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Sevmek Zamanı kendine has özellikleriyle döneminin diğer filmlerinden ayrılan ve Türk Sineması’nın 
kült filmleri arasında kabul edilen bir filmdir. Film, döneminin benzer aşk temalı filmlerinden hem olay 
örgüsü, hem karakter tasarımı, hem de sinematografik anlatım bağlamında ayrılmaktadır. Filmde iki 
farklı sınıfa mensup gencin aşk öyküsü anlatılmakla birlikte genel olarak aşkın kavramsal olarak 
tartışıldığı anlaşılmaktadır. Yine dönemindeki benzerleri gibi bir aşk üçgeni söz konusu olsa da 
karakterlerin tasarımındaki derinlik dikkat çekmektedir. Ancak filmin diğerlerinden ayrıldığı asıl unsur 
Erksan’ın sinematografik tercihleridir. Siyah beyaz filmdeki ışık kullanımı, durağan görüntüler, sabit ve 
kaydırmalı çekimlerin yanı sıra yoğun bir müzik kullanımı söz konusudur. Bir aşk hikâyesinden çok bir 
ayrılık hikâyesi olarak melankolik bir tasarıma sahip olan filmde aşkın duygusal yönü dışında düşünsel 
boyutu ve doğanın dinginliğine sığınan insanın yalnızlığı öne çıkmaktadır. 

 
Film, 1965 yapımı olmasına karşın gösterime girememiş, ancak 1966’da gösterim olanağı bulmuştur. 
Aynı dönemdeki filmlerle karşılaştırıldığında oldukça sıra dışı tarzıyla bugüne kadar söylenegelen bir 
efsane yaratmıştır. Erksan’ın Türk Sineması kapsamında olmadığını belirttiği film, daha sonra 
televizyonda gösterilmiş ve 2007 yılında da DVD’si çıkmıştır. Böylece daha geniş bir izleyici kitlesiyle 
yıllar sonra buluşma imkânı yakalamıştır. 

 
SİNEMASAL ANLATIM 

 
Sevmek Zamanı, Erksan’ın sinematografik anlatısının özelliklerinin en belirgin gözlendiği filmlerinden 
biridir. Film bir yanıyla fakir delikanlıyla zengin genç kız arasındaki sıradan bir aşk öyküsü gibi 
görünmekle birlikte bu olay örgüsü çerçevesinde üretilen aynı dönemin melodramlarından açık biçimde 
ayrılmaktadır. Siyah beyaz filmde, genel olarak filmin duygusunu da yansıtacak biçimde karamsar bir 
hava hâkimdir. Filmin önemli bir kısmında yağmurlu, rüzgârlı, kasvetli bir sonbahar havası söz 
konusudur. Filmde keskin bir kontrast dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak yoğun gölgeler 
bulunmaktadır. Filmde gösterilmesi tercih edilmeyenler, gölgeler ve silüetler biçiminde ifade edilmiştir. 
Filmdeki en yaratıcı görsel tercihlerden biri de Meral ve Başar’ın düğünündeki dans eden kalabalık insan 
grubunun sadece büyük gölgeler biçiminde görselleştirilmesidir. Diğer insanlar bir yandan 
önemsizleştirilmekle birlikte büyük gölgelerinin yine de karakterlerin üzerine düştüğü görünmektedir. 
Film, kamera ve çekim teknikleri bakımından incelendiğinde Erksan’ın genel tercihi olan sabit kamerayla 
çekilen uzun görüntülerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Karakterlerin duygularını vurgulamak 
açısından yüzlerine yapılan yakın çekimler sıklıkla kullanılmıştır. Bu çekimler özellikle gözlere 
odaklanan yakın çekimler düşünüldüğünde dönemin diğer filmleriyle benzerlik göstermektedir. Erksan 
bu filminde de kaydırma hareketine sık sık başvurmaktadır. Kamera kesme yapmaksızın bir noktadan 
başka bir noktaya kadar kaydırma yaparken, izleyicinin mekân ve karakter arasındaki ilişkiyi kurmasına, 
karakterin duygu ve düşüncesi dünyasına girmesine fırsat tanır. Karakterler özellikle deniz veya göl 
kenarındayken uzun uzun suya bakarlar. Bu noktada deniz dalgalı, göl ise dingin olarak resmedilmiştir. 
Ayrıca filmde yoğun yağış altındaki yağmurlu sahneler önemli bir yer kaplamaktadır. Bu noktada filmin 
başında şemsiyesine sığınan Meral’in karşısında Halil’in yağmurda ıslanmasıyla bir karşıtlık elde 
edilmiştir. Bu karşıtlık, çiftin birlikte olduğu sahnelerde ikisinin de yağmurda şemsiyesiz gösterilmesiyle 
çözülmektedir. Filmde doğal çerçeve kullanımı da dikkat çeken bir diğer tercihtir. Hem Halil hem de 
Meral doğal çerçeveler olan pencere ve kapı çerçevelerinin yanı sıra kimi zaman çeşitli sütunların ve 
ağaçların ya da direklerin arasında konumlanmakta, duygusal kısıtlanmışlıkları bu yolla 
görselleştirilmektedir. Ayrıca karakterlerin iç dünyaları da onların bulundukları mekânın dışarısından 
çekilmesiyle ifade edilmektedir. Halil’in tek başına çıktığı tekne gezisi de yine bu anlamda düşünülebilir. 
Film, işitsel unsurlar bağlamında değerlendirildiğinde döneminin filmleriyle benzerlikler görülmektedir. 
Filmde kullanılan müziklerin çoğu, dönemin diğer Türk filmlerinde de sık rastlanan Türk Sanat Müziği 
eserleridir. Müzik tercihleriyle ilgili dikkat çeken unsur seçilen şarkıların karakterler arasındaki sınıf ve 
kültür farkını açıkça vurgulamasıdır. Zira Halil ve Mustafa Usta’nın bulunduğu sahnelerde Türk Sanat 



