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OYUN HAKKINDA...

Latife Tekin’in “Sevgili Arsız Ölüm”
romanından uyarlanan, Hakan Emre Ünal ile
Nezaket Erden’in uyarladığı, Hakan Emre
Ünal’ın yönettiği “Sevgili Arsız Ölüm Dimrit’’
adlı oyunu keyifle izleyeceğinize eminiz…

Evinizde ‘’Dirmit’’i konuk etmeye ne dersiniz?

Latife Tekin’in İstanbul’a taşınan bir ailenin
kent yaşamında köylü ve yoksul olmanın
gerçekliği, sahiciliği ve doğallığı anlatılan
“Sevgili Arsız Ölüm” romanından uyarlanan
oyunu Moda Sahne’de naklen izleyebilirsiniz.



OYUN 
HAKKINDA...

Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin
şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı
Dirmit'in gözünden dinliyoruz. Sıkıştıkları tek
odalı evde, şehre tutunma mücadelesinde
hepsi kendilerince bir yol tutturuyor. Dirmit
kız ise durmak bilmeyen merakı ve direnme
gücü sayesinde karşısına çıkan zorluklarla
baş etmenin türlü yollarını buluyor. Onu
şehirden korumaya çalışan annesi Atiye,
babası Huvat ve abileri Dirmit'in türlü
yollarından huylanıyor, ona adet ve
geleneklerin rehberliğinde türlü engeller
koyuyorlar. Ama Dirmit durur mu, durmuyor!

Hakan Emre Ünal- Nezaket Erden



OYUN 
HAKKINDA...

Dirmit’in tek bir gecesinde geçen oyun, romanın oyuncu kişisine
dokunduğu yerden Dirmit’i, romandaki diğer karakterleri; Seyyit’i, Halit’i,
Mahmut’u, Nuğber’i, Zekiye yengeyi, Aysun’u, anne ve babayı ise Dirmit’in
anlatısı üzerinden tanıyoruz. Oyun, romanın yazar- anlatıcı yoluyla
kurulmuş büyülü gerçekçi dilini, karakter-anlatıcıyla en yalın halde
sahneye taşıma araştırmasının bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Dirmit; tek kişilik oyunda ritmi ve müziği olan bir dil ve masalsı anlatımıyla
bize koskocaman bir hayal dünyasından bahsediyor. Cinler, periler, büyüler
ve Azrail’in, batıl inançların günlük yaşamın olmazsa olmaz parçaları olarak
yer aldığı oyun, zaman zaman boğazınızın düğümlenmesine, bazen
gözyaşlarınıza, bazen gülümsemenize neden olan olaylar ile dolu dolu.



OYUN HAKKINDA...
Muhteşem bir performans, muhteşem
uyarlama

Bu kadar çok katmanlı, çok karakterli bir
hikâyeyi, çok yalın ama derinlikli, etkileyici
şekilde tek başına oynayan Nezaket Erden,
oyun boyunca yanında bir saksı çiçeği ile
tamamen boş, dekorsuz bir sahnede
karşımızda yer alıyor. Latife Tekin’in yoğun,
kalabalık, yer yer dramatik, yer yer eğlenceli
dünyasını inanılmaz etkileyici bir
performansla gözler önüne seriyor. 90
dakikalık oyun boyunca Erden’in muhteşem
gösterisi kâh gözlerimizi dolduruyor, kâh
kahkahalar attırıyor.



OYUNUN YENİ GÖSTERİM TARİHİ 
ŞUBAT AYI İÇİNDE

MODA SAHNE WEB SİTESİNDE 
DUYURULACAKTIR.
TAKİPTE KALIN....

MODA SAHNE WEB SİTESİ TIKLAYINIZ...

SAHNEDEN CANLI 
YAYIN

MODA SAHNE

https://www.modasahnesi.com/sevgili-arsiz-olum-dirmit


ONLİNE BİLET ALMAK 
İÇİN TIKLAYINIZ.

İYİ SEYİRLER...

https://www.modasahnesi.com/sevgili-arsiz-olum-dirmit
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OYUN KÜNYESİ
Yazan: Latife Tekin
Danışman: Zeynep Günsur Yüceil
Uyarlayan: Nezaket Erden, 
Hakan Emre Ünal
Yöneten: Hakan Emre Ünal
Oynayan: Nezaket Erden
Süre: 1 saat 10 dakika (tek perde)


