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Serra Yılmaz’ın hayatında bugünlerde 
neler oluyor?
Serra Yılmaz’ın hayatında Türkiye 
ve İtalya arasında bol gel-git var 
şu sıralarda. Bu sezon, üç oyunda 
oynuyorum. Birincisi, 14 yıldır 
oynadığım Son Harem (L’ultimo Harem) 
adlı oyun. Geçen ay Floransa’da üç gün 
sahnelendi, bu ay da Milano’da bir hafta 
boyunca oynayacağım. Son Harem, 
sezon boyunca turne yaparak şehir 
şehir dolaşacak. İkincisi, geçtiğimiz 
yaz 13. kez düzenlenen İtalya’nın ünlü 
tiyatro, müzik, edebiyat etkinliği 
Todi Festivali’nin açılışını yapan 
Grisélidis adlı oyun. Tek kişilik bir 
oyun gibi görünse de, sahnede oyunun 
müziklerini yapan bir müzisyen de yer 
alıyor. Müzikle metin arasında güçlü bir 
diyalog kurduğumuzu söyleyebilirim. 
İtalya’da oldukça büyük ilgi gördü 
bu oyun. Üçüncüsü ise, Elif Şafak’ın 
kitabından uyarlanan ve bu sene 
dördüncü yılına giren Baba ve Piç; 
Roma’da Teatro Sala Umberto’da on 
gün kadar oynayacak. Roma seyircisi 
oldukça zor beğenen bir kitle; bu sebeple 
heyecanlıyım.

Uzun yıllardır İtalya-Türkiye arasında mekik dokuyan ve oyunculuğunu uluslararası sahneye taşıyan 
Serra Yılmaz ile bir öğle yemeğinde bir araya geliyoruz. 2 Şubat’ta vizyona giren Cebimdeki Yabancı 
filmiyle ilk kez yönetmen koltuğuna oturan usta sanatçıyla filmi ve yoğun gündemi üzerine sohbet edip 
yaşamına dair kimi anları paylaşıyoruz.
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Tüm dünyada büyük başarılar kazanan, 
2016 yapımı İtalyan filmi Perfetti 
Sconosciuti’nin uyarlaması olan 
Cebimdeki Yabancı ile ilk kez yönetmen 
koltuğunda görüyoruz sizi. Sahneden ve 
kamera önünden bu koltuğa geçişiniz 
nasıl oldu? 
Açıkçası, gümüş tepsiyle sunuldu bu iş 
bana! Ferzan Özpetek, filmin konusunu 
çok beğenip haklarını satın almış. 
Bana da filmin yönetmenliğini teklif 
etti. Ferzan’ın desteğinin olduğu bir 
projede yer almak, benim gibi acemi 
bir yönetmen için bulunmayacak bir 
fırsattı. Tabii bu film bana çok şey 
öğretti. “Oyunculuk ne rahatmış” 
dedirtti! Sahne zor da olsa, çok da 
tekrarlansa, set bittiğinde evinize gider 
uyursunuz. Ancak yönetmenlik öyle 
değil; set bitiyor, iş bitmiyor. “Ertesi 
gün hangi sahneyi çekeceğim?”, 
“Hangi planla başlayacağım?” gibi 
sorular hep aklınızda. Çok yorucu 
olmasının yanında ayrı bir eğlencesi 
ve tatmin ediciliği de yok değil tabii ki. 
Yönetmenliğe devam eder miyim, henüz 
bilmiyorum. Gerçekten çok anlatmak 
istediğim bir hikâyeyle karşılaşırsam 
neden olmasın?

Ferzan Özpetek ile uzun yıllara dayanan 
bir dostluğunuz ve iş birlikteliğiniz var. 
En son İstanbul Kırmızısı’nda beraber 
çalıştınız. Nasıldır Ferzan Özpetek ile 
birlikte film yapmak? 
Ferzan ile ben birbirimizi iyi tanıyan 
insanlarız. Benim dostluklarımda şöyle 
bir ölçüt vardır; kavga edebildiğiniz 
dostlarınız en yakın dostlarınızdır. 
Biz Ferzan’la çok kavga ederiz. Zaman 
zaman, tartıştığımızda yanımızda 
bulunan insanlar dehşete kapılabilir. 
Ama bu durum bizler için normaldir, 
fikirlerimizi çarpıştırır ve yine 
yolumuza devam ederiz. Eğer acemi 
bir yönetmen olarak bu sektörde ilk 
işimi yapıyor olsaydım, çok daha zor 
bir konumda olurdum. Sonuçta, tüm 
dünyaya kendimi kanıtlamam gerektiği 
düşüncesinden kurtulamazdım. Ama 
ben zaten oyuncu olarak varım. Tabii, 
bu sayede başka bir bakış açısı elde 
ettim. Oyuncu olarak göremediğim pek 
çok yeni şey öğrendim. Bu sebeple film 
benim için çok keyifliydi. Ferzan’ın 
yaptığım işe müdahil olması ise benim 
için bir hediyeydi; öyle deneyimli bir 
yönetmen ki. 

