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ÖZ 

Tufan Karabulut’un “Modern Tiyatronun Analizi” adlı tez çalı!ması, klasikten 

postmoderne uzanan süreçte oyun yazımı ve sahnelemedeki temel yöneli!leri 

ara!tırmaktadır. "ncelemenin ba!ında modernizmin sınırları ve temel paradigmaları 

belirlenerek, ilerleyen bölümlerde Fransız Devrimi’nin sosyo-politik alt yapısını 

olu!turdu#u ve 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesi içinde !ekillenen modern sanat 

anlayı!ının “akılcılık”, “bilim” ve “hümanizm” gibi egemen de#erlerinin modern 

tiyatro anlayı!ını nasıl !ekillendirdi#i üzerinde durulmu!tur. Geleneksel ve modern 

sanat arasındaki ayrımın her sanat türünde oldu#u gibi ya!anılan ça#ın sosyo-politik 

ve sosyo-kültürel atmosferinden soyutlanarak ele alınamayaca#ı gerçe#i, bu 

çalı!manın da nüvesini olu!turmu!tur. 18. yüzyılın tiyatro sanatında yarattı#ı kırılma 

noktasından hareketle ele alınan tüm tiyatro akımları ve bu akımların yaratıcıları, 

içinde ya!adıkları ça#ın siyasal, sosyal, kültürel, bilimsel ve felsefi özellikleri 

çerçevesinde de#erlendirilmi!; ortaya koydukları estetik anlayı! ve dü!ünü!lerdeki 

kar!ılıklı etkilenimler, benzer ve farklı yakla!ımlar üzerinde durulmu!; tiyatro 

sanatının toplumsal de#i!im-dönü!üm içindeki etkilerine ve etkilenimlerine önem 

verilmi!tir. Tez modern tiyatro üzerine odaklanmakla birlikte, klasik ve postmodern 

tiyatro anlayı!ları da, günümüz sanatı açısından konuya bir perspektif kazandırmak 

amacıyla de#erlendirmeye alınmı!tır. Modern tiyatronun “Ön Hazırlık Dönemi, 

Ba!langıcı, Geli!imi ve Sonrası” olmak üzere dört temel bölümden olu!an tezde, 

tiyatro sanatı, “yazar-yönetmen-oyuncu” üçgeni içinde de#erlendirilmenin yanısıra, 

kimi bölümlerde sanatsal yaratıya etkileri açısından “dekor”, “ı!ık” ve di#er sahne 

etmenleri açısından da ele alınmı!; özellikle tiyatronun tamamlayıcı unsuru olan 

seyircinin de konuya dahil edilmesiyle, “sahne-seyirci ili!kisi” açısından da 

irdelenmi!tir. Tiyatro sanatının, ya!amsal gerçe"i tiyatrosal gerçe"e dönü!türmesinin 

yüzyıllar içerisindeki serüveninin incelendi#i bu çalı!mada, geleneksel ve belirli 

kalıplar içinde hareket eden sanat ve sanatçılarla, daha özgür ve zincirlerini kırarak 

hareket etmeyi seçen avant-garde sanat ve sanatçılar anlatılmı!; bu tarihsel 

de#erlendirmeler ı!ı#ında günümüz tiyatro sanatının ula!tı#ı dü!ünsel ve estetik a!ama 

irdelenmeye çalı!ılmı!tır.  
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ABSTRACT 

Tufan Karabulut’s thesis study named “Analysis of Modern Theatre” 

researches the basic inclinations in playwriting and staging during the classic to 

postmodern period. At the beginning of the research, boundaries and basic paradigms 

of modernism were determined and in the following chapters, it was emphasized how 

the dominant values of the sense of modern art; which was established by socio-

political infrastructure of French Revolution and formed within the framework of 18th 

century Enlightenment philosophy; such as “rationalism”, “science” and “humanism” 

have formed the sense of modern theatre. The fact that the distinction between 

traditional and modern art can not be handled by being abstracted from socio-political 

and socio-cultural atmosphere of current age, like every form of art, also constitutes 

the substance of this study. From the breaking point created by 18th century on the art 

of theatre, all theatre movements and creators of such movements which were handled 

herein were evaluated within the framework of political, social, cultural, scientific and 

philosophical characteristics of their respective ages; mutual interactions, similar and 

different approaches in aesthetic senses and mentalities which were put forward by 

them were emphasized; effects and interactions of the art of theatre within social 

change-transformation were given importance. While the thesis focuses on modern 

theatre, classic and postmodern senses of theatre were also evaluated in order to add a 

perspective to the subject in terms of the art of our age. In the thesis; which constitutes 

of four basic chapters that are “Preliminary Stage, Beginning, Development and 

Afterwards”; in addition to being evaluated within the triangle of “writer-director-

actor”, art of theatre was also handled in terms of “decor”, “light” and other stage 

factors in terms of their influences on artistic creation in some chapters; and it was 

also scrutinized especially in terms of “stage-audience relationship” by adding the 

audience, which is considered as the complementary element of theatre. This study; in 

which the adventure of transformation of reality of life to theatrical reality by the art 

of theatre over the centuries is examined; tells the art and artists which acted within 

traditional and certain patterns and the avant-garde art and artists which chose to act 

more freely and to break their chains; and in the light of those historical evaluations, it 

was sought to scrutinize the intellectual and aesthetic stage reached by the art of 

theatre of our age.  
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ÖNSÖZ 

Batı tarihinde 18. yüzyıl bir dönüm noktasıdır. Sosyo-politik ve sosyo-kültürel 

alanlarda önemli de#i!imlerin ya!andı#ı bu ça#, sanat alanında da önemli geli!melere 

tanıklık eder. Batı’da “akılcılık”, “bilim” ve “hümanizm”in egemen oldu#u bu 

döneme “Modern Ça#” adı verilir. Ortaça#ın feodal düzeninden kendini kurtarmayı 

ba!aran Batı dünyası, iktisadi ve sosyal alanlarda üstünlük kazanan Burjuvazi’nin 

önderli#inde gerçekle!tirdi#i “Aydınlanma” hareketiyle, toplumsal ya!amın her 

alanında büyük bir dönü!üm sa#lar. Aydınlanma’yla birlikte, sanatta da özgür 

dü!üncenin temelleri atılır. 

“Modern Tiyatronun Analizi” tez çalı!mamız, kökleri çok da geriye 

gidemeyen Türk Tiyatrosu’na, Batı tiyatro gelene#inin Aydınlanma’yla birlikte 

yarattı#ı modern tiyatro anlayı!ı çerçevesinde, kendi eksiklerimizi görmek, aynı 

zamanda elimizdeki de#erleri anlamak açısından bir katkı sa#lamak umuduyla 

yazılmaya ba!landı. 

Çalı!mamızda modern tiyatronun ön hazırlık dönemi sayılan 18. yüzyıl 

dramından ba!layarak, genellikle modern tiyatronun ba!langıcı olarak kabul edilen 

Realizm’den günümüz Postmodernizm’ine uzanan süreçte, modern tiyatro anlayı!ını 

etkilemi! belli ba!lı sanat akımları ve bu akımların tiyatro sanatına kazandırdı#ı 

estetik ve dü!ünsel de#erler, oyun yazımı ve sahneleme alanlarındaki yansımalarıyla 

ele alınmı!tır. 

Son yıllarda, tiyatro sanatı adına yazılmı! kuramsal eserlerin, özellikle kitap 

olarak basılma !ansı elde etmi! kimi doktora tezlerinin, bu alandaki açı#ı kapama 

konusunda ümitlenmemizi sa#layacak oranda arttı#ını görüyoruz. “Modern 

Tiyatronun Analizi” çalı!mamız da, uçsuz bucaksız sanat denizine bir damla katkı 

sa#layabilirse, amacına ula!mı! sayılacaktır. 

Son olarak, bu “sanatta yeterlilik” tez çalı!masını gerçekle!tirirken 

danı!manlı#ımı üstlenen sayın hocam Prof. Suat N. Özturna’ya bana sa#ladı#ı ufuk 

açıcı, özgür çalı!ma ortamı için te!ekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.  
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G!R!" 

 

Modern sözcü!ünün – etimolojik olarak incelendi!inde – Geç V. yüzyılda 

kullanılmaya ba"lanan Latince “modo” ya da “modus” köklerinden türemi" “ça!a uygun, 

bugüne özgü” anlamındaki “modernus” sözcü!ünden geldi!i görülür.  

Modern sözcü!ünün de!i"ik biçimleri olan “modernite”, “modernist”, 

“modernle"me” ve “modernizm” sözcüklerinin dilbilgisel açıdan ta"ıdıkları anlamlara 

bakıldı!ında ise, modernite’nin tarihsel süreç içerisinde bir dönemin ismi oldu!u; 

modernist’in bu döneme özgü nitelikleri benimseyen kimse ya da "eyi ifade etti!i; 

modernle#me’nin söz konusu sürece yönelik de!i"imi ve kültürel olu"umları anlattı!ı; 

modernizm’in de söylemin ideolojik boyutuna i"aret etti!i görülür. 

Amerikalı tarihçi ve yazar William R. Everdell The First Moderns (#lk 

Modernler) adlı kitabında, “Biz Batı'da kendimize en az on altıncı yüzyıldan beri 

“modern” demekteyiz. Geçmi"imize kar"ı zariften de öte bir jest yaparak, bir yüzyıl 

önce, on dördüncü yüzyıldan beri ba"ımıza gelen her "ey için "modern" terimini 

kullanmaya ba"ladık. Sonra bunu biraz geni"leterek, ilk demiryolunu in"a eden veya 

Marx’ı yayımlayan her toplum için kullanmayı sürdürdük.” diyor ve “ilk harfi büyük 

yazıldı!ında Modern sözcü!ünün, seçkin veya entelektüel bir kültürün vasfı haline 

geldi!ini” ekliyor.1 

16. yüzyıldan beri Kuzeybatı Avrupa’da kendini gösteren ve oradan giderek 

dünyanın di!er yörelerini de etkileyip, büyük bir dönü"ümü belirleyen kapitalizm, 19. 

yüzyılda sanayi devrimi ile beraber hem olgunla"mı" hem de yeni bir a"amaya girmi"tir.2 

Bu nedenle, Everdell gibi modern ça!larla ilgilenen pek çok tarihçi ve dü"ünür, 

19. yüzyılı insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak 

                                                        
1 William R. Everdell, !lk Modernler, Çev. Hülya Kocaoluk, #stanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2007, s. 20. 
2 Gencay $aylan, Postmodernizm, 3. bs., Ankara, #mge Kitabevi Yayınları, 2006, s. 17. 
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de!erlendirmektedir. Bu döneme damgasını vuran temel toplumsal olgular ise 

sanayile"me ve kentle"medir. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından ba"layarak, 

toplumsal düzenin ana karakteristi!ini sanayile"mi" kent toplumunun olu"turdu!unu 

görürüz. 19. yüzyıl, aynı zamanda insano!lunun dü"ünce dünyasındaki köklü 

de!i"imlerle, bilim ve sanat alanında da son derece parlak ve önemli geli"meleri 

beraberinde getirmi"tir. Bu çerçevede, 19. yüzyıl insano!lunun ileriye do!ru 

yürüyü"ünde ciddi bir sıçramayı simgelemektedir.3 

Tanınmı" #ngiliz tarihçi ve dü"ünürü Arnold Toynbee’ye göre Batının tarihinde 

dört dönemden söz etmek mümkündür. Bunlar;  

a) Karanlık Ça! (7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar), 

b) Orta Ça! (11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar), 

c) Modern Ça! (15. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar), 

d) Postmodern Ça! olarak tanımlanmaktadır. 4 

Max Weber tarafından bir tarihsel dönemi ifade etmek üzere formüle edilen 

modernite kavramı, feodaliteyi ya da Ortaça!’ı izleyen, aklın egemenli!indeki dönemi 

ifade etmektedir. John Mc Gowan, benzer bir yakla"ımla “Modernite toplumun herhangi 

bir dı" otorite ya da deity (tanrısal kökenli) söz konusu olmaksızın kendi kendine üretti!i 

ilkelere dayanarak me"rulu!unu temellendirmesidir” diyor. Bu tanımdan hareketle 16. 

yüzyıldan ba"layarak 20. yüzyıla kadar süren dönemi modernite ça!ı olarak nitelemek 

ve bu dönem içerisinde Kuzeybatı Avrupa’da meydana gelen kapitalist dönü"ümü de 

modernle"me süreci olarak adlandırmak mümkün gözükmektedir. 

Peki ama, bu modernle"me sürecinin temel yapı ta"larını neler olu"turmaktadır?  

Öncelikle total ideoloji olan Katolikli!in yeniden akla uygun bir biçimde 

yorumlanması (Reformasyon), dinsel kozmoloji yerine bilimin geçmesi ve ya"ama 
                                                        
3 A.e., s. 18.  
4 A.e., s. 31. 
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ekonominin egemen olması, kentlerin ön plana çıkması, monar"i ve oligar"ilerin yıkılıp 

siyasal sistemlerin demokratikle"mesi ve yeni türde toplumsal kimliklerin (ideolojiye 

ba!lı olarak ulusal ya da sınıfsal türden kimlikler gibi) toplumsal bütünle"mede 

belirleyici konuma gelmesi modernle"me sürecinin belli ba"lı yapı ta"larına örnek olarak 

verilebilmektedir.5 

Bu ba!lamda Modernizm’in de!erlerini “akılcılık” ve “bilim”, estetik ve etik 

anlayı"ını ise “hümanizm” olu"turur diyebiliriz. Reformasyon, Rönesans ve Aydınlanma 

Ça!ı süreç içerisinde ortaya çıkan yönlendirici olgular olarak modernite ça!ının 

kavramsal öncüllerini olu"turur.  

Bir ba"ka deyi"le Modern Ça!, kararlılık, ilerleme ve rasyonalizmin egemen 

oldu!u dönem olarak nitelendirilebilir. 

Son dönem Fransız toplumbiliminin en önde gelen isimlerinden Alain Touraine 

de Critique de la Modernité (Modernli!in Ele"tirisi) adlı kitabında, Modernizm’in 

Batı dü"üncesindeki temel amacının akılcı bir toplum dü"üncesinde yattı!ını ifade 

ediyor:  

 

“Batı’daki en güçlü modernlik yakla"ımı, en derin etkileri yaratmı" olan 
yakla"ım, özellikle, akılcılı!ın geleneksel olarak adlandırılan toplumsal ba!lar, 
duygular, görenek ve inançların yıkımını gerektirdi!ini/dayattı!ını ve modernle"me 
amilinin belli bir kategori ya da toplumsal sınıf de!il, aklın kendisi ve o aklın 
zaferini hazırlayan tarihsel gereklilik oldu!unu vurgulamı"tır. Böylece, modernli!in 
vazgeçilmez bile"eni olan akılcıla"tırma, üstüne üstlük kendili!inden ve gerekli bir 
modernle"me mekanizmasına da dönü"mü"tür.” 6 

 

Touraine’ye göre; “Modernlik, salt de!i"im ya da olaylar silsilesi de de!ildir; 

akılcı, bilimsel, teknolojik ve idari etkinli!in ürünlerinin yaygınla"tırılmasıdır. #"te bu 

                                                        
5 A.e., s. 56-57. 
6 Alain Touraine, Modernli$in Ele#tirisi, Çev. Hülya Tufan, #stanbul, Yapı Kredi yayınları, 2007, s. 25. 
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nedenle modernlik toplumsal ya"amın çe"itli bölümlerinin giderek artan farklıla"masını 

içerir. Bu bölümler ise, siyaset, ekonomi, aile ya"amı, din ve özellikle de sanattır.”7 

Öyleyse sanatta Modernizm nedir? 

 Modernist sanat; genellikle Endüstri Devrimi ve buna ko"ut olarak 1880'lerde 

Empresyonistlerin çalı"malarıyla ba"latılan, 1960’lı – 70’li yıllara kadar uzandı!ı 

varsayılan sanat dönemi olarak nitelendirilir. William R. Everdell, Modernizm’in 

ba"langıcını "u sözlerle ifade etmektedir: 

 

“Modernizm dedi!imiz seçkin kültür, bu yüzyılın büyükçe, bir önceki 
yüzyılın ise bir kısmında aramızda bulunmu", Fransızlar on sekizinci yüzyılda bu 
takıyı kullanmaya ba"layalı beri, di!er bütün –izm’lerden daha uzun ömürlü 
olmu"tur.” 8 

 

Bu yakla"ık tarihsel belirlemelere ra!men, yine de sanatta Modernizm’in 

sınırlarını çizmek hiç kolay olmamaktadır. Everdell, Modernizm’in, e!itimli okurun 

a!zında sakız olmu" bir terim olmasına ra!men, bu terim hakkında di!er her –izm’den 

daha az "ey bilmekte oldu!umuzu söyler: 

 

“Komünizm veya liberalizm, hatta klasisizm veya romantizm bile, belki de 
yalnızca o kadar genel olmadıklarından, bizim için o denli zor de!ildir. 
Modernizmin aksine, bunların hiçbiri, her "eyden biraz anlamamızı ve yirminci 
yüzyılda "disiplinler arası sınırlar" dedi!imiz "eyi topyekûn çi!nememizi 
gerektirmez. 

Klasik müzik, klasik sanat ve klasik fizik diye bir "ey oldu!una ku"ku 
yoktur, hatta klasik matematik diye bir "eyden dahi söz edilebilir, fakat bunlara 
hükmeden disiplinler vardır ve hepsi birden bir döneme ait de!ildirler. 1620 ile 
1780 arasını kapsayan bir Klasik dönem tanımı yapmamız gerekse ve tarihçiler gibi 
bunun adına Akıl ve Aydınlanma ça!ı desek, gene de sınırları çok iyi 
belirlenmemi" ve sayıları fazla olmayan birkaç” disiplin”de i" üreten az sayıda 

                                                        
7 A.e., s. 23. 
8 Everdell, !lk Modernler, s. 19. 
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yaratıcı insan oldu!unu görebiliriz. Ve bunları, Locke'u, Newton'ı, Voltaire'i ve 
Bach'ı koydu!umuz gibi, üslupları, tavırları ve önyargıları itibariyle aynı kefeye 
koyabiliriz. Oysa Modernizm, pek de kolay olmayan sıçramalar gerektirir. Örne!in, 
hangi tür biyoloji Modernisttir veya böyle bir biyoloji var mıdır? Modern 
matematikçi, ne tür problemlerle u!ra"ır? Sosyolojide modern bir üslubun 
varlı!ından söz edilebilir mi - yoksa sosyolog olmak zaten modern olmak mı 
demektir? Ve bale yapmak modern olmamak mı demektir? Daha önemlisi, 
biyologların ve bale sanatçılarının hiç birbirini etkiledi!i olmu" mudur ve hangi 
açıdan ortak bir kültüre katkıda bulundukları söylenebilir?” 9  

 

Modernizm öncesi dönemlerde ortaya konmu" sanat eserlerini belirli biçim ve 

anlatım kalıplarıyla ili"kilendirerek tanımlamak modernist sanat eserlerine oranla daha 

kolaydır. Bir ba"ka deyi"le, sanat tarihinin önceki dönemlerine özgü sanatsal biçemleri, 

kavramsal çerçeveler içine oturtarak, Klasik, Gotik, Barok v.b. gibi genel ba"lıklar 

altında toplamak mümkünken, Modernizm için bunu gerçekle"tirmek çok zordur. 

Çünkü, pek çok sanatsal biçem Modernizm’le kısmen örtü"mekte, ama onunla tam 

olarak çakı"mamaktadır.10 

Prof. Dr. U!ur Tanyeli ise, modern ve Modernizm kavramlarının tarihsel 

sınırlarını çizmeye çalı"tı!ı Modernizmin Sınırları ve Mimarlık adlı makalesinde, 

normatif ve spekülatif epistomolojiler arasındaki kar"ıtlıktan hareketle modern-öncesi 

dünyayı ve modern dünyanın ba"langıcını "öyle de!erlendiriyor: 

 

“Modern-öncesi dünyada her bilgi alanı normatif bir sistem olu"turur. 
Tasarımcı ve/veya sanatçının önünde hazır eylem ve dü"ünce kalıpları sistemleri 
vardır. Sözkonusu sistemler ki"iyi her tekil durum kar"ısında sıfırdan ba"layarak 
tavır almaktan kurtarır. Sayısız tekil duruma uyarlanabilir nitelikteki sınırlı sayıdaki 
kalıp (“pattern”) ve bunları bir araya getiren sistemler o bilgi ve etkinlik alanına ait 
her soruyu daha sorulmadan yanıtlamaktadır. Normatif epistomolojik sistemlerin 
temel özelli!i totolojiler üretmek oldu!undan, bu do!aldır. Böyle bir sistem, kendi 
çizdi!i sınırlar içinde hiçbir meçhulün var olmasına olanak tanımaz. Sistemin 
me"ru ve olası saydı!ı her soru için önceden belirlenmi" kesin ve de!i"mez bir 
yanıt vardır. Bu nitelikte olmayan bir sorununsa, sorulmasına zaten olanak yoktur; 

                                                        
9 A.e.  
10 Prof. U!ur Tanyeli, “Modernizmin Sınırları ve Mimarlık”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis Batur, 
#stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 63. 
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çünkü, sistem böyle bir formülle"tirmeye izin vermez. Dolayısıyla, normatif 
epistemolojik sistem tartı"ılmaz niteliktedir ve ait oldu!u alanda kullanımı bir 
zorunluluktur. 

Örne!in, müzikte barok ça!ın ya"andı!ı dönemde tüm sanatçılar barokun 
kalıplarına uygun müzi!i bestelemek durumundadırlar. Bu kalıplar öylesine 
yaygındırlar ki, ço!u zaman ülke ya da ulus sınırlarını a"arlar. Vivaldi, Telemann, 
Lully ve Purcell’ın farklı uluslardan olu"ları yaptıkları müzi!in temeldeki 
özde"li!ini gözden saklayamıyor. Yine normatif bir eylem kalıpları sistemi 
oldu!undan ötürü, sözgelimi, gotik mimarlı!ın içerdi!i ki"isel çizgileri 
saptayamıyoruz. Aynı ça!da, aynı co!rafyada in"a edilen gotik yapılar özde"  
nitelikler gösteriyorlar.  (...) Böylesi bir düzende ki"isellik ya da bireysellik ancak 
kısıtlı bir çerçevede söz konusudur. Normatif sistemler o denli ba!layıcıdırlar ki, 
geçerli oldukları dönem boyunca herkesi kendilerine katılmaya zorunlu kılarlar. 
Özetle, normatif sistemlerin ana özelli!i “pitik” (ikna edici) güçlerinin ola!anüstü 
yüksek olu"udur. Bundan ötürü muhalifleri yoktur.” 11 

 

William R. Everdell, “e!er Modernizm terimi anlamlı olamayacak kadar geni" 

ise, anlamlı olamayacak kadar uzun da olabilir” diyor. 

Öyleyse, bir -izm'in süresi nasıl ve nelere göre belirlenir? 

Bu takıyı ilk kullanan Romantizm olmu"tur. Klasisizm ise, sonradan geriye 

dönük olarak adlandırılmı" ve bir nesli biraz a"kın bir müddetle hüküm sürmü"tür. 

Realizm’in tarihçesi, biraz daha uzun olmakla beraber, Romantizm’in tarihçesi gibidir. 

1880'lere gelindi!inde, –izm’ler be"er yıllık aralarla birbirini kovalamaya ba"lamı"tır. 

Bugün Postmodernist olarak adlandırılan ça!ımızda ise, bir nesilden fazla süren, fakat 

pek az anlam ifade eden –izm’lere sahibiz.12 

Prof. U!ur Tanyeli ise, modern dünyanın XVIII. yüzyıl Avrupa’sında, hatta, kimi 

alanlarda daha XVII. yüzyılda sanatsal, kültürel, siyasal, ahlaki epistomolojik 

sistemlerin normatif yapılarının yıkımıyla ba"ladı!ını ve Batı toplumunun da bunu 

spekülatif epistomolojinin ayrılmaz bile"eni olan yanlı"lama mekanizmalarını yaratıp-

geli"tirmekle sa!ladı!ını ifade ediyor: 

                                                        
11 A.e., s. 65, 66. 
12 Everdell, !lk Modernler, s. 19. 
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“XVIII. yüzyıl Avrupa'sında, hatta, kimi alanlarda daha XVII. yüzyılda 
sanatsal kültürel, siyasal, ahlaki epistemolojik sistemlerin normatif yapıları yıkılır. 
Modern dünya bu yıkımla ba"lamaktadır. Yıkımın hem müsebbibi, hem de 
paradoksal olarak sonucu, dünyanın tüm boyutları ve bile"enleriyle akıl tarafından 
kavranabilir, yorumlanabilir ve yönetilebilir oldu!una duyulan pozitivist inançta 
temellenen yeni spekülatif epistemolojidir. Onun sayesinde normatif bilgi yerini 
adım adım spekülatif bilgiye bırakacaktır. En yetkin biçimde dinsel dogmaların 
örnekledi!i normatif bilginin do!rulu!u nedensizdir; tartı"ılmaz, sınanmaz ve 
irdelenmez. Oysa, spekülatif bilgi ancak yanlı"lanana kadar do!ru olmayı 
sürdürebilecektir.  

XVIII. yüzyılda Batı toplumu tüm bilgi ve etkinlik alanlarında spekülatif 
epistemolojinin ayrılmaz bile"eni olan yanlı"lama mekanizmalarını yaratmakta ve 
geli"tirmektedir. Örne!in, din sınanmakta, yanlı"lanmaktadır. Hıristiyanlı!ın akla 
uygun olup olmadı!ını sorgulayan çok sayıda metin yazılmı"tır o yıllarda. Siyasal 
düzen sınanmakta, yanlı"lanmaktadır. Fransız Devrimi normatif siyasal 
“pattern”lerin tanımladı!ı krallı!ın yerine, salt akıl yürütmeyle biçimlendirilmi", 
yani spekülatif bir siyasal sistem kurmayı denemektedir. Ama, krallık varlı!ını 
sürdürdü!ünde bile, XVIII. yüzyıldan sonra hiçbir Batılı, kralların tanrısal 
hükümranlık haklarının adını a!zına almayacaktır. Öte yanda, yeni olu"an insan 
hakları kavramı ki"inin normatif siyasal sistem içindeki varlı!ını tanımlayan 
uyrukluk statüsünü, yurtta"ın spekülatif sistem içinde sahip kılınaca!ı bir haklar 
dizisiyle de!i"tirmektedir. XVIII. yüzyıl Avrupa'sı cinsel tutumları bile 
sorgulayacaktır. Marquis de Sade'ın bir XVIII. yüzyıl adamı oldu!unu hatırlamakta 
yarar var.” 13 

 

Sanat ele"tirmeni Clement Greenberg 1960'ta yazdı!ı Modernist Painting 

(Modernist Resim) adlı makalesinde “modernizmin özü, disiplinlerin kendilerine has 

yöntemlerini, disiplinin kendisini ele"tirmek için kullanmaktır.” der. Bundaki amacın da 

o disiplini geli"tirmek ve önemini artırmak oldu!unu ifade eder. Örne!in ilk Modernist 

filozof olarak kabul edilen Immanuel Kant, felsefeyi daha fazla bilgi edinmek için de!il, 

bilginin nasıl mümkün oldu!unu sorgulamak için kullanmı"tır. Greenberg'e göre, Kant'ın 

sanattaki kar"ılı!ı, ilk Modernist ressam, Empresyonizm’in (#zlenimcilik) yaratıcısı 

Édouard Manet'dir. Manet ve di!er Empresyonistler resimde kullandıkları boya, tuval 

vb. malzemelerin özelliklerini ve resmi olu"tururken geçtikleri a"amaları saklamamı", 

aksine öne çıkarmı"lar. Daha sonraki yıllarda, modern resmin bir di!er önemli ismi Paul 

Cézanne, eserlerini tuvalin dikdörtgen "eklini gözönüne alarak tasarlamı", klasik 

                                                        
13 Tanyeli, a.g.e. s. 66.  
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perspektif kurallarını yadsımı"tır. Böylece do!adaki görüntülerin birebir taklidi yava" 

yava" bırakılmı", yansıtma ikinci plana atılmı"tır. Modern resimde bu "ekilde gelinen en 

son nokta ise, bir heykel akımı olarak ba"layan Minimalizm’in etkisiyle yapılan, insan 

elinin izlerini tümden kaldırarak dümdüz tek renge boyanan, böylelikle içerikten 

arındırılmaları amaçlanan tuvallerdir.14 

Tiyatro yazarı ve yönetmeni Robert Leach ise Modernizm’i "u sözlerle 

tanımlamaktadır: 

 

“Modernizm, genellikle "a"ırtıcı yeniliklerle ve kasıtlı olarak sarsıcı – aynı 
zamanda e!lendirici – bir biçimde gelenekleri kıran sanatla ili"kilidir. Ço!unlukla 
taraflı, tartı"macı ve meydan okuyucu olarak tasarlanır.  Modernizm ‘avant-garde’ı 
yarattı: onlar sanatı yalnızca yeni konularla tanı"tırmakla kalmayıp, aynı zamanda 
yeni yöntemlerin ve yeni biçimlerin kullanımını da sa!ladılar. Sembolistler, 
Fütüristler, Ekspresyonistler, Sürrealistler ve o dönemin yerle"mi" inanç ve 
geleneklerine kar"ı çıkan di!er bütün öncü-yenilikçiler. Onların sanata getirdi!i 
zenginlik, özgünlük ve kültür neredeyse kar"ı konulmazdı; bu o günden bugüne 
sanatçıların, onların dü"üncelerinin etkilerini sık sık çözümlemeye çalı"malarında 
kendini göstermektedir. 

 (…) 

Modernizm, ya"amın ve toplumun, dinin ve kültürün eski de!erlerini, 
Darwin, Marx, Freud ve di!erlerinin sürekli kırmasıyla olu"an bilinci nedeniyle, 
belki de çok zorlukla tanımlandı. #leri 19. yüzyıl ya"amının – en azından Avrupa ve 
Amerika’da –  ilk deneyimleri tutarsızlık ve parçalanma olan pek çok insan için 
dayanak noktası olu"turması zor oldu. 

Bu nedenle, Modernistlerin avant-garde sanatsal hareketleri, yalnızca daha 
büyük bir “Modernist kültür”ün kendi arasındaki parçaları de!il, aynı zamanda 
parçalanma deneyiminin anla"ılmasına da cevaptı.” 15 

 

Özetle; Modernizm, endüstri ve makinele"me ça!ının yeni gerçekleri 

do!rultusunda, bilimsel bilginin, teknolojinin ve pratik kazanımların yardımıyla, içinde 

bulundu!u ko"ulları yaratmaya, geli"tirmeye ve yeniden biçimlendirmeye yönelik insana 

                                                        
14 Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (Çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/Modern_sanat, 14 Eylül 2007 
15 Robert Leach, Makers Of Modern Theatre, London, Routledge, 2004, p. 1, 2. 
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ve onun gücünün en büyük göstergesi olan aklına duyulan sınırsız güveni ifade eder. 

Modernizm özünde hem ilerici hem de iyimserdir. Bu nedenle toplumsal ili"kilerden 

bilim, sanat ve felsefeye kadar varolu"un her türlü görünümünü yeniden gözden 

geçirmeyi yüreklendirmi"tir. Böylelikle geleneksel sanat biçimlerine ve günlük ya"amı 

ça!dı"ı bırakan dinsel inanı"lara isyan eden bilim adamı, sanatçı ve dü"ünürlerin 

yapıtlarını kucaklamı"; onların endüstrile"en dünyanın ortaya çıkardı!ı yeni ekonomik, 

sosyal ve siyasal görünümlerle yüzle"melerini sa!lamı"tır. 

Bu perspektif çerçevesinde, biz de çalı"mamızın ilk bölümünü, modern 

tiyatronun “ön hazırlık dönemi” olarak kabul edilen 18. yüzyıl dramına ve 

Romantizm’in dü"ünsel ve estetik olarak tiyatroya getirdi!i yeniliklere ayıraca!ız. Oyun 

yazımı ve sahneleme alanlarında geleneksel kalıpların kırılmaya ba"landı!ı bu dönemde, 

özellikle de!i"en gerçeklik anlayı"ını irdeleyece!iz. Bu geli"meler ı"ı!ında, ikinci 

bölümde, genellikle modern tiyatronun ba"langıcı olarak kabul edilen Realizm’i ve onun 

tiyatro sanatına kazandırdı!ı “yanılsamacı-gerçekçi” tiyatro anlayı"ını ele alaca!ız. Yine 

bu dönem içinde, bilimdeki geli"melerin tiyatro sanatına yansımalarını inceleyerek; 

özellikle, Stanislavski’nin çalı"maları do!rultusunda, tiyatro sanatının belkemi!i olan 

oyunculu!un bilimsellik kazanmasının üzerinde duraca!ız. Böylelikle, modern 

tiyatronun olu"umuna “oyunculuk” alanında önemli katkılar sa!lamı" tiyatro 

sanatçılarını, ortaya koydukları oyunculuk tarzları açısından, kuramsal ve pratik 

yansımalarıyla, yeri geldikçe çalı"mamıza konu edece!iz. 

Ara"tırmamızı modern tiyatronun geli"im sürecine önemli katkılar sa!layan ve 

günümüz postmodern tiyatro anlayı"ında hala etkileri süren avant-garde sanat akımlarını 

ve bu akımların önde gelen temsilcilerini inceleyerek sürdürece!iz. 

20. yüzyıl tiyatrosunun karakteristi!inin olu"umunda etkili olan en önemli olay, 

hiç ku"kusuz I. Dünya Sava"ı’dır. Sava"ın yarattı!ı yıkım avant-garde’ları etkiledi!i 

kadar, politik bir tiyatro anlayı"ının olu"masında da pay sahibidir. Çalı"mamızın üçüncü 

bölümünde, özellikle “Politik Tiyatro”yu ve onun modern tiyatro sanatına katkılarını ele 



 
 

10 

alaca!ız. II. Dünya Sava"ı’nın tiyatro sanatındaki yansımalarını da, “kar"ı-gerçekçi” 

tiyatro anlayı"ı olarak nitelendirilen “Absurd Tiyatro” bölümünde konu edece!iz. 

Çalı"mamızın dördüncü ve son bölümünü ise, günümüz sanatına ı"ık tutması 

açısından, hala tartı"maları süren ve ya"adı!ımız ça!a damgasını vuran, modern sonrası 

tiyatroya ya da di!er bir deyi"le, “Postmodern Tiyatro”ya ayıraca!ız. 
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I. MODERN T!YATRONUN ÖN HAZIRLIK DÖNEM! 
 

A. 18. Yüzyıl Dramı 
 
 
Genellikle Modern tiyatro, 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkan Realizm 

ile ba"latılır. Ço!u zaman adı Naturalizm ile birlikte anılan bu sanat akımının ön 

hazırlı!ının ise, 18. yüzyıl dramında ve romantik tiyatro anlayı"ında yattı!ı görülür. 

Tiyatro tarihçisi John Gassner, Romantizm’i Realizm’in ilk a"aması saymaktadır. 

Romantizm’in dramatik biçimlemede özgürlük sa!layarak, kalıpları kırarak, sıradan 

insana ve onun sorunlarına e!ilerek Realizm’in yolunu açtı!ını, dokunulmazlık 

kazanmı" soylu sanat anlayı"ının Romantizm’le kırıldı!ını, Realizm’e elveri"li ortam 

hazırlandı!ını söylemektedir.1 

Soylu sanat anlayı"ının ya da di!er bir deyi"le saray sanatının, 18. yüzyılın ilk 

yarısında duraklamaya ba"layarak yerini, burjuva sanat anlayı"ına bıraktı!ı görülür. 18. 

yüzyılın sonunda ise, Avrupa’da egemen olan tek ve en önemli sanat anlayı"ı artık 

burjuva sanatıdır. Orta sınıf içinde biri ilerici, di!eri tutucu olmak üzere iki farklı akım 

olu"arak, soyluların ve sarayın amaç ve isteklerine uyacak bir sanatın tarihe karı"masını 

sa!lar.2 

Ünlü #ngiliz sanat tarihçisi Arnold Hauser, orta sınıf be!enisinin ilk kez 18. 

yüzyılda kendini göstermedi!ini, daha 15. ve 16. yüzyıllarda, Avrupa’nın her kö"esinde 

orta sınıf özelliklerini ta"ıyan bir sanat anlayı"ının egemen oldu!unu belirtiyor. 

 

“Ku"kusuz, sanatta orta sınıf be!enisinin egemenli!i ilk kez bu yüzyılda 
gerçekle"miyordu. Daha on be"inci ve on altıncı yüzyıllarda bile, Avrupa'nın her 

                                                        
1 Sevda $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, 3. bs., Ankara, Dost Kitabevi Yayınları,1998, s. 164. 
2 Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev. Yıldız Gölönü, Ankara, Deniz Kitabevi, C.II, 2006,s.4. 
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kö"esinde orta sınıf özelliklerini ta"ıyan bir sanat egemendi. Saray üslubu ile 
olu"turulan yapıtlar ancak Rönesans sonu ile Barok'a öncelik eden Maniyerist ça!ın 
ba"larında orta sınıf sanatının yerini almaya ba"ladı: Ancak orta sınıf on sekizinci 
yüzyılda ekonomik, toplumsal ve siyasal gücünü yeniden kazanınca saray 
çevrelerine özgü törensel sanatın yeri yeniden sarsılacak ve çok daha geni" 
kapsamlı olan orta sınıf be!enisine yenik dü"ecektir. On yedinci yüzyılda yalnızca 
Hollanda'da Rönesans'ın "övalye romantizmi ve gizemli dinsel konularla dolu olan 
sanatından çok, daha orta sınıfa özgü sayılan yüksek düzeyde bir orta sınıf sanatı 
bulunuyordu. Ne var ki, Hollanda'nın orta sınıf sanatı, zamanının Avrupa'sında 
tümüyle ba"ka bir olgu olarak kalmı" ve on sekizinci yüzyılda ortaya çıkan orta 
sınıf sanatı, kendinden önce gelmi" olan bu sanatla hemen ba!lantı kuramamı"tı. 
(…) Gerek Fransa, gerekse #ngiltere'de, yeni geli"en orta sınıf sanatının asıl 
kayna!ı, ulusların ya"adı!ı toplumsal de!i"imlerdir. Bu de!i"imler sanatın saraya 
özgü ve görkemli olması gerekti!ini savunan anlayı"ın çökmesine neden olmu" ve 
ça!ın felsefe ve edebiyat akımlarından gelen uyarının etkisi, zaman ve mekan 
bakımından uzak kalmı" ülkelerin sanatından gelebilecek etkilerden daha kuvvetli 
olmu"tur.” 3 

 

Batı uygarlı!ının geli"iminde, felsefeden sanata kadar büyük önem ta"ıyan 18. 

yüzyıl “akıl ça!ı” olarak nitelendirilir. Feodal düzen içinde adım adım ilerleyerek, 

sonunda iktisadi ve sosyal alanda üstünlü!ünü ortaya koyan burjuvazi, kendine özgü bir 

dünya görü"ü yaratarak “Aydınlanma Felsefesi”ni olu"turur.  

#lk olarak Rönesans’la ortaya konan, a"a!ı-yukarı 15. yüzyılın ortalarından beri 

tartı"ıla gelen “insanın varlı!ının anlamı ve dünyadaki yeri” sorusu, 18. yüzyılda en 

geni" biçimiyle ele alınmı" ve bu soruya verilen yanıtlar, bu yanıtlara temel olan 

dü"ünceler, Batı dünyasının kültür yapısını büyük ölçüde etkilemi"tir. Aydınlanma, 

insanın dü"ünme ve de!erlemede din ve geleneklere ba!lı kalmaktan kurtulup kendi 

aklı, kendi görgüleri ile hayatını aydınlatmaya giri"mesidir.4 

Aydınlanma felsefesi, “akıl”ı temel ilke alarak, toplumsal ya"amın ve dü"ünü"ün 

buna göre "ekillendirilmesine dayanır. Kant, 1784'te Aydınlanma'yı "insanın, kendi 

suçuyla içine dü"tü!ü bir ergin- olmayı" durumundan kurtulması", "aklının her yanını 

her yerde açıkça kullanma özgürlü!ü" diye tanımlar; Kant'a göre Aydınlanmacı olmak, 

                                                        
3 A.e. 
4 Prof. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 6. bs., #stanbul, Remzi Kitabevi, 1990, s. 325 
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insanın kendi aklını bir ba"kasının yönlendirmesi ve kılavuzlu!una yer vermeden 

kullanabilmesi demektir.5 Bir ba"ka deyi"le Aydınlanma, akla, do!aya, insanın 

mutlulu!una aykırı tüm ön yargılara, bo" inançlara kar"ı çıkarak, kökü ve ere!i bir üst-

dünyada bulunan hayat düzeninden, kökü ve ere!i bu dünyada bulunan hayat düzenine 

geçi"in ba"langıcıdır.  

Aydınlanma felsefesinin dayandı!ı ilkeler, yalnızca burjuvaziye yönelik de!ildir. 

“Özgürlük”, “ilerleme”, “insan de!eri” gibi kavramlarla, bütün insanlı!ın mutlulu!unu 

amaç edinmi" görünen ilkelerdir. #nsanın özü gere!i bir de!er oldu!u, burjuva 

felsefesinin temel ilkesidir.6 

Fransız Devrimi ile siyasal doru!una, Romantizm ile de sanatsal amacına eri"en 

bu kültür felsefesi bütün Avrupa’ya yayılır. Buna kar"ın, Aydınlanma’nın geli"imi, 

Avrupa ülkelerinin yapısal ko"ullarına ba!lı olarak farklılıklar gösterir.  

 

“Grek Aydınlanması'nın merkezi Atina idi; 18. yüzyıl Aydınlanması ise 
bütün Avrupa'ya yayılmı" olan bir dü"ünce akımıdır. Önce #ngiltere'de ba"lamı", 
buradan Fransa'ya geçmi"tir; burada -bu ülkenin o zamanki sosyal-politik gerçe!ine 
çok aykırı dü"tü!ü için- çok radikal bir nitelik kazanmı"tır. Almanya'da da kısmen 
Fransa yoluyla, kısmen de do!rudan do!ruya #ngiltere'den gelen bu akım, bu üç 
büyük Avrupa ülkesinde bunların özelliklerine uygun biçimler almı"tır: 
Aydınlanma #ngiltere'de daha çok deneycidir, Fransa'da daha çok rationalisttir, 
Almanya'da da daha çok mistik-rationalisttir.” 7 

 

Di!er yandan, Aydınlanma döneminde ekonomiye, “bırakınız yapsınlar, 

bırakınız geçsinler” ilkesiyle sloganla"an, Adam Smith’in iktisadi liberalizmi damgasını 

vurur. Böylece ticarette bireysel özgürlü!ün savunulması e!ilimi belirginlik kazanır. 

Adam Smith, iktisadi anlamda devletin ekonomi üzerindeki etkisinin olabildi!ince 

azaltılarak, bir “görünmez el” yardımıyla ekonominin dengesini bulaca!ını ve etkin 

                                                        
5 M. Buhr/W.Schoeder/K.Back, Aydınlanma Felsefesi, Çev. Veysel Atayman, 2. Bs., #stanbul, Yeni 
Hayat Yayınevi, 2006, s. 9. 
6 Prof. Dr. Murat Sarıca, Fransız !htilali, #stanbul, Gerçek Yayınevi, 1970, s. 33. 
7 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 329. 
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olarak i"leyece!ini savunur. Di!er bir deyi"le, Smith, serbest rekabeti savunarak, özel 

sektörün ve piyasa ekonomisinin ticaretin serbest kalmasıyla ekonomik refaha 

kavu"aca!ına, insano!lunun bencilli!inin ve ki"isel çıkarlarını doyurma tutkusunun, 

ekonomik yapının en düzgün "ekilde i"lemesini sa!layaca!ına, ancak bu yolla toplumsal 

bir çıkar sa!lanabilece!ine inanmı"tır. Aydınlanma döneminin iyimserli!i, ekonomik 

ya"amın kendi kendini ayarlama gücüne ve birbirine zıt çıkarlarını kendili!inden bir 

uyuma vardıraca!ına olan inançtan kaynaklanmaktadır. 8 

Adam Smith’in bu iktisadi liberalizmi, kazanç özgürlü!ünü bir do!a yasası 

haline getirir. Güçlü ve becerikli olanların varlıklarını arttırmasıyla, saraya ve soylu 

sınıfa kar"ı orta sınıf güç kazanmaya ba"lar. Önceleri, soyluların kültürünü ve sanat 

anlayı"ını benimsemi" olan orta sınıf, bu geli"meyle kendine ait yeni kültürel ve sanatsal 

de!erler olu"turur. 

18. yüzyılda toplum yapısında ve de!er yargılarında meydana gelen bu de!i"im, 

tiyatro sanatında da yeni e!ilimlerin ortaya çıkmasına neden olmu"tur. Temelde 

Klasisizm’in ana ilkelerine ba!lı kalmakla birlikte, oyun yazımından sahnelemeye kadar 

klasik tiyatro anlayı"ına yeni boyutlar kazandıran 18. yüzyıl tiyatrosu, böylelikle 

Romantik tiyatro dü"üncesinin de önünü açar. 

Modern tiyatronun ön hazırlı!ını olu"turan bu yeni tiyatro anlayı"ının, tiyatro 

sanatına getirdi!i yenilikleri "u ba"lıklar altında inceleyebiliriz: 

 

1. “Acıma” Esteti$i ve Duygusal Dram 
 

Modern tiyatronun ön hazırlı!ını olu"turan bu yeni tiyatro anlayı"ının, tiyatro 

sanatına getirdi!i yeniliklerin en ba"ında, edebiyatta yaygınlık kazanan duygusallık 

e!iliminin benimsenerek, Klasik tiyatro anlayı"ında büyük bir de!i"imin 

                                                        
8 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 51. 



 
 

15 

gerçekle"tirilmesi gelir. Klasisizm’in gerçe!e ula"mada aklı temel ölçü almasına kar"ın, 

18. yüzyıl duygusalcıları (sentimentalistler) duygulandırmanın öneminden söz ederler. 

Sanatçılar, iktisadi liberalizmin “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayı"ı 

çerçevesinde gitgide ki"iliksizle"tirdi!i ya"am biçimlerine kar"ı öznel duygularını ifade 

ederek ba"kaldırırlar. 

Arnold Hauser’e göre, bu yüzyılda insanın duygularının önemsenmeye 

ba"lamasının bir di!er nedeni de, orta sınıfın kendini entelektüel yönden aristokratik 

sınıftan ba!ımsız saymasıdır: 

 

“Duyguların ileri sürülmesi ve vurgulanmasının nedeni, onların ansızın, 
daha güçlü ve derinden duyulmaya ba"lanmı" olmaları yüzünden de!il, sırf 
soyluların dünya görü"lerine kar"ıt bir tavır alınarak, kendi kendine telkin yoluyla 
abartılmı" olmaları yüzündendir. $imdiye de!in hor görülmü" olan burjuva, kendi 
tinsel ya"amının aynasında kendisini hayranlıkla seyretmekte ve duygularını, ruh 
durumunu ve uyarımlarını ciddiye aldı!ı oranda kendisini önemli görmektedir. Bu 
heyecanların daha derin kökler salmı" oldu!u orta ve a"a!ı burjuva tabakalarında, 
duygunun böylesine önem kazanması ve ona tapılması, ba"arı sonucu elde edilmi" 
bir ücret de!il, pratik ya"amda elde edilemeyen ba"arının tesellisidir. Nitekim 
duygu kültürü, sanatta nesnel olarak ifade buldu!undan kökeninden 
ba!ımsızla"arak kendi yoluna gidecektir. Aslında burjuvanın sınıf bilincini ifade 
etmeye yarayan ve soyluların uzak ve so!uk davranı"larına kar"ı bir eylem olarak 
ortaya çıkmı" olan duyguculuk (sentimentalism), giderek yerini duyarlılı!a ve 
kendili!indenli!e tapmaya bırakır. Zamanla bu tapınma, orta sınıfın aristokratlara 
kar"ı gelme zihniyeti ile olan ili"kisini yitirir. Önceleri insanlar, sırf soylular 
ihtiyatlı oldukları ve kendi kendilerini denetleyebildiklerinden ötürü duygusal ve 
co"kulu davranırlarken, kısa zamanda ifadecilik ve içyüzü açı!a vurma, soyluların 
bile benimsedi!i bir sanat ölçütü durumuna gelir. Ruhsal sarsıntılar, "oklar 
yaratacak olayların pe"inde ko"ulur ve zamanla gerçek bir heyecan yaratma ustalı!ı 
kazanılır; ruh acıma duygusu içinde erir ve sonuçta sanatta aranan tek amaç, 
tutkuların uyarılması ve duygu ve dü"ünce beraberli!i ile uyarıcı kı"kırtmalar 
yaratmak olur. Duygu, sanatçı ile toplum arasında en önemli aracı durumuna gelir 
ve gerçe!i yorumlamanın da en etkin aracı olur. Duyguları ifade etmekten 
kaçınmak, sanatsal etki yaratmaktan vazgeçmek; duygudan yoksun olmak ise tatsız 
ve anlamsız olmak demektir artık.”9  

 

                                                        
9 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 52-53. 
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Fransa’da Diderot, Almanya’da Lessing, “do!ruların yalnızca akılla 

bulunamayaca!ı, gerçe!i görmek için duyguların da gerekli oldu!u” görü"ünden 

hareketle bir “acıma” esteti!i geli"tirmi"lerdir. Bu dönemde akılla duygu, duyguyla 

be!eni arasındaki ili"ki yeniden ele alınarak tiyatronun duygusal etkisinin kuramı 

saptanmı"tır. Seyirci, aklı ile vicdanı arasındaki çatı"manın tanı!ı yapılmak istenmi"tir. 

Bu çerçevede, Aristoteles’in katharsis! kavramı yeniden yorumlanmı"tır. Aristoteles 

seyircinin, sonu acıklı biten tragedyadan ho"landı!ını, acı ve korku yoluyla olu"an 

ho"lanmanın seyirci üzerindeki etkisinin daha kalıcı oldu!unu belirtir. 18. yüzyıl 

dramında, Aristoteles’in bu de!erlendirmesi benimsenmekle birlikte, özellikle acıma 

duygusunun seyirci üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekilir. Acıma, arınmaya gerek 

kalmadan seyirci üzerinde etkisini gösteren en önemli duygu olarak de!erlendirilir. 

 Orta sınıf seyircinin, acıma duygusunun uyarılmasından bu denli ho"lanıyor 

olması, tragedya ve komedya türleri dı"ında yeni oyun türlerinin denenmesine neden 

olmu"tur. 18. yüzyıl tiyatro anlayı"ının, ikinci önemli yenili!i ise, sıradan ki"ilere yer 

veren, acı ve mutlulu!un iç içe geçti!i bu ara türlerin olu"masını sa!lamasıdır.  Ne 

klasik tragedya, ne de klasik komedya anlayı"ına uymayan bu yeni türler “duygusal 

tragedya”, “gözü ya"lı komedya” gibi adlar alır. Diderot, bu yeni tiyatro türüne “dram” 

adını verir. 

 

“Bugün orta sınıfın be!enisi do!rultusunda geli"en bu türe duygusal dram 
ya da burjuva dramı diyoruz. Burjuva dramında seyircinin, içinde bulundu!u durum 
ile uyum kurması amaçlanmaktadır. Duygu e"li!i ve acıma duygusu ile toplumdaki 
adaletsizli!in yarattı!ı suçluluk duygusu giderilmekte, ki"i, kendi durumunu 
de!i"tirmeye gerek kalmadan vicdanı ile uzla"maktadır. Çünkü acıma yetene!i 
ki"iyi iyi yürekli oldu!una inandırmakta, onu kendi gözünde aklayıp 
rahatlatmaktadır. Acınmaya layık olma duygusu ise, ba"ka bir yönden adaletsizlik 
duygusunu hafifletir. Bu kez de toplum ko"ulları yüzünden kendini haksızlı!a 
u!ramı" sayan ki"i, acınmaya hak kazanarak içindeki ezikli!i giderir. Böylece 
toplumda geçerli!ini yitirmeye ba"layan, fakat toplum düzenini ya"atmak için 
sürdürülmesinde yarar görülen de!er yargıları ya"atılmı" olur. Seyircinin sahnedeki 

                                                        
! Katharsis (Arınma) : Tragedyanın ödevi, uyandırdı!ı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan 
temizlemektir. (Aristoteles – Poetika VI. Bölüm) 
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ki"ilerle bir duygu e"li!i içine girmesi, acıyan ve acınan olarak iyilik duygusu ile 
dolmasını, bundan mutluluk duymasını sa!lamı"tır. Oysa klasik tragedyanın çok 
farklı bir i"levi oldu!unu anımsıyoruz. Tragedya, bireyi zor ko"ullarla, çetin 
engellerle sınayarak onun kendi gizil gücünü tanımasını ve kullanmasını 
gösteriyordu. Tragedya, kahramanın ölümü ile sona erse bile oyun süreci onun 
kolay ba" edilemeyen gücünü kanıtlar; böylece seyircideki acıma duygusu da 
a"ılarak hayranlık uyandırılmı" olur. Klasik tragedya bu özelli!i ile kralı, merkezi 
otoriteyi desteklemi"ti. Duygusal dram ise burjuvanın deste!idir. 

Ki"inin zayıf yanını alaya alan, gülünçle"tiren klasik komedya da yerini 
duygusal komedyaya bırakmı"tır. Duygusal komedya seyirciyi, oyun ki"ilerinin ho" 
ve tatlı yanlarına güldürür. Bu gülme iyilikle gülmedir. Seyirci sahnedeki gülünen 
ki"i ile aynı duyguları payla"ır.”10 

 

18. yüzyıl tiyatrosunun bu yeni oyun türlerinde seyirciyi duygulandırarak 

etkileme yöntemleri geli"tirilmi"tir. Duygusallı!ın kalıcı etkisi nedeniyle, dram türü 

ça!da" anlayı"a uygun görülmü"tür. #zledi!i oyun sayesinde duygulanan seyirci, geli"en 

kapitalist düzenin olumsuzlukları kar"ısında kendini daha iyi hissetmekte; bir anlamda 

duygusal dram vicdanları huzura kavu"turmaktadır. Böylelikle duygusallık e!ilimi 

tiyatro alanına egemen olur. Hatta kentli orta sınıfa yönelik tiyatroların ticari amaçlar 

do!rultusunda bu duygusallı!ı giderek duygu sömürüsüne dönü"türdü!ü görülür. 

Di!er yandan, 18. yüzyıl tiyatrosu duygusallı!ı, tiyatronun e!iticilik görevini 

yerine getirmesinde de önemsemi"tir. Klasisizm’in akılcılık ilkesinden uzakla"madan, 

duygulandırarak e!itmek, duygusal dramın amacı olmu"tur. Bu dönem tiyatrosu, 

seyircide acıma duygusu uyandırarak onu daha iyi bir insan yapma anlayı"ını benimser. 

 

“Tiyatro, yanılsama (illüzyon) yolu ile sahne ve seyirci arasında bir 
özde"lik, bir duygu e"li!i yaratmakta, bu duyguda"lık içinde oyunda acı çeken 
ki"iye duyulan acıma, insanın özündeki ahlaklılı!ı ortaya çıkarmakta; bu, iyili!in 
gündelik ya"amında da sürmesini sa!lamaktadır. Sahnedeki ki"inin bahtsızlı!ı bizi 
gerçekten duygulandırmı"sa, acıma duygusu yürekleri sarmı", içimizdeki iyilik 
uyandırılmı" demektir. Böylece sahne, seyirciyi insancılla"tırmı" olur. Bu 

                                                        
10 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 122, 123. 
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insancıllık, seyircinin dı"arıdaki ya"amında da sürüp onun bir insan dostu olmasını 
sa!lar.”11 

 

Görüldü!ü gibi burjuva dramı, acıma duygusu aracılı!ıyla, seyircinin do!u"tan 

sahip oldu!u iyilik nosyonunu geli"tirmeyi hedeflemi"tir.  

18. yüzyıl tiyatrosunda, duygulandırmanın önemi vurgulanmakla birlikte estetik 

zevkin tek ölçüsü olarak duygu görülmez. Sanatın verdi!i zevkin temelinde Aydınlanma 

Ça!ı’nın akılcı felsefesi gere!i “akla uygunluk” da aranır. Bu dönem tiyatrosunu 

akılcılıkla çeli"meyen, hatta akılcı tiyatro dü"üncesini, aklın yanına duyguyu da koyarak 

destekleyen bir sanat anlayı"ı olarak de!erlendirmek gerekir. Yine bu dönem içinde 

Klasik tiyatro dü"üncesinin temel de!erleri olan “yalınlık” ve “ölçülülük” ilkelerinden 

de vazgeçilmedi!i görülür. Klasik tragedyanın seyirciye verdi!i zevkin temelinde, 

heyecan uyandırmasının yanı sıra, akılcı ölçüler çerçevesinde, “yalınlık” ve “ölçülülük” 

gözetilerek yazılmasının önemi vurgulanır. 

 

2. Klasik Tragedya Kahramanının Ölümü 
 

Aydınlanmanın ve iktisadi liberalizmin toplumda olu"turdu!u de!i"im tiyatro 

sanatını büyük ölçüde etkilemi"tir. Bu de!i"imin tiyatro sanatına getirdi!i önemli 

yeniliklerden bir di!eri de, ba"langıçta, soyluların kültür-sanat anlayı"ını benimsemi" 

olan orta sınıfın, giderek kendi de!erlerini yaratmaya ba"layarak, tiyatroda üstün 

özelliklerle donatılmı" kahramanların ola!anüstü hikâyelerini izlemek yerine, kendini 

daha yakından ilgilendiren günlük olayları ve kendine benzeyen sıradan ki"ileri görmeyi 

ye!lemesidir.  

Arnold Hauser,  klasik tragedyanın antitezi olarak ortaya çıkan ve devrimci 

burjuvazinin sözcüsü durumuna gelen bu yeni tiyatro sanatının ba"kaldırısını, orta 
                                                        
11 A.e., s. 126. 
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sınıfın, klasik tragedya kahramanlarını üreten soylular sınıfı kadar ciddiye alınmak 

istemesinin bir ifadesi olarak de!erlendiriyor.12 

 

“Orta sınıf tiyatro sanatı, ba"langıcından beri, aristokratik ve kahramanlara 
özgü erdemleri küçültüp normal ölçülere uydurmaya çalı"mı" ve burjuva ahlakının 
bir reklamı ve hakların e"it olarak da!ıtılmasını savunan orta sınıfın bildirisi 
durumuna gelmi"tir. Bu tiyatronun tarihi, burjuva sınıf bilincindeki kökeni 
tarafından belirlenmi"tir. Ku"kusuz bu sanat, olu"um nedeni sınıf çatı"masına ba!lı 
olan ilk ve tek tiyatro sanatı de!ildir. Fakat tiyatro tarihinde bu çatı"mayı konu edip 
kendini bu çatı"maya adamı" olan ilk tiyatro sanatıdır. Tiyatro her zaman maddi 
yönden destek gördü!ü sınıfların propaganda aracı durumunda olmu"tur, fakat sınıf 
farklılıkları hiçbir zaman bu denli açık seçik olarak konu edilmemi"tir.”13 

 

Propagandanın sanata giri"i, Aydınlanma hareketinin tiyatro sahnesini, kendi 

dü"ünce biçimlerini savundu!u bir kürsü haline getirmesine neden olmu"tur. Bundan 

böyle dramatik çatı"ma sadece ki"iler arasında de!il, olayın kahramanı ile bazı 

kurulu"lar arasında da geli"mektedir; kahraman artık tanımadı!ı birle"mi" güçlerle 

sava"mak ve görü"ünü, egemen toplumsal düzeni yeren soyut bir dü"ünce olarak 

"ekillendirmek zorundadır.14 

Modern dramı hazırlayacak önemli de!i"imlerden biri de tam bu nokta da 

gerçekle"ir. Sahnede sıradan insanın trajik bir kahraman haline gelmesi, Klasik 

tragedyanın ana ö!elerinden biri olarak kabul edilen, Aristoteles’in peripeteia! 

kavramının da de!i"ime u!ramasına neden olmu"tur. 18. yüzyıla kadar yazgının 

umulanın tam tersi yönde geli"mesinin seyirci üzerinde derin bir etki yarataca!ı ve 

kahraman ne kadar yüksekten dü"erse, seyirci üzerindeki etkisinin de o denli büyük 

olaca!ı dü"ünülmü"tür. Oysa 18. yüzyılda, orta sınıfın sıradan ki"ileri trajik olayların 

                                                        
12 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 71. 
13 A.e. 
14 A.e. 
! Peripeteia (Baht dönü"ü) : Eylemlerin dü"ünülenin tam tersine dönmesidir. (Aristoteles – Poetika XI. 
Bölüm) 
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kurbanı durumuna getirilince, bu olay tiyatro tarihinde gerçek anlamda bir baht 

dönü"ümü ya"anmasına neden olmu"tur. 

 

“Ele"tirmenlere ve kuramcılara göre tiyatro seyircisi kendini yakından 
ilgilendiren konulara, kendine benzeyen ki"ilere kar"ı daha büyük bir ilgi 
duymaktadır. Günlük olaylar, herkesin ba"ına gelebilece!inden seyirci için daha 
trajik bir anlam ta"ır. Bu nedenle, tragedyalarda yüzyıllardır ele alınan soylu ve 
üstün kahramanlardan, ola!anüstü olaylardan vazgeçilmelidir. Tragedya, masalın 
uzaklı!ından, ya"amın yakınlı!ına getirilmelidir. Orta halli seyirci sahnede kendi 
acılarının yansıtılmasından, kendi gibilerin kar"ıla"abilece!i durumların 
canlandırılmasından ho"nut olmaktadır. Aile ili"kileri ile bu ili"kilerin günlük 
olaylar içinde çatı"maya dönü"mesini ele alan konular her zaman ilginçli!ini 
korur.”15 

 

Daha önceki yüzyıllarda sıradan insan, sarsıcı bir yazgıya sahip olmadı!ı ve 

ahlaki de!erlerin savunucusu olarak gösterilemeyece!i dü"üncesinden hareketle, 

oyunlarda ancak komik figürler olarak gösteriliyordu. Bu dönemde ise, sıradan insanın 

tragedya kahramanı olmasıyla tiyatronun baya!ıla"aca!ı, ancak soylu bir kahramanın 

oyunu daha etkili kılaca!ı dü"üncesinden tümüyle vazgeçilmi"ti. Klasik tragedya 

kahramanının bir anlamda ölümü sayılabilecek bu durum, kahramanın karakterinin daha 

da zenginle"mesine ve dramın psikolojik olaylarla yüklü bir hal almasına neden olacaktı. 

Oyun kahramanının karakter yapısında çevresel ve psikolojik faktörlerin 

etkisinin giderek önem kazanması, insan ruhunun bilinmezlerle dolu dünyasında hareket 

eden kahramanın, eylemlerinin sorumlulu!unu ta"ıma konusunda ciddi bir sorun 

olu"turur. Bu durum, Aristoteles’ten beri, tragedya kahramanının trajik sonunu 

hazırlayan, tragedyanın önemli de!erlerinden biri sayılan hamartia! kavramının da 

askıya alınmasına neden olur. Bu anlayı", klasik gelenekte önemli bir de!i"ime yol açar 

ve klasik tragedyaya yepyeni bir biçim kazandırır. 

                                                        
15 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 118. 
! Hamartia (Trajik hata) : #yi bir insanın, bilmeden yaptı!ı yanlı" bir hareket ya da ahlaki olmayan bir 
zayıflıktır. Ki"i bu hatası nedeniyle yıkıma u!rar. 
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“Klasik tragedya, insanı, maddi dünyadan hiç etkilenmeyen ve onunla 
yalnızca dı"sal bir ili"ki sürdüren ba!ımsız ve özerk bir dü"ünsel bütünlük olarak 
tanımlar. Burjuva tiyatrosu ise, tersine, insanı çevresinin bir parçası ve bir i"levi 
olarak görür; klasik tragedyada oldu!u gibi somut gerçe!i denetim altında tutmak 
yerine, kendisi bu gerçek tarafından denetlenip onun içinde erir.”16 

 

 Burjuva tiyatrosunda, kahramanın içinde bulundu!u ko"ullar gündelik gerçekler 

tarafından belirlendi!i için trajik hata önemini yitirerek, yerini yeni bir hata kavramına 

bırakır. Sonraki dönemlerde ise, hatanın neredeyse tamamen yadsındı!ı görülür. Hauser, 

Romantiklerin, klasik tragedyaları yorumlarken bile, trajik hatayı yok saydıklarını, 

kahramanı yanlı" hareket etti!i için kınayacakları yerde, onu, yazgısına boyun e!me 

büyüklü!ü gösteren üstün bir varlık olarak görmeyi tercih ettiklerini söyler.17 

 Antik Yunan ve sonrasında, trajik eylem, gizemli, anlatılması olanaksız, ve 

mantık dı"ı bir olgudur. Onun ezici etkisi, seyircinin eri"ebilece!i düzeyden çok uzak 

olmasına ba!lıdır. Yeni psikolojik güdüler ise, tiyatroya insancıl bir ölçü getirdi ve 

seyircinin sahnedekilerle aynı duyguları payla"masını kolayla"tırdı.18 

Böylelikle, Klasik tragedya kahramanı kesin ve belirgin tanımını yitirmeye 

ba"ladı. Burjuva tiyatrosunun yeni kahramanı daha boyutlu, daha ya"amın içinden ama 

bir o kadar da anla"ılıp-kavranması zor bir ki"ilik durumuna geldi. 

