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Beş yıl önce aramızdan ayrılan Halit Refiğ’in hayatına baktığımızda, 
bir bakıma Türk Sineması’na tanıklık etmiş oluruz. Sinemamızın “al-
tın çağı”nda yönetmenliğe başlayan, fakat bunun öncesindeki yazı 

hayatıyla 1950’lerden itibaren sinema anlayışını oluşturan Refiğ, Batılı bir 
fikir ve üsluptan değil, toplumun kendi özgün değerlerinden beslenen “ulu-
sal bir sinema” fikrinin öncülerindendir. Başta Metin Erksan olmak üzere 
Atıf Yılmaz ve Kemal Tahir gibi yazar ve yönetmenlerin etrafında toplandığı 
Ulusal Sinema fikrine dair yazılarını Ulusal Sinema Kavgası adıyla kitaplaştı-
rır. Türk sinemasının kendine mahsus bir sesi olan Halit Refiğ, öyle görünür 
ki çektiği filmlerle bir eylem adamı olduğu kadar da bir düşünce adamıdır. 
Refiğ’i bu iki veçhesiyle de yansıtmayı önemseyerek hazırladığımız dosya-
da, Metin Erksan’ın kendisine ve eşi Gülper Refiğ’e gönderdiği mektuplar-
dan bazı kısımları ve gazeteci-yazar Ali Saydam, yönetmen Ali Vatansever, 
oyuncu Hülya Koçyiğit, yazar Mehmet Gökyayla ve Prof. Dr. Senem Duruel 
Erkılıç gibi isimlerin Refiğ üzerine düşüncelerini bulabilirsiniz. 

Bir Fikir ve Film Adamı 

Halit Refiğ

TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI

ESRA TİCE YILDIRIM
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Ali Vatansever : “Halit Refiğ’in 
filmlerinde toprağa ve insana  güven 
vardır.”

Halit Refiğ ile hayatının son yıllarında, mes-
leğine fiilen veda ettiği ama zihnen hâlâ çok 
üretken olduğu bir dönemde tanışma fırsa-
tım oldu. Bu süre zarfında onu bir düşünce 
adamı olarak tanıdım. Şimdi onu sadece bir 
sinemacı olarak aktarırsam, onun hakkını 
veremeyeceğimi düşünüyorum. Sinemacılar 
olarak sanatçı kimliğimizi ön plana koymayı 
seviyor olsak da, bence Halit Refiğ’in bü-
yüsü hayatla, yaşadığı coğrafyayla kurduğu 
mütevazi ilişkide saklıdır. Eğer onu ziyaret 
ettiyseniz, size sinemadan değil hayattan 
bahsederdi. Mimariden, müzikten, tarih-
ten konuşur; bunların birbirleriyle ve gör-
sel sanatlarla olan zarif ilişkisini anlatırdı. 
Onunlayken karşınızda film çekmeyi amaç 
değil araç olarak görmüş bir düşünürü gö-
rürdünüz. Düşüncelerini filme aktaran, film 
çekerken düşünceler biriktiren bir insanı.

Bence Halit Refiğ’in sinemasının merkezinde 
değerler vardır. İnsani değerler; ama belki 
ondan da önce toplumsal değerler. O, in-

sanları bir arada tutan nedenleri sorgulardı. 
Dolayısıyla, kanımca Halit Refiğ sineması 
kendisinin erdem arayışı üzerine kurulu-
dur. Onun için filmler, estetik ve sanatsal 
değerlerin öncesinde önerdikleri düşünce 
dünyalarıyla var olurlar. “Sanat sineması” 
ya da bireysellik üzerine inşa edilen bir 
sinema anlayışı onun ilgi ve üretim alanının 
dışındadır. Derinlikli düşünce dünyasının 
kendisini toplumdan uzağa düşürmesini bir 
şekilde engellemeyi başarmış; işlerini geniş 

bir kitlenin anlayabileceği gibi katmanlaş-
tırmıştır. Bu uğurda meslek hayatının geniş 
bir bölümünü ulusal sinema fikrini savuna-
rak ve gerektiğinde kavga vererek geçirmiş, 
sinemamızın erken döneminde kitlesel si-
nemanın altyapısına katkıda bulunmuştur.

