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Semaver Kumpanya: Cimri | Fragman CKM

1. Harpagon 2.Valère 3. Sinyor Anselme KİMDİR, NUMARA
SIRASIYLA YAZINIZ.

https://www.youtube.com/watch?v=98cZni5ERc4

Komedi, eski Yunanlılarda, trajedi gibi din tören lerinden doğmuş, insanların

ve olayların gülünç. yönle rini seyircilere göstermek amacını güden bir

tiyatro türü dür. Trajedenin tam tersidir. Komedi eserleri, konu larını,

yazıldığı çağın toplumundan ve insanın günlük ya şantısından alır.

Komedinin kişileri halk arasından seçilir. Konuşmalarda, trajedide olduğu

gibi yüksek ve asil bir dil aranmaz. Birtakım şakalara ve kaba sözlere de yer

verilir. Sözcükler çok kez halkın ağzındaki biçimiyle söyletilir.

Klasik komediler beş perde halinde ve manzum olarak yazılırdı. Eski Yunan

komedilerinde konuşmalar (diyaloglar) arasında, trajedilerde olduğu gibi

koro lara yer verildi. Sonraları Batı edebiyatlarında bu korolar kaldırılmış,

beşten az sayıda perdelerde eserler meydana getirilmiştir. Klasizmden

romatizme geçildikten sonra komediler nesir halinde de yazılmaya

başlanmıştır.

Komedinin çeşitleri vardır. Bunlardan bazıları şun lardır:

Fars; Daha çok halk zevkini okşayan, basit davranışlı ve abartmalı

(mübalâğalı) komedidir. Halkı güldüren hareketlerin sık sık tekrar edilmesi,

taklitlere fazlaca yer verilmesi fars'ın niteliklerindendir. Sosyal ha yatın

gülünç tara�arı, bu çeşit komedilerde abartmalı bir şekilde ortaya konur.
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Vodvil: İlk zamanlarda vodviller şarkılı olarak sahneye konurdu. Fakat

bugün şarkıdan ayrılarak sa dece seyirciyi eğlendirmek ve güldürmek için

çapraşık, gülünç olayları bir araya getiren bir tiyatro türü olmuş tur.

Birbirlerinden kaçan insanların komik rastlantılarla karşılaşmaları, birbirini

istemeyenlerin bir arada ya şamak zorunda kalmaları zekî, kurnaz

görünenlerin çok çabuk aldatılıp atlatılmaları; sert görünüşlü âmirle rin

memurlarının huzurunda karılarından titremeleri gi bi garip olaylar, vodvilin

konu örgüsünü meydana geti rirler. Bu türlü eserler, seyircilerin sinirlerini

boşa ala cak kadar kahkaha yaratırlar.

c) Komedi santimantal: Duygulandırıcı komedidir, önceleri seyirciyi

güldürürken sonradan gözleri yaşar tacak kadar duygulandırır. Daha çok aşk

konularını işler. Anlatım şairanedir.

 

Yukarıdaki açıklamaya dayanarak "Cimri" oyununda klasik
komedinin hangi özellikleri görülmektedir belirtiniz?

cimri-moliere.png

CİMRİ OLAY ÖRGÜSÜ

Elise ile Valere evlenmek istemektedirler. Elise bu durumu

kardeşine anlatmaya gider lakin kardeşi de bir kıza vurulmuştur.

Valere ise Harpagon’nın suyuna gitmeye çalışır.

Elise ve kardeşi evlenmek istediklerini anlatmaya Harpagon’un

yanına giderler. Fakat Harpagon, Cleante’nin sevdiği kızla

evleneceğini açıklar. Aynı zamanda çocuklarını evlendireceği

kişileri de söyler onlara.
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Elise evlenmek istemediğini babasına söyleyince babası da

Valere’yi hakem yapar kızım mı haklı ben mi haklıyım diye. Valere de

Harpagon’a yaranmak için daha dinlemeden onaylar

Harpagon’u. Valere iki tarafı da tutmak zorunda kalır.Valere

Harpagon’u bu �kirden vazgeçirmek için ne söylese Harpagon

“Çeyizsiz!” cevabını verir. Sonunda Valere durumu kabullenir

Cleante babasının düğün için para vermeyeceğini bildiği için o

da bir tefeciden borç alır. Asıl tefeciyle tanışmak için gittiğinde

babasının parasına para katmak için bu işi yaptığını öğrenir.

Sonrasında çöpçatanlık için eve gelen Frosine ile La Fleche

karşılaşır. Frosine eve neden geldiğini açıklarken uşak ona “Burda

para pahalı!” der..Bir yandan Harpagon sürekli laf ortalarında

paralarını kontrol etmeye gider yerlerinde duruyorlar mı diye. 

Harpagon evlenecek adayları yemeğe davet eder.Yani

kızının,oğlunun ve kendisinin eş adaylarını.Yemekte Marianne

sevdiği adamın Cleante olduğunu anlar.

 Cleante, Elise ve Frosine iş birliği yapıp Marianne’yi

Harpagon’dan soğutma kararı alırlar. Fakat Harpagon da Cleante’in

Marianne hakkında asıl �kirlerini öğrenmek için ona oyun yapar.

Harpagon Cleante’i evlatlıktan reddeder. Cleante tam �derken

Harpagon’un uşağı Harpagon’un sakladığı paralarını bulduğunu

söyler.

 Harpagon bunu fark edince polise gider. Polis eve gelir ve evdeki

şüphelileri sorgular. İlk sorgulanan kişi aşçıdır. Aşçı da Valere’yi hiç

sevmediği için suçu ona atar.

 Valere eve gelir. Harpagon suçunu açıklamasını ister. Valere de

kızıyla nişanlandığını sanarak anlatmaya başlar. Harpagon çalınan

altınlarından bahsettiğini sanıyordur.

 ......................

 ..........................

 BU SIRALAMAYA GÖRE METNİN OLAY ÖRGÜSÜNÜ (11. VE 12.

MADDEYİ) TAMAMLAYINIZ.


