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Salonlarda gösterilen bütün  filmleri görmek isteyen, sinema delisi, cahil 
bir ta!ra delikanlısıydım. O zaman benim için Jose Ferrer’in  oynadı"ı Cyrano de 
Bergerac gerçek bir sanat yapıtı, Rüzgar Gibi Geçti filmi de büyük bir filmdi. 
Günün birinde elime küçük bir kitap  geçti: Sinema Sanatı. Yazarı Nijat  Özön. 
Sinemayı ciddi bir sanat dalı olarak  inceleyen kitabı yalayıp yuttum. O zamana 
kadar kendimi kaptırıp gitti"im bir filmin nasıl olu!tu"unu, ö"elerini, neden 
sanat  oldu"unu hiç dü!ünmemi!tim. Bu kitapta dramatik  yapı, senaryo, görüntü, 
devinim, kurgu, seslendirme, oyunculuk gibi ö"eleri tanımı! oldum. Kitapta bir 
filmin nasıl ele alınıp nasıl çözümlenece"ini gösteren bir örnek de vardı: David 
Lean’in Brief Encounter filmi. Özön, kitabına neden böyle bir örnek koydu"unu 
çok haklı olarak !öyle anlatıyordu: 

...ba!lıca iki noktayı göz önünde bulundurduk: Birincisi, !imdiye kadar 
sinema sanatı üzerinde gözden geçirdi"imiz belli ba!lı ilkeleri, özellikleri 
canlı bir örnekle desteklemek, bu özelliklerin pratikte nasıl kullanıldı"ını 
ortaya koymak; ikincisi de bir filmin nasıl incelenmesi gerekti"ini, böyle bir 
incelemede tutulacak yolu göstermek. Her sanat eseri gibi filmin 
anla!ılabilmesi, de"eri üzerinde bir yargıya varılabilmesi için de, onu 
meydana getiren ö"elerin ayrı ayrı incelenmesi, yani bir çözümleme 
yapılması gereklidir.  Öte yandan sa"lam bir sinema ele!tirisi de ancak bu çe!it 
çözümlemelere dayanılarak yapılabilir.

Özön için kitaplar çok önemliydi. Kitapların, kaynakçanın de"erini küçük 
ya!ta babasından edindi"ini söylerdi. Önce edebiyatla ilgilenen Özön’ün bu 
ilgisine daha sonra sinema da eklendi. O tarihlerde iyice özet, küçücük bir 
sinema tarihiyle senaryo kitabı dı!ında ciddi bir sinema dergisi ya da kitabı 
yoktu. Özön de yabancı kaynaklardan okumaya, daha sonra da yazmaya 
ba!lamı!tı. 1950’li yıllarda Yeditepe, Dost gibi dergilere ele!tiriler yazdı. 
1956‘da Sinema dergisini (8 sayı çıkmı!tı) yayınladı. (Dergide Halit  Refi" de 
yazıyordu.) Aynı yıl yukarıda sözü edilen Sinema Sanatı kitabıyla birlikte bu 
dergiler sinemayı ö"renmek isteyen gençler  için bulunmaz bir hazineydi. O 
tarihte tanı!mıyorduk ama gene de ilk sinema ö"retmenim Özön olmu!tu. 
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Özön hem sinema alanında, hem de babasının izini sürerek, dil alanında 
çok üretken bir  yazardı. Sinema alanında yukarıda sözü edilen kitabı birkaç kere 
geni!letti. Soru-yanıt biçimine sokarak “100 Soruda” dizisi içinde de yayımlandı 
bu kitap. Sonunda 2008 yılında Sinema Sanatına Giri! adında çok kapsamlı bir 
kuramsal çalı!ma yayımladı. Bu kitapta sinemanın hemen her alanında (görüntü 
düzenlemesi, çerçeveleme, çekim ölçekleri, alıcı devinimi, aydınlatma, oyun, 
kurgu, türler, film incelemesi) aydınlatıcı bilgiler vardır. Çok iyi bir ders 
kitabıdır. Türk sinemasıyla ilgili yazılarını derleyip, Karagözden Sinemaya 
adıyla iki cilt  olarak yayımladı. 1962 yılında ilk Türk sinema tarihini yayınlayan 
da Özön’dür: Türk Sinema Tarihi 1895-1960.

