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Özet: Bu çalışmada Metin Erksan’ın 1965 yılında çektiği Sevmek Zamanı filmi üzerine bir değer-
lendirme yer almaktadır. 

Bu çerçevede Metin Erksan’ın entelektüel kimliği, sinemadaki arayışları ve Sevmek Zamanı’nın
oluş sürecinden söz edilmektedir. Metin Erksan 1964 yılında yönetmenliğini yaptığı Susuz Yaz
filmiyle uluslar arası ödül almış ve hemen ardından film dili olarak çok farklı bir film çekmiştir.
Dönemin politik eğilimlerinden etkilendiği kadar kendi dilini de oluşturabileceğini gösterirce-
sine Sevmek Zamanı’nı çekmiştir. Sinemalarda gösterilmemesine ve ilgi duyulmamasına rağmen
Sevmek Zamanı bugün kült bir film olarak anılmaktadır. Bu çalışmada Sevmek Zamanı’nın yaşadığı
süreç ve filmin içindeki sinema anlayışı üzerine değerlendirmeler yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Siyaset, Sinematografi

A Turkish Film Classic Between Swing of Success and Indifference: Time To Love

Abstract: An evaluation about the film “Time To Love”, directed by Metin Erksan in 1965 takes place in
this study.

In this context, Metin Erksan’s intellectual identity, his quest on cinema and the process of making of “Time
To Love” are mentioned. Metin Erksan won an international prize by his film “Time To Love” , he direct-
ed in 1964 and shortly after he directed a very different film in terms of film grammar. He directed “Time
To Love” like showing that he can create his own film language as he is impressed by political trends of
his period. Although the film wasn’t showed in the cinemas and wasn’t interested in, “Time To Love” men-
tioned a cult film today.In this study the process that the film passed and the cinema comprehension of the
film take place.
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Son yıl lar da Nu ri Bil ge Cey lan ve Fa tih Akın’ın Av ru pa’da ki fes ti val ler de
al dık la rı ödül le rin po pü ler med ya ka nal la rın da yer bul ma sı fes ti val ba şa -

rı la rı nın tek rar gün de me gel me si ni, hat ta kı sa sü re de ol sa ade ta Eu ro vi si on
gi bi gün dem de kal ma sı nı sağ la dı. Bu sa ye de bel li bir ke sim de Me tin Erk -
san’ın “Su suz Yaz”la Ber lin’de Al tın Ayı al ma sı da anıl mış ol du. Baş ka bir de -
yiş le Me tin Erk san ye ni den “gün de me” gel di. Ulus la ra ra sı ba şa rı yı her dö -
nem de önem se miş bir top lum da ulus la ra ra sı ilk si ne ma ba şa rı sı ola rak “Su -
suz Yaz”ı iz le yen ve ya bi len ki şi le rin çok sı nır lı sa yı da ol ma sı önem siz ol du -
ğu ka dar iro nik tir. Bu nun ya nın da Me tin Erk san si ne ma sı “Su suz Yaz”la baş -
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la ma mış ve “Su suz Yaz”ın ödül al ma sıy la da bit me miş tir. “Su suz Yaz” Me tin
Erk san’ın 60’lı yıl la rın te mel me se le le ri çer çe ve sin de ele al dı ğı, ken di ne öz -
gü iş le di ği bir film ola rak si ne ma ta ri hin de ki ye ri ni al mış tır. Bu nun en önem -
li ne den le rin den bi ri Me tin Erk san’ın eği lim le ri nin ken di dü şün ce dün ya sı -
nın te mel le rin de şe kil len me si dir. Sa nat üze ri ne tar tış ma lar da ki gö rü şü de
bu nun en önem li gös ter ge le rin den bi ri ni oluş tur mak ta dır.1

