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ULUSALLIK ARAYl$1NDA BiR YARATICI: 
METiN ERKSAN'IN SEVMEK ZAMAN/ (1965) 

(Ali Murat Akser) 

Giri§ 

1960'Iann sonlanna dogru gazetelerde ve sinema dergilerinde 

Ulusal Sinema hareketini savunan bir grup gen� Turk film yonetmeni 

ile Turk Sinematek Dernegi uyeleri arasindaki kuramsal tart1§malar 
yay1nlanmaktad1r. Sinematek�ilerin temel iddias1 o tarihe kadar Tur

kiye'de bir tek ozgun filmin bile uretilmedigiydi (Refig 1971 :46-48). 

Bu ele§tirmenler i�in, yap1lan filmier Hollywood filmlerinin ucuz tak

litleriydiler ve yeni bir sinemac1 ku§aginin yeti§mesinin birinci ko§ulu, 

dunya sinema §aheserleri ve usta yonetmenleri tanimaktan ge�iyor

du. Onlann kar§1s1nda duran gen� film yonetmenleri ise 1950'Ierden 

itibaren yerli film uretimi i�inde �ah§malanni surdurmektedir ve Sine

matek Dernegi'nin kurulu§u, bu gen� yonetmenlerin asistanhk do

nemlerinin hemen sonrasinda ilk birka� filmlerini urettikleri y1llara 

rastlar. Bu gen� yonetmenler grubu yerel temalara ve minyatur ve 

Karagoz gibi geleneksel Turk halk sanatlanna dayanarak film yapila

bilecegini ve Turk seyircisine guvenilmesi gerektigini savunurlar. Bu 

tarti§malar §ekillenirken Ulusal Sinema Ak,mmin en onemli urunleri 

olan Halit Refig'in Haremde Dort Kadm (1965) ve Metin Erksan'in 

Sevmek Zaman, (1965) gibi filmleri ortaya �1kar. 1 

Bu �ah§manin ama

cI Turkiye baglaminda ulusal sinema kavramin1 tart1§mak ve Ulusal Si

nema Ak1mina deginmektir. Son olarak bu ak1min en on plana �1kan 

filmi olan Sevmek Zaman, incelenecektir. 

Ulusal Sinema Kavram1 

Ulusal sinemanin taniminin tam olarak ne oldugu tart1§mahd1r. Bir 

yanda bir filmin ulusalhg1ni o filmin uretildigi yer belirlerken, ate yan

da gene o filmin tuketildigi yer ve seyircinin tepkileri de ayni §ekilde o 

filmin ulusall191 i�in onemlidir. Yani filmlerin kimler tarafindan, nere-

, Aslinda bu tart1�ma bir kavga hatta bir sava� edasinda ger<;ekle�mi�tir. Ornegin· 
Matin Erksan Ulusal Sinema tart1�malanna �u yorumu getirir: Turk Sinemas1'nda se
naryo yazan ve rejis6r konumunda <;ali�an bir b61um sinemactlar ve U/usa/ Sinema 

dergisini yay1nlayanlar ve bu, dergide yaz1 yazan kimi yazarlar ile, yabanc1 sinema yan
da�lan ve Turk Sinemas1 du�manlan ve onlann Turk Sinemast yap1s1nda senaryo yazan 
ve rejis6r konumunda <;ali�an i�birlik<;ileri aras1ndaki "Ulusal Turk Sinemas1" sava�1d1r. 
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de yap1ld1klan kadar, kimler it;in yap1ld1klan ve nerede tuketildikleri 
de ayni §ekilde onemlidir. 

Ancak daha onemli bir nokta da filmlerin ir;erdikleri ve seyirciye 
sunduklan dunya goru§udur. Andrew Higson'a gore 'filmlerin ne tur 
ulusal yans1tmalar ir;erdigi'ne bakilmahdir (Higson 1989:43).Yani bu 
filmlerde anlatilan oykuler, sunulan karakterler yerel kulture ozgu 
ogeler yansItIyor mu? Tum bu sorular Turk ulusal sinemas1 baglamin
da anlam kazanmaktad1r. 

Turk Sinemas1, Bat, ulkeleriyle kar§ila§t1r1ld191nda uzun bir ger;mi§e 
sahip degildir . Varolan Turk Sinemas1 tariht;iligine gore 1896-1914 
tarihleri arasinda film yapImI, gosterimi ve dag1t1m1 Frans1z, Alman ve 
Amerikan §irketleri taraf1ndan yap1lm1§t1r.2 ~u an ir;in ilk Turk filminin 
I. Dunya Sava§1'nin ilan edildigi y1I olan 1914'de yapild191 kabul edil
mektedir. Donemin iktidarda olan gucu ittihat ve Terakki Partisi tum 
iktisadi alanlarda ulusal bir politika izlemeyi kararla§tmr (Toprak 
1997). Bununla birlikte yerli sinemacilara destek verilir ve yabanc1 si
nemac1lann etkinligi k1s1tlanir (Evren 1996:77). Boylece film piyasas1 
birkar; y1I ir;in de olsa Turklere kahr. 1923'te yeni Turkiye Cumhuriye
ti'nin kurulmas1yla birlikte yeni yonetim, Bat1h bir ulus-devlet alma 
projesi amac1yla bale, tiyatro, klasik muzik gibi sanat dallanna tam 
destek verir . Devlet Tiyatrosu ve Balesi, Cumhurba§kanhg1 Senfoni Or
kestras1 bu donemde ortaya r;1karlar. Sinema pahah ve masraflan tah
min edilemeyen, aynca ideolojik kullanim1 da kolayca kontrol altina 
ahnamayan bir sanat dah oldugundan dolay1 devletten destek gor
mez.3 Sinema, tiyatrocu kimligi one r;1kan Muhsin Ertugrul'un elinde 
pahah bir ser;kin eglencesi olarak kahr.1920-40'11 y1llar Ertugrul'un ti
yatrosundan oyuncular tarafindan oynanan Bat1h piyeslerin uyarla
malanni filme almas1yla ger;er. 1949 y1l1na kadar y1ll1k film uretimi 
du§uk kahr. Eldeki kaynaklara dayanihrsa 1914-1947 y1llan arasinda 
Turkiye'de sadece 67 sinema filmi uretilir (Ozgur; 1997:9-22). Oysa 

2 Osmanh imparatorlugu'nda 18 y1I boyunca hii;bir vatanda~1n sinemaya ilgi giister
memesi geri;ekd1~1 bir iddia olur kan1sinday1m. Kald1 ki son ydlarda yap1lan bir ara~
t1rma sonucunda Manast1r ve Selanik civannda (Manaki Karde~ler gibi) sinemayla 
ugra~anlar oldugu tespit edilmi~tir . Bu biilgeler imparatorlugun i;evre bolgeleridir . 
istanbul, izmir gibi buyuk ~ehirlerde ise kesinlikle sinema uretimi ile ugra~anlar ol
mahdir. Aynnt1h bilgi ii;in bak1rnz (Ozturk 1990). 

