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EFIG 
düslerden düşüncelere söylesiler 
ruffaut'nun H itchcock'la yaptığı söy 

leşilerin kitabını bilirsiniz. Bizde de 

Afa yayınlanndan bir çevirisi yayım

lanmıştı. İ ki usta yönetmenin sinema 

üzerine konuşması, Truffaut'nun en merak 

edilen soruları sorması, Hitchcock'un bu 

soruları sabırla yanıtlaması, H itchcock si

neması üzerine birinci ağızdan en önemli 

eseri kazandırınıştı sinemaseverlere. Ya 

kın zamanda Jerry Maguire ve Al most Fa

mous filmlerinin yönetmeni Cameron Cro

we benzer bir çalışmayı Billy Wilder ile 

gerçekleştirdi. Örnekler çoğaltılabilir: 

Woody Alien ile yapılmış olanı vardır, Fel

lini'yle, Bergman'la yapılmış olanı vardır. 

Bizde de Alim Şerif Onaran, Lütfi Ömer 

Akad'la yaptığı konuşmaları kitaplaştır

mıştı. 

Bir yönetmenle yapılmış, kitap boyutunda 

bir söyleşi dizisinin son örneği İbrahim 

Turk ün hazırladığı 'Hal it Refiğ: Düşlerden 

Düşüncelere Söyleşiler' kitabı oldu. Yazar 

İbrahim Türk kitapta, Refiğ'le yaptığı ko

~uşmaları çeşitli başlıklar altında tasnif 

ederek okurun işini de bir hayli kolaylaştır

mış ve sinema tarihimizin bu çok yönlü ki

şi liğine ışık tutan kaynak bir kitabın ortaya 

çıkmasını sağlamış. Bu defa biz sorduk, 

~tabı n yazarı İbrahim Türk yanıtladı ... 

Türk sinemas1yla ve Ha/it Refiğ'le ilgili 

yazmaya nas1/ karar verdiniz? 

T Jrk sınerııa~ı uzerine yazılı kaynakların 

yete'' olmadığ ı malum. Ben kendım de 

baz koı,ı.. a" araştırmaK ıstediğimde kay

nak so wıuyla karş laşıyorum . Yazılı kay

nak sor.Jruna Karşılık, yaşayan kaynaklar 

kon~suııda rala şanslıyız. Çünkü Türk si

nrMa<ının en önemlı yonetmenlerının 

onerr ı bır bölürııi.ı hayatta Dolayısıyla 

orıc:· · yapılacak 'sozlu' çalışmalar bize 

b , -ı eldrn barı bılgılere ulaşma•ta ~on 

rlP ece y.:ır r .:ıql.ıyat ır diye düşundüm 

W.ırrilr C, lL ~ıver"ıte·,. ~de S ınema · TV 

t ur •.ıLle "~ ır~ en br d ~err 1-\al t 

Kabalcı Yayınevi'nden 

geçtiğimiz ay çıkan 'Halit 

Refiğ: Düşlerden 

Düşüncelere Söylesiler' 
kitabı, Halit Refiğ'in kişisel 

dünyasını. sinemasını ve 

onun gözünden Türk 

sinemasının tarihinin belli bir 

dönemini yansıtması 

açısından ülkemizdeki 

sinema yayımcılığı alanına 

önemli bir katkı. Yurtdışında 

örneklerine sıkça 

rastladığımız bir yöntemle 

oluşturulan eser vesilesiyle 

kitabı hazırlayan ibrahim 

Türk, yönetmen Halit Refiğ 

ve yayıncı Mustafa 

Küpüşoğlu ile görüştük. 

