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LONDRA SOKAKLARINDA BİR MUHAFIZ

ÇAĞATAY ULUSOY

“HAYATIMIN BU DÖNEMİNDE
FARKLI NOTALARA BASIYORUM”

Monako’daki buluşmamızdan üç yıl sonra bu kez Londra’da bir araya geldiğimiz,
ilk orijinal Netflix yapımı Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’ın yıldızı Çağatay Ulusoy ile
farklı bir hikayenin peşinden gidiyoruz. Hayatında açılan yeni yollar, ilkler, riskler ve
tecrübeleriyle o günden bugüne büyük adımlar atmış, bıraktığımız noktadan
bambaşka bir noktaya gelmiş, yeni bir Çağatay var karşımızda.
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undan üç yıl önce yaptığımız o unutulmaz çekim ile Monako’da James
Bond’un izini sürdüğümüz Çağatay Ulusoy ile bu kez Londra sokaklarında bir araya geliyoruz. Oyunculuktan senaristliğe ve
yönetmenliğe doğru yol alan, bu anlamda
kendi kendine meydan okuyan Çağatay
ile birçok ilki de birlikte yaşıyoruz. Yakında üçüncü sezonu yayınlanacak orijinal
Netflix yapımı ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’ ile dijital platforma ve dünyaya açılan ünlü oyuncu, bu süreçte yaşadığı de-

22

neyimleri, heyecanları paylaşıyor. Bu buluşmanın ardından askere uğurladığımız
ve görevini tamamlayarak geri dönen Çağatay Ulusoy, “Hayatımın bu döneminde
farklı notalara basıyorum” diyerek bir gelişim sürecinde olduğunu söylüyor. Güzel başlangıçlara adım atan başarılı oyuncunun içinde olduğu bu ilham veren gelişim sürecini bizler de merakla takip ediyor; hayallerini, hayatı, ruhunu besleyenleri ve doğaya olan hayranlığını kendisinden dinliyoruz.

HELLO!: Monako’dan üç yıl sonra bu
kez Londra’dayız. Bir süre Los Angeles ve
ardından da Netflix projesi derken nasıl
geçti hayatının bu son birkaç yılı?
Çağatay Ulusoy: Yoğun, hareketli, heyecanlı bir süreç geçirdim. Bunun yanında kendimi farklı alanlarda geliştirebileceğim zamanlarım oldu. Güzel başlangıçlara imza attık.
HELLO!: Bugüne kadar rol aldığın yapımlar hep ses getirdi. Reytingi ve gişesi
yüksek işler oldu. İyi senaryo, iyi yönetmen, iyi bir cast vs… Sence başarının olmazsa olmazı tam olarak ne?
Ç. Ulusoy: İyi senaryo, yönetmen ve
doğru cast seçiminin her biri önemli evet.
Ama bunun yanı sıra çok çalışmak ve tutkulu olmak, en büyük etkenler sanırım.
HELLO!: ‘Hakan: Muhafız’, Netflix
gibi global bir platforma giriş yapan ilk
orijinal Türk yapımı oldu ve sen de bu anlamda bir ilke imza attın. Nasıldı o ilk zamanlar; neler hissettin, neler deneyimledin? Nasıl bir dünyaya adım attın?
Ç. Ulusoy: Gurur ve heyecan vericiydi
elbette. Kariyerim için önemli bir adım
olacağını düşünüyordum ki öyle de oldu.
Farklı bir dünyaya giriş yaptım, hepimiz
yaptık aslında ve risk de aldım açıkçası bu
kararı verirken. Yeni şeyler öğrendim; global anlamda birçok yeni insanla tanıştım
ve uluslararası deneyimlerim oldu. Kendi sektörümüze farklı bir gözden bakabilme imkanına sahip olduğumu düşünüyorum bu süreçte. Yaptığımız işin tüm dünyada karşılığını olduğunu ve gerçekten iyi
işler yaptığımızı görebildim. Daha önce
yaptığım projelerde ulaşamadığımız yerlere, insanlara ulaşabilme şansım oldu. Bunun geri dönüşleri, tepkiler çok mutlu etti
ve gurur vericiydi tabii ki de. Burada en
önemli nokta bence, Netflix gibi dünyanın en önemli dijital platformu ile çalışmanın verdiği mutluluk, gurur ve açtığı
yeni kapılar, fırsatlardı.
HELLO!: Televizyon ve dijital platformları karşılaştıracak olursak, nedir bir
oyuncu için farkları? Avantaj ve dezavantaj
olarak sayabileceğin şeyler var mı?
Ç. Ulusoy: Sistemsel olarak her açıdan
avantajlı. Hangi gün, kaç saat çalışacağını biliyorsun. 12 saati geçmeyen set saatleri verimi arttırıyor, hem oyuncu hem
de ekip açısından. Senaryonun tamamını
baştan bilmek ve hakim olmak en önemli
farklardan biri. Böylelikle oynadığınız karakterle ilgili daha net bilginiz oluyor ve
karakterin gidişatını, değişimini de daha
iyi görebiliyorsunuz. Karaktere hazırlanma, yeterli provaları yapabilme şansımız
da oluyordu. Ayrıca reyting gibi bir baskıdan uzak olmak da ekstra bir stresten kurtulmamızı sağlıyor. Yeni platformların pazara girmesini, hem oyuncular hem de
sektördeki diğer tüm bileşenler açısından
olumlu olduğuna inanıyorum. Hikayelerimizi birçok farklı kanal vasıta-