3 Devletin Turk Sinemas1 'na destek vermeyi~inin i;arpic1 bir iirnegi de Cumhuriyet'in 
onuncu yd1n1 kutlamak uzere belgeselin bir Turke degil, Eisenstein'in ekibinden Ser
gi Yutkievii;'e yapt1nlmas1dir . Aynca diinemin ne redeyse tek yiinetmeni Muhsin Er
tugrul'a ba~lang1i;ta Bir Millet Uyan,yor filmine destek veren hatta sonunda bizzat 
giirunme siizu veren Mustafa Kemal Ataturk, sonui;ta i;1kan eserden tatmin olma
yinca filme verdigi destegi geri i;eker (Ozturk 1990:3). 
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sadece 1951 y1hnda 61 film uretilmi§tir. 4 

i§te tam bu donemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti yoneti
mi 1942 y1hnda M1s1r melodramlan kar§1srnda Turk filmlerini te§vik 
etmek uzere vergi indirimi yapar (Scognamillo 1998:137). Gene 1948 
y1hnda yerli filmlerden ahnan belediye rusum vergisi Turk filmlerinde 
indirilirken, yabanc1 filmler i~in artinhr (Ko~ 1998). Aynca ilk defa de
mokratik bir se~imle i§ba§rna gelen Demokrat Parti'nin hukumetleri
nin altyap1 yatinmlan sonucunda hem koyden §ehre ilk go~ler ba§lar 
hem de elektrik altyap1srnrn kurulmas1yla, sinema Turkiye'de bir kitle 
eglence aracI halini ahr (Refig 1996:181). 

Tum dunyada oldugu gibi Turkiye Sinemas1 da Hollywood sinema
srnrn etkisi altrnda kalm1§t1r. Hollywood filmleri 1950'Ii y1llara kadar, 
Turkiye'deki sinema salonlanni doldurur ve bu filmleri seyreden seyir
ciler yerli filmlerden de baz1 kalite standartlan bekler hale gelirler. 
1950'Ii y1llar Turk yonetmenlerin sinema dilini 6grenirken ayni za
manda Hollywood usulu tur filmleri yapt1klan y1llard1r (Kayah 
1994:14-15). Ve Turk yap1mc1lar seyircinin bu talebini doyurmak i~in 
seferber olurlar . Bu filmler bi~im oldugu kadar i~erik olarak da yaban
CI filmleri de ornek ahyorlard1. Melodramlar, gangster filmleri, korku 
ve hatta western filmleri yapllmas, mumkundu. (Scognamillo 
1998:151-152). Baz1 sinema tarih~elerinde ge~i§ donemi olarak ad
landmlan 1952-61 y1llan arasrnda daha sonraki y1llarda Ulusal Sine
ma Ak1m1'nin temellerini olu§turacak yonetmenler ya ilk filmlerini 
yaptllar ya da donemin usta yonetmenlerinin yanmda asistanhk 
yapt1Iar.5 Yerli film seyreden seyirci sayIsI artarken, ulusal bir sine
manm da ilk temellerini olu§turacak insan, estetik ve teknolojik biri
kim olu§maktayd1. 

Turk Ulusal Sinema Ak1m1 
Turk sinema tarih~ileri ve ele§tirmenleri halen ulusal sinema ak1m1-

nm tam olarak ne ifade ettigi konusunda mutab1k degildir. Birtak1m 
ele§tirmen i~in Halk Sinemas, tabiri, genelde avam zevkine hitab 
eden yani konusunu halkm ya§amrndan alan yerli filmler i~in kullani
lagelmi§tir (Refig 1971 :87-88). Ulusal Sinema terimini hemen kelime 
olarak anlamda§I ama i~erik olarak farkh olan Milli Sinema ile kan§tlr
ma egilimi de vard1r (Ozan 1995: 194-228). Tum bunlara ilaveten 

4 Y1lhk film iiretimi Sevmek Zaman, filminin yap1ld191 1965 y1lmda, y1lda 214 filme 
ula~1r. 

5 Halit Refig, Duygu Sagiroglu ve Y1lmaz Giiney, Atif Y1lmaz'a asistanhk ederken, Er
ten Gore<; Memduh On'iin asistan1yd1. Liitfii Akad ilk filmi Vurun Kahpeye'yi 
1949'da yaparken, Metin Erksan ilk filmini 1952'de yiinetti (Ozgii<; 1997). 

® 
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dunya uzerinde ulusal sinemalann varhg1n1 reddeden ve buna daya
narak bir Turk Ulusal Sinema Akim, kavram1n1 da reddeden ele~tir
menler olmu~tur. 6 

Turkiye'de uretilen filmlerin ulusall1gm1 anlamak i~in uretildigi ve 
tuketildigi yer kriteri uyguland1gmda ortaya ~1kan sonuca gore Turki 
ye'de uretilen ve Turk sinemalannda oynayan tum yerli filmlere ulusal 
sinema dememiz gerekir. Ancak Hollywood sinemasmm ve uyarlama
lann Turk filmlerinin yap1mc1lan uzerinde ~ok etkin oldugu bir ortam
da, uretilen tum yerli filmlerin ulusal nitelikte olmas1 imkans1zd1r. Bu 
noktada ulusalhgm ikinci kriteri olan anlat1lan konunun ve temalann 
yerelligi daha ayirt edici olmaktad1r. Bu ikinci kritere ozel vurgu ya
pan bir grup Turk sinemac1 1960'Iarda Turk Ulusal Sinema Ak1mm1n 
kuramcilan ve uygulay1olan olurlar . 

