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Ortaçağ’a	  Varan	  Tarihsel	  Arka	  plan	  
 
TARİH (MS) OLAYLAR 
4. yy Düzensizlikler arttı. Şehirler, endüstri, şehir dışı ticaret yok 

olmaya başladı. Savaş, açlık ve hastalık yüzünden nüfus azaldı. 
Tarlalar ormanlara dönüştü. 

 Hükümetin boşluğunu kilise doldurmaya çalıştı. Roma 
Piskoposu, kilise idaresi ve kuramsal konularda egemenliğini ilan 
etti.  

6-7. yy Eğitim zayıfladıkça paganlığın boş inanları yükseldi ve kilisenin 
gücü azaldı. Ayaklanmalar arttı. 

Sınıflar Dönem sınıfları: Toprağı süren büyük bir köylü kesimi, bunların 
üzerinde, laik ve dine dayalı iki tür soylu kesim. 

Kültür 
Sanatın yaslanacağı zemin yoktu. Sanat, çeşitli kutsal yapıtlar, 
kilise aksesuarları, dinsel öğütler, ilahilerden ibaretti. Latince 
yalnızca edebi ortamda kaldı.  

Manastırlar Bu çağda kültürü asıl koruyanlar manastırlardı. Buralar kutsal 
sayıldığı için dokunulmuyordu.  

8. yy Avrupa Carolingian krallarının yönetimi altında dengeye kavuştu. 
Müslümanlar yenildi. Bu soyun en önemli hükümdarı 
Charlmange (Şarlman) (768-814) krallığı büyüttü ve papa 
tarafından Konstantin’in yasal varisi olarak taht çıkarıldı.  

Sanat Sanat Charlmange’ın idaresinde gelişti. Manastırlara, onun 
saray okulu da eklendi. Ve bunlar asal bilim merkezleri oldular.  

814 Charlmange öldü. İmparatorluk parçalanmaya başladı. Pagan 
Vikingler ve Müslümanlar güç kazandılar. Avrupa yeniden küçük 
birimlere dönüştü. 

 Derebeylik sistemi gelişmeye başladı. 
900-1050 ORTAÇAĞIN 1. DÖNEMİ 
 Hayat sadeydi. Şehirler ve endüstri henüz gelişmemişti. Bu 

yıllarda derebeylik kalıpları iyice oluştu. 
1050-1453 ORTAÇAĞIN 2. DÖNEMİ 

Derebeylik 

Derebeylikte en basit birim malikane topraklarıydı. Bu toprakları 
süren serfler ve köylüler mutlak yetke sayılan soylularca 
yönetilirdi. Malikane Lordlarının üstünde de daha büyük Lordlar 
vardı. Sırasıyla egemenlik krala kadar giderdi. Sahipler Lordlara 
savaşta şövalyeler sağlar, Lordlar da onları korurdu.  
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TİYATRO,	  MS	  500-‐900	  
Ortaçağ başında tiyatro canlanmaya başladı. Roma İmparatorluğu’nun 
çöküşünden sonra 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 

Ortaçağ	  başında	  tiyatro	  etkinlikleri	  

Mim	  Oyuncuları	  
- Roma’nın çöküşünden sonra tiyatro giderleri karşılanmayınca mim 

oyuncuları dağıldı. Küçük göçebe topluluklar seyirci buldukları yerlerde 
temsiller verdiler. Bunlar Avrupa’da çok rastlanıyordu. 

- Bunlar çoğunlukla ve büyük ihtimalle masalcılar, dalkavuklar, taklakçılar, 
hokkabazlar, ip cambazları, hünerli hayvan gösterimcileriydiler.  

- Bunların arasında dramatik eserler olduğuna dair ipucu yoktur.  
- Kilise bunları başından beri kabul etmedi. Adları kötüye çıktı, toplumdan 

dışlandılar. 
- Yine de 9. yüzyılda, mim, histriones [oyuncular] ve ioculatores [oyunbazlar] 

(hepsi dindışı gösterimlere dair terimlerdir), kendilerin karşı fermanlara 
rağmen özellikle etkin oldular ve çoğaldılar. 

Ozanlar	  
- Roma etkisinin az olduğu kuzey Avrupa’da 5 ila 7-8. yy.lar arasında ozanlar 

ortaya çıktı.  
- Bunlar Teutonik [Germen kabilelerinden] kahramanlar üzerine söylenceler 

anlatırdı. 
- Kabilenin tarihini anlattıkları için özel yerleri vardı. 
- 7-8. yy.da Teuton’lar Hıristiyanlaştırılınca gözden düştüler. Mim 

oyuncularıyla aynı konuma geldiler. 

Şenlikler	  ve	  Pagan	  törenleri	  
- Batı Avrupa’da birçok şenlik yapılırdı. Buraya gezgin eğlendiriciler de 

gelirdi. Bu şenlikler eski pagan ayinlerinin kalıntılarıydı. 
- Çok az Hıristiyan olduğu ve onlar da zorla döndürüldükleri için kilise bunları 

engelleyemiyordu. Birçok pagan ayini Hıristiyan törenlerine girdi. 
- Bu pagan ayinlerinin içinde şeytan kostümlü danslar yaparak yılın ruhunu 

ya da batan güneşi canlandırmaya çalışan törenler, döllenme ayinleri, fallik 
simgeler, köyleri dolaşan tören arabaları, tanrı heykelleri vs. vardı. Genelde 
hayat ve ölüm, yaz ve kış arasındaki çatışmaları simgelerlerdi. 
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Hıristiyanlığın	  pagan	  törenlerini	  içine	  alması	  
- Kilise, Batı Avrupa’yı Hıristiyan yapmak için bu festivallere el koydu. İsa’nın 

doğumunun 25 Aralık olarak seçilmesi de dönemin pagan şenliklerinin 
yerini almak için olabilir. Paskalya’nın da ilkbahar bereket törenlerinin yerini 
aldığı söylenir.  

- Törenler yörenin ermişi onuruna yapılırdı ve o ermişi onurlandırmak için 
pagan tanrılarına adanmış bölgede bir kilise yaptırılırdı. 

- Bazı pagan törenlerine de –yön değiştirmeleri koşuluyla– izin verilmişti. 
- Bazıları devam ederken bazıları dini önemini yitirip eğlenceler dönüştü: kılıç 

dansı, Morris dansı vs. 
- Zamanla Hıristiyan törenleri daha ayrıntılı yapılmaya başladı. 

