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ATİNA VE DRAMA 
Dersimizde özelikle günümüzde Antik Yunan dünyasından en çok bilinen  şehir olduğu  için Atina’da 

yazılan ve sahnelenen dramaları konu alacağız. Ancak tiyatrolar sadece Atinalılara özgü değildi. M.Ö. 

beşinci  yüzyılda  dikkate  değer  büyüklükte  tiyatrolar  Sicilya’daki  diğer  büyük  Antik  Yunan  şehir 

devletleri Argos ve Syracuse’da gelişmiş bir komedi anlayışının göstergesidir. M.Ö. dördüncü yüzyılda 

tiyatro Antik Yunan  şehirlerinin olmasa olmazıydı. Bu  tiyatrolar küçük olmasına rağmen uluslararası 

bir  sahneleme  geleneği  tüm  Antik  Yunan’da  gerçekleştirilmekteydi.  Daha  sonra  bu  oyunlar  Roma 

topraklarında  sahnelenmeye  başlandı.  Büyük  İskender’in  doğuya  doğru  yaptığı  sefer  sırasında 

ordunun eğlendirilmesi  için bu  tür gösterilerin yapıldığı bilinmektedir. Ancak Atina üç  tür dramanın 

(tragedya, komedya ve satir) halka açık yarışmalarda biçimlendiği şehirdir.  

Drama neden Atina’da biçimlendi de M.Ö. altıncı yüzyılda önemli ve kültür merkezi olan Corith veya 

Samos’da gelişmedi? Altıncı  yüzyılda Atina’nın Antik Yunan dünyasının politik, askeri, ekonomik  ve 

kültürel olarak önde gelen şehri olmadığı, Atina’nın beşinci yüzyılda önem kazandığı unutulmamalıdır. 

Antik Yunan topraklarında altıncı yüzyılda önde gelen şehir devletler Sparta, Corith, Sikyon ve Samos 

olmuştur. Atina da önemli bir  şehirdi, ancak diğer  şehirlerle aynı kategoride değildi. Altıncı yüzyılın 

başlarında  Atina,  “Attica”  veya  tam  çevirisiyle  “Attic  toprağı”  adı  verilen  bölgenin  kontrolünü  ele 

geçirdi.  Burası  tepeden  aşağı  doğru  aşağı  yukarı  70  km.  uzunluğunda  üçgen  biçiminde  bir 

yarımadadır.  Atina  yarımadanın  ortasındadır.  Kısaca  yarım  adanın  diğer  köşelerinden  uzaklığı  elli 

kilometreden daha fazla değildir. Modern maraton oyunlarının mesafesi 42,195 m. Maraton ile Atina 

arasındaki mesafedir ve bu mesafe M.Ö. 490 yılında Maraton  savaşından  sonra haberci  tarafından 

koşulmuştur. Atitica  toprağı  tarım açısından  zengin değildi. Tek verimli  topraklar Atina ve Maraton 

bölgesinde bulunurdu. Ayrıca Attica’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yaygın değildi. Ancak M.Ö. 

altıncı yüzyılın sonlarına doğru Atina’da Attica toprağının üç ürününün kullanılmasının keşfedilmesiyle 

ekonomik patlama meydana  geldi. Bu ürünler  zeytin, bir  anda doğu Akdeniz’in  en  iyisi  konumuna 

yükselen  zeytinyağı  ve  kalay  kaplardı.  Atina  kapları  çok  geçmeden  zamanın  en  iyisi  durumundaki 

Corith kaplarının yerini aldı ve Laureion bölgesinin gümüşünden yapılan Atina “baykuşu” paralar Doğu 

Akdeniz’in standart parası haline geldi.  

 

Şekil 1 Bir yüzünde Atena ve arkasında Baykuş olan Atina gümüş parası M.Ö. 480. 
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Resim 1 Doğu Akdeniz 

Altıncı yüzyılda ekonomik gelişmeye eşlik eden bir başka gelişme politik durum oldu. M.Ö. yedinci ve 

altıncı  yüzyılda  Yunanlılar  babadan  oğla  geçen monarşi,  aristokratik  fraksiyon  karışımı  bir  biçimde 

yönetiliyordu. Bu  yönetim biçimine  “tiranlık” adı  veriliyordu. Günümüzde  tiranlık  “diktatörlük” gibi 

algılanmasına  rağmen Arkaik Yunancada bu  terim “bir kişinin yönetimi” anlamına geliyordu. Bu kişi 

genellikle  ülkeyi  bir  kargaşadan  kurtaran  kişiydi.  Atina’da  tiran  Peisistratos  M.Ö.  540’lı  yıllarda 

yönetimi  ele  geçirdi.  Peisistratos M.Ö.  528/527  yılında  ölünceye  kadar  yönetimde  kaldı  ve  yerine 

aristokratlar ve Sparta krallarının işbirliği sonucunda M.Ö. 510 yılında Atina’dan kovulan oğlu Hippias 

geldi.  

M.Ö. beşinci yüzyılda “tiran” politik çatışmada rakibi rezil etmek  için kullanılan kirli bir kelimeydi ve 

M.Ö. 487 yılında politik olarak  toplumdan dışlamanın  ilk örneği “tiranın arkadaşlarını sürgün etme” 

oldu. Ancak M.Ö. dördüncü yüzyılda tiranlar Atina demokrasisinin yok edilmesinden önceki altın çağ 

olan  (M.Ö.  546‐510)  “Kronos döneminde”  yeniden hatırlandı. Aslında  tiranlar Atina’yı demokrasiyi 

yaşayan M.Ö. beşinci yüzyıldaki muhteşem geleceği için hazırladı. Onlar M.Ö. altıncı yüzyılda acı dolu 

ekonomik  sınıf  çatışmaları  döneminden  sonra  politik  ve  ekonomik  düzeni  sağladı,  aralarında 

Anakreon, Simonides ve Bacchylides gibi şairler de olmak üzere sanatçıları Atina’daki sarayına çekti, 

sadece bir sonraki yüzyılda  inşa edilen Acropolis’in  ihtişamının gölgede bırakabileceği bir yapılanma 

programı yürüttüler, Atina’nın ve Atena’nın kutlanması için Panthenaia festivali gerçekleştirdiler veya 

geliştirdiler ve Homerik  şiirlerin okunması yarışmasını düzenlediler. Tiranların yaptığı devlet  içindeki 

hoşnutsuzluğu  ve parçalanmışlığı bastırmak  ve bir  sonraki  yüzyılda Atina’nın  azametine  yol  açacak 

olan  bir  tür  birliktelik  duygusu  oluşturan  etnik  kimliği  aşılamaktı.  Tiranların  yaptığı  bir  başka  iş 

Atina’da Dionysos adına bir festival, Kent Dionysia’sı, yaratmak olmuştur. Bu festival diğer tüm yerel 

festivalleri gölgede bırakmış ve Attica halkı için tek resmi kutlama olmuştur. İşte tragedya ilk defa bu 

festivalde sahnelenmiştir.  
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Resim 2 Antik Yunanistan Haritası 

İşte bu ortamda drama gelişir. Geleneksel olarak ilk önce M.Ö. 534 yılına tarihlenen tiranlığın kültürel 

programının bir parçası olan  tragedya daha sonra satir oyunu ve en sonunda komedi gelişir.  İleride 

göreceğimiz  gibi drama  şarkı  ve dansın  karışımı olan  (iddialara  göre dithyramb’dan  tragedya,  satir 

danslarından  oyunu  ve  belki  de  hayvan  koroları,  fallus  dansçılarından  komedya)  bazı  koro 

performansından gelişmiştir. Bu gelişimin kesin ayrıntıları bilinmemektedir ve “neden Atina?” soruna 

sağlam bir  cevap  verilemez. Örneğin, Corinth M.Ö.  altıncı  yüzyılda  çok daha  zengin bir  şehirdir  ve 

kendi tiranlığında gelişmiştir. M.Ö. 520’li yıllarda Tiran Polykrates yönetiminde Samos sanat açısından 

oldukça parlaktı, ancak drama Atina’da belirgin bir sanat biçimi olarak ortaya çıktı.  

Kronoloji 
Geleneksel olarak drama biçiminin  (tragedya) kesin olarak ortaya çıkışı M.Ö. 534 tarihi verilir ve bu 

ortaya çıkış Thespis’in belirsiz figürüyle  ilişkilendirilir. Döneme ait bazı kesin kanıtlar daha eski yılları 

(yaklaşık M.Ö. 500’leri)  işaret eder. Tragedyanın bir gecede “icat” edilmediği kesindir. Böylece M.Ö. 

altıncı  yüzyılda  bazı  koro  performanslarının  “tragedya”  adı  verilen  dramatik  biçime  dönüştüğünü 

varsayabiliriz.  Bu  bağlamda  dersimizin  Antik  Yunan  tiyatrosu  bölümüne  ilk  bütünlüklü  oyun 

(Aeschylus’un Persliler adlı oyunu) M.Ö. 472 yılına ait olsa bile M.Ö. altıncı yüzyıldan başlayacağız. 

Tüm sanat biçimleri gibi dramanın da stil ve önde gelen yazarlar açsından farklılıklar gösteren kendine 

ait dönemleri vardır. En  iyi bildiğimiz dönem Atina’nın Antik Yunan dünyasına hükmettiği M.Ö. 479‐

404 yıllarıdır. Bu dönemden otuz tragedya, bir satir oyunu, bir yarı satir oyunu ve dokuz komedinin 

yanında  kayıp oyunlar  ve oyun  yazarları hakkında  kanıtlar  ve parçalar  günümüze ulaşmıştır. Ancak 

drama M.Ö. dördüncü yüzyılda sürmüş ve üçüncü yüzyılda devam etmiştir. M.Ö. dördüncü yüzyılda 

yeni tragedyalar yazılmış ve oynanmıştır, ancak eski duyulan hayranlığın artmasıyla birlikte yarışmalar 

“eski”  temsilleri de  kapsayacak biçimde  genişletilmiştir. M.Ö. Üçüncü  yüzyılda  trajedi  İskenderiyeli 
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bilim adamları ve şairlere geçti, ancak burada tragedyaların sahnelenmeyerek sadece okunduğu veya 

sahneleniyorsa ne kadar geniş bir seyirciye hitap ettiği tartışmalı bir konudur.  

Satir oyunlarının dramatik festivallere daha sonra eklendiği yolunda güçlü kanıtlar vardır. Çoğu tarihçi 

satir  oyunlarının M.Ö.  501  yılında  kabul  edildiğini  bildirir.  Bu  nedenle  satir  oyunları  tragedyanın 

kökenini oluşturabilecek  ilkel bir dramatik yapıya sahip değildir. M.Ö. beşinci yüzyılda satir oyunları 

birbiriyle  yarışan  üç  oyun  yazarının  üç  trajedisinden  sonra  sahnelenirdi,  ancak M.Ö.  340’lı  yıllara 

gelindiğinde  satir oyunları  tragedya yarışmalarından çıkarıldı ve  festivalin açılışında  sadece bir  tane 

sahnelendi. Böylece M.Ö. dördüncü yüzyılda  satir oyunları bir yere kadar kendi ayrı biçimine  sahip 

oldu.  

Komedya tragedya ve satir oyunlarından daha sonra başladı. İlk komedyanın Dionysia’da yer alma yılı 

M.Ö.  486  olarak  kabul  edilir.  Antik  Yunan  eleştirmenleri  Atina  komedisini  kronolojik  olarak  üç 

döneme ayırır: M.Ö. beşinci yüzyıl klasik dönemiyle (M.Ö. 486‐385) anılan Eski Komedi; Orta Komedi 

(yaklaşık M.Ö. 385–325 veya “Aristophanes ve Menander arası”); Yeni Komedi (M.Ö. 325 sonrası). Bu 

dönemlerin  birinci  ve  üçüncüsünden  günümüze  kadar  ulaşan  oyunlar  vardır.  Aynı  zamanda  Antik 

Yunanlılar  M.Ö.  beşinci  yüzyılda  Syracuse  komedisini  ve  aynı  yıllarda  “Megara1  komedisi”ni  de 

biliyorlardı.  

Antik Yunan Tarihi Kronolojisi 

YIL (M.Ö.)  OLAY 

y. 600  Arion dithyramb’ı buldu 

534  Atina’da ilk bütünlüklü tragedyanın sahnelenmesi (Thespis) 

y. 501  Festivallerin yeniden tasarlanması, satir oyunlarının festivallere kabulü 

498  Aeschylus’un tanınması 

486  Komedyanın ilk resmi temsili 

468  Sophokles’in tanınması 

456  Aeschylus’un ölümü 

455  Euripides’in tanınması 

y. 440  Lenaia’da dramatik yarışmaların başlaması2 

427  Arsitophanes’in tanınması 

407  Euripides’in ölümü 

406  Sophocles’in ölümü 

y. 385  Arsitophanes’in ölümü 

y. 330  Atina’da taş tiyatronun inşa edilmesi 

325 veya 321  Menander’in tanınması 

290  Menander’in öllümü 

Dramatik Festivaller 
Atina’da  drama  temelde  Dionysus  onuruna  düzenlenen  iki  festivalde,  Lenaia  ve  Kent  Dionysiası 

sahnelendi.  Bu  bölümde  dramanın  (özellikle  tragedyanın)  “dini”  bir  ifade  biçimi  olma  durumu  ve 

                                                            
1 Antik Yunan’da bir şehir.  
2 Lenaia dramatik yarışmaların yapıldığı her yıl düzenlenen bir festivaldir. Ancak Atina ve İyonya’da 

düzenlenenlerden daha küçüktür. Lenaia, Atina’da aşağı yukarı Ocak ayına rastlayan Gamelion ayında yapılırdı. 

Festival Dionysus Lenaius’un onuruna düzenlenirdi. Lenaia olasılıkla lenai kelimesinden gelir ve Dionysus’un 

kadın savaşçıları Maenad’ın diğer bir adıdır.  
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dramanın  Dionysos  ile  ilişkisi  incelenecek.  Bu  bölümde  festival mekanizması  ve  ayrıntıları  ile  bu 

festivallerde  dramanın  yeri  irdelenecek.  Festivaller  tanrı  Dionysos  onuruna  yapılırken  ve  oyunlar 

kutsal  bir  çevrede  sahnelenirken,  aynı  zamanda  Atina’nın  kamu  yöneticileri  tarafından  yürütülen, 

şehrin  (polis)  toplumsal  yaşamının  bir  parçası  olan  devlet  işlerini  de  sahneye  taşıdı.  Ayrıca  Atina 

dramasının kelimenin çeşitli anlamlarıyla ne kadar “politik” olduğununun da üstünde durulacak.  

Dionysos  Atina’da  bir  dizi  kutlamayla  onurlandırılıyordu:  Kır  Dionysiası  (Attica  çevresinde  yerel 

toplulukların  düzenlediği  festivaller);  Ocak  sonunda  Lenaia;  Şubat  ortasında  Anthesteria  (“Çiçek 

Zamanı”)  ve  Mart  sonunda  veya  Nisan  başında  Kent  Dionysiası.  Attica’da  çeşitli  Kır 

Dionysialarındadaha  önce  oynanmış  oyunların  yeniden  sahnelendiğine  dair  kanıtlar  vardır,  ancak 

Atina’da drama performansının iki önemli festivali Lenaia ve Kent Dionysiası olmuştur.  

Kent  Dionysiası  bizim  takvimimize  göre  Mart  ayının  sonu  veya  Nisan  ayının  başına  denk  gelen 

Elaphebolion  (“Geyik Avı”)  ayında beş  gün  sürerdi. M.Ö. 540’lı  yılların ortasından 510  yılına  kadar 

yönetimde kalan tiranların geliştirdiği bir etkinlikti. Tüm kır festivallerini Atina’da bir araya getiren bu 

şehir  festivali  Dionysos  adına  yapılan muhteşem  bir  festivaldi.  Tiranlar  açıkça  bir  ulusal  birliktelik 

duydusu ve merkezi kurumlara dayanan kültürel bir kimlik oluşturmaya çabalıyordu. Kent Dionysiası 

için  tanrı Dionysos’un Attica’nın  kuzey  sınırındaki  bir  topluluk  olan  Eleutherai’den Atina’ya  gelişini 

belgelemek için bir mit geliştirildi. Eleutherai kısa süre önce Attica’ya katılmıştı ve bu nedenle politik 

propaganda  unsuru  olabilecekti.  Festival  süresince  kamusal  tatil  ilan  edildi.  Meclis  (ekklesia) 

toplanmadı,  yargı  faaliyetleri  en  azından  festivalin  ilk  gününde  durduruldu,  mahkûmlar 

hapishanelerden serbest bırakıldı ve M.Ö. dördüncü yüzyılda iki Obolus3 giriş ücretini ödeyemeyenler 

için bir fon oluşturuldu.  

