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Güneş Tepedeyken, diğerkamlığın ve aşkın filmi. İnsan doğasının bu en 
güzel iki duygusu, bizim coğrafyamızdan yeniden dirilmeye çalışıyor. 
Emin olduğum tek bir şey var ki; siyaset ve aşırı milliyetçilik asla kazanamaz. 
Kazanan hep aşktır!

“Bir yönetmen olarak, Balkanlar’daki köklü etnik nefret ve savaşlarla, 
dinlerle ve siyasetle yoğrulan çatışmalar her zaman ilgimi çekti. 
Bu filmle Hırvat bir oğlanla Sırp bir kızın otuz yıla yayılan üç farklı 
hikayesini keşfe çıktım. Hikayelerin hepsi güneşten kavrulan iki 
köyde geçiyor ve aşıklarımız hep yirmili yaşlarda. Bu üç hikaye 
ile, savaşın yaralarıyla yaşayan iki milletin arasına giren birikmiş 
nefreti açığa çıkarmak istedim. “Öteki” nefretinin ciddi boyutlara 
ulaştığını, endişe uyandırıcı olduğunu ve tehlikeli bir noktaya 
geldiğini düşünen tek kişi ben değilim. Bu nefretin örnekleri 
saymakla bitmez: İslamafobi, Neo-Nasizm, şövenizm, ırkçılık ve 
daha önce toplumda kabul görmüş mültecilerin reddedilmeye 
başlanması… Bu nefretin en iyi, bir aşk hikayesiyle anlatılabileceğini 
düşündüm ve tahammülsüzlüğün karşısına kabullenmeyi, korku 
ve nefretin karşısına umudu, affetmeyi ve aşkı koydum. 

Bir yönetmen olarak amacım, dünyanın bolluğunu ve her şeye 
kayıtsız kalan gençlerin keskinliğini, köklü nefretlerin, tarihin, 
geleneğin, karmaşanın ve korkunun kaynağı insanların eylemlerinin 
karşısına koyup aralarındaki tezadı göstermek istedim. Bu bölgede 
yaşayan gençlerin hayatını etkileyen koşullu değişiklikleri sinemayla 
çözümlemeye çalıştım. 

Filmde aşkın her şeyden önemli olduğuna karşı çıkan her karakterin, 
onları insanca davranmaktan neyin alıkoyduğunu görmesini 
istedim. 

Kaygısız, hiçbir sınır tanımayan ilk aşk hikayesinden, savaşın harap 
ettiği travmalar içindeki bir çiftin hikayesine geçiyoruz. Son 
hikayedeyse günümüze geliyor, genç aşıkların, ailelerinin, 
arkadaşlarının ve komşularının korkunç geçmişlerinden 
kurtulabileceklerini görüyoruz. 

Hepimiz için ayna görevi görecek, sıradan bir insan gibi değil 
toplumun güdümünde karanlık, önyargılı dürtülerle hareket 
ettiğimiz anlarla yüzleşebileceğimiz bir film yapmayı hep istedim. 
İnsanlar, kısa vadede utanılacak bir neşe doğuran ama sonunda 
derin bir mutsuzluğa ve faydasız bir ıstıraba dönüşe  bir yola 
girdiklerinde neler olduğunu göstermek istedim. 

Güneş Tepedeyken, diğerkamlığın ve aşkın filmi. İnsan doğasının 
bu en güzel iki duygusu, bizim coğrafyamızdan yeniden dirilmeye 
çalışıyor. Emin olduğum tek bir şey var ki; siyaset ve aşırı milliyetçilik 
asla kazanamaz. Kazanan hep aşktır!

YAPIM NOTLARI 
Tür: Dram
Süre: 123 Dakika

Güneş Tepedeyken, 2014 sonbaharında, Dalmaçya kıyılarında savaşın izlerinin silinmediği bir bölgede 
çekildi. Senarist-yönetmen Dalibor Matanić, başrolleri iki deneyimsiz oyuncuya emanet etti. Film proje 
aşamasında ve post-prodüksiyon sürecinde birçok uluslararası pazarda görücüye çıktı. 

