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BEYAZ AYARITÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI: METİN ERKSAN

Türk sinemasında “Altın Çağ” olarak da nitelendirilen 
altmışlı yıllarda adından sıkça söz ettiren, Acı Hayat, Su-
suz Yaz, Sevmek Zamanı, Kuyu gibi klâsiklere imzasını 
atan sinemamızın nevi şahsına münhasır yönetmenle-

rinden Metin Erksan’ı ve sinemasını, sinema tarihçisi ve eleştirmen Agâh Özgüç’le ko-
nuştuk. Erksan’ın sineması dışında, yönetmenin sinemaya küsmesinin nedenlerini ve 
karakteristik özelliklerini de sohbet sırasında ilk elden öğrenmiş olduk. 

SÖYLEŞİ: 
BARIŞ SAYDAM

f 1950’lerin başı Türk sinemasında biraz 
da polisiye ve macera filmlerinin yavaş 
yavaş keşfedildiği bir döneme karşılık geli-
yor. Erksan da tıpkı Lütfi Akad gibi ilk dö-
neminde bir dizi polisiye filme imza atıyor. 
Onun ilk dönem filmlerinin Türk sinema-
sındaki önemi hakkında ne diyebilirsiniz?

Metin Erksan ilk döneminde bir arayış için-
deydi. Aslında ilk filmini (Karanlık Dünya) 
istediği gibi yaptı fakat maalesef sansürün 
kurbanı oldu. Ondan sonra istediği gibi 
olmadı, buğday sahneleri çıkartıldı, ya-
bancı filmlerden buğday sahneleri eklendi 
vb. şeylerle film değiştirildi. Ama sonra 

yavaş yavaş Cingöz Recai, Hicran Yarası gibi 
filmlerle kendi tarzını oluşturmaya başladı. 
Ondan sonra da Gecelerin Ötesi geldi.

f Giovanni Scognamillo Altı Yönetmen 
kitabında Metin Erksan’ın ilk önemli filmi 
olarak Dokuz Dağın Efesi’ni gösteriyor. 
İlk döneminde sizi en çok etkileyen ve 
Erksan’ı takip etmenize neden olan filmi 
hangisiydi?

Erksan’ın ilk döneminde beni en çok et-
kileyen filmi tabii ki Gecelerin Ötesi, sonra 
da Acı Hayat’tı. Gecelerin Ötesi, o dönemin 
siyasal ortamıyla ilişkili olduğu için önem-
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lidir. O açıdan enteresan ve kalabalık kad-
rolu bir filmdi. Tabi Dokuz Dağın Efesi de 
ilginç bir film, ama o dönemin en bomba 
filmi Acı Hayat’tır. Acı Hayat’ın temel özelli-
ği hem kitle filmi hem de sinemasal açıdan 
önemli bir film olmasıdır. Ardından gelen 
Sevmek Zamanı’yla zaten sinema görüntü-
süyle fotoğraf sanatını birleştirdi. Bu filmler 
olmasaydı belki Nuri Bilge Ceylan o filmleri 
çekemeyecekti. Hatta Yeni Sinema dergisine 
bir yazı yazmıştım, yayımlanmamıştı.

f Daha sonra Akademik Sinema dergisin-
de yayımlanan yazı mı?

Evet, orada yayımlandı. O yazıda da bah-
setmiştim, Erksan filmlerinde büyük bir 
Antonioni etkisi vardı. Örneğin sırt sırta 
konuşan kadın-erkek olayı, Türk sinemasın-
da yok böyle bir şey. Türkiye’de herkes bir-
biriyle kavga ederek, karşı karşıya gelerek 
konuşur, arkasını dönerek konuşmaz. Orada 
Erksan estetik açıdan bir farklılık yaratmak 
istedi; sinemayla fotoğrafın birleşimden 
kaynaklanan bir şey. Ama bakıyorsunuz, 
her sahnesi tablo gibi resimlerle dolu.

Fransa’da bir Türk yönetmenle ilgili retros-
pektif yapacaklar, Erdoğan Tokatlı’yı bu-
luyorlar. O dönem Tokatlı yurtdışına Türk 
filmlerini pazarlıyor. Önce Lütfi Akad’ın 
filmlerini gösteriyorlar Nantes Film Festi-
vali yöneticileri Jalladeau Kardeşler’e. “Bu 
nedir” diyorlar, fakat Metin Erksan’ın film-
lerini izleyince “aa işte Grand Realisateur” 
(Usta Yönetmen) diyorlar. Metin Erksan 
orada ikinci defa keşfediliyor. Çok önemli 
bir olaydır. Lütfi Akad da tabii çok önemli 

bir yönetmen, ama onun sineması daha 
durağan bir sinema. Tabii Göç Üçlemesi 
sosyolojik açıdan çok önemli ama Erksan 
çok daha farklı bir yönetmen.

f Erksan, Dokuz Dağın Efesi’nden sonra 
Gecelerin Ötesi, Şoför Nebahat ve Mahalle 
Arkadaşları gibi farklı türlerde yapımla-
ra imza atıyor. Onun farklı türlere olan 
hâkimiyeti hakkında ne diyebilirsiniz?