Müziği tercih edilirken, Meral için klasik müzik eserleri, Başar’ın bulunduğu sahnelerde ise dönemin 
popüler müzikleri kullanılmıştır. Bunlar arasında özellikle Mustafa Usta’nın çaldığı ud dikkat 
çekmektedir. Ses efektleri ise filmde önemli bir yer kaplamaktadır. Yağmurlu sahneler filmde yoğun 
olarak kullanıldığından yağmur sesi özellikle öne çıkarken, dalga sesleri ve diğer doğal sesler de sıklıkla 
kullanılmıştır. Silah sesleri ve araba fren sesleri de diğer ses efektleri olarak dikkat çekmektedir.  

 
KİŞİLER 
 
Halil: 20’li yaşlarda, bekâr, fakir, romantik, yalnız, karamsar. Boya ustası. Meral’in önce tablosuna, sonra da 
kendisine âşık olur. 
Meral: 20’li yaşlarda, bekâr, zengin, melankolik. Halil’in tablosuna âşık olmasından etkilenir. Onu, tablosu 
yerine kendisini sevmeye ikna etmeye çalışır.   
Başar: 20’li yaşlarda. Bekâr, zengin, şımarık. Meral’e âşıktır. Ancak aşkı karşılıksızdır.  
Mustafa Usta: 50’li yaşlarda, boya ustası. Halil’le birlikte çalışıp aynı evde yaşamaktadırlar. Halil’i, Meral’le 
aşk yaşaması için cesaretlendirir.  
 
