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Tiyatronun	  kaynağı	  
 
 Tiyatronun kökleri ilkel toplulukların dinsel törenlerine ve ritüellerine kadar uzanır. 
İnsanlık tarihi boyunca tanrıların doğum, ölüm ve yeniden dirilişlerini konu alan ve hayvan 
postuna bürünmüş din adamları tarafından söylenen tanrı adına düzenlenmiş şarkılara ve 
danslara rastlanmaktadır. Bugün bile ilkel toplumlarda benzeri törenler yer almaktadır. 
 Dinsel törenlerin tiyatroya geçmesi için üç evreye ihtiyaç vardır. 
 

1- Korodan bağımsız olarak konuşan ve ezgi söyleyen bir oyuncuya ihtiyaç var. 
2- Bir çatışma unsuru gereklidir. 
3- Fiilen değil ama duygusal olarak olaya katılan bir seyirci kitlesi gereklidir. 
 

Bu konu üzerine İ.Ö. 300 yılına kadar uzanan ve Mısır’da bulunan ölü gömme ve taç 
giyme törenlerine ilişkin metinler vardır. Ancak, bunların gerçek anlamda tiyatro olup 
olmadıkları tartışılagelmiştir. Bu törenler yüksek rütbeli din adamları tarafından yönetilirdi. 
Bu törenlere ilişkin metinlerde de bir krala nasıl taç giydirileceğine dair talimatlar yer alırdı. 
Ancak dikkat edilmesi gereken, bu törenlerde yansıtılan olayın gerçek yaşamla birebir bir 
ilişki içinde olmasıdır. 

Aristotales’e göre, tiyatro bir eylemin taklididir, bizzat kendisi değildir. Tanrı Osiris’in 
ölümü, gömülüşü ve yeniden dirilişini konu alan Abidos Acı Çekme Oyunu (Abydos Passion 



Play) bile dinsel bir törenin uygulanış biçimini tanımlayan bir metindir. Böylece Batı 
uygarlığı tarihinde ilk büyük tiyatro çağı olarak adlandırılan ve İ.Ö. 5. y.y.’a rastlayan 
dönemde Yunan tiyatrosunun çok parlak bir çağıyla karşılaşıyoruz. Ve ilk kez Yunan 
tiyatrosunda oyunların rahipler tarafından değil, oyuncular tarafından oynandığını, dinsel 
atmosferini korumalarına karşılık mabetlerde değil, bu iş için inşa edilmiş özel mekanlarda 
sergilenmiştir. 

Modern tiyatronun kaynağını şarap tanrısı Diyonizos adına söylenen dithirambos (iki 
hayatlı) ezgisinden kaynaklandığı kabul edilir. Bu ezgi, Attika’da bulunan 10 kabileden 5’er 
kişinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan 50 kişilik bir koro tarafından Diyonizos’a ait sunak 
taşının çevresinde söylenmektedir. Bu yalın tapınma eyleminden büyük çaplı Yunan 
tiyatrosuna geçiş için gerekli evrim sürecinin ana noktalarını tam olarak belirlemek olanak 
dışıdır. Ancak ilk tragedyalarda 50 kişilik koro ve orkestra alanının ortasındaki sunak taşı 
yeniden karşımıza çıkar. Yine bu ilk oyunlarda dithirambos ezgilerinin şiirsel üslubunun ve 
içeriğinin korunduğu ileri sürülmektedir. Hepsinden önemlisi başlangıçta yalnızca 
Diyonizos’un yaşamını ve ona tapınmayı konu alan dithirambosun ilgi alanı genişlemiş. 
Yunanlıların mitolojide yer alan atalarının, yarı tanrıların yaşamını konu alan öyküler de 
bunun içine girmiş, bu kahramanlar ve ilişki kurdukları insanlar da oyunlara yansımıştır. 
Böylece bu kahramanların yaptıkları iyi ya da kötü işler, savaşlar, aileler arasındaki 
düşmanlıklar, evlilikler, yasak ilişkiler ve genellikle ana babaların günahlarının acısını çeken 
çocukların yazgıları, dramatik gerilim kaynağı olmuştur. İnsanla tanrı, iyiyle kötü, ana baba 
ile evlat, görevle tutku arasındaki esas çatışma unsuru da, yukarda sayılan ilişkilerden ortaya 
çıkmıştır. Çatışma ya anlaşma ve uzlaşmayla sonuçlanacak ya da anlaşmazlıklara ve 
karışıklıklara yol açacaktır.  

Yunan tragedyasının konusu mitoloji, dithirambos ise kaynağıdır. Bu nedenle seyirci 
oyunların ele alındığı konuları çok iyi biliyordu. Bu konuların çoğu Homeros destanlarından 
beri anlatılageliyor ve Yunan halkının dinsel ve kültürel varlığının bir parçasını 
oluşturuyordu. Bu yüzden öykünün (konunun) yeniliği ya da tazeliği değil, bu bilinen 
öykünün yazar tarafından ele alınış biçimi, oyunculuk yeteneği, koro ezgileri ve dans 
seyircinin ilgisini ayakta tutuyordu. 

Yunan tiyatrosu yalnızca tragedyayla sınırlı değildir. Komedya türü de yetkin ve 
yaygın bir tür olarak bu dönem içinde yerini almıştır. Bu tür, hasat mevsimlerinde düzenlenen 
törenlerle serpilip gelişmeye başlamıştır. Diyonizos’a eşlik eden yarı insan yarı keçi 
kılığındaki satirlerin oyunbazlıklarıyla canlandırılmıştır. Bir başka anlatımla köy 
şenliklerindeki kaba eğlencelerden kaynaklanarak gelişmiştir. Tekrar tragedyaya dönersek 
dithirambosun tiyatral bir nitelik kazanmasından sonra da bir süre bu şekilde sürdüğü 
düşünülmektedir. Bu tapınma biçiminin tiyatroya dönüşmesi için yeni bir unsur gerekiyordu. 
Bu unsur oyuncudur. Tiyatronun ortaya çıkışı ilk aktörün ortaya çıkışıyla olmuştur. Biz 
elimizdeki bilgilere dayanarak tiyatroda ilk oyuncunun bir Diyonizos topluluğu yöneticisi 
olan Thespis olduğuna inanıyoruz. Thespis, Yunan adası İkerya’da doğmuş. Thespis’in 
doğum yeri olan İkerya’dan bir arabayla yola çıktığı ve bu arabayı da aynı zamanda sahne 
olarak kullandığı, araç gerecini yüklediği ifade ediliyor. Hem suda gidiyor hem de karada. 
Koro elemanlarıyla köy köy dolaşarak Diyonizos şenliklerine katılıyordu. Bu şekilde Atina’ya 
ulaşmış ve orada Kent Diyonizyası adı altında ilk kez düzenlenen şenliğe katılmış ve oyuncu 
olarak bir ödül almıştır (İ.Ö. 534). 

İ.Ö. 7. ve 8. y.y.’larda Atina’da bir düzen değişikliği ortaya çıkıyor. Gittikçe büyüyen 
ve güçlenen tüccar sınıfıyla o zamana kadar Atina’yı yönetmekte olan soylular arasında kıran 
kırana bir rekabet, çatışma baş göstermiştir. Tüccar sınıfından gelenler zenginlikleriyle Atina 
devletinin başına tiran olarak geçmeyi başarırlar. Bu söz konusu tüccar tiranlar soyluların 
topraklarını köylülere dağıtarak köylü sınıfı taraflarına çekmeye çalışırlar. Fakat bu, köylüleri 
bütünüyle yanarlına çekmeye yetmez. Çünkü soyluların ellerinde, Zeus ve Apollon törenlerini 



