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Toplumsal Yapı 
 Toplumsal yaşam tarıma dayalı, nüfusun %90’ını köylüler, %5’ini soylular, %5’ini de 
din adamları oluşturuyordu. Derebeyi kasabanın ve kasaba dışındaki arazinin mülkiyetini 
elinde tutuyordu. Malikane sahibiydi ve ambarları, ahırları, şaraphanesiyle kasabanın hakim 
bir yerinde oturuyordu. 

 Kasabanın bir kilisesi vardı. Ortaçağda devlet ve din bütünleşmiş haldedir. Geriye 
kalan evlerde köylüler yaşıyor. Toplumda çalışanlar değişik katmanlarda karşımıza çıkıyor. 

1- Derebeyini korumakla ve ona hizmet etmekle yükümlü olan bir unsur var. 

2- Serfler: Bunlar toprağa bağlı derebeyinin toprağında çalışıyorlar ve topladıkları 
üründen belirli bir yüzdeyi derebeyine veriyorlar. 
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3- Derebeyinin himayesinde kıt kanaat geçinen köylüler. 

4- Köleler ve uşaklar. 

5- Esnaf ve zanaatkarlar. 

Ortaçağın en etkili kurumu olan kilise, insan yaşamı ve insan ilişkileri üzerine bir takım moral 
kaideler koyan bir kurumdur. Bununla da kalmıyor kilise, teoloji, felsefe, ahlak, sanat ve 
edebiyat öğretimini de üstleniyor ve bu şekilde düşünce yaşamını etkiliyor. 

11. y.y.’dan sonra doğunun zengin bölgeleriyle yapılan ticaret sonucu ve bu ticaretin 
gelişmesi sonucu Avrupa’da yol kavşaklarında ve ırmak ağızlarında kentleşme olgusunun 
ortaya çıktığı görülüyor. Tabii bu kentleşmenin ortaya çıkışıyla birlikte tüccarlık ve 
zanaatkarlık önem kazanıyor. Esnaf loncaları doğuyor ve gelişiyor, sonucunda para ekonomisi 
ortaya çıkıyor. 

Hıristiyanlık 
 Hıristiyanlık, ortaçağa damgasını vuran Roma İmparatorluğu sınırları içinde doğan bir 
dindir. Avrupa’ya göre bir “doğu dini” sayılır. Hıristiyanlık ideolojisinde antik çağlarla doğu 
etkisi açıkça görülür. Hıristiyanlık felsefesine göre bütün evrenin yaratıcısı tanrıdır. Hz. 
İsa’nın samanlıkta doğmuş olması, halk için çalışmış olması, tanrının oğlu olarak görülmesi 
gibi nedenler onun bütün insanlığın babası olduğu yolunda bir inancın kök salmasına yol 
açmıştır. İsa’nın çarmıhta çektiği acı, tüm insanlığın acısı olarak düşünülmüştür. Hıristiyanlık 
inancına göre tanrı,  koruyucu bir güç olarak insan yaşamına egemendir. Ancak 13 ile 15. 
y.y.’larda tanrıya duyulan güvende bir sarsıntı yaşanmıştır. İnsanlığın daha sonraki çağlarda 
kuşku duyduğu bir dünyada yapayalnız hissetmesi kişiyi bireyciliğe götürmüştür. 

 Ortaçağ iki döneme ayrılır; 

1- Romanesk Dönem (8-12. y.y.) 

2- Gotik Dönem (12-14. y.y.) 

İki evre nitelik bakımından farklılıkları meydana getiren bir bölünmedir. 

Dinsel Dram Öncesi Hareketler 
 M.S. 6. y.y.’dan başlayarak tiyatronun varlığının sona erdiği ileri sürülür. Bu 
değerlendirme tiyatronun resmen tanınmamasıdır. Temsillerin devletçe desteklenmemesi 
tiyatro binalarının kullanılmaması anlamında geçerli sayılabilir. 

 O dönemin okumuş seçkinler zümresi ilgi ve güçlerini kiliseye yönlendirmişlerdir. 
Kilise de Pagan eğlencelerinin tamamını silmeye (tiyatro da dahil olmak üzere) çalışmıştır. 
Ancak oyunların kilise tarafından aforoz edilmelerine ve Hıristiyanların oyuncularla ilişkiye 
girmelerinin yasaklanmasına rağmen tiyatro varlığını kısmen de olsa sürdürebilmiştir. 
Kilisenin tüm karşı koymalarına rağmen Avrupa’da 6. ve 10. y.y.’lar arasında mimus 
oyunculuğunun yaygın olduğuna ilişkin sayısız kanıt bulunmaktadır. Ortaçağda oyuncuların 
histriones ve jongulatores namı altında faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Bir tarihçi bu 
dönem oyuncularını üç kümede incelemiştir. 
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1 - Utanç verici biçimde dans eden, soyunan ve maske takanlar, 

2 - Yersiz yurtsuz dolaşıp saray ve konaklarda açık saçık oyunlar oynayanlar. 

3 – Çalgıcılar. İkiye ayrılırlar; a) Meyhanelerde kaba saba şarkılar söyleyenler, b) Ermişlerin 
ya da soyluların öykülerini ezgi formunda anlatanlar. 

 Dinsel tiyatro, Bizans’ta doğmuştur. Ancak Bizans’ta dinsel tiyatronun yanı sıra biraz 
önce anlatılmış olan dindışı tiyatro etkinliklerinin uzunca bir süre yaşadığı anlaşılmaktadır. 
Yani Bizans’ta 4. y.y.’dan 14. y.y.’a kadar çeşitli gösteriler düzenlendiği bilinmektedir. 
Avrupa’da ise Hıristiyanlığın artan gücüne rağmen Pagan ritüellerinin sürdüğü görülmektedir. 

