
 1 

Türk 

Tiyatrosu 
 

HALK TİYATROSU 
MEDDAH, KARAGÖZ, ORTAOYUNU 

 

Hazırlayan: Barış Yıldırım 
 



 2 

 
MEDDAH ....................................................................................................... 3 

Tarih ve Etimoloji ........................................................................................ 3 

Kassas .................................................................................................... 3 

Meslek olarak Meddah ............................................................................... 3 

Meddah’ta Öz ............................................................................................. 4 

Konular ................................................................................................... 4 

Meddah’ta Biçim ......................................................................................... 4 

Yöntem ................................................................................................... 4 

Format (Yapı) ......................................................................................... 4 

Taklit ve İllüzyon ..................................................................................... 5 

Aksesuar ve Oyun yeri ........................................................................... 5 

Müzik ve anlatım ..................................................................................... 6 

KARAGÖZ ..................................................................................................... 6 

Tarihçe ....................................................................................................... 6 

Kişiler.......................................................................................................... 6 

Karagöz: ................................................................................................. 6 

Hacivat .................................................................................................... 7 

Diğer Kişiler ............................................................................................ 7 

Bölümler ..................................................................................................... 7 

a) Mukaddime (Giriş) ......................................................................... 7 

b) Muhavere (Söyleşi-atışma) ........................................................... 8 

c) Fasıl .............................................................................................. 8 

d) Bitiş ............................................................................................... 8 

Teknik ......................................................................................................... 9 

1) Oynatım Tekniği ................................................................................. 9 

2) Tasvir yapım tekniği ........................................................................... 9 

Müzik .......................................................................................................... 9 

ORTAOYUNU .............................................................................................. 10 

Tarihçe ..................................................................................................... 10 

Tuluat Tiyatrosu .................................................................................... 11 

Etimolojik Köken ................................................................................... 11 

Bölümler ................................................................................................... 11 

a) Öndeyiş ....................................................................................... 11 

b) Söyleşme .................................................................................... 12 

c) Fasıl ............................................................................................ 12 

d) Bitiş ............................................................................................. 12 

Oyun Düzeni ............................................................................................ 12 

FASILLAR (Karagöz-Ortaoyunu) ................................................................. 13 

Konulara göre ........................................................................................... 13 

Tarih sırasına göre ................................................................................... 14 

Gerçek veya yapıntı oluşlarına göre ........................................................ 14 

Çeşitli oluntu örnekleri .............................................................................. 14 



 3 

MEDDAH 
 Tek kişilik bir oyundur. 
 Halk tiyatrolarında tek kişilik oyunlar, parçalar vardır. Eski Yunan’da 
Korobaşı, Roma’da Mimus, Orta Asya’daki Şaman, Ortaçağ Avrupa’sında 
gezgin oyucular vb. bunun örnekleridir.  
 Tek kişilik tiyatro için en uygun biçim nazımdır. Zaten şiir en eski 
anlatım biçimidir. Yazılı kaydın olmadığı dönemlerde uyak, ölçü, ritim vs. gibi 
öğeleri olan şiir daha kolay akılda kalıyor ve kuşaktan kuşağa 
aktarılabiliyordu. 
 Nitekim, meddahlar da tekrar vb. yöntemleri kullanıyorlardı. Bunlar 
sadece hikaye anlatıcısı değildi, aynı zamanda gelenek ve tarih de 
aktarırlardı. 

Tarih ve Etimoloji 
 Meddah’ın kelime anlamı “övücü”dür (medh kökünden gelir; 
methetmek gibi). Terim olarak “profesyonel anlatıcı” anlamına gelir. 
Tragedyanın Arapça’sı ise Medih’tir. Meddah’ın bununla bir ilişkisi olup 
olmadığını bilmiyoruz.  
 Meddah kayıtlara ilk kez 11. yy.da geçmiştir. İlk önce peygamberleri, 
sahabeleri övmek için dolaşan gezgin anlatıcılarken 18. yy.la birlikte dinsel 
kökenden uzaklaşmışlardır. 

 Kassas 

 17. yy.da ortaya çıkan bir türdür. “Kıssalar” anlatan gezici anlatıcılardı. 
Önce ellerinde kağıt vs. gibi bir şeyden kıssayı okurlar, sonra anlatırlardı1. 
Kassaslar bazen yanlarında çalgıcı da taşırlardı. 
 Kassas, meddah’ın bir türevi gibidir. Ancak meddahla aynı zaman 
diliminde varolmuşlardır.  

