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BOGAZiÇi ÜNiVERSiTESi 

140. YIL ETKiNLiKLERi 

"' . . . . . 
BOGAZICILI YONETMEN LER 

• • 1 • • ... 

NURI Bil GE CEYLAN, DERVIŞ ZAIM ve HALIT REFIG 
Bogaziçi Üniversitesi 'nin 140. Yıl Etkinlikleri kapsamında Boğaziçi'nde öğrenim 

görmüş yönetmenlerimizden Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaım ve Halit Refig, 

Mıthat Alam Film Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacaklar. Yönetmeniere 

üniversite yıllarındaki si nemayla olan ılişkilerini sorduk. * 

Nuri Bilge Ceylan, Devi~ Zaim ve Hal it Refiğ ... Ortak noktala
rı üç yönetmenin de Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmü~ 
olmaları. Ceylan, Elektrik-Elektronik, Zaim İ~letme, Refiğ ise 
Mühendislik bölümlerinde eğitim almı~. Türk sinemasının bu 
üs önemli yönetmeni Altyazı'ya üniversite yıllarını anlattı. 
Universite yıllarmda kampüsteki kulüpler/e ve öğrenci der
nekleriyle ilişkiniz nastldı? Aktif olarak yer aldığımı bir ku
lüp ya da dernek var mıydı? 

Nuri Bilge Ceylan Fotoğraf, satranç ve dağcılık kulüpleriy

le Ilişkim vardı. Vaktimin çoğu bu kulüplerde geçerdi. 

Derviş Zaim Sinema kulübünde aktif olarak görev almıştı 
ğı m vardır. Hatta 35 mm' lik orta metraj lı bir film çekme ha
zırlıkları içinde bir yılı aşkın süre çabaladığım da olmuştur. 
Sonuçta bu film, finans kaynaklarının cılızlığı ve kulüpteki
lerın benimkilerden farklı öncelikler sıralamasına sahip ol
ması nedeniyle gerçekleştirilemedL Ama o senaryoyu ola
ğanüstü zorluklar içinde bir 'eskiz' mahiyetinde video for

matı ile çekmeyi başarabilmiştim. Bunu, üniversite kampüsün 
de çektiğim bir başka deneysel film daha izledi. Bu eskizler esnasında tanıştı

ğım, başka üniversitelerde ders veren çeşitli öğretim görevlisi insanlar da bana hayalımın ileri kı 
dönemlerinde çeşitli biçimlerde yardım etme nezaketini gösterdiler. O sıralarda Mimar Sinan Üniversitesi'nde ders 

vermekte olan belgesel film yönetmeni Sayın Süha Arın ve görüntü yönetmeni Sayın i lhan Arakon bu isimterin başında 
gelmektedir. Çektiğim ilk kısa filmlerden birini göstermek ve bir başka amatör projem için 'destek' rica etmek amacı ile 
istanbul 'dan bir otobüse atlayıp o sıralarda Tokat'ta belgesel çekmekte olan Süha Arın ile i lhan Arakon'un yanına gitti
ğimi de hatırlıyorum. Süha Bey -ki kendisi on yıl sonra Tabutta Rövaşata'yı çekmem için bana kamera ve ışık ekipmanı
nı verme iyiliğinde bulunacaktır- bana karşı gösterdiği bu iyiliğin gerekçelerini sayarken sanırım beni o gün aniden karşı
sında elinde bir video kaset ile görmesini de belirtecektir. 

Halil Refiğ 1951 yılında Şişli Terakkı Lisesi'nden mezun olduğum zaman, sınemayı kendime meslek olarak seçme ka 

