
SHINE
IN THE DARK 

Fotoğraflar AYTEN ALPÜN
Moda Editörü BENGİSU GÜREL

Röportaj BAĞLAN KESKİN

Hayatlarımızın sil baştan şekillendiği bu bir ‘başka’ iletişim 
çağının fenomen yıldızı, Çağatay Ulusoy. ‘İçerde’ dizisinde 

canlandırdığı Sarp karakteri için tepeden tırnağa değiştirdiği 
yeni imajıyla, L’Officiel Hommes’un ‘değişim’ temalı bu 

sayısına çok yakıştı. Ama şimdi burada olmasının asıl sebebi, 
hayranlarından gelen ardı arkası kesilmez taleplerdi. 

Sanırız artık herkes çok mutlu.
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Sweatshirt DOLCE & GABBANA 1.750 TL
Eşofman altı DOLCE & GABBANA 1.750 TL
Kaban VICTOR & ROLF, 
HARVEY NICHOLS 5.500  TL

Büyük yıldızlar dönem dönem 
düşerler dünyaya. Çok sık olmaz 
bu, o yüzden de önce bir neye 
uğradığınızı şaşırırsınız. Yorul-

mak ya da bıkmak nedir bilmeden o yıl-
dızı takip eden; güçlerini besleyen hayran 
kitleleri arasına karışırsınız sonra hemen. 
Koşulsuz bir bütünleşme yaşanır, siz ve 
onun arasında...
Çağatay Ulusoy, bundan altı yıl önce 
ekranlarda ilk kez göründüğünde, mil-
yonlarca insanın içine bir bomba düştü 
ve çok kısa bir süre içinde Z kuşağının en 
büyük ikonlarından birine dönüştü. Sos-
yal medya üzerinden yaşadığımız hayatla-
rımızda bu kadar yoğun ve aktif bir ilgiye 
ilk kez tanık oluyorduk belki de. Bir devri 
başlattı, Çağatay. Gençliği, artı puanları 
saymakla bitmez fiziksel özellikleri ve 
karizmasının yanında, yıllar içinde geliş-
tirdiği oyunculuğuyla da bir fenomenden 
bahseder olduk. 
Oyunculuk yeteneğinin en büyük kanıtı, 
canlandırdığı her karakterin birbir-
lerinden çok farklı olmasıydı. Fazla 
karanlık, aşırı romantik ve süper zengin 
Emir’den, olmayan semt Tozludere’den 
çıkma Yaman’a; kahraman F-16 pilotu 
Ahmet’ten, günümüzün Cihangir-Topa-
ğacı arasında mekik dokuyan gençlerinin 
temsili olup, aynı zamanda bipolar kişilik 
bozukluğundan muzdarip Barış’a... Ve 
şimdi çok daha farklı bir rolle karşımızda. 
İlk bölümüyle reyting galibi olan ‘İçerde’ 
adlı dizide, Sarp Yılmaz’ı canlandırıyor, 
Çağatay. Zor bir hayatı olan ama ele avuca 
sığmayan bir karakter Sarp. Tepkileri 
tahmin edilemiyor ve dizinin yüksek tem-
posu içinde espri yeteneğini hiç kaybetme-
den yoluna devam ediyor. İzleyiciyi içine 
alan bu aksiyon, onun sarkastik havasıyla 
insanı daha da ekrana kitleyen bir for-
mata dönüşüyor. 
‘Değişim’ fikriyle yola çıktığımız L’Officiel 
Hommes’un bu sayısı için, Sarp karakte-
rine bürünmek üzere epey bir ‘değişim’den 