ÖYKÜ 

Halil, bir boya ustası olarak çalıştığı evde bulunan evin sahibinin kızı olan Meral’in tablosuna âşıktır. 
Olaylar, Meral’in bir gün adadaki eve gelmesi ve Halil’i tablosuna bakarken görmesiyle başlar. Halil’in 
bu platonik aşkından çok etkilenen Meral, Halil’e ilgi duyar. Ancak Halil, Meral’in ilgisine kayıtsız kalır. 
Meral duygularını Halil’e açsa da Halil, gerçek olan Meral yerine tablosunu tercih eder. Hatta Meral’e 
değil, tablosuna âşık olduğunda ısrar eder. Meral’in İstanbul’a dönmesiyle herkes kendi dünyasına 
çekilir. Bu sırada Meral’e karşı karşılıksız bir aşk besleyen arkadaşı Başar, Meral’i teselli etmeye 
çalışmaktadır. Halil, Mustafa Ustası’yla birlikte göl kıyısında başka bir eve gider. Meral’in tablosunu da 
beraberinde getirmiştir. Mustafa Usta’nın da teşvikiyle Meral’le konuşmaya karar verir ve İstanbul’a 
gider. Meral’i İstanbul’da bir atış poligonunda bulur. Bu sırada Başar’ın arkadaşları Halil’i döverler. Meral 
Başar’ın arabasıyla giderken, yolda iner ve yürümeyi tercih eder. Arkadan gelen Halil de onu görür, o 
da araçtan iner ve el ele tutuşurlar. Meral’le Halil aşklarını yaşamaya karar vermişlerdir. Bir süre sonra 
da evlenmeye karar verirler. Halil, Meral’in babası olan zengin fabrikatörle konuşmaya gider. Görünürde 
bu aşka saygı duyan baba, ikisi arasındaki sınıf farklılığını vurgular. Konuşmanın ardından Halil, Meral’le 
olan aşkının geleceği olmadığına inanır ve Meral’le yollarını ayırır. Halil, göl kıyısındaki eve ve Meral’in 
tablosuna dönerken Başar, Meral’i evlenmeye ikna eder. Evlilik haberini gazeteden öğrenen Halil, 
İstanbul’a gelir ve gelinlik giyen bir cansız manken satın alır. Halil, gelinlikli mankeni ve Meral’in 
tablosunu tekneye koyar, gölde kürek çeker. Meral de gelinliğiyle göl kenarına gelir. Meral’i fark eden 
Halil, onu da tekneye alır. Meral önce tabloyu sonra da gelinlikli mankeni suya atar, Halil’le sarılırlar. Bu 
sırada kıyıya gelen Başar onları görür ve ateş eder.  
 

OLAY ÖRGÜSÜ 
 
Tabloya Âşık Olan Adam.    Film, yağmurlu bir günde bir restoranda konuşan iki kişinin dışardan 
görüntüsüyle başlamaktadır. İskele görüntüsünden kaydırmayla restorana geçilirken, konuşmaları 
duyulmayan iki kişi (Halil ve Mustafa) ekrana gelmektedir. Halil restorandan çıkar. Kameranın sabit 
çekimiyle Halil, yağmurda ıslanarak yürür ve bir konağa gelir. Evin çitinden atlayarak içeri girer. 
Anahtarıyla kapıyı açar ve iyi bildiği anlaşılan evde üst kata çıkar. Odaya girdiğinde duvarda asılı genç 
bir kadına ait tablo dikkat çekmektedir. Uzaktan Halil’in yüzüne yaklaşan ve orada sabitlenen kamera, 
onu hayranlıkla tabloya bakarken görüntülemektedir. Görüntüler tablo ile Halil’in yüzü arasında gidip 
gelirken, kamera tablodaki kadın yüzüne gittikçe daha yaklaşır. Sonunda sadece gözlere odaklanan 
bir yakım çekimin ardından Halil, plağı çalıştırır, bir sigara yakar ve tablonun karşısındaki koltuğa 
oturarak izlemeye başlar.  

 
İlk Karşılaşma.    Tablodaki genç kız (Meral) ise bu sırada yanında iki arkadaşıyla birlikte konağa gelir. 
Yağmurdan ellerindeki şemsiyelerle korunmaya çalışan üç genç kız, hafta sonunu Meral’in adadaki 
konağında geçirmeyi planlamışlardır. Evde müzik sesini duyan kızlar, yabancı birinin olduğu anlarlar. 
Meral yukarı çıkar ve terastan Halil’in bulunduğu odaya dışardan bakar. Yağmurun süzüldüğü bir 
pencerenin arkasından duvardaki tablosunu seyreden Halil’i görür. İçeri girer ve sessizce yaklaşıp 
Halil’in omzuna dokunur. Meral durumdan etkilenmiş, Halil ise utanmıştır. Meral’in sorusu üzerine 
boyacı olduğunu, geçen yıl evin iç süslemelerini yapmak üzere geldiğini, bir yıldır da bu eve gelip 
gittiğini anlatır.  

