  Biz	  Yedikule’ye	  kadar	  birer	  bilet	  aldık.	  
Yedikule’den	  Şişli’ye	  yürüdük.	  Halil	  Kâmil	  
Stüdyosu’nun	  oraya	  geldik.	  Çok	  sıkılgan	  bir	  yapım	  
vardı.	  Ben	  dedim,	  vazgeçtim;	  girmiyorum.	  Sırrı,	  
“Sen	  boş	  ver”dedi,	  “ver	  fotoğrafları.	  İki	  tane	  böyle	  
vesikalık	  fotoğraf	  vardı.	  Onları	  verdim	  Sırrı’ya;	  girdi	  
içeri,	  kaydertti	  beni.	  Tamam	  bizi	  çağıracaklar;	  
kimse	  çağırmadı	  tabii.	  Fakat	  o	  ileride	  şehir	  
tiyatrosuna	  girdi.	  Orada	  o	  zaman	  Türk	  sinemasına	  
egemen	  olanlar,	  şehir	  tiyatrosu	  oyuncularıydı.	  
Orada	  filmlerde	  asistanlık	  ederken	  filan	  bizi	  ite	  
kaka	  sinemaya	  soktu.	  Yani	  sinemaya	  girişimiz	  de	  
oradan	  oldu.	  Önce	  tabii	  girince	  buyurun	  bay,	  
beyefendi	  demiyorlar.	  Kötü	  adam	  rollerine	  ben	  
çıkmaya	  başladım.	  Sonra	  Ant	  filmin	  sahibi,	  Turgut	  
Demirağ,	  rahmetli,	  yahu	  bu	  adamdan	  kötü	  adam	  
olmaz	  diye	  aldı	  beni,	  iyi	  adam	  rolleri,	  jön	  rolleri	  
vermeye	  başladı.	  Ondan	  sonra	  bir	  süre	  jön	  
rollerine	  çıktım.	  Daha	  sonradan	  da	  biraz	  
kilolandım,	  fiziğimi	  kaybedince	  yalnız	  senaryo	  
yazmakta	  kaldım	  ve	  elli	  yıldır	  senaryo	  yazıyorum.	  	  	  
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Türkan	  Şoray:	  
Adı	  efsanelemiş	  yıldız,	  Türkan	  Şoray!	  	  
T.Ş:-‐Sevgili	  Bülent	  Oran’ın	  yazdığı	  birçok	  
senaryodaki	  karakterleri	  oynama	  fırsatım	  oldu,	  
şansım	  oldu.	  Bunlar	  o	  kadar	  sıcak,	  o	  kadar	  cana	  
yakın	  karakterlerdi	  ki	  seyirci	  çok	  sevdi.	  Bu	  
karakterlerde	  samimiyet	  vardı;	  içtenlik	  vardı.	  Ben,	  
Bülent	  Oran’ı	  ve	  diğer	  birçok	  senaristleri	  Türk	  
sinemasının	  görünmez	  kahramanları	  olarak	  
görüyorum.	  Onlar	  esas	  yaratıcı	  onlar.	  O	  eseri	  
meydana	  getiriyorlar;	  yaratıyorlar;	  o	  hikâyeyi	  
yaratıyorlar;	  o	  karakteri	  yaratıyorlar	  ve	  seyirci	  
onlarla,	  o	  sıcak	  karakterlerle	  özdeşleşiyor.	  Onları	  
seviyor	  ve	  bunlar	  bizim	  tabii	  büyük	  bir	  şansımız	  
oluyor	  bizim	  için.	  Onun	  için	  çok	  takdir	  ediyorum.	  
Bugünkü	  sinema	  kariyerimde	  sevgili	  Bülent	  
Oran’ın	  çok	  büyük	  etkisi	  vardır.	  	  Gecikmiş	  
teşekkürlerimi	  sunuyorum	  kendisine.	  O	  güzel	  
yüreğine,	  o	  güzel	  beynine,	  tekrar	  kutluyorum	  
bugüne	  kadar	  yazdığı	  güzel	  eserler	  için.	  Seni	  çok	  
seviyorum	  sevgili	  Bülent	  Oran.	  
	  
	  
Video	  clip:	  Hülya	  Koçyiğit	  
Ceylan:-‐Korkma	  sen	  baba!	  Ben	  çıkarım	  balığa,	  
onlar	  döner	  alığa!	  Motörlerine	  benzin	  yerine	  
kezzap	  doldurttum.	  N’aber?	  	  
Balıkçı:	  -‐Ceylan,	  pazar	  yerinde	  şarkıya	  bir	  başladı	  
mı	  herkesi	  büyüler.	  	  	  
Ceylan(singing):-‐Sana	  karşı	  hislerim	  birden	  değişti.	  
Artık	  geri	  dönemem,	  iş	  işten	  geçti.	  Sana	  karşı	  
hislerim	  birden	  değişti.	  Artık	  geri	  dönemem,	  iş	  
işten	  geçti.	  	  
	  
Hülya	  Koçyiğit:-‐	  Türk	  sineması	  deyince,	  Yeşilçam	  
deyince	  akla	  gelen	  ilk	  isimlerden	  biri,	  Bülent	  Oran.	  
Bülent	  Oran,	  önce	  çok	  yakışıklı	  bir	  jön	  Türk	  
sinemasında.	  Gerçekten	  döneminin	  en	  değerli	  
aktörlerinden	  biri.	  	  Ama	  o,	  bugün	  yazdığı	  
senaryolarla	  daha	  çok	  anılıyor.	  Çünkü	  bir	  senarist	  
olarak	  Türk	  sinemasına	  verdiği	  emek	  çok	  daha	  
fazla.	  Ben	  şahsen	  onun	  yazdığı	  nice	  senaryolarda	  
bugüne	  kadar	  nice	  karakterleri	  canlandırdım.	  
	  
Bülent	  Oran:	  
-‐Valla	  senaryoların	  kaynağı	  hayat.	  Benim	  yaşamım	  
çok	  karmaşa	  içinde	  geçti.	  Değişik	  yerlerde,	  değişik	  
ortamlarda,	  değişik	  kişilikler	  arasında	  geçti.	  Yani	  

Bakırköy’de	  iyi	  bir	  ailenin	  çocuğuydum.	  Yani	  biraz	  
sıra	  üstü;	  ondan	  sonra	  evden	  kaçtım.	  Bakırköy	  bez	  
fabrikasında	  saati	  on	  iki	  kuruş	  saat	  ücretinden	  
hamal	  kadrosundan	  fabrikaya	  girdim.	  O	  zaman	  
gerçek	  gecekondularda	  yaşadım.	  Yani	  her	  türlü	  
insanla,	  her	  tür,	  toplumun	  her	  kesimindeki	  
kişiliklerle	  beraber	  yaşamım	  olduğu	  için	  anılarım	  
da	  çok	  değişik	  ve	  zengin	  oldu.	  Bütün	  bunlar,	  
senaryolarımda	  bana	  kolaylıklar	  getirdi.	  
	  
A	  clip:	  
Selda	  Alkor:-‐Ne	  tuhaf	  değil	  mi?	  Artık	  
korkmuyorum	  senden.	  	  
Fikret	  Hakan:-‐Niye	  korkacakmışsın	  ki?	  
Selda	  Alkor:-‐Polissin.	  Çok	  korkarım	  ben	  polisten.	  	  
	  
Selda	  Alkor:	  
-‐Bülent	  Oran,	  Türk	  sineması	  için	  çok	  önemli	  bir	  
isim.	  Bülent	  Oran	  sadece	  bir	  aktör	  değil,	  sadece	  bir	  
senarist	  değil,	  aynı	  zamanda	  bir	  hoca.	  Dolayısıyla	  o	  
gençlik	  döneminde	  başlayan	  sinema	  aşkıyla	  önce	  
filmlerimizin	  vazgeçilmez	  jönü	  olmuş;	  daha	  
sonraları	  seneler	  ilerledikçe	  o	  güzelleşen,	  o	  farklı	  
çizgiler	  oluşan	  yüzüyle	  karakter	  rollerinde	  rol	  
almış;	  daha	  sonra	  eğitim	  konusunda	  da	  
sinemamıza	  hizmet	  vermiştir.	  
	  
A	  clip:	  
Köylü	  delikanlı:-‐Kız	  çerçeven	  niye	  bozuk?	  Öyle	  
hindi	  gibi	  kabaracağına	  sırıtsana	  biraz.	  Aslanlar	  gibi	  
sevgilin	  geliyor	  da	  sen	  halâ	  surat	  asıyorsun.	  
Köylü	  kızı:-‐Aslana	  bak!	  Tüyü	  dökülmüş	  Mart	  kedisi	  
sende!	  
Köylü	  delikanlı:-‐Senin	  gibi	  kibar	  bir	  kız	  böyle	  
konuşur	  mu?	  
Köylü	  kızı:-‐Benim	  gibi	  kibar	  bir	  kız	  bu	  kadar	  
bekletilir	  mi?	  
Köylü	  delikanlı:-‐Beni	  affet	  sevgilim!	  
Köylü	  kız:-‐Bırak	  diyorum	  bırak!	  	  	  
Köylü	  delikanlı:-‐Yapma	  kız,	  dur	  
Köylü	  kız:-‐Bırak	  diyorum	  bırak!	  	  	  
Köylü	  delikanlı:-‐Oyyy	  
Köylü	  kız:-‐Bu	  kadar	  bekletmeye	  utanmıyorsun	  
değil	  mi?	  
Köylü	  delikanlı:-‐Sorma	  başıma	  neler	  geldi!	  Az	  
kalsın	  sevgili	  Abduş’unu	  kaybediyordun.	  Kimyalı	  
bir	  hokkabazlık	  tecrübesi	  yaparken	  atomlar	  birden	  
infilak	  etti.	  Kendimi	  bahçede	  buldum.	  	  
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Köylü	  Kız:-‐Bahçede	  bulacağına,	  cehennemde	  
bulsaydın,	  ben	  de	  senden	  kurtulurdum.	  
Köylü	  delikanlı:-‐Şimdi	  böyle	  olduk,	  demek.	  Ama	  
ben	  seni	  o	  kadar	  çok	  seviyorum	  ki	  memnun	  olman	  
için	  kendimi	  boğabilirim.	  
	  
	  
Bülent	  Oran:	  
-‐Aa	  şimdi	  ben	  çok	  yazıyordum.	  Yani	  çok	  yazmak	  
zannedildiği	  kadar	  zor	  bir	  olay	  değil,	  biraz	  zamanı	  
iyi	  kullanmak.	  Sabahleyin	  saat	  altıda	  kalkıyordum.	  
Altı	  buçukta	  kahvede	  oluyordum.	  Kahvede	  ben	  
gelmeden	  sırf	  dem,	  özel	  çay	  hazırlıyorlardı.	  Onları	  
içiyorum;	  bir	  onbeş	  dakika	  gazete	  mazete	  
bakıyorum.	  Ondan	  sonra	  çalışmaya	  başlıyorum.	  
Saat	  onbire	  kadar.	  Onbir	  de	  Beyoğlu’nda	  kiralık	  bir	  
yerim	  vardı	  kiralık.	  Halâ	  var	  o,	  ellibeş	  yıldır	  da	  orayı	  
tutmaktayım.	  Ondan	  sonra	  oraya	  gidiyorum,	  bir	  
duş	  yapıyorum,	  biraz	  bir	  şey	  yiyip	  bir	  saat	  
yatıyorum.	  Sonra	  tekrar	  kahveye	  gidip	  yeni	  bir	  
senaryo,	  günde	  iç	  içe	  iki,	  üç	  senaryo	  yazıyordum.	  
Fakat	  bütün	  bunları	  yaparken	  ya	  böylelikle	  zaman	  
iyi	  ayarlanmış	  oluyor.	  Bir	  güne	  üç	  gün	  sığdırmış	  
oluyorsun,	  sağlam	  kafa,	  ya	  öğleden	  sonra	  
tamamen	  dinlenmişim;	  bir	  de	  duş	  yapıyordum,	  
sapasağlam	  tekrar	  oturuyordum.	  Kaslarımı	  
yormamaya	  dikkat	  ettim.	  O	  vakitte	  daha	  
ayrıntılara	  girdim.	  Ayrıntılar	  şu,	  meselâ,	  sayfayı	  
boydan	  böyle	  yazmıyorum.	  Şu	  kadar	  yer,	  böyle	  
böyle	  yaptığım	  zaman	  buradaki	  kaslar	  bu	  kadar	  
hareket	  ediyordu.	  Kalemi	  fazla	  sıkıp	  buradaki	  

kasları	  yormamak	  için	  kaleme	  pamuk	  sarıyordum;	  
yumuşak	  biçimde,	  bütün	  en	  ufak	  kol	  hareketine,	  
kas	  hareketine	  kadar	  hesaplıyordum.	  	  
	  
