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SÖYLEŞİ: EMİN ALPER

Berlin başta olmak üzere katıldığı pek 
çok festivalden ödülle dönen Tepenin 
Ardı Aralık ayında vizyona giriyor. Film 

İstanbul’un ardından son olarak Malatya’da 
da “En İyi Film” ödülünü kazandı. Tepenin Ardı, taşrada bir Yörük hikâyesi üze-
rinden “öteki”nin inşasını yetkin bir sinema diliyle anlatıyor. İlk uzun metrajlı fil-
mine imza atan yönetmen Emin Alper ile hikâyenin politik alt metnini, erkekliğin 
dayattığı iktidar mücadelesini, şiddet girdabını ve taşra-doğa ilişkisini konuştuk.

  SÖYLEŞİ: AYBALA HİLÂL YÜKSEL
CELİL CİVAN

EMİN ALPER
“TEPENİN ARDI BİR 
MİLLİYETÇİLİK ALEGORİSİ”

EMİN ALPER
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f Filmin hikâyesi nasıl ortaya çıktı?

Filmin hikâyesi benim yıllar önce yazdığım 
bir senaryoydu. Ama bunu o zamanlar 
çekme fırsatı olmadı, bir köşeye koydum. 
Ondan sonra ilk filmi çekmek için Kültür 
Bakanlığı’na başvurdum. İlk projemiz kabul 
almadı, ikinci proje de almadı, derken ben 
artık sürekli proje hazırlama durumunday-
dım Bakanlığa karşı. O sırada işte aklıma 
yıllar önce yazılmış, rafta duran bu hikâye 
geldi. Tekrar açtım, bir daha okudum, ba-
yağı kötü durumdaydı ama bunda bir şey 
var dedim. Yani işlenebilir, geliştirilebilir. 
Ondan sonra tekrar işleyip geliştirdim. O 
zamanki haliyle böyle metaforik, alegorik 
yönleri pek olmayan bir aile draması şek-
lindeydi ama yine çok benzer bir mekânda 
geçiyordu, bir ailenin yine bir günüydü 
hikâye. Erkeklik temaları, savaş teması 
vardı ama daha dramatik bir şekilde ele 
alınmıştı. İkinci kez ele aldığımız zaman ya-
zarken biraz daha alegorik anlam kazandı. 
Yörük hikâyesi girdi.

f Önceki versiyonda yoktu. 

Yörük hikâyesi yoktu önceki versiyonda. 
Yeniden yazım sonucu ortaya çıktı. Biraz-
cık çocukluk hikâyeleri, birazcık aile dra-
ması ve onun üstüne eklenmiş biraz siya-
sal metafor hikâyesi diyebiliriz. 

f Bir Cumhuriyet alegorisi olarak oku-
mak mümkün müdür filmi?

Çok genel anlamda bir milliyetçilik alego-
risi olarak okumak mümkün. Yurtdışında 
gösterildiği zaman çok çabuk algılandı 

bu nedenle. Mesela Berlin’de Almanlar 
“Bizim hikâyemiz.” dediler. Tabii ki Türkiye 
Cumhuriyeti de son derece milliyetçi bir 
geçmişe sahip olduğu, tarihinde kendi iç-
sel meselelerini çözmekte başarısız olduğu 
ve sık sık bunun suçunu dışarılara atfettiği 
için Türkiye Cumhuriyeti alegorisi olarak 
da okumak mümkün.

f O zaman şöyle de bir şey çıkmıyor mu: 
Bütün karakterler çok kötü insanlar. Öy-
leyse Türkler kötü gibi bir anlam çıkabilir 
mi?