Meslek olarak Meddah 
1.5 – 2 yıl süreyle bir kahveye üye olanlar vardı. 
Mesleğe girerken bir sınav yapılırdı. Sınavı esnaf loncaları yapardı. 

Bu loncaların kayıtları, pirleri vs. bulunurdu.  
Meddahların arasında imam, şair olanlar da vardır. Diğer gösteri 

sanatçılarına (köçekler, curcunabazlar2 vs.) göre daha saygın bir yerleri 
vardı. 
                                         
1 Taziye (İran) halk tiyatrosunda da replikler eldedir. Bu hem sözün ağırlığından kurtulmak içindir 
hem de “bunlar benim değil” alçakgönüllülüğünü taşır. Zaten meddah da gösterinin başında “bunu 
ben uydurmadım, duydum” şeklinde bir takım açıklamalar yapar. 

2 Bir tarafta bir oyun (dans) oynanırken, diğer tarafta bunların komiği yapılıyordu. Köçek ve 
curcunabazlar eşcinsel olabiliyorlardı, bu yüzden daha da aşağılanıyorlardı. 
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Meddah’ta Öz 

Konular 

 17-18. yy.a kadar geleneksel öyküler anlatıldı. O tarihten sonra 
gündelik olaylara da yöneldiler. Eskiden gelenek ve bellek önemliyken, artık 
kendi hikayelerini topluyorlardı. 
 Geleneksel hikayelerde ise genel bir konu formatı vardı ve her 
meddah bu formatı farklı şekilde anlatıyordu.  
 Özellikle başta dinsel hikayeler anlatırlardı. Ancak bu konuda fazla 
kayıt bulunmamaktadır. 
 Yasaklanan, başı belaya giren meddahlar vardı. Bunlar özellikle siyasi 
hikayelerden, kimi zaman da cinsel anlatımdan dolayı oluyordu. Ayrıca 
sarayın adamı olan casuslar da vardı. 

Meddah’ta Biçim 

Yöntem 

 Meddah salt benzetmeci yöntemi kullanır diyemeyiz. Ancak 
karşıdakini etkilemek için illüzyon yaratmakta ve benzetmeci yöntemi 
kullanmaktadır.  

Ben örneğin Ortaoyunu’ndan fazla bir farklılık 

göremiyorum. Karagöz de gölge oyunu olmasından kaynaklı 

bir yabancılaştırma içerir. Fakat sonuç olarak gerçeği 

taklide yönelik çaba vardır. 

Format (Yapı) 

 Yapı epizodik bir yapıydı. Özellikle asıl hikayenin bölümleri yer 
değiştirebiliyor, bazıları çıkartılabiliyor, eklemeler yapılabiliyordu. 
 Anlatı bölümlerinin arasına söyleşmeli, taklitli, kişileştirmeli kesimler 
yerleştirildiği için dramatik tür sayılır.   
 Kalıp şu şekildeydi: 
 Girizgah: Türk sanatında evlere bile doğrudan girilmez. Girizgah da 
konuya giriş sözleridir. Bunlar kalıp sözler, tekerlemeler, padişaha övgü, 
konuyla ilgisiz şeyler vs. olabiliyor ve sanatçıdan sanatçıya değişiyordu. 
 Şiir: Girişten sonra, özellikle Baki’nin divanından bir şiir okunması 

yaygındı. 
 Kişilerin tanımlanması: İkinci bölümde, anlatılacak kişiler 
tanımlanıyordu. Örneğin: “Züleyha, şu yaşta, şurada oturuyor.” 
 Asıl hikaye: Sabahtan geceye dek sürebiliyordu. Uzun ya da kısa 
olabiliyordu. Heyecan ve merak sürekli ayakta tutuluyordu. En heyecanlı 
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yerde hikaye kesilip para toplanıyordu. Para onları tatmin etmezse anlatımı 
yarıda bırakabiliyorlardı. 
 Ara hikayeler: Araya konuyla ilgisiz epizotlar konulabiliyordu. Bu, 
özellikle siyasi konulara değinen meddahlar için kolaylık sağlıyordu. 
 Tekerlemeler, türküler: Hikayenin arasına bunlar da girebiliyordu. 
 Kıssadan Hisse (Sonuç): Anlatılan olaydan ders çıkartılıyordu. Olay 
çok ilgisiz bile olsa mutlaka bir ders çıkartılmaya çalışılarak bunun sadece 
eğlence olmadığı, “eğitim amacı da olduğu” gösteriliyordu. 

