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BEYAZ AYARITÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI: METİN ERKSAN

Türk sinemasının en parlak dönemi olan altmışlarda arka arka-
ya çektiği başyapıtlarla sinemamızın kurucu yönetmenlerinden 
olan ve sinema perdesinin dışına taşan bir tutkuyla uzun süre 
film çekmesine rağmen 82’den sonra sinemayı bırakan Metin 
Erksan’ı, sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo’yla konuştuk.
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f Metin Erksan sinemasını nasıl tanımlı-
yorsunuz?

Metin’in sineması Metin’in ta kendisidir. 
Çok heyecanlı, kafası zaman zaman karışık, 
çok biçimsel bir sinema; daha çok Metin’i 
anlatan bir sinema, Metin’in hayatındaki 
buhranları… Metin’in yapmak istediği ve 
kısmen yapabildiği filmler sinemaya yeni bir 
şey getirmek için çabalayan çalışmalardır.

f Onu diğer yönetmenlerden ayıran et-
kenler nelerdi?

Kişisel bir sinema yapmak… Biçim olarak, 
anlatı olarak meslektaşlarına yanaşmamak, 

onlardan ayrı bir şeyler yapabilmek… 
Metin’in bütün filmlerinde, müzikal filmleri 
de dâhil, daima bir biçim arayışı ve eski 
şeyleri bile yeni bir dille anlatma isteği 
var. Aslında Metin kendi çapında ve kendi 
çizgisine göre yenilikçi bir yönetmendi. 
Kötü filmleri dâhil tabii, çünkü Metin’in 
filmleri arasında “kötü” diyeceğim piyasa 
filmleri de var. Onları mesleki nedenler 
yüzünden diğer yönetmenler gibi çekmek 
zorunda kaldı, mesleği yönetmenlikti. Tek-
lif geldiğinde kendi çizgisine uysun ya da 
uymasın onları çekmek zorunda kalıyordu 
profesyonel olarak. Ama her birinde küçük 
bir ayrıntı da olsa Metin kendi damgasını 
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o filmlere vuruyordu. Bazen başkalarının 
çekmeyi düşünmediği projeler bile ge-
liyordu. Onlardan biri Kadın Hamlet’tir. 
Kadın Hamlet’i en çok destekleyen Fatma 
Girik olmuştu. Memduh (Ün) biraz tedir-
gindi, bir şey çıkmaz diye. Memduh haklı 
çıktı tabii, ama proje olarak kabul edelim 
ki Metin’in haricinde başka hiçbir yönet-
menin aklına böyle bir şey gelmezdi. Ama 
Türk sinemasında hatta dünya sinemasında 
da diyebiliriz ki, daha önce Hamlet’i oyna-
yan kadın oyuncular oldu sinemada. Sessiz 
dönemde de oldu, ancak çağdaş sinemada 
böyle bir şeyi Metin düşündü ve yaptı.

Metin’in o sürrealist yaklaşımını belki de 
en iyi ortaya koyan televizyon için çektiği 
kısa filmler oldu. Orada oldukça özgün bir 

şekilde, TRT’nin bütçesiyle deneysel bir si-
nema yapmaya kalktı ve bir kısmını da ba-
şardı. Tabii seyirci o filmleri tutmadı, anla-
madı. Bazılarında anlayacak pek bir şey de 
yoktu zaten, daha çok biçim araştırmaları, 
biçim deneyleriydi. Ama tipik Metin Erksan 
sinemasının örnekleri sayılabilir o filmler. 
Piyasa filmleri de çekmek zorunda kaldı. 
Zeki Müren’le film çekti. Emel Sayın’la 
filmler çekti ama orada mesela müzikal 
sahnelerde soyut diyebileceğim bir hava 
estirmeyi de başardı. Ama Metin Erksan’ı 
Metin Erksan yapan önemli filmleridir.

f Deneysel diyebileceğimiz biçimci film-
leriyle toplumsal gerçekçi filmleri arasın-
daki en büyük farklılıklar nelerdi?

