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Oyun metnine, sahnedeki oyuna ve binaya da tiyatro denir.
Tiyatro iletisini insana, insanla anlatan bir türdür.
Sahne sanatı olarak da adlandırılan tiyatro, sadece okunmak
için değil oynanmak için de yazılmaktadır.
Tiyatronun kökeni Eski Yunan’da bağ bozumu tanrısı
Dionysos (Diyonizos) adına yapılan dinî törenlere
dayanmaktadır.
Tiyatro hem göze hem de kulağa hitap ettiğinden
etkileyicilik gücü yüksektir.
Modern tiyatro konusuna göre trajedi, dram ve komedi
olarak üçe ayrılır.
Anadolu’da modern tiyatrodan önce Geleneksel Türk
Tiyatrosu olarak bilinen Karagöz, Orta Oyunu, Meddah,

Köy Seyirlik Oyunları hakimdi.
Türk edebiyatı modern tiyatro ile Tanzimat Dönemi’nde
tanışmıştır.
Şinasi, ilk Türk tiyatrosu olan Şair Evlenmesi oyununu bu
dönemde yazmıştır.
Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den çeviriler yapmış ve
sahneletmiştir.
Sahnelenen ilk Türk tiyatrosu ise Namık Kemal’in Vatan
yahut Silistre adlı oyunudur.

Tiyatro, sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular
tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür.

Dramatik Örgü: Tiyatro oyunundaki olaylar dramatik örgüdür.

Yer: Olayların geçtiği çevre mekandır ve bu mekan çeşitli
aksesuarlarla dekor olarak bizlere sunulur.

Zaman: Olayların başlama ve bitişi arasındaki süre zamandır.

Çatışma: Karşıt duygu, düşünce ve isteklerin; kişilik
özelliklerinin bir arada sergilenmesi ile ortaya çıkan
anlaşmazlıklar çatışmadır.

Kişi: Aralarında çatışma yaşayan ve bunu sahnede sergileyen
kahramanlardır.

TİYATRO TERİMLERİ
•aksesuar: Dekor gereği kullandığı çeşitli eşya.
•aktör: Erkek oyuncu. 
•aktris: Kadın oyuncu. 

•dekor: Olayının geçtiği yerin ve çağın özelliklerini belirleyen
perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü. 
•doğaçlama: Yazılı metin olmadan oyuncuların anlık olarak
oyuna göre davrandığı ve konuştuğu oyun.
•dramatize etmek: Bir edebî eseri radyo, televizyon veya
sahne oyunu biçimine getirmek. 
•entrika: Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli
çalışma, dalavere
•jest: Genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli
hareket. 
•kostüm: Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin
genel adı. 
•kulis: Sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm.
•pandomim: Sözsüz oyun. 
•perde: Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri. 
•piyes: Oyun. 
•prömiyer: İlk gösteri. 
•reji: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarında oyunu
yönetme. 
•rejisör: Yönetmen. 
•replik: Sahne oyunlarında konuşanların birbirlerine
söyledikleri sözler.
•rol: Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması
gereken hareketlerin genel adı.
•sahne: İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle
yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, gösteri yapmaya uygun
yer.
•skeç: Güldürü niteliğinde kısa oyun. 
•suflör: Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere
duyurmadan söyleyip hatırlatan erkek. 
•temsil: Oyun. 
•tirat: 1. Sahnede kişilerin birbirlerine söyledikleri uzun sözler.
2. Bir tiyatro oyununda, oyuncunun uzun ve kesintisiz
konuşması

TİYATRO

Tıkla ve İzle

https://youtu.be/Y39cd9N0kFI
https://youtu.be/Y39cd9N0kFI


Hem acıklı hem de güldürücü olaylar, bir arada bulunabilir. 
XVIII. yüzyılda klasisizme tepki olarak doğan romantizm
akımıyla ortaya çıkmıştır.
Konularını millî tarihten, günlük yaşamdan almıştır.
Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilebilir.
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
Dram nazım ve nesir şeklinde yazılabilir.
İlk örneklerini İngiliz sanatçısı William Shakespeare’in
(Vilyım Şekspir) verdiği dramın ilkelerini XIX. yüzyıl
Fransız sanatçısı Victor Hugo (Viktor Hügo) belirlemiştir.

Dram
Hayatı hem acıklı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak
yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür. 

Konularını tarihten ve mitolojiden alır.
Kahramanlar sıradan insanlar değil kral, kraliçe, prensler ve
tanrılardır.
Trajedide kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.
Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz.
Şiir biçiminde yazılır. 
Sahnede üç birlik kuralına ( yer, zaman, olay) uyulur. (Üç
birlik kuralı; eserin tek olay, tek mekân, tek gün kalıbı
içinde yapılandırılmasıdır.)
Trajedi genellikle beş perdeden oluşur ve aralıksız oynanır.
Avrupa’daki önemli temsilcileri XVII.yüzyıl Fransız
edebiyatında Racine (Rasin) ve Corneille’dir (Korney). 