Yavuz	  Turgul-‐Yönetmen:	  
-‐Yeşilçam’ın,	  Yeşilçam	  olduğu	  dönemin	  yazarı,	  o	  
dönemin	  mizahçısı.	  Ve	  gerçek	  anlamda	  benim	  
hissettiğim,	  o	  filmleri	  seyrettiğimiz	  zaman,	  o	  
dönemin	  kendini	  yani	  Yeşilçamın	  tadını	  oluşturan	  
insanlardan	  biridir.	  Eee	  her	  ne	  kadar	  daha	  sonra	  
dalga	  geçilse	  de	  gülünse	  de	  mizah	  konusu	  hâline	  
getirilse	  de	  o	  Yeşilçam’ın	  Yeşilçam	  dönemi	  ki	  yanlış	  
hatırlamıyorsam,	  49	  yılı	  olduğunu	  sanıyorum.	  
Mizahçı	  olarak	  katılıyor;	  güldürmeyi	  amaçlıyor	  ve	  
hepsinden	  önemlisi	  tabii,	  amaçladığı	  şeylerin	  
başında	  seyirci	  geliyor.	  Sanatı	  hep	  bir	  kenara	  
bırakıp	  önce	  seyirciyi	  mutlu	  etmek,	  sonra	  kendisini	  
mutlu	  etmek	  anlamında	  algılamış.	  Bu	  da	  halk	  
sinemasının,	  Yeşilçam	  sinemasının,	  seyirciye	  
yüzünü	  dönmüş,	  ona	  saygı	  gösteren	  bir	  sinemanın	  
oluşmasında	  en	  önemli	  katkıda	  bulunan	  
insanlardan	  birisi.	  Yani	  o	  zaman	  eğer	  biz,	  şeylere,	  
ne	  bileyim	  ben,	  Necdet	  Tosun’a	  gülüyorsak,	  Sami	  
Hazinses’e	  gülüyorsak,	  kahkaha	  atıyorsak,	  Necdet	  
Tosunların	  yanında	  işte	  Tekçeler,	  bir	  sürü	  insanlar	  
var	  ve	  bunlar,	  bizim	  hayatımıza	  girdiler.	  Jönlerden	  
ya	  da	  kadın	  yıldızlardan	  bahsetmiyorum.	  O	  büyük	  
bir	  mutfak	  grubu,	  bizlere	  büyük	  keyifler	  vererek	  
ortalar	  da	  dolaşıyorsa	  bunu	  biraz	  da	  Bülent	  Oran’a	  
borçluyuz.

	  	  	  	  
Vocabulary	  (Kaynak	  TDK):	  	  
Alık	  (s):	  Sersem,	  budala,	  ebleh:	  “Sen	  ne	  alık	  herifsin	  be?	  Beni	  duyuyor	  musun?”	  -‐N.	  Hikmet	  “silly	  person”	  
Cana	  yakın	  (s):	  Sevimli:	  “O	  cana	  yakın,	  o	  çocuk	  yüzüyle	  dört	  yanına	  bakınca,	  sanki	  bütün	  varlık	  
masumlukla	  aydınlanırdı.”	  -‐Halikarnas	  Balıkçısı	  “sympathetic”	  
Çerçevesi	  bozuk	  :	  Surat	  asma,	  “Çerçevesi	  bozuk	  olduğuna	  göre	  canı	  birşeylere	  sıkılmış”.	  “making	  face”	  
Demli	  çay:	  “Çayınızı	  demli	  mi	  istersiniz?”“strong	  tea”	  
Dalga	  geçmek	  (f):	  argo	  1)	  üzerinde	  durulması	  gereken	  işle	  ilgilenmeyerek	  başka	  şeyler	  düşünmek	  veya	  
yapmak:	  “İki	  delikanlı	  dalga	  geçip	  otururlarken	  kapı	  yeniden	  sürüldü.”	  -‐M.	  Ş.	  Esendal.	  2)	  eğlenmek,	  alay	  
etmek;	  3)	  geçici	  sevgi	  ilişkisi	  kurmak,	  gönül	  eğlendirmek	  “pull	  somebody’s	  leg”	  
Döküntü	  (s):	  İşe	  yaramayan,	  değersiz,	  kötü,	  berbat.	  “Şu	  döküntü	  arabayı	  al	  da	  hurdaya	  kaldır.”	  “rubbish”	  
Hindi	  gibi	  kabarmak	  (f):	  böbürlenmek,	  “boast	  about”	  
Hokkabazlık	  (i):	  1.	  Hokkabazın	  yaptığı	  iş.	  2.	  mec.	  Yalan	  dolanla	  görülen	  iş:	  “Buna	  sırf	  safsata	  ve	  mantık	  
hokkabazlığı	  derler.”	  -‐H.	  E.	  Adıvar	  “magic,	  trick”	  
İçtenlik	  (i):	  samimiyet.	  “İçtenlikle	  söylüyoruz	  ki	  hükümetimiz	  memurun	  hakkını	  gözetecektir.”	  “sincerity”	  
İftihar	  etmek:	  kıvanç	  duymak,	  övünmek:	  “O,	  gemisini	  kurtaran	  kaptandır	  diye	  yaptığı	  alçaklıkla,	  
namussuzlukla	  iftihar	  ediyor.”	  -‐Ö.	  Seyfettin.	  “to	  be	  proud	  of”	  
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İnfilâk	  etmek	  (f):	  patlamak.	  “Araba	  birden	  infilak	  etti.”	  “blow	  up”	  
İş	  işten	  geçmek	  (f):	  bir	  işi	  gerçekleştirme	  imkânı	  kalmamış	  olmak.	  “Gittiği	  yerlerde	  soğuk	  karşılanışını	  
sonradan	  anlar	  ama	  iş	  işten	  geçmiş	  olur.”	  	  “too	  little	  too	  late”	  
İte	  kaka	  (z):	   	  1.	  Kaba	  ve	  hoyrat	  bir	  biçimde	  iterek,	  zorla:	  “Kızı	  ite	  kaka	  sorgu	  yargıcının	  önüne	  
çıkardılar.”	  -‐Halikarnas	  Balıkçısı.	  2.	  mec.	  Güçlükle:	  Çocuğu	  ite	  kaka	  bu	  duruma	  getirdik.	  “hardly,	  
elbowing”	  
Jön	  (i):	  sinema	  ve	  TV	  de	  önemli	  rollerde	  oynayan	  genç	  oyuncu.	  “Kadir	  İnanır,	  Türk	  sinemasının	  belli	  başlı	  
jönlerindendir.”	  “actor”	  
Kana	  işlemek	  (f):	  çok	  etkilenmek,	  “kızın	  güzelliği	  kanıma	  işledi	  ve	  âşık	  oldum.”	  “very	  much	  being	  
impressed”	  
Keyif	  vermek	  (f):	  neşe	  vermek,	  sarhoş	  etmek:	  “Bize	  hakaret	  eden,	  bize	  utangaçlık	  yükleyen	  bu	  zincir	  
şarkıları,	  düşmanın	  kulağına	  keyif	  verecektir.”	  -‐R.	  E.	  Ünaydın.	  “rejoice,	  please”	  
Kezzap	  (i):	  Nitrik	  asit:	  “O	  gece,	  elimde	  mektebin	  kâğıdı,	  aramadığım	  ne	  kibrit	  suyu	  kaldı	  ne	  kezzap.”	  -‐F.	  R.	  
Atay.	  “nitric	  acid”	  
Mizahçı	  (i):	  gülmece	  sanatçısı:	  “Yusuf	  Ziya'nın	  yeni	  mizahçıları	  keşfeden	  eksperliği	  ve	  patronluğu	  
sayesinde	  mizah	  yazarlığı	  bir	  meslek	  hâlini	  almaya	  başladı.”	  -‐H.	  Taner.	  “humorist”	  
Rahmetli	  (s):	  Tanrı'nın	  rahmetine	  kavuşmuş,	  bağışlanmış”	  anlamlarında	  ölmüş	  Müslümanları	  saygıyla	  
anmak	  için	  ad	  veya	  unvanlarının	  başına	  getirilen	  bir	  söz:	  “Ben,	  rahmetli	  pederden	  miras	  kalan	  bakkal	  
dükkânını	  işletirim.”	  -‐A.	  Ümit.	  2.	  Merhum,	  merhume:	  “Rahmetli,	  insanların	  en	  iyilerinden	  biriydi.”	  -‐P.	  
Safa.	  “the	  late”	  
Tutkun	  (s):	  bir	  şeye	  alışmış,	  bağlanmış,	  düşkün:	  “Ben	  yine	  eskisi	  gibi	  tutkunum	  tiyatroya.”	  -‐N.	  Cumalı.	  
“addicted	  to”	  
Tüyü	  dökülmüş	  Mart	  kedisi:	  “coward”	  
Vesikalık	  (i):	  resmi	  belgelerde	  kullanılmak	  üzere	  çektirilen	  fotoğraf.	  “okula	  kayıt	  için	  4	  adet	  vesikalık	  
fotoğraf	  gerekiyor.”	  “suitable	  photograph	  for	  document”.	  	  

	  
	  
	  

Transcription	  of	  the	  video	  clip	  "NECDET	  MAHFİ	  AYRAL"	  
	  
Alıyorum	  mektubu	  ertesi	  gün	  
Tepebaşındaki	  tiyatroya	  geliyorum.	  
Kapı	  önünde	  dolaşırken	  cesaret	  edip	  
içeri	  giremiyorum.	  Mahmut	  Moralı’yı	  
görüyorum;	  aktör	  Mahmut	  Moralı.	  
Daha	  evvelcede	  tanışmıştım	  
kendisiyle,	  eski	  binamızın	  girişinde	  
seyirciler	  fuayesi	  vardı.	  Oraya	  
geliyoruz,	  tesadüf	  Muhsin	  de	  orada.	  
Muhsin	  hayatta	  biraz	  ince	  
konuşurdu.	  “Ne	  o”	  diyor,	  “Siz	  
tiyatrocu	  mu	  olmak	  istiyorsunuz?”	  
“Evet	  efendim”	  diyorum.	  Provaya	  
başlıyoruz.	  Muhsin	  Ertuğrul,	  gayet	  
tabii	  olarak	  hepimizi	  ilk	  piyeste	  yerli	  
köylü	  piyesinde	  birer	  köylü	  figüran	  
olarak	  sahneye	  çıkarıyor.	  Ondan	  
sonra	  altı	  ay	  Muhsin	  bana	  roller	  
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verdi.	  Figurasyona	  çıkartı.	  Ufak	  tefek	  rollerde	  
oynattı;	  ufak	  tefek	  yönetmenlikler	  verdi.	  Altı	  ay	  
sonra	  bir	  gün	  evde	  oturuyorum.	  Biri	  geldi.	  
“Necdet,	  Muhsin	  Bey	  seni	  görmek	  istiyor”.	  	  
Muhsin	  Bey?	  Ne	  diye	  ya?	  Niye?	  “Valla	  bilmiyorum”	  
dedi.	  “Nerede”	  dedim.	  İpekçilerin	  stüdyosunda,	  
Nişantaşı’nda.	  Muhsin	  ikinci	  katta.	  Elinde	  bir	  
senaryo.	  “Necdet”	  dedi,	  “Sen”	  dedi,	  “Dekopaj	  
nedir?	  Bilir	  misin?”	  dedi.	  “Efendim	  nerden	  
bileyim”	  dedim,	  “Nasıl	  bileyim?”,	  “ben”	  dedim,	  
“daha	  tiyatroya	  yeni	  geldim,	  vakıa	  sinema	  denen	  
şeyi	  şimdi	  görüyorum.	  Vâkıa	  iki	  yıl	  oynadım;	  evet	  
ama	  o	  kadar”.	  “Bak”	  dedi,	  “Sana	  öğreteyim”.	  
Senaryonun	  sayfalarını	  çevire	  çevire	  çevire,	  bana	  
dekopajın	  ne	  olduğunu	  öğretti.	  Ben	  de	  öğrendim.	  
Dedi:	  “Bu	  senaryoyu	  al,	  ister	  burada,	  stüdyoda,	  
ister	  evinde	  çalış;	  hazırladığın	  zaman	  bana	  
getir”dedi.	  Bundan	  maksadım,	  bir	  ay	  mı	  çalıştım,	  
bir	  buçuk	  ay	  mı	  çalıştım;	  hazırladım;	  getirdim.	  
Muhsin	  pek	  beğendi.	  	  

