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  Özet 

  Geleneksel Özbek tiyatrosu, kukla tiyatrosu ve maskarabaz-kızıkçı 
tiyatrosu olmak üzere iki ayrı kolda geli�ir. Kukla tiyatrosunun çadır cemal ve 
çadır hayal olmak üzere iki türü vardır. Çadır cemal elle, çadır hayal ise iple 
oynatılan kukla oyunudur. Bu makalede önce kuklanın ortaya çıkı�ı ve tarihçesi 
üzerinde kısaca durulmu� ve Özbek kukla tiyatrosu tanıtılmı�tır.  

  Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Halk Tiyatrosu, Geleneksel Tiyatro, 
Ko�ırçak (Kukla) Tiyatrosu, Çadır Cemal, Çadır Hayal. 

 

  Abstract  

  Traditional Uzbek Theatre develops in two branches as Puppet Theatre 
and Masquarade-Kızıkçı Theatre. Puppet Theatre has two forms as Çadır Cemal 
and Çadır Hayal.Çadır Cemal is performed by hand and Çadır Hayal performed 
by rope. In the essay first of all thories about how puppet emerged are shortly 
emphasized and, traditional Uzbek Puppet Theatre is presented. 

  Key Words: Uzbekistan, Public Theatre, Traditional Theatre, Puppet 
Theatre, Chodir Xayol, Chodir Jamol. 

 

 

Giri� 

Kukla ve kuklacılı�ın kökeni tarih öncesi dönemlere dayanır. Onun ilk kez 
nerede ve nasıl ortaya çıktı�ı henüz kesin olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda gölge 
oyunu suretlerinin ortaya çıkı�ı konusuna sıkça yer verildi�i halde, kuklaların ortaya 
çıkı�ına daha az de�inilir. Bazı kaynaklarda konuyla ilgili olarak birkaç görü� tespit 
ettik. Bunlardan birincisine göre kukla, ilkel insanın ölmü� yakınlarını hatırlama 
merasimlerinden do�mu�tur. Ölen insanın en yakın akrabalarından biri, merhumun 
yüzüne benzeyen bir maskeyi yüzüne takarak onun hareketlerini, konu�masını taklit 
ederdi. Maske bazen de elde tutularak kar�ılıklı diyalog sahnesi icra edilirdi. Belli bir 
zaman sonra bu merasimler unutulur ve maskeler yetenekli aktörlerin elinde dev 
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kuklalara dönü�ür. Bu dev kuklalar da bir süre sonra küçülerek kukla tiyatrosunun 
aktörleri haline gelir1 (Kadirov 1972: 12-14). Kadirov, ileri sürdü�ü bu teze delil olarak 
bir de efsane nakleder. Bu efsaneye göre de ilk kukla, ölmü� bir insanı hatırlamak için 
yapılmı�tır.2 Türk dünyasında bu görü�ü destekleyen ba�ka bulgular da tespit 
edilmi�tir. Mesela Kırgızlarda kadının, ölmü� kocasının tul3 adı verilen suretini 
yata�ının üzerine astı�ı, eskiden Kazaklarda da evin bir kö�esinde ölünün sembolik 
olarak bir kuklasının bulundu�u4 bilinmektedir. �ecere-i Türkî’de Özbeklerden 
bahsedilirken, ölülerin heykellerinin (kourçak)5 akrabaları tarafından evde saklandı�ı 
belirtilir (Ebü’l Gazi Bahadır Han 1925: 14-15). Eski Türklerde atalar kültünün bir 
parçası olan tözler de ölü akrabaları hatırlamak için yapılan kuklalardı (bk. �nan 2000: 
42-47). 

Kadirov’un ileri sürdü�ü bir di�er görü�e göre kukla tiyatrosu çocuk 
oyunlarından do�mu�tur. Fakat yazar konuyla ilgili ba�ka yorum yapmaz (Kadirov 
1972: 12). Baltacıo�lu da kuklanın, insanın iç âleminin dı�a yansımasından ortaya 
çıktı�ını, onun için kuklanın öncelikle çocuk oyunu oldu�unu ifade eder (Baltacıo�lu 
1975: 7388). Gazimihâl, bebekçili�in men�einin Asya �amanlı�ında aranması 
gerekti�ini belirtir6 (1959: 1926).  