KİLİSE	  OYUNLARI	  
Ortaçağ başında kilisede iki çeşit ayin vardı: 
• Mass 

o Giriş 
§ Dua ve ilahilerden ibaretti. Dualar kilise takvimindeki günlere 

göre farklı farklı yapılırdı. 
o Ekmek ve şarapla kutsanma 

§ İbadetin odağı ve ekseniydi. Pek değişiklik göstermemiştir. 
 Mass’ın bütünlüğü ve öneminden dolayı yeniliklere yer verilmedi. 

Mass için çok az oyun yazılmıştır (bazı araştırmacılarsa Mass’ın 
dram olduğunu öne sürerler) 

• Saatler 
 Zorunlu ibadetler yoktu. Günden güne değişiyordu. Bu yüzden 

oyunlar oynamaya daha uygundu. 10. yy.da her gün 8 ayin yapılırdı. 
Halk günde bu kadar ayine katılmadığı için Saatler genellikle 
katedral, üniversite vb. kiliselerinde yapılırdı.  

Kilise	  içi	  dramın	  başlangıcı	  ve	  gelişimi	  
- Kilise yılın belli günlerindeki kutsal olayları anmak için takvimdeki olayları 

tiyatro haline getirmeye özen gösterirdi. Örneğin Paskalya’dan önceki 
Pazar şenliğinde İsa figürü eşekle şehirden kiliseye getirilirdi. 

- Simgesel nesneler ve aksiyonlar Hıristiyan oyunlarının oyunlarını 
yansıtırdı: kilise giysileri, mihrap, buhurluk, papazın pantomimi...  

- Bazı simgeler bazı karakterlere yakıştırılmıştı: güvercin Meryem’e... 
Böylece kolaylıkla ayırt edilebiliyorlardı. Cahil seyirciye yönelik birçok 
gösterge kullanıldı. 

 
TARİH OLAYLAR 

6. yy Karşılıklı okunan ilahilerde bir çeşit diyalog oluştu. 6. yy.da Papa 
Gregory, kilise ayininin koro bölümlerini karşılıklı ilahi okuma 
(Antiphonarium) şeklinde kilisenin belli olayları için düzenledi. 
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TARİH OLAYLAR 
9. yy. Kilise ayininin müzikli bölümü çok zorlaşmıştı. Böylece metin 

önem kazandı. Önce bazı heceler uzatılarak (örn. Alleluia’nın 
son hecesi) uzun müzikli geçişler ortaya çıktı. Ardından 
melodiler daha özenli yazıldı.  

925 Üç Meryem, Paskalya Mass’ının giriş bölümündeydi ve olasılıkla 
karşılıklı ilahi şeklinde oyunculara gerek duymadan okunurdu. 
  

Üç 
Meryem 

Melekler – Ey Hıristiyanlar, bu mezarda kimi arıyorsunuz? 
Üç Meryemler – Çarmıha gerilmiş Nasıra’lı İsa’yı. Ey göksel 
varlıklar. 
Melekler – O burada değil, buyuruldu ve göğe çıktı. Gidin bildirin. 
O mezarından göğe yükselmiştir. 

Oyunların 
doğuşu ve 
yayılması 

Bu ek metinlerin tiyatro oyunlarına nasıl dönüştüğü ya da ilk 
kilise müzikli oyunlarının nereden çıktığı pek bilinmez. 
Fransa’daki manastırlarda doğmuş olabilirler. İngiltere ile de 
bağlantıları vardır. Fakat önemli olan 10. yy sonunda bunların 
her tarafa yayılmasıdır. 

Dönemde 
diğer 

oyunlar 

Bu dönemde dindışı oyunlar da devam etti. 
Almanya’da rahibe Hrosvitha, Terentius komedyalarını örnek 
alarak 6 dinsel oyun yazdı. İlk kadın oyun yazarı olarak 
adlandırılan bur rahibe günümüze dek gelen ilk feminist bakış 
açısını veren kişi olarak bilinir.  

1050-1300 Dinsel oyunların asıl gelişimi Ortaçağ’ın bu 2. döneminde oldu. 
 Bu dönemde Vikingler Hıristiyan olmuş, kentlerde hayat 

canlanmış, ticaret ve endüstri ilerlemişti.  
–1150’ye 
dek 

Romanesk kiliseler yapıldı. Roma kemerleri örnek alındı. 

1150’den - Gotik biçem Romanesk biçemin yerini oldu.  
1200 Bu tarihe dek sadece kilise içinde (katedral, manastır vb.) 

oynanan dinsel oyunlar sadece ara sıra dışarıda temsiller 
veriliyordu. Buradan 1600’lere kadar da bu oyunlar dinsel törenin 
parçası olmayı sürdürdüler.  

1300 Oyma sanat yapıtları, renkli camlar ve heykellerle bezeli anıtsal 
kiliseler bütün Batı Avrupa’ya yayılmaya başladı. 

Okullar Bu katedrallerin etrafında okullar ve üniversiteler yapılmaya 
başlandı. Dinsel oyunlar buralarda da oynanmaya başlandı. 

Bölgeler 
Oyunlar Rusya, İskandinav ülkeleri ve İtalya’ya dek yayıldı. En 
üretken alanlar Fransa ve Almanya’ydı. İspanya Müslüman 
egemenliğinde olduğu için gelişmedi.  
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TARİH OLAYLAR 

1300’lere 
varan 
süreç 

Sadece Batı Avrupa değil tüm dünyada 1300’den önceki 1000 
yıllık süreçte tiyatro sadece ikincil dramatik biçimler ve 
rastlantısal eğlencelerle sınırlı kaldı. (Hindistan’da bir süre için 
gelişen Sanskrit oyunları bu kuralın dışında sayılabilir). Fakat bu 
dönemden itibaren tiyatro gelişmeye başladı. 

Oyunların 
önem 

kazanması 

Bu tarihe gelindiğinde Roma zamanından beri kilise oyunları 
kabul etmemesine rağmen saygı kazandı. Laiklik ortamı 
hazırlanmıştı. 

1600 
1300’e gelindiğinde kilise oyunları oldukça gelişmişti ve oyunlar 
kilise dışında oynanmaya başlandı. Dinsel oyunlar 300 yıl kadar 
devam etti.  