Gurbet Kuşları, Haremde Dört Kadın, Tey-
zem, Hanım, İki Yabancı ve niceleri... Bir 
gün televizyonda o sevdiğiniz eski filmin 
başında Halit Refiğ’in ismini görürsünüz. 
Onun sinemasıyla ilişkinizin de aslında siz 
farkında olmadan daha çocukluğunuzda, yı-
ğınları sinemaya çeken filmleriyle başladığını 
fark edersiniz. Yaşınız ilerlemiştir. Film size 
başka şeyler düşündürür, satır aralarında 
farklı sorular sordurur. Geçmişe gider ama 
geleceğe umutla bakarsınız. Çünkü Halit 
Refiğ’in filmlerindeki olay örgüsünün ar-
dında toprağa ve insana güven vardır. Bu 
coğrafyaya dair iyimser ve umutludur. ya, 
varsın kötüler kazansın, ama biz iyiliğimizi 
kaybetmeyelim; değil mi Halit Hocam?
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Ali Saydam : “Bu dünyadan bir ruh 
anarşisti geçti.”

“Benim eşim bir ruhi anarşistti.” Bu cümle, 
Prof. Gülper Refiğ Hanıma ait. ‘Canı’ Halit 
Refiğ’den söz ediyor. ‘Canı’, diyorum çünkü 
hayattayken eşine “Halit” derdi; vefatından 
sonra ağzından bir kere adının döküldüğüne 
tanık olmadım. “Canım” diyor sadece.

Fikri olan herkes gibi rahmetli Halit Refiğ’in 
sevmeyeni seveninden daha çoktu. Yoksa 
başeseri Yorgun Savaşçı’yı cayır cayır ya-
karlar mıydı? Ya da ondan daha da vahimi, 
yakıldığında, onca “ecnebi” Türk entelek-
tüeli vurdumduymazca gezinebilir miydi? 
Ya da Türk Sinemasının 100’üncü yılının 
kutlandığı son Antalya Film Festivali’nde 
ödülün biçimi Refiğ’e verildiği hâle dön-
müş olsa da ilk ödülün sahibini anmadan 
geçerler miydi?

Vefatından sonra yazdığımız bir makaleye, 
İtalyan yönetmen kardeşler Paolo ve Vit-
torio Taviani’lerin filmi Padre Padrone’den 
mülhem, “Babam ve Ustamı Kaybettim.” 
diye başlamışım. Kendisi benim gözümde 
bir sanatçıdan çok düşünce adamıydı. Ya-

kınlarına “Ben sanatçı değilim, sinemayı da 
zaten meslek olarak seçtim.” dediği bilinir.

Tavianilerin filminin adı, bana hep Halit Refiğ 
ile olan ilişkimi hatırlatır. Kendisiyle kelime-
nin tam anlamıyla onun peşinden koşarak 
tanıştım. 80’li yılların başıydı. Bir dergimize 
sinema eleştirileri yazdırmak istiyoruz. Si-
nema yazarı rahmetli dostum Erman Şener, 
“O hepimizden iyiydi” der ve eklerdi: ‘Ne 
yazık ki, yönetmenliği tercih etti!’

Halit Bey o sıra bırakmıştı sinema yazılarını. 
Bir süre Milliyet’te yazmıştı. Sinemanın çok 
ötesindeydi fikir yazıları. Bir yerlerden tele-
fonunu buldum, aradım. Kendimi tanıtmam, 
derdimi anlatmam uzun sürdü. “Ben artık 
yazmıyorum.” dedi. Fakat ben bırakır mıyım 
hiç peşini? Kendi de söylerdi: “Ağzımdan 
girdi burnumdan çıktı, beni ikna etti! Kıra-
madım, kabul ettim.”

