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Haberler Kültür-Sanat

Ukrayna'da Türk kültürünün yankısı

Ukrayna’nın en öneml� eleşt�rmenler�nden Elv�ra Zagurska, Tuncer Cücenoğlu’nun ‘Çı
adlı eser�nden yola çıkarak Türk�ye ve Ukrayna’nın kültür ve sanat alanındak�
�l�şk�ler�n� değerlend�rd�ğ� yazısı �le Ukrayna basınında yer aldı
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Ukrayna’nın en öneml� eleşt�rmenler�nden
Elv�ra Zagurska, Tuncer Cücenoğlu’nun
‘Çığ’ adlı eser�nden yola çıkarak Türk�ye ve
Ukrayna’nın kültür ve sanat alanındak�
�l�şk�ler�n� değerlend�rd�. Zagurska'nın
yazısı şöyle:

Ukrayna’nın 1991 yılında bağımsızlığa
kavuşmasından �t�baren en öneml� stratej�k
ortaklarından b�r�, Türk�ye’d�r. Y�ne de bu
ortaklıkta c�dd� anlamda b�r denges�zl�k söz
konusudur: T�car�, ekonom�k ve pol�t�k
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�l�şk�ler�n hızlı gel�şmes� yanı sıra kültür ve
sanat alanındak� �şb�rl�ğ� ne yazık k�, arka
planda kalmaktadır.

T�yatroyu ele alacak olursak, kuşkusuz
olumlu gel�şmelere tanıklık eder�z. Son on
yıl �ç�nde, Türk yazarlarının kalem�nden
çıkan b�r takım oyunlar Ukraynacaya
çevr�ld�ğ� g�b�, Oleksandr V�ter ve Neda
Nejdana’nın oyunları da Türkçeye
kazandırılmıştır.

Sözü geçen çev�r�ler�n bazıları
sahnelenm�şt�r b�le. Öncel�kle d�kkate
değer olanı, Tuncer Cücenoğlu’nun “Çığ”
oyunudur. İlk olarak Ukrayna sey�rc�ler�ne
2014 yılında Drogobıç T�yatrosunda
kavuşan bu yapıt, sonra Severodonetsk ve
Herson’da da sahnelenm�şt�r. Ayrıca gurur
ver�c� olan şudur k�, Herson’da yapılan ve
Ukrayna’nın en öneml� t�yatro fest�val� olan
“Tavr�ya Melpomenası” Uluslararası T�yatro
Fest�val� kapsamında, Mayıs 2019’da �lk
defa düzenlenen, Türk oyun yazarlarından
Beh�ç Ak, Zehra İpş�roğlu ve Özen Yula’nın
da katıldıkları “Çağdaş Ukrayna ve Avrupa
Dramaturj�s� Kontekst�nde kültürel
d�plomas�” adlı Uluslararası Konferansının
açılışı �ç�n ‘Çığ’ oyunu seç�lm�şt�r.
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FISIL FISIL HAYAT

Tuncer Cücenoğlu’nun kalem�nden çıkıp
L�tvanyalı yönetmen L�nas Za�kauskas
tarafından sahneye koyulan “Çığ”, b�rkaç
anlam katmanı �çermekted�r. İlk bakışta bu,
total�ter b�r toplumda yaşayan �nsanlar
hakkında metafor�k b�r h�kayed�r.

Bu �nsanlar, yılın dokuz ayı boyunca
susmak ya da boğuk b�r fısıltıyla
konuşmaya mahkûm olup, ger� kalan üç
ayda dağdan �n�p kaçma fırsatına
kavuşurlar. Kaçanlar da sadece ölmek �ç�n
dönüyorlardır memleketler�ne. Yazarın
dey�ş�yle, yavrularını korkusuzca
büyüteb�lmek �ç�n kaçıyorlar.

