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ÖNCESİ'VE'SONRASıYLA'DÖNEME'BAKıŞ'(İTALYA)'
İTALYA Üniversite ve Akademilerde 

Tiyatro Etkinliği 
Saray ve Saray Çevrelerinde 

Tiyatro Etkinliği 
Halk Tiyatrosu 

1550-1750 
 
Kökleri 
ve 
Ortaya 
çıkan 
türler 

Hümanist Dram 
Antik dramın yeniden yorumu (komedya-
tragedya-pastoral) 

Kraliyet Törenleri ve eğlenceleri 
Triomfi, cirit oyunları,maskerata 

Commedia d’ell arte 
Atellan farsları,  
Komedya bergamaska 
Plautus komedyaları 

 
Yazar 
ve 
oyun 
türleri 

Ariosto  La Cassaria  1508 
Bibienna  La Calandria 1513 
Makyavelli  Adam Otu  1520 
Trissino  Sofonisba  1515 
Chinto   Orbecche  1541 
Tasso   Aminto  1573 
Guarini  Sadık Çoban 1590 

  Komedyalar      çeviri ve 
   Tragedyalar    çağdaş İtalyan 
   İntermezzi’ler         

Yazar yok; Canavaccio var 
Taslaklardan doğmaca 
oyunculuk 

 
Oyun 
yerleri 

Terentius Sahnesi (geçici) 
Olimpiko Tiyatrosu (1685, sabit)  

(tableau ????) 
Önce geçit alaylarında sonra saray 
avlularında daha sonra saray 
salonlarında 

Açık ve kapalı yerlerde, 
Geçici platformların  
üzerinde temsil 

 
Dekor  

Önce Terentius Sahnesi’nin fonu 
Sonra Serlio kullanılmış olabilir. Akademide 
sabit fon: (5 kapılı 7 sokaklı) (Olimpiko’da 7) 

Serlio Sahnesi 1545 (geçici) 
İki kanatlı, perspektifli dekor; 
Üç tür: komik, trajik, satirik 
Önemli sanatçılara yaptırılıyor 

Serlio’nun komedya dekoru 

Komedya 

Tragedya 

Pastoral 
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İTALYA Üniversite ve Akademilerde 
Tiyatro Etkinliği 

Saray ve Saray Çevrelerinde 
Tiyatro Etkinliği 

Halk Tiyatrosu 
1550-1750 

 
Kostüm  

Klasik sahnede klasik anlayışa göre (tarihsel 
uygunluk yok) 

Çok harcamalı, çok özenli giysiler Her karakterin tipik giysisi 

 
Oyuncu  

Öğrenci ve öğretmen 
amatör 

Saraylılar danslarda rol alıyor 
Komik edlerde(?) profesyonel 
oyuncu olabilir. 

Profesyonel oyuncu 
toplulukları babadan oğula 
geçen ve hüner ve birikim 
isteyen oyunculuk 

 
Işıklama  

 

       ← 
 
Sabattini ve sonra Torelli’nin çağına 
göre yenilik getiren kullanımlar; yağ 
kandilleri, yağ lambaları 

 
Önemli değil çünkü oyun 
yerlerini arabalarla gittikleri 
yerlere taşıyorlar. 

 
Temsil 
Üslubu 

 
Klasik; kurallara sadık deklamasyonlu 
oyunculuk 

 
İntermezzilerde ve 1600’den 
itibaren yeni tür opera da (?) 
Dans+müzik+şarkı+diyalog 
Opera, Rönesans değil Barok 
Çağ’ın ürünüdür. 

 
Grotesk, fantastik 
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ORTAÇAĞ'TİYATROSU'

Giriş'

 MS. 3. yy.da Roma, Hıristiyanlığı kabul etti.  
4. yy.da (392?) Roma parçalandı. 
5. yy.da (475?) Roma ortadan kalktı. 
Ortaçağ bu tarihten başlar. Ancak sanat tarihi açısından Ortaçağ 8. 

yy.da başlatılır. Bunun iki sebebi olsa gerek: 
1. Org müziği o tarihte kiliselere girdi 
2. Karolinyan devleti 8. yy.da kuruldu ve 100 yıl kadar yaşadı. Bu devletin 

çökmesiyle topraklar birimlere bölündü ve güçlü bir derebeylik düzeni 
ortaya çıktı. 

 
 Ortaçağ’da da tiyatro dinin hizmetindeydi; bu din Hıristiyanlıktı. Yunan’da 
tiyatro dinin kendisiyken, Ortaçağ’da dinin hizmetçisi olmuştu.  

O dönemde bütün sanatlar da dine hizmet etmekteydi. Sanatçılar 
eserlerine adlarını koymazlardı, çünkü “ben yarattım” demek bir anlamda 
tanrıya şirk koşmaktı. O dönemdeki hiçbir eserde (büyük mimari eserler dahil) 
yaratıcının ismi bulunmuyor.  

İslam, doğuşunda, Hıristiyanlığa göre daha ileri bir din olmasına rağmen, 
Hıristiyanlığın şansı Roma uygarlığı üzerinde doğmasıdır. Hıristiyanlık kendini 
yenilemeyi başarırken İslam başaramadı.1 

Ancak Hıristiyanlık da tiyatroyu sevmiyordu. Özellikle Roma döneminde 
yaşadığı yozlaşmadan sonra. Ortaçağda oyunlar yasaklanıyor, oyuncular, 
seyirciler aforoz ediliyordu. Oyuncular Hıristiyan mezarlığına gömülmüyordu. 
Germenler’in İtalya’yı istila edip yakıp yıkmalarından sonra oynanacak bina da 
kalmamıştı. 

ORTAÇAĞ'TİYATROSUNUN'DOĞUŞU'

Halk'içinde'

 Tarihçilere göre kiliselerde doğan Ortaçağ tiyatrosu, Metin And’a göre, 
Roma’dan ve Antik Yunan’dan dağılan oyuncuların şato şato gezip 
hokkabazlık vb. yapmasıyla ortaya çıkmıştır. Germen bölgeleri (kuzey) henüz 
Hıristiyan değil pagan olduğu için, oyuncular da kuzeye yöneldi. 
 Bu dönemdeki oyunculara çeşitli adlar veriliyordu. Histriones2 (oyuncu), 
jonglör (cambaz), jokülatör (eğlence oyunları, sihirbazlı vb. yapanlar), 
trubadour’lar (saz şairleri). Bunlar diyar diyar dolaşırdı.  

                                         
1 Hıristiyanlık ve Müslümanlık hemen hemen aynı coğrafyada doğdu. Ancak Hıristiyanlık Roma’ya mal 
olurken, İslam Osmanlı’ya geçti. Bence, İslam’ın geri kalışı Osmanlı’nın geri kalışı ile paralel olarak 
incelenmelidir. Kapitalizme geçiş döneminde gerekli dönüşümleri yapamayan Osmanlı açısından 
bakılmalıdır.  
2 Histrioneslerin kökenlerinde Fescenin şarkılarını söyleyen İster’ler vardır. Ortaçağ sonlarına (?) 
doğru ortaya çıkan Minstrel’ler (trubadour vb.) ise saz şairleriydi, oyunculuk da yapıyorlardı. 
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 12-13. yy.larda saz şairleri vardı. Şarkı söylüyor, ufak taklitler de 
yapıyorlardı. Yani birleşik bir sanat vardı. 1450’lerde oyuncu, müzisyen ve 
cambaz diye ayrıldılar.  
 Özetle: Ortaçağ’da, 12. yüzyılda histriones denen oyuncular, 
Hıristiyanlık baskısı yüzünden Avrupa’ya dağılmışlar, derebeylerinin yanında 
jonglörlük vb. eğlendirici görevler yapmışlardır. Bunlara genel olarak trubadour 
(saz şairleri) denir; şarkı, şiir okurlar, dans ederler, ufak taklitler yaparlar. Kimi 
araştırmacılara göre Ortaçağ tiyatrosu bunlar olmadan anlaşılmaz.   

Kiliselerde'

 Dithyrambos törenlerinden nasıl tragedya doğduysa, Kilislerde karşılıklı 
şarkı-ilahi söyleyen korolardan da (antifonaryum korosu) tropeler doğdu. Bu 
şarkıların içindeki bir öykünün (Üç Meryemler) oynaması ile kilise dramı ortaya 
çıktı (Romanesk dönem). 
 Ortaçağ tiyatrosu yazarlık açısından karanlık bir çağdır. Kaynak İncil’dir. 
8 ve 9. yy.larda kilise pagan inancı yerine insanlara bu inancı kabul ettirmeye 
çalışmıştır. Antik Yunan tiyatrosu Dionysos dininin hizmetindeyken, Ortaçağ, 
Hıristiyanlığın hizmetindedir. 