�lk kuklalar -eklemli kafatası ve mente�eli maske formuyla- ilkel toplumların 
büyü ve dini törenlerinde kullanılmı�tır (Güler, Özdemir 2007: 212). Türkistan’daki 
bah�ılar hastaları sa�altırken kukla kullanıyorlardı. Altaylıların tözlerinin ço�u 
bebeklerdi (And 1974: 253; �nan 2000: 42-45; Anohin 2006: 9-14). “�simleri ne olursa olsun 
kolkorçak da kabarcuk da ilkel dinlerin ibadet vasıtalarından olan dinî oyunlardandır.” (Sevin 
1968: 10) Günümüzde bile icra edilmekte olan mevsimlerle ilgili kutlamalar, ya�mur 
ya�dırma, sa�altma, kurban vb. ritüellerde kukla kullanılmaktadır. Bu kuklalar, 
totemistik dönemlerin birer hatırası olarak varlıklarını devam ettirmektedirler. 
Buradan hareketle, üçüncü bir görü� olarak, bu ritüellerde ba�langıçta tanrısal ya da 
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1 Geleneksel Özbek tiyatrosunda son zamanlara kadar icra edilen �ingülmurad, A�aç Pehlivan, Çoban gibi oyunların varlı�ı, 
Kadirov’a göre bu geçi� döneminin kaybolmayan kalıntılarıdır. Bu oyunların aktörleri canlı oyuncular ve dev kuklalardır. Mesela 
A�aç Pehlivan oyununda, a�açtan yapılmı� insan boyutunda bir kukla ile oyuncu güre�ir. Oyuncu hem kuklayı hareket ettirir hem 
de kendi rolünü oynar. 
2 Efsane �öyledir: “… Hz. Süleyman’ın Hüt-hüt adında bir elçi ku�u varmı�. O ku� bir gün gelip Hz. Süleyman’a: ‘Ben büyük bir 
�ehir gördüm. Padi�ahının çok askeri var. Güzel bir de kızı var. Onu alıp getirirseniz büyük bir i� yapmı� olursunuz’ demi�. Hz. 
Süleyman gidip sava�mı�. Padi�ahı da askerlerini de öldürüp kızı getirmi�. Kızın adı Güne imi�. Bir gün �eytan gelip kıza: ‘Ey 
Güne! Babanı Süleyman öldürdü.  �imdi babanın suretini yaptırıp alıver. Babanı görmü� gibi olursun’ demi�. Kız da Hz. 
Süleyman’a: ‘Babamın suretini yaptırıp verin’ diye yalvarmı�. Hz. Süleyman: ‘Suretçi bul, yaptırıp verelim’ demi�. O anda �eytan 
hemen suretçi kılı�ında gelerek babasının, askerlerinin ve komutanlarının suretlerini yapıp vermi�. Kız ne zaman babasını görmek 
istese, �eytan hemen gelip bu suretleri iple oynatırmı�. Kız da babasını görmü� gibi olurmu�” (Kadirov 1972: 13) �slamiyet’in 
egemen oldu�u bölgelerde resim, müzik, tiyatro vb. güzel sanatların bazı kollarına pek sıcak bakılmaz ve dinen yasak oldu�u 
gerekçesiyle bu sanat dallarına ilgi gösterilmez. Bu sanatın temsilcileri toplum tarafından kabul görmek için sanatlarını dinî 
temellere oturtan risaleler olu�tururlar. Bu risalelerde ilgili sanatı dinî temellere oturtan bir de men�e efsanesi bulunur. Yukarıdaki 
efsane bu açıdan çok önemlidir. Efsanede her ne kadar kuklanın mucidi olarak �eytan gösterilmi�se de bizzat Hz. Süleyman’ın kukla 
yapımına izin vermesi ve ilk kuklanın onun zamanında yapılmı� olması muhtemelen yeterli bir referans te�kil ediyordu. Kuklacılar, 
dinî kesimlerden gelen ele�tirilere de yine din adamlarından aldıkları bir fetva ile kar�ı koymaya çalı�ırlar. Bu fetvanın içeri�i 
�öyledir: “Kukla, bir kapıdan girer, cilve yapar ve öbür kapıdan çıkar. �nsan da anasından do�ar, bu dünyada bir süre kalır ve 
sonunda mezara girer. Onun için kukla oyunu bir defa izlenebilir, ikinci kez izlenemez. Zira bu �eytanın icat etti�i oyundur. Onu 
ikinci kez izleyen insan imanından olur” (Kadirov 1972: 15-17). Sovyetler Birli�i Dönemi’nde verilen bu tür bilgilere temkinli 
yakla�mak gerekti�i de akılda tutulmalıdır.  
3 Kırgız Türkçesi sözlü�ünde tul sözcü�ü “Ölen kocasının tasviri (resmi) olup, karı-koca yata�ının üzerinde asılırdı (ki bu tasvirin 
altına oturup, kocası için sa�u sa�ardı).” (Yudahin 1998: II, 758) �eklinde izah edilir. 
4 Kazaklar kı�laktan yayla�a veya yaylaktan kı�la�a göç ederken bu kukla için de bir at hazırlarlar. Ölen insanın bütün elbiselerini 
kuklaya giydirip eyerin üzerine oturturlar (Gömeç 2001: 140). Özbeklerde ata devre salı� olarak adlandırılan (A�irov 2007: 22) bir 
merasim vardır. Fakat bu merasimde ölen insanı temsil eden kukla zamanla kaybolur ve sadece ölünün elbiseleri atın üzerine 
bırakılır.  
5 �ecere-i Türkî’de kelime ����	
� olarak geçer  (1925: 15). Eserin Osmanlıca baskısının ba�ında verilen transkripsiyonlu harflere 
göre kourçak (ötreli okunu�ta � = ou) olarak okunması gerekir. 
6 Ona göre gölge oyunu suretleri de Orta Asya men�elidir ve kukladan do�mu�tur  (Gazimihâl 1959: 1926). Tecer de kuklayı gölge 
oyununun atası olarak de�erlendirir (Tecer 1959: 1920). 
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yardımcı bir gücü, ruhu temsil eden tözlerin/putların (bk. Karada� 1995; �nan 2000: 44-
47; Düzgün 2002) zamanla hem inanç unsurundan sıyrılarak hem de küçülerek 
sahneye ta�ınmı� olma durumu söz konusudur diyebiliriz.  

Baltacıo�lu’na göre kuklanın mucidi Türklerdir.  O, bu konuda kesin ifadeler 
kullanır fakat ilk kuklanın nasıl ortaya çıkmı� olabilece�i konusuna de�inmez: 
“Kuklanın mucidi Türklerdir. �imdiye kadar bulunan kuklaların en eskileri Türk kuklalarıdır. 
… Bu kuklaların mabut, heykel, oyuncak olmayıp temsil e�yası, yani kukla oldu�u, Türk 
hükümdarlarının e�yası olarak onunla birlikte gömüldü�ü Rus bilginleri tarafından tespit 
edilmi�tir.”  (Baltacıo�lu 1975: 7388). 

Ba�langıçta kuklanın ortaya çıkı�ı ne sebep ve �ekilde olursa olsun, kuklaların 
bir sahne aktörü olarak görüldü�ü zamandan itibaren onların gösterim biçimleri de 
de�i�erek geli�ir. Buna paralel olarak, geçmi�inde kukla ve kuklacılık bulunan her 
kültür, zamanla kendi millî kuklalarını olu�turur.  Bu millî kuklalar, yapım tekni�i, 
beden ve giysileri, onlara yüklenen karakter özellikleriyle milletten millete farklılıklar 
gösterir. Bunlar arasından bir veya iki tanesi ba� aktör olarak di�erlerinden daha 
me�hur olurlar.7 

 

I. Ko�ırçak Terimi Üzerine 

Divanü Lügati-t-Türk ba�ta olmak üzere on birinci yüzyıldan sonra yazılmı� 
muhtelif kaynaklarda ve bazı Türk lehçelerinde  ‘ko�ırçak’ sözcü�ünün kudhurçuk 
(Divanü Lûgat-it-Türk, 1985: I, 501), kavurçak (Nevâî 1989: 184), kourçak (Ebü’l Gazi 
Bahadır Han 1925: 15),  kaburçuk, ka�urcuk (Yakob 1938: 3), ku�urcak (Gazimihâl 1959: 
1926), kaburcak, kolkurçak (Kudret 1968: 9), kavçak (Kadirov 1972: 20), kudurçuk, kavurcak, 
kıvırsak, kıvırcık, kavur, ko�urcak, kurçak, kursak, kaurcak, kucak, korçak, kabarcuk (And 1985: 
243, 256), kuvır�ak, gurcak, koçak (Ercilasun vd. 1991: 512), kuurçak (Yudahin 1998: II, 
530), kolkarcak, kagucak, kudevcuk, kuçav, konçak, go�urcak (Güler, Özdemir 2007: 212-213) 
olmak üzere onlarca farklı söyleyi� biçimi dikkat çekmektedir.  

Divanü Lûgat-it-Türk’te “Kudhurçuk: Kız çocuklarının insan suretinde yaparak 
oynadıkları bebek, kukla.” (Atalay 1985, I, 501) olarak geçer.  

