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TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI

Ulusal sinema düşüncesinin kurucu yönetmenle-
rinden Halit Refiğ,  Türk sinemasının en verimli 
yılları 1960’da ilk filmi Yasak Aşk’la yönetmenliğe 

başlar. Altmışlardan iki binlere kadar her alanda Türk sinemasının özgün bir dil oluş-
turması için uğraş veren bir isim olur. Bu zor ve özverili yolculuğun en yakın tanığı 
eşi Gülper Refiğ ile gerçekleştirdiğimiz bu samimi söyleşide Halit Refiğ sinemasını, 
düşünce dünyasını, Türk sinemasına katkılarını konuştuk.

f Halit Refiğ sineması,  ilk yapıtlarından 
itibaren toplumsal gerçekçi bir zeminde 
durma çabasında oldu. Böylece Türk si-
nemasında bir yenilik olan Ulusal Sinema 
düşüncesinin ilk ürünlerini verdi. Refiğ 
özelinde Türk sinemasındaki bu değişim 

sürecinden ve sinemanın yapısından biraz 
bahseder misiniz?

Halit Refiğ’in sinemaya adım attığı yıllar, 
ellilerin sonları altmışların başıdır. İlk filmi 
Yasak Aşk’ın tarihi 1960. O tarihler tiyatro 
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kökenli Muhsin Ertuğrul’un başlattığı, Batı 
sineması anlayışının yanı sıra düşünsel 
yanı olmayan popüler hikâyelere dayalı bir 
sinema anlayışı hâkimdi. Halit Refiğ son 
derecede bağımsızlığına, özgürlüğüne, 
onuruna düşkün bir insan olarak kendi 
kültürümüzü, manevi değerlerimizi anla-
tan özgün bir Türk sinemasının oluşması 
için daha mesleğinin en başından itibaren 
büyük bir çaba gösterdi. Bu amaçla 1958-
59 yıllarında benim gelin gittiğim küçücük 
dairesini meslektaşlarına açıp özel toplan-
tılarda, senaryolarını tartışarak, paylaşarak 
birlikte üretmelerini sağlıyor. İşte altmışla-
rın meşhur yönetmenler kuşağı olarak anı-
lan sinemamızın temelleri böylece atılmış 
oluyor. Ulusal Sinema Kavgası bu atılımı 

görmezden gelen ve yok etmeye çalışan 
Batıcı zihniyet ile sinema ithalcilerine 
karşı verilmiş bir mücadeledir. Bu büyük 
düşmanlık ve mücadelenin ibretlik öyküsü 
Ulusal Sinema Kavgası kitabında detaylı 
olarak anlatılır.  Bugün kendisini ulusalcı 
olarak nitelendirenler o tarihte yanında 
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Halit Refiğ bağımsızlığına, özgürlüğüne, 

onuruna düşkün bir insan olarak kendi 
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tan özgün bir Türk sinemasının oluşması 

için daha mesleğinin en başından itiba-
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yer almamış, aksine onu faşistlikle suçla-
yarak karşı koymuştur. Onun elli yıl önce 
geldiği yere bugün yarım yamalak da olsa 
gelmiş olanlar ne yazık ki bizim değerle-
rimize hâlâ tam sahip çıkmamakta. Henüz 
otuzlu yaşlarında mesleğinin başında yap-
tığı Bir Türk’e Gönül Verdim filminin başına 
koyduğu Mevlana’nın bir sözü ve gerçek 
bir hikâyeden yola çıkan filmin sonunda 
Hıristiyan kahramanın, Kapadokya’da bir 
peri bacası içindeki kilisede namaz kılması 
sözde “aydın” kesim, eleştirmenler, köşe 
yazarları tarafından gericilikle, dincilikle 
suçlanarak kara listeye alınmasına neden 
olacaktı.  O tarihten itibaren son anına 
kadar bu kesim onu düşman kabul etmiş 
ve yaptığı her şeyi küçümsemişti. Şimdi 
onun adını ağızlarına almadan, onun dü-
şüncelerini dile getiriyorlar. Mevlana ve 
Yunus Emre’yi gerici olarak gören dünya-
da kimse kaldı mı?