SOYLE , . AYŞEGÜL KOÇ 

Bey'in öğrencisiydim; onu yakından olma

sa da tanıyordum. Türk sineması ile ilgili 

tartışmaların çok yoğun olduğu bir dö

nemde o tartışmaların önemli bir tanığı 

idi Halit Refiğ. Onun da ötesinde söyleye

cek sözü olan bir yönetınendi. Onunla bir 

çalışma yapmayı düşündüğümü kendisine 

açmadan önce hakkında okuyarak, filmle

rini izleyerek bir ön hazırlık yaptım. 2000 

yılında Uluslararası İstanbul Film Festi

vali'nde Halit Refiğ'e onur ödülü verildi. 

Ben de Antrakt Sinema gazetesi için ken

disi ile söyleşi talebinde bulundum. Bu gö

rüşme esnasında kendisine bu projeyi aç

tım. Çok heyecanla karşılamadı açıkçası, 

"bakarız" dedi. !<arşılıklı telefon alışveri

şinde bulunduk. Daha sonra söyleşi yayın

landığında ona götürdüm. Tekrar konuş

tuk, benim kararlı olduğumu görünce "pe

ki nasil bir şey olacak?" diye sordu. O sı

rada Refiğ'e Kemal Tahir'le ilgili kitap 

yazması için bir yayınevinden teklif gel

mişti: 'Kemal Tahir: Gerçeğin Değişkenli

ği' adıyla Ufuk Yayınları'ndan çıktı o ki

tap. Bana o kitapta izlediği yöntemden 

bahsetti. Sinema ve toplum konularında 

genel bir şey yapıp yapmayacağıını sordu, 

ben de "hayw" dedim, "doğumunuzdan 

başlayacağız ve sizinle ilgili çeşitli konu

ları konuşacağız." 

Kitab1nıza hangi türe dahil edersiniz? 

Söyleşi. Şunu söylememde yarar var: Ben 

baştan itibaren akademik bir çalışma yap

mak niyetinde değildim. HalitRefiğ ile ilgi

li araştırma yapıp filmlerini izleyerek bir 

inceleme kitabı yazabilirdim ama okuyucu 

için değeri ve anlaşılırlığı aynı olmazdı , di 

ye düşünüyorum. Çünkü söyleşi , içerdiği 

bütün zaaflara karşın 'içeriden ' bakabil

menin ve aniayabilmen in en uygun yöntem

lerinden biri gibı geliyor bana. 

Başlangiçta düşünülen film film veya 

dönem dönem mi konuşmaktJ? 

Tamamen kronoloıık açıdan düşündüm 
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lıa~l.:ıngıçta. Anıa kronolojıyr: lıarjlı kal 

mak çalı~ınayı yap;ırken kar~ıma 10rluk 

çıkardı. Orrıeijın bır yerele "l<emal /alıir'le 

1957 yılmda Baylan Pastanest'nde lotfiiŞ· 

tım" eliyor, Refiğ. l<ronolojik 5ırayı takir 

edersek, diyelim 1958'de Atıf Yılmaz'la 

film yapınaya başlıyor. Yani bağlam değı 

şiyor. Hem söyleşiler esnasında hem de 

sonradan bütün konuşmaları düzenlerken 

bu konuda çok düşündünı, uğraştım. Çün

kü okuyucu açısından da kopukluk olacak. 

Ben sırf kronoloıık sıraya bağlı kalmak ya 

da kavramları takip etmek yeri-

ne orta bir yolu tercih ettim. Ya-

duııı ontP 1 rıuık bu da ~öyiP~ilc ı kışly• o 

goru·,lerle yu7lc;,tırrrıek anlarnın,ı 'J''I:n 

yı:tek O olarısıyla fll~tf'ın tap ı ı na utrr 

yacak O 1amaıı ~orular.1 yedir yor•,ır'UZ 

/\ncak ustr·lemek konusundd dikkatlı rJ~v 

raıımal<ta yMar var çünku konuşulan kı 1 ı 

br.llı bir noktada l<estırip atahilir. Halil 

Refiğ cevap vermeyi kabul ~ttiiji ir,ın d(' 

vam eden bir çalışma bu. 