	  
O	  günden	  itibaren	  Muhsin	  Ertuğrul,	  beni	  kendine	  
asistan	  aldı	  ve	  15	  sene	  Muhsin’len	  film	  çalıştım.	  
Antır	  parantez	  tiyatroda	  aktörüm,	  gündüzleri	  
gelecek	  piyeste	  provam	  varsa	  provaya	  geliyorum.	  
Öğleden	  sonra	  gidip	  film	  çeviriyoruz.	  Filmde	  
çalışıyorum.	  Muhsin’in	  asistanıyım.	  Birinci	  senem	  
böyle	  geçti.	  İlk	  altıncı	  ayında	  30’ar	  lira	  maaş	  alarak	  
ikinci	  senenin	  başında	  Muhsin,	  maaşımı	  30	  liradan	  
50	  lira	  yaptı.	  Bende	  ne	  gördü,	  bilmiyorum	  ve	  beni	  
sahne	  müdürü	  yaptı.	  Aktör,	  filmde	  asistan,	  
yönetmen	  ve	  sahne	  müdürü.	  4	  iş	  birden	  
yapıyorum.	  Hey	  allahım!	  Ama	  aldığım	  parada	  da	  
fark	  yok.	  	  

	  
Ve	  İlkbaharda	  gittiği	  Avrupa’da,	  Paris’te	  bu	  
Viyanalı	  Johanne	  Straus’un	  “Yarasa	  Opereti”ni	  
seyrediyorlar.	  Tesadüf	  Yarasa	  Operitinin	  baş	  
rolünü	  oynayan	  aktör	  de	  ben	  tipte	  bir	  aktörmüş.	  
Muhsin,	  Celâl’e	  diyor	  ki	  “Celâl,	  biz,	  bu	  sene	  bu	  
opereti	  oynayalım”	  diyor.	  “Ve”	  diyor,	  “ben	  aşağı	  
yukarı	  kafamda	  rolleri	  kime	  oynatacağımı	  
tasarlıyorum”diyor.	  Aktörlerini	  tanıyor.	  Oynanacak	  
rolleri	  de	  görüyor.	  “Kime	  oynatacağımı	  
biliyorum”diyor.	  “Baş	  rolü	  kime	  oynatacağım,	  
dersin	  Celâl?”	  diyor.	  Celâl,	  tabii,	  ben	  hiç	  aklından	  
geçmiyorum.	  Benden	  evvel	  gelen	  arkadaşları	  
söylüyor.	  “Hayır,	  Necdet’e	  oynatacağım”	  deyince,	  

Celâl,	  aptallaşıyor	  ama	  bir	  şey	  söylemesine	  imkan	  
yok,	  âmiri.	  “Siz	  bilirsiniz	  efendim”diyor.	  Öyle	  
kalıyor.	  	  

	  
O	  sene	  “Aysel	  Bataklı	  Damın	  Kızı”	  filminin	  harici	  
köy	  sahnelerini	  çekmek	  için	  3	  hafta	  Bursa’da	  bir	  
tarlalarda	  çalışıyoruz.	  Döndük	  geliyoruz.	  Yalova	  
vapuru	  ile	  gelirken	  Celâl,	  bana	  diyor	  ki	  bir	  ara	  
“Necdet”	  diyor,	  “sen	  bu	  sene	  bir	  hayvan	  rolü	  
oynayacaksın”	  yarasa	  için,	  “hayvan	  rolü	  için	  ama	  
bir	  şey	  sorma,	  söyleyemem”	  diyor.	  “Peki”	  
diyorum.	  Hiçbir	  şey	  sormuyorum.	  Istanbul’a	  
geliyoruz.	  Tesadüf,	  yanan	  zavallı	  tiyatromuzun	  önü	  
de	  bahçe,	  tiyatro	  kapalı.	  Eskiler,	  hocalarım	  
diyeceğim,	  gayet	  tabii.	  O	  büyük	  sanatkârlar	  
geliyorlar,	  orada	  oturuyorlar.	  Çay,	  kahve	  içiyorlar.	  
Sigara	  içiyorlar.	  	  Nargile	  içiyorlar.	  Sohbet	  ediyorlar.	  
Muhsin	  geliyor,	  onlar	  orada	  otururken.	  “Çocukları	  
hoş	  geldin,	  ben”	  diyor,	  “şimdi	  geldim	  Avrupa’dan;	  
size	  güzel	  bir	  havadisim	  var”	  diyor.	  “Biz”	  diyor,	  “bu	  
sene	  çok	  güzel	  bir	  Viyana	  Opereti	  oynayacağız”	  
diyor.	  “Herhalde”,	  diyor,	  “Viyana	  operetinin	  ne	  
olduğunu	  bilirsiniz”	  diyor.	  Herkes	  afallıyor,	  filan,	  
“Viyana	  opereti	  oynayacağız	  yahu,	  Allah	  Allah”	  
filan,	  “ve”	  diyor,	  “kafamda	  rolleri	  kimlere	  
oynatacağımı	  da	  biliyorum”	  diyor.	  Kime	  şu	  rolü	  
vereceğim;	  kime	  şu	  rolü	  vereceğim;	  bilmem	  kime	  
şu	  rolü	  vereceğim,	  baş	  rolü	  kime	  oynatacağım	  
dersiniz?”	  Diyor.	  Herkes	  tabii	  benden	  evvelki	  
çocukları,	  Muammer	  Karaca,	  Refik	  Kemal	  Ardıvan,	  
Kadri	  Ögerman	  ,	  Nemci	  Oy,	  Kamuran,	  Kâmuran	  
yok	  pardon,	  Kâmuran	  sonra	  geldi.	  Kâni,	  falan	  filân	  
diye	  söylüyorlar.	  “Hayır,	  Necdet’e	  oynatacağım”	  
der	  demez.	  Hepsi	  ayaklanıyor,	  arkadaş!	  “Muhsin	  
Bey,	  sen	  deli	  misin	  yahu?”	  diyorlar.	  “Necdet’in	  
tiyatro	  bilgisi	  yok	  yahu”	  diyorlar.	  “Daha	  bir	  senedir	  
tiyatroda”.	  “Oynar,	  oynar”	  diyor.	  O	  kadar!	  	  

	  
Yarasa,	  evet	  hazırlandım.	  O	  şöhretlerin	  arasına	  
girip	  başrol	  oynayacağım.	  O	  akşam	  müthiş	  hazırlık.	  
Yarasa	  opereti	  oynanacak.	  Kuliste	  antre	  
bekliyorum.	  Frak	  giymişim,	  siyah	  pelerin,	  başımda	  
siyah	  silindir	  şapka,	  heyecan	  içinde	  bekliyorum.	  
Tam	  sıram	  geldi,	  gireceğim,	  Muhsin,	  omzuma	  
vurdu	  “Hadi	  göreyim	  seni,	  Necdet”dedi.	  	  

	  
Kral	  Lear	  trajedisinde	  Muhsin	  Ertuğrul	  ile	  
oynadığım	  soytarı	  rolü.	  Harika!	  Hatta	  soytarı	  
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malum,	  bütün	  soytarılar,	  krallarına	  nasıl	  muamele	  
ederler	  ve	  krallar	  da	  soytarıları	  oldukları	  gibi	  kabul	  
ederler.	  Binâenaleyh	  bir	  ara	  Kral	  Lear’in	  
teessürünü	  azaltmak	  için	  kendisine	  bir	  şarkı	  
söylerdim.	  

	  
Ferhan	  Şensoy:	  
-‐Ben,	  Necdet	  Mahfi	  Ayral	  ustayı	  on	  yedi	  
yaşımdayken,	  Galatasaray	  Lisesi’nde	  öğrenciyken	  
tanıdım.	  1968	  yılında	  Galatasaray	  Lisesi’nde	  
100.yıl	  şenliklerinde	  eski	  Galatasaraylı	  tiyatrocular	  
“Bir	  Kavuk	  Devrildi”den	  bir	  bölüm	  oynayacaklardı	  
bu	  şenlik	  içinde.	  Galatasaray	  Lisesi	  tiyatro	  
kolundan	  da	  iki	  tane	  genç	  istendi.	  Ben	  bu	  
gençlerden	  biriydim	  ve	  aşağı	  yukarı	  onunla	  
sahneye	  çıktım.	  İlk	  sahneye	  çıkışımdır.	  Ondan	  
sonra	  da	  bu	  dostluğumuz,	  yakınlığımız	  devam	  etti.	  
Yurtdışındayken	  ben	  ona	  kartlar	  atardım.	  
Kartlarıma	  muntazam	  cevap	  verirdi.	  Necdet	  Mahfi	  
Ayral	  çok	  özel,	  özgün	  bir	  oyuncudur.	  Kimi	  
oyuncular	  belirli	  kalıp	  rolleri	  oynarlar;	  kimi	  
oyuncular	  bütün	  rolleri	  oynarlar.	  Necdet	  Mahfi	  
Ayral	  üstadımız,	  bu	  ikinci	  kategoriye	  giren	  çok	  
kadife	  bir	  oyuncudur,	  çok	  ince	  bir	  oyuncudur.	  Onu	  
tanıdığım	  için,	  onunla	  çalıştığım	  için	  hep	  gurur	  
duydum.	  Ayrıca	  onun	  işine,	  iş	  disiplinine,	  iş	  
arkadaşlarına	  gösterdiği	  şaşırtıcı	  saygıyı	  da	  hep	  
gıpta	  ile	  izledim.	  Özgün	  bir	  saygısı	  vardır	  yaptığı	  
işe.	  Ben,	  tiyatroculara	  hep	  sorarlar,	  ilk	  defa	  ne	  
zaman	  sahneye	  çıktınız	  denildiğinde,	  ben	  hep,	  ben	  
Necdet	  Mahfi	  ile	  başladım	  demek	  küstahlığına	  
sahip	  oldum.	  Daha	  sonra	  da	  duydum	  ki	  üstad,	  
kendisine,	  doksan	  yaşını	  geçtikten	  sonra	  genç	  
bayanlar	  yaşını	  sorduğunda	  “ben	  Ferhan	  Şensoy	  
ile	  başladım”	  diyormuş.	  Ellerinden	  öperim	  Necdet	  
Ağbi.	  

	  	  
N.M.A.:	  -‐Aynı	  neticeye	  varıyorum;	  diyorum	  ki	  bu	  
tarzda	  bizde	  konuşan,	  hareket	  eden	  insanlar	  
Yahudilerdir.	  “İsterseniz”	  diyorum,	  “ötekini	  yaptık	  

ama	  bunu	  da	  Yahudi	  taklidi	  ile	  yapalım”,	  “yapalım”	  
diyorlar.	  Bir	  yapıyoruz;	  bir	  beğeniliyor	  Toto.	  Ondan	  
sonra	  6,7	  firma	  Toto	  filmleri	  getiriyor.	  Hepsini	  
konuşuyorum.	  

	  
-‐Bırak	  martavalları	  şimdi.-‐Neden?-‐Öyle	  ya	  özel	  
pazarı	  kurmuştuk.	  Etrafı	  kazıklayıp	  geçiniyorduk.	  
Kabahat	  sende.	  Te	  be	  edelim	  dedin.	  Buralara	  
düştük.	  Ayıkla	  bakalım	  çölün	  taşını!	  –Ne	  yaptı	  eşek	  
bize?-‐Karavanayı	  yedi.	  Sana	  o	  kadar	  söyledik,	  bu	  
eşeği	  o	  kadar	  kibar	  alıştırma	  diye.-‐Ben	  mi	  
alıştırdım?-‐Eşeğe	  yumurta	  yemesini	  ben	  mi	  
öğrettim?	  Buyurun	  bakalım	  işte	  bütün	  yemeğimizi	  
yedi,	  aç	  kaldık.	  	  