Türk Sineması Kronolojisi 1895-1966  (1968) adında çok ilginç bir 
çalı!ması da vardır. Bu çalı!mada her yıl olan biteni !u ba!lıklar altında 
sıralamı!tır: Filmler-e"ilimler, özellikler-oyuncular-sinema olayları-yabancı 
sinemalar-iç ve dı! olaylar. Böylece o  yıl hem sinema alanında hem de 
toplumsal, kültürel, siyasal ya!amda neler olup bitti"ini ku! bakı!ı görmek 
olanaklıdır. Toplumsal belle"in  yok oldu"u, günü gününe ya!anan bu günlerde 
bu kitabı karı!tırmak ho! oluyor. Birkaç örnek vereyim: “1964: #çi!leri, 
Dı!i!leri, Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları temsilcilerinden meydana gelen  ‘özel 
inceleme kurulu’ Susuz Yaz’ın Türkiye’yi Berlin film !enli"inde temsil etmesini 
sakıncalı buldu.” Aynı yıl: “Susuz Yaz Altın Ayı (büyük ödül) kazandı.” 1965: 
“Cumhuriyet senatosunda #çi!leri Bakanlı"ı bütçesinde filmlerin gittikçe 
açıldı"ından söz edildi.” 1966: “Resmi Gazetede Dı!i!leri Bakanlı"ının yurt 
dı!ındaki i!çilere gönderilmek üzere satın alaca"ı on filmle ilgili eksiltme ilanı 
yayımlandı.”

Dil alanındaki çalı!malarına gelince bunlar Türk Dil Kurumu gibi bir 
kurumun bile kolay kolay altından kalkamayaca"ı çalı!malardır. Önce Sinema 
Dergisinde sinema terimleri sözlü"üne ufak ufak ba!lamı!tı. Terimlere çok önem 
veriyordu. Onun sözleriyle, “terimlerle konu!urken her kol, teknik  olsun, sanat 
kolu olsun… o terimlerin belirli bir çerçevesi vardır... kullandı"ımız zaman o 
çerçeveyi kastetti"imiz anla!ılmalı, ba!ka bir anlam verilmemeli... Bu ancak 
terimler yerle!ti"i zaman  iyice anla!ılmı! olur.” Her alanda oldu"u gibi sinema 
alanında da dile hiç dikkat  edilmeden çalakalem yazıların yayımlandı"ı 
günümüzde bu sözlerin de"eri daha iyi anla!ılıyor. 

Özön daha sonra bu ufak çalı!masını geni!leterek önce Ansiklopedik 
Sinema Sözlü#ü (1958) adında bir  kitap yayımladı. Türk  Dil Kurumu 1963 
yılında Sinema Terimleri Sözlü#ü’nü bastı. 2000 yılında da Sinema, Televizyon, 
Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlü#ü adında muazzam bir çalı!ma yayımlandı. 
Kendi deyi!iyle, “bundan önceki basımda yer alan 3500 madde ba!ına kar!ılık, 
bu sözlükte 5250’den çok madde ba!ı yer almaktadır.” Bu kitabın önsözünde dil 
ortamını da !öyle açıklıyor: “sinemacıların yeti!melerine göre Fransızca, 
Almanca ya da #ngilizce’den oldu"u gibi aktarılmı!... melez bir terim 
da"arcı"ının kullanıldı"ı bir ortamda...” Bu sözlükte eski terimler, Fransızca, 
#ngilizce, Almanca, #talyanca kar!ılıklarla birlikte her terimin kısaca açıklaması 
da yer almaktadır.
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Dil alanında ikinci önemli çalı!ması da Büyük Dil Kılavuzu’dur. 1985’te 
yayımlanan kılavuz üç kere basıldıktan sonra 1995 yılında gözden geçirilmi! ve 
geni!letilmi! dördüncü baskısı yapılmı!tır. Bu bir yazım kılavuzudur ama yalnız 
yazım kılavuzu olmakla kalmaz, Osmanlıca, Türkçe, yabancı sözcüklerle eski-
yeni terimler kar!ılıklarıyla birlikte bu kılavuzda yer almı!tır. #lk basımda 
65.000’in üstünde olan madde sayısı bu yeni basımda 105.000’e yakla!mı!tır. 
Sözlük de, kılavuz da yazı yazarken sık sık ba!vurdu"um, çok yararlı 
kaynaklardır. Yabancı terimlerin akınına u"ramı!, üstelik #ngilizce terimlerin 
Fransızca söyleni!ine göre kullanıldı"ı sinema alanında yazanların  bu iki 
kayna"a ba!vurmalarını ne kadar isterdi kimbilir.

Bunlardan ba!ka Eisenstein, Pudovkin, Bazin gibi sinema klasiklerini de 
çevirmi!ti. Görüldü"ü gibi sinema alanında da, dil alanında da çok çalı!an, çok 
üreten bir arkada!ımızdı. Son günlerine kadar kitaplarla dergilerle tıka basa dolu 
küçük çalı!ma odasında bilgisayarının ba!ındaydı. “Birkaç i!i birden yapmak 
zorundaydım, babadan geçmi! herhalde” diyordu. Gerçekten de iki üç kitaba 
birden  ba!lar, çalı!ır, birinden sıkılınca ötekine geçerdi. Ayni dili konu!tu"umuz, 
tatlı tatlı sohbet etti"imiz, de"erli bir dostumuzu yitirdik.
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