 



Ayrı Dünyalar.    Halil ve Mustafa Usta başka bir konakta boya yapmaktadırlar. Ustanın, Meral’in 
tablosunun aslını görüp görmediği sorusu üzerine Halil, Meral’in resminden kat kat güzel olduğunu 
söyler. Bu sırada Meral kendi evinde uzanmaktadır, elinde ‘Sevişme Yolu’ adlı bir kitap vardır. Halil ise 
şömine başında Mustafa Usta’nın çaldığı ud eşliğinde Meral’i hayal etmektedir. İkisinin dünyasının ve 
aşkı algılayışlarının birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Yüzleşme.    Arkadaşlarıyla ormanda yürüyüşe çıkan Meral, onlardan ayrılarak Halil’in boyamakta 
olduğu eve gelir. Burada Mustafa Usta ile karşılaşır ve Halil’in tablosuna âşık olduğunu öğrenir. 
İnanamadığı bu aşkı, masallardaki bir aşk hikâyesine benzetir. Halil gelir ancak seraya geçer, Meral 
onu izler. Halil resme âşık olduğunu, bu resmin kendi dünyasına ait olduğunu, Meral’in resimle arasına 
girmesini istemediğini söyler. Bu duruma anlam vermeyen Meral, evdeki tabloyu alır, Halil’e getirir. 
Ertesi gün yine Halil’i kendi tablosuna bakarken bulur. Konuşmak üzere denize bakan yüksek bir 
tepeye giderler. Buradaki diyalogda Halil tabloya olan aşkını ve gerçek aşktan korkusunu dile 
getirirken, Meral ona olan aşkını ilan eder. 

 
Mektup.    Kızlar adadan ayrılırlar. Bu arada Mustafa’yla konuşan Halil, aşkın sadece kendisine ait 
olduğunu, bunu paylaşamayacağını söyler. Bunu bencilce bulan Mustafa, Halil’i Meral’den özür 
dilemesi konusunda ikna eder. Meral’le konuşmak üzere konağa giden Halil, boş evde sadece bir aşk 
mektubu bulur.  

 
Uzaktan Sevmek.    Meral İstanbul’daki evinde, Halil ise adada çalıştığı evdedir. Her ikisi de aşk acısı 
çekmektedir. Farklı yerlerden denize bakarlar, her ikisi de doğal çerçeveler içinde gösterilmektedir. 
Meral, evinin terasında Başar’la birliktedir, ona Halil’e olan aşkını anlatır. Arka plandaki İstanbul 
manzarası eşliğinde Başar onu bu aşkın imkânsızlığı konusunda ikna etmeye çalışır. Bu sırada Halil 
ve Mustafa Usta ise adadan ayrılıp, göl kenarında yeni bir eve gelirler. Halil, Meral’in tablosunu da 
yanında getirmiştir.  

 
Karar.    Halil, Mustafa Usta’nın da baskısıyla konuşmak üzere Meral’in evine gider. Meral ise bu sırada 
Başar ve diğer arkadaşlarıyla birlikte atış poligonuna gitmiştir. Bunu öğrenen Halil de atış poligonuna 
gider. Ancak Meral’i bu ortamda gören Halil, vazgeçer. Tam ayrılacağı sırada Başar’ın arkadaşları 
Halil’i yakalar ve döverler. Başar ise Meral’i tutmaktadır. Bu şiddet sahnelerinde yönetmen kişileri ve 
suya düşen gölgeleri ve silüetleriyle gösterir. Dönüş yolunda Meral, Başar’ın arabasında, Halil ise bir 
minibüstedir. Meral, Başar’ı zorla durdurarak arabadan iner ve karlı yolda çıplak ayak yürümeye 
başlar. Minibüsten onu gören Halil de iner. Sarılırlar, sonra da el ele tutuşarak yürürler. 

 
Birleşen Yollar.    Meral ve Halil artık birliktedir. Birlikte sahile inerler, el ele denizi izlerler. Gölde 
tekneyle gezerler. Meral, Halil’i babasıyla konuşması ise cesaretlendirir, artık ayrılmak istememektedir.  

 
Babanın Sözü.    Meral’in fabrikatör babasıyla görüşmeye giden Halil, olumlu bir tavırla karşılaşır. 
Baba, fabrika içinde yürürlerken kızının kararına saygı duyduğunu, onun mutluluğunu istediğini söyler. 
Sonrasında konuşması yön değiştirir. Kızının nazlı büyüdüğünü, şu an bu durumun romantik olduğunu 
ancak ilerleyen zamanlarda maddi durumun onları etkileyeceğini anlatır.  

 
Ayrılık ve Aşk Acısı.     Meral ve Halil, yağmur altında el ele yürümektedirler. Bir köprünün altına 
sığınırlar. Halil, her ne kadar babanın sözlerinden etkilenmediğini söylese de ayrılık kararını açıklar. 
Meral’i köprünün altında bırakarak gider. Halil ve Meral birbirlerinden ayrı, İstanbul’un çeşitli tarihi 
mekânları arka planda olacak biçimde düşünceli dolaşırlar. 
 
