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Aslında engeller, 
insanları 
geliştirir 
Son zamanlarda farklı içerikteki filmleri ve dizileriyle adından sıkça söz ettiren, yakışıklı ve 
bir o kadarda başarılı oyuncu Mert Fırat ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu yıl düzenlenen 
28.Ulusal Bilişim Kurultayı, Bilişim 2011 kapsamında yapılan “Özürlüler ve Bilişim” 
gününde, özürlü bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi önündeki engeller ve 
çözüm önerileri, bu konuda çalışma yapan uzmanlar tarafından tartışıldı. “Özürlüler ve 
Bilişim” gününün açılışına katılan Fırat, katılımcılara, toplumda engellilere ilişkin duyarlılık 
konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Bu aralar Mert Fırat, yeni bir dizide oynuyor. Dizinin yönetmeni İlksen Başarır. Dizinin 
oyuncuları arasında Fırat’ın yanı sıra Ezgi Mola, Özkan Uğur ve Lale Mansur bulunuyor. 
TMC Film tarafından yapılan “Bir Ömür Yetmez” adlı dizide Fırat, Ali karakterinde rol alıyor. 
Ailesinden küçük yaşta korkunç bir olay sonucu kopartılmış, sokaklara düşmüş, cepçilik, 
mendilcilik sonra da otoparkçılık yapmış Ali daha sonra İstanbul’un en nüfuzlu, kuvvetli 
isimlerinden birinin sağ kolu oluyor. Sert geçmişi Ali’ye duygusuz olmayı öğretmiş olsa da 
Hazal’a (Ezgi Mola) karşı hissettiklerine engel olamaz. Ama iki genç de bu aşkı kalplerinde 
dondurur. Birbirlerine isteseler de yaklaşamazlar.  “Bir Ömür Yetmez”, geçmişte yapılan 
hataların bedelini bir ömür boyu ödeyen, kaybettiklerini bulmak için her gün yeniden ölmek 
zorunda kalanların, pişmanlıkların, dostlukların ve kardeşliğin hikâyesini anlatıyor.

1981 Ankara doğumlu olan Fırat, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro 
Bölümü mezunu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza, Şeyh Bedrettin, Palyaço Prens, 
Atları da Vururlar adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında “Arda Kanpolat Oyunculuk Ödülü”nü 
kazandı. Oyun Atölyesi’nin oyuncuları arasında yer alan Fırat, “Binbir Gece”, “Yersiz 
Yurtsuz”, “İşte Benim”, “Bizim Evin Halleri” gibi dizilerde rol aldı. 
Ayrıca “Başka Dilde Aşk”, “Atlıkarınca”, “Devrimden Sonra”, “Dedemin İnsanları” ve 
“Hayattan Korkma” adlı filmlerde de oynadı. 
Aldığı ödüller ise; 2010 Ankara Film Festivali En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu (Başka 
Dilde Aşk), 2010 Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu (Başka Dilde Aşk) ve 2010 En İyi 
Erkek Oyuncu (Başka Dilde Aşk).
Rol aldığı filmler ile sosyal sorunları dile getiren Fırat’ın yeteneği ve başarısı göz ardı 
edilemeyecek gibi değil. 

Ödüllü aktör Mert Fırat: 

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr
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- “Sizi Kapalı 
Çarşı” dizisinden 
ve özellikle “Başka 
Dilde Aşk” filminden 
tanıyoruz. “Başka 
Dilde Aşk” filmi 
nasıl oluştu? Sizce 
aşkta aynı dili 
konuşmak önemli 
mi, gerçek hayatta 
aşk tüm engelleri 
yenebilir mi?