	  
Elia	  Kazan,	  “gel	  bakalım”	  dedi.	  “Bir	  rol	  var”	  dedi;	  
“benim	  filmimde,	  bilmem,	  işittin	  mi?	  Amerika	  
Amerika	  diye	  bir	  film	  çeviriyorum”dedi.	  “Orada	  bir	  
küçük	  rol	  var”	  dedi.	  “Hamal	  rolü”,	  “Sen”	  dedi,	  
“aktörsün;	  hamal	  rolü	  kabul	  eder	  misin?”	  “Ne	  
demek	  efendim?”dedim.	  “Rolün	  ne	  olduğu	  mevzu-‐
ı	  bahis	  değildir;	  rolü	  oynayabilmek	  mevzu-‐ı	  
bahis”dedim.	  “Evet”	  dedim.”Kabul	  ederim	  tabii”.	  
“Ama	  hiç	  konuşması	  yok”.	  “Kabul,	  kabul,	  kabul”.	  
“Hadi”	  dedi	  Elia	  Kazan.	  “Al	  bakalım	  çuvalı	  sırtına”	  
dedi.	  Bir	  çuval	  istedim,	  dolu	  bir	  çuval,	  az	  kalsın	  
altında	  eziliyordum.	  Oradaki	  hamallar	  hakiki	  
hamal,	  Kürt	  hamal	  çuvalı	  alınca	  götürüyor.	  Ben	  de	  
taşırım	  zannettim.	  “Yok	  aman	  aman”	  dedim.	  “Alın	  
bunu,	  yarısını	  boşaltın”dedim.	  Yarısını	  boşalttılar.	  
Üç	  kere	  bana	  o	  sahneyi	  aldırdı.	  Ve	  üçüncü	  
keresinde	  hayrettir,	  onun	  bir	  grubu	  vardı	  gayet	  
tabii,	  kırk,	  elli	  kişi,	  asistanlar	  skriptgörsler,	  
makyörler,	  dekoratörler,	  kameramanlar,	  filân.	  
Beni	  alkışladılar.	  Yalan	  filân	  yok.	  Onu	  oynadıktan	  
sonra	  “Teşekkür	  ederim	  Necdet”	  dedi	  Elia	  Kazan.	  
“İyi	  oldu”	  dedi.	  “Eğer”	  dedi;	  “sen	  biraz	  daha	  genç	  
olsaydın,	  ben	  seni	  alır	  götürürdüm”	  dedi.	  
“Amerika’ya	  götürürdüm”	  dedi.	  “Ama	  ne	  yapalım”	  
dedi,	  “yaş	  icâbı”.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Vocabulary	  (Kaynak	  TDK):	  
Afallamak	  (f):	  Şaşkınlıktan	  sersemleşmek:	  “Herifin	  deli	  olduğunu	  anlayınca	  afalladım	  da	  serinkanlılığımı	  
kaybetmedim.”	  -‐B.	  Felek.	  “be	  bewildered”	  
Âmir	  (i):	  1.	  Bir	  işte	  emir	  verme	  yetkisi	  bulunan	  kimse:	  “Akıl	  öğrettiğim	  herif	  şimdi	  bana	  amir	  oldu.”	  -‐B.	  
Felek.	  “chief,	  supervisor”	  
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Ayaklanmak	  (f):	  1.	  Ayağa	  kalkıp	  gitmeye	  davranmak:	  “Oysa	  bir	  türlü	  yerleşemediğim	  gibi	  sanki	  her	  an	  
yeniden	  ayaklanacakmış	  gibi	  yaşıyorum.”	  -‐E.	  Şafak.	  2.	  mec.	  Toplu	  biçimde	  zor	  ve	  şiddet	  kullanarak	  devlet	  
güçlerine	  karşı	  gelmek,	  başkaldırmak,	  isyan	  etmek.	  “rebel,	  protest”	  
Binâenaleyh	  (z):	  Bundan	  dolayı,	  bundan	  ötürü,	  bunun	  için,	  bunun	  üzerine:	  “Binaenaleyh,	  bu	  koruma	  
tedbiri	  pazarda	  değil	  kesiş	  mahallinde	  yapılır.”	  -‐N.	  Hikmet.	  “therefore”	  
Efendim	  (ünl):	  1.	  Bir	  sesleniş	  karşısında	  “buradayım”	  anlamında	  kullanılan	  bir	  söz:	  Hasan!	  -‐Efendim!	  2.	  
Anlaşılmayan	  bir	  sözü	  tekrarlatmak	  için	  söylenen	  bir	  söz:	  Ne,	  ne,	  ne,	  ne	  dediniz	  efendim!	  3.	  Karşı	  çıkma,	  
paylama	  cümlesini	  pekiştirmek	  için	  söylenen	  bir	  söz:	  “Olur	  mu,	  efendim!	  Bu	  ne	  sorumsuzluktur,	  bu	  ne	  
hafifliktir	  böyle?”	  -‐Z.	  Selimoğlu.	  
Enayi	  (i):	  Fazla	  bön,	  avanak,	  et	  kafalı,	  budala:	  “adamın	  seni	  aldattığı	  belli,	  sen	  daha	  anlamadıysan	  
enayisin.”	  -‐A.	  İlhan.	  “enayi”	  
Eşek	  şakası:	  Başka	  birine	  yapılan	  ağır	  şaka.	  
Figüran(i):	  Genellikle	  tiyatro	  ve	  sinemada,	  konuşması	  olmayan	  veya	  konuşması	  çok	  az	  olan	  rollere	  çıkan	  
kimse:	  “Bulunduğu	  yerin	  bir	  figüranlar	  ve	  artistler	  kahvesi	  olduğunun	  farkında	  bile	  değildi.”	  -‐S.	  F.	  
Abasıyanık.	  “figurant”	  
Gıpta	  (i):	  İmrenme:	  “Gıptayla	  bakıp	  zaman	  zaman	  gökyüzüne	  /	  Rüzgârları	  hür,	  kuşları	  hür	  zannederiz”	  -‐A.	  
N.	  Asya.	  “envy”	  
Harici	  (s):	  Dışla	  ilgili,	  dıştan	  olan:	  “İstikbalde	  dahi	  seni	  bu	  hazineden	  mahrum	  etmek	  isteyecek	  dâhilî	  ve	  
haricî	  bedhahların	  olacaktır.”	  -‐Atatürk.	  “out,	  foreign,	  external”	  
Karavana	  (i):	  1.	  Genellikle	  orduda	  yemek	  dağıtımında	  kullanılan	  büyük	  metal	  kap.	  2.	  Bu	  kaptan	  dağıtılan	  
yemek:	  Bugün	  karavana	  çok	  iyi	  idi.	  “large	  cauldron”.	  
Kavuk	  (i):	  Pamuktan	  yapılmış,	  üzerine	  sarık	  sarılan	  erkek	  başlığı:	  “Bu	  ziyafetlere	  gidilirken	  her	  günkü	  
kavukla	  ferace	  ve	  samur	  kürk	  giyilir,	  atlara	  kemer	  rahtlar	  vurulurdu.”	  -‐A.	  H.	  Çelebi.	  “quilted	  turban”	  
Kulis	  (i):	  Sahnenin	  gerisinde	  ve	  yanlarında	  bulunan	  bölüm:	  “Sahneye	  girişlerinde	  kuliste	  sırasını	  
bekliyorlardı.”	  -‐N.	  Cumalı.	  “backstage”	  
Küstahlık	  (i):	  Küstah	  olma	  durumu	  veya	  küstahça	  davranış:	  “Yol	  ortasında	  bir	  kıza	  sataşmak,	  cevretmek,	  
yangından	  mal	  kaçırır	  gibi	  kapıp	  kaçıvermek	  kadar	  küstahlık	  olmaz.”	  -‐E.	  İ.	  Benice.	  “arrogance”	  
Malum	  (s):	  Bilinen,	  belli:	  “Balkan	  Harbinin	  fecaatlerinden	  sonraki	  hadiseler	  de	  malumunuzdur.”	  -‐E.	  İ.	  
Benice.	  “known”	  
Martaval	  (i):	  Yalan,	  uydurma	  söz,	  palavra:	  “Dünkü	  yazdıklarının	  bütün	  martaval	  olduğunu	  bugün	  itiraf	  
etmez	  misin?”	  -‐H.	  R.	  Gürpınar.	  “cock	  and	  bull	  story”	  
Mevzu-‐ı	  bahis:	  söz	  konusu	  edilen.	  “rolün	  büyüğü,	  küçüğü	  mevzu-‐ı	  bahis	  değildir.	  Mühim	  olan	  
oyunculuktur.”	  “topic”	  
Piyes	  (i):	  Oyun:	  “Geceleri	  tiyatroların	  önünde	  saatlerce	  bekleyerek	  ucuz	  yerlere	  yerleşirdik,	  sevdiğimiz	  
piyesleri	  seyrederdik.”	  -‐Y.	  K.	  Beyatlı.	  “play”	  
Prova	  (i):	  Bir	  şeyin	  amacına	  uygun,	  istenilen	  düzeyde	  olup	  olmadığını	  anlamak	  için	  yapılan	  deneme:	  
“Saatlerce	  tatlı	  tatlı	  konuştuk,	  onlar	  gittikten	  sonra	  da	  türküler	  çınladı	  provada.”	  -‐A.	  Erhat	  “rehersal”	  
Sahneye	  çıkmak	  (f):	  tiyatro,	  müzik	  vb.	  sanatçılar	  için	  sanatını	  izleyici	  önünde	  uygulamak,	  göstermek:	  
“Türk	  kızı,	  orada	  sahneye	  çıktı	  ilk	  defa.”	  -‐Y.	  Z.	  Ortaç.	  “get	  on	  the	  stage”	  
Senaryo	  (i):	  Tiyatro	  oyunu,	  piyes,	  film,	  dizi	  film	  vb.	  eserlerin	  sahnelerini	  ve	  akışını	  gösteren	  yazılı	  metin:	  
“Kusursuz	  bir	  senaryoyu	  adım	  adım	  oynuyor.”	  -‐A.	  Ümit.	  “screenplay”	  
Soytarı	  (i):	  Söz	  ve	  davranışlarıyla	  halkı	  güldürüp	  eğlendiren	  kimse,	  maskara:	  “Çirkin	  bir	  oyun	  bu.	  
Soytarıların	  zaferinden	  tehlikeli	  sonuçlar	  çıkarıyorsunuz.”	  -‐T.	  Oflazoğlu.	  “clown”	  
Teessür	  (i):	  Üzüntü:	  “Bunun	  üzerine	  Naim	  Efendi	  ikide	  bir	  teessürden	  boğulan	  bir	  sesle	  söylemeye	  
başladı.”	  -‐Y.	  K.	  Karaosmanoğlu.	  “sorrow”	  
Tesadüf	  (i):	  Rastlantı,	  rast	  geliş:	  “Bilmeden	  acı	  bir	  tesadüfün	  eliyle	  Hakan'a	  giden	  bir	  armağana	  taarruz	  
etmiş	  ve	  büyük	  bir	  günah	  işlemişti.”	  -‐N.	  Hikmet.	  “coincidence”	  
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Üstat	  (i):	  Bilim	  veya	  sanat	  alanında	  üstün	  bilgisi	  ve	  yeteneği	  olan	  kimse:	  “Koca	  üstat	  hemen	  rasttan	  
bestelediği	  bir	  şarkıyı	  mırıldanmaya	  başladı.”	  -‐A.	  Gündüz.	  “master”	  
Vâkıa	  (i):	  Olgu:	  Bu	  bir	  vakıadır,	  inkâr	  edilemez.	  “fact”	  
Yönetmen	  (i):	  2.	  sin.	  ve	  tiy.	  Tiyatro	  ve	  sinema	  oyunlarında	  oyuncuların	  rollerini	  dağıtıp	  oyunu	  
düzenleyen,	  metin,	  yorum,	  dekor,	  müzik	  vb.	  ögeler	  arasında	  birlik	  sağlamaya	  çalışan	  kimse,	  rejisör.	  
“movie	  director”	  

	  
	  
PROJECT	  2:	  BİR	  FİLMİN	  SESLENDİRMESİ	  -‐	  DUBBING	  A	  MOVIE	  CLIP	  	  

TABLE	  2	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  
	  

Film	  Dubbing	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  

Research	  dubbing	  on	  the	  
Internet	  and	  take	  notes.	  	  	  
	  
Watch	  the	  documentary	  
about	  the	  history	  of	  
dubbing.	  
	  
Access	  Turkish	  movies	  with	  
dubbing	  features	  via	  
Youtube.	  Explore	  dubbing	  
as	  an	  artistic	  job.	  	  
	  
Read	  the	  transcription	  of	  
the	  documentary.	  Compare	  
this	  with	  the	  notes	  you	  
took	  during	  your	  Internet	  
search.	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  

	  
Transitive-‐
intransitive	  
verbs.	  
	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
Write	  a	  summary	  of	  the	  
documentary	  on	  film	  
dubbing.	  
	  
Take	  notes	  while	  doing	  
your	  internet	  search,	  
and	  write	  a	  summary	  of	  
what	  you	  did	  and	  
discovered.	  	  
	  
Modify	  some	  lines	  from	  
the	  film	  by	  adding	  your	  
own	  lines,	  which	  should	  
be	  compatible	  with	  the	  
character	  type	  and	  the	  
scene	  to	  be	  dubbed.	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Function	  with	  your	  peers	  
as	  a	  video	  study	  group.	  
Watch	  the	  documentary	  
about	  the	  history	  of	  
dubbing	  together	  and	  
discuss	  the	  power	  of	  
voice	  for	  revitalizing	  a	  
character.	  	  
Choose	  a	  Turkish	  movie	  
with	  your	  peers	  and	  
decide	  which	  character	  
you	  are	  going	  to	  dub.	  
Your	  voice	  should	  give	  
clues	  about	  the	  character	  
type	  you	  are	  dubbing.	  
Notice	  the	  intonation,	  
pitch,	  exclamations,	  etc.	  