27 May1s 1960 tarihinde Turk Silahh Kuvvetleri'nin askeri mudaha
lesi sonucu Turk siyasal ya~ammda koklu degi~iklikler ya~anir. 1961 
y1linda ulusal referandum ile kabul edilen yeni anayasa, daha once 
gorulmemi~ bir bi~imde siyasal ozgurlukler getirir. Ozerk bir Radyo 
Televizyon Kurumu, ozerk universite sistemi ve Anayasa Mahkemesi 
bu yenilikler arasmdad1r. Bunun yaninda siyasal partilerin TBMM'de 
oy oranlanna gore temsil edilmesi ve du~uncenin yaz1h ve sozlu ifade
si uzerindeki sansurun hafiflemesi uzerine Turk sanat ve du~unce ha
yatinda yeni bir canhhk ya~anir (Ak~in 1995) . Tum bunlara ilaveten 
ge<;en on yilda Demokrat Parti hukumetlerince yapilan altyap1 yatI
nmlan da Turk toplumunun sosyal ve kulturel hareketliligini h1zland1-
ran ogelerdendir. 

1950'Ierde ba~layan bu toplumsal hareketlilik, bir grup gen<; yo
netmenin filmlerinde, halkin gundelik ya~ammI sadelikle konu alan 
ger<;ek<;i filmler yapmalanna neden olur . Turk Ulusal Sinema Ak1-
m1'nin onculu olan bazi filmlere Top/umsal Ger<;ek<;i filmler denir (Re
fig 1971 :50).7 Bu filmlere Metin Erksan, Halit Refig, Memduh On, Er
tern Gore<; ve Duygu Sag1roglu'nun 1950'Ierin sonu 1960'Iann ba~la
nndaki filmleri ornek gosterilir. 

Ancak 1960'11 y1llara gelindiginde ozellikle Metin Erksan ve Halit 
Refig, filmlerinde yerel ogeleri <;arpIcI bir ger<;eklikle aktanrlar ve Turk 

6 Turk Sinema Tarihi yaz1m1nda en yetkin f<i~i kabul edilen Nijat Ozi:in'un Amerikan 
Hollywood Sinemas1, Sovyet Montaj Sinemas1, Alman D1~avurumcu Sinemas1, ital
yan Yeni Ger~ek~i Sinemas1 ve Frans1z Yeni Dalga Sinemasinin olu~umunda bu ulke
lerdeki siyasal, ikti sadi , estetik ve psikolojik unsurlann etkilerini inkar etmi~ oluyor 
(Ozi:in 1995 :198). 

7 Ba~lang1~ta Toplumsal Gerr:;ekr:;ilik yerine Toplumcu Gerr:;ekr:;ilik terimi du~unulmu§
tur ancak bu defa da sosyalist realizm anlamina gelebileceginden, yi:inetmenler ta
rafindan bu terim se~ilmi~tir. 
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geleneksel halk sanatlanna dayanarak film yaparlar. Bu ikiliye k1sa bir 
sure sonra baz1 ortak noktalanyla Lutfi Akad, Ertem Gore~ ve Duygu 
Sag1roglu, At1f Y1lmaz, Memduh On ve Osman Seden de kat1ld1lar 
(Refig 1971 :48). 8 Bu ak1mm kuramolan ve uygulayic1lanna gore Turk 
Sinemas1 diger sanat dallanna gore halka daha yakm bir sanattIr. 
Devletin destek vermedigi hatta ithalat kotalan ve sansurle zor duru
ma du§Ordugu Turk Sinemas1, o tarihe kadar sadece seyirciye dayana
rak varolmu§tur. Ayni zamanda Beyoglu Ye~ilr;am Sokak'ta kumele
nen birtak1m curetkar yapImcmm da maddi katk1s1yla y1ll1k uretimi ar
tan Turk Sinemas1, anlat1m1 ozgun bir sinema dili kurarak Turk halk1 
ile ileti§im kurabilmi§tir (Refig 1971 :87). Bununla birlikte Turk Sine
masI ne Hollywood Sinemas1 gibi sermayeye dayahd1r ne de Bat, Av
rupa sanat sinemas1 gibi devlet desteklidir. Ye§il~am sinemas1 daha 
~ok i§~iligin ucuz oldugu, ba§ka degi§le somuruldugu bir sinemad1r 
ve varolmas1 i~in surekli bir seyirci destegine ihtiyac1 vard1r. Turk Sine
mas1'nm halk1yla bu bag1 surdurebilmesi i~in Hollywood filmleri taklit 
etmemek ve Avrupa'nm yabanc1la§ml§ sanat filmlerine ozenmemek 
gerekir (Refig 1971: 96-97). Halk sinemas1 geleneksel Turk halk sanat
lan ve anlat1m turlerine dayanmahdir .9 

Ulusal Sinemanm Yukseli§i ve Du§U§U 
Bu ak1mm k1sa tarih~esi ise §Oyledir: 1960 Turkiye Cumhuriyeti 

Devleti 1nde siyasal yetke degi§imiyle birlikte Aydin ve sanat~1lar i~in 
gorece liberal bir ortam olu§ur. 1961 y1hnda Ytlan/ann Ocu (Erksan) 
halk tarafmdan buyuk ilgi gorur, sansur engeline tak1hr ancak cum
hurba§kani destegi ile gosterime girer (40 kopya) . Bu, sinemanm Tur
kiye'de siyasal yetke tarafmdan, halk uzerinde ~ok etkili bir ileti§im 
arac1 olu§unun farkinda oldugunu gosteren bir ornektir. 1964 y1lmda 
Susuz Yaz (Erksan) filmi Berlin Uluslararas1 Film Festivali'nde Alt1n Ay1 
ile odullendirilir. Turk Sinemas1 i~in ilk onemli odulle birlikte Turki
ye'de aydmlar aras1nda Turk Sinemas1 olgusu uzerine ilk tart1§malara 

8 Ancak bu kat1hm uzun 6mi.irli.i olmad1. Ertem Gore<; ve Duygu Sag1roglu piyasa ko
~ullan kar~1smda daha sistem i<;i filmier yapmaya y6neldiler. Memduh On zaten d6-
neminin taninm•~ bir melodram y6netmeniydi ve bir yapImcI olarak da ticari kayg1-
lan hep vard1. Li.itfi Akad ise 1967'de Hudutlann Kanunu filmine kadar bu ak1ma 
giriyor say,lmaz. At,f Y1lmaz da kendince Ulusal Sinema denemeleri yapmI~tIr. 

