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Canlanan Bir Oyuncak

Kukla
Kukla deyince akl›n›za ne geliyor? Ustas›na yalan söyledikçe burnu uzayan Pinokyo mu, Susam Soka¤›'n›n muzip ikilisi Edi ve Büdü mü, yoksa Muppet
Show’un ünlü kurba¤as› Kermit mi? Belki de hiçbiri! Çünkü kuklalar eski çekiciliklerini kaybetmiﬂ gibi görünüyor. Öte yandan yaﬂ›m›z ne olursa olsun, bir kukla tiyatrosu gördü¤ümüzde, durup, ustas›n›n ellerinde canlanarak yaﬂam bulan
kuklalar› izlemekten de vazgeçemiyoruz. Kuklalar›n sundu¤u farkl› dünyalara
yap›lan yolculuklar, ço¤umuz için hâlâ çok ilgi çekici. Ustaya duydu¤umuz hayranl›¤a ne demeli?! Bir kukla yapmak, ona bir ruh vermek, hareket ettirip, konuﬂturmak, özetle canland›rmak size de ilginç gelmiyor mu? Belki siz de bir kukla yap›p, ona bir yaﬂam vermek istersiniz.
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Y›ld›z Tak›m›

Pinokyo
‹talyan yazar Carlo Collodi'nin 1883'te yay›mlanan kitab›n›n
kahraman›, ad› Pinokyo olan bir kuklad›r. Pinokyo, önce kuklac› Kiraz usta taraf›ndan s›radan bir odun olarak bulunur.
Ama odunun konuﬂabildi¤ini ö¤renen Kiraz usta, önce çok
ﬂaﬂ›r›r, sonra da ondan kurtulmak ister. Arkadaﬂ› Gepetto usta
ondan kütük isteyince, konuﬂan odundan kolayca kurtulur.
Böylece öykü baﬂlar. Tahtadan bir kukla olarak yarat›lan Pinokyonun en önemli özelli¤i, ustas›n›n, ona yalan söyledi¤inde
uzayan bir burun yapm›ﬂ olmas›d›r.

‹pler, çubuklar ya da el hareketleriyle biri taraf›ndan denetlenerek hareket ettirilen, konuﬂturulan
nesne ya da biçimlere kukla deniyor. Kuklac›l›¤›n ilk
nerede ve nas›l baﬂlad›¤› bilinmiyor. Ama neden
baﬂlad›¤›na iliﬂkin görüﬂler ayn›: “‹nsan, özellikle de
kendini tan›mlamaya u¤raﬂ›rken, baﬂka dünyalar›
yaratmaya ve denetlemeye her zaman ilgi duydu.
Kuklac›l›k bu iste¤in bir uzant›s›. Belki de kuklalar,
insanl›k hallerinin keﬂfedilmesine, benimsenmesine
ya da eleﬂtirilmesine duyulan gereksinimle ortaya
ç›km›ﬂ olabilirler.” Baﬂlang›ç nedeni ne olursa olsun, kukla sanat›, d›ﬂavurumun, yaramazl›k ya da
göﬂteriﬂ yapman›n, dert paylaﬂman›n, sesli düﬂünmenin, eleﬂtiri yapman›n, bireyin kendini rahatlatmas›n›n ya da duygular› ortaya koyman›n en güvenli yollar›ndan biri.

Pinokyo'nun tek iste¤i Gepetto babas›n›n dile¤i gibi, gerçek bir
çocuk olmakt›r. Ancak Pinokyo bencil, ﬂ›mar›k ve yalanc› biridir.
Bu özelliklerinden kurtulmak için Gepetto ustan›n sevgi dolu
yuvas›ndan ayr›l›p dünyay› keﬂfetmek üzere e¤itici bir yolculu¤a ç›kar. Bu yolculuk s›ras›nda yaﬂad›klar›ndan etkilenerek, iyi
huylu, sevecen ve yard›msever bir karaktere dönüﬂen Pinokyo, mavi peri taraf›ndan gerçek bir çocu¤a dönüﬂtürülür.