	  
	  

	  
	  

	  
	   	  

	  
OPERATIONS:	  Document	  history;	  
characterize;	  express	  through	  voice;	  
integrate	  verb	  objects	  

THEME:	  
Movie	  dubbing.	  	  

ACTION:	  
Dub	  a	  movie	  clip	  into	  
Turkish.	  
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ÖNERİLER/GUIDELINES	  	  
	  
A.	  	  Neler	  yapacağım?	  
1. 	   Seslendiriciligin	  tarihi	  ve	  Seslendiricilerin	  

nasıl	  çalıştıkları	  ile	  ilgili	  bilgi	  toplayınız.	  
2. 	   Hangi	  Türk	  filmini	  canlandıracağınıza	  karar	  

veriniz.	  
3. 	   Seçtiğiniz	  filmdeki	  karakterleri	  çözümleyiniz.	  
4. 	   Filmdeki	  replikleri	  not	  almaya	  çalışınız.	  

	  

A.	  	  What	  am	  I	  going	  to	  do?	  
1.	  Research	  the	  history	  of	  dubbing	  and	  how	  

dubbing	  artists	  work.	  
2.	  Discuss	  which	  Turkish	  movie	  you	  are	  going	  to	  
dub.	  
3.	  Analyze	  the	  characters	  in	  the	  movie	  you	  chose.	  
4.	  Try	  to	  take	  notes	  on	  the	  lines	  in	  the	  movie.	  

B.	  Nasıl	  Seslendireceğim?	  
1. Karakter	  çözümlemelerinizle	  filmin	  repliklerini	  

karşılaştırınız.	  
2. Canlandıracağınız	  karakterin	  repliklerini	  

arkadaşlarınıza	  sesli	  okuyunuz.	  
3. Filmin	  repliklerinin	  dışında	  karaktere	  ve	  filmin	  

sahnesine	  uygun	  replikler	  ekleyebilirsiniz.	  
4. Seslendirme	  sırasında	  vurguya,	  ünlemlere,	  

duraklamalara,	  taklitlere,	  sesin	  yükselip	  
alçalmasına,	  ikilemelere,	  tekrarlara,	  vb.	  dikkat	  
ediniz.	  

B.	  How	  am	  I	  going	  to	  dub?	  
1.	  Compare	  your	  character	  analysis	  to	  the	  actress’	  
lines	  in	  the	  movie.	  

2.	  Read	  aloud	  to	  your	  peers	  the	  lines	  of	  the	  
character	  you	  are	  going	  to	  dub.	  

3.	  You	  can	  add	  more	  lines	  besides	  those	  from	  the	  
movie,	  as	  long	  as	  theyfit	  that	  particularmovie	  
scene	  and	  character.	  

4.	  While	  dubbing	  please	  pay	  attention	  to	  
intonation,	  exclamations,	  pauses,	  pitch,	  
pronunciation.	  

	  	  
	  
MATERIALS	  for	  Project	  2:	  
	  
First	  video	  (Dublaj	  Tarihi):	  Dubbing	  history	  
began	  with	  silent	  films.	  The	  lines	  of	  the	  
archetypal	  characters,	  such	  as	  Laurel	  and	  
Hardy,	  were	  adapted	  to	  fit	  the	  Turkish	  cultural	  
context.	  Here,	  very	  wellknown	  dubbing	  artists	  
are	  mentioned	  in	  order	  to	  emphasize	  the	  
importance	  of	  sound	  recording	  in	  cinema.	  
They	  animate	  the	  characters,	  and	  the	  movie	  
stars	  are	  grateful	  to	  them.	  Dubbing	  requires	  
both	  talent	  and	  hard	  work.	  Even	  though	  most	  
actors/actresses	  can	  dub	  movies,	  they	  would	  
be	  obliged	  to	  attend	  many	  rehearsals	  in	  order	  
to	  produce	  the	  exact	  tone	  of	  voice.	  Moreover,	  dubbing	  techniques	  contribute	  to	  the	  overall	  success	  of	  
the	  movie	  because	  they	  give	  it	  a	  more	  realistic	  impression.	  	  
	  
Second	  video	  Necdet	  Mahfi	  Ayral	  (1908-‐2004)	  
(same	  video	  as	  above).	  
Born	  and	  raised	  in	  Istanbul,	  Necdet	  Mahfi	  Ayral	  
was	  one	  of	  the	  oldest	  actors	  of	  the	  world.	  Ayral	  
was	  a	  passionate	  stage	  actor	  of	  Turkish	  theatre,	  a	  

tireless	  screen	  actor	  in	  Turkish	  cinema,	  a	  great	  
dubbing	  artist.	  In	  1932,	  he	  started	  his	  theater	  
career	  as	  a	  stage	  actor	  in	  the	  theatre	  play	  7	  Köyün	  
Zeynebi	  in	  Istanbul	  City	  Theater,	  formerly	  known	  
as	  Darülbedayi.	  After	  Muhsin	  Ertugrul,	  one	  of	  the	  
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founders	  of	  contemporary	  Turkish	  theater	  and	  
cinema	  in	  Turkey,	  noticed	  Ayral’s	  discipline	  and	  
talent	  in	  his	  job,	  Ayral	  worked	  as	  the	  assistant	  
stage	  manager	  for	  the	  movies	  that	  Ertuğrul	  
directed	  for	  15	  years.	  Muhsin	  Ertuğrul	  not	  only	  
taught	  him	  his	  movie-‐making	  techniques,	  but	  also	  
gave	  him	  several	  roles	  in	  his	  plays	  and	  movies,	  and	  
Ayral	  became	  one	  of	  the	  best	  movie	  actors	  of	  
Ertugrul’s	  cinema	  team.	  Ayral	  continued	  to	  be	  an	  
Istanbul	  City	  Theater	  actor	  for	  45	  years.	  He	  never	  
thought	  his	  leading	  roles	  were	  superior	  to	  his	  
supporting	  roles.	  Doctor	  Falke	  in	  Yarasa,	  İrfan	  in	  
Lüküs	  Hayat,	  Soytarı	  in	  Kral	  Lear,	  David	  in	  Deli	  
Dolu,	  Newton	  in	  Fizikçiler,	  Don	  Marzio	  in	  Cyrano	  
de	  Bergerac	  are	  some	  of	  his	  stage	  roles.	  America,	  
America	  by	  the	  director	  Elia	  Kazan,	  L'immortel	  by	  
Alain	  Robb	  Grillet,	  Eşkiya	  by	  Yavuz	  Turgul,	  and	  
Hamam	  by	  Ferzan	  Özpetek	  stand	  out	  as	  some	  of	  
the	  150	  movies	  that	  he	  acted	  in.	  He	  also	  showed	  
his	  talent	  in	  dubbing	  by	  dubbing	  the	  famous	  
Italian	  comedian	  Toto.	  He	  did	  dubbing	  between	  
the	  years	  1950-‐1975.(5)	  He	  raised	  his	  daughter	  
Jeyan	  Mahfi	  Ayral	  as	  a	  stage	  actress	  and	  dubber	  
like	  himself,	  and	  Jeyan	  Mahfi	  Ayral	  	  became	  one	  of	  
the	  most	  famous	  women	  dubbers	  of	  Yesilçam	  
cinema.	  	  

	  
Hayatını	  İstanbul’da	  geçiren	  Necdet	  Mahfi	  Ayral	  
ölümünden	  önceki	  dönemde	  dünyanın	  bilinen	  en	  
yaşlı	  aktörleri	  arasındaydı.	  Ayral,	  Türk	  
Tiyatrosu’nun	  tutkulu	  bir	  oyuncusu,	  Türk	  

Sineması’nın	  yorulmaz	  aktörü,	  mükemmel	  bir	  
seslendirme	  sanatçısı	  ve	  birkac	  senaryonun	  da	  
sahibiydi.	  Tiyatro	  kariyerine	  “7	  Köyün	  Zeynebi”	  
adlı	  İstanbul	  Şehir	  Tiyatrosu’nda	  oynadığı	  köylü	  
figuran	  rolüyle	  başladı.	  Türk	  Tiyatrosu	  ve	  
Sineması’nın	  kurucularından	  Muhsin	  Ertuğrul’un	  
Ayral’daki	  iş	  disiplini	  ve	  yeteneğini	  keşfetmesinin	  
ardından,	  Ertuğrul	  ile	  birlikte	  15	  yıl	  boyunca	  reji	  
asistanı	  olarak	  calıştı.	  Ertuğrul	  ona	  sinema	  
tekniklerinin	  yanı	  sıra	  yönettiği	  oyun	  ve	  filmlerde	  
yüzlerce	  rol	  verdi.	  Ayral	  zaman	  içinde	  Ertuğrul’un	  
tiyatrosunun	  ve	  sinemasının	  en	  iyi	  aktörlerinden	  
biri	  oldu.	  45	  sene	  tiyatro	  oyunculuğu	  yapan	  Ayral,	  
hiçbir	  zaman	  rollerini	  birbirinden	  üstün	  ya	  da	  aşağı	  
görmedi.	  	  Yarasa’da	  Doktor	  Falke,	  Lüküs	  Hayat’ta	  
İrfan,	  Kral	  Lear’da	  Soytarı,	  Deli	  Dolu’da	  David,	  
Fizikçiler’de	  Newton,	  Cyrano	  de	  Bergerac’da	  Don	  
Marzio	  oyunlarından	  bazılarıdır.	  Elisa	  Kazan’ın	  
yonettiği	  America	  America,	  Alain	  Robb	  Grillet’den	  
L’immortel,Yavuz	  Turgul’dan	  Eşkiya	  ve	  Ferzan	  
Özpetek’den	  Hamam	  oynadığı	  150	  filmi	  arasında	  
göze	  çarpan	  filmlerden	  bazılarıdır.	  Seslendirme	  
sanatında	  da	  yeteneğini	  gösteren	  Ayral,	  ünlü	  
İtalyan	  komedyen	  Toto’yu	  seslendirmiş	  ve	  
seslendirmeciliği	  1950-‐1975	  yilları	  arasında	  
sürdürmüştür.	  Kızı	  Jeyan	  Mahfi	  Ayral’ı	  da	  kendisi	  
gibi	  tiyatro	  oyuncusu	  ve	  seslendirme	  sanatçısı	  
olarak	  yetiştirmiş	  ve	  Jeyan	  Mahfi	  Ayral	  Yeşilçam	  
Sineması’nın	  en	  ünlü	  kadın	  seslendirmecilerinden	  
biri	  olmuştur.

	  	  
KAYNAKÇA	  
1. http://www.turkiye.net/dkbt/soylesi/nayral.htm	  
2. http://www.seslendirme.org/sanatcilar/necdetmahfi.htm	  
3. http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/272978.asp	  
4. http://www.turksinemasi.com/sinemaci/sinemaci.asp?id=234	  
	  
First	  video:	  DUBLAJ	  TARİHİ	  
Alo	  alo	  burası	  İpek	  film	  stüdyosu,	  alo	  alo	  burası	  
İpek	  film	  stüdyosu,	  efendim	  yeni	  çevireceğimiz	  
filme	  ait	  provalar	  yapıyoruz.	  Ondan	  evvel	  başka	  
şeyler	  de	  söyleyeyim.	  Mesela	  Mariçadan	  bir	  parça,	  
Almanca	  olarak	  okuyacağım.	  Hayır,	  hayır	  öyle	  
değil,	  bir	  dakika	  müsaadenizle	  efendim.	  Auchtung!	  
	  
