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BiYOGRAFİ 

Halit Refiğ 1934’te İzmir’de doğmuştur. Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olan Refiğ, tüm çocukluk 
ve gençlik dönemlerinde Batı tarzı modern bir eğitim sürecinden geçer. Sinemaya olan ilgisi, onu aldığı 
mühendislik eğitiminden uzaklaştırır. Üniversite eğitimi döneminde sinema çevresine girme 
denemelerine paralel olarak eğitimini yarıda bırakır. Yabancı dil bilgisi sayesinde o yıllarda Türkçe’de 
mevcut olmayan sinema kitaplarını ve diğer entelektüel yayınları takip ederek hem sinema bilgisini 
hem düşünce dünyasını zenginleştirir. Freud okur. 1950’li yılların ikinci yarısında Türkiye’nin ilk sinema 
dergilerinde eleştiri yazıları yazmaya başlar.  İtalyan Yeni Gerçekçiliği, İngiliz Özgür Sinema 
akımlarından etkilendiği söylenir.   

Sanatı ve düşünceleri    Yasak Aşk adlı ilk filmini 1961 yılında gerçekleştirdi. 1960’lı yıllarda ilk 
filmindeki soyut ve sanatsal bakış açısına karşılık ardından gelen filmleri ile toplumsal gerçekçi bir 
bakış açısına doğru yönelir. Özellikle 1960’lı yıllarda, dönemin siyasal eğilimlerinin de etkisi ile 
toplumsal gerçekçi filmler yapmaya başlar. Şehirdeki Yabancı (1962) ve Gurbet Kuşları (1964) bunun 
en önemli örnekleri arasında sayılabilir.  

Bu yıllarda giderek artan bir ölçüde Türkiye’deki sinema tartışmalarının içinde yer alır. Türk sinemasını 
uluslararası ölçütlere göre ilkel bulan eleştirmenlerin karşısında yer alarak Türkiye’de sinemanın 
batıdan farklı olarak, mevcut kültürel ve toplumsal özellikleri nedeniyle kendine has özellikler 
sergileyen bir sinema olduğu fikrini geliştirdi. Dönemin Türk sineması ve seyirci ilişkilerini 
teorileştirmeye çalışır.  

Bu düşüncelerini, ürettiği “halk sineması” ve “ulusal sinema” kavramları etrafında geliştirerek yazıları 
ile entelektüel tartışmalara girer. Karl Marx’ın 1960’ların ikinci yarısında Avrupa’da yeniden keşfedilen 
ve popülarite kazanan Asya Tipi Üretim Tarzı tezlerinden etkilenir. Bir diğer önemli etkilenme kaynağı 
yazar Kemal Tahir’dir. 1950’li yılların sonundan itibaren sinema üzerine geliştirdiği düşüncelerini 1973 
yılında yayınladığı “Ulusal Sinema Kavgası” adlı eserinde sundu. 1975’te TRT için Halit Ziya 
Uşaklıgil’in romanı Aşk-ı Memnu’yu televizyona dizi olarak uyarladı. 1976 ve 1977 akademik yılında 
Wisconsin Üniversitesi’nde misafir öğretim elemanı olarak ders verdi; burada öğrencilerle birlikte orta 
metrajlı film çalışmaları yaptı. 

1970’lerin sonunda TRT için edebiyatçı Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı eserini sinemaya uyarlamaya 
başlar. 1980 askeri darbesinin araya girmesi ile kısa bir dönem yapımına ara verilen filmi 1983 yılında 
tamamlar.   

1982’de yapımcı Türker İnanoğlu’nu sahibi olduğu Erler Film ile olan ortaklığı sonucunda ticari 
özellikleri ağır basan çok sayıda filmler yapmaya başladı. 1980’li yıllarda çevirdiği filmlerin çoğu gişe 
rekorları kırdı. Ancak Refiğ’in bu filmlerinde klasik temalarından ve uzun yıllar tartışmasını yürüttüğü 
toplumsal ve siyasal düşüncelerini yansıtmaktan uzaklaştığı, aksiyon, macera ve cinsellik ağırlıklı 
popüler temalara yöneldiği görülür. 

Tam da bu dönemde devlet televizyonu için yapmış olduğu filminin sakıncalı bulunarak sansürlenmek 
bir yana yakıldığını öğrenir. Böylece, Halit Refiğ’in Yorgun Savaşçı filmi Türkiye’de sinema tarihinde 
devlet kurumları eliyle imha edilen ilk ve tek film olur.  

1980’li yılların sonlarına doğru Refiğ, yeniden 1960’lı yıllardan beri sürdüğü ve zaman zaman değişime 
uğrayan toplumsal, düşünsel temalarına yönelerek yeniden kişisel filmler yapmaya girişti. 2009 yılında 
İstanbul’da öldü. 