denetleyerek sahip oldukları dinsel bir güç bulunuyordu. Tüccar tiranlar soyluların 
dayandıkları asal gücü ortadan kaldırmak üzere çok akıllı bir taktik uyguladılar. Onların Zeus 
ve Apollon’dan gelen dinsel güçlerine saldırmak yerine, halka daha yakın bir inanç kaynağını 
harekete geçirdiler. Bu inanç kaynağı Diyonizos’a dayanıyordu. Böylece köylü sınıfın 
kendisine çok yakın bulduğu ve sevdiği bolluk, bereket ve şaraptan, Diyonizos adına törenler 
uygulanmaya başlandı. Bu törenler halk tarafından çabuk sahiplenildi. Bu törenleri 
destekleyen tiranın adı Peisistratos. İ.Ö. 534 yılında Peisistratos tarafından düzenlenen bu 
şenlikte, Thespis’in getirdiği önemli bir yenilik söz konusudur. Bu yenilik, o zaman kadar 
koro tarafından söylenen ezgilere bir de aktörün eklenmiş olmasıdır. (Koroya cevap veren 
kişi) Böylece Thespis korodan ayrılmış, kişiliğine girdiği tanrı ya da kahramanıyla koroya 
yanıt vermeye başlamıştır. Aslında Thespis’in attığı bu adım göründüğünden daha fazla anlam 
taşıyan bir devrimdir. Çünkü Thespis, ilk defa dinsel bir kimlik taşımadan tanrı kişiliğine 
bürünüp onu canlandırmaya cesaret etmiştir. Bu, o zaman kadar ellerinde tuttukları güçle 
kısmen canlılaşan rahiplere ve krallara özgü bir davranıştı. Artık oyunculuk sanatı ve yeni 
ihtiyaçlara uygun tiyatro yapılarının bağımsız olarak gelişmesi için yeni kapılar açılmış 
bulunuyordu. İlk tiyatro yapıları tapınakların yakınında kuruldu. Bu binalarda sergilenen 
oyunların yorumu artık meslekleri oyunculuk olan kişilere bırakılmıştır. Seyirci kitlesi de 
değişmiştir. Seyirci her ne kadar oyunun dinsel anlamının bilincinde olmayı sürdürse de, artık 
yeni tip bir seyircidir. Giderek temsilleri bir sanat yapıtı ve eğlence olarak değerlendirmeye 
başlamıştır. Kısaca bir cemaat ya da topluluk olma özelliğini bir kenara bırakıyor ve seyirci 
niteliğini kazanıyordu. Yunanistan’da tiyatroyla ilgili olarak düzenlenen belli başlı üç festival 
var.  
1- Kır Diyonizyası: Bu şenliğin tiyatro bakımından bize kazandırdığı iki sözcük var; korobaşı 
ve tragedya. Korobaşının aynı zamanda köy topluluğunun da başı olduğu varsayılmaktadır. 
Tragedya sözcüğü iki sözcükten oluşuyor. Tragos (keçi), Oide (şarkı, ezgi). Keçi şarkısı 
anlamına geliyor. Festivalin ilk gününde keçi kurban ediliyor, festivalin son gününde armağan 
olarak veriyordu. Kış ortasında düzenlenen festivalde adından da anlaşılacağı gibi bolluk, 
bereket tanrısı Diyonizos’a büyük önem veriliyordu. 
2- Ocak Festivali (Leneia): Bu şenlikte daha ziyade eğlenceye ağırlık veriliyordu. Komedya 
sözcüğü bu şenlikte karşımıza çıkmaktadır. Comos: Cümbüş ya da maskeli eğlence. 
3- Kent Diyonizyası: İ.Ö. 534’de başlayan, günümüzde de okuma imkanı bulduğumuz 
eserlerin oluştuğu festival. Nisan ayında Atina’da kutlanıyor. Büyük Diyonizya diye de 
anılıyor. 
 
 Büyük Diyonizya’ya diğer kentlerden temsilciler katılırdı. Bu festivalin hazırlıkları on 
hafta öncesinden başlıyordu. Yarışacak ozanlar oyunlarını daha önce görevlilere teslim 
ediyorlardı. Bu görevliler her ozanın yarışmaya katılacak üç oyununu önceden seçiyorlardı. 
Üç türde yarışılıyordu; tragedya, komedya, satir. Sonra her ozana kura ile bir başoyuncu, bir 
de Choregus tahsis edilirdi. Varlıklı bir kişi olan Choregus, kendi resmi işi dışında oyunun 
sahnelenmesi ile ilgili bazı masrafları karşılardı. Yalnız oyuncuların maaşlarını devlet öderdi. 
Oyunların müzik ve dans düzenlemesini yazar yapardı. Yazarlar bir süre koronun eğitimini de 
üstlenmişlerdir. Sonra bu işin uzmanları ortaya çıkınca ozanlar bu işi bırakmıştır. Hatta 
oyunculuk sanatı gelişip, oyuncu sayısı artıncaya kadar ozanlar kendi oyunlarının başrollerini 
de üstlenmişlerdir. Festivalin ilk gününde parlak bir geçit törenine yer veriliyordu. Bu bilgileri 
Parthenon tapınağındaki duvar kabartmalarından elde ediyoruz. Bu geçide oyuncular 
kostümleriyle katılıyorlardı. Bundan sonraki üç gün boyunca tragedya temsilleri sunuluyordu. 
Dördüncü gün de komedya temsilleri sunuluyordu. Daha sonra komedyalar gün ağarırken 
başlayan tragedyaların bitiminde akşamüstü başladı. Her tragedya ozanı festivale bir 



üçlemeyle (trilogy) ve ayrıca bir satir* oyunla katılmak zorundaydı. Bu üçleme bazen bir tema 
etrafında birleşecek bir biçimde yazılıyordu. Bazen de birbirini izleyen üç olayı ele alıyordu. 
Komedya konusuna gelince, bunlar festivale bir komedya ile katılırlardı. Festival sonunda en 
iyi komedya, en iyi tragedya ve en iyi yapım ödülleri verilirdi. En iyi yapım ödülü tabii ki 
kesesi dolu, eli bol Choregus’un önemini ortaya çıkarır ve ona onur kazandırırdı. 

Antik	  Yunan	  tragedyası	  

AİSKHYLOS	  (İ.Ö.	  525-‐456)	  
Vatandaş sınıfına mensuptur. Aynı zamanda askerdir. Maraton ve Seramis Savaşları’na 
katılmıştır. 80-90 civarında oyun yazdığı sanılıyor. Günümüze tam olarak 7 tragedyası 
kalmıştır. Bazı oyunları bölük pörçük bulunmuştur. Oresteia günümüze kalan tek üçlemesidir. 
Oyunlarında Yunan Tiyatrosu’nun değişim çizgisi rahatlıkla görülür. İlk tragedyalarında koro 
dithirambosta olduğu gibi 50 kişiden oluşmaktadır. Bu oyunlarda tek oyuncu kullanılmıştır. 
Daha sonra koroyu 12 kişiye indiriyor ve ikinci oyuncuyu sahneye çıkarıyor. Daha sonraki 
evrede Sophokles’in ortaya çıkardığı 3. oyuncuyu da kullanıyor. Bütün tragedyaları güçlü, 
heybetli bir üslup ve zengin bir nazımla yazılmıştır. Kent Diyonizyalarında ozanların yeni 
oyunları sergilenmiştir. Fakat Aiskhylos’un oyunları ölümünden sonra da sergilenmiştir. 
Özellikle Oresteia’nın Agememnon’un karısı Klytemnestra tarafından öldürülüşünü konu 
alan birinci bölümü günümüzde bile sık sık oynanmaktadır. 
Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Thebai Önünde 7 Komutan, Zincire Vurulmuş Prometheus, 
Oresteia, Agememnon, Adak Taşıyanlar, Eumenidler (Hayırlı Tanrıçalar). 
 

SOPHOKLES	  (İ.Ö.	  497-‐406)	  
Sophokles’in yaşadığı dönem Perikles yönetiminin en parlak dönemine rastlamaktadır. Bu 
açıdan bu dönem tragedya ozanlığının en parlak dönemidir. 90 kadar oyun yazmış, 7’si 
günümüze kalmıştır. 18 kadar ödül aldığı söylenir. Bunların tümü de birincilik ve ikincilik 
ödülüdür. 
 Eserleri iyi dengelenmiş bir yapıya ve berraklığa sahiptir. Çağdaşları tarafından da 
başarılı bir ozan olarak saygı görmüştür. Seçtiği temalar kozmik (evrene ilişkin) nitelik 
taşırlar. Fakat buna rağmen insana çok yakındır. Tanrı insan ilişkisinin yanında, hatta bundan 
daha da çok insanlar arasındaki ilişkinin karmaşıklığı üzerinde durmuştur. Tragedyalarının 
dokusu karmaşıktır. Kişileştirme (karakterizasyon) Antigone ve Elektra’da olduğu gibi 
derinlikli ve ustalıklıdır. Şiiri ise Aiskhylos’a göre daha yumuşak, daha uyumludur. Yunan 
tragedyası Sophokles’in eselerinde kaynağındaki sadelikten uzaklaşmıştır. Koroyu 12 kişiden 
15 kişiye çıkarır. Ancak onun korosu yine Aiskhylos’la kıyasladığımız zaman aksiyona daha 
az katılan ve geri planda kalan bir korodur. Sophokles Yunan tragedya ozanları içinde gerçeği 
değil ideali yani olması gerekeni yansıtan bir yazar olarak karşımıza çıkar. Tragedyada 
üçüncü oyuncuyu getirenin Sophokles olduğu ileri sürülür. Sahne tekniğinde de bir takım 
yenilikler yapmıştır. Örneğin boyalı panoları getirmiştir. 
Eserleri: Oidipus Kolonos’ta, Elektra, Trakhisli Kadınlar, Antigone, Kral Oidipus, Aias. 
 
