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SÖYLEŞİ - KAPAK

Annesiz büyüyen iki çocuğun hikâyesini anlattığı Kız Kardeşim Mom-
mo (2009) filmiyle dikkatleri üzerine çeken Atalay Taşdiken, ikinci 
filmi Meryem’de de ilk filmindekine benzer bir atmosfer kuruyor. 

Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan saf ve masum bir genç kızın 
hikâyesine odaklanan Meryem’de, yönetmen anlattığı hikâye kadar onun 
çağrıştırdığı anlamlarla da filmini zenginleştiriyor. 

Atalay Taşdiken:
“Okumasını  Bilirsen 
Taşra Büyük 
Zenginlik”

BARIŞ SAYDAM - CELİL CİVAN

f Mommo’dan	sonra	bir	kez	daha	
cebinizdeki	bir	hikâyeyle	devam	edi-
yorsunuz.	Meryem’in	hikâyesini	ilk	ne	
zaman	öğrendiniz?	

Gerçek Meryem’in hikâyesi Mommo’nun 
hikâyesinden on yıl sonrasını ilgilendiren 
bir hikâye, benim gençlik yıllarımın hikâyesi. 
Tabii ki Meryem’in hikâyesini bir kasabada 
çok yakinen, içine girerek bilme şansım çok 
zor, fakat bu hikâyedeki bütün detaylara 
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vakıf olabilme şansı biraz da kendi evimiz-
den kaynaklandı. Annemin ve ablamın çok 
yakın ilişkide oldukları bir insandı ve onun 
hikâyesi ile ilgili her şeyin bizim evde bir 
karşılığı, bir yansıması mutlaka oluyordu. 
Sonrasında bunu film yapmaya karar ver-
diğim zaman da annemle ve ablamla tekrar 
oturdum, konuştum. Baktım ki o günlerin 
hatırası hâlâ bozulmadan saklanmış gibi 
onların hafızalarında duruyor, o zaman bi-
raz daha emin oldum yani bu hikâyelerin 
gerçekten bir karşılığı olabileceğine; çünkü 
zaman zaman hayatımızda, yakınımızda, yö-
remizde yaşanmış hikâyeler bizi o anlığına 
etkiler ama sonrasında ne onun etkisi ne 
ayrıntısı kalır. Unutur gideriz.

Meryem’in hikâyesine gelen süreçte 
Mommo’dan sonra yapılacak film ne olmalı 
meselesi vardı. O aslında zor bir işti; hep 
duyardım yönetmenlerin ilk filminden son-
rası biraz zor olur diye. Biraz da Mommo’nun 
manevi yükü açıkçası fazla oldu, çünkü 
gerçekten insanlar onu çok sevdiler. Başka 
öyküler de vardı ikinci film olarak yapmayı 
düşündüğüm ama hem dili hem hikâyesi hem 
de duygusu ile Meryem ona daha yakındı. 
Mommo’ya akrabalığı olan bir öykü olursa 
ikinci film için daha doğru olur diye düşün-
düm. İlk filmde kahramanımızı köyde yaşayan 
bir kahraman olarak seçmiştim ve onu kasa-
baya göndermiştim, ikinci filmde de kasaba-
da yaşayan kahramanı film konusu yaptık.

SÖYLEŞİ - KAPAK
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f Bu	sefer	de	kahraman	şehre	gidiyor.

Evet, onu şehre gönderip üçüncü filmi de 
bir şehir hikâyesi olarak yapacağız.

f İki	film	arasındaki	akrabalıktan	
bahsettiniz.	İlk	filmdeki	baba	aslında	
burada	da	yine	dede	olarak	karşımı-
za	çıkıyor	ve	şöyle	bir	benzerlik	var:	
Mommo’daki	kız	çocuk	ilerde	nasıl	olur	
diye	bir	soru	sorsak	herhalde	bu	şekil-
de	devam	edebilir	diye	düşünebiliriz.	

