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Kış Gelmeden

T

ürk edebiyatında isim yapmış
yazarlarımızın bir bölümü
çok yönlü çalışmalarıyla tanınmıştır.
Bu isimlerin kalem oynattığı alanlar,
sadece roman ve hikâyelerle sınırlı
kalmamıştır. Ayrıca tiyatro oyunları,
gezi yazıları, şiir, röportaj-söyleşi
dallarında kendilerinden söz ettirmeyi
bilmişlerdir. Hemen her edebî türde
böylesine eser veren yazarlarımızın
sayısı da pek fazla değildir.

kitaplarından, tiyatro oyununa
dönüştürdüklerinden biri olan Sevda
Dolu Bir Yaz (1999), 2000-2005 yılları
arasında Ankara Devlet Tiyatrosu
sahnelerinde yaklaşık iki, yüz kere
oynandı. Ayrıca Redife’ye Güzelleme
(1980) adlı bir oyun yazan Füruzan,
bir de çocuk kitabına imza atmıştır:
Die Kinder der Türkei - Türkiye’nin
Çocukları (1979). Burada sözünü

Füruzan imzası edebiyatımızda
bu çok yönlü yazı yazan kalemlerden
biri olarak öne çıkmıştır. Yakın bir
tarihte yetmiş beş yaşını bitirecek
olan Füruzan, Türk Dil Kurumu
Roman Ödülü’ne 1975 yılında Kırk
Yedili’ler romanıyla layık görülmüş
bir yazarımızdır. O daha önceleri,
1972 yılında da Sait Faik Hikâye
Armağanı’nı kazanmıştır. Almanya’da
kaldığı bir yıl (1975) boyunca, oradaki
vatandaşlarımızla yaptığı röportajlar
Yeni Konuklar (1977) başlığı ile
yayımlandı. Balkan Yolcusu (1994) ise
o topraklardaki çeşitli röportajlardan
oluşur. Birçok kuruluştan da onur
ödülleri alan Füruzan’ın kendi
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edeceğim Kış Gelmeden oyununu ise
kendisi aynı adlı hikâyesinden piyese
dönüştürdü (1997).
Füruzan’ın hikâyelerindeki ön
plana çıkan kişilikler sade bir dille
yalın, açık ve süslenmeksizin yer
alır. Yoksulluk ve yalnızlıkla geçen
yıllarda binbir sıkıntıyla boğuşan
gençler, kadınlar, yurt ve ev hasreti
çeken insanlar, yeni yaşantılarına
ayak uyduramayan, doğru dürüst
uyum sağlayamayan, kıt kanaat
geçinen erkekler, onun sayfalarında
okuyanları
etkileyecek
şekilde
canlandırılır. Hikâyeleri okuyanlar
oralarda kendilerinden de bir şeyler
bulmanın heyecanını yaşarlar.
Kış Gelmeden oyunu Ankara’da
Altındağ
sahnesinde
seyirciyle
buluştu sezonun ikinci ayında... Bu
oyunda öne çıkan aile içi çatışmaların
temelinde yatan “değersizleştirme”
kavramını ele alan Füruzan’ın
dediğine göre, bu kavram hayatta
pek hoyratça kullanılıyor ve insanlar
bunun farkına bile varamıyorlar veya
varmak bile istemiyorlar. Sıradan
bir davranış, kabul edilebilecek bir
tutum, günlük yaşayış içinde farklı
söylem ve politikalarla başarılı bir
biçimde kullanılıyor. Tekdüze bir
yaşantıya dönüşen hayattaki bu
değersizleştirme, aşağılanmaya karşı
olarak yapılması gerekenler hakkında
Füruzan şunları söylüyor:
“Sayısız edebiyat metnindeki
kahramanların
ilişkilerinde
değersizleştirme hâllerine rastlarız.
Edinilmiş köklü davranış sahipleri
aktaracakları
mirasın
yanılmaz
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bekçileridir. Yoksa, milattan sonra
üçüncü bin yılda ‘İnsanlık hâlâ böylesine
nasıl acımasız olabiliyor?’ diye sorup
durur muyduk?”1
Son yıllarda giderek artan taciz
olayları, gündelik yaşantımızdaki
gazete haberlerinde giderek çoğalan
‘mobbing’ şikâyetleri, aile içindeki
şiddetin gizlenmesi vb. oluşumları,
nerdeyse dünyanın hemen her
yerinde ve her zaman görmek
mümkün... Şöyle diyor Füruzan:
“Kış Gelmeden öyküsü, sonra
oyunu beni yeniden düşündürdü:
Sevgisiz ilişkilerin, aile büyüklerinin,
toplumun değersiz kılma girişimlerini,
sırtlananların
ezikliklerini,
başkaldırılarının
yok
edilmesini,
çaresizliklerini
önüme
getirdi.
Oysa asıl acıklı olanın bu bıkmaz
‘eğiticiler’in ortalama dramlarında da
aynı kaynaktan beslendiklerini ayırt
edemeyen bilinçsizlikleri... Yazık!”2
Oyun bir sinevizyon gösterisiyle,
bir FB-GS maçıyla, gol kralı Metin’in
yansıtılmasıyla başlıyor. Ünlü olmak
isteyen bir çocuk... Top oynaması
yasak edilmiş... Oyundaki Alişan’ın
geçmişine
tutulan
projektör...
Ayrıca İstanbul sevgisi ve bunu
dile getiren Sadri Alışık’ın, eski
İstanbul’un siyah-beyaz kareleri...
Oyunu Funda Mete yönetiyor.
Dekor ve giysi tasarımını K.Töre
Özsel, ışık tasarımını Burhanettin
Yazar üstleniyor. Dramaturg Füruzan
Tercan, yönetmen yardımcısı Hülya
1 bk. Devlet Tiyatrosu-Ankara Devlet Tiyatrosu
Oyun dergisi, s. 6.
2 agy. ,s. 6 – 3.