Festivalin başlangıcında Elaphebolion ayının 8’inde yazarların oyuncuları ve korolarıyla göründükleri 

ve  oyunları  hakkında  ip  uçları  verdikleri  bir  “ön  yarışma”  (proagon)  yapılırdı.  9  Elaphebolion’da 

Dionysus’un heykeli tapınaktan alınarak Eleutherai yolunun Atina’ya doğru yaklaştığı yer olanı şehrin 

kuzey‐batı  eteklerindeki  Akademi’ye  götürülerek  Dionysus’un  takdimi  gerçekleştirilirdi. 

Festivallerdeki bu etkinliklerin ayrıntıları ve düzeni kesin olarak bilinmemektedir ancak M.Ö. 430’lu 

yıllarda aşağıdaki programa göre gerçekleşmesi olasıdır.  

BÖLÜM  TARİH  ETKİNLİK 

Başlangıç  8 Elaphebolion  Proagon 

Başlangıç  9 Elaphebolion  Dionysos’un takdimi 

Etkinlikler  10 Elaphebolion  Geçit alayı (pompe)  
Dithyram yarışması (yetişkin ve genç erkekler) 

Etkinlikler  11 Elaphebolion  Komedya yarışması (5 yazardan birer oyun) 

Etkinlikler  12 Elaphebolion  1. Trajedi yazarı (3 trajedi ve 1 satir) 

Etkinlikler  13 Elaphebolion  2. Trajedi yazarı (3 trajedi ve 1 satir) 

Etkinlikler  14 Elaphebolion  3. Trajedi yazarı (3 trajedi ve 1 satir) 
Ödüllerin verilmesi, kazananların alayı 

 

Festivalden  sonra  bir  zamanda  meclis  (ekklesia)  yapılan  festival  hakkında  tartışmak  için  özel 

gündemle alışıldık toplantı yeri olan Pnyx yerine tiyatroda toplanırdı.  

                                                            
3 Obolus: Drahminin altmışta biri değerinde gümüş Antik Yunan parası.  
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Pelopenes  Savaşı  (M.Ö.  431‐404)  sırasında  komedilerin  sayısının  beşten  üçe  indirilmesi  ve  her  bir 

komedinin tragedyalara ayrılan üç günde satir oyunlarının ardından oynanarak festivalin dört günde 

gerçekleştirilmesi hakkında dikkate değer tartışmalar yaşanmıştır. Aristophanes’in Kuşlar (M.Ö. 414) 

oyunundaki bir bölüm dikkate değerdir:  

Kanatların olmasından daha  iyi ve daha mutluluk verici bir şey yoktur. Eğer siz 

seyircilerden  birinin  kanatları  olsaydı,  acıktığınız  veya  tragedya  korosundan 

sıkıldığınız  zaman,  uçup  evinize  gidebilir  ve  iyi  bir  yemek  yiyebilirdiniz  ve 

karnınızı doyurduğunuzda, bizim için geri dönerdiniz. (785–9) 

Eğer  alıntıdaki  “bizim  için”  ifadesi  “komedya”  anlamına  geliyorsa  o  halde  M.Ö.  414  yılında 

komedyanın  tragedya  ile  aynı  günde  oynandığı  sonucuna  ulaşılabilir.  Komedyanın  beşten  üçe 

indirilmediğini  iddia edenler  ise  “bizim  için”  ifadesinin genel anlamda  tiyatro olarak kabul edilmesi 

gerektiğini  söyler.  Ancak  her  ne  zaman  komik  koro  “biz”  ifadesini  kullandıysa,  genel  tiyatro 

topluluğundan değil, komik koro olarak kendi kimliğinden söz etmiştir. Genellikle komedya sayısının 

azaltılmasının nedeni olarak Savaşın ekonomik etkisi gösterilir, ancak komedya M.Ö. 430’lu ve 420’li 

yıllarda  tartışmalı  bir  türdür. Örneğin M.Ö.  439  ile  436  yılları  arasında  komedyada  kişisel  esprileri 

yasaklayan  bir  yasanın  varlığı  ve  Kleon’un Aristophanes’e  iki  kere  saldırdığı  bilinmektedir.  Komedi 

sayısının  indirilmesi  o  zamanlarda  komedyanın  tehlikeli  olmaya  başlayan  doğası  ve  ekonomik 

nedenler  olabilir.  Ayrıca  komedya  korosu  daha  fazla  kişiden  oluştuğu  için  iki  oyun  daha 

gerçekleştirmek elli kişinin askerlikten uzaklaşması demekti.  

Bir  sonraki  yüzyılda  dramatik  yarışmalar  değişti  ve  gelişti.  Çeşitli  yazıtlar  M.Ö.  340’lı  yıllardaki 

festivalle hakkında festivallerin hangi talihlerde düzenlendiği gibi değerli bilgileri günümüze taşımıştır. 

M.Ö.  340  yılına  gelindiğinde  satir  oyunları  tragedya  gösteriminden  çıkarıldı  ve  festivalin  sadece 

açılışında bunun gibi bir oyun oynandı (M.Ö. 340 yılında Timokles’in Lykourgos4 oyunu ve 339 yılında 

bilinmeyen bir  yazarın Phorkos’un Kızları5  in 339). M.Ö. 386  yılında  “eski  tragedya”  festivale  kabul 

edildi.  Bunlar  arasında M.Ö.  341’de  Euripides’in  Iphigeneia  ve M.Ö.  340  yılında  Orestes  ve M.Ö. 

339’da başka bir oyununun oynandığını biliyoruz. M.Ö. 341 yılında üç tragedya yazarının her biri, her 

biri  ayrı  oyunda  oynamak  üzere  üç  oyuncu  kullanarak,  üç  tragedya  sundu,  ancak  M.Ö.  340’da 

tragedya ve oyuncu sayısı  ikiye  indirildi. Başrol oyuncularının yarışan yazarlar arasında ortak olarak 

kullanılması  olasılıkla  oyuncuların  yorumlamak  zorunda  kaldıkları  dramatik  metin  bağlamının 

ötesinde becerilerini ve oynadıkları oyun yazarının yeteneklerini göstermesine olanak sağladı. M.Ö. 

339 yılında ilk defa komik oyun yazarlarının “eski” komedi sahneledikleri bildirilmiştir. Bir başka yazıt 

M.ö.  332‐328  yıllarında  yetişkin  ve  genç  erkekler  için  dithyramb  yarışmalarının  hala  yapıldığını 

gösterir  ve  kazananların  listesini  dithyramb,  komedya  ve  tragedya  sıralamasıyla  verir.  Bu  düzenin 

M.Ö.  dördüncü  yüzyılda  da  değişmeden  sürdüğü  düşünülmelidir,  ancak  dramatik  yapımlarda  belli 

değişimler de meydana gelmiştir.  

 

 

 

                                                            
4 Dionysos'a kafa tutan Thrakia'lı kral.  
5 Antik Yunan mitolojisinde Phorcys ezeli deniz tanrısı genellikle (ilk önce Hesiod tarafından) Pontus ve Gaia’nın 
oğlu olarak kabul edilir.  
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M.Ö. 340 Yılında Dionysia Sonuçları 

SINIF  OYUN  YAZAR  BAŞ OYUNCU 

Satir Oyunu  Lykourgos  Timokles   

“Eski” tragedya  Orestes  Euripides  Neoptolemos 

Birincilik 
Parthenopaios   Astydamas  Neoptolemos 

Lykaon  Astydamas  Thettalos 

İkincilik 
Phrixos  Timokles  Thettalos 

Oedipus  Timokles  Neoptolemos 

Üçüncülük 
Euaretos  Euaretos  Thettalos 

e (bilinmiyor)  Euaretos  Neoptolemos 

Oyuncu     Thettalos 

 

Lenaia bizim  takvimimizde Ocak ayına denk gelen Atina’nın Gamelion  (“Evlilik”) ayında yapılırdı. Bu 

festival  Atinalıların  ait  olduğu  etnik  grup  olan  İyonya  Yunanlılarının  eski  bir  festivaliydi.  Lenaia 

ritüelleri ve yapılma nedenleri hakkında çok az bilgi sahibiyiz. Mistik öğeler Dionysos’un doğumunun 

kutlanması veya sparagmos6 ritüelini işaret eder. Bu etkinlikte “arabalardan yapılan şakalar”, seyirciyi 

direk olarak aşağılama ve genel bir Dionysiak kendinden geçme durumunun yaşandığı bir geçit ayalı 

gerçekleştirilir.  Kanıtlar  Lenaia  kutlamalarının  aslında  agoranın  güneydoğusundaki  Dionysos 

çevresinde değil  agora  gerçekleştirildiğini  gösterir.  Tiyatro da  burada  kurulmuştur.  Kent Dionysiası 

Atina’nın  önde  gelen  devlet  görevlisinin  (archon  eponymous)  kontrolündeyken,  Lenaia  festivali  ilk 

dönem krallarının geleneksel dini rolünü üstlenen görevlinin (archon basileus) elindeydi.  

Lenaia’da  tragedya  ve  komedya  yarışmaları M.Ö.  440  yılında  yapılmaya  başlandı.  Bu  daha  düşün 

seviyede  bir  festivaldi  ve  bazen  acemilerin  ilk  önce  Lenaia’da  kendilerini  gösterdikten  sonra  daha 

önemli  Dionysia’ya  katılmaları  beklenirdi.  M.Ö.  üçüncü  yüzyılda  İskenderiyeli  bilim  adamı 

Eratosthenes, Lenaia’nın Dionysia düzeyinde kabul edilmemsi gerektiğini önermiştir7.  

Acharnaeliler’de  (M.Ö.  425)  baş  oyun  kişisi  “Bu  Lenaia  yarılmasıdır  ve  biz  kendi  başımızayız” 

açıklamasını  yapar. Yani,  sadece Atinalılar  ve oraya  yerleşmiş  yabancılar  (metoikoi) oradadır. Buna 

karşın  Dionysia  denizden  gelenlerin  ve  elçilerin  katılımına,  Atina’nın  müttefiklerinin  getirdiği 

armağanlara  ve  bu  nedenle  çok  daha  fazla  uluslararası  seyirciye  sahne  olur.  Lenaia’da  Atinalı 

olmayanlar dansçı olabilir ve daha resmi Dionydsia’da izin verilmeyen choregoi görevini üstlenebilirdi.  

Lenaia’da klasik dönemde dithyramb veya satir oyunu yapıldığına dair bir kanıt yoktur. Bu festivalde 

resmi olarak sadece komedya ve tragedya gerçekleştirilirdi. Sahnelenen oyunların sayısı hakkında da 

kesin  bir  kanıt  yoktur. M.Ö.  418  yılına  ait  bir  yazıt  iki  tragedya  yazarının  ikişer  tragedya  yazdığını 

göstermekteyken, M.Ö.  363  yılına  ait  bir  başka  yazıt  tragedya  yazarlarının  sayısını  üç  olarak  verir. 

Komedilerden Acharnaeliler (M.Ö. 425), Savaşçılar (M.Ö. 424, Eşek Arıları (M.Ö. 42) ve Kurbağaların 

(M.Ö.  405)  girişinde  sadece  üç  oyun  kayıtlıdır.  İki  Roma  yazıtından  elde  edilen  kanıtlar  Lenaia’da 

Pelopenes Savaşından önce ve sonra (M.Ö. 431‐404) beş komedinin sahnelendiği yönündedir.  

                                                            
6 Sparagmos: Canlı hayvanın veya hatta bazen insanın organlarının ayrılarak kurban edilmesini içeren antik 

Dionysos ritüelidir. Sparagmos ritüelini sıklıkla omophagia (parçalara ayrılmış olanın çiğ etini yemek) izlerdi. Bu 

ritüel Dionysos’a inananlar Maenads veya Bacchantes ile ilişkilendirilir.  
7 Oxyrhynchos Papyrus. 2737. ii. 10–17, alıntının yapıldığı eser Ian C. Storey ve Arlene Allan, A Guide to Ancient 
Greek Drama, Blackwell Publishing, Malden, MA, 2005, s. 31.  
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Kır Dionysiası Attica’nın çeşitli bölgelerinin hakları tarafından gerçekleştirilirdi8. Özellikle en büyükleri 

Acharnai,  Eleusis  ve  Ikaron’dan  başlamak  üzere  en  az  on  beş  demos’ta  dithyramb,  tragedya  ve 

komedya  performansının  yapıldığına  dair  kanıtlar  vardır.  Attica’nın  güneydoğusunda  Thorikos’da 

küçük bir demos tiyatrosu günümüze kadar ulaşmıştır ve liman şehri Peiraieus’un önemli bir tiyatrosu 

olduğu bilinmektedir. Bu  tiyatroda Euripides oyun  sahnelemiş ve Sokrates  seyirci olarak katılmıştır. 

Plato  bir  Kır Dionysiasından  diğerine  giden  tiyatro  delisi  seyircilerden  söz  eder. M.Ö.  405’te  hem 

Aristophanes  hem  de  Sophokles’in  Eleusis’de  Dionysos  kutlamalarında  oyun  sahnelediği 

kaydedilmiştir. Bu  temsillerin Atina’da daha önemli  festivallerde  sahnelenen oyunların yenilenmesi 

olduğu  düşünülebilir.  Böylece  şehre  gelerek  oyunları  izleme  olanağı  bulamayanlara  oyun  izleme 

imkanı  sağlanmış  olur.  Bunlarda  tıpkı  kentlerdeki  gibi  yarışma  biçiminde  yapılırdı.  Kanıtlara  göre 

çeşitli  demos  tiyatroları  farklı  türleri  tercih  etmekteydi:  Aixone,  Rhamnous  ve  Anagyros  sadece 

komedya sahneliyorken, Paiania’da sadece tragedya sahnelenirdi. Üç yarışma  (dithyramb, tragedya, 

komedya) Eleusis için geçerliydi. M.Ö. beşinci yüzyıla ait çok ilginç bir yazıt Eleusis’e aittir. Bu yazıtta 

iki choregeia ile Sophokles ve Aristophanes zaferi doğrulanır: 

Timokedes’in  oğlu,  Timagoros’un  oğlu  Anaxandrides  komedya  choregoi’si 

olarak  kazandılar.  Aristophanes  yönetmendi  (didaskalos9).  Onlar  ayrıca 

tragedyada da kazandılar. Yönetmen Sophokles idi.10  

Aristophanes’ten öğrendiğimize göre temsilin başlaması için verilen komut “Koronu göster”dir. İstekli 

yazarlar festival aylarında görevli memura koro için başvurur ve kabul edildiğini birdiren teknik terim 

“koro verildi”dir. Lenaia’da archon basileus ve Dionysia’da archon eponymous olan görevli memurlar 

görevlerine bizim  takvimimizde Temmuz ayına denk gelen Atina  resmi yılının başlangıcında göreve 

gelirler ve olasılıkla yaklaşan  festivaller  için hemen çalışmaya başlarlar. Archon’a ne kadar  tragedya 

veya  komedya  yazarının  başvurduğu  veya  geçmiş  başarıların,  gençliğin  veya  kişisel  bağlantıların 

seçimde ne kadar rol oynadığı konusunda kesin bilgimiz yok. Komedi daha aşağı bir Gnesippos’un11 

lehine Sophocles’i geri çeviren bir archon hakkında oldukça sert ifadeler kullanır: 

Sophocles’e koro vermeyen [archon], Kleomachos’un [Gnesippos] oğluna verdi. 

Onu ne benim için ne de Adonia için oyunlar koymaya değer bulmuyorum.12 

Burada konuşan bir choregos, bir başka archon veya sadece tragedyanın kendisi olabilir.  

Yazarlar seçilince archon’ların bir sonraki görevi dithyramb koroları için yirmi, tragedya için üç (her bir 

oyun  için bir  tane) ve komedi  için beş  tane  (yine her bir yarışmacı  için bir  tane) choregoi bulmaktı. 

                                                            
8 Demos: Kentten farklı olarak kırsal bölge veya köy. Cleisthenes’in gerçekleştirdiği demokratik reformlarda 
(M.Ö. 508‐507) Attica’da demos bölgesel ve devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Atticanın demosları kendi polis 
gücüne, ibadet biçimlerine ve devlet memurlarına sahipti. 18 yaşına gelen erkekler demosların kayıtlı üyesi 
olurdu. Üyeler demosların meselelerini karara bağladı ve emlak vergilerinin kayıtlarını tuttu. Her demos Atina 
soylular meclisine büyüklüğü oranında temsilci gönderdi. Bu terim Helenistik ve Roma dönemlerinde de yerel 
bölgeleri tanımlamak için kullanıldı. Kayıtlara göre klasik dönemde Atina’da 139 demos vardı.  
9 Didaskalos kelimesi “öğretmen” anlamına gelir ve oyunu sahneye kolay kişi için kullanılır. Bu kişi genellikle, 
ancak asla her zaman değil, yazardır. Bu kelimenin açıklaması için “yönetmen”den çok “yapımcı” kelimesi daha 
uygundur, ancak yönetmen olarak tanımlamak modern oyunların ve sinemanın yönetmenleriyle karıştırılması 
tehlikesini doğurur.  
10 J. Kirchner, Inscriptiones Graecae: voluminum ii et iii editio minor (2 vols; Berlin: 
Reimer, 1916–35), s. 3090.  
11 Tragedya yazarı.  
12 Kratinos parça. 17 
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Choregos kelimesi  (çoğulu: choregoi) “koro getiren” anlamına gelir ve bunlar görevi koro  toplayan, 

eğitmen  çalıştıran,  prova mekânı  sağlayan,  koro  üyelerin  iaşesini  sağlayan,  kostümleri  ve maskları 

bulan ve diğer gerekli tüm “özel efektleri” sağlayan zengin Atinalılardır. Böylece choregos hem koroyu 

hem de koro üyelerinin  iaşesini temin eder. Koro temin etmek en zengin Atinalıların görevidir ve bu 

görev donanmaya  gemi  vermek  kadar  vatanseverlik  göstergesi olarak  kabul  edilir. Burada popüler 

eğlencenin meydana  getirilmesi  için devletin  talepleri  ve  choregoi’nin bu eğlenceyi  sağlayan üstün 

birey  olarak  kendini  yüceltmesi  arasında  bir  gerilim  vardır. Mahkemelerde  konuşmacılar  choregoi 

olarak  yaptıkları  hizmetleri  demokratik  duyarlılığın  ve  iyi  karakterin  bir  kanıtı  olarak  sunar.  Buna 

benzer bir örnek Antiphon’da13 meydana gelir.  