Evet, çok doğru. Öykü akrabalığından 
kast ettiğim de aslında biraz oydu, bir ruh 
akrabalığı da var. Biri kasaba biri köy ama 
olabildiğince onları içerden gözlemlemeye 
çalışan bir kentli bakışıyla onların duru-
şunu, onların davranışını perdeye aktarma 
yanlışlığından olabildiğince uzak durmaya 
çalıştım. O anlamda da çok benzer yanları 
var; sahici insanlardır, oradaki kahramanlar 
da Mommo’daki gibi sahicidir.

f Burada	aslında	taşra	meselesini	sor-
mak	istiyoruz.	Genelde	sinemada	şehir-
den	taşraya	gelen	erkek	kahramanların	
hikâyelerini	izleriz	ama	siz	Mommo’da	
taşrada	yaşayan	çocuklarla	taşralı	bir	
ailenin	hikâyesini	anlatıyorsunuz	ve	
hiçbir	şekilde	dışarıya	referans	yapma-

yan	filmler	çekiyorsunuz.	Bu	konuda	
sinema	ve	taşraya	nasıl	bakıyorsunuz?

Taşrayı sinema için olağanüstü bir zen-
ginlik olarak görüyorum ama tabii bu zen-
ginliğin farkına varabilmek, bu zenginliği 
işleyebilmek için de bir defa onun gerçek 
değerini, gerçek karşılığını da iyi biliyor, 
iyi okuyor olmak lazım. Tamamen oryan-
talist bir bakışla taşraya baktığınız zaman 
asla beklediğiniz karşılığı alamazsınız. Ne 
hikâyelerinde alabilirsiniz ne işlemeye 
çalıştığınız kahramanlarda… Ben kendim-
deki en büyük avantajı taşrada büyümüş 
olmakta görüyorum. Bu tek başına ye-
terli bir şey midir, hayır. Taşrada büyüyen 
başka insanlar da olabilir ama tabii bazı 
insanların Allah vergisi bir gözlem yetene-
ği var. Bu sonradan geliştirilebilir bir şey 
değil bence, o karakterleri hep cebimde 
topladım, hep cebimde bir yerlere yazdım 
ve sahici olmalarına da çok özen gösteri-
yorum yazdığım karakterlerin. Bu insanla-
rın evde ailesi ile ilişki biçimi, çarşıda, pa-
zarda dükkânında müşteri ile ilişki biçimi, 
arkadaşlarıyla ilişki biçimi, giyimi kuşamı, 
hayata bakışı, dinle olan ilişkisi, gelenek-
le olan ilişkisi, özellikle bu söylediğim iki 
şey çok hassas, çok ince şeyler içeriyor. 
Bunları gözetmediğimiz zaman büyük ya-
nılgıya düşme şansımız her an var, çünkü 
sinemada bir karakter yaratmak senar-
yonun temel prensiplerini bilen ve hayatı 
iyi okuyan insanların yapabileceği bir şey 
ama o kahramanların çok hassas ilişkilerini 
kollamazsanız maalesef seyircinin gözünde 
o kahramanları bir anda yerle bir edebi-
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Taşrayı sinema için olağanüstü bir zenginlik 
olarak görüyorum; zenginliğin farkına vara-
bilmek, bu zenginliği işleyebilmek için de 
bir defa onun gerçek karşılığını iyi okuyor 
olmak lazım. Oryantalist bir bakışla taşraya 
baktığınız zaman beklediğinizi alamazsınız.
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lirsiniz. O küçük hassas çizgiler sinemada 
çok önemli diye düşünüyorum.

f Belki	de	bu	iki	filmi	önemli	yapan	
unsur	bir	kahramanın	olmaması.

Evet, bir kahraman filmi diyemeyiz ikisi için 
de, sıradan insanların sıradan öyküleri di-
yebiliriz ama bu sıradan insanların sıradan 
öyküleri üzerinde iyi bir focus yaptığımız 
zaman işte bu topraklara ait geleneğin, bu 
topraklara ait din eksenli davranış biçimle-
rinin objektif bir karşılığını görebiliriz.

f Osmanlı’nın	merkeziyetçi	yönetim	
anlayışında	da	Cumhuriyet’in	ilk	yıl-
larından	beri	süregelen	bakışında	da	
taşranın	ötekileştirildiğini	görüyoruz.	
Fakat	filmlerinizde	taşra	travmatik	bir	
mekân	olarak	gözükmüyor,	yani	büyük	
şehir	özlemi	duymuyor	karakterleriniz.	
Oraya	gitmek	bir	hedef	değil,	taşra	bir	
kaçış	ya	da	sığınma	mekânı	değil.	