Cihangir’e çıkan yokuştaki evlerine git-
tim. Papağanları, kitapları, piyanoları, Ad-
nan Saygun ve Kemal Tahir’in resimleri, 
Beethoven’ın büstü, uzun saatler oturup 
onu dinlediğim, bol bol fırçasını yediğim, 
azarını işittiğim koltukları ve kedileri...

Kendisini yayınevine davet ettim. Ve ha-
yatımın en renkli, zengin, yorucu, zevkli ve 
yaratıcı serüveni başladı. Pek çok dergide 
birlikte olduk, pek çok televizyon progra-
mında boy gösterdik. Ve tabii ki onun fikri 
liderliğinde Türk NPQ’sunu yıllarca birlikte 
yayınladık... 

Derginin orijinalinin editörü Nathan 
Gardels’in ona ve fikirlerine duyduğu hay-
ranlığa tanık olmasam ve diğer uluslararası 
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fikir adamlarının onun karşısında olmaktan 
duydukları saygı ve onuru paylaşmamış ol-
sam, “abartıyorlar” derdim.

Gülper’in ailesinden kalma alışkanlığı sür-
dürüp Sapanca’nın Mahmudiye köyüne git-
meye başladıklarında biz de onlara katıldık.
Yüz yıllık bir köy evi kiraladık. Doğa ile dost 
olmanın zevkini çıkarmayı ondan öğrendi-
ğimi söyleyebilirim.

Yıllarca neredeyse her hafta sonu uzun yü-
rüyüşlerde eğitimim devam etti. Hödük ve 
cahil Marksistlikten, daha az cahil ve daha az 
hödük bir “tarihi gerçekçiliğe” giden yoldaki 
ilk adımlar, bu yürüyüşlere rastlar. Bugün 
bir dünya görüşüne sahip olduğumu iddia 
edebiliyorsam, bunun temel taşlarını Halit 
Bey’le birlikte döşediğimizi söyleyebilirim.

Bütünsellik içinde bakamamak, konunun 
kaynağına inememek, tarih bilinci kazana-
mamak ve resmi tarihe takılıp kalmak, mem-
leket sevgisini demode bir duyarlılık olarak 
görmek, İslam’ı önyargılarla yadsımak ve 
bu nedenle içinde yaşadığı milletin ortak 
ruhi şekillenmesini kavrayamamak şiddetle 
üzerinde durduğu meselelerden bazılarıydı.

Sineması konusunda da tam mutabakat 
içinde değildik aslında. O en çok Köpekler 
Adası’nı severdi, ben ise başta Aşk-ı Mem-
nu olmak üzere Hanım, Karılar Koğuşu, İki 
Yabancı ve Gurbet Kuşları’nı.

Halit Refiğ, sinemasında hiçbir zaman di-
daktik bir tavır sergilemedi. Son derece ti-
cari kaygılarla çekilmiş filmlerinde bile satır 
aralarında okuyabileceğiniz ince tespitler 
bulmanız mümkündü. 

Hayatı boyunca karşısına çıkan engellerden 
yalnızca ikisi için üzülürüm. Koalisyon hükü-
meti döneminde Bülent Ecevit ondan Devlet 
Ana’yı çekmesini istemişti. Çekim senaryosu 
dahil ayrıntılı hazırlıklarını tamamladığın-
da  Ecevit hemen ön ödemeyi de yaptır-
dı. Kendisine bir milyon dolar gönderildi. 
Ancak Halit Bey, devlet ahlâkı ve bireysel 
dünya duruşu gereği işin içinde devlet ve 
kamu parası olduğu için işin mali yönetimini 
ve prodüktörlüğünü üstlenmek istemedi. 
Paranın Mimar Sinan Üniversitesi Sinema 
TV Enstitüsü’ne transfer edilmesini istedi. 
Biz karşı çıktık. Yapımcılığı da üstlenmesini 
önerdik. O ısrar etti. Kuruşuna elini sür-
medi. Ve sonunda onun deyişiyle ‘habaset 
erbabı’ devreye girdi, önüne bir ton engel 
çıkarıldı ve film yıllarca çekilemedi. Halit Bey 
sonunda havlu attı ve parayı devlete iade 
ettirdi. Yanarsam bir tek bu olaya ve belki 
bir de Yorgun Savaşçı’nın Evren-Ulusu ikilisi 
tarafından yakılmasına yanarım.
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Mehmet Gökyayla: 