 

Dönem	  Oyunları	  

Paskalya	  Oyunları	  
 En özenlileri 13. yy.dandır. Çarmıha gerilişi çok az oynanmıştır. Carmina 
Burana, İsa’nın yaşamındaki belli başlı olayları yansıtır ve çarmıya gerilişle 
biter. Birçok Paskalya oyunu bu çarmıha gerilişten sonra başlar. 
 Bir örnek: Melekler, Yahudi papazların isteği üzerine İsa’nın mezarı 
başında nöbet tutan Romalı askerleri çarparlar. Meryemler aktardan merhem 
alır, mezara gider, İsa’nın göğe yükseldiğini fark ederler. Askerler kendilerine 
gelip cesedin çalındığı haberini Yahudi papazlara bildirirler ve onlara rüşvet 
verirler. Magdalenalı Meryem haberi Petrus ve Johannus’a verir ve bahçıvan 
kılığında İsa’ya buluşur. İsa, iki meleğin kollarında Cehennemin kapısına gidip 
tutuklu ruhları serbest bırakır. Meryemler ve havariler İsa’nın geri geleceğini 
duyururlar.  Bu oyundaki bir çok olay sadece 200 dizeyle aktarılır. 

Noel	  Oyunları	  
 Paskalya’dan sonra Noel’de de oyunlar yazılmıştır. Genelde İsa’nın 
doğuş sahnesini içerir. Yine çocukların katledilmesini içeren Üç Krallar’a dair 
oyunlar vardır. 
 Bir başka Noel oyunu da Peygamberler oyunudur. Bu İncil kökenli 
değildi.  

Diğer	  oyunlar	  
 Paskalya ve Noel oyunları çoğunluktaydı ama ermişlere, yortulara vb. 
dair başka kutsal olaylar da konu alınıyordu. 

Kilise	  Oyunlarının	  Sahnelenmesi	  
Çeşitli sahneleme konvansiyonları vardı ve bunlar Ortaçağ boyunca geçerli 
oldu. 
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Oyun	  ve	  Oyuncular	  
Oyunlar kilise içinde kaldığı sürece metni okumaktan çok şarkıyla 

söylenirdi. 
 Oyuncular çoğunlukla papazlardan ya da korodan oluşurdu. 13. yy.da 
bazı rolleri gezgin araştırmacılar ya da okul çocukları üstlenirdi. Gerçekçi değil 
taslak halinde bir oyunculuktu. 

Oyun	  Alanı	  
1. Çevreyi tanımlayan küçük yapılar (mansiyonlar) 

Sedes, loci, ya da domi denilen (hepsi aynı anlamda) mansiyonlar. 
- Mansiyonlar olayın geçtiği sahneyi yerelleştirmede ve gereken sahne 

donatımını yerleştirmede kullanılırdı.  
- Oyun buralara sığmadığı için bitişikteki platea’lar kullanılırdı. 
- Ancak oldukça özenli, büyük mansiyonlar da yapılmıştı. Perdeli ya da 

perdesiz olabilirdi. Perdeler kişileri ya da nesneleri tam zamanında 
göstermek için saklamaya yarardı. 

2. Genelleştirilmiş bir oyun alanı (platea) 
- Burası platea (yer) idi. 
- Belli bir yeri simgelemeyen bu oyun alanına mansiyonlar serpiştirilir, 

oyuncular bu mansiyonlar arasında dolaşırdı. 
3. Oyun yeri olarak kullanılan kilise yapıları 

- Kilise korosunun balkonu: Cenneti simgelerdi. 
- Crypta (zemin altındaki mahzen): Cehennemi gösterirdi. 

Makineler	  
 Örneğin güvercini yere indirmek, Hamsin yortusu alevlerini canlandırmak 
vs. için mekanizmalar kullanılırdı. İsa’nın göğe yükselişinde İsa’nın makara ve 
halatlarla 15 m. Yüksekliğindeki bir platformla simgelenen cennete çekildiği de 
olmuştur. 

Kostüm	  ve	  Aksesuar	  	  
 Genellikle kilise giysileriydi. Bunlara gerçekçi ya da simgesel 
aksesuarlar eklenirdi. 
 Kadınları oynayanlar dalmatika giyerler ve vücutlarını saran bir kumaşın 
uzantısıyla başlarını örterlerdi. 
 Melekler kanat takardı. 
 Bazen kimi kişilere (peygamberler, üç krallar) süslü ama kilise giysisi 
olmayan kılıklar da verilirdi. 

Sahne	  Yönetimi	  
 Dönem el yazmalarında en çok bu konuda bilgiler vardır. Özellikle 
hareket, pantomim ve ses tonuna yer verilmişti.  
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Soytarılar	  Şöleni	  
Kilise oyunlarının çoğu ciddiydi ve tapınmayla ilgiliydi. Ancak Noel için yazılan 
bazı oyunlara soytarılık girmiştir.  
Bu dönemde belli günler için genç papazlara kilise ayinini yönetme görevi 
verilirdi. Onlar da kentte geçit alayları düzenler, bazen armağan ve para 
toplarlardı. 

- St. Stephan günü (26 Aralık) Diyakozlara, 
- Kutsal Masumların Ziyafeti (28 Aralık) koro oğlanlarına, 
- Sünnet Şölein görevileri (1 Ocak veya 6 veya 13 Ocak) Diyakoz 

yardımcılarına  
verilirdi. 

Diyakoz yardımcılarının eğlencesine Soytarılar Şenliği denirdi. Bu şenliklerde 
kilise yaşamı alaya alınır, acayip kostüm ve maskeler kullanılırdı. Eğlence 
ahlaksızlık sınırlarına varırdı. Şöleni “Soytarı Piskopos” yönetirdi. Bu törenlerle 
pagan törenleri arasında ciddi bağlar vardı. 
 Bu eğlencelerin ne zaman ortaya çıktığı belli değildir. 12. yy sonunda 
epey yerleşmişti. 16. yy.a kadar bunları sindirme çabaları başarılı olmadı.  
 Bir çeşit burlesk ve komedya, olasılıkla bu yolla kilise oyunlarına 
girmiştir. Bu şölenler dinsel ve dindışı oyunlarda komedyanın gelişimini 
etkiledi. 
 Koro oğlanlarının töreninde de geçit alayları olmasına rağmen parodiler 
daha ağırbaşlı ve sınırlı yapılırdı. Bu yüzden bunlara daha az karşı duruldu 
fakat tiyatro oyunlarına da etkileri az oldu. 
 Dinsel oyunlar 1300’den itibaren dışarıda da oynandı ve 300 yıl kadar 
devam etti ancak önemli bir değişiklik göstermedi. Asıl yenilik ve gelişme 
dindışı oyunlarda ortaya çıktı. 