	  

Laurel	  ve	  Hardy:	  
L:-‐Bizi	  biraz	  götürürsünüz	  mü?	  
Şöför:-‐	  Arkaya	  geçin,	  oturun.	  
L:-‐	  Teşekkür	  ederiz.	  Gel	  Stanley.	  
Şöför:-‐Yerleştiniz	  mi?	  
L:-‐Yerleştirdik,	  dayan	  bakalım.	  Bu	  da	  ne	  demek	  
oluyor	  böyle?	  
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Şöför:-‐	  Ne	  demek	  olacak?	  Bedava	  banyo	  işte!	  
Senin	  gibi	  enayi	  ile	  biraz	  şaka	  edeyim	  dedim.	  
L:-‐	  Buna	  eşek	  şakası	  derler.	  
Şöför:-‐	  Allahısmarladık	  
Hardy:-‐Yani	  şakayı	  yapan	  eşek	  demek	  değil	  mi?	  
L:-‐	  Evet	  
	  
İlhan	  Arakon:	  
-‐Ferdi’nin	  diğer	  dublaj	  aktör	  ve	  aktrislerine	  
nazaran	  çok	  mühim	  bir	  hususiyeti,	  sinemada	  
gördüğü	  ecnebi	  tipleri	  bir	  anda	  Türk	  halkının	  
sevebileceği,	  Türk	  halkının	  yadırgamayacağı	  tipler	  
haline	  getirebilecek	  bir	  adaptasyona	  sokması	  idi.	  
Ferdi	  Tayfur’un	  asıl	  şöhreti	  ve	  asıl	  hususiyeti,	  
Türkiye’de	  ecnebi	  filmlerini	  dublaj	  etmek	  idi.	  İlk	  
dublajı	  tahmin	  ediyorum	  ki	  yani	  ecnebi	  
filmlerinde,	  yabancı	  filmleri	  ilk	  duble	  eden,	  ilk	  
dublajını	  yapan	  Ferdi’dir	  ve	  o	  uzun	  seneler	  bu	  işlen	  
meşgul	  oldu.	  Birçok	  şeyler	  yarattı;	  tipler	  yarattı	  
sinemada.	  Ahşap	  Pala	  bıyıkyan,Üç	  ahbap	  çavuşlar	  
	  
Münir	  Özkul:	  
-‐Diğer	  dublaj	  stüdyolarında	  yapıldığı	  gibi	  evvelden	  
listeler,	  diyalog	  listeleri	  tercüme	  
uygunsuzluklarından	  doğan	  bir	  ağızda	  iki	  kelime	  
yerine	  kullanılmışsa	  muhakkak	  onlar	  düzeltilip	  bir	  
diyalog	  tertibi	  yapılırdı.	  Yani	  tercümenin	  ağız	  
hareketlerine	  uyması	  şeklinde	  falan	  uyması	  temin	  
edilmeye	  çalışılırdı.	  Ferdi	  Bey	  öyle	  şeyler	  
yapmazdı.	  Parça	  bir	  defa	  geçerdi.	  İngilizce	  olsun,	  
Fransızca	  olsun,	  Almanca	  olsun,	  bir	  bakardı,	  
humm,	  homur	  homur	  bir	  söylenirdi.	  Kafasında	  
tercüme	  ederdi	  onu.	  Sen	  şunu	  söyleyeceksin,	  Sen	  
şunu	  söyleyeceksin,	  Sen	  şunu	  söyleyeceksin	  diye	  
kaç	  aktör	  varsa,	  ağızlarına	  göre	  hesaplanmış	  olarak	  
Türkçe	  lafları	  verirdi.	  	  
	  
Laurel	  ve	  Hardy:	  
H:-‐Gitti	  mi?	  
L:-‐İşte	  o	  kadar	  
H:-‐Sana	  bir	  yardım	  da	  bulunabiliyor	  muyum?	  
L:-‐Ne	  diye	  fısıldıyorsun	  be?	  
H:-‐Ayağını	  uyandırmak	  istemiyorum.	  
L:-‐Nasıl	  açılıyordur	  bu	  zamazingo?	  
H:-‐İki	  defa	  sola	  çevir.	  	  
L:-‐Bir,	  iki.	  Çevirdim	  işte!	  Neden	  açılmadı?	  
H:-‐Tut	  şunu	  biraz,	  bir,	  iki.	  Oldu.	  
	  

İlhan	  Arakon:	  
Rahmetli	  kardeşi	  Adalet	  Cimcoz’lan	  da	  Toprak	  
ofiste	  beraber	  çalışıyorduk	  bir	  aralık.	  Onunlan	  da	  
yakın	  bir	  dostluğum,	  arkadaşlığım	  oldu.	  Her	  iki	  
kardeş	  de	  inanılmayacak	  derecede	  zeki,	  fevkalade	  
kabiliyetli	  insanlardı.	  Bilmiyorum,	  onlardan	  
bahsetmek	  adama	  biraz	  acı	  geliyor	  ama	  
bahsetmek	  gerekiyor,	  insanların	  tanıması	  lazım,	  
yeni	  kuşakların.	  
	  
Vedat:	  
Evet,	  Halil	  Kâmil	  bana	  bir	  film	  gösterdi.	  O	  vakit	  
ufadan	  film	  alırdı.	  Güzel	  bir	  film.	  Ben	  projeksiyon	  
salonuna	  gittim.	  O	  kendi	  bürosuna	  gitti.	  Ben	  filmi	  
seyrettim.	  Şimdi	  seyrederken	  tiplere	  göre	  hangi	  
aktrislere	  dublaj	  yaptıracağımı	  efenim	  tasarladım.	  
Tipine	  göre,	  yaşına	  göre,	  sesinin	  tonuna	  göre,	  
çünkü	  hepsini	  biliyorum,	  hepsi	  arkadaşım	  benim.	  
Bir	  tane	  çeçeron	  kadın	  var,	  Halide	  Pişkin,	  iri	  yarı	  bir	  
adam	  var,	  bııı	  diye	  konuşuyor,	  Sait	  Köknar,	  bir	  tane	  
polis	  hafiyesi	  var,	  tam	  Galip,	  İyi	  Galip,	  şu,	  bu	  bu,	  
yok	  Nevin	  Sevad,	  tipine	  göre	  şeyler,	  şöyle	  8,	  10	  
tane	  artist	  ismi	  yazdım.	  Dedim	  ki	  bakın	  şu	  şunlar	  
şu	  şunlar.	  “Anlaşılıyor	  Vedat	  Bey”,	  dedi.	  Çünkü	  o	  
böyle	  konuşurdu;	  seni	  yerim	  der	  gibi.	  “Anlaşılıyor,	  
Vedat	  Bey”	  dedi,	  “siz	  bu	  işte	  biraz	  şeysiniz”	  dedi,	  
“tecrübesizsiniz”	  dedi.	  “Evet	  zaten	  size	  söyledim,	  
Halil	  Kâmil	  Bey”dedim.	  “Ben	  dublaj	  yapmadım	  ki	  
ama	  evime	  yakın,	  sizi	  de	  çok	  sempatik	  buldum.	  Bir	  
hobidir	  bu”dedim.	  “Yaparım	  dedim;	  bana	  öğretin”	  
dedim.	  “Bir	  insan”	  dedi,	  “4	  ses	  çıkarır”.	  Böyle	  
konuşurdu.	  Ben	  tabii	  gözlerimi	  açtım.	  Dedim	  “nasıl	  
çıkarır?”	  “Evvelâ”	  dedi;	  bir	  kurşun	  kalem	  aldı;	  
burasına	  soktu.	  “Kurşun	  kalemi	  dudakla	  burun	  
arasına	  korsun.	  Düşürmeden,	  kalem	  düşmeden	  
konuşacaksın”	  dedi.	  “Peki	  “dedim	  “ikinci?”	  
“Pamuk”	  dedi.	  “İki	  parça	  pamuk,	  burun	  deliklerini	  
tıkarsın.”	  “Eee	  üçüncü?”	  “Hah	  üçüncü”	  dedi,	  
“Ağzını	  açmadan	  konuşturursun”	  dedi.	  “Dördüncü	  
kendi	  sesi”	  dedi,	  “burada	  bir	  kadın,	  bir	  erkek	  var,	  
Vedat	  Bey”	  dedi,	  “nasıl	  olur”	  dedi.	  “Valla”	  dedim	  
“bu	  müthiş	  olmuş	  ama	  ben	  bu	  işi	  kıvıramam”,	  
baktım	  ki	  adamcağız	  anormal	  konuşuyor;	  şayet	  
öyle	  demedim	  ama	  tabii	  işime	  gelmediği	  için	  bir	  
daha	  semtine	  uğramadım.	  	  
	  
Dava	  devam	  ediyor;	  ben	  de	  film	  yapmak	  
istiyorum.	  Fakat	  stüdyo	  yok.	  İpekçilere	  gittim.	  
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Dedim	  Stüdyonuzu	  kiralar	  mısınız	  bana?”	  Eee	  hiç	  
unutmam,	  şu	  cevabı	  verdiler:	  “Biz	  düşmanımıza	  
silahımızı	  vermeyiz.”	  Yani	  beni	  düşman	  olarak	  
görüyorlar.	  “Peki”	  dedik.	  Oturdum,	  düşündüm,	  
taşındım	  ne	  yapabilir	  diye?	  Dublaj	  filmleri	  aklıma	  
geldi.	  Ecnebi	  filmlerini	  baştan	  sona	  kadar	  sessiz	  
olarak	  kabul	  et,	  ondan	  sonra	  seslendiriliyor.	  “Ben	  
de	  aynı	  şeyi	  yaparım”	  dedim	  ve	  Dertli	  Pınar	  
filminin	  senaryosunu	  hazırladım.	  Ve	  böyle	  baştan	  
sonuna	  kadar	  sessiz	  olarak	  çektik.	  Sonradan	  
seslendirildi.	  	  
	  
Nevin	  Akkaya:	  
-‐Otuz	  yedi	  senesinde	  şehir	  tiyatrosuna	  girdim.	  
Aynı	  zamanda	  konservatuvarda	  şan	  ve	  tiyatro	  
dersleri	  alıyordum.	  Muhsin	  Ertuğrul,	  bana	  Pergünt	  
piyesinde	  solvak	  başrolünü	  verdi.	  Oyunda	  Solvak	  
Leed	  şarkısını	  söylüyordum.	  Orkestrayı	  hocam	  
Cemal	  Reşit	  Rey	  idare	  ediyordu.	  Konservatuardaki	  
bütün	  hocalarım	  da	  orkestrada	  çalıyorlardı.	  Şans	  
eseri	  bu	  ilk	  rolümle	  büyük	  bir	  sükse	  yaptım.	  
Bunların	  anlatmamın	  sebebi,	  dublaja	  
bağlayacağım	  da	  ondan.	  Tiyatroda	  herkes	  ikinci	  iş	  
olarak	  dublaja	  gidiyordu.	  Rahmetli	  refik	  Kemal,	  gel	  
seni	  de	  götüreyim	  dedi.	  Gittik.	  O	  zaman	  bir	  tek	  
İpek	  film	  stüdyosu	  vardı.	  O	  vakte	  kadar	  nasıl	  dublaj	  
yapıldığını	  görmemiştim.	  Stüdyoya	  her	  gün	  
dışarıdan	  kadın	  ve	  erkekler	  dublaj	  yapmak	  için	  
müracaat	  ediyorlardı.	  Fakat	  bu	  iş	  annelerinden	  
öğrendikleri	  Türkçe	  ile	  olmaz;	  muhakkak	  bir	  
eğitimden	  geçmek	  lâzımdı.	  Meselâ	  bir	  “evet”	  
yerine	  göre	  20	  türlü	  söylenebilir.	  Stüdyo	  bu	  
gelenleri	  atlatmak	  için	  bir	  çare	  bulmuştu.	  Bir	  kadın	  
ve	  bir	  erkek	  için	  upuzun	  bir	  tirat	  hazırlamıştı.	  
İçinde	  duraklar,	  gülmeler,	  ağlamalar,	  bağırmalar,	  
çığlıklar	  ve	  zor	  konuşmalar	  vardı.	  Gelen	  kadınsa,	  
kadın	  için	  olan	  parçayı	  makinaya	  takıyorlar.	  Adalet	  
Cimcoz	  geçip	  gayet	  kolay	  senkronunu	  yapıyordu.	  
Sonra	  o	  hanıma,	  buyurun	  siz	  yapın	  diyorlardı.	  Tabii	  

beceremiyordu.	  Eee	  bu	  işi	  herkes	  yapamaz	  deyip	  
atlatıyorlardı.	  Bana	  da	  aynı	  şeyi	  yaptılar.	  Tabii	  
beceremedim.	  Sesleri	  çeken	  Osman	  İpekçi	  yanıma	  
gelip,	  “bu	  iş,	  Pergünt	  oynamaya	  benzemez;	  
zordur,	  zor”	  dedi.	  Fena	  halde	  bozuldum.	  Aradan	  
zaman	  geçti.	  Beni	  dublaja	  çağırdılar.	  Kabul	  
etmedim.	  Film	  sesli	  çekiliyordu.	  Osman	  Bey	  beni	  
Muhsin	  Beye	  şikayet	  etmiş.	  “Çağırıyoruz,	  
gelmiyor”	  demiş.	  Muhsin	  Bey	  de	  neden	  
“gelmiyorsun?”	  dedi.	  Ben	  Osman	  Bey’e	  bakarak	  	  
“bu	  iş	  Pergünt	  oynamaya	  benzemez;	  zordur”	  
dedim.	  Muhsin	  Bey,	  “öğleden	  sonra	  dublaja	  
gideceksin”	  dedi.	  Muhsin	  Beyin	  her	  sözü	  bizim	  için	  
emirdi.	  Gittim.	  Pergünt	  oynamaya	  benzemez	  sözü	  
maneviyatımı	  o	  kadar	  bozmuştu	  ki	  aylarca	  
zorlandım.	  Arada	  bırakıp	  kaçma	  raddelerine	  
geliyordum.	  Fakat	  benimle	  uğraştılar,	  çalıştırdılar	  
ve	  öğrettiler.	  Sonra	  başka	  stüdyolar	  da	  açıldı.	  
Balıklama	  daldık	  çalışmaya.	  Neden	  balıklama	  
diyorum	  biliyor	  musunuz?	  O	  zaman	  stüdyolar	  az,	  
filmler	  çoktu.	  Yabancı	  filmler,	  yerli	  filmler,	  
tiyatroda	  rolümüz	  olmadığı	  zaman,	  sabahlara	  
kadar	  çalıştığımız	  oluyordu.	  	  
	  
