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What’s going on these days in the life of 
Mert Fırat?
Right now the thing that stands out for me is theatre. 
Moda Stage is continuing. Sanat Mahal is entering its 
third year in Bursa. We welcomed DasDas Stage, in 
which I'm a partner with Harun Tekin, Koray Candemir, 
Didem Balçın and Muzaffer Yıldırım, in the spring of 
2017 in Ataşehir, İstanbul. But its official season starts 
on September 15. DasDas isn’t just a theatre, there are 
also three different concepts which are DasDas Music, 
Kitchen and Atelier. It also presents concerts almost every 
day of the week. We’ll be offering a “Refresher University” 
geared to those over 60 as well as an assortment of talks 
under the heading “Strange Conversations”. And then 
there are ongoing rehearsals for three new plays. 
Which plays will we see you in this season?
“Joseph K.” at DasDas; “Bütün Çılgınlar Sever Beni (All 
Crazy People Love Me)” and “En Kısa Gecenin Rüyası 
(A Midsummer Night's Dream)” at Moda Stage will 
continue. I’m performing at least 3 days a week. The rest 
of the time I’m occupied with other things like series, ads, 
films and voiceovers. And this is how I’ve spent the past  
11 years.
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Mert Fırat’ın hayatında neler oluyor 
bugünlerde?
Şu an ön planda olan şey tiyatro benim için. 
Moda Sahnesi devam ediyor. Bursa’da Sanat 
Mahal üçüncü yılına giriyor. Harun Tekin, Koray 
Candemir, Didem Balçın ve Muzaffer Yıldırım ile 
birlikte ortak olduğumuz DasDas, 2017 baharında 
Ataşehir, İstanbul’da açıldı. Ama esas sezonu 
15 Eylül’de başlıyor. DasDas yalnızca bir tiyatro 
sahnesi değil, içinde DasDas Müzik, Mutfak ve 
Atölye olarak üç ayrı oluşum da var. Haftanın 
hemen her günü DasDas’da konserler olacak. 60 yaş 
üstüne hitap ettiğimiz “Tazelenme Üniversitesi” ve 
“Tuhaf Sohbetler” adı altında yapacağımız çeşitli 
söyleşiler olacak. Bir yandan da, üç yeni oyunun 
çalışmaları devam ediyor.
Sizi hangi oyunlarda göreceğiz bu sezon?
DasDas’ta “Joseph K.”; Moda Sahnesi’nde ise 
“Bütün Çılgınlar Sever Beni” ile “En Kısa Gecenin 
Rüyası” oyunları devam edecek. Haftada en az 3 gün 
oynuyorum. Kalan günler de dizi, reklam, film, dublaj 
gibi diğer işlere ayrılmış oluyor. Geçtiğimiz 11 yıl 
böyle geçti diyebilirim.

MERT FIRAT

“EN ÖNEMLi 
KISIM HiKÂYE 
ANLATICILIĞI”

OYUNLARI, FILMLERI, REKLAMLARDAN KULAĞIMIZA ÇALINAN SESI VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERIYLE 
MERT FIRAT HEP GÜNDEMDE. PEKI, MERT FIRAT’A DAIR SIRADA BIZI NELER BEKLIYOR? 

WITH HIS PLAYS, FILMS, COMMERCIAL VOICEOVERS AND SOCIAL PROJECTS, MERT FIRAT IS ALWAYS IN THE 
NEWS. WELL, WHAT CAN WE EXPECT NEXT FROM MERT FIRAT? 

