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GİRİŞ 
Ortaçağ  Tiyatrosu  denince  Batı  Roma  İmparatorluğu’nun1  Çöküşünden  Rönesans’ın2  başlangıcına 

kadar geçen dönemde Avrupa tiyatrosu anlaşılır. Tanımlama çok çeşitli türleri kapsamaktadır çünkü 

dönem tiyatro sanatının neredeyse bin yıllık bir dönemini ve coğrafya olarak tüm Avrupa kıtasını içine 

alır.  Günümüze  ulaşan  belgelerin  azlığı,  dönem  insanlarının  okuma  yazma  oranının  düşüklüğü  ve 

tiyatro sanatına konulan dini kökenli yasaklar nedeniyle Çoğu Ortaçağ drama örneği yeterli düzeyde 

belgelenmemiştir.  

 Ortaçağın  başlarında,  Roma  Katolik  Kilisesi3  tiyatroyu 

temelde  Roma  tiyatrosunun4  aşırılıklarını  frenlemek 

amacıyla  yasakladı.  Roma  tiyatrosu  ekonomik  ve  politik 

koşulların  imparatorluk  koşullarında  gelişen  ve  sirkler,  at 

yarışları,  gladyatör  dövüşleri,  günümüzde  hala  sahnelenen 

Roma  komedilerinden  oluşan  büyük  eğlence  endüstrisinin 

desteklenmesine izin vermemesi nedeniyle çöküş içindeydi.  

Ortaçağda din dışı drama hakkında çok az şey bilinmektedir. 

Bilinen tek şey tam olarak tiyatro olarak adlandırılamayacak 

bazı  temsillerin  yapıldığıdır.  Bu  temsiller  orijinal  pagan 

kültürünün  etkisinde  olduğu  düşünülebilir.  Ayrıca  mime 

oyuncusu,  halk  ozanları  (minstrel),  saz  şairi  (bard),  öykü 

anlatıcısı ve hokkabazların yeni seyirci ve mali destek bulmak 

amacıyla gezdikleri bilinmektedir. Bu gösterim sanatçılarının repertuarı hakkında çok az bilgi vardır ve 

bu konuda günümüze kadar ulaşan yazılı metin bulunmamaktadır.  

Ortaçağ tiyatrosunu anlamak için temsillerin yapıldığı bağlamı bilmek önemli bir aşama olacaktır. Batıl 

inanç hala  geçerlidir. Cadıların  yaşadığı  ve büyü  yaptıkları  kabul  edilir.  Tanrı  her  şeyin üstündedir. 

                                                            
1  Batı  Roma  İmparatorluğu,  Roma  İmparatorluğu’nun  batıda  kalan  yarısını  tanımlar.  285  yılında  Diocletian 
tarafından  Doğu  Roma  İmparatorluğu’ndan  ayrılmıştır.  Doğu  Roma  İmparatorluğu  ise  Bizans  İmparatorluğu 
olarak da bilinir.  
Roma  şehri  bölünmenin  ardından  başkent  olma  niteliğini  yitirdi  ve286  yılında  başkent  günümüzde Milano 
olarak bilinen Mediolanum oldu. 402 yılında ise başken Ravenna şehri oldu. 
Batı Roma  İmparatorluğu 3ncü  ve 5nci  yüzyıllar  arasında Diocletian’ın hükümranlığı  ve Büyük Konstantin  ve 
Dönek Julian (324–363) ile özleştirilen yeniden birleşmeden sonra birçok sorunlu dönemler geçirdi. Theodosius 
I (379–395) birleşik Roma İmparatorluğu’nun Zeno tarafından yeniden birleştirilmesinden önce son imparatoru 
oldu. 395 yılında ölümünden sonra Roma İmparatorluğu kesin olarak bölündü. Batı Roma İmparatorluğu resmi 
olarak 4 Ekim 476 tarihinde Romulus Augustus’un Odoacer’in baskısıyla tahtından feragat etmesiyle, bununla 
birlikte gayri resmi olarak Julius Nepos’un 480 yılında ölümüyle yıkıldı.  
Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle Avrupa tarihinde Ortaçağ başlamış oldu. 
2 Rönesans (Fransızca “yeniden doğmak”) kabaca 14. ve 17. Yüzyıllar arasında  İtalya’da başlayarak daha sonra 
tüm Avrupa’da etkisini sürdüren kültürel bir hareket. Bu terim tarihsel olarak da aynı dönemi tanımlamak  için 
kullanılır.  
3 Roma Katolik Kilisesi resmi olarak bilindiği biçimiyle Katolik Kilisesi dünyanın en büyük Hıristiyan kilisesidir ve 
Hıristiyanların yarısından fazlası ve dünya nüfusunun altıda birini temsil eder.  
4 Antik Roma  Tiyatrosu, Roma  şehrinde  ve dominyonlarında  klasik dönemde  sahnelenen dramatik  temsilleri 
tanımlamak için kullanılır.  
Antik  Roma  tiyatrosu  çok  büyük  oranda  Antik  Yunan  tiyatrosundan  etkilenmiştir  ve  Roma  oyun  yazarları 
çoğunlukla  Yunanlı  oyun  yazarlarından  adaptasyonlara  yermişlerdir.  Örneğin,  Senaca’nın  Phaedra’sı 
Euripides’ten alıntılamadır. Plautus komedilerin çoğu Menander tarafından Roma seyircisinin beğenisine göre 
adapte edilmiştir.  

Şekil 1 Batı Roma İmparatorluğu 
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Ortaçağ  yaşamının  dini  boyutu  bu  dönemde  sahnelenen  didaktik  oyunlarda  kendini  gösterir.  Bu 

oyunlar seyirciye dini konularda eğitim verme amacına hizmet eder.  

Onuncu yüzyılda kilise dramı örnekleri Quem Quaeritis?5 doğdu. Bu Latin çekirdek Yeni Ahit’ten6 bir 

öyküye  dayanır.  Öyküde  Magdala’lı  Meryem7  ve  arkadaşları  İsa’nın  mezarının  boş  olduğunu 

keşfederler.  Bu  öykü  Paskalya  zamanında  kiliseler  veya  katedrallerde  temsil  ediştir. Aynı  zamanda 

kilise dramı örnekleri İncil’den birçok alıntı yapar ve yılın çeşitli zamanlarında yerel geleneklere göre 

temsil edilir.  