 Kişileri Aiskhylos’ta olduğu kadar bir üst gücün buyruğunda değillerdir. Kişileri adeta 
kendi sonralarını kendileri hazırlamaktadırlar. Karakterlerinde izlenen davranışlar, o 
karakterlerin kendi karmaşık kişiliklerinden ileri geldiği kadar, çevre etkisiyle de 
biçimlenmiştir. (karakterler daha önce salt iyi ve salt kötü olarak nitelendiriliyordu) Oyun 
                                                
* Satir: Fazla bilgi olmamasına rağmen, bunların başlıca tragedya temalarını cinselliğe vuran bir gülünçlükle ele 
aldıklarını düşünmekteyiz. Satir oyunların tabii ki eski Diyonizos törenleriyle bağlantısı göz ardı edilmemelidir. 



kişilerini birer karakter yapısı içinde ele alan ilk oyun yazarıdır. Oyun kişilerinin konuşmaları 
kendi karakter özellilerine uygun olarak düzenlenmiştir. Karakterlerini olması gerektiği gibi 
çizmesi yani idealize etmesi onları gerçekçi boyutta ele almadığını gösterir. Ama bu durum 
karakterlerinin inandırıcı olmadığı gibi bir sonuç çıkarmaz. Tam tersine karakterlerini 
inandırıcı bir biçimde çizmiştir. Çünkü insanı çok iyi tanımaktadır. 
 

EURİPİDES	  (İ.Ö.	  484-‐406)	  
Sophokles’in getirdiği yeniliklerin onun genç çağdaşı Euripides tarafından da benimsenip 
sürdürüldüğü görülüyor. İyi bir aileden geldiği söylenir. Kalabalık çevreden kaçıp, yalnızlığı 
benimsemiş bir yazardır. Hem Aiskhylos’tan hem de Sophokles’ten daha bireycidir. 92 
oyunundan günümüze 18 kadar oyunu kalmıştır. Bunların arasındaki Kiklops günümüze kalan 
tek satir örneğidir. Kuşkucudur, modern görüşlüdür, sözünü sakınmaz bir kişilik yapısındadır. 
Bu yüzden yaşadığı dönemde diğer iki tragedya yazarına göre daha az popüler olmuştur. 
Yurdundan sürülmüş Makedon sarayında bir süre yaşamış ve orada ölmüştür. O dönemde 5 
tane ödül kazanmıştır. Günümüze kadar gelebilen oyunları daha sonraki kuşaklar tarafından 
benimsenmiştir. Günümüzde de oynanmaktadır. Oyunları artık saf tragedya sayılmazlar. 
Traji-komedya hatta melodram özelliği gösterirler. Oyunlarından bazıları aklın ve mantığın 
olağandışı durumları üzerinedir. Kadın psikolojisine ve kadın sorunlarına ilgi duymuştur. 
Getirdiği yenilikler arasında prologun modern anlamda oyunun açılışında durumu özetleyecek 
biçimde kullanılması da bulunmaktadır. Euripides’te koronun önemi giderek azalmış, aksiyon 
daha da hız kazanmıştır. Medea ve Hippolitos’ta bireyin duygularına eğilmiştir. Bu nedenle 
koroyu bir engel olarak görmüş olabilir. 
Eserleri: Alkestis, Medea, Herakles’in Çocukları, Hippolitos, Hekuba, Andromak, Herakles’in 
Deliliği, Yalvaran Kızlar (Aiskhylos’un da aynı adlı bir oyunu var), İon (Euripides’in bu 
oyununda tanrı Apollon yalan söyleyen ve başkalarını aldatan bir kişilik olarak alınmıştır), 
Troyalı Kadınlar, İphigenia Tauris’te, İphigenia Auhis’te, Helena, Orestes, Bakhalar. 
 Euripides’e göre kadın insan soyunun en trajik olan varlığıydı. Bu yüzden de 
kahramanlarını acı çeken ve çektiren kadınlar arasından seçiyordu. Euripides (yine Sofistlerin 
etkisiyle) soylu doğuma inanmayan bir yazardır aynı zamanda. O, Atina devletinin kusurlu 
demokrasi anlayışına ve sınıflı toplum düzenine de başkaldırmıştır. Çok tanrılı düzeni de 
kabul etmemiştir. Aiskhylos’u tanrılara olan tutkunluğundan dolayı alaya almıştır, 
küçümsemiştir. Akılcıdır, mantık yoluyla tartışmaya girer. Bu tartışmalarını doğrudan 
doğruya seyirciye iletir. 
 

Antik	  Yunan	  Komedyası	  	  
 
 Eski Komedya, İ.Ö. 427’de Aristophanes’in ilk oyununun oynanışından önceki 
tarihlerde ortaya çıkmıştır. Aristophanes’in ilk oyunu Bilgeler Şöleni adını taşıyordu. Bu 
oyunuyla Aristophanes eğitim sistemini taşlıyordu. Eski Komedya İ.Ö. 486’da Diyonizos 
adına düzenlenen şenliklerde filizlenmiştir ve asıl kaynağı fallik ezgilerdir. Ancak devletin 
resmen tanıması İ.Ö. 427 tarihidir. Birçok yerde bağbozumu şenlikleri sırasında kaba 
güldürüler oynanıyordu. Köylüler yiyip içiyorlar, gürültülü kalabalıklar halinde kırlarda 
dolaşıyorlar, şarkılar söylüyorlardı. Bu arada erkekler de kızları sıkıştırıp bu şenlik havasının 
gereğini yerine getirebilmek için fırsat kollarlardı. Ayrıca sepetler içinde Diyonizos’a 
adanacak kurbanlar taşınıyordu. Bu arada üremeyi ve bolluk bereketi simgeleyen koca bir 
phallus heykeli de geçit töreninin başında yerini alırdı. Nasıl tragedya Diyonizos için söylenen 
dithirambos ezgisinden çıkıyorsa, komedya da yine Diyonizos için söylenen eğlenceli kutlama 



törenlerinden çıkmıştır. Bazı tarihçiler komedyanın Dorlar tarafından bulunduğunu ileri 
sürerler. İ.Ö. 6. y.y.’da Megara’da tuluata dayalı bir güldürü türü vardı. Aristotales de 
Sicilya’da bir Dor kolonisi olan Siraküza’da yaşamış bulunan Epikharmos’un bu konuda 
önemli adımlar attığını onaylar. Epikharmos aynı zamanda Aiskhylos’un da çağdaşıdır. 
Böylece iki kişi arasındaki konuşmalara dayanan mimus güldürü türünün Sicilya’da ortaya 
çıktığı biliniyor. Komedyanın ilk tohumları atıldığında Megara demokrasi ile yönetiliyordu. 
Eski Komedya Atina demokrasisinde ortaya çıkmıştı. Eski Komedyanın en belirgin özelliği 
taşlamaya dayalı olmasıydı. Ozan her konuyu ve herkesi alaya almak özgürlüğüne sahiptir. 
Bunun için Eski Komedya türü Atina demokrasisinin en parlak dönemlerinde olgunlaşmış, 
demokrasinin ortadan kalkmasıyla o da bir değişim göstererek yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. 
 

ARİSTOPHANES	  (İ.Ö.	  448-‐380)	  
Bu dönemin günümüze bazı eserleri kalabilmiş tek yazarıdır. 40 kadar oyun yazdığı tahmin 
ediliyor. Günümüze 11’i kalmıştır. Diğer komedya yazarlarının eserleri elimize parçalar 
halinde geçmiştir. Onun komedyaları gündelik olayları ele alır. Bu olaylar onun yaşadığı 
dönemin siyasal ve toplumsal yaşamıyla ve görenekleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu 
yüzden onun oyunlarını bir başka dile çevirmek çok zordur. Ancak onun dehasının ortaya 
çıkardığı gelenek o kadar güçlüdür ki, bütün ülkelerde onun adı cinselliğe yönelik gelenekçi 
ve taşlayıcı komedyanın simgesi olarak anılmaktadır. Oyunlarının çoğu isimlerini koronun 
büründüğü kimlikten (kişilikten) almaktadır. Atlılar, Eşekarıları, Kuşlar, Bulutlar, 
Kurbağalar. Yazarın yergisi koroyla ortaya çıkar. Her oyunun zaten kendi başına gülünç olan 
ana teması gevşek olarak dokunmuş bir dizi olayla desteklenmekte ve bu durum hem yazarın, 
hem de oyuncuların yaratıcılığına olanak sağlamaktadır. Aristophanes’in komedyalarında 
ağırlıklı olarak yer tutan sövgüden, toplumsal taşlamadan, yergiden, soytarılık unsurlarından 
ve açık saçıklıktan çağdaşı hiçbir yazar kendini kurtaramamıştır. Onun eserleri çevrildiği 
zaman nükte, yabansılık ve yırtıcılık konusunda kayba uğramaktadır. Günümüz seyircisi o 
dönemin ve oyunların arka fonunu çok az bildiğinden, yazarın kendine özgü dolaylı 
anlatımını tam olarak değerlendirmekten yoksun kalmaktadır. Bu oyunların günümüzde 
sahnelenmeleri sırasında belki de izlenecek tek yol, oyunların çağdaş yanlarını öne çıkararak 
evrensel olanı vurgulamak, hatta oyunlarda geçen kimi olayları mantıklı ve akıllıca bir yol 
izleyerek modernize etmek olabilir. Zaten Aristophanes’in çoğu komedyaları günümüzde bu 
şekilde sergilenir. Karalos Koun (Yunan tiyatro adamı) Yunanistan’da sahnelediği (Yunan 
Sanat Tiyatrosu) Aristophanes oyunlarında bu yolu izlemiştir. 
 Aristophanes geleneklere bağlı, tepkici bir yazardır. Düşünceleri tutucudur. Edebiyat 
ve sanat alanında ortaya çıkan yeniliklerden hiç hoşlanmaz. Ona göre en iyi tragedya yazarı 
Aiskhylos’tu. Her yönüyle yeni sayılan Euripides’i hiç tutmaz, onunla alay ederdi. Onun 
tutumu Sofistlere ve Socrates’e karşı da aynı şekildeydi.  