Kesinlikle doğru bir tespit, çünkü biz taş-
rayı sadece tamamının büyük kente göç 
etmek, büyük kent idealleri üzerine kurdu-
ğumuz zaman taşranın gerçekten içini bo-
şaltmış oluyoruz. Orası kendi kendini var 
eden, kendi dinamiklerini kuran ve kentin 
kültürünü de besleyen bir unsur. Bugünkü 
karşılığı insanlar kendi memleketlerinde 
kendi var oldukları alan içerisinde devam 
edebileceklerse artık onu tercih ediyorlar. 
Ben taşranın kendi içine sıkışmış, bütün 
hayalini oradan kurtulmak üzerine kuran 
bir birim olarak görmüyorum ve bunu 
da asla böyle aktarmıyorum; çünkü orası 
dediğiniz gibi çok uzunca yıllardan gelen 

bir birikimin mirasçılarının bulunduğu ve 
bundan da son derece memnun insanların 
yaşadığı yerler. Başka türlü anlatmak on-
lara da haksızlık olur. Gerçekten de böyle 
bir dertleri yok onların.

f Genelde	taşra	oradan	bir	an	önce	
kurtulma	derdinde	olan	insanlardan	ya	
da	tam	tersi	büyük	şehirde	tutunama-
yıp	taşraya	kaçmaya	çalışan	insanlar-
dan	ibaretmiş	gibi	algı	oluştu	ama	sizin	
hikâyelerinizde	bu	yok.	Kahraman	yok	
dediniz	ama	en	önemlisi	bence	filmin	
bir	diğer	yönü	“kadın	filmi”	olması.	
Taşraya	dönük	o	erkek	egemen	bakışı	
da	yıkan	bir	şey	var	burada.	

Kesinlikle doğru, çünkü bu benim çok 
yakın çevremde, çok benzer insan ilişki-
lerinde, kadın erkek ilişkilerinde gözlem-
lediğim bir şey. Anadolu’daki kadın erkek 
ilişkisi tamamıyla erkek egemen bir yapı 
üzerine kuruludur cümlesinin aslında ger-
çek olmadığını anlatmaya çalıştım; çünkü 
kadın çok önemlidir gerçekten. Özellikle 
çoluğa çocuğa karıştıktan sonra ve dünür 
meselesi girdikten sonra bütün ailedeki 
egemen kadın olur. Gerçeği de böyledir. 
Artık hayatın bir alanından sonra aile ile 
ilgili bütün kararları veren, bütün yönlen-
dirmeleri yapan kadındır. Bunu aslında bir 
mektep gibi de düşünebiliriz çünkü her 
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Sıradan insanların sıradan öykülerinde bu 
topraklara ait geleneğin, din eksenli davra-
nış biçimlerinin objektif bir karşılığını göre-
biliriz.
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kadın kaynanasının mektebinden yeti-
şerek gelir. Bunun iyi karşılığı da olabilir, 
olumsuz karşılıkları da olabilir ama aslın-
da her kadının birinci yetiştiği mektep 
kendi annesidir. Çok genç yaşta evlen-
diklerini, kentteki gibi olmadığını varsa-
yarsak asıl hayattaki mektepleri kaynana 
mektebidir. Dolayısıyla o gelenekte ka-
dınlar çocuk sahibi olup kendisi kaynana 
olmaya başladıktan sonra yetiştiği mek-
tepte öğrendiği her şeyi yeniden hayata 
uygularlar. Çok altını çizmesem de elbette 
izleyen insanların anlayabileceği gibi bi-
zim genellikle hikâyelerimizin kaynağı da 
yönlendiricisi de sebebi de aslında çok 
önemli oranda kadındır.

f Buradan	yerellik	tartışmalarına	da	
girebiliriz	belki.	Uzun	süredir	pek	çok	
alanda	“yerellik”	meselesi	tartışılıyor.	
Sinemamızda	da	yerli,	buraya	ait,	bu-
ranın	sesinden	konuşan	filmlerin	çekil-
mediğinden	bahsediliyor.	Filmlerinizde	
sizin	hümanist	bir	bakışla,	hem	yerel	
hem	de	evrensel	bir	dil	yakalayabildi-
ğinizi	görüyoruz.	Bu	konudaki	hassasi-
yetleriniz	nelerdir?