ORTAÇAĞ	  SONLARı	  
 Ortaçağ sonlarına kadar (?1300-1500) dinsel oyunlar genelde kilise 
içinde yapılırdı. Ama yenilik ve icatlardan sonra gösterimler ayrıntılı ve özenli 
olmaya başladı. Çoğu birkaç gün sürer ve halkın desteğini alırdı. Yunan ve 
Roma’da olduğu gibi tiyatro bir kez daha kilise, devlet ve halkın ortaklaşa 
yaptığı bir iş oldu. 
 Aynı dönemde kentler büyüdü ve yardım kurumları ortaya çıktı. Bu 
kurumlarda esnaflar birleşerek çalışma koşullarını, maaşları, ürünleri vb. 
denetlemek üzere loncalar oluşturdu. Bu kurumlarda ustalar yöneticiydi; 
ustaların altında kalfalar, onların altında ise çıraklar vardı. Çıraklar para almaz, 
bedava yer içer, yedi sene çalışıp ustalığı öğrenirlerdi. 
 Bu kurumlar geliştikçe önce yerel derebeylerinin yönetiminde olan 
kentler esnaf loncalarının eline geçti. Vali ve kent yönetimini de bunlar seçerdi. 
Derebeylik çökmeye yüz tuttu, kral ve prensler derebeyleri üzerinde daha fazla 
söz sahibi oldular. Kentler prenslere vergi ödediler, bunun karşılığında 
korundular ve ticaretin gelişmesin uygun bir ortam oldu. 
 Aynı dönemde üniversiteler de gelişti ve önemli eğitim merkezleri 
oldular. Kiliseye karşı değillerdi fakat laik eğitimi harekete geçirdiler. 1300’lere 
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gelindiğinde kilise sorgulanmaya ve yetkelerini paylaşmak zorunda kalmaya 
başladı.  

ORTAÇAĞ	  SONLARıNDA	  AVRUPA	  TİYATROSU	  VE	  OYUN	  YAZARLıĞı	  
 Ortaçağın sonlarına kadar dinsel oyunların gösterimleri genellikle kilise 
dışında yapılmazdı. Fakat gösterimlerin ayrıntılı ve düzenli hale gelmesiyle 
dışarı taştı. 

Ekonomik-‐Kültürel	  Hayat	  

Loncalar	  
- Ekonomik ve politik değişiklikler, kentlerin büyümesi ve yardım 

kurumlarının oluşması (?1050-1300) 11. ve 12. yy.larda birçok 
zanaatkarın bir araya gelerek benzer kurumların (loncalar) oluşmasına 
ön ayak oldu. 

- Aşama sırası olan loncaları ustalar yönetirdi. Ustalar para alır, para 
almayan çıraklar ise bedava yeyip içerek yedi sene boyunca mesleği 
öğrenirdi. 

- Loncaların doğuşu kentleşme ile olur. Önceden derebeyinin 
yönetimindeki kentlerde ticaretin gelişmesi ile güçlenen loncalar valiyi ve 
kent yönetim kurulunu kendileri seçer hale geldiler. 

- Loncaların bu gelişimi derebeyliği olumsuz etkileyerek krallık karşısında 
gücünü yitirmesine yol açtı. Prenslere vergi ödeyen kentler bunun 
karşılığında koşulların istedikleri gibi ayarlanmasını sağladılar. 

Üniversiteler	  
- 12. yy.ın sonunda kurulan üniversiteler manastırların yerini alarak, 

kiliseye karşı olmamakla birlikte, laik eğitimi harekete geçirdiler. 
- 1300 yılına gelindiğinde kilise sorgulanmaya ve yetkisini diğer 

kurumlarla paylaşmaya zorlandı.(15.yy) Bu durum Rönesans’ı 
doğuracaktı. 

- Kaçınılmaz olarak tiyatro gösterimlerine katılmalarına ve egemen 
olmalarına karşın geç ortaçağ süresince tiyatro daha çok dinsel olarak 
sürdü.  
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KİLİSE	  DIŞINDAKİ	  GÖSTERİMLER	  

Evrimci	  Görüş	  
- Kilise dışındaki dinsel oyunların gösterimi 12. 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. 

- Uzun zamandır kabul edilen görüş yöresel eserlerin yavaş yavaş ortaya 
çıktığıdır. 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. 

Corpus	  Christi	  
- 1200 ile 1400 yılları arasında çok önemli birçok gelişme oldu. Oyunların 

dışarı taşmasının nedenlerinden biri olan yeni bir düzenleme, Corpus 
Christi, ortaya çıktı. 

- Corpus Christi 1311’de tasarlandı. 1350’ye gelindiğinde neredeyse her 
yerde kutlanıyordu. 

- Tarih olarak 23 Mayısla 24 Haziran arasında değişen bu günün amacı 
ekmek ve şarabın kurtarıcı gücüne önem kazandırma isteğinden ortaya 
çıktı. 

- İsa’nın anlamının drama ile anlatılması durumunda onun öncesinin ve 
sonrasının da anlatılması gerektiği düşüncesiyle Corpus Christi’nin 
çevresinde yaradılıştan dünyanın sonuna kadar yaşananları anlatan bir 
evrensel dram oluşmuştur. 

- Bu alandaki oyunlar kilise oyunlarından daha fazla şeyi gereksindiler ve 
yeni deneyimler sonucu 1350 ile 1550 yılları arasındaki iki yüzyılda 
sahneye koyuş biçiminde büyük farklar oldu 

- Corpus Christi’nin itici güçlerinden biri kiliseyi halkın hayatına sokmaktı. 
Bütün halkı temsil edenler (soylular, kilise adamları, tüccarlar, 
zanaatkarlar) geçit alayının içinde bulunurdu. Birçok bilim adamı bunu 
halkın oyunlar üzerindeki egemenliğine bir geçit olarak görür. 

Oyunlarda	  Gelişim	  ve	  Yenilik	  
- Corpus Christi’nin oyunlar tutunduktan sonra şenlikle ilgisi kalmadı. 