Sesler-‐Dublaj	  Teknisyeni	  
-‐Gördüğünüz	  stüdyonun	  bu	  mekânı,	  aşağı	  yukarı	  8	  
saatlik	  bir	  zaman	  içerisinde	  penceresi	  olmayan,	  
karanlık,	  loş	  bir	  yerde	  muhtelif	  malzemelerin,	  
efekt	  malzemelerinin	  bulunduğu	  yerde	  çalışırdık.	  
Ayak	  sesi	  için,	  kapı	  sesi	  için,	  zil	  sesi	  için,	  telefon	  
sesi	  için	  efendime	  söyleyim,	  ateş	  sesi	  için	  muhtelif	  
böyle	  kağıtlarla	  yapardık	  bu	  sesleri.	  O	  zaman	  filmin	  	  
seslendirilmesi,	  sanatçıların	  konuşması,	  müzik	  sesi,	  
efekt	  sesi	  doğrudan	  doğruya	  filme	  kaydedilirdi.	  
Kapı	  sesi	  gerektiğinde	  o	  da	  kapı	  sesi	  gerektiğinde	  
açıp	  kapardık.	  Efendime	  söyleyeyim,	  araba	  sesi	  
kapısında	  kapatırdık;	  zil	  çaldığı	  zaman	  ki	  bu,	  
melodilisi,	  efendime	  söyleyeyim,	  telefon	  geldiği	  
zaman,	  telefon	  zili,	  açar.	  

	  	  	  
	  
Vocabulary	  (Kaynak	  TDK):	  
Balıklama	  dalmak	  (f):	  Bir	  işe	  sonucunu	  düşünmeden	  hemen	  girişmek.	  “Bu	  işte	  çok	  para	  var	  dedile;	  biz	  de	  
balıklama	  daldık!”	  “pike”	  
Çeçeron	  (s):	  çok	  konuşan	  kimse.	  “chatty”	  
Dertli	  (s):	  Derdi	  olan:	  “Dertli	  hâlinden	  ne	  bile	  /	  Yüreği	  sağ	  olan	  kişi”	  -‐Yunus	  Emre.	  “sorrowful”	  
Düşünmek	  taşınmak	  (i):	  “Düşünüp	  taşınıp	  bu	  evi	  almaya	  karar	  verdik.”	  “reflect	  on”	  
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Ecnebi	  (s):	  Yabancı:	  “Ekseriya	  gelen	  ecnebiler	  ve	  Hristiyanlar	  teamül	  olarak	  ayrı	  bir	  yerde	  ve	  hürmeten	  
ayakta	  durup	  ayini	  seyrederlerdi.”	  -‐A.	  H.	  Çelebi.	  “foreigner”	  
Hafiye	  (i):	  Dedektif.	  
Hususiyet	  (i):	  Özellik:	  “Zaten	  insanın	  en	  büyük	  hususiyeti,	  içinde	  bulunduğu	  hâlden	  kurtulma	  arzusudur.”	  
-‐A.	  M.	  Dranas	  “characteristic”	  
İşi	  kıvırmak	  (f):	  bir	  işi	  becermek,	  halletmek.	  “Problemlerin	  hepsini	  çözdüm	  yani	  bu	  işi	  kıvırdım	  artık!”	  “to	  
succeed	  in”	  
Maneviyat	  (f):	  Maddi	  olmayan,	  manevi	  şeyler:	  “Maddi	  faydalar	  temin	  etmeyen	  zaferin	  maneviyatıyla	  
övünmekten	  ne	  çıkar?”	  -‐H.	  R.	  Gürpınar.	  “spirituality”	  
Müracaat	  etmek	  (f):	  başvurmak:	  “Döndüler	  dolaştılar,	  bana	  müracaat	  ettiler.”	  -‐N.	  F.	  Kısakürek.	  2)	  
danışmak.	  “to	  submit”	  
Nazaran	  (z):	  Göre,	  oranla,	  kıyasla:	  “Buna	  nazaran	  şimdi	  vereceğim	  malumat	  ve	  izahatı	  anlamak	  daha	  
kolay	  olacaktır.”	  -‐Atatürk.	  “according	  to”	  
Pınar	  (i):	  Yerden	  kaynayarak	  çıkan	  su,	  kaynak:	  “Paşaoluk	  Yaylası'nın	  her	  bucağından	  bir	  pınar	  kaynar.”	  -‐
R.	  H.	  Karay.	  “spring”	  
Radde	  (i):	  Derece,	  kerte:	  “İşe	  polisi	  karıştırmadım.	  Son	  raddeye	  gelmedikçe	  de	  karıştırmak	  niyetinde	  
değilim.”	  -‐R.	  H.	  Karay.	  “degree”	  
Semtine	  uğramamak	  (f):	  bir	  daha	  hiç	  gitmemek.	  “Kaba	  davranışlarından	  sonra	  bir	  daha	  	  semtine	  
uğramadım.”	  “never	  stop	  by”	  
Senkron	  (s):	  Eş	  zaman	  “synchronous”	  
Sükse	  yapmak	  (f):	  1)	  başarı	  kazanmak:	  “Paris	  sosyetesinde	  büyük	  sükse	  yapmıştı.”	  -‐A.	  Gündüz.	  2)	  ilgi	  
çekecek	  bir	  durum	  yaratmak.	  “to	  attract,	  to	  succeed”	  
Tirat	  (i):	  Bir	  tiyatro	  oyununda	  oyuncuların	  bir	  defada	  söylediği	  parka.	  “harangue”	  
Uğraşmak	  (f):	  Bir	  iş	  üzerinde	  sürekli	  çalışmak:	  “Muhacir	  kümeleri	  arasında,	  ekmek	  dağıtmakla	  uğraşan	  
yaşlıca	  bir	  adama	  seslendi.”	  -‐P.	  Safa.	  2.	  (-‐e)	  Bir	  işi	  başarmaya	  çalışmak,	  iş	  edinmek:	  “İkisi	  barbut	  oynuyor,	  
üçüncüsü,	  en	  küçükleri,	  bir	  çekirgeye	  sigara	  içirmeye	  uğraşıyordu.”	  -‐H.	  Taner.	  “to	  strive”	  
Yadırgamak	  (f):	  Kendine	  yabancı	  gelen	  bir	  kimseye,	  duruma	  veya	  şeye	  alışamamak,	  ısınamamak:	  “İçine	  
paldır	  küldür	  yuvarlandığı	  bu	  curcunayı	  yadırgadı.”	  -‐A.	  İlhan.	  “to	  find	  odd”	  
Zamazingo	  (argo):	  Araç,	  aygıt,	  gereç,	  nesne.	  “tool”	  
	  
	  
3)	   İNTERNET	  BAĞLANTILARI/	  INTERNET	  LINKS	  

For	  Project	  1:	  
http://www.wikipedia.org/wiki/Bulent_Oran	  
http://www.harbiden.gen.tr/biyografi/Bulent_Oran.html	  
http://www.kenthaber.com/marmara/istanbul/Kimdir/iz-‐birakan/bulent-‐oran	  
http://www.yesilcamsinemasi.com/	  
http://www.altinportakal.org.tr/	  
http://nethaber.com/Haberler/2620/Altin-‐Portakal-‐Film-‐Festivali	  
http://www.genckolik.net/sinema/147351-‐yesilcam-‐yildizlari.html	  
	  
For	  Project	  2:	  
http://www.turkiye.net/dkbt/soylesi/nayral.htm	  
http://www.seslendirme.org/sanatcilar/necdetmahfi.htm	  
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/272978.asp	  
http://www.turksinemasi.com/sinemaci/sinemaci.asp?id=234	  
http://www.tiyatro.net/sayfa/26/geleneksel_turk_tiyatrosu.html	  
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http://www.tiyatrotarihi.com/turk_tiyatrosu.html	  
http://www.muhsinertugrulmem.gov.tr/muhsin_ertugrul/hayati.htm	  

	  
4)	   DEĞERLENDİRME/	  EVALUATION	  	  
Project	  1:	  
Değerlendirme:	  	  
1. Seçilen	  film	  türünün	  özelliklerinin	  belirleyiniz	  ve	  açıklayınız.	  
2. Seçilen	  film	  türü	  ile	  izlenen	  filmin	  örtüşüp	  örtüşmediğine	  bakınız.	  
3. Türün	  yansıttığı	  belirli	  bir	  sanat	  anlayışının	  ve	  dünya	  görüşünün	  olup	  olmadığına	  bakınız.	  
4. Seçilen	  türün	  Türk	  Sineması	  ve	  bilinen	  diğer	  dünya	  sinemaları	  ile	  karşılaştırmalarının	  örneklerle	  

yapılması.	  
5. Yazının	  sonuç	  kısmında	  kendi	  düşünce	  ve	  yorumlarına	  yer	  verilmesi.	  

	  
Evaluation:	  
1. You	  would	  identify	  the	  characteristics	  of	  the	  film	  genre	  in	  your	  chosen	  movie,	  and	  then	  explain	  

them.	  
2. You	  would	  check	  the	  generic	  characteristics	  of	  the	  chosen	  movie	  whether	  it	  matches	  with	  the	  movie	  

you	  watched	  or	  not.	  
3. You	  would	  express	  a	  specific	  worldview	  and	  artistic	  perception	  of	  the	  genre	  that	  represents	  a	  

message	  to	  the	  audience.	  
4. Compare	  examples	  of	  a	  particular	  film	  genre	  from	  both	  the	  Turkish	  cinema	  and	  Hollywood.	  
5. Add	  your	  own	  comments	  at	  the	  end	  of	  the	  essay.	  	  
	  
Project	  2:	  
Değerlendirme:	  
1. Karakter	  çözümlemelerinin	  film	  replikleri	  ile	  örtüşmesine	  dikkat	  ediniz.	  
2. Eklenen	  repliklerin	  karakter	  ve	  canlandırılan	  sahneye	  uygunluğu.	  
3. Seslendirmedeki	  konuşmalarda	  vurguya,	  ünlemlere,	  duraklamalara,	  taklitlere,	  sesin	  yükselip.	  

alçalmasına,	  ikilemelere,	  tekrarlara,	  vb.	  Yer	  verilmesi.	  
	  
Evaluation:	  
1. You	  would	  notice	  that	  the	  character	  analysis	  would	  be	  in	  a	  harmony	  with	  the	  lines.	  
2. It	  would	  be	  relevant	  to	  add	  lines	  to	  show	  the	  harmony	  between	  the	  character	  and	  the	  dubbed	  

scene.	  
3. You	  would	  check	  the	  intonation,	  exclamations,	  pauses,	  pitch,	  etc.	  while	  dubbing.	  
	  
Self-‐Evaluation	  and/or	  Peer	  Assessment	  for	  Module	  8	  intermediate	  
(The	  table	  below	  is	  only	  an	  example.	  You	  can	  use	  other	  evaluation	  tables,	  charts,	  or	  questions)	  
	  
For	  Projects:	  	  
You	  are	  able	  to	  
	  

Needs	  
improvement	  	  

To	  a	  
certain	  
extent	  	  

	  
Good	  	  

To	  a	  great	  
extent	  	  

Adequately	  present	  movie	  genres	  in	  Turkish	  
by	  using	  audio-‐visual	  material.	  
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Demonstrate	  Turkish	  subject-‐object-‐verb	  
agreement	  and	  express	  the	  transitivity	  and	  
intransitivity	  in	  a	  sentence	  with	  few	  errors.	  