geçen Çağatay Ulusoy, ilk aklımıza gelen 
isimdi. Ancak onun yeni imajı ile bu sayı-
nın temasının çok uyuşmasından daha 
önemlisi, uzun süredir hayranlarından 
aldığımız özel istekti: “Çağatay Ulusoy ile 
çekim bekliyoruz, lütfen!”
O gün nihayet geldi. Fotoğraf çekimi için 
Kumbaracı Yokuşu üzerindeki Rooms 
Galata’da buluştuğumuzda, ‘İçerde’ dizisi 
henüz yayın hayatına başlamamış, sadece 
‘teaser’ları dönüyordu ekranda. Çağatay 
bize ne kadar heyecanlı olduğunu anla-
tırken, onun heyecanına ortak olmama-
mız imkansızdı. Artık dizi yayında ve bu 
heyecanı tüm hayranları yaşıyor. 
Tatilden döndüğü ilk gündü Çağatay’ın. 
Yanık teni, kısacık saçları ve fit fiziğiyle 
karşımızdaydı. Tatildeyken suya daldı-
ğında deniz kestanesi batmış eline. Çok 
acıtan, fena halde yakan bir şeydir o. 
Ama Çağatay, pek umdunda değilmiş gibi 
duruyordu. Sanki biraz güç alıyordu elin-
deki sızıdan. Hayatın içine dalıp, derin-
lerde bir şeyler bulmak gibi... Belki de ben 
öyle hissettim, bilmiyorum. Röportajımız 
sırasında uzun uzun karanlığı ne kadar 
çok sevdiğini anlattığında, hislerimde çok 
yanılmadığımı farkettim. Karanlıktan da 
güç alıyordu çünkü.
Çağatay Ulusoy, hayatından, ekranda 
canlandırdığı karakterlerden, başkala-
rının yaşadıklarından, okuduklarından 
bir şeyler çıkarmak istiyor hep. Bu yoğun 
manevi beslenme arzusu, onun hayattaki 
en büyük hırsı belki de. 
Büyük ihtimalle küçüklüğünden beri hiç 
değişmeyen gülüşü, yüzünün tamamına 
yayıldığında, eski sevgililerinin onu hiç 
unutmadıklarına ikna oluyorsunuz. Gül-
menin en çok yakıştığı yüzlerden biri 
onunki. Ama bundan çok daha fazlasına 
sahip artık.  
Çağatay Ulusoy, hayranlarının ilk kalp 
çarpıntıları ve onu tanıma evrelerinin 
ardından, yaşadıklarının ve bugüne 
kadar canlandırdığı tüm karakterlerin 

birikimiyle, gerçek bir erkek yıldız olarak 
duruyor karşımızda. Popülerliği ve ener-
jisi zamansız. Daima konuşulacak, çünkü 
o bu sektörde ve hayranlarının kalbinde 
hep ‘içerde’ kalacak.

Yeni dizin ‘İçerde’de canlandırdığın 
Sarp karakteriyle bambaşka bir imaja 
büründün. Bu değişim süreci nasıl oldu?         
Bu dizi için uzun zamandır hazırlanı-
yorum aslında. ABD’de geçirdiğim süre 
boyunca karakteri oluşturmaya başla-
mıştık zaten. Sarp’ın fiziksel özellikleri 
çok güçlü. Bu yüzden spor antrenmanla-
rımı iki katına çıkarttım. Silah eğitimi ve 
dövüş dersleri aldım. Bir yandan da imaj 
olarak değişime girdim. Saçlarımı kestir-
dim. Dizideki hikayenin akışında zaman-
sal atlamalar var. Bu da fiziksel anlamda 
farklılıkları zorunlu kıldı.

Farklı bir karaktere bürünürken tam 
olarak nasıl çalışıyorsun? Onları 
kazanmak için kendine ne gibi müdahe-
leler yapıyorsun?
Öncelikle karakteri tanımaya çalışıyo-
rum. Nasıl bir yerde büyüdüğünü, eğiti-
mini, özel hayatını, nelerden hoşlandığını, 
huylarını keşfetmek çok önemli benim 
için. Canlandıracağım karakterin bu 
kişiliğe sahip olmasındaki olgular ve onu 
şekillendiren olayların ne olduğuyla ilgile-
niyorum. Aklımdaki sorulara cevap bul-
duktan sonra, karakter için daha fazla ne 
yapabilirim, ona ne katabilirim, bunlar 
üzerine eğiliyorum.