Profesyonel'Oyuncu'

 Ortaçağda profesyonel oyuncunun ortaya çıkmasıyla birlikte dine hizmet 
etmeyen profesyonel tiyatrolar ortaya çıktı. Aynı dönemde devletler oluştu, 
“amaç aracı haklı kılar” diyen Makyevelizm doğdu. Eski serflikle karşılaştırıldığı 
zaman, birey kendini güçlü görüyordu artık, bunun için de kendisini serflikten 
kurtaran krala müteşekkirdi. Ortaçağda insan kulluktan kurtulup kendini birey 
olarak hissetti ve devletin ferdi oldu. Şükran duyması bu yüzdendi. (Hayli 
tartışılır bir yorumdur bu. Serfliğin sonu Ortaçağın özelliği değildir ve 
feodal dönemin bitişine işaret eder.) 

Tiyatro'Yapıları'

  Pune: Almanca bir kelimedir. Arkasında perde olan sahne demektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1:  Pune (Almanya) 

 Diğer kelimeler: 
• Loca: “Local” kelimesiyle eş kökenlidir. Yer demektir. 
• Sedes 
• Platea 



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

 

• Mansion 
 

2 Mart 2004, Salı3 
 

Ortaçağ'Toplumu'

 Avrupa’nın küçük topraklara bölünmesiyle derebeyleri ortaya çıktı. 11. 
yy.da şövalyelik kavramı ortaya çıktı. Ortaçağda; Avrupa’nın %90’ı köylü, 
%10’u Soylular, derebeyleri ve kilise soylularından oluşuyordu. 
 Ortaçağda serfler derebeyleri ve kilise arasında sıkışmıştı. 
Derebeylerine hizmet eden ve köylerde/villalarda oturdukları için villaine 
denilen insanlar vardı. Bunlar derebeylerine belli zamanlarda ödeme 
yaparlardı ve özgürdüler. Onların altında derebeylerine hizmetle yükümlü 
serfler sınıfı vardı. Serfler ve cottager denilen sınıftaki insanlar topraklarıyla 
alınıp satılırdı.En son köleler gelirdi ki bunlar da derebeyinin şatosunda ona 
hizmet ederlerdi. 
 Eğitim manastırlardaydı. Soylu çocuklar da oralarda eğitilmiş 
olmalıdırlar. Ortaçağ’da soylularda, birinci erkek çocuk asker, ikincisi papaz, 
üçüncüsü yargıç olurdu. Bütün köşe başlarını tutmaya çalışıyorlardı. Eğitim 
köylülere açık değildi. 
 Bu dönemde iki büyük güç vardır: biri derebeyi, diğeri kilise. Bu 
dünyadan derebeyi, öbür dünyadan kilise sorumludur. Öteki dünyada mekanın 
yolu, bir anlamda kiliseye yardım etmektir.  
 15. yy.dan itibaren ekonomik iktidar yavaş yavaş burjuvanın eline 
geçmeye başlar. Fakat siyasal iktidar hala soylulardaydı. Moliere’in 
oyunlarında soylu yaşantısına özenen burjuva sınıfının eleştirisi vardır. 
 Avrupa’nın büyük kısmı bataklık ve çamur olduğundan 17. yy.da büyük 
açlık yaşandı.Daha sonra üst sınıfa mensup insanların pek tercih etmediği 
patatesin aslında  o kadar kötü bir yiyecek olmadığına kanaat getirildi ve açlık 
engellendi. 

ORTAÇAĞ’DA'TİYATRO'

Pagan'inancıyla'bağlantılar'

 11. yy.da kilise ayinleri başladı. İsa’nın Aralık’ta doğduğu ve Nisan’da 
öldüğü varsayıldığında bunun bir pagan inancı olması muhtemel görünüyor. 
Çünkü bu iki tarih doğanın ölümü ve dirilmesiyle yakından ilgilidir. 
 İsa’nın dirilişi Paskalya’da, İsa’nın doğuşu Noel’de oynanan oyunlarla 
kutlanıyordu. Bu oyunların oynanış tarihleri şaşırtıcı bir biçimde antik yunan 
festivallerinin tarihlerine teğet geçer.  
 İnanca göre İsa insanlara ışık getirir ve yeni inancı kabullenilmediği için 
çarmıha gerilir. Prometheus da aynı şekilde cezalandırılır. İkisi de resimlerde 
aynı yerlerinden yaralanmış bir halde gösterilirler. Kilisedeki bazilikaların Roma 
Tiyatrosundaki orkestra ile benzerliği de ilginçtir. 
                                         
3 Bu derse katılmadım. Arkadaşların notlarından derledim. (Teşekkürler!) 
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Romanesk've'Gotik'

 Ortaçağ neden Gotik ve Romanesk diye ayrılır? 
 Romanesk dönem Ortaçağ’ın ilk dönemidir. Kuzeyli Got’lar bu 
dönemde barbar olarak görülmüş, Roma örnek alınmıştır. Bu döneme 
damgasını vuran felsefi akım: gradualizm’dir. Gradualizm’e göre yaratılış; 
bitkiler, hayvanlar insanlar, melekler ve tanrı sırasını izler.  
 Bu dönemde Roma mimarisi örnek alınmıştır. Ancak bu dönemin 
katedralleri Roma belediye sarayları olan Basilleus’un yönetim yerini, 
bazilikaları örnek alır. Buralar yüksek yapılardır, tanrıya ulaşmanın araçları 
gibidirler. Tanrının büyüklüğü karşısında insanın küçüklüğünü vermeye 
çalışırlar. (?) 
 Bu dönemde (?) rahipler Aristotales ile Platon felsefesi arasında 
dağılmıştır. Eski Yunan felsefesiyle yetişmiş topluma Hıristiyanlık da 
Aristotales ve Platon’un fikirleri ile anlatılıyordu.4 
 Gotik dönem ismini kuzeyli Got’lardan alır. Sanatı da bu tarzdır. Felsefi 
olarak nominalizm’e (adcılık) dayanır. Rönesans’tan önceki 200 yıla bu ad 
verilir. 
 Gotik dönemde başlayan tartışmalarda kilisenin gücü sorgulanmaya, 
zayıflamaya başladı. Üniversiteler kuruldu. Teknik ilerledi. Ticaret başladı. Bu 
dönemde soylular ticaretle uğraşmıyordu. Kasabalar, yeni kentler oluşmaya 
başladı. Ayakkabıcılık, kuyumculuk gibi yeni zanaatlar ortaya çıktı. Yaratmanın 
tanrıya mahsus olduğu fikri giderek yok oldu. 
 Rönesans düşüncesi kiliselerden ve eşraftan çıkmıştır. Rönesans 
sanatçılarının babaları hep zanaatçılardır.  
 

KİLİSE'OYUNLARı'(ROMANESK'DÖNEM)'
 Ortaçağ’da zenginler papaz oluyor eğitim görüyordu. Fakat yoksullar 
Latince bilmiyordu. Onlara da İsa’nın mucizelerini ve kutsallığını anlatmak 
gerektiği düşünülüyordu. Bunun için akla dramatizasyon fikri gelmiş olmalıdır 
fakat bu fikrin nasıl doğduğu bilinmiyor. 
 Kilise oyunları, İsa’nın mucizesini, kutsallığını, Tanrı oğlu oluşunu 
vurgulamak için oynanan ilahilerden ortaya çıkmıştır. Bu kilise oyunları 100-
150 yıl kadar sürdü. 

İlk trope olan Quem Quaritis’in oynanmasından sonra halkın ilgisi 
çoğaldıkça İncil’in diğer hikayeleri de dramatize edilmeye başlandı. 

Bu oyunlarda çeşitli özellikler şöyleydi: 

BİÇİM'

Dil: Latince’ydi. 
Diyaloglar: Ezgiyle veriliyordu yani şarkı halinde oynanıyordu. 

                                         
4 Aristotales’e göre gerçek nesnededir, Platon’a göre idealardadır. Platoncu görüşe göre, bir insan 
gökteki güzellik ideasına ne denli yaklaşırsa o denli güzel olur. Bu açıdan Platon’a göre sanatçı 
vazoyu çizerken, taklidin (ideanın) taklidinin (vazonun) taklidini çizmeye (resim) çalışmaktadır.  
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Kostümler: Rahiplerin kendi giysileriydi. Gündelik kıyafetin üstüne 
himatium denilen kıyafetleri atarlardı.5 

Aksesuar: Zamanla oyunculara kanat vb. gibi aksesuarlar takıldı. 
Efekt: Oyunlarda aksesuarın yanı sıra çeşitli efektler de kullanırlarmış. 
Oyuncular: Papazdır 

İÇERİK'

 11.yy.dan sonra Aristoteles’in kuramından tamamen farklı formda bir 
oyun ortaya çıkmıştır. Aktarılan olaylarda nedensellik bağı gözetilmez. Konu 
İncil’in tüm bölümleridir.  Zamanla bu hikayelere Nuh’un hikayeleri de 
ekleniyor. 
 Kaynak metin: İncil’dir. 