 

3. De$i#en Tiyatro Dili: Ko#uktan Düzyazıya Geçi# 
 

18. yüzyılda toplumsal alanda üstünlü!ü gitgide belirginle"en burjuvazinin ve 

bilim-sanat-dü"ün alanlarına egemen olan akılcılı!ın etkisiyle, Antik Yunan’dan beri 

oyun yazımında yaygın olarak kullanılan ko"uk tekni!inin yerini düzyazı almı"tır. 

Tiyatro dilinde ko"u!un yerini düzyazının alması birdenbire olmamı"tır. Bu de!i"imde 
                                                        
16 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 75, 76. 
17 A.e., s. 77. 
18 A.e., s. 78. 



 
 

22 

George Lilo, Diderot ve Lessing gibi yazarların büyük payı vardır. Prof. Dr. Cevat 

Çapan bu de!i"imin nedenini ya"ama düzenindeki de!i"mede aramak gerekir diyor: 

 

“Eski Yunan toplumu da, ortaça! toplumu da bir a"ama sıralamasına 
dayanıyordu. Buna, ba"ta tanrı olmak üzere, bütün varlıkların belli bir sıralamaya 
uydu!u organik, toplu bir ya"ama düzeni de diyebiliriz. Kapitalizm öncesi bir geçi" 
döneminde ortaya çıkan Shakespeare gelene!i de ele aldı!ı sorunlar bakımından 
yeni bir ça!ın habercisi olmakla birlikte, dünya görü"ü bakımından ortaça!ların bir 
uzantısı sayılır. Aisykhylos’un Atina’sında da, Shakespeare’nin Londra’sında da 
(bunlara Racine’in Versailles’ını da ekleyebiliriz) insanların davranı"ları insanüstü 
bir gücün, ya da güçlerin deneti altındadır. Bu insanüstü güçlerin söz konusu 
dönemlerin oyunlarında somut olarak sahneye çıktıkları bile görülür. #nsano!lu bu 
dönemde do!al olayları birtakım simgelerle, “alegori”lerle açıklamaktadır. Belli bir 
a"ama sıralamasına göre düzenlenen böyle bir dünyada insanların inançları ve 
davranı"ları nasıl de!i"mez birtakım kurallara ve kalıplara uymak zorunda kalırsa, 
dilde de bu düzeni yansıtan bir biçimsellik ve kurallara uyma e!ilimi kendini 
gösterir. (…)Tanrısal düzenle bu düzeni yansıtan ko"uk dili arasında tutarlı bir 
ili"ki vardır. 

On yedinci yüzyıldan sonra ise bu organik ya"ama düzeninin de!i"ti!ini 
görüyoruz. Donmu" inançların yerini "üphecilik ve deneycilik almakta, Yunan ve 
Elizabeth ça!ı tragedyasında sık sık kar"ıla"tı!ımız lanetlenme, ba!ı"lanma ve 
arınma gibi kavramlar anlamlarını yitirmektedir. Shakespeare’den sonra Batı’nın 
sözcüleri, gözleri görmeyen biliciler, "airler de!il, “Descartes, Newton ve Voltaire 
gibi dü"ünürler ve bilim adamlarıdır.”19 

 

Düzyazının 18. yüzyılın oyun dili olmasında “burjuva dramı” olarak adlandırılan 

yeni türlerin (“duygusal tragedya” ve “gözü ya"lı komedya”) etkisi büyük olmu"tur. 

Klasik tragedyaya ba"kaldırarak, soylu ki"iler yerine sıradan insanları kahramanla"tıran 

ve orta sınıfın günlük ya"amını konu edinen bu oyunlarda kullanılan dil de, günlük 

ya"amdakine daha yakın bir hal almaya ba"ladı. Bu da tiyatroda gerçeklik duygusunun 

yaratılmasında düzyazının bir anlatım tekni!i olarak etkisini göstermesiydi.  

 

                                                        
19 Cevat Çapan, De$i#en Tiyatro, #stanbul, Adam Yayıncılık, 1982, s. 17. 
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“Gerçeklik duygusu” kavramı on sekizinci yüzyılda ba"layarak 
zamanımızda da sürüp gitmekte olan ko"uk-düzyazı tartı"masının belki de çıkı" 
noktalarından biridir.(…) Gerek klasik Yunan dünyasında, gerekse daha sonraki 
Hıristiyan Avrupa toplumunda insan ya"ayı"ı belli bir tanrısal düzenin yasalarına 
uyuyordu. Böyle bir düzende bugünkü anlamda ku"kuya yer olmadı!ı gibi, do!al 
olayların akıl yoluyla açıklanması da söz konusu de!ildi. (…) #nsanların 
davranı"ları belli kurallara ve kalıplara göre yargılanabiliyordu. Bu kuralların ve 
kalıpların dı"ına çıkmamak gerçeklik duygusunu sa!lamaya yetiyordu. Oysa 
akılcılı!ın getirdi!i yeni ölçüler, gerçeklik kavramına da çok ba"ka ve karma"ık bir 
nitelik kazandırmı"tır. Gerçekçilik bir tutum olarak bütün büyük sanatçıların ortak 
bir özelli!idir, ama bir yöntem olarak uygulanması daha çok bilimsel dü"üncenin 
önem kazandı!ı Akıl Ça!ı ile ba"lamı"tır. 

Tanrısal düzen bölünmü"lü!üne ra!men bütünlü!ü olan bir düzendi. Ko"uk 
dili de ona göre insan ya"antısını bir yandan yalınla"tıran, bir yandan da olanca 
zenginli!i içinde saptayan bir anlatım aracıydı. Akıl Ça!ı ile ba"layan bilimsel 
düzenin karma"ıklı!ı ise bütünlükten yoksun bir karma"ıklıktı. Kapitalist düzenin 
yasalarına uyan üretim ili"kileri sanat ve kültür gibi üstyapı kurumlarını da 
etkiliyor, sınıf ayrımının dil ve dü"üncede ortaya çıkmasına yol açıyordu. Bu 
bölünme ve parçalanmayı bütün gerçekli!i ile verebilmesi için edebiyatın 
geleneksel biçimlerden vazgeçmesi gerekiyordu. Roman böyle bir gereklili!in 
sonucuydu. Elbette ki, de!i"en yalnız geleneksel biçimler de!ildi. Geleneksel 
konular da yerini ça!da" konulara bırakmaya ba"lamı"tı.”20 

 

Buna kar"ın, 18. yüzyılda klasik gelene!e ba!lılıklarını sürdürenler, tiyatro 

oyunlarının ko"uk diliyle yazılmasında diretmektedirler. Diderot, tiyatroda düz yazıyı 

ye!ledi!ini belirtirken, Beaumarchais, iki tarafı da kendi açılarından haklı görerek, 

tragedyalarda ölçülü dilin, dramlarda ise gündelik dilin kullanılmasının daha do!ru 

olaca!ını ifade eder. Beaumarchais’ye göre, ölçülü dil fazla büyük göründü!ü için 

tragedyaya yakı"ır. Bizim ya"antımıza benzeyen oyunlara ise yalın ve süssüz bir dil 

uygun dü"er. Lessing de, yalın ve açık günlük dilin duyguları, "atafatlı konu"malardan 

daha iyi ifade etti!ini, tumturaklı konu"maların gerçek duygulardan do!madı!ını 

belirtmi"tir.21 Sonuçta, düz yazı daha gerçek ve daha do!al bulunur. Zaten orta sınıf 

seyirci de, inceli!inin tadına varamadı!ı "iir dili yerine, düzyazı ile yazılmı" oyunları 

be!enmektedir.  

                                                        
20 Çapan, De$i#en Tiyatro, s. 20,21. 
21 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 120. 
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Bu geli"meler sonucunda, yüzyıllar boyunca tiyatro sanatına egemen olan ko"uk 

dili giderek önemini yitirmeye ba"lamı"; 18. yüzyıldan sonra yerini düzyazı diline 

bırakmı"tır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra da, düzyazının tiyatro diline tam 

anlamıyla hakîm oldu!u görülür. Artık modern tiyatronun en ba"arılı örnekleri düzyazı 

ile yazılmaktadır. 

Sonuç olarak, 18. yüzyıl tiyatrosu soylu be!enisinin hâkim oldu!u saray 

tiyatrosunun kalıplarını kırarak, tiyatroda günlük olaylara ve sıradan ki"ilere yer vererek, 

oyunların günlük konu"ma diline yakın düzyazı ile yazılmasını sa!layarak, 19. 

yüzyıldaki Romantik tepkinin ön hazırlı!ını olu"turmu" ve bu yolla modern tiyatronun 

önünü açmı"tır. 

 

B. Romantizm 
 

Romantizm’in – ba"langıç tarihini kesin olarak saptamak olanaksız olmakla 

birlikte – 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve 19. yüzyılın ortalarında gücünü yitiren 

bir sanat akımı oldu!unu söyleyebiliriz. Sanatçıların kendilerini “romantik” olarak 

adlandırmaları farklı ülkelerde farklı zamanlarda gerçekle"ir: Almanya’da 1798 – 1805, 

Fransa’da 1816 -1818, #ngiltere’de 1823 – 1824 yılları arasında, #talya ve #spanya’da ise 

1816 yılından sonra “romantik” sözcü!ünün kullanılmaya ba"landı!ını görüyoruz. 

Romantizm, 19. yüzyıl içinde Do!u Avrupa ülkelerine de yayılmı"tır.  

Romantizm’e kaynak olu"turan romantik sözcü!ünün – etimolojik olarak 

incelendi!inde   –   klasik kar"ıtı olan ve modern anlamına gelen roman sözcü!ünden 

türedi!i görülür. Romantik sözcü!ü, 1670’lerde Fransa, #ngiltere ve Almanya’da 

“Ortaça! romanslarına ve destanlarına ili"kin olan” anlamında kullanılmaya ba"lanır. Bu 
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ba!lamda romantik sözcü!ü, göz alıcı, co"kusal, "a"alı ve saçma anlamlarına 

gelmektedir.22 

Klasik tiyatro anlayı"ına kar"ı modern tiyatro tartı"ması, ilk olarak Karl Friedrich 

Schlegel ve Augusut Wilhelm Schlegel karde"ler tarafından, 1798 - 1800 yılları arasında 

Berlin’de yayımladıkları Das Athenäum adlı edebiyat dergisinde ba"latılmı"tır. 

Schlegel karde"ler, içinde Tieck, Novalis, Schelling gibi yazar ve dü"ünürlerin yer aldı!ı 

Jena Grubu olarak da adlandırılan entelektüel çevrenin birer üyesiydiler. Bu grup 

tarafından ba"latılan tartı"malar sayesinde, Sturm und Drang (Fırtına ve Atılı") hareketi 

ile ortaya çıkan, Goethe ve Schiller tarafından geli"tirilen dram anlayı"ı daha da 

yetkinle"tirilerek,  Alman Romantizm’inin,  dolayısıyla da modern tiyatronun kuramı 

olu"turulmu"tur. Johann Gottried Herder ile Johann Georg Hamann’ın önderli!inde 

ba"latılan Sturm und Drang hareketi uzun süredir var olan Antik ve Modern 

çeki"mesinin, Modernlerin lehine sonuçlanmasına neden olmu"tur. Bu hareket, 

bireycili!i ve heyecansallı!ı vurgulayarak ya"amın "iirsel yanının ortaya konulmasını 

amaçlıyordu. 

#smini Friedrich Maximillian Klinger’in aynı adlı oyunundan alan ve 

Almanya’da 1770 ku"a!ı olarak adlandırılan yazar ve kuramcıların olu"turdu!u Sturm 

und Drang, Aydınlanma dü"üncesinin kar"ısına yepyeni bir insan ve sanat anlayı"ıyla 

çıkmı"tır. Bu akım özellikle üç önemli kavram üzerinde yo!unla"ır: “Özgürlük”, “do!a” 

ve “dahi sanatçı”. Sturm und Drang akımı insanları benzer kıldı!ı için Aydınlanma’nın 

akılcılı!ına kar"ı çıkmı", bireyin önemini vurgulamı"tır. Birey olarak insanların 

birbirlerinden farklı ki"ilik özelliklerine sahip oldukları ve bu niteliklerini 

geli"tirebildikleri ölçüde “özgür” olabilecekleri savunulmu"tur. Sanatçının da, özgürlü!ü 

sınırlayıcı tüm kurallara kar"ı çıkan ve kendi kurallarını kendi koyabilen bir “deha” 

oldu!u dü"ünülmü"tür. Sanatçının yetene!inin aklın üstünde bir güç oldu!u kabul 

edilerek, “deha” ve “duygu”nun özgürlü!ün hemen yanı ba"ında yer alan de!erler 

oldu!u ifade edilmi"tir. Bu dönemin üçüncü önemli kavramı da “do!a”dır. Sanatçılar 

                                                        
22 A.e., s. 137. 
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içinde ya"adıkları do!ayı büyük bir içtenlikle algılayıp-de!erlendirirlerken, 

Rousseau’nun “do!aya dön!” ça!rısını benimsemi"lerdir.23 “Sturm und Drang, 

natüralist biçimde anla"ılmı" bir öznellik içinde tezahür ederek, dâhiyane (do!al) 

hissetmeyi hayatın (dehanın) bir anı olarak esere yönlendiren do!allık fikrinin pe"inden 

ko"arak bunu yapmaya çalı"mı"tı.”24 

Romantizm’in dü"ünsel temelini Fransız Devrimi’ni hazırlayan görü"ler ve 

Alman #dealizmi olu"turur. Fransız Devrimi’nin ilkeleri, 26 A!ustos 1789’da kabul 

edilen “#nsan Hakları ve Yurtta" Hakları Bildirisi”ndeki iki temel hakka, “özgürlük” ve 

“e"itlik” hakkına dayanır. Fransız Devrimi’nin ortaya koydu!u bu dü"üncelerin esin 

kayna!ı ise, hiç ku"ku yok ki Jean-Jacques Rousseau’dur. “Rönesans’tan beri hızla 

geli"en, 18. yüzyıl Aydınlanması’nın kendisiyle çok övündü!ü yeniça! kültürünün 

hesabını ilk defa yapan bu kültürün bilançosunu ilk defa çıkaran Rousseau’dur.”25 

Aydınlanma’nın temel de!eri olan “akılcılı!a” ilk önemli ele"tiriyi getiren o olmu"tur. 

“Yazarlık hayatının ba"larından itibaren Fransız toplumunun bir sömürü düzeni içinde 

oldu!una inanan dü"ünür, bir sınıfın lüksten ne yapaca!ını "a"ırırken, ba"ka bir sınıfın 

sefaletten sürünmesi ve yok olmasını görüyor ve böyle bir düzende akıldan dem vurarak 

kendi toplumlarından kopmu" olan sanatçıları da yeriyordu; çünkü bu sanatçılar, 

yapıtlarıyla “insanların zincirleri üzerine çelenkler” atmaktaydılar”.26 Buna kar"ın, onu 

tamamıyla Aydınlanma’nın dı"ında görmekte do!ru olmaz. Rousseau, Aydınlanma’yı 

sona erdirecek dü"üncelerde ve Romantizm üzerinde derin etkileri olan bir dü"ünürdür. 

Romantizm, Rousseau’nun ortaya attı!ı ve Fransız Devrimi’ni hazırlayan “özgürlük”, 

“e"itlik” ilkeleriyle ve “ulus sevgisi”, “dinsel inançlara ba!lılık” gibi de!erlerle 

beslenmi"tir. 

Fransız Devrimi kanlı olmu"; Devrim’in ardından içlerinde Devrim liderlerinin 

de yer aldı!ı binlerce insan idam edilmi"tir. Devrim’in kendi ülkelerine sıçramasından 
                                                        
23 Alman Edebiyatında Co"kunluk Akımı (Sturm und Drang), Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 
Cilt 9, Ed. Prof. Dr. Oya Köymen, #stanbul, Anadolu Yayıncılık, t.y., s. 4923. 
24 Giampiero Moretti, Deha, Çev. Fırat Genç, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2008, s. 60.  
25 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 382. 
26 Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi, C.I, #stanbul, Remzi Kitabevi, 1985, s. 261.  
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korkan di!er ülkeler ise, Fransa’ya kar"ı sava" açmı"lardır. Ülkede ortaya çıkan bu kaos 

ortamı, 1799 yılında Napolyon’un geli"ine kadar sürmü"tür. 1804 yılında Napolyon’un 

kendini imparator ilân ederek, neredeyse tüm Avrupa’nın tek hâkimi haline gelmesi, 

siyasal alanda ba!ımsızlıklarını yitirmekten korkan Avrupa ülkelerinde “ulusçuluk” 

akımının güçlenmesine neden olmu"tur. Romantizm “ulusçuluk” ilkesini benimseyerek, 

ulusal olanın sanatta da önem kazanmasını sa!lamı"tır. Klasisizm’in Antik Yunan 

hayranlı!ının yerini, Ortaça! de!erlerine, gizemli olana, peri masallarına, dü"lere ve 

özellikle "övalyeli!e duyulan ilgi almı"tır. Romantizm Antik Yunan sanatının pagan 

karakterine kar"ın Hıristiyan de!erleri yüceltir. Böylece Fransız Devrimi ile ortaya çıkan 

ba"kaldırı dü"üncesi, ulusal amaçlara yönlendirilmi", eylemi ate"leyecek yeni de!erler 

için dinsel kaynaklara ba"vurulmu", Hıristiyanlık dünyasının kendi sanatını yaratması 

gerekti!i savunulmu"tur. Romantizm, eski uyumu bozacak, yepyeni ve ça!da" bir uyum 

yaratacaktı. #"te bu inanç do!rultusunda, modern sanatın estetik ölçüleri saptanmaya 

çalı"ılmı"tır.27 

Romantizm’in sanat kuramını belirleyen, Fichte, Schelling, Hegel gibi 

dü"ünürlerin geli"tirdi!i Alman #dealizmi olmu"tur. Alman idealistlerinin çıkı" noktası 

Kant’ın, kökleri Aydınlanma hareketine uzanan metafizik kar"ıtı bilgi kuramına dayanır. 

Fakat bu ö!retinin öznelci tutumu nesnel gerçekli!in mutlak reddine do!ru evrilerek, 

Aydınlanma’nın gerçekçili!ine kar"ı bilinçli bir kar"ıtlık yaratır. Alman #dealizmi’nin 

zamansız ve sonsuz, ebedi ve mutlak olan’a dayanarak amprik gerçekli!i küçümseyen 

bir dü"ünce biçimi olarak geli"ti!i görülür.28  

Arnold Hauser, Alman aydınlarının, Aydınlanma’nın akılcılı!ına kar"ı açtıkları 

bu sava"ta, silahlarını dinsel ve estetik alanlardan seçtiklerini söylüyor: 

 

“Dinsel deneyimin usa aykırı oldu!u açıktır. Saray kültürünün estetik 
ölçütü de artık geçerli olmadı!ından, yeni sanat olayları da bir dereceye kadar usa 

                                                        
27 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 135.  
28 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 95. 
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aykırı bir nitelik kazanmı"tır. Neoplatonizm örne!i izlenerek dinsel dünya ile 
estetik dünya önce birbirleri ile kayna"tırılmı", ama daha sonra, yeni dünya 
görü"ünde estetik kategorilere öncelik tanınmı"tır. Bir sanat yapıtının us yoluyla 
çözümlenemeyen ve mantıkla anlatılamayan özellikleri, daha Rönesans devrinde 
gözlemlenip belirlenmi"; bulgulanıp de!erlenmeleri için on sekizinci yüzyıl 
beklenmemi"tir. On sekizinci yüzyıl ise, ilk kez sanatsal yaratının temelden usa ve 
kurallara aykırı olu"una dikkati çekmi"tir. Saray çevresinin akademizmine planlı ve 
bilinçli birbiçimde kar"ı çıkan bu ‘otorite kar"ıtı’ ça!, tarihte ilk kez olarak, sanat 
yapıtının yaratılmasında dü"ünümsel (reflexive) ve akılcı entelektüel i"levleri ve 
sanatsal zekanın ve ele"tirel yeteneklerin rolünü inkar etmi"tir. Usa aykırılık, estetik 
alanda, kuramsal alanlarda oldu!undan daha az engel ile kar"ıla"mı"tır. 
Aydınlanma hareketine kar"ı e!ilimler, böylece, estetik alanın sınırlarının gerisine 
çekilerek orada geli"mi" ve bu alandan hareket ederek aydınlar sınıfını ele 
geçirmi"tir. Sanat yapıtının yapısındaki uyum, estetik alandan, tüm evrenin yapısına 
aktarılmı" ve Plotinus’un da yaptı!ı gibi, evreni yaratanın sanatsal bir plana göre 
hareket etti!i ileri sürülmü"tür. Gizemcilik ve sufilikle hiç ilgisi olmayan Goethe 
bile, güzelli!in, do!anın gizli güçleri tarafından yaratıldı!ını ileri sürmü" ve 
romantizm hareketinin tüm do!a felsefesi, bu dü"ünce çerçevesi içinde 
olu"mu"tur.”29 

 

Romantizm, Aydınlanma’nın a"ırı akılcılı!ına, endüstrile"menin yarattı!ı 

maddecili!e ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan kültürel tekdüzeli!e ve tinsel 

kısırla"maya bir tepkidir. Romantizm’in Aydınlanma’ya yönelik bu tepkisi, onunla olan 

ba!larını bütünüyle koparmak anlamına da gelmez; aksine bu tutum Aydınlanma’nın 

bo"luklarını doldurmaktır. Romantikler aklın yanı sıra duyguyu ve sezgiyi de bilginin 

kaynakları arasında görürler.30 

Romantizm, #dealizm do!rultusunda yepyeni bir tarih anlayı"ı benimser. 

Romantik Akım öncesi, Batı’ya egemen dünya görü"ü dura!an ve Parmenidesci! idi ve 

tarihsellikle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Ancak Fransız Devrimi’nin ve Romantizm’in 

etkisiyle insanın ve toplumun do!asının evrimsel ve dinamik bir yapıya sahip 

olabilece!ine inanılmaya ba"lanmı"tır. #nsanlı!ın ve kültürün sonu gelmez bir de!i"im 

                                                        
29 A.e., s. 97,98. 
30 Ahmet Cemal, “Romantizm, Novalis ve Geceye Övgüler”, Geceye Övgüler, #stanbul, Türkiye #" 
Bankası Kültür Yayınları, 2006, s. 10, 11. 
! Parmenides'e göre, evrende de!i"en hiçbir "ey yoktur. Gerçeklik, yani Varlık, mutlak anlamda Bir'dir, 
kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamı"tır, yok edilemez; o öncesiz ve sonrasızdır; onda hareket ve de!i"me 
yoktur. 
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içinde geçmi"ten gelece!e bir "eyler aktarma niteli!i ta"ıyan bir süreç oldu!u, 

Romantizm’in olu"turdu!u bir dü"üncedir ve bu dü"ünce ça!ımız felsefesine büyük bir 

katkı sa!lamı"tır.31 

Romantik Akım kuramcılarının, sanatı da bu idealist tarihselcilik anlayı"ı 

çerçevesinde de!erlendirdikleri görülür. Sanatın, kendi içinde evrimle"ti!ini, bu nedenle 

her dönemin kendine özgü tarihsel-kültürel özellikleriyle ele alınıp de!erlendirilmesi 

gerekti!ini dü"ünürler. Romantiklerin üzerinde en çok durdukları konu ise Klasik-

Modern ayrımıdır. 

Alman #dealizminin büyük dü"ünürü Hegel, bu anlayı" do!rultusunda, sanatın, 

uygarlı!ın geli"imine ko"ut olarak çe"itli a"amalardan geçti!ini ve her dönemin kendine 

has özelliklerinin belli bir sanat türünde ifade buldu!unu söyler. Hegel’in bu ayrıntılı 

sanat incelemesi, 1820 yılında verdi!i estetik ders notlarından derlenen ve 1835 yılında 

basılan Vorlesungen über die Äesthetik (Estetik Ders Notları) adlı kitabında bulunur. 

Hegel’in sanat anlayı"ının temelinde “tinin maddeden özgürle"me” derecesinin 

büyüklü!ü ya da küçüklü!ü yatar. Daha açık bir ifadeyle Hegel’e göre sanat hakikatin 

maddenin içinden parlamasıdır.32 Buna göre; Hegel sanatı, sembolik, klasik ve 

romantik olmak üzere üç döneme ayırır: 

#lk dönem olan sembolik sanatta insan, do!al dünyanın güçlerinin ve insani 

olaylarının farkındadır, ama onları tahmini ve genellikle çarpıtılmı" imgelerle ifade eder. 

Bu dönemde madde baskındır ve tin zorlukla görünür. Hint ve Mısır sanatlarının 

geli"ti!i dönem bu dönemdir. Bu dönemde, imge, metafor, alegori gibi dolaylı ifade 

yollarıyla sanatın soyut bir ülküye yöneldi!i görülür. Bu dönemin en geli"mi" sanat türü 

yapı sanatıdır. 

#kinci dönem olan klasik sanatta ise, insan ruhani kavrayı"la uyumlu dı"sal bir 

biçim ke"feder. Bu dönemde tin maddeden özgürle"meye ba"layıp bir dengeye ula"maya 

                                                        
31 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 141. 
32 Augusto Boal, Ezilenlerin Tiyatrosu, Çev. Necdet Hasgül, 3.bs., #stanbul, Bo!aziçi Üniversitesi 
Yayınevi, 2008, s. 82. 
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çalı"ır. Klasik sanat duru, sakin, uyumlu ve güzel olanı hedefler; ancak görünür ve sınırlı 

olana ba!lı kaldı!ından, ruhu tam olarak kavrayamaz. Bu döneme en iyi örnek, biçim ve 

ideayı en yakın "ekilde bir araya getiren heykel sanatıdır. 

Üçüncü dönemi olu"turan romantik sanat, bunu daha yüce bir biçimde, biçim ve 

ideanın uyumlu dengesini a"kınla"tırarak gerçekle"tirir. Bu dönemde tinin maddeden 

bütünüyle özgürle"ti!i görülür. Romantik sanat, Antik sanat anlayı"ının dünyayı dı"tan 

yansıtmasına kar"ın, gerçe!i içten yansıtarak, iç ve dı" gerçe!in uyumunu yakalamı"tır. 

En önemli romantik sanatlar resim, müzik ve "iirdir. Bu sanatlar içinde "iir sanatı, 

müzi!in öznelli!iyle görsel sanatların nesnelli!ini birle"tiren en zengin sanat 

formudur.33 

Hegel, Aristoteles’in ardından dram sanatı ve özellikle de tragedya üzerine 

derinlemesine ara"tırma yapan tek felsefeciydi. Ona göre "iir, “epik "iir”, “lirik "iir” ve 

“dramatik "iir” olmak üzere üç türe ayrılır. Epik "iirde eylem nesne biçimini alır. Önemli 

olan eylemin kendisidir; "airin ya da eylemde bulunan karakterin öznelli!i de!il. Lirik 

"iir ise, epik "iirin tam kar"ıtı olarak tümüyle özneldir. Dramatik "iire gelince, Hegel, 

hem "iir sanatının hem de tüm sanatların “en yüksek a"aması” olarak “dramatik "iir”i 

görür. Bunun nedeni, dramın ruhani ya"amın temsili için yegâne uygun araç olan insan 

sesini kullanıyor olu"u ve epik "iirin nesnelli!iyle lirik "iirin öznelli!ini birle"tirmesidir. 

Yine de belirtmemiz gerekir ki, Hegel’e göre öznellik nesnellikten önce gelir. Ruh bütün 

dı"sal eylemleri belirleyen öznedir. Bunun gerçekle"ebilmesi için de karakterin mutlaka 

“özgür” olması gerekir. Karakter iç dünyasındaki devinimleri hiçbir kısıtlama olmadan 

özgürce dı"a vurabilmelidir. Karakter eylemlerinin mutlak öznesidir.34 Hegel, böylelikle, 

dramatik çatı"manın içselle"ti!ini ve karakterin modern dramın merkezine yerle"ti!ini 

söyler. 

                                                        
33 Marvin Carlson, Tiyatro Teorileri, Çev. Eren Bu!lalılar, Barı" Yıldırım, #stanbul, De Ki Yayınları, 
2007, s. 202. 
34 Boal, Ezilenlerin Tiyatrosu, s. 84, 85. 
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Schlegel karde"lerden Augusut Wilhelm Schlegel de, dram sanatı ile ayrıntılı bir 

biçimde ilgilenmi", bu alana ili"kin 1808 yılında Viyana’da verdi!i bir dizi ders daha 

sonra di!er Avrupa dillerine çevrilerek Alman romantik dü"üncesinin en çok okunan 

eserlerinden biri olmu"tur. 

Schlegel, dramatik olanın öncelikle ya"amsal gerçeklerle örtü"en bir eylemsellik 

içermesi gerekti!ini söylemi", böylelikle "iirsel bile"enler kadar teatral bile"enlerin de 

önemini vurgulamı"tır. Schlegel, Antik Yunan sanatının karakteristik özelli!inin, farklı 

bile"enler arasında homojenlik aramak oldu!unu dü"ünür. Oysa de!i"en ça!, eski 

tragedya ve komedya kavramlarının modern drama uygulanamayaca!ını göstermi"tir. 

Bu yeni tür ancak romantik olarak adlandırılabilir. Klasik olan, birbirine benzemeyen 

bile"enleri kabaca birbirinden ayırırken, romantik olan karı"ımlardan ve zıtlıklardan haz 

alır. Klasik olan sonsuz düzeni ararken; romantik olan kendinden yeni formların 

yükseldi!i, evrenin kalbindeki gizli kaosu arar.35 

Goethe de, Shakespeare und kein Ende! adlı yazısında, antik ve modern "iir 

arasındaki farkı "u antitezler tablosuyla belirtmi"tir: 

 

Antik Modern 

Do!al (Naif) Duygusal 

Pagan Hıristiyan 

Klasik Romantik 

Gerçekçi #dealist 

Gereklilik Özgürlük 

Kader #rade 
 

Tablo – 1 36 
 

                                                        
35 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 188, 189. 
36 A.e., s. 189. 
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Bu kar"ıtlıkların son çifti hariç di!erleri dönemin kuramsal de!erlendirmelerinde 

standarttır. Ama Goethe “kader” ve “irade” kavramlarını kendi geli"tirmi"tir. Yunan 

dramında de!i"tirilmesi imkânsız olan kader, felaketi ve buna kar"ı çıkan insan 

iradesinin yenilgisini önceden tayin ederken,  Modern dramda odak, iradenin, 

dolayısıyla da bireyin özgür seçiminin üzerindedir. Klasik sanat,  toplumu de!i"tirilmesi 

imkânsız bir "ey olarak temsil ederken, romantik sanat onu de!i"ime ve reforma açık 

olarak gösterir.37 

Fransız Romantikleri de Klasik-Modern ayrımı üzerinde durmu"lardır. Victor 

Hugo’da Antik ve Modern sanat ayrımı "öyle kar"ımıza çıkar: 

 

“(…) Antik sanat, yalın, simetrik, uyumlu ve yücedir, her zaman belli bir 
biçimi korur, güzeli yineler ve tekdüzedir. Modern sanat ise biçimde çe"itlemeler 
yapmakta, durup dinlenmeden yeni "eyler yaratmaktadır. Karma"ıklık ve çe"itlilik, 
modern sanatın özelli!idir. Bu geli"im uygarlı!ın geli"imine ko"uttur. Victor Hugo 
"iirin geli"imini üç döneme ayırmı"tır: #lk dönem "arkı dönemidir. #lkellik 
a"amasının sanatıdır "arkı. Ülküsel olana yöneliktir. Ezeli olanı dile getirir ve 
Hazret-i Adem gibi, Hazret-i Nuh gibi yüce ki"ileri ele alır. #kinci dönem destan 
dönemidir. Antik uygarlı!ın sanatıdır. Bu dönemde tarih önem kazanmı", Atreus 
gibi, Orestes gibi tarih bakımından önemli ki"iler, destanın konusu olmu"lardır. 
Üçüncü dönem, dram dönemidir. Bu dönemin sanatı, gerçeklere e!ilir. Othello, 
Macbeth, Hamlet insan özellikleri olan ki"ilerdir. Bu üç dönemin "iiri, üç ayrı 
kaynaktan beslenmi"tir. #lk dönemin kayna!ı Homeros, ikinci dönemin kayna!ı 
#ncil, son dönemin kayna!ı Shakespeare’dir. Uygarlık, dü"lerin "arkısı ile ba"lamı", 
yapılan i"lerin anlatılması ile geli"mi", son a"amada dü"üncelerin tanımı 
yapılmı"tır. Do!a da, ya"am da bu üç a"amadan geçer: Do!ar, eyler, ölür.”38 

 

Hem Klasisizm’de, hem de Romantizm’de sanat yapıtının somut dı" gerçe!e 

benzedi!i görülür. Ancak bu benzerli!in her iki akımda da a"a!ıdaki tabloda belirtilen 

farklı gerçeklere yönelik oldu!u görülür: 

 

                                                        
37 A.e., s. 189. 
38 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 147, 148. 
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Klasisizm Romantizm 

Tipik ve evrensel gerçe!i yansıtır. Asal ve Tanrısal gerçe!i dile getirir. 

Ya"ama nesnel bakar. Özneldir. 

Ola!an ve olası gerçekle inandırıcılık 
sa!lar. 

Asal gerçe!i yanılsama yoluyla 
benimsetir. 

Akla ve sa!duyuya yönelir. Duygulara, heyecanlara a!ırlık verir. 

Ahlakçıdır; yerle"ik ahlak kuralları 
do!rultusunda bir e!iticilik anlayı"ını 
benimsemi"tir. 

Güzelin asal ilkesini içeren do!ruya ve 
iyiye yönelmi", bu do!ru ve iyiyi ı"ıtarak 
insanı uygarla"tırma görevini üstlenmi"tir. 

Toplumsal düzeni, gelene!i, inançları, 
töreleri peki"tirmekle, insanı aklı ve 
sa!duyusu do!rultusunda aydınlatmakla, 
ta"kınlıkları, co"kuları giderip insanı 
ölçüye ve dinginli!e kavu"turmakla 
görevlendirilmi"tir. 

Co"ma ve ta"ma yolu ile insanı Tanrısal 
gerçe!e yönlendirmek, asal gerçe!in 
büyük uyumunda onu mutlu etmek ve 
bütünle uzla"tırmak amacındadır. 

Sa!ladı!ı dinginlik bir arınmadır. Sa!ladı!ı uyum dünyaya ve dünya i"lerine 
uzak açı kazanmak demektir. 

 
Tablo – 2 39 

 
 

Romantik tiyatro, Fransız Devrimi’nin yarattı!ı özgürlükçü ortamın etkisiyle ve 

Alman #dealizmi’nin tiyatro sanatına kazandırdı!ı yeni dü"ünce biçimiyle, Klasik-

Modern ayrımını belirginle"tiren yepyeni bir tiyatro anlayı"ının olu"masını sa!lamı"tır. 

Klasik tiyatronun biçim kurallarını a"arak, modern tiyatronun önünü açan, bu 

özgürlükçü tiyatro anlayı"ının tiyatro sanatına kazandırdı!ı yenilikleri ise "u ba"lıklar 

altında toplayabiliriz: 

                                                        
39 A.e., s. 138, 139. 
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1. De$i#en Gerçeklik Anlayı#ı 
 

Avrupa’nın dü"ünce tarihinde önemli bir dönüm noktası olu"turan Romantizm’in 

en belirleyici özelli!i usa aykırılıktır. Klasik sanatçı, do!ayı mantıklı bir düzen içinde 

algılayıp, ona akılcı bir yöntemle yakla"ırken; romantik sanatçı, do!anın gizemli bir öze 

sahip oldu!unu dü"ünmü" ve onu kavrayabilmenin ancak duyguların sesine kulak 

vererek mümkün olabilece!ine inanmı"tır. Romantik sanatçı, dünyayı yorumlarken 

öznel, diyalektik olmayan ve hayalci bir yakla"ım sergilemi"tir. Bu nedenle, Rönesans’la 

ba"layıp, Aydınlanma hareketiyle tüm Avrupa’ya egemen olan akılcılık, en zor günlerini 

ya"amaya ba"lamı"tır.  

Romantik kuramcı ve sanatçılar, Klasik sanatın temelinde yer alan yansıtmacı 

gerçek algısına ve klasik tiyatronun “taklit” ilkesine kar"ı çıktılar. Klasiklerin duyularla 

algılanan yüzey gerçe!ine benzetme anlamındaki “taklit” kavramının yerine 

Romantikler, özdeki gerçe!i dü" gücü ile kavrayıp bunu seyirciye mit, alegori, simge 

gibi dolaylı anlatım yollarıyla iletme yolunu seçtiler.  

 

“Sanat, ya"amın ruhuna ı"ık tutar. Sanatçı dü" gücü ile do!anın özüne iner, 
bu özü ince bir duyarlıkla kavrar, onu yapıtında dile getirirken do!aya benzerli!i 
korur. Fakat bu benzerlik kopya etmek demek de!ildir. En derinden olanın, ruhsal 
olanın, somut gerçekler aracılı!ı ile ifade edilmesi demektir. Benzerli!i korunan 
somut gerçekler simgesel olarak kullanılmı"tır. Böylece sanat eseri dı" gerçe!i de, 
kendi sanatsal gerçe!ini de aynı zamanda ifade etmi" olur. Sanat hem benzetmi", 
hem simgele"tirmi"tir. Somut gerçekler, kendi simgesel anlatım olanakları ile 
sanata malzeme olmu"tur. Çünkü do!a da kendini simgesel olarak yaratmı"tır; dı" 
görünü"ü ile içini yansıtmı"tır. Sanatta simge, alegori, mit bu çe"it dolaylı anlatım 
araçlarıdır.”40 

 

Romantiklere göre, dünyasal her türlü görüngünün ardında, günlük sosyal 

ya"antılar ve do!al görüngülerden daha yüce bir gerçek, var olan her "eyin yaratıcısı 

                                                        
40 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 150. 
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mutlak bir varlık yatmaktadır. Yaratılmı" her "ey bu sonsuz gerçekli!in, bu bütünün bir 

parçasıdır. Dolayısıyla, Romantikler, gerçeklik kavramını, neoklasikçiler gibi, gözle 

görülür normlarla olan ili"kiler ba!lamında de!il, sonsuz varolu" ba!lamında 

de!erlendiriyorlardı.41 

Romantiklerin, dünya üzerinde yaratılmı" olan her "eyin kökeninde mutlak bir 

varlık oldu!una inanmaları, do!adaki herhangi bir parçanın dikkatle incelendi!inde, 

bütün hakkında bir fikir verece!i dü"üncesinin olu"masına neden olmu"tur. Dolayısıyla 

bir yaratı do!al olana ne kadar yakın olursa o kadar gerçeklik kazanacaktır. Bu anlayı" 

do!rultusunda romantik sanatçının do!aya dönü"üne tanıklık ederiz. 

 

2. Sanatçı Bir Dâhidir 
 

Romantizm’in kuramsal temelini olu"turan Alman idealist felsefesine göre, 

sanatçı ola!anüstü bir varlık, bir dâhi olarak görülür ve onun yaratma özgürlü!ünü 

sınırlandıran tüm kurallara kar"ı çıkılır. Sanatın akıl ve mantı!ın boyunduru!u altına 

giremeyece!i, sezgi ve duyguların kurallarla kısıtlanamayaca!ı, sanatçının ancak özgür 

oldu!unda yaratabilece!i savunulur. Romantiklere göre sanat, bir içe do!ma, bir 

co"madır. Sanatçı,  evrensel gerçe!e dü" ve sezgi yoluyla ula"ır. 

Alman #dealizmi’nin ve Romantizm’in önemli dü"ünürü Schelling, sanatı ve 

sanatçıyı "öyle tanımlar: 

 

“Sanatçının içinde, kendisinden daha üstün olan, kendisini sürükleyen, 
kendi aracılı!ı ile “sonsuz”u yaratan bir kuvvet ya"ar. Sanatçının kendi içinde 
yaratan bu güç, onun sıradan insanda bulunmayan kaderidir. Sanatçı kendi içindeki 
bu “kavranamaz”da bütün yaratmalarının kayna!ını bulur; yapıtını, Tanrı’nın bir 
lütfu diye bu kaynaktan dev"irir. Schelling’e göre, sanat eserinde “sonsuz” ı"ıldar, 

                                                        
41 Oscar Gross Brockett, Tiyatro Tarihi, Çev. S.Sokullu, T.Sa!lam, S. Dinçel, S. Çelenk, S. B. Öndül, B. 
Güçbilmez, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2000, s. 384, 385. 
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kendini somut bir hale getirilmi" olarak gösterir; güzellik, “sonsuz”un “sonlu bir 
"ey” olarak görünmesidir.”42 

 

Varolu"un bu “sonsuz” çe"itlili!inin ardındaki bütünselli!i kavrayabilmek ancak 

dahi bir sanatçının sahip olabilece!i bir özelliktir. Bu ba!lamda, sanat yüce bir bilginin 

ürünüdür; sanatçı da bu bilgiye ula"ma yetisine sahip üstün nitelikli bir yol göstericidir. 

 

“Sanatçı, kendi kendisini a"an bir varlıktır. Sanatçının içinde, kendisini 
a"an, kendisinden üstün bir ses vardır. Bu ses, bir bakıma, bilinçsiz bir sestir, 
sanatçıyı pe"ine takıp sürükler. Sanatçı bir çe"it insanüstüdür. Bilinçsiz yaratmayla 
bilinçli davranı", o tek alanda, sanatta kucakla"ırlar. Do!ayla özgürlük de sanatta 
birle"mektedirler. Sanat, do!anın kopya edilmesi de!il, do!aüstü bir yaratmadır. 
Sanat, gerçek idelere varmaktır.”43 

 

3. “Üç Birlik” Yerine “Organik Birlik” 
 

Romantik tiyatro kuramcılarının, Klasik-Modern ayrımında üzerinde en çok 

durdukları konu, Klasisizm’in sanatçının yaratma özgürlü!ünü sınırlandıran biçim 

kurallarıdır. Bu kuralların en ba"ta geleni de ünlü üç birlik kuralıdır. Romantikler, “yer” 

ve “zaman” birli!i kurallarını gereksiz, hatta saçma bulurken, “olay” birli!i kuralını ise 

yeniden yorumlamı"lardır. 

Romantiklerin, Klasisizm’in “yer” ve “zaman” birli!i kurallarına kar"ı çıkarken 

tiyatro sanatının yanılsama (illüzyon) yaratma özelli!i üzerinde durduklarını görürüz. 

Yanılsama olayı iki açıdan ele alınmı"tır: 

a) Tiyatronun kendine özgü inandırma gücünün kayna!ı olması bakımından, 

                                                        
42 Prof. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 433.  
43 Orhan Hançerlio!lu, Dü#ünce Tarihi, 14. bs., #stanbul, Remzi Kitabevi, 2008, s. 258. 
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b) $iir sanatındaki dü"leme gücüne ko"ut olması bakımından.44 

Romantiklerin, tiyatronun yanılsama yaratma özelli!ini dâhiyane bir biçimde 

kullanan William Shakespeare’i örnek aldıklarını görürüz. Klasik Akım savunucularının 

biçim kurallarını hiçe saydı!ı için ele"tirdikleri Shakeapeare, tam da bu nedenle 

Romantik tiyatro savunucularının hayranlı!ını kazanmı"tır. Augusut Wilhelm Schlegel, 

Shakespeare’in oyunlarını modern dramın en yetkin örneklerinden saymaktadır.45 

Goethe ise, 1771 yılında Shakespeare’in do!um yıldönümünde yaptı!ı 

konu"mada, ilk kez bir Shakespeare oyunu okudu!u zamanki halini, do!u"tan kör bir 

adama mucizevî bir "ekilde görme yetisinin verilmesiyle, bir mahkûmun açık havaya 

çıkıp prangalarından kurtulmasıyla kar"ıla"tırıyor ve "unları söylüyordu:  

 

“Kurallar tiyatrosundan vazgeçmekte bir saniye bile tereddüt etmedim. 
Mekân birli!i bana bir hapishane gibi bunaltıcı geldi, eylem ve zaman birli!i hayal 
gücünün a!ır zincirleriydi.”46 

  

 Goethe, Shakespeare’in oyunlarının gizemli bir iç bütünlü!ü oldu!unu 

savunarak, sözlerine "öyle devam ediyordu: 

 

“Onun olay örgüleri, bildi!imiz anlamdaki olay örgüleri de!ildir ama 
oyunlarının tümü onun kendi benli!inin temel karakteristi!i olan iradenin sözde 
özgürlü!ünün bütünün zorunlu hareketliyle çarpı"tı!ı gizli bir nokta etrafında 
döner.”47 

 

                                                        
44 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 157. 
45 A.e., s. 161. 
46 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 181. 
47 A.e., s. 181. 
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Romantikler, Shakespeare’in biçim kurallarını reddederek yazmasını, dehanın 

do!ayla birlikte hareket ederek yaratması olarak tanımlarlar. Bu yaratım sürecine 

organik ilkeler hakîm oldu!undan, biçimsel birlik anlayı"ından çok, öz ve biçim 

birlikteli!ini savunan organik birlik kavramını geli"tirirler. #lk olarak, Herder 

tarafından öne sürülen, ama daha çok Goethe tarafından geli"tirilen bu kavram, kısa 

sürede Alman "iir kuramında önemli bir role sahip olur.48 

Schlegel, organik birlik kuralını, tıpkı bir tohumun ye"erip çiçek açması gibi, 

eserin derininde yatan gizemli bir özün, anlamlı bir dı" görünü" yaratması olarak 

de!erlendirir. Schlegel, “olay birli!i” kuralını ise yeniden yorumlayarak, “tek amaca 

do!ru yönelmi", i"in yapılması ile tamamlanmı", istence ba!lı hareket” olarak tanımlar. 

“Olay Birli!i”nin bir karara ve onun sonuçlarına ba!lı oldu!unu, özgür irade ile 

zorunluluk, kar"ıtlık ve çatı"ma içinde, net bir sona ula"ması gerekti!ini ifade eder. 

Schlegel, ki"inin iradesi dı"ında gerçekle"en olayların, örne!in bir geminin kayalara 

çarparak parçalanmasının bu tanıma uymadı!ını söyler. Oyunun kahramanı kendi özgür 

iradesiyle olayları ba"latacak ve olayların sonucuna da bizzat katlanacaktır. Ki"inin 

özgür istenci salt ba"langıcı, zorunlulu!un kabul edilmesiyse salt sonu olu"turacaktır.49 

Stendhal da, tiyatronun yanılsama yaratma özelli!ine dikkat çekerek, seyircinin 

oyunu seyretti!i birkaç saatlik süreyi yirmi dört saat sayabildi!ine göre, aynı süre içinde 

ayların geçti!ini de rahatça kabul edebilece!ini, bunun dikkate alınmamı" olmasına 

"a"tı!ını belirtir.50 

Organik birlik kuralı Kant ile ba"layan ve Alman #dealistlerine hâkim olan 

güzeldeki bütünlük dü"üncesine dayanmaktadır. Hegel, “güzel” kavramını “ide” olarak 

belirler. “#de” ise, kavramın içine aldı!ı ö!elerle objektiflik ve gerçeklik elde eden bir 

bütünlüktür. Böylece Hegel, bütün idealist güzellik kuramları için geçerli olan tümel bir 

güzellik tanımına ula"ır. Bu tanıma göre, güzellik, ide ile görünü"ün bir birli!ini, bir 

                                                        
48 A.e., s. 188. 
49 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 152. 
50 A.e., s. 151, 152.  
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uyumunu ifade eder. Dolayısıyla sanat yapıtı da kendi içinde “bütünlük” olu"turan bir 

yapı olarak anla"ılmalıdır.51 

Son olarak, tiyatrodaki yanılsamanın "iir sanatındaki dü"lemeye ko"ut olarak ele 

alındı!ında, somut dı" gerçekle asal gerçe!in, yazarın yarattı!ı dü"sel boyutla birle"ip 

bütünle"erek, gerçe!in içten kavranmasına, özün yansıtılmasına hizmet etti!i savunulur. 

Tiyatro sanatındaki yanılsama, böyle bir dü"lemenin sonucunda gerçekle"ir.52 

 

4. Romantik !roni 
 

Romantiklerin kendi sanat felsefeleri ba!lamında öne çıkardıkları ve 18. 

yüzyılda tiyatro sanatına yeniden kazandırdıkları önemli kavramlardan biri de romantik 

ironi kavramıdır. Romantik dönemin önemli kuramcılarından Friedrich Schlegel, Antik 

Yunan tiyatrosundan beri kullanıla gelen söz ve durum ironisine ba!lı “dramatik ironi” 

kavramını yeniden yorumlayarak ona felsefi bir anlam kazandırmı"tır. 

Antik Yunan tragedyası olay merkezli oldu!undan, trajik kahraman olay örgüsü 

kar"ısında ikincil bir konuma yerle"ir. Bunun nedeni, bireysellik dü"üncesinin henüz 

geli"memesine ba!lıdır. Dolayısıyla, bir Antik Yunan tragedyasında, örne!in; bir 

Oidipus ya da Antigone’de modern tiyatroda oldu!u gibi “karakter analizi” yapabilmek 

neredeyse olanaksızdır. Antik Yunan tragedyasının trajik kahramanı seçim yapmadan, 

kendi iradesinin ba"armak istedi!i çizgide do!rusal olarak ilerler ve asla bir kararsızlı!a 

dü"mez. 

Antik Yunan tragedyası, mitosların ideal dünyasını yansıtır. Bu dünya, inanç 

temelli algılanması gereken kendine has bir bütünlü!e sahiptir. Trajik kahraman ise, 

sadece içinde yer aldı!ı bu dünyanın ta"ıyıcısı durumundadır. Antik Yunan tragedyası, 

bu ideal dünyayı anlatırken ki"isellikten uzakla"arak olay örgüsüne önem vermi"tir. Söz 
                                                        
51 #smail Tunalı, Estetik, 3. bs., #stanbul, Remzi Kitabevi, 1989, s. 151,152. 
52 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 158. 
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konusu mitosların ideal dünyasını anlatan tiyatro yazarlarının, bu mitosları zaten çok iyi 

bilen seyirci kar"ısında oyunu etkileyici kılmak için “dramatik ironi” denilen bir tekni!i 

geli"tirmesi gerekmi"tir. Seyircinin, oyun kahramanının bilmedi!i gerçe!i önceden 

bilerek, üstün bir konuma yerle"tirilmesi tekni!ine “dramatik ironi” adı verilir. 

Dramatik ironi, trajik olabilece!i gibi komik de olabilir. Antik Yunan 

tragedyasının, ideal dünyanın de!i"mezli!ini gösteren bütünlüklü yapısı içinde 

kahramanın yıkımına neden olan ironisine “trajik ironi”, Antik Yunan komedyasının, 

ya"anmakta olan dünyanın parçalanmı" de!i"ken yapısı içinde kahramanın bu gerçe!i 

bir türlü görüp-kavrayamamasının yarattı!ı ironiye de “komik ironi” denir. 

Alman idealistleri, “dramatik ironi” kavramına yepyeni bir boyut kazandırırlar. 

Aristotelesyen dramın olay merkezli yapısından karakter merkezli bir yapıya geçilmesi 

olarak özetlenebilecek bu durum, modern dramın ba"langıcı olarak görülür. Böylelikle, 

Romantiklerin klasik-modern tartı"masının olu"masına neden olan oyun ki"ilerinin kendi 

öznelliklerinin önem kazandı!ı bir yapıya yönelinir. Alman #dealizmi’nden beslenen, 

oyun kahramanının çeli"kileri, iç huzursuzlu!u ve gerilimiyle bir tür karakter 

tiyatrosunun olu"umuna neden olan ve “romantik ironi” olarak adlandırılan bu yapı, aynı 

zamanda romantik sanatçının kendine özgü niteliklerinin de bir yansımasını ifade eder. 

Bir ba"ka deyi"le, Antik Yunan tiyatrosundan beri varolan “ironi” kavramının, bu dönem 

içinde romantik sanatçıya özgü bir ruh halinin de!erlendirilmesi olarak kar"ımıza 

çıktı!ını görürüz. #"te bu noktada “romantik ironi” kavramı, “ironi” sözcü!ünün içerdi!i 

anlamdan daha fazlasını ifade eder. 

 

“Romantikler, yazarlık, ele"tirmenlik ve hatta teorisyenlik deneyimleri 
içinde yürek ile aklın, co"ku ile ku"kunun, tutkuya kapılarak yazma ile “hesap 
yaparak” yazmanın uzla"maz çeli"kisine, ikili kıskacına yakalanmı"lardır. Bu ikili 
kar"ıtlıklardan beslenmeleri, onları zihinsel bir sarmalın içine çekmi"tir. Naif 
denebilecek deneyimlerini ele"tirel bir yansıtmacılıkla ele alırken, hayata ve 
döneme ili"kin umutlarını, hayal kırıklıklarından beslenen bir uzaklıktan yazma 
noktasına gelmi"lerdir. #roni; melankolik, yalnız ve acı çeken bireyin, entelektüel 
yakla"ımının ifade biçimi, aracı haline gelmi"tir. Aydınlanma ile fizik dünyaya 
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ili"kin sorulardaki artan derinli!in metafizik dünyaya ili"kin soruları 
derinle"tirmesinin de etkisiyle, günlük ya"amın içinde kalamayarak a"kın olan’a 
yönelme ile o günlük ya"amın sınırlılıklarına mahkûm oldu!unun bilincinde olma 
hali romantik ironinin ye"ermesi için verimli bir toprak sunmaktadır.”53 

 

Romantik dönemde Friedrich Schlegel’in yeniden gündeme getirdi!i “ironi” 

kavramı, kendini-yaratma ve kendini-yok etme mekanizmalarının iç içe geçti!i bir 

süreçtir. Schlegel’e göre, ironik yapıt ya da ironik akıl bu iki kutup arasında gidip-

gelirken, bir yandan kendini olu"turur, bir yandan da kendini yok eder. #"te bu nokta, 

sanatta ula"ılabilecek en üst kusursuzluk noktasıdır.54 

 

“Friedrich Schlegel için romantik ironi, öznelli!in en a"ırı biçimiyle su 
yüzüne çıkı"ını temsil etmektedir. Romantik, yüzünü, bilinemez ve tahammül 
edilemez “gerçeklik”ten, kendi içinin derinliklerine çevirmi"tir. Romantik ironi bu 
durumda, nesnelli!in kırılması, sanatçının ba"kaldıran bir dürtüyle gerçekli!in 
sınırlamalarının ötesine geçmesi anlamına gelmektedir. #roni, romantik dünya 
görü"ünün en belirgin ifadesi haline gelmi"tir.”55 

 

Hegel ise, ironik sanatçıyı "öyle tanımlar: 

 

“(…) bu ironik sanatsal hayat ustalı!ı, kendisini tanrısal bir yaratıcı dehâ 
olarak kavrar; böyle bir dehâ için herhangi bir "ey ve her "ey yalnızca tözsel 
olmayan bir yaratıktır, öyle ki kendisinin her "eyden ba!ımsız ve özgür oldu!unu 
bilen yaratıcı, kendi yarattı!ına ba!ımlı de!ildir; çünkü o, bunu yarattı!ı kadar yok 
da edebilir. Bu durumda bu tanrısal dehânın bakı" açısına yükselmi" olan kimse, 
bütün di!er insanları kendi, yüksek mertebesinden a"a!ıda görür, çünkü o, di!er 
insanları, yasayı, ahlâki vb. kendileri için hâlâ sabit, özsel ve zorlayıcı 
saymalarından ötürü, burada ve sınırlı ilan eder Bu durumda bir sanatçı olarak bu 
biçimde ya"ayan birey, kendisini ba"kalarıyla ba!ıntıya sokar: o, dostlarıyla, 
sevgilileriyle vb. birlikte ya"ar; ama bir dehâ olmasından ötürü, onun hem kendi 

                                                        
53 Beliz Güçbilmez, Sophokles’ten Stoppard’a !roni ve Dram Sanatı, Ankara, Deniz Kitabevi, 2005, 
s. 16. 
54 A.e., s. 17.  
55 A.e., s. 19. 
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özgül gerçekli!iyle, kendi tikel eylemleriyle, hem de mutlak ve tümel olan "eyle 
ba!ıntısı aynı zamanda geçersizdir; onun bütün bunlara kar"ı tutumu ironiktir.”56 

 

Arnold Hauser, romantik ironi kavramının, sanatın yanılsama ve kendi kendine 

telkinden ba"ka bir "ey olmadı!ını kabul eden anlayı" üzerine temellendi!ini söyler ve 

romantik sanatçının “ikinci ben” olarak adlandırdı!ı bilinç dı"ını ke"fedi"ini "öyle 

anlatır: 

 

“Romantik ruhun iç kavgası, romantik ça! edebiyatında sayısız çe"itler ve 
biçimler altında görülen ve romantik bir us için daima varolan ‘ikinci ben’ 
figüründe oldu!u kadar hiçbir yerde dolaysız ve anlamlı olarak ifade bulamamı"tır. 
Bu idée fixe’in (saplantı) kayna!ı, dayanılmaz bir içe bakı" iradesi, kendi kendini 
gözlemlemeye duyulan delice bir e!ilim, kendini bilinmeyen, tekin olmayan garip 
bir yabancı gibi görmeye zorlanmaktır, ‘ikinci ben’ ku"kusuz bir kaçma atılımıdır 
ve romantiklerin kendi tarihsel ve toplumsal durumlarını kabul etmelerindeki 
yetersizliklerini ifade eder. Romantik ki"i, hiç dü"ünmeden karanlık ve iki anlamlı, 
düzensiz ve esrik, "eytansı ve dionisyak olan her "eye daldı!ı gibi, kendini ikinci 
benli!ine atar ve orada akılcı yollarla sahip olamadı!ı gerçekten kurtuldu!una 
inanır. Gerçekten böylesine kaçarken, bilinçdı"ını bulgulamı" olur. Bilinçdı"ı 
rasyonel dü"üncenin eri"emeyece!i bir yerde, güven içinde saklanmakta ve ki"inin 
istek dolu dü"leriyle sorunlarını usa aykırı bir biçimde çözümlemesinin kayna!ını 
olu"turmaktadır. Ki"i böylece ‘ki"ili!inde iki ruhu birden ta"ıdı!ını’ farkeder; 
içinde kendi gibi dü"ünüp aynı "eyleri duymayan ba"ka bir ki"ilik bulunmaktadır ve 
ruhunda "eytan ile "eytanın yargılayıcısını bir arada ta"ıdı!ının bilincine varır; 
kısacası, psikanalizin temel gerçeklerini bulmu" olur. Bu ki"i için usa aykırı olan 
"eyler bilinç denetiminin dı"ında kalma avantajına sahiptir. Bu yüzden bilinçdı"ını, 
karanlık içgüdüleri, ruhun esrik ve dü"sel durumlarını över ve onlarda, ciddi, so!uk 
ve ele"tiriye dayanan dü"ünsel yapıda bulamadı!ı doygunlu!u bulur.”57 

 

Hegel, romantik ironinin bu yok edici ku"kuculu!una dikkat çekerek, ironinin 

her "eyi oyun gibi algıladı!ını ve a"kın gerçe!i hiçli!e ya da sıradanlı!a indirgeyerek 

Ego üzerinde olumsuz bir etki yarattı!ı yargısına varır. 

                                                        
56 G. W. F. Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler, Çev.: Taylan Altu!, Hakkı Hünler, #stanbul, 
Payel Yayınları, C.I, 1994, s. 65, 66. 
57 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 150, 151. 
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“#roninin bu olumsuzlu!unun bir sonraki biçimi, bir yandan olgusal, ahlâki 
ve içsel de!ere sahip her "eyin bo"unalı!ı, nesnel ve mutlak geçerli olan her "eyin 
geçersizli!idir. E!er ego bu bakı" açısında kalırsa, kendi öznelli!i dı"ında kalan her 
"ey ona geçersiz ve bo" görünür; bu yüzden bu öznellik de içi oyuk ve bo" hale 
gelir ve bizzat salt bo"unalık olur.”58 

 

Schlegel’in, “özfarkındalık” ve “özçeli"ki” kavramlarıyla ifadelendirdi!i 

romantik ironi modern sanatı ve sonrasını büyük ölçüde etkilemi"tir. Kendisiyle 

çeli"meyen bir sanat yapıtının eksik ve tamamlanmamı" oldu!unu ileri süren Schlegel, 

romantik ironi tanımında paradoks ve çeli"kinin, uzla"maz kar"ıtlı!ın asal unsurları 

oldu!unu söyler. 

 

“F.Schlegel’in sanatta ironi anlayı"ının temelinde Alman idealist 
felsefesinin dünya görü"ü yatmaktadır. Bu görü"e göre, temelde dünya çeli"ik bir 
bütündür. Bu bütünlük içinde salt (absolute) olanla, görece (relativ) olan yan yana 
bulunur. #nsan bir yandan gerçe!in kaçınılmaz zorunlulu!unu duyarken, bir yandan 
da olanaksızlı!ın bilincini ta"ır. Bu durumdan dolayı "a"kınlı!a dü"er. Oysa sanat, 
ki"iyi kendi durumunun ve ya"amın üzerine çıkarmakta, ya"ama ku" bakı"ı 
baktırmaktadır. Sıradan ki"iler için sorunsal olan durumlar sanatçıya kocaman bir 
"aka gibi gelir. Sanatçı da hem sanatının içinde onu ya"amakta, hem de eserinin 
üstüne çıkarak onunla oynamaktadır. Sanatçı, tüm ya"amı oyun olarak algılar ve 
ifade ederken malzemesinden ba!ımsızla"mı"tır. Giderek, ya"ama oldu!u gibi 
kendi sanatına da ku"bakı"ı bakmaya ba"lar. Yüksekten bakma, sanatçının hem 
ya"amı, hem kendini, hem de sanatını tarafsız olarak de!erlendirebilmesini sa!lar. 
Sanatçı bütün çeli"kileri görüp, onları dengeleme ve uzla"tırma olgunlu!una ula"ır. 
#roni’nin uzaktan bakı"ı ile yakınla"ıp kendini ona kaptırma ardı ardına olur. Sanat 
yapıtında çeli"kilerin bir simetrisi vardır.”59 

 

Tiyatroda ironi, sahnede yaratılan yanılsama ve bu yanılsamanın bozulmasıyla 

ortaya çıkan çeli"ki üzerine kuruludur. Romantiklere göre, ya"amın kendi de bir oyun 

oldu!undan tiyatro bir anlamda oyun içinde oyundur. 

 

                                                        
58 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler, s. 66. 
59 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 160. 



 
 

44 

5. “Melodram”ın Önemi 
 

Romantik döneme damgasını vuran tiyatro türü hiç ku"kusuz melodram’dır. 

Melodram, kökeni Antik Yunan tiyatrosuna kadar uzanan ama asıl önemini 1800’lü 

yıllarda kazanan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatro anlayı"ına kar"ı çıkan ve bulvar 

tiyatroları içinde varlık gösteren melodramın Romantik tiyatro içinde gerçek anlamını 

bulup yaygınla"masında René – Charles Guilbert de Pixérécourt’un yazdı!ı oyunların 

büyük etkisi olmu"tur. Pixérécourt, Victor, ou L’enfant dele Forét (Victor, ya da 

Ormanın Çocu!u, 1798), Coelina (1800) ba"ta olmak üzere yazdı!ı 120’den fazla 

oyunla melodramı Romantik tiyatronun en önemli türü durumuna getirmi"tir. 

Romantiklerin tiyatroda a!ırlıklarını hissettirmeleri ise, asıl 1830 yılında Victor 

Hugo’nun Hernani adlı oyununun Comédie Française’te sahnelenmesiyle ba"lar. 

Oyunun sahnelenmesiyle ba"layan, Romantiklerle Gelenekçiler arasındaki sava", 

Romantiklerin kesin zaferiyle sonuçlanmamı" olsa da, Romantizm’in dünyayı çoktan 

etkisi altına aldı!ı ve halk arasındaki e!ilimin Romantizm’e do!ru hız kazandı!ı 

anla"ılmaktadır. Romantik dram sanatı, halk tiyatrosunun ortaya çıkmasıyla gerçekle"ir. 