FİLMLERİ 

    Yasak Aşk 1961 
    Seviştiğimiz Günler 1961 
    Şehirdeki Yabancı 1962 
    Gençlik Hülyaları 1962 
    Şafak Bekçileri 1963 



 

 

    Gurbet Kuşları 1964 
    Şehrazat 1964 
    İstanbul’un Kızları 1964 
    Kırık Hayatlar 1965 
    Canım Sana Feda 1965 
    Güneşe Giden Yol 1695 
    Haremde Dört Kadın 1965 
    Aslan Pençesi 1966 
    Erkek ve Dişi 1966 
    Üç Korkusuz Arkadaş 1966 
    Karakolda Ayna Var 1966 
    Kız Kolunda Damga Var 1967 
    Bir Türk’e Gönül Verdim 1969 
    Yaşamak Ne Güzel Şey 1969 
    Adsız Cengaver 1970 
    Sevmek ve Ölmek Zamanı 1971 
    Çöl Kartalı 1972 
    Acı Zafer 1972 
    Aşk Fırtınası 1972 
    Fatma Bacı 1972 
    Kızın Var mı Derdin Var 1973 
    Cennetin Kapısı 1973 
    Sultan Gelin 1973 
    Vurun Kahpeye 1973 
    Yedi Evlat İki Damat 1973 
    Arabulucular 1977 
    Yaşam Kavgası 1978 
    Leyla İle Mecnun 1982 
    O Kadın 1982 
    İhtiras Fırtınası 1983 
    Alev Alev 1984 
    Paramparça 1985 
    Kıskıvrak 1986 
    Teyzem 1986 
    Yarın Ağlayacağım 1986 
    Kurtar Beni 1987 
    Kızım ve Ben 1988 
    Hanım 1988 
    Karılar Koğuşu 1989 
    İki Yabancı 1990 
    Köpekler Adası 1996 

TEMALAR 

Doğu ve Batı karşıtlığı     Doğu ve Batı kültürlerinin karşıtlığı, Batılılaşmanın yarattığı sorunlar ve 
sonuçları Refiğ’İn hem bir yönetmen olarak filmlerinde hem de aydın olarak yazı ve tartışmalarında 
sıkça değindiği bir konudur.  

Refiğ’in sinemada ve kültürde ulusallık vurgusu, kentli Batılılaşmış kesim eleştirisi ve zaman zaman 
İslami ve muhafazakâr motifleri kullanımı onun muhafazakâr ve sentezci bir yaklaşım içinde olduğu 
izlenimini yerleştirmiştir. Buna karşın, filmlerindeki tema ve karakterlerini incelemek Refiğ’in gelenekçi 
ve modernleşmeci bakış açıları arasında gidip geldiğini görmek açısından yeterlidir. Refiğ’in filmlerinde 
her kesimden, her yer ve zamandan karakterler olumlu ve olumsuz özellikleri ile ortaya çıkmaktadırlar. 
Onun karakterleri, genel olarak, salt iyi ya da kötü olarak tasvir edilmemişlerdir. Eserlerindeki 
Batılılaşma eleştirisi daha çok gündeme getirilmiş olsa da eleştirisinde köylü - kentli, Doğulu – Batılı 
arasında tercihler yapmaz. Anadolu kültürü ve muhafazakâr ahlak da en az Batıcılar kadar eleştirilir; 
geleneksel kültürün tüm çarpıklıkları sergilenir. 

İstanbul’un Kızları     Filmde kentli Batılılaşmış zenginler sonradan görme, şımarık insanlar olarak 
tasvir edilirler. Öldürülen kızın ailesi onu serbest yetiştirmiş, arkadaş seçimine ve başıboş 
davranışlarına karışmamıştır. Gençlerin eğlenmek için geldikleri ev köydedir. Köy çevresi ve köylüler 
Doğu’yu temsil eder. Bu muhafazakâr çevre gençlerin burada içkili bir parti düzenlemesinden 



 

 

rahatsızlık duyar; ancak içten içe de bu yaşayışı kıskanmaktadır. Köydeki bir grup erkek villaya 
saldırıp kadınları taciz ederler. Modern görünen erkeklerin de tek derdi kadınları elde etmektir. 

Gurbet Kuşları     Köyden (doğu) kente (batı) göç eden aile üyelerinin çoğu kültürel açıdan adapte 
olamaz. Kentin yaşam tarzını ve insan ilişkilerini yozlaşmış bulurlar. Bir yandan daha muhafazakâr 
davranmaya çalışırlarken diğer yandan ise kentin cazibesine kapılırlar. 

Kırık Hayatlar     Modern kent yaşamı baştan çıkarıcıdır. Filmin kahramanlarının taşındığı varlıklı ve 
eğitimli insanların oturduğu modern mahallede eşlerin birbirini aldatması son derce yaygın 
gösterilmiştir. 