Bununla birlikte yaklaşık 1250 yılında oyunlar kilise bahçesi, kasaba meydanı veya şehir caddeleri gibi 

daha  çok  açık  alanlarda  oynanmaya  başlanmıştır.  Mekân  olarak  kiliseden  uzaklaştıkça  dramatik 

metinlerin içeriğinde ruhban sınıfının etkisi daha az hissedilmeye başlanmıştır. Ayrıca, oyunlar Latince 

yerine halkın anlayabileceği yerel anadillerde sahnelenmiştir. Böylece  İncil’deki mesajların oyunların 

seyircisi cahil halk tarafından daha kolay anlaşılması mümkün olmuştur. Bunun ötesinde dini kimliği 

olmayan sıradan insanların oyunlarda rol alması sayesinde dini kontrolün zayıflaması hızlanmıştır.  

Yeni  yazılan  oyunlar  İncil’e  dayanan  ancak  yerel  anadillerde  yazılmış  oyunlardır.  Bu  birkaç  düzine 

oyun İngiltere’de bazen bir gün süren festivallerde (Corpus Chrsiti) at arabalarıyla kasabaları dolaşan 

topluluklar  tarafından  sahnelenirdi. Gizem oyunları  ayrıca ermişlerin  ve özellikle Bakire Meryem’in 

yaşamı  ve  mucizeleri  hakkında  da  yazılırdı.  Gizem  oyunları  Rönesans  süresince  kuzey  Avrupa’da 

Protestan Reform hareketi ve güney ve kırsal Avrupa’da 17. yüzyılda da sahnelenmiştir.  

Ortaçağın sonlarına tiyatro alanında doğru birkaç yeni tür geliştirildi. Everyman gibi Ahlak oyunları 

Hıristiyan erdem ve kötülüklerini kişileştirirken, bu iki öğeyi ölümlü ruhunun kontrol edilmesi üstünde 

savaşırken gösterdi. Bu oyunlar açıkça ahlaki bir öğreti ve seyircinin davranışının geliştirilmesi için 

tasarlanmıştı.  

                                                            
5 Quem Quaeritis? ("Kimi Arıyorsun?") Ortaçağ Paskalya ayininin dört mısrasını temsil eder. Bu mısralar daha 

sonra Ortaçağ dini drama repertuarının çekirdeğini oluşturmuştur. Onuncu yüzyılda ayine yeni dini bir tören 

olarak eklenmiştir.  

Meleklerin Sorusu: Kimi arıyorsun mezarda, ah İsa’nın müridi?  
Üç Meryem’in Cevabı: Nazareth’li İsa’yı, Çarmıha gerileni, ah cennetlikleri.  
Melekler: O burada değil; o yükseldi, önceden söylendiği gibi. Gidin, duyurun ki o mezarından yükseldi. 

The Quem Quaeritis? sürekli bir soruya bir cevap verilmesi biçiminde gelişir ve İsa’nın mezarındaki Melekleri ve 

üç Meryem’i (Bakire Meryem, Magdala’lı Meryem ve Lazarus’un Kız kardeşi) bir kişi yönetir. Asal soru "Quem 

quaeritis?" ("Kimi arıyorsun?") İncil’de Luke 24’te yoktur. Bu bölümde sadece “Yaşayanı ölülerin arasında neden 

arıyorsun? O burada değil, yükseldi” denilerek soru ima edilmiştir. Gerçek soru direk olarak kilisenin kabul 

etmediği Hıristiyanlık tarihinin ilk yazılı örneklerinden Müjdeci Peter’da bulunmaktadır.  
6 Yeni Ahit, İncil’in ikinci yarısına verilen isimdir. Birinci yarı İbranice yazılmıştır ve Hıristiyanlar tarafından Eski 
Ahit olarak bilinir. Yeni Ahit, Hıristiyanlığın merkezi unsurudur ve modern Batı medeniyetinin şekillenmesinde 
asal rol oynamıştır.  
7 Magdala’lı Meryem, hem kilisenin kabul ettiği Yeni Ahit’te hem de Yeni Ahit’e alınmamış kutsal yazılarda 
kendini İsa’ya adamış bir mürit olarak tanımlanır. O, Roma Katolik, Doğu Ortodoks ve Anglikan Kiliseleri 
tarafından ermiş olarak kabul edilir ve 22 Haziran yortu günüdür.  
Magdala’lı Meryem ismi Lut gölünün batı kıyısındaki Magdala şehrinden olmasıyla tanımlanır. Böylece Yeni 
Ahit’te anılan diğer birçok Meryem’den ayrılabilir.  
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Belde  sayısı  yetersiz olmasına  rağmen bu dönemde din dışı oyunların  varlığından da  söz edilebilir. 

Fars popülerdi ve bilinen en eski anadilde fars Fransızca Le garcon et l'aveugle (“Çocuk ve Kör Adam”) 

13.  yüzyıla  aittir.  Olasılıkla  oyun  profesyonel  gezgin  oyuncu  ve  onun  genç  yardağı  tarafından 

sahnelendi.  İngiltere’de  Robin  Hood  oyunları  popülerdi  ve  tüm  Avrupa’da  basit  olay  örgüsüne 

dayanan  oyunlar  (interlude)  çeşitli  sosyal  etkinliklerde  sahnelendi.  Din  dışı  oyunlar  kışın  kapalı 

mekanlarda  sahnelendiği ve genellikle okullar, üniversiteler ve oyunların  sahnelenmesi  için kaynak, 

zaman ve mekan sahibi soylularla ilişkili olduğu bilinmektedir.  