Taklit ve İllüzyon 

 Meddah’ta yansılama, taklit önemlidir. Karma bir türdür. İçinde hem 
anlatı hem de tiyatro vardır. Örneğin dağarcığında birçok lehçe vardır. Daha 
iyi bir şekilde canlandırmak için insanları izler, davranışlarını yapmaya 
çalışır3. 
 Meddahlar bu açıdan çok donanımlı olmak zorundadır. Çünkü birçok 
şeyi taklit edecektir: insanlar, hayvanlar, nesneler (örn. Vapur düdüğü), 
lehçeler vs. 
 Bunda öyle başarılı olmuşlardır ki anlatıma kapılık namazı kaçıranlar, 
sonu iyi bitsin diye meddaha koyun, deve bağışlayanlar, benim hikayemi 
anlattın diye diğer meddah öldürenler vb.ne rastlanmış. Kahvenin iki ayrı 
yerinde aynı hikayeyi simültane olarak anlatanlar ve dinleyici toplama yarışı 
yapanlar olmuş.  

Aksesuar ve Oyun yeri 

 Meddahın  değişmez aracı makrame (mendil) ve sopadır. Sopayla ses 
efektleri yaratılırdı. Kökeninde din yayılmacıların simgesi olarak âsa, iktidar 
simgesi olarak tuğ olduğuna dair bağlantılar var. Değnek ayrıca Pişekâr’ın 
pastavına da benzetiliyor. Yine bolluk-bereket simgesi olan fallusla 
bağlantılandırılıyor. 
 Makrame ise büyükçe bir kumaş parçasıdır. Aslında bu kumaş en çok 
maske olarak kullanılırdı. Makrameyle ses biçimlendirilir, rolden role 
geçilirdi.  
 Bu aksesuarların “Kusurum olursa değnekle dövün, makrameyle 
boğazımı sıkın,” anlamına gelen bir boyun eğme işlevi de vardı. 
 Genelde kahvelerde, yüksekçe bir yere ya da bir iskemleye oturarak 
anlatılırdı. 19. yy.da bu genişlemeye başladı. Ayağa kalkarak da anlatım 
olabiliyordu. 
 Kahve dışında konaklarda, şenliklerde, sünnet düğünlerinde vb. de 
gösteri yapılmaya başlandı. Kahvede sadece erkeklere anlatırken, 

                                         
3 Muhtemelen başlangıçta anlatan da dinleyen de anlatılanın gerçek olduğuna inanmaktadır. Belli 
bir tarihten sonra kendileri de hikayeler uydurmuş olabilirler.  
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konaklarda kadınlar kafeslerin ardında seyredebiliyordu. Konağa girişin bir 
sebebi de kadınların izlemesiydi. 

Müzik ve anlatım 

 Müzik bağlama, ut gibi bir telli çalgıydı. Meddah’ın kendisi de 
çalabiliyordu, yanında müzisyen de getirebiliyordu. Anlatımın içinde türküler 
bulunurdu. 
 Diyalogları ses ve form değiştirerek, oldukça seri biçimde 
aktarabiliyorlardı. Yine bu diyaloglar müzikli şekilde de verilebiliyordu. 
 Anlatımın arasında geçiş cümleleri vardı. Bu, meddaha göre değişirdi. 
Örneğin: “İşte bunları eyi bilelim…” 
 Dil araçları çok iyi kullanılıyordu. Beden ise daha arka plandaydı. 
Doğaçlama çok önemliydi. Hazırcevap inanlarda bunlar. Duruma göre söz 
üretiyorlardı. Halk tiyatrolarında başkalarının laflarını ezberleyen ve örn. 
sahnede unutabilen kimselere rastlanmazdı.  

KARAGÖZ 

Tarihçe 
- Çin, Java kökenli gölge oyunları vardır. 
- Yaygın söylenti, Orhan Sultan zamanında Bursa’da öldürülen iki duvarcı 

ustası hakkındadır. 
- Gerçeğe yakın düşünce, 16. yy.da, Yavuz’un Mısır seferi esnasında 

Mısır’dan alındığıdır. 
- 17. yy.da kesin biçimini almıştır. 
- 19. yy.da da gözde eğlencelerdendir. 
- Siyasi ve bazen de açık saçık konuları ele alması yüzünden kimi kez 

yasaklanmıştır. 

