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Tiyatro Tarihi ve Düşüncesi II 
 

Sorular 
 
1. Ortaçağ’da dindışı tiyatro nasıl gelişti? Ve hangi etkinlikler olarak ortaya çıktı? 

Bunlardan interlud’ları anlatınız. 
2. Turnuvalar, maskeli eğlenceler ve kılık değiştirme oyunlarını anlatınız. 
3. Kraliyet girişlerini (entry) ve sokak resmi geçitlerini anlatınız. 
4. Ortaçağ tiyatrosunun çöküşünü ve dönüşümünü anlatınız. 
5. Ortaçağ Gotik dönem Hıristiyan tiyatrosunun özelliklerini şu noktalardan anlatınız: 

a. Oyun metni1 
b. Sahneleme özellikleri2 
c. Oyun yeri – seyir yeri ilişkisi  
d. Oyuncunun özellikleri3 

e. Seyircinin özellikleri 
6. Ortaçağ Hıristiyan Tiyatrosu ile Doğu Tiyatrosu’nun genel özelliklerini 

karşılaştırın. 
- Metin 
- Oyunculuk 
- Mekan özellikleri 
- Sahneleme ve temsil özellikleri 
- Seyirci4 
7. Hint Tiyatrosu ile Japon Tiyatrosunu karşılaştırınız. 
8. Ortaçağ tiyatrosunda size ilginç gelen ve ileride yapacağınız tiyatroya uygulamak 

istediğiniz özellikleri, nedenleriyle açıklayınız.  
 

                                         
1 Var mı, yok mu? Kim yazdı? Özelliği nedir? Yunan tiyatrosunun dramatik yapısıyla ilgisi var mı? 
Böyle bir şey değilse nedir? Sahneler birbirine nasıl bağlanır? Anlatıcı… Epizodik yapı… Zaman-yer 
farkları… Göl, cennet, cehennem, tufan vb… Kahramanların soyutluğu vs. 
2 Sahne etmenleri değil. Hareketli sahneler – sabit sahneler.. Bunların hepsi iğreti. Belli bir tiyatro 
mekanı yok. Belli zamanlarda (Noel-Paskalya) sergileniyor.. Dinin hizmetinde.. Hıristiyan gerçeğini 
anlatıyor.. Pişmanlık ve nedameti konu alıyor.  
3 Amatör, lonca üyesi. 
4 Örneğin No soylulara, Kabuki sıradan halka hitap ediyor. 
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Cevaplar 
 
1. Ortaçağ’da dindışı tiyatro nasıl gelişti? Ve hangi etkinlikler olarak ortaya çıktı? 

Bunlardan interlud’ları anlatınız. 

Gelişimi	  
Dinsel sahnenin yanında daha az gösterişli olan din dışı tiyatro da yavaş 

yavaş ama sürekli gelişti. Bunlar birçok kaynaktan evrimleşmiştir: Mim ve 
çeşitli eğlendiricilerden, jonglörler ve onların şarkı ve öykülerinden, pagan 
ritüellerinden. 

Kilise dışındaki dinsel oyunların gösterimi 12. yy.da (derste anlatılana göre 
13. yy.da) başlamış görünmektedir. 14. yy sona ermeden bir çok küçük öykü 
ve yöresel döngüler belirdiğinden 1200 ile 1350 yılları arası bir geçiş dönemi 
olarak kabul edilir. 

13. yy. Gotik Dönem’den itibaren pazar yerlerinde dindışı oyunlar varken 
aynı zamanda dinsel oyunlar da kilise dışında, kent meydanlarında 
sahnelenmeye başlanmıştı. Bu tarihten sonra dindışı oyunlar düzenli gelişti. 
Fakat günümüze kalan yapıtlar çoğunlukla 1400’den sonrasıdır.  

Uzun zamandır kabul edilen görüşe göre yöresel eserler yavaş yavaş 
ortaya çıkmıştır. Dışarıda oynanan kısa dinsel oyunlar zamanla birleşerek 
uzun oyunları doğurmuş ve sonra yöresel bir dile çevrilerek halk tarafından 
oynanmıştır. 1150 yılına tarihlenen Ademin Gizemi adlı oyun bu görüşü 
doğrulamaktadır. Ayrıntılı sahneleme bilgileri oyunun açık havada ve kiliseye 
bitişik sergilediğini anlatır. 
  Bu dönemden günümüze kalan birkaç oyun vardır. En eski din dışı oyun 
olarak ‘Yaprakların Oyunu’ günümüze kalmıştır (1276-1277). Bu oyunda 
taşlama, folk öğeleri, periler ve doğa üstü olaylar vardır. Adam de la Halle’nin 
bir diğer oyunu olan ‘Robin ve Marion’un Oyunu’, bir çoban kızına aşık olan 
şövalyenin öyküsünü içerir ve folk öğeleri ağır basar. 