Hernani, mutsuz sonla biten bir melodramdır. Hugo, Hernani’de üç birlik 

kuralına uymayarak, seyircinin gözü önünde gerçekle"en ölüm sahnelerine yer vererek, 

“komik olan” ile “trajik olan”ı yan yana getirerek, ko"uk kullanımında de!i"iklikler 

yaparak ve özellikle tragedyanın a!ır ba"lılı!ına uymayan bir dil kullanarak 

Klasisizm’in birçok kuralını altüst etmi"ti. Hugo’nun kullandı!ı dil, aslında bulvar 

tiyatrolarının diliydi. Klasikçiler, tiyatroda kullanılan dilin “arılı!ı” üzerinde 

dururlarken, Fransız Devrimi öncesinde de oldu!u gibi, en önemli yenilikler, klasik 

tiyatronun psikolojik ve ahlaksal sorunlarına kayıtsız kalan bulvar tiyatrolarından 

gelecekti. Bulvar ve kitle e!lencelerinin yarattı!ı halk tiyatrosu üzerine temellenen bu 

yeni dram sanatı iyiden iyiye gücünü göstermeye ba"lamı"tı. 
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Romantizm’in tiyatro sahnesine adım attı!ı yıllarda tiyatroda durum bir hayli 

karı"ıktı ve tiyatrolarda "u tür oyunlar oynanıyordu: 

a) Ko"uklu Komedi: Bu oyunlar devlet deste!i altındaki Comédie Française 

ve Odeon gibi tiyatrolarda oynanırlar ve be" perdelik en yetkin edebi türü 

olu"tururlardı. 

b) Töre Komedisi: Bu oyunlar evcil dramın varisi olarak daha alçak gönüllü 

bir konuma sahip olmakla birlikte, yine de önemli sayılan tiyatrolarda 

oynanırlardı. 

c) Duygulu Dram: Bu oyunlar da evcil dramdan türemi"lerdir; ama töre 

komedisi kadar seyircinin ilgisini çekmemektedirler. 

d) Tarihsel Komedi: Bu oyunlar tarihsel olay ve ki"ileri yüceltmek yerine, 

onların tuhaf yanlarını göstermeyi ye!lemektedirler. 

e) Vodvil: Bu oyunlar müzikli komedilerdir. Daha do!rusu asıl biçimleri 

de!i"tirilerek uyarlamalar yapılmı" "arkılardan olu"mu" komedi anlamına 

gelen bu tür oyunlar, operete öncülük etmi"tir. 

f) Melodram: Bu oyunlar ise, vodvilde oldu!u gibi müzikli bölümler içeren 

ve genellikle trajik olan konusuyla di!er a"a!ı türlere, özellikle de 

duygusal drama ve tarihsel olayları sahneleyen oyunlara benzer.60 

Melodram türüne daha yakından baktı!ımızda, türün temel özelliklerini "öyle 

özetleyebiliriz: “Hain bir karakter tarafından acımasızca takip edilen erdemli bir erkek 

(veya kadın) kahraman, hayatını, ismini ya da mutlulu!unu tehdit eden ve içinden 

çıkılamayacakmı" gibi görülen bir dizi zorlu!u atlatması sonucunda, mutlulu!a kavu"ur; 

Kısa bir serim bölümünden hemen sonra hızlı bir episodik geli"im bölümü gelir; her 

perde güçlü bir dü!üm noktasıyla sona erer; tüm önemli olaylar sahnede geçer ve 

dolayısıyla oyunlar, ayrıntılı bir mekân (sava"lar, seller veya yer sarsıntıları) ve otantik 
                                                        
60 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 167. 
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gösterim (festivaller, danslar ve pitoresk tarzda verilen çalı"ma ko"ulları) tasarımları 

gerektirir; kurgu teknikleri olarak, kılık de!i"tirme, kız (ya da çocuk) kaçırma, kimlik 

gizleme ve tuhaf rastlantı ö!eleri kullanılır; son sahneye kadar amacına ula"mı" gibi 

görünen kötü karakter, de!i"mez bir kural olarak yenik dü"er ve böylelikle ilahi adalet 

sa!lanır; melodramatik gerilimi gev"etmek için, ba"oyun ki"ilerinden birinin hizmetkârı 

veya arkada"ı komik ö!e olarak kullanılır; ayrıca oyunda yer alan "arkı, dans ve müzik 

ise ya oyunları daha e!lenceli konuma getirmek ya da bazı duygusal sahnelerin önemini 

vurgulamak için kullanılır.”61 

Melodram, bu yapısal özellikleriyle kısa sürede en sıradan tiyatro seyircisinin 

bile sevip anlayabilece!i, 19. yüzyılın en önemli tiyatro türü haline gelmi"tir. Comédie 

Française’de yasaklanan bu oyunlar, bulvar tiyatrolarında hiçbir engelle kar"ıla"madan 

sahneleniyor ve seyircinin büyük ilgisini çekiyordu. Melodram, Klasisizm’in dramatik 

oyunlarından Romantizm’e geçi"i temsil eder ve modern sahne tarihinde gerçek bir 

dönüm noktasını simgeler. Melodram, aslında popülerle"mi" ya da bir ba"ka deyi"le 

yozla"mı" tragedyadan ba"ka bir "ey de!ildir. 

Bu dönemin bir di!er önemli tiyatro türü ise vodvil’dir. “Bu oyunlar, ayrı ayrı 

sahnelere bölünmü" epizodik konuları, özgün biçimleri de!i"tirilerek yeniden 

uyarlanmı" ezgileri, güncel ya"amdan alınma halktan gelme tipleri, taze, i!neli, 

kendili!indenli!i her halinden belli olan üslubu ile edebi yönden melodramdan 

etkilenmi" olsa da, eski halk tiyatrosuna daha yakındır.”62 

Melodram için nasıl tragedyanın bozulmu" biçimi diyorsak, vodvil için de 

komedinin bozulmu" biçimi diyebiliriz. Bu bozulmaya ra!men, bu iki tür, tiyatro 

sanatının çökü"ünün de!il, aksine dram sanatının yalnızca edebiyat yapmak olmadı!ının 

kanıtlanması bakımından tiyatroda yeniden canlanmanın göstergesidir. 

“Romantiklerin melodrama dü"kün olmalarının nedeni, sadece kültürlü toplumun 

tutucu kesimine kar"ı duydukları dü"manlık de!il, aynı zamanda, daha az önyargılı bir 
                                                        
61 Brockett, Tiyatro Tarihi, s. 396. 
62 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 170. 
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görü"e sahip olduklarından, bu türün edebi olmayan, yalnızca tiyatro olma niteli!ini 

kabul etmeleri ve buna gösterdikleri anlayı"tır.”63 

Arnold Hauser, Romantik tiyatro ile melodram arasındaki ortak ö!eleri öyle 

ifade ediyor: 

 

“Her "eyden önce, sert çatı"malar ve "iddetli çarpı"malar, serüvenci, kanlı, 
acımasız ve kaba konular, mucizenin ve "ansın egemenli!i, ani, genellikle 
gerekçesiz yön de!i"tirmeler, önceden kestirilemeyen kar"ıla"malar, gerilimin ve 
rahatlamanın sürekli olarak de!i"imi, zorlu, acımasız oyunlar, tekin olmayan 
"eytansı durumlarla topluma saldırmak, konunun önceden hazırlanmı" mekanik 
geli"imi, kılık de!i"tirip aldatmalar, kumpaslar, tuzaklar ve romantik tiyatro için 
gerekli olan coups de théâtre! ile sahne gerekleri. Bu gerekler ise tutuklamalar ve 
ba"tan çıkarmalar, kaçırma ve kurtarmalar, kaçma giri"imleri ve öldürmeler, 
cesetler ve tabutlar, mahzenler ve mezarlar, "atoların kuleleri ve zindanlar, kamalar, 
kılıçlar, zehir "i"eleri, yüzükler, muskalar ve aileden kalma de!erli e"yalar, yolu 
kesilen mektuplar, kaybolmu" vasiyetnameler ve gizli antla"malardır. Romantizmin 
titiz ve seçici bir akım olmadı!ı ku"ku götürmez, fakat klasisizmin estetik 
ölçütlerinin ne denli dar oldu!unu ve artık ne denli önemsizle"tiklerini anlamak 
için, en büyük ve be!eni açısından ça!ın en mü"külpesent yazarı olan Balzac’ı 
dü"ünmek yeterlidir.”64 

 

Melodram, tiyatro sahnelerine yakla"ık otuz yıl kadar egemen olduktan sonra, 

1830’larda toplumun be!eni düzeyinin yükselmesiyle birlikte önemini yitirmeye ba"lar. 

1850’lere gelindi!inde ise Romantizm’in yerini, artık yeni bir akıma bırakmak üzere 

oldu!u görülür. Bu akımın adı Realizm’dir. 

Sonuç olarak, Romantizm, Klasisizm’in biçimsel kısıtlayıcılı!ına kar"ı çıkarak, 

bireyin dü" gücüne ve duygularına özgürlük tanıyarak, insanı yeniden do!ayla 

bulu"turarak, bireyi ve ulusal de!erleri yücelterek sanatı özgürle"tirmi" ve modern 

tiyatronun yolunu açmı"tır. 

                                                        
63 A.e., s. 171. 
! Sahnede beklenmedik bir olayın geli"mesi ile seyircinin etkilenmesi. Bir tür “doruk noktası”. 
64 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 171, 172. 
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II. MODERN T!YATRONUN BA"LANGICI 
 

A. Realizm 
 
 
Realizm (Gerçekçilik), 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da, Romantizm’e bir 

tepki olarak ortaya çıkmı" ve modern tiyatronun ba"langıcı olarak görülmü"tür. 

Realizm sözcü!ünün – etimolojik olarak incelendi!inde – Latince “"ey” 

anlamına gelen res sözcü!ünden türedi!i görülür. Realizm sözcü!ü, yeni bir sanat 

anlayı"ına ad olarak ilk kez Fransa’da kullanılmaya ba"lanmı"tır. Alman modernismus 

terimi de yine bu yüzyıl içinde, ilk kez 1880’lerde, realist akım yazarları olarak kabul 

edilen Ibsen, Strindberg, Hauptmann ve Wedekind’in oyunları için kullanılmı"tır. 

Almanca’da Realizm, Modernizm anlamına geliyordu. Böylelikle Realizm 

modernismus adı verilen ilk sanat akımı oluyordu. “Burada modernizmden anla"ılan, 

kabaca “natüralizm”di, yani tiyatrovari ya da gerçek hayattan kesitler alma tarzında, 

hoyratlı!a, cinsel pervasızlı!a ve a!ır suçlara de!inen bir realizmdi.”1 

Realizm savunucuları, Romantizm’in giderek hastalıklı bir duygusallı!a 

sürüklendi!ini, ya"am gerçeklerinden ve toplumsal sorunlardan uzakla"tı!ını ileri 

sürmü"lerdir. 

Realizm’in tiyatroda ilk amacı, günlük ya"amın önyargısız ve bilimsel bir bakı" 

açısıyla ele alınması olmu"tur. “Gerçekçi tiyatro dü"üncesinin ilkeleri saptanırken 

gerçe!in yansıtılması kavramına yeni bir yorum getirilmi", tiyatronun topluma kar"ı 

sorumlulu!unun altı çizilmi", bilimsel yöntemin nasıl uygulanaca!ı açıklanmı", illüzyon 

yaratma teknikleri üzerinde durulmu"tur.”2 

                                                        
1 Everdell, !lk Modernler, s. 23. 
2 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 163. 
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Tiyatroda Realizm, oyun yazarlı!ında, yönetmenlikte ve oyunculukta yeni bir 

sanat anlayı"ının olu"masını sa!layarak modern tiyatronun ba"langıcını belirler. Yine de 

Romantizm’in yarattı!ı ba"kaldırı ortamının, Klasik tiyatronun ya da bir ba"ka deyi"le 

dokunulmazlık kazanmı" soylu sanat anlayı"ının kalıplarını kırarak, duygusal bir 

yakla"ımla da olsa, sıradan insanı ve sorunlarını ele alarak, tarihi dekor ve kostümlerde 

gerçe!e benzerlik arayarak, günlük konu"ma dilini kullanarak tiyatroda Realizm’in 

önünü açtı!ını unutmamak gerekir. 

Realizm, 19. yüzyıl Avrupa’sındaki siyasal, ekonomik ve kültürel de!i"imin 

etkisiyle "ekillenen ve kendi sanat kuramını olu"turan bir akımdır. Avrupa’da 19. 

yüzyılın ayırt edici özellikleri 1830’larda olu"maya ba"lar. Endüstrile"menin geli"imiyle 

ve güçlenen kapitalizmin etkisiyle burjuvazi Avrupa’nın egemen sınıfı haline gelmi"tir. 

Aristokrasi kabu!una çekilmi", orta sınıf kesin zaferini ilân etmi"tir. #"te tam da bu 

a"amada, o güne dek orta sınıfla birlikte hareket eden i"çi sınıfı, di!er sınıflara 

güvenmemesi gerekti!ini anlayarak, 1830 Temmuz Devrimi ve onu izleyen Temmuz 

Monar"isi’yle kendi haklarını elde etme sava"ımını ba"latır. “#"çi sınıfında, sınıf 

bilincinin uyanması ile, sosyalist kuram, ilk kez somut sayılabilecek niteli!ine ula"mı" 

oldu; köktencilik ve süreklilik açısından, önceki süreçlerdeki benzer akımların tümünü 

gölgede bırakan bir sanatsal etkinlik hareketinin programı do!du.”3 

1848 devrimi ve sonucunda gerçekle"en olaylar, devrimin ba"arısızlı!a u!raması, 

ardından Haziran ayaklanmasının bastırılması ve en sonunda iktidarın III. Napoleon 

olarak bilinen Louis Napoleon’un eline geçmesi, tüm ideallerin ve ütopyaların yok 

olmasına ve sanatçıların yalnızca gerçeklere yönelmesine neden olmu"tur. 

19. yüzyıl Avrupa’sında ya"anan bu çarpıcı de!i"im sanatçıları toplumsal 

sorunlar hakkında daha yo!unluklu dü"ünmeye yöneltmi"tir. Romantik sanatçının 

ilgilendi!i bireysel sorunların yerini, Realistlerde toplumsal sorunlar alır. “(…) 

Romantizm canlılı!ını yitirmi", bunun yerine ça!ın geli"imine uygun, duygu 

sömürüsüne kar"ı çıkan, ça!da"ı Do!alcılık (Natüralizm) gibi, gözlerini günlük ya"ama 
                                                        
3 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 192. 
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çeviren ve çirkin de olsa bunları tiksinmeden ele alan bir anlayı" gelmi"ti.”4 Bu dönem 

içinde tiyatro sanatının da toplumsal sorunlara duyarsız kalmayarak, ya"am gerçe!ini 

tüm çıplaklı!ıyla sahneden yansıtmaya ba"ladı!ı görülür. 

19. yüzyıl Avrupa’sının en dikkat çekici, en karakteristik özelliklerinden bir 

di!eri de hiç ku"kusuz bilim dallarındaki geli"melerdir. 17. ve 18. yüzyıllarda 

filizlenmeye ba"layan çalı"malar, 19. yüzyıla gelindi!inde artık ürünlerini vermeye 

ba"lamı"tır. 19. yüzyıl bilimsel çalı"maların doru!a ula"tı!ı dönemdir. Fizik alanında, 

enerjinin sakınımı ilkesi, ı"ı!ın dalga kuramı, elektro-manyetizm kanunları, atomun 

yapısı, elektronların rolü, radyasyon ve dalgaların yayılı"ı; kimyada basit elementlerin 

birbirinden ayrılıp sınıflandırılması; do!a bilimlerinde Darwin’in “evrim kuramı”; 

psikolojide Freud’un “psikanaliz yöntemi”; tıpta mikroplar dünyasının ke"fi ve tüm 

bunların uzantısında tarih anlayı"ının “ilerleme”ye dayalı dinamik bir özellik 

kazanmasıyla toplumbilimin (sosyoloji) do!u"u belli ba"lı geli"meler olarak 

sıralanabilir. Görüldü!ü gibi, 19. yüzyıl tam anlamıyla bir bilim ve teknik ça!ıydı. 

Realizm’in bilim ve tekni!e dü"künlü!ünün onun modern bir sanat akımı olarak 

nitelendirilmesinde büyük payı vardır. 

19. yüzyılda bilim alanındaki bu ola!anüstü geli"meler, do!al olarak felsefi 

dü"ünceyi de yakından etkilemi"tir. Bu döneme damgasını vuran felsefi görü" Auguste 

Comte’un kurucusu oldu!u, kimi zaman “bilimselcilik” olarak da adlandırılan 

Pozitivizm’dir. 

Pozitivizm(Olguculuk), Alman idealist felsefesinin gerçe!i sübjektif yoldan 

kavrayabilece!i inancına kar"ı çıkarak, gerçe!in ancak objektif yolla kavranabilece!i 

dü"üncesini ileri sürüyordu. Pozitivist felsefenin çıkı" noktası gerçek’tir. Bu ba!lamda 

pekâlâ, sanatta Pozitivizm’in kar"ılı!ı Realizm’dir, denebilir. Dolayısıyla, Pozitivizm 

gerçe!i inceleyip ara"tıran tüm bilim dallarıyla çok sıkı bir ili"ki içindedir. 

 

                                                        
4  Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi, sf. 289. 
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“Pozitivizm, felsefi bir programdı ve insanlar mistiklik merakından 
vazgeçti!i takdirde felsefede çözülemeyecek hiçbir sorun kalmayaca!ı inancına 
dayanılarak çizilmi"ti. Ontoloji (ne vardır, hiçbir "ey var mıdır, varsa nasıl vardır?), 
epistemoloji (bunu nasıl biliriz?) ve etik (ne yapmalıyız?), olguların “pozitif” 
bilgisine (daha çok bilimsel bilgisine) dayandırılmalı, dü"ünme mekanizmalarına 
in, cin sokulmamalıydı. Pozitifler için, en ba"ta var olan "ey maddeydi ve ancak 
madde aklı olu"turabilir ve etkileyebilirdi. Pozitifler, Immanuel Kant’ı 
(bilinemeyecek "eyler oldu!unu söylemi"ti) ve romantikleri (bu "eyleri bildiklerine 
inanmı"lardı), a"ırı "evk ve gayretten hazin yanılgılara dü"mü" kafalar olarak 
kaldırıp bir kenara atmı"lardı.”5 

 

Prof. Macit Gökberk, aynı zamanda toplumbilimin de kurucusu olan Comte’un 

pozitivist felsefesini kısaca "öyle özetliyor: 

 

“Ancak fenomenleri bilebiliriz; fenomenler konusundaki bilgimiz de 
mutlak de!il, sadece relatiftir. Bir olayın “özü”nün ya da “gerçek nedeni”nin ne 
oldu!unu arayıp sormanın anlamı yoktur. Biz ancak bu olayın “art arda geli"” 
(succession) ve “benzerlik” (resemblence) bakımından öteki olaylarla olan 
ili"kilerinin (relation) ne oldu!unu sorabiliriz. Böyle bir sorunun da anlamı vardır. 
De!i"mez (constant) olan bu ili"kilerden benzerlik bakımından olanlarına 
“kavramlar”, art arda geli" bakımından olanlarına da “fenomenlerin yasaları” deriz. 
Bütün bilimsel bilginin anlamı da, fenomenlerin yasalarını ö!renerek, sonra 
bunların yardımıyla gelecek fenomenleri önceden bildirebilmektir: “Savoir pour 
prévoir”: “Bimek, önceden görebilmek içindir”. $imdi, pozitivizmin gördü!ü – ya 
da görece!i – i", bilimsel bilginin bu anlamını kavrayıp ona göre davranmaktır; bu 
amaca uymayan bütün “teolojik” ve “metafizik” ö!eleri bilimsel bilgiden 
uzakla"tırmaktır.”6 

 

Auguste Comte, sanatı da bir fenomen olarak de!erlendiriyor ve di!er 

fenomenlerde oldu!u gibi onun da toplumun yapısıyla yakından ilintili oldu!unu 

belirtiyordu. Comte’a göre sanat, aynı zamanda toplumun geli"imine katkısı olan bir 

fenomendi. “Sanatçının ülküsünü gerçekle"tirmek için kendine de, do!aya da egemen 

oldu!unu, idealindeki insan gibi hareket etti!ini, hem dü"ün, hem ahlak güdülerine 

                                                        
5 Everdell, !lk Modernler, s. 37. 
6 Prof. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 466. 
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dayandı!ını ileri sürmü"tür; sanatçıyı bu özellikleri ile ilerideki uyumlu toplum 

ya"amının yapıcısı olarak görmü"tür.”7 

Auguste Comte’un pozitivist toplum görü"ünün sanatın somut gerçeklere 

yönelmesinde büyük katkısı olmu"tur. Bu yakla"ımın etkisiyle, toplum gerçeklerinin 

tiyatro sahnesine de tüm açıklı!ıyla yansımaya ba"ladı!ı görülür. 

Realizm, ço!u zaman adı Natüralizm ile anılan bir sanat akımıdır. Arnold 

Hauser, Avrupa’da 1830 sonrası geli"en bu muhalif anlayı"ı natüralist ve realist olmak 

üzere ikiye ayırmanın “her iki akımın da sınırları esnek oldu!undan, yanıltıcı olmasa da 

pratik açıdan anlamsız”8 oldu!unu söyler. 

 

“(…) akımın tümüne, natüralizm adını verip, ‘gerçekçilik’ kavramını 
romantizme ve romantik idealizme kar"ı olan bir felsefe olarak kabul etmek daha 
uygun bir hareket olur. Do!alcılı!ın sanatsal bir üslup olarak, gerçekçili!in ise 
felsefi bir tavır olarak ne oldukları kesin olarak bellidir, fakat sanatta natüralizm ile 
gerçekçilik arasında ayrım yapmak, durumu daha da karma"ıkla"tırır ve kar"ımıza 
bir yalan-sorun olarak çıkmı" olur. Üstelik gerçekçilik kavramında romantizmin 
antitezi olma niteli!i çok fazla vurgulanmaktadır ve burada, söz konusu edilen 
"eyin romantik yakla"ımın do!rudan devamı oldu!u gerçe!i ile do!alcılı!ın, 
romantizmi yenmek yerine sürekli olarak onun esprisi ile bo!u"tu!u gerçe!i göz 
ardı edilmektedir. Natüralizm yeni konvansiyonlar geli"tirmi" romantizmdir; 
konvansiyonlar yenidir ama gerçe!e benzerlik ilkesine ili"kin ön kabulleri hâlâ az 
ya da çok keyfidir. Natüralizm ile romantizm arasındaki en önemli ayrım, 
natüralizmin bilimselli!i, pozitif bilim ilkelerinin olayların sanatsal bir biçimde 
betimlenmesine uygulanmasıdır. Natüralist sanatın on dokuzuncu yüzyılın ikinci 
yarısına egemen olması, bilimsel görü"ün ve teknolojik dü"üncenin, idealizm ve 
gelenekçilik ruhuna kar"ı kazanmı" oldu!u zaferin belirtisidir.”9 

 

Prof. Dr. Sevda $ener de, Hauser’in yakla"ımına benzer yönde, natüralist ve 

realist ayrımının tiyatro sanatındaki yansımasını "öyle de!erlendiriyor: 

 
                                                        
7 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 168. 
8 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 242. 
9 A.e., s. 242, 243. 
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“Günümüzde bu iki sözcü!ün kökenlerini ortaya çıkarma, edebiyattaki 
anlam farklarını belirtme çabası görülmektedir. Tiyatro yapıtlarına uygulandı!ında 
ise, kimi oyunların realist ve natüralist ayrımını kanıtlayacak biçimde farklı 
özellikler gösterdi!i, kimilerinin ise iki çe"it özelli!i bir arada ta"ıdı!ı görülür. Bu 
yüzden bu iki sözcük kuramsal olarak birbirlerinden ayrı sanat anlayı"ları belirlese 
bile, uygulama dikkate alındı!ında bir kavram karga"asından kaçınmak kolay 
olmamı"tır. Realizm ve Natüralizm ayrımı her ülkede ba"ka betimlemelerle ve 
örneklemelerle ortaya konulur. Fransa’da Natüralizm, Zola’nın bilimsel yakla"ımını 
determinist ve maddeci dünya görü"ünü akla getirir. Realizm ise Natüralizmin daha 
geni"çe kapsamlı bir a"aması olarak kabul edilir. #ngiltere’de XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında geli"en bu akımın yapıtları tıpkı Antik’te oldu!u gibi, olasılık, tipiklik, 
inandırıcılık ve ülküsellik ko"ulu ile birlikte ele alınır.”10 

 

Natüralizm ve Realizm arasındaki bu kavram karga"asına bir parça açıklık 

getirebilmek için, iki akım arasındaki farkları, yine Prof. Dr. Sevda $ener hocanın 

de!erlendirmelerinden yararlanarak "öyle özetleyebiliriz: 

Natüralizm, insanı do!anın bir parçası olarak maddesel yanıyla ele alır; bu 

maddeyi bilimsel yöntemle, gözlem ve deneylere dayalı bir çözümleme yaparak inceler. 

Natüralist sanatçı, insana bir bilim adamının tarafsızlı!ıyla yakla"ır. Realizm ise, daha 

geni" bir bakı" açısıyla yakla"arak, toplumu ve insanı karma"ık bir bütün olarak ele alıp 

yorumlama e!ilimi gösterir.  Realist sanatçının, toplumsal sorumlulu!a dikkat çekti!i 

görülür. Natüralizm, ahlâka, töreye, gelenek ve göreneklere aykırı da olsa, gerçe!in 

saptırılmadan gösterilmesi gerekti!ini savunur. Natüralist sanatçı, örtülü kalmı" 

gerçeklerin, cinsel güdülerin, insanın hayvan yanının sergilenmesini ve tüm bunların 

insanın yazgısı oldu!unun belirtilmesini ister. Realizm ise, toplum sorunları üzerinde 

yo!unla"ır. #nsana egemen olan, onu iç ve dı" çatı"malara sürükleyen toplum yapısını 

yansıtmayı amaçlar. Toplumsal olguların ardında kesin yasalar oldu!unu belirtmekten 

kaçınarak, hazır formüllere ve çözümlere kar"ı bir tavır sergiler. Realistler, seyircinin 

aklına ve vicdanına seslenerek, onun sorunu tüm boyutlarıyla kendi ya"amında 

görmesini ve özümsemesini amaçlarlar. Natüralistlerin, ayrıntıya yönelerek seyirciyi 

bilgilendirme görevini üstlendikleri, Realistlerin ise, daha geni" bir perspektiften 

                                                        
10 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 172. 
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bakarak bütünü görmeye çalı"tıkları, seyircinin bunun üzerinde dü"ünmesini 

amaçladıkları görülür. Sonuçta, Natüralizm’in de Realizm’in de temel amacı ya"am 

gerçe!ini yansıtmaktır. Bu iki akım arasındaki fark, Natüralizm’in, ya"amı ve insanı 

ayrıntılarıyla belirlenebilecek bir maddesel gerçeklik olarak görmesinde, Realizm’in ise 

onu organik bir toplumsal ili"kiler bütünü olarak de!erlendirmesinde yatar. 

Natüralizm’de insana egemen olan do!a yasaları çerçevesinde tek tek gerçeklerin do!al 

zorunlulu!u önem kazanırken, Realizm’de durum ve olaylara egemen olan toplum 

yasaları çerçevesinde bütünün düzeni önem kazanır. 11 

Natüralizm ve Realizm arasındaki ayrım oyun yazma tekni!inde de görülür. 

Natüralist tiyatro, biçim konusunda, ça!a hâkim olan Scribe’in “iyi kurulu oyun” 

tekni!inden yararlanmayı seçerek, özgün bir yakla"ım sergilemezken; realist tiyatro “iyi 

kurulu oyun” tekni!inin tüm hilelerine kar"ı çıkmı", biçimin özden do!ması gerekti!ini, 

sahnede asıl gösterilmesi gerekenin tüm yalınlı!ıyla toplum sorunları oldu!unu 

savunmu"tur. 12 

Natüralizm ve Realizm arasındaki bu fark belirleme çabalarına ra!men, her iki 

sanat akımının da sahip oldukları esnek sınırları, kesin hatlarla çizmenin imkânsızlı!ı 

nedeniyle, onların kimi zaman birbirlerinin yerine geçerek de!erlendirilmeleri karma"ası 

maalesef ortadan kaldırılamamı"tır. Biz ilerleyen bölümlerde, yukarıda sözünü etti!imiz 

saptamalar çerçevesinde, her iki akımın da adını kullanmaya devam etmeyi, fakat genel 

ba"lı!ımızı Realizm olarak belirlemeyi uygun bulduk. 

Realistler, bilimsel bakı" açılarını yansıttıkları sanat anlayı"ları do!rultusunda 

Realizm’in ilke ve kurallarını saptarken, Romantizm’i de a"a!ıdaki tabloda belirtilen 

yönleriyle amansızca ele"tirmi"lerdir: 

 

                                                        
11 A.e., s. 173, 174, 176, 177. 
12 A.e., s. 174. 
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Romantizm Realizm 

Dü"sel olanı ele almı", ya"anan 
gerçeklerden uzakla"mı"tır. Geçmi"e ve 
onun ölülerine takılmı", onları donatıp 
ortaya çıkarmı"tır. Bu yönüyle masalsıdır. 

Somut ya"ayan gerçekleri ele alır ve 
oldu!u gibi gösterir. 

Seyircisini yalanlarla, gerçekle"emeyecek 
ülkülerle avutmu"tur. 

Gerçe!in acı, çirkin yüzünü göstermekten 
çekinmez. 

Ya"amı eskimi", tükenmi", idealist bir 
dünya görü"üyle açıklamaya çalı"mı"tır. 

Halkın sorunlarını serimlemekle yetinir; 
çözüm getirmeye kalkı"maz. 

Romantik sanatın ki"ileri belli de!erleri 
simgeleyen kukla tiplerdir; her zaman 
kendilerinden beklenildi!i gibi davranırlar. 

Realizm, insanı çevresiyle ve kendi 
fizyolojik, psikolojik yapısıyla olan 
karma"ık ili"kileriyle ele alır; onu ya"ayan 
bir insan gibi sahneye ta"ır. 

Hasta bir duygusallık içine dü"mü"tür. Duyumlara, akla ve mantı!a yönelir. 

Heyecanları etkiler; ele"tirisi di"sizdir. 
Kolay çözümlemelerden kaçınarak bir 
durumu her yönüyle yansıtmak ve 
seyirciyi dü"ündürmek amacı güder. 

Estetik biçimlemelerle göz boyamı"tır. Öze a!ırlık verir; bilgilendirir. 

Sahnede göz alıcı, co"kun ve renklidir. Göz boyamaz; yalın, güncel, sıradan olanı 
yansıtır. 

 
Tablo – 3 13 

 
 

19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve özünü bilimsel dü"ünceden alan 

Realizm’in tiyatro sanatına kazandırdı!ı modernist yakla"ımı "u ba"lıklar altında 

de!erlendirebiliriz: 

 

 

                                                        
13 A.e., s. 169, 170. 
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1. !deal Olanın Yerini Gerçek Olanın Alması 
 

Realizm’in temel ilkesi, duyularla algılanan somut ya"am gerçe!inin tüm 

yalınlı!ıyla, herhangi bir de!i"ime u!ramadan aktarılmasına ba!lıdır. Bu ilke 

çerçevesinde yazarından yönetmenine, oyuncusundan dekor-kostüm tasarımcısına kadar 

tiyatro sanatının tüm yaratıcıları sahneden gerçe!in yansıtılması için u!ra"mı"lardır. 

Tiyatro sanatının varoldu!u günden beri sürekli natüralist bir yakla"ım içinde 

oldu!unu söyleyebiliriz. “#nsanlar do!alcılı!a kar"ı bir inanç beslerler. Bunun nedeni, 

natüralist bir imgenin, stilize edilmi" olandan daha sanatsal bir a priori! oldu!una 

inanmaları de!il, gerçe!in içinde daha çok ilgi duyacakları, destekleyecekleri veya kar"ı 

koyacakları bir iz, bir e!ilimi fark etmi" olmalarıdır.”14 Klasik tiyatro anlayı"ının 

temelinde de, Aristoteles’in “gerçe!e benzerlik” ilkesi yatar. 

 

“Zola do!alcılı!ın “do!aya ve insana, do!rudan gözleme, kesin anatomiye 
dönü"ün, var olanın kabulünün ve resmedilmesinin” önemli bir geçmi"i oldu!una 
dikkat çeker. Ne zaman ki bir yazar hakikati yakalamaya u!ra"ır, do!alcılık bir 
dereceye kadar i"in içine girer. Aristoteles gibi Homeros da kendince do!alcıydı 
ama modern do!alcılı!a benzer bir "eyin geli"meye ba"laması on sekizinci yüzyıla 
kadar gerçekle"memi"ti. Rousseau’nun do!aya olan ilgisi ve Ansiklopedicilerin 
soru"turma ruhu modern do!alcılı!ın yolunu açtı ve Mercier, özellikle de Diderot 
(…) gibi on sekizinci yüzyıl Fransız yazarları bunları tiyatroya uyguladı. Devrimci 
çılgınlık hallerindeyken romantizm do!alcılı!ın düzenli bir "ekilde geli"mesini 
önledi ama yorgun klasik gelene!i ortadan kaldırıp sanatçıları eskimi" 
konvansiyonlardan özgürle"tirerek do!alcılı!ın nihai zaferine önemli katkıda 
bulunmu"tu.”15 

 

Realist ve natüralist tiyatro anlayı"ı, gerçe!in aktarılı"ına yeni bir boyut 

kazandırmı"tır. Klasik tiyatroda insanın de!i"mez yazgısını tanrılar belirlerken, realist ve 

natüralist tiyatroda insanın yazgısı do!al ve toplumsal ko"ullar tarafından 
                                                        
! Felsefede, hiçbir deneye dayanmadan elde edilen bilgiyi tanımlamak için kullanılır; önsel bilgi. 
14 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 209. 
15 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 286. 
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belirlenmektedir. “Olması gerekti$i gibi olan ve iradesi ile eylemi ate"leyen, üstün 

tragedya kahramanının yerini oldu$u gibi olan ve tüm gücünü kendini çevresine kar"ı 

savunmakta kullanan dram ki"isi almı"tır.”16 Klasik tragedyadaki yazgısıyla sava"an 

ideal kahramanının yerine, modern dramda do!al ve toplumsal ko"ullar içinde ezilen 

gerçek insan geçmi"tir.  

Tiyatro sanatındaki bu de!i"imin kökleri, önceki bölümlerde de belirtti!imiz gibi 

18. yüzyıl dramına kadar uzanır. Bu yakla"ımın 19. yüzyıldaki ölçütlerini do!a 

bilimlerindeki ilerlemeler olu"turur. Bu ilerlemelerin ilk yansımaları ise ça!a damgasını 

vuran roman sanatında görülür. 1830 ku"a!ının toplumsal sorunlara duyarlılı!ı, yazarları 

toplumcu romanın ve yeni bir do!alcılık anlayı"ının yaratıcıları durumuna getirir. 

Toplumcu roman, modern romanın ba"langıcı olarak kabul edilir. Bundan böyle, 

insan belirli bir toplumsal ortamın içinde ele alınıp de!erlendirilmeye ba"lanır. 

Toplumsal ya"amın gerçekleri, insanın ayrılmaz bir parçası haline gelir. 

 

“Stendhal, Balzac, Flaubert, Dickens, Tolstoy ve Dostoyevski’nin 
romanları gibi on dokuzuncu yüzyılın en büyük yaratıları, ba"ka hangi kategoriye 
girerlerse girsinler, toplumcu romanlardır. Karakterlerin toplumsal yönlerinin ifade 
edilmesi, karakterlerin gerçeklik ve inandırıcı olma ölçüleri durumuna gelir ve 
ya"amlarının toplumsal sorunları, onları yeni natüralist roman için uygun birer konu 
yapar. 1830 ku"a!ının romanda yarattı!ı yenilik, bu toplumsal insan anlayı"ıdır. 
Marx gibi bir dü"ünürün, Balzac’ın yapıtlarında en çok ilgisini çeken yön de bu 
olmu"tur.”17 

 

Toplumcu romanda insan, modern ya"amın karma"ık do!ası içinde 

anlatılmaktadır. Bu yüzyılın insanı, makinele"menin artmasıyla, geleneksel üretim 

biçimlerinden vazgeçmek ve kırsal alandan kentlere göç ederek, fabrikalarda dü"ük 

ücretlerle, a!ır ko"ullar altında çalı"mak zorunda kalmı"tır. #nsanlar yoksulluk 

                                                        
16 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 177, 178. 
17 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 212, 213. 
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içindedirler. Sa!lı!a elveri"siz konutlarda ya"amaktadırlar. Ya"am giderek daha zorlu bir 

hal almı"tır. 

19. yüzyıl insanın ya"adı!ı bu çarpıcı gerçek kar"ısında Romantik edebiyatı 

ilgilendirmi" olan bireysel sorunlar, a"k acıları vb. önemini yitirmeye ba"lamı"; yerini 

toplumsal sorunların önem kazandı!ı yeni bir edebiyat anlayı"ına bırakmı"tır. #nsan 

psikolojisinin git gide daha karma"ık bir hal alması, bu yüzyılın insanını anlatmakta 

çekilen güçlü!ün en önemli belirtisidir. “Stendhal’e göre, psikolojik karma"ıklı!ı 

do!uran nedenler, ça!da" insanın giderek artan ‘kendini dü"ünme’ e!ilimi, durmadan 

kendi kendini gözlemlemesi ve yüre!inin ve usunun tüm önergelerini izleyen 

uyanıklı!ıdır.”18 Tiyatro sanatı da, romandaki bu de!i"imden etkilenerek, 19. yüzyıl 

insanının dramını sahneden yansıtmaya ba"lar. 

Dram sanatında psikolojik etmenlerin önem kazanması, öykünün ikinci plana 

atılmasıyla gerçekle"ir. “Öyküden kaçı", dı" devinimin yerine iç devinimin, konunun 

yerine bir felsefenin ve bir ya"am yorumunun getirilmesi gibi özellikler, her yerde ön 

plana geçmekte olan yeni e!ilimin en belirgin yönleridir.”19 Modern dramın merkezinde, 

kendini çevreleyen iç ve dı" etmenlerle sava"ım halindeki insan vardır. 

Klasik tragedya kahramanının, do!rusal çizgide ilerleyen, tekdüze ve açık seçik 

tavrı onun gerçekli!inin ölçütlerini olu"tururken, modern dramda karakterin iç 

dünyasının karma"ıklı!ı, onun çok daha ya"ayan ve inandırıcı bir oyun ki"isi olarak 

algılanmasını sa!lamaktadır. 

Modern dramın karakterleri, belirlenmi" kesin sınırlar içinde hareket eden 

kuklalar olmaktan çıkıp, somut gerçe!in içinde yalpalayan, karma"ık ve tutarsız oyun 

ki"ileri durumuna gelmi"lerdir. Modern dramın kö"e ta"larından sayılan ve Natüralist 

tiyatronun en iyi örneklerinden biri olan Matmazel Julie’nin önsözünde August 

Strindberg oyun ki"ileri için “daha önceki dönemlere göre daha ate"li, gözü dönmü" bir 

                                                        
18 A.e., s. 224. 
19 A.e., s. 367. 
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dönemde ya"ayan modern ki"ilikler oldukları için, bu oyun ki"ilerimi, sarsıntılı, 

bütünlüksüz, yeni ile eski’nin karı"ımı ki"iler olarak çizdim”20 diyor. 

Realist ve natüralist tiyatro kuramcılarının üzerinde durdukları bir di!er konu ise, 

insanı çevreleyen dı" etmenlerin önemidir. #nsan, kendini çevreleyen do!al ve toplumsal 

ko"ullarla sava"ım halinde oldu!una göre, bunun sahnede yeterince gösterilememesi, 

gerçe!in tam olarak yansıtılamaması demektir. Bu yakla"ımın, tiyatroda önem 

kazanmasında, Darwin’in “evrim”, “do!al seçilim” ve “kalıtım” ile ilgili kuramlarının 

büyük etkisi olmu"tur. Do!aya en iyi uyum gösteren canlının ya"ama hakkını elde 

edece!i yönündeki görü", tiyatroda oyun ki"isinin içinde bulundu!u çevrenin önemini 

arttırmı"tır. Çevresel etmenlerin olu"turdu!u dı" ko"ulların etkisi kadar, aynı zamanda 

kalıtımın da bir iç ko"ul olarak, oyun ki"isi üzerindeki etkisi vurgulanmı"tır. Çevresel 

ko"ulların ve kalıtımın yazgısal kesinli!i, iç ve dı" ko"ullarla çatı"an oyun ki"isinin 

çabasına dramatik bir boyut katmı"tır. Oyun ki"isinin, somut ya"am gerçe!i içinde, iç ve 

dı" ko"ullarla olan bu çatı"masının, tiyatroya yeni bir yazgı anlayı"ı kazandırdı!ı da 

söylenebilir.  

 Strindberg, Matmazel Julie’nin önsözünde oyun kahramanının içinde bulundu!u 

iç ve dı" ko"ulları "öyle açıklıyor: 

 

“Ben Matmazel Julie’nin trajik alın yazısının birçok nedenlerin sonucu 
oldu!unu dü"ünüyorum: Annenin ki"ili!i babasının kızını yanlı" yeti"tirmesi, kendi 
yaradılı"ı, ni"anlısının güçsüz, yozla"mı" bir kafa üstündeki etkisi. Ayrıca, 
do!rudan do!ruya, Yazdönümü Gecesi’nin "enlik havası, babasının yoklu!u, 
ayba"ısının tutması, hayvanlara dü"künlü!ü, dansın co"kusu, alacakaranlı!ın 
büyüsü, çiçeklerin "ehvet uyandırıcılı!ı, son olarak da, iki ki"inin bir odada yalnız 
kalmalarını hazırlayan olay, ayrıca, duyguları uyanmı" bir adamın i"ini çabuk 
tutmak isteyi"ini de burada eklemek gerekir. 

Hem benim temaya yakla"ımım, ne sadece fizyolojik, ne de sadece 
psikolojik. Bütün kabahati annesinden almı" oldu!u "eylere ba!lamadı!ım gibi, o 
sıradaki kendi fiziksel durumuna ya da ahlakdı"ılı!a da ba!lamadım.”21 

                                                        
20 August Strindberg, “Seçilmi" Oyunlar-1”, Matmazel Julie Yazarın Önsözü, çev.  Aziz. Çalı"lar, 
#stanbul, Adam Yayıncılık, 1982, s. 83. 
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Burada belirtmemiz gereken önemli bir nokta, karakterin iç ve dı" dünyasına 

yönelik karma"ıklı!ın yorumlanması konusudur. Realistler, sübjektif bir yakla"ımla 

karakterin bu karma"ık yapısını yorumlamayı tercih ederlerken, Natüralistler, objektif 

bir yakla"ımla, yalnızca gerçe!i göstermeyi ye!leyip, yorum yapmaktan kaçınmı"lardır.  

Realistler, seyirciyi, do!al ve toplumsal ko"ullar içindeki aksaklıklar hakkında 

dü"ünmeye zorlarlar. Realizm, din, ahlak, töre, gelenek ve görenek gibi dokunulmazlık 

kazanmı" olguları, bilimsel bir bakı" açısıyla masaya yatırıp, seyircinin, sorgulamaktan 

kaçındı!ı bu gerçeklerle yüzle"mesini amaç edinmi"tir. Natüralistlerin yakla"ımının 

temelinde ise, insanı çevreleyen iç ve dı" etmenleri, ahlaki de!erlerin dı"ında kalmaya 

özen göstererek, yalnızca bilimsel bir do!ruluk ve kesinlikle aktarmak dü"üncesi 

yatmaktadır. Natüralizm, ahlak sorunları yerine, do!a gerçe!ini öne çıkarmayı 

ye!lemi"tir. Gerçe!i aydınlatma noktasında, Natüralistlerin, do!ayı tüm yalınlı!ıyla 

aktarabilmek için konuya yakın açıdan bakıp, ayrıntıları öne çıkardıklarını; buna kar"ın 

Realistlerin, toplumsal yapının neden-sonuç ili"kilerini gösterebilmek için konuya uzak 

açıdan bakmayı ye!lediklerini söyleyebiliriz. 

Özetle, Klasik tiyatronun ideal dünyası içindeki, yüceltilip kahramanla"tırılan 

insanın yerini, realist-natüralist tiyatronun somut ya"am gerçe!i içindeki, fiziksel ve 

ruhsal sorunlarıyla yansıtılan sıradan insan almı"tır. 

  

2. Yanılsamanın Önemi 
 

19. yüzyıl tiyatrosunun önde gelen özelliklerinden bir di!eri de, sahnede 

yanılsama yaratılmasına verilen önemdir. Realist tiyatro savunucuları, yansıtılan 

gerçe!in inandırıcılı!ını, sahnede olanların gerçekten oluyormu" gibi algılanmasını 

sa!layacak, yanılsama özelli!ine ba!larlar. Buradan hareketle, sahnede yanılsama 

                                                                                                                                                                   
21 Strindberg, “Seçilmi" Oyunlar-1”, Matmazel Julie Yazarın Önsözü, s. 82. 
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yaratmak için, oyunun kurgusundan kullanılan diline, dekor-kostümünden 

ı"ıklandırmasına ve oyunculu!a kadar tiyatronun her unsurundan yararlanırlar.  

Bu dönem tiyatrosunun amacı, seyircinin sahne üzerindeki dünya ile 

özde"le"erek, onu gerçek gibi algılamasını sa!lamaktır. Bu amaç do!rultusunda, sahne 

üzerinde, yalancı dekor parçaları yerine, gerçek e"yaların kullanılmaya ba"landı!ını ve 

mekânın tüm ayrıntılarıyla olu"turuldu!unu görüyoruz. André Antoine’ın sahnedeki 

kasap dükkânına gerçek et asması, Amerikalı yönetmen Belasco’nun dekorunda gerçek 

çama"ır makinelerini çalı"tırması, hatta Konstantin Stanislavski’nin Vi#ne Bahçesi’ni 

sahneye koyarken vi"ne kokusu duyurmaya ve bahçe havası yaratmaya özen gösterdi!i 

bilinir.22 Günlük ya"amdan alınan gerçekçi ayrıntıların hızla ço!almasına bir ba"ka 

örnekte, 1876’da Comédie Française’te sahnelenen My Friend Fritz (Arkada"ım Fritz) 

adlı oyununun bir çiftlik sahnesinde pompadan gerçek su akıtılmı" olması ve a!açlardan 

gerçek kirazlar yenmesidir. Yine aynı oyunun ba"ka bir sahnesinde, gerçek yiyecek ve 

içecekler servis edilip, yenmi"tir.23 

Fransız Natüralist tiyatrosunun önemli isimlerinden Théatre Libre’nin kurucusu 

André Antoine’ın oyun yazarlarından Jean Jullien, Le Théatre vivant adlı eserinde 

tiyatronun gerçek hayatın bir yanılsaması oldu!u görü"ünü "u sözlerle açıklıyor:  “Seyir 

yeri karartılmalı zemin ı"ıkları iptal edilmeli, sahne donanımı boyalı dekorlar 

olmaktansa gerçek olmalı, kostümler karaktere uymalı; seyirci “bir an için tiyatroda 

oldu!unu unutmalı” ve aydınlanmı" bir kutunun önünde karanlıkta otururken, “pür 

dikkat kesilmeli ve konu"maya cesaret edememeliydi.”24 Jullien, tiyatronun ancak 

sahnede yarataca!ı yanılsamayla ciddi, sanatsal bir kimli!e kavu"aca!ını vurgulamı"tır. 

Strindberg ise, Matmazel Julie’nin önsözünde yanılsamayı bozar dü"üncesiyle 

oyununa perde arası bile koymadı!ını söylüyor: 

 

                                                        
22 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 209, 210. 
23 Brockett, Tiyatro Tarihi, s. 448. 
24 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 292. 



 
 

62 

 “Yapıtın teknik yanlarına gelince, oyunun iki perdeye bölümleni"ine son 
vermeyi denedim. Çünkü, dü"ündüm "u sonuca vardım ki, yanılsama yaratma 
gücümüz, oyunda verilen aralarla sekteye u!ruyor, bu aralarda, izleyici 
gördüklerini yansılayacak, gözba!cı-yazarın çekici etkisinden kurtulacak zaman 
bulabiliyor.”25 

 

Strindberg, yanılsama yaratmaya yönelik, dekor konusundaki 
dü"üncelerini ise "öyle ifade ediyor: 

 

 “Sahne düzenine gelince, burada, izlenimci resimlerdeki simetrisizli!i ve 
ekonomiyi aldım; sanırım böylece yanılsamayı güçlendirmi" oldum. Tüm odanın 
görünmeyi"i, tüm ev e"yasının esneklik içinde olu"u ise, hayalgücüne açıklık 
kazandırarak, görüneni tamamlaması içindir. Kapılardan geçme gibi o yorucu giri" 
çıkı"ları da burada kaldırdım, bezden yapılan sahne kapıları bir dokunu"ta 
sallanıyor çünkü. Kötü bir ak"am yeme!i yedikten sonra sinirlenip de, “tüm evi 
yerinden sarsacak biçimde” kapıyı ardından çarpacak babanın sıkıntısını bile 
veremeyecek durumdalar. Sahnedeyken sallanıyorlar. Ayrıca, tek bir dekora yer 
verdim, hem oyun ki"ileri kendilerini daha çok açabilsinler, hem de gereksiz 
süsleme ortadan kalksın diye. Tek bir dekor olunca da insan bunun gerçekçi 
olmasını bekler; ama sahne çizimcileri ne denli harikalar yaratırlarsa yaratsınlar, 
sahneyi odaya benzetmeye çalı"maktan daha zor "ey olamaz. Bir kez, duvarların 
bezden yapılması gerekecek; hem boyanmı" raf ve mutfak gereçlerinden de 
kurtulmanın zamanı artık. Bir sürü sahne gelene!ine uymamız isteniyor, hiç de!ilse 
"u boyalı kap kacak i"i ortadan kalksın.”26 

 

Realist tiyatronun, yanılsama yaratma konusundaki bu yakla"ımına ra!men, yine 

de seyirci, izledi!inin bir oyun oldu!u paradoksal algısının bilincindedir. Seyirci bir 

yandan izledi!i oyunun gerçekli!ine kendini kaptırırken, di!er yandan onun bir oyun 

oldu!unun da farkındadır. 

 

 “Sahnedeki ‘dördüncü duvar’ bazen son derece do!al bir tasarımmı" gibi 
dururken, bazen esteti!in en yapay kurmacası gibi görünür. Yanılsamanın bir sav, 
bir ahlaksal erek veya pratik bir amaçla yıkılması, bir yandan sanattan yetkin ve salt 

                                                        
25 Strindberg, “Seçilmi" Oyunlar-1”, Matmazel Julie Yazarın Önsözü, s. 88. 
26 A.e., s. 90. 
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bir haz duyulmasına engel olur, di!er yandan (…) seyircinin o yapıtta kendisini 
görerek ona katılmasına yol açar.”27 

 

3. “!yi Kurulu Oyun” Modelinin Ele#tirisi 
 

Realizm, tiyatro sanatında yanılsamaya verdi!i önemle, dekor-kostüm, 

ı"ıklandırma ve oyunculu!a artan bir ilgi gösterilmesine neden olmu"sa da, tiyatro 

sanatında yazarın yaratıcılık basamaklarındaki ilk sırayı korumasına özen göstermi"tir. 

Oyun yazarlı!ı konusunda Realizm’in taahhütlerini ilk yerine getirenler 

Alexandre Dumas fils ve Émile Augier ba"ta olmak üzere yine Fransızlar oldu. Dumas 

fils ve Augier 1850 sonrası Fransa’da Romantizm’in ardından ilk büyük okul olan 

toplumsal-dramın kurucularındandırlar. Aslında her iki yazar da modern Fransız 

dramının dönüm noktasını olu"turan Augustin Eugène Scribe’in “iyi kurulu oyun” 

modeline çok "ey borçludurlar.  

Realist oyun yazarları, Scribe’in “iyi kurulu oyun” modeline hem kar"ı çıkmı"lar; 

hem de yeri geldi!inde bu modelden yararlanmı"lardır. Bir bakıma, Aiskhylos’tan beri 

geçerli olan bu model, dramatik araçların kusursuz bir bile"kesi olarak 

de!erlendirilebilir. Bu modele göre yazılan oyunların temel yapısını, “serim”, olayların 

neden-sonuç ili"kisine göre düzenlendi!i, "a"ırtıcı dönü"ümlerin ya"andı!ı, merak ve 

gerilim unsurlarının giderek doru!a tırmandı!ı “geli"im” ve “çözüm” a"amaları 

olu"turur. 

Scribe’in oyunları genellikle, boyutsuz oyun ki"ileri ve kurgusundaki 

dü"ünsellikten uzak yapısıyla, Realistler tarafından derinliksiz bulunurlar. Bu oyunlarda 

tezin ve anlatımın organik olmayan birle"iminin tipik özelli!i, oyun ki"ilerinin yazarın 

                                                        
27 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 208. 
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sözcüsü olmaktan öte i"levlerinin olamaması, ahlak doktirininin soyut kalmasına ve arka 

planda kalan “mesajın” oyunun bütünü ile birle"ememesine yol açar.”28 

Bu ele"tirilere ra!men, “iyi kurulu oyun” modeli, tiyatronun bir edebiyat türü 

olmadı!ının, aksine sahnenin kendine ait bir mantık ve kurallar bütünü oldu!unun oyun 

yazarları tarafından fark edilmeye ba"lanmasıydı. Bu anlayı", yazarları edebiyat yapma 

çabasından tümüyle sıyrılarak, yalnızca sahneye özgü yöntemleri etkili bir biçimde 

kullanmaya yöneltmi"ti. “#yi kurulu oyun” modelinin uygulayıcıları, iyi amaçlanmı" 

dram türünün ko"ullarını saptayan ilk tiyatro yazarları olmakla birlikte, seyirciyi 

etkilemenin hilelerini üretenler de olmu"lardı. Toplumun iyi e!itimli kesimi bile, artık 

bu hafif ve zahmetsiz e!lentiden ho"lanmakta, derinlikli oyunları sıkıcı bulmaktaydı. 

“#yi kurulu oyun” modeliyle seyirciyi etkileyecek dramatik yapının matematiksel 

formülü olu"turulmu"tu. “#yi kurulu oyun yazarlarının etkili olabilmeleri, art arda gelen 

hile ve düzme kumar kâ!ıtlarına ba!lıdır.”29 

Realistler, bu oyunların seyirciyi, sadece heyecanlandıran ama dü"ünsellikten ve 

gerçeklikten uzakla"tıran bo" akı"ını ele"tirmi"lerdir. Realizm, tiyatroda biçimden çok 

öze önem verdi!inden “iyi kurulu oyun” tekni!inin merak uyandırıcı trüklerini, oyun 

kurgusundaki dolantısını ve “apar”! oyunculuk biçemlerini en aza indirgemeye 

çalı"mı"tır. Realist oyunlarda öz ve biçimin organik uyumu aranır. Oysa yapay merak 

unsurlarıyla donatılmı" “iyi kurulu oyun”larda böylesi bir uyumdan söz edilemez.  

George Bernard Shaw, Scribe’in “iyi kurulu oyun” tekni!ini “bilmece” olarak 

niteler. Modern tiyatroda olay örgüsü ile oyun ki"ileri arasında organik bir ba! 

kurulmasını gerekli görür. Shaw, realist tiyatroda “iyi kurulu oyun”ların yapay ilgi 

çekme hünerlerinin yerini, gerçeklere ı"ık tutan, dü"ündüren tartı"maların alması 

gerekti!ini söyler. Shaw’a göre bu geli"im Ibsen’in oyunlarıyla ba"lamı"tır. Yo!un ve 

karma"ık çatı"maların, ustalıklı ve anlamlı bir biçimde i"lendi!i, Ibsen’in gerçekçi 
                                                        
28 A.e., s. 266. 
29 A.e., s. 268. 
! Apar: Oyuncunun rol gere!i seyircilerin duyaca!ı biçimde, ama öbür oyuncular sanki duymuyormu" gibi 
dü"ünmesi ya da konu"ması. Oyuncunun do!rudan seyirciye dönerek konu"ması. (Seyirciye sesleni"). 
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oyunlarının bunu ba"ardı!ını ve daha sonrasında bu anlayı"ın geli"erek devam etti!ini 

söyler.30 

 

 “Ibsen, Avrupa’da kazandı!ı ünü, oyunlarındaki toplumsal nitelikli ve 
sonuçta tek bir dü"ünceye indirgenebilecek mesaja borçludur. Bu mesaj, bireyin 
kendi kendisine olan görevlerini, kendi kendisini fark etmesini, kendi do!asını 
burjuva toplumunun dar görü"lü, budalaca ve modası geçmi" konvansiyonlarına 
zorla kabul ettirmesini dile getirir. Romantik idealin az çok yeni bir biçimi 
sayılabilecek olan bireycilik konusundaki bu dü"ünceler, ba!ımsız ki"ili!in 
övülmesi ve yaratıcı ya"amın yüceltilmesi, genç ku"a!ın üzerinde en derin etkiyi 
yapan özelliklerdir.”31 

 

Realistler, oyun yapısında öz ve biçim birlikteli!ini sa!lamaya çalı"ırlarken, 

Antik Yunan tragedyalarından, Shakespeare’den ve romantik dönem oyunlarının ba"arılı 

örneklerinden yararlanmı"lar; “iyi kurulu oyun” modelinin hünerlerini de öze uygun 

dü"tü!ü zaman kullanmı"lardır. Her "eye ra!men, Shaw, Ibsen ve Strindberg’in ve 

onlarla birlikte bu ça!ın tiyatrosunda etkili olan dram sanatının temelinde az çok “iyi 

kurulu oyun” modeli yatar. 

 

4. Günlük Konu#ma Dili 
 

Dram sanatının en ba"ta gelen anlatım araçlarından olan “söz”, tiyatronun 

geli"iminde her zaman çok önemli bir yere sahip olmu"tur. 

Antik Yunan tiyatrosunda söz "iirdir. Rönesans tiyatrosunda kullanılan ko"uklu 

dilin, tumturaklı konu"malara dönü"erek oyundaki aksiyonu baltaladı!ına tanık oluruz. 

Klasik tiyatronun dilde lirizme verdi!i önem oyunlarda ko"uklu dilden 

vazgeçilmedi!inin göstergesidir. Romantik tiyatroda ise, söz co"kunlu!un ifadesi 
                                                        
30 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 193.  
31 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 370. 
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olmu"tur. Dolayısıyla duygusal etki yaratacak "iirsel anlatım bu dönemde de tiyatro 

diline hakîmdir. Fakat 18. yüzyıldan ba"layarak tiyatroda dilin ko"uklu yapısından 

vazgeçilmeye ba"landı!ı görülür. Realist tiyatro anlayı"ıyla birlikte oyunlarda kullanılan 

dil, artık ya"amın somut gerçe!ini yansıtacak günlük konu"ma diline dönü"mü"tür. 

Realistler, oyunun konusunu ve ki"ilerini gerçek ya"amda oldu!u gibi aktarmanın en 

do!al biçimi olarak günlük konu"ma dilini görürler. 

Realizm, tiyatroda sözü salt estetik bir yapı olu"turmak için de!il, anlamı öne 

çıkaracak yönde, gerçeklerin ifadesi olarak kullanır. Sözün tiyatrodaki görevi; anlamı 

açık ve anla"ılır bir biçimde iletmek olmu"tur. Oyun yazarları, ki"ilerini daha boyutlu 

karakterler haline getirmenin bir yolunu da insanlar arasındaki konu"ma farklarını ortaya 

çıkaracak günlük konu"ma dilinin kullanımında görürler. Bu anlayı" do!rultusunda, 

yazarlar, gerçeklik etkisini arttırmak için halkın kullandı!ı dilin özelliklerinden, a!ız ve 

"ive farklarından yararlanmaya ba"larlar. 

Realizm ile birlikte, tiyatroda diyalog yazmanın önemi artar. Önceki yüzyıllarda 

tiyatroda bolca kullanılan ama sahnede gerçeklik etkisini azalttı!ı dü"ünülen “monolog” 

ve “apar” kullanımları realist tiyatroda giderek azalır.  

Jean Jullien, 1889 yılında Théatre Libre’de sahnelenen L’échéance (Vade) adlı 

oyununun önsözünde, tiyatro sanatının gelece!inin, oyun yazarının “karakterleriyle uzun 

bir süre zihinsel olarak ya"aması, onlar gibi dü"ünmeye ba"laması ve böylece her birine 

has bir dil olu"turması, uygun olmayan bir üslupla yaratılmı" etkiler olmaksızın gerçek 

bir diyalog yazabilir hale gelmesine” ba!lı oldu!unu söylüyordu.32 

 

 

 

                                                        
32 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 291. 
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Realizm’in kuram ve uygulamalarında bilimsel bilgiye ve ara"tırmalara verilen 

de!er oyunculuk alanında da kendini göstermi"tir. O güne kadar tiyatronun her alanında 

oldu!u gibi oyunculukta da 18. yüzyıldan miras alınan konvansiyonlar hüküm 

sürüyordu. 

Dönemin oyunculuk üzerine yazılmı" en önemli eseri olan Joseph Samson’un 

L’art théâtral’inde (Teatral Sanat, 1863) bir oyuncunun sözlerinin ko"uk biçiminde 

olması gerekti!i öngörülerek; buradaki tek sorun oyuncunun bunları “nutuk çeker gibi 

mi, yoksa konu"ur gibi mi” söyleyece!idir. Yani, oyuncu bu sözlerin nazım oldu!unu 

vurgulayarak mı, yoksa onu düzyazıya çevirerek mi ifade edecektir? Samson’un çözümü 

klasik idealdir. Ona göre her ikisinden de kaçınmak, iki a"ırı uç arasındaki hakikati 

aramak gerekir. Çünkü bu tür a"ırılıklar için özür yoktur. Samson, oyuncunun sadece 

ilhamla hareket etmesini de küçümser. Rolün oyuncu tarafından, önceden dü"ünülüp, 

planlanıp, denenmesi gerekti!ini söyler. #lham geldi!inde ise, her ayrıntıdan emin olan 

oyuncunun dü"ünerek ö!rendi!i etkilere hareket ve tonlar eklemesini tavsiye eder. 

Zola’ya göre böyle bir ö!üt, gerçek hayatla hiçbir ilgisi olmayan, içler acısı bir gelene!i 

temsil ediyordu. Zola, Fransa’da en iyi oyuncuların bile yapay konu"tu!una, sahne 

üzerinde birbirleriyle ili"ki kurmak yerine seyirciye yönelik oynadıklarına ve sahneye 

sanki bir kurala ba!lıymı" gibi girip çıktıklarına dikkat çekiyordu.33 

Avrupa’da 20. yüzyıla gelinceye kadar yöntemselle"tirilmi" ve bilimsellik 

kazanmı" bir oyunculuktan söz etmek oldukça zordur. Oyunculuk sanatı, yüzyıl ba"ında 

ya"anan, antropoloji ve psikoloji ba"ta olmak üzere insan bilimlerindeki devrimsel 

geli"melerden yararlanarak bilimsellik kazanmı" ve böylelikle tiyatro sanatı bir 

laboratuvar ortamına kavu"mu"tur. 

                                                        
33 A.e., s. 287, 288. 
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Avrupa tiyatrosunda, oyunculuk kuram ve yöntemlerinin, ilk olarak 20. yüzyılda 

olu"masının dört temel nedeninden söz edilebilir. Birincisi, yüzyıl ba"ında, Avrupa 

merkezli dünya düzeninin, antropoloji alanındaki ilerlemelerin de etkisiyle, ba"ka 

kültürlere yönelik egzotik ilgisinin artması ve Do!u’nun yeniden ke"fidir. Bu ke"if, 

tiyatro sanatçılarını kendi geleneklerini ve net yönelimleri olan e!itim stratejilerini 

belirleme do!rultusunda kı"kırtmı"tır. #kincisi, bilim dallarındaki geli"ime ko"ut olarak 

sanatta hızla bilimselle"mi"; özellikle psikoloji alanındaki geli"meler, sahne üzerindeki 

insanın, ça!da" istemler do!rultusunda yeniden tanımlamasını sa!lamı"tır. Sahne, bir 

bilimsel laboratuvara dönü"erek, tiyatro stüdyoları ya da laboratuvarları döneminin 

ba"lamasına neden olmu"tur. Üçüncü faktör, tiyatroda yönetmenin ortaya çıkı"ıdır. 

Oyunculuk yöntemlerinin ortaya çıkı"ında, yönetmen bir usta, bir e!itmen olarak 

tiyatrodaki yerini alır. Dördüncü ve sonuncu faktör ise, modernist hareketin bu yüzyıl 

ba"ında doru!a ula"masıyla, tüm sanatların yenilenmesini, dura!an ve muhafazakâr 

kimliklerinden sıyrılmasını sa!layacak manifestoların ardı ardına ortaya çıkı"ıdır. 20. 

yüzyıl, köklere dönü" ve varolan yapının yıkılmasıyla, sanatçının toplum için öncü rolü 

üstlenmesiyle, sürekli kendini yenileyen dinamik bir form in"a etme ülküsüyle, sanattaki 

modernist söylemin, salt bir dü"ünce biçimi olmaktan çıkıp eyleme dönü"tü!ünün 

kanıtıdır. Yüzyıl ba"ında, oyunculuk yöntemleri olu"turan sanatçıların, ya"adıkları 

dönemin avant-gardizm’iyle sıkı bir flört halinde oldukları gözlemlenir.34 

 

Stanislavski ve “Yöntem Oyunculu$u” 
 

Kendi uygulamalarından yola çıkarak, realist tiyatronun oyunculuk kuramını 

olu"turan ki"i Konstantin Stanislavski olmu"tur. Stanislavski, 1898’de Vladimir 

Nemiroviç-Dançenko’yla birlikte kurdu!u Moskova Sanat Tiyatrosu’ndaki oyunculuk 

çalı"malarıyla tiyatro tarihinde bir devrim yaratmı"tır. Stanislavski, Sanat Ya#amım adlı 

                                                        
34 Kerem Karabo!a, Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks, #stanbul, Bo!aziçi Üniversitesi 
Yayınevi, 2005, s. 47, 48. 
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kitabında günün yaygın tiyatro anlayı"ını ele"tirerek, kendi gerçekçi tiyatro anlayı"ını "u 

sözlerle açıklıyordu: 

 

 “Moskova Sanat ve Halk Tiyatromuzun kurulu"u bir devrim niteli!i 
ta"ımaktaydı. Biz geleneksel oyunculuk biçimine, tiyatromsulu!a, konu"ma 
biçemindeki (üslubundaki) yapmacıklı!a, tumturaklı (patetik) konu"maya, 
abartmalı oyunculu!a, sahneye koyu"taki kötü alı"kanlıklara, kalıpla"mı" dekor 
anlayı"ına, takım oyunculu!unu bozan yıldız dizgesine, o zamanın Rus sahnelerini 
doldurup ta"ıran hafif-farsikal piyesler salgınına kar"ı çıkıyorduk. En iyi tiyatrolar 
az yetenekli piyes yazarlarından olu"an bir grubun tekelindeydi. Bu gruptakiler, o 
kof piyeslerini "u ya da bu oyuncu için, ço!unlukla da onların buyru!u ve yönetimi 
altında yazarlardı; Alman, Fransız piyeslerini alılar, onları çevirip Rus sahnesine ve 
ya"amına uyarlarlar, sonra da bu piyesleri, ‘konusu filanca yapıttan alınmı"tır’, notu 
ile, asıl yazarlarının yerine kendileri imzalarlardı.”35 

 

Stanislavski, “bütün öteki tiyatrolar kalıpla"mı" bir tiyatro gerçe!i anlayı"ını 

sürdürürken, biz daha ba"ka, uydurma olmayan, sanatsal, sahneye özgü bir gerçeklik 

anlayı"ı içinde çaba gösterdik”36 diyor ve tiyatrodaki bütün yaratıcı araçlarla yöntemleri 

inceledikten sonra "u karara varıyor: “Sahnenin biricik kralı ve yöneticisi, aktördür.”37 

Ne yazık ki, bu aktörün çalı"masını verimli kılabilecek bir sahne ortamı 

bulmakta zorlandı!ını söyleyen Stanislavski, uzun sanat ya"amını, sonradan “sistem” 

adıyla anılacak olan oyunculuk anlayı"ını formüle etmeye adadı. 