Oyunlar şenlikten bağımsız, farklı zamanlarda da oynanır oldular. 
- En önemli yenilik ise Latince’nin bırakılıp yöresel dile geçilmesi oldu. Bu 

değişiklikle ezgili söyleyiş ortadan kalktı ve papazlardan laik oyunlara 
geçiş sağlandı. 
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Yöresel	  Dinsel	  Oyun	  
- 1350 ve 1550 arası doruğa ulaşan ortaçağ tiyatrosunda uzun döngülü 

yöresel dinsel oyunların 14.yy.ın ortalarında oluşmaya başladığı 
kesindir. 

İngiltere	  
- İngiltere’de 125 değişik kent tarafından üretilmiş olmasına rağmen çok 

az metin bugüne kadar gelmiştir. 
- Eldeki İngiliz yapıtlarının çoğu dört döngünün parçalarından meydana 

gelmiştir: a-) York (48 oyun) b-) Chester (24) c-) Wakefield (32) d-) 
Ludus Coventriae oyunları (42 oyun, bu kentin yeri bilinmiyor). Bu 
döngüsel oyunların başka hiçbir kentte gelişmemiş oldukları kesindir. 

- 1375’e kadar izi sürülen İngiliz döngüsel oyunları 16. yy.a değin 
oynanıyordu. Bu süre içinde yeniden yazıldılar, yenileri eklendi, bazıları 
ortadan kalktı; böylelikle nitelikleri de değişti. 

Fransa	  
- Fransa’daki oyunların sayısı daha fazladır. Bunlar, kısa parçalardan 15-

20 gün süren temsillere kadar değişirler. 
- Bu oyunlar İngiliz döngüsel oyunları gibi yaradılıştan kıyamete kadar 

olacağı yerde zaman açısından daha sınırlıdırlar. Çoğu İsa’nın ölümü ve 
dirilişi ile biter. 

Avrupa’nın	  Diğer	  Bölgeleri	  
- Almanya’da Frankfurt, Madgeburg, Bozen ve diğer yerlerde 

sergileniyordu. 
- İspanya bu yöresel oyunlar açısından da epey zengindi. 
- İtalya’da bir çeşit, laudi denilen, tapınma dramı 13. yy.da pişmanlık ve 

dövünmeci akımdan gelişti. 
- Avrupa’nın diğer bölgelerinde daha az da olsa bu oyunların bilinmediği 

ülke hemen hemen yoktu. 

Oyunlar	  	  

Öz	  ve	  Biçim	  Özellikleri	  
Öz	  

- Hepsi aynı konuları ele aldı: 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. 

Biçim	  
- Oyunlarda neden sonuç ilişkisi pek az bulunur. Daha çok epizot halinde 

olup, gevşek bir yapıya sahiptir. Oyunlar bir zaman sırası izlemez. 
- Dinsel oyunlar biçemleme ile gerçeği birleştirirler. Dize biçiminde 

yazılmışlardır, aksiyon taslaklaştırılmıştır, kişileştirme azdır, dekor ancak 
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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. 

Belli	  Başlı	  Oyunlar	  	  
- Yazarlarının çoğu bilinmemekle birlikte bilinenler Fransız yazarlardır. 

Jean Bodel, Rutebeuf, Arnould Greban bunlardan bazılarıdır. 

Yapım	  Düzenlemeleri	  

Kilisenin	  Etkisi	  
- 14. yy.ın sonuna kadar, oyunlar çoğu yerde kilisenin denetiminden 

geçmiyordu ama oyunların metinleri hala kilise tarafından denetlenirdi. 

Yapımcı	  Örgütler	  
Kardeşlik	  Örgütleri	  ve	  Loncalar	  

- Dinsel esnaf birlikleri (loncalar) veya kardeşlik örgütleri tipik oyun 
yapımcılarıydılar. 

- Hayır işleri yapan ve çoğu oyunu özveri gösterisi olarak oynayan bu 
örgütlerden kardeşlik dernekleri İngiltere’de sık sık oyun çıkarıyorken 
Kuzey İngiltere’de ağırlık esnaf ve zanaatkar birliklerindeydi. 

- Loncaların amacı zanaatkarların ve esnafların çıkarlarının korunması 
olmasına rağmen bir çok dinsel bağlantıları da vardı. Her biri bir kiliseye 
bağlıydı, papazı ve koruyucu ermişi vardı. 

Diğer	  
- Oyunlar bazen de bir kent, kilise, bir birey ya da kent kilise beraber ya 

da geçici sosyal topluluklar tarafından yapılırdı. 

İşbölümü	  
- Kuzey İngiltere’de loncalar ve belediye arasında sorumluluklar 

paylaşıldı. Belediye, oyunların belli bir senede oynanacağına karar verir; 
oyunu dağıtır; metni saklar; sadık kalınıp kalınmadığını kontrol eder, 
başarısız olanlara ceza verir ve oyun yerini belirlerdi. 

- Oyunlar uygunluğuna göre saptanırdı: Son akşam yemeğini fırıncılar, 
Nuh tufanını balıkçılar vb. alırdı. 

- Her birlik kendi dekor ve kostümünü gözetmekten sorumluydu. 
- İki küçük birliğe bir oyunu beraber hazırlama görevi verilmiş olabilir. 

Parasal	  Kaynak	  
- Giderlerin büyük bir bölümünü birlikler üstlenirdi. Oyunlarda 

oynayanlardan para alınır ve kendi kostümlerini dikmeleri söylenirdi. 
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Bazen bir kasabanın tüzel kurumu bağış yapardı. Bazen de kilise destek 
olurdu. Kimi oyunlar için de giriş ücreti alınarak harcamalar karşılanırdı 

Yönetmen	  

Görevi	  
- Her topluluğun başkanı oyunların yetkin bir biçimde sahnelenmesinden 

sorumluydu ve faturaları ödeyip mali işleri yönetirdi. 
- Oyuncuları bulur, provaları ayarlar ve oyun yapının her yönünden 

sorumlu olurdu. Gösteri aşamasında arabaların taşınması ve halkı 
denetlemek için adamlar tutardı. 

- Jean Bouchet bir yönetmenin sahnenin kurulmasını gözetmesi, dekorun 
makinelerin yerlerini seçmesi, kurallara uymayanlara ceza vermesi 
gerektiğini söylüyor. 

- Renward Cysat, Wilhelm Rollinger, Lope De Rueda, Nurhan Karadağ 
çağın önemli yönetmenleridir. 