“Halit Refiğ Önemli Bir Yönetmen Oldu-
ğu Gibi Önemli Bir Düşünce Adamıdır”

Halit Refiğ’in, 100. yılına ulaştığımız Türk 
Sinemasının en önemli yönetmenlerinden 
birisi olduğu hiç kimsenin inkâr etmeyeceği 
bir gerçektir. Ben daha da ileri giderek onun 
yalnızca önemli bir yönetmen değil; aynı 
zamanda önemli bir fikir adamı olduğunu 
söyleyeceğim. Zira filmlerinde arzuladığı, 
döneminde ülkenin en zengin ailelerinden 
birisine mensup olduğu halde, halk ile ay-
dın tabakanın ve genellikle zengin sınıfın 
yaşama şekillerinin, inanışlarının farklılığını 
algılayıp bundan duyduğu rahatsızlığı ortaya 
koyma, buna bir çıkış arama çabasıdır. Ken-
disiyle yapılan söyleşilerdeki ifadeleriyse 
filmlerinin hep bu arayışın sonuçları olarak 
üretildiğini doğrulamaktadır. 

Türk halkının 19. yüzyılın başlarından iti-
baren yaşamakta olduğu otoriter modern-
leşme süreci ve bu süreçte toplumu aslında 
bir arada tutan ve kültürün temelinde yer 
alan geleneklerin ve dinin ötekileştirilmesi 
çabaları, birçok alanda ikiliklere neden ol-

muş ve dolayısıyla son derece sağlıksız bir 
yapı ortaya çıkarmıştır. Halit Refiğ’in hem 
filmleri ile hem de Ulusal Sinema Kavgası, 
Tek Umut Türkiye ve Şeytan Aldatması gibi 
kitaplarında anlattıkları, temelde bu durum 
ve bu durumun farklı yönleridir. 

Halit Refiğ filmlerinin önemi, onun bu sözünü 
ettiğimiz yaklaşımından kaynaklanmaktadır. 
Refiğ’in, Kemal Tahir ve Metin Erksan gibi 
dönemin önemli isimleri ile birlikteliğinin ne-
deni de budur. Dünyaya bakışları, ideolojileri 
tam anlamıyla aynı olmasa bile bu aydınlar, 
benzer kaygıları taşımakta ve amaç birliğinde 
bulunmaktadır. Kemal Tahir materyalist bir 
yaklaşım benimserken, Halit Refiğ materyalist 
değildir ancak ikisi de yerliliğin peşindedir. 
Halit Refiğ’in Ulusal Sinema Akımı’na dâhil 
edilebilecek filmlerinde olduğu kadar daha 
önceki dönemde üretilen ve toplumsal ger-
çekçi olarak nitelendirilebilecek filmlerindeki 
gerçekçilik anlayışı, materyalist şablonların 
çok dışında ve üstündedir. Refiğ, gerçek an-
lamda yerli olabilmenin ancak bu şekilde ger-
çekleştirilebileceği inancındadır: “Türkiye’de 
ne yapılacaksa bunu kendi aramızda, kendi 
yağımızla kavrularak yapmak zorundaydık.”1 

Halit Refiğ’e sağlığında hak ettiği değeri ver-
dik mi, düşüncelerini tam olarak anlayabildik 
mi, diye sorulacak olursa cevabım maalesef 
“hayır” olacaktır. Cemil Meriç ve Erol Güngör 
gibi Refiğ de sağlığında, yaşadığı dönemde 
bilinen çevrelerin hegemonyasında bulunan 
kültür ve sanat dünyasının dışlanmışları, öte-
kileri arasında kaldı. 