‘İçerde’ aksiyon dolu bir dizi. Nasıl bir 
temponuz var hakikaten? Belki o sahne-
lerin büyüsünü bir parça çözmüş olur-
sun bizim için.
Evet, her sahnesinde ayrı bir heyecan 
var. Gerçekten çok hareketli sahnelerin 
yaşandığı bir proje. Yönetmenimiz Uluç 
Bayraktar’ın da bu zorlu sahnelerdeki yön-
lendirmesi göz ardı edilemez. Profesyonel 
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“İşine karşı 
sorumluklarını 

yerine getirip, saygılı 
ve samimi bir insan 

olduğunu hissettiğinde, 
bunun sana verdiği 

huzur ve mutluluğun 
tarifi yok! Bu tatmin 

duygusu, yaptığım işte 
kazandığım en büyük 

değer benim için.”

Yağmurluk DOLCE & GABBANA 3.500 TL
Eşofman altı DOLCE & GABBANA 1.750 TL

Yüzük LOUIS VUITTON 3.100 TL

bir ekiple çalışıldığı sürece her sahnenin 
büyüsü ve hissettirdiği duygu çok daha 
anlamlı oluyor. Yorucu ve emek verici bir 
iş yapıyoruz. Bence seyirci de bu adrena-
lini sevdi. Her Pazartesi daha da bomba 
gibi geçiyor şimdi.

Sarp karakteri için dövüş dersleri aldı-
ğını söyledin. Böyle bir ilgin var mıydı?
Spora her zaman bir ilgim vardı. Basket-
bol oynuyorum, yüzüyorum, dalıyorum, 
skeet atıyorum. Dövüş sporlarına da Sarp 
hayatıma girince başladım. Stres atıp, 
ciddi bir efor sarfediliyormuş, onu öğren-
dim. En önemlisi de, seri hareket ederek 
en doğru hamleyi yapmayı öğretiyor sana. 
Hayatın her alanında işe yarayan ve sahip  
olunması gereken bir özellik bence bu.

Dizide Sarp için zor bir aşk da var. Gerçek 
hayatta böyle durumlarda yapılan ter-
cihlerde sen neye göre karar veriyorsun?
Sarp büyük zorluklarla büyüdüğü için 
sebat etmenin ne demek olduğunu çok iyi 
biliyor. Aşkı için de epey bir mücadele ver-
mesi gerekecek ama asla pes etmeyecektir. 
Böyle tercihler yapmak durumunda kal-
madım hiç bugüne kadar. O yüzden, ne 
yapardım bilemiyorum.

Dizi, iki erkek kardeşin hikayesi aynı 
zamanda. Senin de bir kardeşin var. 
Sence nasıl bir abisin? Seni rol model 
alıyordur kesinlikle.
Değer yargılarının çok güçlü olduğu ve 
sevgi dolu bir aile ortamında büyüdüm. 
Kardeşime abisi gibi değil de, her zaman 
arkadaşı gibi yaklaşmaya çalıştım. Tabii, 
ufak çaplı abi otoritelerimiz oldu. Onun 
için her zaman en iyisinin olmasını iste-
dim. Zaten tüm aile bunun için çaba sar-
fediyoruz. Nasıl abi olduğumun cevabı 
bende değil, ama aslan gibi bir kardeşim 
var! Onun benim için duyduğu gururdan 
fazlasını ben ona karşı hissediyorum.

Emir, Ahmet, Yaman, Barış ve Sarp… 
Hepsi birbirinden çok farklı karakterler. 
Sen de onlardan farklısın. Sana en uzak 
olan hangisi? En yakın olan hangisi?
Bugüne kadar canlandırdığım karakter-
lerin hiçbirini unutmadım, hepsi içimde 
bir yerlerde duruyor. Büyük ihtimalle 
çok iyi anlaşıyorlar birbirleriyle, çünkü 
hepsi de kumaşı çok sağlam karakterler. 
Güç, en belirgin ve benzer özellikleriydi. 
Geri kalan her şeyleri farklı. Hayata bakış 
açıları, görüp geçirdikleri, maddi durum-
ları... Hepsinden bir şeyler öğrendim.