Bununla  birlikte,  Ortaçağ’da  dini  ve  din  dışı  oyunların  arasında  kesin  bir  ayırım  yapmak  olanaklı 

değildir. Roma Katolik Kilisesi Avrupa’nın hemen her yerindeki  insanların yaşamının belirlenmesinde 

etkin rol oynuyordu ve dini ve din dışı olan arasındaki farklılık net değildi. Ahlaki oyunlarda, örneğin, 

dinsel  olmayan  olay  örgüleri  ve  kiliseyle  ilişkisiz  karakterler  genellikle  anlatılmak  istenen  dinsel 

öykünün dokusu  içine gizlenmiştir.  İkinci Çobanın Oyunu  (Second Shephart’s Play) bu  tür örneklerin 

en  bilinenlerinden  biridir.  Bu  oyunun  önemli  bir  bölümü  İsa’nın  doğum  gününün  gecesi  bir  başka 

çobandan çaldığı koyunu saklamaya çalışan çobanın komikliklerine odaklanır.  

Diğer tüm uzun süre yaşayan sanat biçimleri gibi Ortaçağ tiyatrosu da uzun durağan biçimde kalmadı. 

Yok oluşu veya bir başka görüşe göre evrimi büyük oranda politik ve ekonomik  faktörlerin değişimi 

nedeniyle  meydana  geldi.  Önce,  özellikle  İngiltere’de  Protestan  Reform  hareketi  Roma  Katolik 

Kilisesi’ne karşı bağlılığın azalmasına neden oldu. Örneğin, Wakefield’de yerel Gizem oyunu  turnesi 

programı papanın silinmesi ve iki oyunun çok fazla Katolik olmasın nedeniyle programdan çıkarılması 

nedenleriyle Protestan düzenlemenin etkisini gösterir. Bununla birlikte dönemin tiyatrosuna saldıran 

sadece Protestanlar değildi. Trent Konseyi8 Protestanların  sıklıkla alaya aldığı  İncil dışı malzemenin 

bulunduğu dinsel oyunları yasakladı.  

Antik  Roma  ve  Yunan  kültürüne  yeniden  ilgi  duyulması  sahne  sanatları  bilgisine  sahip  sınıfların 

beğenisini değiştirdi. Yunan ve Roma oyunları sahnelendi ve yeni oyunlar klasik tarzın yoğun etkisiyle 

yazıldı. Böylece Commedia dell'arte ve Rönesans’ın diğer biçimleri ortaya çıktı.  

Mali kaynağın değişmesi tiyatro sanatında radikal değişimler meydana getirdi. İngiltere’de kraliyet ve 

soylular  Shakespeare’nin  Lord  Chamberlain’in  Adamları  ve  Kralın  Adamları’nda  olduğu  gibi 

profesyonel  tiyatro  topluluklarını desteklemeye başladı. Bu  topluluklar üst  sınıf mali destekçilerinin 

beğenisine hitap etmeye başladı. Bu destekçiler vaaz yerine eğlenmeyi  istediler ve  zaman geçtikçe 

oyunlar daha  fazla din dışı ve arındırılmış olmaya başladı. Zaman  içinde aynı beğeni alt  sınıflara da 

geçmeye başladı.  

Sonunda,  Blackfriars  Tiyatrosu  gibi  kalıcı  tiyatro  binalarının  kurulmasıyla  Tiyatro  sanatı  kilisenin 

olanaklarından,  gezgin  topluluklardan  ve hanların  sahne olmasından  kurtulacağı önemli bir dönüm 

noktasının işaretini verdi. Kalıcı tiyatrolar daha sofistike sahneleme ve anlatım olanları sundu Dahası, 

kendi  binalarına  sahip  olan  profesyonel  topluluklar  kendi  yapımlarını  hazırlayacakları  daha  fazla 

kaynağa  sahip  oldular.  Böylece  tiyatro  genellikle  amatör  ve  gezgin  bir  sanat  biçiminden  farklı 

uygulama biçimleri ve standartları olan yeni bir meslek haline dönüştü.  

   

                                                            
8Trent Konsülü, Roma Katolik Kilisesi’nin 19. Ekümenik Konsülüdür. Kilisenin en önemli konsüllerinden biri 
olarak kabul edilir ve Trent şehrinde 13 Aralık 1545 ve 4 Aralık 1563 tarihleri arasında 25 kere toplanmıştır.  
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ORTAÇAĞ’DA DRAMA 
Avrupa Tiyatrosu uzun bir dönem karanlıkta kalmasına  rağmen Hıristiyan Kilisesi  sıradan  insanların 

yaşantısından  eğlence unsurunu  tamamen  kaldırmayı başaramamıştır. Bu  türde  eğlenceler  kendini 

özellikle  baharın  yeşerme  dönemlerinde  ve  hasat  zamanında  göstermiştir.  Eğer  Kilise  sıradan 

insanların  “oynama”  isteğine  yanıt  verdiği  için,  din  dışı  drama Ortaçağ’ın Gizem  (Mistery), Mucize 

(Miracle) ve Ahlak (Morality) oyunlarından çıkmamış olacaktı.  

Kilise’nin hizmet götürdüğü her yerde kullanılan dilin Latince olması bu hizmetin sıradan halk kitleleri 

tarafından  anlaşılmasını  olanaksız  hale  getirdiği  unutulmamalıdır.  Eğer  İncil’deki  öyküleri  biliyor 

olduklarını  düşünecek  olursak  bu  bilginin  sıradan  halka  İnsanın  ve  havarilerin  yaşamlarının 

sahnelenmesi  yoluyla  kazandıklarını  kabul  etmemiz  gerekir.  Rahipler,  Yılbaşı  ve  Paskalya 

dönemlerinde öyküleri oynama başladıkları  ilk dönemlerde, Avrupa’da çok az veya hiç ulusal bilinç 

yoktu.  Her  koşulda  çok  büyük  bir  insan  topluluğunun  bir  feodal  sistem  altında  yaşadığı  ve  önce 

Charlemagne’na  ve  daha  sonra  “Alman  Halkının  Kutsal  Roma  İmparatorluğu”  körü  körüne  bağlı 

olduğu söylenebilir. Bütün bunların yanında tabii bir de din vardı. Dini ve siyasi birlik, ozanların (bard 

ve  troubador)  feodal  baronların  şatolarında  Gizem  ve  Mucize  oyunlarını  oynamak  amacıyla 

dolaşmalarına olanak vermiştir.  

