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Yüreùinde Akdeniz’e birkaç ad×m uzakl×kta olan Amerikal× yazar Thomas
Lanier Williams (1911 - 1983), bir zamanlar×n feodal aile yap×s×n×n, inançlar×n×n,
sevginin, güvenin ve paylaü×m×n k×r×nt×lar×n× bir ziyafet gibi sunar duyular×m×za. Bu
sunumunda parçalanm×ü ve güven duygusunu kaybetmiü bireylerin
umutsuzluklar×n× iüler. II. Dünya Savaü× sonras×n×n yazar× olmas×na raùmen,
geçmiüin zarafetine duyduùu hayranl×k, onun yap×tlar×nda, bir zamanlar bu
duygularla ve hayallerle yaüam×na son veren annesinin psikolojik özelliùini
taü×d×ù×n×n kan×t× gibidir. O, bireyin kimliksizleüme sürecinde nas×l parçaland×ù×n× ve
yoksullaüt×ù×n× aù×r aù×r iüler. Geçmiüinde yaüayan bir anne, alkolik bir baba ve
üizofren bir kardeüle kendine sevgisizliùin dünyas×n× yarat×rken, bu yarat×mda
bugünün bireyine de göndermeler yapmay× baüar×r.
úletiüimsizlik ve kopuk yaüamlar×n kad×n ve erkeùi nas×l etkilediùini,
olumsuzluklar×n yaüam yumaù×nda nas×l bir ç×ù gibi devleüip bizi yuttuùunu
iülerken, bizleri büyülü bir yarat×c×l×ù×n yolculuùuna da davet eder. Onun
kahramanlar× hep kad×nlar olmuütur; yaüad×ù× toplumun koüullar× ve kültürü ile
koüulland×r×lm×ü kad×n, toplumsal kimliùinin cinselliùiyle birleütirilmiü bir varl×k
olarak gösterilmesine sebep olur. Williams buna üiddetle karü× ç×karken, cinselliùin
Thomas Lanier
nefes almak, su içmek kadar doùal olmas× gerektiùinin alt×n× çizer. Kad×n×n, zekas× ve
Williams
saùduyusuna olan güvenini kaybediü süreci, onun, hamle yapma yeteneùinden
1911 - 1983
yoksun bir piyon gibi götürüleceùi yöne doùru bekleyiüini haz×rlar.
Her yazar gibi Williams’×n da neredeyse tüm yap×tlar×, yaüam×n×n psikolojik
gerçekliklerini ortaya koyan bir kan×t gibidir. Hep o terk ettiùi evi, kaçt×ù× sorunlar× ve geride yaln×z b×rakt×ù× k×z
kardeüine göndermelerle yüklüdür. “S×rça Biblolar” (1945) adl× oyunu ve ard×ndan gelen “Arzu Tramvay×” (1947),
O’nun yazarl×ktaki baüar×s×n×n en kal×n çizgilerini taü×r.
“Yaùmur Gibi Söyle Bana”, “Yaz ve Duman”, “úguana’n×n Gecesi”, “Dövme Gül”, “K×zg×n Damdaki Kedi”;
kad×nlar×n da en güzel iülendiùi ve cinselliùin toplumsal tabulaümalar alt×nda nas×l ezildiùinin kan×t× olan
eserleridir.
úçimizdeki ruhlar×n kirlenerek hastal×ùa yakalanmas× ve kurtuluü yolu olmayan bir kangrene
dönüümesinin hikayesini en güzel detaylar× ve çözümlemeleri ile karü×m×za ç×kart×r. úletiüimsizliùin kökeninde
yatan problemin tabularla s×k×üt×r×lm×ü “kutsal kad×n” olgusu olduùunu vurgularken, böyle bir kavram× ortaya
ç×kar×p var edenin bizler olduùunu da ileri sürer. “Yaùmur Gibi Söyle Bana” adl× eserinde, daha perde aç×l×r
aç×lmaz kad×n ve erkek kahraman aras×ndaki iletiüimsizliùi yüzlerimize hayk×r×r:
“Kad×n:: Saat kaç?
Erkek:: Pazar.
Kad×n:: Biliyorum Pazar olduùunu, saatini kurmazs×n ki hiç!”
Kahramanlar×na birer isim bile vermez Williams, sadece kad×n ve erkek der.
Kimliksizleümenin yorgun ama h×zl× olan sürecini bir anda diyaloglara döker;
gitmek, uzaklaümak isteyen kad×n×n duygular×n× yaùmur alt×nda oyun oynayan
çocuklar×n duyduùu özlemle birleütirir, yaùmur tüm oyun boyunca d×üar×da yaùar
ve cinselliùin en büyük imgelemi olur.