Elbette ki öyle bir şey söz konusu olamaz 
sadece filmde söylemek istediğiniz bir şey 
var ve karakterlerin de o söylediğiniz şeye 
hizmet etmesi gerekiyor. Sekiz tane karak-
ter var ve hepsini bütün derinliğiyle ele 
almak tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla 
filmde ön plâna çıkması gereken hikâye bir 
tür suç, suç işlemek, kabahat ve bu kaba-
hati bastırma isteği. Bu kabahati bastır-
mak isteyen insanların bu kabahatleri za-
ten görmek istemeyen bir otorite ile yap-
tığı iş birliği. Dolayısıyla böyle bir hikâye 
anlatırken biraz karikatürleşme zorunlu. 

SÖYLEŞİ

Filmi çok genel anlamda bir milliyetçi-
lik alegorisi olarak okumak mümkün. 
Yurtdışında gösterildiği zaman çok 
çabuk algılandı bu nedenle. Mesela 
Berlin’de Almanlar “Bizim hikâyemiz.” 
dediler.
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Burada doğrudan Türk insanını temsil edi-
yor demek elbette ki mümkün değil.

f Ama Berlin’de de Almanlar sahiplendi 
dediniz. 

Tabii o zaman insanlığa dair daha karam-
sar bir tablo çıkıyor. Bu da söylenenler 
arasındaydı. İnsanlığa dair karamsar bir 
tablo mu çiziyorsunuz diye soruluyordu. 
Böyle söylenirse buna katılırım. 

f O zaman şöyle sorayım. Sürekli böyle 
bir çıkmaz durumu olmuş oluyor, filmde 
gitgide şiddet, paranoya artıyor. Sonda 
ailenin yürüyüşüne baktığımız zaman bir 
militerleşme başlıyor. O zaman çıkış yok 
gibi bir durum ortaya çıkıyor.

Filmde çıkış yok ama seyircide bir çıkış 
hissi uyanması amacıyla yapılmış bir film 
bu. Filmin finalindeki yabancılaştırma, o 
marşla dalga geçme hikâyesi aslında o in-
sanların durumuyla seyirci arasında ciddi 
bir mesafe yaratarak kendilerini sorgula-
masını amaçlıyor.

f Uyanın artık der gibi.

Evet amacı çok kaba anlamda bu. Uyanın 
lafı daha iddialı, filmde kimsenin uyanaca-
ğı yok. Filmin içinde çıkış yok ama bu filmi 
yapmanın ve bu şekilde yapmanın altında 
bir çıkış olduğu inancı ve umudu var.

f Zaten öbür türlü filmi de yapmazdınız.

Tabii ki.

f Film ilk başta karamsar, karanlık bir film 

gibi duruyor ama sonra gitgide mizahi 
yönü yüksek bir film olduğu hissi veriyor. 
İktidarı gösteriyorsunuz, iktidar sürekli ar-
tıyor, yükseliyor veya genişliyor ama aynı 
zamanda o kadar kırılgan ki. Çocuk sürekli 
erkeklik taslıyor ama köpekten korkuyor 
mesela. Karakterlerin hepsi böyle. O kırıl-
ganlığa, iktidarlar çok güçlü ama ufacık bir 
şeyden yıkılabilirler duygusuna vurgu bir 
tür muhalefet olabilir mi?

Zaten bütün hikâye durumun absürdlüğü 
üzerine kuruldu. Kara komedi de oradan 
çıkıyor. Birisi çıkıp “Bunu ben yaptım, özür 
dilerim.” dese bütün yapı dağılacak. Ama 
o ikiyüzlülükler, arkadan iş çevirmeler son-
radan işi komikleştirecek hale getiriyor. 
Benim bu filmde önemsediğim de bütün 
her şeyi kontrol eden bir iktidarın, yani 
dedenin yol açtığı olaylar değil dede ile 
kendi çıkarları gereği işbirliği yapan aile 
üyelerinin oluşturduğu dram.

f Dededeki hazır paranoyayı daha da şi-
şiren bir şey yapıyorlar.