“Basketbol hayaliyle
başladım, hayat beni
buraya taşıdı. Önünü
almak istemediğim
ve benim için hâlâ tüm
heyecanıyla devam
etmekte olan çok
güzel bir yolculuğun
içindeyim. “

Gömlek, kravat, hırka,
ceket, trençkot ve kasket,
Brooks Brothers.
Pantolon, Eleventy.
Gözlük, David Beckham /
Safilo.
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“Farklı bir dünyaya giriş
yaptım ve kendimce
riskler aldım. Yeni şeyler
öğrendim; global anlamda
deneyimlerim oldu, yeni
insanlarla tanıştım. En
güzeli de yaptığımız işin
tüm dünyada bir karşılığı
olduğunu ve gerçekten
iyi işler yaptığımızı
gördüm.”

Çağatay Ulusoy ile Londra’da
sanat ve tasarımın kendini
her adımda gösterdiği Soho
ve Shoreditch bölgesini
keşfe çıktık. Grafitilerle süslü
duvarlarıyla bu ilham verici
sokakların her biri, çekimize
renkli birer fon oluşturdu.
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Sweatshirt ve
mont, Burberry.
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“Hemingway,
‘Hayatta en güzel
şey, tüm kusurlarınızı
bilmesine rağmen
sizin hâlâ muhteşem
olduğunuzu
düşünen o insanın
olması’ demiş.
Ben de kendisine
katılıyorum.”
27

“Monitördeki görüntünün ne anlattığını sorguladığında, kamerayı eline alıp denemeye
başlıyorsun. Bu merak seni alıp başka bir yere taşıyor. Kamera arkasında olmayı,
yeni bir şeyler yaratma çabasını hem sevdim hem de her zaman merak ettim.”
28

Sweatshirt, Burberry.
Pantolon, Eleventy.
Ayakkabılar, Brooks
Brothers.
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Gömlek, lacivert
ceket ve mendil,
Brooks Brothers.