O filmlerde Metin bir mesaj ulaştırmaya 
çalışır. Diğer piyasa diyeceğim filmlerinde 
projeye tümden katılmamakla birlikte, ken-
disinden bir şey ifade etmeye çalışıyor ama 
olmuyor. Çünkü Emel Sayın’la ya da Türkan 
Şoray’ın oynadığı Çingene filmiyle pek bir 
şey ifade edemiyorsun. Onlara biraz eğ-
lencelik olarak bakıyorum, ama yine de her 
filmde Metin Erksan’ın bir izi bulunuyor.

f O dönemde Halit Refiğ de toplumsal 
gerçekçi bir çizgide ilerliyor. Onun filmle-
rine göre Metin Erksan’ı nerede görüyor-
sunuz?

Aslında ben Türk sinemasında toplumsal 
gerçekçi bir akım olduğunu kabul etmi-
yorum. Akım dediğiniz, tarihe dayalı bir 
şeydir. Türk sinemasında o dönemde top-
lumsal gerçekçi etiketini gören ve bazen 
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zorlamalı bir şekilde bu etiketi kullanan 
filmlerin sayısı fazla değil. O filmler de 
genelde seyirci tarafından pek kolay kabul 
edilmedi. Metin’in filmleri diğer meslek-
taşlarının filmlerinden çok daha değişikti.

f Metin Erksan altmışların ortasında Sev-
mek Zamanı filmini çekiyor. Ancak film ne 
seyirci ne de eleştirmenler tarafından bek-
lenen ilgiyi görüyor.

Sevmek Zamanı gösterilecek sinema bula-
madı. Yani hiçbir sinema o filmi afişe koy-
mak istemedi. Sonunda televizyonda gös-
terildi, yani sinema salonunda çıkmadı o 
film hiçbir yerde. Metin’in özel yaşamında 
buhranlı bir döneme rastladı. Metin ken-
di son yaşadığı ilişkiyi anlatıyor o filmde, 
başka filmlerde anlattığı gibi.

f Orada sanki Kemal Tahir’in etkisi çok 
eğreti kalıyor.

Şimdi o suretle ilişki ve Osmanlı motifleri 
tezi Halit’in ortaya attığı ve ısrarla sa-
vunduğu bir tez. Kabul edersin etmezsin 
çünkü Halit’le Metin bazen çok iyi anla-
şıyorlardı. O dönemlerde Halit, Metin’in 
filmlerini savunuyordu. Metin de Halit’in 
filmlerini savunuyordu. Ayrıldıklarında fel-
ce uğruyordu ilişkileri.

f Metin Erksan’ın yetmişlerin sonundan 
itibaren bir daha film üretmemesini hangi 
nedenlere bağlıyorsunuz?

Metin şartları zorluyordu. Seksenli yıllarda 
Türker (İnanoğlu), Acı Hayat’ın yeniden 
çevrimini yapmak istedi. Metin’le ben 
konuştum. Senaryonun telif hakkı olarak 
beş milyon istemişti ki, az para değildi o 
yıllarda, bayağı bir servetti. Yıl 1981-82. 
Metin yapma etme dedim, hayır ağabey 
değeri odur diyordu. Tabii olmadı. Talep-
leri biraz fazla şaşırtıcı idi. TRT’yle ilişki-
leri de pek parlak gitmedi. Çünkü TRT’ye 
Barbaros’tan sonra teklif ettiği projeler 
milyarlık projelerdi, TRT’de yanaşmadı. 
Gitgide Metin kendini büyütmekle meşgul 
olduğundan piyasadan çekilmek zorunda 
kaldı. Daha doğrusu piyasadan gelen tek-
lifleri kabul etmemeye başladı. Çok projesi 
vardı ama o projeleri gerçekleştirmek için 
TRT bile bütçe açısından yeterli değildi ve 
fildişi kulesine çekildi.

f Yaşadığı sansür engelleri ve filmlerinin 
yeterince anlaşılamıyor olması da çekilme-
sinin nedenlerinden olabilir mi?

Sansür daima bir engel oldu ama sadece 
Metin’in projeleri için değil. Belki de Me-
tin aslında tükenmişti. Oluyor yani bütün 
sanatçılarda an gelir anlatacak pek bir 
şey bulamıyorsun, yani daha önce çok 
şey anlattıysan malzeme kalmıyor içinde. 
Bir de egosu çok baskın geldi. Yani ben 
ben ben havasına girdi. Yeşilçam bunu 
yemedi. 

Metin’in bütün filmlerinde, müzikal filmleri 

de dâhil, daima bir biçim arayışı ve eski şey-

leri bile yeni bir dille anlatma isteği var.