• Sonradan Halk Sinemas1, Toplumsal Ger<;ek<;ilik ve Ulusal Sinema terimlerine ATUT 
sinemas1 da kat1ld1. ATUT sinemas1 en sade ~ekliyle Bat1h feodal i.iretim tarzi ile Asya 
Tipi 0retim Tarzi arasmdaki fark1 Hollywood ile Ti.irk Sinemas1 aras1ndaki farka vur
gu yapmakt1. Ancak bu terimlerin kullanim1 Ulusal Sinemay1 savunan y6netmenle
rin kar~1s1ndaki Sinematek grubu tarafmdan bir tutars1zhk gibi g6sterilmeye <;ah~1hr 
(Oz6n 1995:202-207). Bu yanh~hk bugi.in hala Ti.irk Sinema Tarihi'ni Ozon i.izerin
den okuyan gen<; ele~tirmenlerce de yap1lmaktadir (Nazik 1999). 
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ba§lanir. Bu tartr§malar sonucu siyasal yetke, Turk Sinemas1'na ilk de
fa ilgi gosterir ve I. Sinema ~uras, yap,hr (9 Kas,m). Ulusal sinema ta
raftarlarr ile Bat, sinemas, taraftarlarr arasrnda fikir ayrrhklarr bu top
lant, sonucu belirginle§ir . 1965 yrlrnda yonetmeni Metin Erksan tara 
frndan yap1mc1lrg1 da ustlenilen ve Ulusa/ Sinemanrn en iyi ornegi sa
yrlan Sevmek Zaman, (Erksan) filmi bir turlu gosterime giremez. Boy
lelikle ozgun ve ki§isel yap,tlan hasrlat getiremeyen Ulusal Sinema 
Akim, ve onu destekleyen yonetmenleri yava§ yava§ seyircinin, salon 
sahiplerinin ve yap1mc1lann bask1srna boyun egmeye ba§lar. Bu srrada 
renkli sinemanrn Turkiye'ye geli§i de seyirci ic;in ilginc; bir yenilik olur. 
1965-67 y,llan arasrnda ulusal konularda film yapanlann eserleri ma
liyeti ucuz oldugundan dolay, siyah-beyaz film negatifi ile c;ah§makta
d1r. Tam o s,rada yeni gelen renkl i filmler halk ic;in daha c;ekici olur 
(Abisel 1994). Bu s1rada di§ piyasaya yonelik ortak yap,mlar c;ogalrr ve 
boylelikle ulusal temalan olan filmlerin yap1m1 zorla§rr. 

1966 y1lrnda Turk Sinematek Dernegi _kurulur. Turk Sinemas1'na ve 
ulusal konulann i§lenmesine kar§I olan bir entellektuel grup onderli
ginde Bat, filmleri gosterimleri ba§lat,hr (~i§li Kervan Sinemas1). 1967 
y1hnda ise sosyal ili§kiler ve ekonomik yonleri de ortaya koyan filmle
rin en etkileyici orneklerinden olan Hudutlann Kanunu (Akad) yap,hr . 
Ayn, yrl Guzel Sanatlar Akademisi bunyesinde Turk Film Ar§ivi kuru
lur. Sonradan neredeyse tum Turk Sinemas1'nin tarihsel birikimini ko
ruyacak bir kurum, inatc;, ve inanc;lr bir gencin, Sarni ~ekeroglu'nun 
c;abalan ve Ulusal Sinemac, yonetmenlerin destegiyle olu§turulur. 
1971 'de Turkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyasal yetke bir kez daha 
degi§ir (12 Mart). 27 May,s rejiminin getirdigi liberal degi§iklikleri tas
fiye eden 12 Mart rejimi s1rasrnda ulke c;ap,nda TRT link hatlan d6§e
nir . Boylelikle TV yayrnlan Turkiye 'nin her yerinden izlenebilecek tek
nik altyap,ya kavu§ur. Ayn, y1I Halit Refig'in Ulusa/ Sinema Kavgas, ki
tab, yayrnlanir. 1974'de Ba§bakan Bulent Ecevit, ismail Cem'i TRT Ge
ne! Muduru olarak gorevlendirir. TRT Lutfi Akad, Metin Erksan ve Ha
lit Refig'e kendi sec;imleri dogrultusunda televizyon filmi yapma ola
nag, tanir . 1975 y1hnda ise Sinema Televizyon Merkezi kurulur. Turki
ye'de ilk defa sinema egitimi veren bir okul, ulusal sinemanin en yet
kin yonetmenlerince kurulur. 1979 y1hnda TRT yap1m1 olan, Halit Re
fig'in yonetmenligini ustlendigi Kemal Tahir'in romani olan Yorgun 
Sava}p'nin c;ekimlerine ba§lan,r. 1983 y,hnda Yorgun Sava}p'nrn ne
gatifleri 12 Eylul 1980 askeri darbe yonetimince yak,lrr. Bu olay, TC 
devletinin, ulusal ve kulturel ozellikleri on plana c;1karan bir Turk Sine-
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mas1'na kar§I oldugunun en sembolik gostergesidir. Ayni zaman dili
mine, 1982 y1hnda Yo/ (Goren) filminin Cannes Uluslararas1 Film Fes
tivali'nde Altm Palmiye ile odullendirilmesi olay1 denk gelir. Hi rk sine
mac1lan Bat1h kriter ve deger yarg1lanna gore 'festival' filmleri yap
maya yonelirler. 1986 y1hnda ise Sinema, Video ve Muzik Eserleri Ya
sasI yururluge girer (7 ~ubat-3257 say1h kanun). Bu, yabanc1 filmleri 
koruyup kollayan bir kanundur. 1990 y1hnda ise Star Televizyonu ile 
ilk ozel TV yaymc1hg1 ba§lar. Boylelikle Turk halk1 art1k sinemaya git
mek yerine evinde televizyon seyretmeyi tercih eder. 

Ulusa/ Sinema Akim, 1961-65 y1llan arasmda olu§ur ve 1967-69 
y1llannda zirveye vurur. Bu ak1min biti§i i\in kesin bir tarih belirtmek 
mumkun degildir. Ancak 1975-77 y1hndan sonra bu ak1min ba§hca 
yonetmenleri ya film yapmamayI tercih ederler ve universitede ders 
verirler ya da yap1mcilann istekleri dogrultusunda ticari kayg1h filmier 
yaparlar. Boylelikle bu ak1m fiili olarak sona erer denebilir. 