Ignaz Kúnos’un ne�retti�i, �eyh Süleyman Efendi’nin Ça�atayca-Osmanlıca 
Sözlü�ü’nde ‘ko�urcak’ “Karagöz resimleri, e�lenceli resimler, bebek” (Kúnos 1902: 133) 
�eklinde izah edilir.  

Vámbéri’nin Ça�atayca Sözlü�ü’nde de ko�urcak olarak geçen kelimeye poupée 
(oyuncak bebek, kukla) olarak kar�ılık verilmi�tir (Vámbéri 1867: 319). 

Ahmet Kutsi Tecer, ‘kurçak’ sözcü�ünü “Put, heykel, kukla” (Tecer 1959: 1920) 
olarak tanımlar. 

Cevdet Kudret, ‘kaburcak, ko�urcak, kavurcak, kolkurçak’ sözcüklerinin gölge 
oyununu kar�ıladı�ını belirtir (Kudret 1968: 9).  

������������������������������������������������������������
7 �talya’da Pulchinella, Fransa’da Poli�inel, Guignol, �ngiltere’de Punch, Almanya’da Gansvurt, Casper, Hollanda’da Pikelgering, 
Çekoslovakya’da Ka�parek, Rusya’da Petru�ka, �ran ve Tacikistan’da ise Pehlivan Keçel en me�hur kuklalardır. Bunların en temel 
ortak özelli�i hiç pes etmemeleri ve bütün zorlukların üstesinden gelmeleridir (Perepelitsina 1959: 3). Azerbaycan’da Pehlivan 
Keçel en önemli kukladır. Hatta el kuklasına Keçel oyunu dendi�i de olur. Azerbaycan’ın batısında Keçel yerine Kelo�lan da denir 
(�smayılov vd. 2005: 255, 278). Türkiye’de kuklalar içinde ba�oyuncu �bi�’tir. Orta Asya’da Pehlivan Keçel ve onun hanımı -bazen 
de sevgilisi- Biçehan en me�hur el kuklalarıdır. �pli kuklalar içinde en me�huru ise Yasavul’dur. 
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Nureddin Sevin “Korçak yarım heykel manasına da geldi�ine göre kutsal ki�ilerin 
putlarını temsil eder…” (Sevin 1968: 10) demektedir. 

Yeni Uygur Türkçesinde ‘koçak’ ve ‘korçak’ olarak geçen kelime “kukla, çocuk 
oyunca�ı” (Necip 1995: 241, 244)  anlamındadır. 

Kırgız Türkçesinde ‘kuurçak’ “Bebek, kukla”  (Yudahin 1998: II, 530), Kazak 
Türkçesinde kuvır�ak “Kız çocuklarının oyunca�ı, bebek” (Koç vd. 2003: 298) olarak geçer.  

Tatar Türkçesinde kurçak sözcü�ünün kar�ılı�ı ‘bebek ve kukla’dır (Abdullin 
vd. 1979: II, 195). Ba�kurt Türkçesinde kursak olarak geçer ve kar�ılı�ı sadece ‘kukla’dır 
(Agi�ev 1996: 384).  

Borovkov ve Saim Sakao�lu, sözcü�ün muhtelif biçimlerinin di�er bazı 
kaynaklarda �u �ekilde geçti�ini kaydederler:  

“Kogurçak, kavurcak, kabarcuk: Hayal oyunu (M. Th. Houtsma, Eine Türkisch-
Arabisches Glossar. Bu sözlük 13. yüzyıla aittir). Kavurcak: Çocuk oyunca�ı bebekler, 
Çin gölgeleri oynatanların perde arkasında gösterdikleri kavurca�ı (Çin gölgelerini) 
oynatana derler (Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc-Oriental). Kurçak, kavurcak: 
Tanrılar ve ölüler için kullanılan törenler ile ilgilidir (Alessio Bombaci, On Ancient 
Turkish Dramatic Performances).” (Borovkov 1961: 207-208; Sakao�lu 2003: 24). 

Sözcük, Özbek Türkçesinde ko�ırçak, korçak ya da kavçak olarak kar�ımıza çıkar.  
Standart Özbek Türkçesinde sözcü�ün aslı ‘ko�ırçak’tır. Di�er söyleyi� biçimleri farklı 
a�ızlarda sözcü�ün kısaltılmı� �eklidir. Kukla oyununa ko�ırçakbazlık, ko�ırçak tiyatrosu 
(veya löttibazlık), kukla oynatan ki�iye de ko�ırçakbaz (ya da löttibaz) denir.  

Özbek Tilining �zahli Lügati’nde ko�ırçak “�nsana ya da ba�ka herhangi bir �eye 
benzeterek yapılmı� çocuk oyunca�ı” olarak geçer. Ko�ırçakbaz “Ko�ırçakları oynatarak 
gösteri sunan artist”; ko�ırçakbazlık ise “Ko�ırçakları oynatarak gösteri yapma, ko�ırçak 
tiyatrosu”8 �eklinde izah edilir.  

Görüldü�ü gibi eski ve yeni sözlüklerin birço�unda ve muhtelif lehçelerde 
sözcü�e ço�unlukla aynı anlam yüklenmi�tir. Sözcük, daha çok Divanü Lûgat-it-
Türk’te belirtilen ‘bebek, kukla’ anlamıyla yaygınlık göstermektedir. Houtsma’nın 
ne�retti�i sözlükte belirtilen ‘hayal oyunu’ ifadesi de aslında kelimenin yaygın anlamı 
olan ‘kukla oyunu’ olarak dü�ünülmelidir. Bu sözcüklerin hepsinin bir kökten türedi�i 
ve zamanla Türk dünyasının muhtelif bölgelerine yayıldı�ı anla�ılmaktadır. Mahmut 
R. Gazimihâl, ko�ırçak sözcü�ünün bütün söyleyi� biçimleri ile ‘kukla’ ve “Rus tiyatro 
tarihinin men�eine ait kogolnaya” sözcüklerinin hepsinin aslında ‘ku�’ ortak kökünden 
türedi�ini belirtir (Gazimihâl 1959: 1926). Clauson, kelimenin kökeninin belirsiz 
oldu�unu ifade eder (Clauson 1972: 606). 

II. Özbekistan’da Kuklacılık Gelene�i  

Dünyada oldu�u gibi Türklerde de kuklacılık bilimsel bulgularla takip 
edilemeyecek kadar eskidir. Ko�ırçak sözcü�ünün farklı söyleyi� biçimlerinin 
yaygınlı�ı, kuklacılı�ın Türkler arasında ne denli eski ve köklü oldu�unu ispatlayan 
ba�lıca ögedir. Türkler Orta Asya’dan gittikleri yerlere de kuklayı götürmü�lerdir.  

