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YAZAR HAKKINDA

Harika Uygur İstanbul’da doğdu. Okul yıllarının sonlarında 
uzun yıllar Osman F. Seden’in yönetmen yardımcısı olarak ça-
lıştı. Sektörün en önemli şirketlerinden olan IFR’ye 1994 yılın-
da katıldı. Ezel Akay’ın yönetmen yardımcılığından sonra 1997 
yılında casting direktör olarak çalışmaya başladı. Daha sonra 
Seattle Broadway Hall’de “How to Agency Your Agency” adlı 
workshop çalışmasına ve Northwest Photography Center “Black 
and White” fotoğraf kursuna katıldı. 2000 yılında İstanbul’a geri 
dönüp kendi adına casting direktörlük şirketini kurdu. 2009 yı-
lında European Film Promotion’a (EFP) bağlı Uluslararası Cast 
Direktörleri Birliği’ne (ICDN) katıldı. 2012 yılında Türsak Vak-
fı üyesi oldu. Yine aynı yıl merkezi ABD’de bulunan dünyanın 
en büyük cast direktörleri birliği olan CSA’dan davet alarak ilk 
international üyelerinden biri oldu. Dört dönem “Yekta Kopan 
ile Okumak ve Yazmak” isimli workshopa katılarak yazma sü-
recine girdi. Bu sürecin sonunda kolektif olarak bir proje hazır-
ladılar. Bu proje İpekli Mendil isimli öykü sözlüğüne dönüştü 
ve 2014 yılının Aralık ayında Can Yayınları’ndan yayımlandı. 
Yine Yekta Kopan’ın “Fil Mezarlığı” adlı hikâyesinden yola çı-
karak bir kısa film yönetti. Kısa filmiyle Cannes Film Festivali 
Kısa Film Köşesi’ne katıldı.

Çalışmalarına katkı sağlayacağını düşündüğü her dalda eği-
timlerine devam etti ve Louise Hay’in “Hayatını İyileştir” work-
shop lideri oldu.
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Harika Uygur // Bu Rol Senin

Kendi birikimlerinden yola çıkarak 2011 yılından beri “Bu 
Rol Senin” adı altında düzenli olarak workshop ve seminerler 
vererek oyuncu seçiminin sırlarını anlatmaktadır. 2016 yılının 
Mayıs ayında, verdiği workshopla aynı ismi taşıyan Bu Rol Se-
nin Destek Yayınları’ndan yayımlandı.

Yine 2016 yılında Amerika’da oyunculuk dalında en çok 
kullanılan metot olan “Chubbuck Metodu”nun kurucusu Ivana 
Chubbuck ile çalışarak bu metodu öğretme belgesini aldı.

2017 yılında Amerikan Film Akademisi’nin üyesi olarak Os-
car Akademi’ye seçildi. Yine aynı yıl Locarno Film Festivali’nde 
En İyi Casting Direktör ödülünün sahibi oldu.

Halen birçok sinema filmi, TV dizisi ve reklam filminin cast ça-
lışmalarını yürütmekle beraber, eğitim ve semineler vermektedir.
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TEŞEKKÜRLER

Altı yıl boyunca bu kitabı yazmam için beni teşvik eden Ku-
tay Ülkü’ye...

Kitabımı kendi kariyer ve geleceğinde kullanacağını düşü-
nerek ilham kaynağım olan kızım Deniz Ülkü’ye...

Yazma sürecimde sabırla bana destek olan oğlum Ege 
Ülkü’ye...

Hayattaki ve sanat yaşamındaki duruşuyla bana ilham veren 
Gülriz Sururi’ye...

Atölye çalışmalarıyla yazma konusunda bana cesaret veren 
Yekta Kopan’a...

Öğretirken çok şey öğrendiğim öğrencilerime...
Hayatıma melek boyutunda giren herkese, isimleriniz ben-

de saklı...
Teşekkür ederim!
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GİRİŞ

Oyuncular en çok bu cümleyi duymak ister: “Bu rol senin!”
Uzun çalışmaların ardından gelen bekleyişin sonunda, ajan-

sınızdan ya da cast direktöründen duyacağınız cümledir ‘bu rol 
senin!’