“Su suz Yaz” Me tin Erk san’ın da ifa de et ti ği gi bi bir mül ki yet so ru nu üze -
ri ne ku rul muş tur. Bu bağ lam da “Su suz Yaz” top lum la rın ta ri hi ka dar es ki bir
pay la şım so ru nu nu gün de me ge tir miş ve Tür ki ye’nin 60’lı yıl lar da ki ik li mi -
nin için de bir çok in sa na Tür ki ye’nin taş ra sı nı öğ ret miş tir.2 60’lı yıl la rın ik ti -
sa di kal kın ma, sos ya lizm, yer li lik, yok sul luk, top rak re for mu gi bi tar tış ma -
la rı çer çe ve sin de “Su suz Yaz”, ele al dı ğı ko nu iti ba riy le hem dö ne min at mos -
fe ri ni hem de Tür ki ye’nin te mel so run la rı na en te lek tü el bir yak la şı mı yan sı -
tan önem li bir ör nek tir. Bu nun ya nın da top lum sal ger çek çi si ne ma nın da lo -
ko mo ti fi ol muş tur. 60’lı yıl lar da ki kim lik ara yı şı için de Me tin Erk san Mark -
sist dü şün ce nin de et ki siy le ve dö ne min sos ya lizm an la yı şı çer çe ve sin de
“Türk Si ne ma sı” ve “Mil li Si ne ma” kav ram la rı na des tek ver miş tir. Ay nı dö -
nem de çek ti ği film ler top lum da ki te mel me se le ler üze ri ne yo ğun laş mış tır.
Ge nel ola rak bu dö ne mi top lum sal/top lum cu ger çek çi si ne ma an la yı şı nın
hâ kim ol du ğu bir dö nem ola rak ifa de et mek te yiz. Ay nı dö nem de “Su suz
Yaz”ın al dı ğı ulus la ra ra sı ödü lün bi le Me tin Erk san’ın fil mog ra fi si ne ti ca ri
kay gı lar ola rak yan sı ma ma sı al tı çi zil me si ge re ken bir nok ta dır. Erk san ti ca -
ri si ne ma nın için de yer al sa bi le çağ daş la rı olan yö net men ler den da ha az sa -
yı da ti ca ri fil me im za at tı. Ber lin Film Fes ti va li’nde ki ödü lün ar dın dan “Erk -
san ken di si ne ma sı nı yap ma ya de vam et ti” de me miz de bun dan do la yı dır.

“Su suz Yaz”ın Ber lin Film Fes ti va li’nde Al tın Ayı al ma sı nın he men ar dın -
dan Me tin Erk san bel ki de ço ğu yö net me nin fil mog ra fi sin de yap ma ya ca ğı
şe yi ya pıp “Av ru pa ba şa rı sı”ndan kı sa bir sü re son ra ti ca ri kay gı dan ta ma men
uzak bir film çek ti. “Su suz Yaz”da ki top lum sal kay gı la rı, mül ki yet so ru nu nu
ele alış bi çi mi ve top lu mun coğ ra fi ola rak ya kı nın da ama bir o ka dar da uza -
ğın da du ran bir ol gu yu per de ye yan sıt ma sı Me tin Erk san si ne ma sı nın ti pik
ör nek le rin den bi ri dir di ye bi li riz. Tür ki ye’ye öz gü te ma la rı her dö nem de si -
ne ma sı nın içi ne ko num lan dı ran Me tin Erk san ani den, dö ne min at mos fe ri ne
ay kı rı de ne bi le cek, ye ni bir şey de ne mek ten çe kin me yen bir an la yış la, au te -
ur si ne ma sı ola rak de ğer len di ril me yi bel ki de en çok hak eden bir fil me im -
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za at tı. Son yıl lar da in ter ne tin yay gın -
laş ma sıy la çok faz la in sa na ula şan,
bel li çer çe ve de ha la tar tı şı lan, Me tin
Erk san’ın 1965 yı lın da gös te ri me sok -
mak için da ğı tım cı bu la ma dı ğı bu
film: “Sev mek Za ma nı”. Dö ne min yer
alan ve Mo ğol lar’la mü zik yap ma ya
gü nü müz de de de vam eden Ta ner
Ön gür, Me tin Erk san’ın “Su suz Yaz”
fil mi nin özel lik le İs tan bul’da ki en te -
lek tü el çev re ler de bü yük il gi uyan dır -
dı ğı nı söy le mek te dir. Çün kü Erk san,
Tür ki ye’nin unu tu lan, bel ki de bi lin -
me yen, bel ki de bir tür lü öğ re ni le me -
yen yü zü nü yan sıt mış tır. Ön gür’e gö -
re “Su suz Yaz” bir çok genç mü zis ye ni
de et ki le miş tir. Ken di si ni de bu mü -
zis yen ler den bi ri say mak ta dır. at mos -
fe ri da ha çok “Ana do lu’yu ta nı mak, an -
la mak” üze ri ne ku ru luy ken, tüm kül -
tür-sa nat dün ya sın da bu an la yı şın ürün le ri ve ri lir ve tar tış ma la rı ya pı lır ken,
dü şün ce dün ya sı nın önem li en te lek tü el le rin den Me tin Erk san bir an lam da
bir İs tan bul fil mi çe ke bil me ce sa re ti ni gös ter miş tir. Bu, Erk san’ın bu ya zı da
fark lı şe kil ler de sık sık di le ge ti re ce ği miz ay kı rı, tut ku lu ve sı ra dı şı tu tu mu -
nun cid di bir ör ne ği dir. Çün kü Me tin Erk san’ın film çek me di na miz mi ni dö -
ne min dü şün ce he ge mon ya sı ve ti ca ri eği lim le ri de ğil, ka fa sın da ki prob lem -
ler ve so ru lar or ta ya çı kar mış tır. “Sev mek Za ma nı”nın film di lin de, çe kil di ği
dö ne min ko şul la rın da ve çe kil me şart la rın da bu nun ema re le ri ni gör mek
müm kün dür. 