Proje aşamasında, MEDIA ve the Croatian Audiovisiual Centre’ın destekleri oldu. Ana yapımcı Kinorama 
filmi ortak yapımcılar Gustav Film (Slovenya) ve SEE Film Pro (Sırbistan) ile birlikte yaptı. Yapım sırasında 
katkıda bulunanlar: The Croatian Audiovisual Centre, The Slovenian Film Centre, FS Viba Film Ljubljana, 
The Serbian Film Centre ve The European Fund Eurimages. Filmin Uluslararası dağıtımı Dubai menşeli 
Cercamon şirketi tarafından yapılmaktadır. 

Onların için zordu tabii ama harika iş çıkardılar. Çalışkan, cesur, 
açık fikirli ve yeni şeyler denemeye heveslilerdi. Karakterler arasındaki 
ince farklılıkları göstermeye çalışırken aynı yüzler altında üç farklı 
karakterin tek bir şeyi, aşkı paylaştığını vurgulamak istedik. 
Oyuncularla çalışmaya bayılıyorum. Onlara her seferinde daha zor 
görevler vermek istiyorum çünkü bu görevler ne kadar zor olursa 
olsun bu süreçten her zaman keyif alacaklarını biliyorum. 

Ailemdeki birçok evlilik farklı etnik gruplara ait bireyler 
arasında. Bu evliliklerin bazıları bu etnik farklılık yüzünden 
oldu. Etrafımdaki her şeyi, bazen istemeden, gözlemlerim 
ve hepsi kıyısından köşesinden bana dokunur. Diğer 
insanların mutsuzluğuna kazara denk geldiğinizde bu 
mutsuzluğun, insanların koyunlaştığı, sürüleri içinde 
kendilerini güvende hissettikleri, kafalarını kaldırmadan 
günlük yaşamlarını sürdürdükleri zayıflıklarında ya da 
kitlesel konformizmde yattığını görürsünüz. Etrafımdaki 
dünyayı gözlemledikçe insanın en ulvi ve en temel arzularını 
çözümlemeye ve acı veren konuları ele almaya yöneldim. 

Etnik nefret hiçbir zaman bitmeyecek bir tartışma konusu. 
Beş altı yıl önce bu projeye başladığımda daha yumuşak 
bir toplumsal atmosfer vardı. Filmin konusuna cuk otursa 
da bizim için üzücü biçimde bu nefret hem Balkanlar’da 
hem de dünyanın her yerinde artık gündelik yaşantımızın 
bir parçası. Bir milletten nefret etmiyorsan, başka bir dinden, 
farklı bir siyasi görüşten, cinsel yönelimden ya da daha iyi 
arabası olan komşundan nefret ediyorsun. Tahammülsüzlüğün 
onlarca açıklaması var çünkü olumsuz bir hissi ifade etmek 
aşk ya da tutku gibi soylu duyguları ifade etmekten daha 
kolay. Nefret dolu insanları bu filmle yüzleşmeye davet 
ediyorum çünkü bu film, benim dünyaya bakış açımı 
yansıtıyor. Benim vicdanım rahat. Nefret dolu bu insanların, 
sinemasal aynada kendilerine bakıp herhangi birinden 
nefret ettikleri için mutlu olup olmadıklarını sormalarını 
istedim. 

Filmin konusu, rahmetli ninemin kız arkadaşlarım hakkında 
konuştuğumuzda söylediği bir sözden çıktı: “…onlardan 
biri değilse sorun yok…” Sırp kızlarından uzak durmam 
gerektiğini kastediyordu. Beni kayıtsız şartsız seven ve 
her zaman destekleyen ninemin bu sözünü garipsedim. 
Kişisel olarak ulusal, dini, siyasi ve toplumsal tahammülsüzlüğü 
yaşamış biri olarak bunların, her nesilde yaşandığını ve 
acı ve ıstıraba neden olduğunu biliyordum. Böyle bir 
coğrafyada aşkı her şeyin üstüne koymanın, insan 
doğasının en saf, en temel haline dönmenin mümkün 
olup olmadığını görmek istedim. Yani çok yakın olduğum 
birinin sarfettiği tüyler ürperten bir lafla sinema yoluyla 
uğraşmak istedim.