Benim  yaşamımda  yaptığım  işlere  baktığınız  zaman,  hiç  kimsenin  kuyusunu 

kazmadığımı veya benim olmayanın peşinde koşmadığımı göreceksiniz. Aksine, 

çok miktarda mülkiyet vergisi verdim, kamu hizmetinde bulundum, muhteşem 

koroların  destekçisi  oldum,  birçok  insana  borç  verdim,  bir  çoğuna  da  kefil 

oldum.  Zenginliğimi,  mahkeme  yoluyla  değil,  çok  çalışmamla,  tanrıdan 

korkmamla ve yasalara uymakla elde ettim. Böyle bir yaratılışta olduğum  için 

beni hiçbir melun ve utanç dolu şeyle suçlamayın.14 

Lysias15 21 choregos olarak normal birinin yapabileceğinden dört misli daha fazla hizmet etmiş olan 

genç bir adamın gurunu gösterir.  

Bununla  birlikte  tüm  chregoi’nin  aynı  biçimde  coşku  ile  göreve  sarıldığı  da  söylenemez.  Vatan 

görevinden muaf tutulmak mümkündür ve bunun için antidosis adı verilen bir yöntem bilinmektedir. 

Bu yöntemle kendisine “vatani” bir görev verilen kişi bu görevi yapmak için kendisinden daha varlıklı 

olduğuna  inandığı  başka  birini  davet  edebilir.  Aristophanes  Akhalılar  (Acharnians, M.Ö.  425)  adlı 

oyununda  Antimachos  adında  bir  choregos’u  festivalden  sonraki  dostane  olmayan  davranışları 

nedeniyle  yerden  yere  vurur  ve  Barış  adlı  oyununda  komedisinin  choregos’unun  hiçte  cömert 

olmadığını  ima  eder.  Eupolis’in16  329  parçasında  biri  “ömrü  hayatında  daha  cimri  bir  choregos  ile 

karşılaştın mı?” diyerek yakınır Burada cömert olmayan komik bir karakteri tespit etmek olasıdır.  

Bir  koro  üyesi  (choregia)  choregos’un  bulunduğu  yerden  hoşnut  kalmasını  sağlar.  Bu  zefer  anı 

dramatik performansın masraflı konularıyla ilgilenmenin kazancıdır. Alkibiades’in (M.Ö. 451–403) özel 

bir  mor  giysi  giyerek  choregos  hizmetini  yerine  getirdiğini  ve  M.Ö.  340’larda  Demosthenes’in 

dithyramb choregos’luğu  için altın  taç ve altınla dikilmiş bir  tunik hazırlattığını biliyoruz. Kazananlar 

listesinde choregos’un ismi yazardan önce yazılırdı: 

[M.Ö.  473/2  için]  komedi:  Xenokleides  choregos  idi,  Magnes  oyun  yazarı; 

tragedya: Cholargai’li Perikles choregos idi, Aeschylus oyun yazarı. 

Belki  de  OSCAR  ödüllerinde  en  iyi  film  ödülünü  yüksek  yetenekli  yönetmenin  veya  başrol 

oyuncusunun  yerine  neredeyse  hiç  bilinmeyen  yapımcının  ödülü  alması  bu  duruma  eşit  kabul 

                                                            
13 Antiphon: Gregorian ilahilerde söylenen cevaptır. Bu anlamıyla müzikal bir cevap tarzı olan “'antiphony”nin 

gelişmesine neden olmuştur.  
14 I.b. 12 (y. M.Ö. 420). 
15 Lysias (doğum y. M.Ö 445; ölüm y. 380) Antik Yunan’da konuşma yazarı (logographer)  
16 Eupolis (y. M.Ö 446 ‐411) Atinalı eski komedi yazarı. Pelopenes Savaşı zamanında ünlenmiştir. Hiçbir eseri 

tam olarak günümüze ulaşmamıştır. Sadece eserlerinden bölümler vardır.  
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edilebilir.  Ancak  Atina  atmosferinde  choregos  herkes  tarafından  tanınan  biriydi.  Sonuçların 

açıklanmasından sonra coşkulu bir geçit alayı kazananları zaferin kutlanmasına ve kurbanlara yöneltir.  

Bir choregos’un başarısının görsel işareti kazanan choregos’a verilen bronz üçayaklı sehpanın (tripot) 

gösterilmesidir.  Bu  üçayaklı  sehpalar  oldukça  büyük  (bazıları  üç  metrenin  üstünde)  ve  pahalıydı 

(1,000 drahmiden fazla) ve taş bir kaidenin üstüne dikilerek sergilenirdi. Altında etkiliği hatırlatan bir 

yazıt bulunurdu. Acropolis’in kuzeydoğu eteklerinden doğuda tiyatronun ana girişine kadar giden ana 

yolun  “Tripotlar  Yolu”  olarak  anıldığını  ve  buranın  Atina’da  en  önde  gelen  ve  sevilen  yürüyüş 

yollarından  biri  olduğunu  biliyoruz.  Bu  anıtlardan  biri  günümüze  kadar  oldukça  iyi  bir  konumda 

ulaşmıştır.  Bu  anıt  M.Ö.  334  yılında  kazanan 

choregos  Lysikrates  anısınadır  ve  modern 

Atina’da  Vironos  Caddesinin  hemen  sonunda 

bulunmaktadır.  Thrasyllos  anıtı  (M.Ö.  319) 

tiyatronun  üstünde  tepenin  içinde  muhafaza 

altına alınmıştır.  

Demosthenes’in  dithyramb  sponsorluğunun 

tragedyadan  daha  pahalı  olduğu  yönündeki 

iddiasına  rağmen,  Dionysia’daki  üç  performans 

türünden  tragedya  sponsorluğu  en  prestijli 

olanıdır.  Demosthenes  burada  kendisinin 

dithyramb  sponsıorluğu  ile  rakibi  Meidias’ın 

tragedya  sponsorluğunu  karşılaştırmaktadır.  Vatani 

görevler  skalasının en üst mevkide bulunan  sponsorluk  türü  tragedyadır. M.Ö. 406/405 yıllarındaki 

Kent  Dionysia’larında  iki  choregoi  yapımların masrafını  paylaşmıştır.  Bu  yıllar  saldırganların  Attica 

tarlalarını  yağmalaması,  Atina  donanmasının  yeniden  inşası  ve  donatılması  sonucunda  gümüş 

madenlerinden  elde  edilen  gelirin  düşmesi  ve  yiyecek  ithali  zorunluluğu  nedeniyle  Atina  için 

ekonomik kriz yılardır.  

Choregoi ve oyun yazarının nasıl eşleştirildiğini bilmiyoruz. Dithyramblarda choregos yarışan erkek ve 

gençlerin geldiği kabileden olurdu, ancak dramada choregos’un eşleştirmede herhangi bir söz hakkı 

olup olmadığını bilmiyoruz. Dithyrambların gerçekleştirildiği Thargelia festivali hakkındaki bazı sağlam 

kanıtlar choregos’un oyun yazarını kura ile seçtiğini gösterir, ancak bu kurayı kazanan choregos’un ilk 

önce  seçim  yapacağını  gösterir.  Bazı  durumlarda  oyun  yazarı  ve  choregos  arasında  yakın  bir  ilişki 

olduğu  düşünülebilir.  M.Ö.  480’da  Perslilere  karşı  zaferin  mimarı  Themistokles  M.Ö.  476’da 

aralarında  Atinalıların  Perslileri  yenme  öyküsünün  anlatıldığı  Finikeli  Kadınlar  da  olmak  üzere 

Phrynichos’un oyunlarına sponsorluk yaptı. M.Ö 472’de malzemesinin büyük oranda Phrynichos’dan 

alan  Aeschylus’un  Persliler  oyununun  choregos’u  Themistokles’in  politikalarının  mirasçısı  genç 

Perikles oldu. M.Ö. 458’de Aeschylus’un Oresteia üçlemesinin choregos’u Aphidnalı Xenokles merak 

konusudur.  Üçlemenin  üçüncü  oyununda  Aeschylus  dönemin  politik  durumunu  ve  sorunlarını 

sahneye  getirir.  Bu  sorunlara  karşı  Xenokles’in  tutumu  neydi? M.Ö.  415  yılında  Euripides  Troyalı 

Kadınlar  oyununda  Sicilya’ya  gidecek  donanmanın  hazırlanmasının  Troya’nın  çöküşünün 

gösterilmesine  dahil  olmasına  izin  vermiştir.  Acaba  Euripides’in  choregos’u  onun  savaş  karşıtlığını 

destekliyor  muydu?  Yeni  zenginler  Aristophanes  veya  Eupolis’in  tutucu  politik  komedilerinin 

desteklenmesine nasıl tepki veriyordu?  

Resim 3 Choregos Lysikrates anıtı. 
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Dramatik gösterimler yarışmaydı. Günümüzde dünya çapında kültürel etkinlikler  (Akademi Ödülleri, 

Cannes’da  Altın  Palmiye,  Emmy  Televizyon  Ödülleri,  Grammy  popüler müzik  ödülleri  v.b.)  ödüle 

dayandığı için bunun bizi şaşırtmaması gerekir. Ayrıca Antik Yunanlıların son derece yarışmacı insanlar 

olduğunu  bilmeliyiz. Onlar  için  yarışmaların  döngüsü  toplum  yaşamının  önde  gelen  etkinlikleriydi. 

Delphi’deki Pythian Oyunları aslında müzik ve şiir alanında yarışma olarak başlamış, ancak daha sonra 

atletizm yarışmaları eklenmiştir. “Müzik” dört yılda bir Atina’da yapılan Panthenaia (“tüm Atinalılar”) 

festivalinde geniş yer almıştır. M.Ö. altıncı yüzyılın sonunda Atina halkı on kabileye bölününce, her 

kabile elli yetişkin ve elli genç erkeğin katıldığı bir dithyramb gösterisi yaptı. Antik Yunanlılar açısından 

bu performansların değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi doğaldı.  

On  kabilenin  her  birinden  on  jüri  üyesi  vardı.  Jüri  üyelerinin  nasıl  seçildiğini  veya  atandığını 

bilmiyoruz.  Plutarch M.Ö.  468’de Dionysia hakkında  strategoi’nin  (bir  yıllığına  seçilen Atina’nın on 

politik ve askeri  lideri) archon  tarafından  tragedya  jürisi olmaya ve birincilik ödülünü yarışmaya  ilk 

defa  katılan  Sophocles’e  vermeye mecbur  ettiğine dair bir hikâye  anlatır. Ancak öykü oldukça  geç 

yazılmıştır  (y. M.S  100,  yaklaşık  olarak  olayın  geçtiği  tarihten  500  yıl  sonra)  ve  doğru  olamayacak 

kadar  kurgusaldır.  Jüri  üyeleri  adil  davranacaklarına  ant  içerlerdi  ve  her  bir  jüri  üyesi  oyunu  genç 

erkekler  ve  yetişkin  erkekler  dithyramb’ı,  tragedya  ve  komedya  için  seçim  vazosuna  atardı. Bu  on 

oydan sadece beş tanesi kura ile seçilirdi. Kura Atina’da devlet görevlilerinin rüşvet almasının önüne 

geçmek  için  kullanılan bir  yöntemdi. Ödüller de bu beş oya  göre  verilirdi.  Lysias 4’daki  konuşmacı 

düşmanının festivalde jüri üyesi olduğu ve “oyunu tablete yazdı, ancak kurada çıkmadı”17 demektedir. 

Tabii  kesinlikle  problemler  oluyordu.  Hemen  bir  oyun  yazarının  on  jüri  üyesinin  yedisinin  oyunu 

almasına rağmen, kurada seçilemeyen beş oyun tamanının ona verilen oylar olduğu düşünülürse, bu 

yazarın  jüri üyelerinin  çoğunun oyunu  almış olmasına  rağmen  kullanılan oylardan  sadece  ikisi ona 

geldiği akla gelecektir. Bu sorun nasıl çözüldü? Farzedelim ki bir tragedya yarışması A yazarı için iki, B 

yazarı için iki ve C yazarı için bir oy ile sonuçlandı. C’ye oy veren jüri üyesi sorunu çözmek için baskı mı 

yaptı, yoksa altıncı  jüri üyesinin oyu mu kullanıldı? Sonuçların tartışmalı olduğu ve belki de meclisin 

gündeminde yarışmaların yönetimiyle ilgili bir madde olduğu düşünülebilir.  

Dramatik  illüzyonu kırma ve dikkati bu şekilde çekme eğilimindeki komedya sıklıkla  jüri üyelerinden 

söz eder ve hatta  jüri üyelerine  (kritai) direk olarak hitab eder. Hem Bulutlar (M.Ö. 423, 1115‐1130 

numaralı  satırlar)  hem  de  Kuşlar  (M.Ö.  414,  1102‐1117  numaralı  satırlar)  oyunlarında  koro  kendi 

dramatik rolü içinde kısaca jüriye hitab eder ve neden kendilerini birinci olarak seçmeleri gerektiğini 

söylerken, aksi bir kararın korkunç sonuçlarıyla tehdit eder. Assembly Women’da   (M.Ö. 392, 1154–

1162 numaralı satırlar) kadınlar korosu jürinin dikkatini açıkça oyunun yazarına çeker. Tekil “bana” ve 

“beni” ifadesine dikkat edin: 

Jüriye  biraz  tavsiyede  bulunmak  istiyorum:  aranızdaki  zeki  olana  zekice 

bölümleri hatırlayıp bana oy vermesini  istiyorum, aranızdaki gülmeyi sevenler, 

esprilerim için bana oy verin. Sadece herkesin bana oy vermesini istiyorum. Ve 

oyun  sırası  kurasının bize  aksini  söylemesine  izin  vermeyin,  çünkü  ilk  seçilen 

ben oldum. Bunu aklınızda tutun ve yemininizi bozmayın, sadece tüm koroları 

adilane değerlendiririn ve sadece son aşığını hatırlayan ikinci sınıf fahişeler gibi 

davranmayın. 

                                                            
17 Lysias 4, 4.3 
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Antik  Yunan  draması  çalışmalarında  (özellikle  komedyada)  bu  parça  önemlidir,  çünkü  farklı  türde 

alıntıda  seyircinin  varlığı,  jürinin  yemini,  oyunların  sırasının  kura  ile  tespit  edildiği  ve  yazarların 

oyunların  sırasını  öğrendikten  sonra  son  oyunlarında  dakika  değişiklikleri  yapabileceği  yönünde 

kanıtlar vardır.  

Jüri  seyircilerin  tepkisini dikkate aldı mı? Günümüzde Akademi Ödüllerinde  (Oscar) en  fazla kazanç 

sağlayan ve en popüler filmler ödüller söz konusu olduğunda aynı başarıyı gösteremiyor, ancak jürinin 

haklın  onayını  veya  reddini  dikkate  alıp  almadığı merak  ediliyor.  Komedi  direk  olarak  jüriye  hitap 

eder, ayrıca seyirciye de hitap edebilir. Aslında Aristophanes Bulutlar 518 ve 562 ve Eşek Arıları 1043 

ve  1059  numaralı  satırlarda M.Ö.  423  yılındaki  ilk  Bulutlar’ın  başarısızlığında  jüriden  çok  seyirciyi 

suçlar: 

Ve  dahası  Dionysos  adına  şarap  üstüne  yenim  eder  ki  bundan  [ilk  Bulutlar] 

daha iyi bir komedi duymadınız ve hemen bunun farklına varamamaış olmanız 

sizin utancınız. Ama bizim yazarımız aranızdaki zekilerden daha az tanınmış biri 

değil…  yani,  sevgili dostlarım, bundan  sonra  yeni bir  şeyler  söylemek  isteyen 

yazarları sevin ve neşelendirin.  