Dindışı tiyatro asıl olarak 15. yy.da profesyonel oyuncunun ortaya çıkışıyla 
başladı. 

	   Profesyonel	  Oyuncu	  
İnterludlar da moraliteler gibi profesyonel oyuncunun doğuşuyla ilgilidir. 

11. yy. başlarında profesyonel eğlendiriclerin hepsi minstrel başlığı altında 
toplanırdı. Soylular ve rahiplerce tutulurlardı. 14. yy.da da zengin tüccarlar 
onlara özendi, böylece saz şairlerine duyulan ihtiyaç arttı. Onlar da yerleşik 
düzene geçtiler. 1350’den sonra birçok soylunun kendi oyuncu toplulukları 
oldu. 13. yy.dan beridir saz şairleri özelliklerine göre sınıflandırılmak 
isteniyorduysa da ancak 15. yy.dan sonra oyunculuk ve saz şairliği birbirinden 
ayrıldı. 
 Oyuncular daha çok rahat ettikleri soylu evlerine rağbet ediyorlardı. 
Çoğu topluluk kralların, büyük lordların hizmetine girdi. İngiltere’de Kral III. 
Richard (krallığı 1483-1485) ve VII. Henry’nin (krallığı 1485-1509) oyuncu 
toplulukları vardı. 1500’lerde böyle pek çok topluluk olabilir. Konaklarda 
bunlara ihtiyaç olmadığı zaman turneye çıkarlardı. Bu turnelerde önce kentin 
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valisine kimliklerini gösteriri, sonra oyunlarını onlara oynar, onaylanırsa halka 
paralı gösteri yaparlardı. Kentin bir binasında ya da bir handa, hatta çimlerin 
üzerinde gösteri sunarlardı. Profesyonel oyuncuların saygınlığı artıyordu fakat 
dinsel oyunların 16.yy.ın ikinci yarısındaki gerilemesine dek amatörlere oranla 
ikinci durumda kaldılar. 

Türler	  
1400lerden sonra gelişen din dışı oyun ve gösterimler şunlardı: 

- Farslar  
- Moraliteler5 
- Retorik (hitabet) Odaları oyunları 
- İnterlud’lar 
- Mumming’ler 
- Kılık değiştirmeler 
- Turnuvalar (tournemets; atlı cirit oyunları) 
- Soyluluk geçit alayları (entry) 

 
İnterludlar 

İnterlud kelimesinin anlamı belirgin değildir. Değişik zamanlarda oynanan 
hemen her tür oyuna ortaçağda interlud denirdi. Bugün bu deyim ilk olarak 
kapalı mekanlarda başlayan ve yöneticileri, soyluları ve zengin tüccarları 
eğlendirme amaçlı oyunlar için kullanılmaktadır. Bu niteleme belki büyük şölen 
gibi etkinliklerin arasında sunulan oyunlardan gelmektedir. 
 İnterludlar dinsel, aktörel, Farsımsı ya da tarihsel olabilir, çoğunlukla 
şarkı ve dans içerirdi. Genellikle kalabalık şölen salonlarında oynandığı için 
çok az dekor ve oyuncuyla oynanırdı.  
 Profesyonel oyuncular 15.yy sonlarında ortaya çıkmaya başladığı için 
1500 öncesi interludların azlığı anlaşılırdır. Bu tür interludlardan biri Henry 
Medwall’ın yazdığı Fulgens and Lucrece’dir.  
 Tipik oyun yeri soylu konaklarının “büyük salonu” idi. Burada bir uçta bir 
platform üzerinde soylu ailenin ve önemli arkadaşlarının oturduğu bir masa 
bulunur. Öbür uçta şölen salonunu mutfaktan ayıran duvarın olduğu yerde bir 
paravana bulunurdu; bu paravanda genellikle iki ya da üç kapı olur, üstünde 
müzisyenlerin balkonu olurdu; salonun yan taraflarında ve bazen ortasında 
daha az önemli danışmanlar ve konuklar için masalar bulunurdu. Bu yerleşim 
şölenler sırasında yapılan etkinlikler için tipik olmalıdır. Başka vesilelerde 
masaların yerine seyircilerin oturması için tahta iskeleler kurulurdu. Şekil şöyle 
bir şey olmalıdır:  
 

