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Başlarken... 

“Oyunculuk bu işte... Her kılığa girebilmek... Bir büyük 
projenin, bir maceranın içinde size düşen rolü oynamak... Ve 
bunu yaparken asla yalnız olmadığınızı, etrafınızdaki herke-
sin, diğer oyuncuların, figüranların, teknisyenlerin, ışıkçı veya 
makyajcıların da bir büyük arkadaş grubu olup aynı serüvene 
katıldıklarını bilmek. Ve hepsiyle dost olmak. İşte oyunculuk 
bu demek.”1

Elinizdeki kitap birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın 
sohbeti. Biri –Serra Yılmaz– oyuncu, müthiş bir hafızaya sa-
hip, kendini rahatça anlatabilen biri. Ancak bugünkü şen 
şakrak, dışadönük, eğlenceli Serra’ya bakıp aldanmamalı. Bu 
hal onun için bilinçli bir seçimdir. Serra, yaşadığı zorluklar-
dan sonra hayatı hafife almayı seçerek sıkıntılarını aşmış. İki 
arkadaştan diğerine yani bana gelince, yıllar geçtikçe hafıza-
sını sürekli hafiflettiği gibi, kendinden söz etmekten de pek 
hazzetmeyen biri oldum. Cumhuriyet gazetesinden tasfiye 
edilmenin kolay hazmedilecek bir tecrübe olduğunu iddia 
edecek değilim. Zira tasfiye edilen yalnız ben değildim, be-
nimle birlikte yenilenmekten ve değişimden yana bir genç 
kuşak da dışlanmıştı. Arkama bakmadan gazeteden ayrıl-

1. Jeanne Moreau, Atilla Dorsay ile söyleşi, 2000.
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dım. O günden bugüne gazetede pek çok şey yaşandı. Yap-
mak istediğim gazete bir düş olarak kaldı. Başka meslekler 
icra ettim, çiftçilik dahil... Fakat itiraf edeyim: Bugün bile 
gazetenin geleceği için kaygılanmadan edemiyorum.

Özetle Serra ile çok farklıyız. Serra’nın hafızasını kıs-
kanmıyorum ama bende bir tuhaflık olduğunu düşünüyo-
rum. Bu tuhaflık nereden kaynaklanıyor bilemiyorum; yıllar 
geçtikçe, geçmişi büyük ölçüde rafa kaldırıyor ve unutuyo-
rum. Serra bunu şöyle yorumluyor: “Bir çeşit unutma ve iyi-
leşme, geleceğe dönük olma arzusu...” Şurası kesin, aşkta 
olsun, dostluklarda olsun birlikte bir şeyler yapmak, yapabil-
mek önemli. Haliyle bu çalışma dostluğumuzun pekişmesi-
ne ve birbirimizi daha iyi tanımamıza vesile oldu. 

Serra bu kitabı oluşturma sürecinde kendi birtakım ku-
surlarını saptamış: mesela mutfakta bana hiç iş yaptırmadı-
ğını, iş devretme konusunda takıntılı olduğunu. İkimizle il-
gili de şöyle bir karşılaştırma yapmış: “Ben ufacık bir şey bile 
olsa şiddetli karamsarlıklara kapılabilen biriyim. Önerilere 
de kulaklarımı tıkıyorum. Halbuki mesela bir sorun hakkın-
da sana danıştığımda sen hep inanılmaz sakin, iyimser ve 
yapıcı yaklaşıyorsun. Karşına bir sorun çıktığında çok sağlık-
lı ve sakin bir yaklaşımla baş ediyorsun.” Kendi açımdan bak-
tığımda ise şunu görüyorum: Serra’nın aşçılığı, onun mut-
fakta saniyeler içinde harikalar yaratması, hayata bakışı, yap-
tığı her işe yoğunlaşması ve bu yoğunlaşmayla gelen dağı-
nıklığı... bütün bunlara ve daha bir dolu başka ayrıntıya ta-
nık olmak, bunları kavramak aramızdaki dostluğa apayrı bir 
derinlik kazandırdı. 