Metin Erksan: Valmz Sava§c;• 
Metin Erksan, Ulusa/ Sinema Akim, tart1§malannda en on plana \I

kan yonetmen olur. Bilgili, tutkulu ve tartI§macI ki§iligi nedeniyle s1k 
s1k dikkatleri uzerine \eker. Erksan, Turkiye'de sinema \ah§malarm1n 
da onculugu zaman zaman dergilerde yayinlanan yaz1lanyla yapar 
(Erksan 1959). Yarat1c1 ki§iliginin yaninda bir emek savunucusu olarak 
Turk Sinemas1'nda ilk sendikal orgutlenmeyi de ger\ekle§tirir .10 Ger
\ekle§tirdigi ilklerin arasmda uluslararas1 bir film festivalinden buyuk 
odul kazanan ilk Turk yonetmen olmas1 da yer ahr. Erksan, ayni za
manda filmleri uzerinde tam bir hakimiyete sahiptir. 11 Bu niteligi ne
deniyle belli bir ak1ma ait olmas1 bir \eli§ki gibi gozukse de, Erksan 
eserlerinde ve yazilarmda ulusalhg1 savunmu§tur ve a§a91da deginile
cegi gibi eserlerinden en ki§iseli olan Sevmek Zaman, her yonuyle 
Turk Ulusa/ Sinema Ak,mma girmektedir . Ancak daha once Erksan'm 
ya§am oykusune k1saca deginmekte fayda vardir. Zira her§eyden on
ce, kendisi i\in film yapt191n1 soyleyen bir yonetmenin ki§isel tarihi, 
onun eserlerini anlamak a\1sindan ayd1nlat1c1 olacakt1r. 

Metin Erksan, 1929 ~anakkale dogumludur. Babas1 ittihat ve Te-

10 1958'de Turk Sinema Sanat~1lan Dernegi, 1963'te Sine-i~ Sendikas1 ve 1965'te Turk 
Film Rejisorleri Birligi'ni kurar (Erksan 1989:9-11). 

11 Hatta Mimar Sinan Oniversitesi Sinema-TV Enstitusu'nde haz1rlanan Turk Sinema 
Tarihi Belgeseli'nde ~unlan demektedir : 'Ne demek rejisor: Rejimantasyondan geli 
yor. Tekel demek, inhisar ... Tann-Kral demek ... Diyorlar ki sinema kolektif bir i~tir. 
Hay1r efendim kolektif bir i~ degildir. Sinema bir tek ki~inin istegi ve iradesi dahilin
de yap1lan bir sanatt1r'. 
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rakki Partisi mebusudur . ilk, orta ve yuksek egitimini istanbul'da ta
mamlar. Daha 1947 y1hnda sinemayla ilgilenir ve ele§tiriler yazar. At
las film i~in senaryolar yazan Erksan, 1952 y1hnda istanbul Oniversite
si Sanat Tarihi Bolumu'nden mezun olur. 12 Hemen ayni y1I ilk filmi 
Karanl,k Dunya-A~,k Veysel'in Hayat,'ni yapar ve sansurle kar§1 kar§1-
ya kahr. Bu tecrubeyle bilenen Erksan 1960'a kadar ~e§itli ~ah§malar
da bulunur : senaryo yazar, film yonetir, sinema ele§tirisi yazar, sine
ma emek~ilerini orgutler, belgesel yonetir ve Ordu Film Merkezi Ar§i
vini duzenler (Erksan· 1989:7-10). 

1960 y1hnda Gecelerin 6tesi filmi ile Turk toplumundaki h1zh kapi
talist geli§imin yaratt1g1 olumsuz yonleri ele ahr. Bu film Turk Sinema
s1'nda ilk toplumsal ger~ek~i film olarak da anihr (Erksan 1989 : 10). 
Zaten Erksan'in amacI da kendi deyi§iyle insan uzerine ve insani anla
tan filmier yapmakt1r (Erksan 1966 :15). Metin Erksan 1962 yilmda ise 
sansurle en buyuk mucadelesine Fakir Baykurt'un romanindan uyarla
d1g1 Y,lanlarm 6cu filmiyle girer. Ki§isel inad1 ve iradesiyle Cumhur
ba§kani Cerna! Gursel'i ikna eden Erksan'in bu filminin ancak ulke i~i 
gosterimine izin verilir . 1963 y1hnda ise Susuz Yaz filmi ile 1964 Ulus
lararas1 Berlin Film Festivali'nde en iyi film odulunu almas1, Turk Sine
masI uzerine devletin ve ayd1nlann ilgisini ~ekmesine sebep olur. 
1965 y1hnda kendi yap1mohgin1 yapt1g1 ve senaryosunu yazd1g1 Sev
mek Zamam'ni yapar. Sevmek Zaman, Sinop'ta ku~uk bir sinemanin 
di§inda gosterime giremez ve salon sahiplerince 'gosterilmeye deger 
bulunmaz' (~enyucel 1995) . 

Kafasinda olan projeleri ger~ekle§tirmeye devam eden Erksan 
1966 y1linda Emily Bronte'nin Ugultulu Tepe/er romanini yorumlaya
rak 6/meyen A~k'1 yapar .13 1968 y1hnda ise ka~1nlan ve tecavuze ug
rayan bir koylu k1z1n dramin1 anlatan Kuyu filmini yapar. Bu film Erk
san'in kadin sorununa e§siz yakla§1minin bir gostergesidir. 1969-73 
y1llannda ise piyasa ko§ullannda ticari agirhkh filmier yapar. Bunlar
dan biri de fantastik-korku turunde uyarlamalara ah§k1n Turk Sinema
sI i~inde ilgin~ bir ornek olan ve William Friedkin'in Oscar aday1 filmi 
~eytan'in ayni adh Turk~e yeniden yap1m1d1r. 1975 y1hnda ise TRT i~in 
be§ ayn Turk oykucusunden se~tigi hikayeleri televizyon i~in yorum-

12 Bu yiinuyle diineminin diger ulusalc1 yiinetmenlerinden aynhr. Hem sinema sana
t1yla dogrudan baglant1h bir biilum mezunudur hem de egitimini Turk okullannda 
tamamlam1~t1r. Ornegin Halit Refig, Robert Kolej muhendislik biilumune devam 
ederken, Lutfi Akad Galatasaray Lisesi'ni bitirmi~ , Atif Yilmaz ise Guzel Sanatlar 
Akademisi'ndeki egitimini yanda b1rakm1~tir. (Kayah 1994:72) . 

13 Ugultulu Tepe/er' in Erksan yorumunu William Wyler ve Luis Bunuel'in versiyonla
nyla kar~1la~t1rmali incelemek de ilginc; olacakt1r. 
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lar. 1976 y1hnda gene bir ilke imza atan Erksan, William Shakespe
are'in Hamlet oyununu intikam Melegi-Kadm Hamlet olarak sinema
ya uyarlar. 1977 y1hnda son sinema filmi olan Sensiz Ya~ayamam'1 
yonetir. TRT i~in 1981 y1hnda Preveze'den Once'yi yapar. 1970 y1hn
dan beri, sonradan Mimar Sinan Oniversitesi bi.inyesinde, Film Kura
mi ve Ele~tirisi dersleri vermektedir (1975'ten itibaren Sinema-TV Ens
titi.isi.i'nde). 

