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Halit Refiğ

Cihangir'deki evlerinin "Dikkat kedi var!" çıkartması yapıştırılmış kapısını

çalarsanız, sizi sadece zarif, güleryüzlü Gülper Hanım'la sevgili eşi Halit Refiğ

değil, kediler de karşılar; ya bir pamuk yığınına benzeyen Can, ya iyice

semirmiş Adalı, ya da Yastık..(*)

Ve tam adımımızı atarken içeriden "Merhaba" diye çatlak bir ses gelirse, bilin ki,

Refiğ'lerin Gümüştüy adını verdikleri iri ve gri Mrika papağanıtarafından istikbal

edilmektesiniz.

Halit Refiğ bir sinema yönetmeni, Gülper Refiğ ise piyanist ve Mimar Sinan

Üniversitesi'nde müzik tarihi doçentidir. Yirmi yıl önce evlenmişler. Dünya

görüşleri, müzik zevkleri ve hayvan sevgileri arasında mükemmel bir uyum var.

İkisi de adeta antenlerini dikmiş, Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri olanca

dikkatleriyle takip ediyor, vatandaş olma şuuruyla gerektiği zaman tepkilerini

herhangi bir şekilde ifade etmekten çekinmiyorlar. Hayatları hakşinaslık üzerine

kurulmuştur dersem, sanırım, Refiğ ailesini iyi tarif etmiş olurum. Halit Bey ve

Gülper Hanım, belli konulardaki temel görüşlerinden hiç taviz vermez, fakat

mesela Refah Partili Recep Tayyip Erdoğan başarılı bir belediye başkanıysa,

onun için en yakın dostlarıyla bile kavga etmekten -dolayısıyla yalnız kalmaktan-

çekinmezler.

Halit Refiğ, ailesinin bir iş dolayısıyla üç aylığına gi ttiği İzmir' de doğarsa da (5

Mart 1934), gözlerini Nişantaşı'nda açar; yani doğma (değil ama) büyüme

İstanbullu'dur. Babası Cemil Bey, tekstil sanayiini Selanik'ten Türkiye'ye

getirmiş sanayici/tüccar bir aileler birliğinin üyesidir; bu bakımdan Halit Refiğ'in

Türkiye'nin ilk burjuva ailelerinden birine mensup olduğunu söylemek yanlış

olmaz. Annesi İsmet Hanım da Selanikli'dir, fakat daha mütevazı bir aileden

gelir.

Dokuz on yaşlarına kadar, otoriter bir adam olan büyükbabanın gölgesi altında

düzenli bir aile hayatı ve mutlu bir çocukluk yaşayan Halit Refiğ, Burgaz

Adası'ndaki ahşap konakta bütün ailenin biraraya gelişlerini, kaptanları .(**), ,.

Boğaz vapurlarını ve vapur yolculuklarını hiç unutmayacaktır. Dedenfn ölümü,

büyüyü bozar; aile içinde, mal varlığı paylaşılırken çıkan kavganın kendi

evlerine yansıyış biçimi, özellikle çok yumuşak bir adam olan ve haksızlıklara

kolayca boyun eğen babası Cemil Bey'in bu kavgada adeta ufalanması, hayatı

yeni yeni anlamaya başlayan küçük Halit'i derinden yaralamış, ailesinden ruhen
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kopardığı gibi paradan nefret ve hakkı olan mirası -ileride- reddetmesine yol

açmıştır.

Halit Refiğ, ilkokuldan beri okuduğu Şişli Teknik Lisesi'nden mezun olduktan

sonra, Robert Kolej'in Mühen- ::;: dislik Bölümü'ne girer; ancak kafasına

çocukluk yıllarında seyrettiği, belki de çok çabuk kaybettiği mutlulukla

özdeşleşen sinema sevgisi, onu bu alana doğru itmektedir. Nitekim Necip

Erses'in Tünel'deki ses stüdyosunda bir süre g ücretsiz çalışarak sinemanın

altyapısı hakkında bir çeşit staj görecektir. Ardından iki yılını gözden çıkararak

Robert Kolej'den ayrılır. Artık kesin olarak sinemacı olmaya karar vermiştir;

bunun için sinema eğitimi görmek üzere çekip Londra'ya, BBC Türkçe

Yayınlar'da çalışan amcaoğlu Mehmet Refiğ'in yanına gider (1953). Ancak o

yıllarda sinema eğitimi Avrupa'da da birtakım teknik kurslardan ibarettir.