Karakterleri bu coğrafyaya aktarırken 
zorlandığınız kısımlar oldu mu? Ne gibi 
değişiklikler yaptınız?
Bizim oyuncularımız, orijinaldeki 
karakterlere göre biraz daha genç. 
Bunun da, telefonla ilişki açısından 
doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. 
Tabii ki bu kültüre ilişkin değişiklikler, 
karakterlere farklı dokunuşlar yaptık. 
İzleyenler çok şaşıracak. Ama bizim için 
en önemli değişiklik filmin sonu. Orası 
da sürpriz!

Film için bir anlamda “doğruluk mu 
cesaret mi” oyunu diyebilir miyiz? Yedi 
yakın arkadaş bir akşam yemeği için 
birinin evinde toplanıyor ve dediğiniz gibi, 
telefonlar üzerinden başlatılan bir oyunla 
bu buluşma bambaşka bir hale bürünüyor. 
Burada güven, doğruluk, arkadaşlık, 
kadın-erkek ilişkileri gibi sorgulanan pek 
çok kavram var değil mi?
İnsanlar birbirlerine ne kadar yakın, 
ne kadar âşık olursa olsun, her zaman 
kendilerine sakladıkları bir şeyler vardır. 
Hiç kimse, hiç kimse hakkında her 
şeyi bilemez. Bunu baştan bu şekilde 
kabul edip ilişkileri böyle yaşamak 
bence en doğrusu. Bazen yıllarımızı 
beraber geçirdiğimiz insanların 
içinde ne tür uçurumlar olduğunu 
bilemiyoruz. Çünkü çok yakınız! Bu 
yüzdendir ki, bir yakınınıza psikoterapi 
uygulayamazsınız. Hiçbir zaman 
sevdiğiniz insana mesafeli bir bakışla 
yaklaşamazsınız; ya kayırır ya da 
gördüğünüzü inkâr edersiniz. Filmin 
isminde geçen “yabancı” da buradan 
geliyor. Filmdeki insanlar evli, çocukları 
var, birbirlerine âşıklar. Ancak birdenbire 
birbirleri hakkında bilmedikleri çok 
yaralayıcı durumlar çıkıyor ortaya. İşte 
hayat da biraz böyle bir şey…

Telefonlara olan bağımlılığımız da 
cabası...
Bu durumla mücadele etmek çok 
da mümkün değil. Çünkü hayatı 
kolaylaştırıcı o kadar yanı var ki. Önemli 
olan ekran bağımlılığından kurtulmamız 
ve o bağımlılığı en aza indirip kontrol 
altında tutmamız. Bazen telefonum çok 
iyi çekmediğinde ve internette yaptığım 
bir aramayı görmem birkaç saniye 
geciktiğinde kendimi sabırsızlık içinde 
yakalıyorum. Oysa, o bilgiye ulaşmak 
için önceden kitapçıya gidiyor, kitap 
alıyor, ansiklopedi karıştırıyorduk...

“En Yakınınız 
Size Ne Kadar Yakın?”

“GÖÇEBE RUHU VAR 
BENDE!”

Uçmayı, uçağın içinde olmayı çok 
seviyorum. Uçaktayken kendimi 
sonsuz güvende hissediyorum. 

Gezmeyi, dünyayı görmeyi çok seven 
bir insanım. Göçebe ruhu var bende! 
İzmit’e gidiyoruz deyin, atlar gelirim. 

Bana yeter ki seyahat olsun. Hayattan 
beklentim, işimi yapmaya devam 

edebilmek ve bulduğum her fırsatta 
seyahat etmek. Şimdilerde yakın 

planlarım arasında, Büyük Okyanus’ta 
yer alan Fransız Polinezyası’ndaki 
en büyük ada Tahiti’ye gitmek var! 
Bir de, Grönland’da kurt yetiştiren 
bir arkadaşım var, oraya da gitmek 

istiyorum.



We met up for lunch with Serra Yılmaz, 
an actress on the international stage 
who has spent many years shuttling 
between Turkey and Italy. The masterful 
performer, who sits in the director’s 
chair for the first time with her work, 
Cebimdeki Yabancı (Perfect Strangers), 
out on 2 February, tells us more about 
film, her heavy schedule and her life. 