������������������������������������������������������������
8 bk. ‘Qo’g’irchoq’, ‘Qo’g’irchoqboz’, ‘Qo’g’irchoqbozlik’ Özbek Tilining �zahli Lügati II, 646. Özbek Türkçesinde ko�irçakbaz ile 
aynı anlama gelen löttibaz “Kuklalar oynatarak oyun çıkaran ya da sihirbaz” diye tanımlanır.  Bk. ‘Lo’ttiboz’, Özbek Tilining �zahli 
Lügati I, 437. 
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Orta Asya’da gölge oyunu bulunmamasına kar�ılık çok köklü bir kukla 
gelene�i vardır. Türkistan’la ilgili birkaç eski kaynakta geçen çadır hayal ifadesi bazı 
ara�tırmacıları yanıltır. Kuklaya kar�ılık kullanılan bu ifadede geçen hayal sözcü�ünü, 
ba�ta gölge oyunu üzerine önemli incelemeler yapan Jacob olmak üzere onu takip eden 
bir kısım ara�tırmacı da hep gölge oyunu olarak yorumlarlar. Bunun neticesinde gölge 
oyununun Orta Asya’dan Anadolu’ya geldi�i kanaatini tekrarlarlar (bk. Yakob 1938: 3; 
Nüzhet 1930: 46; Kudret 1968: 9; Sevin 1968: 4-5; Kurtulu� 1974: 27). Metin And’ın 
yapmı� oldu�u ara�tırmalar neticesinde daha önce birbirini tekrar eden yanlı� 
düzeltilir. Metin And’dan sonraki ara�tırmacılar da Türkistan’da gölge oyunu 
bulunmadı�ını teyit ederler.9  

Nevâî’nin Hayret’ül Ebrâr adlı mesnevisinde, on dördüncü makalatta birkaç 
beyitte kukla tiyatrosuna atıf vardır. Kemaleddin Mîr Hüseyin Vâiz Kâ�ifî (ö. 1504), 
Fütüvvetnâme-i Sultanî adlı eserinde, XV ve XVI. yüzyıllarda Herat ve genel olarak 
Horasan taraflarındaki kukla tiyatrosu hakkında önemli bilgiler aktarır (Kadirov 1972: 
24-25; And 1977: 28-29).  Bu bilgilerden anla�ılıyor ki o zamanlarda bu bölgede çadır 
cemal (el kuklası) ve çadır hayal (ipli kukla) çok yaygındır. Fakat Türkistan’daki 
mahallî sanatlar hakkında önemli bilgiler aktaran Fütüvvetnâme-i Sultanî gibi 
kaynakların sayısı çok de�ildir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rus devlet 
memurlarının ve seyyahlarının küçük çaplı ara�tırmaları ve gezi notları olan ilk 
çalı�malar ile daha sonraki yıllarda gittikçe sistemli bir biçimde artan derleme 
faaliyetleri yakla�ık olarak son iki yüz yıllık bir döneme ı�ık tutmaktadır. Kaynaklar, 
Türkistan’daki sanatçıların özellikle Hanlıklar Dönemi’nde te�kilatlanmı� olduklarını 
belirtirler. Kuklacılar da geleneksel tiyatronun di�er temsilcileri maskarabazlar10 ve 
kızıkçılar11 gibi �ehirlerdeki Mehterlik Birli�i (Käsäbäi Såzändä)’ne ba�lıdırlar. Her 
alanda bu birli�in tüzü�üne uymak zorundadırlar. Buhara Hanlı�ı döneminde, 
�ehirlerdeki kuklacılar da bir gösteri yapacakları zaman ilgili makamlardan izin almak 
zorundalardı (Kadirov 1976: 128). Kuklacıların ‘Risale-i Ko�ırçak’ (Risale-i Lu‘bet) adlı 
bir de risalelerinin var oldu�una inanılır.12 

������������������������������������������������������������
9 Nevâî’nin Hayret’ül Ebrâr adlı mesnevisinde, dördüncü makalatta geçen:  

“Herze hayalat ile hal eyleban 
Devrni fanushayal eyleban” (Nevâî 1989: 99) 

beyti Özbekistan’da da ara�tırmacıları yanıltmı� ve buradaki fanus hayal ifadesi gölge oyunu olarak yorumlanmı�tır. Tiyatro 
ara�tırmacısı Muhsin Kadirov, burada geçen fanus hayal ifadesinden yola çıkarak Orta Asya’da XIV ve XVI. yüzyıllarda gölge 
oyununun bilindi�ini, daha sonra halk arasında tutulmayarak kayboldu�unu ileri sürer. Halk arasında tutulmamasına sebep olarak da 
bu oyunun saraylarda seçkin bir zümreye hitap etmi� olmasını gösterir  (Kadirov 1972: 21-22). Hâlbuki ara�tırmacı, çadır hayal 
denilen ipli kuklanın ak�amları lamba ı�ı�ında gösterildi�ini yine aynı eserde (s. 78) bizzat kendisi belirtir. Beyitte geçen fanus 
hayal ifadesinden, Orta Asya’da bir zamanlar gölge oyununun bulundu�u manası çıkarılamaz. Çünkü bunu destekleyen ba�ka hiçbir 
bulgu mevcut de�ildir. Beyitteki ifadeleri �imdilik çadır hayal olarak yorumlamak gerekir.  
 