Bir Türke Gönül Verdim     Almanya’dan çocuğuyla Türkiye’ye gelen Eva, girmek istediği geleneksel 
Doğulu çevrede önce dışlanır. Köye yerleşen Eva, Batılı yaşam tarzını terkeder, hatta dinini 
değiştirerek Müslüman olur. Böylece, o çevrede kabul görür. Eva, kocası öldükten sonra da köyü terk 
etmez ve yaşamını orada sürdürür. 

Fatma Bacı     Filmde, köyden kente yerleşen geleneksel bir kadın olan Fatma Bacı ve ailesi 
yaşadıkları yerde Batılılaşmış kentli kesimle yaşam tarzları açısından bir çatışma yaşarlar. Batı tarzı 
yaşam, otomobil, batı müziği, lüks yaşam, içki, sigara ve çeşitli tüketim ürünlerine düşkünlük ve 
serbest cinsel ilişkiler ile karikatürize edilir. 

Kızın Var mı Derdin Var     Batılılaşmış, kentli bir ailenin kızı olan Suna ile aşık olduğu taşra kökenli 
Ercan’ın ailelerinin kültürel açıdan birbirleriyle olan farklılık ve benzerlikleri, düğün hazırlığı sürecinde 
birbirlerine karşı olan ön yargıları ve sonunda uzlaşmaları mizahi bir dille anlatılır.    

İhtiras Fırtınası     Filmde Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki devrim yanlısı, özgürlükçü ve 
Batılılaşmacı Jön Türkler ile Osmanlı yönetimi arasındaki çatışmalar canlandırılır. 

Hanım     Piyano dersi veren yaşlı bir kadın olan Olcay Hanım, öğrencilerine Türk bestecilerin 
eserlerini öğretmeye çalışır. Öğrencisi ona annesinin Chopin ve Beethoven, babasının ise Türk müziği 
sevdiğini ve anlaşamadıklarını söyler. Olcay Türk bestecileri daha fazla öğrenmek isteyen piyano 
öğrencisi genç kıza “Başkalarına aldırma. İnandığın gibi yaşa. Yüreğin neyi doğru buluyorsa o yolda 
yürü” der. 

İki Yabancı     Askerliğini bir köyde  öğretmen olarak yapan genç adam ile orada karşılaştığı Amerikalı 
kadın arasında bir ilişki başlar. Kadının iki ayrı kişiliği olduğunu düşünen Orhan bir yandan ona 
yaklaşırken diğer yandan da huzursuzluk duymaktadır.  

Ahlaki sorunlar     Halit Refiğ’in filmlerinde beliren bir diğer tema olan ahlaki meseleler kariyeri 
boyunca yönetmeni meşgul etmiş görünmektedir. Bu tema toplumun çeşitli kesimlerini kapsayan bir 
boyuttadır. Bu eleştiriden hem kentli, hem köylü; hem geleneksel, hem de Batılılaşmış kesimler payını 
alır. Bunlar, geleneksel ve muhafazakâr taşra ahlakı eleştirisi; Batılılaşmış kentli kesimin eleştirisi ve 
erkek egemen ahlak anlayışıdır. Bunların sonuncusuna yönelik eleştiri yukarıdaki her iki grup için de 
söz konusudur. Hem kentli hem de köylü erkek eleştirilir. Ayrıca, ikiyüzlülük de bunun önemli bir 
parçasıdır. Önemli ya da önemsiz, çeşitli karakterlerin ikiyüzlülükleri sıkça tasvir edilir.  

Gurbet Kuşları     Köyden İstanbul’a göç eden altı kişilik muhafazakâr ailenin erkek çocukları bir 
yandan kız kardeşlerini kısıtlayıp ona ahlak dersi verirlerken diğer yandan kendileri alabildiğince özgür 
yaşamaya çalışırlar. Selim komşularının karısı Despina’yı baştan çıkarır.  Murat, ahlaksız olarak 
nitelediği kadınlar arasından konsomatris bir sevgili edinir. Üstelik, sevdiği kadının, önceden hakkında 
sıkça dedikodu ürettiği ve ahlaksız olarak gördüğü köylüsü olduğunu sonradan öğrenir. 

Şehirdeki Yabancı Muhafazakâr bir siyasal partinin taşra temsilcisi cami yaptırma kampanyası 
adı altında halktan topladığı paraları istediği gibi kullanır. Kentin genelevinde çalışan hayat 
kadınlarından haraç toplar.  Anlatı boyunca dini ve muhafazakâr söylemlerde bulunan bazı karakterler, 
kendi çıkarlarına engel olanları durdurmak için dedikodu ve iftirayı kullanırlar. Bunun sonucunda filmin 
ana karakterleri olan kadın ve erkek kasabalılar tarafından linç edilmeye çalışılır.  