rarını vermiştim . Ama o tarihlerde Türkiye'de sinema eğitimi veren bir kuruluş yoktu. Zaten sosyalist ülkelerin dışında 
dünyanın öbür ülkelerinde de sinema eğitimi yoktu. Los Angeles'taki California Üniversitesi ya da Paris'teki IDHEC, si
nema alanındaki araştırmalar ve çalışmalar açısından sosyalist ülkeler dışındakı istisnai örnekler arasındaydı. Ailem de 
zaten sinemacılık mesleğine pek sıcak bakmadığından, büyük ölçüde onları memnun etmek için, mühendislik yüksek eği
timi yapmak üzere Robert Kolej'in Mühendislik Bölümü'ne girdim. 1951-53 arasında iki yıl orada okudum. O yıl l arda Ko 
lej 'de sinema ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Orada benim gibi sinemaya meraklı hiçbir arkadaşım da olmadı. O yıl 
larda Kolej 'de en ağırlıklı kültür alanı tiyatro idi. Robert Kolej yıllarında etkin olduğum öğrenci kuruluşu Classica l Music 
Club IKiasi k Müzik Kulübü) idi. Bugünkü MithatAlam Film Merkezi'nin binası o zamanlar bu kuruluşun faaliyet merke 
zıydL Amerikalı müzikçi David Fuller, Kolej'de hem müzik öğretmeniydi, hem ele törenlerde gayet etkili bir şekilde oku 
lun büyük orgunu çalardı. Biz daha çok plaktan açıklamalı klasik müzik dinletıleri yapıyorduk. Hiçbir müzik enstrümanı 
çalmasını bilmediğim halde, herhalde musiki tarihi, türler, bestecil er ve eserler hakkında bazı genel bilgilerim olduğu için 
beni bu kulübün başkanlığına seçmişlerdL 



Üniversitedeyken, sinemayla olan ilişkiniz nasıldı? Sinemaya dair neler yap•r
dınız? 

N.B.C. Okuldayken sinema ile sadece st-yırcı olarcık dgilenıyordum Bergman "V 

digimi hatırlıyorum. Herhalde oınema yapmak uzak •~ pek •"'lum~ur, olm,oyan bı' 
hayal olarak görünüyordu. Sinema kulübü de z.ıten film göster• lerı yaprrak dı;,ıı• 
da fazla bır şey yapmıyordu Ama ıyi filmler gosteriyorlardı Tarkov~>ı'yı de bu 
gösterilerden birinde tanımı~tım. Solaris'i ıli-' izlediğimde çok sık:ırnr1, v.·•·•d;• 
çıkmıştım. Aynı filmi yıllar sonra Londra'da tekrar ızlediğımde etki~ınden yur 
lerce kurtulamarıııştım. Uzun bir uykudan yeni uyanmış ·ıibı bır •tk ıwakrTış
tı uzerımde. Sonra daha birçok film i çın rJ,• boyle oldu. Ilk ızlediğımdP ben; çok 
sıkan bazı filmler, zamanla hayatıının fılmleri haline geldiler. Sow.ı buııun h, 
yatın temel ilkelerinden biri olduğunu anladım. Kolay >evılenden kolay bı~··ılı 
yordu. Ama insana önce aykırı, yabancı ve zoı gelen bir şey, bır kere ruh" nu 
fuz etmeyi başarırsa orada daha kalıcı bır etkı bırakıyordu. Sinema k·. übu 
bazen filmler üzerine tartışma toplantıları da dLizenlerdi. Anıa burılar<ı pek 
katılmazdım. Üretime yönelik bir faaliyet yoktu. Zaten o dônemde video k-ı· 
meralar henüz varolmadığından üretime yönelik birşey yapmaları pek 
mümkün de değildi. Yine de o dönemde, okulda öğrenci olan ve dalıa çok 
tiyatro kulübünde faaliyet gösteren Melımet Açar'ın okulda 16rnm bir 
film çekmekte olduğunu duymuş, bayağı heyecanlanmıştık 

D.Z. Sinema ile olan ilk 'ciddi' ılişkiyi üniversite yılları içinde yaşamaya 
başladığıını söyleyebilirim. O sıralarda şimdiki saati i binada film göste 
rimleri olurdu ve ben de kampüsteki birçok insan gibi bu gösterimierin 
müdavimleri arasındaydım. Üniversitede sinema tarihi ve estetiği ders· 
lerini veren Sayın Üstün Barışta'nın derslerine devam ettiğimi ve bu 
girişimlerime ek olarak o zamanlar sayıları epey artmaya başlayan vi 
deo kulüplerinin kapısını sık sık aşındırmaya çalıştığıını söyleyebili 
rim. Daha sonraları üniversiteden hocam olan Üstün Barışta'nın na 
zik daveti ile onun setine gözlemci olarak devam etmeye başladırn. 
Benim setlerle olan pratik deneyimimin başlangıcında bu yatar. Za· 
man içinde Üstün Bey'in asistanlığını da üstlendim. Bu çabalarıma 
ek olarak kütüphanedeki sinema kitaplarını da ve sürekli yayınları 
da takip etmeye çalıştım. Bana gerek kaset gerek yayın verme husu· 
sundaki ilgi ve desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Cem Taylan'ın adını burada zikret