10 Bahar �enlikleri, dü�ün ve bayramlarda gösteriler düzenleyen, yüzleri boyalı, özel giysileri olan;  insanları güldürmeyi ba�lıca 
hüner olarak benimsemi� ki�ilere maskarabaz denir (Rezzakov 1980: 244).  
11 Konu�masıyla, hal ve hareketleriyle insanları güldürmeye çalı�an, ne�eli, �akacı insanlara kızıkçı denir (Rezzakov 1980: 244). 
12 Türkistan sanatkârlarının risalelerinin oldu�u bilinmektedir. Samayloviç’in ö�rencilerinden Gavrilov, yirminci yüzyılın ba�ında 
Türkistan’da de�i�ik sanat ve zanaat gruplarının risalelerini ara�tırır. 1912 yılında Ta�kent’te bu konuda Rusça bir kitap yayımlar. 
Kitapta otuza yakın de�i�ik meslek grubunun risalesinden bahseder (bk. Gavrilov 1919). Risale-i Ko�ırçak ya da Risale-i Lu‘bet 
adında bir risaleden bahsetmez. �imdiye kadar bu adı ta�ıyan bir risaleyi gören de olmamı�tır. Fakat Ta�kent’teki ar�ivlerden birinde 
geleneksel tiyatroyla ilgili bir risale kayıtlıdır. Bu, yukarıya aldı�ımız efsanenin içinde oldu�u risaledir. Troitskaya’nın Narodnıy 
Teatr v Uzbekistane (Özbekistan’da Halk Tiyatrosu) adıyla tanzim etti�i bu risale Hamza Namidegi San’at�unaslik �nstituti 
bünyesindeki el yazması ar�ivinde 203 numarayla kayıtlıdır. Kadirov, ko�ıçakbazlar risalesi olarak bu esere i�aret etmektedir. 
Samayloviç bu konuda farklı bilgi verir. Samayloviç’e göre kuklacılar da di�er sanatçılarla aynı meslek te�kilatına ba�lı oldukları 
için, onların risaleleri de çalgıcılarla aynıdır. Hepsinin ortak bir risalesi mevcuttur ve Risale-i Mehter adını ta�ımaktadır (bk. 
Samayloviç 1929). Perepelitsina’nın ifadelerinden, bu risalenin aslının -eski adıyla- SSSR Etnografya Müzesi’nde oldu�u 
anla�ılmaktadır. Birbirine yapı�tırılmı� renkli kâ�ıtlardan olu�an bu risalenin boyu yakla�ık 2 m eni ise 11 cm’dir (Perepelitsina 
1959: 5, 33). 
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Kukla tiyatrosunda usta çırak ili�kisi çok önemlidir. Ancak bir ustanın yanında 
onlarca yıl çalı�tıktan sonra ko�ırçakbaz unvanını alan profesyoneller bu sanatı icra 
edebilirler. Bu sanat da genellikle babadan o�ula geçer. Bu yüzden sanatın tekni�i ve 
incelikleri genellikle sır olarak saklanır. Usta, çıra�ına ilk önce sefil yapmayı ö�retir. 
Sefil, kuklacının dilinin üzerine koydu�u, de�i�ik ses tonları çıkarmaya yarayan bir 
araçtır. Sefil için, sert bir a�açtan iki tane 15x25 mm ebadında, ince, hafif e�ri levha 
kesilir. Levhaların arasından ince, yumu�ak bir kuma� �eridi geçirilir. �erit, levhaların 
üzerine de sarılarak birbirine tutturulur. Çözülmemesi için iple ba�lanır. Sefil, dilin 
üzerinde tutulur. Üflendi�inde, iki levha arasındaki �eridin titre�imi sayesinde de�i�ik 
tonlarda sesler çıkarır. Sefili kullanmak oldukça zordur. �kinci a�amada, kukla yapma, 
süsleme, giydirme ve oynatma ö�retilir. Üçüncü a�amada ise kukla oyunlarında sıkça 
kullanılan müzik aletlerini çalma ö�retilir. Bu çalgılar na�are (nå�årä) veya çildirme 
(çildirmä), surney (surnäy) veya kerney (kärnäy)’dir. Gelene�e göre her kuklacı, na�are 
veya surney çalmayı bilmek zorundadır. Çırak, sanatı iyice ö�rendikten sonra 
ustasının nezaretinde kendine bir çadır (sahne) diker. Yine ustasının nezaretinde bir 
süre oyun icra eder. Usta, çıra�ın artık bu sanatı tek ba�ına icra edebilece�ine kanaat 
getirdi�i zaman onu aksakallara gösterir. Aksakalların duasıyla ona ruhsat verir. Usta 
kuklacı, hem çadır cemal hem de çadır hayal de usta ise, çıra�ına önce çadır cemal 
tekni�ini ve oyunlarını ö�retir (Kadirov 1972: 104, 107-109). 

Kukla oyunları bir grup tarafından icra edilir. Maskarabazlık oyunlarında 
oldu�u gibi bu grupların her birine töde (bazen de top veya deste) denir. Bu grupların en 
küçü�ünde üç, en büyü�ünde ise on ki�i çalı�ır. Küçük gruplarda ko�ırçakbaz (kuklayı 
oynatan), kârferman (grubu yöneten, oyunları ba�latıp bitiren, gerekli yerlerde 
manzumeler okuyan, oyundaki tiplere ayak açan, oyunda onlarla konu�an, daire çalan 
ki�i) ve çalgıcı (genellikle surneyci) bulunur. Büyük gruplarda ise ko�ırçakbaz ve 
kârfermandan ba�ka iki na�areci, iki kerneyci, iki surneyci ve iki tane de çöpayak13 
bulunur. Bu grupların gösteri programlarında sadece kukla oynatılmaz. Gruptaki 
sazcıların de�i�ik makamlarda çaldıkları müzik e�li�inde a�aç at oyunu ve çöpayak 
gösterileri düzenlenir. Daha sonra kukla oyununa geçilir. Hatta bazen kukla oyunuyla 
birlikte illüzyon gösterileri bile yapılır (Kadirov 1972: 109-110).  

Kukla oyunlarında müzik önemli yer tutar.  Kahramanlık sahnelerinde ve 
hüzünlü sahnelerde izleyicilere daha etkili tesir etmesi için müzikten faydalanılır. Sırf 
kukla oyunlarında çalınan üfär, miyanhånä, çärh, duçåvä pärrån gibi özel makamlar 
vardır. Oyuna ba�lamadan önce gruptaki müzisyenler co�kulu, oynak havalar çalmaya 
ba�larlar. Bu sırada sahne kurulur, hazırlıklar yapılır. Daha sonra kârferman rivayet 
denilen manzumeyi okumaya ba�lar. Kârferman sahnenin önünde ya da yanında, 
izleyicilere yakın bir yerde oturur. Surney ya da daire çalar. Oyunda kahramanlarla 
konu�ur yani oyuna i�tirak eder ve oyunu yönlendirir. Kârferman, kuklacıdan daha 
usta ve daha tecrübelidir. �cracının sefil yardımıyla seslendirdi�i konu�maları bazen 
tasdik ediyormu� gibi göstererek tekrarlar ve izleyicilerin daha iyi anlamalarını sa�lar. 
Seyirciler sahnenin üç tarafını da çevirirler (Kadirov 1972: 110-111). Eskiden Buhara’da 
oyunlar iki dilde de icra edilirdi (Perepelitsina 1959: 8).  

Özbekistan’da geleneksel kukla tiyatrosu 20. yüzyılın ba�ına kadar canlı bir 
biçimde icra edilir. Özellikle Sovyetler Birli�i döneminde bitme noktasına gelir. Özbek 
kukla tiyatrosuyla ilgili ilk ara�tırma yapanlardan biri Petr Aleksandroviç 

������������������������������������������������������������
13 Uzun sırıklar üzerinde yürüyen akrobat. 
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Komarov’dur. Bu ara�tırmacı 1906-1909 yılları arasında yaptı�ı saha ara�tırması 
sırasında kukla tiyatrocularıyla görü�ür ve 3414 kukla satın alarak SSSR Halkları 
Leningrad Etnografya Müzesi’ne gönderir. Günümüzde -geleneksel olarak- icra 
edilmeyen kukla tiyatrosunun son numuneleri halen daha söz konusu müzede 
saklanan bu kuklalardır (Kadirov 1972: 30-31, 36). Komarov’un koleksiyonunda bazı 
tiplerin birden fazla kuklası vardır. Bunlar göz önünde tutuldu�unda koleksiyonda 18 
farklı tipe ait kukla oldu�u görülür (Kadirov 1972: 46-47). 