Komedide korkaklık, cimrilik, dalkavukluk gibi huy ve
davranışlar abartılarak seyirciyi güldürürken düşündürmek
amaçlanır. 
Konular günlük yaşamdan alınır. Kahramanlar, halk

kesiminden kimselerdir.
Üç birlik kuralına uyulur ve manzumdur.
Kaba şakalar, söz oyunları, öldürme ve yaralama sahneleri
vardır.
Komedinin en önemli temsilcileri Eski Yunan edebiyatında
Aristophanes (Aristofanes) ve XVII. yüzyıl Fransız
edebiyatında Molière’dir.
Komediler, beş bölümden oluşur.
 

Modern tiyatronun üç türü bulunur:

Trajedi (Tragedya)
Konusunu tarihten ve efsanelerden alan, ağırlıklı olarak acıklı

olayları konu edinen tiyatrolara "Tragedya" denilmektedir.

Komedi (Komedya)
Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle iç

içe yansıtan tiyatro türüdür.

Komedi; karakter komedisi, töre komedisi, entrika komedisi
gibi türlere ayrılır. 

Karakter Komedisi: Günlük yaşamda her zaman
rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu
edinen komedi türüdür. 
Töre Komedisi: Bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla
yansıtan komedi türüdür. 
Entrika Komedisi: Olayların seyircide merak uyandıracak
şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç
gözetilmeyen komedi türüdür.

TİYATRO TÜRLERİ
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"Nereye?" sorusunun cevabıdır.

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

Biraz geri gider misin?

Soru Zarfları
Fiilleri ve eylemsileri soru bakımından belirten zarf çeşididir.

"Nasıl, ne kadar, ne zaman, niçin, neden, niye, ne" gibi
sözcükleriyle yapılır.

Geziye ne zaman çıkarız?

Bizi nasıl buldun?

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da zarfları; durum, zaman, yer,
miktar ve soru yoluyla belirten sözcüklere ZARF denir.

•Tek başlarına kullanılamaz.
•İsim çekim eklerini alamazlar.

Zarflar ve Çeşitleri
1-Durum Zarfı

 2-Zaman Zarfı

 3-Yer-Yön Zarfı

 4-Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfı

 5-Soru Zarfı

Durum Zarfları
Fiillerin ya da fiilimsilerin, nitelik kesinlik, olasılık gibi çeşitli
açılardan durumlarını anlatan ve belirten zarflardır.

Fiillere yöneltilen “nasıl, niye, neden, niçin” sorularının
cevabıdır.

Elektrikler kesildiğinden ödevini yapamadı.

Sabaha kadar ders çalışarak okula gitti.

Zaman Zarfları
Fiilleri ya da fiilimsileri zaman anlamı bakımından belirten
zarflardır. Fiil ya da fiilimsiye yöneltilen "ne zaman?"
sorusunun cevabıdır.

Bu akşam final maçımız var.

Sabahları mutlaka kahvesini içer.

Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfları
Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendisi gibi zarf olan kelimeleri
miktar yönünden belirten sözcüklere "azlık-çokluk ya da
miktar" zarfı denir.

"Ne kadar?" sorusunun cevabıdır.

Çok okur fakat az konuşurdu.

En güzel kıyafetini giymişti.

Yer Yön Zarfları
Fiil ve eylemsileri yer ve yön bakımından belirten zarf
çeşididir. 

“İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri” en sık

ZARFLAR
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https://youtu.be/uceqEkGknaA
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⇒ 9. Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 10.Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 11.Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 12.Sınıf Edebiyat Notları

⇒ Sınav Hazırlık Videoları
⇒ Ders Videoları

Aşağıdaki Bağlantılardan "Türk Dili ve Edebiyatı” Ders
Konularına, Etkileşimli Notlara ve Dosyalara Ulaşabilirsiniz.

⇒ TYT Türkçe PDF Notlar
⇒ AYT Edebiyat Notları PDF
⇒ Edebiyat Ders Notları PDF

https://www.youtube.com/denizhoca
https://www.edebiyatciyim.com/
https://www.edebiyatciyim.com/9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/turk-dili-ve-edebiyati-sinav-videosu/
https://goo.gl/odCq3n
https://www.edebiyatciyim.com/tyt-turkce-notlari-pdf/
https://www.edebiyatciyim.com/ayt-edebiyat-notlari-pdf/
https://www.edebiyatciyim.com/edebiyat-ders-notlari/