Bunun üzerine çok uzun uzadıya ko-
nuşabiliriz ama ben film yapmaya karar 
verdiğim zaman kendime şöyle bir söz 
verdim: Annemle babamla oturup izle-

yemeyeceğim bir filmi yapmayacağım 
dedim. Bu aslında benim sinemayla ilgili 
bakışımı özetleyen çok temel bir cümledir. 
Ben yaptığım her filmi oturup annemle 
babamla izleyebilmeliyim. Onların dünya-
sını, onların bakış açılarını küçük görme-
den, artı onların algılarının çok dışında 
marjinal hikâyeler peşinde koşmadan… 
Belki çok basit bir şeyden söz ediyor 
olabilirim ama bunun bir sürü sosyolo-
jik anlatımdan daha etkili gördüğüm için 
böyle bir örnek verdim. Derdim şu; ben 
bir taşra çocuğuyum, orada yetiştim, ora-
da büyüdüm. Böyle bir kültür içerisinde 
yoğruldum ve orayı çok iyi tanıyorum. 
Bu insanların da sinemada anlatılası çok 
güzel hikâyeleri olduğunu biliyorum ve 
kendime de bunu vazife edindim. Yani 
büyük kahramanlık hikâyelerinden, gişede 
insanları provoke edip milyonların izle-
yeceği hikâyelerdense, ben o insanların 
hikâyelerini anlatmayı kendime misyon 
edindim. Bunun şöyle bir karşılığı olduğu-
nu da çok iyi biliyorum. Bugün bu işlerin 
karşılığı gişe olarak ne olursa olsun yıllar 
sonra benim yaşamadığım zamanlarda da 
bu filmin değerini insanlar bilecekler, bu 
filmler her zaman insanları etkileyecek ve 
kalıcı olacak. En temel mesele o. Yani si-
nema filmi yapmayla ilgili bütün gayemiz 
zaten kalıcı işler yapmak, onun ötesinde 
işin sadece ekonomik boyutuyla ilgili ba-
kıyor olursak belki bu sektörden çok daha 
iyi para kazanılabilecek başka şeyler var. 
Temel gayem bizi daha yüceltecek kalıcı 
işler peşinde koşmak.
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Anadolu’daki kadın erkek ilişkisi tamamıy-
la erkek egemen bir yapı üzerine kuruludur 
cümlesinin gerçek olmadığını anlatmaya 
çalıştım.
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f Yeşilçam	döneminde	de	taşradan	
kente	göçü	anlatan	pek	çok	sayıda	
film	yapıldı	ama	dönüp	baktığınız-
da	herhalde	en	akılda	kalanı	Lütfi	Ö.	
Akad’ın	Göç	Üçlemesi’dir.	Kendi	di-
limizi	konuşan,	onu	olduğu	gibi	yan-
sıtan,	dini	motiflerle,	yerel	kimlikle	
karakterlerin	cesur	bakışıyla,	kadının	
öne	çıkışıyla	ve	bunu	entelektüel	bir	
mesele	haline	getirmeden	olağan	bir	
şekilde	anlatan	filmler.	

Tabii Lütfi Akad bizim sinemamızda çok 
ayrı bir yere konulması gereken bir yö-
netmen, bir ideolog aynı zamanda. Biraz 
önce bahsettiğimiz Yeşilçam sinemasının 
Anadolu’ya bakışından, Anadolu insanı-
na bakışından çok farklı bir yeri var Lütfi 
Akad’ın. Söylediğimiz kalıcı olmak mese-
lesinin temeli de budur. Niye taşrayla ve 
taşradan göçle ilgili yapılmış belki binlerce 
örnek vardır ama hiçbiri maalesef bizim 
literatürümüzde çok önemli filmler katego-
risinde yer almamaktadır? Konuşmamızın 
başından itibaren söylemeye çalıştığımız 
mesele odur. Bir dış göz gibi, bir kentli 
bakışıyla bakmadan olabildiğince içeriden 
onları olduğu gibi algılamaya çalışan daha 
realist ve daha objektif bakabilen işler ka-
lıcı işler oluyor zaten.