 

 “Yeni bir ba"langıca gereksinmemiz vardı. Do!a yasalarıyla bilgiye dayalı 
yeni ilkelerle yeni temellere gereksinmemiz vardı. Bu temellerin her bir ta"ı yıllarca 
süren emekler sonunda yaratıldı, denendi, kesilip yontuldu, Stanislavski sistemi 
denen ve bugün artık son biçimini almı" bulunan binadaki yerine yerle"tirildi. 

Yaratıcı sürecin sistemi olur mu? Yaratıcı sürecin de!i"mez yasalarından 
söz edilebilir mi? 

                                                        
35 Konstantin Stanislavski, Sanat Ya#amım, Çev. Suat Ta"er, #stanbul, Can Yayınları, 1992, s. 282, 283. 
36 A.e., s. 283.  
37 A.e., s. 470. 
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Felsefede ve psikolojide oldu!u gibi, sistemin belirli kesimlerinde ve bütün 
yaratıcı süreçlerde de bu tür yasalar vardır. Bu yasalar her türlü ku"kunun 
dı"ındadır, tamamıyla bilinçlidir, bilimce denenmi" ve do!ru bulunmu"tur, herkesi 
ba!lamaktadır. Her aktör bu yasaları bilmek zorundadır. Do!anın kendi yaratısı 
olan bu yasaları bilmeyen aktör, bilgisizli!inin ba!ı"lanaca!ını sanmamalıdır. Bu 
bilinçli yasalar yaratıcılık alanında daha yüce, daha ba"ka bir üstbilincin uyarılması 
amacıyla var olmu"tur. Üstbilinç bizim kavrayı"ımızın dı"ındadır, ona ne zaman 
eri"ece!imizi de bilememekteyiz. Bu bilinci esin yönetir. Bu mucize olmadan 
gerçek sanat var olmaz. #"te ben aktörün bilinçli tekni!i ile bu mucizenin 
yaratılmasına nasıl yardım edilebilece!ini saptamaya çalı"tım. 

B#L#NÇ YOLUYLA ÜSTB#L#NCE YAKLA$MA!”38 

 

Stanislavski’nin oyunculuktaki temel amacı, sanatçının kendi yaratıcılı!ı 

üzerinde bir denetim kurabilmesi yönündedir. Bu amaç do!rultusunda, onun tüm sanat 

ya"amı boyunca sürekli yenileyip-geli"tirdi!i “sistem” oyunculuk sanatının bilimi 

olmu"tur. Stanislavski, abartılı, kalıpla"mı" ve yapay oyunculu!a kar"ı çıkmı", kendi 

yöntemini, insan ruhunun ya"ama geçirilmesi üzerine yapılandırmı", oyuncunun da 

canlandırdı!ı ki"inin iç dünyasını sahnede ya"atmasını oyunculuk sanatının temel ta"ı 

kabul etmi"tir. Do!a yasalarının önderli!inde gerçekle"tirdi!i stüdyo deneyleri, onun 

oyunculuk sanatında bilimsel sonuçlar elde etmesini sa!lamı"tır. Ancak, her bilimsel 

çalı"manın sonucunun yeni ara"tırmalara ve yeni bilimsel sonuçlara yol açması gibi, o da 

kendi yönteminin geli"tirilmeye açık oldu!unu hep vurgulamı"tır.39 

Stanislavski yönteminin temelinde, davranı" psikolojisi üzerine çalı"malarıyla 

tanınan Fransız psikolog Theodule Ribot’un görü"leri yatar. Ribot, “Co"kuların 

Psikolojisi” adlı kitabında ve “Yaratıcı #mgelem” üzerine yazdı!ı makalelerinde, 

Stanislavski’nin ilk dönem stüdyo denemelerinin çıkı" noktasını olu"turacak dü"ünceler 

ileri sürmü"tü. Bunlardan ilki, herhangi bir co"kunun fiziksel sonuçlar do!urmaksızın 

varolamayaca!ı, biçimlendirilmemi" ya da gövdeselle"memi" bir duygunun yok 

sayılaca!ı görü"üydü. Stanislavski, ruh ve beden arasındaki bu ortak ba!ımlılık 

kuramından hareketle, “her fiziksel aksiyonun içinde psikolojik ve psikolojik olanın 
                                                        
38 A.e., s. 400, 401. 
39 Özdemir Nutku, Oyunculuk Tarihi, C.II, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2002, s. 115. 
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içinde de fiziksel bir unsur yatar” önermesine ula"tı. Ribot’un Stanislavski üzerindeki 

di!er etkisi ise, onun “yaratıcı imgelemin kayna!ı, imgelerin do!al e!ilimlerinin 

cisimle"mek yönünde olmasında yatar” çıkarsamasıydı. Stanislavski, bu görü"ler 

do!rultusunda, co"kusal imgelemin kı"kırtılması yoluyla fiziksel ifadenin olu"ması 

temelinde "ekillenen, “co"ku belle!i”, “sihirli e!er”, “kar"ılıklı ı"ın gönderme” gibi 

kavramlar aracılı!ıyla yönteminin terminolojisini olu"turmaya ba"ladı. Ruh ve beden 

bölünmezli!i, ruhsal imgelerin fiziksel cisimlendirilmesi gibi fikirlerin etkisiyle olu"an 

Stanislavski “sistem”i, sonradan “psiko-teknik” ya da “psikofiziksel aksiyon” gibi 

isimlerle tanımlanacak ve Moskova Sanat Tiyatrosu psikolojik gerçekli!in kalesi 

olacaktı.40 

 

 “Sanatçının görevi, rol ki"ili!inin sadece dı" ya"ayı"ını canlandırmak 
de!ildir. Kendi insanlık niteliklerini rol ki"isinin ya"ayı"ına uydurmalı, ruhunu 
bütünü ile o ki"inin içine bo"altmalıdır. Sanatımızın biricik amacı, insan ruhunun 
bu iç ya"ayı"ını yaratmak, bu ya"ayı"ı sanatlı bir biçim içinde anlatıma 
kavu"turmaktır.”41 

 

Stanislavski’nin “sistem”i, oyuncunun kendi üzerinde ve rol üzerinde yapaca!ı 

içsel ve dı"sal çalı"malara dayanır. Sanatçı, yıllarca süren stüdyo denemelerinde, 

oyuncunun yaratıcı imgelemini harekete geçirmenin ve sahne üzerinde canlandırdı!ı 

oyun ki"isini kendi içinde duyup, onu içten kavramasını sa!lamanın yollarını aradı. 

Önceleri, oyuncunun iç mekanizmasını olu"turan “bilinçaltı”na ula"mada “co"ku 

belle!i”nin önemi üzerinde durdu ve “sistem”ini buna göre yapılandırdı. “Bilinç tekni!i 

yolu ile sanatsal gerçe!in bilinçaltı yaratılı"ı”42 olarak özetlenebilecek bu yöntemin 

esası, daha sonraları, Stanislavski’yi “Fiziksel Hareketler Yöntemi”ni geli"tirmeye 

götürmü"tür. Böylelikle, oyuncu içsel mekanizmasını olu"turan “bilinçaltı”nı “fiziksel 

hareketler”le ke"fedebilecekti. Daha önceleri “co"kusal bellek” ile “bilinçaltı”na girmeyi 

                                                        
40 Kerem Karabo!a, Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks, s. 50. 
41 Konstantin Stanislavski, Bir Aktör Hazırlanıyor, Çev. Suat Ta"er, 2.bs., #stanbul, Yazko, 1983,s. 28. 
42 Konstantin Stanislavski, Bir Karakter Yaratmak, Çev. Suat Ta"er, 2.bs., #stanbul, Yazko, 1982,s. 299. 
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deneyip, dü" kırıklı!ına u!rayan sanatçının bu yön de!i"ikli!i, stüdyo denemelerine 

katılan sanatçıları yadırgatmı"sa da, “sistem”in tümüyle de!i"mesi anlamına da 

gelmiyordu. Stanislavski, oyunculuk yöntemini, “ister dı"a do!ru, ister içe do!ru, sahne 

üzerinde oynamak gerekir”43 sözleriyle formüle ediyordu. 

“Stanislavski sistemi” olarak adlandırılan bu oyunculuk yönteminin kuram ve 

uygulamaya yönelik yapısı sanatçının kaleme aldı!ı Sanat Ya#amım (1924), Bir Aktör 

Hazırlanıyor (1936) ve Bir Karakter Yaratmak (1949) adlı eserlerde ayrıntılı olarak 

anlatılmaktadır. “Sistem”in temel ilkeleri kısaca "öyle özetlenebilir: 

1. Oyuncunun sesi ve bedeni, sahne üzerindeki her türlü gereksinime cevap 

verebilecek yönde teknik bir olgunlu!a ula"tırılmalıdır. 

2. Oyuncu, izleyici üzerinde, yarattı!ı karakteri herhangi bir sahne hilesi ile 

gerçekle"tirdi!i izlenimi bırakmamak için sahne teknikleri konusunda 

e!itilmelidir. 

3. Tiyatroda amaç gerçe!i yansıtmak oldu!undan oyuncu, gerçe!in ısrarlı 

bir gözlemcisi olmalıdır. 

4. Oyuncu, sahne üzerinde yaptı!ı her "eyin önce içsel nedenini 

olu"turmalıdır. Bunu ba"armak içinde, “sihirli e!er”e ve “co"ku 

belle!i”ne ba"vurmalıdır. “Sihirli e!er”, oyuncunun, rolünün iç dünyasını 

“e!er ben bu ko"ullar içinde olsaydım, ne yapardım”  sorusunu sorarak; 

“co"ku belle!i” ise, oyuncunun yeterince tanımadı!ı dramatik bir durumu 

“kendi ya"amından herhangi bir duyguya ba!layarak” çözümlemesidir. 

Stanislavski daha önce de belirtti!imiz gibi, bir rolün in"asında “co"ku 

belle!i”ne verdi!i önemi giderek aza indirgemi"tir. 

5. Oyuncu, metni titizlikle çözümleyerek, canlandıraca!ı karakterin 

davranı" nedenlerini, di!er oyun ki"ileriyle olan ili"kisini, sahne sahne ve 

                                                        
43 Stanislavski, Bir Aktör Hazırlanıyor, s. 50. 
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oyunun genelinde tanımlamalıdır. Böylelikle, karakterinin “üstün 

amacı”nı belirleyerek, bu amaca do!ru ilerleyi"indeki “kesintisiz eylem 

çizgisi”ni olu"turmalıdır. 

6. Oyuncu, sahne üzerindeki akı"a konsantre olarak, oyun içindeki her anın 

sanki ilk kez gerçekle"iyor yanılsaması yaratmasını sa!lamalıdır. Oyuncu 

kendi egosu do!rultusunda de!il, oyunun sanatsal gerekliliklerini 

kar"ılamaya yönelik hareket etmelidir. 

7. Oyuncu, sahne üzerindeki kavrayı"ını ve becerisini ustala"tırmak için 

durmadan çalı"malıdır.44 

Stanislavski, oyunculuk yöntemini ya"amının sonuna kadar yetkinle"tirmek için 

u!ra"mı", kendisinden sonra da bu “sistem”in hazır bir reçete olarak kullanılmamasını, 

ça!ın sanatsal gereksinimleri do!rultusunda geli"tirilmesini istemi"tir. 

 

 “Uzun sanat ya"amımda geçti!im yollara dönüp baktı!ımda, kendimi, bir 
altın damarı bulabilme umuduyla ilkin balta girmemi" ormanlara do!ru yola çıkan, 
daha sonra, hiç de!ilse birkaç kırıntı bari olsun elde edebilirim dü"üncesiyle 
yüzlerce ton kum ve çakıl yıkayan bir altın arayıcısına benzetirim. Altın arayıcısı 
gibi ben de mirasçılarıma çekti!im eziyetleri, yaptı!ım ara"tırma çalı"malarını, 
kayıplarımı, sevinçlerimi ve dü" kırıklıklarımı de!il, ancak bütün ya"amım boyunca 
elde edebildi!im birkaç altın kırıntısını kalıt olarak bırakabilirim.”45 

 

“Stanislavski sistemi”, kuram ve uygulamalarında, yapay oyunculu!a kar"ı 

yaratıcı oyunculu!u savunarak, oyunculu!un bilimsellik kazanmasını sa!lamı"; 

böylelikle 20. yüzyıl tiyatrosunun geli"imine önemli katkılarda bulunmu"tur. 

Sonuç olarak, Realizm, bilimsel dü"ünceye verdi!i önemle, toplumcu sanat 

anlayı"ını benimsemesiyle, yazarlıktan oyunculu!a, dekor-kostümden ı"ıklandırmaya 

                                                        
44 Brockett, Tiyatro Tarihi, s. 505.  
45 Stanislavski, Sanat Ya#amım, s. 472. 
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kadar yanılsamacı tiyatro anlayı"ını savunmasıyla, kökleri 18. yüzyıla kadar uzanan 

modernist anlayı"ın doru!a ula"masını sa!lamı"; böylelikle modern tiyatronun da 

ba"langıcını olu"turmu"tur. 

 

B. Sembolizm 
 

19. yüzyılın sonlarında realist tiyatro anlayı"ına kar"ı çıkan yeni e!ilimlerin 

olu"tu!u görülür. Yanılsamacı tiyatroya kar"ı yeni biçimsel öneriler getiren bu 

e!ilimlerin temelinde, idealist felsefeye ve onun uzantısı olan Romantizm’e bir geri 

dönü" sezilir. Sembolizm (Simgecilik), Yeni Romantizm ve Estetisizm gibi birbirini 

izleyen ve birbirinin içinden do!an bu akımlar, plastik sanatlar ve "iir alanlarında 

gösterdikleri etkiyi tiyatro sanatında pek gösterememi"lerdir. 1890’larda Baudelaire, 

Mallarmé, Wilde, Wagner ve Nietzsche gibi yazarların dü"ünceleri do!rultusunda 

geli"tirilen bu e!ilimlerin en önemlisi Sembolizm’dir. 

Kar"ı gerçekçi e!ilimler olarak nitelendirilen bu akımların toplumsal arka 

planında endüstrile"menin artan etkisiyle ortaya çıkan sorunlar yatar. Buna ko"ut olarak 

gittikçe zenginle"en orta sınıfın incelikten yoksun sanat anlayı"ı aydın sanatçıların 

tepkisine neden olmaktadır. #nsan aklına güvenin azaldı!ı bu dönemde, Pozitivizm’e 

kar"ı mistik e!ilimlerin yeniden güç kazandı!ı görülür. Zola’nın ve ku"a!ının 

bilimselcili!ine kar"ı çıkarak, duyguların ve sezgilerin önemini vurgulayan Henri 

Bergson, bu dü"ünceleriyle sanatı etkisi altına alır. Bergson, do!ayı kavrayabilmenin tek 

yolunun sezgi’den geçti!ini söylüyor. 

 

 “Bergson’a göre sezgi, gerçe!i bilme yetisidir. Gerçe!i do!rudan do!ruya 
kavratacak sezgi’den ba"ka hiçbir yol yoktur. Çünkü gerçek, özdeksel do!a de!il, 
ruhsal do!a, e"deyi"le ruhsal ya"am ve teksözle ya"am(…)’dır. Ya"am, evrenin 
kurulu"uyla ba"lamı"tır ve özde!in tüm engellerine kar"ın yolunu açarak, onun 
durgunlu!unu alt edip kimi yerde onu kımıldatarak akıp gitmektedir. Bu kesintisiz, 
bölümsüz ve sürekli akı"a Bergson süre (…) demektedir. #"te bu süre’nin bilgisini 
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kavramak için bu süreyle birlikte ya"amak, onun içinde olmak ve onunla birlikte 
akmak gerekir ki bunu ne us ne de bilim gerçekle"tirebilir. Çünkü us ve bilim 
sinematografik olarak çalı"ırlar. Bergson’a göre ussal ve bilimsel bilgi 
sinematografiktir. Bir film, ard arda dizilmi" durgun ve bölümsel resimlerden 
olu"ur. Us ve bilim, filmin akı"ını durdurarak bu resimleri tek tek incelerler ve bir 
takım bilgiler saptarlar. Ne var ki akı"ın bizzat kendisini, e"deyi"le ya"amı hiçbir 
zaman kavrayamazlar.”46 

 

Bergson’a göre, ço!u insan sezgisel kavrayı"ının önüne engeller koyar. Günlük 

ya"am içinde bireysel sezgilerimizi kullanmak yerine, hazır genellemelerle hareket 

ederiz.  Oysa sanatçılar, zaman zaman bu konvansiyonel genellemeleri bir kenara 

bırakıp, bizi gerçekli!in kendisiyle yüz yüze getirirler. Sanatsal idealizm olarak 

adlandırılan "ey, aslında daha yüksek bir gerçekliktir. Dram sanatı da bunun içinde yer 

alır. #nsan do!asının, toplumsal ya"am içinde, akıl ve görgü kurallarına tabi olma 

zorunlulukları tarafından karartılan saklı kalmı" parçalarına bir anlık parlayı"lar getirir. 

Bu gizli, bastırılmı" dünyada, do!anın karanlık yüzü, bireyin esas tutkuları yatar. #"te 

özgün sanat her zaman önyargısız; yani dı" dünyadan, toplumdan yüz çevirerek, bireysel 

sezgiyi arayıp ifade eder.47 

19. yüzyılın dü"ünce bakımından en önemli ve bir sonraki yüzyılı en çok 

etkileyen filozofu hiç ku"kusuz Friedrich Nietzsche’dir. Nietzsche felsefesinin özü, 

kendi ça!ına toptan bir kar"ı çıkı"ı ifade eder. Filozof, ça!ının akılcılı!ına, felsefe 

sistemlerine, tarih anlayı"ına, sanattaki bilimsel, realist yakla"ımlarına ve neredeyse 

bütün de!erlerine kar"ı çıkar. Nietzsche’nin tüm istedi!i insanı kuru akılcılıktan kurtarıp 

kendinin ne oldu!u üzerine dü"ündürmektir. Bu amaçla, felsefe ile tragedya arasındaki 

derin yakınlı!ı gören, do!aya yönelik Sokrates-öncesi Antik Yunan felsefesini ve 

kültürünü örnek verir. Nietzsche, tragedyayı, insana ne oldu!unu bütün açıklı!ıyla 

bildiren sanat olarak nitelendirir. Ona, bir yandan özgür bir ki"ilik oldu!unun bilincini 

verirken, di!er yandan varlı!ının bu özgürlük ile alınyazısı arasında bir denge oldu!unu 

                                                        
46 Hançerlio!lu, Dü#ünce Tarihi, s. 359, 360. 
47 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 311, 312.  
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da gösterir. #"te tragedya tam da bu noktada ortaya çıkar. Tragedyadaki insan, alınyazısı 

ve karar özgürlü!ü ile ba" ba"a kalmı" tek insandır.48 

Nietzsche, sanatın evrimini, birbirini ate"leyen iki kar"ıt gücün diyalektik 

ili"kisiyle açıklayarak, Antik Yunan uygarlı!ının Apolloncu görü"ünün altında yatan 

Dionysoscu ö!eyi meydana çıkarmı"tır. Her iki Tanrı da, evrendeki ve sanat eserindeki 

kar"ıt güçleri temsil ederler. Dionysos, ta"kınlı!ın, co"kunlu!un, sarho"lu!un, kendinden 

geçmenin ve bahar ate"inin simgesidir. Bu tanrı adına düzenlenen törenlerde insanlar, 

ilkbahardan, do!adan gelen bir güçle, co"ku ve sevinç içinde kendilerinden geçmekte ya 

da uyu"turucu madde kullanarak, içki içerek sarho" olmaktadırlar. Bu esriklik dansta 

ifadesini bulur. Apollon ise, dengeyi, ölçüyü, dingin bir sanat anlayı"ını temsil eder. 

Apollon’un yaratıcı gücü belirli, açık ve bireycidir. Ölçülü bir fanteziden yanadır; 

güzellik ve yanılsamadan tat alır; yalınlık ve aydınlık taraftarıdır. #"te bu iki ö!enin 

insanlık tarihinde ve tragedyanın do!u"unda yeri olmu"tur. Sanatın evrimi, bu iki gücün 

birbirini ate"lemesine ba!lıdır. Tragedya, bu iki ö!enin gizemli birle"imidir. 

Dionysos’un co"kun, büyüleyici ve kendinden geçirici özellikleri, koroda; Apollon’un 

yalınlık, disiplin ve ölçülülük gibi özellikleri ise, "iirde kendini gösterir. Dionysos’un 

do!adan gelen gücü, Apollon’un disiplini ile biçimlenir. Yunan tragedyası geli"im 

a"amasında Dionysos ö!esini yitirdi!i için ölmü"tür. Tragedyanın asal gücünü olu"turan 

mitin yerine gerçek, Dionysosca olanın yerine iyimser diyalektik, "iirsel adalet ve deux 

ex machina! geçmi"tir. Modern tiyatronun geli"imi de bu yönde olmu"; tiyatro 

Dionysoscu yanını, mitsel gücünü bütünüyle yitirmi"tir. #nsana kaybettiklerini 

kazandırmak ve onu yeniden evrenle bütünle"tirmek sanatçının görevidir.49 

Kar"ı gerçekçi e!ilimler, bu anlayı"ın ürünü olarak kar"ımıza çıkarlar ve tiyatro 

sanatında "u yakla"ımların olu"masını sa!larlar: 
                                                        
48 Bedia Akarsu, Ça$da# Felsefe, 2.bs., #stanbul, #nkılâp Kitabevi, 1987, s. 130, 131. 
! Deus ex machina (makineden çıkan tanrı): Antik Yunan tiyatrosunda bir Tanrı’yı canlandıran 
oyuncunun, bir vinç (machina) yardımıyla yukarıdan indirilmesi. Antik Yunan döneminde oyun 
yazarlarının çok sık ba"vurdu!u bir yöntemdir. Olay örgüsü karma"ık, içinden çıkılmaz bir hal aldı!ında, 
Tanrılardan biri bir anda ortaya çıkarak olaya müdahale eder; ölmesi gerekeni öldürür, kurtarılması 
gerekeni kurtarır; böylelikle oyun zorlama bir çözüme ula"ır. 
49 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 223, 224. 
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1. Wagner’in “Birle#ik Sanat Yapıtı” 
 

Tiyatro sanatında ilk sembolist hareket, 19. yüzyılın ortalarında, Wagner’in 

Hegel idealizmi ve Romantizm çerçevesinde olu"turdu!u kuramlarında ortaya çıkar. 

Sanatçı, gelece!in sanatını dram ile müzi!in bir araya gelerek olu"turdu!u ve “birle"ik 

sanat yapıtı” (Gesamtkunstwerk) olarak adlandırdı!ı opera sanatının yansıttı!ı 

dü"üncesindedir. 

Wagner’e göre; dram sanatı aklın engelini a"ıp duyular aracılı!ıyla algılayanın 

yüre!ine i"leyebildi!inden tüm sanatlar içinde en üstün olanıdır. Müzik ise, dramın 

ruhudur. E!er, dramın içerdi!i gerçe!in ifadesi olan söz ile, simgelerle kavranabilen 

gerçe!in ifadesi olan müzik biraraya getirilebilirse ortaya “birle"ik sanat yapıtı” 

çıkacaktır. Dram sanatı ve müzi!in bu estetik uyumuna, di!er sanatların da katılımıyla 

canlı, devingen bir sanat yapıtı olu"acaktır. 

Arnold Hauser, “birle"ik sanat yapıtı”nın Wagner’den çok önce gerçekle"ti!ini, 

yalnızca, daha önce kimsenin bunu belirli bir program içinde, kesin ve açık olarak ifade 

etmedi!ini belirtiyor.50Wagner’in sözünü etti!i “birle"ik sanat yapıtı”, Meyerbeer’in 

temsilcili!ini yaptı!ı, ça!ın opera be!enisini yansıtan “Grand Opera”sıyla ba"lamı"tı. 

Büyük dekorlar, "a"aalı kostümler ve danslarla bezeli, dramatik ve akustik açıdan 

abartılı bir yücelik gösterisi olan bu “Grand Opera”lar burjuvazinin en gözde sanat 

türüydü. Meyerbeer’in öncülü!ünde geli"en “Grand Opera”, Hauser’e göre, “büyük bir 

‘varyete’ oyunudur; burada birli!i sa!layan, müzik formunun salt egemenli!inden çok, 

büyük gösteri oyununun sahnede sürekli devinim durumunda olan ritmidir.”51 Bu 

nedenle Hauser, bu operaların “müzikle sadece yüzeysel ilgili olan bir toplum için”52 

yaratıldıklarını ifade eder. 

                                                        
50 Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, s. 275.   
51 A.e., s. 274, 275. 
52 A.e., s. 275. 
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Wagner’in operaya kazandırdı!ı asıl yenilik ise “Leitmotiv”dir. Leitmotiv, 

eserde konuyu ve ki"ileri sembolize ederek anlatma biçimiydi. Böylelikle, Wagner 

operalarında müziksel art alan, geleneksel kalıpları yıkarak öne çıkıyordu. Leitmotiv’in 

birkaç notası bile sembolize etti!i ki"iyi ve onun ruh halini anlatmaya yeterli oluyordu. 

Wagner’in operaya getirdi!i bir di!er yenilik ise, “resitatif”’!leri müziksiz, konu"ma 

"eklinde olu"turmasıdır. Orkestra sadece, ki"ilerin konu"maları esnasında, onların 

duygularını, dü"üncelerini de!i"ik enstrümanlarla canlandırır. Orkestranın görevinin "an 

e"li!i yerine dramatik aksiyonu anlatmak oldu!unu dü"ünen Wagner, müzi!i metne 

yardımcı bir ö!e olarak görür. Bu nedenle de, opera için “Müzikli Dram” terimini 

kullanmayı tercih etti.53 

Wagner’in en önemli özelliklerinden biri de, yalnızca müzikli dramların bestecisi 

olmayıp aynı zamanda dramatik metni de kendisinin yazmasıdır. Sanatçı, çizdi!i 

taslaklarla görsel tasarıma, oyunculuk konusundaki önerileriyle sahnelemeye de etkin 

katkılarda bulunuyordu. Hatta, realist tiyatro anlayı"ının öncüsü Meiningen Toplulu!u 

gibi, o da oyunculardan gerekti!inde seyirciye arkalarını dönmelerini, birbirlerinin 

gözlerinin içine bakarak oynamalarını isteyerek, koroyu gerçekçi hareket ve jestlere 

yönelterek ça!ına göre, oyunculuk açısından ileri sayılabilecek yeniliklerin uygulayıcısı 

oluyordu.54 

Wagner, sahne yapıtına bütünlük kazandıracak reji dü"üncesinin ve yönetmen 

kavramının da ilk uygulayıcısı oldu. O döneme kadar, henüz hiçbir sahnede reji anlayı"ı 

olu"mamı"tı. Genellikle,  yönetmenin i"ini, sadece sahne trafi!ini düzenlemekten 

sorumlu olan deneyimli bir oyuncu yapardı. Wagner, tiyatro tarihinde bu anlayı"ı 

de!i"tiren ilk ki"i oldu. 

Wagner’in tiyatro mimarisine de önemli katkıları olmu"tur. Seyircinin gerçek 

dünyası ile sahnenin dü"sel dünyasını birbirinden kesin çizgilerle ayırarak oyunun 
                                                        
! Resitatif: Belli bir melodi olmadan konu"ma biçimiyle söylenen, müzikli, anlatı. 
53 Z. Lâle Feriduno!lu, !z Bırakan Besteciler, #stanbul, #nkılâp Kitabevi, 2005, s. 118. 
54 Ay"ın Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, #stanbul,  #stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
2003, s. 7. 
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seyirci üzerinde yarataca!ı etkiyi daha da arttırmayı amaçlamı"tır. Bu amaçla, II. 

Ludwig’in deste!iyle, 1876 yılında Almanya’nın Bavyera bölgesinde küçük bir kent 

olan Bayreuth’da sanatçının bu hayalini gerçekle"tirebilece!i bir opera binası in"a edildi. 

Bu tiyatroda ilk kez oyun sırasında salon ı"ıkları karartılarak, sahne üzerindeki ı"ıklar 

renk ve yo!unluk olarak zenginle"tirilerek, sahnenin büyüleyici bir atmosfere kavu"ması 

sa!lanmı"tır. 

Bütün bu yenilikler, Wagner’in Romantik sanat anlayı"ının, 20. yüzyıl sahne 

sanatına etkileri olarak de!erlendirilebilir. Bu yüzyılın sanatına önemli katkılar 

sa!layacak bir ba"ka sanatçıda, #sviçreli tasarımcı Adolphe Appia olacaktı. 

 

2. Yanılsamacı Dekor Yerine “Ritmik Uzamlar” 
 

Adolphe Appia’nın yanılsamacı sahne tasarımına ve #talyan sahne yapısına kar"ı 

çıkarak geli"tirdi!i, sembolist sahnelemeye yönelik kuramsal ve uygulamalı çalı"maları 

20. yüzyıl tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmu"tur. 

Sanatçı, Alman idealist felsefesi çerçevesinde, sanatı mistik gerçe!in romantik 

ifadesi olarak görmü"tür. Sanatın derinlerde saklı olan saltık gerçe!i dile getirdi!ine 

inanmı"; seyircinin soyut ve dü"sel gerçe!in büyülü dünyasına sokulmasını istemi"tir. 

Koyu bir Wagner hayranı olan Appia, Notes de mise en scéne pour L’Anneau 

de Nibelung (Nibelung’un Yüzü!ü #çin Mizansen Notları, 1891’de yazılmı", ancak 

1954’te basılabilmi"tir) adlı kısa denemesinde, Wagner’in Bayreuth’taki festival 

tiyatrosunun yapımları için o güne kadar Avrupa tiyatrosunda hiç önerilmemi" 

dü"ünceler ileri sürerek yepyeni ve derinlikli bir sahneleme kuramı geli"tirmi"tir. 

“Bayreuth’da bile kullanılan türden da!ınık, ayrıntılı, yanılsamacı dekorlar yerine Appia 

simgecilerin ihtiyaçlarını kar"ılayacak – asıl önemi ı"ı!a ve oyuncunun alandaki 

hareketlerine veren, belirli de!il ça!rı"ımsal ve uzamsal biçimlerin bir düzenlemesinden 
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olu"an – bir sahne önerisinde bulunur; niyeti sahne eserinin organik birli!ini 

yakalamaktır; böylece görsel ö!eler müzikal ve "iirsel sanatlara oldu!u kadar, Wagnerci 

bütünlüklü eser anlayı"ına da uyumlu hale getirilebilir.”55 

Appia’nın dü"üncelerini daha da geli"tirdi!i La mise en scéne du drame 

Wagnerien (Wagnerci Dramın Mizanseni, 1895) adlı kitapta, dikkatler müzi!in 

sahneleme üzerindeki önemine çekiliyordu. Sahnede cansız, boyama, dikey dekor 

panoları kullanmak yerine, müzikle ko"ullandırılmı"; oyuncunun önünde de!il, bizzat 

içinde hareket edebilece!i, onunla ili"kiye girebilece!i üç boyutlu bir alan 

yaratılmalıydı. Oyuncu ile müzi!in birlikte hareket edece!i bu alanın birle"tirici ö!esi 

ise ı"ıklandırmaydı. Sanatçıya göre, sahnedeki üç boyutlulu!u ortaya çıkarmanın en 

etkili yöntemi, ı"ı!ın çe"itli yön ve açılardan gelmesine ba!lıydı. I"ık, sahne üzerindeki 

harekete göre de!i"ecek; böylelikle çe"itli ö!elerin bir bütün içinde erimelerini 

sa!layacaktı. Appia için ı"ık, müzi!in görselle"mesiydi.56 

Appia’nın bu dü"ünceleri birkaç yıl sonra kaleme aldı!ı La musique et la mise 

en scéne (Müzik ve Sahneleme, 1899) adlı kitaptaki çizilmi" dekor taslaklarının en az 

metin kadar etkili olmasına neden oldu. Avrupa ve Amerika’daki pek çok tasarımcı, 

Appia’nın sahne tasarımına getirdi!i bu soyut üsluptan ilham aldı. 

Bu yapıtında Appia, oyuncuyu oyun yazarının dı"avurumu için en önemli araç 

olarak görüyordu. #deal oyuncuya yönelik sembolist yakla"ım Appia’nın tiyatrosunun 

temelini olu"turur. Onun tiyatrosunda oyuncu, oyun metnindeki sözün ta"ıyıcısı olan, 

müzik tarafından kontrol edilip ı"ık tarafından sınırlandırılıyor olsa da tüm bu ifade 

ö!elerini seyirci için anla"ılır kılan sahne üzerindeki tek canlı varlıktır.57 

 

 

                                                        
55 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 305. 
56 Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, s. 11.  
57 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 307. 
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 “Normal ko"ullarda ö!eler arasındaki öncelik sırası a"a!ıdaki gibidir: 

Birinci sırada, dramanın ta"ıyıcısı olarak oyuncu; ikinci sırada, kendi 
üçboyutuyla oyuncunun plastik yapısının hizmetinde olan mekân; üçüncü sırada da, 
yukarıdaki her iki ö!eye de can veren ı"ık yer alır. 

(…) 

Bizdeki sahnelemelerde ise, bu öncelik sırası ters çevrilmi"tir: 

Üçboyutlu elde edilmesi olanaksız motifler sunaca!ı öne sürülerek, 
sahnede resme sınırsız bir alan tanınmı"; oyuncunun canlı vücudu 
önemsenmeyerek; ikinci plana itilmi"tir. Böylece, ı"ık, sadece resimleri aydınlatır. 
(Çünkü, önünde sonunda, bu resimlerin görülmesi gerekiyordur.) Oyuncuyu ise 
kimse dü"ünmez; oyuncuya boyanmı" ve yere, dikey olarak konmu" resim 
çerçeveleri arasında gezinmek kalır.”58 

 

Appia, oyuncuyu dramatik eylemin ana unsuru olarak görür. Dolayısıyla, ça!da" 

sahneleme anlayı"ının oyuncunun varlı!ı üzerine temellendirilmesi gerekti!ini savunur. 

Dekorun da oyuncunun sahne üzerindeki dikey ve yatay hareketine olanak sa!layacak 

yönde tasarlanması gerekti!ini dü"ünür. 

Appia, 1906 yılında Emile Jacques Dalcroze’un ö!rencileriyle gerçekle"tirdi!i 

bir gösteriyi izlemi" ve onun, “euritmi” adını verdi!i, ritmi ve tempoyu ifadelendirmeye 

dayalı hareket yönteminden çok etkilenerek, bu ö!retiyi kendi çalı"malarında 

kullanmaya ba"lamı"tır. Bunun üzerine, 1909 yılında “Ritmik Uzamalar” ba"lıklı bir dizi 

çizim gerçekle"tirmi"tir. Bu çizimlerde, Appia’nın soyut sahne dü"üncesini 

gerçekle"tirmeye yönelik olarak sütunlara, küplere, bolca basmaklara ve e!imli 

yüzeylere yer verdi!i görülür. Sanatçı, ideal tiyatroda sahnenin her oyunun kendi özgün 

performans alanını yaratabilece!i biçimde, tamamen esnek bir yapıya sahip olması 

gerekti!ini savunmu"tur. “Ritmik Uzamlar”, 20. yüzyıl tiyatrosu üzerinde önemli bir etki 

yaratarak “Ekspresyonist Tiyatro” hareketinin ve “Bauhaus” akımının sahne 

tasarımlarının yolunu açtı. 

                                                        
58 Adolphe Appia, “Acteur, espace, lumiére, peinteure”, 20. Yüzyılda Tiyatro, Haz. Aziz Çalı"lar, Çev. 
Günay Develi, #stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1993, s. 43, 44. 
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 “Dü"gücünün sahne ile izleyici yeri arasındaki ayırıcı çizgi ile sınırlı 
oldu!una inanan bir oyun yazarı, hiçbir zaman dü"gücünü harekete 
geçiremeyecektir. Bu çizgi kimi zaman gerekli olabilir, ne var ki, ölçüt olmamalı. 
Buradan, vurgulamak bile gereksiz, "u: Tiyatroda alı"ık oldu!umuz düzenin, yerini, 
drama sanatıyla ilgili daha özgür bir anlayı"a bırakması gerekti!idir. “Er ya da geç, 
salon denilen bu gelece!in katedrali, toplumsal ve sanatsal ya"amımızın çe"itli 
alanlarının dile gelece!i ve izleyicili ya da izleyicisiz gerçek drama sanatının 
geli"ti!i büyük, de!i"ime elveri"li özgür bir yer haline gelecektir.”59 

 

3. Ça$da# Tiyatroda Yönetmenin Önemi 

 

20. yüzyıl tiyatrosunda yönetmenin önemini vurgulayarak sahne esteti!ine ciddi 

katkılarda bulunan bir di!er isim de Edward Gordon Craig’dir. 

Sanat kariyerine oyuncu olarak ba"layan Craig, sonraları ortaya koydu!u 

dü"ünceleriyle realist tiyatro anlayı"ına kar"ı çıkarak, tiyatroda Sembolist bir esteti!in 

geli"tirilmesinde etkili oldu. Sanatçının tiyatro anlayı"ını dile getirdi!i en önemli eseri 

On the Art of the Theatre (Tiyatro Sanatı, 1905) dır. Tiyatroda reformun temeli sayılan 

bu kitapta Craig, bir yönetmenle bir tiyatro izleyicisi arasında geçen Platonvari bir 

diyalog aracılı!ıyla tiyatroda yönetmenin önemini vurgular. 

 

 “Yönetmen: (…) oyun yazarlarının oyunlarını yorumlama konusunda 
kendisini yeti"tirmeyi ö!renirse, i"te o zaman; tiyatro yava" yava" yönetmenin 
yaratıcılı!ı yardımıyla yitirmi" oldu!u konumuna yeniden kavu"acaktır. 

Tiyatro #zleyicisi: Bununla yönetmenin oyuncudan daha önemli oldu!unu 
mu söylemek istiyorsunuz? 

Yönetmen: Evet, yönetmen ile oyuncu arasındaki ili"ki, orkestra "efi ile 
orkestra ya da yayıncı ile basımcı arasındaki ili"kinin aynısıdır. 

Tiyatro #zleyicisi: Yönetmenin sanatçı de!il, bir zanaatkâr oldu!unu mu 
söylemek istiyorsunuz? 

                                                        
59 A.e., s. 45. 
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Yönetmen: Yönetmen bir oyun yazarının oyununu oyuncularla, sahne 
tasarımcılarıyla ve çalı"an daha ba"kalarıyla birlikte sahnelerken bir zanaatkâr 
sayılır, hatta zanaatının ustası sayılır. Ama, devinimin, sözlerin, çizgilerin, renklerin 
ve ritmin nasıl kullanılaca!ını bilen bir yönetmen sanatçı demektir. #"te o zaman 
artık oyun yazarının yardımına gereksinimimiz kalmayacaktır, çünkü o zaman 
sanatımız ba!ımsız bir sanat niteli!ini kazanacaktır. 

Tiyatro #zleyicisi: Tiyatro sanatının yeniden do!u"una olan inancınız, 
yönetmenin yeniden do!u"una olan inancınızdan mı kaynaklanıyor? 

Yönetmen: Evet, ku"kusuz. Yoksa bir an yönetmeni önemsemedi!imi mi 
sandınız? Yalnızca yönetmenin kar"ı kar"ıya bulundu!u sorumluluk kar"ısında 
umarsız bir tutum içinde olanları önemsemiyorum.”60 

 

Craig, tıpkı Appia gibi, yanılsamacı tiyatro anlayı"ına kar"ı çıkarak, tiyatronun 

ya"amın derinlerindeki anlamı iletmekle yükümlü oldu!unu dü"ünür. Ona göre, tiyatro, 

Realizm’de oldu!u gibi günlük ya"amı birebir yansıtmak yerine, seyirciyi ola!andı"ı, 

büyülü bir atmosfere sokmalıdır. Craig, sanatın üstün bir tasarım oldu!unu, kesinlikle 

gerçe!in kopyası olmadı!ını belirtmi"tir. “Realizm bir "eyin hakikisini ister, sanatın da 

realizmle hiçbir ili"i!i yoktur”61 diyerek, bir "eyin gerçe!ini görmenin faydasızlı!ını 

vurgulamı"tır. 

 

 “(…) yönetmen için önemli olan do!al olanı öykünmek de!ildir. Hiçbir 
zaman da böyle olanaksız bir "eyi gerçekle"tirmeye kalkı"mamalıdır. Böyle bir 
yönetmen do!ayı sahnede yeniden yaratmayı denememeli, do!anın en güzel ve 
ya"am dolu görüngülerinden kimilerini sahnede simgesel olarak göstermeye 
çalı"malıdır. Yoksa, tanrısal bir konuma ula"ma u!ra"ı içinde bulacaktır kendisini. 
Yönetmen do!ayı öykünmekten ya da do!al olanı yakalamaya çalı"maktan uzak 
durdu!u sürece böyle bir durumla kar"ı kar"ıya kalmayacaktır, çünkü hiç kimse 
do!al olana ula"amaz ve onun kopyasını yapamaz.”62 

 

                                                        
60 Edward Gordon Craig, “On the Art of  the Theatre”, 20. Yüzyılda Tiyatro, Haz. Aziz Çalı"lar, Çev. 
Günay Develi, #stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1993, s. 46, 47. 
61 Edward Gordon Craig, Tiyatro Sanatı Hakkında, Çev. Nureddin Sevin, Ankara, MEB Devlet 
Konservatuvarı Yayınları, 1946, s. 115. 
62 Craig, “On the Art of  the Theatre”, 20. Yüzyılda Tiyatro, s. 51. 
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Craig, do!alcı oyunculu!u da yadsımı"tır. 1908-1929 yılları arasında Floransa’da 

çıkardı!ı The Mask (Maske) adlı dergide yayınlanan The Actor and Über-Marionette 

(Oyuncu ve Üstün Kukla, 1908) ba"lıklı denemesinde oyunculuk sanatına ciddi 

suçlamalar yönelterek, aslında oyunculu!un bir sanat olarak nitelendirilmesinin bile 

yanlı" oldu!unu ifade ediyordu. Oyuncunun her zaman duygularının kurbanı oldu!unu, 

duygunun da sanatın dü"manı olan rastlantısallı!ı getirdi!ini dü"ünen Craig, oyuncudan 

vazgeçilerek, onun yerini ruhsal sorunları ya da ki"ilik zaafları olmayan kusursuz üstün 

kuklanın alması gerekti!ini savunuyordu. Oyuncuların do!aya öykünerek 

gerçekle"tirdikleri ki"ile"tirme ve taklidin yerini, özgün, simgeci biçimler almalıydı. 

 

 “Aktörü ortadan kaldırın, bozuk sahne realizminin vücut bulup inki"af 
etmesine yarayan vasıtaları da yok etmi" olursunuz. Artık aktüaliteyle sanatı 
birbirine ba!layarak bizim aklımızı karı"tıran canlı bir sima kalmayacaktır; 
üzerinde etin vücudun zaaflarıyla titremeleri görülen hiçbir canlı sima 
kalmayacaktır. Aktör gitmeli, o gidince yerine cansız bir sima gelir; kendine daha 
iyi bir isim kazandırıncaya kadar ona Kukla üstü diyebiliriz.”63 

 

Craig, daha sonraki yazılarında, do!ayı birebir taklit etmekten ve 

rastlantısallıktan uzakla"ıp, “simgesel jest”e dayalı yeni bir oyunculuk formu 

olu"turabilirse, insan oyuncunun kuklanın yerini alabilece!ini de ifade etmi"tir. 

Sonuç olarak, 19. yüzyılın sonunda Realizm’in güçlenmesiyle birlikte ortaya 

çıkan Sembolizm ba"ta olmak üzere, tüm kar"ı gerçekçi e!ilimler (Yeni Romantizm ve 

Estetizm) Avrupa’da kökleri Hegel idealizmine ve Romantik dü"ünceye dayalı bir 

sanatsal yakla"ımın yeniden filizlenmesine neden olmu"tur.  Bu anlayı" do!rultusunda, 

Realizm’in yanılsamacı sahne esteti!ine kar"ı çıkılarak; özellikle, tiyatroda yönetmenin 

önemi vurgulanmı", do!alcı oyunculuk anlayı"ına kar"ı yeni açılımlar geli"tirilmi", 

sahne tasarımıyla ilgili devrimci nitelikte atılımlar yapılmı" ve böylelikle, 20. yüzyıl 

tiyatrosunun öncü akımlarının yolu açılmı"tır. 

                                                        
63 Craig, Tiyatro Sanatı Hakkında, s. 85. 
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III. MODERN T!YATRONUN GEL!"!M! 
 

A. Avant!Garde Sanat Akımları 
 

20. yüzyıl tiyatrosunun karakteristik özelli!ini realist-natüralist tiyatronun 

yansıtmacılı!ının ve Sembolizm’in gizemli gerçe!i sezdirme anlayı"ının ötesinde bir 

sanat görü"ü belirler. Oyun yazarlı!ından yönetmenli!e, oyunculuktan sahne tasarımına 

kadar tiyatronun tüm unsurlarında yeni anlatım biçimleri geli"tiren bu anlayı"a “Avant-

Garde Tiyatro” diyoruz. “1878’de L’Avant-Garde (Öncü Birlik) adlı kısa erimli anar"ist 

dergiyi yayımlayan Bakunin tarafından askeri terminolojiden ödünç alınan bu 

tanımlama, ilk kez onun destekçileri tarafından sanat için kullanılmı"tır.”1 Fütürizm, 

Ekspresyonizm, Dadaizm, Sürrealizm ve Bauhaus gibi avant-garde akımlar modern 

tiyatronun doru!a tırmanı"ının göstergesidirler. Devrimci bir estetik anlayı"ı benimseyen 

bu akımlar, radikal bir politik duru"la toplumsal kurumlara ve sanatsal konvansiyonların 

tümüne kar"ı ortak bir paydada birle"mi"lerdir. 

19. yüzyılın belirleyici özellikleri nasıl 1830’lardan sonra olu"maya ba"ladıysa, 

20. yüzyıl için de I. Dünya Sava"ı’nın bir dönüm noktası olu"turdu!unu söyleyebiliriz. 

Avant-garde sanat akımlarının toplumsal arka planında, I. Dünya Sava"ı ile birlikte 

gittikçe artan endüstrile"menin ve kapitalizmin yarattı!ı olumsuz geli"im vardır. Sava" 

öncesinde ulusların güçlenmesiyle ortaya çıkan "oven duygular, sava" sonrasında yerini 

insana ve uygarlı!a kar"ı duyulan güvensizli!e bırakmı"tır. Di!er yandan, 

endüstrile"menin ve kapitalizmin yarattı!ı acımasız çıkar sava"ımı toplumun ahlaki 

de!erlerinin çökü"üne neden olmaktadır.  

Teknolojik geli"melerin etkisiyle, makinelerin i" ya"amında artan oranda yer 

alması, endüstri toplumunun insanın kar"ısına çıkardı!ı yeni bir güç olmu"tur. Bu 

                                                        
1 Christopher Innes, Avant-Garde Tiyatro, Çev. Beliz Güçbilmez, Aziz V. Kahraman, Ankara, Dost 
Kitabevi Yayınları,  2004, s. 13. 
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dönemde, eski üretim yöntemlerinde köklü de!i"imler gerçekle"mi"; el zanaatlarının 

yerini makineler almı"tır. Makinele"menin artı"ı üretilen malların standardizasyonunu 

sa!lamı"tır. Bu geli"im, fabrikaların düzgün i"leyebilmesi için buralarda çalı"an i"çilerin 

de standardizasyonunu gerektirmi"tir.  Artık herkes aynı saate i"e ba"lıyor ve fabrikadaki 

üretimin düzgün i"leyebilmesi için üretim sürecinin kendine ait bölümünde i"ini uygun 

bir hızla yapıyordu. #ster makinelerden kaynaklansın ister insanlardan, i"in herhangi bir 

nedenle aksaması çok pahallıya patlıyordu. Endüstrile"menin artan etkisiyle, daha fazla 

mekanik güç, daha fazla hammadde, daha fazla üretilmi" mal, daha fazla ula"tırma, 

üretilen malları satın alacak daha çok tüketici, satacak daha çok satıcı ve daha büyük 

sermayesi olan, daha çok insan çalı"tıran daha büyük firmalar hızla ortaya çıktı.2 

Avant-garde sanat akımları, modern dünyanın içine sürüklendi!i, I. Dünya 

Sava"ı sonrasındaki insani de!erlerin yitirili"inin ve kapitalist-endüstri ekonomisinin 

insanı robotla"tırma tehlikesinin yarattı!ı sorunları sanatta dile getirir. 

Christopher Innes ise, avant-garde hareketi tanımlayanın bu modern nitelikler 

de!il, aksine ilkellik (primitivizm) oldu!unu söylüyor: 

 

 “Bunun birbirini tamamlayan iki görünü"ü vardır: dü"sel durumların ya da 
ruhun içgüdüsel ve bilinçaltı düzeylerinin açı!a çıkartılması; ve tiyatroyu ritüelle 
deneylere giri"meye ve gösterimin ritüelistik altyapısını ara"tırmaya yönelten, mit 
ve büyü üzerine yarı-dinsel bir odaklanma. Bunlar yalnızca, bütün mit figürlerinin 
psikolojik arketiplerinin dı"avurumu olarak bilinçaltında bulundu!una dair Jungçu 
yakla"ımla de!il, simgesel ve mit-"iirsel (mythopoetic) dü"üncenin ba"ka bir 
biçimde bilinmesi mümkün olmayan gerçekli!in temel özelliklerini ortaya 
çıkartarak dili ve diskursif! mantı!ı belirledi!ine ili"kin dü"ünceyle ba!lantılıdır. 
Aslında her ikisi de aynı amacın çe"itlemeleridir: #nsanın ruhsal ya da tarih öncesi 
köklerine dönmek. Bu teatral anlamda “orijinal” biçimlere dönme ile yansıtılmı"tır: 
Antik Yunan’ın Dionysosçu ritüelleri, $amanist gösteriler, Bali’nin dans tiyatrosu. 

                                                        
2 William H. McNeil, Dünya Tarihi, Çev. Alâeddin $enel, 5. bs., Ankara, #mge Kitabevi, 2001, s. 652, 
653. 
! Diskursif: Bir tasarımdan ötekine geçerek, bir önermeden ötekine mantıksal bir yolla ilerleyerek, 
parçalardan bütünlü!ü olan bir dü"ünce kuran; gidimli. 
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Avant-garde tiyatronun, anti materyalizm ve devrimci politikalarının yanında en 
bildik özelli!i, a"kın olana, en geni" anlamıyla da tinselli!e yönelmedir.”3 

 

Innes’e göre ilkelcilik, avant-garde tiyatro sanatında, oyuncu-seyirci ili"kisini ve 

bu ili"kiye en iyi hizmet edecek unsurları sorgulayan bir estetik deneysellik kazanır. “Bu 

a"amada, modern ça!ın bilimsel ethosu, – dram sanatının egemen tarzlarının (ve buna 

ba!lı olarak burada ifadesini bulan toplumun) temel ilkelerden ba"layarak yeniden in"a 

edilmesiyle e"zamanlı olarak – “ilk” biçimlere geri dönü"üyle ko"uttur.”4 

Yine bu döneme damgasını vuran geli"meler içinde, Freud’un cinsel ya"am 

konusundaki bulgularının bilinçaltının önemini vurgulayarak, insan ve de!erleri 

konusundaki yerle"mi" kanıyı kökünden sarsması; Marks’ın toplumun tarihsel evrimi 

konusundaki açıklamalarının devrim ülkülerini kamçılaması; Einstein’ın “Relativite” 

kuramının Newton’un de!i"mez düzenli evren görü"ünü yıkarak, nesnel ve kesin 

gerçeklik bilincinin yerine görecelik duygusunu getirmesi sayılabilir.5 

Avant-garde sanat akımları, bu perspektif çerçevesinde, tiyatro sanatında yeni 

estetik anlayı"ların olu"masını ve bunun gösterim alanına yansımasını sa!lamı"lardır. 

 

1. Fütürizm 
 

Fütürizm (Gelecekçilik), #talyan "air Filippo Tommaso Marinetti’nin Paris’te, 

20 $ubat 1909 tarihli “Le Figaro” gazetesinin birinci sayfasında yayımlanan “Le 

Futurisme” ba"lıklı ilk manifestosuyla ba"ladı. 1910 yılında Umberto Boccioni, Carla 

Carra, Luigi Russolo, Giacomo Balla ve Gino Severini’nin, 1913 yılında Enrico 

                                                        
3 Innes, Avant-Garde Tiyatro, s. 15, 16.  
4 A.e., s. 16. 
5 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 237, 238. 
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Prampolini’nin ve 1914 yılında da Depéro’nun katılımıyla fütürist grubun çekirde!i 

olu"ur. 

Fütüristler, o güne kadar olu"turulan tüm kurallara kar"ı çıkarak, 20. yüzyıl 

sanatının makine ça!ının özelliklerine uygun bir devingenlik ve buna ko"ut bir estetik 

biçimleme yaratması gerekti!ini savunurlar. Onların makineye gösterdikleri ate"li tutku, 

saldırgan ve sava"a e!ilimli bir tavır sergilemelerine, hatta sava"ın dünyayı sa!lıklı 

kılacak tek "ey oldu!u dü"üncesiyle sava"ı kutsamalarına neden olmu"tur. 

Fütüristlere göre sanat, makine ça!ının “hız”la özde"le"tirdikleri bu dinamizmini 

özgürce ifade edebilecek biçimlere gereksinim duymaktadır. O nedenle, akılcı ve ölçülü 

Klasisizm de, sezgisel gerçe!in ifadesi Sembolizm de ya"anan ça!ın gerçeklerini 

yansıtmaktan uzaktır. 

Marinetti’nin 1909 yılında kaleme aldı!ı manifestoda Fütürizm’in ilkeleri "öyle 

sıralanmaktadır: 

 

“1. Biz tehlikeye kar"ı duydu!umuz sevgiyi, enerji ve atılganlı!a 
duydu!umuz yakınlı!ı yüceltmek istiyoruz.  

2. Yüreklilik, gözüpeklik ve ba"kaldırı, bizim yazınımızın en temel ö!eleri 
olacaktır.  

3. Bugüne dek yazın, dü"ünce tembelli!inden, kendinden geçmeden ve 
uykudan övgü ile söz etmi"tir. Biz ise "imdi saldırgan devinimi, ate"li uykusuzlu!u, 
ko"ar adımı, ölüm taklasını, "amarı ve yumru!u övüyoruz.  

4. Dünyanın güzelli!inin, yeni bir güzellikle daha da zenginle"ti!ini 
açıklıyoruz: Bu güzellik, hızın güzelli!idir. Karoserini, içine çekti!i havanın etkisi 
ile patlayacakmı" görüntüsü veren yılan benzeri boruların süsledi!i bir yarı" arabası 
( ... ), motoru ısıtılırken son derece yüksek bir gürültü çıkaran bir araba, 
Samothrakeli Nike'dan daha güzeldir.  

5. #deal ekseni, kendi yörüngesinde hızla ilerleyen dünyayı dola"an dümeni 
elinde bulunduran insanı yüceltmek istiyoruz.  

6. Yazar, temel elementlerin ate"li tutkularını ço!altmak için gönüllü ve 
içtenlikle kendini vermekten çekinmemelidir.  
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7. Güzellik artık yalnızca sava"ımda söz konusudur. Saldırgan 
özelliklerden yoksun bir yapıt, bir ba"yapıt olamaz. Yazın insanların önünde 
saygıyla e!ilmelerini sa!lamak amacıyla bilinmeyen güçlere yapılan bir saldırı 
olarak algılanmalıdır. 

8. Biz ça!ımızın en son a"amasında bulunuyoruz! ( ... ) Olanaksızlı!ın 
gizemli kapılarını açmak için neden geriye bakalım? Zaman ve mekân dün yok 
olmu"tur. Bizler artık mutlak olanda ya"ıyoruz, çünkü artık sonsuz ve her zaman 
için var olacak olan hızı yaratmı" bulunuyoruz.  

9. Dünyanın tek temizlik aracı olan sava"ı, militarizmi, yurtseverli!i; 
anar"istlerin yok etme eylemlerini, insanların u!runda öldükleri güzel dü"ünceleri 
ve kadınların hor görülmesini yüceltmek istiyoruz. 

10. Müzeleri, kitaplıkları ve her türlü akademiyi yıkmak ve ahlakçılı!a, 
feminizme ve belli çıkarlar ve amaçlardan kaynaklanan korkaklı!a kar"ı sava" 
açmak istiyoruz.  

11. Çalı"an, e!lenen ve ayaklanmalara neden olan büyük insan kitlelerini 
yüceltmek istiyoruz; ça!da" ba"kentlerdeki renkli ve çoksesli devrimci akımları 
yüceltmek istiyoruz; göz kama"tıran elektrikli aylar tarafından aydınlatılan silah 
depolarını tersaneleri, dumanlı yılanlara benzer trenleri yutan istasyonları; gö!e 
yükselen dumanlarıyla bulutlara asılı duran fabrikaları, dev atletler gibi nehirlerin 
iki yakasını birle"tiren ve güne" ı"ı!ında bıçak gibi parlayan köprüleri, gö!ü inleten 
ve serüvenler pe"inde ko"an vapurları, raylarda, borularla çevrelenmi" dev çelik 
beygirleri gibi ko"makta olan geni" gö!üslü lokomotifleri ve rüzgârda bir bayrak 
gibi sallanan ve co"kulu bir toplulu!un alkı"ını andıran pervanesiyle göklerde 
kayarcasına uçan uçakları yüceltmek istiyoruz.”6 

 

Fütürist ba"kaldırının ortaya çıkı"ında, 20. yüzyıl ba"larındaki #talya’nın sosyo-

politik ve dü"ünsel ortamı önemli bir yer tutar. Bu dönemde, ekonomik açıdan az 

geli"mi" bir ülke konumunda olan #talya, politik açıdan da!ınık, bazı bölgeleri 

Avusturya tarafından i"gal edildi!i için kısmen ba!ımlı ve dü"ünsel ya"amı durgun bir 

ülkeydi. Böylesi bir ortam içinde, ulusal birlik için çabalayan kentsoylular ile 

endüstrile"me ve modernle"meyle birlikte durumlarının düzelece!ine inanan #talya’nın 

kuzeyindeki sosyalist i"çiler arasından kimi ki"iler, Fütürizm taraftarları arasına 

                                                        
6 Filippo Tommaso Marinetti, “Fütürizm Bildirgesi”, 20. Yüzyılda Tiyatro, Haz. Aziz Çalı"lar, Çev. 
Mahmut Karaku", #stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1993, s. 64, 65, 66. 
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katılıyorlardı. Bir yanda fa"istlerle, di!er yanda sosyalist i"çilerle hareket eden fütürist 

grupların tutumları, Fütürizm’in çeli"kilerini ortaya koyması açısından önemlidir.7 

Fütürizm, avant-garde ve deneysel tiyatronun geli"imine yönelik önemli 

yeniliklere imza atmı"tır. Marinetti, 1909-1910 yılları arasında “serate” adıyla anılan ve 

ak"amları salonlarda gerçekle"tirilen bir dizi fütürist gösteri düzenledi. #lki, 12 Ocak 

1909’da Avusturya i"gali altındaki sınır kenti Trieste’de yapılan bu gösterileri 

sokaklarda gerçekle"tirilen kitle etkinlikleri olarak nitelendirilebilecek protesto eylemleri 

izledi. #zleyicilere fütürist "iirlerin ve kı"kırtıcı manifestoların okundu!u, kalabalıkların 

karma"aya sürüklendi!i bu gösterilerde günlük ya"am bir tiyatroya dönü"ür. Daha 

sonraları Dadaistlerin benimseyece!i bu biçim, 1960’lı yıllarda geli"ecek olan sokak 

tiyatrolarının da ilk örneklerini olu"turur. 

Fütüristlerin ikinci önemli yenili!i ise, varyete ve müzikhol tiyatrosudur. 

#zleyiciyi kı"kırtmaya yönelik bu gösterilerde, geleneksel tiyatrodaki oyuncu-seyirci 

ili"kisi yeni bir boyut kazanmı"tır. Fütüristlerin polemi!e açık, ele"tirel tavırlarının 

hakîm oldu!u, içinde film, projeksiyon vb. modern teknik araçlar ile akrobasi gibi ilgi 

çekici sanatsal aktivitelerin yer aldı!ı bu gösterilere kavga-dövü" egemendi; nesneler 

havada uçu"urdu; öyle ki kimi gösteriler polis kontrolü altında gerçekle"irdi. Marinetti, 

1913’de yazdı!ı “Il teatro di varieta” (Varyete Tiyatrosu) adlı ikinci ve en ünlü 

bildirisinde Varyete Tiyatrosu’nu "öyle tanımlıyor: 

 

“Varyete Tiyatrosu, sayısız yaratıcı çabanın yararlı bir aracı olmakla, do!al 
olarak ça!da" mekanikçilik tarafından üretilen Fütürist “gariplik”i olu"turur. Orada 
ilk ve aynı zamanda, güçlü karikatürler; absürdlü!ün derinlikleri; kolay 
kavranamayacak ve haz dolu ironiler; kafa karı"tırıcı ve kesin simgeler; kontrol 
altına alınamayan kahkaha selleri; insanlık, hayvanlar alemi, bitkiler ve makinalar 
alemi arasında derin kar"ıla"tırmalar; açı!a vurulan kinisizm’in! sonuçları, ho" bir 

                                                        
7 M. Brauneck, “Fütürist Tiyatro”, 20. Yüzyılda Tiyatro, Haz. Aziz Çalı"lar, Çev. Mahmut Karaku", 
#stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1993, s. 66. 
! Kinisizm: Önce, Sofist Gorgias'ın, daha sonra da Sokrates'in ö!rencisi olan Antisthenes'in, mutlulu!a 
ancak erdemle ula"ılaca!ını, bunun da dünyevi hazları yadsımakla mümkün olabilece!ini (mülkiyet, aile, 
din v.b. de!er ve yargıları redderek) savundu!u ö!retisi. Kinisizm’e asıl ününü kazandıran ise, toplumsal 
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"ekilde zeka kapılarından içeri taze hava almaya yarayan esprili sözler, kelime 
oyunları ve bilmecelerin a!ı, sinirleri gev"eten kahkaha, tebessüm serisi, insafsızca 
delilik sınırına iten aptallık, embesillik, alıklık ve absürdlük takımı; ı"ı!ın, sesin, 
gürültünün ve konu"manın tüm yeni görünümleriyle bunların duyarlı!ımızın 
ke"fedilmemi" merkezlerindeki gizemli ve açıklanamaz uzantıları bulunabilir.”8 

 

#zleyicinin zihinsel uyanıklı!ının bir göstergesi olarak, alkı" yerine yuhalamanın 

tercih edildi!i bu gösterilerde, sanatçılar, izleyiciyi a"a!ılarlardı. #zleyicinin oyunun bir 

parçası durumuna getirildi!i bu gösterilerde, onun büyük kent ya"amının hızlı ve sorunlu 

yapısına uyum sa!lanması amaçlanırdı. Varyete Tiyatrosu’nda, izleyiciyi öfkelendirmek 

için Marinetti "u yöntemleri bile önermi"tir: 

 

“(…) Bazı koltuklara kuvvetli bir yapı"tırıcı sürün, böylece yapı"tırıcıya 
bulanan izleyici, kadın ya da erkek, kahkahalara bo!ulabilecektir. (Elbise ve 
kostümlerin zararı do!al olarak çıkarken kar"ılanacaktır.) 