 İlkbahar verimlilik törenleri bütün Avrupa kıtasında sürüp gitmiştir. Güneşin en zayıf 
olduğu günlerde de kış ortası törenleri yapılagelmiştir. Bu ve benzeri törenlerle kutlamalarda 
kişileştirilme, maske takma, kostüm giyme/değiştirme, dans, müzik vb. tiyatroya ilişkin 
unsurlardan yararlanılmıştır. Tarihçilerin bir bölümüne göre kilise içindeki dramatik temsiller 
bu tür Pagan törenlerinin cazibesiyle rekabet edebilmek için ele alınmıştır. Roma’nın mimus 
geleneğinin Pagan törenlerinin ve Bizans mimus oyunlarının kilise içinde doğacak olan 
dramatik temsiller üzerindeki etkileri yadsınamaz. 

Dinsel Dram 
 İsa peygamber onuruna düzenlenen törenler, Diyonizos şenlikleri gibi Mart ve Nisan 
aylarında kutlanan paskalya törenleriyle başlamıştır. Buna bir çeşit Pagan dinlerinin doğanın 
yeniden canlandırılmasıyla ilgili törenlerinin ardılı gözüyle bakılabilir. Kilise oyunları 
paskalya törenlerinde söylenen ilahilerden birinin dramatize edilmesiyle doğmuştur. 
Hıristiyanlık yayıldığı ilk yüzyıllarda sanata karşı cephe almıştır. Kilisedeki ayinlerde müzik 
ve şiir ancak 4. y.y.’da başlamıştır. 8. y.y.’da bir Hıristiyanlık konseyinde alınan kararlarla 
resim, mozaik, kabartma ve heykel gibi sanatların kiliseye kabul edileceği açıklanmıştır. Bu 
nedenle Romanesk sanatın başlangıcı olarak 8. y.y. esas alınmaktadır. Yarım çemberden 
oluşan kemerler ve kalın sütunlar bu sanatın mimarisinde egemendir. Pencereler küçüktür ve 
içmekan loştur. Ortaçağ tiyatrosunun başlangıcı kilise oyunlarıdır. Bizans’ta Hıristiyanlık 
dünyasıyla antik dünya karşı karşıya geliyor. İlk kiliselere basilica adı veriliyor. Ancak bu 
sözcüğün aslı Roma’yla ve Roma mimarisiyle bağlantılıdır. Çünkü Roma’da resmi binalara 
bu ad verilmiştir. Hıristiyanlar bu yapıların dar kenarlarından birisine yarım dairelik 
basamaklı bir bölüm ekliyorlardı. Rahipler bu basamaklara oturuyorlardı. İki koro var tören 
sırasında. Bir koro içeride beklerken, diğer koro dışarıdan geliyor ve koronun üyeleri (din 
adamları, rahipler) ellerinde haçlarla geçit yaparcasına halk arasında ilerleyerek mihraba 
kadar geliyorlardı. Bu arada her iki koro karşılıklı ilahiler söylüyorlar ve böylece kilise 
içindeki ilk töreni oluşturuyorlardı. Bu törenlere mass ya da missa deniliyor. Kutsal tören 
anlamına geliyor bu sözcükler. Zaman içinde bu missaların ilahilerin arasında müziksiz 
konuşma bölümleri yani tropuslar ortaya çıkıyor ve kilise içinde tiyatro tropuslara dayanıyor 
ve bununla başlıyor. Bu tropusların en meşhur ve en tanınanı “Quem Queritis?” adıyla 
anılıyor. Mana olarak “Kimi Arıyorsun?” dur. Quem Queritis bir paskalya ayin törenidir. Bu 
törenin ilk gününde kocaman bir haç kilise içinde krypta dediğimiz ölülerin bulunduğu 
bölüme getiriliyor. İkinci günde paskalya ateşi yakılıyor, mumlar yakılıyor. Üçüncü gün 
paskalya günüdür. Dört rahip, bir tanesi melek, diğer üçü üç Meryem’i temsil edecek biçimde 
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giyiniyorlar. İ.S. 925 yılından kalma Quem Queritis tropusunda üç Meryem’le melek arasında 
geçen konuşmalar ilk kilise tiyatrosu örneğini oluşturuyor. Ve bu konuşmaları şöyle tespit 
ediyoruz; 

Melek - Ey Hıristiyanlar mezar içinde ne arıyorsunuz? 

Üç Meryem – Ey göksel yaratık, çarmıha gerilen Nazareth’li İsa’yı arıyoruz. 

Melek- O artık burada değil. Daha önce bildirildiği üzere göğe yükseldi. Gidin onun 
mezarından gökyüzüne yükseldiğini herkese duyurun. 

 9. y.y.’da daha büyük kiliseler inşa ediliyor. Kiliselerin yapımıyla birlikte oyunlarda 
bir gelişim ortaya çıktı. Elbette oyunların kullandığı araçlar da gelişti. Daha şatafatlı giysiler 
ve görkemli geçit törenleri kullanılmaya başlandı. 

 Winchester piskoposu St. Ethelwood 925 yılından kalan tropus metninin kiliselerde 
nasıl oynanacağını anlatan bir yönetmelik kaleme alıyor. Buna, Concordia Regularis (uyum 
yönergesi) deniyordu. Bu aşağı yukarı 965-975 yılları arasında gerçekleşiyor. Ethelwood bu 
yönetmeliğe göre paskalya oyununun bütün Benedikten manastırlarında oynanmasını 
buyuruyordu. Bu oyun çok tutulunca benzeri başka gösteriler de gündeme geldi. Dinsel 
tiyatro özellikle Fransa, İsviçre, Almanya ve İspanya’da bulunan Benedikten manastırlarında 
gelişti. Daha sonra Rusya, İskandinavya ve İtalya’ya kadar tüm Avrupa’ya yayıldı. Ancak 
İtalya’da papalığın karşı çıkması nedeniyle daha az yazılıp oynanmıştır. 

 Dinsel oyunların en eskisi üç Meryem’in İsa’nın mezarını ziyaretiyle ilgili olanıdır. 
Daha sonraları genişleyen ve birçok epizodu içine alacak şekilde büyüyen paskalya 
oyunlarında bir bölüm olarak yerini almıştır. 

13. y.y.’a Ait İlginç Bir Paskalya Oyunu Klosterneuberg: 
Klosterneuburg kasabasında oynandığı için bu adla anılıyordu. 