f İki	filminizde	de	dikkatimizi	çeken	
bir	özellik	var:	Hikâye	anlatmaya	çok	
vakıf	birisiniz	aslında,	daha	önce	bu	
sektörde	çok	fazla	reklam	filmi	çek-
tiniz	ve	çerçevelemeyi	de	bir	hikâye	
anlatmayı	da	çok	iyi	biliyorsunuz	fakat	
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Mommo	hikâye	anlatmaktan	çok	sanki	
Türkiye’deki	sözlü	anlatı	geleneğine	
daha	yakın	bir	film.	Hikâye	anlatmak-
tan	çok	biz	sizin	dinlediğiniz	gibi	o	
hikâyeyi	dinliyoruz,	sanki	gözümüzde	
fragman	fragman	o	hikâye	canlanı-
yor.	Bir	kahramanın	olduğu	anlatıdan	
çok	biz	o	sözlü	geleneğe	bağlı	kala-
rak	o	hikâyeyi	izliyoruz.	Meryem’de	
Mommo’ya	göre	bu	biraz	daha	az,	ama	
yine	de	devam	ediyor	bu.	

Temel farkı şu: Mommo’daki bakış ve 
Mommo’nun dili tamamen bir çocuk ba-
kışıdır. Mommo’nun kamerası Mommo’nun 
anlattığı her şey tamamen bir çocuk bakı-
şından kaynaklanır. Hep onu yapmaya ça-
lıştım. Büyüklerin dünyasına girdiğimizde 
maalesef iş biraz daha farklılaşıyor yani 
sizin söylediğiniz temel fark biraz oradan 
kaynaklanıyor ama Meryem’de de çok 
önemli izleri vardır onun.

f Filmlerinizdeki	karakterler	bir	dön-
güye	girmiş	gibi.	Meryem’in	hikâyesi	
de	biraz	öyle.	Siz	onu	filmin	sonunda	
“kurtarıyorsunuz”,	yoksa	öbür	türlü	
yine	kasabada	yaşamaya	devam	ede-
cek.	Burada	böyle	döngüsel	bir	durum	
yok	mu?

Evet, var. Bir de belki bundan sonraki film-
lerimizde bunu yaparız bilmiyorum ama 
kesin net finalleri sinemada kendi anlatım 
biçimim olarak çok doğru bulmuyorum; 
çünkü eğer hayat devam ediyorsa, yani 
kahramanınız finalde ölmüyorsa ve devam 
ediyorsa, artık onun hayatının devamı 

ile ilgili bir yerde mutlu ya da mutsuz bir 
sonu ben çok uygun görmüyorum. Çünkü 
biz sadece hayatının belli bir bölümü ile 
ilgili kalem oynatıyoruz ve o oynattığımız 
kalem çerçevesinde de oyuncularımızı 
perdeye inandırıcı bir şekilde yansıtmaya 
çalışıyoruz. Ama asıl senaryoyu yazanın fi-
nalini, asıl senaryoyu yazanın devam öykü-
sünü biz çok bilmiyoruz çünkü o kadarına 
da gitmek istemiyorum. Açıkçası onun için 
aslında o kısır döngüyü de biraz filmlerde 
var etmeye çalışıyorum. Murat’ın hikâyesi 
de öyle, çünkü Murat’ın hikâyesinde ger-
çekten benim onu yazan, onu çeken birisi 
olarak ona bir final yazabilmeyi doğru bul-
madım. Öyle bir kahraman var ki elimizde, 
onun finalini yani sadece bilen bilir. Ben 
bilemiyorum. Çok eklektik bir şey yapmayı 
da doğru bulmadım açıkçası.

f Meryem’in	hikâyesine	olan	kendi	
müdahalenizi	nasıl	görüyorsunuz?	

Finaldeki müdahaleyi mi?

f Evet.