Özellikle 1960'1arı ve Halil Refilj iç n 

hassas kımi tartışmalı l<oııuları konuşur 

ken bazı sorularda tökezlediğim(ızl ol 

yı lı cJo ı· 

ni kavramiara bağlı kalmanın e•cııı.. r .n u bu rJdar u 

gerekli olduğu yerde o konuyu devam ettir

di m. Örneğ i n ulusal sinema konusu belli 

bir yere kadar konuşu l du. Bazen geri dö

nüşler olması gerekti. l<ronoloji sorununu 

aşmak için kitabın sonuna kesintisiz bir 

kronoloji koymayı tercih ettim. 

Yazan ve hakkında yaztlan kişi ilişkisini 
nastllcurdunuz? 
Aslında ilişkimiz anlamaya çalışan ve an

latan insan arasındaki ilişki olarak özetle

nebilir. Bunun zaman zaman, okuldayken 

olduğundan farklı bir 'hoca-talebe' ilişkisi

ne dönüştüğü de söylenebilir. Söyleşi for

mu da buna zaten çok müsaittir, ancak 

söyleşi formunun şöyle bir dezavantaj ı var: 

Karşınızdakinin söylediği ile yetinirsiniz, 

eğrisiyle doğrusuyla. Ne kadar sorgulama

l ıyı m, ne kadar tartışmaya açmalıyım me

selesi önemli burada. Tek taraftan bilgi al

mayı baştan kabul ediyoruz söyleşi for

munda. Ancak kişiyi karşıt fikirlerle karşı 

karşıya getirmek de öneml i. Ben mesela 

karşıt görüşleri dipnotlara koymayı düşün-

du .. Sonra eve gidip kayıtlarımı deşıfre 

ettiğimde birtakım şeylerin eksık olduğu

nu, tatmin edici olmadığını gördüm. Yerı 

geldikçe daha sonraki görüşmelerde o ko· 

nulara değinıneye çalıştım. Bazı şeyleri 

aslında bir sene sonra, söyleşiler bittiğin· 

de görüşebilir hale geldik. Çünkü bu ka

dar uzun bir süreçte paylaşım artıyor, ya

kınlaşılıyor. Hatta görüşmeler bitip metin 

ortaya çıktığında Hal it Refiğ'e "eksık ka

lan bir şeyler var aslında" dedim. Kitaba 

da yer yer benim üstelediğim kısımlar 

geçmiştir. Bütün görüşmeler sona erip 

metinle başbaşa kaldığımda da yeni baş

tan adeta bir montaj yapmak durumunda 

kaldım. Konuşma dili ile yazı dili arasın

daki farklılıkları gidermenin yanında kimi 

ayıklamalar, yer değiştirmeler, eklemeler 

vb. yapıldı. Buna rağmen eksikleri vardır. 

Okuyanlar arasından "şunu niye sorma

mış" ya da "bu da soru mu şimdi" diyen

ler de çıkacaktır. Bu da kaçınılmaz bir şey 

belki. 

HALiT REFIG ILE KITAP UZERINE 
Biraz sizinle tlgt/1 çtk;m ktlaptdn b.ıh · 

sedebtltr mtyu? 