Sevmek Zaman,: Sinopsis 
Sevmek Zaman, boyac1 Halil ve zengin k121 Meral'in a~km1 anlat1r. 

Bir k1~ gi.ini.i Meral, Bi.iyi.ikada'daki yazhk evlerinde boyac1 Halil'i, ken
di portresine bakarken yakalar. K1sa bir ara~t1rmadan sonra Halil'in, 
Merallerin evine her gun gizlice girdigi ve Meral'in portresine uzun 
uzun dalarak, saatler ge~irdigi anla~1hr. Bundan ~ok etkilenen Meral, 
Halil'e a~•k olur. Ancak Halil, Meral'in bu a~km1 geri ~evirir. Halil, Me
ral'in kendisi yerine portresini sevmeyi tercih etmektedir . Halil, Me
ral'in tum hayallerini y1kacag1ni di.i~i.inmektedir. Oysa Meral'in portre
si ona 'sonsuza kadar seven gozlerle bakacak't1r. 

Tum bunlardan sonra Meral, istanbul'a doner ama Halil'i unuta
maz. ~alil ve onun gibi boyac1 ola'l arkada~1 Dervi~ Mustafa, Bi.iyi.ika
da'daki boyama i~lerinin sonuna gelirler. Mustafa, Halil'e Meral'le a~
k1ni payla~masm1 tavsiye eder. Halil ve Mustafa da istanbul'a gelirler. 
Halil, Meral'i arar ve onu erkek arkada~1 Ba~ar ile Maslak'taki atI~ po
ligonunda bulur. Halil, Ba~ar'1n arkada~lannca dovi.ili.ir. Ancak Meral, 
Halil'i sevgili olarak Ba~ar'a tercih eder. Halil, Meral'i babasindan iste
meye gider ancak Meral'in babas1 onu kibar bir ~ekilde reddeder . Ba
bas1 'Meral gibi yokluk nedir bilmemi~ bir zengin k1zmm' bir boyac1y
la mutlu olamayacagm1 soyler. 

Boylece Halil ve Meral bir kez daha aynhrlar. Meral sosyetik zengin 
beyefendi Ba~ar ile evlenir. Halil ve Dervi~ Mustafa haberi gazeteden 
ogrenirler. Meral'in portresine a~1k olan Halil bu haber i.izerine gelin
lik giymi~ bir manken satin ahr. Bu arada Meral di.igi.ini.inden ka~ar ve 
Halil'e gelir. Filmin sonunda Halil ve Meral bir sandala binerler. Meral 
once portresini, sonra da mankeni suya atar. Ancak son anda aldat1l
mI~ koca Ba~ar iki a~1g1 gol k1y1sinda di.irbi.inli.i ti.ifekle vurur. 

Sevmek Zaman,: Dogu-Bat1 Kan11tllg1 
Zamanmm ve (belki de gi.ini.imi.izi.in de) yonetmenlerine gore di.i

~i.insel hazirhg1 daha fazla ve yogun olan Erksan'm filmlerinde Ti.irk 
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toplumunu son iki yi.iz yild1r etkileyen Bat1hla~ma, sanayile~me, goc; 
ve kadmm toplumdaki yeri gibi konulan yi.izeysel degil derinlemesine 
ele ahr. Ayn1 zamanda kendisi ic;in film c;ektigini soylese de, Erksan'm 
filmleri melodram, komedi, korku ti.irlerinin ogelerini de bannd1rd1-
gindan, yap1ld1klan donemin seyircisini derinden etkileyen yap1tlard1r. 
Bu nedenle Sevmek Zaman, donemin melodramlann1 and1rsa da arka 
planmda gi.ic;li.i bir Dogu-Bat1 kar~1thg1 temas1 gori.ili.ir. 

Yukanda belirtildigi gibi Sevmek Zaman, i.iretildigi tarihte seyirciye 
ula~amaz. Ancak daha sonra televizyonda gosterildiginde seyirciyle 
bulu~ur . Belli zaman arahklanyla TV'de gosterilen Sevmek Zaman, ar
t1k bir ki.ilt film stati.isi.ine ula~ir. 

Sevmek Zaman, ic;erigi ve anlat1m1 itibariyle c;ok katmanh bir eser 
olu~undan dolay1 incelememiz filmi yalnizca Ulusal Sinema kavram1 
i.izerinden tart1~acaktir. Filmin karma~1k yap1sm1 gostermek amaoyla 
iki k1sa ornek verilecektir . Bat1h edebiyat ve genelde sanat kurammda, 
sanatm yans1tma yani mimesis oldugu tart1~mas1 Yunan filozof Pla
ton'a kadar gitmektedir (Moran 1991 ). Buna gore resmin ashna deg ii 
suretine, yani yans1masma a~1k olan Halil'in durumu aslinda Sevmek 
Zaman,'ni ontolojik bir sorunu tart1~an bir filme doni.i~ti.iri.ir. Nesne
nin yans1tt191 ~ey ya da bizim o nesnenin yans1tt191 ~eye atfettigimiz 
ozellikler (imgeler) bizim ic;i_n nesnenin kendisinden daha onemli ola
bilmektedir. 

Bir diger ornek ise Halil'in, Meral ve Ba~ar'm ruhsal durumland1r. 
Halil nesneye yonelik feti~ist tak1nt1s1 olan biridir. Meral ise Halil'e 
rastlayana kadar duygusal tatmin bulamayan ve sadece di.inyevi (cin
sel) zevkleri tatm1~ bir kadmd1r. Ba~ar ise admm ve konumunun verdi
gi elde etme ve ti.iketme h1rs1 ic;inde olan, kaybetmeyi kabullenmeyen 
ve bu ugurda en c;ok sevdigi varhg1 (Meral'i) kendi eliyle yak edebile
cek bir psikozdadir .14 Aynca halk filozofu Dervi~ Mustafa iki boyutlu 
gibi gori.inen Halil'in alt benligini, duygusal ve insani taraflanni temsil 
eden bir ki~iliktir .15 

Sevmek Zaman,: Ulusal Sinema 
Daha once yukanda deginilen kriterlere gore bir filmin ulusalhg1, 

sadece bu filmin c;ekildigi yerin, konunun ve karakterin yerelligi ile ve-

,. Maalesef baz1 <;evrelerce saygin sayllan bir Tiirk ele~tirmen Sevmek Zaman, i<;in 
'psikopathgin zirvesi' demi~tir. Kaderin bir cilvesidir ki 30 yll sonra TRT 2'deki film 
ku~ag1nda gene o <;evreler bu zirve filmi buyuk bir hazla seyirciye gostermi~tir . 