Kişiler 

Karagöz:  

Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu Karagöz’dür. Okumamış bir 
halk adamıdır. Hacivat’ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz ya da 
anlamaz görünüp, onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler 
çıkarırken bir taraftan da yabancı dil kuralları ile yabancı kelimeler kullanan 
Hacivat ile alay eder. Her işe burnunu sokar, her işe karışır, sokakta 
olmadığı zaman da evinin penceresinden uzanarak, ya da içerden 
seslenerek işe karışır. Dobra, zaman zaman patavatsız yapısından dolayı 
ikide bir zor durumlarda kalırsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Çoğu 
zaman işsizdir, Hacivat’ın bulduğu işlere girip çalışır. Değişik oyunlarda rol 
icabı değişik kıyafetler içinde farklı Karagöz tasvirleri vardır. Kadın Karagöz, 
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Gelin Karagöz, Eşek karagöz, Çıplak Karagöz, Bekçi Karagöz, Çingene 
Karagöz, Tulumlu Karagöz, Davullu Karagöz, Ağa Karagöz v. s.  

Hacivat 

 Tam bir düzen adamıdır. Nabza göre şerbet verir, eyyamcıdır. Kişisel 
çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı 
yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi tanır, 
onların işlerine aracılık eder. Alın teriyle çalışıp kazanmaktan çok Karagöz’ü 
çalıştırarak onun sırtından geçinmeye bakar. Değişik oyunlarda rol icabı 
değişik kıyafetler içinde farklı Hacivat tasvirleri vardır. Keçi Hacivat, Çıplak 
Hacivat, Kadın Hacivat, Kahya Hacivat.   

Diğer Kişiler 

ÇELEBİ, ZENNE, BEBERUHİ, TUZSUZ DELİ BEKİR, HİMMET, MATİZ, 
TİRYAKİ, LAZ, ACEM 

Bölümler 

a) Mukaddime (Giriş) 

– Göstermelik nâreke eşliğinde kaldırılır 

– Tef eşliğinde Hacivat gelir ve semai okur 

– (Bazen) Bir ara semai  

– Hacivat Off.. hay Hak! Diyerek perde gazeline başlar 

– Hacivat secili bir anlatımla dua eder 

– Şairlerden alınmış bir beyit okur 

– Arkadaş aradığını ve istediği nitelikleri belirtir  

– (Bazen) Bir beyit daha 

– Karagöz “indirilir” 

– Dövüşürler 

– Hacivat kaçar, Karagöz boylu boyunca uzanır 

– Hacivat’a veriştirir. Bir tekerleme söyler.4 

– Hacivat pişman olarak gelir ve Mukaddime biter. 

                                         
4 Karagöz ve Ortaoyunu’nda iki tür tekerleme vardır. 1) Masal başındaki girişte söylenen basmakalıp 
sözler gibi ya da masalın ortasında ve sonunda da söylenen ve dinleyeni masalın gerçek dışı 
havasına sokmak için yapılan söz oyunları. (Buradaki tekerleme budur. Karagöz veriştirirken 
Arapça, Farsça sözcükler kullanır, kendisinden beklenmeyen bu durum bir ironi yaratır) 2) Yalan 
masalları: masalcı kendi başından ya da birinin başından geçmiş gibi olağan dışı serüvenleri anlatır, 
sonunda rüya gördüğü açığa çıkar.  
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b) Muhavere (Söyleşi-atışma) 

– Genelde Karagöz ile Hacivat arasında geçer. 

– Fasıldan farklı olarak salt söze dayanır ve olay dizisinden sıyrılmış, 
soyutlanmıştır. Bu yönüyle Pişekar–Kavuklu tekerlemesi ile eş 
görevdedir. 

– Konuşma yanlış anlamalarla gelişir. 

– Muhavere çeşitleri (Fasılla ilgisine göre) 
o Fasılla ilgisi olmayan muhavereler 
o Fasılla ilintili muhavereler 

 Bazı muhaverelerde böyle bir konu birliği bulunabilir 
 Bazılarında ise asıl muhavere bittikten sonra fasıla bağlayan 

bir konu konuşulur (ek muhavere) 

– Diğer muhavere çeşitleri 
o Gel-geç muhaveresi 

 Hacivat bir dize söyler Karagöz bu dizeye ölçü ve tartım 
bakımından benzeyen fakat saçma bir mısra söyler. 

o Ara muhaveresi 
 Fasıla başlamadan önce muhavereyi uzatmak için kullanılan 

bir ek muhaveresidir. Fasıldan bağımsızdır.  
o Belli bir konu çevresinde toplanmayan muhavereler. 