 Önceleri  İsa’nın  ve  ermişlerin  yaşamını  konu  alan 

olayları  sadece  rahipler  oynadı  ve  gösterim  Kiliselerin 

içinde gerçekleşti. Daha sonra gösterimler gelişip Gizem 

ve  Mucize  oyunlarında  mekânın  önemi  artınca 

gösterimler  Kilise  bahçelerinde  ve  rahip  olmayan 

kişilerinde rol almasıyla gerçekleştirilmeye başlandı.  

12.  yüzyılın  başlarında  ulusal  sınırlar  az  ya  da  çok 

çizilmeye  başlamıştı.  İngiltere  coğrafik  konumu 

nedeniyle kıta Avrupa’sının düşünce akımlarından  izole 

edilmiş ve halk dini oyunlarda  rol almaya başladığı  için 

bu durum çeşitli meslekler üstüne oyunlar oynanmasına 

yol açmıştı. Ayrıca, yine İngiltere’de sadece Yılbaşı veya 

Paskalya  odaklı  oyunların  yanında  insanın 

yaratılmasından  kıyamet  gününe  kadar  çeşitli  olayları 

konu  alan  oyunların  oynanmasına  duyulan  istek 

artmaktaydı.  Bu  öykülerin  dayandığı  çok  çeşitli  olaylar 

bölgenin  esnaf  loncasına  göre değişim  gösteriyor  ve oyunlar bir  yerden  diğerine  kolayca  çekilerek 

götürülebilen  at  arabalarında  oynanıyordu.  Tüm  bölgede  belirti  bir  dolaşım  düzeni  içinde  oyunlar 

sahneleniyordu. Bu durum, bu işle uğraşan çeşitli esnaf loncalarının kendi oyun düzenleriyle anılmaya 

başlanmasına neden oldu. Daha sonra tanımlama bölgenin  ismine göre yapılmaya başlandı. Modern 

çağın  ışığında bu bölgelere bakılacak olursa en önemli “periyodik oyun düzeni” bölgesinin dört adet 

olduğu  söylenebilir:  Chester,  York,  Coventry,  and  Towneley  (Wakefield  olarak  da  bilinir).  Bu 

döngülerin, dini nitelikte olsalar bile, popüler aşk komedisi biçimini de göz ardı etmedikleri  

Aynı yıllarda,  İngiltere ve kıta Avrupa’sında, seyirciye ahlaki bir ders vermek amacıyla Erdemlerin ve 

Ahlaksızlıkların oyuncuların  isimlerinde kişileştirilmesi  fikri kabul görmeye başladı. Ahlak oyunlarının 

Şekil 2 Robert Chamber, 'Günler Kitabı'', Birinci 
basım. Chamber 1871'de öldü 



 
7 

bu  biçimde  gelişmesinden  İngiliz  Sıradan  Adam  (Everyman)  ve  Sebat  Kalesi  (The  Castell  of 

Perseverance) ortaya çıktı ve Sıradan Adam olasılıkla Hollanda’dan getirilerek çevrildi.  

Hem  Gizem  hem  Ahlak  oyunları  genellikle  çok  uzun  ve  sıkıcı  oyunlardı.  Seyirciyi  rahatlatmak  için 

mizahi  yanından  çok  argo  kullanımıyla  önce  çıkan  gürültülü  patırtılı  fars  biçiminde  ara  oyunlar 

(interlude)  sahnelendi.  Bu  farsların  çoğu  cinsellik  veya  sindirim  ile  ilgili  İtalya  ve  Fransa  kaynaklı 

oyunlardı. Bununla birlikte, bu oyunların en önemli katkısı Antik Yunan Komedisi yazarları Plautus ve 

Terence’in gerçek geleneğinin sürmesini sağlamasıdır. Bu ara oyunlardan (sözlük anamıyla "oyunların 

arasında”), diğer temsillerden ayrı olarak sahnelenen kıvrak hareketli bir fars gelişti. Pierre Pathelin’in 

“Fransız Farsı” Ortaçağ’da bu kategorinin en bilinen örneğidir.  

FRANSA’DA DIN DIŞI TİYATRO 
Gizem oyunlarının başarısı çok geçmeden daha hafif ve din dışı dramatik metinlerin ortaya çıkmasına 

neden oldu. Paris loncalarının en başta geleni şehir meclisinin küçük memurlarından oluşan Clercs de 

la Basoche idi. 13. yüzyılda Philippe le Bel tarafından kurulan bu lonca, yasama idaresinde önemli rol 

oynamış, krallığa ait mertebesine ulaşmış ve yılda bir kere kraliyet tarafından denetlenmiştir. Kutlama 

günlerinde  dramatik  temsillerle  ününe  ün  katma  isteğindeki  Basochian  zaten  Ahlak  oyunu  olarak 

tanımlanan  biçimi  tanıtmaya  başladı.  Bu  biçimde  duygular  veya  soyut  kavramlar  kişileştiriliyordu. 

Ayrıca eve ait öykülerin dramatik biçimde yeniden diriltilmesi olan fars biçimde oyunları da seyirciye 

Basochian  Loncası  sundu.  Günlük  karakter  ve  olayların  yansıtıldığı  farslar  Fransızca  yazıldı.  Kılıbık 

koca, zorba karısı, öfkeli kaynana,  işe yaramaz keşişler,  sözde cesur askeler ve diğerleri  şu veya bu 

şekilde tuhaf maceralarda bir araya getirildiler. Diyaloglar zekâ parıltısıyla aydınlatılır, genel zayıfları 

hicveder  veya  genç memurlarla  alay  eden  biçimde  gelişirdi.  Oyunların  caddelerde  kurulan  tahta 

sahnelerde  oynandığı,  halk  eğlencesi  zamanlarının  dışında,  Basochian  Tiyatrosu  temsillerini Adalet 