Oyun	  Sırasında	  
- Oyun sırasında yönetmenlerin oyunculara yardım ettiği söylense de bu 

pek kabul görmüş bir görüş değildir 
 
Elimize geçen bazı defterler ortaçağdaki yönetmenlerin hiçbir şeyi rastlantıya 
bırakmadıklarını gösteriyor. 

Oyuncular	  ve	  Oyunculuk	  

Oyuncu	  Sayısı	  
- Gereken oyuncu sayısı epey değişken olmakla birlikte Kuzey 

İngiltere’nin loncalarının döngüsel oyunlarında beş veya ondan fazla 
karakter olmazdı. Yalnızca hareketsiz sahnelerde rol dağıtımı daha 
zordu. 16. yy.daki oyunlarda rol sayısı daha da arttı. 

Oyuncu	  Seçimi	  
- Oyuncuların çoğu yerel toplumdan seçilirdi. 1476’da York’ta bir 

oyunculuk sınavı yapılmıştı. 1540’ta haberciler Paris sokaklarda 
gönüllüler arıyordu. 

- Kimse iki oyundan fazlasında rol alamazdı. 
- Oyuncuların çoğu tüccarlardan ve işçi sınıfındanà??(Barış kardeşim, 

cehaletimi bağışla ama ortaçağda bir işçi sınıfının varlığından söz 
edilebilir mi?) seçilirdi ve bazen de soylular ve rahipler de katılırdı. 
İngiltere’de çoğunlukla erkekler oynarken Fransa’da kızlar ve kadınlar da 
ara sıra oyunlara çıkarlardı. 

- Vahşet sahneleri için bilgisayar ve hologram teknolojisinden 
faydalanılırdı. (kukla kullanılırdı. Ehe ehe:) 
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Disiplin	  
- 1583’te herkese rolünü kabul etmek ya da etmemekte karar vermesi için 

süre verilirdi. 
- 1547’de Valenciennes’de oyunculara gösterim gününde gelmesi için 

yemin ettirilirdi. 

Provalar	  
- Provalara ayrılan zaman modern standartlarla karşılaştırıldığında pek 

fazla değildi. Tam belirli olmamakla birlikte ilk provayla birinci gösterim 
arasında yaklaşık 80 günlük bir süre vardı. Aksiyonda sorun çıktığında 
fazladan prova konulurdu. 

- Gösteriler açık havada sunulmasına rağmen provalar kapalı salonda 
yapılırdı. 

- Provalarda oyunun yapımcıları oyuncuların yiyecek ve içeceklerini 
karşılardı. 

Oyun	  Sırasında	  
- 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. 

Oyunculuk	  
- Oyunculukta ses her şeyden önemliydi. Dinsel oyunlardaki ezgili 

söyleyiş yöresel oyunlarda yerini günlük konuşma diline bırakmıştı. 
- Karakterlerin inceliği olmadığından çok yetenekli oyunculara 

gereksinilmiyordu. “BAşş PArrmakk BOyundaki aDAMm” diyebilen ve 
“sirozlu hasta” taklidi yapabilen herkes alınıyordu.  

- Tipleştirme, keskin aksiyon ve duygu ile yetiniliyordu. 
- Komik roller doğaçlama ve pantomimle genişleyen bir alanı kaplamıştı. 
- 16. yy.da birçok oyuncu yönetmen olabilecek kadar ustalaşmıştı ama 

çoğu amatördü. ORTAÇAĞ SONLARINDA PROFESYONEL OYUNCU 
ARTIK ORTAYA ÇIKMIŞTI. 

Kostümler	  

Biçim	  
- Çoğu karakterin kostümleri günlük yaşamda kullanılan kostümlerdi. 
- Tanrı imparator ya da papa gibi giyiniyor, meleklere ise kanat 

takılıyordu. 
- Kutsal ya da dünyasal her karakter bunu belli edecek bir simge 

taşıyordu. 
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Tedarik	  
- Yapımcı örgütler sadece günlük yaşamın dışında kullanılan bir kostüm 

giyenlere destek sağlardı. Diğer kaynaklar ise rahipler ya da diğer 
topluluklar olabilir. 

- Her oyuncuya rolü hakkında ayrıntılı bilgi verilir ve kostümüne dikkat 
edilirdi. 

Sahneler	  

Geleneksel	  Görüş	  –	  Karşı	  Görüş	  
- Geleneksel görüşe göre döngüsel bir gösterimde her oyun bir arabaya 

kurulur ve gösterim günlerinde hepsi arka arkaya kentin bir çok yerinden 
geçirilirdi. 

- Karşı görüşe göreyse bütün arabalar mansiyon biçiminde kullanılıyordu. 
Bu görüş çok kabul görmemiş ve yerini geleneksel olana bırakmıştır. 

Taşınabilir	  –	  Hareketli	  Sahneler	  (Arabalar)	  
- İspanya, İngiltere gibi yerlerde çok yaygındı. 
- Özellikle gösteri arabaları (pageant da deniyor) İngiltere için tipik 

sayılıyordu. David Rogers bu arabaların alt katında kılık değiştirilip üst 
katında oyun oynandığını söylüyor. 

- Wickham ise gösteri arabasının bir artalan ve soyunma odası olarak 
kullanıldığını, oyunun ise arabanın yanına konan bir yükseltide 
oynandığını söylüyor. 

- Gösteri arabalarının tasarımları farklı farklıdır. 
- Geçit alayı Hollanda, Belçika ve İspanya’da da (carro) görülür. 

Hareketsiz	  Sahneler	  
- Hareketsiz sahneler Avrupa’da arabalardan daha yaygın kullanıldı. 
- A- Eski Roma amfitiyatrolarıàRoma B- Kilisenin bitişiğindeki mezarlıklar 

C- Özel konutların avlularıàValensiya D- Manastırların avlularıàRoma 
E- Kentin büyük meydanlarıàLucerne, Mons, Frankfurt F- Dairesel 
toprak bayırlar, alanlar (Cornwall çevreli oyun yerleri) başlıca oyun 
yerleriydi. 

Mekanın	  Kullanımı	  
- Amfitiyatrolarda ve Cornwall çevreli oyun yerlerinde seyirci aksiyonu her 

yerden izleyebiliyordu. Lucern ve Mons’ta oyun alanın üç yerine 
toplanmıştı seyirci. 

- İçlerinde en tipik olanı evin ya da evlerin önüne yerleştirilen bir 
yükseltiydi. Bazen hiç yükselti kullanılmaz, mansiyonlar doğrudan 
toprağa oturtulurdu. 