Dört ay kadar kaldığı İngiltere' den sinema tarihi, teorisi ve teknolojisiyle ilgili

temel kitaplarla dönen Halit Re fiğ'in şimdi tek istediği, askerliği aradan

çıkararak sinemaya rahat bir şekilde başlamaktır. Topçu Okulu'ndaki askerliği

sırasında, Ingilizce bilenlere Kore'ye gitmek isteyip istemedikleri sorulunca, aile

içinde yeni bir krize yol açan kararını verir ve gönüllü olur. Uzakd0ğu'yu görüp

yaşamak için bulunmaz bir fırsattır bu (1954). Ne var ki o Kore'ye gidip birliğine

katıldığında ateşkes sağlanmış ve mütareke imzalanmıştır.

Çekik gözlüler ülkesinde savaşı yaşamadan askerlik yapan ve bu arada bir

amatör kamera satın alarak ilk belgesel filmlerini Kore ve Japonya' da çeken

Halit Refiğ, bir ara Budizm, Konfüçyanizm ve Taoizm gibi uzakdoğu

felsefeleriyle ilgilenirse de, Amerikan askerlerinin "dünyanın efendisi" (1)

olduklarınıihsas ettiren tavırlarına tepki duyarak yavaş yavaş sosyalizme

kayacaktır. Kore'ye gidinceye kadar herhangi bir siyasi düşüncesi bulunmayan

Halit Refiğ, döndüğünde sosyalizan fikirlere sahiptir; bu yüzden koyu Demokrat

Partili ailesinden büsbütün uzaklaşır. Gerçi hiçbir zaman işçi sınıfının

diktatoryasına inanmamıştır, ama sosyalizmi samimiyetle benimser ve -1965

yılından sonra, sosyalizmin öncüsü olarak ortalıkta gezinen adamların aslında

birer madrabaz olduklarını farkedinceye kadar- sosyalist solun her rengini

barındıran çevrelere girip çıkar. Bir yandan da Marksist literatürü ciddi bir

biçimde takip etmektedir. Kapital'in İngilizce tercümesini edindiğinde

yI11956'dır.

Askerden döndükten sonra, sinemaya ilgisini ve birikimini bilen dostları, Halit

Refiğ'i Ankara'da Metin Toker'le tanıştırırlar. Böylece, ailesinin nefret ettiği

İsmet Paşa'nın damadı tarafından çıkarılanAkis 'te sinema yazar lığına

başlayan, daha sonra İstanbul'a dönerek aynı işe Yeni Sabah 'ta devam eden

Refiğ, bu sayede Metin Erksan, Ömer Lütfi Akad ve AtıfYılmaz gibi ustalarla

tanışır. Bir yıl sonra Atıf Yılmaz'dan senaryo yazarlığı ve rejisör yardımcılığı teklifi

alır. O sıralarda yakın dostu Nijat Özön'ün tavsiyesiyle daha önce adını hiç

duymadığı Kemal Tahir'in Körduman'ını ve diğer eserlerini okumuştur. Çok

geçmeden bu büyük yazarla Baylan Pastahanesi'nde tesadüfen karşılaşır ve
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tanışırlar. Dokuz on yaşlarınday-ken kaybettiği güçlü baba imajını yeniden

bulmuş gibidir.

Halit Refiğ, o günlerde Atıf Yılmaz'la birlikte Yaşamak Hakkımdır adlı filmde

çalışmaktadır. Çekimler sırasında ahbab olduğu Alman kameramana

kafasındaki bir hikayeyi anlatır ve birkaç ay sonra Almanya'dan bir mektup alır.

Kameraman bu zabıta hikayesini bir Alman prodüktöre anlatmış, o da filmi

çekmeye karar vermiştir, üstelik Halit Refiğ'in yönetmesini istemektedir. Teklifi

kabul eden genç yönetmen, senaryo konusunda Kemal Tahir'den beklemediği

ölçüde yardım görecektir. Büyük yazarın bu senaryo vesilesiyle kendisine dram

konusunda verdiği temel bilgilerin bugün bile işine yaradığını söyleyen Halit

Refiğ, sözkonusu filmi, tam çekimlere başlanacağı sırada, Alman prodüktör

tarafından senaryoda Türkiye'yi yanlış aksettirecek değişiklikler yapmaya

zorlandığı için bırakmıştır.