Aynı yeri on ki"iye birden satın, i"te engellemeler, tartı"malar ve kavgalar. 

Havailikleri, rahatsız edicilikleri ve tuhaflıklarıyla dile dü"mü" bay ve 
bayanlara ücretsiz yerler ayırın, açık saçık jestlerle, kadınları dürtmeyle ve di!er 
tuhaflıklarla rahatsız edici davranı"ları kı"kırtma hesapları yapın. 

Koltuklara ka"ınmalara ve aksırmalara yol açacak pudra serpin, vs.”9 

 

Fütüristlerin tiyatro sanatında reform olarak nitelendirdikleri bir di!er yenilik de 

Enrico Prampolini’nin önderli!inde gerçekle"tirdikleri “Fütüristik Sahne Tasarımı”dır. 

Harekete 1913 yılında katılan sahne tasarımcısı Prampolini, 1915’te yayınlanan Fütürist 

Senografi! ba"lıklı manifestosunda "unları söylüyordu: 

                                                                                                                                                                   
gereksinmelerden kendisini tamamen yalıtmak için ya"amını bir fıçının içinde devam ettirdi!i rivayet 
edilen Diogenes olmu"tur. 
8 Filippo Tommaso Marinetti, “Fütürizm ve Tiyatro”, Çev. Hakan Gürel, Mimesis Tiyatro Çeviri-
Ara#tırma Dergisi, No:3, Bo!aziçi Üniversitesi Oyuncuları, 1990, s. 180. 
9 A.e., s. 183, 184. 
! Senografi: Sahne tasarımı. 
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“Gelin sahnede yenilik yapalım… Yenili!imizin sahneye verece!i tümüyle 
yeni çehre, boyalı sahnenin ortadan kaldırılmasıdır. Sahne artık renkli bir fon 
de!il, parlak bir kaynaktan yayılan rengarenk akımların kuvvetle ya"am verdi!i, 
her bir sahne eyleminin sallanan aynası (swing-mirror) ile düzenlenen ve analojik 
olarak koordine edilen çok renkli cam levhalarla elektriklenen reflektörlerinin 
üretti!i renksiz bir elektromekanik mimari olacaktır. 

Bu renkli ı"ık demetleri ve düzlemlerinin parlak ı"ımasıyla dinamik 
birle"imleri, kar"ılıklı geçi"imin, ı"ık ve gölge kesi"iminin ola!anüstü sonuçlarını 
verir. Bunlardan bo" teslimiyetler, sevinçle parıldayan bedensellikler do!acaktır. 
Esasen yeni, ça!cıl gürültü arasında, metalik kolları serbest bırakarak, plastik 
çerçeveyi devirerek hareket edecek dinamik sahne mimarileriyle birle"en bu takım, 
bu gerçek dı"ı "oklar, duyuların bu ta"kınlı!ı sahne eyleminin ya"amsal 
yo!unlu!unu arttıracaktır.”10 

 

Geleneksel tiyatroyla tüm ba!larını koparan fütürist senografi, sahneyi, parlak 

renkli florasant tüpler vb. teknik araçların egemen oldu!u, oyuncuya bile gereksinim 

duymayan tümüyle deneysel-estetik bir forma dönü"türür. 

Fütürist esteti!in odak noktasını ise “e"zamanlılık ilkesi” olu"turur. E"zamanlılık 

ilkesi, kronolojik zaman akı"ını yadsıyan, ki"inin içinde tek ba"ına yer aldı!ı, 

ça!rı"ımlara ve dü"gücüne dayalı “zamandı"ı” bir mekân olu"umunun estetik ifadesidir. 

Bu ilke, bütün avant-garde sanat akımlarının da temel ilkesidir. 

Fütürist tiyatronun bir di!er özelli!i de “bire"im”di. Bire"im tiyatrosunda bir 

olay anlatılırken, gerçe!in tüm ayrıntılarıyla ifade edilmesi yerine, birkaç sözcü!e, jeste 

ve simgelere odaklanılırdı. Dekor en aza indirgenir; eylem en kısa "ekliyle kullanılırdı. 

Marinetti ve arkada"ları “Fütürist Sentetik Tiyatro” manifestosunda "öyle diyorlardı: 

“Sahnede sergilenen her "eyi detaylı mantıkla açıklamaya kalkı"mak APTALLIKTIR, 

gerçek ya"amda bile hiçbir zaman bir olayı bütünüyle, tüm neden ve sonuçlarıyla 

kavrayamayız, çünkü gerçeklik birbiriyle birle"mi" (kombinasyon), iç içe geçmi", 

                                                        
10 Enrico Prampolini, “Fütürist Senografi”, Çev. Hakan Gürel, Mimesis Tiyatro Çeviri-Ara#tırma 
Dergisi, No:3, Bo!aziçi Üniversitesi Oyuncuları, 1990, s. 187. 
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karı"ık, karman çorman, kaotik olay parçalarının (fragman) yaylım ate"iyle saldırarak 

etrafımızda salınır. (vibrate)”11 

1912 yılında Marinetti’nin manifestolarının Almanya’da ve 1914’te de tüm 

#talyan Fütüristlerinin manifestolarının Rusya’da yayımlanması hareketin giderek 

yaygınlık kazanmasını sa!ladı. Marinetti’nin 1914 yılının Ocak-$ubat aylarında 

Moskova ve St. Petersburg’u ziyaret etmesi Rusların Fütürizme yo!un ilgi göstermesine 

neden oldu. 1920’lere gelindi!inde ise Fütürizm tüm Avrupa’ya yayılmı"tı. 

Rusya’da fütürist tiyatronun önde gelen isimlerinden biri, oyun yazarı Vladimir 

Mayakovski’ydi (1893-19309). Mayakovski, 1913 yılında “Tiyatro, Sinematografi, 

Fütürizm” ba"lıklı modern tiyatroyu, özellikle de Stanislavski’yi dram sanatını 

gerçekçili!in kısır yoluna sokmakla suçlayan bir yazı yayımladı. Bu yazıda, gerçekçili!e 

çok daha etkin bir biçimde ula"abilecek sinemanın zaferinden söz ederek, bunun 

tiyatroyu özgürle"tirmesini, böylece tiyatronun bir kez daha önemli bir sanat haline 

gelmesinin gereklili!ini vurguluyordu.12 

 

Meyerhold ve “Biyomekanik Oyunculuk” 
 

Rusya’da Fütürizm’den etkilenen bir di!er önemli isim de yönetmen ve oyuncu 

Vsevolod Meyerhold (1874-1940) olmu"tur. Sanat ya"amının ilk yıllarında Moskova 

Sanat Tiyatrosu’na katılarak realist sanat anlayı"ını benimseyen Meyerhold, ilerleyen 

yıllarda Realizm’e ve Stanislavski’nin oyunculuk yöntemine kar"ı çıkarak Fütürizm, 

Ekspresyonizm ve Konstrüktivizm’in etkisiyle oyuncuyu sahne üzerinde üç boyutlu, 

hareket edebilen bir yontu olarak de!erlendirmeye yönelmi"tir. Sanatçının “biyomekanik 

oyunculuk” adını verdi!i bu yöntemde oyuncu, sahnede bir atlet, bir akrobat, hatta canlı 

                                                        
11 F.T. Marinetti, E. Settimelli, B. Corra, “Fütürist Sentetik Tiyatro”, Çev. Hakan Gürel, Mimesis Tiyatro 
Çeviri-Ara#tırma Dergisi, No:3, Bo!aziçi Üniversitesi Oyuncuları, 1990, s. 192. 
12 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 354. 
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bir makine olarak kullanılır. Oyuncu, makine ça!ının toplumunu simgeleyen 

mekanizmanın devingen bir parçası olarak yorumlanır. Meyerhold,  12 Haziran 1922 

tarihinde Konservatuvar Küçük Salonu’nda yaptı!ı “Gelece!in Oyuncusu ve 

Biyomekanik” adlı konu"masında, psikolojik yakla"ımın artık tiyatroda geçerlili!ini 

yitirdi!ini, dolayısıyla ça!da" oyuncunun “biyomekanik” oyunculu!a yönelmesinin 

gereklili!ini "u sözlerle ifade eder. 

 

“Ça!da" oyuncunun en büyük hatası, b i y o m e k a n i k yasalarını hiç 
bilmemesidir. 

Bugün varolan oyunculuk sistemlerinin sonucunda, duygunun oyuncuyu, 
ne hareketleriyle ne de sesiyle hiçbir "eye tepki gösteremeyecek, kendi üstünde 
hiçbir denetim kuramayacak ve oyunculu!unda verimlili!i güvence altına 
alamayacak biçimde i"gal etmesi kaçınılmazdır. Sadece birkaç istisna sayılabilir: 
Büyük oyuncular do!ru oyunculuk yöntemini sezgileriyle yakalamı"lardır; bir role 
içeriden dı"arıya do!ru de!il, tam tersine dı"arıdan içeriye do!ru yakla"ma ilkesini 
bulmu"lar, bu da yüksek bir teknik ustalı!a ula"malarına yardımcı olmu"tur. (…) 

Psikolojik yakla"ımın hiçbir çözüm getiremeyece!i bir dizi sorun vardır. 
Teatral yapıyı psikolojik temel üzerine kurmak, evi kum üzerine in"a etmeye 
benzer: Çökü" kaçınılmazdır. Gerçekte, her psikolojik durum bazı fizyolojik 
süreçler tarafından ko"ullandırılır. Oyuncu, "u ya da bu ki"ili!e uyan fiziksel 
durumu bulursa, içinde belli bir uyarılganlı!ın do!masını sa!layacak duruma 
ula"mı" olur. Seyircilere de geçen ve onları oyununa katılmaya iten bu uyarılganlık, 
oyunculu!unun özünü olu"turur. “U y a r ı l g a n l ı k    n o k t a l a r ı” bir dizi 
durumdan ya da fiziksel hallerden do!arlar ve ancak ondan sonra "u ya da bu 
duyguyla renklenirler. 

Oyuncu, böyle bir “d u y g u   d o ! u " u” sistemi kullanırsa, her zaman 
sa!lam bir temele dayanmı" olacaktır: Fiziksel öncül.”13 

 

Meyerhold, “biyomekanik oyunculuk” yöntemini "öyle formüle eder: 

 

                                                        
13 Vsevolod Meyerhold, “Gelece!in Oyuncusu ve Biyomekanik” Tiyatro-Devrim ve Meyerhold, Haz.-
Çev. Ali Berktay, #stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1997, s. 319, 320. 



 
 

95 

“Düzenleyen ve düzenlenen, ya da sanatçı ve malzemesi arasındaki sentez 
oyuncuda gerçekle"ir. Oyuncu formülü "öyle ifade edilebilir: N = A1 + A2. N 
oyuncu, A1 tasarımı yapan ve bu tasarının gerçekle"tirilmesi do!rultusunda 
buyruklar veren yapımcı, A2 de yapımcının (A1) buyruklarını uygulayan yorumcu, 
yani oyuncunun bedenidir.”14 

 

Meyerhold’un tiyatro anlayı"ının bir di!er önemli yanı sahne uzamını 

de!erlendiri" biçiminde kendini gösterir. Sanatçı, oyunculuk anlayı"ındakine benzer bir 

yakla"ımla, sahneyi de bir makinenin devingenli!i içinde ele alır. Sahne ve seyirci 

arasındaki perde, rampa, prosenium portalı vb. ayırıcı tüm etmenlerden vazgeçerek, 

geleneksel sahne anlayı"ının dı"ına çıkar. Sahneyi, minimum kullandı!ı ve oyuna 

gereken hareketlili!i sa!layacak, yatay-dikey yükseltilerden, merdivenlerden, 

asansörlerden olu"an, neredeyse bo" bir uzama dönü"türür. Meyerhold tiyatrosunun 

temeli sahne üzerindeki devingenlikti. Oyuncu ba"ta olmak üzere, sahne üzerindeki her 

unsur bu hareketlili!e hizmet ediyordu. Ayrıca, sanatçı, sahnenin tiyatroya özgü gücünü 

azaltmamak adına, tiyatro salonunu karartmayarak seyircinin bu gücün etkisini açıkça 

gözlemlemesini istemi"tir. 

Sonuç olarak, Fütürizm, bu geli"meler ı"ı!ında, güçlü bir tiyatro akımı 

olu"turmamakla birlikte, sahneye kazandırdı!ı dinamizmle, oyuncu ve seyirci ili"kisine 

getirdi!i yeniliklerle, 1930’lara kadar etkisini sürdürdü. I. Dünya Sava"ı’ndan sonra ise, 

tiyatro sanatındaki yeniliklere katkısı giderek azaldı. 

 

2. Ekspresyonizm 
 

Fütürizm’in #talya’da ba"layıp Rusya’yı da içine alarak geli"ti!i yıllarda 

Almanya’da da Ekspresyonizm (Dı"avurumculuk) hareketi kendini gösteriyordu. 

                                                        
14 A.e., s. 318. 
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Ekspresyonizm terimini ilk kez 1911 yılında Almanlar, önce resimde, daha sonra 

tiyatro ve "iirde avant-garde sanatı tanımlamak için kullanmı"lardır. 

Ekspresyonist tiyatro anlayı"ı, I. Dünya Sava"ı’ndan önce realist-natüralist 

tiyatroya bir tepki olarak do!mu"tur. 20. yüzyılın ilk çeyre!inde Alman toplumunun 

içine dü"tü!ü yabancıla"manın ürünü olarak geli"en Ekspresyonizm’de en sık rastlanan 

izlekler, “kadın-erkek”, “baba-o!ul” çeli"kisi ile bireysel acı ve sıkıntıların dı"a 

vurulması gibi bir takım arketiplerin yansımalarıydı. Yenilenme ve atılımı simgeleyen 

bu akımın temsilcileri, sıklıkla “ütopya”, “yeni insan” ve “ba"kaldırı” sözcüklerini 

kullanırlar. Ekspresyonist sahneler de buna ko"ut olarak “co"ku tiyatrosu”, “tinsel 

sahne”, “yarının tiyatrosu” gibi adlar alırlar.15 

Ekspresyonizm, hem yüzeydeki gerçekli!e ve toplumsal sorunlara olan 

sadakatiyle Natüralizm’i hem de hayal dünyalarına ait cennetlerinin güzelli!ine ve 

hayaline tapınmasıyla Sembolizm’i reddetme noktasında di!er avant-garde sanat 

akımları ile ortaklıklar ta"ıyordu. Di!er avant-garde sanat akımlarında oldu!u gibi 

Ekspresyonizm’de de öznellik ve dirimselcilik yüceltiliyor; soyutlama, çarpıtma ve lirik 

a"ırılık, mimesis ve biçimsel güzellikten üstün tutuluyordu. Bazı ortak kaygıların 

payla"ılmasına ra!men, Ekspresyonistler, Fütüristlerin modern makineler ve sanayi 

toplumunun ürünleri kar"ısında büyülenmelerini kabullenemiyorlardı. Onlar tam tersine 

bu geli"melerin bireyin ruhunu ezdi!ini dü"ünüyorlardı. Fütürizm, ı"ık, renk, hız vb. gibi 

dı"sal olan "eylere yönelirken, Ekspresyonizm, içsel ya"amın gizlerini ara"tırmaya 

yöneliyordu.16 Ayrıca, Ekspresyonistler, I. Dünya Sava"ı’nı Fütüristler gibi co"kuyla 

kar"ılamadılar. Onlar, insanın ki"ili!ini ezen sava"a kar"ı çıkarak, her zaman karde"li!e, 

insanın temeldeki iyili!ine vurgu yapan yeni bir dünya düzenine ça!rıda bulundular. 

1908 yılında “Soyutlama ve Empati” ba"lıklı doktora tezinde Wilhelm 

Worringer, Ekspresyonizm’in kuramsal temellerini saptar. Worringer’in ara"tırmalarının 

çıkı" noktası, sanat eserinin özerk bir organizma olarak en derin ve en içteki özünde 

                                                        
15 Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, s. 74. 
16 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 359. 
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do!ayla hiçbir ba!lantısının olmadı!ı varsayımına dayanır. “Do!al güzellik, giderek 

sanat eserinin de!erli bir ö!esi haline gelmi" ve hatta bir ölçüde onunla özde"le"mi" gibi 

görünse de, hiçbir "ekilde sanat eserinin bir ön ko"ulu sayılmamalıdır”17 der, Worringer. 

Ona göre, sanat eserinin temelinde empati ve soyutlama olmak üzere iki kar"ıt ko"ul 

vardır. Empati kavramının insanın sanatsal duyarlılı!ının kutuplarından yalnızca birine 

yerle"tirilebilece!ini; dolayısıyla, tek ba"ına sanat tarihinin geni" alanlarına 

uygulanamayaca!ını, ancak kar"ıt kutupta yer alan soyutlama kavramı ile birle"ti!i 

takdirde kapsamlı bir estetik sistem olu"turaca!ını ifade eder. “Tıpkı empati dürtüsünün 

estetik ya"antının bir önko"ulu olarak doyumunu organik olanın güzelli!inde bulması 

gibi, soyutlama dürtüsü de aradı!ı güzelli!i hayatı dı"layan inorganik nesnelerde, kristal 

olanda ya da genel olarak söyleyecek olursak, bütün soyut yasa ve zorunluluklarda 

bulur.”18 

Worringer, “korku” duygusunu sanatsal yaratımın kayna!ı olarak görür. 

 

“Empati dürtüsünün önko"ulu insan ile dı" dünyanın fenomenleri 
arasındaki mutlu bit panteistik güven ili"kisi iken, soyutlama dürtüsü, dı" dünyanın 
fenomenlerinin insanda uyandırdı!ı büyük bir iç huzursuzlu!undan kaynaklanır; 
dinsel bir açıdan, bütün anlayı"larda bulunan güçlü bir a"kınlık çe"nisine tekabül 
eder. Bu durumu, uzay kar"ısında duyulan derin bir tinsel korku olarak 
betimleyebiliriz. Tibullus’un “primum in mundo fecit deus timor”! sözündeki korku 
duygusunun, sanatsal yaratımın da kayna!ı oldu!unu kabul edebiliriz.”19 

 

Worringer, evrende kaybolma duygusunun ko"ulladı!ı bu içgüdüsel korkuyu, 

insanın rasyonalist geli"iminin geriye itti!ini söyler. Sanatsal soyutlamanın özü, dı" 

dünyanın fenomenlerinin karmakarı"ık iç ili"kileri ve akı"ı kar"ısında duyulan 

rahatsızlı!ın, dı" dünyanın tek tek nesnelerinin keyfili!inden ve görünü"teki 

                                                        
17 Wilhelm Worringer, “Soyutlama ve Empati”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis Batur, Çev. Do!an 
$ahiner, #stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 276. 
18 A.e. 
! Tanrı dünyada önce korkuyu yarattı. 
19 Worringer, “Soyutlama ve Empati”, Modernizmin Serüveni, s. 278. 
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rastlantısallı!ından kurtarılarak, soyut biçimlere dönü"türülüp ebedile"tirilmesinde, 

böylelikle görünü"lerden uzak bir dinginlik noktası, bir sı!ınak bulma olana!ının 

yaratılmasında saklıdır. “(…) dı" dünyanın nesnelerini kendi do!al ba!lamlarından, 

varlı!ın sonu gelmeyen akı"ından çekip almak, onları hayata ba!ımlılıklarından, yani 

kendilerine ili"kin keyfi ne varsa hepsinden kurtarıp safla"tırmak, onları zorunlu ve 

dayanıklı kılmak, mutlak de!erlerine yakla"tırmaktır.”20 Bu ba"arıldı!ında organik-

ya"amsal biçim güzelli!inin bize verdi!i doyum ve mutluluk ya"anır. “Dolayısıyla bu 

düzenli, soyut biçimler, insanın dünya tablosunun karmakarı"ıklı!ı kar"ısında huzur 

bulabildi!i biricik ve en yüksek biçimlerdir.”21 

Sonuç olarak, dı" dünyanın kaotik düzeni estetik soyutlama yoluyla a"ılmaktadır. 

Ekspresyonistler için bunun anlamı, “yıkmak”, “a"mak”, “ya"amı dı"lamak” demektir. 

“Ya"amı dı"lamak” ise nesneleri kendi gerçek toplumsal ve tarihsel ba!lamlarından 

koparmak, “ya"amdan uzakla"tırmak ve onları ula"ılan “kendinde "ey” durumunda 

seyretmek demektir.”22 

Ekspresyonizm’in Fütürizm gibi tek bir önderi ve merkezi bir manifestosu yoktu. 

Kökleri Büchner, Wedekind ve Strindberg’e kadar uzanan bu akımın ilk bilinçli 

temsilcisi, aynı zamanda bir ressam olan Oskar Kokoschka’dır. Kokoschka, 1909 yılında 

Viyana “Kunstschau” açık hava tiyatrosunda sahnelenen Mörder, Hoffnung der 

Frauen (Katil, Kadınların Umudu, 1907) adlı oyunuyla seyircinin büyük öfkesine neden 

olsa da, bu oyun onun “ekspresyonist” sıfatını kazanmasını sa!lamı"tır.  

Almanya’da ekspresyonist hareketin "ekillenmesinde Strindberg’in son dönem 

oyunlarının önemli bir etkisi olmu"tur. Strindberg’in drama modeli “parçalama” 

tekni!ine dayanır. Bu modelin temelinde bilinçdı"ının i"leyi"ini açı!a çıkarmaya yönelik 

bir yakla"ım yatar.  

                                                        
20 A.e., s. 279. 
21 A.e., s. 280. 
22 M. Brauneck, “Tiyatro ve Dı"avurumculuk”, 20. Yüzyılda Tiyatro, Haz. Aziz Çalı"lar, Çev. Mahmut 
Karaku", #stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1993, s. 95. 
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“Strindberg, ‘sanatsal yaratıda rastlantının rolü’ alt ba"lıklı ‘Des arts 
nouveaux’ (Yeni Sanatlar Üzerine, 1894) yazısında ‘do!anın modelini kopya 
etmeye çalı"madan aklında tutan’ bir ressamın ıspatulasını geli"igüzel hareketlerin 
egemenli!ine bırakmasından bahseder. Bu, sanatçının ‘kaprisli do!a gibi, önceden 
kararla"tırılmı" amaçlar olmaksızın’ hareket ederek ‘bilinçdı"ının ve bilincin 
sevimli bir karı"ımını’ ortaya çıkarması sonucunu do!urur.”23 

 

Strindberg, “parçalama” modelini ilk olarak To Damascus ($am’a Do!ru, 1898-

1904) adlı üçlemesinde kullanır; daha sonra bu oyunları A Dream Play (Rüya Oyunu, 

1901) ve The Ghost Sonata (Hayaletler Sonatı, 1907) izler. Bu modelin temelini "öyle 

bir yapı olu"turur: “Dü", imge, masal dünyası ve somut gerçeklik birbirinden ayrılmaz, 

bunlar son derece karma"ık, ancak eylemde bulunan ki"ilerin ya"antılarında söz konusu 

olabilecek bir oyun dünyası olu"tururlar.”24 Bu modelde, parçalar birbirini kronolojik 

olarak izlemezler; geçmi" "imdiki zaman ve gelecek iç içe geçmi"tir. Strindberg, 

bilinçdı"ına yönelik daha radikal denemelere giri"ti!i “Rüya Oyunu”nun önsözünde 

"unları söyler: 

 

“Yazar, To Damascus’ta oldu!u gibi burada da, rüyanın uyumsuz ama 
mantıklı biçimini yeniden üretmeye çalı"ıyor. Her "ey olabilir, her "ey mümkün, 
her "ey muhtemel. Zaman ve mekân yok. Arkada sıradan bir gerçeklik, önde 
de!i"ik desenler dokuyan imgelem. Anıların, deneyimlerin, ça!rı"ımların, 
saçmalıkların, do!açlamaların bir karı"ımı. Karakterler bölünüyor, ço!alıyor, 
buharla"ıyor, katıla"ıyor, da!ılıyor, yapı"ıyor. Ama hepsine hükmeden bir bilinç 
var: Rüya görenin bilinci.”25 

 

Alman Ekspresyonistleri, Strindberg’in dü" oyunları dramaturgisini, içinde 

ya"adıkları toplumla taban tabana zıt olan ele"tirel dü"ünceye sahip “yeni insan”ın 

ba"kaldırı"ına hizmet eden bir araç olarak kullandılar. “Strindberg’te henüz kendi 

ya"amındaki sorunlarıyla ba" ba"a bulunan ve kendine yabancıla"mı" Ben’in arayı"ları 
                                                        
23 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 359, 360.  
24 Brauneck, “Tiyatro ve Dı"avurumculuk”, 20. Yüzyılda Tiyatro, s. 92. 
25 James McFarlane, “Modernizm ve Zihin”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis Batur, Çev. Güzin 
Özkan, #stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 219. 
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Alman oyun yazarlarının temel sorununu olu"turmakta idi; bu arayı", sözkonusu yazarlar 

tarafından “yeni insan” arayı"ı biçiminde algılanmaktadır.”26 

Ekspresyonizm, gerçekten de en dikkat çekici yaratımlarını tiyatro sanatında 

vermi"tir. 1912-1916 yılları arasında yazılan oyunların ço!u, sansür korkusu nedeniyle 

hiç kimse tarafından oynanmaya cesaret edilememi"tir. 1920’li yılların ba"larında, Max 

Reinhardt ve Leopold Jessner sahneledikleri ekspresyonist oyunlarla geni" bir seyirci 

kitlesine ula"mayı ba"armı"lardır. Hem Wedekind’in kar"ı çıkı"ını hem de Strindberg’in 

esteti!ini yeniden canlandıran bu oyunlar, dı"avurumculu!un Almanya’da görece!i 

ilginin kayna!ını olu"turur.27  

Bu oyunların en dikkat çekici yanı ise, resim sanatıyla yarı"acak güçte olan 

dekorlarıydı. Friedrich Bayl, “Resimde Dı"avurumculuk” adlı yazısında, tiyatro 

sanatındaki ekspresyonist dekor anlayı"ına da pekâlâ uygulanabilecek, ekspresyonist 

resmin özelliklerini "öyle açıklıyor: 

 

“Dı"avurumculu!un gerçekli!i, dı" dünyadaki görsel görüntü ile iç 
dünyadaki görüntünün kar"ıtlı!ıdır; her zaman, yeniden çözümlenmesi gereken bu 
kar"ıtlık içinde yer alır. Sanatsal bir hakikat de!il de ya"anmı" gerçeklik aranır, 
do!a de!il de anlamı ara"tırılır; insan kendi kendini sorgular ama sanatçı bunu 
yapmaz. Belirleyici ö!e anlatımsal ö!edir, biçimler anlatımsal içeriklerinden dolayı 
seçilmi"lerdir, bu durumu da hiçbir anatomi ve perspektif kuralına uymayan 
deformasyonlar yaratır ve bu deformasyonlar giderek kimi kez topyekûn 
soyutlamalara ula"ır. Biçimler artık heyecan uyandırmaya (…) yönelik 
hiyerogliflerden ba"ka bir "ey de!ildir.”28 

 

Tiyatro sanatındaki ekspresyonist anlayı"ın olu"umunda Reinhardt’ın gölge ve 

ı"ık oyunlarının, Jessner’in sahnelemelerindeki o ünlü merdivenlerin büyük önemi 

                                                        
26 Brauneck, “Tiyatro ve Dı"avurumculuk”, 20. Yüzyılda Tiyatro, s. 94. 
27 Jean-Michel Palmier, “Dı"avurumculuk ve Sanatlar”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis Batur, Çev. 
Mehmet Rifat, #stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 256. 
28 Friedrich Bayl, “Resimde Dı"avurumculuk”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis Batur, Çev. Sema 
Rifat, #stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 269. 
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vardır. Hatta Brecht’in ilk dönem yapıtları olan Trommeln in der Nacht (Gece Çalınan 

Trampetler), Baal, Im Dickicht der Staedte (Kentlerin Fundalıklarında) de bu 

ekspresyonist anlayı"ın izlerini ta"ır. Ekspresyonist dekorlar yabancı ele"tirmenlerde 

"a"kınlı!a yol açtı ve sonuçta Ekspresyonizm, belki de resimden çok tiyatro aracılı!ıyla 

Almanya sınırlarının dı"ına ta"tı. Tiyatro sanatında, Ekspresyonizm ile, sahneye 

koyuculuk, dekor ve ı"ık tasarımı, aynı zamanda oyunculuk ve do!rudan do!ruya 

dramatik dilin kendisi altüst olmu" oldu.29 

Ekspresyonizm, 1923 yılından sonra etkisini yitirmeye ba"ladı. Fakat tiyatro 

sanatına kazandırdı!ı yenlikler, bugün bile tiyatronun geli"imine önemli katkılar 

sa!lamaya devam etmektedir. 

 

3. Dadaizm 
 

Dadaizm (Dadacılık), ate"leyici gücünü I. Dünya Sava"ı’ndan alır. 1914’te 

çarpı"malar ba"ladı!ında #sviçre Avrupa’nın sava" tarafından kirletilmemi" tek 

ülkesiydi. Sava"tan kaçan pek çok sanatçı bu küçük ülkeyi istila etti. Farklı görü"lere 

sahip bu barı"çı sürgünler, yakınlıklarına göre kafelerde ya da galerilerde bir 

toparlayıcının çevresinde kümelenmeye ba"ladılar. 

1915 yılının sonunda Zürih’te Dadaist anlayı"ın nüvesini olu"turmak da yazar ve 

oyuncu Hugo Ball’e dü"ecekti. Ball, 1914’te sevgilisi, Berlin kabarelerinin yıldızı, 

"arkıcı Emmy Hennings ile birlikte zorunlu olarak Almanya’dan Zürih’e gelmi"ti. 

Hugo Ball, 1915 sonlarına do!ru, Zürih’in en kötü "öhretli semtinde, Niederdorf-

strasse ile Spiegelgasse’nin kesi"ti!i noktada yer alan bir lokantanın sahibiyle, ismini 

                                                        
29 Palmier, “Dı"avurumculuk ve Sanatlar”, Modernizmin Serüveni, s. 257. 
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hayran oldu!u Candide’nin yazarının adıyla, Voltaire olarak koymaya karar verdi!i 

küçük bir kabare açmak üzere anla"tı.30 

Hugo Ball, Cabaret Voltaire’nin kurulu" öyküsünü 1916 Mayıs’ında çıkan aynı 

adlı Dadaist derginin ön sözünde "öyle anlatıyor: 

 

“(…) “Meierei”nin sahibi Bay Ephra%m’e ba"vurarak "öyle dedim: “Bana 
salonu vermenizi rica ediyorum Bay Ephra%m. Bir sanat kabaresi kurmak istiyorum 
da. “Sonunda anla"tık ve Bay Ephra%m bana salonu verdi. Ardından da bazı 
tanıdıklarıma giderek “Sizden rica ediyorum bana bir tablo, bir desen, bir gravür 
verin. Kabaremde küçük bir sergi düzenlemek istiyorum” dedim. Zürih’in sevimli 
basınına da “Bana yardım edin. Uluslararası bir kabare yapmak istiyorum; güzel 
"eyler üretece!iz” önerisinde bulundum. Bana tablolar verdiler, gazetelerde kısa 
yazılar yayımladılar. Ve sonunda 5 $ubat’ta bir kabaremiz oldu. Bayan Hennings 
ve Bayan Lecomte, Fransızca ve Danca "arkılar söylediler. Bay Tristan Tzara, 
Rumence yazdı!ı "iirlerini okudu. Bir balalayka orkestrası Rus dansları ve halk 
"arkıları çaldı. Büyük destek ve sevgilerini gördü!üm Bay Slodki kabarenin afi"ini 
bastı. Bay Arp ise bana özgün yapıtlar, Picasso’nun birkaç ofortunu, dostları O. van 
Rees ile Arthur Segal’in tablolarını verdi. Yine büyük deste!ini gördü!üm Bay 
Tristan Tzara, Marcel Janco ve Max Oppenheimer da birçok kez sahneye çıktılar. 
Önce bir Rus gecesi, ardından da bir Fransız gecesi düzenledik (Fransız gecesinde 
Apollinaire, Max Jacob, André Salmon, Jarry, Laforgue ve Rimbaud’dan "iirler 
okundu). 26 $ubat’ta Berlin’den Richard Huelsenbeck geldi ve 30 Mart’ta iki nefis 
zenci "arkısı çaldık (davul e"li!inde tabii: bonn bonn bonn bonn drabatja mogere, 
drabatja mo bonnooooooooooooooo). Bay Laban da bu gösteriyi izledi ve hayran 
oldu. Bay Tristan Tzara’nın giri"imiyle, Bay Huelsenbeck, Bay Janco ve Bay Tzara 
(Zürih’te ve dünyada ilk kez) Bay Henri Barzun ile Bay Fernard Divoire’ın e"anlı 
(simultane) dizelerini ve yine kendilerinin olu"turdu!u e"anlı bir "iiri 
yorumladılar.”31 

 

1916 yılının $ubat ve Mart ayları boyunca Cabaret Voltaire’deki ak"amlar 

Fütürizm’e ve Ekspresyonizm’e çok "ey borçluydu. “Genç katılımcıları hem kı"kırtan 

hem de kar"ı kar"ıya getiren taklit duygusunun yardımıyladır ki, deneye sınaya, 

oyunların tonu yava" yava" yükseldi ve giderek daha "iddet kazandı; #sviçre’nin 

                                                        
30 Michel Sanouillet, “Dadacılı!ın Kökleri: Zürih ve New York”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis 
Batur, Çev. Turhan Ilgaz, #stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 305. 
31 Hugo Ball, “Cabaret Voltaire”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis Batur, Çev. Mehmet Rifat, #stanbul, 
Alkım Yayınevi, 2006, s. 321. 



 
 

103 

dinginli!ine, kurulu düzenine, topluma, sava"a ve yava" yava", en modernlerini de 

kapsayacak "ekilde, bütün sanat formlarına kafa tutuldu.”32 

Dadaizm’in gerçek dü"ünürü Hugo Ball olmakla birlikte, ufak tefek ama enerjik 

bir adam olan Tristan Tzara grubun emprezaryosu kabul edildi. Dadaizm’in dı"sal 

belirleyicilerini yükümlenmesini de o sa!ladı. Tzara, “Dada Hiçbir Anlama Gelmez” 

ba"lıklı manifestosunda Dadaizm’i "u sözlerle açıklıyor: 

 

“Ailenin bir yadsınması durumuna gelmeye elveri"li olan her tiksinti ürünü 
Dada’dır; (…); yaratıklar arasından güçsüzlerin dansı olan mantı!ın ortadan 
kaldırılması Dada’dır; her hiyerar"inin ve u"aklarımız tarafından, de!erler için 
kurulan her toplumsal denklemin ortadan kaldırılması Dada’dır; her nesne, bütün 
nesneler, duygular ve karanlıklar, hortlaklar ve paralel çizgilerin kesin "oku 
sava"mak için araçtır: #"te bu da Dada’dır; belle!in ortadan kaldırılması Dada’dır; 
arkeolojinin ortadan kaldırılması Dada’dır; do!allı!ın dolaysız ürünü olan her 
tanrıdaki tartı"masız mutlak inanç Dada’dır. (…)”33 

 

André Breton ise, “#ki Dada Bildirisi” ba"lıklı manifestosunda Dadaizm’i "öyle 

tanımlıyor: 

 

“Din konusunda özgür dü"üncenin bir kiliseyle hiçbir benzerli!i yoktur. 
Dada da sanat konusundaki özgür dü"üncedir. 

Okullarda metinlerle ve müzelere yapılan gezilerle ilgili açıklamalar dua 
gibi ezberletilip okutuldu!u sürece bizler despotluk var diye ba!ırıp duraca!ız ve 
töreni bozmaya çalı"aca!ız. 

Dada hiçbir "eye adamaz kendini, ne a"ka ne de i"e. Bir insanın 
yeryüzünden geçerken kendinden bir iz bırakması kabul edilemez bir "eydir. 

                                                        
32 Sanouillet, “Dadacılı!ın Kökleri: Zürih ve New York”, Modernizmin Serüveni, s. 305. 
33 Tristan Tzara, “Dada Hiçbir Anlama Gelmez”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis Batur, Çev. Sema 
Rifat, #stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 318. 
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Dada yalnızca içgüdüyü benimsedi!inden açıklamayı önsel olarak mahkûm 
eder. Ona göre, kendi üstümüzde hiçbir denetimin bulunmasına izin vermemeliyiz. 
Ahlak ve zevk gibi dogmalar söz konusu bile olamaz.”34  

 

1916’dan ba"layarak, Dadaizm’i önceki ya da ça!da" di!er avant-garde 

hareketlerden ayrı"tırmaya çalı"an hiç ku"kusuz Hugo Ball’dur. “Bugün bize temel 

ö!eler olarak görünen kimi kavramlar, ilk kez onun güncesinde dile getirilmi"lerdir: 

#lkelcilik anlayı"ı, yaratıcı kendili!indenlik, sanattaki tat ve imalatçılık anlayı"ına 

muhalefet, sanatçının kendisini çevreleyen dünyaya duhulü ve özellikle de sanatçının 

ki"isel ve kolektif deneyimi içinde dile atfedilen ba"at önem…”35 

Harekete “Dada” adının verilmesine gelince, bu konuda birkaç efsane vardır. 

Bunlardan biri, Tristan Tzara ve Hugo Ball’un “dada” sözcü!ünü, o gece “Cabaret 

Voltaire”de sahneye çıkacak olan bir dansçı kız için sahne adı ara"tırırlarken, bir zarf 

açaca!ı yardımıyla açılan Fransızca-Almanca bir sözlü!ün sayfalarında bulmu" 

olmalarıdır. Fransızca’da “sallanan oyuncak at”, Almanca’da ise “bebek arabasıyla 

oynamanın çocukça adı” anlamlarına gelen bu sözcük hareketin adı olarak seçilmi"tir. 

Bir di!er efsaneye göre de, Dadaistlerin toplantı yeri olan “Café Terrasse”ın 

garsonlarının, dillerini bir türlü anlayamadıkları ve konu"malarından yalnızca 

kapabildikleri “da da” heceleriyle tanıdıkları bu gruba, “Dada” lakabını takmı" 

olmalarıdır. Ba"ka bir efsanede, Tristan Tzara’nın belli bir anlamı olmayan ve 

bebeklerin ilk hecelemelerinden esinlenen “dada” sözcü!ünü bu harekete ad olarak 

önermesiyle ilgilidir. Tüm bu efsanelere ra!men, önemli olan, sözcük ke"fedildikten 

sonra grup üyelerinin tümü tarafından co"kuyla benimsenmi" olmasıdır. 

1916-1920 yılları arasında yedi bildirge yayımlayan Dadaistler, 

gerçekle"tirdikleri gürültülü ve kı"kırtıcı gösterilerle, sava"a kar"ı tepkilerini dile 

getirmi"lerdir; bütün yerle"ik de!er yargılarını, akıl, sa!duyu ve terbiye ölçülerini yerle 

                                                        
34 André Breton, “#ki Dada Bildirisi”, Modernizmin Serüveni, Haz. Enis Batur, Çev. Sema Rifat, 
#stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 319. 
35 Sanouillet, “Dadacılı!ın Kökleri: Zürih ve New York”, Modernizmin Serüveni, s. 306. 
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bir etmi"lerdir; böylelikle kalıpla"mı" dü"ünce biçimlerini sarsmayı amaçlamı"lardır. Bu 

gösterilerin büyük ba"arısından ve mal sahibi Bay Ephra%m’in bir takım çekincelerinden 

ötürü Dadaistler, 1916 yazı ba"larında ta"ınmak zorunda kaldılar. Bu arada, halka açık 

kı"kırtıcı gösterilerini daha geni" ba"ka mekânlara ta"ıdılar. Fakat bu esnada, Tristan 

Tzara’nın saldırgan, putyıkıcı, nihilist tavrıyla uyu"amayan Hugo Ball hareketten 

çekilmi" ve Tessin’e, da!lara gitmi"ti. Ball’un ayrılı"ının hareket üzerinde olumsuz bir 

etkisi olur. 1916 yılının son altı ayı boyunca, grubun faaliyetlerinde kayda de!er pek 

fazla bir "ey gerçekle"mez. 1916 yazında neredeyse Dadaizm’in devrini tamamladı!ına 

inanılacakken, Ball Zürih’e döner. 1917’nin ilk aylarında, bu kez bir kabareye de!il, 

ama bir galeriye, Galeri Corray’e yerle"tirmek suretiyle, Dadaizm’e yeni bir atılım 

kazandırılmasına karar verilir. Ball ve Tzara’nın ortak yönetimi altındaki Galeri Corray, 

Mart ayında Galeri Dada adını alır. Sergiler, konferanslar ve gösterilerin 

gerçekle"tirildi!i bu mekânda Zürihliler Dadaizm’in bütün gizlerine ula"abileceklerdir. 

Fakat, Haziran 1917’de, Hugo Ball, ikinci kez ve bu defa kesin olarak hareketten ayrılır. 

Tristan Tzara, bu tarihten sonra, Dadaizm’in kaderini ellerine almak üzere hemen hemen 

tek ba"ına kalmı"tır. Artık, Tzara’nın Galeri Dada’daki faaliyetleri eski gücüyle 

sürdürebilmesi dü"ünülemez gibiydi. Nitekim, 1918’e kadar uzanan süreçte kayda de!er 

bir gösteri gerçekle"mez.36  

1918’de sava" sona erdi!inde ise, Zürih grubu tamamen da!ılır. Bu gruptan 

ayrılarak Berlin’e dönen Richard Huelsenbeck, burada, Dada-Berlin hareketini ba"latır. 

Berlin’deki Dada hareketi, sava" sonrası Almanya’sının sert tepkilerine neden olur ve bir 

süre sonra politik bir yönelim kazanır. Tristan Tzara ise, 1919 yılının sonlarına do!ru 

Paris’e giderek, orada yeni bir Dadaist odak olu"turur. Almanya ve Fransa’daki 

gösteriler bir yandan ilgi çekerken, di!er yandan kavgayla son bulacak olayların 

çıkmasına neden olur. Dadaizm, 1920’li yıllara gelindi!inde gücünü tamamen yitirir. 

 

                                                        
36 Sanouillet, “Dadacılı!ın Kökleri: Zürih ve New York”, Modernizmin Serüveni, s. 307, 308. 
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4. Sürrealizm 
 

Sürrealizm (Gerçeküstücülük), I. Dünya Sava"ı sonrasında Dadaizm’in uzantısı 

olarak geli"en avant-garde bir sanat akımıdır. 1924’lerde do!an bu akımın iki temel çıkı" 

nedeni vardır: 

Bunlardan birincisi; Sürrealistlerin, sava"ın yol açtı!ı yıkımdan maddeci ve 

yüzeysel ya"am tarzları nedeniyle kentsoylu toplumu sorumlu tutu"larıdır. Yozla"an 

kentsoylu toplum kültürüne, ancak yeni ve devrimci bir sanat anlayı"ıyla kar"ı 

çıkılabilirdi. 

#kinci neden ise; Tzara’nın, 1919 yılında Dadaist hareketi Paris’e ta"ımasıyla, 

içlerinde André Breton, Paul Eluard, Philippe Supault gibi sanatçıların yer aldı!ı bir 

toplulu!un olu"masıydı. 1920’li yılların ba"larında Paris’te çe"itli salonlarda kı"kırtıcı 

gösteriler düzenleyen grup, bir süre sonra bu gösterilerin seyirci tarafından 

kanıksandı!ını ve etkisinin azaldı!ını fark etti. Sanatçılar, artık kendilerini tekrar etmeye 

ba"ladıklarını dü"ünüyorlardı. Üstüne üstlük, aralarında giderek artan dü"ünce ayrılıkları 

olu"uyordu. Dadaistlerle kimi benzer dü"ünceleri payla"salar da, Sürrealistler gerçek 

dünyaya daha ba!lı bir anlayı" içindeydiler. Bu grup içinde yer alan André Breton 

(1896-1966), 1924 yılında ilk sürrealist manifestoyu yayımladı. Böylelikle, Dadaist 

grubun içine dü"tü!ü çıkmazdan kurtulmasını sa!ladı ve kendisi de Sürrealizm’in önderi 

durumuna geldi. 

Sürrealizm’in temelinde Sigmund Freud’un çalı"maları yer alıyordu. André 

Breton, Freud’un psikanalizine duydu!u ilgiyle, bu çalı"maları Sürrealizm çerçevesinde 

de!erlendirmi" ve ilk manifestoda bilinçaltının önemini vurgulamı"tır. “Sigmund 

Freud’un gerçeküstücülü!e katkısı, bilinçaltını, insan davranı"ına ve dü"üncesine 

egemen olan gerçek bir olgu olarak tanımlamak oldu.”37 Sürrealizm, bilinçaltının 

                                                        
37 Cathrin Klingsöhr-Leroy, Gerçeküstücülük, Çev. Mehmet Tahsin Yalım, #stanbul, Remzi Kitabevi, 
2006, s. 7. 
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karma"ık, kopuk kopuk ve tutarsız imgelerinin ardına yönelerek, insanın kendi iç 

dünyasıyla yüzle"mesini amaç edinir. Bilincin ussal yapısıyla bilinçaltının dü"sel yapısı 

arasında bir ba! kurularak, insanın bütünlü!e kavu"ması hedeflenir. Ancak bu yolla 

dü"ünce özgürle"ecek ve ruhsallık güç kazanabilecektir. “Breton, üstbenin sansürcü 

etkisi altında gördü!ü bir kültürle sava"mak isteyenleri yüreklendirmek için Freud’un 

savlarını kullandı.”38 Böylelikle, sanatçılar, o güne kadar egemenli!ini sürdüren 

akılcılı!ın etkisinden kurtulup, bilinçaltının, dü"lerin ve hayal gücünün dünyasını 

yeniden ke"fe çıkabileceklerdi. 

Breton, ilk manifestosunda Sürrealizm’i "u sözlerle ifade ediyordu: 

 

“Sürrealizm saf psi"ik otomatizmdir. Dü"üncenin gerçek i"levlerini sözlü 
veya yazılı olarak ya da ba"ka bir yolla ifade etme giri"imi, herhangi bir moral ya 
da estetik ön ko"ullandırmaya ba!lanmadan, mantık kontrolü de olmaksızın 
dü"üncenin yönlendirilmesidir.”39 

“Gerçeküstücülük, kimi ça!rı"ım biçimlerinin bugüne de!in göz ardı 
edilmi" olan üst gerçekli!ine, dü"ün mutlak gücüne ve dü"üncenin önyargısız 
ifadesine duyulan inancı temel alır. Bütün öbür ruhsal düzenekleri ortadan 
kaldırmayı ve ya"amın temel sorunlarının çözümünde onların yerini almayı 
hedefler.”40 

 

Sürrealistler, Aralık 1925’te La Révolution Surréaliste (Gerçeküstücü Devrim) 

adında akımın sözcüsü olacak bir dergi çıkarmaya ba"ladılar. Sürrealist bir ar"ivin 

olu"masına katkıda bulunmak üzere de, Paris’in Grenelle Soka!ı’nda, yönetimini 

Antonin Artaud’ya verdikleri Gerçeküstücü Ara#tırma Bürosu’nu kurdular. 

Gerçeküstücü Devrim dergisinde çıkan bir ilanda “Büro” "u sözlerle tanımlanıyordu: 

“Gerçeküstücü Ara"tırmalar Bürosu’nun amacı, zihnin bilinçaltı etkinli!ini açı!a 

                                                        
38 A.e., s. 8. 
39 René Passeron, Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi, Çev. Sezer Tansu!, 4. bs., #stanbul, Remzi Kitabevi, 
2000, s. 266. 
40 Klingsöhr-Leroy, Gerçeküstücülük, s. 6. 
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çıkarabilecek her yolla ilgili olabilecek tüm bilgileri, elveri"li tüm araçları kullanarak 

toplamaktır.”41 

1929 yılında Marksist görü"lerin önem kazandı!ı, Sürrealizm’in ikinci 

manifestosu yayımlandı. Fakat, Breton’un komünizme yönelmesiyle, Sürrealizm’i 

militanca bir anlayı"a sürükledi!ini dü"ünen pek çok sanatçı bu manifestoyu reddetti. 

Dü"ünce özgürlü!ünü i"çi sınıfının devrimine ko"ut gören bu siyasal içerikli 

manifestoda, sınıf ayrımını ortadan kaldıran yeni bir düzen hedeflenir. Sürrealizm, insanı 

kölele"tiren makinele"meye ve otomatizme kar"ı çıkar. Toplum ikiyüzlü yakla"ımını bir 

yana bırakarak, sava"a ve yoklu!a ba"kaldırmalıdır. #nsanın özüne dönebilmesi için 

zincirlerinden kurtulması gerekir. Sürrealizm’in toplumsal ve sanatsal sorunları çözmeye 

yönelik bu tavrı fa"izmin yükselmesi ve II. Dünya Sava"ı’nın patlak vermesiyle yarım 

kaldı. Fransa’nın teslim olmasıyla da, pek çok sürrealist Amerika’ya kaçtı. 1942 yılında 

New York Sürrealizm’in yeni merkezi haline gelmi"ti. Ne yazık ki Paris’in atmosferini 

burada yakalama imkânı yoktu. Max Ernst yıllar sonra, eski günlere özlemle "u sözleri 

yazacaktı: 

 

“Kafelerdeki ya"amı özlüyorduk.(…) New York’ta sanatçılar vardı, ama 
sanat yoktu. #nsan tek ba"ına sanat yapamaz. Sanat ba"kalarıyla dü"ünce alı"veri"i 
içinde olmaya ba!lıdır.”42 

 

Sürrealizm, 1942 yılında yayımlanan üçüncü manifestosunun ardından yava" 

yava" gücünü yitirmeye ba"lar. 

I. Dünya Sava"ı, tiyatro etkinliklerini büyük ölçüde kısıtladı. Oyuncuların 

neredeyse tümü askere alındı. Öyle ki, bu dönemde Fransa’da, “Comédie Frnçaise”in 

kadrosunu konservatuvar ö!rencileri dolduruyordu. Sava" sonrasında ise, “bulvar 

                                                        
41 A.e., s. 10. 
42 A.e., s. 25. 
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tiyatrosu”nu öne çıkaran, e!lenceli ve popüler bir tiyatro ilgi görmeye ba"lamı"tı. #"te, 

Sürrealizm, böyle bir ortamda isyan bayra!ını açan avant-garde bir sanat akımıydı. 

Esin kayna!ını, Alfred Jarry’nin (1873-1907) Ubu Roi (Kral Übü, 1896) ve 

Guillaume Apollinaire’in (1880-1918) Les Mamelles de Tirésias (Tirésias’ın Memeleri, 

1903) adlı oyunlarından alan Sürrealizm’in tiyatro sanatına etkisi aslında dolaylı yoldan 

gerçekle"ti. 

Apollinaire’in “Tirésias’ın Memeleri” oyunu “Un drame Surrealist” (Sürrealist 

Dram) alt ba"lı!ıyla oynanan, dolayısıyla “sürrealist” sözcü!ünü ilk kullanan oyun 

oluyordu. Yazar, bu sözcü!ü tiyatrodaki realist anlayı"a kar"ı olarak kullandı!ını 

söylüyordu. Apollinaire, Jarry’nin “Kral Übü”sünden esinlenerek yazdı!ı oyununun 

önsözünde “sürrealist” deyimini kullanı"ını "öyle açıklıyordu: 

 

“#nsan yürümeyi taklit etmek istedi!inde baca!a hiç benzemeyen tekerle!i 
buldu. Böylece farkında olmadan sürrealizmi yarattı.”43 

 

Apollinaire, konvansiyonel gerçekli!i reddederek, tragedya, komedya, burlesk, 

akrobasi, müzik, dans, renk ve ı"ı!ın yeni bir ifade biçimi yaratılmak üzere özgürce bir 

araya getirilmesini öneriyordu. 

Bu anlayı" do!rultusunda, Sürrealizm’in ilk sahne yapıtları, Parade (Geçit 

Alayı, 1917), Le boeuf sur le toit (Damdaki Öküz, 1920) ve Les Mariés de la Tour 

Eiffel (Eyfel Kulesi’nde Dü!ün, 1921) adlı oyunlarıyla Jean Cocteau’dan (1892-1963) 

gelir. “Ballets Russes” toplulu!unca sahnelenen “Geçit Alayı” dört büyük avant-garde 

sanatçının ortak yaratısı olan bir bale gösterisiydi. Mayıs 1917’de sahnelenen bu 

gösterinin metnini Jean Cocteau yazmı", müzi!ini Eric Satie bestelemi", dekor-kostüm 

tasarımını Picasso gerçekle"tirmi", koreografisini ise Leonide Massine yapmı"tı.44 

                                                        
43 Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, s. 79. 
44 A.e., s. 78. 
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“Damdaki Öküz” ise, sirk palyaçolarından Fratelini Ailesi’nin oynadı!ı bir pantomim 

gösterisiydi. “Eyfel Kulesi’nde Dü!ün” de, #sveç Bale Toplulu!u tarafından oynanan ve 

pantomim, dans, vodvil ö!elerinin iç içe geçti!i bir oyundu. 

Apollinaire ve Cocteau’nun bu oyunları, Sürrealizm’in habercisi sayılan ilk 

sahne yapıtları olma özelli!i ta"ırlar. 

 

Artaud ve “Vah#et Tiyatrosu” 
 

Sürrealizm’in tiyatro sanatındaki en önemli ismi hiç ku"kusuz dü"ünceleriyle 

tiyatro alanında önemli bir a"ama gerçekle"tiren Antonin Artaud olmu"tur. 

Artaud’nun (1896-1948) 20. yüzyıl tiyatrosuna yön veren dü"üncelerinin 

kayna!ında Sürrealizm vardır. 

 

“1924’ten 1926’ya kadar sürrealist harekete katıldım ve ona "iddetinde 
e"lik ettim. 

(…) 

Sürrealizm bir umutsuzluktan ve bir tiksinmeden do!mu"tur, ve okul 
sıralarında do!mu"tur. 

Bir yazınsal akımdan çok, ahlâksal ba"kaldırı olmu"tur, insanın organik 
çı!lı!ı, içimizdeki varlı!ın her çe"it zorlamaya kar"ı saldırıları.”45 

 

Yine de onu sürrealist dü"üncenin sınırları içinde de!erlendirmek eksik olur. Bu 

dü"ünce içindeki ruh halini “küfür etmek ve kutsal "eylere saldırmak isteyen ve bazen de 

                                                        
45 Antonin Artaud, Suç Ortakları ve !#kenceler, Çev.Ahmet Soysal, #stanbul, Nisan Yayınları,1992, s.81. 
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bunda ba"arılı olan”46 bir ruh hali olarak tanımlayan Artaud, “Ama bilin ki bu ruh hali 

geçmi"tir; 1926’ya aittir, ve e!er tepki gösterecekseniz, 1926’da tepki gösteriniz.”47 der. 

André Breton, 1929’da yayımladı!ı ikinci manifestoda, kendi Marksist 

görü"lerini benimsemeyen pek çok sanatçıyı ele"tirerek, onları toplulu!un dı"ına 

atmı"tır. Bu isimler arasında Picabia, Tzara, Soupault, Masson ve Desnos’un yanı sıra 

Artaud da vardır. Artaud’nun tiyatrosu, her zaman Hıristiyanca bir tutkunun izlerini 

ta"ımı"tır ve Marksizm’e kar"ı çıkmı"tır. 

Artaud’nun tiyatro serüveni 1921 yılında ba"lar. 1926 yılında kar"ı-gerçekçi 

oyunlar sahnelemek üzere Roger Vitrac ve Robert Aron ile birlikte “Théatre Alfred 

Jarry”yi kurar. Ancak iki sezon ya"ayabilen bu tiyatroda kendi yazdıkları kısa oyunları 

sahnelerler. Artaud’nun tiyatroya asıl katkısı 1938 yılında yayımladı!ı, tiyatro 

konusundaki yazılarını ve mektuplarını topladı!ı Le Théatre et son Double (Tiyatro ve 

#kizi) adlı kitabıdır. Artaud, kitabın adıyla ilgili olarak yayıncısına gönderdi!i bir 

mektupta tiyatro ile gündelik hayat arasındaki belirgin bir ayrımı koruyarak "öyle der: 

“E!er (geleneksel) tiyatro ya"amın ikiziyse ya"am da gerçek tiyatronun ikizidir.”48 

Artaud için, tiyatronun gerçe!i ile sıradan gerçeklik farklı "eylerdir. O da, realist-

natüralist tiyatroya kar"ı olan Ekspresyonistler ve Sürrealistler gibi gündelik ya"amı 

sahne üzerinde kopya etmeye çalı"manın yanlı"lı!ından söz eder. Artaud, Batı 

tiyatrosunun bireyin ruhsal sorunları ile toplumsal sorunlar üzerinde yo!unla"an dar 

çerçeveli bakı"ına kar"ı çıkarak, tiyatronun ilkel ritüellerdeki i"levinin yeniden 

kazandırılmasını amaçlar. Varolu"un gizleri bilinçaltında saklıdır. #nsanları "iddete ve 

felakete sürükleyen de bu bastırılmı" duygulardır. Tiyatro, i"te bu duyguları 

bo"altacaktır. Ona göre, “Tiyatro apseyi hep birlikte patlatmak için yaratılmı"tır.”49 

                                                        
46 A.e. 
47 A.e. 
48 Innes, Avant-Garde Tiyatro, s. 91. 
49 Brockett, Tiyatro Tarihi, s. 542. 
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Artaud’nun dü"lere, ruhun ilkel derinliklerine odaklanan bu yakla"ımını vah"i 

kökleri ve ilkel kültürü de içine alarak geni"letmesi onu “uygarlık kar"ıtı” biçimleri 

arayan ilk sanatçı yaptı.50 

Artaud, 1931 yılında “Paris Sömürge Sergisi”nde, bir Bali turne toplulu!undan 

izledi!i ve çok etkilendi!i Bali dans tiyatrosunu kendi tiyatrosunun ideal modeli olarak 

seçer. “Bu çe"it bir gösteri, (bir mitin bu tür bir yeniden canlandırılmasında, eylemlerin 

üzerinde bilinçli bir denetim olmamasının ve oyuncuların tamamen “rol”e girmelerinden 

ötürü bildik türden “öykü anlatıcı” gibi bir i"levleri olmayı"ının, bir mitin kurgusal bir 

anlatı oldu!una dair usçu on dokuzuncu yüzyıl tanımlamasını çürütmesi bir yana) bizim 

entelektüel Batı gelene!imizin bilinçdı"ına itti!i ya da görmezden geldi!i bir bilinç 

alanında ortaya çıkar ve psikolojik etkinli!i onu avant-garde için do!al bir model haline 

getirir.”51 

Artaud, Bali dans tiyatrosundan etkilenerek geli"tirdi!i tiyatrosunu Vah#et 

Tiyatrosu olarak adlandırmı"tır. Dü"ledi!i tiyatroyu gerçekle"tirmek amacıyla 

Meksika’ya giden Artaud, orada Tarahumara yerlileriyle bir ay boyunca gizli esrik bir 

ya"am sürer. Buradaki deneyimlerinden yola çıkarak olu"turdu!u tiyatro anlayı"ını, 1933 

yılında yayımladı!ı “Vah"et Tiyatrosu”nun ikinci manifestosunda "öyle dile getirir: 

 

“Vah"et Tiyatrosu tiyatroya tutkulu ve çırpınmalı bir hayat kavramını geri 
getirmek için olu"turuldu; ve bu tiyatronun dayandı!ı vah"eti "öyle anlamak 
gerekiyor; "iddetli bir sertlik ve sahne elemanlarının a"ırı derecede yo!unla"ması. 

Sistemli bir biçimde de!ilse de gerekti!inde kanlı olabilen bu vah"et, 
ya"ama ödenmesi gereken bedeli ödemekten korkmayan kuru bir ahlaki safiyet 
kavramı ile karı"ıyor.”52 

 

                                                        
50 Innes, Avant-Garde Tiyatro, s. 87. 
51 A.e., s. 30. 
52 Antonin Artaud, “Vah"et Tiyatrosu”, Çev. Emrah Kolukısa, Mimesis Tiyatro Çeviri-Ara#tırma 
Dergisi, No:1, Bo!aziçi Üniversitesi Oyuncuları, 1989, s. 12. 
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Artaud, “Vah"et Tiyatrosu”nun öz açısından ele alıp i"leyece!i temaların, ça!ın 

ba"lıca huzursuzluk ve endi"elerini dile getiren konular arasından seçilece!ini, bunların 

“kozmik, evrensel, en eski metinlerden ve eski Meksika, Hint, Yahudi, #ran vs… 

kozmogonilerinden alınarak”53 yorumlanaca!ını ifade eder. Biçim açısından ise, “halkın 

en içine kapanık ve dalgın kesimleri için ebediyen tutkulu ve duyarlı olan bir "iirin 

kaynaklarına yeniden dalması gereklili!i eski ilkel mitlere dönü" yoluyla 

gerçekle"ti!inden, biz, metinden de!il de   m i s e  e n  s c e n e’den   bu eski çatı"maları 

gerçekle"tirme ve daha çok da güncelle"tirme çabasını isteyece!iz; yani bu temalar 

do!rudan do!ruya sahneye ta"ınacak ve kelimeler içinde bo!ulmaksızın hareket, yüz 

ifadesi ve jest olarak gerçekle"ecekler”54 diyor. Artaud’nun “Vah"et Tiyatrosu” 

öncelikle gösteri üzerine temellendirilmi"tir. Yükseklik, derinlik, perspektif açılarından, 

sahne ve salon ayrımını ortadan kaldırarak (ambarlar, fabrikalar ve uçak hangarlarını 

tiyatroya dönü"türme dü"üncesiyle), yeni bir uzam ve zaman anlayı"ını beraberinde 

getirmi"tir. 

 

“Belli bir süre içinde olabilecek en çok sayıda hareketle, olabildi!ince çok 
fiziksel imgeyi ve bu hareketlere ba!lı anlamları birle"tirece!iz. 

#mgeler ve hareketler yalnızca göz ve kula!ın açık seçik zevklerine de!il, 
ruhun daha gizli ve daha yararlı zevklerine de hitap edecekler. 

Böylelikle teatral uzam yalnızca boyutları ve hacmi içinde de!il, e!er 
denebilirse, iç çama"ırları içinde de kullanılacak. 

#mgelerle hareketlerin örtü"mesinin sonuç olarak varaca!ı nokta, 
nesnelerin, sessizliklerin, haykırı"ların ve ritimlerin gizli anla"ması yoluyla, 
temelinde sözcüklerin de!il imlerin bulundu!u gerçek bir fiziksel dilin yaratılması 
olacaktır. 

Çünkü "u bilinmelidir ki; belli bir zamanda yapılmı" bu hareket ve imge 
niceli!ine, sessizlik ve ritim kadar belli bir titre"im ve gerçekten yapılmı" 
jestlerden, gerçekten kullanılmı" nesnelerden olu"mu" belli bir maddi kı"kırtmayı 

                                                        
53 A.e. 
54 A.e., s. 13. 
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da kataca!ız. Ve denebilir ki en eski hiyerogliflerin ruhu bu saf teatral dilin 
yaratılmasına yön verecektir.”55 

 

Artaud, tiyatrosunda sözcüklere ussal anlatımlarının ötesine geçip dü"sel bir 

anlatım de!eri yükleyerek "öyle der: “(…) mantıki yönün yanı sıra sözcükler bir çe"it 

büyü tekerlemesi gibi, yani gerçekten sihirli yönleriyle de kullanılacak – yalnızca 

anlamları de!il biçimleri ve yaydıkları ses dalgaları açısından –  .”56 

Artaud, “Sahneye Koyma ve Metafizik” adlı yazısında, yozla"mı" Batı 

tiyatrosunun, tiyatroyu sözlü tiyatrodan farklı bir biçimde görememesini ele"tirir ve 

kendi tiyatrosunda dilin kullanımı üzerine "unları söyler: 

 

“Konu"ma dilinin soyutlamasını yapmak, sözcüklerin ola!an olarak ifade 
edece!i anlamı de!il de ikincil olarak ta"ıyabilece!i anlamı kullanmaktır. Dilin bu 
"ekilde kullanımı, ondan yeni kıvrak ve alı"ılmadık bir biçimde yararlanmaktır. 
Ona fiziksel çökü" imkânlarını hazırlamaktır. Onu bölmek ve uzamda eylemli 
olarak parçalamaktır. Tonlamaları kesin bir somutlukla ele almak ve bir "eyleri 
yırtıp, gerçekten ortaya çıkarma gücünü geri vermektir. Dilin ve adice yararcı 
kaynaklarının aleyhine dönmektir. Son olarak, dili bir büyü gibi kullanmaktır.”57 

 

Psikolojik e!ilimli Batı tiyatrosunun gerçekle"tiremedi!ini metafizik e!ilimli 

Do!u tiyatrosu gerçekle"tirir. Yo!un jest, i"aret ve davranı" yı!ınıyla bezeli bu tiyatro, 

“Vah"et Tiyatrosu”nun temelini olu"turur. Artaud’nun tiyatrosundaki “vah"et” yalnızca 

tepki sa!lamak için kullandı!ı bir araçtır. Buradaki temel amaç "iddet de!ildir; seyirciyi 

sarsarak gösterinin içine çekmektir. Artaud’nun savundu!u “vah"et”, her "eyden önce 

fiziksel anlamda de!il, ahlâksal ve ruhsal anlamda bir "iddeti içeriyordu.  