- Açık hava sahnelerine ek olarak bazı durumlarda kapalı yerlerde de 
yükseltiler kullanılıyordu. 
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Dekor	  
 Kilisede olduğu gibi kilise dışında da oyun yeri iki basit öğeden 
oluşuyordu: 

1- Mansiyon 
2- Platea 

Hareketli	  Oyun	  Yerlerinin	  Dekorları	  
- Geçit alaylarındaki arabaların çoğu, üçe kadar mansiyonu taşımakla 

birlikte genellikle bir tane ile yetinirlerdi. 
- Her arabada dekorun konumu sınırlı olmasına rağmen, döngüsel 

oyunların bütününde çok çeşitli dekorlara gereksinim olurdu. Çoğu 
zaman yüzden fazla mansiyon gerekiyordu. 

Hareketsiz	  Oyun	  Yerlerinin	  Dekorları	  
- Her dekor birimi aynı anda seyredilebildiğinden seyirci için daha etkili 

olan bu yöntemde oyunların birçoğu journeè denilen bölümlere ayrılırdı. 
Bu bölümler birbirinden bir saatten yirmi dört saate kadar değişen 
zaman dilimleriyle ayrılmıştı. Aralarda mansiyonlar gerekiyorsa 
değiştirilirdi, hatta aynı mansiyon kimliği değiştirilerek kullanılırdı. Bu 
sebepten bir oyunda kullanılan mansiyon sayısını belirlemek zordur. 
(Lucerne’deki bir gösterimde, belirtilen 70 farklı yer için 32 mansiyon 
kullanılmıştır.) 

- Bir gösterimde dekorun karmaşıklığı günden güne değişebilirdi. Değişen 
bu mansiyonların özelliğini bilmek mümkün olmadığından yönetmen 
çıkar ve seyirciye her yapının özelliğini anlatırdı. Bazen de 
mansiyonların üzerine neresi olduğunu bildiren levhalar asılırdı. 

Cennet	  Dekorları	  
- Karakteristik olarak sahnenin bir yanına (seyirciye göre sol??)cennet 

diğer yanına (sağ??) cehennem yerleştirilirdi. Dünyasal sahneler ise 
arada geçerdi. 

- Mansiyonların içinde eldeki tanıtlardan çıkarılması en güç olan cennettir. 
Seyirciyi görkemi ve pırıltısıyla çok etkilemiş olması gerektiği tahmin 
edilen cennet mansiyonunun bu nitelikleri eldeki resimlerden 
çıkarımsanamıyor. 

- 15. ve 16. yy.da diğer mansiyonlardan daha yüksekte olan cennet 
mansiyonu kural olarak bir dünyasal cennet mansiyonu üzerine 
yerleştirilirdi. 

- Olabildiğince davetkar görünen cenneti çekici kılmak için karmaşık 
düzenlenmiş makineler kullanılırdı. 

- Birçok oyun kişisi aynı anda orada bulunduğu için cennet mansiyonu 
olasılıkla daha büyüktü. 

Cehennem	  Dekorları	  
- Cehennem oyun yerinin üzerine kurulur ve bir kısmı da aşağıda 

bırakılırdı. 
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- Kimi zaman surlarla güçlendirilmiş bir kent olarak gösterilen Cehennem 
genelde dört bölüme ayrılırdı: 

1- İsa’dan önceki peygamberlerin yaşadığı Araf 
2- Vaftiz olmadan ölen çocukların bulunduğu Araf 
3- Asıl Araf 
4- Genellikle oyun yerinin altında bulunan Cehennem 

- Cehenneme giriş bazen bir canavar kafasıyla simgelenir, içerden 
duman, alev ve çığlıklar gelirdi. Şeytanlar günah işleyenleri yakalayıp 
sonsuz lanete teslim ederdi. 

Dünyasal	  Yerlerin	  Dekorları	  
- Daha az karmaşık olan bu mansiyonlar perdeyle donatılmıştı. 
- Boyutları ve biçimleri çeşitli olabilirdi. 
- Çoğu platea denilen yükseltinin birkaç basamak yükseğine yerleşmiş 

olurdu. 
- İçlerinde yatak, masa, sandalye olan bu mansiyonlar bazen kiliseden 

ödünç alınan goblen halılarla kaplanırdı. 
- Bazen güneş, ay, yıldızlarla bütünleşmiş göğü simgeleyen bir perde 

oyun yerinin arkasına asılırdı. 
- Cenneti, Cehennemi ve dünyayı içine alarak tüm evreni simgeleyen 

oyun yerinin etrafında çerçeve yoktu ve bir diğeriyle rahatlıkla birleşirdi. 
 
Yapım	  

- Bazen usta sanatçılar getirilirdi. Oyunun yönetmeni ustaları ve 
sanatçıları sürekli denetlerdi. Daha bir çok kişi gösteri sırasında sahne 
etmenlerini kullanmakla görevliydi. 

Özel	  Efektler	  ve	  Makineler	  
- Uçma efekti bulutların arkasına gizlenmiş makineler sayesinde 

gerçekleştiriliyordu. Bu sayede melekler Cennet ve dünya arasında gidip 
gelebiliyordu. Ruhlar Araf’tan serbest bırakılıp Cennet’e giderdi.  

- Sahne altından işletilen efektler sayesinde oyuncular aniden kaybolabilir 
ve yerine kuklası konabilirdi. 

- Su özellikle tufan sahnelerinde önemliydi. İsa’nın denizin üzerinde 
yürümesi ve havarilerin balık tutması sahnelerinde de su kullanılırdı. 

- İdam ve işkence sahnelerinde de oyuncular yerine kuklaları kullanılırdı. 
- Hayvanlar bazen canlı oluyor bazen de oyuncular tarafından 

canlandırılıyordu. 
- Dönüşüm sahnelerinde ışık da özel efekt olarak kullanılıyordu. Birkaç 

oyunda da binalar yakıldı. 
- Çoğu özel efekt büyük bir yaratıcılık ve yetenek isterdi. Bundan dolayı 

16. yy.da usta makinistlere çok ihtiyaç oldu. Çoğu kez gösterilerin 
başarısı onların marifetine dayanıyordu. 
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Müzik	  
 Birçok ortaçağ temsilinde müziğin önemli bir yeri vardı.  