Aşağı yukarı İ.Ö. 393 yılında Aristophanes’in, Parlamentoda Kadınlar adlı oyunu 
oynanır. Bu oyunuyla yazarın diğer oyunlarından farklı bir çizgiye geldiği görülüyor. Atina 
demokrasisi gerilemeye başladığı için siyasal taşlama giderek zorlaşır. Bu oyunda yalnızca 
kadın haklarını alaya alabilir. Son oyunu Plutos’tur. Eleştiri özgürlüğü yokolduğundan 
yazarın bu oyunda ancak kinaye sanatından yararlandığı görülür. Plutos’ta Parabasis, yani 
koronun doğrudan doğruya seyirciyle konuşup yazarın düşüncelerini dile getirdiği, 
sorumluları suçladığı bölüm yoktur. Bu durumu artık Eski Komedyanın yaşamını yitirdiğini 
ve yerini Ara Komedyaya, Garto Komedyaya bıraktığının bir işareti olarak değerlendiriyoruz. 
Yunan komedyasının, Eski Komedyasıyla orta komedyası arasında geçiş olarak kesin bir çizgi 
yoktur. Aristophanes her iki evrede de vardır. Bazı yapıtları, yapıları ve özellikleri yönünden 
orta komedyaya dahil edilir. Orta komedyada kişisel ve siyasal taşlama hemen hemen yok 
gibidir. Parabasis bölümü de yoktur. Koro da önemini yitirmiştir. Devlet de artık koroyu 



besleyebilecek zenginlikte değildir. Kişisel ve siyasal taşlama ortadan kalktığı için töre 
komedyasına doğru bir gidiş başlamıştır. Orta ya da ara komedyanın 40 kadar yazarı vardır. 
Bunların başında Aristophanes ve Alexis gelmektedir. Aristophanes, kaba çizgili aşk 
konusunu komedyaya getirmiş olmakla tanınır. 
 
 

YENİ	  KOMEDYA	  
 
 Tek dikkat çeken ozanı Menandros, İ.Ö. 342-292 yılları arasında yaşamıştır. 
Günümüze 5 komedyası kalmış. Oyunları eksik olarak elimize geçse de, bunlar Eski 
Komedyayla bir kıyaslama yapmamıza ve yeni komedyanın niteliği hakkında bilgi sahibi 
olmamıza yardımcı olurlar. Eski Komedyadan dikkat çekici bir biçimde ayrılan Yeni 
Komedyada politik açıdan saldırganlık ve inciticilik söz konusu değildir. Bu tür, o çağın kent 
yaşamındaki gülünç durumları pek derine inmeden ele almaktadır. Ve hoşa giden bir mizahi 
havası da bulunmaktadır. Eski Komedyanın cinselliğe dönük yönünü korumasına karşılık, 
hiciv hemen hemen bütünüyle ortadan kalkmıştır. Aile sorunları, kaybolan çocuklar, 
engellenen evlilikler, tüketilen servetler belli başlı konularını oluşturur. Bu tür içinde akıllı ve 
düzen kurucu köle tipi önemli bir rol oynar. Bu türde korolar yoktur. Teni Komedya, Büyük 
İskender zamanında, yaklaşık İ.Ö. 330 tarihinde ortaya çıkmıştır. Makedonyalıların 
Yunanistan üzerindeki egemenliği boyunca sürmüştür. Bu komedya türüyle birlikte Eski 
Komedyada görülen grotesk* üsluptaki giysiler de ortadan kalkmıştır.  
 Yeni Komedyada, Eski Komedyanın karikatür tipleri ve mitolojik kahramanları 
yoktur. Bunları yerini normal kent insanları almıştır. Bu bakımdan gündelik giysiler 
kullanılıyordu. Yeni Komedyada karikatürize maskeler çok ender olarak kullanılmıştır. Ancak 
bunların görünüşleri gerçekçidir.  
Eserleri: Adamcıl, Kahraman, Samoslu Kız, Kırkık Saçlı Kız, Yargı 
 
 

Antik	  Yunan’da	  Giysi,	  Oyuncu,	  Tiyatro	  Yapıları	  	  
 
 Antik Yunan vazolarının üzerindeki desenlerden anlıyoruz tragedya oyuncularının 
giydiklerini. Kothurn (kothurnos) denilen yüksek tabanlı botlar giyerlerdi. Giysilerinin içleri 
onları iri yapılı gösterecek biçimde doldurulmuştur. Kabarık bir peruk (onkos) 
kullanmışlardır. En önemli parçası maskedir. Tiyatroda ilk kez Thespis tarafından kullanıldığı 
varsayılır. Kothurnun tabanı ağaç kabuğuyla ya da mantardan yapılırdı. Keten türü bitkisel 
liflerin de kullanıldığı olurdu. İşlevlerine gelince, oyuncunun bir başka kimliğe girmesi 
sağlanıyordu. 3 oyuncu olduğu için birçok rolün canlandırılması sağlanıyordu. Kadın rolleri 
erkekler tarafından canlandırıldığı için buna da olanak sağlıyordu. Oyuncunun o iri cüsseli 
görüntüsünü tamamlayan bir işlev üstleniyordu. Değişik duyguların yansıtılmasına yarıyordu. 
Simetrik bir maske insan yüzünün yarısının bir duyguyu, diğer yarısı başka bir duyguyu ifade 
ediyordu. O maskelerle seyirciye yan olarak bakılıyordu. Oyuncunun sesinin daha anlaşılır 
biçimde duyulmasına yardım ediyor, bir megafon olarak kullanılıyordu. 30’dan çok değişik 
tipi vardır bu maskelerin. Canlandırılan kişinin yaşını, toplumsal durumunu, cinsiyetini, o 
anda baskın olan ruhsal ve duygusal durumunu (korku-öfke-nefret-ümitsizlik vb.) gösterirdi. 
Giysinin özellikleri nedeniyle hareketi sınırlanan, ayrıntılı ve hareketli jest kullanma 
                                                
* Grotesk: Birçok aykırı unsurun bir arada olması. Grotesk ürkütücüyü taşır. Kostümde gülünç, aynı zamanda 
abartılıyı ifade eder. 



olanağından yoksun olan oyuncu, maske kullandığı için mimikten de yararlanamıyordu. Bu 
yüzden anlamlı, canlı ve nüanslı bir ses tonunu diğer engelleri ortadan kaldırırcasına öne 
çıkarıyordu. Euripides döneminde her ne kadar yenilikler ortaya çıkmışsa da, tragedya 
oyuncusu özel olarak bestelenmiş ve günümüze kadar gelme şansı bulamamış bir musiki 
eşliğinde ahenkli bir biçimde konuşan ve şarkı söyleyen, canlandırdığı kişilikle özdeşleşen, 
durağan tanrısal bir yaratık olarak mesleğini sürdürmüştür. 
 Aristophanes, Euripides’i oyunculara giydirdiği giysiler açısından eleştiriyor, paçavra 
giydirdiğini söylüyordu. 
 Koro daha çok harekete ihtiyaç duyduğu için, halkın giydiklerini giyiyor, aynı 
zamanda halkı temsil ediyordu. Maskeleri de vardır fakat daha hafif ve harekete izin veren 
maskelerdir. Komedya oyuncusunun adeta akrobatik denebilecek bir tarzı vardı, dolayısıyla 
kostümeeri ve donanımları da ona göreydi. Genellikle yumuşak bir eskarpin (socci) giyiyordu. 
Ten rengi, dar bir pantolonu vardı. İçi doldurularak grotesk bir görünümde şişirilmiş bir 
tünyka (tunik) giyiyordu. Aristophanes dönemi komedyasında kırmızı deriden hatırı sayılır bir 
büyüklükte bir phallus takarlardı. Maskeler gülünç etki yaratmak amacıyla abartılı bir üslup 
taşırlardı. Satir oyunlarında Diyonizos keçileri yarı insan yarı keçi kılığında çıkarlardı. Bunun 
için keçi postuna bürünürler, bu postlara kuyruk ve phallus takarlardı. 
 