İşin eğlenceli yönü ikimiz de ne zaman ve nasıl tanıştı-
ğımızı hatırlamıyoruz. Bununla birlikte sohbet ilerledikçe 
daha önce farkına varmadığımız bazı ortak özelliklerimizi 
keşfettik. Ortak mizah anlayışımızdan söz ederken Serra 
şöyle dedi: “Beni, seninle olan ilişkimde en etkileyen şeyler-
den biri mizah anlayışın... Birlikte çok güldüğüm insanlar-
dan birisin ve yaptığım esprileri anladığını bilmek benim 
için çok önemli...” Bu hususta hislerimiz karşılıklı. Kendimi 
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yakın hissettiğim insanlarla birlikte gülebilmek benim için 
de çok değerli.

Biz bu kitabı yapmaya özellikle kendi yetişme süreci-
mizde İstanbul’daki hayatı hatırlamak için başladık. İstanbul 
eskisi gibi değil. İstanbulluların soyu da neredeyse tükendi. 
O dönemde nasıl yaşanıyordu, çocukluğumuzda, gençliği-
mizde, yeniyetmeliğimizde İstanbul nasıl bir şehirdi, ilişkiler 
nasıldı? Dilimiz döndüğü ve belleğimiz yettiğince bu soru-
lara, kendi tanıklıklarımız üzerinden karşılıklar bulmaya ça-
lıştık. Gençliğime kadar İstanbul’da yaşamadım, ancak yaz-
dan yaza gelip gittiğim için Serra’yı dinlemek, ucundan ya-
kaladığım o İstanbul’u gözümde canlandırmak hayli keyifli 
bir deneyim oldu. 

Hele İstanbul’la ilgili epeyce kötümser bir kitap1 yazmış 
biri olarak itiraf ediyorum ki, İstanbul’un geleceğini düşün-
mek insanı yoğun bir karamsarlığa sürüklüyor. Çünkü kent 
inanılmaz bir baskı altında. Bütün kentler değişir. Fakat bir 
kentin ruhunu yitirmesi trajik bir kayıptır. İtalyan La Stam-
pa gazetesinde 15 Ağustos tarihinde çıkan “İstanbul’un ışık-
ları sönüyor: Turistler terör saldırılarından ve polis baskısın-
dan kaçıyor”2 başlıklı yazı İstanbul’un yok oluşundan ve gi-
derek “tek tipleştiği”nden söz ediyor. Neyse, içiniz rahat ol-
sun, bundan böyle özel harekât timlerince eğitilen silahlı 
“Gece Kartalları” üstlendikleri bekçilik göreviyle hepimizi 
sıkı takibe alacak. Bu da herhalde kaybolan ruh geri dönme-
sin diye alınmış üst düzey bir tedbirdir. Geçelim... 

* * *

Ruth Rendell kardeşsiz çocuklar konusunda ilginç tes-
pitlerde bulunur. Rendell’a göre tek çocuk, hele kız çocuğu 
ise, dost edinmeyi hayat felsefesi edinir. Serra bunun mü-

1. Emine Uşaklıgil, Bir Şehri Yok Etmek, İstanbul’da Kazanmak ya da Kaybetmek, Can 
Yayınları, İstanbul, 2013.
2. Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet, 17 Ağustos 2017.
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kemmel bir örneği. Ben de, tek çocuk olmamakla birlikte, 
ablamla aramızdaki büyük yaş farkı nedeniyle “yarım-tek 
çocuk” sayılırım ve dostluğun yerini dolduracak başka bir 
şeyi hayal bile edemem.