“Sev mek Za ma nı”nı Türk sinemasının alışık olmadığı bir aşk filmi olarak
de ğer len di re bi li riz. Bu na kar şı lık ede bi yat dün ya mız da ve kül tü rü müz de
yer alan “su re te aşık ol ma” fil min esas te ma sı nı oluş tur mak ta dır. Te ma nın sı -
ra dı şı ol ma ma sıy la il gi li bir de ğer len dir me de özel lik le 60’lar ve 70’ler de ka -
ba ca ifa de et ti ği miz “zen gin kız, fa kir oğ lan” te ma sı nın çok faz la kul la nıl ma sı
göz önün de bu lun du ru la rak ya pı la bi lir. An cak te ma çok sı ra dı şı ol ma ma sı -
na rağ men film, ka rak ter le ri ve si ne ma tog ra fik an la tı mı açı sın dan fark lı bir
yer de ko num lan mış tır. Bu nun en önem li ne den le rin den bi ri dö ne min hâ kim
tar tış ma la rı nın dı şın da ve yi ne dö ne min si ne ma an la yı şın danfark lı bir an la -
tım di li nin ol ma sı dır. Bu ra da dik kat edil me si ge re ken hu sus lar dan bi ri Me -
tin Erk san’ın film çek me ga ye si, bir te ma yı ele alı şı ve iş le yi şi dir. Me tin Erk -
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san 60’lı yıl la rın ta ma mın da bir çok te mel tar tış ma nın için de yer al mış tır. 40’lı
yıl la rın son la rın dan iti ba ren ka le me al dı ğı me tin ler le, hem si ne ma ya ye ni
baş la dı ğı dö nem de, hem 60’lar da, hem de da ha son ra sın da en te lek tü el kim -
li ğiy le de öne çık mış tır. Me tin Erk san’ın bir önem li ça ba sı da si ne ma eği ti mi -
nin üni ver si te ler de yer al ma sı na yö ne lik ol muş tur. Tüm bun lar bi ze Me tin
Erk san’ın bel li bir akı mın par ça sı, sü rük le yi ci si ve ya bel li bir eği lim den,
akım dan et ki le nen bir yö net men ol mak tan zi ya de bir en te lek tü el, bir yö net -
men, bir se na rist ola rak ka fa sın da ki te mel so ru la ra ya nıt ara dı ğı nı gös ter -
mek te dir. Bu bağ lam da “Sev mek Za ma nı” 1964’de ki Al tın Ayı’dan son ra 1965
yı lın da Me tin Erk san için ola ğan, si ne ma ta kip çi le ri için sı ra dı şı de ne bi le cek
bir adım ol muş tur.