Dedenin otoritesi karşı konulmaz bir 
otorite değil. Hikâyenin ilk versiyonunda 
bambaşka bir final vardı ve orada küçük 
torun dedeye isyan edip başka yerlere 
gidiyordu. Bir tür kağıttan kule gibi, bir 
şey çekilse yıkılacak. Öyle sarsılmaz falan 
değil.

f Ama korkuluyor tabii onun yıkılmasın-
dan. 

Elbette, bir bir korku ve çekinme var.

SÖYLEŞİ: EMİN ALPER
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f O yapı yıkılırsa yerine ne gelecek, ne 
yapacağız kaygısı da var.

Kendi suçları ortaya çıkacak, daha çok 
korkma durumu söz konusu.

f Filmdeki tek kadın karakter Meryem’in 
vicdan, akl-ı selim sahibi tek kişi olduğunu 
söylemişsiniz bir söyleşide ama Meryem 
erkeklerin üzerinde iktidar kurmak iste-
diği objelerden biri olarak temsil ediliyor. 
Sizce kadın nerede duruyor filmde, kadını 
bu kadar sınırlı bir alana hapsetmek ya da 
vicdanı tecavüze uğramış göstermek ne 
kadar adil?

Kadın filmin mağdurlarından bir tanesi. 
Bir mağdurlar listesi çıkaracak olursak 
Zafer ve Meryem elbette ki mağdurlar lis-

tesinde, küçük kız da. Kadının sağduyuyu 
temsil etmesi gibi bir durum söz konusu. 
Bütün bu düşman yaratma sürecinin çok 
eril bir tarafı var, çok erkeksi bir şey bu, 
tabii sadece erkeklere özgü bir şey de-
ğil, kadınlar da bunu yapıyor ama benim 
özellikle filmde eleştirmek istediğim erkek 
kültürü, maço kültürüyle bunun ilişkisiydi. 

Filmde çıkış yok ama seyircide bir çı-
kış hissi uyanması amacıyla yapılmış 
bir film bu. Finaldeki yabancılaştırma, 
insanların durumuyla seyirci arasında 
ciddi bir mesafe yaratarak kendilerini 
sorgulamasını amaçlıyor.

SÖYLEŞİ
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Erkek olmak istemek, köpekten korkma 
hikâyesinden tutun da orada bulunan 
bir kadın üzerinden erkekliğini ispatlama 
hikâyesi vesaire asıl hedef erkeklik olduğu 
için kadın orada sağduyu sahibi, belki de 
tek olumlu karakter olarak çiziliyor ve tabii 
ki de pasif bir konumda. Erkeklerin şiddet-
lerini, cinsel şiddetini göstermesi amacıyla 
konulmuş bir figür o. Evet, kadın belki de 
gerçek protagonist değil filmde ama böyle 

bir tercih yapmak durumundaydım. Ama 
filmin hem dramaturjik bütünlüğü hem 
estetik bütünlüğü böyle bir şey yapmayı 
gerektiriyordu. Bu konuda çok düşündük, 
tartıştık ama kadının dünyasına girersen 
film farklı bir yere gider, o zaman aynı 
anda iki üç şey anlatmaya çalışan bir film 
çıkabilir ortaya. Dolayısıyla orada bir se-
çim yapmak durumunda kaldık. Kadın da 
erkekler gibi birazcık karikatür ama daha 
olumlu bir karikatür diyebilirim.

f Korku ve şiddetin birbirini doğuran ya-
pısının yanı sıra doğayla kurulan bir ilişki 
de var. Nusret’in dediği gibi “burası insanı 
vahşileştiriyor”. Doğaya girdiklerinde vah-
şileşme ve çirkin yönlerin ortaya çıkması 
gibi bir durum var. Doğayı şiddetten iba-
ret tek bir katmana indirgemiş olmuyor 
musunuz ya da insanın doğası vahşi midir?