İnsani ve iyimser bir müdahale olarak 
görüyorum. O hikâyenin gerçek sonu-
nu da biliyorum, onu da zaten seyirci ile 
paylaştım ama yüreğimden geçen şey 
Meryem’le ilgili işte sizin izlediğiniz şeydi. 
Orada da belki seyircinin kafasına başka 
türlü şeyler gelebilir ama filmin başında 
sonuna kadar işlediğimiz o tertemiz Mer-
yem için ben yönetmeni ve yazanı olarak 
o finalle ilgili Meryem’le ilgili hiçbir olum-
suzluk düşünmedim. 
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f Filmin	anlattığı	meseleler	filmi	“şim-
diki”	zamandan	çok	“geçmişe”	yakın-
laştırsa	da,	filmde	bir	zamansızlık	söz	
konusu.	Aslında	film	geçmişin	de	bu-
günün	de	ve	ucu	açık	bir	son	olmasına	
rağmen	Meryem’in	kaderinin	az	çok	
açık	edilmesiyle	geleceğin	de	anlatımı-
na	dönüşüyor.	Dolayısıyla	karakter	bir	
döngünün	içinde	sıkışıyor.	Orada	bir	
zamansızlık	var	ve	Meryem	sonsuza	ka-
dar	aynı	şeyi	yaşayacakmış	gibi.	

Zamansızlık meselesini çok seviyorum, 
yani Mommo’da zamansız bir filmdi aslına 
bakarsanız. Bu da bir zamansız film. Bunu 
da şöyle bir tercihten dolayı yaptım: İki 
hikâyede belki Anadolu’da yüzlerce yıl-
dır benzerlerinin yaşandığı ve bugün de 
yaşanmaya devam eden hikâyeler. Yani 
Meryem’in çok benzer öyküleri hâlâ bu-
gün de var.

f Filmi	trajik	yapan	unsur	da	o	aslında.	

Evet, dolayısıyla bunu geçmişte bir yıla 
hapsedip o yılın hikâyesi olarak anlatmayı 
uygun bulmadım. İkisindeki zamanla ilgili 
temel tercih nedenimin de aslında insan-
larda bıraktığı -gelecekte de sözünüz çok 
doğru- gelecekte de aynı etkileri bıraka-
cak, gelecekte de yaşanabileceğini anlat-
maya çalıştığımız bir bakış açısı ikisinin de 
zamansız olma meselesi.

f Filmin	önemli	meselelerinden	biri	de	
aşk.	Biraz	da	bundan	bahsedelim	ister-
seniz.	Divan	edebiyatından	mesnevile-
re,	türkülere,	sözlü	gelenekle	aktarılan	
hikâyelere	kadar	pek	çok	alanda	aşkın	

farklı	anlamlarını	haiz	bir	toplumuz.	Bu	
anlamda,	filmdeki	Sevmek	Zamanı	ve	
Hz.	Mevlana	göndermesini,	Neşet	Ertaş	
türkülerini	de	göz	önüne	getirdiğimiz-
de,	meseleyi	biraz	daha	öteye	taşımaya	
çalıştığınızı	düşünüyoruz.	Bu	konuda	
ne	diyebilirsiniz?

Evet, bunu bence çok fazla anlatmanın 
yani filmde yapmaya çalıştığımız şeyi 
çok fazla anlatmaya çalışmanın yapmaya 
çalıştığımız şeyi biraz hafifleteceğini dü-
şünüyorum ama izleyen insanlar mutlaka 
sizin algıladığınız şeylere benzer şeyler 
algılayacaklardır. Elbette ki aşkın bugünkü 
karşılığında algılandığı gibi bir aşk olma-
dığını küçük küçük imgelerle, küçük küçük 
şeylerle anlatmaya çalışıyorum. Mesela 
Aşık Veysel de vardır. Orada hani iki kişi 
kavuşamaz, o aşk olur der rahmetli Vey-
sel, Abdal’ın hikâyesindeki de odur. Neşet 
göndermesi de odur. Altı çizilmeden Mev-
lana ile ilgili şey de elbette odur. Bütün 
bunlar seyircinin kendi keşfedip onun ta-
dını çıkarmasını istediğim şeyler. 

f Filmin	sinematografisi	de	çok	
dikkat	çekici	hatta	bazı	sahnelerde	
hikâyenin	bile	önüne	geçecek	kadar	
güçlü,	özellikle	rüya	sekanslarında.	
Feza	Çaldıran	çok	yetenekli	bir	görün-

Yaptığım her filmi oturup annemle babamla 
izleyebilmeliyim. Onların dünyasını, onların 
bakış açılarını küçük görmeden, onların al-
gılarının çok dışında marjinal hikâyeler pe-
şinde koşmadan.
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tü	yönetmeni,	zaman	zaman	onu	sınır-
ladığınız	oldu	mu?	

