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*Işıkla aydınlatılmış bir perde arkasında hareket ettirilen resimlerin gölgelerinden 
yararlanılarak oynatılan oyuna gölge oyunu denir. 
*Karagöz dışa dönük , içi dışı bir olduğundan başka gözükmeyen yoksul bir halk tipidir. 
*Hacivat , kurnaz , yarı aydın , ağdalı bir dil kullanan , kurnaz çıkarını düşünen bir tiptir. 
*Doğaçlama oynatılır. 

4 BÖLÜMDEN OLUŞUR: 

1-Giriş (Mukaddime) 
*Hacivat müzik eşliğinde bir semai okuyarak perdeye girer, ‘’Of, hay Hak’’ diyerek perde 
gazelini söyler , dua ederek Karagöz’ü çağırır. Karagöz , kızar ; perdeye gelir. Kavga ederler. 

2-Muhavere (Karşılıklı Konuşma) 
*Hacivat ile Karagöz arasında geçen bir konuşmadır. 
*Asıl oyundan bağımsızdır. 
*Hacivat’ın ‘’Vay Karagöz’üm ,benim iki gözüm merhaba.’’ sözü ile  başlayıp parçanın 
sonuna kadar devam eden kısımdır. 

3-Fasıl (Oyun) 
*Asıl oyunun yer aldığı bölümdür. 
*Bu bölümde çeşitli tipler perdeye gelir. 
*Tipler kendi ağız özellikleriyle taklitler yapar. Olaylar bir yerde düğümlenir kabadayı bir 
tipin perdeye gelmesiyle düğüm çözülür. 

4-Bitiş 
*Karagöz ile Hacivat’ın konuşmaları kavga ile sona erer. 
*Hacivat: ‘’ Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber edeyim heman.’’ diyerek  
perdeyi terk eder.  
*Karagöz de ‘’Her ne kadar sürçilasan ettikse affola’’ diyerek oyunu bitirir. 

Oyunun Diğer Kişileri: 

*Çelebi: Malı mülkü olan zengin, mirasyedi bir tiptir. 

*Zenne: Karagöz oyunundaki kadın tipleridir. 

*Tiryaki: Konuşmaların en önemli yerinde uyuklar. 

*Beberuhi: Altıkolaç lakabıyla anılan, cüce, yaygaracı bir tiptir. 
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YouTube / Türkçenin Matematiği

Orta Oyunu (Zuhuri , Kol Oyunu, Taklit Oyunu , Meydan Oyunu ) 

              DOĞAÇLAMA 

                                          PALANGA  
DEKOR: Yenidünya denilen bezsiz bir paravan ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten 
oluşur. * Yenidünya ev olarak dükkan da iş yeri olarak kullanılmaktadır. 
-Günlük ve sıradan olaylar işlenir. 
-Oyundan önce konu seyirciye tanıtılır. 
-Dekor az da olsa vardır. 
-Ana oyuncular Pişekar ve Kavuklu’dur. 

4 BÖLÜMDEN OLUŞUR: 

1-Öndeyiş (giriş) 
*Pişekar sahneye müzik eşliğinde çıkar ve oynanacak oyunu tanıtır. Ardından Kavuklu’nun 
sahneye çıkmasını bekler. 

2-Söyleşme (Muhavere) 
*Kavuklu  sahneye çıkar ve Pişekar ile muhabbete başlarlar. 
*Asıl oyuna hazırlık bölümüdür. 

3-Fasıl : Bu bölüm asıl bölümdür. 

4-Bitiş: Pişekar ve Kavuklu’nun konuşmaları son bulur.  
*Seyircilerin ders çıkarması amaçlanır. 

MEDDAH: *Taklitler yaparak hikayeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıdır. 
*Bir anlatı türü olmasından dolayı Karagöz ve orta oyunundan ayrılır. 
*2 aracı vardır: Biri boynuna doladığı mendil , diğeri sopasıdır. 
KÖY SEYİRLİK OYUNLARI: *Kökeni tarih öncesi bolluk törenlerine ve ilkel inançlara 
kadar uzanır. *Köy odasında ya da harman yerlerinde oynanır. *Doğaçlamadır. 
KUKLA: *Çok eskiye dayalı bir türdür. El kuklası ve ipli kukla yaygındır. 2 kahraman 
vardır: İBİŞ , İHTİYAR. 

GÜNÜN SORUSU: Nibelungen=?   Kalevela=?   Le Cid=? 