Bu itiraz seyirciyi kendisini “zeki” görmesi için pohpohlama denemesi olmasına rağmen, burada yine 

yazar  seyircinin  arasında  beğenisi  farklı  olanlar  olduğunu  bildiriyor.  Aristophanes  tiyatroya  giden 

sıradan  insanı  komediyi  saflaştırma  arayışı  çerçevesinde  onaylıyor.  M.S.  birinci  yüzyılda  Aelian18  

Aristophanes’in  ilk  Bulutlar  oyununun  temsilinde  seyircinin  aşağıda  oturan  jüriye  oyunu  birinci 

yapması bağırdığını, ancak oyunun üçüncü olduğunu bildirmiştir.  

Antik  kültürde  defne,  sarmaşık  ve  gülden  taçlar  kutlamanın  ve  başarının  sembolleriydi. Galibiyete 

ulaşan  atletler,  kazanan  yazarlar,  fedakarlık  yapanlar,  akşam  yemeği  eğlencelerinin  ve  bilimsel 

toplantıların,  zaferler  habercileri  özel  konumlarını  göstermek  için  taç  (stephanoi)  takardı.  Kazanan 

oyun  yazarları  ve  choregos’lar  son  oyundan  sonra  taçlandırılırdı.  Kazanan  koro,  oyun  yazarı  veya 

choregos  adına  halka  duyuru  yapılıp  yapılmadığını  bilmiyoruz.  Halka  açık  gösteriden  sonra  özel 

kutlamalar mutlaka  yapıldı.  Plato  Symposion  adlı  eserinde  asıl  eğlenceden  sonra  yapılan bir başka 

eğlenceyi betimler.  

Kurbağalar’da  (M.Ö.  405)  komik  koro M.Ö.  366‐367’de  bazı  vatandaşların  lanetli  ilan  edildiği  ve 

festivalden dışlandığını bildirir. Bunlar arasında vatan hainleri, kötü şaka yapanlar ve ayrıca “sadece 

Dionysos’un atadan kalan ritüelleriyle alay ettiği diye yazarların ücretlerini kesen politikacılar” vardır.  

Politikacı hiç şüphesiz ekonomik kriz nedeniyle (yorumcular tarafından Archinos veya Agyrrhios olarak 

tanımlanır)  oyun  yazarının  ücretini  (misthos)  düşürmeyi  önerdiği  için  sorgulanmaktadır.  Komedya 

yazarı bu  teklifi  kişisel nedenlere bağlar,  ancak bu  ifadeden  yazarın devletten maddi destek  aldığı 

sonucuna ulaşılır. Her şeyin ötesinde, bir veya bir grup oyunu sahnelemek aylar süren ve oyuncuların, 

koronun uygulamalı eğitimini gerektiren bir iştir. Oyun yazarı veya yönetmen oyunu sahneye taşımak 

için  gerekli  zamanı  bulmalıdır.  Yine  dramanın  böyle  bir  ortamda  devlet  desteği  alırken  ne  kadar 

“politik” olduğu sorusu aklımıza gelir.  

                                                            
18 Claudius Aelianus (y. 175–y. 235), çoğunlukla Aelian olarak bilinir. Praeneste’de doğdu. Romalı retorik 
öğretmeni ve yazarıdır. Septimius Severus zamanında ünlendi ve olasıkla Elagabalus döneminde yaşadı. 235’de 
öldü. Çok iyi derecede Yunanca bilirdi 
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Drama ve Dionysos 
Olasılıkla  “din”  Antik  Yunanlıların  inançlarını  ve  ibadetlerini  tanımlayan  en  iyi  kelime  değildir. 

Günümüzde bu kelime organize edilmiş bir sistem, belirli ritüeller ve mezhepler, kutsal olma kuralları 

veya o dinin gerekleri  için kontrol  listesi akla getirir. Antik dünyada “din” ve “felsefe” veya “ahlak” 

veya “etik” arasında kesin çizgiler yoktu. Antik Yunanlılar  tanrılarına asla kişisel bir suçluluk hissiyle 

veya coşkun bir  inanç veya alçakgönüllü biçimde  ibadet etmediler, ancak onların mitlerinin tanrıları 

evrenden  insanlığın ötesini temsil ettiği  için ölümlüleri kontrol edecek güçlerdi ve bu güçler  insanın 

ibadeti ve adaklarıyla etkilenebilirdi. Do ut des19 prensibi tanrılara adakların ve kurbanların ardındaki 

nedendi. Bunu Aeschylus’un Agamemnon oyununda Agamemnon’un ordusunu Truva’ya  götürecek 

rüzgârı almak  için kızını kurban etmesinde açıkça görüyoruz. Trajik bir sonucu olsa da kurban etme 

kabul  edildi  ve  istek  yerine  getirildi.  Bunun  aksini  Sophokles’in  Oedipus  Tyrannos  oyununda 

görüyoruz. 911–23 Bu oyunda  Jokaste, oyunun ardını kontrol eden  ışık ve bilgi  tanrısı Apollo’ya bir 

adakla girer ve Oedipus ve Thebes halkı için mutlu bir son ister. Bu kabul edilmeyen bir kurbandır ve 

dua yanıtlanmaz.  

Atina’da  dramatik  yarışmalar  Dionysos  festivalinin  bir  parçasıydı.  Daha  önce  gördüğümüz  gibi  bu 

yarışmalar  Lenaia’da  Ocak  ayının  sonunda  ve  Kent  Dionysia’sında  Mart  sonu  ve  Nisan  başında 

gerçekleştirilirdi.  Aristoteles’in  bildirdiğine  göre  tragedya  “dityramb  gösterilerini  gerçekleştirenler 

tarafından”20 geliştirildi ve Archilochos’un (700–650) mısralarından öğrendiğimize göre:  

Tanrı Dionysos için dithyramb nasıl yapılır bilirim,  
Aklım şarapla yanmış kavrulmuşken, 

Dithyramb  kesinlikle  Dionysos  ile  ilişkilidir  ve  tragedyanın  kökenini  Dionysos  ritüellerinde  aramak 

gelenek olmuştur. Satir oyunlarının ortaya çıkışı bazı kaynaklarda “Dionysos ile ilgisi yoktur” ifadesiyle 

tanımlanırken,  bazıl  kaynaklarda  Dionysos’un  dramadaki  yerini  korumak  olarak  açıklanır. 

Aristophanes’in  kendisi  Kurbağalar’da  komedinin  “atadan  kalma Dionysos  ritüellerinin” bir parçası 

olduğunu  iddia  eder.  Ancak  burada  Aristoteles’e  ve  sonraki  diğer  kaynaklara  ne  kadar  inanılması 

gerektiği belirsizdir, ancak M.Ö. dördüncü ve beşinci yüzyıllarda dramanın Dionysos  festivalinin bir 

parçası  olarak  gerçekleştirildiği  ve  M.Ö.  dördüncü  yüzyılda  oyuncuların  kendilerini  “Dionysos 

oyuncuları” olarak tanımladıklarını biliyoruz. İşte bu noktada bir dizi soru akla gelmektedir.  

 Dionysos ne tür bir tanrıydı ve neden dramayı himaye eden oldu?  

 Oyun yazarları, oyuncular ve seyirci dini bir ritüel ile uğraştıklarını mı düşündü? 

 Antik drama (özellikle tragedya) Ortaçağ Ahlak oyunlarının eşiti miydi? 

 Bu dramaların gerçek dini ritüellerle bir ilişkisi var mıydı?  

 Antik  Yunan  festivalleri  tıpkı  günümüzde  Ramazan  ayında  İstanbul’da  yapılan  Feshane 

etkinlikleri  veya  dini  bayramlarda  “kurulan  bayram  yerleri”  gibi  özünde  “din  dışı”  olan 

popüler eğlence için bir bahane miydi?  

 Antik Yunan dramasında “dini” olan bir şey var mıdır?  

 Antik Yunan dramasının Dionysos ile gerçek bir ilişkisi var mıdır?  

“Dionysos” veya onun bir başka ismi “Bacchos” adı duyulunca ilk tepki şarap tanrısı ve sınırsız cümbüş 

hayal etmektir. Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma operasında Pedrillo ve Osman gürültülü bir  sarhoş 

                                                            
19 Almak için ver.  
20 Aristoteles, Poetika, 1449a10.  



 
16 

şarkısı söyler: “Vivat Bacchus! Bacchus  lebe, der den Wein erfand!”21.  İşte bu şarkı Dionysos’a karşı 

genel modern  tutumu özetler. Ancak Dionysos  şarap ve  sınırsız  cümbüş  tanrısı olmaktan  çok daha 

fazlasıdır.  Yaşamın  yaratılmasında  temel  güçlerden  biridir.  Bakhalar’da  Teiresias  onu  “yağmurun” 

kaynağı, tarım tanrısı Demeter’in kuraklığının zıttı olarak tanımlar. Dionysos sıvı olan yaşam gücüdür, 

sadece üzüm  ve  şarap değil  ayrıca bütün bitkilerin  ve hayvanların  yaşama  gücüdür. O büyüme  ve 

gençlik gücünün tanrısıdır.  

Dionysos  anlaşılması  güç  bir  tanrıdır.  Kökeni  Bronz  çağının  başlangıcına  kadar  gider.  Adı  M.Ö. 

1300’lerde  Linear  B  tabletlerinde  bulunmuştur.  Homer  onun  Lykourgos  ile  karşılaşma  öyküsünü 

bilir22, ancak Dionysos  sürekli Olimpia dünyasının dışında kalmıştır. Euripides’in Bakhalar oyununda 

anlatılan Dionysos’un doğumunun standart versiyonunda, o kutsal bir babadan (Zeus) ve ölümlü bir 

prensesten  (Thebe’li  Semele)  doğmuştur.  Böyle  bir  tanrı  ve  insan  yavrusu  Perseus,  Helen  veya 

Herakles gibi genellikle  insan kahraman olur. Ancak Dionysos  iki kere doğmuştur. Semele, Zeus’un 

yıldırımıyla helak edilmiş  ve embriyo altı aylıkken annesinin  rahminden alınarak, Zeus’un uyluğuna 

yerleştirilmiş,  üç  ay  sonra  doğmuştur.  Bu  durum  bilgelikle  ilişkilendirilen  Athene’nin  Zeus’un 

kafasından  ve  bereket  tanrısı  Dionysos’un  ise  cinsel  organlarından  doğmasıyla  karşılaştırılabilir. 

Babası  Zeus  olan  ve  Zeus  tarafından  doğrulan  Dionysos’un  kendisi  de  böylece  tanrı  olur,  ancak 

mitolojisi sürekli tekrarlanan bir kabul görme ihtiyacı öyküsüdür. Dionysos’un varlığı Zeus’un kıskanç 

karısı Hera’dan saklanır. Hera genç tanrıyı delirtecek ve Antik Yunan dünyasının çok ötesinde yerlere 

gönderecektir. Dionysos Yunanistan’a Doğu’dan gelir ve doğulu  inananları da onu  izler. O  insanlığa 

yeni ritüeller getiren yeni bir tanrı olarak yerini hazırlamalıdır.  

Kusursuz bir soydan gelen geleneksel bir Antik Yunan tanrısı olmasına rağmen, Dionysos neredeyse 

her  zaman Doğu’dan  gelen bir  yabancı  gibi  görülür.  “Dionysos” adı Antik  Yunanca  “Dio‐”  (Zeus’un 

kökü)  ve  inananlarının  Bakhalar’da  söylediği  gibi  doğudaki  Nysa  dağıyla  ilişkili  olabilecek  nysos 

kelimelerinden  gelmiş  olabilir.  Thyrsos  ise  Hititçe  şarap  anlamına  gelen  “tuwarsa”  kelimesiyle 

ilişkilidir ve diğer adı Bacchos ise Lidya dilince “bakivali” kelimesiyle ilişkilidir. Böylece Dionysos’u bir 

yere kadar Antik Yunan kimliğinden uzaklaştıran bir farklılık vardır.  

Dionysos  kafa  karıştırıcı  bir  tanrıdır.  Kolayca  yerine  yerleştirilemez.  Sıklıkla  Apollo’nun  karşısına 

konulur.  Bunların  en  önemlisi Nietzsche’in  Apollon’un  (düzen,  yapı,  ışık  ve  zeka)  karşı  tezi  olarak 

Dionysos’u  (kaos, karanlık, duygu ve  içgüdü) yerleştirmesi gösterilebilir. Dionysos değişim ve biçim 

değiştirme  ile  özdeşleştirilir.  O  sınırları  yıkan  bir  tanrıdır  (genç/yaşlı,  erkek/kadın,  insan/hayvan, 

duygu/zeka),  normları  yıkar,  kadınları  kentlerden  dağlara  sürer  (Bakhalar’da)  ve  kentin  kalbine 

kendisinin vahşiliğini ve vahşi  takipçilerini getirir. Hayvanlara benzetilir. Bakhalar’da esrik Pentheus 

onu boğa olarak görür ve sanat eserlerinde sıklıkla panter veya leoparla birlikte gösterilir. Dionysos ile 

karşılaşan ve ona karşı duranlar kendilerini hayvan kisvesinde bulur. Ona inananlara maenads (“çılgın 

kadınlar”) adı verilir ve buzağı derisinden giysi giyip,  thyrsos23  taşırlar. Yarı  insan, yarı hayvan olan 

erkek satirler az ya da çok insandır. Dionysos’a tapınanlar daha vahşi kutlamalarda boğazlarına kadar 

şarap  içmiş  ve  grup  atmosferinden  sarhoş  olmuş  biçimde  dağların  yamaçlarında  koşar  (oreibasia), 

avları  yakalar  ve  paralar  (sparagmos)  ve  çiğ  etlerini  yerler  (omophagia).  Bakhalar’da  haberci 

dağlardaki  kadınları  hem  uyum  hem  de  doğanın  kontrolünde  tasvir  eder.  Kadınlar  vahşi  hayvan 

yavrularına bakar, thyrsoi ile topraktan onlara bal ve süt çıkarırlar.  

                                                            
21 Selam sana Bacchos, çok yaşa Bacchos, şarabı bulan Bacchos! 
22 Iliad 6.130–40 
23 Sarmaşık uçlu dal. 
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Dionysos vahşilik tanrısıdır, kentin zıttı olan dağlardır, normal sıradan olandan kurtulma tanrısıdır (en 

önemli  iki  ismi  eleuthereus  “özgürleştirici”  ve  lyaios  “azat  edici”).  “Kent  Dionysiası”  kendi  içinde 

çelişkili  görülebilir,  çünkü  Dionysos  kentin  değil  vahşiliğin  tanrısıdır,  kültürel  sıkıtlamalardan 

kurtulmanın  tanrısıdır,  ancak  belki  de  bir  “Kent  Dionysiası”  bu  potansiyel  olarak  tehlikeli  tanrıyı 

dizginleme çabası ve drama ona tapınanlar  için duygusal bir başkaldırı anlamındadır. Atinalılar Kent 

Dionysiasında onun dithramb şarkılarının ve dramanın gösteriminden oluşan ritüellerini düzenleyerek 

bu tanrının vahşi yönlerini ıslah etmek ve evcilleştirmek çabasında olabilirler.  

Dionysos  hakkındaki mitler  ilginç  bir  gerilimi  ortaya  serer.  Bazıları  onun  çoğunlukla  ona  tapınmak 

istemeyenlerin üstünde gücünü ve bu gücün yıkıcı etkisini gösterir. Thebes’de Dionysos’a karşı çıkan 

ve  yok  edilen  Pentheus  en  iyi  bilinen örnektir  (Euripides’in Bakhalar oyununun  teması). Minyas’ın 

kızları  Orchomenos’da  ve  Argos’da  Dionysos  ritüellerini  kabul  etmemişler  ve  delilikle 

cezalandırılmışlar, kendi çocuklarını öldürmüşler ve hayvan kisvesine girmişlerdir. Dionysos’a yazılan 

Homerik  İlahi  korsanların  onu  fidyeye  değer  bir  prens  zannederek  Dionysos’u  nasıl  kaçırmak 

istediklerini  ve  tanrının  da  korsanların  gemisini  şaraba  ve  korsanları  da  yunus  balığına  nasıl 

dönüştürdüğünü  anlatır.  Şarap  (ampelos)  adını  Dionysos’un  ellerinde  kazara  ölen  tanrının  sevdiği 

güzel  bir  gencin  adı  olan  Ampelos’tan  alır.  Ampelos’un  ölümü  üstüne  tanrının  gözyaşları  gencin 

bedenine  düşerek  orada  ilk  şarap  ve  üzümü  meydana  getirir.  Dionysos  kültü  Antik  Yunanla 

özdeşleştirdiğimiz  iki  yargı  biçimi  olan  düzenli  şehir  ve  akılcı  zekâya  taban  tabana  zıttır.  Belki  de 

Dionysos bu nedenle Antik Yunanlıların genel dünya görüşünün dışında tutulmuştur. Dionysos duygu 

ve içgüdüyü, zekâ ve koşullanmış davranışın karşısına çıkarır.  