Acı Zafer     Yabancı işçi olarak çalıştığı Almanya’da sevdiği bir Alman kadın ile evlenen filmin ana 
karakteri, köyüne dönerek birikimleri ile civarda bir benzin istasyonu açmaya girişir.   Muhafazakâr 
taşra ahlakı kendisini önce dedikodu şeklinde gösterir. Yabancı bir kadının köydeki varlığı hem 
erkekler hem de kadınlar tarafından yadırganır. Bazı erkekler, Hasan’ın Alman eşine karşı yakışıksız 
benzetmelerde bulunur ve tacize başvurur. Sam Peckinpah’ın bir yıl önce çevrilmiş olan filmi Straw 
Dogs’tan izler taşıyan filmde, Lena, kocasının evi olarak bildiği, güvendiği ve de yeni bir yaşam kurmak 
istediği bu ortamda taşralı erkeklerin tecavüzüne uğrar. 



 

 

Bir Türk’e Gönül Verdim     Çocuğunun babasını bulmak üzere Türkiye’ye gelen Alman kadın, adamın 
burada evli ve çocukları olduğunu görür. Adam, çocuğun kendisinden olduğunu inkâr eder ve kadını 
başından savmaya çalışır. Bunda başarılı olamayınca, tuttuğu adamları genç kadını korkutmakla 
görevlendirir. İsmail, ayrıca evinde misafir olarak kalan yakın akrabası genç kadınla da ilişkiye girer. 
Eva, çocuğuyla kaldığı otelde sözde ahlaklı ve namuslu taşra erkekleri tarafından tacize uğrar. 
Mustafa’nın hoşlandığı ve yardım için köyüne, anne - babasının evine misafir ettiği Eva, muhafazakâr 
köylüler tarafından da giyinişi, içki içmesi ve bağımsız davranışları nedeniyle dedikodu ve hor görme 
ile karşılanır. Kadın, ancak köyün yaşam kurallarını ve muhafazakâr ahlakını kabul ederek ve hatta 
dinini bile değiştirmek yoluyla bu toplulukta bir yer edinebilir. 

İstanbul’un Kızları     Kırsaldaki eve eğlenmeye gelen gençler, civardaki köylülerin dikkatini çekerler. 
Aralarında din adamının da bulunduğu bir grup erkek, bir yandan gençleri ahlaksız olarak 
nitelendirirken diğer yandan partideki genç kadınları gözetler ve onları elde etmenin planını yaparlar. 
Adamlar, gençlerin bulunduğu evi basıp kadınları kaçırmaya kalkışır. Diğer yandan, gençlerin 
bulunduğu grupta yer alan erkekler de kadınları nasıl elde edeceklerinin planını yaparlar ve aralarında 
çekişirler. 

Kırık Hayatlar     Erkek egemen ahlak anlayışının bir başka örneği bu filmde görülür. Bu kez eleştiri, 
kentli, Batılılaşmış bir çevreye yönelir. Doktor Ömer, yeni girdiği çevrede eşini genç bir kadınla 
aldattığında çevrelerindekilerin yorumu kadının buna katlanmak zorunda olduğu yönündedir. 

Harem’de Dört Kadın      Filmin tüm karakterleri arasında sadakatsizlik ve aldatma yaygındır. 
Osmanlı toplumunda geçen filmde karakterler çevrelerine karşı dindar ve muhafazakâr görünmelerine 
karşın, diğer yandan, hemen her biri gizli ilişkiler yaşarlar. Paşanın yeğeni olan Rüştü, amcasının 
haremindeki üç eşi ile de ilişkiye girer. Paşa, akrabası olan ve konağında kalan genç kadını dördüncü 
bir eş olarak onun isteği dışında haremine katmak ister.  

Yaşam Kavgası     Kocası tarafından komşusu ile aldatılan bir kadın, iki küçük çocuğuyla evi terk 
ederek teyzesinin evine sığınır. Buna karşın çevresindekiler, “Erkeği çekip çeviren kadındır. 
Çıkmayacaktın evden”  diyerek, ona bu durumu kabullenmesini tavsiye ederler. 

Sultan Gelin Kırsal kesimde geçen öyküde genç bir kadın, annesi ve babası tarafından, evlendirme 
adı altında hiç tanımadığı bir adama para karşılığı satılır. Evlendiği adam düğün gecesi kalp krizinden 
öldüğünde Sultan, damadın çocuk yaştaki kardeşi ile evlendirilir. Bu çocuğa bakan ve onu büyüten 
kadın ile çocuğun, büyüdüğünde karı koca olmaları beklenir.  