1  REFİĞ, Halit; Ulusal Sinema Kavgası; s. 20
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Senem Duruel Erkılıç:         

“Halit Refiğ, sinemacı-tarihçi tanımla-
masının Türk sinemasındaki karşılığıdır.”

Türk sinemasında özel bir yere sahip Ha-
lit Refiğ, Türk sinemanın üretim tarzını ve 
sektörel işleyişini sorgulayan, sinema dili ve 
anlatısı üzerine yoğunlaşan bir entelektü-
el, Doğu-Batı üzerine düşünce üreten bir 
“sinemacı-tarihçi”dir. Kendi eğilimlerini ve 
bakışını yansıtan filmler çekme olanağını ağır-
lıklı olarak yapımcılık ve bölge işletmeciliği 
üretim tarzında, sektör için tecimsel filmler 
yaparak bulabilen sinemacılar kuşağının bir 
temsilcisidir.

Yasak Aşk ile başlayan yönetmenlik serüve-
ninde Şehirdeki Yabancı, Gurbet Kuşları, Kı-
rık Hayatlar, Haremde Dört Kadın, Bir Türk’e 
Gönül Verdim, Fatma Bacı, Teyzem, Hanım, 
Karılar Koğuşu ve daha birçok filmi Türk si-
nemasının unutulmazlarındandır. TRT adına 
yönettiği Aşk-ı Memnu dizisi, Türk televiz-
yon tarihindeki klasikler arasında ilk sırada 
yer almıştır. Halit Refiğ kamerasıyla olduğu 
kadar kalemiyle de Türk sinemasına yön ve-
ren ender yönetmenlerdendir. Yönetmenliğe 

başlamadan önce çeşitli gazete ve dergilerde 
sinema eleştirileri yazmıştır. Çok tartışmalı 
Ulusal Sinema Kavgası kitabı dışında, Türk 
sinemasında film üretimi ve koşulları hak-
kında, bu üretimin ardındaki sosyal, siyasal 
ve tarihsel etkenlere dair düşünceler orta-
ya koymuştur. Bu bağlamda Türk sineması 
üzerine kuramsal tartışmaların yapılmasına 
öncülük etmiştir. Deneyimlerini ve kuramsal 
bakış oluşturma gayretini öğrencileriyle de 
cömertçe paylaşan bir eğitmen olduğunu 
özellikle vurgulamak isterim. Mimar Sinan 
Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde, Lütfi 
Akad, Metin Erksan, Memduh Ün, Duygu 
Sağıroğlu ile birlikte Halit Refiğ’in derslerini 
-hem öğrenci hem de asistan olarak- takip 
eden şanslı kuşaktan biri olarak, Halit Refiğ 
hocamın beni en çok entelektüel birikimi ve 
bizleri sorgulamaya yönelten bilgi paylaşı-
mı etkilemiştir. Sedat Hakkı Eldem’i, Frank 
Lloyd Wright’ı anarak mimariden bahseden, 
Adnan Saygun’u işaret ederek müzik üzerine 
konuşan, edebiyat alanında Kemal Tahir’i 
her zaman anan Halit Refiğ için Doğu-Batı 
sorunsalı merkezi bir konumda olmuştur. 