Evlenirken “Ben hürriyetimi çok pahalıya 
satın aldım.” demişti. Neticede başınız 
dik, alnınız açık, onurlu, huzurlu yaşamaya 
çalışıyorsunuz ama bunun bedelini size 

İltifatlar sadece Batı’da ödül alan-

lara. Batı ödül verirken şartları var. 

Ülkenizi kötüleyip eleştireceksiniz. 

O zaman size hem ödül hem para 

var. Genç sinemacılar ne yapsın, 

Halit Refiğ gibi yokluğu yoksunluğu 

mu seçsin? 
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ödetenler var. Yerli ve bağımsız olan, ne 
Batı’nın ne devletin ne de sermayenin 
kölesi olmadan efendi gibi yaşayıp büyük 
eserler yaratan yerden yere vurulacak. İl-
tifatlar sadece Batı’da ödül alanlara. Batı 
ödül verirken şartları var. Ülkenizi kötü-
leyip eleştireceksiniz. O zaman size hem 
ödül hem para var. Genç sinemacılar ne 
yapsın, Halit Refiğ gibi yokluğu, yoksun-
luğu mu seçsin, yoksa yurtdışında şöhreti 
mi seçsin? İki, en fazla dört seneliğine de 
olsa şöhret oluyorsunuz. “Ya maneviyat 
ya servet, ya huzur ya şöhret!” eşimin çok 
sevdiğim bir sözüdür. Yiyecek makarna 
bulduğumuz zaman Allah’a şükrettiğimiz 
günler oldu. Ama evimizde hep huzur ve 
mutluluk vardı. Umarım o çok ödül, çok 
para kazanan sanatçılar da bunun zerresi-
ni yaşamış olsunlar.

f Türk sineması adına Halit Refiğ’in sine-
masını önemli kılan, Halit Refiğ’i çağdaşla-
rından ayıran en önemli unsurlar nelerdi?

Bu soruyu eşime sormuş olsaydınız çok ra-
hatsız olurdu. O egosunu çok genç yaşlar-
da aşmış bir insandı. Ben asla yoktu. Ben 
yok ama Metin Erksan, Lütfi Akad, Kemal 
Tahir, Adnan Saygun vs. var. Ben yok ama 
birlikte yaşadığı toplum var, biz var.  Hatta 
son senelerinde artık insanlığın geldiği 
tehlikeli nokta ve can varlığının ortadan 
kalkması konuları onu endişelendiriyordu. 
Sürekli bunlar üstüne okuyor, yazıyordu. 
Hiç konuşmak istemezdi ama senaryosuna 
karışıldığı için geri çevirince ona Hollywo-
od imkânlarını açan dostu Ohio Üniversi-

tesi Sinema Bölüm Başkanı Prof. Elliot Sta-
ut çok kızmış ve “Bu ne biçim adam. Ken-
disi İstanbul’da yalı sahibi olmak istemiyor. 
Beni de yalıdan etti.” demişti. Elliot’un 
bilmediği bir gerçek vardı. Halit Refiğ’in 
çocukluğu ve gençliği zaten yalıda geçmiş, 
gösterişten hiç hoşlanmadığı için en sade, 
en basit hayatı seçmiş, mirasını da reddet-
mişti. Bunlar Elliot’a tabii ki söylenmemişti. 
Dünyada inanmazdı. Avrupa kökenli bir ai-
leden gelmesine rağmen tarihimizi, büyük 
sanatçılarımızı, Kindi’den İbnü’l-Arabî’ye 
Mevlana’dan Yunus Emre’ye kadar düşü-
nürlerimizi, defalarca Kuran-ı Kerim’i oku-
yup araştırarak kendi kültürüyle özdeşleş-
miş, sonra da hitap edeceği seyircisiyle o 
sıcak ilişkiyi kurabilmişti. Bu sayede hiçbir 
kliğin, hiç kimsenin adamı olmadan, dim-
dik ayakta kalabilmişti. Bir o kadar da Batı 
kültürü ve sanat dünyasına bilgi hâkimiyeti 
vardır. Anadolu’nun hangi yöresine gider-
sek gidelim Halit Ağabey diye bağırlarına 
basarlardı. Yine kendisiyle dünya görüşü 
çok farklı olan Marksist Kemal Tahir’e 
büyük bir saygı ve hayranlık duyardı. Bir-
leştikleri nokta yerli olmak ve ülke sevgisi, 
devlete saygı.