Gelinlik.    Başar, göl kıyısında dolaşmakta olan Halil’in yanına gelir ve onu aşağılayarak bir daha 
Meral’e yaklaşmaması konusunda uyarır.  Aralarında çıkan kavgada yenik düşen Başar, dönüp gider. 
Başar’ın Meral’e sarıldığı sahnenin ardından Mustafa Usta, Meral’le Başar’ın evlilik haberini gazeteden 
Halil’e okur. Halil çaresizdir. Rıhtımda dalgalara bakar, sokaklarda yalnız yürür. Dalgalı deniz 
karşısında düşünen Halil, ani bir kararla gidip gelinlik giymiş bir cansız manken satın alır. Onu sırtlayıp 
göl kenarındaki eve götürür. Gelinlik giymiş cansız mankenle Meral’in tablosu yan yanadır ancak Halil 
onlara bakmamaktadır. Meral ise gelinliğiyle görünür. Eğlenceli müziğe ve sadece büyük gölgelerinden 
dans ettikleri gösterilen kalabalığa karşın hüzünlüdür. Başar ise onun çevresinde çaresizce 
dolanmaktadır.  

 
Göle Bırakılan Suretler.    Halil teknesine gelinlikli cansız mankeni ve Meral’in tablosunu alarak kürek 
çekmektedir. Bu sırada yaklaşan bir arabadan Meral iner, halen gelinliklidir. Uzaktan Halil’e bakarken, 



Halil onu fark eder. Kıyıya yanaşıp, Meral’i tekneye alır. Gerçek gelin ve sureti aynı karededir. Meral 
önce tabloyu sonra da gelinlikli mankeni suya atar. Artık suretlere gerek kalmamıştır. Halil’le Meral 
sarılırlar. Bu sırada yaklaşan başka bir arabada Başar gelir. Onları sarılırken görür. Meral ve Halil 
teknede uzanırlarken, Başar tüfeğini çıkarır. Önce tereddüt etse de üç el ateş eder. Sesleri duyan 
Mustafa Usta kıyıya koşar ve orada yığılır. Ağaçlar arasından göldeki tekne uzaktan görünürken, 
hüzünlü bir müzik duyulmaktadır. 
 
TEMALAR 
 

Aşk.    Filmin ana teması aşktır. Ancak bu aşk romantik bir aşktan ziyade hüzünlü bir aşktır. Filmde 
farklı sınıflardan gelen iki gencin aşk hikâyesi odak alınmakla birlikte, gerek bu karakterler üzerinden 
gerekse karşılıksız aşk yaşayan Başar karakteri üzerinden aşkın hüzünlü tarafı anlatılmaktadır. Buna 
karşın filmde özellikle aynı dönemdeki Türk filmlerinde karşılaşılan melodram kalıplarına 
rastlanmamaktadır. Zira filmin dramatik yapısı da kadının kendini feda ettiği bir melodram yapısında 
değildir. Filmde birbirlerine âşık olan çiftin birlikte geçirdikleri sınırlı zamanda bile hüzün ağır basmakta, 
filmdeki mekân seçimleri ve görsel tarz bu hüznü desteklemektedir. Öte yandan filmin büyük kısmında 
her üç karakter aşk acısı yaşarken gösterilir. Hatta filmin sonundaki kavuşma sahnesi bile ölümle 
noktalanmaktadır. Filmin aşk temasıyla ilgili ortaya attığı önemli bir tartışma konusu ise edebiyatta da 
rastlanan surete duyulan aşktır. Halil, gerçek bir kadındansa onun tablosundaki görüntüsüne âşık 
olduğunu sık sık dile getirir. Meral ise Halil’in tablosuna âşık olduğunu öğrenene kadar aşka inanmayan 
biridir. Meral’le Halil’in konuşmaları aşkın ne olduğuna ve nasıl yaşanacağına dair görüşlerini 
içermektedir. Ancak filmin sonunda gelinen nokta, surete olan aşkın iki insan arasındaki aşkın yerine 
geçemeyeceğidir.    