 Örneğin Karagöz, Hacivat’ın her sorusuna “Hayır hiç” diye 
cevap verir. 

– Muhavere’den fasıl’a geçerken önce Hacivat gider. Karagöz de “Sen 
gidersin de beni pamuk ipliğiyle mi bağlıyorlar?” diye başlayan bir 
konuşmayla gider. 

c) Fasıl 

– Asıl oyundur. Diğer oyun kişileri de oyuna katılır. 

d) Bitiş 

– Bazen çok kısa olur. 

– Karagöz oyunun bittiğini haber verir, kusurlar için özür diler, sonraki 
oyunu duyurur.  

– Oyun sırasında kılık değiştirmişlerse asıl kılıklarıyla dönerler.  

– Kısa bir söyleşme geçer. Bu söyleşmede oyundan alınacak dersler de 
belirtilir.  
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Teknik 

1) Oynatım Tekniği 

 Karagöz perdesi 180 cm X 100 cm ebadındadır ancak bu oran 
oyunun yapısına göre değişebilir. Perdenin alt tarafında peş tahtası denilen 
bir tezgah bulunur. Perdeyi aydınlatan ışık kaynağı ve oyunda kullanılacak 
tasvir, nâreke, tef vs. bu tezgahın üzerinde bulunur. Ayrıca, zaman zaman 
perdede aynı anda ikiden daha fazla tasvir kullanıldığı zamanlarda 
hareketsiz duran tasvirlerin sopalarının takıldığı Y şeklinde çatal (hayal 
ağacı) sopalar takılır. Karagöz oynatan hayâlî konuşan tasvirleri iki eliyle 
idare ettiği zamanlarda diğer tasvirlerin perdeye yapışık halde durmalarını 
hayal ağacı sağlar. Karagöz oyununu tek kişi oynatır, yanında ise yardak 
adı verilen bir yardımcı olur. Yardak tef çalar, rol sırası gelen tasvirleri 
hayâlîye verir, gerekirse şarkı söyler. Karagöz oyunlarında, oyuna giren her 
tipleme kendi karakteristiğine uygun bir şarkı eşliğinde perdeye gelir. 
Eskiden karagöz oyunlarında sekiz on kişilik bir saz heyeti bulunur ve 
tiplemeler bu saz heyetinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde perdeye 
gelirlermiş.  

2) Tasvir yapım tekniği 

 Karagöz tasvirleri, özel olarak yapılan yarı şeffaf derilerden yapılır. 
Günümüzde ne yazık ki deve derisi bulabilmek mümkün olmadığından 
dana, sığır gibi büyük baş hayvan derileri kullanılmaktadır. Deri tabaka 
halinde satılır. Önce yapılacak tasvir büyüklüğünde bir deri parçası kesilir, 
deri işlendikten sonra yapılacak olan tasvirin resminin üzerine konarak 
tasvirin resmi çizilir. Resim çizildikten sonra etrafı uygun olan kesici bir alet 
ile kesilir. İç hatlar ise arkadan verilecek ışığın deliklerden geçip perdeye 
yansıması için nevregan adı verilen ucu sivri bir alet ile delinir. Karagöz 
tasvirlerinin boyanmasında eskiden bitkilerden elde edilen kök boyalar 
kullanılırmış ancak kök boya yapmak zahmetli bir iş olduğundan günümüzde 
tasvir yapımcılarının büyük bir bölümü Ecoline boyalar kullanmaktadırlar. 
Tasvir uygun renklerle boyandıktan sonra kenarlarına ve iç hatlara siyah 
boya ile kontür çekilir. Boyama işlemi de bittikten sonra tasvirin parçaları 
uygun yerlerinden mumlu iplik, kat küt ya da misina ile birbirine bağlanır, 
artık tasvir oynatıma hazır hale gelmiştir. 