“Yaptığım her yeni iş, kendime bir meydan okuyuş. Ama ‘Ya olmazsa’ korkusu pek
yaşamıyorum. Çünkü öyle ya da böyle, hayatın bana getirdiği muhteşem tecrübeler
ediniyorum. Sevenlerim de benimle beraber bunu deneyimliyor. “
sıyla tüm dünyaya anlatabilme imkanının
da doğduğunu düşünüyorum.
HELLO!: Hakan karakteri, bir süper
kahraman. Gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda kalan son muhafız. Gerçek hayatta bir süper gücün olsaydı bunu
neyi korumak için kullanırdın?
Ç. Ulusoy: İstanbul’u korumaya çabalarken bunu düşünmeye fırsat bulamamışım sanırım...
HELLO!: 10 yıldır bir oyuncu olarak tanıdığımız Çağatay Ulusoy’u bundan böyle
bir senarist ve yönetmen olarak da göreceğiz. Perde arkasına geçme isteği nasıl doğdu, nasıl gelişti?
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Ç. Ulusoy: Bu zamanla gelişen bir olgu.
Birbirlerini besleyen ve destekleyen meslek grupları en nihayetinde. Bir de aklına
“Monitördeki görüntü ne anlatıyor yaptığımızdan bağımsız?” gibi bir soru düşünce, kamerayı eline alıp denemeye başlıyorsun. Merak seni alıp başka bir yere taşıyor. Kamera arkasında olmayı, yeni şeyler yaratma çabasını hem sevdim hem de
hep merak ettim açıkçası. Daha önce de
aslında Los Angeles’ta çektiğim bir kısa filmim vardı. Biraz kendimi görme, deneme
amaçlıydı aslında. Sevmiştim o deneyimi
ve yeni hikayeler, senaryolar yazmaya devam ettim.

HELLO!: ‘Azadlık Saka’ nasıl bir hikaye? Biraz detay alabilir miyiz?
Ç. Ulusoy: Hâlâ üzerinde çalıştığım
projelerimden biri olduğu için fazla bir
detay vermek istemem şu an. Uğraşmam
gerekiyor biraz daha ve son halinin içime
sinmesini bekliyorum.
HELLO!: Yaptığı her yeni işte başarı
grafiğini hep yukarı taşıyan bir oyunu olarak, farklı bir kulvara geçmek, konfor alanından çıkmak endişelendiriyor mu? “Ya
olmazsa” korkusu yaşıyor musun hiç?
Ç. Ulusoy: Soru işaretleri elbette oluyor. Kendime yepyeni bir meydan
okuyuş çünkü. Ama “Ya olmazsa”
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Gri kasket ve şal,
Brooks Brothers.
Lacivert ceket,
Brooks Brothers.
Pantolon, Eleventy.
Ayakkabılar,
Brooks Brothers.

“Hayat önüne birtakım
tahmin edilemez şeyler
koyuyor; mücadele de
ediyorsun, kabul edip
devam da diyorsun.
Dışarıdan hep sefalar
görünüyor ama cefaları
sadece kendimiz ve
en yakınımızdakiler
biliyor.”
32
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Kasket, gömlek, kravat, yelek
ve ceket, Brooks Brothers.
Pantolon, Eleventy.
Ayakkabı, Brooks Brothers.

korkusu pek yaşamıyorum. Çünkü öyle
ya da böyle, hayatın bana getirdiği muhteşem tecrübeler ediniyorum. Sevenlerim
de benimle beraber bunu deneyimliyor.
Her yaşadığım şeyden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kendime mutlaka yeni bir
şeyler kattığına inanıyorum. Yaptığım işlerde risk almayı da seviyorum açıkçası.
HELLO!: Dünyada da oyunculuktan senaristliğe ve yönetmenliğe geçen birçok
ünlü var. Bu anlamda beğendiğin isimler
kim?
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Ç. Ulusoy: Bu konu özelinde örnek aldığım ya da özellikle takip ettiğim birileri yok. Kendi dönemi içinde farklı janrlarda iddialı isimler var. Eskilerden örnek verecek olursam absürt komedide Mel Brooks, oyunculuk, senaristlik, yönetmenlik
ve yapımcılıktaki iddialı isimlerden. Tabii
ki ben kendi yolumdayım.
HELLO!: Peki bu yeni heyecan oyunculuğu geri plana atar mı?
Ç. Ulusoy: Oyunculuğu geri plana atmak gibi bir şey yok aslında. Bu daha çok