                                                        
55 A.e., s. 13, 14. 
56 A.e. 
57 Antonin Artaud, “Sahneye Koyma ve Metafizik”, Çev. Saadet Saral, Mimesis Tiyatro Çeviri-
Ara#tırma Dergisi, No:2, Bo!aziçi Üniversitesi Oyuncuları, 1989, s. 16. 
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“Vah"et Tiyatrosu” acının kayna!ı olarak gördü!ü bilinçaltına yönelir. #nsanın 

bastırılmı" isteklerinin, heyecanlarının acıyla su yüzüne çıkartılıp iyile"tirilmesini 

amaçlar. Artaud, “Vah"et Tiyatrosu”nun yaptı!ını veba hastalı!ının yaptı!ına benzetir. 

Veba nasıl acıyla insanın tüm sıvılarını bo"altıp, onu öldürüyor; ama öldükten sonra 

hiçbir iz bırakmıyorsa, tiyatro da oyuncu ve seyirci üzerinde hiçbir iz bırakmadan bu 

kanlı i"lemi gerçekle"tirecektir.58 

Sonuç olarak, Christopher Innes’in dedi!i gibi; “Artaud’nun adı bir formülü öne 

çıkarır: !lkelcilik – Ritüel – Vah#et – Gösteri.”59 

Artaud, ortaya koydu!u dü"üncelerle, özellikle, 20. yüzyılın ikinci yarısında, 

modern sonrası tiyatro anlayı"ını etkilemi"; Jerzy Grotowski, Peter Brook, Charles 

Marowitz gibi yönetmenlere esin kayna!ı olmu"tur. 

Avant-garde akımların tiyatro sanatına katkısını özetleyecek olursak; temelde, 

realist-natüralist tiyatro anlayı"ına kar"ı çıkan bir yakla"ımın ürünleri oldu!unu görürüz. 

20. yüzyılın bu öncü akımları, insanın bilinçaltına yönelerek, bastırılmı" isteklerin, 

heyecanların ve tutkuların özgürce ortaya çıkmasını amaçlarlar. I. Dünya Sava"ı 

sonrasında, insani de!erlerin sorgulanmasına ve kapitalist-endüstri ekonomisinin insanı 

robotla"tırma tehlikesine ko"ut olarak, sahneye yeni bir estetik anlayı" ve yeni bir 

dinamizm getirirler. Artık, güzelin yerini çirkin, uyumun yerini parçalanma almı"tır. 

Geleneksel sahne-seyirci ili"kisini alt-üst eden ve seyirciyi "oke edecek bir yakla"ım 

benimsenmi", böylelikle seyircinin oyunla dolaysız bir ili"kiye girmesi sa!lanmı"tır. 

Tiyatronun yeni anlatım olanakları kazanmasıyla, psikolojik-yanılsamacı oyunların 

yerini, geni" halk kitlelerine ula"abilen, burjuva de!erlerini tersyüz eden, yepyeni bir 

tiyatro anlayı"ı almı"tır. Son olarak "unu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 20. yüzyılın avant-

garde akımları, sanatsal bir haz vermenin ötesine geçerek, insanı yeniden yaratma 

görevini üstlenmi"ler; insanın özündeki iyili!i temel alan yeni bir dünya düzenine 

yönelmi"lerdir. 

                                                        
58 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 246. 
59 Innes, Avant-Garde Tiyatro, s. 89. 
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B. Politik Tiyatro 
 

I. Dünya Sava"ı, batı dünyası için ola!anüstü önemde bir dönüm noktasıdır. 

Sava" insanların dü"üncelerinde köklü de!i"imlerin gerçekle"mesine neden oldu. Dört 

yıl boyunca süren insan kıyımı, 18. yüzyıl ürünü olan ilerlemeye ve akla olan inancı 

sarstı. Sava"a katılan hükümetler, çaresizce, insanları toplumsal ve ekonomik alanlarda 

harekete geçirecek yeni yöntemler üretmeye çalı"tılar. Sınıflar ve bölgeler arasındaki 

sınırlar, sava"ın etkisiyle ortadan kalkmaya ba"ladı. 1917 Ekim Devrimi, sadece 

Rusya’da de!il, Batı dünyasında da yeni bir toplum düzeninin kurulması yönünde 

dü"üncelerin belirginle"mesini sa!ladı. 

20. yüzyılın ba"larında gücünü kanıtlamı" kapitalist “Batı Dünyası”nın yanına, 

Ekim Devrimi’nin yarattı!ı “Sosyalist Dünya” eklenir. 1789 Fransız Devrimi, “Batı 

Dünyası” için ne anlam ifade ediyorsa, 1917 Ekim Devrimi de “Sosyalist Dünya” için 

onu ifade ediyordu. Kapitalist-endüstri toplumunun yarattı!ı burjuvazinin ve toprak 

sahiplerinin iktidarı, Rusya’da Ekim Devrimi’yle birlikte Bol"evikler tarafından 

yıkılarak, yerine proletarya egemenli!ine dayalı yeni bir iktidar kurulmu"tur. 

Server Tanilli “Uygarlık Tarihi” adlı kitabında Ekim Devrimi’nin insanlık 

tarihindeki anlamını "u sözlerle ifade ediyor: 

 

“Klasik tipteki devrimler, yalnız “siyasal de!i"ikliklerle” yetinirler; yani 
yalnızca iktidardaki ki"ileri de!i"tirirler. 1917 Ekim Devrimi bu tip bir devrim 
de!ildir. O, daha “köklü” bir dönü"ümü hedef almı"tı. Yalnız iktidardaki ki"ileri 
de!i"tirmekle yetinmemi", Rusya’da iktisadi ve sosyal temelleri de de!i"tirmi"tir. 
Bu niteli!iyle, yeni bir uygarlık yaratmak istiyordu; yaratmı"tır da. 

Böylesine bir de!i"iklik, her "eyden önce, “burjuva devleti”nin bütün 
dayanaklarının ortadan kaldırılmasıyla olasıydı. (…) 

1917’de o yapılır.”60 

                                                        
60 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, 22. bs., #stanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s. 207. 
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Almanya da, I. Dünya Sava"ı’ndan yenilgiyle çıkan ülkeler arasındaydı. I. Dünya 

Sava"ı’nın son yılında, Almanya’da ordu yenilginin yakın oldu!unu fark edince 

yönetimi ve yenilginin bütün sorumlulu!unu politikacılara yükledi. Böylelikle, Alman 

milliyetçili!inin simgesi, soylu Prusya Ordusu’nun "erefi kurtarılmı" oldu. Bu arada, 

Rusya’da gerçekle"tirilen 1917 Ekim Devrimi’nin etkileri Almanya’da da güçlü bir 

biçimde duyulmaya ba"lanmı"tı. Barı"a do!ru adım adım ilerlenirken Deniz 

Kuvvetleri’nin tekrar saldırı emri vermesiyle bir grup denizci ile onlara katılan di!er 

askerler ve i"çiler ayaklandılar. Bu, örgütlü bir eylemden çok, sava"ın zorlu ko"ullarının 

neden oldu!u demokrat, cumhuriyetçi duyguların ani bir patlamasıydı. II. Wilhelm’in 

Hollanda’ya kaçmasıyla birlikte, #mparatorluk çökü"e geçmi"ti. Ancak, Sol’un da eline 

geçirdi!i gücü denetleyebilme ve proleter bir devrime dönü"türebilme örgütlülü!ü 

yoktu. Kuruldu!u ilk günden beri egemen güçlerin talepleri do!rultusunda i"çi 

hareketini yönlendirmeye çalı"an Sosyal Demokrat Parti Friedrich Ebert’in liderli!inde 

yönetime geldi. Ebert, devrimci solu zincirleyecek; buna kar"ın komutanlar da Sosyal 

Demokrat Parti’yi destekleyeceklerdi. Halkın ço!unlu!u, Kasım Devrimi’yle monar"iyi 

devirip, askeri rejimi kararlı bir biçimde reddetmi"ken, Ebert komutanlarla gizli bir 

i"birli!ine girerek, Ba$ımsız Sosyalist Parti’den ayrılıp Alman Komünist Partisi’ni 

kuran Karl Liebknecht ile Rosa Luxemburg önderli!indeki Spartakistler’in Berlin’de 

ba"lattıkları Marksist ayaklanmayı kanlı bir "ekilde bastırdı. Liebknecht ve Luxemburg 

öldürüldü. Bunu Versay Antla"ması’nın imzalanmasıyla anayasanın ilanı izledi. 

Böylece, 1933’de Hitler’in Nasyonal Sosyalist Parti’si iktidarı ele geçirinceye kadar 

sürecek olan Weimar Cumhuriyeti dönemi ba"lamı" oldu.61 

“Almanya’nın 1918’de yenilmesi ve Sosyal Demokrat Parti eliyle Weimar 

Cumhuriyeti’nin kurulması, bu arada, birçok aydının Sovyet tipi bir komünizmi tercih 

ederek Spartakist eyleme katılmaları, 1918 – 1930 dönemi Alman tiyatro ve sinemasına, 

“sola dönük” bir ço!ulcu yön kazandırır.”62 

                                                        
61 Mustafa Ünlü, “Sunu"”, Politik Tiyatro, #stanbul, Metis Yayınları, 1985, s. 13, 14. 
62 Devrimler ve Kültür Tarihi Ansiklopedisi, Devrimler ve Sahne Sanatları, Ed. Hilmi Yavuz, #stanbul, 
Geli"im Yayınları, 1975, s. 165. 
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20. yüzyıl politik tiyatrosunun ba"langıcında, Rusya’da gerçekle"en 1917 Ekim 

Devrimi ve Almanya’da gerçekle"en 1918 Kasım Devrimi’nin önemli bir etkisi vardır. 

Sava" sonrası Almanya’sında i"çiler, nerdeyse on dört saati bulan a!ır ko"ullar 

altında çalı"maya zorlanıyorlardı. Önemli bir oy potansiyeline sahip bu kitle, 1918-1933 

yılları arasında, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti ile Alman Komünist Partisi ve 

Nasyonal Sosyalist Parti arasında kıyasıya bir rekabete neden oldu. Böylesi bir ortamda, 

özellikle, Alman Komünist Partisi ve Sosyal Demokrat Parti’nin, i"çileri kendi yanlarına 

çekmek için tiyatro sanatından önemli ölçüde yararlandıkları görülür. Fakat garip olan 

her iki kesimin de e!lendirici, içerikten yoksun, "atafatlı gösterilerden olu"an,  tümüyle 

burjuva ideolojisiyle örtü"en bir tiyatro anlayı"ıyla hareket etmeleriydi. Oysa siyasal 

çalkantıların ya"andı!ı böyle bir dönemde tiyatronun daha ciddi sorunlara e!ilmesi 

gerekiyordu. Tiyatrodan günün ko"ullarına uygun, halkın sorunlarını dile getiren, sosyo-

politik ve ekonomik sorunları yansıtan oyunları sahneye ta"ıması bekleniyordu. 

 

“Tiyatro sanatçıları artık efendilerini e!lendirmek için tutulmu" 
e!lendiriciler gibi davranamazdı, seyircileriyle yolda" olan i"çiler gibi ele 
alınmalıydılar. Geleneksel yaratıcı-seyirci ili"kisi silinmeli, seyirci yalnızca 
gösteride de!il provalarda ve bütün tiyatro eserinde etkin bir rol oynamalıydı.”63 

 

Böylelikle politik tiyatronun dört temel biçimi ortaya çıktı: 

1. Siyasal Revü: Seyirci üzerinde yo!un uyarıcı özelli!iyle bu tiyatro türü, 

“agit-prop tiyatro” ve “sokak tiyatrosu” ba"ta olmak üzere pek çok biçimi 

olan kitle gösterilerini içerir. 1920’li yıllarda Almanya’da Erwin 

Piscator’un “politik revü”leri bu türün örneklerindendir. 

2. Epik Tiyatro: Bertolt Brecht’in geli"tirdi!i bu tiyatro türü, politik 

tiyatronun en güçlü örne!idir. Etkileme amacına yönelik olarak, 

                                                        
63 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 369.  
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uyarıcılık özelli!inden çok, belgesel ve aydınlatıcı yanı a!ır basan bu 

tiyatro, aynı zamanda geleneksel tiyatronun üretim ko"ulları ve 

olanaklarıyla en yakın ba!ları olan biçimdir. 

3. Belgesel Tiyatro: Tiyatroda gerçek ya"amdan alınan ve kanıt olarak 

sergilenen belgelerin kullanımına dayalı, Piscator’un “politik revü”leriyle 

de benzerlik gösteren bir biçimdir.  

4. Toplumcu Gerçekçi Tiyatro: Siyasal içerikli geleneksel tiyatro biçimi 

olarak özetlenebilecek, “ele"tirel gerçekçilik” adıyla da anılan bu tür, 

1930’lu yılların ortalarından ba"layarak, toplumculu!un önem kazandı!ı 

sosyalist ülkelerde önemli bir geli"im sa!lamı" tiyatro biçimidir. 

Stanislavski’nin gerçekçi sahneleme yöntemi, bu türün en iyi 

örneklerindendir.64 

Tiyatronun siyasal içerik kazanmasıyla birlikte, geleneksel ileti"im yöntemini 

a"abilecek, biçimde ve anlatım yöntemlerinde yeni kaynaklar arandı. “Uzak Do!u 

tiyatrosunun göstermeci biçiminden, Ortaça! Misterlerinin e"görünümlü (simultan) 

sahne düzenlemesinden, Elizabeth Dönemi tiyatrosunun yöntemlerinden, Avusturya, 

Bavyera halk oyunlarından, olay akı"ını hızlandıran; zaman ve mekân sınırlarını kaldıran 

sinema tekni!inden, ça!da" ya"amın makinele"mi" insanını simgeleyen Charlie Chaplin 

filmlerinden, sirk soytarılarının tekniklerinden, on dokuzuncu yüzyıl müzikholünün 

e!lendirme yöntemlerinden yaralanıldı.”65  

I. Dünya Sava"ı sonrası “politik tiyatro”nun geli"imiyle birlikte, tiyatroda 

yönetmenin önemi giderek arttı. Oyunlarda konu"manın yerini hareket almaya ba"ladı. 

Sahnenin teknik donanımı geli"tirildi. Sahne-seyirci ili"kisini güçlendirecek tiyatro 

binaları tasarlanmaya ba"landı. Tüm bu yenilikler, etkisini bugün de sürdüren, modern 

tiyatro anlayı"ının geli"imini sa!ladı. 

                                                        
64 M. Brauneck, “Siyasal Tiyatro, Epik Tiyatro, Belgesel Tiyatro”, 20. Yüzyılda Tiyatro, Haz. Aziz 
Çalı"lar, Çev. Yalçın Baykul, #stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1993, s. 154, 155. 
65 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 258.  
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1. Erwin Piscator ve “Politik Tiyatro” 
 

Politik tiyatronun ilk kuramcısı ve uygulayıcısı Alman tiyatro adamı Erwin 

Piscator’dur (1893-1966). Marksçı dü"ünceyi benimseyerek geli"tirdi!i tiyatro anlayı"ını 

“agit-prop tiyatro”, “siyasal revü”, “belgesel tiyatro” ve “politik tiyatro” biçimleri 

üzerine temellendirmi"tir. Sahne-seyirci ili"kisini iç içe ve bütünlüklü bir yapıda 

de!erlendirerek “bütünsel tiyatro” anlayı"ının yaratıcısı olmu"tur. Film, projeksiyon vb. 

teknik araçlar kullanarak dramatik kurgu ile tarihsel ve toplumsal olaylar arasında ili"ki 

kurmu"; özellikle ezilen sınıfın sorunlarını çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermi"tir. 

Tiyatronun anlatım biçiminin “dramatik” yerine “epik” olması gerekti!ini savunarak 

Bertolt Brecht’in “epik tiyatro”suna giden yolu açmı"tır. 

Politik tiyatro, Marksist felsefenin tarihsel maddecilik ilkesi do!rultusunda, 

seyircinin içinde ya"adı!ı dünyayı farklı bir gözle görüp-de!erlendirmesini amaç 

edinmi"tir. Bu nedenle “politik tiyatro”, burjuva sanat anlayı"ına ve tüm kalıpla"mı" 

de!er yargılarına kar"ı sınıf sava"ımında bir araç olarak kullanılmalıdır. 

 

“Tarihsel maddeci anlayı"ın ı"ı!ında daha iyi bir gelece!in öncüsü olarak 
zorlu bir sınavı ba"armaya her an hazır olmak. Tiyatronun zamana kar"ı 
durabilmesi, ona zincirlerle ba!lı olu"unun en iyi kanıtıdır. 

(…) 

Tümüyle bilinçli olarak zamanın ve onu biçimlendiren güçlerin aynası 
olmak – siyasal tiyatronun e!ilimi budur. Toplumsal çarpı"maların, Rus 
Devrimi’nin, Avrupalı, Asyalı, Afrikalı i"çilerin, köylülerin ve ezilenlerin özgürlük 
sava"larının sürdü!ü 20. yüzyıl ça!ında, siyasal tiyatro ancak proleter olabilir.”66 

 

Politik tiyatro, gerçe!e ba!lı kalarak seyirciyi güncel sorunlarla kar"ı kar"ıya 

getirir; ça!da" ya"amın gerçeklerini sınıfsal çatı"malar açısından göstermeyi amaçlar. 
                                                        
66 Erwin Piscator, “Die Rote Fahne”, 20. Yüzyılda Tiyatro, Haz. Aziz Çalı"lar, Çev. Yalçın Baykul, 
#stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1993, s. 186, 187. 
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“Bizler zamanımızın sorunlarının ve dertlerinin sözcüsü ve tartı"ma yeri oldu!umuzda, 

toplumsal organizmaya yeni ya"amsal özler ta"ıyan rüzgârlar ta"ıyaca!ız; böylelikle, 

yeni yazın için en iyi ön çalı"mayı yaparak, toplumsal organizmayı yeni içerikle 

canlandırmı" olaca!ız.”67 

Piscator, bu ba!lamda, özellikle ilk ba"lardaki “agit-prop” oyunlarında seyirci 

üzerinde uyarıcı bir etki yaratarak, onu harekete geçirmeye özen göstermi"tir. 

 

“Siyasal proletarya tiyatrosu yalnızca ilkel içgüdü ve duygulara seslenmek 
isteseydi, kendili!inden bu i"ten el etek çekerdi. Tiyatro, inandırıcı oldu!unda, 
kitlelerin ruhsal, enerjilerini açı!a çıkardı!ında ve onları dönü"türdü!ünde, i"te 
ancak o zaman etkili olur. Tiyatro bu amaca Freud ya da Pavlov’un ruhbilimiyle 
(…) de!il, Marksçı felsefenin kullanılmasıyla ula"acaktır. Biz yalnızca co"turmak 
istemiyoruz, açıklık ve bilgi aktarmak istiyoruz; bu yüzden her defasında tarihsel 
gerçekli!i açımlayarak, bütün sorunları içinde bulundukları geni" ba!lamlarıyla 
sergileyerek ve konuyla ilgili her "eyi göz önünde tutarak, kitlelere tarafımızca 
resmedilen yazgının çıkmazlarını ve onu a"manın biricik yolunu göstermek için hep 
yeni ba"tan ba"lıyoruz.”68 

 

Piscator’un “politik tiyatro”sunda inandırıcılık sahne üzerinde sunulan belgelerle 

sa!lanıyordu. Tiyatro sahnesinden yansıtılan olaylar, aralara serpi"tirilmi" belgelerle 

destekleniyor; böylelikle seyircinin gerçekleri daha net kavraması sa!lanıyordu. 

Belgelerin sahneden aktarılı"ında filmlerden, foto!raflardan, ses kayıtlarından 

vb. teknik araçlardan yararlanılıyordu. Piscator, bu araçların kullanımıyla ilgili olarak, 

“sahnede i" ya da ilginçlik olsun diye de!il, bireylerin tek tek yazgılarını derinli!ine ve 

kapsamlı ele alarak, komünist bir anlayı"a yöneltmeyi ilke edinmi", bütün bir çevreyi 

olaya katarak çerçeve sahneyi parçalamaya zorlayan belli bir dünya görü"ünden yola 

                                                        
67 A.e., s. 188. 
68 A.e., s. 189, 190. 
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çıkarak kullanıldıklarında, sahneleme amaçlarına uygun dü"ebilirler”69 diyor. Aksine bir 

kullanımın yalnızca artistik bir numaradan öteye gidemeyece!ini belirtiyor. 

Politik tiyatroda, olay akı"ının belgelerin sunumu için sık sık kesilmesi 

tiyatronun canlandırıcılık özeli!inden çok aktarıcılık özelli!inin öne çıkmasına neden 

oluyordu. Anlatımın ve görüntünün a!ırlık kazandı!ı bu tiyatro biçimi “epik tiyatro” 

türünün olu"masını sa!ladı. 

Politik tiyatronun bir önemli özelli!i de oyunun açık-seçik ve net anla"ılır 

olmasıydı. Sanatla çok içli dı"lı olmayan proletaryaya sunulacak bu oyunların do!ru 

anla"ılabilmesi için konuları yalındır; oyun ki"ileri ise kalın hatlarla çizilmi" tiplerdir. 

Bu oyunlarda konu"madan çok görüntüsel anlatıma önem verilir. Seyircinin ilgisini 

ayakta tutmak için güldürü ö!elerinden, akrobatik numaralardan ve sahnenin mekanik 

donanımından yararlanılır. 

Teknik yenilikler, Piscator tiyatrosunun ayırıcı özelli!ini olu"turur. Politik 

tiyatroda sahne mekanizmasının ve teknik yeniliklerin bu kadar önem kazanmasının 

nedenleriyse "öyle sıralanabilir: 

a) Dram ile gazete dünyasının gerçek olayları arasında ba!lantı kurarak, 

soka!ı tiyatroya getirip sahnenin sınırlarını geni"letmek, 

b) Tiyatrosal uzamı sonuna kadar kullanabilmek, 

c) Tiyatro sahnesini yüzyılın teknik yenilikleriyle bulu"turarak ça!da" 

toplumun teknolojik niteli!ini yansıtabilmek.70 

Politik tiyatro, tüm bu teknik olanakları kullanarak seyirciyi etkilemeyi ve onun 

sahne ile bütünle"ip aktarılan politik görü"e katılmasını sa!lamayı amaçlar. Sahne ile 

seyirci arasındaki bu ili"ki Bütüncül Tiyatro kavramının olu"masını sa!lamı"tır. 

Tiyatronun ı"ık, müzik, görüntü vb. anlatım araçları, sahne ile seyirci arasındaki bu 

                                                        
69 A.e., s. 189. 
70 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 263.  
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bütünle"meyi sa!lamak için kullanılır. Fakat Piscator’un “Bütüncül Tiyatro”su bu 

anlatım araçlarını Wagner’in “Birle"ik Sanat Yapıtı”nda oldu!u gibi sanatsal bir uyum 

içinde kullanmayı amaçlamaz. 

 

“Sanat sözcü!ünü kesinlikle programımızdan çıkardık. (…) Oyunlarımız 
izleyiciyi güncel ya"amı yönlendirmeye, politik etkinli!e ça!ırıyor.”71 

 

“Bütüncül Tiyatro”daki amaç ya"amsal gerçeklerle oyun arasındaki ayrımı 

ortadan kaldırıp seyircinin oyunla bütünle"mesini sa!lamaktır. Sahnede sunulan 

belgelerle bu bir ölçüde gerçekle"mektedir; ama asıl bütünle"me sahne ile seyir yeri 

arasındaki ayrım ortadan kaldırıldı!ında gerçekle"mi" olacaktır. 

 

“#zleyici her zaman kolektiftir. Bir tiyatroyu dolduran bir insan, bireylerin 
olu"turdu!u bir toplam de!il, özgül duygular, içtepiler ve sinir sistemiyle donanmı" 
yeni bir varlıktır. (…) Küçük burjuvazinin, proleterle"mi" orta sınıfın geni" 
kitlelerini devrimci i"çilerle birlikte bir ya"antı yo!unlu!una sokmak için onları 
sahneden gelen enerjiyi “alımlayabilir” kılmak zorunludur. 

Sahne ve salon arasındaki sınırların ortadan kaldırılması, izleyicilerin tek 
tek olayın içine çekilmesi, onları kitleyle kayna"tırır; bu kitlenin, e!er dertlerine, 
tutkularına, umutlarına, acı ve sevinçlerine siyasal tiyatronun sahnesi sözcülük 
eder, biçim verirse, bundan böyle kolektivizm ö!renilen bir kavram olmaktan çıkar, 
ya"anılan gerçekli!e dönü"ür.”72 

 

1920’lerde Weimar’da, 20. yüzyılın avant-garde sanat okulu Bauhaus’u kuran 

Walter Gropius, Piscator için sahnenin, oyunun gereksinimleri do!rultusunda 

de!i"tirilmesini sa!layan hareketli bir mekanizmayla donatıldı!ı ve adını “total tiyatro” 

koydu!u bir mimari yapı tasarlamı"tı. Gropius, yönetmenin iste!ine göre de!i"tirerek 

                                                        
71 Zehra #p"iro!lu Tiyatroda Devrim, #stanbul, Ça!da" Yayınları, 1988, s. 39. 
72 Piscator, “Die Rote Fahne”, 20. Yüzyılda Tiyatro, s. 190. 
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kullanabilece!i üç klasik sahne biçimini (çerçeve sahne, ön sahneli sahne ve yuvarlak 

sahne) içeren bu tiyatro yapısını "u sözlerle anlatıyor: 

 

“Tiyatronun planı bir elips biçimindedir, kesiti ise iyi bir akustik sa!lamak 
üzere parabolik bir e!ri çizmektedir. Yani yapı, ortasından uzunlamasına ikiye 
bölünmü" bir yumurtaya benzemekte, bunun basık ucunda da üç bölümlü bir 
çerçeve sahne yer almaktadır. #ki sıra halinde arka arkaya sıralanmı", yanlara da 
sürülebilen ve çerçeve sahnenin ortadaki parçası büyüklü!ündeki dekor arabaları ile 
döner sahne birlikte çalı"tırılarak çok sayıda düzenleme yapılabilmektedir Dekor 
arabaları, gerekirse üzerlerinde koroyu da ta"ıyarak, izleyici yerinin çevresindeki 
koridorda hareket edebilmektedir. #zleyici yeri locasız bir amfi biçiminde 
yükselmekte, çerçeve sahnenin önünde bulunan yuvarlak ön sahneyi yanlardan bir 
kıskaç gibi sarmaktadır. Yukarı a"a!ı kalkıp inebilen bu ön sahne de, yine çember 
biçimli ve ekseni çevresinde dönebilen daha büyük bir düzlemin üstünde, ona içten 
te!et olarak yer almaktadır. Bu düzlemin, ön sahneden bo" kalan yerlerinde izleyici 
sıraları bulunmaktadır. Ön sahnedeki bir oyuncu a"a!ı inerek, çe"itli geçitlerden 
izleyicilerin arasına girebilmekte, ya da o yollardan gelerek ön sahnenin üstüne 
çıkabilmektedir. Oyunlarda kullanılabilecek üç tane de çember koridor vardır; 
bunlardan biri yuvarlak ön sahneyi, ikincisi üzerinde ön sahnenin ve bir bölüm 
izleyici sıralarının bulundu!u yuvarlak düzlemin çevresini sarmakta, üçüncüsü de 
tüm izleme yerini (çatıyı ta"ıyan sütunların dı"ından olmak üzere) çepeçevre 
dolanmaktadır. Büyük yuvarlak düzlemin 180° döndürülmesiyle tiyatronun düzeni 
tümden de!i"mektedir. Bu durumda, yuvarlak düzleme içten te!et olan ön sahne, 
tam ortaya gelerek, her yanından amfi biçimindeki izleyici sıralarıyla çevrili bir 
arena sahnesi haline dönü"mektedir. Döndürme i"lemi, oyun oynandı!ı sırada da 
yapılabilmektedir. Oyuncular, ortadaki bu sahneye ya alttaki merdivenlerden, ya 
("imdi geride kalmı" olan) çerçeve sahneye do!ru uzanan iki koridordan geçerek, 
ya da tavandan a"a!ı sarkıtılan merdiven ve ba"ka düzeneklerden inerek 
ula"abilmektedir. Tepeden sarkıtılan merdivenler oyunun sahne düzleminden 
dü"eye (yani üçüncü boyuta) yayılmasına da olanak sa!lamaktadır. 

#zleyiciyi göz önünde tutan bu davranı", yani onu oyun sırasında yerinden 
oynatarak, beklemedi!i bir biçimde oyunun merkezini de!i"tirmek, alı"ılmı" bazı 
kavramaları ortadan kaldırmakta; izleyicide psikolojik olarak yeni bir mekân 
bilincinin olu"masını ve onun da olayın bir parçası haline gelmesini sa!lamaktadır. 
#ç mekân karartılarak sinemanın olanaklarından da yaralanılmakta, kubbe 
biçimindeki tavanla izleyici sıralarını saran duvarlar dev bir sinema perdesi gibi 
kullanılarak bunların üstüne merkezdeki ve çevredeki projeksiyon makineleri 
yardımıyla görüntü yansıtılabilmektedir. #zleyici bir anda kendini bulutlar ve 
yıldızlarla kaplı bir gökyüzünün altında, dalgaların ortasında, ya da dört bir yönden 
üzerine do!ru ko"an insan kitlelerinin arasında bulabilir; bir yandan da ortadaki 
yuvarlak sahnede geçen olayların etkisi altındadır. Oyun ile izleyici arasındaki 
ayrım ortadan kalkmı"tır. Sözlerin, ı"ı!ın ve müzi!in artık sabit yerleri yoktur. 
Yönetmen gerçekten yönetici olmu"tur artık, oyunun de!i"imlerine göre ilginin 
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akı"ını istedi!i gibi yönlendirebilir. Oyunun yerini, mekânın biçimini istedi!i gibi 
de!i"tirebilir; izleyiciyi istedi!i gibi, kendi dü"gücünün egemenli!i altına 
alabilir.”73 

 

Seyirciyi etki altına almak üzere tasarlanan Gropius’un bu “total tiyatro”su ne 

yazık ki, Nazi yönetimince yasaklandı!ından hayata geçirilemeden kalmı"tır. Gropius, 

ça!da" bir tiyatro mimarisinin nasıl olması gerekti!i konusunda da "unları söylüyor: 

 

“Ça!ımızdaki yeni konstrüksiyon olanaklarının ve yapı malzemelerinin 
görkemli bir gösterisi olmalıdır bu; demir, cam, beton ve metalden, malzemenin 
bütün orantı, ritim, renk ve yapı yasaları göz önünde tutularak biçimlendirilmelidir. 
Süslü dı" cephelerden uzak, avizelerin, kadife perdelerin ve locaların yarattı!ı 
görkeme sı!ınmayan, soyut ile somut arasındaki ili"kinin kuruldu!u bir mekân 
olmalı, içinde oynanan dramanın güçleri için uygun bir kılıf olu"turulmalıdır. Bu 
yönden bakıldı!ında, tiyatroyu biçimlendiren her "eyden önce mimardır, oyunu da 
sahnenin biçimi yaratır. Çünkü, nasıl ruh vücudu olu"turursa, yapı da ruhu 
biçimlendirir, yazarın mekân konusundaki dü"gücüne zenginlik katar.”74 

 

Sonuç olarak; Erwin Piscator’un geli"tirdi!i “politik tiyatro”, 20. yüzyıl 

sahnesine damgasını vuran en önemli tiyatro türü olmu"tur. Piscator’un “politik 

tiyatro”sunda Marksist felsefenin tarihsel maddeci dünya görü"ü do!rultusunda tiyatro 

bir araç olarak kullanılır. Tiyatro sanatının tüm anlatım olanakları (ı"ık, ses, müzik, 

görüntü vb.) bu anlayı" çerçevesinde proleter bir seyirci kitlesini etkilemek için 

yapılandırılır. Tiyatronun bir propaganda aracına dönü"türüldü!ü bu tiyatro türünde 

yazarın ve buna ko"ut olarak yazılı metinin giderek önemini yitirdi!i, yönetmenin ve 

görüntülü anlatımın daha etkin faktörler haline geldi!i görülür. “Politik tiyatro”, oyun ve 

seyirci ili"kisine de yeni bir boyut kazandırarak, sahne ve seyir yerinin bütünle"ti!i bir 

mimari yapıyı hedefler. Böylelikle oyunla ya"amın iç içe geçece!i “Bütüncül Tiyatro”ya 

ula"ılmaya çalı"ılır. 
                                                        
73 Walter Gropius, “Apollo in der Demokratie”, 20. Yüzyılda Tiyatro, Haz. Aziz Çalı"lar, Çev. Hasan 
Kuruyazıcı, #stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1993, s. 148, 149. 
74 A.e., s. 147. 
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2. Bertolt Brecht ve “Epik Tiyatro” 
 

Geli"tirdi!i “Epik Tiyatro” kuramıyla 20. yüzyıl tiyatrosunda yazarlıktan 

yönetmenli!e, oyunculuktan dekor-kostüm tasarımına kadar en köklü dönü"üme neden 

olan tiyatro adamı hiç ku"kusuz Bertolt Brecht’tir. 

Marksist dünya görü"ü üzerine in"a etti!i “ele"tirel-toplumcu gerçekçi” dram 

kuramıyla modern tiyatroda devrim yapan Bertolt Brecht (1898-1956), bu görü"leriyle, 

adeta politik tiyatronun bir ikonu haline gelmi"tir. 

Brecht’in 1920’lere kadar sosyalist gazete Der augsburger Volkswille’ye 

yazdı!ı ele"tiriler oldukça konvansiyonel bir anlayı" sergilerken bu tarihten sonra yeni 

bir dram dü"üncesine do!ru yöneldi!i ve geleneksel tiyatroya kar"ı ele"tirel bir tavır 

benimsedi!i görülür. 

1926 yılında Marksist felsefeyle tanı"an Brecht, dram konusundaki dü"üncelerini 

sistemle"tirerek “epik tiyatro” olarak adlandırdı!ı bir kuram haline getirmeye 

ba"lamı"tır. Fakat, daha sonra “epik tiyatro” teriminin amaçladı!ı tiyatroyu tanımlamada 

yetersiz kaldı!ını dü"ünerek “diyalektik tiyatro” adını ye!lemi"se de “epik tiyatro” 

kullanımı baskın gelmi"tir. 

Brecht, çalı"malarına katıldı!ı Erwin Piscator’un “politik tiyatro”sundan çok 

etkilenmi"tir. Sosyalist devrimin dünya görü"ü, burjuva toplumundaki çeli"kileri açı!a 

çıkaracak yeni bir tiyatro anlayı"ı gerektiriyordu. Bu yeni tiyatro, dünyaya Aristotelesçi 

dramın gözlü!üyle bakamazdı. Piscator sahnesinde filizlenen, ama sanatsal ve kuramsal 

olgunlu!una Brecht sayesinde ula"an “epik tiyatro” dü"üncesinin temel olu"um 

nedenlerini Marianne Kesting Das Epische Theater zur struktur des Modernen 

Dramas (Tarihte ve Ça!ımızda Epik Tiyatro) adlı kitabında "öyle sıralıyor: 
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“#lk nedeni (…) : Her sahne, toplumsal ve siyasal ilintileriyle gösterilmeli 
ve Aristotelesçi dramdaki gibi kesilip ayrılmı" bir parça de!il, dünya tablosunun 
karma"ık bütünü verilmeliydi. #kinci olarak ise, yorum aracılı!ıyla ö!retiye götüren 
e!itici bir tiyatro gerekliydi. Bir üçüncü neden, bireysel üstü, bilimsel, nesnel bir 
tiyatroya gereksinim vardı ki, bu da en iyi epik dramaturjiyle gerçekle"ebilirdi.”75 

 

“Epik Tiyatro” kavramını Brecht’ten önce, ilk kez kullanan Erwin Piscator’du. 

Aristoteles, Poetika’da biçimsel açıdan bir eylem sanatı olan “tragedya” ile 

kar"ıla"tırdı!ı “epos”u bir anlatı sanatı olarak niteler. Tragedyada olaylar, güne"in 

do!u"u ve batı"ı arasında geçen zaman aralı!ında tamamlanmaya çalı"ılırken, epos’ta 

zaman yönünden bir sınırlama yoktur. Dolayısıyla, tragedyada kahramanın ba"ından 

geçen olaylar bugünle sınırlıyken, epos’ta kahramanın ba"ından geçen düne ve bugüne 

ait tüm olaylar öykülenir. Aristoteles’e göre, “Tragedya, [sanatın] ere!ine daha iyi 

ula"makla, epos’a kar"ı bir üstünlük sa!lar.”76 Ayrıca Aristoteles, epik "iirin sahip 

oldu!u her "eyin tragedyada oldu!unu, ama tragedyada bulunan her "eye epik "iirin 

sahip olmadı!ını söyler.77 

Piscator ise, “epik” sözcü!üne Aristoteles’ten tamamen farklı bir anlam 

yüklemi"ti. Bir oyunun metnindeki gerçekli!in ifade edilmesine yardımcı olabilecek ve 

o zamana kadar bir tiyatro oyununda hiç kullanılmamı" olan film, slayt, grafik vb. 

mekanizmaların kullanılmasıyla gerçekle"tirdi!i bu özgür biçimli tiyatrosuna “epik 

tiyatro” adını vermi"ti. Bu sınırsız biçimsel zenginlik, tiyatroda oyuncu ve seyirci 

arasındaki alı"ılagelmi" “empati”ye dayalı ba!ı kırdı. Brecht tarafından benimsenip daha 

da geli"tirilen “epik tiyatro” kavramı onun adıyla özde" bir hale geldi. “Brecht; kendi 

tiyatrosunun dramatik bir gerilim yaratacak biçimde kurgulanmadı!ını, olaylara uzak 

                                                        
75 Marianne Kesting, Tarihte ve Ça$ımızda Epik Tiyatro, Çev. Yılmaz Onay, #stanbul, Adam Yayınları, 
1985, s. 69. 
76 Aristoteles, Poetika, Çev. #smail Tunalı, #stanbul, Remzi Kitabevi, 1987, s. 86. 
77 A.e., s. 21. 
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açıdan ve ele"tirel bir bakı"la bakmayı sa!layacak biçimde ve sanki ikinci elden 

anlatılıyormu" gibi sunuldu!unu belirtmek için “epik” sözcü!ünü kullanmı"tır.”78 

“Brecht izleyicinin belli bir duruma özgü ö!eleri iyi de!erlendirmesini 

sa!layarak onun içinde ya"adı!ı toplumu daha do!ru kavramasına, böylece de o 

toplumun hangi yollarla ne ölçüde de!i"ebilece!ini ö!renmesine hizmet etti!ine 

inanıyordu tiyatronun.”79 Brecht’e göre, insanın özünü toplumsal ili"kiler çerçevesinde 

kavrayabilmemizi sa!layacak tek biçim “epik tiyatro”dur. 

Elizabeth Wright, “Postmodern Brecht” adlı kitabında Brecht’in “epik” 

sözcü!üyle biçemin geleneksel kavramını a"an bir tanım ortaya attı!ını belirtiyor: 

 

“Epik olan (das Epische) belli bir biçime ba!lı de!ildir; aksine anlatısal 
uzaklı!a dair bütün yan anlamlarıyla birlikte ba"ka biçemlerde görülebilir. 
Böylelikle dram, eski bir karakteristik nitelik olan heyecanı terk ederken, bunun 
beraberinde getirdi!i izleyiciyi saf öznel kimliklere çeken etkiyi ve son duygusal 
bo"almaları da bir kenara bırakır. Bunun yerine sahne sadece anlatmaya ba"lamaz, 
aynı zamanda do!rudan eyleme ba!lı olmayan bir bakı" açısından yorumlamaya ve 
ele"tirmeye ba"lar.”80 

 

Brecht, geleneksel yapısıyla ve ya"anan ça!ın sorunlarına uzak kalı"ıyla burjuva 

tiyatrosunun etkisini yitirdi!ini dü"ünmektedir. Brecht’in burjuva tiyatrosundan 

kastetti!i 1920’lerin “Alman ekspresyonist tiyatrosu” ve genel olarak “realist-natüralist 

tiyatro”dur. Yapay ve zorlama buldu!u bu tiyatronun duyular dünyasının dar sınırları 

içinde kaldı!ını, seyirciyi uyu"turmaktan öteye gidemedi!ini dü"ünür. “Kiliseye günah 

çıkartmaya ya da politik bir toplantıya gider gibi tiyatroya giden sava" sonrası izleyicisi 

yadırgatır onu.”81 

                                                        
78 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 266.  
79 Peter Brook, Bo# Alan, Çev. Ülker #nce, #stanbul, Afa Yayınları, 1990, s.92. 
80 Elizabeth Wright, Postmodern Brecht, Çev. Ay"egül Bahcıvan, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 
1998, s. 48. 
81 #p"iro!lu Tiyatroda Devrim, s. 39.  
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Brecht, 1939’daki bir yazısında Piscator’u da ele"tirir. “Politik tiyatro”nun da 

di!er avant-garde akımlarda oldu!u gibi sahnelemede teknik araç ve gereçlere a"ırı 

derecede a!ırlık vererek, dü"ünceden çok duyguyu ve heyecanı önemseyerek, bir tür 

yanılsamaya saplandı!ını ifade eder. “Gerçekten geleneksel tiyatronun izleyiciye 

tiyatroda oldu!unu unutturma, onda gerçekle yüz yüze geliyormu" etkisini uyandırma 

çabası, Dı"avurumcularda öznel, Piscator’da politik bir ba!lam içinde yineleniyordu.”82 

Piscator’un “politik tiyatro”su burjuva kitleler yerine proleter kitleleri 

geçirmenin ötesinde bir "ey yapmamı"tı. Sahne-seyirci; metin-gösteri; yönetmen-oyuncu 

arasındaki ili"kiler neredeyse hiç de!i"meden kalmı"tı. Oysa “epik tiyatro”nun çıkı" 

noktası bu ili"kileri temelden de!i"tirmekti. Walter Benjamin “epik tiyatro”nun bu 

ili"kiler düzlemini "öyle açıklıyor: 

 

“Bu tiyatronun izleyicisi için sahne “dünyayı simgeleyen dekorlar” (di!er 
bir deyi"le büyülü bir alan) de!il, kullanı"lı bir sergi alanı, sahnesi içinse izleyici 
hipnotize edilmi" denekler yı!ını de!il, talepleri kar"ılanması gereken ilgili ki"iler 
toplulu!udur "imdi. Metni için gösteri virtüözce bir yorum de!il, metnin sıkı bir 
denetimi, gösterisi için metin bir temel de!il, o gösterinin kazanımlarının yeni 
formülasyonlar olarak üzerine i"lendi!i bir enlem-boylam çizelgesidir. Oyuncusu 
için yönetmen artık yaratması gereken etkiye ili"kin komutlar de!il, kar"ısında tavır 
alaca!ı tezler getiren biri, yönetmeni için oyuncu rolle özde"le"mesi gereken bir 
taklitçi de!il, onun dökümünü yapmak zorunda olan bir görevlidir.”83 

 

Brecht, geleneksel tiyatronun idealist felsefeye epik tiyatronun ise materyalist 

felsefeye temellendirilmi" oldu!unu belirtir. Bu nedenle, geleneksel tiyatro do!ayı 

yazgının egemenli!inde de!i"mez bir yapı olarak ele alırken, epik tiyatro do!ayı 

ko"ullara göre de!i"irlik içinde gösterir. Ba"ka bir ifadeyle, epik tiyatro materyalist 

felsefe çerçevesinde insanın tarihsel süreçteki de!i"imi üzerine kuruludur. 

                                                        
82 A.e. 
83 Walter Benjamin,  Brecht’i Anlamak, Çev. Haluk Barı"can, Güven I"ısa!, 3. bs., #stanbul, Metis 
Yayınları, 2007, s. 16. 
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Geleneksel tiyatroda seyirciyi büyülemek üzerine kurgulanmı" yanılsamacı 

estetik yapının yerini, epik tiyatroda seyirciyi "a"ırtan ele"tirel bir bakı" açısı almı"tır. 

Walter Benjamin, epik tiyatronun seyirciyi "a"kınlı!a u!ratan bu tavrıyla Sokratesçi bir 

prati!i katı ve saf bir biçimde yeniden gündeme getirdi!inden söz ediyor. $a"ıran 

seyircide uyanan ilginin Brecht’in dü"ünce yönteminin en tipik özelli!i oldu!unu 

belirtiyor.84 

Brecht, seyirciyi gerçe!in alı"ılmadık yüzüyle kar"ı kar"ıya getirerek, onun 

ele"tirel bir tavır takınmasını amaçlar. Bu ele"tirel tavır de!i"imin ba"langıcını olu"turur. 

 

“Tiyatroya dünyayı de!i"tirme i"levi verildi!i zaman ortaya iki soru 
çıkmaktadır: De!i"tirilmesi gereken nedir? Tiyatro bu de!i"tirme i"ine nasıl katkıda 
bulunacaktır? Bu soruların yanıtlanabilmesi için öncelikle sanatın, do!anın yansısı 
de!il, parçası oldu!unu kabul etmek gerekmektedir. Maddeci görü"e göre, sanat, 
tıpkı bilim ve felsefe gibi, do!ayı kopya etmez, onun geli"imini temsil eder. Sanatı 
gerçe!e açılan sihirli bir pencere saymak hatalıdır. Sanatın gerçe!e ayna tuttu!u 
görü"ü de yanlı"tır. Sanat, ne gerçe!in simgesel anlatımıdır, ne de onu kopya eder. 
Sanat gerçe!in olu"unun temsilidir. Brecht’e göre tiyatro, bu olu"umu 
gösterebilmek için insanı biçimleyen toplum ili"kilerini ele almalı ve de!i"ebilirlik 
ilkesini bu ili"kiler içinde kanıtlamalıdır. Çünkü de!i"tirilmesi gereken de bu 
ili"kiler düzenidir.”85 

 

Brecht, Avrupa tiyatrosunun Aristoteles’ten beri yanılsamacı bir yakla"ım içinde 

olmasını ele"tirir. Brecht’e göre, yanılsamacı tiyatroda sahne-seyirci ili"kisinin “duygu” 

temelli yapısı seyircinin gerçeklerle yüzle"mesine olanak tanımaz. Seyirci gördükleriyle 

özde"le"erek ele"tirel bakı"ını kaybeder ve onlara körü körüne inanır. 

Epik tiyatro, seyircinin sahnede gördükleriyle empati kurup, onları büyülenerek 

gerçekmi" gibi izlemesine neden olan yanılsamacı tiyatro anlayı"ına tamamen kar"ıdır. 

Brecht, epik tiyatroyu dramatik tiyatronun aksine “canlandıran” de!il, “anlatan” tiyatro 

olarak tanımlar. “Brecht’in tiyatrosunda(…) yazar, gördü!ü ya da duyumsadı!ı 

                                                        
84 A.e., s. 18. 
85 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 273.  
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dünyanın benzeri bir dünyayı canlandırmaya çalı"maz, benzetmeci tiyatro gelene!inden 

ba!ımsız olarak, kafasında kurdu!u, tasarladı!ı bir dünyayı anlatır izleyiciye.”86 Epik 

tiyatronun seyircinin gördükleriyle özde"le"mesini önlemeye ve onu dü"ünsel olarak 

uyutacak her türlü dramatik hileye kar"ı en büyük silahı, seyirciyi sürekli uyanık tutacak 

ve ona gördüklerini sorgulatacak olan yabancıla#tırma etkisi’dir. 

Brecht, epik tiyatroda “yabancıla"tırma” kavramını Çinli oyuncu Mei Lan-

Fang’ın tekni!inden yararlanarak kullanmı"tır. 1935 yılında Moskova’da tanı"tı!ı kadın 

rolleri yorumcusu Mei Lan-Fang’ın oyunculuk tekni!i Brecht’i çok etkiler. Bu teknik, 

onun yanılsama kar"ıtı dü"üncelerinin yerini bulmasını sa!lar. Brecht, bu deneyimden 

yararlanarak, 1936 yılında yazdı!ı Verfremdungseffekte in der chinesischen 

Schauspielkunst (Çin Tiyatrosunda Yabancıla"tırma Etkileri) adlı denemesinde ilk kez 

yabancıla#tırma kavramını kullanır. Brecht yabancıla"tırmayı, “bir olayı ya da karakteri 

do!allı!ından, bilinip tanınmı"lı!ından, akla yakınlı!ından sıyırıp almak, seyircide 

hayret ve merak uyandıracak bir kılı!a sokmak” 87 olarak açıklar. Dramatik tiyatronun 

temel aracı “empati”, epik tiyatronun ise “yabancıla"tırma”dır. 

Peter Brook, Brecht’in epik tiyatrosunda “yabancıla"tırma”nın önemini "u 

sözlerle ifade eder: 

 

“Brecht için, gerekli bir tiyatro, hizmet etti!i toplumdan gözünü bir an bile 
ayıramazdı. Oyuncular ile izleyiciler arasında dördüncü bir duvar falan yoktu – 
oyuncunun biricik amacı hiçbir ayrım yapmadan saygı duydu!u izleyicide gerekli 
tepkiyi uyandırmaktı. Brecht’in yabancıla"tırma dü"üncesini ortaya atı"ının tek 
nedeni izleyiciye duydu!u saygıydı çünkü yabancıla"tırma “Durun!” ça!rısından 
ba"ka bir "ey de!ildi: Durmak, susmak, bir "eyi ı"ı!a tutmak, bize onu bir kez daha 
göstermek. Yabancıla"tırma her "eyden önce izleyicinin, gördü!ü "eyi yeti"kinlere 
özgü bir biçimde, inandırıcıysa kabul etme sorumlulu!unu daha çok üstlenmesi için 

                                                        
86 #p"iro!lu Tiyatroda Devrim, s. 46.  
87 Bertolt Brecht, “Deneysel Tiyatro”, Epik Tiyatro, Çev. Kâmuran $ipal, #stanbul, Cem Yayınevi, 1990, 
s. 85. 
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onu kendi ba"ına çalı"maya ça!ırmaktır. Brecht tiyatroda herkesin çocukla"tı!ı 
yolundaki romantik görü"ü kabul etmez.”88 

 

Epik tiyatroda yabancıla"tırma iki alanda gerçekle"ir: Sahneleme ve oyunculuk.  

Sahnelemede yabancıla"tırma, seyircinin kendisini olayın akı"ına kaptırdı!ı anlarda ses, 

müzik, ı"ıklı yazılar vb. gibi anlatıcı ö!eler yardımıyla sa!lanır.  

 

“Epik oyun, akılcı bir biçimde izlenmesi ve içindeki "eylerin fark edilmesi 
gereken bir yapıdır, dolayısıyla sahneleni"i bu izlemeye uygun dü"mek zorundadır. 
Epik rejinin en önemli görevi sahnelenen olayla, sahneye koyma olayının içerdi!i 
her "ey arasındaki ba!lantıyı ortaya koymaktır. Marksizmin genel e!itim programı 
ö!retme ve ö!renme tavırları arasında i"leyen bir diyalektik tarafından belirlenir. 
Epik tiyatroda da, benzer bir biçimde, sahnede gösterilen olayla, olayın gösterilme 
tarzı arasında sürekli bir diyalektik i"lerliktedir. Epik tiyatronun ilk buyru!u 
gösterenin – oyuncu – gösterilmesidir.”89 

 

Oyunculukta yabancıla"tırma ise, oyuncunun duygusallı!a kapılarak rolüyle 

özde"le"mesinin engellenmesine ba!lıdır. Epik tiyatroda, oyuncu, hiçbir zaman bir 

“anlatıcı” oldu!unu unutmamalıdır. “Oyuncu, rolünü yüklendi!i ki"iyi öyle bir tarzda 

oynayacaktır ki, o oyun ki"isi, seyircinin ele"tirisine de sunulmu" olsun.”90 

 

“Çin tiyatrosuna baktı!ımız zaman, yabancıla"tırma efektini sa!lamak için 
a"a!ıdaki yolun izlendi!ini görmekteyiz: Bir Çinli oyuncu, her "eyden önce, 
kendisini çeviren üç duvar dı"ında bir dördüncü duvar daha bulunuyormu" gibi 
davranmaz; kar"ısında bir seyirci toplulu!unun varlı!ından haberi oldu!unu açıkça 
belli eder. Böylesi bir davranı" da, Avrupa sahnelerine özgü yanılsamayı (illüzyon) 
hemen kapı dı"arı eder tiyatrodan; dolayısıyla, seyirci, gerçekten olup biten bir 
olayı gizlice seyretti!i yanılsamasına kapılmaz. (…) Çin tiyatrosunda uygulanan bir 
di!er yabancıla"tırma efekti de, oyuncunun kendi kendisini seyretmesidir. Diyelim 
bir bulutu canlandırıyor oyuncu. Bulutun ansızın ortaya çıkı"ını, yumu"ak ama 

                                                        
88 Brook, Bo# Alan, s. 91, 92. 
89 Benjamin,  Brecht’i Anlamak, s. 25. 
90 Kesting, Tarihte ve Ça$ımızda Epik Tiyatro, s. 75.  
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güçlü geli"imini, hızlı ama adım adım de!i"imini gösterirken, arada bir sanki: 
“Tıpkı böyle de!il mi?” dercesine seyirciden yana bir göz atar. Ama kendi el ve 
ayaklarında da gezdirir bakı"larını. El ve ayaklarının devinimlerini gözleriyle 
denetler, hatta bu devinimleri gerçekle"tirmedeki ustalı!ından ötürü kendi kendisini 
öven bir tutum takınır sonunda. Gözlerini yere indirir, oynayaca!ı rol için 
buyru!una verilmi" alanı ölçüp biçer, ama böyle yapması yanılsamayı (illüzyon) 
bozacakmı" diye dü"ünmez. (…) 

Çinli oyuncu seyirciye yabancı görünmeyi, hatta onu yadırgatmayı ister. Bu 
iste!ine de, kendisine ve oyununa bir yabancı gözüyle bakarak ula"ır. Dolayısıyla, 
seyirciye sundu!u gösteri bir "a"ırtıcılık özelli!i ta"ır. Do!allık ve alı"ılmı"lı!ından 
çekilip alınır gündelik olaylar.”91 

 

Brecht, oyuncu-seyirci ili"kisinde “empati”ye neden olacak bir duygusal alı"-

veri"e kar"ı olmasına ra!men, hiçbir zaman duyguya kar"ı olmamı"tır. “Modern bilime 

göre duyguyu reddetmenin saçma oldu!unu söylemi" ve açık bir "ekilde, cehaletten 

do!an duyguya kar"ı, salt bilgiden do!an duyguya taraftar oldu!unu belirtmi"tir.”92 

Brecht, epik tiyatronun ço!u kez yanlı" algılanan “duygu-akıl” kar"ıtlı!ı 

konusunda Friedrich Wolf’a yazdı!ı bir mektupta "unları söyler: 

 

“Epik tiyatro ‘yok duygu, yok akıl’ diye bir çatı"maya ça!rı çıkarmak 
demek de!ildir. Epik tiyatro, duyguyu hiçbir biçimde yabana atmaz… Hem yabana 
atmak ne söz, epik tiyatro üstelik duyguların var olanıyla da yetinmez, bunları daha 
da güçlendirmeye ayrıca yaratmaya da u!ra"ır.”93 

 

Brecht’in epik tiyatrosu dü"ünsel bir sürecin i"lerli!i üzerine biçimlendirilmi"tir. 

Epik oyuncu da bu sürece “göstermeci” tavrıyla katkıda bulunan, duyguyu yadsımadan 

dü"üncenin ta"ıyıcılı!ını üstlenen ki"idir. 

 

                                                        
91 Bertolt Brecht, “Çin Tiyatrosunda Yabancıla"tırma Efektleri”, Epik Tiyatro, Çev. Kâmuran $ipal, 
#stanbul, Cem Yayınevi, 1990, s. 17, 18. 
92 Boal, Ezilenlerin Tiyatrosu, s. 97.  
93 Kesting, Tarihte ve Ça$ımızda Epik Tiyatro, s. 72.  
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“Oyuncu hiçbir zaman i"i, düpedüz oynadı!ı ki"iyle özde"le"meye kadar 
götüremez. Seyircinin “Lear’i oynamıyordu, Lear’in ta kendisiydi” gibi bir yargıya 
varması, oyuncu için idam hükmünden farksızdır. Oyuncu, oynadı!ı ki"iyi yalnızca 
gösterir ya da daha yerinde bir söyleyi"le onu yalnızca ya"amaz; bu demek de!ildir 
ki, tutkulu insanları oynarken kendisi so!uk biri kalacaktır. Ne var ki, kendi 
duyguları ilke olarak oynadı!ı ki"inin duygularıyla özde"le"mez, böylece seyircinin 
duygularının da sahnede canlandırılan ki"inin duygularıyla özde"le"mesi önlenir. 
Bu bakımdan seyirci tam bir özgürlük içinde bulunur.”94 

 

Brecht, yabancıla"tırma yöntemiyle epik tiyatronun felsefi bir içerik kazanmasını 

sa!lamı"tır. Epik tiyatroda önemli olan tek bir ki"inin dramı de!il, insanlar arası ili"kinin 

zeminini olu"turan toplumsal yapıdaki çatı"malardır. Bu nedenle epik tiyatroda temel 

ö!e “karakter” de!il, toplumsal olayların yansıması olan “öykü”dür. “Oyun bir 

kanıtlamadır, diyor Brecht ısrarla, oyun bir sorun üstüne bir çe"it “sunu"”tur (…), bir 

“içeri!in tartı"masını” i"lerli!e sokar.”95 

 

“Her "ey “öyküye” ba!lıdır, öykü oyunun can damarıdır; çünkü 
tartı"malara, ele"tirilere ve de!i"tirmelere konu edilebilecek neyi içeriyorsa, tümü 
insanlar arasında geçen olaylardan alır kayna!ını. Oyuncunun sahnede 
canlandırdı!ı belli bir insanın nihayet yalnız sahnedeki olaya de!il, bundan daha 
ço!una yanıt vermesi isteniyorsa, nedeni, belli bir insan üzerinde sergilenecek 
olayın daha bir dikkati çekicilik kazanmasıdır. Tiyatronun büyük eseri öyküdür, 
gestus kapsamına giren tüm olaylardan örülen kompozisyonun bütünüdür öykü ve 
bundan böyle seyircilerin haz kayna!ını olu"turacak bildirim ve uyarımları içerir.”96 

 

Epik tiyatroda oyunun öyküsünün özünü Gestus (toplumsal tavır/jest) olu"turur. 

Seyircinin söz konusu dü"ünsel sürecin içine çekilebilmesi, oyunda anlatılan toplumsal 

ili"kilerin belli bir tavır içinde sunulmasına ba!lıdır. Brecht, “Gestus’la anlatılmak 

istenen, bir ya da birden çok ki"inin bir ya da birden çok ki"iyi hedef alan jestlerinden, 

                                                        
94 Bertolt Brecht, “Tiyatro #çin Küçük Organon”, Sanat Üzerine Yazılar, Çev. Kâmuran $ipal, #stanbul, 
Cem Yayınevi, 1987, s. 28, 29. 
95 Kesting, Tarihte ve Ça$ımızda Epik Tiyatro, s. 74. 
96 Brecht, “Tiyatro #çin Küçük Organon”, Sanat Üzerine Yazılar, s. 38, 39. 
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mimiklerinden ve genellikle sözlerinden olu"an bir bütündür.”97der. Sanatçı, Gestus’un 

olu"umunda sahnelemenin ve oyunculu!un önemine dikkat çeker. Oyuncunun rolünü 

sınıfsal ve toplumsal konumunu göz önünde tutarak canlandırması gerekir. 

 

“Oyun ki"ilerinin birbirlerine kar"ı takınaca!ı tavırların olu"turdu!u alanı 
gestik alan diye niteliyoruz. Duru" ve oturu", ses tonu ve mimik toplumsal bir 
“gestus” tarafından belirlenir: Oyun ki"ileri birbirlerine hakaret eder, komplimanda 
bulunur, birbirlerine ö!retmenlik yaparlar vb. Bir hastalık sırasında vücutta duyulan 
a!rının ya da dinsel bir inancın dı"avurumları gibi çok özel nitelik ta"ır görünen 
tavırlar arasında yer alır. Bu gestik dı"avurumlar çokluk pek karma"ık ve 
çeli"kilidir, dolayısıyla bir tek sözcükle yansıtılamaz; görüntüyü zorunlu olarak 
güçlendirecek oyuncunun hiçbir "eyi kaybetmemeye, tüm yapıyı güçlendirmeye 
dikkat etmesi gerekir.”98 

 

Aynı zamanda oyunun öyküsü de her bölümüyle bir cümleye indirgenebilecek 

temel bir tavrı içermelidir. 

 

“Tek tek her olay bir temel gestus’u içerir: Richard Gloster, kurbanının dul 
karısıyla evlenmek ister. Bir tebe"ir dairesinin yardımıyla bir çocu!un gerçek 
annesi saptanır. Tanrı, Doktor Faust’un ruhunu kimin alaca!ı konusunda "eytanla 
bahse tutu"ur. Woyzek, karısını öldürmek için ucuz bir bıçak satın alır vb. Oyun 
ki"ilerinin sahnede gruplandırılması ve grupların devindirilmesinin içermesi 
gereken güzellik, her "eyden önce, gestus malzemesinin seyirci önüne çıkarılması 
ve seyircinin anlayı"ına sunulmasında gözetilecek zarafetten alır kayna!ını.”99 

 

Fakat, her gestus toplumsal nitelik ta"ımaz. Brecht, “toplumsal gestus”u "u 

sözlerle açıklar: 

 

                                                        
97 Bertolt Brecht, Oyunculuk Sanatı ve Dekor, Çev. Kâmuran $ipal, #stanbul, Say Kitap Pazarlama, 
1982, s. 32. 
98 A.e., s. 35. 
99 A.e., s. 39. 
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“Bir sine!e kar"ı kendini savunma, bir kez toplumsal bir gestus olmaktan 
uzaktır. Ama bir köpe!e kar"ı kendini savunma, toplumsal gestus niteli!i 
ta"ıyabilir; yeter ki, pejmürde kılıklı bir adamın köpeklere kar"ı sava"ması bu 
yoldan dile getirilebilsin. Kaygan bir zemin üzerinde kaymamak için u!ra"ıp 
didinme de, toplumsal gestus de!erini içerebilir; yeter ki, bir kimsenin böyle bir 
kayma sonucu ba"kalarının gözünde saygınlı!ını yitirebilece!i söz konusu 
olabilsin. Çalı"ma gestus’u ise, do!ayı egemenlik altına almayı amaçlayan insanın 
etkili!inin bir toplum sorunu olması ve insanlararası sorun karakteri ta"ıması 
bakımından toplumsal gestus’tur. Öte yandan, bir acı çekme gestus’u, hayvansal 
sınırları a"mayacak kadar soyut ve genel kaldı!ı sürece, toplumsal gestus sayılmaz. 
Ancak, gestus’u toplumsallı!ından sıyırıp almaya da çokluk e!ilim gösterir sanat. 
“Kovalanan bir köpe!in bakı"ına” sahip olmadan, sanatçının içi rahat 
etmemektedir. Bu durumda, insan yalnız falan ya da filan insandır; gestus’u her 
türlü toplumsallı!ından soyutlanmı"tır, bo"tur, yani insanlar arasındaki belli bir 
insanın sorunu ya da önlemi de!ildir. “Kovalanmı" köpe!in bakı"ı” toplumsal 
gestus olabilir; yeter ki, böylelikle bir insanın, ba"ka insanların birtakım oyunlarıyla 
hayvansal bir düzeye nasıl indirgendi!i ortaya konabilsin. Toplumsal gestus, 
topluma uygun dü"en bir gestus, toplumsal olaylar konusunda yargılara 
varılabilmesini sa!layan bir gestus’tur.”100 

 

Brecht, epik tiyatroda müzik, dekor-kostüm, ı"ıklandırma ve di!er teknik 

donanımın da seyirciyle kurulan diyalektik ili"kide gestus yaratacak biçimde 

kullanılmasını ve bu ö!eler yardımıyla yabancıla"tırmanın sa!lanmasını gerekli görür. 

Brecht’e göre müzik sahnenin genel tavrını gösterecek nitelikte olmalıdır. 

 

“Sergilemenin,  kendine özgü sergilenen nesneye e"lik eden genel 
gestus’unu, seyircilere "arkılar aracılı!ıyla müzikal yönelmeler daha belirgin 
duruma sokar. Bu yüzden, oyuncunun hiç farkına varılmayacak gibi oyundan 
"arkıya geçmesi, "arkıları oyunun öbür bölümünden açıkça ayırması zorunludur; 
oyuncunun ilgili davranı"ını en iyi destekleyecek olan, aydınlatma durumunda 
ba"vurulacak de!i"iklikler ve ba"lıkların kullanılması gibi tiyatronun kendine özgü 
önlemleridir. Beri yandan, müzi!in kendisinden genellikle beklenip onu kafasız bir 
hizmetkâr düzeyine indirgeyecek e"güdümsel bir i"leve kar"ı çıkması gerekir. 
Yorumsuz hiçbir e"likçilik görevini üstlenemez müzik, yalnızca olayların 
kendisinde uyandırdı!ı duyguları “açı!a vurmakla” yetinemez. (…) Böylece müzik, 
çok çe"itli biçimde ve tam bir ba!ımsızlık içinde oyunda yer alarak oyunun 

                                                        
100 Bertolt Brecht, “Getus Müzi!i”, Epik Tiyatro, Çev. Kâmuran $ipal, #stanbul, Cem Yayınevi, 1990, s. 
141, 142. 
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temaları kar"ısında bir tavır takınabilir, ama e!lence türünde salt bir de!i"ikli!i 
sa!lama görevini de yerine getirebilir.”101 

 

Epik tiyatroda dekor yanılsamacı bir anlayı"ın uzantısı olarak gerçekçi de!il, 

tıpkı müzikte oldu!u gibi oyunun genel tavrını iletecek özellikte olmalıdır. 