Çağatay Ulusoy’u herkes tanıyor. Adını 
duymayan kimse yok! Bir mağarada 
yaşamıyorlarsa eğer... Bu kadar insa-
nın bu kadar zamanda hiç görmedikleri 
yönlerin illa ki vardır. Tüm bu karak-
terlerin arkasında senin, sana ait bir 
hayatın var sonuçta. İnsanların en tah-
min edemeyecekleri özelliğin sence ne 
olabilir?
Karanlığı sevmem olabilir. Kapkaranlık 
bir yerde gökyüzündeki yıldızların var 
olma çabalarını izlemeyi seviyorum. Zıt-
lıklarıyla birbirlerini çok anlamlı kılıyor-
lar. Ya da karanlıkta oturmak, düşünmek 
kendimle baş başa kalmak bana iyi geli-
yor. Karanlıkta yanan ışığı net bir şekilde 
görürsün ya, bu da ona benzer bir şey işte! 
Ben de karanlıkta içimde bana yol gös-
teren ışığı çok daha net görebiliyorum. 
Hayata dair kararlar alırken, daha doğru 
ve sağlıklı, daha geniş bir pencereden ve 
daha güçlü bir mantıkla baktığımı hisse-
diyorum. Bazı insanlar sevmez karanlığı, 
ürkütücü gelir, ama bence sevilecek bir 
saflığı ve netliği var.

İnsanlarda ‘ben hiç değişmedim’ diye 
bir klişe vardır. Ama aslında değişmek 
iyidir. Durumları kabullenmek, yeni-
lenmektir. Sen bugüne gelene kadar 
nasıl evrildiğini düşünüyorsun? Hangi 

özelliklerin törpülendi ya da kendine 
neler kattın?
Olduğum gibi davrandım her zaman. 
Samimiyet, insan ilişkilerinde değer ver-
diğim en önemli özellik. Mutlaka değiş-
tim ama bu yola girmeden önce sahip 
olduğum değerlerimi asla kaybetmedim. 
Benimle birlikte gelen şeyleri yolda bırak-
madım, hala beraber yürüyoruz onlarla. 
Yine aynı resme, aynı duyguyla bakıyo-
rum. Baktığım açı değişti sadece. Artık 
daha farklı bir yerden bakıyorum. Ve en 



Sweatshirt NEIL BARRETT, BEYMEN 1.450 TL
Tişört HATİCE GÖKÇE
Pantolon NEIL BARRETT, BEYMEN 1.875 TL
Bot BALENCIAGA, BEYMEN 3.750 TL

Mont H&M 250 TL
Tişört GAP 89 TL
Eşofman altı 
DOLCE & GABBANA 1.750 TL



“Bugüne kadar canlandırdığım 
karakterlerin hiçbirini 
unutmadım, hepsi içimde 
bir yerlerde duruyor. Büyük 
ihtimalle çok iyi anlaşıyorlar 
birbirleriyle, çünkü hepsi 
de kumaşı çok sağlam 
karakterler.”

Mont NEIL BARRETT, BEYMEN 5.200 TL
Gömlek PRADA 2.250 TL
Pantolon HATİCE GÖKÇE



markası. Türkiye dışında global arenada 
da önemli bir pazarı var. Colin’s’in genç, 
enerjik, stil sahibi ve uluslararası bir 
marka olması, gelen teklifi kabul etmemde 
büyük bir rol oynadı. Ve ardından marka 
ile uzun soluklu ve güçlü bir işbirliğine 
imza attık.

Sosyal medyada hayranların inanılmaz 
derecede aktif. Hayranlarının yerinin 
senin için çok başka olduğunu sürekli 
vurguluyorsun zaten. Belki onlara bura-
dan iletmek istediğin bir mesaj vardır. 
Eminim hepsi dört gözle senden bir şey-
ler duymak istiyorlar şu an.
Sosyal medyayı takip eden ama çok fazla 
kullanmayı tercih etmeyen biriyim. Hay-
ranlarımın fikirlerine ve desteklerine her 
zaman saygı duyuyorum. Sosyal medya 
aracılığıyla iletişim kurmamız; duygula-
rını ifade ederek, anlık tepkiler vermeleri 
ve yorumları bana kendimi hep iyi hisset-
tiriyor, çünkü o an farkediyorsun, büyük 
bir enerjinin aynı noktaya odaklandığını. 
İnandıkları, sevdikleri birisine verdikleri 
bu güzel enerji, beni motive eden en önemli 
etkenlerden. Destekleri ve yanımda olduk-
ları için onlara buradan bir kez daha çok 
teşekkür ediyorum.