1. Epizod 

 İsa’nın görünmesinden sonra hahamlar vali Pilatus’tan mezara gözcü konulmasını 
istiyorlar. Pilatus gereken izni veriyor. Hahamlar da Romalı askerleri mezara getiriyorlar. İşte 
burası İsa’nın mezarı diyorlar ve buraya iyi gözcülük yapmaları için hahamlar askerlere para 
dağıtıyorlar. Romalı askerler nöbet tutarken bir melek geliyor ve askerleri yere çalıyor. 

2. Epizod 

 Üç Meryem bir aktardan hoş kokular satın alarak İsa’nın mezarına geliyorlar ve orada 
İsa’nın göğe çıktığını anlıyorlar. 

3. Epizod 

 Bu arada İsa’nın mezarını bekleyen Romalı askerler kendilerine geliyorlar ve 
hahamlara olan biteni anlatıyorlar. Hahamlar da askerlere cesedin çalındığına dair bir yalan 
yaymaları için rüşvet veriyorlar. Bu arada koşarak mezara gelen St. Pertus’a İsa’nın cesedinin 
gömüldüğünü Maria Magdelena haber veriyor. 

4. Epizod 
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 Bu epizodda Maria Magdelena bahçıvan kılığına girmiş olan İsa ile karşılaşıyor. 

5. Epizod 

 Bu epizoda iki meleğin eşliğinde İsa cehennemin kapısına geliyor, burada tutuklu 
bulunan ruhları özgürlüklerine kavuşturuyor. 

6. Epizod 

 Üç Meryem ve havariler İsa’nın yeniden dirildiğini halka duyuruyor. 

 Paskalya oyunları genellikle ölüp dirilme konusu üzerinde yoğunlaşır. Paskalya 
oyunları dışında bir de Noel oyunları vardır. Onlar da İsa’nın doğumunu konu alırlar. Bu 
oyunlarda üç müneccim var. Bunlar İsa’nın doğacağını haber veriyorlar. Kral Herodes 
öfkeleniyor ve bütün yeni doğmuş erkek çocuklarının öldürülmesini emrediyor. Bunların 
dışında peygamberlerin, ermişlerin ve bakire Meryem’in yaşamına ilişkin birçok olay 
dramatize edilerek kilise dramının içinde yerlerini alıyorlar. 

Dinsel Oyunlarda Sahneleme Ve Buna İlişkin Teknikler 
 Kilise tiyatrosunda oyun yerleri başlıca iki unsurdan oluşuyor. Romanesk ve Gotik 
dönemde bu iki unsur geçerlidir. Bu unsurlardan birincisi; genel oyun alanı (platea place), 
ikincisi; küçük sahne yapılarıdır (mansiyon ve pune). Bunların dışında küçük sahne yapısı 
olarak kullanılan arabalar vardır. Bunlara da pageant ve corra denilirdi. Bunlar farklı farklıydı. 
Oyunların izleniş şekli ve kullanılan tekniklerden dolayı isimler farklı farklıydı. 

 Mansiyonlar sahneyi belirlemeye ve aynı zamanda da sahne araç gerecini saklamaya 
yarıyordu. Bu yapılar, içinde hareket imkanı veremeyecek kadar küçük olduklarından 
oyuncular genel oyun alanı üzerinde mansiyonlara yakın olan mekanları değerlendiriyorlardı. 
10. ve 13. y.y.’lar arasında kilise mimarisi onu izleyen döneme göre daha yalındır. İlk 
oyunlarda koronun bulunduğu narteksin önündeki küçük olan platea ile bu alan üzerinde 
yerleştirilen tek mansiyonlardan oluşuyordu. Ancak oyunlar karmaşıklaştıkça kilisenin 
ortasına doğru yayılacak biçimde daha çok mansiyon kullanılmıştır. Mansiyon hem ölçüleri 
bakımından hem de görünüş olarak çeşitlilik sergiliyorlardı. Genellikle İsa’nın mezarı bir 
mihrapla canlandırılırdı. Bazı kiliselerde Kudüs’teki gerçek mezarın bir benzeri, içine birkaç 
kişi sığacak biçimde yapılıyordu ve kilisenin bir demirbaşı olarak hep aynı yerde sabit olarak 
bulunuyordu. Birkaç mansiyon da dinsel yönden değer taşıyan eşyaların sergilenmesi için 
bulunduruluyordu (Örneğin İsa’nın eşyaları). Bazı mansiyonlarda perde vardı. Koronun şarkı 
söylediği bölüm gerektiğinde cenneti, tacın konduğu yer de cehennemi simgeliyordu. 

 Yine kilise tiyatrosunda birtakım ilkel sahne makinaları kullanılıyordu. Deus ex 
Machina’nın benzeri bir vinç burada da kullanılıyordu. Üç müneccime yol gösterecek olan 
yıldız bu makine vasıtasıyla hareket ettiriliyordu. Göğe çıkma gününde İsa’yı temsil eden 
figürün gökyüzüne yükseltilmesi yine bu araçla gerçekleştiriliyordu. 