Olay dizisi: Öyküler arasında nedensellik bağı yoktu. Olaylar bölüm 
bölüm canlandırılır, bu nedenle –ara sıra– bölümleri bağlayacak anlatıcılar 
kullanılırdı. 

MEKAN'

Oyun yeri: loca ya da loci denilen yerlerdir. Kilise dışı oyunlarda 
kulübeye benzer, önü perdeyle kapalı kulübeler vardır.  
 Vaaz verilen yerin sağı cennet, solu cehennemdir. Sağda balkonda 
cennetteki melekleri temsil eden papazlar vardır. Oyuncular kanat vb. gibi ufak 
aksesuarlar kullanır.  
 
 Simultane Sahne Tekniği’nin doğuşu şöyle oldu: Kilisenin içine kurulu 
mansiyonların her birinde aynı anda farklı oyunlar oynandı. İzleyici istediğini 
gidip izliyordu.6  

OYUNLAR'KİLİSE'DıŞıNA'TAŞıYOR'

SOYTARıLAR'BAYRAMı'

Kiliseye genç yaşta giren rahip adaylarının çok sıkılması, bunalması 
sonucunda yılda bir kez düzenlenecek bir bayram fikri ortaya atıldı. Böylece 
genç rahipler deşarj olma fırsatı buluyorlardı. Söylentiye göre bunlar ne zaman 
böyle bir fırsat yakalasalar kilisenin düzenlediği tropeler ve mysterler’le dalga 
geçiyorlardı. Bu sayede kilise oyunlarına bir süre sonra komik öğeler dahil 
edildi. 

GEÇİŞ'

 Kilise oyunları çoğaldı. Kiliseye sığmaz oldu. İçine (soytarılar şenliği vb. 
ile) komik öğeler de girdi. Genç papazlar ciddi oyunlar oynarken bu komik 
öğeleri de katmış olabilirler. Önce bahçeye, avluya sonra giderek kilise dışına 
çıkan oyunlar loncaların eline geçti. 
                                         
5 Himatium: Yunan’da dikişsiz bir manto gibi bir giysi. Kenardan klipslerle tutturulur.  
  Toga: Roma giysisidir. Sarı ve mor renktedir. Bu iki renk de Roma’da bulunmaz, ithal edilirlerdi. Bu 
yüzden de bu renk giysileri sadece zengin soylular giyerdi. 
6 Bu sahne tekniği için bknz. Arthur Miller-Satıcının Ölümü, İonesco-Gergedan 
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 MS 1250’de oyunlar kilise dışına taşmaya başladı. Bunun iki sebebi 
vardır: 

1. Seyircinin ilgisinin artmasıyla oyunlar kapalı gişe oynanmaya başladı. 
Daha sonra izdiham ve arbedenin önüne geçmek için kilise bahçesine 
taşındı. 

2. Oyunlara komik şakaların karıştı; kilise içindeki ciddiyet yara alıyordu. 

KİLİSE'DıŞı'DRAM'(GOTİK'DÖNEM'1350W1550)'
 Kimi tarihçilere göre gotik dönem 1250-1550 arasındadır. 

Ortaçağın sonlarına doğru ekonomik ve politik değişiklikler oldu. Esnaf 
birlikleri, zaten 12. yy’da kurulmaya başlamıştı. Lonca denilen bu kuruluşlarda 
ustalar parayla çalışır, çıraklar bedava yiyip içme karşılığında yedi yıl 
çalıştıktan sonda usta olmaya hak kazanırlardı. 

Bu loncaların doğması ketleri geliştirdi. Önceleri yerel yönetimin 
buyruğunda olan kentler güçlendikçe ayrıcalık sahibi oldular.esnaf loncaları 
kent valisini ve yönetim kurulunu kendi üyelerinde seçtiler. Bu kurumların 
gelişmesi derebeyliği çökertti. 12.yy’ın sonuna doğru üniversiteler kurulmaya 
başladı ve manastırlardaki eğitimin yerine bu üniversiteler eğitim merkezi 
oldular. 
 13. yy da kilise dışına taşan oyunlar yaklaşık olarak 14 ve 15. yy.larda 
Pazar yerlerine sökün etti. Kilise içi oyunlar çıkıp loncaların eline geçtiği zaman 
kilise içinde de oyunlar sürdü.  

13. yy.dan itibaren tek eğitim merkezi kilise değildi artık. 14. yy’a 
gelindiğinde tartışılmaz bir kurum olan kilise, sorgulanmaya başladı ve 
ortaçağın sonunda artık yetkisini diğer kurumlarla paylaşmaya başlamıştı. 
Üniversiteler kuruluyordu. Loncalar ortaya çıktı. Dükkan sahibi, maaşlı usta, 
çırak (maaşsız ve en az yedi sene çalışarak usta olurlardır) vardı bu 
loncalarda. Loncalar üyelerinin yaptığı işlere kurallar getirir, onların haklarını 
korurlardır. Ayrıca her loncanın bir azizi/ermişi ve chapel’i (küçük kilisesi) 
vardı. Ermişlerinin onları koruduğuna inanıyorlardır. Bir cemaat ruhu ortaya 
çıkmıştı. 

Kilisenin dışındaki kesimler güçlendikçe ve laiklik yandaş kazandıkça 
tiyatro oyunlarına katılım çoğaldı. Bununla birlikte 15. yy sonuna kadar ortaçağ 
dinsel tiyatrosu etkinlikleri sürdü. 

Kilise'Dışındaki'Gösterimler'

Koro ilahilerinin dramatizasyonu ile gelişen kilise oyunlarından kilise 
dışındaki gösterimlere nasıl geçildiğine ilişkin bilgimiz yetersizdir. Kilise 
oyunlarının önce kilise avlularında ya da bitişiğinde oynandığı, Latince 
oynanan bu oyunlara giderek yöresel dilin girdiği sanılıyor. Kimi bilim 
adamlarına göre kilise oyunları, İsa’nın varlığını vurgulamak üzere 
hazırlanıyordu. Oysa her toplumun loncalarının ve belediyesinin ortaklaşa 
hazırladığı gösterimlerin ruhunda İsa’nın insanlığını dünyaya göstermek 
belirgindi.  

Havaların güzelliğinden dolayı paskalya oyunlarının baharda kilise 
dışında oynandığı sanılıyor. İkinci neden ise, 14. yy’da Hıristiyan ülkelerin 
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hepsinde oynanmaya başlayan Corpus Christi oyunlarıydı. Mayıs ile Haziran 
arası günlerde oynayan Corpus Christi oyunları kutsanmış ekmek ve şarabın 
kurtarıcı gücüne önem kazandırma amacı güdüyordu. (İsa’nın kişiliğinde 
insansal ve tanrısal olanın birliği ve İsa’nın kurban edilmesi ile kurtuluş sözlü.) 

İsa’nın yaşamının daha iyi anlaşılması için yaradılıştan, dünyanın 
sonuna kadar yaşanan olayları içine alan evrensel bir dram doğmuştur. 

Bu oyunlar kilise dışına çıkınca (1350-1550), sahneye koyuş biçimleri bir 
hayli değişti. Corpus Christi şenliğinde bütün halkı temsil eden tüccarlar, 
soylular, zanaatkarlar ve kilise mensupları kenti boydan boya dolaşan bir geçit 
alayı içinde yer alırlardı. 

Bu katılımcı ve işbirliği ruhunun halkın ilgisini uyardığı düşünülebilir. 
Oyunların halkın eline geçmesiyle bu gösterimlerde birçok değişiklik ortaya 
çıktı. Önce, papazların yerine lonca üyeleri ve başkaları oyunculuğu 
üstlendiler. Ezgi yerine diyalog, Latince yerine yöresel dil geçti. Ayrıca her 
ulus, kendi karakter ve yaklaşımlarına göre sahne ve seyir biçimine yöneldiler. 
Böylece evrensel hristiyan dramından yavaş yavaş ulusal ve dünyasal 
tiyatrolara geçişin çekirdeği ortaya çıkmış oldu. 
Kutsal oyunlara Fransa’da Mister, İtalya’da Sacra Representaziani, 
İspanya’da, Autos Sacramentales deniyordu. İngiltere’de Mystery adını 
almakla birlikte oradaki oyun yeri ve seyir biçimi çok farklı olduğu için Cycle 
(Döngüsel) oyunlar deniyordu. Almanya’da ise buna, Geistspiele (Kutsal 
Oyunlar) deniyordu. 

Oyunların'Örgütlenmesi'

Kilise dışı oyunların yapımını dinsel esnaf birlikleri (loncalar♣ ve kardeşlik 
örgütleri) üstlenirdi. Gösterimleri ya kent, ya sosyal topluluklar ya da kent-kilise 
beraberliği yüklenirdi. Loncalar aynı zamanda hayır işlerinde çalışır ve bu 
oyunlarda oynamayı bir özveri gösterisi olarak üstlenirlerdi. Her esnaf birliğinin 
bir ermişi vardı ki onları koruduğu varsayılırdı.  