Serra’ya göre, “İnsanın bir dostu olur, derler. Niye bir 
olsun? Sen dostluğu beslemeyi, sürdürmeyi biliyorsan bir de 
olur, on da olur. Ayrıca herkesin hayatındaki yeri farklıdır. 
Dostluktaki kıskançlıkları da hiç anlamam. Neticede benim 
yerim farklı, senin yerin farklı ortak dostlarımızın nazarında. 
Herkesin yeri farklı... Onun için önemli olan, o dostluğa gü-
venmeye, onu beslemeye devam etmek. Dostluk benim için 
aşktan bile önemli. Çünkü aşk netice itibarıyla daha fani bir 
duygu, ama aşk bittiğinde yine dostluk kalıyor geriye. Dost 
olabilmek aşkta da çok önemli ki aşkın tutkulu yanı bittik-
ten sonra da ortak bir şey kalabilsin. O yüzden bence hayat-
taki en önemli şey dostluk ve dostluklara nasıl yaklaştığın, 
onları nasıl beslediğin. Yazışmasak da, görüşmesek de bir 
araya geldiğimiz ya da arada bir telefonla haberleştiğimizde 
bıraktığın noktadan devam eden o şey dostluk.”

Söylediklerine katılıyorum. Herhalde dostluk böyle bir 
şey... Sağlam temeller üzerine kuruluysa, uzun aralara rağ-
men bıraktığın yerden devam eder gerçek dostluk... Nâzım 
Hikmet’in “Dostluk” adlı şiirinde dediği gibi: “O gider, bu 
gider, şu gider, / dostluk, sen yanı başımızda kalırsın.”1 

* * *

Serra Yılmaz, tiyatro ve sinema oyuncusu olması bir ya-
na, kabiliyet yelpazesi şaşırtıcı ölçüde geniş bir sanatçı. Tür-
kiye’de Türk, İtalya’da İtalyan, Fransa’da Fransız. Simultane 
çevirmen. Gençliğinde aktivist, bugün dünya ve Türki ye’nin 
geleceğinden endişeli. Çok okumuş, okuduklarını özümse-
miş, sanattaki gelişmeleri sürekli takip eden meraklı bir in-

1. Nâzım Hikmet, Bütün Şiirleri, YKY, İstanbul, 2016.
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san. Hem gurme hem yaratıcı bir aşçı. İflah olmaz bir sey-
yah. İronik durumları gözünden kaçırmayan, esprili, eğlen-
meyi seven, eğlenceli, kendi esprileri de dahil kahkahayı ra-
hatça patlatan, kendisiyle barışık bir kişilik.

En iyisi Serra’nın öne çıkan üç özelliğini anlatarak baş-
lamak.





I. BÖLÜM

Çok Dilli, Çok Gezmiş, 
Çok Kimlikli Bir Aktivist Oyuncu
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Konservatuvar eğitimi almamış olmanın 
nimetleri

En iyisi oyuncu Serra ile başlamak. Büründüğü kimlik-
lere gelince... Şehnaz Tango’nun Kadriye’si, İstanbul’un Göz-
leri Mahmur’un, kendi taktığı ismiyle, Asude’si, Anayurt 
Ote  li’nin Zeynep’i, Ferzan Özpetek filmlerinin vazgeçilmez 
oyuncusu ve daha niceleri. Samimi ve doğal bir oyuncu. Ka-
rakter oyunculuğundaki başarısının sırrını şöyle açıklıyor: 
“Ben bunu sahiciliğe bağlıyorum. Düşündüğümde hakika-
ten oynarken içten oynadığımı görüyorum ve bunun seyirci-
ye de geçtiğine inanıyorum. Bu sadece oyunculukta değil, 
hayatta da geçerli. Oynadığım kişilikleri o kadar büyük bir 
keyifle, inanarak oynuyorum ki, bu duyguyu aktarabilmek 
büyük bir mutluluk, büyük bir ayrıcalık.” 

Konservatuvar eğitimi almamış olmaktan pek memnun. 
Bu eğitimin verdiği kötü alışkanlıklardan kurtulmak için çok 
zaman ve çaba sarf etmek gerektiğini söylüyor muzip bir 
ifadeyle. Kaldı ki, seyirciyle ilişkisi daha ilkokuldayken sah-
neye koyduğu müsamerelerle başlıyor.