Perepelitsina ve Kadirov’un eserlerinde adları geçen, 19 ve 20. yüzyıllarda 
kukla tiyatrosunun en me�hur ustaları �unlardır: Abdukerim (1800-1870), Tursunbay 
Abduceferov (ö. 1896), Tursunbay Abducabbarov (1838-1898), Yulda�, Kencebay, 
�amuhameddin �aazimov (ö. 1908),  Hemra (1818-1910), �asalih, �aazim, �amuhiddin, 
�afeyzi (1870-1930), Sıddık Kelan (1858-1940), Narzulla (1908-1962), Halmurad Baba 
(1890-1966), Cöre Kayrak, Nasrulla, Zarif Misker, Kari Haci, �eraf Çele, Sadriddin 
E�an, Receb Me�kab, Kahhar Zaçebaz, Aziz Baba, Navvay Lu�takbaz, Mahmud 
Mehter, Kerim Mecid ve Hemra Baba. Sovyetler Birli�i döneminde: Ta�kent’te �afeyzi 
�amuhitdinov, Kencebay Tursunbayev, �ahsuvar Daniyarov, Polatcan Daniyarov, 
Azim Burun; Hive’de Matyakub Baisov, Yusuf Töhtayev; Buhara’da Daniyar 
�ahsuvarov, Kence Cumayev, Alim �emsiyev, Kokan’da �afircan Mirzarahimov, 
Tillehan Metyakubov, Mirzakerim Gafurov; Semerkant’ta Kulibaba Navvatov, Kerim 
Mecid; �ıcduvan’da Halmurad Sıddıkov, Nazrulla Hemrayev; �ehrisebz’de Elle 
Kavçakbaz, Teri A�urov; Andican’da Abdusamet Yolda�ev, Cörebay Atabayev me�hur 
kuklacılardır.  

 

 

III. Kukla Çe�itleri 

Geleneksel Özbek tiyatrosunda iki çe�it kukla vardır. Elle oynatılan kukla 
oyunlarına çadır cemal, iple oynatılanlara ise çadır hayal denir. 

a. Çadır Cemal 

Ele giyilen kuklalarla icra edilen oyuna ve genel olarak bu sanata çadır cemal 
denir. Oyunun icra edili� biçiminden hareketle kol korçak (el kuklası) da denir. Fakat 
kuklacıların hepsi, bu tiyatronun asıl isminin çadır cemal oldu�unda hemfikirdirler.  

Çadır cemal sahnesi, genellikle tek renk (kırmızı ya da sarı) kuma�tan çuval 
biçiminde dikilir. Üst tarafına büyükçe bir pencere açılır. Pencerenin etrafına çıtayla 
çerçeve yapılır. Çerçevenin üst kenarına, pencereyi kaplayacak büyüklükte perde asılır. 
Bu perde, kuklacının görünmemesi içindir. Oyuncu, bu çuvalın içine girer ve alt 
tarafını beline ba�lar. Eline taktı�ı kuklaları, sahnenin iki yanından çıkararak kar�ılıklı 
bir �ekilde oynatır ve konu�turur (Resim 1). Çadırın iç kısmında, kuklaların konuldu�u 
cepler vardır. Kuklacı, sırası gelen kuklayı alır ve icrasına devam eder. Bu seyyar 
sahnedir. Bir de sabit sahneler vardır. Oyuncu, görünmeyecek �ekilde sahnenin 
arkasına yatar ve eline taktı�ı kuklaları oynatır. Bu tür sahnelere Buhara ve Semerkant 
dolaylarında rastlanır fakat çok yaygın de�ildir. Özellikle sarayda veya resmi bir 
ortamda ya da kadınlar için düzenlenen gösterilerde bu tür sahnelerin kullanıldı�ına 
dair bilgiler vardır (Perepelitsina 1959: 9; Kadirov 1972: 206-207). 
������������������������������������������������������������
14 Perepelitsina’ya göre bu sayı 49’dur. Ayrıca Ta�kent Devlet Tarih Müzesi’nde 9, Buhara Devlet Müzesi’nde 7 kukla vardır (1959: 
11). 
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Resim 1: Çadır Cemal Tiyatro Grubu, 1922 (Kadirov 1972: 212). 

Seyyar sahnenin içine giren kuklacı, bazen ayakta bazen oturarak bazen de 
dizüstü oyunu icra eder (Perepelitsina 1959: 9). �cracı, kuklanın ba�ını ortaparma�ına  
(bazen i�aretparma�ına), kollarını serçeparma�ına  (bazen ortaparma�ına) ve 
ba�parma�ına takar. Dilinin üzerine sefil koyar ve onun yardımıyla farklı tonlarda 
sesler çıkarır (Kadirov 1972: 45). 

Çadır cemalde kullanılan kuklanın sadece ba�ı ve kolları olur. Üzerine bir 
gömlek giydirilir. Kuklanın gövdesi, oyuncunun elidir. Kuklaların ba�ları genellikle 
a�açtan yapılır.15 19. yüzyılın sonlarında Fergana Vadisi ve Ta�kent’te, ba�ları çini veya 
a�aç tutkalından yapılmı� kuklalara rastlanır. Kuklaların yapımı ve süslemesiyle 
genellikle icracı u�ra�ır ya da be�ik ustalarına sipari� edilir. Kuklaların gözleri 
geleneksel olarak siyah boyayla çizilir ya da siyah, ye�il, sarı, pembe boncuklardan 
yapılır. Sakal, bıyık ve ka�lar ya boyayla çizilir ya da yünden yapılır. Kuklaların kolları 
sarı, pembe veya siyah deriden, bazen de kuma�tan dikilir. Kukla tiyatrosunda her 
tipin kendine özgü de�i�mez bir görünümü vardır. Renkler, tipe göre seçilir. Mesela 
dev, kömürcü, dervi� gibi tiplerin kolları daima siyah deri veya kuma�tan dikilir 
(Perepelitsina 1959: 12; Kadirov 1972: 45). 