                                         
5 Bunlar alegorik oyunlardı. Alegori: bir oyunda bir düşüncenin, bir kavramın (örneğin Ölüm), bir 
düşünceyi temsil eden bir nesnenin (örneğin Ay) oyun kişisi olarak oyuna girmesidir. Semboller bir 
oyun kişisi olarak oyuna gelmezler. Bir nesne bir şeyi simgeler fakat oyun kişisi olarak oyuna girmez.  



Bu	  ders	  notu	  http://prometeatro.wordpress.com/	  adresinden	  indirilmiştir.	  Ders	  notunun	  kullanımıyla	  ilgili	  Uyarıları	  ihmal	  etmeyin.	  	  

 

 
 
 Temel sahne öğesi paravan olup her bir kapısı değişik bir konağı 
simgeler ya da giriş olarak kullanılırdı. Müzisyenlerin balkon oyun yeri olarak 
da iş görürdü. Kralların sarayında çok ayrıntılı mansiyonlar kurulur ama bazı 
mekanlarda paravan yeterli görünürdü. 1550’ye dek yükseltilmiş sahneye dair 
bir ipucu yoktur. Oyuncular salon tabanında oynarlardı. Oyun alanı küçüktür, 
bazı oyunlardan anlaşıldığı üzere seyircilerin arasına da girerlerdi. 
 Çoğu interlud küçük topluluklara yazılırdı. 4-8 kişi için yazılmış metinler 
vardır. Bir oyun metninde 38 rolün 8 oyuncuya nasıl dağıtılacağı yazılmıştır. 
 
2.  Turnuvalar, maskeli eğlenceler ve kılık değiştirme oyunlarını anlatınız. 

Turnuvalar	  
 10. yy.da şövalyeleri savaşa hazırlama amacı ile başlamıştı. Bu 
turnuvalarda ölümler çok olunca 13. yy.da yeni düzenlemeler yapıldı. 
1300’lerden itibaren turnuvalara dramatik öğeler sokuldu. Hemen sonra 
şövalyeler birbirlerini at üstünden devirmek yerine örneğin uygun giyimli 
hanımların yaşadığı “Aşk Şatosu” gibi alegorik hayal ürünü şatoları zapt etmek 
için yarışırlardı. 
 Turnuvaların en gelişmiş biçeminde (the pas d’armes) seyirciler 
cinsiyetlerine ve mevkilerine göre savaş alanını çevreleyen galerilere 
ayrılmışlardı. Turnuva alanının değişik yerlerine turnuvanın alegorik bağlamına 
uygun ayrıntı ve özende şatolar yerleştirilmişti. En beğenilen simgesel gereçler 
dağlar, kaleler, ormanlar, çeşmeler, gemiler ve kiliselerdi. Çoğunlukla dinsel 
oyunlarda görülen fakat dindışı anlamlara çekilen görsel simgesel öğeler 
kullanılırdı. 
 Genellikle soyluluk ve krallık eğlenceleriydi. Uluslararası yönü de vardı, 
yabancı saraylara yarışma daveti gönderilirdi. Savaşımlara ek olarak özenli 
geçit törenleri, geceleri de interludlar içeren bir sürü değişik eğlence 
düzenlenirdi. Bu kapalı mekan kutlamalarının mummingler ve kılık değiştirme 
oyunlarıyla yakın bağı vardı. 

	   Mumming’ler	  (Maskeli	  Eğlenceler)	  
 1500’lere dek mummingler ve kılık değiştirme oyunları saray 
eğlencesidir. Ancak kökeninde kılıç ve Morris dansları gibi pagan eğlenceler 
vardır.  