Gelgelelim Ferzan Özpetek’in filmleri yoluyla İtalyan-
ların gönlünü fethetmiş olmasına. İtalyan basınına göre Öz-
petek’in uğuru. Ve her durumda sakin ve rahat. Özelliklerini 
say say bitmez, haliyle ister istemez herkesin başka bir Serra 
algısı var. Mesela Murat Çelikkan şöyle anlatmış Serra’yı: 
“Serra’nın yüzü ister onlarca oyuncu arasında figürasyon 
yapsın, ister kalabalık ve ünlü bir oyuncu kadrosu arasında 
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yer alsın, hemen fark edilir. İri gözleri, yaramaz ve insana 
çeşitli maceralar vaat eden bakışları ve tabii rahatlığı.”

İtalya’nın kapısı nasıl açılır?

Serra kaderci değil. Fakat bir çeşit kadercilik ifade eden 
“Kısmetse olur,” cümlesi misali, kısmete inanan bir insan. 
Bazı şeylerin, zamanı geldiğinde gerçekleştiğine inanıyor. Şu 
örneği veriyor: Ferzan Özpetek Hamam [1997] filmini çe-
kerken asistanı Leyla Özalp’ti. Leyla, Serra’yı tanıyor ve 
onun İtalyanca bildiğini biliyor. Lakin Serra hiçbir şekilde 
seçmelere çağrılmıyor, Ferzan’a da Serra’dan bahsedilmiyor. 

İri gözlü Serra Yılmaz (Fotoğraf: Emre Yunusoğlu)
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Sadece çekim bittiğinde filmdeki bir mektubun çevirisi için 
ona müracaat ediliyor.

Serra o yazın başında Roma’da bir tiyatro toplantısına 
katılır. Akşam da Hamam filminin müziklerini yapan grup 
Transandental’ın konserini izlemeye gider. Konserin verildi-
ği, Fransız Büyükelçiliği binası olarak kullanılan muhteşem 
Farnese Sarayı’nın bulunduğu Farnese Meydanı’nda dolaşır. 
Ferzan Özpetek’in orada olup olmadığını merak etse de, he-
nüz hiç karşılaşmadıkları için zaten birbirlerini o kalabalıkta 
ayırt etmelerinin olanaksız olduğunu düşünür, geçer. 

Geliriz 1997 sonbaharına. Ferzan Özpetek yirmi dört 
saat liğine Strasbourg’a, Faruk Günaltay’ın düzenlediği Türk 
Filmleri Haftası için gelir. Orada tanışırlar. Özpetek, Serra’nın 
Türkçe gibi İtalyanca konuşmasından etkilenir, “Seninle çalış-
mak isterim,” der. Serra bu karşılaşmayı şöyle aktarıyor:

“Çok fazla üstünde durmadım, çünkü birçok yönetmen 
bu lafı sırf kibarlık olsun diye söyleyebiliyor. Bu tür sözler 
somutlaşmadıkça inanmam, görelim olsun tavrım var hayat-
ta. Ancak hakikaten de aradan birkaç ay geçtikten sonra 
elinde bir senaryoyla çıkageldi İstanbul’a ve bana Harem 
Suare’nin hikâyesini getirdi. Bu hikâyede beni çok etkileyen 
şey, bir anlamda anneannemin hayatına göndermeleri olan 
bir hikâye olmasıydı. Neredeyse anneannemin hayattaki ro-
lünü bana öneriyordu. Sonuçta bir tesadüf sonucu –eğer te-
sadüf diye bir şey varsa hayatta– Ferzan’la tanışmış oldum. 
Ferzan’la tanışmış olmak tabii ki benim için çok önemli, 
çünkü Ferzan’la olan işbirliğim profesyonel anlamda bana 
İtalya’nın kapısını açtı. 12 yıldır Floransa’da tiyatroda oyna-
yabiliyorsam Ferzan’la yaptığım filmler sayesindedir. Yani 
Ferzan’la olan işbirliği bana çok şey kattı; maddi manevi çok 
şey kattı. Şuna da inanıyorum: Belki Leyla bizi tanıştırsaydı 
benden o kadar hoşlanmayacaktı, çünkü neticede bizim 
yaptığımız işin en büyük zaafı ve en zor yanı başkasının ar-
zusuna bağlı olması. Ne kadar iyi oyuncu olursan ol, sana 
bakan yönetmen seni bir başka biçimde hayal etmiyorsa se-
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