“ S T O R Y T E L L I N G  I S  T H E  M O S T 
I M P O R T A N T  P A R T ”
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To date, what character have you enjoyed 
playing the most? 
Playing a hearing-impaired man in “Başka 
Dilde Aşk” (Love in Another Language) was an 
unusual experience for me. Roles like that don’t 
come along every day. Character stories aren’t 
very popular in the movies. But then there’s 
the character of Rüştü Onur in “Kelebeğin 
Rüyası (The Dream of the Butterfly)”; playing 
a character from real life is both exciting and 
difficult because of the responsibility it entails.
Aside from Rüştü Onur, has there been 
any other character you found difficult to 
portray?
In fact all roles are difficult. If the audience 
says of a character, “Look at that; he just 
stands there doing nothing”, then the actor 
was successful. Because for us the most 
important part is storytelling. We have to be 
able to defend a situation and a person and 
explain them well. The characer Erdem in the 
film “Atlı Karınca (Merry-Go-Round)” was 
difficult for me. Playing a dull man who has little 
communication with the outside world, but who 
has a storm raging inside him! In the theatre, 
there was Octavius Caesar in “Antony and 
Cleopatra”. Another character who was as cold 
as ice and never showed his true colours. I guess 
I have a hard time with unemotional men!
How are things with Sanat Mahal? What’s 
going on in Bursa?
Sanat Mahal is a concept. It started three 
years ago with theatre performances on a 
neighbourhood level that include local residents 
in the productions. These days we’re working on 
a project like Sanat Mahal in Vienna. We want to 
be able to do something together with the Turks 
who are living there.  In fact, what important 
isn’t the city, but the conditions and the people 
you start working with. Our aim is to create 
something sustainable with friends who share 
the same dreams. Instead of imported ideas, we 
try to produce things that are in line with the 
needs of the neighbourhood and the city and that 
are compatible with its spirit.

Şimdiye kadar oynamaktan özellikle 
keyif aldığınız karakter hangisi oldu? 
“Başka Dilde Aşk”ta işitme engelli bir adamı 
oynamak benim için farklı bir deneyimdi. 
Böyle roller kolay kolay gelmiyor. Sinemada 
karakter hikâyeleri çok tercih edilmiyor. 
Bir de “Kelebeğin Rüyası”ndaki Rüştü Onur 
karakterinin benim için yeri ayrıydı. Daha önce 
yaşamış bir karakteri oynamak hem heyecanlı 
hem de bir sorumluluk altına soktuğu için 
zorlayıcıydı. 
Rüştü Onur’un dışında, oynamakta 
zorlandığınız başka karakterler de 
oldu mu?
Her rol zor aslında. Seyirci eğer bir karakterle 
ilgili “Aman canım ne yapmış, öyle takılmış, ne 
rahat” diyorsa, o oyuncu başarmıştır. Çünkü 
bizim için en önemli kısım hikâye anlatıcılığı. 
Durumu ve kişiyi savunup iyi anlatmak 
durumundayız. Beni, “Atlı Karınca” filmindeki 
Erdem karakteri zorlamıştı. İçinde fırtınalar 
koparken dış dünyayla iletişimi az olan düz bir 
adamı oynamak! Tiyatrodaysa, “Antonius ile 
Kleopatra”daki Oktavius Caesar. Yine buz gibi, 
rengini belli etmeyen bir karakterdi. Sanırım 
duran adamlar beni zora sokuyor! 
Sanat Mahal nasıl gidiyor? 
Bursa’da neler oluyor? 
Sanat Mahal bir anlayış. Üç yıl önce 
mahalle temelinde tiyatro yapmaya başlayan, 
oradaki insanları tiyatroya dâhil eden bir yapısı 
var. Bugünlerde Sanat Mahal gibi bir çalışmayı 
Viyana’da yapmaya çalışıyoruz. İsteğimiz, 
oradaki Türklerle de birlikte bir şeyler 
yapabilmek. Aslında şehirden öte, koşullar ve 
yola çıktığımız insanlar önemli. Amacımız, 
ortak hayallere sahip olduğumuz arkadaşlarla 
sürdürülebilir bir oluşum yaratmak. İthal 
fikirler yerine, o mahallenin, şehrin neye 
ihtiyacı varsa ona göre, onun ruhuna uygun 
yeni bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
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Joseph K. oyunundan A scene from Joseph K.
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En Kısa 
Gecenin Rüyası 