r 

mem gerekiyor. Cem Bey, Ustün Bey'le birlikte yazdığım ilk kısa film senaryolarını da okuyup be-
nimle tartışmak konusunda da her zaman yanımda bulundu. istanbul Film Festivali birçok insan gibi o doneınde be 
n im de dünya sineması ile ilgili fikir edinınemi sağlayan platformlar arasındadır. Ama sinema ile lgili yayınlar ve sinema 
tarihinin klasiklerini çoğunlukla ingiltere'deki master eğitim im esnasında daha yakından takip etme şansına sahip oldurr. 

H.R. Üniversite yıllarında ne Robert Kolej'de ne de başka bir yerde si nemayla benim ilgilendiğirr gibı lgilenen hıçbır dr· 

kadaşım olmadı. Daha önce lisede sınıf arkadaşım olan Bilsay Kuruç, sınema meraklısı olarak hatırladığım teK okul ar· 

kadaşımdı. O da bilindiği gibi olgun- { • )IJ ·/ r71 1 7 1 ) J 1 . 1 l 1 1 ı. l (.,L1{ 
luk yıllarında ülkemizin seçkin bir j J'lıf ıa/ ·'7'7./c.ılil t"Ji/111 lah·e':l VC O>W />ai/ı h ir ~Q~I>l CJ"ganı 1: ,.,,. 'f'e L'll L rı lı;a=ı 
ekonomi bilimeisi ve planlamacı ol· 1 1 (7) nr: 1 1 l'{ 1 J. 1 1 1 
du. Onun ikbal yıllarında hiç karşı- dergı .. "siql' VJoqa=ıçı '0 _""'''nılcsı •ıııı siıu•nuı c rlamına halk s· be kı "··IJ- a h•le b•n=en 

!aşma fırsatımız olmadığı için, sine- 1 h 1 h b . .. . • n ()) /. ~) /. J 
mayla bir ilgisi kaldı mı bilmiyo- yih-u meıııı-$ ır (ii --C!Jl' çı ·ını.ş gı J yantnuı;or. -tt n · ı ye P"IJ u.~ 

rum. Sinema fikriyatıyla dikkatimi çeken ilk yazılar, lise yıllarımda ilgiyle izlediğim şair Attila İlhan tarafından gunluk 
gazetelerde yayınlanmıştı. Ama onunla tanışmanıız da çok sonraları, 60'1ı yıllarda olmuştu. 
Robert Kolej Mühendislik Okulu'na devanı ettiğim yıllarda, sinema konusunda benim içi o en ilginç faaliyet ı 952 yazında 
Necip Erses Film Stüdyosu'ndaki çalışmamdır. Bu stüdyoda yabancı film dublajları, yerli filmierin de laboratuar, rnontaı 
ve seslendirme işlemleri yapılırdı. Okul tatilinde ücret almadan çalışmak üzere bu stüdyoya başvurdum. Bana er vasıfsız 
işçinin yapacağı ayak hizmetleri verdiler. Bunun çok faydasını gördüm. Getir götür işlen sayesinde stüdyonur butun koşe 
bucağına girip çıkmak imkanım oldu. Böylece bir tilmin yapımında çekim sonrası işlemler üzerine epey temel bı gi edııı· 
miş oldum. 