Filmde önemsediğim her şeyi kontrol 
eden bir iktidarın, dedenin yol açtığı 
olaylar değil dede ile kendi çıkarları 
gereği iş birliği yapan aile üyelerinin 
oluşturduğu dram.
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Öyle bir amacım yoktu. Doğayla şiddet 
arasında doğrudan bağlantı kurmak gibi 
bir niyetim olmadı açıkçası. Ama şöyle bir 
taraf var. Dışarıdan gelenlerden ziyade 
orada yaşayan insanlar için doğa hiçbir 
zaman bizim pastoral bir şekilde tasvir 
ettiğimiz gibi bir uyum mekânı veya bir 
estetik güzellikler hazinesi vesaire de-
ğildir, doğa bir mücadele alanıdır. Filmi 
çekerken bizzat orada da gördük. Çoban 
Süleyman’ın -o çoban gerçek bir çobandı- 
yaşayış biçiminden görüyorsunuz, elinde 
silahla kurt bekliyor mesela. Onların zaten 
doğayla kurduğu ilişkide böyle bir şey var. 
Tırnak içinde vahşet, yani hayatta kalma 
mücadelesi veya hayvanlarla bizim gibi 
bir empati ilişkisi kurmuyorlar, çok daha 
sertler. Dolayısıyla gerçekçi, daha ikna 
edici bir tablo çizmek için böyle bir şey 
gerekiyordu. Özellikle Caner’in, yani şehir-
den gelen torunun vahşetinde çok daha 
ergen bir şey var. Çocuklar da biliyorsunuz 
acımasızdır hayvanlara karşı, ben hiçbir 
zaman yapmadım ama benim arkadaşlarım 
kedilere ne işkenceler yaparlardı. Bunlar 
şehirlerde büyüyen insanlar, özellikle bi-
linçli olarak doğaya bir anlam atfederek 
yaptığım şeyler değil. Daha ziyade karak-
terleri oluştururken doğal bir şekilde ge-
lişmiş şeyler.

f Ama Sülü’nün ağaçta yaşama-
sı, Zafer’in sürekli çimlerde uzanması, 
Zafer’in sudan çıkması. Sudan çıkma ge-
nelde arınmadır ama filmde tam tersine 
süreç gitgide daha karanlık bir hal almaya 

başlıyor. Doğaya girdikçe daha mı vah-
şileşiyorlar? Nusret de tabir-i caizse şair 
adam ama doğaya girince kadına tecavüz 
ediyor.

Dediğim gibi doğaya girince o yönlerinin 
açığa çıkma hikâyesini çok düşünmedim 
ama Süleyman’ın -Süleyman zaten do-
ğada yaşayan yarı vahşi bir adam- öyle 
bir tarafı var. Zafer söz konusu olunca da 
doğa Zafer’e ilkel taraflarını hatırlatmak-
tan ziyade savaşı hatırlattığı için önemli; 
dağlarda gezmiş, çatışmaya girmiş bir 
adam. Caner için de doğa az önce söy-
lediğim gibi biraz erkekliğini ispatlama, 
vurma kırma aracı. Mesela Mehmet karak-
teri için doğanın hiçbir önemi yok. O para 
mara işleriyle uğraşıyor, kavaklara zarar 
vermek istiyor. Onun zaten umurunda 
değil böyle şeyler. Dolayısıyla öyle bir şey 
düşünmedim, o yöne gitmek için de özel 
bir çaba harcamadım.

f Yakın dönem sinemasında taşra ar-
tık çok işlenen bir mevzu oldu. Genelde 
bunlar hep bireysel hikâyelerdi. Sizse top-
lumsal bir alegori kuruyorsunuz. Taşrayı 
seçmenizin sebebi neydi?