Hayırlı olsun...
Bu cümle şu anlama geliyor:

• Siz bu rol için seçilen en iyi adaydınız.
• Siz bu rol için en iyi deneme çekimini gerçekleştirdiniz.
• Siz önce cast direktörünü ve sonra yönetmeni bu rol için 
en iyi aday olduğunuza ikna ettiniz.
• Bu aşamaya kadar siz, size verilen rolü çalıştınız, rolü an-
ladınız, karaktere büründünüz, onu özümsediniz. Belki de 
karşınızdaki oyuncuya da yön verecek hale geldiniz. Karak-
teri sevdiniz.
• Karakteri tüm özellikleri ile tasarladınız: duygusal zekâ, 
güç, içtenlik ve dürüstlükle...
• Karakter ile birlikte kendinizi tasarladınız: duygusal zekâ, 
güç, içtenlik ve dürüstlükle...
• Senaryonun her kelimesine inandınız, karşınızda sizinle 
beraber deneme çekimi yapan kişiyi de inandırdınız, o siz 
oldunuz, siz o.
• Cast direktörü size, yaptığınız işe inandı.
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Harika Uygur // Bu Rol Senin

İşte tam bu yüzden bu rol senin!
Hazırsınız.
Bu rolü almak için oradasınız. Sizinle birlikte bekleyen baş-

ka adaylar da var, sizin gibi bu rolü almak isteyenlerle beraber 
bekliyorsunuz.

Sizden birazdan odaya girmeniz ve orada en iyi şekilde rolü 
okumanız, en iyi şekilde rolü yorumlamanız istenecek.

Sizinle bekleyen insanlarla aynı yaşta olmayabilirsiniz. On-
larla kıyaslandığınızda çok yaşlı ya da çok genç hissedebilirsiniz 
kendinizi.

Boş verin.
Biz tam olarak o rolü en iyi oynayacak kişiyi arıyoruz.
Siz o anda biraz sonra canlandıracağınız karaktersiniz, onun 

yaşında, onun görünüşündesiniz.
Kitap boyunca size bütün bu süreci nasıl yönetmeniz ge-

rektiğini anlatacağım. Bazı noktaların altını özellikle defalarca 
çizeceğim.

Az sonra o karakter olacaksınız.
En iyi şekilde “o” olun. Elinizden gelenin en iyisini yapın.
Yıllar içerisinde yüzlerce deneme çekimi yaptım; asistanları-

mın yaptığı deneme çekimlerini izledim.
Her zaman karakteri en iyi yorumlayan rolü aldı. Bu hiç de-

ğişmedi, hiç de değişmeyecek.
Karşınızdakini kandırmayın, bu kendinizi de kandırmak 

olur.
Eğer siz iyi oynarsanız, karakteri iyi yorumlarsanız, “o” olur-

sanız, bu rolü alırsınız.
Bu kadar basit.
Bazı durumlarda en iyi olsanız da arayış devam edebilir.
Yönetmenin en iyiye gitme çabası...
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Harika Uygur // Bu Rol Senin

En öteye, en iyiye ulaşma çabası...
Siz bu mesleği seçtiniz, en iyiyi, en öteyi siz ona göstere-

ceksiniz.
İşiniz bu!
Binlerce deneme çekimine katılmış olabilirsiniz. Binlerce 

kez denemiş olabilirsiniz. Aynı cast direktörü ile binlerce kez 
çalışmış olabilirsiniz. Kendinizi, sınırlarınızı ispat etmiş olabi-
lirsiniz aynı kişilere. Peki bu kadar mı? Sınırlarınızı aşmanın 
yolu yok mu? Tabii ki var ve bu kitapta size bunları anlatacağım.

Bu kitabı oyuncu olanlara, deneme çekimlerinde kendileri-
ni en iyi şekilde nasıl ifade edeceklerini anlatabilmek için yazı-
yorum. Sınırlarını fark etmeleri ve aşmaları için.

Eğer bu kitabı okuyorsanız muhtemelen ya oyuncusunuz, ya 
halihazırda bir drama okulunda okuyorsunuz ya da oyunculuk 
atölyelerinin birinde eğitim alıyorsunuz.