Mutfak 

Soyluların 
platformu 
ve masası 

Paravan ve 
balkon 
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 Kılıç dansı: Kaynağı askeridir. Ama 14. yy.da düğünlerde, bayramlarda 
saz şairleri böyle gösteriler yapardı. Birkaç komik dansçının katılmasıyla 
“maskaraların dansı” olarak bilinirdi. 
 Morris dansı: Oyuncuların ziller takması, yüzlerini siyaha boyaması ile 
yapılırdı. Bir morris topluluğunda genellikle bir palyaço, bir budala, bir oyuncak 
at ve “hizmetçi kız” (kılığına bürünmüş adam) olurdu. Bazen ortaya ejderha 
çıkar, St. George da gelip onu öldürürdü. 
 Bu kökenlerden çıkan mumming’in anlamı Fransızca maske, kılık 
değiştirmeden gelir. Noel mevsiminde oynanırdı. Noel baba gelir, tören 
başı/sunucusu olurdu. En az bir kişi rol gereği ölür, bir doktor öleni grotesk bir 
aygıtla diriltirdi. Çoğu gösteride danslar, şarkılar bulunurdu. Çoğu gösteride 
danslar ve şarkılar bulunurdu. Oyuncular çoğu zaman evden eve dolaşarak 
kısa parçalar oynarlardı. 
 Kılıç, Morris dansları ve mumming’lere ek olarak bir sürü kılık değiştirme 
oyunu vardı. 

	   Kılık	  Değiştirme	  Oyunları	  
 Noel’den başlayıp Paskalyadan önce gelen büyük oruç “Lent”e kadar 
süren karnaval boyunca kostümlü, maskeli her türlü cümbüşçü takımı 
sokakları doldururdu. 
 Bunlardan bazıları evden eve dolaşarak oyunlar oynar, pantomim 
yaparlardı. Bunu krallara bağlılıklarını sunmak, gönül borcu ödemek için 
hediyeler vermek üzere kullanırlardı. Suçlular kılık değiştirme işini paravan 
olarak kullandığı için İngiltere’de 14-15. yy.larda yasaklanmıştır. Başka 
yerlerde devam etmiş, özellikle büyük oruç öncesi karnavallarda günümüze 
dek gelmiştir.  
 İngiliz maskları, İtalyan intermezzileri ve Fransız Ballets de Cour’ları 
mumming ve kılık değiştirme oyunların yan türleri olarak saray eğlenceleri 
içinde ortaya çıkmıştır.  
 Sarayda da birçok vesileyle bu oyunlar düzenlenirdi. Giderek karmaşık 
görkemli gösterilere dönüştüler. Sarayda ilk ayrıntılı görsel yapıma dair kayıtlar 
1337’de Fransa’da rastlanmıştır. İngiltere’de 15-16. yy.larda gözde bir 
eğlenceydi. 
 Dekor parçaları tekerlekler üzerinde salona getirilir, daha sonra gelen 
danslar için dışarı sürülürdü. (Dinsel döngüsel gösteri arabalarına bu yönüyle 
benzerler). Küçük oyunlar genellikle pantomimsel olup birilerinin onuruna övgü 
içerikli olurlardı. 
 Eğlencelerin ayırıcı niteliği danslarla son bulmasıydı. Dansçılar önce 
halk arasına karışmazdı, sonra eşlerini seyircilerden seçmeye başladılar. Bu 
alışkanlık İtalyan saraylarından miras kaldığı için bunara İtalyan tarzı masklar” 
denirdi.  
 İngiliz masklarında saraylılar oyuncu ve dansçı olarak gösterilere 
katılırlardı. Saray eğlencelerine rağbet giderek arttı ve bunlar pahalıya mal 
olmaya başladılar.  
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 Bu eğlenceler İtalya’da 16-17. yy.larda, İngiltere’de 1603-1640 arasında 
doruğa ulaştı. Bu ortaçağ türleri daha sonraki bölümlerde Rönesans 
tiyatrosunun ayrılmaz parçaları olmuştur.  
 