f Halit Refiğ Türkiye’de sinema eğitimine 
öncülük etmiş bir isim. Yönetmenin eğit-
men kimliğinden biraz bahsedersek neler 
söylemek istersiniz? Halit Refiğ sinema 
eğitiminde hangi hususlara dikkat ederdi?

Aydın kişiliği dolayısıyla ısrarla bazı üni-
versiteler tarafından Amerika’ya davet 
ediliyordu.  Paradoksal bir şekilde onun 
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dünya görüşünün insanlık için çok önem 
taşıdığını, bunu filmleri vasıtası ile dünya-
ya anlatılması gerektiğini söylüyorlardı. 
1976 senesinde sinemada hüküm süren 
seks filmleri furyası yüzünden iş yapmak 
imkânsız hale gelmişti. Kimse artık ciddi, 
düşündüren sinema yapmak istemiyordu. 
Karanlık bir dönemdi ve çaresizdik. Önce 
gitmemek için çok direndi, sonunda ısrar-
larımıza dayanamadı pes etti. Arabamızı 
satarak bu gönüllü sürgüne razı oldu. 
Maddi manevi açıdan çok zor günlerdi. 
Ülkesinden uzakta olmak, dilini konuşma-
mak eşimi çok ama çok rahatsız etmişti. 
Wisconsin Üniversitesi ve Eyalet Senato-
su zorla bir televizyon filmi yapmaya razı 
etti. İşte bu karanlık günlerinde sabahlara 
kadar çalışarak Türkiye’deki ilk sinema 
okulunun müfredatını ve programını yaptı. 
Türkiye’den ayrılmadan Sami Şekeroğlu ile 
ilk programları kurslar olarak başlatmış-
lardı. Hemen hemen tüm yaşamı boyunca 
eğitimcilik yaptı. Maaşsız, kadrosuz. En 
sevdiği işler karşılıksız, gönüllü olarak yap-
tığı ülkesine insanlığa yararlı olacak işlerdi. 
Son aylarında, kemoteropi görüyordu; 
çok halsiz ve bitkindi. Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
doktora ve benim Müzikoloji Bölümü’nde 
yüksek lisans öğrencilerine verdiği dersleri 
hiç aksatmadı. İlave olarak o yıl derslere 
gelemeyen Selim İleri’nin yerine derslerine 
giriyordu. Benim odam binanın üçüncü 
katında ve çok zahmetli bir merdiven tır-
manmak gerekir. Kemoterapinin zayıflattığı 
bedeni ve sapsarı yüzü ile o merdivenleri 

tırmandı, derslerini aksatmadı. Çünkü eği-
tim onun için kutsaldı.

f Nasıl bir çalışma disiplinine sahipti? 
Yaptığı iş konusunda kendinden ve çalış-
ma arkadaşlarından neler beklerdi?

Çok disiplinli, ilkeli bir hayat anlayışı vardı. 
Yanı sıra film setleri eminim çalışan her-
kes için unutulmaz güzel anılarla doludur. 
Çünkü işine duyduğu bağlılık onun insan 
sıcaklığı ile hemen tüm sete yansıyordu. 
İçtenlik, mutluluk dolu, çok zevkli çalışma 
ortamı oluşuyordu. Bu kural darbe dö-
neminde, cehennem azabı çekilen Yorgun 
Savaşçı filminin ekibinde bile aynen devam 
etti. Ama ciddi ve disiplinden hiç şaşma-
dan…  Onu uğurladığımız son gün beni 
çok duygulandıran bir olay da, neredeyse 
Yeşilçam’ın tüm set işçilerinin ona veda 
etmek için o gün gelmiş olmalarıydı. Her 
zaman garibanın, ezilenin yanındaydı. İş-
çileri için şart koştuğu koşullar yüzünden 
yapımcılar ona iş vermekten bile korku-
yorlardı. Solculuk numaralarına girmeden 
sadece yüce vicdanının sesine kulak verdi-
ği için.

f Halit Refiğ sinema düşüncesini oluştu-
rurken diğer sanat dallarından yararlanan 
bir yönetmendi. Tiyatro, müzik, edebiyat, 
mimari kendi sinema dilini oluşturmasında 
bu dalların açtığı yeni alanlar neler oldu?