Giysi 
 Giysiler genellikle kilisede kullanılan türdendi. Bunlara zaman zaman gerçekçi ya da 
simgesel birtakım aksesuarlar ekleniyordu. Kadınları canlandıran oyuncular genellikle 
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dalmatica diye tabir edilen giysileri kullanırlardı. Ve başlarına da bu giysilere bağlı olan 
kukuleta başlıkları geçirirlerdi. Melekleri canlandırmak için yine gündelik kilise kostümlerine 
bir çift kanat kondurulurdu. Peygamberler ve üç müneccimler kendilerini diğer kişilerden 
ayırmak için bazen çok süslü, şatafatlı ve kilise dışı kostümleri de kullanabilirdi. Bunda da 
tarihsel gerçeklere uyma gibi bir hedef güdülmezdi. Belli kişileri tanımlayan sembolik 
amblem ve işaretler sıklıkla kullanılırdı. Oyuncular papazların ve koroda bulunan oğlanlardan 
meydana geliyordu. Ancak 13. y.y.’da bazı rollerin gezginci öğretmenler ve öğrenciler 
tarafından oynandığı bilinmektedir. Bu oyunlara ait bilgilerin çoğu o döneme ait kilise el 
kitaplarında ayrıntılı olarak yeralan yönergelerden gelmektedir. Bu yönergelerde 
diyaloglardan çok özellikle hareket ve pandomim ve ses tonuyla ilgili sahne açıklamaları 
yeralırdı. Oyunların Latince yazıldığı dönemde (Romanesk Dönem) sözler daha çok konuşma 
biçiminde değil bir yan ezgi biçiminde seyirciye yansıtılırdı. Oyunculuk gerçekçi olmaktan 
çok şematik bir anlayış içerirdi. Kilise içindeki gösteriler bir ibadetin zorunlu kıldığı ciddiyeti 
de taşırdı. Ancak Noel’le ilgili oyunlardan başlayarak bu gösterilerin içerisinde giderek 
soytarılıkla ilgili unsurların girdiği varsayılmaktadır. Kilisedeki oyunlar Noel mevsimi 
içindeki bazı kutsal günlerde düzenlenen şenliklerde geçit alayları halinde kasabanın 
meydanına kadar uzanıyordu. Ast rütbeli din adamlarının şenliği olan “Feast for Fools” 
(soytarılar şenliği)’da statülerin tam tersine dönüştürülmesine göz yumuluyordu. Bu 
şenliklerde kiliselerdeki alışılmış gündelik yaşam ve üst rütbeli din adamları 
gülünçleştiriliyordu. Kilise çanları gayet düzensiz olarak çalınıyor, ezgilerin tınıları deforme 
ediliyor, garip maskeler takılıyor, sosis ve eski ayakkabı, kemik, kıl gibi malzemeler 
buhurdan gibi yakılarak etrafa kötü kokuların yayılması sağlanıyordu. Bu şenliklere çok 
miktarda cümbüş, şamata ve eğlence unsuru girmişti. Feast for fools aşırı düzensizliği, geniş 
bir özgürlük ortamı yaratması ve kilisenin alışılmış kurallarına karşı çıkmasıyla dikkat 
çekiyordu. Bu şenliğin bir parçası olarak tiyatral özellikleri olan gösteriler de içeriyordu. 
Dinsel oyunlara belli oranda güldürünün ve hiciv unsurunun bu yolla girdiği düşünülmektedir. 
Bunanla beraber komik epizodların en üst düzeyde gelişmesi için oyunların kilise dışına 
çıktığı dönemi beklemek gerekiyor. 

Oyunların Kilise Dışına Çıkışı 
 Bu konuda ilk ciddi örnek 1204 yılında karşımıza çıkmaktadır. Ancak 12. y.y.’dan 
başlayarak oyunların kilise dışında oynandığı tahmin edilmektedir. Oyunların kilise dışına 
çıkışı genellikle iki nedene dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, içlerine giren komik 
unsurların çok fazlalaşmış olması ve törenin ciddiyetini bozması, ikincisi ise oyunların her 
bakımdan çok gelişmesi ve artık kilise içine sığmayacak boyutlara ulaşması. 

 1200-1350 yılları kilise dramından kilise dışı tiyatroya geçişi gösteren bir dönem 
olarak düşünülmüştür. Geçiş dönemi olmasına karşılık bu dönem tiyatro sanatının gelişmesi 
bakımından önemli değişiklikleri karşımıza çıkarır. Bu değişiklikleri şöyle özetlemek 
mümkündür. Bir kere hava koşuları nedeniyle oyunlar bahar ve yaz oynanmaya başlanmıştır. 
(açık havada oynadıkları için) Corpus Christi ve paskalya oyunlarını örnek olarak verebiliriz. 

 Bazen dinsel vesileler dışında kentin veba ve kıtlık gibi afetlerden kurtulması şerefine 
de oyunlar sergilenmiştir. Kilise içinde oynanan oyunlar kilise dışında döngü oyunlarına 
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dönüşmüştür. “Cyles of Plaus”. Bunlar yaratılıştan kıyamet gününe kadar yeralan türlü 
olayları içeren kozmik dramlardır. Bunun sonucu olarak bir takım yeni sahne teknikleri 
gelişmiştir. 

 İki sahne tekniği söz konusudur; bir tanesi durak sahne tekniği (istasyon tekniği), 
ikincisi simultaneous (eşzamanlı) sahne tekniği. Bir başka değişiklik de Latincenin yerini 
ulusal dillerin almasıdır. Birinci dönemde Latince, ikinci evrede ulusal hareketlerin başlaması 
dolayısıyla oyunlar ulusal dilde sergileniyor. 

 1350 yılından başlayarak oyunlar bütünüyle konuşulan dille oynanmaya başlıyor. 
Bunun sonunda ezgi yerine konuşmaya dayalı diyalog gerçekleşiyor. Enternasyonal dramdan 
ulusal drama geçiş başladı. Din adamlarının yerini profesyonel oyuncular almaya başladı 
giderek. Bütün bu sayılan değişiklikler oyunları izleme biçimini de değiştirmiştir. 1350 ile 
1550 yılları arasını kapsayan dönem, ortaçağ tiyatrosunun doruğa ulaştığını sergileyen bir 
dönemdir. 

Ulusal Dilde Dinsel Dram 
 İngiltere’de döngüsel oyunlar on iki kadar kasabada oynanıyordu. Bu oyunlar 16. y.y. 
ortasına kadar sürmüştür. Fransa’da en çok sevilen oyunlar İsa’nın ölümünü ve yeniden 
doğuşunu ele alan passion oyunlarıdır. Bütün Avrupa’da oynanan bu oyunlardaki ortak 
noktaları şöyle özetleyebiliriz. 

 Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi yoktur. (Epizodik bir yapısı vardır) 

 Oyunlarda tarih bilinci de yoktur. (Tarihsellik gözetilmez) Eski dönemlerde geçmiş 
olaylar yeni güncel olaylarla rahatlıkla karıştırılabilir. Bazen günümüzde yaşayan kişiler 
tarihte de yaşıyormuş gibi gösterilebilir. 