Kurtar Beni     Ana karakterlerden bir cami imamına aşık olan Ayten fahişelik yapmaktadır. Kadın 
başlangıçta bunu gizlese de sevdiği adam durumu öğrendiğinde Ayten’i reddetmez ve yaşamına kabul 
eder. Öte yandan bu adamın evli olan ağabeyi sık sık eşini hayat kadınları ile aldatmasına karşın, 
onun bir hayat kadınını eş olarak kabul etmesini utanç verici bulmaktadır. 

Kadının durumu ve cinselliğin ekonomi politiği     Kadının toplumsal durumu ile cinsellik ve aşkın 
ekonomi politik ilişkilerinin sergilenmesi önemli bir başka tematik boyuttur. Refiğ’in filmlerindeki çoğu 
kadın çevreleri tarafından cinsel obje olarak görülürler. Erkek karakterler kadına sahip olabilmek için 
aralarında rekabet ederler ve çatışırlar. Kadının emeği ve cinselliği onun sahibi tarafından sömürülür. 
Kökeninden ve kültüründen bağımsız olarak bunu hem modern (Batılılaşmış) erkek hem de geleneksel 
(Doğulu) erkek yapar. Kadın, her iki kesimde de zorlanır, mecbur bırakılır, mal gibi çekiştirilir ve cinsel 
şiddete uğrar. 

Gurbet Kuşları     Olayların çevresinde geçtiği ailenin genç kızları, baskı altında yaşar; ağabeyleri ve 
babası tarafından şiddet görür. Kendi yolunu çizmesine ve gençliğini yaşamasına izin verilmez.  Bunun 
sonucunda gelişen olaylar onu intihara sürükler. 

Bir Türk’e Gönül Verdim     Çocuğunun babasını bulmak  için Anadolu’ya gelen bir Alman kadın, önce 
erkeklerin taciz ve şiddetiyle ardından da toplum baskısıyla karşı karşıya kalır. 

Kırık Hayatlar     Ana karakterlerden olan bir kadın, yeni taşınmış oldukları orta-üst sınıf çevrede 
doktor eşi tarafından aldatılır. Çevresindekiler tarafından Perihan’a eşini hoş görmesi ve bu duruma 
katlanması telkin edilir. 

Haremde Dört Kadın     Öykünün geçtiği konaktaki üç kadın karakter de bir Osmanlı paşasının 
eşleridir. Paşa, bu evliliklerinden bir evlat sahibi olamadığı için kadınları doğurgan olmamakla suçlar. 
Sorunun açıkça kendisinde olduğu belli olmasına karşın dördüncü bir eş olarak genç bir kadını daha 
haremine katmak ister. Statülerini kaybetmekten korkan eşleri ise başka bir erkekten çocuk sahibi 
olarak kendilerini güvence altına almaya çalışırlar. 



 

 

Fatma Bacı     Filmin ana karakteri olan kadın, çocukları ile birlikte köyden kente göç etmiş ve burada 
kapıcılık yaparak çocuklarını yetiştirmeye çalışan gayretli ve dürüst bir kadındır. Çocuklarının sınıf 
atlama hayallerini karşılayamayan Fatma, onlar tarafından aşağılanır ve hor görülür. Fatma, babasının 
katilini hapisten çıkacağı gün öldürmeyi planlayan oğlunu korumak için, adama önce ulaşarak onu 
vurur. Bunu sonucunda da cezaevine düşer. 

Yaşam Kavgası     Kocası tarafından hem emeği sömürülen hem de komşusu ile aldatılan genç bir 
kadın iki küçük çocuğuyla evi terk ederek teyzesinin evine sığınır. Çamaşırhanede çalışıp geçimini tek 
başına sağlayarak onurlu bir yaşam sürdürmeye çalışır. Çalıştığı yerdeki ustabaşı ona tecavüze 
kalkışır. Kadın finalde, istemese de, şartlar yüzünden kocası ile yeniden bir araya gelir. 

Sultan Gelin     Film bir pazarlık sahnesi ile açılır. Üzerine pazarlık yapılan şey, hakkında “Motor gibi, 
traktör gibi, tepe tepe kullan” denilen bir kadındır. Aile genç kızlarını para karşılığı köyün varlıklı 
ağasının oğluna satarlar. Onun değerini kazandıracağı para ile ölçerler. 

Acı Zafer     Türk eşi ile Almanya’dan gelerek Türkiye’ye yerleşen Alman kadın köyde önce tacize 
ardından da tecavüze uğrar. Bunun üzerine ise kadının kocası intikam almak için, olayın 
sorumlulardan birinin kız kardeşine tecavüz eder.  