Feza çok önemli, gerçekten çok başarılı 
birisi ama Mommo’da da Meryem’de de 
ben kendi çalışma biçimim olarak görün-
tü ile ilgili her şeye kendim karar vermeyi 
tercih ettim. Buradaki bütün tercihler bir 
defa benim tercihlerimdir. Sözünü ettiğiniz 
sahnelerle ilgili durum da filmin anlattığı-
mız hikâyesinin dışında olan unsurlardır. 
Şimdi izlemeyen insanlar için böyle detaylı 
anlatmak istemiyorum ama hikâyeden de 
daha öne geçen dediğiniz çok etkileyici 
bölümler aslında Meryem’in kendi özgür-
lük alanını, kendi hayal dünyasını anlat-
mak için biraz sürreal kullanılmış şeylerdir. 
Zaten gerçek hikâyenin içerisinde birebir 
karşılığı yoktur; yani rüya sahneleridir on-
lar. Ben bir olumsuzluk olarak görmüyorum 
onları. Ben bu hikâyenin orijinindeki kasa-
bada bir film çektim ve ne eksik ne fazla 
o kasabanın dışından bir şey koymadım. 
O kasabanın insanlarının yaşam alanının 
dışında turistik olsun, güzel olsun vesai-
re diye bir şey eklemedim. Bu hikâye bu 
filmdeki görsel anlatımın tamamının içinde 
geçen bir hikâyedir. Şöyle bir kaygıya da 
açıkçası düşmedim; bugün geçerli olan 
sinemada bir anlayış var, işte karamsar bir 
hikâye çekiyorsanız genel plân kullanma-

yın, yeşillik kullanmayın, suyu kullanmayın 
anlatımınıza zarar verir. İyi de bu karamsar 
insanlar sadece karanlık odalarda mı ya-
şarlar, bu karamsar insanlar sadece bele-
diye otobüslerinde mi gider gelir? Sadece 
hayatları bunlardan mı ibarettir? Yani sahil 
yolunda otobüste giderken sahil yolun-
dan gider, karşıdaysa Boğaz Köprüsü’nden 
gider. Şimdi bu karamsar hikâyede, Boğaz 
Köprüsü’nden geçen bir adamın resmini 
almayacak mıyız ya da çerçevesini daraltıp 
aman etraf görünmesin, filme zarar verir 
mi diyeceğiz? Bunların çok suni şeyler 
olduğunu düşünüyorum. Sinema dilinden 
kastettiğim şudur; biz maalesef hayatın her 
alanında olduğu gibi işi şekle hapsedip 
hep nüveden fedakârlık edip orayı ihmal 
ediyoruz. Dolayısıyla ben burada hiç öyle 
bir kaygı gütmeden, filme zarar verir diye 
hiç düşünmeden zaman zaman çok gör-
kemli bir sinematografi de kullandım. Bu 
Feza’nın tercihi değil, benim tercihimdir.

f Bu	tercih,	kimi	zaman	öyküyü	bas-
tırsa	da,	zaman	zaman	da	filmi	rahatla-
tan	bir	unsura	dönüşüyor.

Nefes aldırmak lazım. Dediğim gibi me-
selenin özünden uzaklaştıkça, sinemada 
şekille anlatma meselesine girdikçe o za-
man öykü anlatmakta da ciddi sıkıntılara 
giriyoruz maalesef, ona mahkûm ediyoruz. 
Ben öyle bir şeyi kendi sinemam açısın-
dan doğru bulmuyorum. Ben bir kasaba 
hikâyesi anlattım, bu kasabada insanlar 
nereye giderse ben de kameramı oraya 
koydum, ne yaparlarsa ben de kameramı 
oraya koydum bu kadar.

Kesin finalleri sinemada kendi anlatım biçi-
mim olarak çok doğru bulmuyorum; çünkü 
eğer hayat devam ediyorsa, yani kahrama-
nınız finalde ölmüyorsa, artık onun hayatı-
nın devamı ile ilgili mutlu ya da mutsuz bir 
sonu ben çok uygun görmüyorum.
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f Mekân	ve	oyuncu	seçimi	nasıl	ger-
çekleşti?