- Kesinlikle yenebilir. 
Ben de zaten buna 
inanarak bu senaryoyu 
İlksen Başarır’la 
birlikte kaleme aldım. 
İnanmadığınız bir şey 
için çalışıp bir şeyler 
yazmak çok zor. 
“Başka Dilde Aşk”, 
daha üniversitedeyken 
ortaya çıkan bir 
fikirdi. Üniversite 
yıllarımda yazmak 
istediğim bir projeydi. 
Olgunlaşmasını bekliyordum. Çevremdeki 
arkadaşlarıma da hep anlatıyordum hikâyeyi. 
Sonra arkadaşlarımın cesaretlendirmesi ve 
yardımıyla İlksen Başarır ile oturup yazdık. Bu 
film böyle çıktı ortaya. 
 
- Sosyal sorumluluk olarak 
amaçlandırılan “Başka Dilde Aşk” 
filminin dışında farklı amaç ve 
sorumluluklarla yapmayı planladığınız 
filmler var mı? Örneğin farklı 
kültürlerin, azınlıkların (eşcinsel, 
travesti vs..) sorunlarını dile getiren 
filmlerde yer almayı düşünür 
müsünüz?

-  Kesinlikle ama biz sosyal sorumluluk 
amacıyla yapmıyoruz. Başta film çekme 
isteğimizi ön plana koyuyoruz. İster istemez 
değindiğimiz konular bir sosyal sorumluluk 
tarafına da itiyor bizi. Belki de bir sorumluluk 
duygusu bize bu filmleri çektiriyor. Türkiye’de 
sosyal sorumluluk ruhu yeni yeni uyanıp 
organize olduğu için bu filmler çok merak 
uyandırıyor. Biz gerçekten sinema için 
yapıyoruz bunu. Mesela biz ensest üzerine bir 
film yaptık. Bu da çok yankı uyandırdı. “Başka 
Dilde Aşk” da ötekinin hikâyesiydi. Hem 
işitme engelli birini anlatıyordu hem de çağrı 
merkezinde çalışanların uygunsuz çalışma 
koşullarını anlatıyordu. Bir yandan da 
toplumun içinde öteki olmayı, dilini konuşan 
kimseyi çevrende bulamamayı anlatıyordu. 

Bu filmdeki Onur karakteri Kürt, Rum veya 
Çerkez de olabilirdi. Dolayısıyla biz engelliyi 
bir metafor (istiare) olarak da kullandık bir 
açıdan. Başka bir şeyin yerine kullandık. 
Toplumdaki azınlıkla, diğerinin aşkı aslında 
anlatılan. Türkiye’de bu açıdan filme bakılmadı 
da bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
algılandı ne yazık ki. Ama buna rağmen çok iyi 
gişeye sahip oldu. Yurtdışında 30’u aşkın ödül 
aldı bu film. 20’nin üzerinde kanal satın aldı 
filmi. 20’nin üstündeki ülkede “Başka Dilde 
Aşk” televizyonlarda yayınlandı. Amerika’daki 
bağımsız sinemalarda yer buldu. Yani 
uluslararası bir proje oldu film ancak sadece 
Türkiye’de bir sosyal sorumluluk olarak ön 
plana çıktı. Yurtdışı bu projeyi, bir film olarak 
gördü ve seyretti. Türkiye’de bu tür projeler az 
olduğu için sosyal sorumluluk olarak görüldü. 
Herkes böyle projeler yaparsa, biz sonrasında 
filmi konuşmaya başlarız. 
Engelliler için Ar-Ge’lere daha çok bütçe 
ayrılmalı…
 
- Sizin de katılmış olduğunuz Bilişim 
2011 kapsamında yapılan “Özürlüler 
ve Bilişim” gününde özürlü bireylerin 
bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi 

önündeki engeller ve çözüm önerileri 
bu konuda çalışma yapan uzmanlar 
tarafından tartışıldı. Özürlü bireylerin 
bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişimi önündeki engellerin 
kaldırılması için yapılan projeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