3. Kraliyet girişlerini (entry) ve sokak resmi geçitlerini anlatınız. 
 Belediye yöneticileri, kilise mensupları ve ticaret loncası temsilcileri 
onurlandırılacak kişiyi kent dışında bir yerde karşılar, sonra ziyaretçiye özenle 
planlanmış bir yol boyunca katedrale dek eşlik eder, dinsel törenden sonra 
konutuna yerleştirirdi.  
 Önce sadece yürüyüş alayı vardı. Sonra giderek oyunlar eklendi. İlk 
çıkışları 1236 senesi gibidir, 1298’den sonra varlığı kesinlik kazanmıştır 
(Londra kenti I. Edward’ı İskoçya zaferi için onurlandırmıştır). Giderek bu 
kutlamalar tüm Avrupa’ya yayıldı. 17. yy.dan sonra oynanma fırsatı 
kalmamıştır. 
 Giriş törenlerine oyunların sokulduğu sıralarda dinsel oyunlar da kilise 
dışında ilk kez oynanmaya başlamıştı. İlk yıllarda bu oyunların konuları dinsel 
şenliklerle aynıydı. 15. yy.dan sonra oyunlar giderek tarihsel ya da alegorik 
olmaya başladı. İncil, tarih, mitoloji ve alegoriyi kullandığı için ortaçağ 
tiyatrosunun bütün önemli türlerine (dini oyunlar, moraliteler, turnuva oyunları, 
kılık değiştirmeler ya da ciddi interludlara) benzeyebiliyordu. Ancak önemli bir 
farkı vardı; oyunlar pantomimseldi. Dolayısıyla çoğu zaman tabloaux vivants 
[yaşayan resimler] diye adlandırılırdı. 
 Önceleri tek bir tablo sahnelenirdi, giderek altı ya da daha fazla tablo 
olmuştu. Alegoriyi daha iyi açıklamak için diyalog ve anlatım da eklendi. 
Oyunlar kendi içinde bütün olmalarına rağmen birbirlerine ortak bir tema ile 
bağlıydılar. 16-17. yy.da önemli tiyatro yazarlarına bunları yazma görevi verildi. 
 Her oyun kendi ayrı sahnesinde sahnelenir, yürüyüş alayı her sahneye 
geldiğinde durup gösterimi seyreder, bir sonraki için hareket ederdi. 
 Asal seyirci ziyaretçi ve beraberindeki yabancılardı. Ayrıca evlerin 
tepesinden, pencerelerden bakan halk da hem ziyaretçiyi ve alayı hem de 
gösteriyi seyrediyordu.  
 Kurulan sahneler çeşitli büyük ve karmaşıklıkta, birkaç katlıydı. Donatım 
ve konvansiyonlar açısından çağın diğer oyun mekanlarına benziyordu. 
 Avrupa’nın her tarafında bu şenlikler için ödeneğin ayrılması ve 
planlanması kent kurulu ve esnaf loncası tarafından ortak olarak üstlenilirdi.  
 
4. Ortaçağ tiyatrosunun çöküşünü ve dönüşümünü anlatınız. 
Ortaçağ tiyatrosu 600 yıl boyunca giderek karmaşıklaşıp farklılaştı. 10. yy.ın 
basit, eğlendirici, tören karakterindeki oyunlarından 16. yy.ın görkemli 
düşünlerine, belediye ve saray gösterilerine ve dindışı oyunlara dönüştü.  
 Bununla beraber 16. yy.da tipik olarak ortaçağa ait olan tiyatro, bütün 
popülerliğine ve geniş tabanlı desteğine rağmen neredeyse tümüyle ortadan 
kayboldu.  
 Sebepleri şunlardır. 
• Kilise, kendi iç çatışmaları yüzünden zayıfladı.  
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Eskiden her şeyin üstünde olan kilise giderek zayıfladı. Uluslar ortaya 
çıktıkça monarşiler dinsel konularda güç kazanmaya çalıştılar. Bunun yolunun 
papalık seçiminden geçtiğini gördüler ve seçimi etkilemek için entrikalara 
başvurdular. Papalık konusunda birçok çatışma çıktı. 15.yy.a gelindiğinde 
kilise epey güçten düşmüştüÜniversitelerin yükselişi ile öğrenimdeki diriliş tüm 
Avrupa’da kuşkucu ve sorgulayıcı ruhu besleyip büyütmüştü. 

16. yy.da bunlar bir araya gelerek dinde reformlar ortaya çıktı. Endülijans 
[ya da kutsal bağışlar] yüzünden reform isteklerinin ortaya çıkmasına neden 
olmuştu. Prensler de çeşitli tavırlar aldı.  
• Bunun sonucu olarak dinsel oyunlar yasaklanmaya başlandı. 

1539’da Hollanda’da kilisenin izni olmadan dinsel oyunların sahneye 
konması yasaklandı. 1547’de İtalya’da, 1548’de Paris’te yasaklandı. Batı 
Almanya’da 17. yy.a dek devam ettiyse de Avrupa’nın çoğunda 1600’lerden 
itibaren terk edilmişti. Sadece Engizisyon denetiminin sorgusuz sualsiz devam 
ettiği İspanya’da sürdü. 
• Oyun yazarları din dışı konulara döndüler.  