 

TİYATRO	  BİNALARI	  
 
 Yunan tiyatro yapılarının çok az bir bölümü günümüze gelmiştir. Günümüze kalanlar 
daha çok Helenistik yapılardır. Özellikle Anadolu’da Klasik Dönem’den günümüze gelen 
tiyatrolar henüz mevcut değildir. Bazı mimarı eserlerden ipuçları yakalayıp, o dönemim 
tiyatro mimarisi hakkında bilgi edinebiliyoruz. Klasik Yunan tiyatro binalarında, yapının can 
damarı orkestra denilen bölümdür. Bu, ortasında sunak taşı bulunan, düz, dairesel bir alandır. 
Yunanistan’da Epidaurus Tiyatrosu günümüze kalmış önemli bir eserdir. Günümüzde de 
şenlikler yapılıyor bu tiyatroda. Eğimli bir arazide, tepe ya da dağ yamacının eğimi üzerinde 
at nalı şeklinde yerleştirilmiş seyir yeri (theatron) bu orkestrayı çevreler. Seyircinin oturduğu 
yamaç, başlangıçta çıplak bir arazidir. Bu yamaç sonradan düzeltilerek ve basamaklar haline 
getirilerek kullanılmış, sonra tahta, daha sonra da mermerden oturma yerleri yapılmıştır. İlk 
basamağın orta bölümü daha ince süslemelerle düzenlenmiş ve buralar Diyonizos rahiplerine, 
yüksek dereceli görevlilere ve devlet komutanlarına ayrılmıştır. Tiyatroya giriş başlangıçta 
ücretsizken daha sonra küçük bir ücret alınmış. Ancak Kent Diyonizyası’na katılmak zorunlu 
olduğundan, yoksullara bu şenliğe katılmaları için yardım yapılır. Orkestranın seyir yeri 
bulunan cephesinin aksi tarafında sahne binası yer alırdı. Bu sahne binası adeta eski 
tapınakların ön cephesinin anımsatırdı. Sahne yapısı, oyuncular arkasında bir fon ve seslerin 
dağılmasını önleyen bir perde görevi yapıyordu. Aynı zamanda soyunma odalarının, sahne 
makinalarının ve çeşitli araç gerecin de saklanmasına yarıyordu. Sahneye bu fon üzerinden üç 
kapı açılıyordu. Bu kapılardan ortada olanı (diğerlerine göre daha büyük olan) çift kanatlı idi. 
Oyuncular bu kapıdan giriş çıkış yapıyorlardı. Koro ise seyir yeri ile sahne yapısı arasında 
kalan parados dediğimiz geçidi kullanarak orkestraya yöneliyordu. Seyirci de seyir yerine 
ulaşmak için paradosu kullanabiliyordu. Bazen tepeleri aşarak seyir yerinin en üst basamağına 
ulaşılıyordu. 
 
 

SAHNE	  ARAÇLARI	  
 



 Bunların en önemlisi deus ex machine (tanrının makinası, makinadan tanrı), gökten 
tanrıların yeryüzüne inmesini sağlayan bir çeşit vinçtir. Oyunlarda ortaya çıkan karışıklığı 
çözmek için tanrılar gökten yere inerler. Bu da, bu alet sayesinde olurdu. (Media’nn kaçışı 
böyle bir aletle olur) Günümüzdeki kullanımı ise beceriksiz bir son uygulamaktır yalnızca. 
Ekkyklema, önceden hazırlanmış tabloların sahneye getirilmesine yarıyor. Dört tekerlekli bir 
platform denilebilir. Çağdaş anlamda dekor yoktur. Ancak arka sahne duvarı (skene frons), 
genellikle dekor işlevi görüyor ve giderek de incelikli bir mimari nitelik kazanır. Skene frons 
tragedyada bir tapınağın ya da sarayın değişik girişleri, komedya çeşitli evlerin kapısını 
anlatırdı. Periaktoi (çoğuldur, tekil hali periaktos) sahnenin he iki tarafında yer alır. Üçgen 
prizma biçimindedir. Üzerine çizilen resimler seyirciye nerede olduğunu hatırlatır. Boyalı 
panonun gelişmiş şeklidir. Pano ilk kez Sophokles zamanında ortaya çıkmıştır. Periaktoi 
simgesel olarak mekanın değiştiğini gösterir. 
 

HELENİSTİK	  TİYATRO	  
 

İ.Ö. 4. y.y.’dan sonra Makedonya kralı Philippe ve oğlu İskender, Küçük Asya, Yunan 
Devletleri ve Kuzey Afrika’ya kadar egemenliklerini geliştirdiler. Sonuçta bütün bu sözü 
edilen bölgeler Helen etkisi altına girdi. Bu durum Yunan sanatının ve felsefesinin fethedilen 
ülkeler tarafından özümsenmesine yol açtı. Bu nedenle İskender’in tahta geçtiği varsayılan 
İ.Ö. 336 yılını izleyen döneme Helenistik Dönem deniliyor. Anadolu’da Bergama, Efes; 
Mor’da İskenderiye birer kültür merkezi durumuna gelir. Tiyatro, Helenleşen tüm yörelere 
kök salıyor. Klasik Tiyatro geleneği de giderek değişiyor. Tiyatro temsilleri artık yalnız 
Diyonizos adına düzenlenen şenliklerde değil, Büyük İskender’in zaferlerinin kutlanması gibi 
vesilelerle de verilmeye başlanmıştır.  Şenliklerin çoğalması profesyonel oyuncuların 
oluşturduğu bir örgütün çıkmasını sağlamıştır. 

İ.Ö. 3. y.y.’da ortaya çıkan bu örgütün adı Diyonizos Oyuncuları Derneği’dir. Bu 
derneğe tiyatro oyuncuları, müzisyenler, destan öyleyenler ve lirik ezgiler söyleyen ozanlar 
katılırdı. 

Bu sanatçıların güvenlikleri tüm site devletleri tarafından sağlanırdı. Özgürce 
dolaşabiliyorlardı ve saygın bir statü kazandıkları için bunlar site devletlerinin arasındaki 
anlaşmazlıkların, kavgaların çözümlenmesinde birer elçi olarak görevlendiriliyorlardı. Tiyatro 
binalarında da bir değişiklik yapılıyor. En önemlisi sahne üzerindedir. Sahne artık sütunlar 
üzerinde yükseliyor ve skene, orkestra yayını kesecek biçimde, orkestranın yarıçapına doğru 
yaklaşıyor. Oyuncu artık daha yükseltilmiş bir sahne üzerinde bulunuyor. Böylece seyirci 
tarafından daha rahat görülebilir hale geliyor.  

Yunan tiyatrosu İ.S. 5. y.y.’a kadar sürüyor. Ancak İ.Ö. 4. y.y.’dan itibaren o eski 
canlılığını kaybetmiştir. Çünkü İ.Ö. 2. y.y.’da Romalıların Doğu Akdeniz’de etkili olmaya 
başladıkları gözlenir. Yunan idealleri artık yerini Roma pratiğine bırakır. Geride kalan tiyatro 
yapıları Roma anlayışına göre yeniden biçimlendirilmektedir. Yunan’da birey ön plandadır. 
Oysa Roma’da devlet anlayışı doğrultusunda kitlenin öne çıktığı görülür. Tiyatro, bireyin 
değil devletin gücünü simgeleyen bir araç durumuna getirilmiştir. 

Romalı tarihçi Livius (İ.Ö. 59-17), Feslenium ezgilerinden söz etmemekle beraber 
Roma’da İ.Ö. 361 yılında geçen bir olaydan bahseder. Bahse konu tarihte, Roma’yı kasıp 
kavuran veba salgını nedeniyle kent sakinleri ve yöneticileri tanrıları sakinleştirmek amacıyla 
Etrurya’dan dansçıları ve müzisyenleri kentlerine davet ederler. Daha sonra bunlar, 
doğaçlama ve diyaloglardan oluşan sahneleri dans ve müzikle birleştirip oynamaya başlarlar. 
Eski tarihçi Livius ortaya çıkan yeni üslubun sonradan profesyonel oyuncular tarafından ya da 
histrianes dediğimiz dansçı oyuncular tarafından oynanmaya başlandığını anlatır. Roma’da 
İ.Ö. 616-579 tarihleri arasında yaşayan Etrüsk kökenli yönetici Baba Tarkinius, Ludi Romani 



diye adlandırılan şenliği başlatan kişi olarak tanınır. Bu şenliğin tiyatro açısından önemi 
sonradan kapsamına Yunan türlerini dahil edilmesinden gelir. 

Bir başka dramatik biçim Yunan tragedya ve komedyasının tanınmasından ve 
Roma’ya gelişinden önce ortaya çıkan Atellena Farslarıdır. Adını, Napoli yakınlarındaki bir 
kasabadan (Atella) alır. Bilim insanları bu farsların Güney İtalya’daki mimus türünden 
evrimleştiğini ileri sürerler. Romalılar İ.Ö. 4. y.y.’da Atella kasabasının bulunduğu Oksan 
bölgesiyle ilişkiye girdiklerinde o yörede kaba saba da olsa bir dram türü mevcuttu. Bu 
Atellena Farsı’dır. Bu farsların Roma’ya İ.Ö. 3. y.y.’ın ilk yarısında geldiği varsayılır. Büyük 
bir bölümü doğaçlama olarak oynanan bu tür ya ev hayatı ile ilgili konulara ya da mitolojik 
kaynaklı komikliklere ve hicve, taşlamaya dayalıdır. Belli tiplerin değişmeyen belli maske ve 
kostümleri vardı. 
 