Müzik 
 Karagöz musikisi şu üç bölümde ele alınabilir: Semai, Gazel, Hayal 
şarkıları. ”Semai”nin klasik Türk musikisindeki ağır, yürük ve saz semaisi 
şekilleriyle bir ilgisi yoktur. Klasik musikiye özgü kâr, kârçe, murabba beste, 
semai, şarkı gibi beste şekillerinin toplu adıdır “semai” burada. Semaileri 
hep Hacivat okur. Bunlar daha ağırbaşlı eserler olduğu için genellikle 
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oyunun başında okunur. Bu eserlerin tamamı okunmaz, sadece zemin ve 
teslim bölümlerinin okunmasıyla yetinilir. Gazel, bildiğimiz gazeldir. Hayal 
şarkıları ise şarkı ve türkülerdir. Günümüze kadar iki yüzü aşkın hayal 
şarkısı tespit edilebilmiştir. Bazı hayal şarkıları oyunlarda sık sık 
okunduğundan bu şarkılar oyun tipleriyle adeta özdeşleşmiştir. Bu tür 
şarkılar oyun tiplerine uygun bir güfte ve ezgi yapısı içindedir.  
 Karagöz oyunlarında kullanılan çalgılar “perdedeki çalgılar” ve “perde 
gerisindeki çalgılar” olarak ikiye ayrılabilirler. Perdedeki çalgılar bağlama, 
Karadeniz kemençesi, davul, zurna, kabak, tulum gibi halk sazlarıdır. Perde 
arkasında kullanılanlar ise kanun, ud, keman, zurna yahut klarnet, def gibi 
klasik musikide kullanılan sazlardır. Zil, zilli maşa, nakkare kullanıldığı da 
olur.  
 

ORTAOYUNU 

– Metinsiz, doğaçlama bir oyundur.  

– Açık biçimdir. Yani seyirci tepkilerine göre uzatılıp kısaltılabilir, belli 
epizotlar atılabilir. 

– Göstermeci bir tiyatrodur. Yabancılaştırma efekti benzeri şeyleri kullanır. 
Bazen bunu komedi için de yapar (“Bir saattir aynı yerde dolanıyoruz,” 
gibi). 

Tarihçe 
– Karagöz ve Ortaoyunu çok benzerler. Biri ötekinden çıkmış olmalıdır. 

Fakat hangisinin önce olduğunu belirlemek güçtür. 

– Ortaoyunu adını almadan çok önce de bu tür oyunlara rastlanmaktadır. 
Dolayısıyla iki dönem vardır: 

o Ortaoyunu adını almadan önce 
 13. yy.da harekete dayanmakla birlikte söyleşmeli de olan 

bir “Türk Komedyası”na değinilmektedir. 
 14-15. yy I. Beyazid döneminde bile sarayda bir takım taklitçi 

oyuncular olduğu bildirilmektedir. 
 Sonraki dönemlerde, örneğin 17. yy.da Ortaoyunu gibi 

giyinmiş kimselerin minyatürleri vardır. 
 17. yy.da IV. Murat ve Sultan İbrahim çağlarında doğduğunu 

söyleyenler vardır. 
o Ortaoyunu adını aldıktan sonra 

 Kesin biçimini II. Mahmut döneminde, 19. y.da almıştır 
(1812-1830) 

 19. yy.da (1834) ilk kez Ortaoyunu adı belgelerde geçmiştir.  

– Ortaoyunu da siyasi taşlama yapmıştır.  
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– Çeşitli aydınlar, başta Namık Kemal, batı tiyatrosu lehine ortaoyununa 
karşı çıkmışlardır. 

– Ortaoyunuyla aynı anlamda kullanılan diğer isimler: Kol oyunu, Meydan 
oyunu, Taklit oyunu, Zuhuri 

Tuluat Tiyatrosu 

– Ortaoyunu perdeli mekanlarda da oynanmıştır. 

– Suflörle oyun oynama hakkı Güllü Agop’a verildiği için suflörsüz ve 
doğaçlama oyunlar baş göstermiştir. Bunlar da sahneli oyunlardır.  

– Ortaoyunu ve bu oyunlar birlikte sürmüştür ve Tuluat Tiyatrosu 
Ortaoyunu’ndan ayrılmıştır. Ancak farkları çoktur. Ortaoyunu belli bir 
oyun dağarcığına dayanırken Tuluat tiyatrosu, oyun dağarcığını her tür 
oyunla besliyor ve hareketlerin kaba güldürücülüğüne dayanıyordu. 
Gerçek ortaoyuncular bu tiyatroyu küçümsüyordu. 

Etimolojik Köken 

– Orta yerde oynandığı ya da interlude, intermesso gibi oyunlar gibi 
“arada”, yani başka gösterilerin arasında oynandığı için bu isim verilmiş 
olabilir. En kabul edilir açıklama budur. 

– Commedia dell’arte’ye benzerliği dolayısıyla Arte Oyunu denmiş olabilir. 

– Yahudiler eliyle İspanya’da geldiği için, İspanya’daki Autos 
Sacramentales benzeri olarak Auto Oyunu denmiş olabilir. 