 

“Kimi dekoratörler, seyircilerin kendilerini gerçek ya"amdaki gerçek bir 
mekânda bulunuyorlarmı" sanısına kaptıracakları gibi bir sahne düzeni yaratmayı 
onur sorunu yaparlar. Oysa aslında, seyircilerin kendilerini iyi bir tiyatroda 
bulunduklarını sanacakları gibi düzenlemeleri gerekirdi sahnelerini. Çünkü 
tiyatronun görevi seyircilere belli bir seyir tarzını ö!retmektir tiyatronun, 
seyircilerin sergilenen olaylar kar"ısında gördüklerini teraziye vuran uyanık ve 
dikkatli bir tutum takınmalarını sa!lamak, belirsiz insan gruplarını aksiyonun 
amacına uygun biçimde çarçabuk sınıflandırma yetene!ini onlara 
kazandırmaktır.”102 

 

Brecht, sahnede kullanılan aksesuarların ve kostümlerin gerçe!e uygun olmasını, 

yalın ve i"levsel olacak "ekilde özenle seçilmesini ister. Kullanılan e"ya ve kostümlerin 

toplumsal ya"amdaki kar"ılıklarını do!ru yansıtması gerekti!ini belirtir. Sahne ı"ı!ının 

ise, yanılsamacı tiyatro anlayı"ında oldu!u gibi sahnede büyülü bir atmosfer yaratacak 

"ekilde de!il, aksine gerçeklik duygusunu yıkacak "ekilde kullanılmasını ister. Bunun 

için de ı"ıklar seyircinin açıkça görebilece!i bir konuma yerle"tirilmelidirler. 

 

“I"ıldakların açıkça sergilenmesi önemlidir, çünkü bunlardan ho"a 
gitmeyen yanılsamaların do!masını engellemede bir araç diye yararlanılabilir. 
Ayrıca, böyle bir yola ba"vurmak, dikkatin oyun üzerinde yo!unla"tırılmasını pek 
etkilemez. I"ıklandırma, ı"ıldakları görü" alanı içinde kalacak gibi düzenlendi mi, 
hemen o anda geçen, kendili!inden olup biten, önceden provası yapılmayan gerçek 
bir sahneye tanıklık ettikleri gibi bir yanılsamanın seyircilerde uyanması bir ölçüde 
önlenir, sahnede bir "eyin sergilenmesi amacıyla birtakım hazırlıklar yapıldı!ını 
görür seyirci, özel ko"ullarda, diyelim çok parlak bir ı"ık altında bir olayın 

                                                        
101 A.e., s. 42. 
102 Brecht, Oyunculuk Sanatı ve Dekor, s. 97. 
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yinelendi!ini anlar. I"ık kaynaklarının sergilenmesiyle, eski tiyatronun onları 
seyirciden gizleme yöntemine kar"ı çıkılır.”103 

 

Epik tiyatroda film, projeksiyon, slayt vb. teknik donanımın kullanımı da 

seyircinin sahnede gördükleri kar"ısında ele"tirel bir tavır geli"tirebilmesini sa!layacak 

yöndedir. 

 

“Projeksiyon yöntemi ilk çıktı!ı zaman, kötü dekoratörler tarafından 
yanılsamalar üreten kulislerin yerini tutacak bir ö!e gibi kullanılmı"tır. #yi 
dekoratörler ise projeksiyondan bir tablo gibi yararlanmı" ve ilgili tablolar için eli 
yüzü düzgün somut çerçeveler sa!lamaya özen göstermi"lerdir. Piscator, kendi 
hazırladı!ı dekorlarda filimden hayli yararlanmı", böylelikle dekoru bir oyuncuya 
dönü"türmü"tür. Filmi oyuncu kimli!iyle sahneye çıkarmak, dekoratörlerin yapıcı 
bir çalı"masıdır. Böyle bir oyuncunun sahneye ayak atması, sahne dekorundaki 
bütün ö!eleri bir de!i"im zorunda bırakmı"tır.”104 

 

Epik tiyatro, tüm bu özelliklerinin yanı sıra, e!lendiricili!i temel ilke edinmi"tir. 

Brecht, “Tiyatro #çin Küçük Organon”un daha ba"ında bu ilkeden söz eder: “Tiyatro 

insanlar arasında geçip dünden bugüne aktarıla-gelmi" ya da kafada tasarlanmı" 

olayların canlı görüntülerle yansıtılması ve bunun e!lendirme amacına yönelik olarak 

gerçekle"tirilmesidir.”105 

Tiyatronun öteden beri insanları e!lendirmeyi amaç edindi!ini söyleyen Brecht, 

epik tiyatronun e!lendiricili!ini ise, toplumsal de!i"im ve dönü"üme yönelik diyalektik 

yakla"ımında ve buna ko"ut olarak geli"en didaktik tavrında görür. Çünkü insanlar 

içgüdüsel olarak ö!renmekten ho"lanırlar. Epik tiyatronun seyirci üzerinde ö!renmekten 

kaynaklanan bir ho"lanma duygusu yaratması, bir ileri adımda seyircinin ö!rendikleriyle 

                                                        
103 A.e., s. 101. 
104 A.e., s. 120. 
105 Brecht, “Tiyatro #çin Küçük Organon”, Sanat Üzerine Yazılar, s. 9. 
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ya"amını de!i"tirip-dönü"türecek bir üretime yönelmesini sa!lar. “Brecht, epik tiyatroyu 

“üretimi e!lencenin ana kayna!ı yapan tiyatro” olarak tanımlamı"tır.”106 

Buraya kadar sözünü etti!imiz epik tiyatronun yapısal özelliklerini özetlemek 

istersek; bunu gerçekle"tirmemize yardımcı olacak en iyi kaynak, yine Brecht’in 1927 

yılında yazdı!ı “Mahagonny Kentinin Yükseli"i ve Çökü"ü Üzerine Notlar” adlı 

eserinde yer alan ünlü epik - dramatik tiyatro kar"ıla"tırması olacaktır. 

Dramatik Tiyatro’da Epik Tiyatro’da 
Eylemlerle çalı"ılır. Anlatıya ba"vurulur. 
Seyirci sahnedeki aksiyona karı"tırılır. Seyirci gözlemleyici olarak tutulur. 
Seyircinin etkinli!i (aktivitesi) harcanıp 
tüketilir. Seyircinin etkinli!i (aktivitesi) uyarılır. 

Seyircide bir takım duyguların uyanması 
sa!lanır. 

Seyircinin bir takım yargılara varması 
sa!lanır. 

Seyirciye bir ya"antı sunulur. Seyirciye bir dünya görü"ü iletilir. 
Seyirci olaya karı"tırılır. Seyirci olay kar"ısında tutulur. 
Telkinle i" görülür. Kanıtlarla çalı"ılır. 

Seyircinin duyguları oldu!u gibi alıkonur. Duyguları ileriye götürülerek seyircinin 
birtakım bilgilere ula"ması sa!lanır. 

Seyirci, sahnedeki olayın ortasında, olayla 
bir özde"le"me içindedir. 

Seyirci, sahnedeki olayın kar"ısında, olayı 
inceler durumdadır. 

#nsanın bilinen bir yaratık oldu!u 
varsayımı benimsenir. #nsan inceleme konusu yapılır. 

#nsan hiç de!i"mez. #nsan de!i"ir ve de!i"tirir. 
Seyircinin ilgisi, oyunun sonu üzerinde 
toplanır. 

Seyircinin ilgisi, oyunun yürüyü"ü üzerine 
çekilir. 

Her sahne bir ötekisi için vardır. Her sahne kendisi için vardır. 
Organik bir büyüme. Montaj tekni!i. 
Olaylar düz bir çizgi üzerinde geli"ir. Olaylar e!riler çizer. 
Olayların akı"ı evrimsel bir zorunlulu!u 
içerir. Olaylar sıçramalıdır. 

#nsan dura!an bir nitelik ta"ır. #nsan olu"um süreci içinde verilir. 
Dü"ünce varolu"u yönetir. Toplumsal varolu" dü"ünceyi yönetir. 
Duygu egemendir. Us egemendir. 

Tablo – 4 107 

                                                        
106 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 277.  
107 Bertolt Brecht, “Modern Tiyatro Epik Tiyatrodur”, Epik Tiyatro, Çev. Kâmuran $ipal, #stanbul, Cem 
Yayınevi, 1990, s. 43, 44. 
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Sonuç olarak, Epik tiyatro, insanı içinde ya"adı!ı toplumun sorunlarıyla özgürce 

ele alabilen, gözlem ve yorumlarını bilimsel-toplumcu bir dramaturginin perspektifinden 

gerçekle"tiren, böylelikle modern tiyatronun tam merkezine yerle"en bir biçimleni"i 

ifade eder. 

 

“Brecht tiyatronun ancak bu dünyayı de!i"tirebildi!i oranda bir anlamı 
oldu!una inanır. Yeni bir dönemin, Endüstri Ça!ı’nın kurucusu, büyük teknik 
atılımların yaratıcısı olan günümüz insanı, ezen ezilen ili"kisine dayanan bu çarpık 
düzenin kökenini bulup kurutmadıkça, kendi yarattı!ı teknik dünyayı onu her an 
yok edebilecek olan korkunç bir güç olarak bulacaktır kar"ısında. Bu yeni insan, 
eski insanın dü"ündü!ü gibi olmayacaktır. Makinalar onu de!il, o makinaları 
de!i"tirecektir.”108 

 

C. Absurd Tiyatro 
 

II. Dünya Sava"ı sonrasında Batı Avrupa’da geleneksel tiyatro anlayı"ına bir 

tepki olarak ortaya çıkan yeni avant-garde tiyatro akımına “Absurd Tiyatro” adı verilir. 

Tam bir Türkçe kar"ılı!ı bulunmakta zorlanılan “Absurd Tiyatro” genellikle 

“uyumsuz tiyatro” ve “saçma tiyatro” olarak dilimize çevrilmi"tir. Martin Esslin 

“absurd”ün sözlükte “Bir kural ya da nedene ba!lı olarak uyumdan yoksun; uyu"maz, 

usa yatkın olmayan, mantıksız” olarak tanımlandı!ını; yaygın kullanımında ise “saçma” 

anlamına geldi!ini belirtiyor. Ama bizim “absürd tiyatro”dan söz ederken 

kullandı!ımızın tam da bu olmadı!ını, Ionesco’nun ifadeleriyle "öyle açıklıyor: “Absurd 

amacı olmayandır… Dinsel, metafizik ve deneyötesi köklerinden kopmu" bir kayıptır; 

onun bütün eylemleri anlamsız, absürd, yararsızdır.”109 

Samuel Beckett’in En attendant Godot (Godot’yu Beklerken, 1952) adlı 

oyununun 1953 yılında sahnelenmesiyle birlikte gözler Fransa’da ortaya çıkan bu yeni 
                                                        
108 #p"iro!lu Tiyatroda Devrim, s. 59. 
109 Martin Esslin, Absürd Tiyatro, Çev. Güler Siper, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 1999, s. 25. 
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kar"ı-gerçekçi tiyatro anlayı"ına odaklanır. Beckett’i, Eugene Ionesco, Arthur Adamov, 

Jean Genet, Jean Tardieu, Harold Pinter, Edward Albee gibi yazarlar ve Jean Louis 

Barrault, Roger Planchon gibi yönetmenler izlemi"; böylelikle Fransa’da ortaya çıkan 

“Absurd Tiyatro” sonraki yıllarda #ngiltere, Almanya, #talya, Çekoslovakya, Polonya ve 

#spanya gibi Avrupa’nın di!er ülkelerinde ve Amerika Birle"ik Devletleri’nde de 

yaygınlık kazanmı"tır. 

Fakat ne Beckett, ne de bu akım içinde adı anılan di!er sanatçılar kendilerini 

Absurd Tiyatro’nun sözcüsü ya da kuramcısı saymazlar. Bunun nedeni, di!er avant-

garde sanat akımlarında oldu!u gibi Absurd Tiyatro’nun olu"turulmu" ortak ilke ve 

kurallarının olmamasıdır. Bu akımın içinde adı geçen yazar ve yönetmenlerin her birinin 

kendine özgü sanat anlayı"ları ve buna ko"ut olarak olu"turdukları sanatsal biçemleri 

vardır. Ancak, bu sanatçıların tümü eserlerinde, Endüstri Ça!ı’nın olu"turdu!u sorunları 

ve II. Dünya Sava"ı’nın yarattı!ı ruhsal bunalımı yansıtırlar. Bununla beraber, çe"itli 

ele"tirmen ve incelemecilerin saptadı!ı belli ba"lı ortak özellikler, bu sanatçıların 

Absurd Tiyatro akımı içinde de!erlendirilmelerini olanaklı kılmı"tır. 

Absurd Tiyatro’yu anlayabilmek, II. Dünya Sava"ı sonrasında insanlı!ın içine 

sürüklendi!i umutsuzluk ortamını iyi kavramayı gerektirir. Sava" sonrasında 

milyonlarca insanın ölmesi, Hiro"ima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının kitlesel 

kıyıma neden olması insanlı!ı bir bunalımın içine sokmu"tur. Sava" öncesinin daha iyi 

bir dünya ülküsü, sava" sonrasında yerini kötümserlik, bilinmezlik ve hiçlik duygusuna 

bırakmı"tır. 

II. Dünya Sava"ı’nın ardından Avrupa’da bütün kıtayı temelinden sarsan bir 

ideolojik kriz ya"anmaktaydı. Krizin en önemli nedeni yarım yüzyıldan beri ya"anan 

hayal kırıklıklarıydı: “liberal” dü"ünce insanlı!a iki dünya sava"ı arma!an etmi"ti; Stalin 

döneminde Sovyetler Birli!i’nin bir diktatörlü!e dönü"mesi sosyalizme inananlar için 

bir "ok etkisi yaratmı"tı; Hitler Almanya’sında ya"ananlar hümanist de!erlerin kar"ısına 

barbarlı!ı ve ırkçılı!ı çıkarmı"tı; endüstrile"meden duyulan heyecan teknolojik sava"ın 

ortaya çıkmasıyla sönmü"tü vs… Bütün bu hayal kırıklıkları, insanların dünyayı 
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anlamlandırma çabalarını bo"a çıkartarak, karamsar, ya"amın anlamsızlı!ına inanan, 

bunalımlı bir insan tipinin do!masına yol açtı. II. Dünya Sava"ı’nın hemen ardından 

ortaya çıkan Absürd Tiyatro akımı, i"te bu tüm de!erlerini yitiren Avrupa’nın ve onun 

karamsar, bunalımlı insanın sanatıdır.110 

Absurd Tiyatro’nun yansıttı!ı temel dü"ünce, II. Dünya Sava"ı sırasında 

ba"layıp-geli"en Egzistansiyalizm’in (Varolu"çuluk) dile getirdi!i anlayı"ta ifadesini 

bulur. Sözcülü!ünü Jean Paul Sartre’ın yaptı!ı “Egzistansiyalizm” ise, insanlı!ın içine 

dü"tü!ü bu durumu "öyle dile getir: 

 

“#nsanda, sanıldı!ı gibi, uyumlu, düzenli bir evren bilinci yoktur. Her "ey 
rastlantısal ve amaçsızdır. #nsan kendini bir kaos içinde görür. Dünyayı usla 
açıklamak olanaksızdır. #nsanın bilebilece!i yalnızca yeryüzündeki varlı!ıdır. Bu 
varlı!ın özellikleri önceden saptanmamı"tır. #nsanın do!u"tan bazı nitelikler 
ta"ıdı!ı, eylemini bu niteliklerin yönlendirdi!i görü"ü yanlı"tır. #nsan, niteliklerini 
eylemi ile kazanır ve kendini gerçekle"tirir. Önce eyler, sonra varolur.”111 

 

Absurd (uyumsuz/saçma) sözünü ilk kullanan ise Albert Camus olmu"tur. 

Camus’nün, 1942 yılında yazdı!ı, ama 1951 yılında ortaya çıkan ünlü eseri Le Mythe 

de Sisyphe (Sisyphos Miti) “absurd” kelimesini moda bir edebi slogan haline getirdi.112 

Camus, dünyanın “absurd” oldu!unu belirterek, “Bu dünya aslında akla uygun de!il, 

onun hakkında bütün söyleyebilece!im bu.”113 diyordu. 

Albert Camus, insanın “absurd” ya"amını Sisyphos miti ile örneklendirerek 

anlatıyordu. “Tanrılar, Sisyphos’u bir kayayı durmamacasına bir da!ın tepesine kadar 

yuvarlayıp çıkarmaya mahkûm etmi"lerdi, Sisyphos kayayı tepeye kadar getirecek, kaya 

                                                        
110 Fırat Güllü, “Absürd Oyunlarda Temalar”, Mimesis Tiyatro Çeviri-Ara#tırma Dergisi, No:6, 
Bo!aziçi Üniversitesi Yayınları, t.y., s. 361, 362. 
111 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 298. 
112 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 429. 
113 Albert Camus, Sisyphos Söyleni, Çev. Tahsin Yücel, 2. bs., #stanbul, Adam Yayınları, 1988, s. 30.  
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tepeye gelince kendi a!ırlı!ıyla yeniden a"a!ı dü"ecekti hep.”114 Çünkü, Sisyphos 

Tanrı’ları hafife almı", onları kandırmı"tı. 

 

“Sisyphos’un uyumsuz kahraman oldu!u önceden anla"ılmı"tır. 
Tutkularıyla oldu!u kadar, sıkıntısıyla da uyumsuzdur. Tanrı’ları horgörü"ü, ölüme 
kin duyması, ya"am tutkusu, bütün varlı!ı bitmeyecek bir "ey için didindirten bu 
anlamsız i"kenceye malolur. Yeryüzünün tutkuları için ödenmesi gereken pahadır 
bu.”115 

 

Camus, yuvarlanaca!ını bile bile Sisyphos’un kayayı her seferinde yeniden 

yukarı çıkarmasını saçmalı!ın bilincine varmak olarak de!erlendirir. #nsanın ya"amı da 

Sisyphos’unkinden farklı de!ildir. 

 

“Bu söylen “trajik” ise, kahraman bilinçli oldu!u içindir. Gerçekten de, her 
adımda ba"arma umuduyla desteklenseydi, neden kederli olacaktı? Bugünün i"çisi, 
ya"amının bütün günlerinde aynı i"lerde çalı"ır, bu yazgı da uyumsuzlukta bundan 
a"a!ı kalmaz. Ama ancak bilinçli oldu!u ender anlarda “trajik”tir.”116 

 

Camus, tüm bu saçmalı!a ra!men yine de insanın ya"amını anlamlandırmaya 

çalı"tı!ını, anlamsızlı!a ve usdı"ılı!a ba"kaldırdı!ını söyler. Çünkü us uyumsuzluk 

de!il, aksine uyum arar. Sanatçının yaptı!ı da budur. 

 

“Sisyphos’u da!ın ete!inde bırakıyorum! Ki"i yükünü eninde sonunda 
bulur. Ama Sisyphos, Tanrı’ları yadsıyan ve kayaları kaldıran üstün sadıklı!ı 
ö!retir. O da her "eyin iyi oldu!u yargısına varır. Bundan böyle, efendisiz olan bu 
evren ona ne kısır görünür, ne de de!ersiz. Bu ta"ın ufacık parçalarının her biri, bu 
karanlık da!ın her madensel parıltısı, tek ba"ına, bir dünya olu"turur. Tepelere 

                                                        
114 A.e., s. 131. 
115 A.e., s. 132. 
116 A.e., s. 133. 
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do!ru tek ba"ına didinmek bile bir insan yüre!ini doldurmaya yeter. Sisyphos’u 
mutlu olarak tasarlamak gerek.”117 

 

Absurd Tiyatro’nun içeri!ine en yakın yazarlar Egzistansiyalist felsefenin önemli 

temsilcileri olan Sartre ve Camus olmu"tur. Fakat bu iki sanatçı da eserlerini geleneksel 

anlatım tekniklerini kullanarak vermi"lerdir. Bu yüzden Sartre ve Camus de bir biçim ve 

öz ikili!inden söz edilir.118 

 

“Ancak, insanı aynı konumda gören ve inceleyen “uyumsuz” tiyatro ile 
sahneye “varolu"çu” dü"ünceyi getiren Camus ve Sartre tiyatrosu arasında “içerik” 
ve “biçim” açısından bir dolu ayrım oldu!u görülür. Geleneksel sahne anlatımlarını 
kullanan “varolu"çu tiyatro” (özellikle de Sartre tiyatrosu) bireyin üstünde 
yo!unla"arak, bireyin kendisini tanımlama yolunda eylem yapabilece!i, bir kılıftan 
ba"ka bir "ey olmayan “varolu"”unu de!erli bir “öz”le doldurma yolunda “özgür 
seçim” olana!ı bulundu!u dü"üncesini savunur. “Uyumsuz” tiyatroda yansıtılan 
birey ise etkin de!il, edilgendir. #çine atıldı!ı dünyada “de!er” üretebilme 
olana!ından yoksundur; bu nedenle de “birey” bile de!ildir. “Uyumsuz tiyatro” 
insanın kendisini içinde buldu!u Kaos’u, mantıksal geli"imin geçerli oldu!u 
“varolu"çu tiyatro”nun tam tersine, hiçbir mantık düzenlemesine gerek görmeden, 
“akıl dı"ı” konumunda yansıtmayı seçmi"tir.”119 

 

Absurd Tiyatro’yu biçim bakımından etkileyen ilk örnek olarak Alfred Jarry’nin 

1896 yılında yazdı!ı Ubu Roi (Kral Übü) adlı oyunu kabul edilir. Tarihsel geli"im 

açısından bakıldı!ında, Absurd Tiyatro’ya temel olu"turan tiyatrosal anlayı"ın, 

Strindberg, Kafka, Büchner gibi yazarların eserlerinde ve 20. yüzyılın ilk yarısında 

ortaya çıkan avant-garde sanat akımlarında yattı!ı görülür. Özellikle, Dadaizm ve 

Sürrealizm sanatsal yaratıda akıl ve mantı!ın egemenli!ine son veren ve nesnel gerçe!i 

yadsıyan tavırlarıyla Absurd Tiyatro’nun olu"umuna önemli ölçüde katkıda bulunmu" 

sanat akımlarıdır. Yine de Absurd Tiyatro’yu bu akımların uzantısı olarak görmemek 

                                                        
117 A.e., s. 135. 
118 Zehra #p"iro!lu, Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik, 2. bs., #stanbul, Mitos Boyut Yayınları, 1996, s. 76. 
119 Ay"egül Yüksel, Samuel Beckett Tiyatrosu, #stanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1992, s. 40, 41.  
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gerekir. O, geli"im sürecinin do!al bir halkası olmaktan çok günümüze özgü, yeni bir 

tiyatro anlayı"ının ba"langıcını müjdeler niteliktedir. 

Absurd Tiyatro ba"lı!ı altında toplanan yazarların kendilerine özgü yakla"ımlarla 

yazdıkları oyunları – daha önce de belirtti!imiz gibi – öz ve biçim açısından belirgin 

farklılıklar ta"ır. Buna kar"ın, söz konusu yazarların ortak özellikler gösteren 

oyunlarından yola çıkılarak Absurd Tiyatro’nun temel görü"leri saptanabilmi"tir. Prof. 

Dr. Ay"egül Yüksel, Rodney Simard’ın Postmodern Drama adlı eserinden yola 

çıkarak, bu özellikleri "öyle özetliyor: 

 

“1. Sahnede mantıklı bir tartı"ma olu"turan geleneksel söylem biçimlerinin 
terk edilmesi; 

2. Dilin “anlam üretme” yetisinin sorgulanması sonucu olu"an (dili bir 
anlamda i"levsiz kılan, bir anlamda da dile daha bir özenle yakla"an) bir sahne 
dilinin olu"ması; 

3. Oyun ki"ilerinin, bireysellikten soyunmu", daha çok evrensel insanın 
temel özelliklerini sunabilecekleri düzeyde soyutla"tırılması (zaman zaman da dü" 
ya da karabasan imgelerine dönü"türülmesi); 

4. Sahnedeki eylemin özgül durum ve olayların mantıksal sıra içindeki 
do!rusal anlatımına de!il, evrensel durumların döngüselli!ine dayandırılması; 

5. Yüzeysel dı" çatı"malara ba!lı olarak olu"an devinimin, do!al bir 
dura!anlık içinde olu"turulması; 

6. #nsanın iç dünyasının (dü"lerinin, fantezilerinin, gizli özlemlerinin ve 
korkularının) sahne üstünde yansıtılması; 

7. Seyircinin “mutlak gerçe!i yakalama” umudunun anlatımında kullanılan 
tüm ö!eler tarafından bo"a çıkarılması.”120 

 

$imdi yukarıda sözü edilen konuları biraz daha açımlayalım: Absurd Tiyatro 

ilkin, geleneksel tiyatro anlayı"ına bir tepki olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla, geleneksel 

tiyatronun akla ve mantı!a uygun; ba"langıcı, geli"imi ve sonu olan bütünlüklü olay 

                                                        
120 A.e., s. 42. 
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örgüsü ile buna ko"ut olarak geli"en özde"le"meye dayalı oyuncu-seyirci ili"kisi alt-üst 

edilir. 20. yüzyıl insanının sorunlarını gözler önüne sermeyi amaçlayan Absurd Tiyatro, 

realist-natüralist tiyatronun öyküleriyle de, bu öyküleri yansıtı" biçimiyle de hiç 

ilgilenmez. Bu yüzden, Absurd Tiyatro’nun oyun ki"ileri ve onları tüm gerçekli!iyle 

canlandırmaya çalı"an oyunculuk anlayı"ı da bu tiyatroda yer bulamaz. Ionesco, 1988 

yılında Esquire dergisine verdi!i bir röportajda, tiyatroda “gerçekçilik” anlayı"ına 

yönelik olarak "unları dile getiriyor: 

 

“Aslında gerçekçilik diye bir "ey yoktur. Gerçekçilikle ilgili her "ey bir 
bulu"tur. “Realizm” diye adlandırılan “Gerçekçilik” kavramı bile gerçek de!ildir. 

Tiyatroda gerçekçilik genellikle biçem (üslup) yöneli"idir. En büyük bilim 
adamlarına bir fizikçiye ya da bir matematikçiye sorun bakalım size “gerçek” 
kavramını tanımlayabilirler mi? Hayır yapamazlar. Çünkü yalnız içimizden 
gelenler, bilinmeyenler akıldı"ı dü"üncelerimiz, duygularımız, dü"lerimiz, kısacası 
kendimize özgü dü"üncelerimiz birer gerçektir. #"te bütün bunlar “Realizm” diye 
adlandırılan gerçeklerdir.”121 

 

Absurd Tiyatro, gerçek sandı!ımız "eyin aslında bir aldatmacadan ibaret 

oldu!unu söyler. “#nsan ancak gerçe!in usdı"ı oldu!unu tanıdıktan sonra varolu"un 

do!ru bilincine varabilir.”122 Dolayısıyla, bu tiyatro anlayı"ında, gerçe!i yansıtma 

iddiasında olan geleneksel tiyatronun yanılsamacı oyun, oyunculuk ve sahneleme 

yöntemlerinin tümü reddedilir. “Absurd tiyatro aldatmaca gerçe!e kar"ı bir 

protestodur.”123 Bu usdı"ı gerçe!in uyumsuzlu!unu/saçmalı!ını göstermek onun temel 

ilkesi olmu"tur. Evrenin kaosunu sahnede ifade etme biçimi ise sanatçıdan sanatçıya 

de!i"irlik gösterir. 

 

                                                        
121 Eugene Ionesco, “Tiyatro Geçerlili!ini Yitirdi”, Çev. Cavidan Çöltü, Mimesis Tiyatro Çeviri-
Ara#tırma Dergisi, No:2, Bo!aziçi Üniversitesi Oyuncuları, 1989, s. 85, 86. 
122 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 301.  
123 A.e. 
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“#nsan varlı!ının derinliklerine inen uyumsuz tiyatro yazarlarının her biri 
kendine özgü “seyirlik bir dünya” yaratır. Beckett’de donmu" bir dünya ile 
kar"ıla"ıyorsak, Ionesco’da durmadan de!i"en renkli, hareketli bir atmosfer içinde 
buluyoruz kendimizi. Pinter’de beklenilmedik durumlar, "a"ırtıcı, tuhaf olaylar, 
korku ve karabasan sahneleri birbirini kovalıyor. Kimi yapıtlarda psikolojik 
motifler karı"ıyor oyuna (Özellikle Pinter ve E. Albee’nin yapıtarında).”124 

 

Sahnede uyumsuzlu!u/saçmalı!ı göstermenin yolu saçmalamak demek de!ildir. 

Absurd Tiyatro’da sanatçı, ya"amın içindeki uyumsuzu ve saçmayı, görünen gerçe!e 

benzemeyen, ama kendi içinde tutarlılı!ı olan imgeler yoluyla anlatır. Bu nedenle, 

görüntüsel anlatım konu"madan daha önemlidir. 

Absurd Tiyatro’da dil, insanlar arasındaki ileti"imsizli!i göstermenin bir aracı 

haline gelmi"tir. Konu"ma bir anla"ma aracı olmaktan çıkmı"tır; sözün nesnel kar"ılı!ı 

kaybolmu"tur; konu"malarda söz ile anlam birbiriyle çeli"ir hale gelmi"tir. Bu nedenle, 

insanlar konu"arak bir anlam üretmezler; aksine anlamı gizleyen bir gevezelik yaratırlar. 

Bilinçaltı gerçeklerin yansıması olan sayıklamalar bile bu sözde mantıklı konu"malardan 

daha do!ru, daha anlamlıdır.125 

 

“Dil, yazının bu en öz, en vazgeçilmez anlatım aracı, uyumsuz tiyatro 
yazarları açısından gerçekten kopmu", yazınsal kalıplar içinde bo!ulan bir 
dü"üncenin ürünüdür. Bu yüzden bu tiyatroda dil, yalnız bir    p a r o d i    
konusudur.  Dolaysız bir anlatım olarak kullanılamaz. #mgeler, simgeler ve tipler 
a!ırlık kazanırken, bir takım anlamsız kalıplara dönü"erek, gerçek i"levini yitiren 
dilin sınırları gösterilir burada. Belli tipler, ipleri hiç de gizlenilmeyen birer kukla 
olarak çıkarlar sahneye.”126 

 

Absurd oyun yazarları, söze dayalı bir metnin yaratıcısı olmaktan çok sahnede 

görünecek olan imgelerin bütünlüklü bir tasarlayıcısıdırlar. Söz, görsel imgeleri 

desteklemek ya da onların etkilerini arttırmak amacıyla ve ço!unlukla da çeli"kili bir 
                                                        
124 #p"iro!lu, Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik, s. 18, 19. 
125 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 300.  
126 #p"iro!lu, Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik, s. 21. 
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durumda kullanılır. Dilin anlatım aracı olarak i"levini yitirmesi, palyaçoluk, mim, 

akrobasi vb. gibi sözsüz anlatım araçlarının ön plana çıkmasını sa!lamı"tır. Öyle ki, 

absurd oyunlarda sözsüz anlatımı en etkin biçimde kullananlardan birisi olan Beckett’in 

sözlü metni tamamen kapı dı"arı ederek yazdı!ı sözsüz oyunlar vardır.127 

#nsanın içinde ya"adı!ı toplumla arasında da bir uyumsuzluk vardır. #nsanlar 

arası ili"kilere yabancıla"ma egemendir. Toplum ile birey arasındaki bu uyumsuzluk 

Absurd Tiyatro yazarlarının önemsedikleri bir di!er konudur. #nsanların birbirlerine 

kar"ı güvenlerini yitirdikleri, korku ve ku"ku içinde ya"adıkları bir toplumsal düzen, son 

kertede insanın özbenli!inden sıyrılarak ki"ili!ini yitirmesine neden olur. Absurd 

Tiyatro, korkuları, ku"kuları ve yabancıla"mı"lık duygusu içindeki yalnız insanın 

dramını anlatır. Bu açıdan bakıldı!ında Absurd Tiyatro’nun dünyası öznel bir dünyadır. 

#nsan endüstriyel toplumun tutsa!ı haline gelmi"tir. “Kutuya kapatılmı" böcekler gibi o 

da kurtulmak ister, ama kendi ördü!ü bu duvarı bir türlü a"amaz.”128 

Endüstrile"menin etkisiyle artan "ehirle"me, daha önce birbirlerinin varlı!ından 

bile yeterince haberdar olmayan insanların bir arada ya"amalarına neden olmu"tur. 

Farklı kültürlerden gelme bu insan yı!ınlarının yarattı!ı kültürel kaos, yava" yava" tüm 

de!erlerin yitip gitmesine ve insanların kitle içinde erimesine yol açmı"; bunun sonucu 

olarak da ortaya birey oldu!unu tamamen unutan bir kitle-insanı tipi çıkmı"tır. II. 

Dünya Sava"ı sonrasında, bireyin kitle içinde yok olması, koyun gibi güdülen bir kitle-

insanı tipolojisinin ortaya çıkması gibi konular, fa"izmin yarattı!ı yıkımdan muzdarip 

Avrupalı aydınlar ve absurd oyun yazarları arasında çok revaçtaydı.129 

 

“Ionesco, (…) kitle-insanını, ki"ili!i olan bireyin kar"ıtı olarak tanıtıyor 
bize. Sorumluluk duygusunun olmaması, bu insanın en karakteristik yanı. Kendi 
kendine hesap verme gereksinimi duymaz, sorunları da yoktur, “akıntıya kar"ı 
yüzmez.” Böylece hep kazançlı çıkar, ama ba"arıya kendi ki"ili!i pahasına ula"ır; 

                                                        
127 Güllü, “Absürd Oyunlarda Temalar”, Mimesis Tiyatro Çeviri-Ara#tırma Dergisi, s. 369. 
128 #p"iro!lu, Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik, s. 40. 
129 Güllü, “Absürd Oyunlarda Temalar”, Mimesis Tiyatro Çeviri-Ara#tırma Dergisi, s. 364.  
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kendisi yoktur ortada. Duyuları iyice körlenmi" olan kitle-insanının kar"ısında 
bireyi gösterir Ionesco.”130 

 

#nsan toplumsal ya"amında oldu!u gibi bireysel ya"amında da hep tutsak, hep 

yabancıdır. “Kendi iç dünyalarına hapsolmu" olarak ya"ayan, kendini ifade etmekten ve 

kar"ısındakini anlamaktan aciz modern insan, ileti"imsizli!in getirdi!i kopukluk 

sonucunda ikili ili"kilerini de tüketmi"tir.”131 Absurd Tiyatro’nun insanı asosyal bir 

varlıktır. Kendi hayal dünyasında ya"ar. Bu nedenle de, zaman bilincini yitirir. #nsanın 

insana yardımcı olmadı!ı bu bireysel dünyada, ki"i kendi çıkı"ını kendi bulmak 

zorundadır. Tüm bu öznel sorunlar derinlemesine incelendi!inde görülen ise, bunların 

toplumu olu"turan bireylerin ortak sorunları oldu!udur. 

 

“Bu insan, bir tür ada-insanıdır. Bu, “münzevi”ye, ya da Robinson’a 
benzetilebilir. Ama ne kendini Tanrıya adayan bir dindarın imanı, ne de di!erinin 
yapımcılı!ı vardır onda. Robinson bir umudun simgesidir, adasında yeni bir dünya 
kurar. Uyumsuz tiyatronun “yalnız- insan”ıysa, kendi içine kapalıdır. Robinson’un 
yapımcılı!ından ve etkinli!inden yoksundur. Robinson çevresinden kopmu"tur ama 
ya"amdan kopmamı"tır, ya"amın ye"erdi!i gerçek bir adada ya"ar. Buradaysa 
insanlar bir tutukludur. Çevrelerinde hiçbir "ey ye"ermez. Bu insanların ya"amı bir 
kısır döngü içinde dolanır.”132 

 

Absurd Tiyatro yazarlarının bireyin ve toplumun bu kaotik, aynı zamanda 

"izofrenik durumunu anlatırken grotesk ö!elerden yararlandıkları görülür. #nsanın 

trajikomik durumu gösterilirken, seyirciyi korkutma ve "a"ırtma yöntemlerine de 

ba"vurulur. Mantıklı bir geli"ime dayanmayan olay örgüsü, zaman zaman seyirciyi 

irkiltir; hatta "oke eder. Ya"amın uyumsuzlu!u/saçmalı!ı, iç içe geçmi" trajik ve komik 

etkilere ba"vurularak anlatılır. Seyirci, bir yandan trajik durumlar kar"ısında deh"ete 

                                                        
130 #p"iro!lu, Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik, s. 25. 
131 Güllü, “Absürd Oyunlarda Temalar”, Mimesis Tiyatro Çeviri-Ara#tırma Dergisi, s. 368. 
132 #p"iro!lu, Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik, s. 59, 60. 
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kapılır, di!er yandan komik durumlara güler; böylelikle, ya"amın temelindeki 

uyumsuzlu!u/saçmalı!ı algılar.133 

 

“Ionesco oyunlarını ‘kaba komediler’ (fars) olarak tanımlar. Gerçekten de 
absürd oyunlarda mizah vazgeçilmez bir unsurdur ve akımın sanat anlayı"ının 
merkezine oturur. Ama buradaki mizah sadece e!lenceye yönelik, içi bo"altılmı" 
bir mizah de!ildir; aksine rahatsız edici, kara bir mizahtır. Oyunlara sava" sonrası 
Avrupa’sının bunalımlı havası sızmı"tır; i"lenen temalar oldukça karanlıktır: 
bireyin toplum kar"ısında duydu!u korku, insanlar arasında ya"anan ileti"imsizlik, 
yalnızlık, günlük hayatın anlamsızlı!ı, ölümün kaçınılmazlı!ı kar"ısında duyulan 
çaresizlik, hayatın bilinemezli!i, bireyin güçsüzlü!ü vs.”134 

 

Sonuç olarak, II. Dünya Sava"ı sonrasının bunalım ortamında "ekillenen Absurd 

Tiyatro ortaya koydu!u anlayı" çerçevesinde geleneksel tiyatronun sahip oldu!u tüm 

de!erleri (öykü, olay örgüsü, karakterler, dil vb.) yıkmı"tır. Bu tiyatronun dünyanın 

uyumsuzlu!unu ve saçmalı!ını göstermek için ortaya koydu!u de!erler ise, 20.  yüzyıl 

tiyatrosunun kilometre ta"ları olmu"tur.  

 

“Absurd tiyatro zengin ve çe"itli bir gelene!in parçasıdır. #çinde gerçekten 
yeni olan bir "ey varsa, bu usun ve yazınsal söylemlerin bir sürü bildik tutumunun 
birbirine geçti!i alı"ılmadık yöntemdir. En önemlisi de, bu yakla"ımın ilk kez geni" 
tabanlı bir kitlenin tepkisiyle kar"ıla"mı" olması gerçe!idir. Bu, Absürd tiyatrodan 
çok dönemin bir özelli!idir. Gerçeküstücülü!ün gerçek bir Gerçeküstücü drama 
yaratmak için gerekli nitelikleri ta"ımadı!ı kabul edilir; ancak bu, halkın böyle bir 
tiyatro için gerçek bir gereksinim duymamasına ba!lı olabilece!i kadar yazarlarının 
da ilgi ve uygulama eksikli!ine ba!lı olmu" olabilir. Onlar zamanlarının 
ötesindeydiler; zaman "imdi yirmilerin ve otuzların avant-garde’larıyla arayı 
kapatmı"tır ve Jarry ve Cummings’in yarattı!ı tiyatro kitlesini bulmu"tur.”135 

 

                                                        
133 $ener, Dünden Bugüne Tiyatro Dü#üncesi, s. 304. 
134 Güllü, “Absürd Oyunlarda Temalar”, Mimesis Tiyatro Çeviri-Ara#tırma Dergisi, s. 363. 
135 Esslin, Absürd Tiyatro, s. 310.  
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1950’li yılların ba"ında ortaya çıkan Absurd Tiyatro, 1960’ların ilk yarısına 

kadar en popüler dönemini ya"amı", 1960’ların ikinci yarısından sonra ise, etkisini yava" 

yava" yitirmi"tir. Absurd tiyatro’nun 1960’ların sonuyla birlikte tiyatro sahnesinde 

geçerlili!ini yitirmesinin nedeni ise, II. Dünya Sava"ı’nın insanlar üzerinde yarattı!ı 

yıkımın onarılmaya ba"lanmasıdır. 1968 yılıyla simgele"tirilen kitlesel sistem-kar"ıtı 

hareketler gerek Sovyet blo!unda gerekse Batı’da bütün eski cevapların anlamını 

yitirdi!i ve yeni cevapların arandı!ı sürecin ba"langıcı oldu. Genç ku"a!ın ya"amı ve 

mücadeleyi tercihinin göstergesi olan bu hareketler, Absurd Tiyatro’nun bunalımlı, 

karamsar bireyinin de ölümü anlamına gelir.136 

 

D. Jerzy Grotowski ve “Yoksul Tiyatro” 
 

Jerzy Grotowski (1933-1999), 1959 yılında kurdu!u “Tiyatro Laboratuvarı”nda 

oyunculuk sanatına yönelik yaptı!ı deneysel çalı"malarla günümüz ça!da" tiyatrosuna 

yön veren en önemli isimdir. 

Peter Brook, Grotowski’nin Tiyatro Laboratuvarı’nın kuramsal temelini 

olu"turan yazılarını topladı!ı Towards a Poor Theatre (Yoksul Tiyatroya Do!ru, 1968) 

adlı kitabına yazdı!ı önsözde onun için "unları söylemi"tir: 

 

“Grotowski’nin e"i benzeri yoktur. 

Neden mi? 

Çünkü bildi!im kadarıyla, Stanislavski’den beri dünyada hiç kimse 
oyunculu!un do!asını, olgusunu, anlamını, zihinsel-bedensel-duygusal sürecinin 

                                                        
136 Güllü, “Absürd Oyunlarda Temalar”, Mimesis Tiyatro Çeviri-Ara#tırma Dergisi, s. 373. 
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do!asını ve bilimini Grotowski kadar derin ve eksiksiz bir "ekilde 
incelememi"tir.”137 

 

Marvin Carlson ise, Grotowski için, “1960’ların ortalarına dek, tiyatroya yönelik 

özerk bir görü"e e!ilim gösteren teorisyenler modern dönemdeki ba"at sözcüleri olarak 

sıklıkla Artaud’ya baktılar; ardından on yılın sonuna do!ru bir oyunculuk teorisyeni ve 

modern teatral bilincin merkezinde yer alan bir figür olan bizzat Stanislavski’ye rakip 

hale gelen Polonyalı yönetmen Jerzy Grotowski’nin (…) yapımları ve teorilerinin yeni 

etkisi çok önemli hale geldi”138 diyor. 

1951-1955 yılları arasında Krakow’daki oyunculuk okulundan mezun olan 

Grotowski, 1955-1956 yıllarında Moskova’daki Devlet Tiyatro Enstitüsü’nde 

yönetmenlik dalında uzmanlık e!itimi aldı. 1959 yılında da Polonya’nın güneybatısında 

yer alan 60.000 nüfuslu Opole kentinde “Tiyatro Laboratuvarı”nı kurdu. 1965 yılında 

Tiyatro Laboratuarı, üniversite kenti olarak bilinen ve bu özelli!iyle Polonya’nın kültür 

ba"kenti unvanını edinmi" yarım milyon nüfuslu Wrocklaw’a ta"ındı. Daha sonraları 

“Oyunculuk Ara"tırma Enstitüsü” ba"lı!ının da eklendi!i Tiyatro Laboratuvarı’nın 

çalı"malarına, Polonya devleti tarafından belediyeleri aracılı!ıyla, her iki kentte de 

düzenli olarak maddi destek sa!landı. 

Tiyatro Laboratuvarı’nda “oyunculuk” sanatının temel alındı!ı ara"tırmalar 

sonucunda Grotowski yöntemi olarak da bilinen bir model olu"turulur. Laboratuvar 

bünyesinde yer alan bir tiyatro toplulu!u ile de, yapılan ara"tırmaların sonuçlarını ortaya 

koyan oyunlar sahnelenir. Bu oyunlar arasında Cocteau’nun Orfe’si, Byron’un Kabil’i, 

Goethe’nin Faust’u, Mayakovski’nin Misterio Buffo’su, Kalidasa’nın Shakuntala’sı, 

Mickiewicz’in Ölüm Töreni, Slowacki’nin Kordian’ı, Wyspianski’nin Akropolis’i, 

Marlowe’un Dr. Faustus’u, Shakespeare’in Hamlet’i, Calderon’un Sadık Prens’i ve 

toplulu!un kendi olu"turdu!u Apocalypsis cum Figuritis sayılabilir. 
                                                        
137 Peter Brook, “Önsöz”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, Çev. Hatice Yeti"kin, #stanbul, Tavanarası 
Yayıncılık, 2002, s. 11. 
138 Carlson, Tiyatro Teorileri, s. 475. 
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1966 yılına kadar Polonya sınırları içinde kalan Laboratuvar Tiyatrosu, bu 

tarihten sonra ülke sınırlarını a"arak Avrupa’nın pek çok kentine (Paris, Amsterdam, 

Londra, Berlin vs.) ve Amerika Birle"ik Devletleri ile Meksika’ya turneler düzenledi. Bu 

ülkelerde gerçekle"tirilen seminerler, konferanslar ve atölye çalı"maları aracılı!ıyla da 

Grotowski yöntemi, özellikle, 1970 yılından sonra tiyatro sanatında önemli izler 

bırakacak "ekilde tanıtıldı. Ancak, topluluk üyeleri, 25 yıllık çalı"malarının sonucunda, 

31 A!ustos 1984’te yayınladıkları ortak bildirgeyle da!ıldıklarını ilân ettiler. Bundan 

sonra topluluk üyeleri kendi bireysel çalı"malarına yöneldiler. Bir süre Amerika Birle"ik 

Devletleri’nde California Üniversitesi’nde çalı"an Grotowski de, daha sonra #talya’ya 

yerle"erek ö!rencisi Thomas Richards’la birlikte kurdu!u “Workcenter of Jerzy 

Grotowski and Thomas Richards”da 1999’da ölümüne de!in çalı"malarını sürdürdü. 

Grotowski, tiyatro sanatının özünde oyuncu-seyirci ili"kisine dayalı oldu!u 

görü"ünden hareket ederek, tiyatroyu bu iki temel unsurun dı"ındaki, di!er tüm yan 

unsurlardan (edebiyat, dekor-kostüm, müzik, ı"ık, makyaj, teknik donanım vs.) arındırır. 

 

“Bizim Tiyatro Laboratuarı’mızın yapımları ba"ka bir yönde ilerliyor. #lkin 
biz eklektizmden kaçınmaya, tiyatronun çe"itli sanat dallarının bir bire"imi olarak 
görülmesine kar"ı durmaya çalı"ıyoruz. Tiyatronun öbür alanlardan ayrılan yanıyla 
ne oldu!unu, bu etkinli!i öbür oyun ve gösteri kategorilerinden neyin ayırdı!ını 
tanımlama arayı"ındayız. #kinci olarak, bizim yapımlarımız, oyuncu-seyirci 
ili"kisinin ayrıntılı birer ara"tırmasıdır. Bir ba"ka deyi"le, bizler, oyuncunun 
ki#isel tekni$i ile sahne tekni$ini tiyatro sanatının özü olarak 
de$erlendiriyoruz.”139 

 

Grotowski çalı"malarının ba"langıcında "u sorulara yanıt aradı!ını söylüyor: 

“Tiyatro nedir? Tiyatroda benzersiz olan taraf nedir? Film ve televizyonun yapamadı!ı 

neleri tiyatro yapabilir?”140 Bu sorulara yanıtının "u iki somut anlayı"ta berrakla"tı!ını 

                                                        
139 Jerzy Grotowski, “Yoksul Tiyatroya Do!ru”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, Çev. Hatice Yeti"kin, 
#stanbul, Tavanarası Yayıncılık, 2002, s. 15. 
140 Grotowski, “Yoksul Tiyatroya Do!ru”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, s. 19.  



 
 

154 

söylüyor: “Yoksul tiyatro ve kuralları çi!neme sanatı olarak gösteri.”141 Böylelikle 

“Yoksul Tiyatro” adını verdi!i ve tamamıyla oyuncu-seyirci ili"kisini merkez alan bir 

tiyatro anlayı"ına yönelir.  

 

“Gereksiz olan her "eyi yava" yava" eledi!imizde, makyaj, özel kostüm ve 
senografi, ayrı bir gösteri alanı (sahne), ı"ık ve ses efektleri olmadan da tiyatronun 
var olabilece!ini ke"fettik. Algısal, dolaysız, “canlı” bir katılıma dayalı oyuncu-
seyirci ili"kisi olmadan tiyatro var olamaz. Bu çok eski bir kuramsal gerçektir 
elbette, ama bu gerçek uygulamada sıkı bir biçimde sınandı!ında, tiyatroya ili"kin 
alı"ılmı" görü"lerimizin birço!unun temelini çürütür. Edebiyat, heykel, resim, 
mimarlık, ı"ık, bir “sahneye koyan”ın yönetimi altında oyunculuk gibi farklı 
yaratıcı sanat dallarlının bir sentezi olarak tiyatro anlayı"ına meydan okur bu 
gerçek. Söz konusu “sentez tiyatrosu”, bizim “Zengin Tiyatro” (kusurları açısından 
zengin) olarak adlandırdı!ımız ça!da" tiyatrodur.”142 

 

Grotowski, geleneksel tiyatro anlayı"ının tüm unsurlarını içinde barındıran 

tiyatroya kendi “Yoksul Tiyatro”sunun kar"ıtı olarak “Zengin Tiyatro” adını verir ve bu 

tiyatronun sinema ve televizyonla girdi!i yarı"ta nasıl bir hataya dü"tü!ünü "u sözlerle 

açıklar: 

 

“Zengin Tiyatro, sanatsal kleptomaniye dayanır, öbür sanat dallarından pek 
çok "ey alır, bir omurgası ya da bütünlü!ü olamayan ama yine de organik bir sanat 
yapıtı olarak sunulan karmakarı"ık bir yı!ın, birtakım melez gösteriler olu"turur. 
Zengin Tiyatro bünyesine aldı!ı ö!eleri ço!altarak, sinema ve televizyonun 
sundu!u çıkmazdan kaçmaya çalı"ır. Sinema ve televizyon, mekanik i"levler 
açısından (montaj, anında mekân de!i"ikli!i vb.) üstün oldu!u için, Zengin Tiyatro, 
farkı kapatmaya yönelik, epey çarpıcı bir kar"ı harekette bulundu: “Bütünsel 
tiyatro” talebiydi bu. Sinema ve televizyondan ödünç alınan düzeneklerin 
(sözgelimi, sahne üzerinde sinema perdeleri) tiyatroyla bütünle"tirilmesi, büyük bir 
hareketlilik ve dinamizm sa!layan yetkinle"mi" bir teknik donanım anlamına gelir. 
E!er sahne ve/ya da seyircilere ayrılan yer hareketli olsaydı, perspektifi sürekli 
de!i"tirmek de olanaklı olurdu. Bütün bunlar saçmalıktan ba"ka bir "ey de!ildir. 

                                                        
141 A.e. 
142 A.e. 
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Tiyatro ne kadar geni"leyip mekanik kaynaklarını kullanırsa kullansın 
teknolojik bakımdan sinema ve televizyonun a"a!ısında kalacaktır. Sonuç olarak 
ben, tiyatroda yoksulluktan yanayım.”143 

 

Eugenio Barba’nın 1964 yılında Grotowski ile yaptı!ı “Tiyatronun Yeni Ahiti” 

ba"lıklı söyle"ide, “Film ve televizyonun tiyatrodan çalamayaca!ı yanlızca bir ö!e 

vardır: Canlı organizmanın yakınlı!ı.”144 diyor, Grotowski. Do!al olarak, onun “Yoksul 

Tiyatro”sunda bu canlı organizmalardan biri oyuncu, di!eri de seyircidir. Grotowski’nin 

tiyatrosunda seyirci, kimi zaman oyuna aktif olarak katılır; kimi zaman da sadece 

gözlemci olur. Ama her iki ko"ulda da oyun, gerekli etkiyi yaratabilmek adına 30-40 

ki"iyi geçmeyen az sayıda bir seyirci kitlesi önünde oynanırdı. 

 

“(…) oyuncu-seyirci ili"kisinde sonsuz çe"itlemeler yapmak mümkün. 
Oyuncular, seyirci kitlesiyle do!rudan ili"kiye girerek ve ona oyunda edilgen roller 
vererek, seyircilerin arasında oynayabilir (sözgelimi, Byron’dan Kain ve 
Kalidasa’dan Shankuntala yapımlarımızda oldu!u gibi). Ya da oyuncular, seyirciler 
arasında yapılar kurar ve dolayısıyla onları eylemin mimarisi içine alıp baskı, 
sıkı"ıklık ve alan kısıtlaması duygusunun etkisi altında bırakırlar (Wyspianski’nin 
Akropolis’i). Ya da oyuncular, seyircilerin arasında oynarken onlar yokmu" gibi 
davranabilir, seyirciler sanki saydammı" da bakı"ları sanki onların içinden 
geçiyormu" gibi oynayabilirler. Seyirciler oyunculardan ayrılmı" olabilir – 
sözgelimi, üstünden sadece ba"larının göründü!ü yüksek bir tahta perdeyle 
(Calderon’un De!i"mez Prens’i): böylesine e!imli bir perspektiften, sanki 
arenadaki hayvanları seyreder gibi ya da tıp ö!rencilerinin bir ameliyatı izlemesi 
gibi oyunculara bakarlar (ayrıca bu kopuk, a"a!ıya do!ru bakı", eyleme, bir tür 
ahlak kurallarını çi!neme, a"ma duygusu kazandırır.) Ya da tüm salon somut bir 
yer olarak kullanılır: Faustus’un bir manastır yemekhanesindeki “son yeme!i”nde 
Faustus, büyük masalarda sunulan barok bir ziyafetin misafirleri olan seyircilere 
kendi ya"amından kesitler sunarak onları e!lendirir. Sahne-seyir yeri ayrımının 
ortadan kalkması, en önemli nokta de!ildir, bu durum, yalnızca, çıplak bir 
laboratuvar ortamı, ara"tırma için uygun bir alan yaratmaktadır. Asıl mesele, her 
gösteri biçimi için uygun olan seyirci-oyuncu ili"kisini yakalamak ve verilen kararı 
fiziksel düzenlemelerde somutla"tırmaktır."145 

                                                        
143 A.e., s. 19, 20.  
144 Jerzy Grotowski, “Tiyatronun Yeni Ahiti”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, Ed. Eugenio Barba, Çev. Hatice 
Yeti"kin, #stanbul, Tavanarası Yayıncılık, 2002, s. 44. 
145 Grotowski, “Yoksul Tiyatroya Do!ru”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, s. 20, 21. 
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Grotowski, uygar toplum ya"amının insan ruhunu ve bedenini birbirinden 

ayırdı!ı görü"ündedir. #nsan, bir yandan usuyla toplum düzeninin koydu!u kurallara 

uymaya çalı"ırken, di!er yandan içgüdülerinin gere!ini yerine getirmek zorunda kalır. 

Sonunda bir ikilemin içine sürüklenerek, parçalanmı" benli!inde, kimi isteklerini, 

niyetlerini maskelemeye ba"lar. Tiyatronun görevi de, bu maskeleri çıkartıp insanı 

gerçek özüne döndürmektir. 

Oyunculuk sanatının özü, seyirciye bir "ok geçirtilerek, onun kendi derinliklerine 

inmesini sa!latmaktır. Bunun sonucunda kendini yeniden ke"fedecek olan seyirci 

parçalanmı" benli!indeki diyalektik kar"ıtlı!ı fark ederek, ruhu ve bedeni arasında bir 

bütünlü!ü yakalamı" olacaktır. Oyuncu bu bütünle"meyi sa!lamakla yükümlüdür. 

Bütünle"menin sa!lanabilmesi ise, dinsel ve geleneksel de!erlerin "ekillendirdi!i 

kolektif bilinçaltına inmekle mümkündür. #nsan kültürünün özünü vareden kolektif 

bilinçaltının en alt katmanında mitler yatar. #"te, tiyatronun kutsal görevi, insanı bu mitle 

yüzle"tirerek maskelerin birer birer dü"ürülmesini sa!lamaktır. 

 

“Oyuncuyla yüzle"ti!inde seyirci kendini çözümlemeye itilebilsin diye, her 
iki tarafta da önceden var olan ortak bir zemin, bir jestle reddedebilecekleri ya da 
birlikte tapınacakaları bir "ey olmalıdır. Dolayısıyla tiyatro, toplumun kolektif 
kompleksleri diyebilece!imiz "eye, kolektif bilinçaltının ya da belki üstbilincin 
(nasıl adlandırdı!ımızın önemi yoktur) çekirde!ine, zihnin bir icadı olmayan, 
deyim yerindeyse, kan, din, kültür ve iklim yoluyla miras aldı!ımız mitlere 
saldırmalıdır.”146 

 

Böyle bir tiyatro, ilkel insanların ritüellerindeki gibi kutsal bir eylem niteli!i 

ta"ıyacaktır. Bunun için tiyatronun asal ö!esi olan oyuncunun, kendi özüne inerek, bir 

anlamda kendini seyirciye kurban etmesi gerekecektir. “Yoksul Tiyatro”nun “kutsal 

oyuncu”su hiçbir yan anlatım aracına gereksinim duymadan bedenini ve sesini e!iterek, 

                                                        
146 Grotowski, “Tiyatronun Yeni Ahiti”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, s. 44. 
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kendi psikoanalitik dilini yaratmak zorundadır. “Tiyatro Laboratuvarı”nda yıllarca süren 

zorlu çalı"malar, tamamıyla bu dilin yaratılmasına yöneliktir. 

Grotowski, “kutsal oyuncu” ifadesini dinsel anlamda de!il, “sanatıyla dire!e 

tırmanan ve kendini kurban eden ki"iyi tanımlamak için bir metafor”147 olarak 

kullandı!ını söyler. “Geleneksel Tiyatro”nun oyuncusunu “fahi"e oyuncu” olarak 

nitelendiren Grotowski, “Yoksul Tiyatro”nun “kutsal oyuncu”su ile Geleneksel 

Tiyatro”nun “fahi"e oyuncu”sunu "u özellikleriyle kar"ıla"tırır: 

 

“ “Fahi"e oyuncu” ile “kutsal oyuncu” arasındaki fark, bir fahi"enin 
becerisi ile gerçek a"ktan kaynaklanan verme ve alam tutumu – bir ba"ka deyi"le, 
kendini kurban etme –   arasındaki farkla aynıdır. #kinci durumdaki asıl önemli 
nokta, akla gelebilecek her sınırı a"abilmek amacıyla, bütün rahatsız edici ö!eleri 
eleyebilmektir. #lk durumda bu, bir bedenin var olması meselesidir, ikinci 
durumdaysa var olmaması meselesi. “Kutsal oyuncu”nun tekni!i bir tümevarım 
tekni$idir (yani, bir eleme tekni!i), oysa “fahi"e oyuncu”nun tekni!i bir 
tümdengelim tekni$idir (yani, bir marifetler birikimi).”148 

 

Grotowski, “kutsal oyuncu”nun e!itimini ve bu oyunculuk yöntemini "u sözlerle 

açıklıyor: 

 

“Tiyatromuzda bir oyuncunun e!itimi ona bir "eyler ö!retme meselesi 
de!ildir; biz, bu ruhsal sürece kar"ı oyuncunun organizmasının gösterdi!i direnci 
yok etmeye çalı"ıyoruz. Sonuç, iç dürtü ile dı" tepki arasındaki zaman aralı!ından 
öyle bir "ekilde kurtulmaktır ki dürtü çoktan bir dı" tepkiye dönü"ür. Dürtü ve 
eylem aynı zamanda meydana gelir: Beden ortadan kaybolur, yanar; seyirciyse 
yalnızca bir dizi gözle görülebilir dürtüye tanık olur. Böylece bizim yöntemimiz bir 
via negtiva!’dır – bir hünerler koleksiyonu de!il, engellerin ortadan 
kaldırılmasıdır.”149 

 
                                                        
147 A.e., s. 46. 
148 A.e., s. 36. 
! Via negativa: Negatif bir yol. 
149 Grotowski, “Yoksul Tiyatroya Do!ru”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, s. 16, 17. 
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Grotowski, oyunculuk sanatı hakkında gerekli ko"ulları "u üç madde de topluyor: 

  

“Kanımızca, oyunculuk sanatının olmazsa olmaz ko"ulları "unlardır ve bir 
yöntem ara"tırmasının konusu haline getirilmelidirler: 

a) Bilinçaltına dek giderek “kendini açı!a” çıkarma sürecini uyarmak ama 
gereken tepkiyi elde etmek amacıyla söz konusu uyarıyı yönlendirmek. 

b) Bu süreci dile getirme, düzene sokma ve i"aretlere dönü"türme yetisine 
sahip olmak. Somut biçimde söyleyecek olursak, notalarını ufak temas ö!elerinin, 
dı" dünyadaki uyaranlara verilen tepkilerin, “almak ve vermek” dedi!imiz "eyin 
olu"turdu!u bir partisyon kurmak demektir bu. 

c) #nsanın kendi organizmasının (hem bedensel hem psi"ik organizma ki bu 
ikisi bir bütün olu"turur) yol açtı!ı dirençleri ve engelleri yaratıcı süreçten 
kaldırmak.”150 

 

“Yoksul Tiyatro”nun “kutsal oyuncu”su bedensel, plastik ve ses e!itimine dayalı 

yıllarca süren çalı"malarla ve özel olarak düzenlenmi" alı"tırmalarla, neredeyse, 

oyunculuk zanaatı içinde yitip gitmeye ba!lı bu konsantrasyon biçimini edinmeye 

çalı"ır.  

“Grotowski, çalı"masını tiyatro terimleriyle “Yoksul Tiyatro” diye tanımlarken, 

süreç içinde önce “Kaynaklar Tiyatrosu” ve sonra da “Objektif Drama” diye 

tanımlamaya ba"lamı" olsa da, ba"langıçtan beri temel ilkesi olan yalınla"tırma süreci, 

onu sahne gösterimiyle ilintili her "eyi reddetme noktasına getirmi"tir.”151  

Peter Brook, Grotowski’nin iki hafta boyunca kendi toplulu!undaki oyuncularla 

yaptı!ı çalı"manın ardından onun yöntemini "u sözlerle özetler: 

 

                                                        
150 Jerzy Grotowski, “Yöntem Ara"tırması”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, Çev. Hatice Yeti"kin, #stanbul, 
Tavanarası Yayıncılık, 2002, s. 102. 
151 Innes, Avant-Garde Tiyatro, s. 224. 
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“Çalı"malarının yo!unlu!u, dürüstlü!ü ve titizli!inden geriye tek bir "ey 
kalabilir: Meydan okuma. #ki haftada bir gün ya da hayatta bir kereli!ine de!il. Her 
gün meydan okuma.”152 

 

Grotowski’nin yakla"ımına, 1960’ların sonu ve 1970’lerin ba"ında Jean-Louis 

Barrault, Peter Brook, Eugenio Barba, Richard Schechner, Joe Chaikin ve Luca Ronconi 

gibi birlikte çalı"tı!ı yönetmenler tarafından oldukça ilgi gösterilmi"tir. 1970’li yılların 

ba"ında ortaya çıkan pek çok “tiyatro laboratuarı”nın olu"umunda da Grotowski’nin 

“Tiyatro Laboratuvarı”ndaki çalı"malarının önemli bir etkisi oldu!u söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
152 Brook, “Önsöz”, Yoksul Tiyatroya Do$ru, s. 14.  
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IV. MODERN SONRASI T!YATRO: POSTMODERN T!YATRO 
 

Postmodern sözcü!ünün –  etimolojik olarak incelendi!inde –  “post” ve 

“modern” sözcüklerinin biraraya gelerek olu"turdukları bir bile"ik sözcük oldu!u 

görülür. Bu bile"ik sözcü!ün yapısında belirleyici rolü #ngilizce, Fransızca gibi dillerde 

“sonrası” anlamına gelen “post” sözcü!ü oynar.  Sözcü!ün anlamı ise, “modern” 

sözcü!ü tarafından belirlenir. Böylelikle, Türkçe’ye “modern sonrası” olarak çevrilen 

postmodern sözcü!ü, “modern” sözcü!ünün tanımladı!ı bir a"amadan sonraki yeni bir 

a"amayı ya da durumu ifade etmek için kullanılır. 