Hikâyenin geçtiği yer Beyşehir fakat filmin 
tamamını maalesef Beyşehir’de çekeme-
dim. Düşündüğüm mahalleyi, sokakları 
ve evleri Beyşehir’de bulamadım. Benim 
çocukluğumda vardı ama maalesef bula-
madım. Beyşehir’e çok yakın Akşehir diye 
Konya’nın bir ilçesi var. Orada gerçekten 
olağanüstü üç tane mahalle koruma altına 
alınmış, işte filmdeki sokakların olduğu 
yerler ve öykünün dokusuna uygun bö-
lümlerini Akşehir’de çektim. Kasabanın 
gölle olan ilişkisini anlatan sahnelerde de 
gittim Beyşehir’i kullandım. Beyşehir’i ve 
Akşehir’i bilmeyen insanlar elbette orayı 
tek bir kasaba gibi görecekler, o anlamda 
dokusunda da hiçbir farklılık yok ama iki 
kasabadır filmin mekânları. Oyuncularıyla 
ilgili de öyküyü yazmaya başladığım dö-
nemde İsmail’le (Hacıoğlu) konuştuk, çün-
kü Murat’ı yazarken İsmail kafamda vardı. 
İsmail de öyküyü çok beğendi, senaryoda 
da kendi karakteriyle ilgili çok önemli kat-
kıları oldu. Senaryo yazım sürecinden fil-
me kadar geçen süreçte kendi durumunda 
yani filmde oynadığı Murat karakterinin 
durumunda olan birçok insanla görüştü. 
Onların ortak problemleri, ortak mesele-
leri, davranış biçimleri üzerine ciddi de bir 
çalışma yaptı. Bana da çok katkısı oldu, 
sağolsun. Zeynep (Çamcı) çok önemli bir 
karakter zaten filmin başrolü. Onunla ilgili 
bir sene falan çalıştım. İlk aklımda olan 
Zeynep’ti, en son yine Zeynep’e karar 
verdim birçok insanla görüştükten sonra. 

f Zeynep	Çamcı	Leyla	ile	Mecnun’da-
kine	benzer	bir	performans	gösteriyor.	
Komedi	bölümlerinde	bile	bir	hüzün	
duygusu	katıyor.	

Evet, o çok etkileyici zaten. Leyla ile 
Mecnun’da görüp çok ilgimi çekmişti Zey-
nep, çok oyuncuda görmeye alışmadığımız 
bir çekiciliği var Zeynep’in. Komedi oynar-
kenki hüznü beni çok etkilemişti. Bence 
Meryem için de olabilecek en iyi alternatif 
oldu, çıkan sonuçtan ben gerçekten çok 
memnunum. Zeynep’in sinemadaki yolu-
nu da inşallah açar diye düşünüyorum bu 
film, çünkü sinema oyunculuğu farklı bir 
şey, televizyona benzemiyor. Çok başarılı 
oldu Zeynep, bundan sonraki işlerinde 
de başarılı olur diye düşünüyorum. İnan-
dırıcı bir Meryem oldu. Benim kafamdaki 
Meryem’e neredeyse birebir örtüşen bir 
Meryem oldu, o anlamda ondan da çok 
mutluyum. Mustafa Uzunyılmaz babayı 
oynayan, benim çok favori bir oyuncum. 
Ne verseniz oynayabilecek yetenekte. 
Türkiye’deki sayılı çok iyi yetenekten bir 
tanesi, yani her filmimde ona uyabilecek 
ne varsa mutlaka çalışmayı düşüneceğim 
birisi. Onun dışında İpek Bilgin ve Zer-
rin Sümer o kuşağın önemli sayılabilecek 
isimleri. Güzel bir kadro oldu. En önem-
lisi şu ki hayatının bir bölümünü, özel-
likle çocukluğunu Anadolu’da geçirmiş, 
Anadolu’nun bir kasabasında geçirmiş in-
sanların tamamı filmi izlediklerinde, orada 
hiçbir kahramanın sırıtmadığını, davranış 
biçimlerinin aykırı gelmediğini görecekler. 
Bu sahiciliği de yakaladık.


