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AGAH OZGUÇ 
«kitap yayıncılığı da sinemacılık gıbidir» 

Sinema tarihçisi Agôh 

Özgüç ile son kitabı 
'Afişlerle Türk Sineması' 

üzerine konuştuk. 

SÖYLEŞi İBRAHiM TÜRK 

KitabıniZI neye göre bölüm/ediniz? kısıtlamalar yüzünden olamadı. Bır bölüm da· 

Bölümler, Türk sinema tarihinin türlerinin kro- ha vardı. Yabancı film afişlerinin aynısından 

nolojik yapısına göre oluşturuldu. Bizim sine- kopyayapılan mesela Şimal Yıldwgibi filmler. 

mamızda ilk olarak tarihi filmler, belgeseller, Ama Mimeray bir takım kimseleri darıltmak 

edebiyat uyarlama ları, komediler vb. gelir. Ya- istemedi. Eleştirel bir tavır olsun istemedi. 

ni tü rlerin bizdeki başlangıç tarihlerine göre sı- Neden acaba? 

raladım. Türlere giren afişler de kendi içinde Geçmişinden gelen bir bağımlılığı var Mime-

kronolojik. Türlere göre yapılmazsa sadece ray'ın. l95l'den beri Türk sinema sektörünün 

kronolojiye göre olsa karmaşa olacak. Bir de afişlerini basıyor. Afiş bastığı oyunculara, ya-

şunu yaptım. Bu alişleri yapanlar hep dışlan- pımcılara vb. ayıp olmasın diye düşünüyor. Me-

m ış. Kim oldukları bile belli değil. Ortada bilgi sela 'Son On Yılın Afişleri' bölümü Mimeray'ın 

yok. Yani alişleri yapanların kim olduklarını 

bulma konusunda da bir çalışma yaptım. Es

kizleri koyduk, süperpozeleri koyduk. Afiş ba

san matbaaların da bilgisi var. 

Tarihi filmler, gü/dürü filmleri, kurtuluş sa

vaşı filmleri, masal filmleri vb. dışmda baş

ka bölüm/erin de olabileceği görülüyor. Ay

flca başlangıçta bir afiş sanatçısının ya da 

grafikerin konu hakkında yazabiieceği bir 

yazı da düşünüyormuşsunuz. Kitap istediği

niz gibi oldu mu sonuçta? 

Başlangıçta otuz bölüm vardı, andokuzia sınır· 

ladık. Siyasal filmler, spor filmleri yok mesela. 

Sayfa sınırlaması yüzünden. Büyük boyda dü

şündüğüm bir şeyi de yapamadım. Çizgi ro

manların kahramanlarının vinyetleri konacak

tı. Ama küçük boyda bunu yapamadık maale

sef. Bir grafiker konu hakkında bir yazı yaza

bii irdi. Gevher Bozkurt, hem afiş sanatçısı hem 

de öğretim görevlisi. Halicı KJZ'ı yapan ... En 

eski grafikerlerdendir. Onu düşünmüştüm. Ama 
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teklifidir. 'Oyuncular ve Afişleri' bölümü de. Bu 

kitap onların isteklerine uygun oldu. Fakat tek

nik açıdan çok iyi bir baskı yaptılar. Sonunda 

yüzde elli de olsa kendi türünde bir ilk kitap yap

mayı başarabildik. İleride imkan çıkarsa daha 

büyük, daha geniş bir çalışma yapmak isterim. 

Kitabın dağıtımıy/a ilgili bir sorun yaşıyor

sunuz. 

Dünyanın en güzel filmi de olsa dolaşıma soka

mazsanız o film bir şeye yaramaz. Kitap yayın

cılığı da aynı sinemacılık gibidir. Mimeray as

lında yayıncı değil. Bana telif hakkı olarak 500 

kitap verdiler. Bakanlığa 100 tane gönderip di

ğerlerini de dağıtacaklar. Ama ben ne yapaca

ğım elimdeki leri? 

Oağıtımcılarla görüşmeyi düşündünüz mü? 

Bir iki yerle görüştüm. l<omisyon karşılığı kabul 

eder gibiler. Ama bilmem kaç ay sonrasına çek 

veriyorlar. Ben dağıtımdan aniamam ki; yazarım 

ben. isteyenlere imzalı olarak gönderiyorum. Ay

rıca güvendiğ im kitapçılara bırakıyorum. ı J 
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Agah Özgüç, Ağakay Görsel Sanatlar Evi 

Yaym/an !Mimeray Ofset!, İstanbul 2002. 

168 sayfa 

Türk Sinemasının en üretken ya

zarlarından ve arşivci Agah öz. 

güç'ün kendi alanında ilk olma 

özelliği taşıyan Afişlerle Türk S -

neması kitabı Ağustos 2002'de 

yayımianmış olmasına karşın bugüne kadar 

okurlarla yeterince buluşamayan kıtapiardan 

biri olma şanssızlığını yaşıyor. Uzun bir serü 

ven sonucu hasılabilme imkanı bulan çalışma 

nın başlangıçta Yapı Kredi Yayınları tarafın· 

dan basılması gündeme gelmiş. Ancak bazı 

anlaşmazlıklar sonucu gerçekleştirilememiş. 

Bir sıire sonra dönemin Kültür Bakanı Iste· 

mihan Talay'ın konuyla ilgisi ve bakanlığın 

desteğiyle sinema sektörüne uzun yıllardır 

hizmet eden Mimeray Olset katk•larıyla ya

yımlanmış. 

Çalışma 'Türk Film Alişçiliğinin Dünü ve Bu

günü' başlıklı yaz ıyla açılıyor ve Ozgüç'ün ar 

şivinden seçtiği yaklaşık bin aliş, belırli konu

lara ve ternalara göre sıralanıyor. Ayrıca, kita

bın basınıını gerçekleştiren Miıneray Ofset'in 

kurucusu M ithat Ağakay·ın çalışmaları ve on

dan oğluna geçen alişçilik mesleğinin i ncelikle· 

ri de kitapta yer alıyor. Zaten çalışma Mınıe· 

ray'ın kurucusu Mıthat Ağakav'a adanı,.ıı>. 
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