Her lonca bir sahnenin yapılışını üzerine alıyordu. Büyük gösterileri 
birkaç lonca birlikte düzenliyordu. Paylaşım uygunluğa göre yapılırdı (Örneğin 
Nuh ve tufan sahnesi gemicilere, Babil kulesi marangozlara, jonah ve Balina 
balıkçılara, cehennem sahnesi demircilere, son yemek fırıncılara, üç kralla ilgili 
oyunlar kuyumculara v.b gibi.) Her esnaf birliği gösteri arabasını, ya da 
sahnesini, dekoru, kostümleri, aksesuarları, özel efektleri, oyuncuları, 
gözetmenleri sağlamakla görevliydi. 

Bütün bölümler aynı yerde oynandığı ve bir kurum tarafından sunulduğu 
zaman gösterimin tümü bu kişi ya da küçük bir kurul tarafından yönetilirdi. 
Sahneleme bu sahneyle daha kolay sağlanıyordu ama büyük giderlere yol 
açıyordu. 
 Düzenleyen ve parayı veren belediye (şehir kurulu) ya da derebeyiydi. 
Yeri, hangi Pazar yerinde ya da meydanda oynanacağını belediye 

                                         
♣ Bizdeki, sözgelimi Ahilik gibi, hem bir zanaatkar birliği, hem de bir dinsel karakter ve 
renk taşıyan kurumlar. 
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gösteriyordu. Komşu yerlere haber verme işleri vb. de belediye, tüccarlar, 
derebeyi tarafından üstlenilmiş olmalıdır. 

Kilise sadece oyunların metnini denetlemekle yetiniyordu. Oyunların 
yapımı çoğu kez kilisenin denetiminden geçmiyordu ama oyunların içeriği ve 
sahneleme seçiminde kilisenin gözü üstündeydi. 
 Kilise metne bakıyor; belediye, derebeyi, tüccar giderler karşılıyor, 
yapım ve oyunculuk sorumluluğu ise loncalara kalıyordu. Loncadan biri, belki 
de başkan yönetmen oluyordu. Loncalarda oyuncu yetmediği zaman 
“namuslu, ağzı sıkılı” kasabalıdan ilanla oyuncu arıyorlardı. Başlarda şeytan 
rolünü kimse oynamak istemiyor, tanrı rolü çok para alıyordu. Giderek kimse 
şeytan rolüne çıkmak istemeyince şeytanın ücreti arttı! 

YÖNETMEN'

Yapımların karmaşıklığı, 300’e varan oyuncuya rol dağılımı yapmak ve 
büyük bir yekün oluşturan harcamaları yönetmek için çok dikkatli seçimle 
görevlendirilen yönetmen önem kazanmıştı. 

Kuzey İngiltere’de her topluluğun (esnaf birliklerinin) başkanı oyunların 
yetkin olarak sahnelenmesinden sorumluydu. Mali işleri de yönetirdi lonca 
başkanları yönetmenliği seçilince oyunculardan ve teknik işlerden sorumlu bir 
başkanı ya kendi atar, ya kendi üstlenir ya da bir başka yerden kiralardı. 
(bunlar maaşla çalışırdı). 
 Yeri belediye tayin ederken, yönetmenin şöyle görevleri vardı.7 
- Oyuncuları bulmak 
- Prova saatlerini belirlemek ve provaları yönetmek 
- Oyuncuları yönetmek 
- Oyunculara ceza vermek (geç kalma, gelmeme vb. durumlar için) 
- Dekorları saptamak 
- Dekorları yapacakları bulmak 
- Seyir yerini yaptırmak 
- Çalgıcıları temin etmek (çalgıcıları profesyoneldir) 
- İlahiler söyleyen oğlanlar korusunu ayarlamak 
- Efektleri düzenlemek ve bunları yapacakları belirlemek 
- Seyirciyi korumak için koruyucular temin etmek (hırsız vb.ne karşı) 
- Oynama saatlerini belirlemek 
- Gerekirse kendisi de oynamak 
- Çeşitli işler için, kendi yönetimindeki sorumluları belirlemek 

                                         
7 Ortaçağın bilinen önemli yönetmenlerinden Jean Bouchet, bir yönetmenin görevlerini şöyle 
sıralamıştı: 
“yönetmen sahnenin kurulmasını gözetmeli, dekoru ve makinelerin yerini seçmeli, dekor yapımını ve 
seyirci sandalyelerinin yapımını üstlenecek adamı bulmalı, satın alınan sahne donatımlarını elden 
geçirmeli, rolleri dağıtıp provaları yapmalı, oyunculardan kuralları ve disiplini bozanlara ceza vermeli, 
bazı rolleri kendi oynayabilmeli, girişte para toplamak için adam tutmalı, oyunun başında seyircileri 
karşılamalı ve epizotlar arasında geçmiş olayları özetleyip gelecek bölümlerdeki olası mucizeler 
üzerinde vaadlerde bulunmalıdır.” 
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OYUNCU'

- 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.8  
- Bugünkü kimi kıstaslara göre az görünse de provalar yapıyorlardı.9 İlk 

prova ile gösterim arası 80 gün olabiliyordu. 
- 16. yy.da oyunculuk epey ustalaştı.  

MÜZİK'

- Vokal ve çalgı müziği vardı. 
- Oyun başlayıncaya kadar  ve oyun aralarında müzik çalınırdı. 
- Oyun içinde melekler korosu ilahiler okurdu. 
- Tanrının bildirimleri meleklerin trompet ve borularıyla bildirilirdi. 
- İlahiler dışında halk ezgileri de söylenirdi. 

KOSTÜM'

- Kostümleri oyuncular sağlardı.  
- Zenginler giysilere yardım ederlerdi. 
- Rahipler ve profesyonel topluluklar da giysilerini ödünç verirlerdi. 

OYUNLARıN'DUYURULMASı'

- Gösteri öncesi oyun tanıtımları şehir kapılarına ilanlarla asılırdı.  
- Kostümlü oyuncular seyirden önce geçit resmi yaparlardı. 
- Halk borular çalan atlılarla tiyatroya çağrılırdı.  

SEYİRCİ'VE'HALKıN'KATıLıMı'

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

- Ancak katılım zorla değildir, inanca dayanır. İnsanlar, isteyerek ve 
öğrenmek için gelirlerdi. 
 Çünkü Hıristiyanlık düşüncesi insanı günahkar görür: İnsan yasak 
elmayı yemiş, böylece cennetten kovulmuştur, insan günahkar doğar, 

                                         
8 Örneğin 1536’daki bir kayda göre, 494 rol için 300 oyuncu görev almış. 
9 Örneğin  4 gün süren bir oyun için 48 prova yapmışlar. Bu aslında bugünkü bazı başka kıstaslara 
göre oldukça fazla sayıda prova demektir. 
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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.  

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

- Oyunlara her sınıftan seyirci geliyordu. 

SAHNE'OLANAKLARı,'MAKİNELER'VE'EFEKT'

- Araba, pune, mansiyon, platea, standa şeklinde sahneler vardı.  
- Her sahne bir oyun yerinin dekorunu yansıtırdı. 
- Sahnede kapaklar vardı. Bu kapaklardan şeytanlar, cinler fırlardı. 
- Bu fırlatma hareketleri için makineler kullanılırdı.10 
- Bu makineler için usta makinistler kullanılırdı. Yönetmenden sonra en 

önemli kişi makinistti. Kendi defteri olurdu. 
- Efekt oldukça önemliydi. 

o Uçma sahneleri, melekler, bulutlar, şeytanlar, ateş püskürten 
canavarlar vb. yer alırdı. 

o Su önemli rol alırdı (örneğin tufan sahnesinde dakikalarca su 
boşaltılırdı) 

- İşkence ve idam sahnelerinde çoğunlukla kukla, hayvanlar (kaplan, koyun, 
yılan, ejderha, kurt; olasılıkla bazılarının maketleri veya hayvan kılığındaki 
oyuncular) vb. kullanılırdı. Ama yine de insan da kullanıldığı ve kimi 
kazaların, yaralanmaların olduğu kayıtlarda var. 

- Dönüşüm sahneleri vardı: Musa’nın değneğinin yılana, Nuh’un (çok 
konuşan) karısının tuz sütununa, suyun şaraba dönüşmesi vb. 