Birçok halk›n geleneksel gösteri sanatlar› aras›nda
yer alan kuklac›l›k ve kuklalar, yüzy›llard›r var. Özellikle televizyon yokken, seyirlik oyunlar›n bir k›sm›
kuklalarla yap›l›yordu. Uzmanlara göre, kuklac›l›¤›n
sanatsal bir biçimi olan gölge kuklac›l›¤› ilk Çinde
baﬂlam›ﬂ. Bu kuklalar›n yaln›zca boyun ve bacaklar›
hareket edebiliyormuﬂ. Daha sonra, Türk kuklac›lar
gölge kuklalar›n›n bel bölgesine hareket eklemiﬂler.
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Genellikle, baz› hayvanlar›n kurutulmuﬂ derilerinden
yap›lm›ﬂ, üzerlerinde çubuklar bulunan gölge kuklalar
boyanarak renklendirilmiﬂ biçimlerden oluﬂuyor. Bu biçimler, içinden ›ﬂ›k geçiren bir perdenin önüne konuyor, renkli görüntüleri de perdenin öte yan›nda oturan
izleyicilerce net olarak görülebiliyor. Kuklac› bir eliyle
kuklan›n boynuna ba¤lanm›ﬂ çubu¤u, öteki eliyle de
bileklerine ya de beline ba¤lanm›ﬂ çubuklar› kullan›yor.
“Gölge Oyunu” olarak bilinen Karagöz ve Hacivat, ülkemizde süregiden gölge kuklac›l›¤›n›n en iyi örne¤i.
“Gölge Oyunu” kukla sanat›n›n yaln›zca bir türü. Elbette baﬂka kukla ve kuklac›l›k türleri de var. Genellikle tahta, bez, son y›llarda da plastik gibi malzemelerden yap›lan kuklalar› birkaç s›n›fta toplamak olas›. ‹ple oynat›lan, içine girilen, ele geçirilen, parma¤a tak›lan kukla
çeﬂitleri var. Bunlar aras›nda ipli kuklan›n köklü bir geçmiﬂi var. Bu tür kuklalar›n genellikle dirsek ve dizleri, eklemlenmiﬂ kollar› ve bacaklar›, tahta gövdeye menteﬂelerle tutturulur. Tahta, piﬂmiﬂ toprak ya da karton gibi
malzemelerden yap›lan baﬂ k›sm›, rahatça dönebilece¤i bir boﬂlu¤a sokulur. Bacaklar iplerle as›l›r, ayak tabanlar›na, hareketlerin daha do¤al görünmesi için,
a¤›rl›k yapan kurﬂun parçalar konulur. Kuklalar›n ellerine ve ayaklar›na ba¤l› ipler, oynat›lmalar›n› kolaylaﬂt›ran “hamut” ya da “istavroz” denen bir tahta parças›na
ba¤lan›r. El kuklalar›n› oynatmaksa daha basittir. Kuklac› el kuklas›n› t›pk› bir eldiven gibi eline geçirerek oynat›r. ‹ﬂaret parma¤› baﬂ›n içine, baﬂparmak kuklan›n bir
koluna, orta parmak da öteki koluna girer.
Ülkemizdeki kukla tiyatrosunun en ünlü kukla karakteri “‹biﬂ” de bir el kuklas›. Ortaoyununda oldu¤u gibi,
kona¤›n kahyas› olan ‹biﬂ, e¤lenceli, utangaç, komik
bir karakterdir. El kuklas›n›n yan› s›ra kukla tiyatrosunun, ip kuklas›, bez kuklas›, parmak kuklas› gibi çeﬂitleri vard›r. Halk oyunlar›nda kullan›lan "çatal adam
kuklas›" da çok ilginçtir. Oyuncunun arkas›na kendisiyle yak›n ya da ayn› boyutlarda bir manken kukla
yerleﬂtirilir. Oyuncu ve mankenin elleri ve ayaklar› birbirine ba¤lan›r. Oyuncu hangi hareketi yaparsa, kukla da iplerin yard›m›yla ayn› hareketi yapar. Böylece
sahnede ayn› dans› oynayan iki halk oyuncusu görüntüsü yarat›l›r. Anadolu’daki kukla çeﬂitlerine son
olarak da kaﬂ›k kuklas› eklenebilir. Büyük tahta kaﬂ›klara çizilen insan yüzü boyan›r ve süslenir.

Siz de Yapabilirsiniz!
Kukla yapmak zor de¤il. ﬁimdi elinizin alt›ndaki malzemeleri gözden geçirin. Kullanmad›¤›n›z eldivenler, deB‹L‹M ve TEKN‹K 98 ﬁubat 2008



















linmiﬂ çoraplar, kalemler, ya da annenizin izin vermesi
halinde tahta kaﬂ›klar, art›k kumaﬂ parçalar›, karton ya
da kâ¤›tlar, eskimeye yüz tutmuﬂ peluﬂ oyuncaklar›n›z,
eski tiﬂörtleriniz, art›k yünler, sicimler, ipler, ahﬂap malzemeler, hatta mutfaktaki sebzeler ve meyveler kukla yapmak için birer malzeme olabilirler. Örne¤in, kukla ustam›z›n foto¤raf›nda görünen iki kukla da “papier mâché
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1 Kâ¤›t kukla 2 Kâ¤›t kukla 3 Kaﬂ›k kukla 4 Çorap kukla 5 Parmak kukla