dönemle, gelişim süreciyle ve elbette ki gelen senaryonun hikayesinin bana dokunmasıyla bağlantılı zamansal olarak değişken bir denge gösterebilir. Bu aralıkta gelişim sürecindeyim ve farklı notalara basıyorum. Aktif dinlenme diyebiliriz aslında
buna.
HELLO!: Aslında ‘Delibal’da canlandırdığın karakter ve seslendirdiğin şarkıyla biz o müzisyen halini de çok sevmiştik.
“Gerçek bir oyuncu gerektiğinde
şarkı da söyleyebilmeli, dans da ede-
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“Her şeyin birbirini beslediğine inanıyorum. Bir sahne sırasında çalan müzik, yaptığın
tabloyu neşelendirirken; yüzünü kesen ışık, sahnenin türünü destekliyor ve duyguyu
pekiştiriyor. Hayat gibi! Doğru duyguları yansıtmak için sanatın her alanına bulaşmalı.“
bilmeli” derler. Sen ne dersin?
Ç. Ulusoy: Teşekkür ederim öncelikle. Bir karakterin sunduğu imkanlara bağlı olarak oyuncunun her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Ya da en azından yapmayı denemesi gerektiğini, kendini bu konularda zorlaması gerektiğini...
HELLO!: Gitar, piyano çalıyorsun ve
zaman zaman ufak tefek besteler bile yaptığını duymuştum. Rol icabı bir yana, tıpkı
yönetmenlik gibi müziği de ciddi anlamda
düşündün mü hiç?
Ç. Ulusoy: Evde minik besteler yapıyorum, evet. Çalıp söylüyorum da zaman zaman. Tamamen keyif için elbette, ciddi
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anlamda düşünmedim hiç. O şekilde bir
kariyer planlamam yok şu an için.
HELLO!: Tüm bu saydığımız ilgi alanları profesyonel hayatta birbirini besler
mi, zedeler mi?
Ç. Ulusoy: Hayatta her şeyin birbirini
beslediğine inanıyorum. Bir sahne sırasında çalan müzik yaptığın tabloyu neşelendirirken, yüzünü kesen ışık sahnenin türünü destekliyor ve duyguyu pekiştiriyor.
Senaryoda takıldığın kelime de iç aksiyonunu güçlendiriyor, zamanı yönetmen belirliyor. Hayat gibi! Doğru duyguları yansıtmak için sanatın her alanına bulaşmalı bence.

HELLO!: Çağatay Ulusoy, projesi olmadığı dönemlerde gözlerden uzak yaşayan, pek göremediğimiz biri. Bu ‘Yüzüm
eskimesin’ düşüncesi, bir tür taktik mi yoksa sosyal hayat / fazla ilgi yoruyor mu?
Ç. Ulusoy: İkisi de değil aslında. Hiç o
tarz konulara da kafa yoracak, taktik yapacak birisi de değilim zaten. Çalıştığım dönemler yoğunluk sebebiyle kendime vakit
ayıramıyorum. Proje olmadığında da kendi hobilerime zaman ayırıp ruhumu besliyorum, biraz kendimi dinliyorum. Hepsi
bu kadar aslında.
HELLO!: Londra sokaklarında
bile tanıyıp yanımıza gelen hayranla-

Triko, devetüyü
manto ve pantolon,
Eleventy.
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“Şöhreti taşıyabilmeyi
kontrol etmek elinizde ama
bunun dışında getirdikleri
elinizde olan şeyler değil
bence. Benim için de
yaptığım işin sonucu olarak
ortaya çıkan bir durum.
Buna ayrı bir anlam veya
önem yüklemiyorum.”