Geleneksel tip kadrosu bakımından Özbek kukla tiyatrosu oldukça zengindir. 
Bu kadro, sınıf, �ekil, karakter ve tip özellikleri bakımından dört grupta toplanabilir: 

1. Hicvî tipler: Bay Manka, Reis, Bay Hindî, Hacı Kempir, Gence Gelin, 
Köknari, Seidbay Kızı, Akpa��a Kızı. 

2. Halk arasından seçilmi� tipler: Pehlivan Keçel, Biçehan, Payeki, Yetim Kız, 
Abram Mücik (Rus), Abram Mücik’in Hanımı, Baruh Cügüt, Aykız �ure (Rus kızı), 
Akta� (Kazak kızı), Türkmen Kızı. 

������������������������������������������������������������
15 Kukla yapıldıktan sonra boynu bıçak ile hafif iz kalacak biçimde kesilir. Bu kesi�e bismil denir.  Boynu kesilmeyen kuklanın 
ahirette can talep edece�ine dair bir inanç vardır (Kadirov 1972: 202). 
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3. Sanatçı tipler: Beknazar Karneyci, Bibihan (karneycinin hanımı), Ernazar 
Maymuncu, Maskarabaz, Darbaz, Yelleci Kızlar. 

4. Hayvanlar ve efsanevî tipler: Karevay �t, Maymun, Yalma�ız Kempir (cadı), 
Ejderha, �eytan (Kadirov 1972: 48-56). 

�cracıların yanlarında genellikle yirmi kadar kukla bulunur Fakat iyi bir 
kuklacının koleksiyonunda 40-45 tane kukla olur. Bunların boyları 50 cm’ye kadar 
çıkabilir. Her bir oyunda 8-10 dolayında kukla gösterilir.16 Bunlar içinde en önemli 
tipler Pehlivan Keçel ve hanımı (bazı oyunlarda sevgilisi) Biçehan (ya da di�er isimleriyle 
Biçe Ayim, Ayimçehan, Buviçehan, Ayhanim)’dır. Pehlivan Keçel, çadır cemal 
tiyatrosunda ba�kahramandır (Resim 2). Biçehan da ço�unlukla oyunlara i�tirak eder. 
Bu iki tip çok yaygın oldu�u için onların kuklalarının yapımına da özel bir ihtimam 
gösterilir. Pehlivan Keçel’in bu�day rengi teni, kıy�ır burnu, kıvrık bıyı�ı, -siyah 
boncuktan yapılmı�- kara gözleri, ye�il ya da mavi kalpa�ının altından sarkan siyah 
saçları vardır. Daima bordo17 veya sarı gömlek giydirilir. Biçehan ise �ehla gözlü, 
badem dudaklı, kıvrık ka�lı, beyaz tenli, genç ve alımlı bir görüntüye sahiptir. 
Yüzünde siyah beni vardır. Sırtında gül desenli gömlek, ba�ında örtü ve bandaj, 
boynunda da inci kolyesi olur. Hicvî tiplerin görünümü genellikle abartılıdır. Yelleci 
kızlar bütün icracıların koleksiyonunda mevcuttur ve neredeyse bütün oyunlara i�tirak 
ederler. Bunların en eskilerinin Kumrihan ve Totihan oldu�u tahmin edilmektedir. 
Daha sonraki dönemlerde ilave edilenler ise Nezaket Pa��a ve Seadet Pa��a, Fatimehan 
ve Zührehan, Aycemal ve Gülcemal, Sürmehan ve Ösmehan’dır. Hayvanlara ait 
kuklaların yüzleri insan görünümlüdür. �ingülmurad, A�aç Pehlivan, Padeçi, Çoban, 
Çoban Çocuk, Mayramhan, Kumarbazlık vb. bazı seyirlik oyunlarda da kukla kullanılır. 
Boyları 30-40 cm’den insan boyutuna kadar olanları vardır (Perepelitsina 1959: 11-13; 
Kadirov 1972: 14-56). 

Çadır cemalde bazı tipler artık oyunlara i�tirak ettirilmezler. Özellikle eski 
sanat ve meslek erbabı olan tipler terk edilir. Hatta Fergana vadisindeki çadır cemal 
gösterilerinde sadece oyuncu kızlar gösterilir. Bu oyunlarda her seferinde sahneye iki 
kız çıkar. Kârferman onlara adlarını ve nereden, ne için geldiklerini sorar. Onlar 
adlarını ve nereli olduklarını belirttikten sonra seyircileri e�lendirmek için geldiklerini 
söylerler. Kârferman de�i�ik yörelerden oyun adları söyler ve kızlardan bu oyunları 
oynamalarını ister. Kızlar, istenilen yörenin oyununu oynadıktan sonra sahneden 
çıkarlar ve sahneye yeni çift gelir. Oyun böylece devam eder. Çadır cemalde günlük 
olaylar anlatılır  (Kadirov 1972: 118-139). 

Çadır cemal oyunları rivayet olarak adlandırılan manzume ile ba�lar. Bu 
manzumelerde bazen oynanacak oyunun içeri�i hakkında bilgi verilir. Oyunlar 
genellikle bebe�in be�i�e ilk yatırılı�ında, saçının ilk kesilmesi sırasında vb. 
zamanlarda tertip edilen kutlamalarda, dü�ünlerde ve seyil denilen bahar 
e�lencelerinde oynanır (Kadirov 1972: 91-92). 

Çadır cemal oyunlarında, halk kahramanına dönü�mü� olan Pehlivan Keçel’in 
ba�ından geçen ilginç, komik olaylar anlatılır. Onun için bu oyunlara Pelvan Keçel, 
Pelvan Keçel Sergüze�tleri dendi�i de olur (Kadirov 1972: 57).  

������������������������������������������������������������
16 Perepelitsina, eskiden daha çok olmasına ra�men 1950’li yıllarda bir oyuna en fazla altı kuklanın i�tirak ettirildi�ini vurgular 
(1959: 9). 
17 Perepelitsina’ya göre açık kırmızı (1959: 13). 
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b. Çadır Hayal 

Çadır hayale ip korçak da denir. Çadır cemale göre daha karma�ık ve mükemmel 
olan bu oyun e�lence yerlerinde, sokaklarda ve avlularda gösterilir. Uzunlu�u 5-6 
metre, yüksekli�i 2-2,5 metrelik rengârenk, çizgili bir perde dikilir. Bu kısma çadır 
perdesi denir. Üzerinde sahne yeri için bir pencere açılır. Çadır perdenin arkasında 
uzunlu�u 3-3,5 metre, yüksekli�i 120-125 cm olan siyah bir iç perde vardır. �ç perdenin 
alt tarafı 180 cm uzunlukta ve 70-75 cm yükseklikte kesilerek oyun alanı yapılır. �ç 
perde ile çadır perdesi arasında yarım metrelik bir alan vardır. Kukla oynatıcıları, 
seyircilere görünmezler. Kuklalar ipler yardımıyla oynatılır. �pler de iç perde gibi siyah 
olduklarından ak�am saatlerinde izleyicilerin fark etmesi imkânsız gibidir. �pler, 
kuklanın ba�ı, gövdesi, kolları ve ayaklarına ba�lanır. �pin di�er ucuna 20 cm 
uzunlu�unda dästçöp adı verilen bir çubuk ba�lanır. Çadır hayal oyunları genellikle 
ak�amları lamba ı�ı�ında ve kapalı mekânlarda gösterilir. Usta kuklacılar aynı anda 8-
10 tane kuklayı oynatabilirler. Çadır hayal oyunlarının �ahıs kadrosu  (kukla sayısı) 
çadır cemale göre çok fazladır. Bir çadır hayal oyununda elliden fazla kukla 
oynatılabilir (Perepelitsina 1959: 16-17; Kadirov 1972: s. 78). 