	   	   	   	  

Show	  some	  evidence	  of	  risk-‐taking,	  in	  terms	  
of	  using	  colloquial	  Turkish	  language	  
structures.	  

	   	   	   	  

Demonstrate	  creativity	  in	  your	  
presentation,	  essays,	  worksheets,	  and	  
discussions	  

	   	   	   	  

Use	  a	  certain	  amount	  of	  Turkish	  cultural	  
elements	  in	  your	  work.	  

	   	   	   	  

	  
DEĞERLENDİRME	  
Bireysel	  Değerlendirme	  Ölçütleri	  	  

Projeler	  için:	  	  
Yapabiliyorum:	   Geliştirilmeli	  	  

	  
Kısmen	  
yapabiliyorum	  	  

İyiyim	  	  
	  
Oldukça	  
iyiyim	  	  

	  Görsel-‐işitsel	  malzeme	  kullanarak	  film	  
türlerini	  Türkçe	  yeterli	  ölçüde	  
sunabiliyorum.	  

	   	   	   	  

Bazı	  hatalarla	  Türkçe	  özne-‐nesne-‐fill	  
birliğini	  gösterebiliyorum	  ve	  bir	  cümledeki	  
geçişlilik	  ve	  geçişsizliği	  ifade	  
edebiliyorum.	  

	   	   	   	  

Türkçe'deki	  günlük	  dil	  işlevlerini	  ve	  
yapılarını	  kullanarak	  hata	  yapmayı	  göze	  
alabiliyorum.	  	  

	   	   	   	  

Sunumda,	  yazılarda,	  çalışma	  kağıtlarında,	  
tartışmalarda	  yaratıcı	  tarafımı	  
yansıtabiliyorum.	  

	   	   	   	  

Çalışmama	  belli	  bir	  ölçüde	  yaratıcılık	  ve	  
yorum	  katabiliyorum.	  

	   	   	   	  

	  
	  
5) YARDIMCI	  TEMALAR/	  FOLLOW-‐UP	  
You	  could	  prepare	  worksheets	  based	  on	  gap	  information.	  While	  you	  watch	  Yeşilçam	  and	  Hollywood	  
romance	  movies,	  notice	  the	  lines	  of	  the	  dialogues	  between	  hero	  and	  heroine.	  You	  could	  design	  the	  
worksheets	  to	  show	  missing	  lines	  of	  dialogues	  from	  Turkish	  and	  American	  romance	  movies.	  Reflect	  on	  
both	  Turkish	  and	  American	  movie	  adaptations,	  in	  terms	  of	  theme,	  characters,	  setting,	  location,	  
narrative,	  casting,	  etc.	  and	  then	  discuss	  this	  with	  your	  classmates.	  
	  
	  
6)	   	  MÜZİK/MUSIC	  
In	  Turkish	  movies,	  the	  soundtrack	  is	  usually	  selected	  according	  to	  theme	  or	  genre.	  For	  example,	  very	  
wellknown	  Western	  music	  songs	  for	  some	  archetypal	  screenplays,	  such	  as	  “Comparsita”,	  are	  selected	  
for	  wedding	  scenes.	  In	  action	  scenes,	  music	  from	  Bruce	  Lee	  movies	  is	  often	  used.	  Below	  are	  some	  
samples	  of	  Turkish	  music	  that	  you	  might	  hear	  in	  TV	  series,	  documentaries,	  ads,	  and	  even	  cell	  phone	  ring	  
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tones:	  “Bir	  İstanbul	  Masalı”,	  “Çemberimde	  Gül	  Oya”,	  “Asiye”	  (Kurtlar	  Vadisi),	  “Sarı	  Zeybek”(documentary	  
Atatürk).	  
	  
To	  listen	  to	  sample	  music,	  go	  to	  the	  music	  link	  on	  the	  module	  webpage	  or	  copy-‐paste	  the	  links	  below	  
into	  your	  browser.	  
http://www.muzikdinlex.com/5259/Kirac-‐Bir-‐Istanbul-‐Masali-‐Dizi-‐Muzigi	  
http://www.izleyerekdinle.com/haluk-‐levent-‐video-‐klipleri-‐izle/cemberimde-‐gul-‐oya-‐haluk-‐levent-‐
dinle.html	  
http://video.enguzelsohbet.com/izle/kurtlar-‐vadisi-‐asiye.html	  
http://www.turkcemuzik.com/sanatci/566/Fahir-‐Atako%C4%9Flu.html	  
http://www.dizivefilm.com/cagrifilmi-‐3068-‐izle	  
http://www.sanalda1numara.net/sanat/77349-‐askin-‐ve-‐tutkunun-‐dansi-‐tango-‐tutkulu-‐dokunakli-‐ve-‐
kiskirtici.html	  
http://arsiv.sabah.com.tr/2001/07/04/z13.html	  
http://www.main-‐board.eu/danslar-‐folklor-‐ve-‐turk-‐halk-‐oyunlari/375990-‐turkiyede-‐dansin-‐
tarihcesi.html	  
http://www.main-‐board.eu/danslar-‐folklor-‐ve-‐turk-‐halk-‐oyunlari/375990-‐turkiyede-‐dansin-‐
tarihcesi.html	  
http://nostaljikturkfilmleri.blogcu.com/cuneyt-‐arkin-‐filmleri-‐izle/6222084	  	  
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http://www.turkceciler.com/yazi_turleri/tiyatro.html	  retrieved	  on	  August	  18,	  2010	  
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8)	   SUNUMLAR/POWERPOINT	  PRESENTATIONS	  
	  
Presentation	  I:	  Turkish	  Cinema-‐Yeşilçam.	  Scriptwriters	  decide	  on	  film	  genres	  according	  to	  people’s	  
preferences.	  Often,	  film	  genres	  are	  based	  on	  life	  experiences	  and	  they	  endeavor	  to	  narrate	  real	  life.	  
Bülent	  Oran	  is	  one	  of	  the	  most	  prolific	  scriptwriters	  in	  that	  sense.	  He	  continues	  to	  make	  old	  Turkish	  
movies	  popular	  since	  his	  films	  appeal	  to	  people’s	  tastes,	  sense	  of	  humor,	  and	  emotions.	  Besides,	  theater	  
was	  as	  a	  training	  course	  for	  cinema.	  Thus,	  many	  stage	  actors	  gain	  experience	  on	  the	  stage	  and	  then	  
move	  onto	  cinema.	  	  
Presentation	  II:	  Dubbing-‐Seslendirme.	  The	  foundation	  of	  Turkish	  theater	  academies	  is	  presented.	  Stage	  
actors	  are	  very	  disciplined,	  and	  devoted	  not	  only	  to	  performances,	  but	  also	  to	  other	  theater	  activities,	  
such	  as	  lighting,	  sound	  effects,	  make-‐up,	  costume	  design,	  and	  more.	  Necdet	  Mahfi	  Ayral	  is	  one	  of	  them	  
and	  adores	  his	  job.	  Many	  stage	  actors	  dub	  movie	  lines	  successfully	  due	  to	  their	  stage	  experience.	  They	  
make	  the	  movie	  characters	  come	  alive.	  In	  addition	  to	  this	  animation,	  dubbing	  technicians	  add	  some	  
sound	  effects	  that	  make	  the	  movie	  more	  interesting.	  
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9)	  	   YARDIMCI	  KONUŞMA	  KALIPLARI/PRE-‐ORAL	  ACTIVITY	  
The	  following	  sentences	  can	  help	  you	  express	  yourself	  for	  activities	  in	  this	  module:	  
Bence	  bu	  film…	  (According	  to	  me,	  this	  movie	  is...)	  
Yeşilçam’ı	  Hollywood’la	  karşılaştırdığımda…	  (When	  comparing	  Yeşilçam	  and	  Holywood,	  I	  see	  that...)	  
Bu	  komediyi	  beğendim,	  çünkü…(I	  like	  this	  comedy	  because...)	  
Eski	  Türk	  filmleri	  çok...	  (Old	  Turkish	  movies	  are	  so…)	  
...	  anlatan	  bir	  senaryo	  yazmak	  istiyorum.	  (I	  would	  like	  to	  write	  a	  screenplay	  that...)	  
Tiyatrocu,	  aktör,	  oyuncu...	  olmak	  istiyorum	  çünkü...	  (I	  want	  to	  be	  a	  thatre/movie	  actress/actor	  
because…)	  
...’yı	  seslendirmek	  muhteşem	  olurdu.	  (It	  would	  be	  fantastic	  to	  dub	  the	  lines	  of…)	  
En	  sevdiğim	  film	  müziği...	  (My	  favourite	  film	  music	  is…)	  
Oyunculuğun	  eğitim	  gerektirdiğine	  inanıyorum/inanmıyorum	  (I	  agree/disagree	  that	  playing	  needs	  
education.)	  	  
Seslendirme	  sanatçıları,	  film	  teknisyenleri	  filmin	  başarısına	  katkısı	  vardır,	  mesela...	  (Dubbing	  artists,	  
movie	  technicians	  contribute	  to	  the	  success	  of	  the	  movie,	  For	  example	  …	  )	  
	  
Finally,	  the	  following	  activity	  can	  help	  as	  a	  dubbing	  exercise.	  
The	  dialogue	  below	  presents	  a	  satirical	  situation	  of	  a	  poor	  guy,	  played	  by	  Turist	  Ömer,	  one	  of	  the	  very	  
well-‐known	  Turkish	  comic	  characters.	  He	  goes	  to	  a	  restaurant	  and	  orders	  one	  of	  the	  classical	  Turkish	  
dishes,	  beans	  and	  rice,	  but	  unfortunately	  he	  does	  not	  have	  enough	  money	  to	  buy	  it.	  You	  are	  expected	  to	  
complete	  the	  dialogue	  according	  to	  the	  characters,	  and	  finally	  read	  aloud	  the	  dialogue,	  as	  a	  dubbing	  
activity:	  
	  
Turist	  Ömer	  	  :	  -‐Güzel	  ağbim	  bana	  şuradan	  bir	  pilav	  üstü	  kuru	  versene,	  	  
Garson:	  Paran	  var	  mı?	  
Turist	  Ömer:	  -‐Paranın	  ne	  önemi	  var?	  Mühim	  olan	  insanlık!	  
Garson:-‐Önce	  paralar,	  bozulmasın	  aralar.	  
Turist	  Ömer:	  -‐Aramız	  niye	  bozulsun	  yahu,	  bak	  gel	  seni	  bir	  öpeyim.	  
Garson:	  -‐Olmaz	  patron	  kızar!	  Burada	  veresiye	  yok;	  parana	  göre	  yersin.	  
Turist	  Ömer:	  -‐Peki	  ne	  yiyeyim?	  
Garson:	  -‐Bu	  gidişle	  galiba	  dayak!	  
Turist	  Ömer:	  
Garson:	  
Turist	  Ömer:	  
Patron:	  
Garson:	  
Başka	  müşteri:	  
Patron:	  
Turist	  Ömer:	  
Patron:	  
Turist	  Ömer:	  
Bulaşıkçı:	  
Turist	  Ömer:	  -‐Hadi	  bana	  evyallah,	  yolcudur	  Abbas	  bağlasan	  durmaz!	  
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REFERENCE	  AND	  COPYRIGHT	  INFORMATION	  FOR	  THIS	  MODULE	  
	  

This	  module	  has	  a	  copyright.	  It	  may	  be	  reproduced	  and	  distributed	  for	  educational	  purposes	  only	  
if	  the	  following	  citation	  is	  included	  in	  the	  document:	  

	  
This	  Instructional	  Module	  was	  originally	  published	  on	  the	  Deep	  Approach	  website	  

(http://deepapproach.wceruw.org/index.html)	  as:	  	  
	  
Okten,	  C.	  and	  Tochon,	  F.	  V.	  (2011).	  Turkish	  cinema	  /Türk	  sinemasi-‐yeşilçam.	  Module	  8,	  Intermediate	  

level.	  Madison,	  WI:	  Wisconsin	  Center	  for	  Education	  Research	  (WCER).	  
http://deepapproach.wceruw.org/index.html	  (access	  date).	  The	  module	  is	  reprinted	  here	  with	  
permission	  of	  the	  authors	  and	  the	  publisher,	  The	  Wisconsin	  Center	  for	  Education	  Research	  at	  
the	  University	  of	  Wisconsin-‐Madison.	  

	  	  
To	  view	  related	  modules,	  movies,	  PowerPoints,	  theoretical	  articles,	  Q&As,	  and	  webcasts,	  or	  to	  

comment	  publically	  on	  this	  module	  in	  a	  forum	  of	  discussion,	  please	  go	  to	  
http://deepapproach.wceruw.org/index.html	  and	  select	  the	  appropriate	  thumbnail.	  
	  
	  