Filmin geçtiği otuz yıllık dönemi yaşadınız. Bu durum 
konuya yaklaşımınızı nasıl etkiledi?

Neden bu hikaye anlatıyorsunuz? 
Neden şimdi anlatıyorsunuz?

Senaryoyu yazarken etnik gerilim hakkında araştırma yaptınız 
mı? Yoksa kendi deneyimleriniz hakkında kişisel bir yolculuk 
muydu bu?

Üç farklı çifti (Ivan ve Jelena, Natasa ve Ante, Luka ve Marija) 
aynı oyuncular oynuyor. Oyuncular bu üç farklı hikayeye 
nasıl tepki verdi?

Filmdeki birçok şey bilinç düzeyinin dışında çalışmak üzere 
tasarlandı; tekrar eden görsel motifler, aynı oyuncuların ve 
mekanların kullanılması… Bu sayede tarihi anlar yineleyen bir 
döngü olarak görüldü. Dünya değişiyor ama geçmişimizden 
gelen hayaletler, tam da modern ve ilerlemeci bir çağda 
yaşayabileceğimize inandığımız anda yaramaz bir çocuk gibi 
çıkageliyorlar. Otuz yıla yayılan üç hikayede bir sinerji yakalamaya 
çalıştığımızı yan rollerde oynayan oyuncular da biliyordu: 
Kendine meydan okuyan ve tarihi aşmak isteyen romantik bir 
arzu!

Yan rollerdeki karakterleri canlandıran oyuncular da aynı 
isimler.

Filmde dilimden düşmeyen tek bir şey vardı: “Tadını 
çıkarın!” Kamerayı doğal yaşama, onun ilkel ve bozulmamış 
ritminin içinde kullanmak gerçek bir nimetti. Modern 
yaşamın çılgın temposunun zıttı bir deneyimdi. Aşk tüm 
engelleri aşar mı diye sorarak olduğu gibi korunmuş bir 
çevreye girdik. Burada kamerayla kendi ritmimizi yakaladık 
ve bunu görüntülere ve karakterlere yansıttık. Asi ve saf 
güzelliğiyle huzur dolu doğa, özellikle insanları filme 
aldığımız sahnelerde neyi nasıl çekeceğimizi fazlasıyla 
etkiledi. Etrafımız yüzlerce yılın görkemini taşıyordu. Bu 
atmosferde karakterlerin iç dünyasına girip içlerindeki 
güzelliği aramaya koyulduk. Sabah beşte muazzam bir 
dağın ardında güneşin doğmasını beklerken her şeyi ve 
herkesi daha mutlu, daha iyimser yapabilecek neler 
yapabileceğini sormak için çok vaktin oluyor. 

Joyce, bir süre Hırvatistan’da yaşadı. Bu cümlesinin 
altında belki de Hırvatistan deneyimleri yatıyordur. 
Sinemanın birilerinin istediği gibi sadece eğlence aracı 
olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda güçlü bir 
araç. Standartlarımızı biraz yukarı çekip yaşadığımız çağı 
sorgulamalıyız. Çektiğimiz acıların birçoğunun geçmişten 
kaynaklandığını düşünen biri olarak, sinemacı kimliğimle 
buna karşı gelmeye karar verdim. Filmde geçmişin 
yankıları, genç çiftlerin birlikte olmalarını engellediği 
anda yeni bir hikayeye geçiyor yeni bir çifte yeni bir şans 
tanıyoruz. Sanat nasıl ki geçmişte hayatı zenginleştirmiştir, 
şimdi de aynı görevi görmektedir. Cesur ve küstah bir 
sanata, materyalizme karşı çıkan bir sanata ihtiyacımız 
var. Önemli olan milletler, politikalar ya da servet değil 
insani değerlerdir. Aşk da bu değerlerden biri.