Nerede	  ve	  Ne	  Biçimde	  
- Oyuncular hazır oluncaya dek çalardı. 
- Oyun sırasında melekler korosu (Cennet mansiyonundaki erkek 

çocuklar) ilahiler söylerdi. 
- Melekler tanrının bildirisini trompet ve borularla bildirirdi. 
- Oyun bölümleri arasında çalgısal ya da vokal müzik yapılırdı. 
- Birçok oyun oyuncuların söylediği sevilen halk ezgilerinden topluca 

söylenen ilahilere kadar geniş bir müzik dilimini içerirdi. 

Müzisyenler	  
- Şarkıları koro çocukları söylerdi. 
- Çalgı müziği profesyonel müzisyenler tarafından yapılırdı.1 
- Müzikçiler halkı oyun aralarında ve gösterim sonrasında da 

eğlendirirlerdi.  

Seyirci	  ve	  Seyir	  Yerleri	  

PERİYOT 
Oyunlar çoğu yerde her yıl oynanmazdı. Döngüsel oyunların 
düzenlendiği yerlerde bile gösterim araları 2 ila 10 yıldı. Bazı çok 
özenli, zengin gösterimlerse  hiç tekrarlanmazdı. 

DUYURU 

- Çağrılar çevre kentlere dağıtılırdı 
- Kent kapıların ilanlar asılırdı. 
- Temsilden birkaç gün önce oyuncular kostümlü bir geçit alayı 

düzenlerlerdi. 
- Gösterim günlerinde kentten bir haberci geçer, boru çalarak 

halkı oyunlara çağırırdı. 

ÖNLEMLER 

Bazı yerlerde gösteri sırasında çalışma yasaklanır, evleri ve iş 
yerlerini korumak için özel koruyucular görevlendirilirdi. 
Geceleri sahneyi ve donatımı korumak için bekçiler tutulurdu. 
Sahneye yaklaşmayı önlemek üzere, hendek, su, çit, bekçiler gibi 
çeşitli engellere başvurulurdu. 

                                         
1 1562’de bir gösterim için en az 40 ozan kiralandığı, Lucen’de 1571’de 156 müzisyen çalıştırıldığı 
bilgileri vardır. 
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SEYİR 
ALANLARı VE 

SÜRE 

İngiltere’de gösteri arabalarının kullanıldığı yerlerde birçok seyir alanı 
kurulmuştu.  
Bazı bilim adamlarına göre birden çok seyir yeri yalnız Corpus 
Christi’nin geçit töreni için söz konusuydu. Diğer yerlerde seyir yeri 
bir tek konumda olurdu. 
Gösterim saatleri değişiyordu. Bazıları sabah erken saatlerde başlar, 
öğlene 1 saatlik bir aradan sonra, akşama kadar sürerdi. Bazıları 
öğleden sonra gösterimi olarak art arda oynanırdı. Hiç ara vermeden 
12 saat süren gösterimler de vardı. 
1 ila 3 gün süren oyunlar kaydedilmiştir.  

ÜCRET 

Seyirci, olasılıkla İngiliz oyunlarına para ödemezdi. Ancak bazı 
yerlerde ücret alındığı bilgisi var.  
Kent yönetiminin desteğiyle düzenlenen gösterimlerde giriş ücreti 
çoğunlukla alınmadı. Ancak para için düzenlenen bazı gösterimler de 
vardır. 

SıNıFLAR VE 
SEYİR 

Seyirci her sınıftan, yerel halktan ve komşu yörelerden oluşuyordu. 
Seçkin vatandaşlar oyunları evlerinin pencerelerinden izlemiş 
olabilirler. 
Ayrıca oyun alanında tahta ve taşınabilir sıralar vardı. Bunlar sıradan 
halk için kurulmuş olmalıdır. 
En alt tabakanın ayakta izlediği kesin gibidir. 
Hareketsiz sahne kullanıldığında seyircilerin hepsi aynı yerde 
oturuyordu. Bu konuda değişik bazı düzenlemeler de vardır. 
Seyirciler bazen sabahın en erken saatlerinde gelir yer tutardı. 
Yüksek memurlar, rahipler ve önemli konuklar dışında önceden yer 
ayrılmazdı. 
Bazen çocukların, yaşlıların, hamile kadınların girişi yasaklanırdı. 

 
 Oyun yapımcıları 16. yy.da çeşitli sorunlarla başa çıkmayı öğrendiler. 
Büyük çaptaki oyunları hazırlama ve düzenlemede yüksek teknik üstünlük 
kazandılar. 
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DİN	  DIŞI	  DRAMATİK	  GÖSTERİMLER	  
[Bu bölüm Tiyatro Tarihi ve Düşüncesi II Ders notlarıyla aynıdır. İkisi de 
Brockett’in kitabının özetidir.] 
 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. 

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 
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 
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- Moraliteler2 
- 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. 
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 Uanci (?) 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.  
                                         
2 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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 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. 

Moraliteler	  (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. 13.yy da yazılmış olan ‘Gülün Romanı’ 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. 

Bir	  Moralite	  Oyunu:	  Sebat	  Kalesi	  
 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.  
 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. 
Kişiler	  
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 
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Sergileniş:	  Theater	  in	  the	  Round	  (Çevreli	  Tiyatro)	  
 

 
Şekil 1: 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 2: Bir Platform   Şekil 3: 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. 

 
Sebat 
Kalesi 

Çimenlik 

Dünya 

Ten 

Tamah 

Su Dolu 
HENDEK Toprak 

Tepe 

Cennet 

Seyirci 

Cehennem 

Kuleler 
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 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 
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 
Dünya’ya seslenir. Dünya da Tamah’ı çağırır. Her günah kendi özel savaş 
biçimleriyle savaşır. 

	   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 



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

 

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:  
 

 
 
 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. 

Turnuvalar,	  Mumming’ler,	  Kılık	  Değiştirme	  Oyunları	  
	   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. 

Mutfak 

Soyluların 
platformu 
ve masası 

Paravan ve 
balkon 
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 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.  
 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 
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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.  
 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.  

Krallık	  Girişleri	  ve	  Sokak	  Gösterileri	  
 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. 



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

 

 Avrupa’nın her tarafında bu şenlikler için ödeneğin ayrılması ve 
planlanması kent kurulu ve esnaf loncası tarafından ortak olarak üstlenilirdi.  

ORTAÇAĞ	  TİYATROSUNUN	  ÇÖKÜŞÜ	  VE	  DÖNÜŞÜMÜ	  
 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.  

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. 