 Tiyatroda stilizasyon ile realizm birleştirilmiştir. Yani dekora bakarsanız bir 
stilizasyon vardır. Ama oyunda, diyelim İsa bir mucize sergileyecekse gerçek yaşamdaki gibi 
tıpa tıp bir ilizyon yaratması gerekmektedir. 

 Metinleri uyaklı olarak yazılırdı. Aksiyon şematize edilirdi. 

 Kişileştirme en aza indirgenmiştir. (Ne kadar kişi gerekiyorsa o kadar kullanılıyordu.) 

 Mucize olaylar natüralist bir ayrıntı içerisinde sunuluyordu. Oyunların temel amacı 
dinsel olmakla birlikte birçok oyunların içerisinde şeytanlar, hainler ve soytarılarla ilgili aşırı 
komik sahneler bulunuyordu. Komik epizodların çoğunda gerçekle ideal olan, tanrı 
buyruğuyla insanların vazgeçilemez zaafları, geçici olanla ebedi olan birlikte gösteriliyordu. 
Böylece oyunların ibret verici ve öğretici amaçlarına bağlı kalınmış oluyordu. (Mucize 
oyunları, miracle misteryler, ibret oyunları ortaçağ oyunlarının bir diğer adıdır.) 

Yapımlar (Prodüksiyon) Nasıl Oluştu 
 Henüz 14. y.y. sona ermemişken temsillerin kilise tarafından denetimi epeyce 
zorlaşmıştı. Ancak oyunların metinlerinin denetlenmesi işi hala geçerliydi. Bu bakımdan oyun 
metinleri resmi kilise aracılığı ile denetleniyordu ve bunlar dinsel festivallerde sergileniyordu. 
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Ortaçağın sonlarına doğru çeşitli prodüksiyon yöntemleri ortaya çıkmıştır. Loncalar, dinsel 
dernekler ve kardeşlik cemiyetleri (örnek: confrerie de la passion) oyunların yapımlarını 
üstlenen farklı örgütlerdendir. Bu örgütlerin sayısı 1300 dolayındadır. Ve bunların bir 
bölümünde halkı temsil eden üyeler, bir bölümünde de papazlar ve din adamları çoğunluk 
oluşturmaktadır. Loncalar (meslek unsurlarını bir araya getiren örgütlenmeler) belli azizler 
adına hayır işleri de yaparlardı. Ve bunlar yine bu belli azizler adına oyunlar da sergilerlerdi. 

 Kuzey İngiltere’de kasabalarda oyun çıkarma sorumluluğu daha çok ticaret 
loncalarının elinde bulunuyordu. Ticaret loncaları esnaf ve zanaatkarların çıkarlarını korumak 
amacıyla kurulmuştu ama dinsel bağlarını koruyorlardı. Her birinin destek verdiği küçük bir 
kilise, bu kilisede görevli papazları ve dinsel yönden bağlı oldukları bir azizleri vardı. 
Kardeşlik topluluklarında olduğu gibi loncalar da hayır işleri yapıyorlar ve hazırladıkları 
oyunlarla dinsel festivallere katkı sağlıyorlardı. Bir başka yapım düzenleme yönteminde ise 
oyun sorumluluğu bazen kasaba, bazen kilise, bazen de bireyler tarafından üstleniliyordu. 
Kimi zaman da kasabayla kilise ya da geçici olarak kurulmuş dernekler bu işi yerine 
getiriyorlardı. 

 Prodüksiyon olgusu (bir temsili her yönüyle ortaya çıkarma olgusu) çeşitli şekillerde 
oluyordu. Bunların tamamında ortak husus, birçok insanın bir işbölümü anlayışı içinde bir 
araya gelmesi şeklinde kendisini gösteriyordu. Bu tür prodüksiyonlar için verebileceğimiz en 
iyi örnek Lucerne’deki düzenlemedir. Passion oyunları bu kentte düzenli olarak yüz seneyi 
aşan bir süre oynanmıştır. Bu temsillerin amacı tanrıyı şereflendirmek, insanı düzeltmek 
(insanı tutku ve kusurlarından arındırmak) ve kenti yüceltmek olarak özetlenebilir. Burada 
oyuncu oynaması önerisi bir kardeşlik topluluğu tarafından yapılıyordu. Kasaba kurulunun 
onayından sonra kürsüden ilan ediliyordu. Daha sonra prodüksiyon kasaba kurulunun ve 
kardeşlik topluluğunun ortaklaşa olarak görevlendirdiği bir komitenin denetimi altında 
gerçekleştiriliyor ve kilise de oyun metnini onaylama hakkını elinde tutuyor. Sorumlu 
kuralları oluşturma ve parasal destek sağlama yöntemleri bu oyunların örgütlenme tipine göre 
değişiklikler göstermiştir. Yine Kuzey İngiltere’de kasaba kurulları ve ticaret loncalarının 
sorumlulukları paylaştığı görülmektedir. Kasaba kurulları temsillerin ne zaman verileceği ve 
hangi oyunun (epizodun) hangi lonca tarafından hazırlanacağını saptar, kilise tarafından 
onaylanmış oyun metnini dağıtır ve bu metne sadık kalınmasını ister. Oyunları gerektiği 
şekilde hazırlamak ya da kötü biçimde temsil eden loncalara para cezası vermek ve yine 
oynanacak oyunların mahallini saptamak kasaba kurullarının yetkisi arasında idi. Para 
harcama sorumluluğunun büyük bir kısmı loncaların üzerinde idi. Oyunlar loncaların 
mesleklerine göre dağıtılırdı. Örneğin Nuh peygamberin öyküsü gemi yapımcıları, sucu ve 
balıkçılar loncasına veriliyordu. Üç kralla (üç müneccim) ilgili epizodların demirci esnafına, 
son yemekle ilgili epizod da fırıncılar loncasına. Dekoru (peageant), giysi ve aksesuarı, özel 
etmenleri, oyuncuları ve bunları denetleyecek ve yönetecek kişiyi sağlamakla da 
yükümlüydüler. Tabii bu kadar karmaşık işlemleri yapmak, yoksul ve küçük loncaların 
açısından sorun yarattığı için kimi zaman bir tek epizodun canlandırma işi birkaç yoksul ve 
küçük lonca tarafından gerçekleştirilirdi. Doğaldır ki her epizodun ayrı loncalar tarafından 
hazırlanıp bir büyük döngüselin bütününü oluşturacak şekilde bir araya getirildiği için 
bunların eşgüdümü çok önemliydi ve bir çaba gerektirirdi. 
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 Simültane teknik uygulanan sahnelerde bütün epizodlar aynı platform üzerinde 
oynandığı için bu epizodlardan oluşan tüm oyun dizisi (döngüsel oyun) bir tek kişinin ya da 
bir küçük komitenin yönetiminde hazırlanırdı.  Bu simültane teknikle karşımıza çıkan sabit 
sahneler dekoru ve sahne etmenlerinin gelişmesi açısından önemli katkılar sağlamışlardır. 
Sabit sahnelere en güzel örnek Valenciennes’te karşımıza çıkmaktadır. Bu döngüsel oyunun 
hazırlanması için 1547 yılında bir kooperatif kurulmuştur. Bu kooperatifin üyeleri temsilin 
hazırlanması için gereken parayı ortaklaşa sağlıyorlardı ve temsilden elde edilen gelirden de 
pay alıyorlardı. 