İSTASYON'SAHNE'TEKNİĞİ'

 Buna durak sahne, succesive oyun da denir. 
 Aynı oyun çeşitli meydanlarda oynanıyordu. Birbirini takip eden sahneler 
gösteriliyordu. Bugün birbirini takip eden perdeler bu tekniğe uygundur.  
 Eğer aynı anda birkaç yerde oyun oynanıyorsa, bu simültane sahne 
tekniği olur.  
 Oldukça fazla sayıda sahne olurdu.11 

Oyunlar'

 Passion oyunu: Acı çekme oyunlarıdır. Hıristiyanlığı yaymak için 
azizlerin çektiği acıları anlatır. 
- Oyunları özellikle Paskalya (İsa’nın ölümü) ve Noel (İsa’nın doğumu) 

dönemlerinde oynanırdı.  
- Dünyanın yaratılışından sonuna kadar bütün olayları sergiliyorlardı. 

Günlerce süren oyunlar oluyordu.  

                                         
10 16. yy.daki bir kayda göre, sadece cehennem sahnesinde 17 makine kullanılmış.  
11 17. yy.da Racine’in klasik oyunları oynanırken bile, aralarda gösterilen interlude’lardan 48 sahneli 
olanı varmış. Bunun kökeninin seyircinin ortaçağ alışkanlıkları olduğu söylenir. 
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- Her ulus, kendi karakteristiğini vermiştir. Oyun yerinin biçemi, oyunu 
seyretme tarzı ülkeden ülkeye değişiklikler gösterdi. 

- Çok gerçekçi adeta natüralist yönleri de vardı. Örneğin insan yakma kokusu 
gelsin diye cehennem mansiyonunda kemik yakılırdı. 

- Ortaçağ oyunlarında zaman-mekan kavramı yoktur. Olaylar epizodik 
biçimdedir ve birbirine bağlanmazlar. 

- Ortaçağ tiyatrosu “soyut” bir tiyatrodur. Bir insan cehenneme girmiş; hangi 
insan, ne zaman yaşamış vb. sorularının cevabı belli değildir. Ama bunca 
soyut bir tiyatroda bile natüralistik öğeler bulunuyor (örneğin cehennem 
izlenimi yaratmak için kemik yakılıyor).   

 
 Dinsel oyunlara şu adlar verilirdi: 

• Mister (Fr) 
• Mystery (İng) 
• Geistspiele (Alm) 
• Sacra Rapprezantazzion (Kutsal Gösteri) (İtalya) 
• Auto Sacramentales (Auto: act=perde anlamına gelir) (İspanya) 

METİNWİÇERİK'

Yazarlarının adı bilinmemektedir. 
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi hemen hemen yoktur. Epizotlar 

halindedir. Bu gevşek yapıyı seyirci kuşkusuz kabul ediyordu. Çünkü olayların 
tanrının buyruğuyla ortaya çıktığına inanıyorlardı. Oyunlar zaman sırası da 
izlemiyordu. Dünyadaki yaşamı, sonsuz yaşamın bir giriş bölümü kabul eden 
Hıristiyan insanlardan dolayı seyirci bu zaman sırasızlığını yadırgamıyordu.  

Ortaçağ oyunlarının ruhu seyirciye günahlarından arınması için 
pişmanlık duyurma temeline dayanmasıydı. Seyirciyi inandırmak için son 
derece doğalcı tablolar sunulurdu. Bununla birlikte canlandırılan kutsal kişilikler 
veya insanlar soyuttular. Belli zaman ve mekan içinde belirtilmemiştir. 
Aksiyonlar taslaklaştırılmıştır ve sebep-sonuç bağı ile birbirine bağlı değildirler. 
Kişileştirme tip düzeyindedir; iyi ve kötü gibi. 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. 

KOMİK'ÖĞE'

 En ciddi oyunda bile mutlaka bir komik öğe vardı. 
 Örneğin paskalya oyununda üç Meryem, aktardan merhem isterken, 
aktar Maria Magdalena’ya  allık vb. satmaya çalışmış olabilir. 
 Bir başka örnek: Meryem, çocuğu katledilmesin diye samanların içine 
saklar. Bunu ilk haber alanlar çobanlardır.12 Çoban Tom’un karısı hastadır, 
kocasından bir kuzu çalmasını ister. Bu dönemde ölümle cezalandırılan büyük 
bir suçtur bu. Tom kuzuyu çalar. Sürüde eksik olduğu görüldüğü zaman sayım 

                                         
12 Çobanlar hem İsa’nın doğumunu haber alan ilk kişiler oldukları için hem de İsa Hıristiyanların çobanı 
olduğu için, önemlidir.  
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yapılır, Tom’un evine geldiklerinde karısı kuzuyu yeni doğurduğu bebek gibi 
gösterir. Gelenler tebrik ederler, belki doğum hediyeleri verilir. Daha sonra 
ikinci aramada bulunurlar. Bu da gösterilirken komik olmuş olmalıdır. 

Bu'dönem'özetle'

ÖZET 
 
● Kilise gücünü yitirmeye başlıyor, üniversiteler kuruluyor, kentler, kasabalar 

büyümeye başlıyor, esnaf birlikleri ve zanaat locaları güçleniyor. 
● Kilise dışı oyunlara yerel toplum katılıyor. 1311’den itibaren Corpus Christi 

bayramı yasal onay kazanıyor. Avrupanın her yanında kutlanmaya başlıyor. 
Ekmek ve şarabın kurtarıcı gücü. 

● Dinsel dram; uzun ve bir çok mekanda geçiyor. Tanrının yaradılışı 
buyurması ile başlıyor. Yöresel dil, diyalog, kutsal, komik sesler, komik 
sahneler, taslak, aksiyon, dinsel konulara rağmen hayli gösterişli teatral 
eğlencelerdi. 

● Yapım; zanaatçı, esnaf birlikleri her sahneyi üstleniyor. Tanrıyı yüceltme, 
insanı düzeltme, kenti övme. 

● Belediye ve esnaf birlikleri sorumlulukları paylaşıyor. Belediye gösterimin 
zamanı ve yerini saptar, onaylanan metni esnaf loncalarına dağıtır ve bir 
kopyasını saklar, giderleri üstlenir (bazen yerel kalır bu) 

● Yönetmen; esnaf loncaları gösteri başkanlığını üstlenir. Yönetmen, tüm 
yapımın sağlıklı yapılmasından sorumludur. 

Bu'dönemin'oyunları'özetle:'

• Elbirliğiyle hazırlanırlardı 
• Herkes isteyerek; öğrenmek ve eğlenmek için katılırdı 
• Sahne etmenleri oldukça görkemliydi 
• Eğlence, korku vb. duygular bir arada yer alıyordu, komik ve korkunç bir 

aradaydı (zira eğlence gibi korku da bir ihtiyaçtır) 
• Artık normal diyaloglar (şarkısız) vardı 
• Görselliği yüksekti (Makineler vb.) 
• Müzik var. 
• En ciddi oyunda bile mutlaka bir komik öğe bulunurdu. 
• Zaman mekan aksiyon birliği yoktu. 
• Çeşitli uluslar arasındaki farklılaşma yoluyla, ulusal tiyatronun 

başlangıcını oluşturdu. 

Dramın'kilise'dışına'çıkmasının'sonuçları'

1. Yerel halk kendi diliyle oynadı. Bu her yerin, ulusun kendi temalarını 
geliştirmesini sağladı. 

2. Şarkı halinden çıktı, diyaloglara dönüştü. Bazı kaynaklara göre hala 
koşuk şeklindeydi. 

3. Papazlar oyun ve yönetmenlikten ellerini çektiler. Yerel 
ahalinin/loncaların eline geçti. 
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4. Konu yine Hıristiyanlıktı. Ama İncil’in yanı sıra başka konular da geldi. 
Oyunlar artık azizlerin çektiği acılardan ziyade nedamet, pişmanlık 
üzerine yoğunlaştı. 

Ülkeler'arası'farklılıklar'

 Örneğin Akdeniz ve Kuzey ülkeleri arasında farklılıklar var. Meinecke’ye 
göre, Latin ülkelerinde oyun ve seyir yerleri karşı karşıyadır. Oysa Almanya’da 
meydanda oynan oyunlar var, oyuncular sokak aralarından çıkıp rolünü 
oynayabiliyor, seyirciler de balkonlardan seyrediyor. 15-20 stand’da çeşitli 
oyun yerleri var. Buna Meinecke “hacim tiyatrosu” diyor. Oyun sadece 
karşıdan değil her yandan, hatta yanlardan izlenebilir. 
 Böylece Ortaçağ’da iki tür seyir biçiminden bahsediyoruz: 

1. Karşıdan seyir: Örneğin bir platformun önünde. Daha çok Kıta 
Avrupa’sına, güneye özgüdür. 

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

Oyun yerleri açısından da aynı şekilde 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. 