- Çok değerli buluyorum. Aslında engeller 
insanları geliştirir. Telefon, bir işitme 
engelli ile âşık olduğu kadın arasındaki 
bağı güçlendirmek, engeli kaldırabilmek 
için icat edildi aslında. Telefon, duyamayan 
insanlar için icat edildi. Biz şu an telefonu 
kullanıyoruz. Eskiden yoktu. A.Graham Bell, 
sevgilisi onu duyamadığı için telefonu icat etti. 
Dolayısıyla engellilerle ilgili iletişim ve hayatı 
kolaylaştıracak çeşitli teknolojiler, engelli 
olmayan bireylerin de hayatında birçok şeyi 
değiştirebilir ve katkılar sağlayabilir. Hem 
engelliler, hem de engelli olmayanlar için çok 
değerli çalışmalar bunlar. Bu tarz araştırma-
geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları için gerekli 
bütçeler ayrılmalı diye düşünüyorum.
İnternet’i araştırma ve istatistik için 
kullanıyorum

http://www.bilisimdergisi.org/s138
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- Sosyal medyayla aranız nasıl, 
İnternet’te ne kadar zaman 
geçiriyorsunuz ve İnternet’i hangi 
amaçla kullanıyorsunuz?

- Ben İnterneti daha çok araştırma ve 
istatistikî bilgilere ulaşmak, arkadaşlarımla 
iletişim kurmak için kullanıyorum. Bir twitter 
kullanıcısı değilim. Yana yakıla ne yaptığımı 
twitter de paylaşmıyorum. Facebook’u da aynı 
şekilde pek kullanmıyorum. Ama İnternet’in 
gücüne inanıyorum. İnternet’te günde en az 45 
dakika geçiriyorum.

 Güvenli İnternet sitelerinden alışveriş 
yapıyorum

- Son zamanlarda artan bilişim 
suçlarından dolayı İnternet’ten 
alışveriş yapmak konusunda sıkıntılar 
yaşanıyor. Siz İnternet’ten alışveriş 
yapıyor musunuz ya da yapıyorsanız 
tedirginlik duyuyor musunuz?

- Tedirginlik duymuyorum. Daha çok güvenilir 
firmaları bulmaya çalışıyorum. O nedenle de 
büyük bir tedirginlik duymuyorum. 

- Televizyon ekranlarında şu sıralar 
“Bir Ömür Yetmez” dizisindeki Ali 
karakteri ile karşımızdasınız. Ali nasıl 
birisi, dünyaya bakışı ve hayattan 

beklentileri neler? Genel olarak 
filmin seyirciye vermek istediği 
mesaj nedir?

- Aslında seyirciye vermek istediği 
bir mesaj kaygısı gütmedik. Bir TV 
dizisi. Filmin sosyal sorumluluk amacı 
yok. Hayatın içinden bir hikâye. Film 
parçalanmış bir aileyi anlatıyor. Bu 
ailenin tüm bireyleri ölmüş olarak 
düşünüyorlar birbirlerini. Filmin ilk 
bölümlerinde bunları anlamıyoruz 
zaten. Bilinen dizilerden ötede dizi, her 
şeyi seyirciyle paylaşıyor. Bir sezonluk 
hikâyeyi bir bölümde paylaşıyor. Filmin 
zengin bir hikâyesi var ve film hikâyesini 
seyircisinden saklamıyor. 

Ali, sokaktan gelmiş, annesini babasını 
çok küçük yaşta kaybetmiş sonra 7-8 
yaşlarında sokakta yaşamaya başlamış, 
küçük çetelere girmiş, yankesicilik, 
hırsızlık yapmış. Sonra 14 yaşlarında 
bir otoparka girmiş. Orada adam gibi 
çalışmaya başlamış. Ve bir gün birisi 
tarafından keşfedilip, iş hayatında 
atılmış. Oradan da güvenlik şefi olmuş. 
Kendi kendini yetiştirmiş. Modern Robin 
Hood ruhlu bir adam aslında. Zenginden 
alıp, fakire veren bir adam. Dürüst, 
vicdanlı fakat kirli bir dünyası var. O 
dünyanın içinde mümkün mertebe temiz 
kalmaya çalışıyor. 
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