Ortaçağda tiyatronun unsurları 

Yönetmen 
 Sayıları üç yüzü bulan oyuncu kadrosunun iş yapmasını, karmaşık sahne etmenlerini 
ve rastlantıya bırakılmayacak büyük bir mali desteği gerektiren ortaçağ döngüselleri çok 
özenli bir örgütlenmeyi gerektiriyordu. Bu yüzden yönetmen veya sahne yöneticisi ya da 
pegeant başkanı büyük bir önem kazanıyordu. Peagent ekibinin başkanı genellikle yıllık bir 
ücretle birkaç yıllığına sözleşmeye bağlanırdı. Bir süpervizörlük komitesi atanırdı. Bunların 
sayıları 12 kişiyi buluyordu. Yetkileri daha küçük bir ekip ya da bir kişi tarafından 
kullanılıyordu. Ortaçağda yönetmenin görevlerini şöylece özetleyebiliriz: 

 Sahnenin kurulmasına, dekor ve sahne makinalarının yerleştirilmesine nezaret etmek, 
dekor yapımını ve boyanmasını, seyir yerinin yapımını gerçekleştirecek kişileri bulmak, her 
türlü araç gerecin yeterli miktarda ve nitelikte sağlanmasını denetlemek, rol dağıtımını 
gerçekleştirmek ve provaları sürdürmek. Aktörleri disiplin altında tutmak ve kuralları 
bozanlara karşı bir para cezası sistemi oluşturmak ve bunu uygulamak gerektiğinde bazı 
rolleri oynamak. Temsillere girişte para toplayacak kişileri bu göreve atamak. Oyunun 
açılışını yapmak. Her aradan (epizoddan) sonra önceki epizodu özetlemek ve seyircinin daha 
sonra seyredeceği epizodlarda daha da olağanüstü ve mucizevi olaylarla karşılaşacağını 
söyleyerek onların meraklarını diri tutmak. 