Galiba çok iyi bir laboratuar olması. Dedi-
ğim gibi hikâye en baştan taşrada geçmiş 
bir hikâyeydi. Ben bir alegori anlatayım, 
Türkiye’yi eleştireyim, onu da taşraya 
koyayım diye gelişmedi. Zaten genelde 
böyle gelişmez. Önce hikâye, fikirler gelir, 
ondan sonra bir yere doğru evrilir. Do-
layısıyla özellikle taşrayı seçmedim ama 

SÖYLEŞİ
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buraya doğru gitmeye karar verdikten 
sonra bunun çok iyi bir mekân olduğunu 
düşündüm. Bir kere orada karakterleri izo-
le etme şansına sahipsiniz. Dedenin pat-
riarkal gücünü çok etkin bir şekilde orada 
tasvir etmek ihtimaline sahipsiniz. Bir de 
çok tipik bir şeydir, taşra kavgasıdır: Yörük 
olmazsa komşunun arazisi olur, komşunun 
hayvanı olur, bu tip aile kavgaları ya da bir 
klanın, aşiretin diğer aşiretle savaşı vesaire 
çok taşraya özgü şeyler. O açıdan da çok 
elverişli bir zemin oluşturuyor.

f Filmde Yörükleri hiç görmüyoruz, ol-
maya da bilirler. Öteki olmazsa birlik bera-
berlik de doğmuyor.

Evet böyle bir işlev görüyor. Yani Yörükler 
olmayabilir gibi bir soru uyanıyor seyirci-
nin kafasında ama daha dikkatli bakıldığın-
da Yörükler var kuşkusuz. Faik deli değil 
sonuçta, Faik birileriyle kavga ediyor. Onu 
göstermememizin sebebi; bunun bir öne-
mi yok, onların yaptığı eylemlerin önemi 
yok, orada bunların üstlendiği işlev önemli 
demekti. Elbette ki işlev ailenin birlikteliği-
ni yapay bir şekilde kurma işlevini görüyor.

f Filmin kurgusu ne kadar sürdü, senar-
yoda aynen plânlandığı gibi mi oldu film? 
Sanki siz kafanızda her şeyi önceden oluş-
turmuşsunuz gibi bir algı oluştu bizde.

Biraz öyle oldu. Senaryoyla son ürünün 
arasında çok büyük fark yok. Tabii ki fark 
kaçınılmaz ama bu farkın minimum olduğu 
filmlerden biri sayılabilir. Kurguda çok az 
şeyi değiştirdik. Bazı sahneleri attık, se-

naryo biraz daha gevezeydi, konuşmaları 
azalttık. Tekrar işlevi görebilecek birkaç 
sahneyi attık. Bir de ufak yer değiştir-
meler, yani kronolojide ufak yer değiştir-
meler yaptık. Onun dışında aşağı yukarı 
plânlandığı gibiydi.

f Filme baktığımızda mizansenler çok 
önemli. Oyuncuların duruşları Kurosawa 
filmlerindeki gibi.

İlk kez birisi bunu fark etti.

f Sonundaki müzik ve o yürüyüş 
Kurosawa’yı hatırlatıyor.

Ben Kurosawa mizansenlerini severim. 
Filmde de özellikle böyle bir şey yapmaya 
çalıştık. Biraz stilize olsun istedim. Çok 
gerçekçi değil, sonuçta hiçbir yerde dört 
insan arka arkaya yürümez. Filmin gerçekçi 
yapısıyla tezat oluşturacak, -filmin ger-
çekçi bir tarafı da var diyaloglara baktığı-
nızda- onunla biraz tezat oluşturacak ve 
bunun bir tür farklı yerlere gidebileceğini, 
bunun gerçekçi bir film olmadığın bir şe-
kilde bize işaret eden, oraya doğru bizi 
sürükleyen bir yapısı da olsun istedim. O 
yüzden de mizansenlerde özellikle stilize 
ve yer yer abartılı olmaya çalıştık. Finalde, 
doruk noktasına çıkan bir abartıyı önce-
den hissettirmeye çalıştık. Evin önünde 
mesela dört kişi sefere karar verirken, ka-
yaların önünde otururken, cesedin başın-
da otururken oralardaki o tırnak içindeki 
büyüklük, epiklik, hep o sondaki alegoriyi 
de besliyor.