 

Sınıfsal Çatışma.    Filmde aşk teması paralelinde verilmekle birlikte sınıfsal çatışma da belirleyici bir 
temadır. Zira sınıflar arasındaki fark, aşkın yaşanmasındaki en büyük engel olarak sunulmaktadır. En 
başta ana karakter Halil, bu sınıfsal fark nedeniyle üst sınıftan bir kadına âşık olma olasılığını bile 
düşünemez. Meral aşkına karşılık verse de uzun süre buna cesaret edemez. Aşklarını yaşamaya karar 
verdikten sonra ise Meral’in babasının tavrı, Halil’i başlangıç noktasına geri döndürür. Birbirlerini 
sevseler de aralarındaki sınıf farkının bir gün ortaya çıkacağı düşüncesi Halil’in Meral’den ayrılmasına 
neden olur. İki ana karakter arasında sınıf farkını açıkça ortaya koyan iki kişi vardır ve bunların ikisi de 
üst sınıfa mensup kişilerdir. Başar, Meral’in Halil’e âşık olmasına bile anlam veremezken, aralarındaki 
sınıf farkını vurgular. Meral’in babası ise sınıf farkını önemsemez görünmekle birlikte, sorumluluğu 
Meral’e atar. Onun zenginliğe alışkın olduğunu söyleyerek Halil’i, bu aşkın geleceği olmayacağını 
inandırır.    

 

Doğu-Batı.    Filmdeki temel çatışmalardan bir diğeri ise doğu ve batı arasındaki fark üzerinden 
kurulmuştur. Halil, içine kapanık, sade, gizemli, hırsları olmayan ve platonik aşkı simgeleyen bir biçimde 
doğulu; Meral ise bir batılı olarak zengin ve şımarık olmasının yanı sıra ev/araba/plakçalar gibi lüks 
nesnelerle ilişkili gösterilmektedir. Diğer batılı karakterler olarak sunulan Başar ve Meral’in babası da 
zengin olmalarının yanı sıra yozlaşmış ve ikiyüzlü kişiler olarak olumsuzlanmaktadır. Doğulu karakter 
olan Mustafa Usta ise dürüstlüğü ve samimiyetiyle ön plana çıkmaktadır. Film içinde doğu-batı karşıtlığı 
görsel olarak mekânlar üzerinden, işitsel olarak ise kullanılan müzik tercihleriyle ortaya konmaktadır. 
Halil, İstanbul’un doğal ve tarihi mekânlarında gösterilirken, Meral boğaz manzaralı evindedir. Meral’in 
mekân değişimi, bir anlamda gizemli bir doğulu olan Halil’in dünyasına girmesiyle gerçekleşir. Halil’in 
bulunduğu sahnelerde klasik Türk müziği ve özellikle ud kullanılırken, batılı karakterlerin bulunduğu 
sahnelerde klasik müzik ve yabancı pop müzik tercih edilmiştir.  

  
Doğa-Şehir.    Çekim mekânları arasındaki doğa ve şehir ayrımı da net biçimde görünmektedir. Göl 
ve orman sahnelerindeki görsel dinginlik karakterlerin duygu durumlarına paralellik gösterirken, dalgalı 
deniz ve yağmurlu sokaklar yaşanan duygu ve düşünce değişimlerine eşlik etmektedir. İstanbul’un 
şehir karmaşası ise hem görsel hem işitsel tercihlerle ifade edilmiştir. Ana karakterler arasındaki fark 
da yine doğa-şehir karşıtlığı üzerinden okunabilir. Şemsiye kullanmadan yağmurda ıslanarak yürüyen, 
dalgalı bir deniz ya da sakin bir göl manzarasını tercih eden Halil karşısında Meral, genellikle ev içinde 
görüntülenmektedir. Meral, Halil’in hayatına girmesiyle birlikte doğaya yaklaşır. Çıplak ayakla yürür, 
yağmurda ıslanır. Ondan uzaklaştığında yine kapalı mekânlara döner.    
 
Yalnızlık.   Karakterlerin yalnızlığı ise film boyunca tekrarlanan bir başka tema olarak dikkat 
çekmektedir. Filmdeki az sayıdaki karakterin hepsinde bu yalnızlık görünmektedir. Başta ailesi ve 



Mustafa Usta dışında bir arkadaşı gösterilmeyen Halil olmak üzere, ailesi ve arkadaşları olmasına 
karşın hep yalnız olan Meral, arkadaşlarının filmde Halil’i dövmekten başka hiçbir işlevi olmayan Başar 
ve hatta Mustafa Usta hep yalnız karakterlerdir. Halil, zaten içine kapanık, kendi dünyasında yaşayan 
bir karakterdir. Aşkını bile önce paylaşmaktan sonra da kaybetmekten korkar ve kendi başına yaşamayı 
tercih eder.  
 