 İşte ortaçağın yönetmeni saydığımız böylesi olaylarla doğrudan ilgilidir. Bu yüzden 
yönetmenlik işini üstlenecek kişilerin tiyatro yapımının özelliklerini bütün yönleriyle 
bilmeleri gerekir. Kimi tiyatro tarihçilerinin söylediğine göre yönetmenin temsil boyunca 
sahnede bulunur ve oyunculara rollerini sufle etmekten geri durmazdı. Onlara talimat da 
verebilirlerdi. Bu varsayımlar, bir oyunun sahnesini konu alan ve sahne üzerinde elinde bir 
kitapla duran bir kişiyi gösteren bir gravüre, bir ortaçağ resmine dayandırılmaktadır. 
Talimatları içeren kilise günlüklerine didaskala adı verilir. Yönetmenin elinde bulunan bir 
kitaptır. Az da olsa bu dönemde elimize sahne yönergelerini içeren defterler kalmıştır 
(didaskalya-didaskalika). 1501 yılına ait Mons ve 1583 yılına ait Lucerne dönüsellerinde 
ayrıntılı didaskalikalar kullanılmış ve hiçbir nokta şansa bırakılmamıştır. Günümüzde sözünü 
ettiğimiz bu defter işlevindeki defterleri hazırlamak işi reji asistanlarına düşmektedir. 
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Oyun ve Oyunculuk 
 Oyuncuların sayısı her oyun için önemli ölçüde değişirdi. İngiltere’de loncaların 
hazırladığı her bağımsız epizod beş ila on oyuncu tarafından gerçekleştirilirdi. Ancak bütün 
döngüsel dikkate alındığında oyuncu sayısı çokça artardı. Kıta Avrupa’sında ise rol dağılımı 
daha karmaşık bir görüntü sergilerdi. 1536 yılında Bourges’de sergilenen “Havarilerin 
Yaptıkları” adlı döngüselde 494 rol 300 oyuncu arasında paylaştırılmıştır. 16. y.y.’da oynanan 
oyunlardaki roller daha öncekilere kıyasla önemli artışlar gösteriyordu. Oyuncuların çoğu 
yerel halk arasından seçilmiş kişilerdi. Bunlar amatör oyunculardı. Bir oyuncu iki epizoddan 
fazla görev üstlenmezdi. Bazı durumlarda oyuncular iki ayrı loncanın hazırladığı epizodlarda 
görev alabilirlerdi. Rahiplerden ve asillerden kimi kişilerin oyunlarda rol almasına karşın 
oyuncuların çoğunluğu tüccarlardan, zanaatkarlardan ve sanatçılardan seçilirdi. Oyuncuların 
çoğunluğu erkek ve oğlan çocuklarıydı. Fransa’da kadınlar ve kızlar da zaman zaman 
oyunlara çıkıyorlardı. İki role birden çıkmak genel bir uygulamaydı. Diğer yandan bir 
karakterin çocukluk ve yetişkinlik dönemlerini oynamak için tek bir rol birden çok oyuncu 
gerektirebilirdi. Vahşet sahnelerinde gerçek izlenimi veren kuklalar ve maketler kullanılırdı. 
Oyuncular resmi bir kurul önünde yemin ederek provalara katılacaklarını ve her oyun günü 
zamanında oyun mahallinde bulunacaklarına dair güvence verirlerdi. Provalara ayrılan süre 
günümüzle kıyaslandığında daha kısa bir zaman dilimini kapsıyordu. İlk provalardan önce 
bütün kadronun katıldığı genel bir toplantı yapılırdı. Provalar için kadro 12 gruba ayrılıyordu. 
Düzenli programın dışında oyuncuların bir araya gelerek özel olarak çalışmaları 
gerekebiliyordu. Bu çalışmalar sırasında beklenmedik sorunlarla karşılaşıldığında ek prova 
programları oluşturulurdu. Temsillerin açık havada verilmelerine karşılık, provalar için büyük 
kapalı mekanlar kullanılıyordu. Yirmi dört saat süreyle temsil edilen Lucerne’deki döngüselde 
oyunun ilk provasından ilk temsile kadar geçen süre 80 gündür. Yapımı destekleyen kurumlar 
provalar sırasında oyuncuların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılarlardı. Uzun süren 
temsillerde oyuncular temsil günü belirli bir yerde toplanırlar, temsil verilecek alana geçit 
alayı düzeninde giderlerdi.  Oyun alanına varışta mansiyonlarda yerlerini almadan önce oyun 
alanı çevresinde bir tur atarlardı. Birçok durumlarda oyuncular sıralarını seyirciye görünecek 
şekilde bekleler, sıraları gelince oyuna katılırlar, sahne bitince yerlerine dönerlerdi. Günlük 
temsil sona erdiğinde oyuncular yine bir geçit alayı düzeninde ilk toplantı yerlerine 
dönerlerdi. Burada kendilerine resmi bir ziyafet verilirdi. Oyunculukta en önemli unsur ses 
unsurudur. Oyuncular kilise dışına çıktığında ezgilerin yerini gündelik konuşma almıştır. 
Oyun kişileri genellikle tiptirler. Rollerini yalın hareketlerle, hayranlık, sevinç, öfke, keder 
gibi duygularla canlandırmışlardır. Ciddi tiplerin hareketleri genellikle sınırlıdır, önceden 
belirlenmiştir. Komik rollerde doğaçlama ve pandomim hoşgörüyle karşılanmıştır. Bazı 
sahnelerde gerçeklik duygusu yaratma çabaları oyuncuları birçok tehlikeyle baş başa bırakır. 
1437 yılında Metz’de sergilenen bir oyunda Judas’ın asılmasını canlandıran bir oyuncu 
neredeyse gerçek bir asılmayla yüz yüze kalmıştır. Bir başka oyunda şeytanı canlandıran 
oyuncu yanma tehlikesi atlatmıştır. Oyuncuların çoğunluğunun bütünüyle amatör olmalarına 
karşılık, küçük bir azınlığa oynadıkları roller için ücret ödendiği bilinmektedir. Yalnız bu 
ücret ödenen oyuncuların sürekli çalıştıkları bir başka işleri de bulunuyordu. Kilisenin 
potansiyel oyunculara tavrı olumlu değildi. Bu yüzden oyuncularda rol alan oyunculara 
profesyonel oyuncu gözüyle bakılmazdı. 
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Ortaçağda Giysi 
 Rollerin çoğu gündelik giysilerle oynanırdı. Romalı askerler ortaçağ zırhlarıyla, 
Yahudi hahamlar Katolik papazların kılıklarıyla sahnede boy gösterirlerdi. Tanrı ise imparator 
ya da papanın kılığıyla kendini halka gösterirdi. Melekler için kilisenin normal kostümlerine 
kelebek misali bir çift kanat kondururlardı. Şeytan giysilerinde hayal gücü çok egemendi. 
Şeytan, büyük, yırtıcı bir kuş, kuyruklu, pençeli, boynuzlu ve pullu garip bir yaratık olarak 
canlandırılırdı. Gündelik giysileriyle oynayan oyuncular kendi giysilerini kendileri 
sağlarlardı. Varlıklı kişileri canlandıran oyuncular bu nedenle yıkıma uğrarlardı. İki role bir 
oyuncunun çıkması da oyuncu açısından maddi bir külfet oluştururdu. Yukarda anlatmaya 
çalıştığımız şeytan örneğinde olduğu gibi özel ve planlı giysiler için topluluğun, cemaatin, 
kilisenin ya da zenginlerin yardımı talep edilirdi. 

Sahne 
 Tiyatro kilisenin dışına çıktıktan sonra sahneler sabit ve hareketli olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır. Hareketli sahneler daha çok İngiltere ve İspanya’da, sabit sahneler ise Fransa ve 
Almanya’da gelişmiştir. Ancak her iki tip de bütün Avrupa’da kullanılmıştır. Döngüsel oyun 
bütünü içindeki her bağımsız oyun, her bağımsız epizod ayrı bir peagent üzerinde hazırlanırdı. 
Temsil günü bu epizodlar kasabanın değişik meydanlarında birbiri peşi sıra oynanarak 
döngüselin bütününü oluştururdu. Mansiyonların ölçüsü de değişebilirdi. Kasabalarda, 
meydanlarda bir platform, bir yükselti bulundurulurdu. Peagent ya da corralarda hazırlanan 
tablolar, gerektiğinde arabalara yanaştırılan ve sahne görevi gören bu yükseltiler üzerinde 
oynanırdı. Bazen bir tablo için birden çok araba kullanılırdı. 