İyi bir sinemacıda olması gereken ente-
lektüel donanımı çok sıra dışı ve şaşırtıcı 
düzeyde idi. Hem Doğu hem de Batı me-
deniyetinin temel felsefi, edebi, sanatsal 
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birikimine üst düzey bir akademisyen 
seviyesinde sahip olmasının yanı sıra bu 
birikimi, bilgece dünya görüşüne aktarma 
özelliği vardı. Dürüst ve vicdanlı olarak 
tabii. En ticari filmlerinde bile mutlaka geri 
plânda bir düşünsel alt yapının, önemli bir 
mesajın olması bu yüzdendir. Bu birikim 
olmadan ne Teyzem ne Hanım ne de Kö-
pekler Adası gibi filmler ortaya çıkamazdı. 
Elli üç filminin içinde konusu tam olarak 
kendine ait filmin sayısı iki elimin parmağı-
nı geçmez.

f Kabul ettiremedi mi?

Kimseden bir şey istemek gibi bir huyu hiç 
olmadı. O yüzden kabul ettirmek gibi bir 
durum söz konusu değil. Sadece kendisine 
gelen teklifleri, ilkelerine ters düşmemek 
şartıyla değerlendiriyordu. Yeşilçam’da 
başka bir yerde örneği olmayan bir sistem 
işliyor. Prodüktörler ticari başarısı yüksek 
birkaç filmden sonra, istediğiniz filmi yap-
mak için size bir şans tanıyorlardı. Bülent 
Ecevit’in başbakanlık yaptığı iki dönem 
Aşk-ı Memnu ve Yorgun Savaşçı gibi büyük 
filmlerini gerçekleştirmesine fırsat verdi. 
Ama gizli düşmanlar, ikinci filmini tarihte 
görülmedik bir gaddarlıkla yakarak imha 
ettiler. Eleştirmenlerin altmışlardan günü-
müze kadar yazılarını incelediğimizde hak-
kında hiç iyi şey yazmadığı tek yönetmen 
vardır: Eşim Halit Refiğ. Neden acaba? Ta-
rih bunun aksini ispatlayacak. Vasatlar sıra 
dışı olanları sevmez çünkü çıtayı çok yük-
seltirler, ulaşmak zor olur. O zaman onları 
yok etmek gerekir. Kural budur.

f Halit Refiğ -Düşlerden Düşüncelere Söy-
leşiler- kitabında Halit Refiğ çok hoş bir 
cümle sarf ediyor: “Yorgun Savaşçı Hanım’ı 
aldı. İki Yabancı’dan uzaklara Köpekler 
Adası’na sığındı.” Bu cümlede adı geçen 
filmlerin yönetmenin anlam dünyasındaki 
öneminden bahseder misiniz?

Son dönemlerinde “Aslında Yorgun Savaş-
çı benim.” diyordu. Çok yoruldu. Sürekli 
düşmanlık, sürekli mücadele; yurt içinden, 
yurt dışından, devletinden, askerinden, Ba-
tıcıdan, solcudan, liberalden hep düşmanlık. 
Hanım filmini yirmi üç sene önce yapmış. 
Kendisinden sonra benim hayatımı anlatıyor. 
Bugün aynen o filmdeki gibi yaşıyorum. Yir-
mi üç sene sonrasını aynen görüyor. İnsan-
lığın, İstanbul’un, efendiliğin, vicdanın yok 
oluşuna bir destan. İki Yabancı kendi kül-
türüne, aynı zamanda Batı’ya yabancı Türk 
aydının dramı: Batı’nın korktuğu ve hayran 
olduğu iki yüzü karşısında şaşkın, bezgin ça-
resiz Türk aydını. Batılı kadın sonunda petrol 
tankerinin altında kalıp yanarak ölür. Bugün 
yaşananlara bakınca nasıl inanılmaz bir ön-
görü olduğunu görüyoruz. Sonunda Yorgun 
Savaşçı Sapanca’da, Türker İnanoğlu’nun 

