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Değerli okurlar,
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2012’den neler 
umduk, neler bulduk, yapamadıklarımız neler, 
nelere sevindik, nelere ağladık vs..? Bunları iyi 
değerlendirip 2013’e yeniliklerle başlamalıyız. 
Hayatımıza yeni sayfalar açmalıyız. 2012’de 
hüzünlendiğimiz, ağladığımız konulara farklı 
bir açıdan bakmakta yarar var. Kayıplarınıza 
üzülmeyin. Düşünceleriniz gibi onları da özgür 
bırakın ki mutlu olabilesiniz. Bakalım hayat daha 
hangi yüzlerini gösterecek bize.
 
Gelin bu yıl içinizdeki nefrete, üzüntülere, 
kötülüklere veda edin. Yepyeni bir yılda hayatın 
getirdiği bütün güzel anlar, dostlarınızla, 
sevdiklerinizle birlikte taçlansın. Sevdiklerinize 
değer verin, kıymet bilin ve kolay kaybetmeyin, 
güzelliklere merhaba deyin.

Gelelim bu ay ki söyleşimize… Yeni yılın ilk ayındaki 
söyleşimi “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin 
Mesude’si rolünde oynayan ve çok beğenilen 
oyuncusu Nil Peri Şahinkaya ile gerçekleştirdim. 
Kendisiyle çok kısa ancak bir o kadar da tatlı bir 
sohbet gerçekleştirdik. 

Nil Peri,1988 Senagal doğumlu. Bilkent 
Üniversitesi’nin Tiyatro bölümünden mezun 
olmuş. Babasının görevi nedeniyle pek çok ülke 
dolaşmış. İngilizce, Almanca, İtalyanca biliyor. Nil 
Peri, babasının görevi dolayısıyla sık sık ortam 
değiştirmesinin kendisini hayata karşı güçlü 
kıldığını söylüyor. Arkadaş canlısı ve çok güler yüzlü 
bir oyuncu. 

Keyifli okumalar…

http://www.bilisimdergisi.org/s150
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Canlandırdığı karakter hakkında çok detaylı düşünmeyen kendisini 
sezgileri ve yönetmenine bırakan Şahinkaya, sosyal medyanın hem 
sosyal hem entelektüel alanlarda çok yararlı olduğunu düşünüyor.

- Sizi “Öyle Bir Geçer Zaman ki” adlı dizinin Mesude’si olarak tanıdık. Gerçek 
hayatta Nilperi kimdir, neler yapar? Kendinizden biraz söz eder misiniz? 

-Gerçek hayatta, gezmeyi, seyahat etmeyi ve spor yapmayı seviyorum. Arkadaşlarıma çok 
düşkünüm, onlarla sık sık görüşürüz.

-Bildiğimiz kadarıyla uç karakterleri oynamayı seviyorsunuz. Oyuncu olarak 
nelerden besleniyorsunuz? Bazı sanatçılar dizi ya da film bittikten sonra 
oynadıkları karakterden zor sıyrıldıklarını belirtiyorlar. Bir karaktere 

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin “Mesude”si 

Nil Peri Şahinkaya :

Sosyal 
medyaya 
çok 
düşkünüm

bürünmek, onu benimsemek için ne gibi süreçlerden geçiyorsunuz?

-Canlandırdığım karakter hakkında çok detaylı düşünmem. Kendimi sezgilerime ve 
yönetmene bırakırım. Ama çok film seyrediyorum ve bunun ben fark etmeden oyunculuğuma 
katkıda bulunduğunu düşünüyorum. 

- İnternet kullanıcılarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Facebook, Twitter, 
Linkedin gibi sitelerin milyonlarca takipçisi var. Farklı amaçlarla kullanılan 
sosyal medya araçlarından herkesin kazancı da farklı oluyor. Siz sosyal 
medyayı nasıl 
kullanıyorsunuz ve 
sosyal medyanın size 
kazandırdıkları nelerdir?

-Sosyal medyaya çok 
düşkünüm. Meraklı biri olarak, 
hem sosyal hem entelektüel 
alanlarda çok faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Sosyal medya 
araçları sayesinde tonlarca 
bilgi edinmiş, çevremi 
genişletmiş ve bir sürü sosyal 
aktiviteye katılmış olduğumu 
tahmin ediyorum. Bu durum 
paylaşma isteğimizi de 
doyuruyor.
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