Halıt Re fıg : ' e~K bı• "CJr ncırn bri 

.,,,.,.. ~urk, ~oı tıfl, •dJ ,ı 'll z rın ar 

tırrndlllr ,,ıprna~•.a, yatı ar yatm .<' O 

b•,yle bır t•'k ıfle 'ıel:fi, tıooıfllıe ı 'JIIı bır K 

tap y~u; .ık ve kıt.ıbı ~ ıtıb, r·tle rıe r 

ı~ KOOLj<ır·ıK rnetddna get •rrek ısteel ijını 

f.ıde ettı. Çok '<ltı dJ fılrr ımı setretrr .ş, b 

oıır hakı•ımd;ı yazıiJn.arı ok•JrTUi, elınden 

geldiği kadar 9enış b r ar~ıv rr eyrlJr J ';!Pt • 

yi 

meye çalışmış. KonuştukÇ<ı b<·nim çocııkıu 

ğum, aile kökleri, yet•şme tarzım, sinema 

ıçındeki mesleki ilişkıler, tek tek benim bazı 

filmlerimi yaparken, hangi Şdrtlar ıçınde 

yapıldığı, yapılması esnasınde neler düşün· 

düğüm, onun o film hakkında veya o 'ilmı:ı 

ortaya çıktığı olay hakk•nda kendi f· ırler• 

ve yahut biriktirdiği kaynaklardan di ·kate 

değer yaklaşımiara benım karşılıkıarım gibı 

bir külliyat oluştu. Hitchcock'la Truffa 

ut'nun yaptığı gibi, Ingmar Bergman'la bu 

şekilde yapılmış çalışmalar var. Onlardakı 

formatı aşağı yukarı bildiğim için bu da 

böyle bir şey olacak zannediyordum, fakat 

İbrahim daha sonra bana kitabı getirdiği 
zaman benim için çok büyük bir sürpriz ol

du. İbrahim kendine göre bir kompozisyon 

yapmış. Konuşmaları, konuşma kronolojisi

ne göre yapmamış, kendine göre bahisler 

yapmış ve o bahisleri konuşmalarla meyda

na getirmiş ama dediğim gibi yeni bir kom

pozisyon. O bakımdan ben çok olumlu bul

dum İbrahim'in yaptığı çalışmayı. .. 

Giovanni Scognamillo'nun Türk Sinema Tarihi ve Fantastik Türk Sinemasr'nm ardmdan Cüneyt Ar· 

km'm Admt Unutan Adam't geldi. Şimdi de stra İbrahim Türk'ün Ha/it Re fiğ ile ilgili kitabmda. Ne
dir Kabalet Yaymlart'nm Türk sinemasma baktşt? 

Mustafa Küpüşoğfu: İlk sinema çalışmalarina başfadlğlmJZda asıl niyetimiz, sinema alanmda eksikliğini 

hissettiğimiz başvuru kitabi niteliğinde kitapfar haz~r/amakt1. Nitekim Türk Sinema Tarihı, Fantastik Türk 

Sineması, Smema Sözlüğü gibi kapsamli çal1şmafar yayımfadık. Fakat okur/ann ilgisi ve gelen öneriler 

doğrultusunda Türk sinemasma birinci derecede katk1da bulunmuş, tarihine tamk/ik etmiş isimlere, sine

ma yazarlar~, oyuncular ve yönetmeniere de yer vermeye başladik. Ha/it Refiğ'/e yapiimiŞ söyleşiler üzeri· 

ne çaf1şmam1Z ve Cüneyt Arkm'm kendi ağzmdan ani/an bunlardan ikisi. Bu alandaki projelerimiz ve ça

f1şmafanmmn a111şıyfa birlikte haziran aymdan bu yana bir 'sinema dizisi' başlığı o/uşturduk. Şu anda ha

zırliğl süren çalişmalanmiZ arasmda Oxford'un Dunya Sinema Tarihi ve Pete Tombs'un Fantastik Dünya 

Sinemasi var. Yeni projelere, 'iyi' projelere her zaman aç1ğ1z. Bir boşluğu dofduracağma, bir soruyu yamt

fayacağma mand1ğ1m1Z çalişmalar bizim için heyecan verici. Önceden de söylediğimiz gibi, bu kitabı yayım

famak IÇin, onun bir boşluğu dolduracak olmas1 bizim için ön koşul. Bu bağlamda tür sineması, inceleme 

ve söyleşiiere de yöneldik. Giovanni Scognamiflo'nun haz11·/ama aşamasmda olduğu Erotik Türk Stnemas1, 

bu yOnelimin urunıJ. 
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