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

İSPANYA'VE'CORPUS'CRİSTİ''TÖRENLERİ'

 1311’lerde bir Papa, bir bayramı daha kutlamaya başladı. Corpus Cristi: 
İsa’nın Vücudu.  
 Müslümanları kovduktan sonra Yahudileri de kovan13 ve adeta 
Hıristiyanlığın koruyucuları olarak adlandırılan, engizisyon yargılamalarının 
çoğunu yapan İspanya’da başladı bu tören (?). 
 Corpus Cristi, Mayıs’tan Haziran’a kadar süren, geçit alaylarıyla 
kutlanan bir bayramdı. Bu bayramda şarap (İsa’nın kanı) ve ekmek (İsa’nın eti) 
öne çıkmıştı. Bu, animizm ile oldukça bağlantılı bir inançtır. Animistler nasıl, 
öldürdükleri boğanın etini yedikleri zaman onun gücünü alacaklarını 
düşünüyorlarsa, Hıristiyanlar da İsa’nın etini yemekle onun kutsallığına sahip 
olacaklarını düşünüyorlardı. 
 Bu törenler için kilisede ya da sarayda bir araba (Carro) hazırlanıyordu. 
Arabaları çeken boğaların boynuzları altın yaldızla süsleniyor, ipekler 
giydiriliyordu. Önden arkaya doğru sırasıyla rahipler ve soylular, cambazlar, 
hayvan maskeleri giymiş insanlar, ellerinde alçıdan Meryem Ana ve İsa 
büstleri taşıyan koro, dansçılar, en arkada da süslenen boğa arabaları yola 
çıkıyor, yerleşim merkezlerini dolaşıyordu.  

                                         
13 Bu Yahudiler, kovulduktan sonra (15. yy) Osmanlı’da kabul gördüler ve Osmanlı tiyatrosuna önemli 
katkılar sundular.  
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  Tören bittikten sonra kutsal oyun oynanıyordu. Oyunun oynandığı yer, 
tableda isimli yükseltiydi. Daha sonra bu arabalar izin alıyorlar, şehirdeki 
avlularda (Corrales) oyunu sergiliyorlardı. Bu oyunların sergilenişi hakkındaki 
şekiller aşağıdadır.14 
 Bu şenlikte oynanan oyunların konusu daha sınırlıydı. Dünyanın 
yaratılışından kıyamete dek sürmüyordu. İsa ile ilgili konular ele alınıyordu, 
zira ekmek ve şarap şenliğiydi bu. 
Şekil 2: Carro'ların gösteri yeri 

        
Şekil 3: İspanya'da Corrales'ler 

 

                                         
14 Bu konuda daha sonra derste çıkan bir tartışmada, ders öğretmeni corrales’lerin asıl olarak 
Rönesans tiyatrosuna özgü olduğunu belirtti. Bu konudaki soru işaretleri cevaplanmadı. 

Sahne gibi 
bir yer 

ayakta 

banklar 
Carro 

 
Tableda 

Seyirciler 
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LUCERNWWEİN'MARKT’TA'BİR'OYUN'

 İsviçre’nin Alman bölgesindeki bir şehir olan Lucern’in Şarap 
Meydanı’nda (Wein Markt) standlar üzerinde bir oyun oynanmıştır. 

 
Şekil 4: Lucern'de Wein Markt’ta bir oyun 

 Oyun tanrının dünyayı yaratmasıyla başlıyor, bütün olayları aktarıyordu. 
Tufan sahnesinde çatılardaki fıçılar 5 dakika boyunca kalabalığın üzerine su 
döküyordu.  
 Standlarda oyunlar aynı anda oynuyor olmalıdır. 

İNGİLTERE'

 Özellikle Galler’de, cycle15 denilen oyunlar oynanıyordu. Bu oyunlar 
pageant denilen arabalarda sergileniyordu. Bu arabaların 3-4 metre 
uzunluğunda olduğu iddia edildiği gibi, bu uzunluk için gereken taban 
genişliğinin İngiltere sokaklarından çok daha geniş olduğu için bunun imkansız 
olduğunu söyleyenler de olmuştur. 

 
Şekil 5: Pageant (İngiltere'de oyun arabaları) 

                                         
15 Cycle: döngü demektir. Ders öğretmenine göre, bu isim arabaların çeşitli yerleri dönmesinden 
geliyor olabilir. Ancak, özellikle Yunan’da bugün de, cycle köklü sözcük hikaye dizisi anlamında 
kullanılıyor. 

Cennet 

Cehennem 

T 
r i
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Standlar 

Seyirciler  
(4 yandan) 

Irmak 

kapak 
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VALENCİERNE'–'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. 
 Şu düşünce aktarılır: İnsan önce cennettedir. Sonra dünyaya gelmiştir. 
Cehenneme gidecektir. Sonra belki yine cennete döner. Cennetle cehennem 
arasında dünya vardır.  
 Oyunda şeytanlar insanları toplayıp cehenneme götürür. Bir yandan da 
cennette korolar şarkı söyler. Gösteriler günlerce sürmüştür. 

ORTAÇAĞ'TİYATROSUNUN'ÖNEMİ'
 Ortaçağ tiyatrosu niçin önemlidir sorusuna iki cevap verilebilir: 

1. Batı sanatına kaynaklık eden iki büyük kökten (Yunan-Roma ve 
Hıristiyan uygarlığı) biridir. 

 Batı sanatı derken sadece Avrupa’yı değil Amerika’yı da katıyoruz. Bu 
sanatta mitolojik öğelerin yanı sıra Hıristiyanlık’la ilgili gizli-açık imalar geniş 
yer tutar. 
2. Ortaçağ tiyatrosu sonraki tiyatroya ve bugüne önemli etkilerde 

bulunmuştur. 
 Özellikle Gotik dönemde, pazar yerlerinde, meydanlarda oynanan, 3-5 
gün, bazen 20 gün süren bu gösteriler seyircinin topyekün katıldığı bir 
tiyatro olayıdır.  

• Ortaçağ tiyatrosu, göstermeci öğeleriyle, komikle acının iç içe olmasıyla 
Şekspir’e de ilham vermiştir.  

• Kimileri hakiki tiyatro diye Antik Yunan tiyatrosunu gösterirken, kimileri de 
Ortaçağ tiyatrosunu gösterir. 
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DİN'DıŞı'DRAMATİK'GÖSTERİMLER'
 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.  
 Din dışı dram 13. yy.a dek ortaya çıkmamıştır. 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. Dindışı tiyatro asıl olarak 15. yy.da profesyonel 
oyuncunun ortaya çıkışıyla başladı. 
  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. 

Türler'

1400lerden sonra gelişen din dışı oyun ve gösterimler şunlardı: 
- Farslar 
- Moraliteler16 
- Retorik (hitabet) Odaları oyunları 
- İnterlud’lar 
- Mumming’ler 
- Kılık değiştirmeler 
- Turnuvalar (tournemets; atlı cirit oyunları) 
- Soyluluk geçit alayları (entry) 

FARSLAR'

 Dinsel oyunlar evrensel düzlemde  insanların günah ve erdemlerini 
işlerken, Farslar toplumsal düzen içinde insanların kusurlarını ele alır.  
 Dönem farsları aile içi aldatmaları, iki yüzlülük, yalancılık gibi kusurları 
konu edinirlerdi. Duyguların pek yer almadığı bu oyunlarda kahraman 
kurnazdır, günahkar da olabilir. Kurnaz kahramanın aldattığı aptallara ise 
acınmaz. Dangalak oldukları için bu kaderi hakketmişlerdir. (Fars türünün her 
koşulda ayakta kalan kahramanını hatırlamalı) 
 Farslar az harcamalı araçlarla yetiniyordu.İki mansiyondan fazlasına pek 
az oyunda gereksinilmiştir.Karmaşık özel efektlere de başvurulmazdı. 