(okunuﬂu: papiye maﬂe)” tekni¤iyle üretilmiﬂ. Çin'de ortaya ç›k›p, daha sonra Fransa'da da yayg›nlaﬂm›ﬂ bu teknik, kâ¤›t ya da kâ¤›t hamurundan, hayal edilen her türlü nesnenin yap›lmas›na olanak veriyor. En önemli özelli¤i, kolayca yap›labilmesi ve çok dayan›kl› olmas›.
Siz de hayal etti¤iniz bir nesnenin modelini haz›rlay›n.
Sonra onun alç› kal›b›n› al›n. (Foto¤raftaki baﬂ görünümlü kukla’n›n yap›m›nda kal›p olarak ﬂiﬂirilmiﬂ bir balon kullan›ld›.) Kal›b›n, üzerini kaplayaca¤›n›z kâ¤›ttan
kolayca ayr›lmas›n› sa¤lamak için, d›ﬂ yüzeyini, ince bir
tabaka arap sabunuyla kaplay›n. Küçük dikdörtgen
parçalar halinde kesilmiﬂ gazete kâ¤›tlar› ya da bu iﬂ için
özel yap›lm›ﬂ kartonlar›, toz halindeki duvar kâ¤›d›
tutkal›n› ›l›k suda eriterek elde etti¤iniz s›v›ya bulay›p,
kal›b›n her taraf›n› kaplayacak ﬂekilde üzerine birkaç kat
uygulay›n. Tutkal›n ve kâ¤›tlar›n iyice kurudu¤undan
emin olunca, sertleﬂmiﬂ kâ¤›t k›sm› uygun bir yerinden
keserek kal›ptan ay›r›n. Kesilmiﬂ k›sm› yine kâ¤›t ve tutkal kullanarak birleﬂtirin. Sonra da, boyalarla, hayalinizdeki gibi süsleyin ya da giydirin. Art›k sizin de bir kuklan›z var. Bakal›m bu kukla bize neler anlatacak?
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Y›ld›z Tak›m›

Bir Kukla Ustas›

Yak›n zamana kadar çeﬂitli çal›ﬂmalar yapt›m. Arkadaﬂlar›m›zla bir-

Funda ﬁerifo¤lu Günem Mimar Sinan Üniversitesi, Sahne Dekor-

denince akl›m›za gelen ilk ﬂey ipli kuklalar oldu. ‹pli kukla pek yap-

lar› ve Kostümü Bölümünden mezun olmuﬂ. ﬁimdi onun kuklalar-

mad›m, içine girilip hareket ettilebilen, yani giyilebilir kuklalar yap-

la ilgili söylediklerine kulak verelim.

may› çok seviyorum. Farkl› malzemelerle neler yap›labilece¤ini

likte deneysel gölge oyunu yapt›k. Çocuklu¤umuzdan beri, kukla

anlamaya çal›ﬂt›m. Örne¤in, bir patatesle bile bir kukla yapabilir“Bir kuklac›n›n iﬂi, t›pk› Gepetto Usta’n›n Pinokyo’ya yapt›¤› gibi

siniz. Ö¤renciyken, yaﬂlan›nca neye benzeyece¤imizi anlamak

elindeki biçime ya da nesneye bir ruh vermektir. Siz de, elinizde-

için kendi yüzümüzü yapmaya çal›ﬂ›yorduk. Patates kurumaya

ki herhangi bir nesneye ya da biçime bir ruh verdi¤inize inan›yor-

baﬂlad›¤›nda, sizin kuklan›z da yaﬂlanan bir nesneye dönüﬂüyor.

san›z, onun size bir ﬂeyler anlatt›¤›na inan›yor ve onunla birlikte

Böyle bir çal›ﬂma bile çok e¤lenceli.

bir ﬂeyler paylaﬂt›¤›n›z› düﬂünüyorsan›z, kuklac›l›k yap›yorsunuz
demektir. Nesne kaleme sar›lm›ﬂ, üzerine iki gözü, saçlar›, a¤z›

Ülkemizde kuklayla ilgili çal›ﬂmalar s›n›rl›. ‹stanbul’da kukla ad›na

olan basit bir bez olsa bile. Günümüzde, her türlü malzemeden,

güzel ﬂeyler yap›l›yor. Bunlar›n baﬂ›nda da Kukla Festivali geliyor.

gölge ya da parmak kuklalardan tutun da içine dört beﬂ kiﬂinin

Ancak yap›lan bu tür etkinlikler yeterli de¤il.

girip hareket ettirebilece¤i devasa boyutlu kuklalar yap›l›yor.
Kukla yapmak içten gelen bir ﬂey. Kukla yapmak isteyenler, önce
Küçükken kardeﬂimle birlikte Karagöz-Hacivat yap›p camda oyna-

yap›lm›ﬂ olanlar›n kopyas›n› yaparak baﬂlayabilirler. Bir ﬂeyi ö¤ren-

t›rd›k, arkadaﬂlar›m›za da bilet kesip izletirdik. Kuklayla gerçek an-

menin en güzel yolu bu. Kuklalarla ilgili kitaplar› okuyabilirler ya

lamdaki tan›ﬂ›kl›¤›m üniversite y›llar›nda oldu. Çok hoﬂuma gitti.

da ‹nternet’ten araﬂt›rabilirler.”

Serpil Y›ld›z
Kaynaklar
http://puppetworks.org/Paper%20Puppet.htm ■ http://www.enchantedlearning.com/crafts/puppets ■
http://www.makingfriends.com/puppet_making.htm ■ http://sunniebunniezz.com/puppetry/puphisto.htm ■
http://www.bergetti.com/marionettes ■ http://www.tiyatronline.com/ykukds1-5.htm ■ http://www.puppet.org/
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