ROMA	  ŞENLİKLERİ	  
 Roma’da tiyatro temsileri Ludi* denilen festivaller sırasında verilirdi. Oyunların (Ludi) 
çoğunluğu çeşitli tanrılar onuruna düzenlenen dinsel nitelikli festivallerdi. Zaman zaman 
kazanılan zaferlerle ya da önemli kişilerin cenaze törenleriyle ilgili olarak da festivaller 
düzenlenirdi. Bu festivallerin en eskisi her yılın Eylül ayında tanrı Jüpiter adına düzenlenen 
resmi nitelikli Ludi Romani idi. İ.Ö. 6. y.y.’da başlatılmıştır. İ.Ö. 364 yılına gelindiğinde 
tiyatro temsillerini de içine alıyor Ludi Romani. Yunan tragedyasının ve komedyasının bir 
süre de olsa halk tarafından benimsenmesi bu türlerin diğer festivallere de girmesini 
sağlamıştır. Ludi Romani’den başka diğer şenliklerden biri de Ludi Florales (bitki şenliği), 
Nisan ayında düzenlenirdi. İlk kutlanışı İ.Ö. 238. İ.Ö. 173 yılından sonra her yıl kutlanmaya 
başlanmıştır. Ludi Plebei, Kasım ayında kutlanırdı. Jüpiter onuruna düzenlenirdi. İ.Ö. 220 
sırasında başlamıştır ve İ.Ö. 200 sıralarında tiyatroyu da içine almıştır. Ludi Apollinares, 
Apollo adına düzenlenen bir şenlik. Her yılın Temmuz’unda yapılırdı. İ.Ö. 212’de başlamış, 
temsilleri kapsamına alması İ.Ö. 179’lara rastlıyor. Ludi Megalenses, Nisan’da bereket ana 
onuruna düzenlenirdi. İ.Ö. 194 yılında tiyatro türlerini içerme başlamıştır. Ludi Cereales, 
Ceres onuruna Nisan ayında düzenlenirdi. İ.Ö. 202’de kutlanmış ve daha sonra tiyatro 
temsillerini içine almıştır. Demeter’in karşılığıdır Ceres. Ekin ve tarım tanrıçası. 
 Roma, Agustus’un imparatorluk tacını giydiği İ.Ö. 27 yılına kadar cumhuriyetle 
yönetilmiştir. Nasıl Yunan’da tiyatro demokrasinin hüküm sürdüğü dönemde en yüksek 
evresini yaşadıysa, Roma’da da tiyatro en yüksek çağını cumhuriyet döneminde yaşamıştır. 
Yeni Komedya türünü Roma’ya sokan ve Palliata türünde örnekler veren Livius Andronicus 
İ.Ö. 284-204 yılları arasında yaşamıştır. Roma edebiyatının kurucusu sayılır, çevirdiği ve 
uyarladığı komedya ve tragedyalar Latincenin ilk yazınsal örnekleridir. Gnaeus Naevius, İ.Ö. 
270-201 yılları arasında yaşayan, komedyalar ve tragedyalar yazarak bu konudaki örnekleri 
olgunlaştıran bir yazardır. Bu dönemde Yunan orijinallerine Roma ile ilgili unsurlar katılıyor, 
oyunlar olabildiğince Romalılaştırılıyordu. Andronicus ve Naevius öldüklerinde tiyatro sanatı 
Roma’da oldukça yaygınlaşmış bulunuyordu. İ.Ö. 200 ile 75 yılları arasında yaşayan üç 
tragedya yazarı; Qintus Ennius, Markus Paccenvius, Lucius Accius Yunan orijinallerinden 
uyarladıkları tragedyalarında Roma konularına çok az yer vermişleridir. Günümüze kadar 
oyunları ulaşan Romalı tek tragedya yazarı Seneca’dır. İ.Ö. 4 yılında İspanya’da doğmuştur. 
Neron döneminde yaşamıştır. Ölüm tarihi İ.Ö. 65. intihar ederek yaşamına son veren bir 
düşünürdür, aynı zamanda bir retorikçidir. Roma’da öğrenim görmüş, felsefe ve estetik 
üzerine yazdığı eserlerle ün kazanmıştır. Neron’un hocası olarak Roma’da etkili kişilerin 
başında gelirdi. Sonradan gücünü yitirmiş ve intihara zorlanmıştır. Günümüze 9 oyunun 
kalmıştır. Troyalı Kadınlar, Medea, Oidipus, Ferda, Theytes, Fenikeli Kadınlar, Agememnon, 
                                                
* Ludi: Uyum. 



Çılgın Herkül (Herkül’ün Çılgınlığı), Herkül Eta’da. Bu oyunların tamamı Yunan asıllarından 
uyarlamadır. Oyunlar, koronun dile getirdiği interludelarla* 5 bölüme ayrılıyordu. Bu 
interludeların aksiyonla doğrudan doğruya güçlü bir bağlantısı yoktu. Seneca’nın yazar olarak 
çok süslü bir üslubu vardı. Ahlak felsefesine düşkün bir adamdı. Onun bu felsefeye 
düşkünlüğü oyunlarında yapay davranışlara yol açmıştır. Büyü, ölüm, insani olanla insanüstü 
dünyalar arasındaki ilişki oyunlarında sık sık kullandığı malzemelerdendir. Kahramanları, 
sözgelimi intikam duygusu gibi tek bir saplantı veya dürtü ile sonlarına doğru sürüklenirler. 
 

ROMA	  KOMEDYASI	  
 
 Roma’da komedya tragedyadan çok da popüler olduğu için birçok komedya yazarının 
ismi ve eserleri günümüze kadar ulaşabilmiştir. Plautus ve Terentius en ünlüleridir. Plautus, 
İ.Ö. 254 ile İ.Ö. 184 yılları arasında yaşamıştır. Komedyada Andronicus ve Naevius’u izleyen 
bir yazardır. Oyunları: Eşekler, Çifte Bakhisler, Mücevher Kutusu, Curcurio, Kartacalı, 
Psedulos, İp, Hoyrat, Epidicus, Hortlak, İkizler, Çömlek, Tecimen (Tüccar), Casina, Üç 
Akçelik Kişi, Palavracı Asker (Milis Geariosus). 

Öncelikle bir çevirmen ve uyarlamacıdır. Komedyalarını, bugün kayıp saydığımız 
Yunan komedyalarına dayandırır. Ancak bunu yaparken aksiyonu Roma’da geçirtir. Roma 
yaşamıyla ile ilgili bazı ayrıntıları oyunların içine katar. Farklı tipler kullanırdı. Bunların 
arasında boyundan büyük laf eden askerleri, parazit tipleri, birbirinden ayırt edilemeyen 
ikizleri ve çoğu komedyasında yaptığı işlerle olayları yönlendiren becerikli ve akıllı köleyi 
sayabiliriz. Plautus’un oyunları oynandığı zaman lezzet kazanır. Okununca pek değeri 
anlaşılmaz. Terentius (İ.Ö. 195-159) olaylar dizisini kurgularken birkaç konuyu birden ele 
aldığı için, oyunları daha karmaşık (grift) bir yapı sergiler. Ancak yine de oyunlarında ilgi, 
entrikadan çok kişiler üzerinde yoğunlaşır. Çifte olaylar dizisini adeta insan davranışlarındaki 
karşıtlığı yansıtmak üzere kullanmıştır. Karakterlerini işleyişteki duygudaşlık ve yumuşaklık 
oyunlarını sentimental (duygusal) komedyaya yaklaştırır. Kullandığı dil kibar bir dildir. Daha 
sanatsal bir yaklaşım içindedir. Ancak ne yazık ki döneminde Plautus kadar tutmamıştır. 
(sanatsal yaklaşımı nedeniyle olabilir) Gerek Plautus’un gerek Terentius’un komedyaları 
Palliata türünde yazılmış komedyalardır. Yunan malzemesiyle yazılan komedyalara Fabula 
Palliata, Roma malzemesiyle yazılan komedyalara Fabula Togata denirdi. Ancak Fabula 
Togata türünde yazılan komedyalar günümüze ulaşamamıştır. Fabula Togata’nın Fabula 
Palliata kadar popüler olmadığı ortaya çıkıyor. Terentius günümüze kalan 6 komedyasında 
Plautus’a kıyasla yerel göndermelere ve güldürü unsurlarına daha az yer vermiştir. Konu ve 
diyalogları ise daha evrenseldir. Belki de bu nedenle, ip cambazlıkları, gladyatör dövüşleri ve 
mimusların çokça izlendiği Roma’da pek tutulmamıştır. Terentius da Plautus gibi kendisinden 
sonra gelen yazarları büyük ölçüde etkilemiştir. Oyunları: Andros Güzeli, Kaynana, Formio, 
Özünün Celladı, Hadım, Kardeşler. 