                                         
16 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.  
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Ülkeler 
 Günümüze ulaşan farsların çoğu Fransa ve Almanya’dan kalmıştır. Bir 
kaç yüz dizelik koşukla yazılmış kısa oyunlardır bunlar. Cinsellik, bedensel 
fizyoloji salgıları baş konulardır. Oyun kişileri az ve basit aksiyonlu oyunlardır.  
 En eskisi ‘Çocuk ve Kör Adam’ 13.yy dan kalmıştır. Piyer Patlen (1470) 
ise en ünlüleridir. Bir avukatın bir tüccarı aldatması ve aptal sandığı bir köylü 
tarafından ütülmesini anlatır. 
 Fransa’da fars iki tür olarak gelişti. Genellikle ‘Soytarılar Bayramı’nın 
yasaklanışından sonra ortaya çıktığı; ve öğrenci topluluklarının sahneledikleri 
‘Soytarılar Şenliği’ kutlamalarının dramatik  biçimler aldığı üzerine varsayımlar 
vardır. Sermon Joyöz, burlesk öğütlerdi.’ Sotti’ler bütün karakterleri soytarı 
olan farslardı.Taşlamaları siyasal, toplumsal ve hatta dinseldi. ‘Soytarılar 
Prensi’ (1512) adlı farsta On İkinci Lui ile Papa xxx (?) Jülyus arasında geçen 
tartışma taşlanmıştır.  
 Almanya’da farslar, halk  şenliklerinin cümbüşlerinden doğmuştur. 
Nürnberg’te farslar çıraklık şenlikleriyle ilintiliydi. Başkaldırıcı bir niteliği de olan  
gösterişli şenlikler bir geçit alayı biçiminde kenti dolaşıyor, yol boyunca küçük 
oyunlar (farslar)sahneliyorlardı. Şrovetid denilen bu ilk Alman  farslarının 
unutulmayacak yazarı Hans   Sachs (16.yy)’tır. Kunduracı ve usta bir şarkıcı 
(mastersinger) olarak Almanya’yı çok dolaşmıştı. 198 dramatik oyunundan 
64’ü şrovetid denilen farslarla çok ünlenmişti. En ünlüsü olan ‘Gezgin Bilgin ve 
Büyücü’de  papaz ve evli kadın ilişkileri ele alınmıştır. Sacsh’a Almanya’da din 
dışı oyunların ilk yazarı olarak bakılır. Otuz yıl savaşları araya girmeseydi çoğu 
tarihçilere göre Sacsh’ın oyunları, güçlü bir Alman Dram geleneğinin 
başlatıcısı olacaktı.  
 İngilterede de Fars: Dinsel oyunlardan ‘İkinci Çoban Oyunu’  
gelişmiştir. John Haywood ile gelişmiş bir tür oldu. ‘Johan Johan’ gene papazla 
kılıbık bir kocayı konu alır. 

MORALİTELER'(AHLAK'OYUNLARı)'

 İngiliz (cycle) döngüsel oyunlarına en yakın olan din dışı oyunlardı. 14.yy 
da ortaya dinsel oyun olarak çıktı ve giderek dünyasallaştı. 
 Kökleri Pater Noster duaları, gezginci vaiz papazlar, edebiyat türlerinden 
(dini ve din dışı) alegorilerin halk arasında çok sevilen bir biçim oluşturmasına 
dayanır. Dördüncü kaynak olarak da ölüm sonrasıyla daha çok ilgilenen 
Hıristiyanlık sayılabilir. Pater Noster duaları ve verilen vaazlar özellikle Yedi 
Erdem ve Yedi Günah konusunu işliyorlardı. 13.yy da yazılmış olan ‘Gülün 
Romansı’ aşk öyküsünün içinde iftira, tehlike, hoşgörü kavramlarının 
alegorilerini barındırmıştır. Ayrıca Hıristiyanlık giderek ölüm sonrası yaşamla 
çok ilgilenmeye başlamıştı. Güzel sanatlara ölü kafaları, iskeletler gibi 
konularla yansıyan bu yaklaşım tiyatroda ‘ölüm dansı’nda belirginleşti. 

BİR'MORALİTE'OYUNU:'SEBAT'KALESİ'

 Ortaçağda sahnelenmesi en ilginç moralite oyunu ‘Sebat Kalesi’dir 
(1425). Bu Moralite oyununda insanlığın gelişimi konu edilir. 3600 dizeli bu 
oyun 36 oyun kişisini içerir.  
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 Konu: Trompetler savaş çığlıklarına eşlik ederken, ‘İyi  Melek’ ve ‘Yedi 
Erdem’ insanlığı koruyacaklarını ilan ederler. İblis savaş ilanı yapar, günahlar 
mızrak, sapan ve güllelerle saldırırlar. İblis ateşlerle, alevlerle savaşır (yazar 
metindeki nottan, bu alevler ve ateşin nasıl yapıldığını tahmin etmeye 
çalışıyor). Savaş hücum dalgalarıyla sürer. Son sahnede günahlar yere 
serilmiş yaralarını yalamaktadırlar. Çimenlik gül çöplüğüne dönmüştür. Tamah 
erdemleri suçlar. Erdemlerin cevabı ‘Tanrı insana özgür irade vermiştir’ olur. 
Fakat tamah insanlığı kandırır. Erdemler bir şey yapamaz, kıvranırlar. İnsan 
yaşlanır ve ölür. Ruhu gelir ve bedenini arar. Erdemler gelip insanın ruhunu 
kurtarırlar. Adalet, Barış , Hakikat ve Merhamet dört kız kardeştir ;gelip insanın 
ruhunu kurtarmaya çalışırlar, tartışma başlar. Tanrı yükseltisinden 
görünür,Onun öğüdü ve son sesleriyle oyun biter. 
 Oyuncu çimenliğe gelir ve oyunun bittiğini ilan eder. Oyun üç saat sürer 
ve yedi yüz kadar seyirci oyunu seyredebilir. 
Ki�iler 
İblis   İyi Melek     Kötü Melek 
Tamah   Tövbe    Kibir  
Dünya   Pişmanlık  Öfke  
Ten  Etkinlik  Haset 
İnsanlık  Yardımseverlik  Oburluk  
Tanrı  İffet     Tembellik 
  Aklı başındalık   Zamparalık 
     Yüce gönüllülük   Şehvet Düşkünlüğü 
  Uysallık    Ahmaklık(Çılgınlık) 
     Sabır     Dedikoducu 
  Adalet 
 
 
Sergileni�: Theater in the Round (Çevreli Tiyatro) 
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Şekil 6: Sebat Kalesi 

Çimenlik çapı  : 33 metre 
Hendek genişliği  : 3 m 
Hendek derinliği  : 1.5 m kadar 
Platformlar   : h = 2.5 m 
Tahta ayaklar üzerinde bir oyun yeri. Perdeli, çatılı.  
Seyirci   : 700 kadar olabilir.  
 

  
Şekil 7: Bir Platform   Şekil 8: Sebat Kalesi (Kesit) 

 
 Bu moraliteden kalma metinlere göre oyun alanı, oyun yerleri (sahne) ve 
oynanış tarzı üzerine Richard Sauthern bir tahmin yapmıştır. Genellikle bir 
olasılığa dayanan kitaba göre oyun şöyledir: 
 Dünya kulesinin perdesi açılır, üç hizmetkarı ile dünya görünür. Dünya 
kendisini öven şiirini okuduktan sonra tahtına geçer. Cehennem yükseltisinin 
perdesi açılır. İblis (şeytan) övgüsünü okur ve üç hizmetkarını tanıtır; İblisin 
hizmetkarları Kibir, Öfke ve Haset’tir. 
 Dünyanın serin yumuşaklığı, İblis’in militan küstahlığından sonra üçüncü 
yükseltinin perdesi açılır ve ten ile üç hizmetkarı şiirlerini okumaya başlarlar. 
Oburluk Tembellik ve Zamparalık’ın amaçları insanlığı yok etmektir. 
 Bu sırada ortadaki sebat kalesinin altında bir yatakta uyumakta olan 
İnsan (metnin bir yerinde yeni doğmuş olan insan yatağının altındadır oradan 
çıkar) yatağından çıkar, yeşil çimenlik yerde dolaşarak şiirini okur. Her yükselti 
önünde durarak şiirinin dizelerini  okuyup diğer yükseltiye doğru ilerler. İnsana 