Sarayı’nda (Palais de Justice ) yapıyordu. Burada sahne olarak Fransa kralları tarafından verilen resmi 

yemeklerin yapıldığı büyük mermer masayı sahne olarak kullanıyorlardı. Ancak Basochian Locası bu 

yeni dramatik biçimlerin  tekelini ellerinde uzun süre  tutamadılar. Enfants sans Souci adındaki hepsi 

saray eğlencelerini  şekillendiren, bir yanı eşekkulağıyla süslenmiş bir  tür kukuleta giyen, eğitimli ve 

neşeli  gençlerin oluşturduğu bir  topluluk  liderleri  “aptalların prensi”  yönetiminde Paris’e  resmi bir 

giriş  yaptı. Bu  topluluk Halles’te  kendilerince  Sottie  adı  verilen  gerçekte  fars biçiminin özelliklerini 

gösteren,  ancak  olay  örgüsü  daha  zayıf,  politika  odaklı  ve  sert  şekilde  hicveden  oyunlarını 

sahnelemeye  başladılar.  Hiç  şüphesiz  bu  yeni  bir  tadın  katılmasıydı  ve  Basochian  repertuarlarına 

Sotties oyunlarını ekledi. 

ORTAÇAĞ’DA AHLAK OYUNLARI, ARA OYUNLAR VE FARSLAR 
 Ortaçağ’da  dinsel  oyunlar  sıklıkla  fars,  dine  karşı  ve  hatta  cinsellik  üstüne  kurulu  durumları 

gösterirken din dışı olarak kabul edilen oyunlarda da bir dereceye kadar vaaz verilmekteydi. Klasik 

dönemin  işaret  ettiği  gibi  komedi  ve  trajedi  arasındaki  ayrım  çoktan  unutulmuştu. Hans  Sachs’in9 

döneminde  eğer  bir  oyunda  dövüş  varsa  trajedidir  deniliyordu.  Dövüş  yoksa  trajediden  söz 

edilemezdi. 

                                                            
9 Hans Sachs (5 Kasım 1494 – 9 Temmuz 1576), Alman ozan, şair, oyun yazarı ve ayakkabıcısıdır.  
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Ahlak Oyunları. 
Yapım, kostüm ve genel atmosfer açısından gizem oyunlarına en yakın tür dini oyunlar sınıfına giren 

ahlak oyunlarıdır.  İyi ve kötünün sürekli üstün gelmek  için savaştığı  insanin  ikili doğasını resmetmek 

için  çağlarca  gösterilen  çabayla  oyun  yazarları  alegorik  yönteme  yöneldiler.  Oyun  yazarları 

insanoğlunun  farklı  arzu  ve  açlıklarını  Tamah, Övünç,  Kibir,  İyi Niyet,  Sabır  ve bunun  gibi  isimlerle 

kişileştirerek  Everyman  (Sıradan  Adam),  Humanum  Genus  (İnsanoğlu)  veya  Man  (Adam)  olarak 

adlandırılan  kahramanlarının  ruhunu  yakalamaları  için  olay  örgülerine  getirdiler.  Kişileştirilmiş 

arzuların yanında çoğu oyunda Doktor, Rahip veya Kamu Çalışanı gibi diğer karakterlere de rastlamak 

mümkündür. İyi ve Kötü de genellikle vardır.  

Kayıtlara  geçen  ilk  İngiliz  ahlak oyunu  Tanrı’nın Duacısı  konusunda  yazılmıştır  ve 14.  yüzyılda  York 

şehrinde  temsil edilmiştir. Günümüze  kadar ulaşamayan bu oyun  seyircinin üstünde öylesine etkili 

olmuştur  ki  hemen  sık  ve  düzenli  temsiller  vermek  üzere  bir  topluluk  kurulmuştur.  14.  yüzyılın 

sonlarında topluluğun üye sayısı yüze ulaşmıştır. 

En eski  ve  tam  İngiliz ahlak oyunu 15.  yüzyıla ailt olan  Sebat 

Kalesi  (The  Castle  of  Perseverance)  adlı  oyundur.  Bu  oyunda 

Humanum  Genus  olarak  adlandırılan  İnsanın  tüm  yaşam 

öyküsü  doğumundan  ölümüne  resmedilir.  Bundan  başka  iki 

İngliz  ahlak  oyunu  daha  vardır.  Bunlardan  biri  Ruh,  İstek  ve 

Anlayış  (Spirit,  Will  and  Understanding)  diğeri  ise  İnsanlık 

(Humanity)  olarak  bilinir.  Doğaları  gereği  ahlak  oyunları 

alegorik  olmaları  için  aynı  veya  benzer  soyutlamaları 

kullanmak  zorundadır.  Ancak  Fransız  yazar  Nicolas  de  la 

Chesnaye  küçük  çeşitlemeler  yapacak  kadar  yaratıcılığını 

kullanmıştır.  Oyununun  adı  Ayıplama  Yemeği  (The 

Condemnation of Banquets) olarak bilinir, yemede ve  içmede 

aşırılığa  kaçmama  üstüne  çeşitlemeden  başka  bir  şey  değildir. 

Oyun 3.600 satırıyla çok uzundur ve 39 karakteri vardır. Kat kat 

daha  fazla  bilinen  en  ilginç  ahlak  oyunu  birçok  bilim  adamı 

tarafından Petrus Dorlandus’a ait olduğu düşünülen Sıradan Adam  (Everyman) oyunudur. Bu oyun 

1493  ile 1530 yılları arasında dört defa  İngilizceye  çevrilmiştir ve başlangıç dizeleri:  "Burada başlar 

Cennetin  Yüce  Babasının  Ölümü  her  yaratılanı  gelmesi  ve  dünyadaki  yaşamının  bir muhasebesini 

vermeye çağırmak için göndermesinin bilimsel incelemesi ve bunun ahlaki oyunu.” 