GÜND E M

Dizmen Yücel ile diğer yöneticiler
oyunun başarısına yardımcı olmaya
çalışıyorlar. Enişte Namık rolünde
Bahadır Karasu ve karısı, üç kişilik
ailenin en büyük ablası Mehlika
rolünde Selma Bayraktargil ön plana
çıkıyorlar. Ünlü futbolcu olmak
isteyen, ama Mersin’de oynarken
sakatlanıp
İstanbul’a
ablasının
bodrum katındaki küçük dairesine
ufak bir ümitle dönen Alişan rolünde
Özgür Keçeci oyuna sanki biraz soğuk
duruyor, kendini fazla veremiyor.
Küçük abla Ayten rolündeki Özge
Mizralı ise kısa ama canlı oyunuyla
kendini gösteriyor.
Kış Gelmeden Ankara’daki kasım
ayında, iki haftalık gösterimini
ve seyircinin talebini göz önünde
tuttuğumda, Sevda Dolu Bir Yaz gibi
uzun süre gösterimde olamayacağını,
bu hâliyle Altındağ sahnesinde pek
kalamayacağını tahmin ediyorum.
Belki Anadolu şehirlerine yapacağı
turnelerle biraz daha seyirci
toplayabilir. Eserin oyun hâlindeki
başarısız durumuna da yazar ayrı bir
parantez açmış durumda (krş. Miliyet
gazetesi, Ankara eki, s.2).

Kerbelâ
Ankara’da
Büyük
Tiyatro
sahnesinde
iki
yıldan
beri
oynanmakta olan Kerbelâ, seyircilerin
büyük ilgisiyle karşılaştı. Bu ilgi
geçtiğimiz Kasım ayında da devam
etti. Büyük Tiyatro’daki sahne aynı
zamanda Devlet Opera ve Bale
temsillerine de ev sahipliği yaptığı
için, Kerbelâ ancak haftada iki veya
üç gösterimle seyirciye sunulabildi.

Ankara kent merkezinde başka
büyük bir tiyatro salonu bir türlü
bulunamadı. Vaktiyle, 1950’li yıllarda
Üçüncü Tiyatro adıyla eski Türkocağı
binasındaki, şimdilerde Resim ve
Heykel Müzesi içinde bulunan
sahne de Kültür Bakanlığına bağlı
olmasına ve boş durmasına rağmen
tiyatroya perdelerini açmıyor. Yine
Kızılay’da Tuna Caddesi’ndeki Yeni
Sahne yıllarca hizmet verdikten sonra
sahibi tarafından yıktırıldı; yeniden
yapılacağı söylenen sahne yerine iş
merkezleri açıldı, tiyatro unutuldu.
Böylesine
tutumlar
karşısında
Büyük Tiyatro sahnesi, birkaç yönlü
gösterilere de mekân oluşturmak
zorunda kalıyor.
İslamiyet tarihinde fevkalade
önemli olan Kerbelâ, aslında çok
trajik bir olay... Hz. Muhammed’in
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Mekke’den Medine’ye göç etmesinden1
tam altmış yıl sonra, damadı Hz.
Ali’nin oğlu, kendi torunu olan Hz.
Hüseyin’in, oğulları ve ona sadık
kalan yakınlarıyla birlikte ve türlü
işkenceler sonunda katledilmesi...
Bu trajik olay bütün ayrıntılarıyla
sahnede canlandırılıyor. İslamiyet
adına toplumu yönetme iddiasıyla
iktidar olan bir siyasi görüş grubunun
yaptığı mezalimin etkisi, yüzlerce
yıldan beri bütün İslam âleminde
hüzünle ve acı ile anılıyor. Oyunun
yönetmeninin belirttiği gibi, “Kerbelâ
olayının en önemli yanlarından biri,
zulme, haksızlığa, sosyal adaletsizliğe
karşı her koşulda, gerekirse bir çölün
ortasında günlerce susuz kalarak
başkaldırmayı simgelemesidir.”3
Bu önemli oyunda kadro çok
geniş... Oyunu Ali Berktay efsanelere
değil, belgelere ve gerçeklere
dayanarak kaleme almıştır. Dolayısıyla
sahnede, iki perdelik oyunda, bir
hayli kalabalık oyuncu kadrosu bir

yandan, dekorlar ve giysilerle ışık
yönetimi diğer yandan, bu trajik olayı
çok başarılı bir şekilde göstermekte ve
seyirciyi etkilemektedir. Orkestranın
çaldığı parçalar ve söylenen
ağıtlarla diğer türküler bu etkiyi de
katmerleştirmektedir.
Oyunu yöneten Ayşe Emel
Mesci’nin yardımcılığını Rengin
Samurçay yapıyor. Dekor Murat
Gülmez, giysiler yılların ustası Hale
Eren ve ışık Yakup Çartık tarafından
tasarlanmış... Bu tarihî olayı
yaşayanları rol olarak üstlenenler de
sahnede çok başarılı...
Hepsini ayrı ve uzun bir liste
hâlinde belirtmek imkânsız... Fuzulî
rolündeki Nurtekin Odabaşı için ayrı
bir yer vermek kadirşinaslık olur.
Ankara
seyircisine
hiç
unutulmayacak dakikalar geçirten
Kerbalâ’yı hazırlayan ve emeği geçen
bütün ekip elemanlarını kutluyorum.
Kerem AYDINER

3 bk. Devlet Tiyatrosu-Ankara Devlet Tiyatrosu
Oyun Dergisi, 4. baskı, Kasım 2012, s. 13.
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