Güneş Tepedeyken, “Güneş Üçlemesi”nin ilk ayağı. Bir 
sonraki projem, The Dawn, duygusal bağların gücünü 
ve insanın en eski ve en temel dürtüsü olan hırsı ele 
alacağım.

Tahammülsüzlüğün ve kötülüğün hayatlarını yönlendirmesine 
izin verenlerin bu filmden nefret edeceğini düşünüyorum. 
Ama bu filmle yüzleşmek zorundalar. Bu filmle yapmak 
istediğim şey, bu yüzleşmeyi sağlamak. Bu ayna kendilerine 
bakarken boşa harcadıkları her bir anı, dünyaya yaydıkları 
olumsuz enerjiyi düşünecekler. İlginç olacağını 
düşünüyorum. Tahammülsüzlük hiçbir zaman yok 
olmayacağından bu film de güncelliğini hep koruyacak 
ne yazık ki. Yine de insanların büyük bir kısmının çok 
derinlerde, gizli bir yerde insancıl yanlarını koruduklarına 
inanıyorum. Sevmeyi bilenlerin bu filmi de seveceğini 
düşünüyorum.

Çok uzak olmayan bir geçmişi yeniden yaratmanın 
doğuracağı sorunların oldukça farkındaydık. Ama film için 
çok doğru bir mekan seçmiştik çünkü bir şekilde tarihin o 
döneminde takılı kalmıştı orası. Orada hangi yılda yaşadığınızı 
tahmin edemiyorsunuz. Şimdiyi yaşadığınızı hissediyorsunuz 
ama bir taraftan da geçmişte yaşıyormuş hissine kapılıyorsunuz. 
Yıkık dökük fabrikaların, ıssız otlakların ve terk edilmiş 
evlerin yanında beni asıl şoka uğratan, evlerin Hırvat 
Bağımsızlık Savaşı günlerinden kalma hallerini korumalarıydı. 
Maalesef burada insanların birbirlerine tahammülsüzlüklerini 
görebiliyordunuz. Terk edilmiş sokaklara sinen trajediyi 
hissedebiliyordunuz. Doğru yere geldiğimizi biliyorduk. 

Yakın geçmişi filme almak bilhassa zordur. Hatta 19.yüzyılda 
geçen bir film çekmekten daha zordur. Ne gibi zorluklarla 
karşılaştınız?

Doğanın filme nasıl bir katkısı oldu?

İrlandalı yazar James Joyce, “Tarih uyanmaya çalıştığımız 
bir kabustur,” der. Katılıyor musunuz? 

Bundan sonra ne yapacaksınız?

Filmin Hırvatistan’da ve Balkanlar’da nasıl karşılanacağını 
düşünüyorsunuz?

SİNOPSİS
Dalibor Matanić’in son filmi, geçmişe uzanan etnik nefretin ayırdığı iki komşu Balkan köyünde 30 yıla 
yayılan bir aşk hikayesini anlatıyor. Güneş Tepedeyken, yasak aşkın kırılganlığı üzerine bir film.

1991’de geçen ilk hikayede çılgınlığın, kafa karışıklığının ve korkunun kol gezdiği savaş öncesi dönemde 
aşk, yasak bir lükstür ve komşu köylerden iki genç insan aralarındaki ilişkiyi saklamaya zorlanır.

2001’de geçen ikinci hikayede bu seferler aşıklar, sevdalarını içinde bulundukları duruma uydurmakta 
zorlanırlar. Savaşın yaralarını henüz saramamışlardır.

2011’de geçen üçüncü hikayede ise aşıklarımız ancak geçmişlerinden kurtulabilirlerse bir araya 
gelebileceklerdir. Kötülük ve şüphe hala hayatlarının bir parçasıdır; ama her şeye yeniden başlamak 
için hala şansları vardır.
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