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Devlet Tiyatroları 
İSTANBUL SAHNELERİ

İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı
İkinci dereceden bir işsizlik yanığına 

tanıklık edebileceğiniz oyun tam bir kara 
komedi. Molière’den Çehov’a kadar bir 
tesirin Türkçeleşmesini görmek memnun 
edici. Biraz daha iğneleyici olsa, “İşte bu!” 
diyebileceğiniz bir oyun. Oyunun yazarı 
Ali Cüneyd Kılcıoğlu daha fazla ilgi gö-
recek ve daha da önemli bir değer olacak 
önümüzdeki yıllarda. Kalemi üzerindeki 
önemli yazarların tesiri ve değişik coğ-
rafyalarda yetişerek Anadolu’da olgun-
laşmanın neticeleri ona kuşkusuz saygıyı 
hak eden bir özgünlük kazandırmış. Ko-
medya en zor daldır ve her zaman talibi 
vardır, özellikle de zor zamanlarda. Oyun 
2001 krizi sonrası dönemde yeni mezun 
olmuş bir meteoroloğun işsizlik öyküsü 
üzerinden yaşanan absürtlükleri ve döne-
min tarihî olaylarını aktarıyor, üstelik kriz 
döneminde işsizlik tecrübesi yaşamayanla-

rın da gülebileceği kıvamda. Ancak daha 
sadeleştirilebilir hatta daha evrenselleştiri-
lebilir. Kılcıoğlu konuyu iyi yerden yaka-
lamış.

İkinci derece yanık seviyesinin bir 
üstü yok tıpta. Daha şiddetlisi, kesin bir 
ölümle sonuçlanıyor. Oyunda ise işsiz-
lik yanığı üçüncü derece bir dram olarak 
kalmış. Eğlencesi bol. İktisat derslerinde 
işsizlik konusunu anlamayanlar için ise 
konjonktürel işsizlikten arızi işsizliğe ka-
dar çoğu işsizlik türüne, Türkiye’de mezun 
olan bir gencin hayat hikâyesi üzerinden 
vakıf olunabilir. Her anlamda eğlenceli bir 
oyun.

Benzer sıkıntılar yaşayanlarınsa ken-
dinden bir şeyleri sahnede görüyor olma-
sı, sahiplendirici. Monolog düzenindeki 
oyun, bir işsizin yalnızlığını betimlemek 
için yerli yerinde. Çok akışkan ve çok 
geçişken bir oyun. Oyuncunun, haber spi-
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kerliği kıvamında işsizliğinin ardındaki 
ekonomi-politik olayları sunumu, gayet 
başarılı. Berkay Tulumbacı iyi bir oyunla 
güzel bir performansı birleştirme imkânı 
bulmuş. Coşkusu tam yerinde. Çok başa-
rılı. Yönetmen Elif Erdal, saygın ve alabil-
diğine bir sadelik içinde fevkalade bir iş 
çıkarmış. Oyun, tek perdede toplanabilse 
daha büyük başarı elde edeceği kesin an-
cak oyuncuya büyük bir yük yüklemiş olur 
bu durumda. Oyunun bir komedi olduğu 
bilindiği anda ise cazibesi iki kat artıyor. 
Belki afiş tasarımında oyunun türü daha 
belirgin anlatılabilirdi.

Dekor hayli ilginç. Bir kelebeğin 
ikiye bölünmüş metal konstrüksiyonu ile 
oyun arasındaki ilişkiyi kurmak faydasız 
bir çaba. Daha sade bir dekor, daha büyük 
etki bırakabilirdi. Oyunu hızlandırmakta 
yeterli fayda sağlayacak şekilde oyuncu-
nun kullanacağı argümanların sahnede 
askıda bulunması dikkatli gözler için bazı 
sürprizlerin kaçmasına ve akışın tahmin 
edilebilir olmasına neden olabilir. Işık ga-
yet başarılı. İstanbul Küçük Sahne’de ser-
gilenen birçok oyun, ışık yönünden sıkıntı 
yaşamamıştır denebilir.

Türk tiyatrosunun bu türde bir kara 
mizah üretebiliyor olması, modern tiyatro 
için uluslararası dikkati cezbedici olacak-
tır. Kılcıoğlu’nun ümit veren gençliği ve 
Erdal gibi yönetmenlerimizin cesareti, dra-
maturjinin ülkemizdeki gelişimine önemli 
katkılar sağlayacak.