Ancak  tüm bu yok etme öykülerinin yanında Dionysos  inanlarına nimetler vaat eder:  sadece  şarap 

değil (Dionysos “neşeli Bacchos’un” çok ötesindedir), ayrıca günlük sıradanlıktan ve yorgunluklardan, 

yaşlılığın ve sorumluluğun mutsuzluklarından kurtuluş. Bakhalar korosuna kulak verelim: 

Zeus’un oğlu bu tanrı, Barışla, insanlara zenginlik bağışlayan, çocuklar yetiştiren 

tanrıçayla dosttur. Zengine ve  fakire acıyı yok eden  şarap mutluluğundan eşit 

pay verir.  

Bakhalar’da haberci “şarap olmazsa insan için ne aşk olur ne mutluluk” deyince Dionysos aşk tanrıçası 

Afrodit  ile  ilişkilendirili. Dionysos’un mitleri  kurbanlarının ölümlerini betimleyebilir,  ancak o  annesi 

Seleme’yi  ölümden  geri  getirir  ve  onu  bit  tanrıça  olarak  Olimpiya’ya  yerleştirir.  Hermes  ölülere 

cehennemde eşlik ederken yaşamla ölüm arasındaki sınırı geçebilir, ancak sadece Dionysos bu sınırı 

yok edebilir.  

Dionysos’un doğumunun alternatif versiyonu onu bir başka biçimde “iki kere doğumlu” yapar. Zues 

ve Persephone  (cehennem kraliçesi) olan Dionysos Zeus’un halefi olacak, dünyanın aydınlık, yaşam 

dolu yukarı kısmıyla karanlık ve ölüm dolu aşağı kısmını birleştirecek olan tanrıdır. Zeus’un her zaman 

kıskanç olan  karısı Hera Titanları  kışkırtarak Dionysos’u parçalara  ayırtır  ve etlerini  yedirtir. Kalbini 

kurtaran Athene onu Zeus’a verir ve Zeus kalbi yutar, böylece Dionysos özünü kendi içine almış olur. 

Daha  sonra  Zeus  Semele’yi  Dionysos’a  hamile  bırakır  ve  öykü  biçim  bildiğimiz  gibi  devam  eder. 

Titanlar Zeus’un yıldırımlarıyla yok edilir ve küllerinden  insan  ırkı doğar, böylece  insanlar Titanların 

isyankar ruhunu ve Dionysos’un iyiliğini içlerinde barındırır. Bu Dionysos’un Orphik versiyondur ve bu 

inanlarına  bu  dünyada  erginlik  ve  ahlaki  bir  yaşam  yoluyla  bir  sonraki  dünyada  “günahlarından 

kuruluş”  vaad  eden  Eleusis’deki  Anne  ve  Kız  kültüne  benzer.  Kurbağalar’daki  erginler  korosu 

Dionysos’un  bu  kültüne  inananlar  olabilir.  Dionysos  sıklıkla  ölümü  ve  yeniden  doğumuyla  yıllık 
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tarımsal bereketi sağlayan ve açıklayan Doğunun Ana Tanrıçasının (Adonis veya Tammuz) Antik Yunan 

eşiti olarak görülür.  

Yukarıda tanımlanan vahşi ritüellerde ibadet edenler kendi kimliklerini yitirtir ve ibadet ettikleri tanrı 

tarafından  sahiplenilirler  ve  böylece  bir  tür  grup  zihniyeti  oluştururlar.  Bireysellik  durumuna  ve 

kolektif  olanın  yönlendiriciliğine  temelden  karşı  olması  nedeniyle,  Dionysos’un  tehlikeli  tarafı  da 

buradadır. Dionysos  ilk Hıristiyan  resmi  görüşüne  göre  tehlikeli  bir  pagan  tanrı  olmasına  rağmen, 

onun mitolojisi ile ilk dönem kilisenin deneyimleri arasında çarpıcı benzerlikler vardır: 

 

 

 

 

 

 

 

Dionysos mitlerinden  sahneler Hıristiyan  lahitlerinde  ve  Bizans  döneminde  anonim  bir  yazarın  bir 

araya  getirdiği  çoğunluğu  Bakhalar’dan  alınma  Christus  Patiens  (“İsa’nın  Acıları”)  adlı  eserde 

görülebilir. Christus Patiens, Bakhalar’a o kadar sadık kalmıştır ki oyunun kayıp olan son sahnesi bu 

eserden tamamlanmıştır. Ancak bu asla İsa’nın “Diyonysos’un halefi” olduğu anlamına gelmez.  

İşte dramanın temsil edildiği tanrı buydu. O sanat eserlerinde Pronomos vazosunda (y. M.Ö. 400) ve 

aynı döneme ait taş rölyefte olduğu gibi festivalin denetçisi olarak gösterilir. Ancak yukarıda sorulan 

soru  cevaplanmış  değildir.  Genellemeye  gidilirse,  oyuncuların  ve  seyircilerin  tiyatroda  yaşadıkları 

deneyim  “dini  bir  deneyim” miydi?  Oyuncular  kendilerine  “Dionysos  sanatçıları”  dedikleri  zaman 

kendilerini maenads ve  satirler gibi bilinçli  inanmışlar olarak mı gördüler? Günümüze kadar ayakta 

kalmış  olan  taş  tiyatronun  ön  sırasındaki  koltukların  “rahibinin  ”  açıklaması  vardır.  Drama 

himayelerindeyken  Dionysos  rahipleri  tiyatroda  önemli  bir  yere  sahipti.  Kurbağalar’da  ürkmüş 

Dionysos  karakteri  “koruyun  beni,  rahiplerim,  daha  sonra  sizinle  birlikte  içebileyim”  diye  haykırır. 

Lenaia  festivalindeki  dramatik  yapımlar  devletin  dinsel  işlevini  kontrol  eden  archon  basileus’un 

sorumluluğundadır.  Kurbağalar’da  koro  kendini  “kutsal  topluluk”  olarak  tanımladığı  zaman 

“inanmışlar”  (mystai)  karakterinden  çok  daha  ötesini  konuşmaktadır,  koro  burada  kendini  dini 

etkiliğin  içeriğine  yerleştirir.  Tiyatro  Dionysos’un  kutsal  alanına  tecavüz  eder  ve  onu  tapınağı 

skene’nin arkasında ve yanında dururken tiyatrodaki seyirciler tarafından açıkça görülebilir.  

Ancak çok az tragedya olay örgüsü Dionysos ile ilgilidir. Tabii ki elimizde Euripides’in Bakhalar’ı vardır 

ve  bu  adla  bilinen  diğer  oyunlar  vardır. Aeschylus’un  Lykourgeia  oyunu Dionysos’un  Lykourgos  ile 

Trakya’da  karşılaşması  üstünedir.  Dionysos  saitr  oyunlarında  ve  komedyalarda  tragedyada 

olduğundan daha  fazla görünür. Antik Yunan dramasında  tanrılar  sahnede göründüğü  zaman oyun 

yazarlarının  (özellikle  Sophokles  ve  Euripides’in)  asıl  ilgi  noktası,  insan  kahramanın  büyüklüğü, 

evredeki yeri ve acıları gibi  insanla  ilgilidir. Kabaca, Antik Yunan  tragedyası ve aslında Antik Yunan 

mitolojisinin çoğu direk olarak tanrılarla ilgilenmez. Aeschylus’un Eumenides ve Aeschylus’un yazdığı 

Göklerin Babası ve insan bir kadından doğmadır.  

Doğumu mucizevîdir.  

Ölmüş ve dünyaya geri dönmüştür.  

Et yiyerek ve şarap içerek inananları entheos (tarıyla birlikte) olur ve birbirleriyle “cemaat” 

oluştururlar.  

İnananlarına bir sonraki yaşamlarında adanmışlık ve yaşamlarında etiğe uygun davranmaları 

halinde mutluluk vaat edilir.  
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kabul edilen Prometheus‐oyunları eylemin  insanlardan  çok  tanrılar  tarafından  yürütüldüğü  sıra dışı 

oyunlardır. 1978’de Taplin kesin bir  ifadeyle “Antik Yunan tragedyasında aslında Dionysiak hiçbirşey 

yoktur” demiştir. Onun görüşüne göre tragedya tanrıyla olabilecek ilk bağlantısını kopararak “politik” 

(bir açıdan “kentli”) deneyim kültüne dönüşmüştür. İnsanlar tiyatroya toplumsal bir aktivite ve estetik 

bir eğlence olduğu için gider. Bu durum tragedya örneğinde “ciddidir” (spoudaios) ve büyük sorunlar 

yüklenir, ancak etkinlikte artık “dini” veya kültle ilgili bir duygu artık yoktur.  

 

 

Resim 4 Klasik Dönemde Dionysos tiyatrosu, Atina. 

Eleştirmenler  tragedya ve  tanrı arasında  içsel bir bağlantı olduğu konusunda  ısrarcıdırlar. Vernant’a 

göre Dionysos  sınırları  aşmış,  gerçek  ve  illüzyonu  birbirine  karıştıran  bir  tanrıdır. O  bizim  kendilik 

bilincimizi ve kendilik kimliğimizi kaybetmemize neden olur. Tragedya drama  izlediğimiz kuşkusunu 

yitirdiğimiz ve kurgu, ardında bireysel kimliğin gizlendiği maskenin üstünden kontrol edilen mimesis 

(yeniden sunum) dünyasına girdiğimiz anda açıkça Dionysiaktır. Diğer modern eleştirmenden Simon 

Goldhill tragedyanın özünü politik olarak görür. Ona göre tragedya beşinci yüzyılda varsayımların ve 

ideaların  çarpıştığı  toplum  söyleminin  bir  parçasıdır.  Diğer  taraftan  Richard  Seaford  Dionysos’u 

özünde demokratik bir tanrı olarak görür. Ona göre Dionysos kent ve köy, zengin ve fakir, imtiyazlı ve 

sıradan vatandaşlar arasındaki engelleri kaldırır. Genel Dionysos söyleminde “her şey eşit olacaktır.” 

Çoğu tragedya öyküsü ev  (oikos) ve kent (polis) arasındaki karşıtlığa dayanır. Büyük kişiler acı çeker 

veya  ölür  (Oedipus  veya  Pentheus)  ancak  daha  büyük  genelleme  Bakhalar’da  Thebes  olayında 

yaşanır. Hem tragedya hem Dionysos Atina demokrasisinin sembolleri veya ürünleridir ve bu nedenle 

bu “demokratik” tanrının festivallerinde drama gösterimi gerçekleştirilir.  
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Madalyonun diğer yanında bir kere daha tekrarlanmalıdır ki elimizde olan oyunların pek azı Dionysus 

ile  ilişkilidir.  Scott  Scullion  (2002)  tahminine  göre  bildiğimiz  oyunların  yüzde  dördü  Dionysos  ile 

ilgilidir. Oyunlarda  sıklıkla  sözü edilen bir  tanrı değildir. Bu onur  tah edilebileceği gibi Zeus’a aittir. 

Bazen koro Dionysos’tan söz eder, ancak bunu diğer tanrılar için de yapar. Diğer şehirlerdeki dramatik 

yapımların  kanıtlarından  anlaşıldığına  göre  drama  başka  hiçbir  yerde  Dionysos  ibadetiyle 

sınırlandırılmış değildir. Atina’da oyunlar Dionysos kültünün bir parçasıdır, ancak bağlantı kesin midir? 

Masklar Dionysos kültüyle sınırlı değildir. Lenaia’da Dionysos başının bir sopada taşındığını biliyoruz, 

ancak bunların giyildiğine dair herhangi bir  ipucu  yoktur. Aeschylus’un  Seyirciler oyununda  satirler 

canlıya  benzeyen  masklarla  karşılaştıkları  zaman,  onları  takmaya  değil  tapınağa  götürmeye 

niyetlenirler.  Eğer  tragedyanın  etimolojisini  (“keçi  şarkısı”)  “keçinin  yanında  söylenen  şarkı” olarak 

kabul edersek, o halde keçinin kurban edilmesine eşlik ettiği için keçinin kurban edilmesine eşlik ettiği 

için keçinin kendisi Dionysiak bir yaratık değildir. Keçiler Apollo, Musalar, Pan ve Artermis için kurban 

edilir. Bir başka biçimde  anlatmak  gerekirse: eğer Antik Yunan dramasının  (özellikle  tragedyasının) 

Dionysos  festivallerinde  temsil  edildiğini  bilmiyor  olsaydık,  bu  sonucu  oyun  metinlerinden 

çıkarabilecek miydik? Eğer bu sorunun cevabı “hayır”  ise o zaman belki de bizler dramayı Dionysiak 

kafesine sokmaya çalışıyoruz.  

Antik  Yunan  draması,  özelikle  tragedyası  fazlasıyla  duygusal  ve  eğlendiricidir.  Küçük  sinemalar  ve 

sakin tiyatrolar dünyasında biz antik, açık mekan, halka açık tiyatronun ne tür bir deneyim olduğunu 

anlayamayız.  Arsitoteles  trajedinin  “sonunun”  korku  ve  acıma  uyandırması  ve  bu  duyguların 

sağaltılması  (katharsis)  gerektiğini  ifade  eder.  15,000  kadar  seyirci  belirli  biçimde  etkili  dramaya 

(tragedya  veya  komedya) bütünlüklü  ve duygusal bir  yanıt  vermelidir. Ancak bu  yanıt Dionysos  ile 

ilişkilendirdikleri  bir  yanıt  mıdır?  Dionysos  ibadetinin  sonuçlarından  biri  esrikliğe  (Antik  Yunanca 

ekstasis  veya  “çıkıntı  yapmak”)  ulaşmaktır  ve  tiyatroda  yaşanan  estetik  deneyimin,  güvensizliğin 

uzaklaştırılmasının ve bir başkasının acılarına katılmanın bir anlamda ekstasis olduğu düşünülebilir. 

Ancak bu durum Odysseus veya Achilles epiklerini dinlemekten ne kadar farklıydı, hangisi Dionysiak 

değildi? 

Dionysos  festivali  resmi mekân  olabilir,  ancak  bu  bir  neden  sonuç  ilişkisi  miydi?  Scullion  (2002) 

inandırıcı  biçimde  tiyatronun  şans  eseri  Dionysos  tapınağının  yakınına  inşa  edildiğini  iddia  eder. 

Çünkü  teatron  yapılabilecek  doğal  yer  Akropolis’in  güneydoğu  yamacıydı  ve  Atina’da  bu  bölge 

geleneksel olarak Dionysos kültüyle ilişkiliydi. Bu da dramayla Dionysos arasında var olan tek ilişkidir. 

Belki de dramatik festivaller M.Ö. y. 500 yıllarında yapılmaya veya yeniden yapılmaya başlanınca veya  

Pers  istilasından sonra şehri yeniden düzenlerken (M.Ö. 480) yöneticiler agoranın yanında şehrin bu 

bölümünü de geliştirmek  istedi. M.Ö. 440’lı  yıllarda Perikles  tiyatronun  yanına Odeion  inşa ettirdi. 

Agora  tarafından  tiyatronun  asıl  girişi  Akropolis’in  kuzey  ve  doğu  yamaçları  civarında,  Tripotlar 

Caddesi boyuncaydı. Bu noktaya kadar bu bölge bir  tiyatro bölgesidir ve bu  ilişkilendirme Dionysos 

tapınağının varlığından  çok daha  fazla vurgulanmalıdır. Beşinci yüzyılın  sonlarında belki de  insanlar 

eğlenmek  için  veya  bir  grubun  parçası  olmak  için  tiyatroya  gitti,  ancak  bu  insanlar  tiyatroya  artık 

dinsel gözle bakmıyordu.  

Bir  şeyden  emin  olabiliriz  Antik  Yunan  draması  ritüelin  canlandırılması  veya  sunumu  değildi. 

Cambridge  antropologları mitleri  ritüellerden  çıkmış  olarak  açıkladı.  İnsanlar  ibadet  ederken,  aynı 

biçimde belirli  tekrarlanan  yapıda emredildiği  gibi  yapar  ve  söyler,  sıkla bunun nedenini bilmez  ve 

yapılan bu ritüelin açıklaması için mitler anlatılır. Bir Antik Yunan tragedyasının ardında Murray sözde 

ritüel yapısı, “yılın  ruhu”  için bahar ayinleri, ölüm ve yeniden doğum döngüsü, “insanların kuruluşu 
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için  birinin  ölmesi  gerektiği”  günah  keçisi  tespit  etti.  Oedipus  (Oedipus  Kolonos’ta),  Pentheus 

(Bakhalar),  Eteokles  (Yedi)  gibi  karakterlerdramaların  sonunda  ölür,  ancak  bu  onları  Antik  Yunan 

toplumunun  günah  keçisi  yapmaz.  Aslında  elimizdeki  hiçbir  oyun  tamamen  teorik  modele 

uymamaktadır. Komedi  için Cornford24 trajedideki ölümü ritüel dövüşünün ve kutsal evliliği bereket 

imasının  yerine  koydu,  ancak  ancak  bazı  komediler  kahramanın  kutsal  veya  yarı  kutsal  biriyle 

evlenmesiyle  sona  ermesine  rağmen  (Barış’ta  Trygaios  Hasat‐zamanıyla  ve  Kuşlar’da  Peithetairos 

Prensesle), bu Aristophanes’in olağanüstü zeka dolu ve sofistike komedilerini bir bereket birlikteliğine 

dönüştürmez. Olay örgüsünde, karakterlerde ve Antik Yunan  tragedyasının  tonunda onun  ritüelden 

kaynaklanması için çok fazla çeşitleme vardır. Kendi doğası gereği ritüel tekrar ve tekrar aynı biçimde 

gerçekleştirilir. Tragedyanın meselesi ise yapının kendisi değil, yapıdan çeşitlemeler üretmektir. 