KARAKTER ÇÖZÜMLEMESİ 
 

Halil:    Mustafa Usta’yla birlikte evlerin süsleme boyalarını yapan bir gençtir. Filmde herhangi bir 
akrabasından söz edilmemektedir. Hayattan bir beklentisi de yok gibidir. Aşkı bile gerçek bir kadın yerine 
onun tablosu üzerinden yaşamaktadır.   

 
Boyacı.    Halil, evlerin iç kısımlarındaki süsleme boyamalarını yaparak geçimini sağlayan kendi halinde 
bir karakterdir. Filmde her ne kadar görsel olarak fakir görünmese de Meral ile aralarındaki sınıf farklılığı, 
bulundukları mekânlar, dinledikleri müzikler, gün içinde yaptıkları etkinlikler gibi durumlar aracılığıyla 
verilmektedir. Ayrıca Halil, Meral’in aşkını reddettiği rüzgârlı tepedeki sahnede bu farkı, Meral yerine 
tablosunu tercih etmesindeki gerekçelerden biri olarak gösterir. Tablo karşısında fakirliğinden 
utanmayacağını ifade eder. Meral bu sınıf farkını önemsemez, ancak Başar da Meral’i vazgeçirmek için 
bunu gündeme getirir. Sınıfsal farkı en açık ortaya koyan ise Meral’in babası olacaktır. Halil, evlenme 
onayı için Meral’in babasıyla görüşmeye gittiğinde, baba aşklarına saygı duyduğunu söyler. Yine de 
kızının bazı istekleri olacağının altını çizerek bu farkı dile getirir. Bu konuşma sonucu aşklarının 
imkânsızlığına inanan Halil Meral’den ayrılır.  

 
Yalnız.   Halil’in Mustafa Usta dışında hiçbir akrabası ya da arkadaşı gösterilmemektedir. Halil, içine 
kapanık, duygularını dışarıya açamayan bir karakter olarak tasarlanmıştır. Dertleştiği yegâne kişi, 
kendisinden yaşça büyük ve ustası konumunda olan Mustafa’dır. Zira Mustafa’nın teşvikiyle Meral’le 
birlikte olabileceğine inanır. Halil film boyunca sık sık yalnız dolaşır, sahile ya da rıhtıma gider. Göl 
kenarında gezinir. Tek başına denizi ya da gölü izler. Halil o kadar yalnızdır ki aşkını bile tek başına 
yaşar.   

 
Karamsar. Halil, hayattan bir beklentisi, gelecekten umudu olmayan biridir. Mustafa Usta ile birlikte 
boyadıkları ev, onların geçici yaşam alanı olur. Âşık olduğu tablodaki kızın gerçek varlığı bile onun için 
bir şey değiştirmez, çünkü gerçek bir aşk yaşama ihtimalini hiç düşünmemiştir. Meral, onun aşkına 
karşılık verse de bu aşkı imkânsız bulur. Gerçek aşkı yaşayıp hayal kırıklığı yaşamaktansa tabloya âşık 
kalmayı tercih eder. Meral’in aşkını kabullenmesinin ardından da ilk zorlukta vazgeçmeyi seçer. Evlilik 
haberini aldığında da Meral’i vazgeçirmek için hiçbir çaba göstermez. Gidip suretlere sığınır. Halil, film 
boyunca aşkı için hiç mücadele etmez, filmin sonunda yine ona gelen Meral olur. 

 
Meral: Zengin bir fabrikatörün kızıdır. Aşkın varlığına bile inanmayan biriyken, tablosuna âşık olan Halil’i 
gördüğünde ondan etkilenir. Bu platonik aşk, onun duygu ve düşünce dünyasını alt üst eder.  