Yunan-Roma mirası tekrar ele alındı. Klasik ve Ortaçağ konularının 
karışımı Rönesans dindışı tiyatrosunun gelişimi açısından önemli oldu. Ayrıca 
ulusal biçemlerin gelişmesine hız verildi, çünkü uluslararası tiyatronun temelini 
oluşturan son kırıntı da yok olmuştu. 
• Toplumla tiyatro ilişkisi önemli bir değişim geçirdi. 

Tiyatro eskiden kilise ve devlet yönetiminin desteğindeyken, herkesin 
katıldığı, herkesçe önemli özel olayları kutlamak için kullanılmış bir 
gösterimken dinsel ve kentsel işlevinden arınmaya başladı. Ticari ve sanatsal 
platforma taşındı. Başlangıçta sadece soylular ve yöneticilerce ayakta tutuldu. 
Bu yardımda profesyonel tiyatro yavaş yavaş kendini kurumlaştırdı. Bu gelişim 
bazı ülkelerde 200 yıl kadar sürdü. 
 
5. Ortaçağ Gotik dönem Hıristiyan tiyatrosunun özelliklerini şu noktalardan anlatınız: 

a. Oyun metni 
Metinler vardır fakat oyunların yazarlarının adı bilinmemektedir. 
Bu oyunların hepsi aynı konuları ele alırdı: Tanrı’nın İncil’de anlatıldığı 

gibi yaratılışı buyurması, Sahte İsa, kutsal figürler ve ermişler hakkında 
söylenceler. Böylelikle ortaçağ oyunları nerede yazılmış olursa olsun birçok 
ortak özelliğe sahiptir.  

Antik Yunan tiyatrosunun Poetika’da ifade edilen yapısının aksine, 
oyunlarda neden sonuç ilişkisi pek az bulunur ya da bulunmaz. Aksiyonlar 
taslaklaştırılmıştır ve sebep-sonuç bağı ile birbirine bağlı değildirler.  

Daha çok epizot halinde olup, gevşek bir yapıya sahiptir. Oyunlar bir 
zaman sırası izlemez.  

Dünyadaki yaşamı, sonsuz yaşamın bir giriş bölümü kabul eden 
Hıristiyan insanlardan dolayı seyirci bu zaman sırasızlığını yadırgamıyordu. Bu 
gevşek yapı da kabul görüyordu. Çünkü olayların tanrının buyruğuyla ortaya 
çıktığına inanıyorlardı.  

Kişileştirme tip düzeyindedir; iyi ve kötü gibi. Canlandırılan kutsal 
kişilikler veya insanlar soyuttular. Belli zaman ve mekan içinde belirtilmemiştir.  
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Dekor aksiyonun geçtiği yeri belirtmekle sınırlıdır. Dehşet sahneleri için 
veya cenneti iyi betimleyebilmek için bazı aksesuar ve dekor parçaları 
kullanılmıştır. Bunların üzerinde ayrı ayrı durulacaktır. 

Özet: Dinsel oyunlar biçemleme ile gerçeği birleştirirler. Dize biçiminde 
yazılmışlardır, aksiyon taslaklaştırılmıştır, kişileştirme azdır, dekor ancak 
aksiyonun nerede geçtiğini anlatacak kadardır. Öte yandan bazı olağanüstü 
olaylar çok ayrıntılı işlenir. Bunun işlevi inancı pekiştirmektir. 

Çoğu oyunun dinsel amacı olmasına rağmen bir çok oyun 
sulandırılmıştır; komik sahnelerden oluşur ve genellikle iblisleri, soytarıları 
içerirdi. Bu komik öğeler ideal ve gerçeği yan yana getirerek oyunların bilgi 
verici yönünü kuvvetlendirirdi. 

 
b. Sahneleme özellikleri 
Oyunlar özellikle Paskalya (İsa’nın ölümü) ve Noel (İsa’nın doğumu) 

dönemlerinde oynanırdı.  
Dünyanın yaratılışından sonuna kadar bütün olayları sergiliyorlardı. 

Günlerce süren oyunlar oluyordu.  
Dinin hizmetindeydi ve bir gerçekliği (Hıristiyan gerçekliğini) anlatıyordu. 
Ortaçağ oyunlarının ruhu seyirciye günahlarından arınması için 

pişmanlık duyurma temeline dayanmasıydı. Seyirciyi inandırmak için son 
derece doğalcı tablolar sunulurdu.  