Serra Yılmaz:
 “How Close are 
your Closest?”
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What is Serra Yılmaz currently engaged 
with?
At the moment, Serra Yılmaz’ life is 
constantly flitting between Turkey and 
Italy. This season, I’m performing in 
three different plays. The first is The Last 
Harem, which I’ve been performing for the 
last 14 years. Last month it went on stage 
for three days in Florence, and this month 
I’ll perform it for a week in Milan. The Last 
Harem goes from city to city on a tour that 
continues throughout the season. The 
second is a play called Grisélidis which last 
summer opened up the 13th annual Todi 
Festival, a famous festival for theatre, 
music, and literature in Italy. Although it 
looks like a one-man play, the musician 
is also a part of the stage show. You could 
say the music and text complement one 
another. The third play is an adaption of 
Elif Shafak’s Bastard of İstanbul, which 
goes on stage at Rome’s Teatro Sala 
Umberto for its fourth year running. The 
audiences in Rome are not easy to please, 
so I’m quite nervous.

Cebimdeki Yabancı, an adaption of 
the 2006 Italian production Perfect 
Strangers, is your first directed work. 
How did you move from centre stage to 
behind the camera?
To be honest, the job was offered to me 
on a silver platter! Ferzan Özpetek loved 
the film idea and bought the rights.  
Then he asked me to direct. For an 
amateur director like me to be part of a 
project backed by Ferzan was the chance 
of a lifetime. Of course, I learned a lot 
from making this film. I now think of 
acting as a walk in the park! Although 
acting is tough with all the re-shoots, 
when the scene is done you can still go 
back home to sleep. However, directing 
isn’t like that. The scene ends, but the 
work carries on. You have to keep asking 

yourself “What scene shall we shoot 
tomorrow?”, “Which set shall we begin 
in?” However tiring, you can’t say it isn’t 
fun or satisfying, though. Will I continue 
directing? I don’t know yet. If I find a 
story I really want to show, then why not?

You have had a long personal and 
professional relationship with Ferzan 
Özpetek. You last worked together on 
Rosso İstanbul. What’s it like working 
with him?
Ferzan and I know each other well. I have 
a certain measure for friendships: The 
friends you can argue with are the closest 
you have. Ferzan and I have argued a lot. 
Sometimes those around us get a little 
shocked by it, but for us it’s normal, we 
put our thoughts at loggerheads and 
then carry on about our way. If I was an 
amateur director making my first inroads 

in the sector, I’d be in a much tougher 
position. In the end, I can’t escape the 
thought that I have to prove myself to the 
whole world. But I’m already present as 
an actor. Of course, this is what has given 
me a different perspective. I’ve learned 
a lot of new things that were unknown 
to me as an actor. That’s why I had a 
lot of fun making the film. It was a gift 
to have Ferzan involved, he is such an 
experienced director.

What was difficult about setting the story 
in this country? What kind of adaptions did 
you make?
Our actors are a bit younger than the 
original characters. This, I think, was 
the right decision relative to the phone. 
Of course, we made some minor changes 
to adapt it to Turkish culture, different 
touches to the characters. But the biggest 
change for us was the film’s finale. It’s 
quite a surprise!

Could we say of the film that, in a sense, 
it is a game of “truth or dare”? Seven 
close friends get to together in one of their 
homes for dinner, and a game they start 
playing with their phones turns it upside 
down. There are a number concepts being 
questioned here, such as trust, truth, 
friendship, and male-female relationships, 
aren’t there?
No matter how close people are, or 
however much they are in love, there 
is always something they keep to 

themselves. Nobody knows everything 
about anyone. I think this is something 
we need to accept and just move on 
with in life. Sometimes we have no 
idea what kind of depths lies beneath 
someone we’ve spent years together 
with – because we are so close! In this 
respect, you cannot apply psychotherapy 
to the ones you love. You can never look 
at someone you love from up-close; you 
will even fall apart or deny what you see. 
This is where the “stranger” aspect of the 
title comes from. The people in the movie 
are married, they have children, and they 
love each other. Suddenly, however, they 
start to learn very new things about one 

another and it starts to hurt. And life is a 
little like that…

And our smartphone addiction...
It is impossible to fight it, because so 
many aspects of it have made life that 
much easier. But the thing is, we need 
to get over our addiction to the screen, 
or at least minimise our dependency. 
Sometimes I find myself getting so 
impatient when my connection is low, 
and it takes a little longer for a search 
result to come up, whereas in order to 
attain the same knowledge we used to go 
to a bookstore, buy something, or look it 
up in an encyclopedia…

“I have a nomadic spirit!”
I love to fly, and to be on an aeroplane. I feel totally safe in the air. I am a woman who loves to travel, to 
see the world. I have a nomadic spirit! You say let’s go to İzmit, I say up and away. The chance to travel 
is excuse enough. My desire in life is to carry on with my work and travel whenever I have the chance. 
One of my current plans is to go to Tahiti, the largest island in French Polynesia in the Pacific Ocean! 
Also, I have a friend who breeds wolves in Greenland so I want to go there.

ÇAĞLAR ÇORUMLU, FERZAN ÖZPETEK, ŞEBNEM BOZOKLU, SERRA YILMAZ, BUĞRA GÜLSOY