– Çingeneler halk tiyatrosunun önemli bir öğesidir Çingenece Maskare 

“ortada, arasında” anlamındadır. Bu kelime İspanyolca’da “güldürücülük, 
soytarılık” anlamına da gelmektedir. Türkçe’ye bu kelimenin çevirisi 
olarak gelmiş olabilir. 

– “Yeniçeri Ortaları” ile ilişkili olabilir. Seyirlik oyunların asker ocaklarıyla 
sıkı bir ilişkisi vardır. Askeriyede soytarılar bulunurdu. 

Bölümler 

a) Öndeyiş 

– Zurna Pişekâr havası çalar. Pişekâr gelir. İki eliyle dört yanı selamlar. 

– Pişekâr zurnacıyla konuşur. 

– Oyunu tanıtan kişi Pişekâr’dır. 

– Kavuklu havası çalar. Kavuklu ve Kavuklu arkası (KA) gelir. (Bazen 
Zenne takımı ya da Çelebi gibi başkalarının da gelip Pişekâr’la iş 
konuştukları olur.)  

– Kavuklu ile KA (cüce veya kambur) arasında kısa bir söyleşme olur. 

– Çoğunda Kavuklu ve KA Pişekâr’ı birden görünce korkar ve korkudan 
yere, birbirlerinin üstüne düşerler.  
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– Söyleşme başlar. 

b) Söyleşme 

 Arzbâr  
– Karagöz Muhaveresi’ne benzer. Söyleşenlerin birbiriyle tanış çıkması, 

birbirini ters anlaması gibi güldürücü bir söyleşmedir. 

 Tekerleme 
– Kavuklu’nun en büyük mahareti tekerleme söylemedir, denir. 

– Kavuklu Pişekâr’a başından geçmiş gibi olmayacak bir olay anlatır, 
Pişekâr da bunu gerçekmiş gibi dinler. 

– Sonunda bunun düş olduğu anlaşılır. 

– Örnekler: Gelincik tekerlemesi , Kuyu tekerlemesi, Yangın tekerlemesi, 
Dilenci Vapuru tekerlemesi (ki düşe dayanmayan tek tekerlemedir), 
Hamam tekerlemesi vs.  

– Tekerleme sona erer. Düş olduğu anlaşılır.  

c) Fasıl 

– Asıl oyundur. 

– Çoğunlukla Kavuklu iş arar. Tekerleme sonunda Pişekâr ona bu işi bulur 
(Hamamcılık, fotoğrafçılık, pehlivanlık vs.) 

– Karagöz ile birçok ortak fasıl vardır. 

d) Bitiş 

– Pişekâr oyunu seyircilere tanıttığı gibi, şimdi de bitirir. 

– Özür diler. 

– Gelecek oyunun adını ve yerini bildirir. 

Oyun Düzeni 
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A. Sandık odası (Pusat, Pusat odası). Oyuncuların giyim kuşamı bulunur. 

Burada hazırlanırlar.  
B. Kapı. Oyuncular oyun yerine girip çıkar 
C. Çalgıcıların bulunduğu yer 
D. Dükkan. Bir arşın yüksekliğinde masamsı kafes. Kavuklunun iş sahibi 

olup iş bulmasıyla, bir iş yeri haline gelir. 
E. Meydan. Temsilin verildiği, yaklaşık 30 arşın uzunluğunda, 20 arşın 

genişliğinde oyun yeri. 
F. Yeni Dünya. Ev yerine kullanılan, yaklaşık 1.5 m yüksekliğinde kafes. 

Bazen başka yeri de gösterir (Hamam oyununda Hamam). İki Yeni 
Dünya olabilir.  

G. Mevki. Erkek seyirciler oturur. 
H. Kafes. Kadın seyirciler oturur. 
İ. Parmaklık. Genelde yarım metre uzunluğunda, kazıklar arasında ip 

dolayarak seyircilerle oyun erini birbirinden ayıran bölme.  
 
Pastav (Pastal). İki dilimli, birbirine çarpıp ses çıkaran şakşak. Pişekâr’ın 
oyun başı olduğunu gösterir.  

FASILLAR (Karagöz-Ortaoyunu) 

Konulara göre 
a) Karagöz’ün bir iş tutması 

Karagöz veya Kavuklu’ya Hacivat veya Pişekâr aracı olup bir iş bulur ya 
da aynı işe ortak olurlar. İş tutma kurgusu başka kurguların yanında da 
hep bulunur. (Fotoğrafçı, Kızlar Ağası...)  

b) Karagöz’ün yasak edilen yerlere girmek istemesi, yapılmaması gereken 
şeylere burnunu sokması. 