Hem çadır cemal hem de çadır hayal de oyunlar kuklacı ve kârferman 
tarafından icra edilir. Kuklacı, kuklaları oynatır ve seslendirir. Kârferman ise �iirle, 
müzikle, �arkıyla oyunların açılı�ını yapar, gerekli yerlerde çalgı çalar ve oyun 
kahramanları için ayak açar. Kârferman, sahnenin önünde ya da yanında, seyircilerin 
kar�ısında durur. Oyunun dı�ında görünmesine ra�men, oyunun ba�ından sonuna 
kadar oyun kahramanlarıyla diyalog halindedir (Kadirov 1972: 79). Kârferman, 
oyundaki kahramanlara yardım eder, yol gösterir ve oyunu yönlendirir. 

Çadır hayal oyunlarında olay sarayda geçer. Bu oyunlarda yüze yakın tip 
vardır. Kuklalar a�açtan yapılır. Tiplerden bazıları tarihî ki�iliklerdir. Belli ba�lı tipleri 
�öyle sınıflandırabiliriz:  

a. Hicvi tipler: Bunların ço�u tarihî ki�iliklerdir. Bazıları da dönemin tanınan 
ki�ileridir. Hudayarhan, Puçuk Aftabeçi, Öretepe Beyi, Abdu�affarbek, Seydulla 
Yüzba�ı, �sa Evliya, Hamid Kıy�ık O�ri, Seid Babir Kalender, Kon�ırbay Kömirçi ve 
Yasavul. 

b. Halk arasından seçilmi� tipler: Abdurayim Ferra�. 

c. Sanat ehli tipler: Ta�polat Darbaz, Perde Karneyci, Lezaket Pa��a (rakkas) ve 
Seadet Pa��a (rakkas), Ernazar Maymuncu, Arif Cerçi Közebaz, Ay�e Hatin Almebaz, 
Pehlivan Batır �adman Kırgız ve oyuncu kızlar.18 Oyuncu kızlar yan yana birbirine 
dikilmi� üç ki�iden olu�ur.  

d. Efsanevi mahlûk ve hayvanlar: Kevser Dev, Maymun, Yılan, Leylek ve E�ek 
(Kadirov 1972: 80-85). 

Çadır hayal oyunlarının ba�kahramanı Yasavul’dur. Ba�ında uzunca ve siyah, 
püskülü kırmızı fes, üstü mavi altı ye�il üniforma, kırmızı-beyaz çizgili ku�a�ı beline 
ba�lı halde, ayaklarında siyah çizmeleri ve sol elinde kamçısı olan kızıl tenli (Kadirov 
1972: 83) bir tiptir (Resim 3). 

������������������������������������������������������������
18 Ernazar Maymuncu ve oyuncu kızlar çadır cemal oyunlarında da olan ortak tiplerdir. 
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Çadır hayal oyunları da rivayet denilen ve oyunun içeri�i hakkında bilgi veren 
manzume ile ba�lar. Bu oyunlarda saray hayatından kesitler anlatılır. Eskiden büyük 
�enliklerde ve bayramlarda icra edilen çadır hayal oyunları, 1920’li yıllardan sonra 
yava� yava� unutulur.  

 

                                   
Resim 2: Pehlivan Keçel (Kadirov 1972: 214) Resim 3: Yasavul (Kadirov 1972: 216) 

 

 

Sonuç 

Orta Asya’da kukla tiyatrosunun çok eski ve köklü bir gelene�inin oldu�u 
görülmektedir. Bazı kazılarda çıkan en eski kukla örnekleri ve öte yandan Türklerin 
eski inançlarına ba�lı uygulamaları, kuklacılı�ın Türk kültür dairesi içinde do�mu� 
olabilece�ini göstermektedir. Fakat bu gelene�in tarihi derinli�i hakkında kaynaklarda 
fazla bilgi bulunmamaktadır.  

Özbekistan’da kukla tiyatrosuyla ilgili bilgiler özellikle 19. yüzyılın sonlarından 
itibaren tespit edilmi�tir.  Rus ve Özbek ara�tırmacıların çalı�maları, kukla 
tiyatrosunun bu bölgede çok zengin bir gelene�e sahip oldu�unu göstermektedir. 
Fakat saha ara�tırması yapılırken sadece gelenek üzerinde yo�unla�ıldı�ı, oyunların 
derlenerek yazıya geçirilmesi boyutunun ihmal edildi�i anla�ılmaktadır.  

Özbek kukla tiyatrosunda da geleneksel canlı aktör tiyatrosu (maskarabaz ve 
kızıkçılar tiyatrosu)’nda oldu�u gibi icracılar ve çalgıcılar bu sanatı birlikte 
yürütmektedirler. Oyunlarda müzik önemli bir yer tutmaktadır.  

El kuklaları içinde en me�huru olan Pehlivan Keçel’in �ran ve Azerbaycan 
tiyatrolarında da kar�ımıza çıkması, bu tip hakkında olu�turulmu� oyunların bu 
co�rafyada çok eski oldu�unu göstermektedir.  Bu tipin Türk dünyasındaki di�er adı 
Kelo�lan’dır. Metin taraması yapılarak bu tiplerin kar�ıla�tırılması ve Türk kültüründe 
do�mu� bu tipin ortak özelliklerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir.  

Dünyada oldu�u gibi Özbekistan’da da geçen yüzyıllara göre e�lence 
yöntemleri neredeyse tamamen de�i�mi�tir. Dolayısıyla kukla tiyatrosunun eski 
canlılı�ını muhafaza etmesi mümkün olamamı�tır. Üniversiteler ba�ta olmak üzere 
di�er kurumlarda kukla tiyatroları te�kil edilmi�tir. Bu e�itim kurumlarında gelenek 
yeni nesillere ö�retilmeye çalı�ılmaktadır.  
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