Williams, eserlerinde hep fantastik mekanlar var eder, dev eùrelti otlar×yla,
gotik tarzda odalara aç×lan görkemli koridorlar× vard×r. Mevsim yine yaz olur, ama
yaùmur sonras× s×cakl×ù×n×n buùusunu ebem kuüaù× renklerinden oluüan bahçelerine
yükler.
Yinelenen yolculuklar×n ve uùurlamalar×n duygu yüklü trenini, hep
kaç×n×lmaz bir son olarak karü×m×za ç×kart×r Williams. Aù×r aù×r ilerleyen raylar
üzerindeki trenin yaüam yolculuùu yeni karakterlerin birini al×rken birini b×rak×r
istasyonuna. Yaratt×ù× kahramanlar esaret gibi avuçlar×n×n içinde tutarken
arzulamalar×n×, geriye b×rakt×klar× sadece yaln×zl×klar× ve sesi k×s×lm×ü hayk×r×ülar× olur. O halde yaln×zl×klar
kaç×n×lmaz bir son mudur onun eserlerinde? Ak×l hastanelerinin bu gizli bekleyiülerini mi neticelendirir bizlerin
dünyas×nda?
Williams’×n 1983 y×l×nda, New York’ta soùuk yüzlü bir otel odas×nda intihar ettiùini ve yaüam×na son
noktay× böyle koyduùunu belgeleyenler, Onun t×pk× “S×rça Biblolar” adl× eserindeki Tom gibi uzaklara kaç×ü×n×n
yaratt×ù× vicdan meselesini nas×l dizelere döktüùünü kan×tlam×ülard×r adeta:
“Annemin dediùi gibi, aya deùil ama çok uzaklara gittim...”
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Psikolojik gerçeklere yönelmek isteyen Williams, gerçek d×ü× görüntülerden fazlas×yla yararlan×r. Freud’un
düüüncelerinden ve kavramlar×ndan bir hayli etkilenmiütir. Kahramanlar×nda hep manidepresif bir durum vard×r
ya da üizofreninin amans×z pençesinde yoùurur onlar×n psikolojik durumlar×n×. Onunla onun dünyas×ndaki
çarp×kl×klar×, arzular×, açmazlar× yaüad×kça boùucu bir aray×ü×n içinde buluruz kendimizi. ûiirsel dili öylesine
hoütur ki, tüm rahats×zl×klar×n içinde bile kendini dinletmeyi baüar×r. Kurduùu atmosfer öylesine fantastik gelir ki,
hiçbir rahats×zl×k hissetmeden cesaretle dalars×n×z kahramanlar×n dünyalar×na.
Kuralland×rmalar içindeki yaüamlar×m×z×n asl×nda ne kadar da baükalar×na
ait olduùunu anlatmak, bir diùer taraftan da içlerimizde ürküterek büyüttüùümüz
çocuklar×m×zla tan×üt×rmak ister bizi Williams. O kendi hayat×n× çalan bir h×rs×z
gibidir oynad×ù× kovalamaca oyununda ve ayn× zamanda ebe olmay× da baüar×r.
“Yaz ve Duman” adl× eserinde Alma Winemiller ad×ndaki kad×n kahraman
kendi fantazmlar× ve gerçek - ak×l - beden aras×ndaki çat×üma taraf×ndan tutsak
al×nm×üt×r. “Arzu Tramvay×” nda Blanche Dubois’in sinirsel buhran×, daha sonra
kendi hayat×n× mahvedecek akl×n×n ve vücudunun çöküùünde belirir. “K×zg×n
Damdaki Kedi”de Williams alkolün delirtici etkilerini betimlerken bunlar× çok
yak×ndan bilmektedir. “Geçen Yaz Birdenbire” adl× eserini yazd×ù× s×rada
psikanalizdedir ve oyun kendi akli dengesi için mücadele eden bir kad×n×n yak×c×
dram×n× anlat×r. “úguana’n×n Gecesi”nde Williams art×k yolun sonuna geldiùini
anlayan, cinsel dürtülerin pençesine düümüü alkolik bir rahip sunar.
O yirminci yüzy×l tiyatrosuna kalemini kaz×m×ü ve belleklere, kendi yaüam
biçimini sorgulamay× baüarm×ü bir yazar olarak yerleümiütir. Yaklaü×k otuz oyun, iki
roman, k×sa hikayeler ve iki yüz elliden fazla üiir yazm×üt×r.
Williams’×n gücü; üiddetli durumlar içerisinde, geçmiüini aüma ya da bugünün basitliùinden,
maddeciliùinden daha güven verici bulduklar× bir geleceùi yaüatma çabas× içinde olan ilginç karakterleri
yakalamadaki baüar×s×ndan kaynaklanmaktad×r.
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