Daha en başından, ahlak oyunu daima dağınık yapıda ve dolambaçlıdır. Dahası, Dramatik anlayışın 

ilerlemesi  soyut  olandan  çok  somut  olana  doğrudur,  böylece  alegorik  durum  yanlış  yöne  doğru 

gitmiştir. Diğer taraftan, bu gibi kişileştirme öyküleri popüler ve çabukça anlaşılır ve canlı oyuncular 

tarafından kişileştirilen soyut kavramlar bir bakıma gerçeklik hissi uyandırır. Tüm bunların ötesinde, 

ahlak  oyunları  dram  sanatının  İncil’e  dayalı  döngüsünün  sona  erdiğini  gösterir  ve  ara  oyunlar 

(interlude) ile birlikte Ortaçağı modern oyunlara bağlayan köprüdür. Bu oyunlarda romantik ve diğer 

türlerin tohumlarını görmek olasıdır.  İsimlere niteliklerin yerleştirilmesi komedinin hazır öğelerinden 

biridir ve uzun süren bir etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda, Sheridan’ın Bayan Sneerwell ve Bayan 

Backbite karakterleri Hırs ve Kibir’in bir uzantısı olarak kabul edilmelidir.  

Şekil 3 Sebat Kalesi (The Castle of 
Perseverence) 
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Ortaçağ Din Dışı Oyunlarının Çeşitlemeleri  
Dini oyunlar ve ahlak oyunları birlikteliği Ortaçağın  sonlarında az ya da çok din dışı oyun  türlerinin 

gelişmesine neden oldu. Kaba bir sınıflamaya gidilirse aşağıdaki biçimlemelere ulaşmak olasıdır: 

Şenlik veya etkesimi oyunları 
Ara Oyunlar (Interlude)  
Farslar  
Kukla gösterileri  
Çeşitli biçimlerde "Eğlenceler", Kilise ritüellerinin parodisi  

Bu oyunların bazıları dini oyunlar kadar eskidir, bazıları ise diğerlerinden geliştirilmiştir. Doğal olarak 

grupların  arasında  kesin  ve  net  sınırlar  yoktur,  ancak  biçimlerdeki  çeşitlilik  Ortaçağ’da  teatral 

biçimlere duyulan açlığın önemli bir kanıtı olarak kabul edilmelidir.  

Bu din dışı oyunlarda genellemeye gidilirse oyuncular dört sınıfta toplanabilir: öykü anlatan oyuncular 

(antik mim ve pantomim oyuncularını izleyenler); cümbüş için dışarı çıkan şamatacı vatandaşlar, Aptal 

yoldaşlar  ve  üniversiteler  ve  okullarla  ilişkilendirilen  kişiler.  Bu  gruplamada  ilk  sırada  yer  alanlar 

profesyonel oyunculardır. Onlar sosyal yapılanmanın en alt tabakasının üyeleridir ve serseriler olarak 

nitelendirilirler. Antik Roma şakalarını canlı tutmanın yanında, onlar olasılıkla çağdaş parçaları kendi 

amaçlarına  hizmet  etmesi  için  ele  aldılar.  Onlar  çoğunlukla  hokkabazlar,  akrobatlar,  ozanlar, 

sihirbazlar ve ayrıca oyunculardı. Hiç  şüphesiz bu  sınıf belirli komik durumları ve  “mesleğin” Roma 

döneminin ilk dönemlerinden beri kesintisiz sürdürmektekiydi.  

Oyuncuların  ikinci grubu eğlence ve gösteri  işleri amacıyla  festival sırasında bir araya gelen sıradan 

insanlar,  tacirler,  küçük memurlar,  seyyahlar  ve  bunun  gibi  insanlardan  oluşuyordu. Üçüncü  sınıfı 

oluşturan Aptal yoldaşlar gençlerin oluşturduğu topluluklardı (bir tür gizli örgütlenme). Bunlar bazen 

gizli bir anlaşma  ile bağlıydılar ve asal  işleri büyük komediler oynamak, abes ve küfürbaz parodileri 

topluma sunmaktı. Bu tür topluluklar tüm Avrupa’da ve  İngiltere’de varlık gösterdi ve popülerlikleri, 

otonomileri  ve  cüretkârlıkları  sayesinde  kabalıklarına  karşı  bir  koruma  kazandılar.  Mantzius’un 

görüşüne  göre:  "Toplumla  dalga  geçtiler,  kiliseyi  balo  salonuna  çevirdiler  ve  sunağı  içki  masası 

yaptılar."  Bu  şamatalı  “Eğlenceler”  geçmişin  gizem  oyunlarından  başkası  değildi  ve  kökenine 

saygılıydı.  Pagan  törenlerinin  artıkları  bu  biçimdeki  oyunlarda  bir  araya  gelmişti.  990  yılında 

Constantinople patriği Theophylact Aptallar Şenliği ve Eşekler Şenliği’nin diğer “dini farslarla” birlikte 

Yunan  Kilisesinde  oynanmasını  emretti.  Dördüncü  grup  okul  ve  koro  çocuklarının  üniversite 

insanlarıyla  bir  araya  gelmesinden  oluşuyordu.  Bunlar  doğal  olarak  daha  bilimsel  konulara 

odaklanmıştı. Özellikle Seneca ve Terence  taklitleri, Latince dramatik alıştırmalar ve klasik  tiyatroya 

bütünüyle bağlı adaptasyonlar bu grubun üretimiydi.  

Etkesimi Oyunları  
Büyük olasılıkla Etkesimi veya karnaval maskaraları birçok etkinlikte gizem oyunlarının katılımcılarıyla 

aynıydı. Bazen birbirinin  ardından  aynı  seyirciye  sahnelenen dinsel oyunlar  ve  fars  için  aynı  sahne 

kullanılırdı. Ara oyun  (interlude), budala oyunu  (sotties)10 ve Gece Yarısı Oyunları  (Fastnachtsspiele) 

                                                            
10 Farstan daha geniş olan bir başka dram türüdür ve kabalık, şiddet ve hicvin en sert biçimini barındırır.  
Oyuncular sahneye geldiğinde giydikleri aptal şapkalarının sağ kulağı yoktur ve alaycı atasözleri söylemeyle 
başlarlar. Özgürce içki içtikten sonra, şapkalarının sağ kulağının olmadığını fark ederler. Yaşlı büyük anneleri 
Sottie veya Folly’i çağırırlar. Büyükanne onlara ticarete atılmalarını önerir ve aptal torunlarını Dünya (World) ile 
tanıştırır. Dünya onları hizmetine alır. Dünya torunların becerilerini sınar ve yaptıkları işlerden hiç memnun 
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olarak da adlandırılan Etkesimi oyunları birkaç yüzyıl boyunca sadece komik olanın sahnelenmesi için 

değil  toplumun  edepsiz  yönlerinin  gösterilmesine  hizmet  etti.  Haçlıların,  Endülüs  Emevileri’nin 

ağızlarında dolaşan, Fransız manzum masallarındaki,  İtalyan Rönesans’ının öykülerindeki söylenceler 

tüm Avrupa’da  genel  bir  akım  olmuştur.  Tabii  ki  dil  ve  tavırda  bu  durumun  standartlaşması  biraz 

zaman alacaktır. 