ı 953 yaz tatilinde mühendislık eğitimine devarn etmemeye karar verdim. Sinema konusunda bir eğıtim alabılır "'Ynı di 
ye Ingiltere'ye gittim. Bunun bana bir yararı, sinema tarihi ve sanatı ile ilgili okuduğum ılk kitaplar• temin etmek oıdu. 
Ama dört aylık bir araştırma çabasından sonra eğitim konusunda umudumu ke;tırıı Bir an önce mesleğe en d lt bas.,rııaK 
tan başlama düşüncesiyle, askerlik hizmetini aradan çıkarmak için Türkiye'ye döndüm. Yedek Subay Topçu OkJiu' d,, 
okurken Kore'ye gitme fırsatı çıktı. Daha çok Amerikan birliklerinde irtibat subayı olarak görev yaptım. Bu sayede Anıe· 
ri kan PX'Ierinden Smnı. kamera montaj masası, projeksiyon makinası, beyaz perde temin etmek imkanım oldu. Boylece 
amatörce ilk film çalışmalarımı Kore'de ve Japonya'da gerçekleştirdim. 

Mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'yle nasıl bir ilişkiniz oldu? 

N. B. C. Mezun oldukt<Jn sonra doğrusu zaman zaman basketbol oynamak için gitmek dışında ok·JIIa pek bir ilişkır Kalmadı. 
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D.Z. Mezun olduktan sonra da Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesinden ya 

rarlanmaya devam ettim. Ilk filmim Tabutta Rövaşata kanıpüsün kenarırı 

daki mekanlarda çekilmiştir 

H.R. Askerlik dömışümde film eleştirmeciliği, rejisör yardımcılığı gibi 

belli bir talim terbiye dönemınden sonra 1960 yılında Yasak Aşk filnıiy 
le yönetmenliğe başladım. Bu yıllarda Robert Kolej ile pek bir ilişkim 
kalmamıştı. Dalıa sonra orada bir sinema kulubü kurulduğu zamarı da 
bir temasımız olmadı. RobertKolej Sinema Kulübü 60'1ı yılların i kin 
ci yarısında Görüntii adlı bir sinema dergisi de yayınlamayil başlamış
tı. Bu derginin sahibi durumunda görünen rahmetli Özeı· I<abaş ile 
okul yıllarından bir dostluğumuz olmasına rağmen, kulüp bana ol 
dukça mesafeli idi. O zamanın sol erıtel nıodası geregi Tiırk sinema 
sı dergide şiddetle eleştiriliyor, kısa film yarışmaları ile yeni bir Türk 
sineması yaratma anıacı ifade ediliyordu. Ama bu arada özellikle 
Sevmek Zamam filminden ötürü Metin Erksan'a ayrıcalıklı bir de 
ğer veriliyordu. 
Robert Kolej Boğaziçi Üniversitesi haline dönüştükten sonra 
1990'1arda Görünlü dergisi de Boğaziçi Üniversitesi Sinema l<u
lübü'nün yayın orgam haline geldi. Bu değişim yeni Görüntü gru
bunun bana karşı tutumunu da oldukça keskinleştirdi. l<olej Gö-
rüntlisü'nde ben adını zikredilnıeden Yeşilçam çürümüşlüğünün 
baş temsilcisi sayılmaktayken, Boğaziçi Görünlti'sünde artık 
açıkça Türk sinemasının en kötü adamı ilan edilmekteydim. 
Yüce kahraman tabiı Yılmaz Güney'di. Bu arada Kolej'den 
Boğaziçi Üniversitesi'ne Metin Erksan da yardımcı kötü 
adam rölüne tenzil edilmişti. 

Şu anda bir yönetmen olarak, üniversitelerin sinema or
tamına yaptığı katkıyı nasıl buluyorsunuz? (mümkünse, 
kendi dönenimizdekiyle karşılaştırarak yamtlarsanız 

seviniriz) 

N.B.C. Benim zamanımda sinema kulübünün yaptığı gös

terimler ve üniversite yönetiminin kulüplere sağladığı öz
gür ortam, solistike bir sinema kültürünün oluşmasında 

son derece etkili oluyordu sanıyorum ... Bunun yanında seçme li ders 
olarak sinemayla ilgili dersler seçebiliyorduk. Üstün Barışta'nın -hemen Bisiklet Hir-