“Sev mek Za ma nı”, mi ni mum ka rak ter sa yı sıy la, az me kân la, fark lı top lum -
sal sı nıf lar da ya şa yan, ama ger çek aş kı ara yan iki in sa nın hi kâ ye si nin ke siş -
ti ği nok ta da baş lar. Ha lil’in (Müş fik Ken ter) Bü yü ka da’da ki yaz lık ev le ri
süs ler ken rast la dı ğı Me ral’in (Se ma Öz can) res mi ne/fo toğ ra fı na duy du ğu
aşk, Me ral’in bu aş kı öğ ren me siy le bir an lam da ça tış ma ya, bir an lam da da
ye ni bir aş ka dö nü şür. An cak sı nıf sal fark lı lık la rın ya rat tı ğı kor ku lar Ha lil’in
res me-fo toğ ra fa duy du ğu aşk tan vaz ge çe me me si ne, Me ral’le ya şa ya ca ğı
ger çek aş kı red det me si ne ne den olur. Bu kor ku la rın dan arın dı ğı an da Me -
ral’i bu lur fa kat or ta ya çı ka cak bü yük aşk ölüm le so nuç la nır. Ha lil için res -
me/fo toğ ra fa du yu lan aşk ger çek te kar şı la şı la cak ola sı bir ha yal kı rık lı ğın -
dan kaç ma nın ger çek bir li ma nı olur. İki ka rak ter ara sın da ger çek aş kın ne
ol du ğu, na sıl ol du ğu tar tış ma sı, aş kın an la mı üze ri ne iz le yi ci yi de rin bir sor -
gu la ma nın içi ne çe ker. Ha lil’in, Me ral’in dün ya sı na gir me si ha lin de aş kı nın
kir le ne ce ği, in ci ne ce ği kor ku su onu res me-fo toğ ra fa da ha çok bağ lar ve tam
an la mıy la ger çek Me ral’le re sim de ki/fo toğ raf ta ki Me ral ara sın da ka lır.

“Sev mek Za ma nı” ti ca ri gös te ri me gir me di. Gir me me si nin ne de ni ya pım cı -
sı, se na ris ti, yö net me ni (Me tin Erk san bu fil mi asis tan sız çek miş tir) Me tin
Erk san’ın fil min si ne ma sa lon la rın da gös te ril me si için da ğı tım cı bu la ma ma sı
ol du. Yıl lar için de özel gös te rim le se yir ciy le bu lu şan “Sev mek Za ma nı” TRT’de
tek rar la nan bir kaç gös te ri min ar dın dan iz le yi ci nin il gi si ni çe ker. Özel lik le in -
ter net tek no lo ji si nin yay gın laş ma sıy la “Sev mek Za ma nı” hak kın da ya zı lan,
pay la şı lan çok sa yı da şey film çe kil dik ten tam 43 yıl son ra bir da ğı tım cı fir -
ma nın il gi si ni çe ker. 2007 yı lın da fil min DVD’si ya yım la nır.3 Gü nü müz de kült
film ola rak anı lan “Sev mek Za ma nı”nın ya rat tı ğı bu me ra kın ve he ye ca nın ya -
nı sı ra sa de ce ko nu suy la, iş le ni şiy le de ğil, Me tin Erk san’ın au te ur lü ğü nün sı -
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nır la rı nın an la şıl ma sı açı sın dan da önem li bir ya pıt. Bu nun en önem li gös ter -
ge le rin den bi ri, fil min öy kü sü, se nar yo su ve çe ki liş sü re ci nin ya nı sı ra “Sev -
mek Za ma nı”nın açı la rı ve plan la rı nı gös te re bi li riz. Çün kü film de Me tin Erk -
san’ın ter cih et ti ği plan lar gü nü müz si ne ma dün ya sın da ki bir çok yö net me nin
uf ku nu zor la ya cak de re ce de dir. Si ne ma ka me ra la rın da sa bit ob jek ti fin kul la -
nıl dı ğı bir dö nem de son de re ce sı nır lı ka me ra ha re ke ti im kâ nı ol ma sı na rağ -
men “Sev mek Za ma nı” ka me ra ha re ket le riy le de film an la tı mı açı sın dan önem -
li bir ör nek tir. Erk san İtal yan Ye ni Ger çek çi li ğin de de ol du ğu gi bi tek plan
tek ni ği ni çok faz la kul lan mış tır. Ör ne ğin Ha lil ve Me ral’in Bü yü ka da sırt la -
rın da Ha lil’in res me-fo toğ ra fa duy du ğu aşk üze ri ne tu tuş tuk la rı tar tış ma tek
plan da ve ri len önem li sah ne ler den dir. Yi ne Me ral’in Ba şar’la dü ğü nü iki ki -
şiy le ve göl ge ler le an la tı lan önem li plan lar dan bi ri dir. Erk san bu sah ne de sa -
de ce göl ge le ri kul la na rak tek plan da iki ki şiy le dü ğün at mos fe ri ya rat ma yı
ba şar mış tır. Me tin Erk san’ın “Sev mek Za ma nı”nda ger çek leş tir di ği önem li ka -
me ra ha re ket le ri de fil min kült sah ne le ri nin or ta ya çık ma sın da bü yük kat kı
sağ la mış tır. Ha lil’in fil min ba şın da ki uzun yü rü yü şü, Me ral’in evi nin bah çe
du va rı nın ke na rın da ki yü rü yü şü ve evi gö rü şü, uzun is ke le zi ya ret le ri, Me -
ral’in İs tan bul’da ki evin de Ba şar’la gir di ği di ya log lar Erk san’ın gü nü müz de
da hi bü yük bir il giy le iz le ne bi le cek ka me ra ha re ket le ri ni ger çek leş tir di ği sah -
ne ler ol muş tur. Bu sah ne le re Me ral’in Ga la ta’da ki evin de tek ba şı na yer al dı -
ğı sah ne ler, cam dan yan sı yan por tre si, evin man za ra sı nın plan lar da kul la nı lı -
şı da gör sel lik an la mın da Sev mek Za ma nı’nın öne çı kan sah ne le ri ne ek le ne -
bi lir. Bun la rın ya nı sı ra Me tin Erk san’ın oyun cu se çi mi açı sın dan da “Sev mek
Za ma nı” film le ri ara sın da dik kat çe ken bir eser. Me tin Erk san “Sev mek Za ma -
nı”nda şöh ret li yüz ler ye ri ne gö re ce dö ne min pek ta nın ma mış yüz le ri ni ve ya
he nüz şöh ret ol ma mış yüz le ri ter cih et miş tir. Bu ter ci hi Me tin Erk san’ın he -
men he men tüm si ne ma ka ri ye rin de var dır. Oyun cu yö ne ti mi ko nu sun da da
ol duk ça tar tış ma lı bir yö net men olan Me tin Erk san’ın film le rin de ta nın mış
oyun cu lar ye ri ne fil min ele al dı ğı ko nu yu iyi yan sı ta bi le cek oyun cu lar da ka -
rar kıl ma sı, ter cih le ri ni o yön de kul lan ma sı Erk san’ın ti ca ri kay gı la rı nın ön
plan da ol ma dı ğı nın bir baş ka ka nı tı ol muş tur.