Cinsellik ve sindirim seyircinin neşelenmesini sağlayan Ortaçağ  farslarının  iki asal konusudur. Birinci 

konudaki oyunlarda,  şaka  genellikle Ortaçağ düşüncesine  göre  komik olarak  kabul  edilen  aldatılan 

koca üstünedir Komedide hiç  eksik olmayan diğer  konu  sindirimle  ilgili daha mahrem,  inişli  çıkışlı, 

kederli  deneyimleri  kapsar. Mantzius’a  göre  cinsellik  konusu  bilhassa  Fransa’ya  özgüyken  sindirim 

tipikçe Almanlara ait bir konudur. Argonun son kertesinde yazılmış bu  iki tema üstüne oyunlar tüm 

Avrupa’yı kasıp kavurmuştur.  

Bununla birlikte, din dışı oyunlardaki komik unsurların en  iyileri bile naif ve dikkat dağıtıcıydı. Koyun 

Hırsızı  Mak  adındaki  fars  Fransızca’dan  çevrilmiş  olabilir  ancak  bilindiği  kadarıyla  Towneley 

döngüsünde  İkinci  Çoban’ın  Oyunu’nun  (The  Second  Shepard’s  Play)  ara  oyunudur.  Fransız  farsı 

Banyo Küveti  (The Wash Tub) kılıbık bir kocanın aklını kullanarak ve biraz da karsısının  şansızlıkları 

nedeniyle erkek saygınlığını nasıl koruduğunu anlatır. Hiç şüphesiz Ortaçağ farslarının en ünlüsü olan 

Pierre Pathelin tamamen her tür kabalıktan arındırılmış masum bir oyundur ve tam bir olay örgüsü 

vardır.  1600  satırıyla  oldukça  uzun  olan  bu  oyun  diğer Ortaçağ  oyunlarında  olduğu  gibi  kesintisiz 

oynanır.  Yazarı  bilinmeyen  ancak  Fransız  kaynaklı  olacağı  düşünülen  Pierre  Pathelin  1480  yılında 

Bazoche Loncası11 tarafından oynanmıştır. Döneminde oldukça popüler olan oyunun 15. yüzyılda dört 

farklı biçimi oynanmış ve 17. yüzyılda bu  rakam en az 24’e  çıkmıştır. 18. yüzyılda Théâtre Français 

tarafından  sahnelenmek  için  adapte  edilmiştir  ve  1872  yılında  orijinal  biçimine  daha  yakın  haline 

getirildi. Ayrıca Bazin komik operasında libretto olarak kullanıldı.  

                                                                                                                                                                                          
kalmaz. Ayakkabıcı Aptal ayakkabıları çok küçük yaparak ayaklarını sıkıştırır; Terzi Aptal paltosunu ya dar ya da 
geniş yapar; Rahip Aptal vaazlarını ya çok kısa ya da çok uzun ve sıkıcı verir. Hepsi Dünya’nın ne isteğini 
bilmediği konusunda anlaşırlar. Dünya hastadır ve bir doktordan tavsiye almak için onu ikana etmek gereklidir. 
Dünya bir İdrar doktoruna her ne gerekiyorsa gönderir ve doktor cevap olarak “Dünya’nın bir Mart tavşanı 
kadar çılgın olduğunu” söyler. Doktor hastasını ziyarete gelir ve birçok soru sorar. Dünya der ki “kafamdaki en 
büyük sorun beni bir gün içinde küle çevirecek yeni bir ateş tufanı”. Bu cevap üstüne Doktor şöyle der: 
Gerçekten bunun için mi endişeleniyorsun? 
Ah Dünya! Sakın endişeye kapılma 
Şu arsız serserileri görüp 
Onlar yaşamı satıyor ve alıyor; 
Dadılarının kollarındaki çocuklar 
Başrahip, Piskopos ve Dini Yetkili oluyor, 
Kzıları tavlayıp, 
İnsanları zevk için öldürüp, 
Kendi çıkarlarını düşünüp ve başkasına ait olanı ele geçirerek, 
Sadece dalkavukları dinleyerek, 
Savaşarak, savaşın kökünü kurutarak, 
Bir baloncuk için, Hıristiyanların arasında! 
Dünya Doktor’u geçirir, ancak tavsiyelerini tutar ve melankoli nöbetlerini tedavi etmek için kendini tamamıyla 

aptalların kararlarına bırakır. Bir başka deyişle, Dünya kendi üstüne Aptalların şapkasını ve paltosunu giyer ve 

kendisi de tıpkı aptallar kadar neşeli ve alaycı olur.  
11 Basoche, devrim öncesi Fransız monarşisinde Paris adalet sisteminde yasama memurlarının kurduğu bir 
loncadır. Kökeni bilinmeyen eski bir kurumdur. İlk önce avukatlar da bu loncanın üyesi olmalarına rağmen 1344 
yılında ayrı bir lonca kurdular.  
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Farslar  karakterin  orijinal  tipini  resmeder,  Antik  Yunan  veya 

Roma’dan alıntılanmamış katılımcılara özgü komik durumları içerir. 