Çünkü Hıristiyanlık düşüncesi insanı günahkar görür: İnsan yasak 
elmayı yemiş, böylece cennetten kovulmuştur, insan günahkar doğar, dünyada 
da yeni günahlar işler, bu yüzden cehennemde yanacaktır, ancak İsa’nın 
yolundan giderse İsa onları kurtaracaktır, bu yüzden sürekli nedamet 
getirmelidir, “Momento Morin” (ölümü unutma) sözü hep akılda tutulmalıdır.  
 
 Kalıcı-belli tiyatro mekanları yoktu. Bütün mekanlar iğretiydi. 

Araba, pune, mansiyon, platea, standa şeklinde sahneler vardı.  
Her sahne bir oyun yerinin dekorunu yansıtırdı. 
Oyun yerleri açısından ikili bir farklılık vardır. 
1. Sabit oyun yerleri: Kıta Avrupa’sına özgüdür. İspanya’da 

mansiyonlar yan yana ya da bir çember şeklinde dizilir. Carro’lar da 
gelip bir platform oluşturur. İnsanlar karşıdan izler. 

Örneğin Valenciern’de (1547) Bir platform üzerine kurulu mansiyonlar 
vardır. Solda cennet, sağda cehennem, arada bir göl bulunur. Platform evreni 
temsil eder gibidir. Soldan sağa cennet, kilise, devlet, göl, cehennem sıralanır. 
Böylece bütün yaratılış evren üzerinde gösterilmiş olur. 

2. Hareketli oyun yerleri: Successive (ardıl) sahnelerden oluşan bir 
seyir biçimidir. Pageant’lar meydan meydan gezerler.  

 
c. Oyun yeri – seyir yeri ilişkisi  
Ülkeden ülkeye değişen iki tür seyir biçiminden bahsediyoruz: 
1. Karşıdan seyir: Örneğin bir platformun önünde. Daha çok Kıta 

Avrupa’sına, güneye özgüdür. 
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2. Çevreden (hacim şeklinde) seyir: Örneğin arabaların, pazar 
meydanlarındaki standların vb. çevresinde. Daha çok İngiltere’ye 
özgüdür. 

 
d. Oyuncunun özellikleri 

- Profesyonel değil amatördü. Yani hayatlarını oyunculukla kazanan insanlar 
değillerdi. Yerel toplumdan, loncalardan geliyorlardı. En çok tüccar ve işçi, 
bazen de rahip ve soylu olabiliyorlardır.  

- Katiplere başvuran kişiler bir kurul önünde seçilirlerdi.  
- Oyuncuların çoğu amatördü ama yine de çoğunlukla temsillerden yaptıkları 

işin karşılığında para alırlardı. 
- Oyunculukta en önemli şey sesti.  
- Karakterler tipleştirilerek, birkaç keskin duygu ve aksiyonla oynanıyordu. Bu 

yüzden oyuncunun birkaç keskin duyguyu verebilecek yetenekte olması 
yetiyordu. 

- Komik roller doğaçlama oynanıyordu. 
- Sayısı gösterimlere göre değişiyordu. Bazen rollerden daha az oyuncu 

vardı. Aynı oyuncu birkaç role çıkıyordu. 
- Bugünkü kimi kıstaslara göre az görünse de provalar yapıyorlardı. İlk prova 

ile gösterim arası 80 gün olabiliyordu. 
- 16. yy.da oyunculuk epey ustalaştı.  
- Hareketsiz sahnelere giderken oyuncular toplanır ve bir alay halinde alana 

yürürlerdi. Gösterim yerine vardıklarında bir kez etrafında dönerek 
mansiyonlardaki yerlerini alırlardı. Bazı döngülerde oyuncular arabaların 
üzerine yerleşir ve kentin belirli yerlerinde oyunlarını oynarlardı 

 
e. Seyircinin özellikleri 

- Bu gösterimlere her kesim katılmaktadır. Hazırlıklarından itibaren bütün 
halk bunlara katılır. 

- Ancak katılım zorla değildir, inanca dayanır. İnsanlar, isteyerek ve 
öğrenmek için gelirlerdi. 

- İnsanların, nasıl kurtulacaklarını öğrenmek için, dinsel gereksinimleri 
yüzünden katıldığı bu dinsel tiyatro sayesinde tiyatro halkın malı olmuştur.   