Bu kitapla size oyuncu olmanın en önemli sırrını anlatı-
yorum.

Bu kitapla size bir rolü nasıl alabileceğinizi anlatıyorum: 
Deneme çekimlerine katılmadan önce neler yapmanız ve neler 
yapmamanız gerektiğini.

Okulunuzdan en iyi derece ile mezun olabilirsiniz, okulunu-
zun en iyi öğrencisi olabilirsiniz, ancak deneme çekimine nasıl 
katılacağınızı bilemezseniz rolü alamazsınız.

Oyuncu olarak benden kendinizi sabote etmemeyi öğrene-
ceksiniz.

Deneme çekimi odalarında binlerce aktör gördüm, binlerce 
de hata. Kendilerini sabote eden binlerce yetenek gördüm.

Unutmayın, biz cast direktörleri ajansınızla yakın temas ha-
linde çalışıyoruz. Size rol vermek için uğraşıyoruz. Sizi keşfedi-
yoruz. Sizi bulunduğunuz noktadan yukarı taşımaya çalışıyo-
ruz. Bize güvenin.
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Harika Uygur // Bu Rol Senin

Bu kitapta yerli yabancı cast direktörlerinden, oyuncular-
dan, film ve tiyatro yönetmenlerinden ipuçları bulacaksınız.

Birçok oyuncuyla yaşadığım deneme çekimi deneyimleri-
mi, oyuncuları seçerken nelere dikkat ettiğimi sizlerle payla-
şacağım.

Bu sayfalar arasında oyuncular neden deneme çekimlerine 
katılmalı, nasıl katılmalı bunu öğreneceksiniz. Cast direktörün-
den ne beklemelisiniz, cast direktörü sizden ne istiyor ve isteye-
cek bunları bulacaksınız.

Sonunda da bir oyuncu olarak kendinizi bir deneme çekimi-
ne hazırlamayı, cast direktörlerinin beklentilerini ve kendinizi 
en doğru şekilde göstermeyi öğreneceksiniz.

Deneme çekimleri küçük bir kapının ardında yapılır. Her 
şey bir oda, bir ayaklı lamba ve bir kameradan ibarettir. Siz ve 
cast direktörü o odada olacaksınız.

Bu hayatınızın fırsatı. İyi çalışın, iyi okuyun ve o cümleyi 
duymaya hazır olun: Bu rol senin!
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EĞİTİM ŞART

Her oyuncunun eğitim alması şart. Ama nasıl bir eğitim? 
Dört senelik konservatuvar eğitimi almak kesinlikle önemli bir 
adım. Konservatuvar eğitimine ek olarak mutlaka özel oyuncu-
luk dersleri veren yerlerde metot oyunculuk eğitimleri çalışın.

Oyunculuk yetenek isteyen bir iştir, ancak sadece yetenek 
yetmez. Eğitim ile yeteneğinizi tamamlamanız şarttır. Sade-
ce yetenek ile oyunculuk yapabileceklerini düşünen kişilere 
inanamıyorum. Bunun en iyi örnekleri çocuk oyunculardır. 
Hayatlarını inceleyin, kariyerlerine oyunculuk eğitimi alarak 
devam etmediklerinde yaş aldıkça kariyerlerindeki düşüşü 
görebilirsiniz. Eğer iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız, temel 
teknik dersi alınacak ilk derstir. Eğer konservatuvarda okumu-
yorsanız ya da üniversitelerin başka bir bölümünde okumaya 
devam ediyor iseniz mutlaka özel kurumlarda, atölyelerde me-
tot oyunculuk eğitimleri alın. Bu eğitimler bir iki aylık kurslar 
değil en az iki yıllık eğitimlerdir. Sınıflarınız ilerledikçe deneme 
çekimlerine katılmaya başlayacaksınız, sahne üzerinde tekniği 
uygulayacaksınız ve her performansınızı göstermeye başladığı-
nızda metot eğitimlerinde aldığınız somut altyapı size mutlak 
yarar sağlayacak, siz de bunu en iyi şekilde kullanacaksınız.