Halit Refiğ, hemen hemen tüm yaşamı 

boyunca eğitimcilik yaptı. Maaşsız, kad-

rosuz. En sevdiği işler karşılıksız, gönül-

lü olarak yaptığı, ülkesine insanlığa ya-

rarlı olacak işlerdi. 
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yaptığı evinde, doğada huzuru buldu. Evi-
mizin bahçesinde tüm ağaçlar, çiçekler, kuş-
larla vahdet-i vücudu bizzat nasıl yaşadığına 
şahit oldum. Yeşilliğe bakarken, ruhu yıka-
nıyor, adeta tedavi oluyordu. Köpekler Adası 
işte bu duygunun yansımasıdır.

f Geçtiğimiz aylarda Gurbet Kuşları filmi 
restore edilip yeniden gösterildi. Bu çalış-
ma hususunda neler söylemek istiyorsu-
nuz?

Sağ olsun, Sami Şekeroğlu ve M.S.G.S.Ü. 
Sinema TV bölümündeki usta bir ekip 
müthiş bir iş başarmışlar. Buruk bir mutlu-
luk yaşadım çünkü tüm filmleri Yorgun Sa-
vaşçı gibi hep zor şartlarda imkânsızlıklar 
yetersiz teknik altyapı ile çekilmişti. On-
lara gazi derdi. Yani yaralı bereli… Gurbet 
Kuşları’nın bu restore olmuş mükemmel 
kusursuz görüntüsü onu çok sevindirecek-
ti. Göremedi. O sevinci yaşayamadı.

f Ulusal sinema öncülerinden Halit Refiğ 
ile Metin Erksan’ın arkadaşlığı ile ilgili ne-
ler söyleyebilirsiniz?

Bu dostluğun başka bir örneğinin yaşanmış 
olması imkânsızdır. Çünkü Metin Erksan eşi 
benzeri olmayan özel bir insandı. Benim ca-
nım eşim de öyle. Bizim evlendiğimiz yıllar-
da ikisi de çok mütevazı bir hayat yaşıyor-
du. Küçük kiralık dairelerde oturuyor, film 
çekme imkânları yok denecek seviyede ve 
düşmanları çok. Hemen hemen her akşam 
bizim evde birlikte oturup sabahlara ka-
dar kahkahalar durmadan sürerdi. Bu nasıl 
moral gücü, nasıl kendine güven ve yaşam 
sevinci? Bu gücü nerden buluyorlar diye 
çok hayret ederdim. Bu akşamlarda Metin 
dâhiyane hayal gücünden fışkıran fantastik 
hikâyeler anlatırdı. Dinlememiş olanlar ina-
nın çok büyük bir fırsatı kaçırmış sayılırlar. 
Olağanüstü bir hiciv ustası, hayal gücü de-
hasıydı. Bu eşsiz hayallerini çok az filmde 
yansıtabildi çünkü şart koştuğu talepleri de 
hayalleri gibi sıra dışı ve uçuktu. Hollywo-
od şartlarını istiyordu. Gerçekleştirebildiği 
özgün birkaç filmi, kesinlikle dünya sinema-
sında özel bir yere sahip. Yaşamında her 
şey onun özel zihinsel metaforlarında şekil-
lendiği için gerçekle hayal sık sık birbirine 
karışırdı. Özel yaşamı karakterlerinden çok 
daha renkliydi. O pantheon’da bir titan gibi 
yaşıyor, düşünüyordu. Bu yüzden dostluk 
ilişkilerinde, evliliklerinde büyük gelgitler 
yaşıyordu. Gerçekle hayalin çarpıştığı ya-
şamında, duyguları da nefretle aşk arasında 
rahatlıkla değişebiliyordu. Film çekmediği 
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zamanlarda tutkuyla bağlı olduğu Halit’ci-
ğine Yorgun Savaşçı dolayısıyla filmin yakılıp 
kendisinin idam edilmesini isteyecek kadar 
kızabiliyordu. Son zamanlarda uzun sene-
ler süren aralıklarla önce kaybolup birden-
bire ortaya çıkarak hiçbir şey olmamış gibi 
bize gelir, başını omzuna koyarak gözyaşları 
içinde “ah Halit’ciğim, yüce Halit, ben sana 
neler yaptım!” derdi. Halit Refiğ içinse ilk 
tanıştıkları günden son anına kadar, ne der-
se desin ne yaparsa yapsın, onun Metin’ci-
ğiydi. Ustasıydı öyle derdi. Can dostuydu 
ve Türk sinemasının parlak yıldızıydı. 2008 
yılında bizim evde son defa Lütfi Akad, Me-
tin Erksan ve Halit Refiğ bir araya geldiler. 
Halit 1958’deki tanışmalarının 50. yılını 
kutladı. Onları elli sene sonra yine bir ara-
ya getirmeyi başardı. Metin, Lütfi Akad’la 
kolay kolay bir araya gelmezdi. O gün iyi 
günüydü, hatta Lütfi Bey’e belki de ilk ve 
son defa “Lütfi ağabey.” dedi. Çok anlamlı, 
duygu dolu tarihi bir akşamdı. Bugün üçü 
de yok. Canım eşim belki de bunu bile bili-
yordu o eşsiz öngörüsüyle.