“Sev mek Za ma nı” ha zin bir aşk hi ka ye si ni ele alır gi bi gö rün se de as lın -
da iki ki şi ara sın da ki aş ka yak la şı mın te me lin de ki tar tış ma yı öne çı kar -
mak ta dır. Bu nu ya par ken fil me Erk san’ın yi ne te mel de ki mül ki yet ve sı nıf
tar tış ma la rı üze rin de ki so ru la rı nın yan sı dı ğı nı söy le ye bi li riz. Me tin Erk san
fil mog ra fi sin de ne ka dar ay rı dur sa da, “Sev mek Za ma nı” te mel de Me tin
Erk san’ın ka fa sın da ki so ru la rın fark lı bir yan sı ma sı dır. Ha lil’in re sim le-fo -
toğ raf la kur du ğu sa hip lik iliş ki si, Me ral’in zen gin bir ya şa ma sa hip ol ma sı
aş kın an la mı, ye ri ve ko nu mu üze ri ne cid di so ru la rın fil min için de yer al -
ma sı na ne den ol muş tur.
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Me tin Erk san si ne ma sı üze ri ne si ne ma tog ra fik an lam da, sos yo lo jik an lam -
da bir çok tar tış ma ya pıl mış tır/ya pı la bi lir. Tut ku la rın, sap lan tı la rın yö net me -
ni ola rak bi li nen Erk san film le rin de gör sel lik ko nu sun da da ol duk ça ti tiz dir.
Set te Erk san’la bir lik te ça lı şan ki şi le rin or tak söy le di ği şey, Erk san’ın bir açı
üze ri ne sa at ler ce ça lış ma sı ol muş tur. Bu da film ler de ki ka me ra ha re ket le ri ne,
plan la ra, açı la ra ve kad raj la ra doğ ru dan yan sı mış tır.4 Fark lı bir yer den bak tı -
ğı mız da, Erk san’ın 1977’den bu ya na film yap ma mış ol ma sı, son yıl lar da ki
tek no lo jik ge liş me le ri de dik ka te al dı ğı mız da si ne ma dün ya sın da bü yük bir
me rak uyan dır mak ta dır. Bu me rak Erk san’ın gü nü müz de bir film çek me si
ha lin de na sıl bir gör sel şö len ya ra ta ca ğı hu su sun da or ta ya çık mak ta dır.