Aynı zamanda, bu h�kaye, şu anda
Ukrayna’da da çok gündemde olan a�le
değerler� hakkındadır. Sey�rc�n�n, göster�n�n
sonuna kadar gerg�n kalması �ç�n, oyunun
yorumuna yönel�k bu �k� yaklaşım b�le
yeterl�yken yönetmen L�nas Za�kauskas
bunlarla da yet�nmem�ş çünkü “Çığ”,
zamanında yapılmamış b�r seç�m,
zamanında ver�lmeyen ve bumerang g�b�
nes�lden nes�le dönen b�r karar hakkındak�
kıssadır.

Zamanında Yaşlı Adam (Serh��
Myha�lovsky�) kardeş�n�n kolcular
tarafından öldürülmes�ne ses
çıkaramamıştı; ş�md� de erken doğum
yapacak gel�n�n�, kend�s�n�n ya da
bebeğ�n�n çığlığı çığa yol açmasın d�ye d�r�
d�r� mezara koymak �sterlerken Yaşlı Adam
buna tek başına koyamayacak kadar
�ht�yarlaşmıştır. Her karakter�n de, başını
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eğmek ya da tüfeğe sarılmak g�b�
seçenekler� vardır. Bütün a�le üyeler� uslu
uslu başını eğerken de, doğum yapan Genç
Kadının kocası (Valer�� Ha�full�n) bu
sonuncuyu terc�h eder.

H�kaye o kadar dokunaklıdır k�, özell�kle
bazı gerg�n sahnelerde sey�rc� gerçekl�k
duygusunu y�t�r�r. L�nas Za�kauskas her şey�
hesaplar: Oyunun başlangıcındak�, buz
saçağından düşen damlaların ses�yle
del�nen karanlıktan (ışık, sey�rc�ler�n �y�ce
ted�rg�n olmaya başladıkları anda sahney�
aydınlatır),kutudak� k�br�tler�n b�le gümbür
gümbür gümbürdeyeb�leceğ� kadar yoğun
b�r sess�zl�ğe kadar, her ayrıntı Genç
Kadının yaptığı erken doğumu göster�r.
(Sey�rc�lerden bazı bayanlar neredeyse
kend�ler� doğuracaklardı). Çığ düşmes�n
d�ye boğuk fısıltıdan, tehl�kes� daha
tamamıyla atlatılmamışken gökler� çınlatan
çığlığa kadar... Ve hatta sahne dekorunun
başlıca unsuru olan, Ukrayna’dak� köy
evler�n�n �ç mekanını andıran halılardan
(sahne dekoratörü Marharyta
M�s�ukova),her karaktere b�rer tane olmak
üzere, ne fazla ne eks�k altı tane sandalyeye
kadar...

Yazarın karakterler�n �s�m koymaması da
tesadüf eser� değ�l – bunlar Yaşlı Kadın �le
Yaşlı Adam, Kadınla Adam, Genç Kadınla
Genç Adamdır. “Çığ”; genel kötümser
dünya tablosuna ışık tutan, oyunun
başlangıcından çok daha önces�nde
başlayan ve ne yazık k� oyunun mutlu
sonuyla b�tmeyecek b�r a�len�n h�kayes�d�r.
Doğrusunu söyleyel�m, bu h�kaye esk� SSCB
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Cumhur�yetler� �ç�n özell�kle gündemded�r,
fakat yukarıda sözü geçen, yazar tarafından
oyuna doldurulup yönetmence
yorumlanan çok anlamlılık sayes�nde
Ukrayna sey�rc�s�, kend�s�ne yakın
olduğunu “okuyab�l�yor” ve belk� de bunun
�ç�n “Çığ”, �ster Batılı, �ster Doğulu,
Ukrayna’nın değ�ş�k bölgeler�nde
rej�sörler�n d�kkat�n� çek�yor.

Suum cu�que – “herkes hak ett�ğ�n� bulur”.
Bu oyun, b�r�ler�ne göre �nsanın özell�kle
tam zamanında yapmak zorunda olduğu
seç�m hakkında, d�ğerler�ne göre �se, ‘çığ’
düşmese b�le el�nde �kt�dar olan köydeşler�
tarafından yok ed�lecekler�n� anlayarak
kaçmak zorunda kalan göçmenler�n
h�kayes�d�r.

Herkes hak ett�ğ�n� bulur...
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