Kıskıvrak     Yönetmenin toplumsal gerçekçi eğilimlerden uzaklaştığı 1980’li yıllarda çevrilmiş, polisiye 
-gerilim türü bir film olmasına karşın kadının konumu önemli bir yer tutar. Filmde satılan, ezilen, 
örselenen ve öldürülen kadınlar üzerinden bir öykü anlatılır. Kadın kaçırma, alıkoyma ve dövme sıkça 
yer alır. Manken olan ve aynı zamanda fahişelik yapan Hale, kendisini sömüren çeteyi polise ihbar 
etmek üzereyken öldürülür. Kurbanın arkadaşı ise polisle işbirliği yapar. Bunun sonucunda kendisi de 
anlatı boyunca sürecek bir tehlikeyle karşılaşır. 

Kurtar Beni     Ana karakter olan kadın bir fahişedir. Bir cami imamı ile birbirlerine severler. Ancak 
çevreleri bu birlikteliğe karşı çıkacaktır. İmamın ailesi ve çevresi onu kabullenemezken, kadının 
geçmişindeki adamların da onun peşini bırakmaya niyetleri yoktur.  Çete, imamın ağabeyini 
öldürdüklerinde, kadın eşini korumak için katille kendisi hesaplaşır ve onu öldürerek hapse düşer. 

Paramparça     Bir kadın, iki eski dost arasında kalır. Tayfun Ümran’ın eski sevgilisidir. Ümran’a âşık 
olan Cemil ise Tayfun’un yeniden ortaya çıkmış olmasından rahatsızdır. Kadın, iki adam tarafından da 
kendilerini seçmeye zorlanır. Eski sevgilisi ile yeniden yakınlaşmakta olan kadın, diğerinin zorbalığı ve 
tehditleri yüzünden onunla evlenmek zorunda kalır. 

Karılar Koğuşu     Olayların geçtiği hapishanedeki kadınlar okuma yazması olmayan, genellikle 
erkekler tarafından kandırılıp sömürülmüş ya da kışkırtılarak hapishaneye düşmüş olan çaresiz 
insanlardır. Filmin kahramanı olan adamdan kendilerine yardım etmesini beklerler.  

Teyzem     Genç bir kadın annesi ve üvey babası ile aynı evde yaşamaktadır. Kadın şizofreni 
hastasıdır ve onun bu duruma gelmesinde yaşadıkları, özellikle de üvey babasının sistematik tacizleri 
etkilidir. 

KARAKTERLER 

İkiyüzlü karakterler     İster kentli ve Batılılaşmış, ister taşralı ve muhafazakar olsun Refiğ filmlerinde 
önemli sayıda karakter ikiyüzlüdür. Bu karakterler yönetmenin baskın temalarından ahlaki eleştirinin 
de mihenk taşıdır. 

Adnan     Karakolda Ayna Var filmindeki ana karakterin nişanlısı Adnan, işadamı kisvesi altında 
uyuşturucu ve kadın ticareti yapan bir çetenin lideridir. Nişanlısından bunu gizler ve onu düşünürmüş 
gibi yaparken aslında onu ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 

Gülşen     Kırık Hayatlar filminin karakterlerinden Gülşen, ana karakter olan doktor Ömer’in varlıklı 
hastalarından birinin kızıdır.  Gülşen, Ömer’in evli olduğunu bildiği halde onu elde etmeye çalışır. 
Hevesi geçince Ömer’i terk eder ve başka erkeklerle olmaya başlar. Ömer’e ise sevgililerine acı 
çektirmekten keyif aldığını söyler. 

Cemal     Haremde Dört Kadın’da Cemal, amcasının üç eşi ile de cinsel ilişkiye girer. Öte yandan tüm 
bu karakterler dindar ve muhafazakâr görünürlerken imparatorluktaki özgürlük hareketlerini ise 
ahlaksızlık kaynağı olarak nitelerler. 

Şerafettin     Şehirdeki Yabancı’daki  kasaba politikacısı Şerafettin, politik ve ticari kariyerini halkın 
muhafazakar taşra ahlakını ve dini duygularını sömürmek üzerine inşa eder. Her fırsatta dinden 
bahseder. Cami yaptırma derneği adı altında işçilerden para toplar. Ancak kentin genelevindeki 
kadınların bir kısmına da o çalıştırır. 



 

 

Mustafa     Şehirdeki Yabancı’nın tüccar Mustafa’sı, maden işletmesine sattığı çürük keresteler 
üzerinden zenginleşmektedir. Bu nedenle de Aydın’ın ya da bir başkasının buna engel olmasına izin 
vermemek için her şeyi yapabilir. Madenciler ise çürük keresteler yüzünden kaza geçirip ölmeye 
devam etmektedir. 

Murat     Gurbet Kuşları’nın ana karakterlerinden olan Murat, dar görüşlülüğü ile kız kardeşi Fatma’yı 
kısıtlar. Sürekli bir takım ahlak kurallarından bahseder. Diğer yandan kendisi ise istediği kişiyle ilişki 
kurup hayatını özgürce yaşamak istemektedir. 