A Midsummer 
Night's Dream

Bütün Çılgınlar 
Sever Beni 

All Crazy People 
Love Me
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Film projelerinizi de merak ediyoruz... 
Bu yaz arka arkaya üç farklı filmde 
yer aldım. İlki, Yavuz Turgul’un 
yönetmenliğindeki “Yol Ayrımı”ydı. Cem 
Karcı ile bir romantik komedi çektik 
sonrasında; “En İyi Arkadaşım Evleniyor”. 
Çok keyifli ve eğlenceliydi. En sürprizlisi 
de konuk oyuncu olarak yer aldığım “Arif 
V 216” filmi oldu. Cem Yılmaz’la hep 
reklamda çalışmıştık, ilk defa bir uzun 
metrajında yer aldım. Zaten şahane bir 
kadro; Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan 
Uğur ve daha pek çok değerli isim bir 
aradaydı. 
Ve tabii ki İhtiyaç Haritası. Sosyal 
sorumluluk projeleriyle küçük yaşlarda 
ilgilenmeye başladığınızı biliyoruz. 
İhtiyaç sahipleriyle destekçileri bir 
araya getiren müthiş bir oluşum İhtiyaç 
Haritası. İki yıl içerisinde tüm Türkiye’ye 
yayıldı. Bugünlerde neler oluyor İhtiyaç 
Haritası’nda?
İki yıl önce, UNDP Kalkınma Programı’nda 
“İyilik için Teknoloji” başlığı altında 
çıkmıştık yola ve o zaman duyurmuştuk 
İhtiyaç Haritası’nı. Şu sıralar sitenin 
yeni versiyonu için çalışmalar sürüyor. 
Gönüllülerin daha çok dâhil olabileceği, 
doğru bilginin sınıflandırılarak ihtiyacın 
desteğe dönüşmesini hızlandıracak 
bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. 
350 sivil toplum örgütüyle çalışıyoruz, 
üniversitelerde 47 gönüllü grubumuz ve 
60 bine yakın üyemiz var. İhtiyaç 
Haritası’nın temelinde, bazı sivil toplum 
örgütlerindeki hiyerarşik düzeni tersine 
çeviren bir fikir var. Çünkü bazen ne kadar 
zaman harcarsan o kadar var olabiliyorsun. 
Güzel bir eğri aslında ama kısıtlı zamanıyla 
katkıda bulunmak isteyenler için çemberi 
daraltıyor. Burada, kim ne kadar proje 
üretirse, projeyi ne kadar sahiplenirse o 
kadar ilerliyor. Bir şeyler yapmak isteyen 
kurum ve kişilere yönlendirmeler sağlıyoruz, 
projelerine destek oluyoruz. 
Birçok şeyi aynı anda yürütmek yorucu 
olmuyor mu?
Yaptığım her işi zevkle, isteyerek yapıyorum. 
O yüzden hiçbiri bana angarya gelmiyor. 
Çocukluğumdan beri böyle aslında. Biri eksik 
olunca, diğerine daha çok vakit ayırmıyorum. 
Benim içimde bir eksiklik oluşuyor. Yeter ki 
içinde yer aldığım projenin, filmin, oyunun 
karşılığını verebileyim. 
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“BILDIĞINI ZANNETTIĞIN ŞEYI TEKRAR 
ETMENIN BÜYÜK FAYDASI VAR.” 
“YOU CAN BENEFIT A LOT FROM TAKING 
ANOTHER LOOK AT THE THINGS YOU 
THINK YOU KNOW.”