 Arabalı sahnelere kıyasla sabit sahneler Avrupa’da daha çok kullanılırdı. Eski 
Roma’dan kalma sahneler de kullanılıyordu. Sahne biçimlerindeki bu çeşitlilik oyuncu seyirci 
ilişkisi bakımından da bir çeşitliliği gündeme getiriyordu. Kimi oyunlar dört bir taraftan, 
kimileri üç yönden, kimi oyunlar da tek taraftan seyrediliyordu. 

 En tipik olan sahne bir kasaba meydanında bir dizi evin ya da yapının karşısında 
kurulu uzun dikdörtgen platformdaki mansiyonlar üzerinde yeralırdı. Valencian’da olduğu 
gibi bunun dışında kasaba meydanlarında değişik küçük sahne yapılarının (pune) 
serpiştirildiği uygulamalar vardır. Örneğin Lucerne’deki pune. Bunun da dışında küçük sahne 
yapıları kasaba meydanına sabit bir biçimde serpiştirilirdi. 

 Ortaçağda oyun yeri iki unsurdan oluşur. 1- Genel oyun alanı 2- Küçük sahne yapıları 

 Açık hava dışında kapalı mekanlarda da oyun oynanırdı. Örneğin, Conferie da la 
Passion (Tutku Kardeşliği) örgütü yüz yıl boyunca Hotel de la Trinite adlı salonda temsil 
vermiştir. 

Dekor 
Kilise içinde olduğu gibi kilise dışı tiyatroda da genel oyun alanı (platea) ve küçük sahne 
yapıları (mansiyon, pune vs.) olmak üzere iki ana unsur vardır. Gerektiğinde peagentların 
üzerinde de mansiyon oluşturulabiliniyordu. Sabit sahnelerin hareketli sahnelere göre daha 
etkileyici olduğu düşünülmektedir. Çünkü sabit sahneler aynı anda döngüselin bütün sahne 
dekorunu görme olanağı verirdi. Lucerne’deki 1583 yılında oynanan oyunda yetmiş değişik 
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oyun yerinde otuz iki adet pune kullanılmıştır. Her punenin nereyi gösterdiğini ya yönetmen 
diğer bilgilerle birlikte açıklar ya da bu bir işaretle, bir simgeyle belli edilmiş olur. En çok 
kullanılan mansiyon ya da punelerden ikisi cennet ve cehennemdi. Genellikle platformun sağ 
tarafına cennet, sol tarafına cehennem yerleştirilirdi. Cennet yüceliği ve haşmetiyle seyirciyi 
etkileyecek biçimde yapılırdı. 15. ve 16. y.y.’larda genellikle diğer mansiyonlara göre 
yüksekçe ve içine insan alabilecek biçimde geniş yapılırdı. Cennetin aydınlığını meşaleler, 
yıldızlı dekoru ve gizli bir biçimde aydınlatılmış altın sarısı ışıklar saçan küreler veriyordu. 
Yeryüzüyle cennet arasında gidip gelebilmeleri için melekleri uçurmaya yarayan makinalar 
vardı. Cennet her şeyin ötesinde çekici, cazibeli bir mekandı. Cennet güzelliğiyle ne kadar 
göz kamaştırıcı ise cehennem de o ölçüde korkutucu, dehşet vericiydi. Platform seviyesinin 
biraz altında kurulurdu. Girişi içine aldıklarını yutan bir canavar başıyla temsil edilirdi. 
Cehennemin ağzından duman, ateş, gürültü ve çığlıklar yükselirdi. Cennet ve cehennem bazen 
altlı üstlü oluşturulabilirdi. 

 Dünyasal mekanlar, cennet ve cehenneme göre daha yalındır. Ancak yine de çeşitlilik 
gösterirler. Birçoğunda perde kullanılırdı, yapıların biçim ve ölçüleri değişirdi. Kimi altıgen, 
kimi dikdörtgen prizma, kimi de küp biçimindeydi. Bir kısmı platformun tabanından birkaç 
basamaklı bir merdivenle çıkılan yapılırdı. İçleri yatak, masa, sıra, mihrap veya taht yerine 
kullanılan dekor parçalarıyla donatılmıştı. Yine bunların içleri bazen varlıklı kişilerden ya da 
kiliseden ödünç alınan halılarla kaplanırdı. Platformun gerisinde fon olarak ayı, güneşi, 
yıldızları gösteren bir perde sallanırdı. Özel etki yaratan gereçler ve uçmak için kullanılan 
makinalar, üzerine bulutların resmedildiği frizlerin arkalarına gizlenirlerdi. Sahne 
çerçevesizdi. Cennet, cehennem ve yeryüzüyle ortaçağ sahnesi tüm evreni simgelerdi. 

Özel Sahne Etmenleri (Efekt) 
 Ortaçağ tiyatrosunda natüralist etkinin (unsurların) gerçekleştirilmesinde bu özel 
etmenlerin payı çok büyüktür. 15. ve 16. y.y.’larda mucizevi olaylar göstermek için 
teknisyenlerin yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanılmış, böylece özel etmenler hem 
sayısal bir artış göstermiş, hem de mucizevi sahneler giderek karmaşık bir yapıya 
bürünmüştür. Birçok özel etmen uçma ile ilgilidir. Cennet mansiyonu üzerinde bulutların 
arkasına gizlenen makinalar uçmayı sağlarlardı. Melekler cennet ile yeryüzü arasında 
uçuyorlardı. Şeytanlarsa sahne üzerinde uçarlardı. Bunların dışında ateş saçan kimi canavarlar 
da oyun mekanı üzerinde uçarlardı. Bazı etmenler de sahne altından yönlendiriliyordu. 
Örneğin sahne kapakları, ortaya çıkmalar ve aniden kaybolmalar için kullanılıyordu. Vahşet 
sahnelerinde kuklalarla canlı oyuncular büyük bir ustalıkla yer değiştirebiliyorlardı. İsa’nın 
İncil’de anlatılan mucizelerini göstermek için sahne kapaklarından ve sahne altından büyük 
ölçüde yararlanılırdı.  

 