 C 

D F 

G 

A 

B 

İ 

E 

H 



 14 

Toplumsal sınıf ayrımı yüzünden bir yere girmeleri yasaklanır. Bunu 
onurlarına yediremeyip girmek isterler. Bazen de merak, istek yüzünden 
girerler (Hamam...).  

c) Bağımsız bir kurguda Karagöz’ün kendini komik ya da çapraşık bir 
durumda bulması. 
Genelde Karagöz eksen kişidir ve kendini birtakım zor ve komik durumlar 
içinde bulur (Ters evlenme, Şeytan Dolabı...).  

d) Efsanelerden, halk öykülerinden alınan konulardan yapılan uydurmalar.  
Ferhad ile Şirin, Kerem ile Aslı gibi gerçekçi halk hikayelerinden çeşitli 
uyarlamalar yapmanın yanı sıra romancı ve oyun yazarlarından da 
(örneğin Moliere) çeşitli kurgular alınmıştır. 

Tarih sırasına göre 
a) En eski oyunlar 

Hem eskidir, hem her Karagözcünün dağarcığında bulunur. 
b) Meşrutiyet oyunları 

Meşrutiyetin hemen öncesi ve sonrasındaki oyunlardır. Tuluat, Melodram 
ve Kukla tiyatrolarının etkisi görülür. Çoğunda Hacivat tamamen kalkar, 
Karagöz ise Tuluat tiyatrosunun İbiş tipi gibi olur. İkinci baş kişi çiftlik 
ağası ya da zengin ihtiyarın yanındaki uşak olur. 

c) Cumhuriyet sonrası oyunlar 
Çağın gereklerine göre kimi yenilikler eklenmiştir.  

Gerçek veya yapıntı oluşlarına göre 
a) Gerçek 

Çağın olaylarını, gelenek göreneklerini, eğilimlerini yansıtır. 
İmparatorluğun içindeki çeşitli kişiler, toplumsal katlar, etnik durumlar 
sergilenir. Bir iki oyun dışında hemen hepsi İstanbul’da geçer ve bu 
ortamı yansıtır. 

b) Yapıntı 
Efsaneler, masallar ve başka oyunlardan yapılan aktarmalardır. Ama 
örneğin masallar aktarıldığı zaman gene toplumsal gerçeğin 
çerçevesinde ele alınır. Zaten Karagöz; Nasreddin Hoca, Bektaşi, 
Keloğlan, Keçel ve Köse tiplerinin bir birleşimi gibidir. 

Çeşitli oluntu örnekleri 
– Tekrar. Sıkça rastlanır. Bir durumun değişik çeşitlemeleri sergilenir. 

– Sıralanma. Çeşitli kişiler müşteri kimliğiyle ya da soruşturma vesilesiyle 

ardı ardına sıralanır. 

– Kişilerin değişimi. Eşya, hayvan veya başka bir insan kılığına girme. 

Örneğin zenneler Karagöz’ü bir eşyaya benzetirler. 
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– Soruşturma. Bir gerçeği öğrenmek için çeşitli kişiler soruşturulur. 

Örneğin Karagöz yalancı mı, değil mi diye araştırılır. 

– Ortaklık. Karagöz ve Hacivat bir işte ortaklığa girerler.  

– Yarışma. Örneğin Ödüllü oyununda, genç kızla evlenmek için yapılan 

yarışma. 

– İşaretlerle konuşma. Siyah bezle geceleyin buluşma ayarlanması gibi. 

– Benzek. Bir eylemin komik bir taklidi yapılır. Örneğin Balıkçılar’da, 
Karagöz, kayıkla balık tutan Çelebi’yi çamaşır teknesine binerek taklit 
eder. 

– İşten alıkoyma. Kadınların Kavuklu’yu çeşitli oyunlarla işten alıkoyması 

ve ustasının kınaması gibi. 

– Yangın. Tulumbacıları ortaya çıkarmak için kullanılır. 

– Arama. İş arama, ev arama vs. 

– Gözetleme. Birine bir yeri gözetleme, göz kulak olma görevi verilir. 

– Evlenme. 

– Ölüp dirilme.  

– Sevgilileri kavuşturma. Ferhat ile Şirin vb. 

– Oyun içinde oyun. Karagöz oyunu içinde Karagöz ya da ortaoyunu 

oynatılması. 

– Delirme.  

– Büyücülük. 

 