SÖYLEŞİ: EMİN ALPER
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f Oyuncu seçimini nasıl yaptınız?

Oyuncu seçiminde bizim castçı Ezgi’yle 
çalıştık ama çok fazla insandan fikir aldık. 
Mesela Mehmet Özgür’ü bulmamızda 
Reha yardımcı oldu. Daha önce hiç izle-
memiştim, çok da iyi oldu onu tanımamız. 
Oyuncuların da, benim arkadaşlarımın da 
katıldığı ama Ezgi ile, cast ajansıyla birlik-
te yürüttüğümüz bir çalışma sonucunda 
karar verdik. En önemli meselelerden bir 
tanesi oyuncuların filme ve projeye inan-
ması. Bizim açımızdan gerçekten de herkes 
baştan sona senaryoyu severek, bizim eki-
be inanarak geldiler. Çok da iyi oldu, set 
çok iyi geçti. Küçükler beni zorladı tabii. 
Onları bulmak çok zor Türkiye’de, ergen 
sektörü de yok, ergen oyuncu da.

f Sülü gerçek çoban dediniz şaşırdım, iyi 
bir oyunculuk çıkarmış.

Bu işlerde tesadüf çok önemli. Ermenek’e 
gittim bir, iki hafta kadar oyuncu aradım 
küçük kız ve Sülü karakteri için. Küçük kızı 
bulduk ama Sülü’yü bulamadım. Karam-
sarlığa kapıldığımız bir anda mekân bak-
maya gittiğimiz köyün imamı söyledi. Bu 
arada kullandığımız ev de köyün imamının 
babasının evi. Köyün imamı böyle bir ka-
rakter var, bakın istiyorsanız, dedi. Görür 
görmez tip olarak oturduğunu gördüm. Bir 
iki muhabbet edince de hemen yapabile-
ceği ortaya çıktı. Deneme bile yapmadık, 
ayak üstü muhabbet ettik tamam dedik.

f Farklı disiplinlerden geliyorsunuz. Ön-
cesi fen lisesi, sonra mühendislik ve daha 

sonra sosyal bilimler. Bunların sinemanızla 
ilişkisi nasıl, sizi besliyor mu?

Mühendisliğin beslediği bir taraf yok çünkü 
ben teknik konularda çok cahilimdir. Sine-
manın teknik kısmı söz konusu olduğu za-
man mühendislik hiç beslemedi. Sosyal bi-
limlerin muhakkak etkisi vardır. Şu an bunu 
çok ölçüp biçemiyorum ama muhakkak var-
dır. Aynı şekilde sanatla, sinemayla uğraş-
manın sosyal bilimlere de çok fazla etkisi 
oldu yani ikisi böyle karşılıklı bir etkileşim 
içinde gelişti. Ama fen lisesi yıllarımda bile 
hep tiyatro, sinema, edebiyat çok ilgilendi-
ğim şeylerdi, yani sonradan çıkmış bir karar 
değil. Taşrada çalışkan öğrenci olduğunuz 
zaman ister istemez bir yere itiliyorsunuz.

f Yeni projeleriniz var mı?

Yeni bir proje üzerine çalışmaya başladım. 
Senaryo aşamasında, bakalım göreceğiz. 
Para bulmak için gerekli çalışmalara yavaş 
yavaş başlamak üzereyiz.

f Yine politik bir şey mi olacak?

Daha politik bir background’da geçen, 
daha insani bir trajedi. Doğrudan politik 
denebilir mi bilmiyorum. Doğrudan politik 
değil ama çok belirgin bir politik atmosferi 
olan bir hikâye. 

Kadın filmin mağdurlarından bir tane-
si. Kadın filmde sağduyuyu temsil edi-
yor. Erkeklerin şiddetlerini göstermesi 
amacıyla konulmuş bir figür o.
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