- Oyunlara her sınıftan seyirci geliyordu 
 
6. Ortaçağ Hıristiyan Tiyatrosu ile Doğu Tiyatrosu’nun genel özelliklerini 

karşılaştırın. 
- Metin 

İki tiyatroda da metin vardır ve bu metinler din gerçeğini belirtir, dine 
hizmet eder. Hıristiyanlıkta nedamet temeline dayanan tiyatro Doğu 
Tiyatrosu’nda tanrısal güçlerle birleşmeye dayanır. 

Budistler 11. yy.da öğretilerini yaymak için sarugaku-no’yu 
kullanmışlardır. Hıristiyan tiyatrosu da Hıristiyan öğretisini yaymak için 
kullanılmıştır. 

İki tiyatroda da komik ve acılı öğeler bir arada bulunur.  
- Oyunculuk 
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Doğu tiyatrosunda oyunculuk çok geniş ölçüde konvansiyonlara dayanır. 
Örneğin Hint tiyatrosunda oyuncunun hareket ve tavrı; konuşma ve şarkısı; 
kostüm ve makyajı ve psikolojik içe bakışı önemliyken Hıristiyan tiyatrosunda 
en önemli yön ses ve konuşmadır.  

İki tiyatronun başlangıç evrelerinde rahipler oyuncudur. Giderek bu 
Hıristiyan tiyatrosunda lonca emekçilerine, Doğu tiyatrosunda profesyonel 
oyunculara bırakmıştır.  
- Mekan özellikleri 

Doğu tiyatrosunda bir yükseltilmiş sahneden bahsedebiliriz. Hint 
tiyatrosunda üçgen, kare ve dikdörtgen sahneler vardı. Japon tiyatrosunda 
sahneye bağlanan bir çiçek yolu vardır. Çin’de ise “çay bahçesi” tiyatrosu. 
Ortaçağ Hıristiyan tiyatrosundaki sabit ve hareketli sahneler yükseltilmiştir.  

Doğu tiyatrosunda hareketli sahnelere rastlamıyoruz. Oysa özellikle 
Kuzey Avrupa’da bu sahneler önemlidir.  
- Sahneleme ve temsil özellikleri 
 
- Her iki tiyatro da göstermeci bir tiyatrodur. Örneğin Hint tiyatrosunda bir 

kırbaç arabayı, keçi fili temsil edebilir. Hıristiyan tiyatrosundaki mansiyonlar 
da oyun yerini göstermeci olarak belirtir. 

- Hıristiyan tiyatrosunda kimi zaman natüralist diyebileceğimiz öğelere 
rastlarken Doğu tiyatrosunda konvansiyonel ve göstermeci yapı hep 
korunur. 

- İki tiyatroda da konvansiyonellik önemli bir yer tutar. Seyirci önceden bildiği 
bazı kodlara göre izler. Ancak bu, Doğu tiyatrosunda uç safhadadır. 

- İki tiyatroda da müziğin önemli bir yeri vardır.  
- Hıristiyan tiyatrosunda ayrıntılı dekorlar ve ileri düzey makineler önemli yer 

tutarken bunlara Doğu tiyatrosunda rastlanmaz.  
 
- Seyirci 

Her iki tiyatroda da seyirci belli dinsel-ahlaksal amaçlarla gelir.  
Japon tiyatrosunda Noh’a soylular, Kabuki’ye diğer kesimler gelirken 

Hıristiyan tiyatrosunda daha heterojen bir seyirci topluluğuna rastlarız. 
Hindistan’da ise seyir yeri kastlara göre bölünmüştür.  

 
7. Hint Tiyatrosu ile Japon Tiyatrosunu karşılaştırınız. 
 
- Japon tiyatrosu temel olarak danslara dayanır. Hint tiyatrosunun kökeni de 

ritüellere dek gitse de bu yönde bir bilgi yoktur. 
- İkisinde de yönetimler tiyatroya destek vermiş, bir dinsel-ahlaksal araç 

olarak korumuşladır. 
- İki tiyatro da çok geniş ölçüde konvansiyonlara ve göstermeci yönteme 

dayanıyordu.  
- İki tiyatroda da müziğin çok önemli bir yeri vardı.  
- İkisinde de dekor çok şaşaalı olmazdı, göstermeciydi. Makine efektlerine 

yer yoktu. 
 