 

Resim 5 Klasik dönemin sonunda Atina haritası 

Bununla birlikte drama kesinlikle ritüeli kullanmış olabilir ve çok daha yakın zamana ait eleştirel bakış 

seyirciye yabancı olmayan ve seyircinin kesinlikle bildiği çeşitli  ritüellerin dramayı nasıl etkilediği ve 

dramayı alılmamamıza nasıl  katkıda bulunduğuna odaklanmıştır. Oyunlar  sıklıkla Atina  yakınlarında 

Artermis tapınması (Taurians Arasında Iphigeneia) veya Hippolytos ölüsünü onurlandırma veya daha 

büyük  bir  açıdan  Dionysos’un  kendisine  ibadet  (Bakhalar)  veya  Furilerin  Akropolis’in  altında 

                                                            
24 F. M. Cornford, The Origin of Attic Comedy (Cambridge 1914). 
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Eumenides olarak toplanma gerçeği gibi bir kültün veya ritüelin tesis edilmesiyle sona erer. Dramatik 

etki  okuyucunun  antik  seyircinin  kültürel mirasının  bir  parçası  olarak  neyi  bildiğini  anladığı  zaman 

ortaya çıkar. Örneğin, Hippolytos’da koronun ağıtı birincil konumdaki hizmetkar kadınların korosu ile 

ikincil konumdaki genç avcıların korosunun birlikte  söylemesi açısından  sıra dışıdır. Bu oyun büyük 

oranda  aşkla  ve  kadın  erkek  arasındaki  ilişkile  ilgilidir  ve  bu  şarkı  düğünlerde  erkek  ve  kadınlar 

tarafından  söylenen  ritüel  şarkılarıyla  ilişkili  olabilir.  Hippolytos’un  aşkta  gözü  olmaması  ironiktir, 

hatta  Hippolytos’un  evlilik  akşamlarında  gelinler  tarafından  onurlandırılması  daha  da  ironiktir. 

Antigone kaderini Ölümle bir tür evlilik gibi mezarda duvarların arkasına hapsedilmek olarak görür ve 

onun koroyla birlikte söylediği şarkı evlilik sembolü ve diliyle bezenmiştir. Aslında tragedyada kadının 

kaderi sıklıkla ölümle evlilik olarak sunulur. Seaford (1987) Bakhalar’da yeni bir yaşam ve “kurtuluş” 

bulamayan  ancak  ölümü  bulan  Pentheus’un  kaderini  Dionysos  inananlarının  adanmışlık  ritüelinin 

tersine döndürülmesi olarak görür. Böylece Antik Yunan draması aynı temel ritüelin farklı biçimlerde 

oynanması  değildir,  oyun  yazarı  gerekli  etkiyi  yaratmak  için  farklı  ritüellerden  yararlanabilir.  Eşek 

Arıları  kuşakların  dersine  döndürülmüşlüğünün  komik  biçimde  gösterilmesidir. Muhafazakar  evlat 

inatçı babasını  kontrol etmek  ve eğitmek  çabasındadır. Burada Atina  ritüeli olan  ephebeia oyunun 

esprisini  aydınlatacaktır.  Tesadüfen,  kurban  etme  ritüelinin  asla  sahnede  gerçekleştirilmediğine 

dikkat etmek gerekir. Aristophanes hem Barış’ta hem de Kuşlar’da kurban ritüelini önce hazırlayarak 

sonra kızgın kahramanı sahne dışına gönderip erteleyerek çok iyi bir komedi ortaya çıkarır.  

Dionysos’un kendisi de Antik Yunan dramasında bir karakterdir, ancak daha önce de belirtildiği gibi 

bu  tüm  tragedyalar  için geçerli değildir. Eğer  tragedya Dionysos adına yapılan  ritüellerin eşlik ettiği 

koro  şarkılarından doğduysa, buradaki durum Dionysos hakkında  iyi drama olabilecek yeterince mit 

olmadığı sonucudur. İlk dönem Antik Yunan mitleri öyküleme açısından inanılmaz boyutta verimliydi 

ve bu mitlerde neredeyse her  tür  kahraman  vardı. Homeros  Truva’ya  karşı  yürütülen  savaşı Antik 

Yunanistanın ortak mirası haline getirmişti; Atina’nın  ilk dönem  tarihi ve Kalydon’da domuz avı gibi 

diğer  şarkılar  Thebes’deki  topluluklar  tarafından  üretildi.  İyi  bir  oyun  yazarı  ve  tutkulu  bir  seyirci 

tragedyanın  olasılıkla  diğer  herkesin  dışarıda  bırakıldığı  ve  sadece  tanrının  yüceliğinden  ve 

algılanmasından  oluşan  monoton  bir  yapıya  sahip  Dionysos’un  maceralarından  daha  fazlasını 

içermesini bekleyecektir. M.Ö. beşinci yüzyıldan günümüze ulaşan otuz gerçek tragedyanın sadece bir 

tanesi (Euripides’in Bakhalar tragedyası) Dionysos ile ilişkilidir. Aeschylus’un günümüze ulaşmamış iki 

oyunu  Dionysos’un  yaşamından  iki  farklı  olayı  sahneye  taşır  (Thebes  ve  Lykourgeia’dan  geçen 

olasılıkla bir üçleme), ancak  ikisi de Dionysos  trajik biçimde sonuçlanan bir karşılaşma yaşamız olan 

Minyas’ın kızlarının öyküsünün dramatik metne aktarılması hakkında elimizde hiçbir ipucu yoktur.  

Dionysos  daha  çok  satir  oyunlarında  ve  komedyalarda  görünür.  Satirler  onun  müritleridir  ve 

Euripides’in Kiklops oyununun  ilk  ve  son  satırlarında  satirler Dionysos’a Bromios  (gürültücü)  adıyla 

yalvarır. Eğer satir oyunu  festivale Dionysiak bağlantının korunması  için kabul edildiyse, bu  tanrının 

satir oyunlarında görünmesi gayet doğaldır. Dionysos, Aeschylus’un Seyirciler oyununda satirlerini bir 

atletin yaşamı uğruna korosunu terk etmeleri nedeniyle azarlarken görülür: 

yaşlı veya genç hiç kimse benim  iki sıra halinde yapılan danslarımın cazibesine 

karşı duramaz, ancak  sizler bir  İstmus atletiyle olmak ve  sarmaşığa hiç değer 

vermeyerek, çam ağacı dallarıyla örtülmek istiyorsunuz. 
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Dionysos  şarabın  keşfedilişinin  gösterildiği  Sophosles’in  Genç  Dionysos  oyununda  bulunmalı  ve 

Achaios’un Hephaistos  oyununda Hephaistos’un Olimpos’a  dönüşünden  sorumlu  olmalıdır. Burada 

yine Dionysos’un duyusal zevkleri Hephaistos’a sunulur: 

Dionysos: Önce seni akşam yemeğiyle hoşnut edeceğiz. Ve işte geldi! 
Hephaistos: Ve daha sonra beni nasıl büyüleyeceksin? 
Dionysos: Tüm bedenine hoş kokulu kutsal yağ süreceğim. 
Hephaistos: Önce ellerimi yıkamam için bana su vermeyecek misin? 
Dionysos: Ah tabii, masa kaldırılırken. 

Ancak Dionysos’un en sık komedyalarda görünür. Komedyada tanrılar hakkında espriler yalıpabilir ve 

onlara  gülünebilir,  hatta  ve  özellikle  komedyalar  tanrılar  hakkında  üretilir.  Komedya  yazarları 

Dionysos’u olasılığı en düşün durumlara  sokar  ve daha  sonra da bu özünde  kahramanlık  karşıtı  ve 

zevk  düşkünü  tanrının  içinde  bulunduğu  durumdan  kurtuluşunu  izlerler.  Kurbağalar’dan  iki  köle 

Dionysos’u oldukça iyi tanımlar: 

Köle: Senin efendin soylu biri. 
Xanthias: Tabii ki öyle, tüm bildiği içmek ve sikmek. 

Burada  Xanthias’ın  sözleri  Antik  Yunanca’da  kafiyeli  bir  biçimde  “pinein  ve  binein”  (içki  içmek  ve 

cinsel  ilişki) kelimeleriyle  ifade edilir. Kratinos’un mitleri alaya aldığı Dionysalexandros  (M.Ö. 437?) 

oyununda  Dionysos,  tanrıçaların  meşhur  gğzellik  yarışmasında  değerlendirme  yapmak  için 

Aleksandros’un  (Paris)  yerini  alır.  Oyunda  Dionysos,  Helen’i  ve  binlerce  gemi  dolusu  kızgın  Antik 

Yunanlıyı  kazanır.  Komedinin  sonunda  gerçek  Paris,  Helen’i  alır  ve  Dionysos’u  acımasız  Antik 

Yunanlılara  bırakır.  Aristophanes’in  Babilliler  (M.Ö.  426)  oyununda  Dionysos  doğulu  müritleriyle 

Atina’ya gelir ve hayatında ilk defa bir demagog ile karşılaşır. Demagog Dionysos’tan para koparır ve 

onu  yasal  yollara  başvurmakta  tehdit  eder.  Eupolis’in  Subaylar  (M.Ö.  415)  oyununda  Dionysos 

donanmaya katılır ve Atinalı amiral Phormion’dan  savaş  sanatı dersleri alır. Oyunun bölümlerinden 

yorgun ve beceriksiz Dionysos’u ordu yaşamının zorluklarına uyum sağlamaya çalışırken gösterir. Ve 

tabii ki Kurbağalar’da (M.Ö. 405) Dionysos ailesini Euripides’e getirmek için Herakles kılığına girer.  

Kılık değiştirme ve yanlış tanıma Dionysos’un dramatik kişiliğinin neredeyse tamamıdır. Aeschylus’un 

Edonians  Lykourgos,  hem  erkek  hem  de  kadın  olarak  görünen  Dionysos  karşısında  aklı  karışır. 

Dionysos’un  aştığı  engellerden biri  cinsiyettir. Bakhalar’da  kılık değiştirmiş Dionysos olan  “rahibin” 

narin saçları ve pürüzsüz beyaz teni Pentheus’un hem ilgisini çeker hem de aklını karıştırır. Eupolis’in 

Subaylar’ında biri onu kadın sanar ve hemen oracıkta satmakla tehdit eder. Dionysalexandros’da hem 

Troya’lı bir prens hem de köylü bir çoban Paris olarak görünür ve bildirildiğine göre satirler korosu 

ona  güler  ve  dalga  geçer.  Kurbağalar’da  Herakles,  Dionysos’u  genellikle  giydiği  aslan  derisiyle 

kaplanmış, safran rengi giysisi, yumuşak ayakkabıları ve taşıdığı değneğiyle görünce gülmekten katılır. 

Komedyanın daha sonraki bölümlerinde kölesi ona “Herakles” deyince “beni bu sisimle çağırma verya 

bu  ismi ağzına alma” diye cevap verir ve daha sonra kölesi “Dionysos” deyince “bu daha kötü” diye 

cevaplar. Kılık değiştiren ve daha  sonra da kılık değiştirmeyi  içselleştiren Dionysos onun dramadaki 

rolünün bir parçasıdır.  

O  halde  dramanın  dini  bir  boyutu  vardır. Dramanın  kökeni  geleneksel  olarak Dionysos  ayinleriyle 

ilişkilendirilir Oyunlar Dionysos’un onuruna düzenlenen  festivallerin bir parçası olarak normal  kent 

yaşamı durduğu ve karnaval yaşantısının başladığı zamanlarda  temsil edilir. Yüzyıllar sonra Plutarch 
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Sokrates’e komedyanın kendisini hiçte güzel olmayan bir karikatür biçiminde göstermesinden endişe 

duyup duymadığı sorusuna dair bir anekdot aktarır. (): 

Aristophanes  Bulutlar’ı  sahnelediğinde  ve  her  türlü  istismarı  onun  üstüne 

yığdığında, oradakilerden biri “Senin her  şeyinle alay edildiği  için kızgın mısın, 

Sokrates?” diye sorar. “Hiç değilim” diye cevap verir Sokrates ve ekler “çünkü 

tiyatroda çok büyük bir şölendeymiş gibi eğleniyorum”.25 

Oyunların çeşitli yerlerinde tanrılar ve M.Ö. beşinci yüzyıl Atina ritüelleri metnin dokularının arasında 

ve  ardında  görülebilir.  Tragedyaların  gösterdiği  en  büyük  sorunlardan  biri  insanlar  ve  tanrılar 

arasındaki  ilişkilerdir. Ancak Antik Yunan draması, tıpkı genelde Antik Yunan mitleri gibi,  insan kadın 

ve erkek arasındadır. Tanrılar sahnede görünür, eyleme müdahale eder ve eylemi etkiler, çoğunlukla 

şiddet  içerecek biçimde  insanlarla etkileşime girer, ancak oyun yazarlarının ve özellikle Euripides’in 

ilgisi insanların tepkisine odaklanmıştır. İnsanların inandığı ve tanrılardan beklediği, tanrıların insanın 

beklentilerini nasıl karşıladığı sorulur hep. Tanrılar ölümsüzdür, tanrıların gücü vardır, tanrılar vardır 

ve  bir  biçimde  dünyanın  düzeninden  sorumludur.  Antik  Yunan  tragedyası  seyircisiene  bu 

durumlardan  kaynaklanan  olayları  gösterirken,  iç  rahatlatıcı  cevaplar  bulmaya  çalışmaz,  sadece 

rahatsız edici sorular sorar. Belki de her şeyin ötesinde belirsiz ve sinirli bir tanrının festivali yaşamın 

anlamını aramak için hiçte kötü bir yer değildir.  

Performans 
En eski dramatik yarışma, büyük bir prestij kaynağı ve hakkında en  fazla bilgi sahibi olduğumuz  için 

özellikle Dionysia’daki performanslara odaklanacağız. Dionysia beş günlük hem dini  (görünüşe göre 

Dionysos onuruna yapılan geçit alayları ve eğlenceler) hem de tüm şehir bu etkinliğe katıldığı için din 

dışı bir tatildi. Daha önce de sözü edildiği gibi, meclis toplanmaz, en azından  ilk gün her gün yapılan 

ticaret  işleri  yapılmazdı. Aslında eğer  tahmin edildiği  tiyatro 15,000  kişilik  ise  ticaret  işlerinin  çoğu 

agora  yerine  tiyatroda  yapıldığı  sonucuna  varılabilir.  Böylece  seyirciler Dionysos  (şarap  ve  kendini 

salıverme duygusuyla onurlandırılan tanrı) adına bir bütün olarak ayine katıldıkları duygusuna girerdi. 

Atina’nın  erkekleri  (ayrıca  Atina’da  oturan  yabancılar,  yabancı  ziyaretçiler,  genç  erkekler  olasılıkla 

köleler  ve  kadınlar  da  vardı),  hepsi  etkilin  duygusuna  kapılmış  eğlence  ve  duygusal  coşku  peşinde 

koşuyordu.  Antik  Yunan  dramasının  günümüzde  incelenmesinin  en  önemli  sorunlarından  biri 

dramanın  hangi  boyutta  bir  dinsel  sunum,  politik  kimlik  arayışı  veya  popüler  eğlenceye  katılım 

olduğunun değerlendirilmesidir.  

Platon bir yerde 30,000 seyircinin önünde temsil edilen dramadan söz eder, ancak antik tiyatroların 

en büyüğü (Megalopolis, Syracuse ve Ephesos) 20,000 seyirciden daha fazla seyirci kapasitesine sahip 

değildir.  Tiyatronun  genel  girişi  doğudan  Tripotlar  Caddesindendi.  Bu  cadde Akropolis’in  Kuzey  ve 

doğu etekleri civarından agoradan dolanır, Perikles Odeion’unu geçer ve tiyatroya ulaşır. Akhalılar’da 

başkarakter  (Dikaiopolis)  insanların  topluluklar  halinde  yukarıdan  aşağıya  bu  yeri  (Akropolis’in 

batısında bir  tepe, Pnyx) doldurduklarını hayal eder, ancak Odeion’un kuzey  tarafından ayrı bir yol 

olmasaydı, seyirciler tiyatroya aşağıdan yukarı girecekti. Böylece seyirciler tiyatroya oyuncularla aynı 

eisodos’u kullanarak girecekti.  