f Halit Refiğ Metin Erksan ulusal sinema 
düşüncesini savundukları için Sinematek 
çevresiyle yolları ayrılıyor. O günlerde ne-
ler yaşandı?

O yol ayrımı -yani ulusalcılar ile batıcılar 
ayrımı- bugün de aynen devam ediyor. Alt-
mışlarda Lütfi Bey, Metin Erksan, Halit Re-
fiğ Türk sinemasının en özgün örneklerini 
vermeğe başladıkları dönemde birden bire 
karşılarında düşman bir aydınlar cephesi 
buluyorlar. Hem kişi olarak kendilerine hem 

de filmlerine düşman ve onları dışlamaya, 
adeta yok etmeye kararlı bir cephe. Basın 
vasıtası ile saldırıyorlar. 64 Şûrası devletin 
hakemliğinde cepheleri karşı karşıya geti-
riyor. Hükümeti temsilen katılan bakan da 
Batı cephesinden yana. Şûra büyük bir fi-
yaskoyla başlamadan bitiyor. Ama kavga 
bitmiyor. Film ithalcileri de Türk sinemasına 
karşı cephede. Ama aslanlar gibi kendile-
rini savunuyorlar. Bu savaşın sonunda ya-
vaş yavaş herkes yollarını ayırmış ve eşim 
bu davada tek başına kalmıştır. Dayanmak 
kolay değil. Ödül yok, övgü yok, yerden 
yere vurulmak var, işsiz güçsüz kalmak var. 
Lanetlenerek ortada bırakılıyorsunuz. Sa-
vunan kimseniz de yok. Kolay değil, tek 
dayanağınız seyirciniz, tek başına ayakta 
kalacaksınız. İşte benim canım eşim dayan-
dı, direndi, pes etmedi ve asla diz çökmedi. 
Aziz milleti onun hep yanındaydı ve filmle-
rine sahip çıktı. Onu yaşattı. Hayattan, hu-
zurdan başka beklentisi olmadığı için son 
hesapta mutlu bir insandı. Yanında da her 
zaman ben vardım.  

Çok disiplinli, ilkeli bir hayat anlayışı 

vardı. Yanı sıra film setleri eminim çalı-

şan herkes için unutulmaz güzel anılarla 

doludur. Çünkü işine duyduğu bağlılık, 

onun insan sıcaklığı ile hemen tüm sete 

yansıyordu. İçtenlik, mutluluk dolu, çok 

zevkli çalışma ortamı oluşuyordu. 
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