15 Tum bun Iara ilaveten Halil-Dervi~ ikilisinin Don Ki~ot ve San<;o Panza'y1 da ani~t1rd1-
gin1 s6yleyebiliriz . 
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ya ekibin milliyetiyle de ol~Olmeyebilir.16 Aynca bir filmin seyirc,ye 
ula~mas1 sorunu da onemli bir konudur. Sevmek Zaman, uretildigi y1I 
clan 1965'te seyirciyle bulu~mam1~ ancak y1llar sonra TV uzerinden se
yirciyle bulu~mu~tur. 17 

Ancak ifade ettigi dunya goru~u itibariyle ya da yans1tt191 ulusal 
kimlik itibariyle Sevmek Zaman,, Turk toplumunun iki yuz y1h a~km bir 
suredir kar~• kar~1ya oldugu Bat1hla~ma surecindeki Dogu-Bat1 kar~1th
gm1 tartI~an bir filmdir. Sevmek Zaman, tur olarak melodrama gir
mektedir. Nezih Erdogan'm da belirttigi gibi Turk Sinemas1'nda me
lodram Dogu-Bat1 kar~1thgmdan dogan arzulan ana maddesi olarak 
kullanmaktad1r. Alt s1nif=koylu=Dogu kar~1smda List sI
rnf=kentli=Bat1/yabanc1 kultur arasmdaki ~atI~ma Turk melodramla
nnda a~1ki;a gorulebilir (Erdogan 1998:265). Sevmek Zaman, da te
melde fakir gent; Halil ile zengin k121 Meral'in a~km1 anlat1r. Fakir bir 
boyac, clan Halil sadelik, sadakat, durustluk ve safhk gibi temiz Dogu
lu ahlaki ogelerle bezenmi~tir. Bunun yanmda Meral zengin bir i~ada
mmm k1z1d1r, luks arabalarda gezer ve Dogulu anlamda ahlaken yoz
la~m•~ bir ya~am surmektedir. Aynca Halil ve Meral'in babas, arasmda 
kar~1la~tirmay1 Turk Sinemas1'nm, Hollywood sinemas1 kar~1smdaki ko
numuna da ta~1yabiliriz. Boyac, Halil bir zanaatla ugra~irken Meral'in 
babas1 kentli organize ve kar amacmm on planda oldugu bir i~le ug
ra~maktad1r. Buna gore Turkiye'de halk it;in yap1lan ve Ulusa/ Sinema
cilann savundugu sinema zanaat yonu daha yuksek, i~~iligin ucuz ol
dugu bir sinemad1r. Hollywood sinemas, ise sermayeye, seri uretime 
ve teknolojiye bagh bir sinemad1r (Refig 1971 :89). 

Sevmek Zamam'ndaki diger Bat1h ki~ilikler ise Ba~ar ve Meral'in ba
bas1 zengin, List sm1ftan ancak yozla~m•~ ki~iliklerdir. Ba~ar'1n yalrnzca 
ismi bile yeterince hirs i~ermektedir. Ba~ar'In, boyac1 Halil'in saf ve 
ideal a~k• ile kar~1la~tinld1gmda cinselligi ve dunyevi degerleri on pla
na i;1karan bir ki~iligi vard1r. brnegin Meral ilk kez Ba~ar'a Halil'den 
bahsettiginde, Ba~ar bu meseleyi Meral'le birlikte olmas, it;in bir engel 
saymaz. Ostelik Meral, Ba~ar'a "Halil'i unutamam Ba~ar" dediginde 

16 Eger ortak yapIm degilse bir film i~inde farkh etnik gruplardan insanlar bulunsa bile 
ulusal bir karakter ta~1yabilir. Keza 1960'lann ortalanna kadar Turk Sinemas1'nda 
teknik ekip azmhklardan olu~maktadir: ses, 1~1k, kamera ve laboratuvar gibi . Bunun 
bir sebebi Cumhuriyet'in ilk y1llannda teknik donanim1 kullanacak Tiirk teknisyenle
rin yeti~memesi olabilecegi gibi Ti.irk yatmmc1lann sinemay1 karh bir sektor gorme
meleri de olabilir. 

17 Bono usuli.i ile yap1mc1lara film dikte ettiren salon sahiplerine kar~1 Metin Erksan, 
Troya Film i.izerinden filmin yap1mc1hgm1 i.istlenmi~tir. Durum boyle olunca salon sa
hipleri seyircinin de begenisini temsil ettikleri iddias1 ile filmi gostermemi~lerdir 
(~enyi.icel 1995). 
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"Oras1 belli olmaz . Bak birka<_;: gun beraber olahm, unutur gidersin o 
adam1" der . Meral'in babas1 da ba§lang1<_;:ta bizi §a§irt1r. K1zmm bir bo
yac1ya tutulmasin1 olumlu bir olay olarak yorumlar ve seyirciye ve Ha
lil'e yanh§ fikir verir (ustelik bunu da a<_;:1k<_;:a soyler : "Nasil klasik k1z ba
balanna benziyor muyum?" der) . Ancak klasik bir babanin yapabile
ceginden daha <_;:ok k1rar Halil'in cesaretini . Er veya ge<_;: Meral'in dav
rani§lanni i<_;:inde bulundugu ekonomik durumun belirleyecegini soy
ler. Meral'in bir zengin k1z1 olarak luks hayattan vazge<_;:meyecegi fik
riyle Halil'i yilgmhga surukler. 