Sessizlik
Tek kelimeyle bir başyapıt.
Sessizlik oyunun orijinal dilindeki 

adının ve başkahramanı Silence’ın Türk-
çe karşılığı. Ortaçağ’ın finalindeki bir 
Avrupa’nın en batısı; Birleşik Krallık’ta 
geçen bir öykü. Çağının karanlığına karşın 
her anlamda renkli bir oyun. Sahne ve de-

kor çok zekice ve tatmin edici tasarlanmış. 
Oyunculuksa bugüne kadar gördüklerini-
zin en iyisi. Afife Jale ödüllü. İzledikten 
sonra uzun süre tesirinde kalacağınız gün-
cel bir eser.

Mehmet Birkiye’nin yönettiği oyun 
yılın en başarılı yönetmeni ödülünü iki 
kere hak ediyor. Hiçbir oyunundan pişman 
ayrılmayacağınız bir yönetmen. Ya Funda 
Eryiğit? Hani oyunda 50 yılını sahnelerde 
geçirmiş bir insan nasıl coşkuyla alkışla-
nır; işte öyle alkışlanmalı bu genç kadın. 
Nimet İyigün, Oya Okar, Süleyman Ata-
nısev, Münir Can Cindoruk, Savaş Öz-
demir… Ve köleler ve kilise ikonu… Ve 
emeği geçen herkese bugüne kadar izledi-
ğim en güzel şey için teşekkürler... 

Şey dedim çünkü mevcut kelimeler 
bu tecrübeyi tarifleyemez. Hareketli dekor 
bulunagelmiş en önemli sahne hızlandırı-
cı. Kilisenin soğuk İsa figürünü böylesine 
sempatik kılmayı başka hiçbir tasarı başa-
ramazdı. Oyunun güncel bir eser olduğunu 
söylemiştim. Moira Buffini’nin 1999 yılın-
da kaleme aldığı eser, sanki Orta Çağ’ı ya-
şamış bir kadının kaleminden süzülür gibi 
içten. 1992’den bu yana eser yazan Buffini 
oyunculuk eğitimi almış, ödüllü bir kadın 
oyuncu, dramaturg ve yönetmen. Sinema-
laştırılmış eserleri de bulunan Buffini’nin 
konsantrasyonu Orta Çağ dramı üzerine. 
Ancak bu dramlarda dozunda bir komik-
likle baskılanagelmiş kadın figürü üzerin-
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den, ayrımcılığın ironik yönlerine dikkat 
çekiyor. İngiltere’nin her yerinde mimari 
ve tarihî yönden hissedebileceğiniz Orta 
Çağ etkisini hikâyeleri ile canlılaştırmış. 
Gelecek nesillerin bir kült olarak hatırla-
yacağı önemli bir yazar Buffini. 

Yazdığım yazacağım en zor eleştiri 
bu oldu. 

İngiltere’nin kuzeyinden tacizlerini 
sona erdirip yerleşen Vikinglere ilişkin he-
pimiz bir şeyler biliriz. Denizde ve nehirde 
seyahate elverişli tekneler icat eden Vi-
kingler savaşçı karakterleri ile Avrupa’yı 
bezdirmiş ve kıyının çok içlerine ulaşa-
bilmiş bir kavim. İngiltere’de ise özellikle 
varlıklarının yoğunlaştığını tarihe ilgi du-
yanlar bilir. İşte böyle bir Viking lordunun 
tek çocuğu olan Silence annesi tarafından 
cinsel kimliği kendisinden bile gizlene-
rek babasının ölümü ardından bölgesinde 
tahta çıkarılır. Fransızların düşünceleri 
ile can sıkan kraliyet mensubu kızları ise 
İngiltere kralına bürokratik ilişkileri geliş-

tirmek için evlendirilmek üzere gönderilir. 
Vikinglerden hoşlanmasa da korkan kral, 
daha sonra âşık olacağı ve kraliçe yapacağı 
Fransız gelini, döneminin düşünüş tarzına 
aykırı fikirleri olduğunu bildiğinden ve bir 
an evvel başından savmak ve Vikinglerle 
arayı sıcak tutmak üzere Silence ile evlen-
dirmeye karar verir. 

Hiç bilinmeyen gerçekler ise bundan 
sonra ortaya çıkar ve koca krallıkta avam-
dan krala kadar herkesin hayran olacağı 
Fransız gelin Ymma ile Silence’ın evli-
liği başka bir boyut kazanır. Kralsa artık 
Ymma’ya sahip olmak istemektedir ve bu 
uğurda cinayet işleyebilir.

Funda Eryiğit’in performansı kesin-
likle ikna edici ve mutlu bir son arzunuzu 
zirveye çıkaracak. Mutsuz bir sonu var de-
nemez ancak bir ara çözüm. Kadın yazgı-
sının kötü dönemine yakışır bir final; orta 
yolu bulan.

Yusuf DİNÇ