 
Sebat 
Kalesi 

Çimenlik 

Dünya 

Ten 

Tamah 

Su Dolu 
HENDEK Toprak 

Tepe 

Cennet 

Seyirci 

Cehennem 

Kuleler 
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eşlik eden İyi Melek ve Kötü Melek karşılıklı konuşurlar (belki de atışırlar). Kötü 
Melek dünyayı över, insanı kandırır ve çimenlikte uzun bir yürüyüşten sonra 
borular eşliğinde dünya yükseltisinin önüne gelirler. 
 Bu sırada yükseltisinde tamah görünür. İblisin yükseltisinden Kibir cevap 
verir, yanında arkadaşları Gazap ve Haset vardır. Bu figürler konuşmalarını 
yaparken diğer yükseltilerin perdelerinin kapalı olduğu sanılıyor. Sebat 
kalesinde Yedi Erdem seyirciye dönük olarak her biri insanı kendi doğrusuna 
davet eder. İnsan da bu hanımefendilere cevap verir. 
 Dünyanın söze karışması, çimenlikte Yedi Erdeme cevap veren 
insandan seyircinin ilgisini kendine çeker. Şehvet Düşkünlüğü ve Ahmaklık’ı 
yanına çağırır. Onlar da gelip Dünya yükseltisinin merdivenlerine tırmanırlar. 
Dünyanın buyruğunu alıp iner, çimenlikte dolaşan insanı Dünya’nın davetine 
ikna etmeye çalışan Şehvet Düşkünlüğü aynı zamanda ????? konuşur. Kötü 
Melek’le karşılaşınca Dünya’nın  İnsan’ı çağırmasını açıklayarak şunu söyler: 
“Şehvet insanın gıdası olacak, yemek ve içkiyle zenginleşecek.” 
 Nefesli çalgıların eşliğinde büyümekte olan küçük insan çıplak olarak 
zengin Şehvet Düşkünlüğü, neşeli Çılgınlık (Ahmaklık) ve kasvetli Kötü Melek 
ile Dünya’ya doğru yola çıkarlar. Bu dört figür tuhaf biçimde giyinmişlerdir. İblis 
yükseltisinden hizmetkarlarını çağırır. Bunlar Yedi Günah olup, çimenlikte 
dolaşıp insanı kandırmaya çalışırlar. Her günah kendini insanlığa adamıştır. 
İnsanlığı kendi sandalyelerine oturturlar. Bunun üzerine iki İyi Melek olan 
Tövbe ve Pişmanlık insanı kurtarmaya çalışırlar.İnsan artık büyümüş, 
güçlenmiş ve kırk yaşına gelmiştir. Tövbe ve Pişmanlık insanı günah 
işlemekten kurtarırlar. Sebat Kalesi’ne doğru yürürler.Bu sırada Sebat 
Kalesi’nde  Etkinlik (Çalışırlılık), Yardımseverlik, İffet, Aklıbaşındalık, Yüce 
Gönüllülük onun Sebat Kalesi’ne dönüşünü selamlarlar. Ardından   Uysallık ve 
Sabır insanın geri dönüşünü överler. 
 Bunlar olurken yerde çimenlikte sessizce oturmakta olan Kötü Melek 
haykırmaya başlar. Dedikoducu onun buyruklarını almaya gelir. Savaş 
başlayacaktır. Yedi Erdem insanı korumak için etrafında toplanırlar. Kötü 
Melek tüm kötü güçleri çağırarak insanlığı kuşatan çemberi yarıp insanı 
yakalamayı buyurur. Yedi Erdem Sebat Kalesi’nin merdivenlerine doğru 
çekilirler. İblis hizmetkarlarını insanlığı ellerinden kaçırdıkları için azarlar ve 
onları döver.Dedikoducu (aynı zamanda haberci) verdiği sıkıntıyla neşelenerek 
Dünyaya seslenir. Dünya da Tamah’ı çağırır. Her günah kendi özel savaş 
biçimleriyle ????? söylerler. 
 

19 Nisan 2004 

SıNAV'DEĞERLENDİRMESİ'
- Hıristiyan tiyatrosunun kökenleri Noel ve Paskalya dinsel oyunlarıdır. Bunu 

söylemek yeterli. 
- Seyircilerin izlemesini sınıfsal bir ayrıma tabi tutmak doğru değil. Brockett 

bu konuya değiniyorsa da, ders öğretmenine göre bu konu kesin değil. 
- Hizmetçilerin efendileri için yer tutması Ortaçağ’a değil, antik yunana özgü 

bir durum. 
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- Fars için “halkın tiyatrosu” demek tam doğru değil (?). “Genellikle doğmaca 
oynanan halk tiyatrosudur” demek daha doğru olur. “Fars ne suçlar, ne 
suçlamaz; mazur görür.” 
 

INTERLUDE’LER'

 O dönemde Noel ve Paskalya dışında oynanan bütün oyunlara İnterlude 
denilirdi. Giderek sadece aralarda oynanan oyunlara bu isim verilmeye 
başlandı. [Ara oyun denmesinin sebebi Noel-Paskalya arasında oynanması 
mıdır? Olabilir, dendiyse de bu konu karara bağlanmadı.] 
 Interlude’ler ve profesyonel oyuncuların çıkması birbirine bağlıdır. 

PROFESYONEL'OYUNCULUK'VE'ORTAÇAĞ'TİYATROSUNUN'SONU'

 15. yy. sonunda oyuncular; cambazlar, saz şairleri, hokkabazlar vb.den 
ayrıldı. Profesyonel oyuncular da o dönem ortaya çıktı. Bunun değişik 
sebepleri şöyle sıralanabilir. 
• Derebeyleri, kiliseyi bir güç olarak kullanmaya başladı. Örneğin papalık 

Roma’dan Fransa’ya taşındı, Prensler papa seçimlerine müdahale etmeye 
başladılar.  

• Kilise iyice zayıfladı. Üniversiteler gelişti. Rönesans’la birlikte laik 
düşüncenin temelleri atıldı.  

• Kilise içi çatışmalar başladı. Dinsel oyunlarda şeytan karşı mezhep olarak 
görülmeye başlandı.  

• 1530’lardan itibaren, Reformasyon’la birlikte, mezhep çatışması, karışıkılık 
yaratan dinsel oyunlar yasaklandı. (İspanya’da Katoliklik çok güçlüydü, 
burada bu oyunlar 18. yy.a dek sürdü. Daha sonra edep dışı bulunan 
hareketler vb.den dolayı yasaklandı.) 

• Böyle böyle kilise zayıfladı, dinsel oyunların hızı iyice kesildi. 
 



 i 

Tarih Dönem 
Dinsel Oyunlar Din Dışı 

Dramatik 
Gösterimler Kilise İçi Dram Kilise Dışı Dram 

3. yy Roma Hıristiyanlığı kabul etti 

4. yy Roma parçalandı 

500-900 Batı Avrupa’daki tiyatro etkinlikler çok düşük düzeydeydi. Ama dört tür etkinlik 
yaşadı: 
1. Roma mimlerinin kalıntıları 
2. Teuton ozanlığı 
3. Popüler şenlikler ve pagan törenleri 
4. Hıristiyan törenleri 

5. yy Roma ortadan 
kalktı 

   

6.yy  Papa Gregory, 
kilise ayininin 
koro bölümlerini 
karşılıklı ilahi 
okuma 
(Antiphonarium) 
şeklinde kilisenin 
belli olayları için 
düzenledi. 

  

8. yy Avrupa, Carolingian krallarının yönetimi 

814 Charlmange öldü. İmparatorluk parçalanmaya başladı. 
Derebeylik sistemi gelişmeye başladı. 

900-1050 ORTAÇAĞIN 1. DÖNEMİ 

925  İlk Trope:  
Üç Meryem.  

  

1050-1453 ORTAÇAĞIN 2. DÖNEMİ 

11. yy – 
13/14.yy 

 ROMANESK DÖNEM 

11. yy  Kilise ayinleri 
başladı 

  

1050-1300 Ekonomik ve 
politik 
değişiklikler. 
Kentler büyüdü. 
Yardım kurumları 
oluştu. Bunlar 
giderek loncalara 
dönüştü. 

Dinsel oyunların 
asıl gelişimi bu 
dönemde oldu. 

 12-13. yy.larda 
saz şairleri 
vardı. 



 ii 

Tarih Dönem 
Dinsel Oyunlar Din Dışı 

Dramatik 
Gösterimler Kilise İçi Dram Kilise Dışı Dram 

12. yy  Yüzyıl sonunda 
ne zaman çıktığı 
belli olmayan 
soytarılar şenliği 
gibi oyunlar epey 
yaygınlaştı. 

 Histriones denen 
oyuncular, 
Hıristiyanlık 
baskısı yüzünden 
Avrupa’ya 
dağıldı. 

13. yy  En önemli 
paskalya oyunları 
bu dönemdedir. 

  

1250    Din dışı 
gösterimler kilise 
dışına çıkmaya, 
pazar yerlerinde 
vb. sergilenmeye 
başladı. 

1200-1350   Kilise dışı drama 
doğru geçiş 
dönemi. 

 

1300-1500 Ortaçağ sonları. 
 

 14. yy sona 
ermeden küçük 
öyküler ve 
yöresel döngüler 
belirdi. 

 

1300 Kilisenin gücü 
sorgulanmaya 
başlandı. 
Üniversiteler 
açıldı. Kilise 
yetkilerini 
paylaşmak 
zorunda kaldı. 

 Oyunlar kilise 
dışına çıkmaya 
başladı. 
 

 

1311   Corpus Christi 
tasarlandı. (23 
Mayıs-24 
Haziran arası) 

 

1350   Corpus Christi 
iyice yaygınlaştı.  

 

1350-1550  GOTİK DÖNEM (?1250-1550) 
Ortaçağ tiyatrosu doruğa ulaştı. 



 iii 

Tarih Dönem 
Dinsel Oyunlar Din Dışı 

Dramatik 
Gösterimler Kilise İçi Dram Kilise Dışı Dram 

14. yy   Bu yüzyıl 
ortalarında 
yöresel dinsel 
oyunlar 
oluşmaya 
başladı. 
Yy. sonuna dek 
oyunların 
metinleri hâlâ 
kilise tarafından 
denetleniyordu. 

 

15.yy Ekonomik iktidar 
yavaş yavaş 
burjuvanın eline 
geçmeye başladı.  

   

1400    Din dışı oyun ve 
gösterimler iyice 
gelişti.  

1425    Sebat Kalesi 

1450    Bu yıllarda saz 
şairleri oyuncu, 
müzisyen ve 
cambaz diye 
ayrıldılar. 

 