Palto PRADA 6.500 TL
Sweatshirt ALEXANDER McQUEEN, 
HARVEY NICHOLS 1.850 TL
Pantolon DOLCE & GABBANA 3.750 TL
Yüzük LOUIS VUITTON 3.100 TL
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“Olduğum gibi davrandım her zaman. Samimiyet, insan ilişkilerinde 
değer verdiğim en önemli özellik. Mutlaka değiştim ama bu yola 

girmeden önce sahip olduğum değerlerimi asla kaybetmedim. Benimle 
birlikte gelen şeyleri yolda bırakmadım, hala beraber yürüyoruz onlarla. 
Yine aynı resme, aynı duyguyla bakıyorum. Baktığım açı değişti sadece. 
Artık daha farklı bir yerden bakıyorum. Ve en önemlisi, görmek istediğim 

şey için bakıyorum. Uzun lafın kısası, ne istediğimi biliyorum.”

önemlisi, görmek istediğim şey için bakı-
yorum. Uzun lafın kısası, ne istediğimi 
biliyorum. Olayları daha yoğun yaşa-
dığımı hissediyorum eskiye göre. Ama 
buna rağmen hala çok sakinim, her şeye 
karşı daha dinginim. Bugün geldiğim ruh 
haliyle insanları da çok daha iyi anlıyo-
rum. Belki de telepatik duygularım gelişti 
mesleğimden dolayı. Sonuçta duygulara 
dayalı bir iş yapıyorum. 

Bu meslek kısa sürede gerçekten haya-
tına epey bir şey kattı o halde...
Kesinlikle! Oyunculuktan öğrendiğim 
çok şey var. Kendime artı değer olarak 
kattığım en güzel şeyleri, sorumlulukları 
getirdi bana bu meslek. İşine karşı sorum-
luklarını yerine getirip, saygılı ve samimi 
bir insan olduğunu hissettiğinde, bunun 
sana verdiği huzur ve mutluluğun tarifi 
yok! Bu tatmin duygusu, yaptığım işte 
kazandığım en büyük değer benim için. 
Kısa sürede işin maddiyatıyla değil, mane-
viyatıyla mutlu olmayı öğrettim kendime.

Bu sektörün oyunculuk dışında hangi 
alanına dahil olmak istersin? Seni en 
çok ne heyecanlandırıyor; yönetmenlik, 
senaryo yazarlığı...

Hayal gücümü kullanmayı, bir şeylere 
kafa yormayı seviyorum. Kamera arkası 
çok değerli. Ekranda görünmeyen ama 
derinliğini her açıdan hissettiren bir yer 
orası. İnsan merak ediyor, ‘acaba senarist 
bu senaryoyu neler hissetti de yazdı’ ya da 
‘şu yönetmen bunu çekerken nasıl duygu-
lar içindeydi’ diye. Bir dizi ya da film, çok 
farklı hissiyatlarla oluşuyor. Ben de bun-
ları her zaman merak ediyorum. Arada 
karalıyorum bir şeyler ve kendi çapımda 
bir şeyler çekiyorum, ama öyle ha dedi-
ğinde olacak bir şey değil bu. Şu an sadece 
gözlemliyorum.

Müzikle ilişkini Medcezir ve Delibal’dan 
çok iyi biliyoruz. Hatta bu çekimden 
önce belki yüz kez ‘Mutlu Sonsuz’u din-
ledim. Eminim, insanların bu konuda 
senden beklentileri var. Hep böyle sürp-
rizlerle mi şarkı söyleyeceksin? Yoksa 
bu konuda başka planların var mı?
Şimdilik müzikal anlamda bir planım 
yok. Önceliğim oyunculuk ve işimde 
farklı, iyi ve kalıcı projelerde yer almak.

Colin’s’in yüzüsün aynı zamanda. Mar-
kayla nasıl bir araya geldiniz?
Colin’s yıllardır takip ettiğim bir jean 



Mont KENZO x H&M 650 TL
Tişört HATİCE GÖKÇE
Pantolon DOLCE & GABBANA 3.250 TL
Gözlük PRADA 1.450 TL
Bot BALENCIAGA, BEYMEN 3.750 TL

Saç İbrahim Zengin
Fotoğraf Asistanı Tuğberk Acar