Hellenistik  ve  Roma  döneminin  daha  sonraki  tiyatroları  hoş  görünümlü,  düzgün  oturma  yerleri 

(kerkides)  oluşturacak  biçimde  dikey  koridorlarla  ve  en  azından  bir  yatay  yürüme  yolu  (diazoma) 

                                                            
25 On the Education of Children 10c–d 
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bölündü. Bunlar antik tiyatronun ayırıcı özellikleridir. Ancak M.Ö. beşinci yüzyılda seyirciler tepedeki 

sıralara oturdu ve düzenleme oldukça sıradandı. Aristophanes’in Kurbağalar oyunundan bir pasajda 

Dionysos  rahibinin  seçkin bir yerde oturduklarını ve Dionysos karakterinin onları görüp korumasını 

isteyebileceğini öğreniyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi tiyatroda ön sıra ayrıntılı biçimde işlenmiş 

taş koltuklardan oluşur ve “… rahibinin [koltuğu]” ibaresini taşır.  

Seyirci büyük oranda erkelerden oluşur. Komedyalar genellkle andres (erkekler)  ifadesini kullanır ve 

bazı durumlarda erkek seyirciler alt sınıflara ayrılır:  

Şimdi  sizler  bizi  cömertçe  alkışlayan  sorunlu  yaşlılar,  gençler,  oğlanlar, 

erkeklerle üstünlüğümüzü gördünüz.26  

.  .  . Oğlanlara, genç erkeklere,  yetişkin erkeklere,  yaşlı erkeklere  ve  çok  yaşlı 

erkeklere olay örgüsünü açıklarken.27  

Başka bir yerde Eupolis’in bir karakteri “sadece erkek çocuklarının güldüğü  soğuk  şaka”dan  şikayet 

eder  ve  Bulutlar’da  Aristophanes  rakiplerini  karakterleri  sallanan  kırmızı  falluslarla  sahneleye 

getirmekle suçlar “buna ancak erkek çocukları güler”. Bu nedenle erkek çocuklarının tiyatroya geldiği 

kesinlikle söylenebilir.  

Aristophanes’in  Akhalılar’ı  tiyatroda  yabancıların  bulunduğunu  kanıtlar.  Başkaraktere  göre,  Kleon 

(önde  gelen  politik  demagog)  bir  önceki  yıl  yapılan  Dionysia’daki  bir  oyunda  Aristophanes’in 

yabancıların önünde (xenoi) Atina kenti hakkında kötü şeyler söylediğini” iddia etmiştir. Ancak şimdi 

Akhalılar’da şöyle denilmektedir: 

Yarışma Lenaia’dadır ve yabancılar (xenoi) yoktur. O halde biz burada Atina’da 

yaşayan yabancıları bizden kabul ettiğimiz için açıkça konuşabiliriz.  

Ayrıca Atina’da yerleşik yabancıların Lenaia’da koroda oynamak için choregoi olabildiğini de biliyoruz. 

Ancak bu kişiler tabii ki tamamen yabancılar değil Atina’da yaşayan ve Atina toplumunun üyesi olan, 

kentin  yaşamı  ve  zenginliği  için  çalışan  kişilerdi.  Dionysia’da  başlangıç  etkinliklerinden  biri  de 

armağanların (phoros) sunulması olduğu  için, festivalde  imparatorluğun diğer şehirlerinden katılımcı 

olarak gelen dikkate değer sayıda ziyaretçinin de olduğu söylenebilir. Mart ayının sonu itibariyle deniz 

yoluyla seyahat mümkün olur ve insanlar Atina’ya gelebilirdi.  

Ancak kadınlar ne yapardı? M.Ö. beşinci yüzyılda kadınlar tiyatroya gidebildi veya gitti mi? Bu konu 

hep tartışılır, ancak kabul edilebilen bir sonuca ulaşılamaz. Antik Atina’nın erkek egemen bir toplum 

olduğu doğrudur. Sadece ekklesia’da sadece erkekler oy verir ve devletin politik görevlerini sadece 

erkekler  yapar.  Kanıtların  çoğu  (bununla  birlikte  üst  sınıfa  ait  kaynaklardan  alınan)  kadınların 

günümüzde  bazı Ortadoğu  ülkelerinde  olduğu  gibi  gözden  uzak  bir  yaşam  sürdükleri  yönündedir. 

Ancak kadınların devlet içinde hem agora’da ticaret erbabı hem de “din” olarak adlandırabileceğimiz 

alanlarda kamusal görevleri vardı. Kadınlar rahip olurdu ve festivallere katılırdı. Thesmophoria sadece 

kadınların  katıldığı  bir  festivaldi,  Adonia  çoğunlukla  kadınların  kutlamasıydı  ve  Lysistrate’da 

başkarakter şöyle şikâyet eder: 

                                                            
26 Menander, Yaşlı Cadı 794 
27 Aristophanes, Barış 50–3 
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Eğer kadınları Dionysos, Pan veya başka bir aşk ve  tutku  tanrısının  tapınağına 

davet etmemiş olsalardı hiç kimse sokaklarda yürümeyecek, tef çalmayacaktı.  

Eğer dramatik yarışmalar Dionysos’da olduğu gibi dini festivallerin bir parçasıysa, bir yere kadar dini 

bir  ayinden  neden  dışlandı  veya  dışlandığı  düşünüldü?  Madalyonun  öteki  yüzünde  dramatik 

festivallerin dini festivallere göre çok daha fazla din dışı ve “politik” etkinlikler olduğu vardır. Bu tür 

etkinlerin kadınlara göre olmadığı düşünülebilir.  

Plato,  M.Ö.  beşinci  yüzyılın  parlaklığından  sonra  dördündü  yüzyılda  açıkça  tragedyanın  “erkek 

çocuklarına, kadınlara ve erkelere, kölelere ve özgür vatandaşlara ayırım gözetmezsizin hitap eden bir 

tür  retorik  olduğunu”28  açıkça  yazar.  Ayrıca  Platon  kendi  ideal  devletinde  “insanların  tragedya 

yazarlarına  içinde bulundukları durumları pazara çıkartmalarına ve kadınların, çocukların, daha geniş 

anlamıyla  halkın  karşısında  göstermelerine  izin  vermeyeceklerini”29  düşler.  Bir  başka  yerde  Platon 

ergenler komediyi tercih ederken, yetişkin erkek ve kadınların tragedyayı tercih ettiğini  iddia eder.30 

Bu  pasajlar  Platon’un  zamanında  kadınların  seyircilerin  doğal  bir  parçası  olduğunu  gösterir.  Diğer 

taraftan,  yukarıda  sözü  edilen  komik  pasajlar  sadece  erkeklere  yönelir.  Eğer M.Ö. beşinci  yüzyılda 

kadınlar  seyirciyse  bile  ya  sayıları  çok  azdı  ya  da Henderson’un  ifadesinde  olduğu  gibi  “seyircinin 

kavramsal olarak erkek olduğu” farz edilmişti.  

Komedi  kökenli  diğer  kanıtlar  karşıt  yorumları  şaibeli  hale  getirir.  Thesmophoria’da  Kadınlar 

oyununda bir kadın Euripides’in tragedyalarında kadınları karşı tutumundan şikâyet eder: 

Biz kadınlara nerede kara çalmadı, seyircinin ve tragedya korosunun olduğu her 

tiyatroda... kocalarımız sıralarından kalkıp eve gelir gelmez, bize imalı bir bakış 

fırlatıp gizli aşığımızı aramaya başladı.  

İlk önce bundan kadınların normal olarak tiyatroya gitmedikleri sonucuna ulaşılabilir. Diğer  taraftan 

kadınlar Euripides’in kadınlara nasıl davrandığı konusunda son derece iyi bilgilere sahiptir. Tabii ki bir 

oyunu Atina’nın  gerçek  yaşamına  açılan  bir  pencere  gibi  değerlendirilmesi  olanaklı  değildir,  ancak 

komik olanın yaratılması  için bir yapaylık olarak düşünülmelidir. Aristophanes’in Barış’ından (962–7) 

bir başka pasaj seyircilerin arasında kadınların varlığı hakkında hem kanıt hem de karşı kanıt olabilir.  

Trygaios: Seyircilere biraz arpa tanesi (krithai) fırlat.  
Slave: tamam. 
Trygaios: Hala bitirmedin mi?  
Slave: Hermes adına, bitirdim. Ve arpa tanesi (krithe) almayan hiçbir seyirci 
kalmadı.  
Trygaios: Kadınların yok ama.  
Slave: Ama erkekler onlara bu gece biraz verir.  

Bu  pasaj  çoğunlukla  kadınların  kölenin  fırlattığı  arpa  tanelerinin  ulaşmadığı  theatron’un  arka 

sıralarında oturduğu biçiminde yorumlanır Ancak krithe (arpa tanesi) kelimesi argoda erkeklik organı 

anlamına da gelir ve pasaj şöyle de yorumlanabilir: 

Trygaios: Seyircilere biraz arpa tanesi (krithai) fırlat. 

                                                            
28 Gorgias 502d. 
29 Yasalar 658d. 
30 Yasalar 658d.  
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Slave: tamam. 
Trygaios: Hala bitirmedin mi?  
Slave: Hermes adına, bitirdim. Ve arpa tanesi (krithe) almayan hiçbir seyirci 
kalmadı.  
Trygaios: Kadınların yok ama.  
Slave: Ama erkekler onlara bu gece bir tane verir. (dirsek, dirsek; göz kırpma) 

O halde  tüm yapılan krithe kelimesinin  ikili anlamı  için bir düzendir ve kadınların  tiyatrodaki varlığı 

için kesin bir kanıt değildir.  

Oyun  sırasında  seyircilere  ikramlar  yapıldığına dair bazı  kanıtlar  vardır.  Yukarıdaki pasaj  bunun bir 

kanıtıdır.  Ayrıca  Eşek  Arıları’nın  prolog  bölümünde  Aristophanes  oyununda  seyirciye  fındık,  fıstık 

fırlatan  iki  kölenin  olmadığını  duyurur.  Böylece  güçlü  yazar  oyununun  choregos’un  bahşişine  değil 

dramatik beceriye dayandığının altını  çizer. Zenginlik’te bir  çift karakter  seyirciye önce  fındık,  fıstık 

atacağınına söz vererek ve daha sonra “komedya yazarı için bunun uygun olmayacağı” nedeniyle vaz 

geçerek seyirciyle oyun oynar. 

Davacılardan  öğrenildiği  kadarıyla  Atina mahkemesi  gürültülü  ve  tartışmalı  bir  grup  ortamıydı  ve 

Atina tiyatrosunun da aynı biçimde olduğunu düşünebiliriz. Seyircinin popüler olmayan oyuncuları ve 

başarısız oyunları ıslıkladığı ve yuhaladığı yönünde M.Ö. dördüncü yüzyıla ait kanıtlar vardır, belki de 

memnuniyetsizliği belirtmek  için yiyecek atılıyordu ve memnun olunduğunda çılgınca alkışlanıyordu. 

Bir  anekdot  Euripides’in  günümüze  ulaşmayan  Aiolos  oyunu  için  çelişkili  ifadeler  kullanır.  Biri,  bu 

oyunun  seyirciyi  öfkelendirdiğini  söylerken  diğeri  oyundaki  Danae’nin  öfkeli  seyirci  tarafından 

durdurulduğunu ve ancak oyun yazarının saldırgana oyunda neler olacağını izlemelerini istemesinden 

sonra oyunun sürmesine izin verildiğini belirtir. Bununla birlikte bunlar Euripides’in Atina sahnelerinin 

asi  çocuğu  olduğu  kalıplaşmış  düşüncesinin  ardından  üretilmiş  kurgusal  anekdotlar  olabilir.  Ancak 

tiyatro oyuncuların birbirlerine yakın oturduğu, oyunun üretmesi gereken duygusal uyarıları aldıkları 

ve  aktardıkları,  tragedyadan  üzüntü  ve  acı,  komedyadan  coşku  ve  gülme  aldıkları  toplumsal  bir 

deneyimdi. Aristoteles’e göre tragedyanın sonu acı ve korkunun katharsis’ini üretir ve klasik Atina’da 

tiyatronun  bağımsız  bir  entelektüel  etkinlik  olmadığı,  ancak  duygusal  deneyimin  paylaşımı  olduğu 

akıldan çıkarılmamalıdır. Tiyatroda rhabdouchoi (“tiyatro polisi” veya “sopalılar”) adı verilen güvenlik 

güçlerinin bulunduğu ve bunların görevlerinin tiyatrodaki düzeni korumak olduğu bilinmektedir.  

M.Ö.  dördüncü  yüzyılın  ortalarına  gelindiğinde Atinalılar  fakir Atinalarının  da  tiyatroya  gidebilmesi 

için  iki  obol  giriş  ücretini  ödeyen  “teorik  fon”31  oluşturmuşlardı.  Fonun  ne  zaman  oluşturulduğu 

tartışmalıdır.  Demosthene M.Ö.  340’lı  yıllarda  direk  olarak  fonu  işaret  ettiği  zamanlarda mevcut 

olduğu  açıktır,  ancak  bazı  kaynaklar  fonun  kuruluşunu  M.Ö.  beşinci  yüzyılın  üçüncü  çevreğinde 

Perikles’e bağlarken, bir başkası M.Ö. 390’larda bir politikacı Agyrrhios’u kurucu kabul eder.  

İki  obol  tiyatro  ücreti  epey  yüksek  rakamdı.  Bazı  eleştirmenler  giriş  ücretinin  yüksekliğinin  beşinci 

yüzyılda  seyircinin  oluşumunu  etkilemiş  olabileceğini  iddia  eder,  böylece  sadece  yeterince  varlıklı 

olanlar tiyatroya gidebilmiştir. Bu da Eski Komedi’nin sağcı tutumunu açıklar. Eski Komedi halkın tüm 

kesimlerine değil sadece elitler için sahneleniyordu. Boule (400 Atina’lıdan oluşan konsül, Barış’ta ve 

Kuşlar’da Boule üyeleri  için ayrılmış yerlerden söz edilir), archon’lar, on general ve yasa koruyucusu 

                                                            
31 Oluşturulan fonun adonın “teorik” olmasının nedeni “theatre” kelimesinin görme eylemi anlamına gelen thea 
kökünden gelmesinidir. Teorik fon ise görme eylemiyle ilgili fon demektir. Theori (theory) ve tiyatro (theatre) 
kelimeleri thea kökünden gelir. Diğer bir değişle Antik Yunan’da teori, uygulamanın görüşmüş biçimidir.  
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nomophylake’ler,  özellikle  onurlandırılanlar  ve  epheboi  için  (askerliklerini  yapan  genç  erkekler) 

ayrılmış birkaç oturma yeri (proedria) vardı.  

Oyuncular  
Koro  oyuncuları  genellikle  Atinalı  erkeklerdi.  Lenaia’da  sadece  yerleşik  göçmenler  festivale 

takılabiliyordu.  Koroda  görev  alanlar  provalar  sırasında  askerlik  görevinden muaf  tutuluyordu. Ne 

kadar geniş bir oyuncu havuzu vardı bilmek için kabaca bir hesaplama yapılabilir. Dionysia’da on tane 

erkekler dithyramb korosunun her biri  için elli kişi, üç  tragedya korosu  için on  iki veya on beş, beş 

komedya korosunun her biri için yirmi veya yirmi beş oyuncu gerekliydi. Bunlara bir de on genç erkek 

dithyramb  korosunun her biri  için elli oyuncuyu eklersek  toplamda 1,100 oyuncuya ulaşırız. Ancak 

dithyramb  korosundaki  oyuncuların  aynı  zamanda  dramatik  korolarda  da  görev  alabileceğini 

düşünmek gerekir. Eğer oyuncular havuzu küçük ise, o zaman oyuncular ve seyirciler arasındaki ilişki 

“biz” ve “siz” biçiminde olabilir. “Biz” çoğu “ortalama” Atinalının yapamadığı bir  şeydir. Ancak eğer 

oyunculuk oldukça yaygın ise yani hemen her Çingene’nin bir müzik enstrümanı çalabilmesi gibiyse, o 

zaman  seyirciler  deneyimi  ve  tekniği  tanırlar  ve  belki  de  performansın  detaylarıyla  daha  fazla 

ilgilenirler.  