Halit Refiğ, bu tecrübe sayesinde önemli bir gerçeğin farkına varır; Türkiye'nin

gerçekleri Batılılar'ın umurunda bile değildir. Onlar için önemli olan, kendi

seyircilerinin hoşuna gidecek olaylar ve görüntülerdir. Ancak Batıcılığın ve

Batıcı aydınların tam karşısında yer alışı daha sonradır. 1960 yılında ilk filmini

yapar. Halit Refiğ ve Metin Erksan isimleri, 1960'ların başında sosyal gerçekçi

sinemayla özdeşleşmiştir. Metin Erksan, Susuz Yaz filmiyıe: Berlin Film

Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazanarak Türk sinema sının milletlerarası ilk

başarısına imzasını atar (1964).

Halit Refiğ, bu ödülü kazanan bütün yönetmenlerin ve filmlerin milletlerarası

alanda büyük bir şöhrete kavuştuklarını, sadece Metin Erksan'ın 'başarısının

çok anlamlı bir sükfttla karşılandığını söylüyor. Aynı yıl Kıbrıs konusunda ABD

Başkanı Johnson'un İsmet Paşa'ya yazdığı, bir ültimaton niteliği taşıyan ünlü

mektup da Türkiye'yi Batı dünyasının samimiyeti konusunda ilk defa ciddi bir

tereddüde düşürmüştür.

Bütün bu olayların kendisini Batı konusunda yeniden düşünmeye sevkettiğini

anlatan Halit Refiğ, "Birgün, -diyor-Kemal Tahir'le Şaşkınbakkal'da hem

yürüyor, hem de konuşuyorduk. Ne konuştuğumuzu şimdi hiç hatırlamıyorum.

Tek hatırladığım onun şu sözü: 'İşte bu, Batılılaşmanın bizdeki fiyaskosudur'.

Sanki bu cümleyi bekliyormuşum; içimde, bu fikri hemen benimsememi

sağlayacak öyle bir birikim oluşmuş ki, 'evet, dedim, fiyasko!"

Kemal Tahir'in o gün söylediği cümle Halit Refiğ'i ateşleyecek, böylece

Batıcılıkla ve Batıcılarla, Devlet An a 'nın yazılmasından tutun, Yorgun S avaşçı

'nın yakılmasına kadar, bir dizi olumlu ve olumsuz hadiseye zemin hazırlayan

mücadele başlayacaktır. Ancak içten içe gelişen kavga, 27 Temmuz 1966'da

Sinematek Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve

Geleceği" konulu açık oturumda su yüzüne çıkar. Halit Refiğ ve Duygu

Sağıroğlu'nun terkettikleri bu açık oturum, Türk sinemacılarına "primitif bir

hakaret ayini" halini almıştır. Sinematek çevresine hakim olan, Halit Refiğ ve
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arkadaşlarının karşıoldugu fikirler kısaca şöyle özetlenebilir: Sinema evrensel

bir sanattır, o halde değerlendirme Batı'nın ölçüleriyle yapılmalıdır. Batı

sineması seviyesine ulaşmadıkça, Türk sinemasıyla ilgilenrnek anlamsızdır.

Bu görüşlere karşı hem filmleriyle, hem de yazılarıyla "Ulusal Sinema"nın

öncülüğünü yapan Halit Refiğ'in yazıları, ilginçtir, kitap olarak Hareket Yayınları

arasında çıkar; Ulusal Sinema Kavgası (1971). Nurettin Topçu çevresinden

aydınların kitaplarını yayımlayan bu yayınevi bünyesinde, o sıralarda Hareket

adlı bir de dergi çıkmaktadır ve Hareket Kemal Tahir'e yakın ilgi göstermektedir.

Ulusal Sinema'nın teorik temelleri ve ürünleri şüphesiz tartışabilir; ancak

Batıcılarla ve Batıcı Marksistlerle "ulusallık" adına kavga veren, daha da ötesi,

Osmanlı'yı savunan Kemal Tahir, Metin Erksan ve Halit Refiğ gibi "solcu" şair,

yazar ve sinemacıların, iki kesim arasında birtakım kanalların

açılmasınısağladıkları su götürmez bir gerçektir.

Ve biz o zaman anlamışızdır ki, bütün solcular "hiiin" değil!

(*) Gülper Refiğ, kedilerini ve onlarla ilişkilerini Kediciklerim (1990) adlı zarif

kitabında anlatmıştır.

(**) Halil Refiğ, sinemacı olmaya karar vermeden önce kaptan olmayı hayal

edermiş. Hanım adlı nefıs filminde, onun ilk çocukluk rüyalarına dair ipuçları

bulmak mümkündür. .
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