Roma tiyatrosunda komedya türleri İ.Ö. 100’den sonra canlılığını yitirmiştir. Fabula 
Palliata’da, Plautus ve Terentius’un özgün malzemeden fazla uzaklaşmadıkları, yalnızca 
ayrıntı üzerinde değişiklik yaptıkları sanılır. Ancak bu iki yazar koroyu kaldırmışlardır. 
Bunun sonunda oyunların episodlara bölünmesini engellemişlerdir (Ancak koro ortadan 
kalkınca oyunlar 5 perdeye bölünmüştür). Diyaloglara müzik eşliğini getirmişledir. Bunun bir 
Etrüsk mirası olduğu düşünülmüştür. Konu, olaylar dizisi ve tipler bakımından Roma 
komedyası, Yunan komedyasından çok az farklılıkla ayrılır. Aksiyonun tamamı sokakta 
geçerdi. Sahne dışında geçen olaylar anlatı yoluyla seyirciye aktarılırdı. Mantık bakımından 
evin içinde geçmesi gereken sahneler de sokakta geçirtilirdi. İ.S.100. yıldan sonra başlayarak 
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tiyatro sanatındaki canlılık giderek azaldı, ilgi daha önemsiz gösteriler üzerine yoğunlaştı. 
Bunlar özellikle Atellan farsı ve mimus oyunlarıdır. Bunlar, tragedya ve komedyadan önce 
Roma’ya taşınmıştı. İ.Ö. 100. yıla kadar edebi bir kimlik kazanmadığı için, tarihçesi hakkında 
bilgilerimiz çok sınırlıdır. Roma’da, Plautus ve Terentius’un komedyaları seyirci bulamazken, 
Fabula Atellan adlı kısa ve kaba farslar büyük bir ilgi odağı oluşturuyordu. Bu farsların 
çekiciliği biraz da ele aldığı tiplerden kaynaklanıyordu. Bu farslarda Marcus ve Bucco isimli 
soytarılar, Pappus isimli budala ihtiyar tipi ve kambur cüce Dossenus ele alınan temel tiplerdi. 
Bucco, aptal, dar görüşlü ve başkalarının sırtından geçinen asalak tipiydi. Macceni kendi 
kendisini öven, bazen de suçlayan serseri bir tipti. Pappus, ihtiyarlığına rağmen çapkınlık 
peşinde koşardı ve öfkeli bir kişilik sergiledi. Dossenus ise bilginleri ve düşünürleri 
karikatürize eden bir tipti, ürkütücü görünüşüyle dikkat çekerdi. Bu saydığımız tipler, kalıp tip 
dediğimiz türden kişilerdi. Bu farslar, Roma’ya taşındıktan sonra içindeki şive taklitleri yavaş 
yavaş kaybolmaya yüz tutmuştur ve giderek doğaçlamanın yerini de yazılı metinler almaya 
başlamıştır. Atellan farsını yazılı metne dönüştürüp, ona edebi kimlik kazandıran yazarların 
Pomponius ve Novius olduğu sanılmaktadır. Fabula Atellana’nın bu dönemde 300-400 dizeyi 
geçmediği ve diğer dram türlerinin arkasından oynandığı düşünülmektedir. Atellana, daha çok 
kır atmosferini vurguluyordu. Ele aldığı malzeme daha çok gevezelik, oburluk, kavga dövüş 
ve cinselliktir. Bu tür, yazınsal niteliğinin düşüklüğüne rağmen, daha sonra İtalyan halk 
dramının bir örneği olarak karşımıza çıkan Commedia dell’Arte’nin kaynağını oluşturacak 
biçimde bazı benzerlikleri ve bazı paralellikleri yapısında bulundurur. Bu farsların popülerliği 
İ.Ö. 1. y.y.’da doruğa çıkmıştır. Daha sonra yerini mimus oyunlarına bırakmıştır. Roma’da 
mimus ya da Fabula Riciniata’ya ilişkin bilgilere İ.Ö. 24 yılında rastlanıyor. Gezici 
topluluklar tarafından oynanan bu oyunlarda kadınlar da rol alır. Mimusun halkın çok sevdiği 
Ludi Flores’le bir bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Atellan farsları gibi mimus da İ.Ö. 1. 
y.y.’da edebi bir kimlik kazanmıştır. Hıristiyanlık döneminde ise tekrar yazınsal olmayan bir 
tür haline gelmiştir. Bunda kuşkusuz Pagan kültürü bir tür oluşu nedeniyle yasaklanmasının 
büyük bir etkisi vardır. Yazılı metinlerin kilise sansürüne takılması yüzünden mimus yine 
doğaçlamayı seçerek kilise denetiminden kaçma yoluna gitmiştir. Mimus, İmparatorluk 
döneminde süslü, gösterişli ve açık seçik bir tür olarak görülmektedir. Dili ise kaba ve 
sıradandır. Karı koca arasındaki aldatma hemen hemen hiç değişmeyen malzemedir. 
Cinsellikle ilgili bölümler bu oyundaki tıpkı tıpkısına hayattaki gibi canlandırılmıştır. İçinde 
şiddet ve zulüm gösterisi de bolca yer alırdı. İmparator Domitian döneminde gerçek bir 
çarmıha germe olayı tıpkı tıpkısına bir mimus gösterisinin içinde yer almıştır. Bu tür içinde 
Hıristiyanlıkla ilgili törenler ve dualar gülünçleştirilmiştir. Bundan dolayı da kilisenin 
tiyatroyu yasakladığı düşünülebilir. Bununla birlikte İ.S. 6. y.y.’a kadar (tiyatronun resmen 
yasaklanması) mimus oyunları zorlukla da olsa yaşamını sürdürmüştür. 

İmparatorluk döneminde yeni bir tür olarak Fabula Saltica ortaya çıkmıştır. Buna 
Antonimus da denmektedir. Yunanlılar bu türe İtalyan dansı demişlerdir. Bu oyunda bir 
oyuncu dansçı vardır. Tarihten ya da mitolojiden alınan öykünün bütün rollerini bu tek 
oyuncu canlandırırdı. Koro ise sözleri ezgili olarak dile getirirdi. Flüt, boru ve zilden oluşan 
küçük bir orkestra eşlik ederdi. Fabula Saltica her şeyden önce ciddi bir türdü. Daha sonra 
gülünç çeşitlemeleri yaratılsa da bunlar uzun ömürlü olmamıştır. Fabula Saltica daha önce 
tragedya üzerinde yoğunlaşan ilgiyi kendi üzerine çeken bir tür olarak görülmektedir. Tiyatro 
türlerine ek olarak İmparatorluk döneminde çeşitli eğlencelere de yer verilmiştir. Deniz 
savaşları canlandırılmıştır. Su balesi, gladyatör ve hayvan dövüşleri düzenlenmiş, ip 
cambazlıkları ve diğer yetenek gösterileri büyük ilgi görmüştür. 
 
 



TEMSİL	  DÜZENLEMELERİ	  
 
 Festival harcamalarını karşılamak için devletten ödenek alan aediller festivalleri 
yöneten kişilerdi. Roma’da düzenlenen bu şenliklerin çok iyi bir biçimde düzenlenmiş olması 
gerekirdi. Çünkü Yunanistan’da olduğu gibi şenliklerin organizasyonu aedillerin onur 
kazanmaları için bir araç oluştururlardı. Festivallerin içinde yer alan oyunların 
sahnelenebilmeleri için aediller oyuncu topluluklarının yöneticileri olan dominilerle sözleşme 
yaparlardı.  Daha önce dominilerin sergilenecek eserleri yazarlarından satın aldıkları ve 
böylece oyunlar üzerinde hak sahibi oldukları sanılmaktadır. Oyunlar bu şekilde satın 
alındıktan sonra müzik, aksesuar, sahne gereçleri ve giysilerle ilgili düzenlemeler yapılırdı. 
Oyunlar seyirciye gösterilmeden önce aediller tarafından seyredilirdi. Bu uygulamanın, 
temsilin nitelikli çıkması amacı dışında bir tür ön denetimi amaçladığı düşünülmektedir. 
İmparatorluk döneminde festivallerde oyun sergileyen topluluklara belli bir ücret veriliyordu. 
Ayrıca, halkın beğenisini kazanan oyuncu, yazar ve topluluklara ek ödüller veriliyordu. 
 
 
ROMA’DA SEYİRCİ 
 
 Şenlikler içinde yer alan gösteriler ve eğlenceler bütün sınıflara ve katmanlara açık, 
genellikle ücretsiz oluyordu. Komedya yazarı Claudis, oyunlarında dadılara, çocuklara, 
kölelere, yosmalara, hizmetçilere ve kadınlara göndermeler yapar, yine oyunlarında yer 
kapma uğruna sürüp giden itiş kakıştan söz ederdi. Bazı dönemlerde orkestra bölümünde 
senatörlere ve yöneticilere özel yerler de ayrılırdı. İmparatorluk döneminden elimize kalan ve 
bilet yerine geçen malzemenin (pişmiş tuğla, deniz kabuğu, madeni malzeme) hangi yerler 
için kullanıldığı belirgin değildir. Ancak oturma yerleri için bir numaralama yapılmamıştı ve 
önce gelen istediği yere otururdu. Seyircilerin temsil sırasında giriş çıkışlarına karışılmazdı. 
Çünkü tiyatro diğer eğlence türleriyle rekabet halindeydi. Kontrol altında olmayan seyirciyi 
tiyatrodan uzaklaştırmamak için üzerlerine varılmıyordu. Seyirci övgüde de sövgüde de 
aceleci davranırdı, tepkici bir seyirci görüntüsü çizerdi. 
 