Tragedya korosu orijinal olarak on  iki oyuncudan oluşur. Bu durum Aeschylus’un Agamemnon adlı 

oyununda bir pasajda açıkça belirtilmiştir. Bu pasajda koro on iki ayrı bireye ayrılır. Sophocles koroyu 

on  beş  kişiye  çıkartmıştır.  Koro  üyeleri  üç  farklı  tragedyada  rol  alabilir  ve  ayrıca  satir  oyunlarında 

satirleri oynayabilir. O halde tragedya korosunda oyunculuk önemli bir görevdir ve tahminen prestijli 

bir iştir. On beş kişilik bir koro beş kişilik üç grup oluşmasına olanak verir ve girişlerinde seyirciye en 

yakın olan beşli grubun en önemlisi olduğu yönünde kanıtlar vardır ve bu grubun lideri aynı zamanda 

koro  başıdır.  Koronun  stasima’yı  (ayakta  şarkı)  nasıl  söylediği  tartışılan  bir  konudur.  Bir  olasılık 

dairesel orchestra’nın olmadığı tiyatrolar  için de uygun olan üç sıra halinde yüzleri theatron’a dönük 

oynadıklarıdır  Bir  diğer  olasılık  ise  çember  halinde  orchestra’da  dans  ettikleridir.  Bu  olasılık  koro 

şarkısının bölümlerinin  sınıflandırılmasında  kullanılan  “strophe”  ve  “antistrophe”  (“dön”  ve  “geriye 

dön”) terimleriy de desteklenir. Bir diğer olasılık da beş sıralı bir üçgen oluşturulduğu yönündedir. Bu 

biçimiyle koro skene’den seyirciye doğru sırasıyla 5‐4‐3‐2‐1 oyuncudan oluşan beş sıra oluşturur ve 

korobaşı  en  öndeki  sırada  tek  başınadır.  Bekli  de  performansın  orijinal  dairesel  yapısı  koro 

oyuncularının sayısı on beşe ulaşınca farklı biçimlemelerle büyültülmüş veya küçültülmüş olabilir.  

Komedya’da yirmi dört koro oyuncusundan oluşan daha büyük korolar kullanıldı ve  iki misli yer ve 

insan  gücüyle  çalışılması  gerekti.  Komedya  korosunun  iki  parados’dan32  girmiş  olabilir.  Bu  aslında 

Kuşlar  için anlamlı bir durumdur. Çünkü bu oyunda bütünüyle Hellenik  koro  ve  kanatlarıyla Kuşlar 

oldukça fazla yer tutar. Ancak üç yerde (Bulutlar, Kuşlar, Aristophanes adı bilinmeyen oyun parçaları) 

komedya  eisodoi’den  söz  eder  ve  bunu  yaparken  kelimenin  tekili  olan  eidodos’u  kullanır.  Bu  üç 

pasajda da koronun girişinden söz edilmektedir. Ya koro sadece bir eidodos’tan girmiş ya da her ikisi 

de kullanılmasına  rağmen  seyircinin dikkati  sadece bir yöne  çekilmişti. En azından  iki komedide ve 

olasılıkla  pek  daha  pek  çoğunda  birbirine  karşıt  yarım  korolar  kullanılmıştır:  Lysistrate’da  yaşlı 

erkekler  ve  yaşlı  kadınlar,  Eupolis’in  Marikas  oyununda  zengin  ve  fakir  erkekler  koroları.  Daha 

sonraları koronun bölündüğünü oyun sürerken tekrar birlikte geldiklerini biliyoruz.  

Oyuncular, belki kurayla, belki choregos veya yazarın seçimiyle bir biçimde oyunlara atanıyordu. Oyun 

yazarının oyuncuların üstünde ne kadar etkisi olduğunu bilmek konunun aydınlatılması için önemlidir. 

                                                            
32 Parados veya çoğulu paradoi, eisodos veya çoğulu eisodoi Antik Yunanca “giriş” anlamına gelir bir kelimedir.  
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Antik kaynaklar aslında oyun yazarının kendi oyununda başrolü oynadığını bildirir ve sesi zayıf olan 

Sophocles  oyunculuk  rolünü  kaldıran  ilk  oyun  yazarıdır.  Birden  fazla  tarihçi  Aristophanes’in 

Akhalılar’da baş rolü oynadığını bildirmiştir. Bu oyunda komedi yazarı ve onun patronu en azından iki 

defa bir araya gelir ve Eşek Arıları’nda Bdelykleon 650‐651 satırlarda sanki yazara konuşmaktadır.  

Klasik  tragedyada  sadece  üç  konuşan  oyuncu  vardır. Hızlı  kostüm değişimi  ve bir  yerden  çıktıntan 

sonra başka bir yerden girmek  için hızlı hareket edilerek Aeschylus’un bazı  ilk oyunları  iki oyuncuyla 

sahnelenebilir  ve  aynısı  bazı  komedyalar  için  de  geçerlidir,  ancak  bazı  sahneler  kesinlikle  üçüncü 

oyuncu gerektirir. Aristophanes’in oyunlarının bazı yerlerinde kesinlikle dördüncü konuşan oyuncuya 

gerek varmış gibi görünür, ancak bu sahnelerin birinde (Kurbağalar’da karar sahnesi) metin yeniden 

yazımlar sırasında bozulmuştur. Menander’in metninde hiçbir yerde üç oyuncudan  fazlasına  ihtiyaç 

yoktur.  

Oyuncuların  giysileri  ve  kostümleri  üç  dramatik  tür  arasında  oldukça  değişkenlik  gösteriyordu. 

Komedya ve satir oyunlarının aksine, tragedya oyunları hakkında elimizde çok  fazla görsel malzeme 

yoktur, ancak Promos Vazosunda ve Choregoi Vazosunda görünen tragedya oyuncularının kostümleri 

çok gösterişli ve ortalamanın ötesindedir. Masklar canlı gibi, kostümler zengin ve dökümlüydü. Etki 

türün “ciddi” doğasını vurgulayacak boyuttaydı. Tragedyadan etkilenmiş olduğu belli olan çoğu vazo 

masklı  veya  kostümlü  oyuncuları  göstermez.  Bu  vazolarda  trajik  bir  Antik  Yunan  sanatının 

gelenekselliğinde  verilir.  Satir  oyunlarında,  satirler  sadece  çirkin  bir  satir  yüzü,  hafifçe  ereksiyon 

halinde  cinsel  organı  olan  kısa  bir  giysi  giyerken,  tragedya  oyuncuları  çok  daha  ciddi  kostümler 

giymeyi  sürdürdü.  Komedya  gülünç  olanın  (geloion)  yaratılması  demekti  ve  komedya  oyuncuları 

grotesk masklar, vatkalı kostümler ve sallanan falluslar kullandı.  

 

Resim 6 Tragedya oyuncuları rolleri için maenad olarak kostümlerini giyiyorlar (M.Ö. 430). 
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Ödüller  önce  tragedya  için  daha  ve  daha  sonra  komedya  için  birinci  oyuncuya  verilirdi. Dördüncü 

yüzyıla  gelindiğinde  birinci  oyuncular  uluslararası  tanınan  kişiler  olmuştu,  günümüzde  anladığımız 

biçimde  “yıldız”  olmuşlardı.  M.Ö.  340  Dionysiasında  olasılıkla  dürüst  bir  yarışma  olması  için 

başoyuncular  tragedya  yazarları  tarafından  paylaşılmaya  başlandı. M.Ö.  beşinci  yüzyılda  oyuncular 

sadece bir oyun yazarı için oynayabiliyordu ve başoyuncunun görünürlüğü arttırması için olabildiğince 

çok  bölümde  oynaması  isteniyordu.  Bu  durum  bazı  istisnalar  hariç  oyun  boyunca  bir  rol  hep  aynı 

oyuncunudur. En bilinen  istisna Oedipus Kolonosta oyununda üç oyuncunun da oyunu üç oyuncuyla 

götürmek  için Theseus’u oynamak  zorunda olmasıdır. Adak  Sunanlar’da aynı oyuncu Elektra, Dadı, 

efemine  Aigisthos  ve  Klytaimestra’yı  oynar  ve  bu  da M.Ö.  458’de  Aeschylus’un  kadın  rollerinde 

mükemmelliğe ulaşmış bir oyuncusunun olduğunu gösterir. Bazen bir oyuncu aynı oyunda iki önemli 

rolü  bir  den  üstlenir.  Buna  en  çarpıcı  örnek  Trakyalı  Kadınlar’da  başoyuncunun  ilk  önce  aylayan 

Deianeira’yı ve daha sonra vahşi koca Herakles’i oynamasınıdır. Aynı biçimde Ajax’da başoyuncu önce 

Ajax’ı  daha  sonra  kardeşini  oynar.  Aeschylus’un  Oresteia  üçlemesinde  bir  oyuncunun  oyunlar 

arasında rol dağılımı çok önemlidir: Pylades’i oynayan oyuncu, Adak Sunanlar’da Apollo’nun sesi olur 

ve bir sonraki oyunda Apollo’yu oynarken, erkeksi Klytaimestra’yı oynayan oyuncu daha sonra Athene 

olacaktır.  

Hem  tragedyada  hem  komedyada  diğer  oyuncular  sessiz  yüz  (kopha  prosopa)  olarak  yer  alabilir. 

Bunlar muhafızlar,  uşaklar, mutfak  aletleri  (Eşek Arıları’nda)  ve  çocuklar  gibi  tüm  küçük  roller  için 

geçerlidir.  İkincil koro örnekleri de vardır: yirmi Furies’e karşılık yirmi kişiden oluşan Eumedindes’in 

sonunda  Atinalılar,  Hippolytos’da  kendi  şarkıları  olan  ve  birincil  koroyla  birlikte  söyleyen  avcılar, 

Euripides’in  Yalvaran  Kadınlar’ında  ve  ayrıca  Eşek Arılarında  genç  erkekler  korosu. Bazen  fazladan 

bireysel  karakter  konuşabilir,  ancak  olasılıkla  bunların  kısa  replikleri  maske  takmış  olan  ve 

konuştukları duyulmayan üç  asıl oyuncu  tarafından  söylenirdi. Buna örnek olarak Kuşlar’da barbar 

tanrı,  Akhalılar’da  Pers  elçisi,  Alkestis’te  Admetos’un  oğlu  verilebilir.  Aristophanes’in  Barış’ında 

skene’den  tanrıçanın  büyük  bir  heykeli  dışarıya  taşınır.  Komedya  Hermes  cansız  figür  adına 

konuşurken kendi kendine hoş bir gönderme yapar: 

 

Resim 7 Satir oyununda oyuncular. 
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Trygaios: Ancak söyleyin bana hanımım neden suskunsunuz? 
Hermes: Seyircilerle konuşmayacak, çünkü çektiği acılar onlara çok kızgın. 
Trygaios: İzin verin biraz sizinle konuşsun o zaman. 
Hermes: Canım, söyle bana onlar hakkında ne düşünüyorsun. Hadi, tüm 
kadınların nefret ettiği sen çoğunu koruyorsun. İstediğin bu mu? Pekâlâ. 

Kratinos’un kayıp olan Dionysalexandros oyununda (Dionysos‐Alexandros, Hermes ve üç tanrıça) beşe 

kadar konuşan karakter vardır. Burada  tanrıçalar  jüriden kabul edilmek  için görünürken birbirinden 

ayrı üç sahne olabilir, ancak Paris’in değerlendirmesiyle ilgili diğer tüm dokundurmalar üç tanrıçanın 

birlikte  olduğunu  gösterir.  Açıkça  bu  sahneyi  gerçekleştirmenin  yolu  Hermes’i  sırasıyla  üç  tanrıça 

adına konuşturmaktır.  

Koroya çoğunlukla doğru olmayarak flütçü olarak tanımlanan aulete eşlik eder. Aslında aulos kamışlı 

bir  enstrümandır  ve  bir  ağızlıktan  değil  içine  üflenerek  çalınır.  Aulete’nin  görsel  temsili  onu  farklı 

uzunluklarda  çift  kamışlı bir enstrüman  çalarken  gösterir. Bir  flütten  çok,  ağızlık  ve  yanaklıklı,  ikim 

yanından başa bağlanmış  ikili obua veya blok  flüt düşünmek daha anlamlıdır. Aulete oldukça  süslü 

gösterişli giysiler giyerdi. Pronomos Vazo’sunda en önemli yeri tutan Pronomos figürüne bakın, oyun 

yazarı dahi daha az önemli bir yerde oturuyor Aulete tragedyanın, komedinin ve satir oyununun koro 

bölümüne  eşlik  eder  ve  dithyrab  koroları  için  müzik  yaparken  olanları  gösteri  alanına  yöneltir. 

Kuşlar’da aulos çalıcısının da en azından oyunun ikinci yarısından sonra kuş giysisi giydiği açıktır: 

Sen, kes çalmayı. Herakles adına nedir bu? Ömrümde çok ilginç şeyler gördüm, 

ancak bir karganın düdük çaldığını ilk defa gördüm.  

 

Resim 8 Aristophanes’in bilinmeyen bir Eski Komedisinden bir sahne gösteren Choregoi vazosu. M.Ö. dördüncü yüzyıl. 

Aulos’un Antik Atina’da anlaşılması güç bir rolü vardı. Aulos çalıcısı tüm şehirde sıklıkla şölenlerde ve 

kutlamalarda  bulunurdu.  Bir  bakıma  resmi  olarak  kabul  görmemişti,  çünkü  aulos’un  Athene 

tarafından çalınırken yüzünü biçimsizleştirdiği için istenmediği hakkında bir popüler bir mit vardı.  Öte 

yandan, muhteşem  giysili  aulos  çalıcısı  farklı  performanslarda  vazolarda  resmedildi.  Böylece  aulos 

Antik Yunan’da resmi performans duygusunun özüydü ve aslında onun sembolüydü. Aulos çalıcısının 
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giydiği giysi normalde  itibarsız olan bu karakterin halka açık bir etkinlikte en üst seviye aldılandığını 

gösterir. Aulos çalgısının modern eşiti 1950’li yıllardan beri popüler evrensel kültürün simgesi, ancak 

klasik müzik konserlerinde de görülen gitar olabilir.  

Seyircinin  kendisinin  dramada  oyuncu  olduğu  durumlarda  vardır.  Bu  durum  illüzyon  kırmaya 

özeliğiyle  bilinen  komedya  için  hiçte  sıra  dışı  değildir  Aristophanes’in  Kurbağalar’ında  Dionysos, 

Herakles’in  cehennemde  karşılaşabileceğini  söylediği  “katillerin  ve  yalancıların”  nerede  oldukları 

merak eder, ancak Xanthias, Dionysos’un yüzünü theatron’a çevirir: 

Xanthias: Onları göremediğine emin misin? 
Dionysos: Poseidon adına, evet görüyorum, onları şimdi görüyorum. 

Bulutlar’da agon  sonucunda yargıçları,  tragedya yazarlarının ve popüler politikacıları “pislik” olarak 

gösteren Aşağı Görüş tartışma kazanır: 

Aşağı Görüş: Seyirciye bak ve kimin çoğunlukta olduğunu gör.  
Üst Görüş: Bakıyorum.  
Aşağı Görüş: ve ne görüyorsun? 
Üst Görüş: Tanrım, pislikler her yerde. 

Seyircilerin dramada çok daha geniş boyutta görev aldıkları yerler de vardır. Akhalılar’da  Dikaiopolis 

kasası  için  yalvardığı  zaman,  zalim  koronun  kabul  etmesinden  çok  daha  fazlasını  yapar, 

Arsitophanes’e dönüşerek daha büyük bir theatron hakkında taşı gediğine koyar. Aslında Euripides’in 

bir repliğini “bana kızmayın, tiyatro insanları” şeklinde değiştirerek söze başlar.  

Ancak  tragedyalarda da  seyircinin dramaya  sokulduğu yerler vardır. Bunlardan en çağrıcı olanı Kral 

Oedipus’un açılış sahnesidir. Burada bir rahip vebadan kırılan kalkın adına Oedipus’a başvurur. Bazen 

sözü geçen “Kadmos’un çocukları”  ifadesinin ne oyunun başında rahiple birlikte giren koroyu ne de 

prolog’dan  sonra  çıkan  ikincil  koroyu  göstermediği düşünülür. Bunun  yerine bu  “zavallı  insanların” 

Oedipus’un eliyle dramaya getirilmiş olan Atinalı seyirciler olduğu farz edilir. Bu da Atinalıların sadece 

bir zamanlar düşman olan bir şehrin vatandaşı olmaya davet edilmesin nedeniyle değil, ayrıca (eğer 

oyun  M.Ö.  420’li  yıllara  doğru  olarak  tarihlendiyse)  Atinalıların  kendi  şehirlerini  de  vebadan 

kurtarmaya  çalışmaları  açısından  nefes  kesicidir.  Aeschylus’un  Eumenides  oyunun  sonunda  on  iki 

Atinalıdan  oluşan  bir  jüri  orchestra’ya  gelerek  Orestes’in  kaderine  kadar  verir.  Furies  kızgınlıkları 

dizleyip Eumenides (iyi huylular) olunca, Atina halkı onlara Akropolis’in altındaki evlerine kadar eşlik 

eder. Yunan Ulusal Tiyatrosu’nun 1981 yılındaki Orestia yapımında seyircinin “Eumedines geçerken, 

ayağa  kalkması  ve  sesiz  olması”  istendi.  Eumenides’in  dramatik  etkisinin  ve  başarısının  büyük 

çoğunluğu oyun yazarının zamanındaki Atina’nın dramatik aksiyonu olarak yaratılan titreşimdedir.  