Ayşe ve Halime     Fatma Bacı’da ana karakterin  kızları olan Ayşe ve Halime annelerinin onlar için 
verdiği mücadeleyi görmezden gelip onu küçümsemekte, arkadaş çevrelerinde onun kapıcı olduğunu 
gizlemekte ve varlıklı ve kentli gençler gibi görünmeye çalışmaktadırlar. 

İsmail     Bir Türk’e Gönül Verdim filminde Eva’nın çocuğunun babası olan İsmail, çocuğun 
kendisinden olduğunu reddeder. Kadın ve çocuktan kurtulmak için onu Eva’yı döver ve tehdit eder. 

Kazım     Sultan Gelin’de Kazım Ağa, Sultan’ı para karşılığı ailesinden oğlu ile evlendirmek için satın 
alır ve onu malı olarak görür. Oğlu öldükten sonra da Sultan’ın gitmesine izin vermez ve ona her 
fırsatta ödemiş olduğu parayı hatırlatır. Sultan’ı çocuk yaştaki diğer oğluyla evlendirmeye çalışır. 

Modern karakterler     Yönetmenin filmlerinde, sorunlu karakterlerle çatışma içinde bulunan olumlu 
karakterlerin önemli bir bölümü modern özellikler taşır. Bu yolla Refiğ, makbul bir Batılılaşmış insan 
portresi çizer. 

Kemal     Gurbet Kuşları’nın Kemal’i  Anadolu’dan İstanbul’a göç etmiş bir ailenin en küçük oğludur. 
Açık fikirli ve aydın bir karakter olan Kemal tıbbiyede okumakta, ailesinin ve özellikle ağabeylerinin 
bağnaz dünya görüşüne karşı çıkmaktadır. 

Aydın     Şehirdeki Yabancı’nın ana karakteri olan Aydın, eğitimini yurtdışında yapmış dürüst, çalışkan 
ve idealist bir mühendistir. En büyük amacı bulunduğu şehirdeki madenlerdeki koşulları iyileştirilerek 
modern yöntemlerle üretim yapılmasını sağlamaktır. İşçilerin can güvenliğine önem verir ve onların 
sömürülmelerine karşı çıkar.  

Cemal   Haremde Dört Kadın’daki doktor Cemal, amcası statükoyu temsil eden bir Osmanlı paşası 
olmasına karşın, özgürlük ve eşitlik gibi modern fikirlerden etkilenmiş, eski ve çağa ayak uyduramayan 
rejimin değişmesi için uğraşan bir devrimcidir. 

Ferhunde     Karakolda Ayna Var’ın kadın polis memuru olan Ferhunde, iyi eğitimli, zeki ve cesur bir 
karakterdir. Polis teşkilatındaki erkekler zaman zaman onu küçümsemeye çalışsalar da becerileriyle 
onları haksız çıkarır. Kadın olarak en az erkekler kadar başarılı bir polis olunabileceğini ispatlar. 

Semih     İstanbul’un Kızları’nda dekoratörlük yapan Semih, ne köylüler gibi bağnaz, ne de sevgilisinin 
arkadaşları gibi yalnızca eğlence ve kadın düşkünü biridir. Çevresi ve kız arkadaşı ile iyi ilişkiler 
kurmaya çalışır. 

Adnan     Kızın Var mı Derdin Var’ın ana karakterlerinden olan adam, kimya mühendisi ve bir 
fabrikanın müdürüdür. İyi eğitimli biri olan Adnan, sevecen, ailesine ve kızına karşı hoşgörülü, onların 
isteklerine saygı duyan bir karakterdir. 

Feyyaz     İhtiras Fırtınası’nın karakteri Gazeteci Feyyaz, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde 
padişaha karşı mücadele eden bir örgütün üyesidir. Feyyaz, ülkeye özgürlüklerin gelmesi ve ilerleme 
için çalışmaktadır. 

Murat     1940’lı yıllarda geçen Karılar Koğuşu’nun ana karakteri olan Murat, özgürlükçü ve sol 
görüşleri nedeniyle siyasal iktidar tarafından hapsedilmiş bir aydındır. Murat, edebiyatçı ve şairdir. 
Hapishanede çoğunluğu cahil ve eğitimsiz olan mahkûmlara haklarını arama konusunda bıkmadan 
destek olur. 

Salih     Kurtar Beni’nin ana karakterlerinden olan Salih bir din adamıdır. Âşık olduğu kadının aslında 
fahişelikle yaşamını sürdürdüğünü öğrendiğinde sarsılsa da onu bırakmaz. İmamlıktan ayrılarak 
onunla yeni ve güzel bir yaşam kurmak için mücadele eder. Ayten ona “Bana yeniden hayat verdin. 
Senin kölen olacağım” dediğinde, “ben kendime köle değil, vicdanlı bir eş istiyorum” diye karşılık verir. 