 
Zengin.    Meral, babasının zenginliği sayesinde para sıkıntısı çekmeyen, çalışmak zorunda olmayan, 
arkadaşlarıyla gezip tozan bir genç kızdır. Halil’in tablosuna âşık olduğunu öğrenmesiyle hayatı değişir. 
O zamana kadar istediğini elde etmeye alışmış bu genç kız için Halil’in kendisi yerine tablosunu seçmesi 
oldukça sarsıcı olur. Evi, yaşam tarzı ve zevkleriyle sınıfsal ve kültürel farklılığına karşı Halil, Meral’in 
hayatının amacı haline gelir. Onu ikna etmek için çok çaba gösterir, fedakârlıklar yapar. Sonunda başka 
biriyle evlenmeye razı olsa da düğün günü her şeyi geride bırakıp Halil’e gider, zenginlik yerine aşkı 
seçer.  

 
Melankolik.    Meral, Halil’in tablosuna olan aşkına şahit olana kadar gerçek aşka inanmayan biridir. 
Halil’in aşkı bu konuda düşüncelerini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda Halil’e âşık olur. Ancak 
Halil’in onun yerine tablosunu tercih etmesi Meral için tam bir yıkım olur. Halil’i ikna etmek için mücadele 
eder, yeri gelir Halil’in ayaklarına kapanarak yalvarır. Meral, hayattan zevk almaz hale gelmiştir. Başar’ın 
onu teselli çabaları da yetersiz kalır. Film boyunca Meral’i neredeyse karşılıksız aşk yaşayan biri gibi 
aşk acısı yaşarken izleriz. Sonunda suretleri yerine Halil’e kendini kabul ettirse de bu aşk, sarıldıkları 
anda Başar’ın tetiğe basmasıyla sona erer.  

 
Başar:    Meral’in zengin arkadaşlarından biridir. Meral’e karşı karşılıksız bir aşk beslemektedir. Bu 
nedenle Meral’in Halil’e olan ilgisine anlam veremez. Hele ona âşık olmasını kesinlikle kabullenemez. 
Meral’i vazgeçirmek için çabalar. Zor zamanlarında Meral’e destek olur.   



  
Şımarık.    Başar istediğini elde etmeye alışmış zengin ve şımarık bir gençtir. Film içinde ne iş yaptığı 
belli olmamasına karşın rahat para harcayan biri olarak gösterilmektedir. Meral’e olan aşkına karşılık 
alamamasına karşın ondan vazgeçmez. Halil’le Meral’in aşkına engel olmak için şiddet kullanmaktan 
çekinmez. Atış poligonunda arkadaşlarına Halil’i dövdürür. Ancak Halil’le teke tek kaldıklarında Halil’e 
karşı koyamaz. Bu kez dayak yiyen arkadaşlarından ve paradan destek alamayan Başar olur.  

 
Umutsuz.    Başar, adadan dönen Meral’in başka birine âşık olmasına şaşırır, ama ondan bir türlü 
vazgeçemez. Önceleri bu aşka anlam veremez ve Meral’i vazgeçirmeye çalışır. Meral’i ikna edemese 
de onu umutsuzca sevmeye devam eder. Sonrasında ise bir araya gelmelerini engellemek için Halil’e 
şiddet uygulamaktan çekinmez. Halil ile Meral arasındaki sınıf farkının bu aşkı imkânsız kılacağından 
emindir. Halil ve Meral’in ayrılığını fırsat bilerek kendisini sevmediğini bile bile, Meral’i evlenmeye ikna 
eder. Ancak Meral düğün günü Başar’ı yalnız bırakarak Halil’e kaçar. Onları göldeki teknede birlikte 
gören Başar, kendisiyle mücadele etse de sonunda tüfeğini onlara nişan alarak ateşler.   

 

 
Halil, Meral’in tablosuna âşık olmuştur. 

 

  
Halil, Meral’e değil, resmine âşık olduğunu söyler.   

 

  
Başar, Meral’i Halil’den vazgeçirmeye çalışır. 

 



   
Halil, Meral’in tablosunu taşırken, pencere doğal çerçeve olarak kullanılmıştır. 

 

   
Halil ve Meral birlikte olmaya karar verirler.  

 

   
Halil, Meral’le aşklarının geleceği olmadığını düşünerek ondan ayrılır.  

 

 
Meral ve Başar’ın düğününde ikisi dışındaki herkes sadece gölgeleriyle gösterilmiştir. 



 

  
Meral, Halil’in teknesine binince tablosunu göle bırakır, artık bir surete ihtiyaç kalmamıştır.  

 

  
Başar, teknede birbirine sarılan Halil ve Meral’i görür. 

 