We’re also wondering about your film projects....
This summer I had parts in three different films one after another. 
The first was “Yol Ayrımı”, directed by Yavuz Turgul. After that I 
worked on a romantic comedy with Cem Karcı, “En İyi Arkadaşım 
Evleniyor” (My Best Friend's Wedding). It was a lot of fun. The 
most surprising of all was working as a guest actor on the film 
“Arif V 216”. Cem Yılmaz and I have always worked together on 
commercials, but this is the first time I’ve been in a feature film 
with him. The cast was great: Zafer Algöz, Ozen Güven, Özkan 
Uğur and a lot of other important names all together. 
And of course there’s “İhtiyaç Haritası (Needs Map)”. 
We know you’ve been involved in social projects from 
a young age. İhtiyaç Haritası is a marvellous project 
for bringing together people in need with people who 
can offer support. It spread all over Turkey in just two 
years. What’s happening with it these days?
Two years ago we began promoting İhtiyaç Haritası within the 
framework of a UNDP project entitled “Technology for Good”. 
These days we’re continuing with a new version of our website. 
We’re trying to develop a system where volunteers can become 
more involved and where information is classified better so that 
those needing support can get feedback faster. We’re working 
with 350 NGOs and 47 university student volunteer groups, and 
we’ve got close to 60,000 members. İhtiyaç Haritası is based on 
an idea that turns the hierarchical order of NGOs on its head. 
Because sometimes the more time you spend on things, the 
more you exist. It’s a good angle, actually, but it narrows the 
possibilities for people who have limited time available. Here, you 
move forward according to the number of projects you produce 
and the degree of ownership you take. We provide direction 
to institutions and individuals who want to do things, and we 
support their projects.
Isn’t it tiring to be involved in so many things at the 
same time?
Everything I do, I do because I want to and with pleasure, so none 
of it feels like work to me. I’ve been like that since I was a kid, 
actually. When one thing is lost, I don’t devote more time to the 
other. Something inside me is lost as a result. I’m satisfied with 
being able to give the projects, films and plays I’m involved in 
what it is they deserve.
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Sadece kafanızı dinlemek istediğinizde neler 
yapıyorsunuz?       
Vakit bulduğum zaman kürek çekmeye gidiyorum 
Sütlüce’ye. Kick boks yapıyorum. Kafayı hızlı 
dağıtabileceğim sporlarla ilgileniyorum. Bir de 
uçmak var! Son zamanlarda çok yapamamış olsam 
da, yamaç paraşütü, bungee jumping gibi “uçmalı” 
aktiviteleri seviyorum.
Peki ya film ve kitaplar... 
“Swiss Army Man” (Çakı Gibi) beni çok etkiledi. 
Tam bir duruş, sistem, kent insanı eleştirisi; sıkı 
film. Bir de “Captain Fantastic” (Kaptan Fantastik) 
çok iyiydi. İkisi de çarpıcı filmlerdi. Kitaptaysa, 
Birol Tezcan’ın “Sayılı Gün”ünü ve Irmak Zileli’nin 
“Gölgesinde”sini okuyorum şu aralar. Bunların 
yanında masa başında duran bir ustalar kuşağı 
var; Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Goethe, 
Zweig... Ara ara tekrar okuyorum kitaplarını. 
Çünkü bildiğini zannettiğin şeyi tekrar etmenin 
çok büyük faydası var.
Yakın zamanda bir seyahat planınız var mı? 
Sezon başladığı için uzun süreli seyahat zor 
görünüyor ama Vietnam’a ve Sibirya’ya gitmeyi çok 
istiyorum. Moğolistan’ı da çok merak ediyorum. 
Son olarak sizi en çok etkileyen şehir desem?
Meksika’da Guanajuato’yu çok sevdim. Kendimi 
oraya çok yakın hissettim, çok bizden bir yerdi. 

62 • PEGASUS • EYLÜL / SEPTEMBER 2017

Portre ••• portrait

What do you do when you just want to relax?
When I find the time I go rowing in Sütlüce. I kickbox. 
I like sports that let you blow off steam quickly. And 
then there’s flying. Even though I haven’t done much 
of it recently, I love “flying” activities like paragliding 
and bungee jumping.
What about films and books...
“Swiss Army Man” made a big impression on me. It’s 
a solid film, a real critique of attitudes, the system, city 
people. And “Captain Fantastic” was very good. Both 
were dramatic films. As far as books go, right now I’m 
reading Birol Tezcan’s “Sayılı Gün” and “Gölgesinde” 
by Irmak Zileli. Next to these on my desk I’ve got a 
generation of masters: Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz 
Atay, Göethe, Zweig... From time to time I reread 
their books because you can benefit a lot from taking 
another look at the things you think you know. 
Have you got any travel plans for the 
near future?
It doesn’t look like I’ll be able to take a long trip 
now that the season’s started, but I really want to go 
to Vietnam and Siberia. I’m also very curious about 
Mongolia.
As a final question, what city has impressed 
you the most?
I really loved the city of Guanajuato in Mexico. I felt 
right at home there. It’s a lot like Turkey.