Olcay     Hanım’ın ana karakteri olan Olcay, doğma büyüme İstanbul’lu, modern eğitim almış bir 
piyano öğretmenidir. Estetik değerlere önem veren zarif bir insandır. Ayrıca hayvanları çok seven 
merhametli biridir ve kendi hastalığından çok kedisi Hanım’a iyi bir yuva aramakla ilgilenir. 



 

 

Ezilen kadınlar     Kadınlar Halit Refiğ’in ilk filmlerinden itibaren önemli bir yere sahiptir. Ana karakter 
sıkça bir kadındır. Kadının durumu ve sorunları onu yakından ilgilendirir. Filmleri, kısıtlanan, ezilen ve 
acı çeken kentli ve köylü kadın karakterlerle doludur. 

Fatma     Gurbet Kuşları’nın Fatma’sı ailesinin baskısı altında ezilir. Kendisine hiç bir hak ve özgürlük 
tanınmaz. Yaşamını kendisinin şekillendirmesine izin verilmez. Fatma dövülür, acı çeker, evden kaçar 
ve sonunda intihar eder. 

Eva     Bir Türke Gönül Verdim’in baş karakterlerinden Eva, kendisini terk eden Türk kocasını bulmak 
için çocuğuyla Almanya’dan Türkiye’ye gelir. Ancak burada, İsmail’in başka bir ailesi olduğunu öğrenir. 
Adam çocuğun kendisinden olduğunu inkâr ederek Eva’yı yüzüstü bırakır. Dahası, onu korkutup 
kaçırmak için baskı ve şiddete başvurur. Muhafazakâr kırsal çevre de birkaç kişi dışında Eva’ya karşı 
iyi davranmaz. 

Lena     Acı Zafer’in Lena’sı Türk eşi ile yeni bir yaşam için büyük umutlarla gelmiş olduğu Anadolu 
kasabasında tecavüze uğrayıp öldürülür. 

Fatma     Fatma Bacı filmine adını veren ana karakter, kocasının öldürülmesi üzerine yaşadığı köyü 
terk etmek zorunda kalmış, İstanbul’da güçlükle çocuklarını yetiştirmiş çalışkan bir kadındır. Fatma, 
çocuklarını korumak ve mutlu etmek için fedakârlıklar yapar. Onlar tarafından saygı göremeyen kadın, 
yine onlardan birini korumak için cinayet işler ve hapse girer. 

Sultan     Sultan Gelin’in ana karakteri olan ve köyde yaşayan Sultan, ailesi tarafından zengin bir 
ailenin oğlu ile para karşılığı evlendirilir. Hiç tanımadığı damat düğün gecesi öldüğünde geriye, 
ailesinin evine dönmesine izin verilmez. Para ile satın alınmış bir mal olarak görülen Sultan, gelin 
gittiği ailenin yanında yaşamına devam eder ve evin küçük oğlu ile nişanlandırılır. Sultan, gençliğini, 
aşkı ve cinselliği yaşayamadan yıllarını tüketir. 

Emine   Yaşam Kavgası’nda dar gelirli bir ailede iki çocuklu bir ev hanımı olan Emine, tüm zamanını 
ve emeğini kocası ve çocuklarına vakfeder. Bütün bu emeklerine karşın kocası tarafından aldatılır. 
Evini terk eden Emine, zor işlerde çalışarak kendi ve çocuklarının geçimini sağlamaya çalışır. Çalıştığı 
yerde ise tacize uğrar. 

Gönül     Manken olan O Kadın filminin ana karakteri Gönül, nişanlısı tarafından kandırılarak zengin bir 
işadamının tecavüzüne maruz kalır. Travmanın yarattığı psikolojik sorunlarını aşmasına yardım eden 
psikiyatrist ile bir aşk yaşayan Gönül, bu defa da yuva yıkan kadın olarak suçlanır ve baskı görür.  

Reyhan     Manken ve fotomodel olan Reyhan, Kıskıvrak’ta sapık bir katil tarafından tehdit edilerek 
öldürülmeye çalışılır.  

Ayten    Kurtar Beni’de Ayten fahişelik yaparak yaşamını sürdürmekte bundan rahatsızlık duymakta 
ancak yaşamını nasıl değiştireceğini bilememektedir. Dinde huzur arayan ve bir cami imamına açılan 
Ayten, çevresindeki erkeklerden fahişeliği sürdürmesi için baskı görür. Peşini bırakmayan kadın 
satıcısını öldürmek zorunda kalarak hapse girer. 

 

Halit Refiğ 