Gri triko,
Brooks Brothers.
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“Doğada bir alma - verme
dengesi var. Onun bir parçası
olduğumu bilmek, hissetmek
beni her anlamda besliyor.
Genelde ben de dengede
bir insanım ama doğadan
uzaklaştığımda bu denge
biraz şaşabilir...”
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rın oldu ama tanınmak istemediğin zaman
bunu çok güzel başardığından bahsetmiştin. Aslında bu tanınma, ünlü olma, şöhret
meselesi kontrol edilebilir bir durum mu?
Senin için ne ifade ediyor?
Ç. Ulusoy: Şöhreti taşıyabilmeyi kontrol etmek sizin elinizde ama bunun dışında getirdikleri sizin elinizde olan şeyler
değil bence. Benim için de yaptığım işin
sonucu olarak ortaya çıkan bir durum sadece. Buna bir anlam veya önem yüklemiyorum. Sadece işimi doğru ve iyi yapabilmeye konsantre oluyorum. Bunların getirdikleriyle ilgilenmiyorum. İnsanların karşılıksız sevgileri, destekleri beni en çok
mutlu eden durum. Gerisi de çok önemli değil. Şöhret, bilinirlik gelip geçici şeyler, bunun farkındayız hepimiz. Önemli
olan arkamızda bıraktığımız işlerin kalitesi, düzgünlüğü ve şöhreti.
HELLO!: 2010 yılında Best Model’a
başvurduğun günlere dönecek olursak, 20
yaşındaki Çağatay’ın aklında böyle bir gelecek var mıydı? Hayallerin nasıldı, ne kadarı gerçek oldu?
Ç. Ulusoy: Basketbol hayaliyle başladım, hayat beni buraya taşıdı. Önünü almak istemediğim ve benim için hâlâ devam etmekte olan çok güzel bir yolculuğun içindeyim. Hayallerim bana özel kalsın ama sürekli yeni hayaller kurarak, kendime yeni hedefler koyarak devam etmeye çalışıyorum.
HELLO!: Buradan bakıldığında hayat
ve kariyer anlamında her şey yolunda gitmiş görünüyor. Seni zorlayan mücadelelerin oldu mu hiç?
Ç. Ulusoy: Elbette oldu. Hayat bu, önüne birtakım tahmin edilemez şeyler koyuyor; mücadele de ediyorsun, gönlüne koyup -yani kabul edip- devam da diyorsun.
Dışarıdan hep sefalar görünüyor ama cefaları kendimiz veya en yakınımızdakiler
biliyor, görüyor. Emek vermeden, mücadele etmeden, çok çalışmadan bir şey başarmak mümkün değil bu hayatta!
HELLO!: Biyografi sever misin? Kimin
hayatını oynamak isterdin?
Ç. Ulusoy: Evet seviyorum. Spesifik bir
cevap vermek istemem. Ruhuma dokunan
her şey bana uyar. Konuştuğumuz, görüştüğümüz, üzerinde çalışılan projeler de
var. Ama zamanı var biraz daha bunların.
HELLO!: Terazi burcu için dengedir ve
sanatçı yaradılışlıdır denir. Sanatçı ruh kısmı tamam. Peki hayatında dengeli biri misin? Ayarın kaçtığı zamanlar da oluyor mu?
Ne zaman dengen şaşar?
Ç. Ulusoy: Dengedeyim genelde, evet.
Belki doğadan uzaklaştığımda biraz dengem kaçabilir.
HELLO!: İstanbul’da şehrin gürültüsünden uzak bir yerde yaşıyorsun. Doğayla ve hayvanlarla iç içe olmak iyi mi geliyor? Bu tercih bir kaçıştan çok aslında bir
yaşam stili, değil mi?
Ç. Ulusoy: Bu bir yaşam stili dedi-
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Saten pijama
ve ropdöşambr,
Emre Erdemoğlu.