Ait oldukları  toprağın  tadını verirler ve gerçek dramatik geleneğin 

yürütülmesine  katkı  verirler.  Sabır Kardeşliği  (The Brotherhood of 

the Passion) Emeviler  ile  İspanya’ya gelmiş bir öykü olan Griselda 

üstüne  15.  yüzyılda  bir  oyun  oynadı.  Bu  oyun  İtalyan  masal 

repertuarının  bir  parçasıydı,  Chaucer  ve  Spenser  tarafından  da 

kullanıldı. Hala  varlığını  sürdüren bir  16.  yüzyıl  İngiliz oyunu  Friar 

Tuck, Küçük  John  (Little  John) ve diğer karakterleriyle Robin Hood 

efsane haline dönüşmüştür.  

 

 

 

Hans Sachs 
 Hans Sachs  ismi erken dönem din dışı oyun yazarları arasında 

saygın bir yere sahiptir. O daha fazla konuya, daha fazla zekâ ve 

neşeyle değinmiş  ve  zamanının diğer  tüm oyun  yazarlarından 

daha  iyi  bir  teknik  geliştirmiştir.  Nurmberg’te  saygın  ve 

tanınmış biri olarak yaşadı. Asıl mesleği ayakkabıcılık olan Sachs 

oyun,  şarkı,  şiir ve diğer  türlerde yaklaşık 6000 eser vermiştir. 

Bu eserlerinden 200 kadarı trajedi, komedi, Etkesimi veya  isim 

verilmemiş  basit  diyaloglar  olmak  üzewre  dramatik  biçimlere 

aittir.  En  başarılı olduğu  biçim  Etkesimi oyunlarında  Sachs  bu 

türü  biçimi  olmayan  ve  sadece  eğlence  için  yazılmış  olma 

durumundan  kurtarıp  iyi  kurulu  ve  neşeli  bir  küçük  oyun 

biçimine getirdi. 400 satırdan nadiren daha uzun olan bu biçimin 

sonunda ahlaki veya duruma dayalı bir ders verilmeye başlandı.  

Ara Oyunlar (Interlude)  
Ara  Oyunlar  (interlude)  genellikle  kısa,  komik  parçalardı.  İki  veya  üç  oyun  kişisinden  oluşan  bu 

biçimde  dörtten  fazla  oyun  kişisi  görülmemiştir  ve  genellikle  resmi  eğlencesidir.  Nadiren  dini 

oyunların  daha  ciddi  bölümlerinin  arasında  veya  hokkabazlık,  fal  bakma  veya  güreş  gibi  Ortaçağ 

etkinliklerinin arasında bir tür vodvil olarak kullanılırdı. Zamanla ara oyun sayarda yer edindi, ancak 

din savaşları döneminde propaganda aracıydı. Temel olarak zekâya ve dolantıya dayanır. İlk ara oyun 

örneklerinden  bir  bölüm  günümüze  kadar  ulaşmıştır.  Clerico  et  Puella  adındaki  bu  oyun  olasılıkla 

Birinci Edward dönemine aittir. Bölgesel ağızda yazılmıştır ve üç oyuncu bir yavru köpek gerektirir. 

Oyunda  herhangi  bir  giriş  veya  açıklama  yoktur.  Oyuncular  hemen  oyuna  geçerler  ve  Clericus 

Puella’ya  aşkını  ilan  eder.  Ortaçağ  Londra’sında  oldukça  tanınmış  Kilise  Memurları  Loncası  (the 

Society of Parish Clerks)  kral Richard,  kraliçe  ve  saraylıların huzurunda ara oyunlar oynamıştır. 16. 

yüzyılda yaşayan Nicholas Udall ve  John Bale dini ve politik ara oyunlar yazmıştır. Bu türün en ünlü 

yazarı  John  Heywood’un  (1497–1580)  elinde  hiciv  ve  eğlence  olu  hale  gelmiştir.  Heywood,  kırsal 

bölgelere,  dine  ait  ve  çatışma  üstüne  kurulu  konuları  çıkartarak  temalarını  Chaucer  ve  Fransız 

Şekil 4 Keşiş, Robin'i sırtında 
taşıyor. 

Şekil 5 Hans Sachs 
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söylencelerinden  seçmiştir. Onunla birlikte Orataçağ din dışı oyunu neredeyse Elizabeth döneminin 

gerçekçi İngiliz komedisi haline gelmiştir.  

Tarihsel, Efsanevi ve Kukla Oyunları  
Dini konulara dayanmayan, genellikle gizem oyunu olarak bilinen günümüze ulaşmış birkaç oyun daha 

vardır. Bu oyunlardan ikisi Fransızcadır: Troya’nın Çöküşü (The Fall of Troy) ve Joan of Arc’ın Öyküsü 

(the story of Joan of Arc). Oyunlar kesinlikle dev bir sahneleme gerektirmektedir ve tarihsel oyunların 

ilk  örnekleridir.  Bu  oyunlarda  sahnede  aynı  anda  300  ile  500  kişinin  yer  aldığı  yönünde  kayıtlar 

bulunmaktadır.  

Kukla  gösterisi  (“hareket"  adı  da  verilir) mütevazı  biçimde  daha  idealı  dramatik  biçimlerle  dirsek 

temasında  gelişti.  Kukla  veya  canlı  oyuncuyla  temsil  edilen  pantomim  benzeri  sözsüz  gösteriler 

Floransa’da 14. yüzyılın başlarında gerçekleşmeye başladı ve daha sonra tüm Avrupa’ya ve İntiltere’ye 

yayıldı. Eskinin düzenbaz  tacir hikâyeleri, kılık değiştirmiş kötüler, Nuh’un Gemisi bu öykülerde yan 

yana yer alır. Tatler’da sözü edilen Bath  şehrinden bir mektup Büyük  İskender’in kahramanı olduğu 

bir kukla gösterisinden söz eder. Kraliçe Anne döneminde Bartholomew Fuarında, Yaradılış ve Tufan 

temsilinden sonra Punch ve Sir John Spendall adında bir kukla gösterisinin yapıldığı bilinmektedir. Bu 

oyunda  karısını  döven,  papazı  aşağılayan  Punch  bir  hayalet  tarafından  korkutulur  ve  sonunda 

cehenneme kaçar.  
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