 

ROMA	  TİYATROSUNDA	  OYUN	  MEKANLARI	  	  
 
 Roma döneminde Roma tarzı tiyatro binalarının yapılmasından önce (İ.Ö. 3. y.y.) eski 
dönemlerden kalma oyun mekanları vardı. Bunlardan birisi Etrüsk oyun yerleriydi. İkincisi 
Fabula Atellana oyun yerleriydi, üçüncüsü mimus oyun yerleriydi. Dördüncüsü ise Yunan 
oyun yerleriydi. Livius Andronecius’un oyun yazdığı dönemde artık Roma’da, Helenistik 
dönem tiyatro yapılarına uygun oyunlar yazıldığı sanılmaktadır.  Roma’da ilk sabit tiyatro 
yapısının (Roma tarzı tiyatro yapısı) seyir yerinin en üst basamağında, Venüs’e adanmış bir 
tapınak bulunduğu söylenir. Bunun tiyatro binası yapımına karşı çıkan senato için bir önlem 
olduğu yönünde düşünceler oluşmuştur. Bu ilk sabit tiyatro yapısının aşağı yukarı 40000 
seyirci aldığı sanılıyor. Roma tiyatrosu süse ve ayrıntıya çok önem vermiştir. Bir tarihi 
tiyatronun süslerinin gerçeğe benzerliği ölçüsünü açıklamak için kuşların yaprak süslerini 
gerçek sanıp aralarına yuva yapmaya çalışmalarını örnek göstermiştir. Başka bir tarihçi İ.Ö. 
58 yılında inşa edilen bir tiyatronun üç katlı sahnesinin birinci katının mermerden, ikinci 
katının camdan, üçüncü katının da yaldız boyalı ahşaptan yapılmış olduğunu, tüm yapıda 360 
sütun, 3000 bronz heykel bulunduğunu ve seyir yerinin 80000 kişi alabildiğini yazar. İşin 
şaşılacak yanı sözünü ettiğimiz bu süslü yapının geçici olarak inşa edilmiş olmasıydı. İlk sabit 



tiyatro binası İ.Ö. 55 yılında Pompeus döneminde yapılmıştır. İsa’nın doğumuna kadar iki 
bina daha yapılır. İmparatorluk zamanında yapılan bu binaların özelliklerini kısaca şöyle 
özetleyebiliriz. Yunan tiyatrolarında seyir yerlerinin yamaçlara inşa edilmesine karşılık Roma 
tiyatroları mimari bir bütünlük içinde genellikle düzlüklere inşa edilmiştir. Seyir yerlerinin 
altında bulunan koridorlar ve merdivenlerle seyircinin tiyatroyu kolaylıkla boşaltması 
sağlanmıştır. Seyir yeri ile sahne binası mimari bir bütünlük oluşturacak biçimde 
birleştirilmiştir. Yunan tiyatrosunda seyir yeri ile sahne binası arasında yer alan koronun 
kullandığı geçit (parados), yerini vomitorioya bırakmıştır. Vomitorio yine orkestraya açılan 
bir geçittir. Ancak Roma’da bu geçidin üstü kapatılmıştır (Sahne binasıyla seyir yeri birleştiği 
için). Ve sahne binası orkestra yarıçapına kadar yaklaştığı için vomitorio da sahne ağzına ve 
orkestra yarıçapına paralel bir konuma gelmiştir. Orkestrada koronun işlevi olmadığı için 
doğal olarak vomitorio koroya hizmet amacı da gütmez. Vomitorionun üstünde ise bir tribün 
(tribunalia) yer alır. Bu tribün, imparatora ya da şenliği zaman aman denetleyen aedillere 
ayrılıyordu. Tam bir yarım daire biçimini alan orkestradan da yüksek rütbeli seyirciler oyun 
izleyebiliyorlardı. Orkestrada oyun oynanmazdı ancak hayvan dövüşleri, gladyatör 
karşılaşmaları, dans, su balesi gibi gösterilere ve çeşitli eğlencelere yer verilirdi. Skene 
denilen sahne bölümü orkestra yarıçapına kadar yaklaşmıştı. Yeden yüksekliği 150 cm. 
dolaylarındaydı. Sahne ağzına bitişik olarak ve sahneyi bir baştan öteki başa kateden bir oyuk 
karşımıza çıkmaktadır. Bu oyuk, Roma tiyatrosunda ilk kez karşımıza çıkan perdenin sahne 
üzerinde toplanmasını sağlamaktadır. Sahnenin derinliği 7 metreden 13-14 metreye kadar 
değişiyordu. Sahnenin genişliği (sahne ağzı) ise 33 metreden 100 metreye kadar 
çıkabiliyordu. Scena fronsta (sahne gerisindeki büyük, mimari, süslü ve çok katlı fon) üç, 
sahne yanlarındaki duvarlarda iki kapı bulunurdu. Yunan tiyatrosunda üç aktör varken, Roma 
tiyatrosunda beş aktör vardır. Scena frons sütunlar, girintiler (gişler), revaklar ve büstlerle 
süslenmiş, genellikle boyanmış, yaldızlanmış ve süslenmişti. Scenanın üzerinde bir dam 
bulunuyordu. Bu dam akustiği sağlıyordu, hem de scena fronsun süslerini sert tabiat 
koşullarından koruyordu. Scenanın yan kanatlarında giysi odaları ve bugünkü atölyelerin 
işlevini üstlenmiş bölmeler yer alıyordu. Bazı tiyatro binalarında sahnenin yan tarafında 
tiyatro yöneticisinin kullanması için olduğu varsayılan bir gözetleme deliği bulunuyordu. 
Görüldüğü gibi Roma tiyatrosu yapıları bir evrimin işaretlerini vermekle birlikte, Yunan 
tiyatro yapılarından oldukça değişikti. 
 Roma tiyatrosunda seyir yerine cavea denirdi. Yunan tiyatrosunda ise theatron 
denilirdi. 
 Roma tiyatrosunda skene frons sahne dekorunun yerine geçiyordu. Komedyada şehrin 
bir sokağına bakan bir dizi ev şeklinde algılanırdı. Tragedyada ise bir saray ya da tapınak 
görüntüsü olarak kabul edilirdi. Seyirci, oyun yerini ve çevreyi gözünde canlandırırken büyük 
bir olasılıkla yazarın tanımlamalarını değerlendirirdi. Roma tiyatrosunda sahnenin ön tarafına 
inen perdeye auleum denilirdi. Arka fonu kapatan bir perde daha bulunurdu. Buna da siparium 
denirdi. Siparimun sahneye mimus oyunlarıyla geldiği düşünülmektedir. Mimus önem 
kazandıkça sipariumun boyutları büyümüştür. Auleum ise İ.Ö. 56 yılında görülüyor. Bu perde 
bir dizi iç içe geçmiş direkler aracılığıyla sahnenin aşağı önündeki yivin içine yerleştirilirdi. 
İ.S. 2. y.y.’dan başlayarak perde tepeye asılmıştır. Ve açılacağı zaman iplerle yukarı 
çekilmiştir. 
 

OYUNCULUK	  
 
 Roma’da oyuncular için histriones ya da cantores sözcükleri kullanılmıştır (öykü 
anlatanlar ya da şarkı söyleyenler anlamında). Mimus toplulukları dışında kadınlar sahneye 
çıkmazdı. Bazı tarihçiler oyuncuların kölelerden oluştuğunu ve başlarındaki efendiye bağlı 



olarak tiyatroya hizmet ettiklerini ileri sürerler. Bu sav genelde doğru olsa bile istisnaları 
vardır. Örneğin Roma’da oyuncuların en ünlüsü sayılan Roscius köle değildi. Çok sayılan bir 
oyuncuydu. Aynı durum çağdaşı olan Aesopus için de geçerlidir. Öte yandan toplumda 
mimus oyuncuları küçümsenirdi. Bunların çoğunun köle olduğu kesindir. İ.Ö. 1. y.y.’da 
tragedya ve komedyada yıldız oyunculuk sistemi ortaya çıkmıştır. Artık sahneler bu yıldız 
oyuncuların yeteneklerini ortaya çıkaracak biçimde yazılır olmuştur. İ.S. 6. y.y.’da İmparator 
Justinisnus ile evlenen Thedors bir mimus dansçısıydı. Tragedyada ve komedyada oyuncular 
maske kullanıyorlardı, flüt müziği eşliğinde dans ediyorlardı.  Yine tragedya ve komedyada 
kadın rolleri erkekler tarafından canlandırılıyordu. Tiyatrolar 40000 seyircilik bir kapasiteye 
ulaştığı için hareketlerde ve jestlerde abartı daha da yoğunlaşmıştı. Öte yandan Romalı 
hatipler oyuncuların konuşma tarzlarını hitabet sanatına örnek olarak göstermişlerdir. Mimus 
oyunlarında mimik önemli olduğu için mask kullanılmamıştır. 


