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Oyııırwluğa ııasıllıaşladıııı:? 

Sekiz yaşında ilk kc7 tiyatroya gittim ve çok etkilendim. Yanımıza gelen uyun ~ 

culara "sizinle oynayabilir miyim>" dedım. Onlar da 'unraki oyunlarında ba~ 
na rol verdiler ama okul nedeniyle bu çalı~malara çok fazla katılamadım. Daha 
sonra lisede tiyatro gruplarına katılmaya başladım. Aynı zamanda müzikle uğ~ 

raşıyordum. Piyano çalıyor, şarkı söylüynrdum. Bir arkadaşımla birlikte bir ge~ 
ce hazırlamıştık. ' Yaşamaya Dair' diye Türk ve Alman şaırlerinden seçtiğim ız ş ı~ 
ırlerden kendi bestelediğimiz şark ılada bir gösteri yaptık . Berlin'deki Türk tiyat~ 
ro topluluğu 'Tiyatrom'dan oyuncu olma teklifi aldım. Lise soncia onlara katıl~ 
dım. Bir buçuk yıl kadar 'Tiyatrom'da sahneye çıktım. Daha sonra Berlin'dekı 
'HDK Oyunculuk Okulu'na girdim. 1992~1996 arasında bu okulda eğitim gör~ 
düm. 1993'te bir televizyon filmi için başrol teklifi aldım. Eğitimi m süresince her 

yıl3 projede rol aldım. 

Fııtilı Akın'la ıııısıl tmııştıııız? 

Fatih'le 1995'te tanıştım. Burada bir şeyi belırtmek istiyorum. Hep Fatih, Fatih 

deniyor. Benim Fatih'in filmleri dışında da bir sanat hayatım var. Onun filmle~ 
ri burada gösterildiği için çok öne çıkıyor. Tanıştığımızda o da oyuncuydu. Dört 
bölümlük bir televizyon dizisinde birlikte oynadı k. O zaman Kısa ve Acısız'ın ilk 

versiyonunu di mc tutuşturdu. Fatih'le çalışmayı çok seviyorum. Yeni filminde de 
başrolü oynayacağım. Adını 'Soul Kitchen' koymuştu ama yazık ki bu adın hakkı 
daha önce alındığı için değiştirmek zorunda. Filmi n tümünde soul müzik olacak. 
Kısa ve Acısız 'da da oynayan Adam Bousdoukos'la birlikte Yunan ve Türk asıllı 

olan bir çifti oynayacağız. Ama bu köken meselesi ön planda olmayacak. 

Filmlerde genellikle Tiirk rolleri mi oyııuyorıiuııuz? 

Başlangıçta fiziği m nedeniyle hep Türk ya da Asya lı kadın rolleri teklif ediliyor~ 
du. Bundan rahatsız oldum, çünkü öncelikle hikayeler yüzeysel yazılmıştı. İki n ~ 
cisi, ben o kadar eğitimi sadece Ayşe~fatma rollerini oynamak için almadım. 
Shakespeare, Goethe, Schiller gibi klasiklerde oynamış bir oyuncu olarak bu ba~ 
na ters geliyordu. Bunun farkına vardıkça bu tür rolleri reddetnıe)•e başladım. O 
kadar çok rolü reddettim ki, sonunda adım çıktı. İ dil Türk rolleri oynamaz, ba~ 
şörtüsü takmaz diye. Yanlış anlaşıldı tabii. Önemlı olan hikayenin derinliğinin 
olması. Yoksa rolün milliyeti değil. Ben oyuncu olarak bir şekilde kategorize ed il~ 
meye, hep aynı tür roller verilmesine karşı çıktı m. "Benim mesleğiın Türklük de~ 
ğil, oyuncu luk," dedim. Her çeşit rolü denemek istiyorum. önrargıları yıkmak 
istiyorum. Farklı rollerde oynamak istiyorum. Şimdi bu konuda epey mesafe ka~ 

tettiğimı düşünüyorum. Güzel teklifler alıyorum. 
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Çok istiyorum. ll ır hikiıyeın var film yapmak i'tedığım. 1 k· 
nüz kağıda dökmediın. Ben Bcrlın'dekı 'Tıvatrom' tıyatro 

su nda bır oyun yönettı m. Terry Johmon'ın Hi>tcri' adlı oyu
nunu sahneye koydum. Tiyatro v<Jnctmcnliğine devam et
mek i\tiyoruın. Istanbul'da da biroyun vonetmek isterıın, 

Kimlik ve cıidiyet koıııısııııda lı ir sorımuııuz oldu ımı? 

Iki kültür ara" nda olmak, ıkı sandalyeden birini 'eçmck gibi 
bır sorunum hiç olmadı. Çok doğal bir süreçte ortaya kendi 
sandalyeını koydum, ikisandalyeyede kolumu uzattım. lliz 
ayrı bir türüz belki de. Benim Türkiye'yle baglantım her za 
ınan vardı. Çocukluğumda her yaz ailemlc gdirdik. Anne· 

min köyüne giderdi k. Oradaki köy yaşantısı da ben ı çok etki~ 
lcmiştir. Ayrıca benim ailemin politik bir yanı da \'ardı. ller~ 
lin'deki halkçı-devrimci derneğin >~ralarında büyüdüm. Bir 

yandan Alınanca konuşarak, Alman yemekleri yıyerek. Al
man edebiyatını ve Alman tarıhini öğrenerçk yetişirken ~a~ 
zıın Hikmet'i de okudum. Büyüdükçe l>tanbul\ı tek ba~ıma 
da keşfetmeye başladım. Burada pek çok arkada~ın1 var. ll ır~ 
çok farklı damar beni besledi. Ben içimde iki tarafı da taş ıp>~ 

rum ve bunu zenginlik olarak görüroru ın. 

Birlikte çalışmak istediğiııiz yöııetıııeııler mr mı? 

Iv!ichael Haneke'yle çalışmak isterim. Filmlerini çok zekice 

buluyorum. Türkiye'de Derviş Zaiın'le çalışmak isterim. 'fıı~ 

lnıtta Riivıışatcı'yı çok beğenmiştim. Uwk 'ı çok sevdim. Ufak 
ayrıntılada hikayesınİ çok güzel anlatmış. Ben psikoloıik de~ 
rinliği olan filmleri seviyorum. !lu yaz içın Umit Ünal'dan 

bir film teklifi aldım. Çok güzel bir proıe. Okuduğum en gı.i~ 
zel senaryolardan bı ri. !lu teklifi aldığıma çok çok se,· indim 

Bu benim bir hayalimin gerçekleşmesi. a 