Daha derin bir seviyeden bak1ld1gmda Sevmek Zaman, Dogu a§k1 
ile Bat1h a§kin da kar§1la§t1nlmas1d1r. Klasik Turk Halk Edebiyat1'nda 
da sevgilinin resmine a§1k olmak yaygmdir. Bu konuda yap1lan <_;:ah§
malar da Turk Edebiyat1'nda birbirlerini hi<_;: gormeden sadece birbirle
rinin resimlerini gorerek a§1k olan <_;:iftlerin varhg1ni gostermektedir 
(Derman 1989 :61 ). Bunlann en unluleri Elif ile Mahmut ve Gi.illuhan 
ile Melik§ah'tir (Alptekin 1982). Bununla birlikte Yakmdogu efsanele
rinde _ve Binbir Gece Masal/an'nda bir kaftanin uzerinde <_;:izili gen<_;: k1z 
figurune a§1k olan delikanhlann hikayeleri vard1r (Alpay-Tekin 
1985:297). Daha once de belirtildigi gibi Halil'in karakterinde vucud 
bulan Dogu a§kl saf, uhrevi ve duyguludur. brnegin Meral, Halil'in 
kendi resmine a§1k olmas1 uzerine k1sa surede kendini Halil'e sunar. 
Ancak Halil bu tur bir dunyevi ve cinsel bir a§kin kar§1smda hep dost
lukla, sevgiyle ve iyilikle bakan resmi tercih eder. Meral bunun aksine 
cinsel, hayvani arzulan temsil eder. Ba§ar gibi yuksek sosyetenin be
yefendileriyle ili§kileri daima hesap ve <_;:1kar uzerine kuruludur . Duy
gusal ve uhrevi a§kl kitaplarda arar durur. Sevmek Zaman,'nm bir 
sahnesinde sahte ili§kilerden bunalm•§ Meral'i Romah du§unur 
Ovid'in Sevme Sanat, (filmde Sevi~me Yolu olarak ge<_;:er) kitabm1 
okurken goruruz . Bu kitab1 Ovid ger<_;:ek a§kin cinsel ve dunyevi ol
maktan ote daha tinsel ve uhrevi oldugunu belirterek bitirir (Ovid 
1983) . Boylelikle Bat1h Meral (Bat1h bir filozofun da onay1yla) sonun
da arad191 a§k1 Doguda bulmu§tur. 

Bunlara ilaveten karakterlerin duygusuz duru§lan ve yuzlerindeki 
iki boyutluluk da Turk golge oyununda ve ozellikle de minyati.irlerde 
rastlanan bir ozelliktir (Refig 1971 :118). Bat1h insanm bireyciligini ve 
buna bagh psikozlan anlatan sinemasma kar§1hk Ulusal Turk Sinema
s1'nin bu en kuvvetli eserinde tasavvuf ve bireyin maneviyat1 dunyevi 
zevklere tercih edi§i vurgulanmaktad1r. 
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Sevmek Zaman,'ndaki Dogu-Bat1 kar§1thg1 mekan olarak istanbul 
§ehrine de ta§mmI§tIr. Filmde istanbul'un iki yuzu vardir . ilki luks 
apartmanlar ic;inde, dunyevi zevklerin ya§and191 Bat1h istanbul, oteki 
ise camilerin, turbelerin ve saf tabiatm varoldugu Dogulu istanbul. 
Halil, Buyukada'da, sahilde, ya da istanbul surlarmda dola§1rken, Me
ral apartmanlarda bu eski ve buyulu istanbul'a hayranhk ve ula§il
mazhk hissiyle dolu olarak bakmaktad,r. Ancak Halil ile kar§1la§t1ktan 
sonra Meral bu buyulu, eski ve Dogulu istanbul'a gelir ve doganm ve 
safhgm ic;inde sevgilisiyle can verir. 

Son olarak Dogu-Bat, kar§1thg1 filmin ozgun muzigine ta§mmI§tIr. 
Filmin muziginin bestecisi Metin Bukey'dir. ilginc; bir §ekilde Bukey'in 
annesi piyanist babas, ise udi'dir (Ok 1995:54). 18 Ayrn §ekilde filmde 
zengin bir saray musikisi ya da Klasik Turk musikisi ana temay, olu§
turur. Tanmml§ klasik besteler filmin ana temasma yedirilir (Buselik 
Saz Semaisi gibi), Halil'in goruldugu planlarda klasik musiki hakimdir. 
Aynca arkada§I Dervi~ Mustafa da bir udi'dir ve filmde s1kc;a ud c;al
maktadir . Bunun yanmda Meral klasik Bat, muzigi dinlemektedir 
(Bach'tan Toccata and Fugue). Aynca Meral'in nikahmda muzik ola
rak tekduze bir disko muzigi c;almaktad,r. 

Sonu~ 
Yukanda da deginildigi gibi devletin destegi d1§mda Turk halkmm 

verdigi destekle varolmu§ Turk Sinemas1'nda 1950'Ii y1llann sonlarm
da ba§layan bir ulusalhk sorunsah soz konusu olmu§tur. Bu ta'1I§ma
lar 1960'dan sonra yogunla§ml§ ve 1960'Iann ortasmda doruga ula§
mI§tIr. Ulusal Sinemanm en uretken ve yarat,ci sinemac,larmdan biri 
olan Metin Erksan bu tart1§malann tam ortasmda Sevmek Zaman, fil
mini yapmI§tIr. Sevmek Zaman, Dogu ve Bat, kulturlerinin filmdeki iki 
a§1gm karakterlerinde vucut buldugu bir filmdir . Boyac, Halil ile zen
gin k121 Meral'in ki§iliklerinde, Turkiye'de iki yuz y1lhk Bat,hla§ma c;a
balan sonucunda olu§an sentez gaze c;arpmaktad1r. Bu Dogu-Bat, 
kar§1thg1, karakterlerin ic;inde bulunduklan psikolojik, iktisadi, mimari 
ve musiki yap,ya da ta§mmI§tIr. Sevmek Zaman, Dogu-Bati sorunsah
rn hem bic;im hem de ic;erik olarak tartI§ml§ ve evrensel olarn yerel 
olanda bulmu§ bir filmdir. mm bu ozellikleri Sevmek Zaman,'rn Dogu 

18 Aynca Metin Biikey Ulusal Sinema Ak,mmin ~ok onemli filmlerine de e~siz giizellik
te ozgiin miizik bestelemi~tir. Bunlarin arasmda Halit Refig' in Haremde D6rt Ka
dm'1, Liitfi Akad'in VesikahYarim'i, At1f Y1lmaz'in Ah Giizel istanbul'u, Osman Se
den'in <;ahku~u filmleri vard1r. Bunlara ilaveten ~ok iiretici bir ki~iligi olan Biikey 
aralannda Samanyolu, Ac,, Baba, Ay~ecik, Turist Omer, Kii~iik Hamm ve Ci/ah 
ibo 'nun da oldugu 2000 kadar filme ozgiin miizik bestelemi~tir (Ok 1995 :54-60). 
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felsefesi, ya~am tarzi ve dunya goru~unun Bat1h bir sanat clan sine
mayla Turkiye baglammda kayna~t191 en e~siz filmi haline getirir. 
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