Metin Erksan türlerin dışında bir insandı. 
Şoför Nebahat’i yaptı, sonra erkeksi kadın 
karakterli filmler ortaya çıktı. Halbuki ora-
da anlattığı olay başka bir şeydi. Kadının 
toplumdaki yerini, tek başına nasıl ayakta 
durabileceğini anlatan güzel bir hikâyeydi. 
Yani baktığımızda arabesk diyebileceğimiz 
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Emel Sayın’lı filmleri dışladığımızda, bütün 
filmlerinde bir ağırlık var. Örneğin Kadın 
Hamlet filmi çok deli bir yönetmenin ya-
pacağı bir film. Şeytan da öyle. Onu yap-
mak istemiyordu, ama zorla ve baskıyla 
onu yurtdışına gönderdiler, orada filmi iz-
ledi ve yaptı. Ama bazı görüşlere göre de 
aslından daha iyi olduğu söyleniyor.

f Altmışlarda Türk sineması gibi Metin 
Erksan da en verimli dönemini yaşıyor. Acı 
Hayat, Yılanların Öcü, Susuz Yaz, Sevmek 
Zamanı ve Kuyu filmlerini bu dönemde 
çekiyor. Altmışlar Türk sinemasında Metin 
Erksan’ın yerini nasıl yorumluyorsunuz?

Zaten altmışlar dediğimiz zaman ilk bu 
filmler akla geliyor. Altmışlara baktığımız 
zaman en iyi dönemiydi. Sonra bir olay 
daha var: Erksan için geniş kapsamlı bir 
araştırma yapılmaya karar verildiğinde, 
Ölmeyen Aşk’ı seyretmeden Erksan’la ilgili 
doğru bir bilgiye ulaşılamaz. Çok ente-
resan bir filmdir o, bir yerde zaten orada 
kendini anlatıyor. Kartal Tibet’in James 
Deanvari hareketleri, şapkası, yukarıdan 
aşağıya doğru bakışı vs.

f 70’lerde Erksan’ın da Yeşilçam’ın 
baskın yönelimlerine bağlı kaldığı, ağdalı 
melodramlara yöneldiğini görüyoruz. Bu 
dönemde Erksan’ı bu kadar piyasaya bağlı 
kılan unsurlar nelerdi?

Bir yerde ekonomik olarak zor durumday-
dı. Öyle zamanlar geldi ki, kitap hastası, 
araştırmacı bir adam ama kitapları zor 
alıyordu. Hulki Saner’le de bir dostluk ku-

runca, o dönemde de arabesk ağırlıklı bir 
furya vardı. Seks avantürleri, komediler, 
arabesk türü filmler… Yine de baktığın za-
man Emel Sayın’lı filmler çekim olarak da 
çok kaliteli filmlerdir. O hikâyeleri istediği 
gibi çekti yani, çekim alanı olarak kullandı. 
Onlar da seyredilmesi gereken filmler. Erk-
san o filmlerle kitlesel filme yönelik büyük 
bir açılım gösterdi, o filmler de gayet iyi iş 
yaptı.

Biz de şöyle bir olay var. Birtakım filmler 
bellenmiş; Gecelerin Ötesi, Susuz Yaz, Sev-
mek Zamanı diye… Ama öteki filmleri de 
seyretmek lazım. Onları izlemeden hiç-
bir zaman toplam bir yorum getirilemez, 
yanlış olur, eksik olur. O açıdan Ölmeyen 
Aşk’ı örnek verdim. O film seyredilmeden 
hiçbir zaman Erksan araştırması yapıla-
maz. Çünkü orada başka bir şey var; orada 
Metin Erksan’ın kendisi var. O filmin son 
sahnelerini Ertem Eğilmez çok sert buldu 
ve değiştirdi. Seyirciye ters gelir diye bazı 
sahneleri attı. Eğer oralar atılmasaydı, pat-
lama yapabilirdi. Bir sahne vardır; erkek 
karakter kızı sürükler ve üzerinde tepinir. 
Tabii o sahneyi attılar, çünkü seyircilerden 
büyük tepki geldi. Adama bak, ölünün 
üzerinde tepiniyor diye… O açıdan Metin 
Erksan çok özel durumu olan ve kimseye 
benzemeyen bir yönetmen.

f Erksan’ın filmlerinin piyasa tabirle “iş 
yapmaması”nın nedenleri nelerdi?

Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi’ni çek-
mişti. Kasımpaşa’da bir sinemada oynu-
yordu. Bir gün yapımcı Atlas Film’in sahibi, 
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şimdi seni bir yere götüreceğim diyor. 
Doğru Kasımpaşa’ya gidiyorlar, orada iki 
film oynuyor. Birisi onun filmi birisi Seyfi 
Havaeri’nin filmi… Önce sinemaları gezi-
yorlar, Erksan’ın çevirdiği filmin oynadığı 
sinemaya gidiyorlar. Sinema sinek avlıyor. 
Havaeri’nin Kara Sevda filmine gidiyorlar, 
acayip bir kuyruk var. Sonra niye dedim, 
sen her şeyiyle farklı bir insansın, niye o 
film iş yapmadı. Dedi ki, benim filmimde 
bir tek eksiklik vardı; duygu yoktu. Onun 
filminde duygu vardı, dedi. Bu, çok önemli 
bir saptamadır. Şimdi bu filmlere bakıldığı 
zaman, o dönemki filmler ne kadar kötü 
olsa da bir tek olay vardı, seyirciyi duy-
gusal yandan yakalayan bir tarzları vardı. 
Metin Erksan’ın bazı filmlerinde bu yoktu, 
insanın içine işlemiyordu. Susuz Yaz hariç. 
Bir de tabii Acı Hayat.

f Yeşilçam ve televizyon döneminden 
sonra Metin Erksan’ı sinemaya küstüren 
en önemli etkenler nelerdi, neden Erksan 
82 yılından sonra bir daha film çekmedi?

İstediği filmleri çekemedi. Kafasına yatma-
yan öneriler geldi. En verimli döneminde 
TRT’nin Kuruçeşme’deki odasında çile dol-
duruyordu. İş vermiyorlardı. Ondan sonra 
dışlandı ve evine kapandı. Bazı senaryolar 
yazdı, bir tanesini Ümit Efekan çekti. Yani 
esas yapmak istediği filmleri yapamadı. 
Onun için bu çok büyük bir acıydı. Ama 
maalesef insanlara küstü, kızdığından İs-
tanbul Film Festivali’ndeki ödülünü almaya 
gitmedi, reddetti. Halbuki festivallerde 
Akad’tan sonra ilk ödül alması gereken 

yönetmendi. Ama başkaları ödül aldı, onu 
sonraya bıraktılar. Buna da kızdı, haklı ola-
rak. Yani her şeye kızdı ve çekildi.

f Metin Erksan ölene kadar ona en yakın 
olan insanlardan biriydiniz. Erksan son 
dönemlerini nasıl geçirdi, hayata geçirmek 
istediği en önemli projeleri nelerdi?

Bunlardan bir tanesi Kristof Colomb’tu. 
Isadora Duncan’ın hayatını filmleştirmek 
istiyordu. Napolyon’un Saint-Helene Ada-
sı’ndaki yaşamını film yapmak istiyordu, 
hatta başrol için Gerald Depardieu’yu dü-
şünüyordu. Ama bunların hiçbirini yapa-
madı. Yani herkes sırtını döndü ona, onun 
için yapamadı.

f Evinde inzivaya çekilse de Türk sine-
masını yakından takip ettiğini biliyoruz. 
Erksan’ın son dönem Türk sineması hak-
kındaki görüşleri nelerdi, sinemamızın bu-
gün geldiği noktayı nasıl yorumluyordu?

Ezel Akay’ın Hacivat Karagöz Neden Öldü-
rüldü? ve Orhan Oğuz’un Herşeye Rağmen 
filmleriyle ilgili enteresan yazılar yazdı. Ba-
yağı film izliyordu.

f Üç Maymun’la ilgili basında, Metin 
Erksan’ın filmi çok iyi bulduğu yönünde 
de haberler çıkmıştı.

Nuri Bilge Ceylan sinemasını kendi sine-
masına yakın buluyordu. Bir de politik ta-
rafı da var. Bazı yönetmenleri beğendiğini 
söylüyordu, sonra karşı karşıya geldiğinde 
eleştiriyordu mesela. Öyle tarafları da var-
dı. Saati, zamanı belli olmuyordu.
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