“Evde minik
besteler yapıyorum.
Çalıp söylüyorum
da zaman zaman.
Tamamen keyif
için, ciddi anlamda
düşünmedim hiç.”
42
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Çağatay Ulusoy’un 1900’lü
yılların başında Baptist Kiliseleri
Birliği binası olarak inşa edilen
L’oscar London’daki odasına
konuk oluyoruz. Ünlü Fransız
iç mimar Jacques Garcia
tarafından tasarlanan ve Barok
stiliyle dikkat çeken otel, hem
tarihi hem de mimarisiyle
Londra otelleri arasında
ayrı bir yere sahip.

“Yaşamak için bilmem gereken ne varsa, denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık
tutuyorum, balık oluyorum. Deniz dalgalanıyor, duruluyor ve kimi zaman sessizleşiyor,
kimi zaman şenleniyor. Dalış yapmak da müthiş bir sakinlik, huzur veriyor bana.”
ğin gibi. Doğada bir alma - verme dengesi var. Onun bir parçası olduğumu bilmek,
hissetmek beni her anlamda besliyor.
HELLO!: Tüm bu görünen profesyonel
hayatın dışında bir de yapmaktan keyif aldığın hobiler var. Hayranların elbette bunlardan birinin denize açılmak ve balık tutmak olduğunu biliyor. Denizde ve teknede olmak sonsuz bir özgürlük hissi mi veriyor insana?
Ç. Ulusoy: Yaşamak için bilmem gereken ne varsa, denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum.
Deniz dalgalanıyor, duruluyor ve kimi zaman sessizleşiyor, kimi zaman şenleniyor.
Dalış yapmak da müthiş bir sakinlik, huzur veriyor bana.
HELLO!: Karanlığı sevdiğin doğru mu?
Ç. Ulusoy: Doğru evet, seviyorum.
HELLO!: Ailenin sana aşıladığı en
önemli şeylerden birinin hayvan sevgisi ol-
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duğunu söylemiştin. Bir köpeğin olduğunu biliyorum. Dayanamayıp sokakta gördüklerine de el uzatanlardan mısın?
Ç. Ulusoy: Elbette, elimden geldiğince
bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
HELLO!: Bu hayatta Çağatay Ulusoy’u
en iyi kim tanır, ‘kara kutu’su kimdir?
Ç. Ulusoy: En iyi Engin Aykanat tanır.
Kara kutum da diyebilirim kendisi için.
HELLO!: Duygu Sarışın ile gözlerden
uzak yaşadığınız bir ilişkiniz var. Nasıl gidiyor her şey? İki oyuncunun bir arada olması müthiş bir uyum mu, yoksa bu durumun zaman zaman zorladığı oluyor mu?
Ç. Ulusoy: Gayet iyi, her şey yolunda.
HELLO!: Aşka bakış açışı yaş aldıkça
değişiyor mu? Eski Çağatay ve bugünkü
Çağatay arasında bu anlamda fark var mı?
Ç. Ulusoy: Elbette var. “Hayatta en güzel şey, tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen sizin hâlâ muhteşem olduğunuzu dü-

şünen o insanın olması” demiş Hemingway. Ben de kendisine katılıyorum.
HELLO!: Londra’da sinema okuyan erkek kardeşin Atalay ile de bu çekim esnasında tanıştık. İleride birlikte çalışmak gibi
hayalleriniz var mı?
Ç. Ulusoy: Kim bilir belki de şimdiden
çalışmaya başlamışızdır.
HELLO!: Bu aralar seni en çok heyecanlandıran şey ne?
Ç. Ulusoy: Bu sürpriz olsun! Biraz zaman sonra paylaşacağım çünkü.
HELLO!: 2020 senin için nasıl bir yıl
olacak? Neler bekliyor seni ve sevenlerini?
Ç. Ulusoy: Yeni bir serüven, yeni başlangıçların olacağı bir sene. Sevenlerimin
de benimle birlikte heyecanlanacağını düşündüğüm bir yıl olacak sanırım 2020.
Üzerinde çalıştığımız projeleri gerçekleştireceğim, yoğun bir sene olmasını
umuyorum.
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