Siziart gösterimi ile başlayan ve sinema tarihinin birtakım başka başyapıtları ile devam eden- dersleri, 
integrallerle türevlerle ruhumuzu bunaltmış mühendislik derslerinin arasında bir ışık gibi parlar, bir bahar havası esti 

rirdi. Sinemaya yönelmemde üzerinde belki bu derslerin de büyük etkisi vardır. Biz üniversiteye gelene kadar neye eğilim
li olduğumuzu ortaya çıkaracak bir eğitimle karşılaşmadık . Ancak üniversite ortamı, kulupleriyle, seçmeli dersleriyle ye
teneklerimizi ya da eğilimlerimizi hissetmemizi ve denememiz i sağlayacak bir ortam sundu. Yani benim için Boğaziçi U ni 
versitesi 'nin bel lı bir çeşitlilik, zenginlik ve özgürlük sunan atmosferi, bana mühendislik yanında ikinci bir eğitim verdi 
Mühendis olarak bir gün bile çalışmadım ama şu an bütün hayatımı bu ikinci eğitimin üzerinden sürdürüyorum. Ve be
nim gibi birçok insan tanıyorum .. Bugün ise MithatAlam Film Merkezi ve ona bağlı bir yayın organı haline gelen Altya 
zı dergisiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin sinema ortamına katkısı belki dünyada bile benzeri görülmemiş bir düzeye çıkmış 
gibi görünüyor. 

D.Z. Sinemanın sosyal, estetik potansiyellerini en iyi değerlendirebilecek yerlerden biri üniversitelerdir. Sinema sanatını 
ve Türk sinemasını daha iyi anlamamıza yarayacak bu tip girişimler, paneller ve yayınlar .. vs sayesinde toplumca daha yet
kin, daha kuşatıcı bir sinema anlayışına ulaşmamız mümkün olabilir. Türkiye'de kültür tüketiminin kalite ve boyut olarak 
büyümesi de bu tip girişimlerin muhtemel sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de son yıllarda bu alanda 
azımsanmayacak ileriemelerin olduğu kesin. MithatAlam Film Merkezi bunlara bir örnek olarak gösterilebilir. Ama bu 
tip gırişimlerin şahsi çabaların ötesine taşınması sistematikleştirilip daha da kurumsal laştırtlması gelecek kuşaklar adına 
şarttır. Ben Üniversite yıllarındayken böyle bir merkez ne yazık ki mevcut değildi ve yurtta kalan bir öğrenci olarak sine
ma sanatına dair çeşitli örneklere ulaşabilme ve onları istediğim sıklıkla görebilme sıkıntısı çektiğimi hatırlıyorum. 

H.R. Gençlik yıllanmda sinema eğitimi alma imkanı bulmama rağmen, kaderi n cilvesi, Türkiye'de ilk sinema yüksek oku

lunun kuruluşunda katkım oldu. Amerika'da bazı üniversitelerde CWisconsin. Denison, Texas. vsl öğretim görevlisi olarak 
bulundum, eğitim ve TV filmleri yaptım. 1997 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi tarafından, 'ülkemizde sinema eğitimi
ni ılk başlatan beş kişiden biri ' olma gerekçesiyle bana verilen Onursal Profesör ünvanı bu alanda sürekli düşürımerrıi ka
çınılmaz hale getiriyor. Bu konuda söylenecek, yazılacak şey çok ve benim açınıdan bu söyleşiye gereğince sığdırabilmek 
de mümkün değil. Şimdilik şunu işaret edeyim. Türkiye'de yapılan film sayısının 200'1eri aşıp 300'1ere vardığı dönemler
de sınema eğitimi veren hiçbir kuruluş yoktu. Bugün Türkiye'de 20'den fazla sinema eğitimi veren yüksek okul var. Buna 
karş ılık yılda yapılan sinema filmi sayısı 10' Iara, S'lere düşmüş durumda. Düşünmeye değmez mi? a 

• Etkinlikler kaps.ırnında filmleri gösterilecek olan Boğaziçı'lı yönetmenlerden Reha Erdem'i şu sıralar yeni filminin çe
k ımieriyie yoğun olarak meşgul olduğundan rahatsız etmek istemedik. 