Me tin Erk san’ın bir çok iyi fil min den söz ede bi li riz. Türk si ne ma sı na kat -
tı ğı yer li lik dü şün ce si, top lum sal so run la rın per de de yer bul ma sı ve bun la -
rın bel li bir de rin lik le ifa de edil me si bü yük önem ta şı mak ta dır. Tüm bun la -
rın ic ra sı sı ra sın da da per de de gör sel an lam da bü yük bir es te tik ol gun luk da
ya ka la mış tır. Bu an lam da Me tin Erk san ken di çiz gi si nin için de bel li yö ne liş -
ler ya şa sa da Türk Si ne ma sı nın hem en tu tar lı hem de de ne mek ten kaç ma -
yan, sı nır la rı nı zor la yan yö net men le ri ara sın da yer al mış tır. “Sev mek Za ma nı”
sı nır la rı nı zor lan dı ğı film le rin den bi ri dir. 

“Me tin Erk san üze ri ne yaz mak zor.”5 Bu zor lu ğun bel li ne den le ri var. Bu
ne den le rin ba şın da Me tin Erk san’ın yö net men ol ma sı nın ya nı sı ra bir en te -
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lek tü el ol ma sı da ge li yor. Me tin Erk san çek ti ği film le rin ya nı sı ra yaz dı ğı
me tin ler le ve için de yer al dı ğı tar tış ma lar la hem Türk si ne ma sı nın hem de
dü şün ce ha ya tı nın önem li bir si ma sı ol muş tur. Sen di ka cı lık tan üni ver si te -
ler de si ne ma eği ti mi nin ve ril me si ne, bir Ata türk fil mi nin ne den çe kil me si
ge rek ti ğin den sa nat üze ri ne yaz dık la rı na ka dar Me tin Erk san de rin lik li il -
gi le riy le, tut ku lu ara yış la rıy la Türk si ne ma sın da önem li bir yer edin miş tir.
Bu yer onun ha ya ta, si ne ma ya ve dü şün ce dün ya sı na ay kı rı ba kı şıy la bü -
tün le şe rek her za man fark lı ve öz gün açı lım lar yap ma sı na im kan ver miş tir.
Bu nun la bir lik te fark lı/öz gün ara yış la rı onu ki mi za man mar ji nal ko num -
la ra it miş ol sa bi le, Türk si ne ma sı na kla sik ya pıt lar ba ğış la ma sı nın da yo -
lu nu aç mış tır. Baş ka bir de yiş le, bel ki de Me tin Erk san’ın pek sev me ye ce ği
Ba tı lı bir de yiş le “Me tin Erk san Türk Si ne ma sı’nın un der gro un du”6 ol muş tur.
Ar dın dan ge len bir çok is mi de de rin den et ki le miş tir. Bu de rin lik bel ki de
Türk si ne ma sı nın Ba tı lı bir sa nat an la yı şı nın, otan tik yer li li ği be nim se miş
kül tür-sa nat dün ya sı nın7 da yat tık la rı nın dı şı na çı ka bil me ce sa re tin den
kay nak lan mak ta dır. Bir dö nem hiç il gi gör me miş ede bi yat eser le ri nin, si ne -
ma film le ri nin, mü zik le ri nin gü nü müz de ve ya fark lı dö nem ler de kült ola -
rak de ğer len di ril me si bu na iyi bir ör nek tir. Bu ne den le Me tin Erk san ki mi
za man Türk si ne ma sı nın lo ko mo ti fi, ki mi za man mü zik en düs tri si ne baş -
kal dır mış bir un der gro und mü zis ye ni, ki mi za man ce sa ret ör ne ği, ki mi za -
man da tut ku su ve sap lan tı sı ol muş tur. Bel ki de Me tin Erk san ol ma sı bun -
la rın hep si ne yet miş tir.
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6 “Un der gro und” te ri mi Türk çe de ge nel lik le Ang lo-Sak son mü zik dün ya sın da ki kar şı lı ğı ola -
rak, ye ral tı mü zi ği an la mın da kul la nıl mak ta dır. Bu ya zı da ise te rim “ti ca ri kay gı lar dan uzak,
ken di ne has üs lup ba rın dı ran” an la mın da kul la nıl mış tır.

7 Tür ki ye’de ki kül tür-sa nat dün ya sıy la iliş kin Me tin Erk san’ın 2007’de çı kan “Sev mek Za ma -
nı” DVD’sin de yer alan ge niş rö por ta jın da önem li tes pit ler var dır. Erk san, “Sev mek Za ma -
nı”na kül tür-sa nat dün ya sı nın ve Türk en te li jen si ya sı nın il gi duy ma ma sı nın ne den le ri hak -
kın da da bir ta kım ipuç la rı ve ri yor.