Halit Refiğ’in en dikkat çekici özelliklerin-
den biri, tarihe duyduğu kişisel merakı ve 
bu bağlamda sinemayı doğrudan düşünsel 
bir faaliyet alanı olarak değerlendirmesidir. 
Sinemacı-tarihçi (cinematic historian) tanım-
lamasının Türk sinemasındaki karşılığı, Halit 
Refiğ’dir. Kendisiyle yapılan çok sayıda nehir 
söyleşi kitabı bulunmasını, onun ardında bel-
ge bırakma ve dolayısıyla tarih yazma iste-
ğiyle açıklamak sanırım yanlış olmayacaktır. 
Senaryosunu Kemal Tahir’le birlikte yazdığı 
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Haremde Dört Kadın’la başlayan tarihsel film 
yapma serüveni, Türkiye’ye özgü siyasal, sos-
yal ve ekonomik koşullar nedeniyle “tarihsel 
film yapma mücadelesi”ne dönüşmüştür. TRT 
adına Kemal Tahir’in aynı adlı romanından 
uyarladığı Yorgun Savaşçı dizisinin yakılması, 
onun perspektifinden gelişen “ulusal sinema” 
düşüncesinin sonu olmuştur. Yakılma olayı, 
Türk sinema ve televizyon tarihine bir utanç 
belgesi olarak geçmiştir. Halit Refiğ, yönettiği 
filmler kadar  Malta Sürgünleri, Gazi ile Latife,  
Devlet Ana, Koca Sinan, Şeytan Aldatması gibi 
projeledirip gerçekleştiremediği sayısız filmle 
de düşünülmeli ve öyle anılmalıdı

Hülya Koçyiğit:

“Ne solcu ne milliyetçi ne de İslamcı; 
Refiğ’in hâlâ tam anlamıyla anlaşıldığını 
düşünmüyorum.”

Türk sinemasının tartışmasız en iyi yönet-
menlerindendi Halit Refiğ. Yaşadığı süre 
boyunca hayatın gerçeğini merak eden, an-
lamaya çalışan, çok yakın bir Kemal Tahir 
takipçisi. Tarihten edebiyata, sinemadan kül-
türe, mimariden müziğe, felsefeden siyasete, 

doğa sevgisinden manevi değerlere derin 
ve geniş bir bilgi birikimi olan, entelektüel, 
aydın bir düşün adamı; inandığı doğruların 
peşinden giden, sevgi dolu, coşkulu, iyi kalpli 
ve yurtsever dostum… 

Büyük usta Halit Refiğ ile meslek hayatım 
boyunca yalnızca bir filmde çalışabildik. O 
da Kemal Tahir’in kitabından uyarlanan ve 
bana Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 
“En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran 
Karılar Koğuşu’dur. Kemal Tahir, eserlerinden 
dolayı büyük bir saygı ve hayranlık beslediği 
biriydi. Tahir’in, Türkiye gerçeklerine olan 
yaklaşımından çok fazla etkilenerek, Türkiye 
gerçeklerinin Batı toplumlarındakine benze-
mediği düşüncesinin altını çizdi.  Atıf Yılmaz, 
Ömer Lütfi Akad, Metin Erksan gibi ulusal 
sinemanın en ateşli savunucuları arasında 
yer alan Halit Refiğ, yetiştirdiği gençlere 
ufuk açmış bir hocaydı. Düşünceleri, yapıt-
ları, yazıları ile gündemde hep tartışılan bir 
yönetmen oldu; zaman zaman “solcu”, zaman 
zaman “milliyetçi”, zaman zaman “islamcı” 
dendi kendisine. Ancak, ben yine de ustanın 
hala tam anlamıyla anlaşıldığını düşünmüyo-
rum. Aslına bakarsanız namuslu ve akıllı  bir 
adamın yalnızlığıydı bu. Dilerim Halit Refiğ’in 
Türkiye ile ilgili düşünceleri en saf hali ile gün 
ışığına çıkabilir.

Birlikte projelendirdiğimiz, 1960 ihtilalini 
anlatan ve senaryosunu kendisinin yazdığı 
Şeytan Aldatması’nı hayata geçirememiş ol-
manın verdiği mahcubiyeti hala yaşıyorum. 
Filmlerini hafızama kazıdığım, ülkesini tutkuy-
la seven bir ustayla çalışabilmiş olmak benim 
için bir onurdur