Sözcü!ün “postmodern”, “postmodernle"me”, “postmodernite” ve 

“postmodernizm” gibi belli ba"lı dört modalitesi vardır. Bu modalitelerden postmodern 

“döneme özgün niteliklere”, postmodernle#me dinamik bir süreç olarak “postmodern 

a"amaya giden de!i"imlere ve kültürel olu"umlara”, postmodernite “moderniteden 

sonra gelen döneme” ve son olarak postmodernizm de kavramın ideolojik boyuna i"aret 

eder.1 

Postmodernizm’in tarihsel sınırlarını kesin olarak saptamak olanaklı 

görünmemekle birlikte, terimin 1950’lerde ve 1960’larda kimi yazarlar tarafından 

kullanıldı!ı görülür. Ancak Postmodernizm kavramının felsefe, mimari, sinema, tiyatro 

ve edebiyat gibi de!i"ik kültürel ve sanatsal alanlarda kullanımının yaygınla"ması 

1970’li ve 1980’li yıllardır. Bu yıllardan sonra Postmodernizm kavramı sanat ve kültür 

çevrelerinin birincil tartı"ma konusu haline gelmi"tir. Bu tartı"manın, günümüze kadar 

uzanarak, modern sanatın sona erip ermedi!i ve postmodern sanatın ne tür özellikler 

ta"ıdı!ı noktalarında yo!unla"tı!ı görülür.  

Dü"ünsel köklerinde Nietzsche ve Heidegger’in belirgin etkileri oldu!u ileri 

sürülmekle birlikte, Postmodernizm’in kendine özgü kuram ve ilkelerinden söz etmek 

bir hayli zordur.  Postmodernizm, genel olarak, Modernizm’in temel de!erleri olan 
                                                        
1 $aylan, Postmodernizm, s. 55, 56.  
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“akılcılık” ve “bilim”e, onun estetik ve etik anlayı"ına kar"ı çıkar. Bir ba"ka ifadeyle, 

Postmodernizm kavramı, Batı rasyonalizmine ve Aydınlanma felsefesine dayalı bilginin 

ele"tirel bir ifadesidir. Postmodernistler, Aydınlanma’nın türevi saydıkları Modernizm’i 

ele"tirirken Hiro"ima’ya ya da Auschwitz’e gönderme yaparak akılcılı!ın insanları hiç 

de iyiye götürmedi!ini ileri sürerler.2 Bu do!rultuda, Postmodernizm’i kültürel, sanatsal 

ve siyasal alanlarda özgürlükçü bir anlayı"ın ba"langıcı olarak selamlayanlar oldu!u 

gibi, onu umutsuzlu!un ve karma"anın ifadesi olarak görüp ele"tirenler de vardır. Belki 

de Postmodernizm’in bu iki farklı kulvarda ilerleyen yapısı onun popülaritesinin de artı" 

nedenini olu"turmaktadır. 

Postmodernizm’in Aydınlanma felsefesine ve onun getirilerine kar"ı ele"tirel 

tutumunda hiç "üphesiz Alman dü"ünür Friedrich Nietzsche’nin önemli derece etkisi 

vardır. Nietzsche, 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan bu modernle"me hareketini insanın 

aklıyla elde etti!i bilgiye de!il, insanın ya#am enerjisi’ne ba!lar. Dü"ünüre göre, 

insanın bilgi edinme sürecinin kayna!ını da bu biyolojik ö!e olu"turur. #nsanı insan 

yapan bu ya"am enerjisi, aynı zamanda düzensizli!in, anar"inin, acımasızlı!ın ve 

yabancıla"manın da kayna!ıdır. Bireye özgü oldu!u için, ki"iden ki"iye de!i"irlik 

gösteren bu biyolojik özellik, üstün insan olarak nitelenen dehalarda çok daha yüksek, 

sıradan insanda ise dü"üktür. Dolayısıyla, Modernle"me, ya"am enerjisi yüksek olan 

üstün insan’ın gerçekle"tirdi!i bir dönü"ümdür. Ancak, bu biyolojik enerji bir yönüyle 

yaratıcılı!ın ve ilerlemenin, di!er yönüyle ise anar"i, yabancıla"ma ve acımasız bir 

vah"etin kayna!ı olmaktadır. #"te, Nietzsche’ye göre, bilgiye ve bilime dayalı bir 

toplumda Aydınlanma’nın iyimser öncüllerinin yanısıra ya"am enerjisi’nden 

kaynaklanan yabancıla"ma, anar"i, vah"et ve acımasızlık da egemen unsurlardır. 

Nietzsche, geleneksel felsefenin “öz”, “gerçek”, “mantıksal temel” gibi 

kavramlarına da çok ele"tirel yakla"makta ve evrenin bir tek de!il, sayısız anlamı oldu!u 

tezini savunmaktadır. Dolayısıyla, bilgi görecelidir ve gerçe!in temsili diye bir "ey 

olamaz; ancak onun yorumu olur. Nietzsche, insanın evreni yorumlayı"ında da biyolojik 

                                                        
2 A.e., s. 34. 
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bir varlık olarak güdülerinin ve gereksinimlerinin belirleyici oldu!u kanısındadır. Her 

insanın kendi güdülerinden kaynaklanan yorumunun, di!erleri tarafından bir norm 

olarak kabul edilmesini istemesiyle de yabancıla"ma, vah"et ve baskı ortaya çıkar. 

Nietzsche, bilgiyi gereksinme kavramına ba!lı olarak ele almaktadır. #nsanın 

bilgi ve do!ru gibi kavramlara gereksinmesi oldu!unu bunu da becerisi do!rultusunda 

olu"turdu!unu dü"ünür. Çünkü insanın içinde bulundu!u kaotik yapıya düzen vererek 

ona egemen olması buna ba!lıdır. Dü"ünür, insanın algılama psikolojisi ile do!rulu!u 

kurdu!unu, bunun da orijinal objeyi temsil edemeyece!ini söyler. Bu olsa olsa ancak bir 

varsayım olabilir. 

Nietzsche, insano!lunun en büyük ba"arısının birçok konu üzerinde anla"ması 

oldu!unu ileri sürer. Ancak, insanın biyolojik ve psikolojik yapısı her zaman bu 

anla"mayı bozabilecek güçlü güdülere sahiptir. Bu durum da gelecek konusunda iyimser 

olmayı olanaksızla"tırmaktadır. Nietzsche’ye göre, de!i"im ve dönü"ümün kapsam ve 

içeri!ini ya"am enerjisi daha yüksek olan bireyler belirlemektedir. 

Nietzsche’nin dü"ünce sisteminde önemli yeri olan bir di!er kavram da, herhangi 

bir nesnenin kayna!ından alınıp, zaman içinde nasıl de!i"ti!inin incelenmesi anlamına 

gelen genealogy’dir. Bir "eyin zaman içinde yeni amaçlara yönelik olarak yorumlanması 

ya"am enerjisi yüksek olan üstün bir güç tarafından yapılır. Sonuçta, irade gücü daha 

üstün olanın yorumu irade gücü daha zayıf olana baskın gelecektir. Bu durumda da 

bütün tarih yeni yeni yorumlara açık, hiçbir mantı!ı olmayan bir süreç olacaktır. Bu 

yakla"ım, Aydınlanma dü"üncesinin temel öncüllerinden biri olan ilerlemeci tarih 

anlayı"ını da yerle bir eder. Ona göre, tarihe yön veren gücün kayna!ı ya"am enerjisi 

daha yüksek olan “seçkin” bireylerdir. Nietzsche, tarihsel ko"ullar radikal bir biçimde 

de!i"tirilebilse de, insanın acı çekmesinin ve yabancıla"masının son bulmayaca!ını 

söyler. Nietzsche kötümser bir dü"ünür olarak insanın giderek daha iyi bir toplum düzeni 

gerçekle"tirece!i dü"üncesini yadsır. 



 
 

163 

Yine, Postmodernizm içinde çok a!ırlıklı bir yere sahip olan dü"ünsel kayna!ını 

Nietzsche’den alan negatif özgürlük kavramı da Nietzsche’nin çözümlemeleri üzerine 

oturtulabilmektedir. Negatif özgürlük, bireye hiçbir müdahalenin olmamasını öngören, 

özgürlük kavramının statik bir çerçevede tanımlanması anlamına gelmektedir. 

Modernizm’in özgürlük anlayı"ı ise bireyin benli!inin kendi kendine belirlemedi!i kural 

ve düzenlemeler anlamına gelen pozitif özgürlük’tür. Postmodernizm pozitif özgürlü!ü 

hiçbir biçimde kabul etmez. 

Nietzsche için ya"am enerjisinin ortaya çıkı"ı olan “yaratıcı yıkıcılık” (creative 

destruction) insanın do!asından gelen bir özelliktir ve insan bu özelli!i nedeniyle sürekli 

olarak bir "eyleri yıkarak, yok ederek yeni "eyler yaratır. Dü"ünüre göre, karma"ık ve 

kaotik ama bu nedenle de dinamik olan ya"amda düzeni sa!layacak tek "ey estetiktir. Bu 

dü"ünceden hareketle, Nietzsche, bilimin ve rasyonelli!in önüne esteti!i koyarak 

sanatçının yaratıcılı!ının bir yansıması olan “insan nedir” sorusuna verilen yanıtları 

temel alır. 

Nietzsche, "u ya"amsal önemdeki soruyu sorar: “Acaba eskiyi yok etmeden, onu 

koruyarak yeniyi kurmak mümkün müdür?” Bugün Postmodernizm bu soruya olumlu bir 

yanıt vermekte ve eskiyi yıkmadan yeninin nasıl kurulabilece!ini tartı"maktadır.3 

Postmodernizm kavramı, ilk olarak 1960’lı yıllarda New York’taki sanat 

çevrelerinde modern sanat anlayı"ına bir tepki olarak kullanılmaya ba"lanmı"tır. 

Öncelikle, sanat ve mimari alanlarında kendini gösteren bu yeni e!ilime, bugünkü anlam 

ve içeri!ini kazandıransa, içlerinde Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, 

Jean-François Lyotard ve Michel Foucault gibi isimlerin yer aldı!ı Fransız dü"ün çevresi 

olmu"tur. Postmodernizm, sadece sanat ve mimari alanlarında de!il, hukuk, sosyoloji, 

antropoloji ve tarih gibi pek çok de!i"ik alanda etkisini göstermi" bir akımdır. 

1960’lı yıllarda pop-art, happeningler, sinema ve rock konserlerinin yarattı!ı 

kitlesel co"ku, Modernizm’e ve onun sanatsal/estetiksel anlayı"ına kar"ı postmodern bir 

                                                        
3 A.e., s. 119-125. 
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tepkinin olu"masını sa!ladı. 1970’li ve 80’li yıllara gelindi!inde ise postmodern 

söylemler tam anlamıyla yaygınlık kazandı. 

Elinor Fuchs’a göre, 1980’lerde belirginlik kazanan Postmodernist “yeni 

kültür”ün “zihinsel baygınlı!ı”nın anlamı, “daha önce birbirinden ayrılmı" biçemlerin ve 

disiplinlerin ayrımlarının yıkılması ve yüksek kültür ve popüler kültür arasındaki 

sınırların yok olması”4dır. 

 

“Mimaride Enternasyonel Üslubun sert çizgiselli!inin yerini gemi 
azıya almı" bir eklektizm ve Charles Jenks’in entelektüel ile halka ait olan, 
klasik olan ile endüstriyel olanın “çifte kodlaması” adını verdi!i ve ona göre 
“Postmodernizmin esas tanımı” olan bir bir aradalık almı"tı. Bu özellikler, 
dansta Twyla Tharp’ın Deuce Coupe’unda bale ile rock dansının herhangi 
bir düzen yaratmayan "a"ırtıcı karı"ımında, romanda Kathy Acker’in grafiti 
ile çiftlenmi" Don Quixote’sinde ve tiyatroda birle"ik, bütünlüklü içeri!in 
yerini almaya ba"layan, özellikle de Shakespeare oyunlarını kullanan özgür 
pasti"lerle kendini açı!a vurmaktadır.”5 

 

1970’lerin sonundan ba"layarak Postmodernizm’in derinlikli analizleri 

yapılmaya ba"landı. Bugün bu de!erlendirmeler iki farklı görü"te kümelenir. 

Postmodernizm’i Modernizm’den tam bir kopu" olarak ele alanlar oldu!u gibi, onu 

Modernizm’in devamı sayanlar da vardır. #kinci görü"e sahip olanlardan Ihab Hassan, 

Modernizm ile Postmodernizm arasında bir kopu" olmadı!ı noktasındaki görü"ünü 

sürdürürken, “Orfeus’un Parçalanı"ı”nın 1982 baskısına eklenen “Sonsöz”de, 

Postmodernizm’in Modernizm’in yeniden formüle edili"i olmaktan çok, onun kar"ıtı 

olarak görülebilece!i yönünde terimler de kullanmaya ba"lamı"tır.6 Hassan, bu kar"ıtlık 

biçimlerine yönelik olarak a"a!ıdaki tabloyu hazırlamı"tır: 

                                                        
4 Elinor Fuchs, Karakterin Ölümü, Çev. Beliz Güçbilmez, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2003, s. 15. 
5 A.e. 
6 Steven Connor, Postmodernist Kültür, Çev. Do!an $ahiner, 2. bs., #stanbul, Yapı Kredi Yayınları, 
2005, s. 161. 
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Modernizm Postmodernizm 

Romantizm/Sembolizm Patafizik/Dadaizm 
Form (birle"ik, kapalı) Antiform (ayrı"ık, açık) 
Amaç Oyun 
Tasarım $ans 
Hiyerar"i Anar"i 
Egemenlik/Logos Tükeni"/Sessizlik 
Sanat Nesnesi/Tamamlanmı" Yapıt Süreç/Performans/Happening 
Uzaklık Katılım 
Yaratım/Bütünle"tirme Yok etme/Yapıçözme 
Sentez Antitez 
Mevcut olma Mevcut olmama 
Toplama Da!ıtma 
Tür/Sınır Metin/Metinlerarası 
Paradigma Sentegma 
Hipotaksi Parataksi 
Metafor Metanomi 
Seçme Birle"tirme 
Kök/Derinlik Köksap/Yüzey 
Yorumlama/Okuma Yoruma Kar"ı/Farklı Okuma 
Gösterilen Gösteren 
Okunabilirlik (Okura göre) Yazılabilirlik (Yazara göre) 

Anlatı/Büyük Tarih Kar"ı-anlatı/Küçük Tarih 

Ana Kod Ki"isel Lehçe 
Belirti Arzu 
Jenital/Fallik Polimorf/Androjen 
Paranoya $izofreni 
Köken/Neden Farklılık-Farklıla"ım/#z 
Metafizik #roni 
Belirlenmi"lik Belirlenmemi"lik 
A"kınlık #çkinlik 

Tablo – 57 
                                                        
7 A.e., s. 161, 162. 
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Tablodan da görülebilece!i gibi, Postmodernizm, Modernizm’in devamı 

niteli!inde kimi özelliklerini kapsamakla birlikte, kimi özelliklerini de reddetmektedir. 

Selen Korad Birkiye, “Ça!da" Tiyatroda Kültürlerarası E!ilim” adlı kitabında 

Postmodern sanatın özelliklerini ve onu tanımlamakta kullanılan kavramları "öyle 

açıklamaktadır: 

Postmodern sanatta alı"ılagelen estetik ölçütler yadsındı!ı için modern sanatlarda 

olan sanatsal atmosfer yoktur; bu nedenle postmodern sanat için kar#ı-sanat (anti-art) 

deyimi de kullanılmaktadır. Teknolojinin önemli ölçüde yer aldı!ı postmodern sanat, 

aynı zamanda ki"iye özel bir nitelik ta"ır. Birey, Modernizm’de oldu!u gibi hem 

aynıla"makta, hem de herkesten farklı oldu!unu dü"ünmektedir. Postmodernizm, 

ya"amda bir ideolojiyi ya da herhangi bir -izm’i önemsemedi!i için, sanat eserinin 

misyonu ortadan kalkmı"; bunun sonucu olarak da popülizm ve eklektizm bir sanat 

yapıtı için son derece kabul edilebilen özellikler durumuna gelmi"tir. Postmodern sanat 

eserinde anlam tekil olmaktan çıkıp ço!ul bir nitelik kazanmı"tır. Dolayısıyla sanatçı 

eseriyle belirli bir "eyi dü"ündürmekten çok, duyguları harekete geçirmeyi hedefler. Bu 

noktada biçim içeri!e hakim hale gelir; hiyerar"ik biçimsel sınıflama yok sayılıp, onun 

yerine yatay, e#zamanlı ve ço$ulcu anlamlar önerilir. Giderek artan ve kolayla"an 

ileti"im sayesinde, artık, neredeyse, dünya üzerinde yeni bir "ey söylemek ve yazmak 

imkansız hale gelmi"tir. Bu, sanatçının ba"ka ba"ka metinlere ve disiplinlere gönderme 

yapmasını kolayla"tırdı!ından, metinlerarasılık kavramını gündeme getirir. Ça!da" 

tekniklerle, geleneksel yapılar birle"tirilerek, çift kodlama olu"turulur; söz konusu 

sanatsal biçimin özgün hali parodi yoluyla alaya alınır; pasti# ile ba"ka sanatçıların 

yapıtlarından alıntılar yapılır. Gelecek algısının ortadan kalkması, sürekli bir "imdinin 

ya"anması, parçalanmı" kimliklere sahip insan algısı #izofren bir ki"ili!i beraberinde 

getirir. Postmodernizm’in önemli kavramlarından bir di!eri de ironi’dir. #roni, 

sanatçının yapıtının hem içinde, hem de dı"ında konumlanmasını sa!layan önemli bir 

postmodernist etki yaratır. Postmodernizm’de metofor’un yerini metanomi, yani do!ru 

olmayan ad aktarımlarıyla yapılan ça!rı"ımlar alır. Yapı-bozum (yapı-çözücülük) 
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sayesinde yapıtın kapsadı!ı kurallar ve simgeler dizgesi çözülerek, derinlikli bir 

çözümlemeye gidilir Postmodernizm’in belki de en önemli kavramı, hatta felsefesini 

olu"turan de!er olarak ço$ulculuk ve onun uzantısı olan kültürlerarasılık görülür. 

Böylelikle tüm ya"am biçimleri, alternatif e!ilimler, kısacası ya"amı oldu!u gibi kabul 

etmek önem kazanır. Sonuç olarak, tek ve mutlak olanın yerini, e"itli!e dayalı, 

demokratik bir yakla"ım alır.8 

Postmodern sanat anlayı"ını, eskiden kopu" olmakla birlikte, onun yerine 

herhangi bir kritik ya da yeniyi kurmanın da söz konusu olmadı!ı yönünde 

de!erlendiren Gencay $aylan, bu durumda postmodern sanatın, tekrar, taklit ve 

yapı#tırma gibi yöntemleri ön plana çıkardı!ını, estetik ölçütlerini bunlara göre 

kullandı!ını ifade etmektedir.9 $aylan, bu çerçeve içinde postmodern sanat esteti!inin 

özelliklerini "u "ekilde sıralamaktadır: 

 

“a) Estetik ölçütünde artık toplum de!il sanatçının kendi için bilinci 
belirleyicidir, ön plandadır; 

b) Misyon ve anlatı yadsınırken onların yerine montaj konmaktadır; 

c) Gerçek açık uçlu olarak kavranmakta ve gerçekli!i yansıtma yerine 
belirsizlik ve kararsızlık esas alınmaktadır. 

ç) Bireyin bütünle"mi" ki"ili!i tutarlılı!ı bir tarafa atılmakta, hümanist 
de!erlerden ve yapısallıktan arındırılmı" ki"ilik (dehumanized, destructured) 
belirleyici olmaktadır; 

d) Yüksek sanat ile kitle sanatı ayrımı ortadan kalkarken taklit ve 
yapı"tırma sanatsal yapıtın üretilmesinde ön plana geçmektedir.”10 

 

William R. Everdell, “Yerlerinde rahat duramayan akademisyenler ve kültür 

imalathanesinin di!er i"çileri, 1960’larda “Yapısalcılı!ı” ortaya atmı"lar, 1970’lerde ise 

                                                        
8 Selen Korad Birkiye, Ça$da# Tiyatroda Kültürlerarası E$ilim, Ankara, De Ki Basım Yayım, 2007, s. 
35-37. 
9 $aylan, Postmodernizm, s. 103. 
10 A.e., s. 103, 104. 
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Batı kültürünün son elli yılına atfen (biraz daha geriye uzanıp Nietzsche’ye de bir iki 

göz kırparak), “Post-Modernizm” diye yeni bir terim türetmi"lerdir.”11 diyor. Böylelikle 

Postmodernizm’in ne oldu!u üzerine çok sert tartı"maların yapılmaya ba"landı!ını 

belirten Everdell, entelektüel çevrenin Postmodernizm hakkındaki olumlu ve olumsuz 

birkaç görü"ünü "öyle aktarıyor: 

 

“Princeton’ın #ngiliz dili bölümünde, “Postmodernizm: Kuram ve 
Uygulama” dersini veren Andrew Ross’a göre postmodernizm, “yeni filizlenen” bir 
kavramdı; “seçkin kültürü kitle kültüründen ayrı tutan modernistlere kar"ı verilmi" 
ça!da" bir tepkiydi.” Uzmanlık alanı onsekizinci yüzyıl ara"tırmaları olan Claude 
Rawson, postmodernist denilen romancıların yapıtlarının buna uymadı!ını 
söyleyerek kar"ı çıkm"tı: okunması zor, imalarla yüklü ve kendi aralarında 
dünyadan kopuk olarak ya"ayan ve kendi dı"ındakilere sırıtarak yukarıdan bakan 
ki"ilerle dolu… tez savunur gibi bilgiçlik taslayan kalın ve hantal kitaplar… Bu 
e!ilim, modernizmin ilk zamanlarında da potansiyel olarak mevcuttu, yani 
anla"ılması güç felsefi ve dini imalardan alınan keyif ve kısmen alaylı, kısmen içten 
bir tavırla lüzumsuz bilgi ve teferruata bo!ulu"… 

Ada Louise Huxtable da postmodernizmden haz etmemi"ti, fakat o bundan 
farklı bir "ey anlıyordu. Ona göre postmodernizm, “modernistlerin inandı!ı ve 
yaptı!ı her "eyi reddetmek ve gözden dü"ürmek” amacını güdüyordu ve “bundan da 
kötü bir yanı daha” vardı: “Yeni ve genç A"ırı Sa!’a vergi, iyi okullarda okuma 
ayrıcalı!ına eri"mi", paragöz ve liberalizm kar"ıtı bir züppelikti” (…) 

1985’te, Mark Stephens, modernizmin en büyük ba"arısının, “sırtındaki her 
türlü yükten –o a!zına kadar e"yayla dolu odalardan, o servet, o züppelikten- 
kurtulmu" sanatın, sanat olarak de!erini vurgulamak” oldu!unu söylemi"ti. Di!er 
yandan postmodernizmde, “pırıltı ve "a"aa kaygısı, gösteri", merasim ve "ıklık 
merakı… karma bir üslup ve geçmi"e hayranlık” vardı.”12 

 

Alain Touraine ise, “Post-modern dü"ünce insanın, dünyanın önüne 

yerle"tirilmesini, ona bakmasını, onu imgelerle yeniden üretmesini kabul etmez çünkü 

onun yaptı!ı insanı, hiçbir mesafe koymadan, daha do!rusu nesnenin önceden var 

                                                        
11 Everdell, !lk Modernler, s. 16. 
12 A.e., s. 16, 17. 
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oldu!unu varsayan bu mesafenin yerine, ressam, mimar ya da yazarla nesneler arasında 

olu"acak bir ileti"im, bir dil "ebekesini koyarak dünyanın içine yerle"tirmektir.”13 der. 

Elinor Fuchs’a göreyse, “Geriye dönüp bakıldı!ında postmodernizmin birle"tirici 

özelli!i, postmodernizmin en a!ırba"lı teorisyenlerinin belirtti!i gibi nihilizm ve hatta 

rölativizm bile de!ildi; daha ince, öyle hemen göze çarpmayan ve bir tür “somutluktan-

uzakla"tırma” olarak dü"ünülebilecek bir temaydı bu.”14 

Birkiye’nin, Lyotard, Jameson, Lash, Milner ve Baudrilliard’dan aktardı!ı "u 

sözler de, Postmodernizm’in ne oldu!u konusundaki farklı görü"lerin altını çizer 

niteliktedir: 

 

“Jean-François Lyotard, modernitenin büyük umutlarının söndü!üne ve 
geçmi"in bütünle"tirici ideoloji ve toplumsal teorileri ile devrimci siyasetinin artık 
sürdürülemez oldu!u “postmodern durum”dan söz eder. Görecelik sonucunda artık 
bir sanat yapıtını de!erlendirmeye yarayan kıstasların kayboldu!unu ve “güzel” 
mefhumunun ortadan kalktı!ını, artık bir yapıtın “sanat olabilmesi için, ne 
söyledi!i” sorusunun estetikte de!er kazandı!ını belirtir. Frederick Jameson ise 
postmodernizmi geç kapitalizmin kültürel mantı!ı olarak niteler ve sanatın tam 
anlamıyla metala"tırılması olarak tanımlar. Lash’a göre postmodernizmin yarattı!ı 
aynıla"ma, edebiyat ve teori, yüksek ve popüler kültür, kültürelle sosyal arasındaki 
sınırların birbirine karı"masıyla kendini gösterir. Milner’a göre, aslında 
postmodernizmin yarattı!ı ortak kültür, kitle kültürünün ö!elerini kullanmakla 
birlikte, tam anlamıyla bir popüler kültür de!ildir. Reeders Digest’i belki herkes 
okur, ama Andy Warhol’un baskıları bu anlamda kitlesel bir ürün de!ildir. 
Baudrilliard, modern toplumun anahtarını üretim, postmodern toplumunkini ise 
gerçe!i önceleyen taklitlerin düzene egemen olma çabası ve bir hipergerçeklik 
olu"turmaları olarak yorumlar.”15 

 

Tiyatro sanatı açısından bakıldı!ında ise, Postmodernizm yeni ve kendine özgü 

belirli kurallara ba!lanabilen bir estetik anlayı" olu"turamamı"; daha önceki avant-garde 

sanat akımlarıyla ba"layan de!i"imin ve yeniliklerin bir devamı niteli!i ta"ımı"tır. 

                                                        
13 Touraine, Modernli$in Ele#tirisi, s. 213. 
14 Fuchs, Karakterin Ölümü, s. 16.  
15 Birkiye, Ça$da# Tiyatroda Kültürlerarası E$ilim, s. 34. 
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Gösterenlerin ba!ımsızlı!ı, alegorik biçim, parodi, pastij, sanat ile ya"am 

arasındaki sınırların kaldırılmasına yönelik arzu, avant-garde sanat akımları ile 

postmodernistler arasında kurulabilecek ortaklıklar olmakla beraber, avant-garde’ları 

besleyen amaçlarla postmodernizmin amaçladı!ı olu"um arasında önemli bir fark vardır. 

Özellikle sanat alanında kendine özgü bir biçimleme ilkesi olu"turamayan, eklektik bir 

biçimler oyunu olarak kendini sunan Postmodernizm, tiyatro sanatı açısından da orijinal 

bir kopu" noktası de!ildir. Postmodernist tiyatro anlayı"ı, tiyatro sanatında gerçek bir 

kopma noktası olarak de!erlendirilebilecek olan avant-garde sanat akımlarının 

yıkıcılıklarının yarattı!ı zeminde geli"mi"tir.16  

Tiyatro alanında 1960’lı yıllarda olu"an hareketler de, dilin olumsuzlanması, 

ilginin dilden bedene kayması ve Asya tiyatro biçimlerine duydukları ilgi gibi 

özellikleriyle avant-garde sanat akımlarıyla paralellik gösterirler. 

 

“Dilin ve bedenin montajı ve fragmanla"tırılması alıntılar yoluyla 
gerçekle"tirilir; beden ve dil aynı biçimde anlamdan arındırılır ve gösterge i"levleri 
yok edilmi" olur. Tarihsel avan-gardlarla ba"lamı" olan dilsel göstergelerin 
anlamdan arındırılması postmodern tiyatroda daha da ileriye götürülmü"tür. 

Gerçeküstücü tiyatronun rüya resimleri, simgecilerin lirik dili ve dura!an 
sahneleri, Dadacıların “burada ve "imdi”si, Witkiewicz’in “arı bçimi” "eklinde 
ço!altılabilecek pek çok avangard uygulama postmodern tiyatroda 
kullanılmaktadır. Modern sonrasının tarih öncesi olarak nitelenebilecek tarihsel 
avangard hareketlerin bile"enleri yakın ça!ın tiyatro esteti!ini ve tiyatro metinlerini 
sürdürmektedir. 

Tarihsel avangardların büyük bir bölümünde uygarlık kar"ıtı olarak beliren 
protestoların modernli!in ele"tirisine ba!lı oldu!u bilinmektedir. Modernli!in 
ele"tirisi, o zamandan bu yana kesintiye u!ramadan sürmü"tür ve postmodernizmi, 
modernizmin sona erdi!i noktaya yerle"tirerek yorumlayanlar için 
postmodernizmin temel kar"ıtı modernizmdir.”17 

 

                                                        
16 Süreyya Karacabey, Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller, Ankara, De Ki Basım Yayım, 2007, 
s. 105. 
17 A.e., s. 108. 



 
 

171 

Postdramatik Tiyatro 
 

Postmodernizm’in tiyatronun dramatik metnine yansıması, 1990’ların sonunda 

kar"ımıza, Hans-Thies Lehmann’ın isim babalı!ını yaptı!ı postdramatik tiyatro 

kavramını çıkarmı"tır. Postmodernizm’in pek çok olguyu aynı anda kapsaması ve içi 

bo"almaya ba"layan moda bir e!ilim haline gelmesiyle, postmodern tiyatroyu 

tanımlamak üzere, do!rudan teatral prodüksüyonu imleyen özel bir kavrama ihtiyaç 

duyulmu"tur.18 #"te bu a"amada, “postdramatik tiyatro” kavramı, temel olarak, 

“performans tiyatrosu”nda, “happening”lerde ve Robert Wilson’un “yeni biçimselcilik” 

anlayı"ının uzantısı örneklerde oldu!u gibi dramatik metni indirgeyen, hatta dramatik 

metinden uzakla"mayı seçen bir yakla"ımı ifade eder.  

Performans tiyatrosu, kimilerine göre postmodern tiyatronun asıl kıvılcımını 

olu"turmu"tur. Ancak, Fuchs bu görü"e kar"ı çıkarak, ele"tirisini "u sözlerle dile getirir: 

“Performans, performans sanatı, sanat performansı, solo performans, “performans 

parçası” ve hatta performans tiyatrosu do!mu"; her biri dramatik tiyatronun daha kapalı 

ve geleneksel biçimlerinden farklı uzakla"ma biçimlerini ima etmi"lerdir; paradoksal 

olarak, müzik tiyatrosu ve dans tiyatrosu, kullanımda, geleneksel operaya ve dansa 

yakla"mı"lar, bu sanatlar ba!lamında daha aykırı, açık, izleyiciyi kendine çeken i"ler ise 

“tiyatro” olarak adlandırılır olmu"tur.”19 Fuchs’a göre, “gerçek zaman ve mekan ile 

teatral zaman ve mekanı çarpı"tıran performans sanatının neden modernist avant-garde 

performans gelene!inin varisi ya da en azından onun hafif bir yankısı olarak kabul 

edilmedi!i hiç de açık de!ildir.”20 Ancak Fuchs’un da kabul etti!i bir gerçek vardır ki, 

son yirmi be" yıl içindeki bu geli"meler tiyatroyu “eski orta!ı oyun metninden 

uzakla"tırmı"” ve “kendini de pek çok anlama birden gebe bırakmı"tır.”21 

                                                        
18 Birkiye, Ça$da# Tiyatroda Kültürlerarası E$ilim, s. 38. 
19 Fuchs, Karakterin Ölümü, s. 21.  
20 A.e. 
21 A.e. 



 
 

172 

Postdramatik tiyatro anlayı"ında, geleneksel tiyatro metnini olu"turan öykü, 

eylem ve diyalogun yerini oyunda yo!un olarak kullanılan göstergeler, oyuncunun 

bedeninin canlı unsurları (nefes, ritim, "arkı, çı!lık vb.), durumun olaya dönü"türülmesi, 

gerçe!in altüst edili"i alır. “Dilin bir "eyleri göstermesi, anlatması yerine, seslerin, 

sözcüklerin, cümlelerin, tınıların anlam olu"turmayan durumların sergilenmesi 

hedeflenir.”22 

 

“Postdramatik tiyatro, “eylemin öteki tarafı”na yerle"tirilmi"tir. Dramatik 
tiyatro, kendini eylemle açıklarken, postdramatik tiyatro eylem yerini duruma ve 
dinamik sahnesel olu"uma bırakmı"tır. Artık dramatik eylem, dram öncesi 
dönemlerde oldu!u gibi, ayine ba!lıdır. (…) Postdramatik tiyatro, kolektif 
deneyimleri kendi yapısında telaffuz etmekten vazgeçerek, bütünsel bir modelin 
örnekçesine yapısal parçaları kayna"tırmaktan uzakla"mı" ve böylece de bire"im 
fikri yok edilmi"tir. Kaos teorisiyle ba!lantılandırılarak anla"ılan “istikrarsız 
gerçeklik” sanatsal olu"umda, ço!ul de!erlik ve tek anlamlılıktan kaçınma olarak 
somutlanırken yapıtın bir bire"im olma dü"üncesi a"ılmı" olacaktır. (…) Ayrıca 
postdramatik tiyatroda, organik bütünlü!e itiraz, a"ırılı!a e!ilim, parçalama, 
istikrarsızla"tırma ve paradoks biçiminde kendini gösteren gösterge kullanımı 
geleneksel ba!lantısallık ilkesinin yerini heterojenli!e bıraktı!ını göstermektedir. 
(…) Önceden düzenlenmi" anlamların dı"ında bırakılan seyirci, sunulan durumlarda 
bir ba!lantının izini aramaya çalı"acak ve kendisi ba!lantı kurmak zorunda kaldı!ı 
için de algısı aktifle"ecek, dü" gücü "iddetlenecektir.”23 

 

Tiyatronun ö!eleri arasındaki hiyerar"inin ve metnin belirleyicili!inin ortadan 

kalktı!ı, tiyatronun araçlarının önem kazandı!ı Postdramatik tiyatro, artık seremoni, 

ritüel, anı ve rüya görüntülerine daha yakındır.24 Postdramatik tiyatroda, tüm teatral 

ö!elerin kaotik bir biçimde kullanılıyor olması, sentezi ortadan kaldırarak bir belirsizlik 

ortamının olu"masına hizmet eder. Ça!rı"ımsallık ve duyusallı!ın önem kazanmasına 

neden olan bu yapı, beraberinde çokanlamlılı!ı getirir. Seyircinin sahne üzerinde 

gördüklerinden mantıklı çıkarımlarda bulunması gittikçe zorla"ır. Postdramatik 

tiyatronun bu heterojen yapısı, seyircinin sahnelemeyle olan ili"kisinin içsel de!il de 
                                                        
22 Karacabey, Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller, s. 132. 
23 A.e., s. 133, 134.  
24 Birkiye, Ça$da# Tiyatroda Kültürlerarası E$ilim, s. 38.  
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dı"sal olarak kurulmasına neden olacak, bu durum da ortaya duyum ikili!ini 

çıkaracaktır. 

Tiyatroda yazınsal dramatik metnin önemini yitirmesiyle, “yazar”ın yerini 

“yazar-yönetmen” alır. Bunun sonucunda, performans tiyatrosu alanında yapıtlar 

sahneleyen Heiner Müller, Robert Wilson, Ariane Mnouschkine gibi yazar-yönetmen 

kimli!inde sanatçılar belirir.25 

Postmodern tiyatro anlayı"ı içinde, yönetmenlerin klasik tiyatro metinlerini 

yorumlarken de metni parçaladıkları, yapısını bozdukları, böylelikle klasik tiyatro 

metnini kendi postmodern sahneleme üsluplarına uydurdukları görülür. Kimi ça!da" 

oyun yazarları bu postmodern sahneleme anlayı"ına uygun oyunlar da yazmaktadırlar. 

“Dramın asal bile"enlerini dönü"türerek kullanan bu yazarlar, statik dram ile eylemi 

eylemsizli!e, klasik nedenselli!i ve sonuca do!ru ilerleyen yapıyı, sonsuz dönü"lerin 

çevrimsel mantı!ına oturtmakta, karakteri ki"isellikten uzakla"tırarak ve diyalog yerine 

de monolog ya da koro kullanarak, klasik dramın tüm unsurlarını 

dönü"türmektedirler.”26 Patrice Pavis, “Yeni oyun yazımında diyalog, çatı"manın ve 

alı"veri"in bir kalıntısı olarak sahnelerden sürgün edilmi"tir; fazla iyi dü"ünülmü" öykü, 

entrika ya da öykünceye artık ku"kuyla bakılmaktadır.”27 diyor. Bu noktada tiyatroda 

yorum kavramı da nitelik de!i"tirmi"tir. 

 

“[Postmodern Tiyatro] Metnin ve anlamın “çözümleri” dizisini tüketmi" 
gibidir ve sonunda hepsini birbirlerine denk ilan etmi"tir. Artık kendini 
yorumlanabilir bir metin ya da gösterim olarak de!il, ba"kaları arasında dilsel metni 
de içeren göstergelendirici bir pratik olarak sunar. Dramaturjik analiz olası 
gösterilenleri belirlemeye yönelik oldu!una göre, anlamlandırıcı pratikler, 
anlamlandırmaların çoklu!uyla ilgilenir; metnin okunmasını, anlamının 
ke"fedilmesini ve metnin önceden varolan anlamını açıklayacak olan sahnesel 
çeviriyi birbirlerinden ayırmamaya özen göstererek dramatik metni sahnesel 
denemelere açarlar. Metin, soruların nesnesi, kodların çalı"ması olarak korunur, 
olaylar ve seyirciye duyumsatılması gereken altmetne anı"tırmalar dizisi olarak 

                                                        
25 Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, s. 217.  
26 Karacabey, Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller, s. 135. 
27 Patrice Pavis, Sahneleme, Çev. Sibel Kamber,  Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 1999, s. 96. 
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de!il. Metin, birbiriyle çeli"en, birbirine yanıt veren ve sonunda tek bir küresel 
anlama indirgenmeyi reddeden anlamlar dizisi olarak alımlanır. Anlamlandırcı 
pratik, analizin, okurca yapılan ilk somutla"tırmada ke"fetti!ini sandıkları 
örneklemeyi ve do!rulamayı reddeder. Sahnesel çalı"mada, gösterilenlerin çoklu!u, 
sözceleyicileri (oyuncular, müzik, sunu" tartımı) artırmakla, sahnesel dizgeleri 
hiyerar"ilemeyi, büyük ve küçük dizgeler olarak ayırmayı, son bir gösterilene 
indirgenmeyi ve sonuçta, yorumlamayı reddetmekle korunur.”28 

 

Bütün bu geli"meler, tiyatroda artık metinden vazgeçildi!i anlamına gelmez. 

1980’lerin ba"ında tiyatroda metnin yeniden güç kazandı!ı görülmektedir. 

 

“Dil ve metnin deneysel tiyatrolarda materyal olarak yeniden ke"fedildi!i 
bir dönemin iç dinamiklerinin, postmodern dü"üncenin her "eyi kucaklama 
e!ilimine, bütün biçimlerin yan yana kullanılabilece!ine ili"kin açıklamalarına ve 
“her "ey uyar” anlayı"ına denk dü"tü!ü söylenebilir. Dramın alanını sınırlayan ve 
temsil krizine neden olan sahnesel teatrallikten metinsel teatreali!e de!i"im 
gösteren teatrallik, artık tiyatro için yazılan metinlerin bir parçası olarak ortaya 
çıkmaktadır. Tiyatro için yazılan ça!da" metinlerin ayrılmaz bir parçası haline 
gelen teatrallik, bu metinlerin yapısını dinamikle"tirirken, onları “açık yapıt” haline 
getirecektir.”29 

 

De!i"en tiyatro anlayı"ına uygun olarak yeni metinler yazılmaya devam 

edecektir. Jean-Marie Piemme yeni tiyatro anlayı"ına uygun olarak yazılan metinler için 

"öyle diyor: 

 

“Metin dönü" yapıyor, evet, ancak sürgünü boyunca, feti", kutsalla"tırılmı", 
buyrukçu nesne olma kasıntısı azalmı"tır. Bizi bugün eski hortlaklarından 
kurtulmu" olarak sorguluyor, sadakatin ve ihanetin ikili terörist yüzünün ona 
yakla"mayı yönetmesine artık izin vermiyor.”30 

 

                                                        
28 A.e., s. 96, 97. 
29 Karacabey, Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller, s. 136. 
30 Pavis, Sahneleme, s. 60. 
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Postmodern tiyatroda oyun mekânı düzenlemelerinde alı"ıldık olanın dı"ına 

çıkılarak, yeni mimari ve estetik tasarımlar yoluyla "a"ırtıcı düzenlemeler 

gerçekle"tirilmeye ba"lanmı"tır. Bunun sonucu olarak, sahne üzerinde teknolojinin 

kullanımıyla birlikte yüksek maliyetli ve seçkinci be!eniyi hedef alan gösterimler 

yaratılır. “Postmodernizmin kuramacılarından Jean François Lyotard’ın saptadı!ı gibi, 

bilginin ve dilin nicelle"mesi üzerine kurulu postmodern durum, teknoloji ve bilgisayar 

becerisini yansıtan estetik kusursuzluk noktasında bir soyutlama kültürü yaratır.”31 

Postmodern tiyatroda uzamın içinde devinen insanın bedenselli!i önem 

kazanırken, kimi zaman sahnede hayvanlara da (kurba!a, deveku"u, tavuk vb.) yer 

verildi!i görülür. Artık tiyatro gösterimden çok bir “event” (olay) niteli!i kazanmı"tır.32 

Sonuç olarak, tüm bu geli"meler Postmodernizm’i tiyatro sanatı açısından 

de!erlendirmedeki zorlu!u ortadan kaldırmıyor. Postmodernizm, henüz kendinden 

önceki avant-garde akımların sanatsal ve estetik üsluplarının bir tekrarı olmanın ötesine 

geçerek, kendi özgün biçimlemesini yaratamamı"tır. Belki de Postmodernli!in özünün 

ne oldu!unun tam olarak kavranabilmesi için üzerinden biraz daha zaman geçmesine 

ihtiyaç var. Modernizm üzerinde bile tartı"malar hâlâ sürerken, Postmodernizm’i tam 

olarak kavrayabilmek için henüz çok erken. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, s. 219. 
32 Birkiye, Ça$da# Tiyatroda Kültürlerarası E$ilim, s. 39. 
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SONUÇ 

 

Modernite, tarihsel sınırları kesin olarak çizilememekle birlikte, genellikle 16. 

yüzyılda Kuzeybatı Avrupa’da ortaya çıkan ve zamanla, neredeyse tüm dünyayı etkisi 

altına alan yeni bir sosyo-ekonomik sistemin (Kapitalizm) ve 19. yüzyılda Sanayi 

Devrimi ile onun uzantısı sayabilece!imiz kentle"menin ve geli"mi" bir ulus-devlet 

sisteminin ortaya çıkardı!ı de!erler bütününü ifade eder. 

Dü"ünsel temelini, 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin, ideolojik alt yapısını 

Fransız Devrimi’nin olu"turdu!u modernitenin egemen de!erleri “akılcılık”, “bilim” ve 

“hümanizm”dir. Sosyo-politik alanlarda sekülerle"me ve rasyonelle"meyi hedef alan 

yapısıyla modernite, insanlık tarihinde kararlılık, ilerleme ve akılcılı!ın egemen oldu!u 

yeni bir dönemin ba"langıcıdır. 

Modernizm kavramıyla da, 19. yüzyılın ortalarından ba"layarak, modernitenin 

de!erlerinden hareketle sanatsal ve kültürel alanlarda varlık gösteren e!ilim ve akımlar 

kastedilmektedir. Modernist sanat anlayı"ı, geleneksel sanatın tüm kalıplarını kırarak, 

günlük ya"amı ça!dı"ı bırakan dinsel inançlara kar"ı çıkarak ve giderek endüstrile"en 

dünyanın yarattı!ı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarla yüzle"erek, sanatta yeni 

yöntemlerin, yeni biçimlerin olu"masına öncülük etmi"tir. 

Modern tiyatro anlayı"ı ise, genellikle 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya 

çıkan ve adı ço!u zaman Natüralizm ile birlikte anılan Realizm ile ba"latılır. Böyle 

olmakla birlikte, tiyatroda modernist anlayı"ın ön hazırlı!ının 18. yüzyıl dramında ve 

Romantizm’de yattı!ı görülür. 

18. yüzyıl tiyatro sanatında önemli bir kırılma noktası olu"turur. Soylu sanat 

anlayı"ı, yüzyılın ilk yarısından itibaren yerini burjuva sanat anlayı"ına bırakmaya 

ba"lar. Bu geli"im bir anlamda, yüzyıllarca tiyatro sanatına egemen olan saray sanatının 

ve be!enisinin, burjuva sanatına ve orta sınıf be!enisine teslimiyeti olarak 
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de!erlendirilebilir. Ku"kusuz bu de!i"imin temelinde, orta sınıfın 18. yüzyılda 

ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda güç kazanması yatar. Bu yüzyıl Batı uygarlı!ı 

açısından, burjuvazinin dünya görü"ünü temsil eden “Aydınlanma Felsefesi”nin 

uzantısında, “akıl ça!ı” olarak nitelendirilir. Rönesans’la ortaya konulmaya ba"lanan 

“insanın önemi” 18. yüzyılda doru!a ula"mı"; Aydınlanma’yla da, dine ve geleneklere 

ba!lı dü"ünü" ve de!erlendiri"in yerini, “akıl”ı temel ölçü alan bir dü"ünü" ve 

de!erlendiri" biçimi almı"tır. Aydınlanma, Fransız Devrimi ile siyasal doru!una, 

Romantizm ile sanatsal amacına ula"arak tüm Avrupa’ya yayılmı"tır. 

Aydınlanma döneminin bir di!er önemli geli"imi de, ekonomiye Adam Smith’in 

iktisadi liberalizminin damgasını vurmasıdır. Sosyo-kültürel alanlardaki özgürlükçü 

anlayı", böylece ticarette de kendini göstermeye ba"lar. Adam Smith’in “bırakınız 

yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesiyle sloganla"an iktisadi liberalizmi, kazanç 

özgürlü!ünü bir do!a yasası haline getirir. Burjuvazinin mal varlı!ını arttırarak soylu 

sınıfa kar"ı güç elde etmesi sonucunu do!uran bu durum, önceleri soyluların kültürünü 

ve sanatını benimsemi" olan orta sınıfın, git gide kendine ait yeni kültürel ve sanatsal 

de!erler olu"turmasına neden olur. 

18. yüzyılın toplum yapısında ortaya çıkan bu köklü de!i"im, tiyatro sanatında da 

soylu sanat anlayı"ının bir ifadesi olan Klasisizm’in yerini yeni e!ilimlerin alması 

sonucunu do!urur. Böylelikle, Romantik tiyatro dü"üncesinin önünü açan, oyun 

yazımından sahnelemeye kadar yeni bir tiyatro anlayı"ı belirir. 

Modern tiyatronun ön hazırlı!ını olu"turan bu yeni tiyatro anlayı"ının tiyatro 

sanatına kazandırdı!ı en önemli yenilik, Klasisizm’in gerçe!i yansıtmadaki akılcılı!ı 

temel alan yakla"ımının yanısıra, duyguların önemsenmeye ba"lanmasıdır. 18. yüzyıl 

sanatçıları, iktisadi liberalizmin “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayı"ı 

do!rultusunda giderek ki"iliksizle"tirdi!i ya"am biçimlerine kar"ı öznel duygularını 

ifade ederek ba"kaldırırlar. Duyguların ifade edilmesi, sanatçı ile toplum arasında 

gerçe!i yorumlamanın en etkin aracı durumuna gelir. Bu anlayı" çerçevesinde, 

Aristoteles’in katharsis kavramı yeniden yorumlanarak, acıma duygusunun seyirci 
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üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekilir. 18. yüzyıl dramında, seyirci aklı ile vicdanı 

arasındaki çatı"manın tanı!ı yapılmak istenir.  

Orta sınıf seyircinin, acıma duygusunun uyarılmasından ho"lanıyor olması, 

ortaya yeni bir tiyatro türünün çıkmasına neden olur. Sıradan ki"ilere yer veren, acı ve 

mutlulu!un iç içe geçti!i, “duygusal tragedya” ve “gözü ya"lı komedya” gibi adlar alan 

bu yeni türe Diderot “dram” adını verir. Seyirciyi duygulandırarak etkilemenin önem 

kazandı!ı bir oyun türü olarak “dram” ça!da" anlayı"a uygun görülmü"; bunun sonucu 

olarak da duygusallık tiyatro sanatına egemen olmu"tur. Ancak unutmamak gerekir ki, 

bu yakla"ım asla aklın yadsınması anlamına gelmez. Bu dönem tiyatrosu, Aydınlanma 

felsefesinin “akılcı” tutumunun yanına duyguyu da koyan bir sanat anlayı"ı geli"tirir. 

Aydınlanma’nın ve iktisadi liberalizmin toplumda yarattı!ı de!i"imin tiyatro 

sanatına yansımalarından bir di!eri de, orta sınıfın tiyatroda üstün özelliklerle donatılmı" 

klasik tragedya kahramanının ola!anüstü hikâyelerini izlemektense, kendi ya"amını 

anlatan günlük olayları ve yine kendi ya"amından sıradan ki"ileri görmeyi ye!lemesidir. 

Antik Yunan’dan beri süregelen, “sıradan insanın sarsıcı bir yazgıya sahip 

olmadı!ı ve ahlâki de!erlerin savunucusu olarak gösterilemeyece!i, bu nedenle de 

tragedya kahramanı olamayaca!ı” dü"üncesi yıkılır. Klasik tragedya kahramanının 

ölümü olarak nitelendirilebilecek bu geli"meyle ya da bir ba"ka deyi"le, sıradan insanın 

oyun kahramanı haline gelmesiyle, kahramanın karakterinin zenginle"tirilmesi için 

oyunlarda çevresel ve psikolojik faktörlerin etkisi artmı"tır. Klasik tragedya kahramanı 

çevresiyle dı"sal bir ili"ki içindeyken, burjuva tiyatrosunun kahramanı bizzat içinde 

ya"adı!ı çevrenin bir parçasıdır. 

Sıradan insanın oyun kahramanı olması, tragedyada peripeteia ve hamartia 

kavramlarının da de!i"ime u!ramasına neden olmu"tur. 18. yüzyıl dramında orta sınıfın 

sıradan ki"ileri trajik olayların kurbanı durumuna getirilince, klasik tragedyanın 

“kahraman ne kadar yüksekten dü"erse, seyirci üzerindeki etkisi de o denli büyük olur” 

ilkesi geçerlili!ini yitirmi"tir. Aynı zamanda burjuva tiyatrosunda kahramanın içinde 
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bulundu!u ko"ullar gündelik gerçekler tarafından belirlendi!inden trajik hata da askıya 

alınan bir kavram olmu"tur. Klasik tragedyadaki trajik eylemin gizemli yapısı, burjuva 

dramında yerini insancıl ölçülere terk etmi"tir. 

18. yüzyıl dramının tiyatro sanatı açısından bir di!er önemli yenili!i de, oyun 

yazımında gerçekle"mi"tir. Antik Yunan’dan beri oyun yazımında yaygın olarak 

kullanılan ko"uk tekni!inin yerini bu yüzyılda düzyazı almı"tır. 18. yüzyılın oyun 

dilindeki bu de!i"imin ardında yatan gerçek ise, klasik tragedyanın soylu ki"ilerinin 

yerini orta sınıfın sıradan ki"ilerinin almasıydı. Günlük ya"amı konu edinen bu 

oyunlarda, gerçeklik duygusunun yaratılmasına katkı sa!lamak amacıyla, kullanılan dil 

de günlük ya"amdakine yakın olmaya ba"ladı. 18. yüzyılda burjuva dramı ile ba"layan 

bu de!i"im, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra düzyazının tiyatro diline tamamıyla 

hâkim olmasına neden oldu. Böylelikle, 18. yüzyılda tiyatro sanatında gerçekle"en bu 

de!i"imler, Romantik tiyatronun ön hazırlı!ını olu"turmu" ve modern tiyatronun önünü 

açmı"tır. 

Klasik tiyatro anlayı"ına kar"ı modern tiyatro tartı"ması, ilk olarak Schlegel 

karde"ler tarafından ba"latılmı"tır. Schlegel karde"lerin yayınladıkları Das Athenäum 

adlı edebiyat dergisindeki tartı"maların, Alman Romantizm’inin ve dolayısıyla da 

modern tiyatronun kuramının olu"masında önemli bir etkisi olmu"tur. Jena Grubu 

olarak adlandırılan ve içinde Schlegel karde"lerin yanı sıra, Tieck, Novalis, Schelling 

gibi yazar ve dü"ünürlerin yer aldı!ı entelektüel çevre, Sturm und Drang (Fırtına ve 

Atılı") hareketi ile ortaya çıkan, Goethe ve Schiller tarafından geli"tirilen dram 

anlayı"ını daha da yetkinle"tirmi"lerdir. Herder ile Hamann’ın önderlik etti!i, bireycili!i 

ve heyecansallı!ı vurgulayarak ya"amın "iirsel yanının ortaya konulmasını amaçlayan, 

Sturm und Drang hareketi, uzun süredir devam eden Antik-Modern çeki"mesinin, 

Modernlerin lehine sonuçlanmasını sa!lamı"tır. 

Aydınlanma’nın temel de!eri olan “akılcılı!a” ilk kar"ı çıkı" Sturm und Drang 

hareketiyle ba"lamı"; bunu daha sonraki yıllarda Romantizm izlemi"tir. Romantizm’in 

dü"ünsel temelini, Fransız Devrimi’ni hazırlayan görü"lerde ve Alman #dealizmi’nde 
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aramak gerekir. Fransız Devrimi’nin “özgürlük”, “e"itlik” ilkelerinin ve “ulus sevgisi”, 

“dinsel inançlara ba!lılık” gibi de!erlerinin yaratıcısı olan Jean-Jacques Rousseau’nun 

Aydınlanma’yı sona erdirecek dü"üncelerde ve Romantizm üzerinde derin etkileri 

olmu"tur. Alman #dealizmi’nin temsilcileri olan Fichte, Schelling, Hegel gibi dü"ünürler 

ise, Romantizm’in sanat kuramının belirleyicileri olmu"lardır. Alman #dealizmi’nin 

kökleri, Kant’ın Aydınlanma hareketine uzanan metafizik kar"ıtı bilgi kuramına dayanır. 

Ancak, bu ö!retinin öznelci tutumu, nesnel gerçekli!in mutlak reddine do!ru evrilerek, 

Aydınlanma’nın gerçekçili!ine kar"ı bilinçli bir kar"ıtlık yaratmı"tır. Romantizm’in 

temel tepkisi, Aydınlanma’nın a"ırı akılcılı!ına, endüstrile"menin yarattı!ı maddecili!e 

ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan kültürel tekdüzeli!e ve tinsel kısırla"maya 

yöneliktir. Ancak, Romantizm’in Aydınlamaya yönelik bu tepkisini, onunla olan 

ba!larını tamamıyla koparmak biçiminde de!erlendirmek de yanlı" olur. Romantizm’in 

bu tutumunu, Aydınlanma’nın bo"luklarını doldurmak, duyguyu ve sezgiyi de bilginin 

kaynakları arasında görmek biçiminde de!erlendirmek, kanımca daha do!ru bir 

yakla"ım olur. 

Romantizm, o güne dek Batı’ya egemen olan dura!an tarih anlayı"ını 

reddederek, Alman #dealizmi’nin bakı" açısı do!rultusunda evrimsel ve dinamik bir tarih 

anlayı"ını benimser. Romantizm’e göre, insanlık ve kültür, geçmi"ten gelece!e 

aktardıklarıyla sürekli de!i"im içinde olan bir süreç olarak de!erlendirilir. Romantik 

Akım kuramcıları, bu idealist tarihselcilik anlayı"ı çerçevesinde sanatı da, her dönemin 

kendine özgü tarihsel-kültürel özellikleriyle ele alınıp de!erlendirilmesi gereken, yani 

kendi içinde evrimle"en bir olgu olarak dü"ünürler.  

Romantizm, Fransız Devrimi’nin yarattı!ı özgürlükçü ortamın etkisiyle ve 

Alman #dealizmi’nin tiyatro sanatına kazandırdı!ı yeni dü"ünce biçimiyle, Klasik 

tiyatronun biçim kurallarını a"arak, modern tiyatroya giden yolu açan, böylelikle Klasik-

Modern ayrımını belirginle"tiren bir sanat akımı olmu"tur. Romantizm, bu çerçevede 

tiyatro sanatına önemli yenilikler kazandırmı"tır. 
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Romantizm’in en belirleyici özelli!i olan “usa aykırılık”, sanata yeni bir 

gerçeklik anlayı"ı getirmi"tir. Klasisizm, do!ayı akıl ve mantık ölçütleri çerçevesinde 

algılayıp yansıtırken, Romantizm, do!anın gizemli bir öze sahip oldu!unu dü"ünerek, 

onu kavrayabilmenin duyguların sesine kulak vermekle mümkün olabilece!ini 

savunmu"tur. Bu anlayı" do!rultusunda Romantikler, Klasik sanatın yansıtmacı gerçek 

anlayı"ına ve klasik tiyatronun duyularla algılanan yüzey gerçe!ine benzetme 

anlamındaki “taklit” ilkesine kar"ı çıkarak, özdeki gerçe!i dü" gücü ile kavrayıp bunu 

seyirciye mit, alegori, simge gibi dolaylı anlatım yollarıyla iletmeyi benimsediler.   

Romantiklere göre, dünyasal her türlü görüngünün ardında mutlak bir yaratıcı 

vardır. Yaratılmı" her "ey bu sonsuz gerçekli!in, bu bütünün bir parçasıdır. Bu nedenle, 

do!adaki herhangi bir parça dikkatle incelendi!inde, bütün hakkındaki en do!ru fikri 

verecektir. Romantikler, gerçeklik kavramını, görünen gerçe!in ardında saklı olan 

sonsuz varolu" ba!lamında de!erlendiriyorlardı.  

Romantikler, sanatçının bir dâhi oldu!unu ve onun yaratma özgürlü!ünün hiç bir 

kuralla sınırlanamayaca!ını dü"ünüyorlardı. Sanatçının özgür yaratısında önemli bir payı 

olan sezgi ve duyguların, akıl ve mantı!ın boyunduru!u altına girmemesi gerekti!ini 

ileri süren Romantikler, sanatın bir içe do!ma, bir co"ma oldu!unu, sanatçının da 

evrensel gerçe!e ancak dü" ve sezgi yoluyla ula"abilece!ini savunuyorlardı. 

Romantikler, Klasisizm’in sanatçının yaratma özgürlü!ünü sınırlandıran biçim 

kurallarına da kar"ı çıkmı"lardır. Tiyatronun yanılsama yaratma özelli!ini dâhiyane bir 

biçimde kullanan William Shakespeare’i örnek alan Romantikler, biçimsel birlik 

anlayı"ını savunan ünlü üç birlik kuralına kar"ı, dehanın do!ayla birlikte hareket ederek 

yaratması biçiminde tanımladıkları organik birlik kuralını savunmu"lardır. Organik 

birlik güzeldeki bütünlük dü"üncesine dayanmaktadır. Alman #dealizmi’nin önde gelen 

ismi Hegel’e göre, güzellik, ide ile görünü"ün bir birli!ini, bir uyumunu ifade eder. Bu 

nedenle, sanat yapıtı da kendi içinde “bütünlük” olu"turan bir yapıdır. Romantizm’de, 

tiyatrodaki yanılsamanın, somut dı" gerçekle asal gerçe!in içten kavranmasına, özün 

yansıtılmasına hizmet etti!i savunulur. 
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Romantiklerin tiyatro sanatına yeniden kazandırdıkları önemli kavramlardan biri 

de romantik ironi kavramıdır. Alman idealistleri, Antik Yunan tiyatrosundan beri 

kullanılan söz ve durum ironisine ba!lı “dramatik ironi” kavramına yeni bir boyut 

katarlar. Modern dramın ba"langıcı olarak görülen bu de!i"im, Aristotelesyen dramın 

olay merkezli yapısından karakter merkezli bir yapıya geçi"i ifade eder. Bir tür karakter 

tiyatrosunun olu"umuna hizmet eden bu yapı, aynı zamanda romantik sanatçının kendine 

özgü niteliklerinin de bir yansımasıdır. Bu noktada, Romantikler için, “romantik ironi” 

kavramının, “ironi” sözcü!ünün içerdi!i anlamdan daha fazlasını ifade etti!i bir 

gerçektir. 

Schlegel’in Romantik dönem içinde yeniden gündeme getirdi!i, “ironi” kavramı 

kendini-yaratma ve kendini-yok etme kutupları arasında gidip gelir. Böylece, sanatta 

ula"ılabilecek en üst kusursuzluk noktasını i"aret eder. Kendisiyle çeli"meyen bir sanat 

yapıtının eksik ve tamamlanmamı" oldu!unu ileri süren Schlegel’in “romantik ironi” 

tanımlaması, “özfarkındalık” ve “özçeli"ki” kavramlarıyla modern sanatı ve sonrasını 

büyük ölçüde etkilemi"tir. 

Romantik döneme damgasını vuran tiyatro türü, kökeni Antik Yunan tiyatrosuna 

kadar uzanan melodram’dır. Klasisizm’in dramatik oyunlarından Romantizm’e geçi"i 

temsil eden “melodram” asıl önemini Romantik tiyatro içinde kazanmı"tır. Modern 

tiyatroya geçi"te gerçek bir dönüm noktasını simgeleyen “melodram”, aslında 

popülerle"mi" tragedyadan ba"ka bir "ey de!ildir. Romantik dönemin bir di!er önemli 

tiyatro türü ise vodvil’dir. Edebi açıdan “melodram”dan etkilenmi" olmasına ra!men, 

eski halk tiyatrosuna daha yakın duran “vodvil” için de, komedinin bozulmu" biçimi 

demek pek yanlı" olmaz. Romantik dönemde, popülerle"en ve yozla"an kültürün bir 

yansıması olarak kar"ımıza çıkan bu iki tiyatro türü, tiyatro sanatının çökü"ünün de!il, 

aksine dram sanatının yalnızca edebiyat yapmak olmadı!ının kanıtlanması bakımından 

tiyatroda yeniden canlanmanın bir göstergesi olmu"tur. 

Romantizm’in giderek ya"am gerçeklerinden kopup, hastalıklı bir duygusallı!a 

sürüklenmesiyle, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da, Romantizm’e tepki olarak 
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Realizm do!mu" ve bu geli"im yaygın kanıya göre, modern tiyatronun ba"langıcı olarak 

kabul edilmi"tir. Realizm’le birlikte, tiyatroda günlük ya"amın önyargısız ve bilimsel bir 

bakı" açısıyla ele alınması dönemi ba"lar. 

19. yüzyıl Avrupa’sındaki sosyo-ekonomik ve politik de!i"imin etkisiyle 

"ekillenen Realizm’in sanat kuramının olu"umunda, 1830 Temmuz Devrimi ve Temmuz 

Monar"isi’ne ko"ut olarak i"çi sınıfında uyanan bilincin önemli bir payı vardır. 1848 

devriminin ba"arısızlı!a u!ramasıyla iktidarın III. Napoleon’un eline geçmesi ise, tüm 

ideallerin yok olmasına neden olmu"tur. 19. yüzyıl Avrupa’sında ya"anan tüm bu 

geli"meler, sanatçıların toplumsal sorunlara yönelmelerini sa!lamı"tır.  

19. yüzyıl Avrupa’sı, aynı zamanda, bir bilim ve teknik ça!ı ya"ıyordu. Bilim ve 

teknikteki bu geli"melerin felsefeye yansıması ise, Comte’un kurucusu oldu!u, kimi 

zaman “bilimselcilik” olarak da adlandırılan Pozitivizm’le olmu"tur. Alman 

#dealizmi’nin gerçe!in sübjektif yoldan kavranabilece!i dü"üncesine kar"ı çıkan 

Pozitivizm, gerçe!in ancak objektif yolla kavranabilece!ini savunuyordu. Pozitivizm’in 

çıkı" noktası gerçek’tir; dolayısıyla, gerçe!i ara"tıran tüm bilim dallarıyla da sıkı bir 

ili"ki içindedir. Sanatta Pozitivizm’in kar"ılı!ı ise Realizm’dir. Realizm’in bilimle olan 

alı"-veri"inin, onun modern bir sanat akımı olarak nitelendirilmesinde büyük payı 

olmu"tur. 

Avrupa’da 1830’lardan sonra aynı dönem içinde geli"en Realizm ve Natüralizm, 

ço!u zaman birbirine karı"tırılarak kavram karga"asının do!masına neden olan iki 

akımdır. Söz konusu akımlar arasındaki fark net olarak belirlenememekle birlikte 

Natüralizm’in de Realizm’in de temel amacı ya#am gerçe$i’ni yansıtmaktır. Ancak 

bunu yaparken genel olarak, Natüralizm’in insan ya"amını do!anın bir parçası olarak 

bilimsel ve maddeci bir yakla"ımla ele alıp, tek tek gerçeklere önem verdi!ini, 

Realizm’in ise insanı toplumsal ili"kileri içinde de!erlendirip, bütünü önemsedi!ini 

söyleyebiliriz. 
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Aslında tiyatro sanatı Antik Yunan’dan beri hep natüralist bir yakla"ım içinde 

olmu"tur. Gerçe!in aktarılı"ında modern do!alcılı!ın ba"langıcı ise, ancak 18. yüzyılda 

gerçekle"mi"tir. Bu noktada Romantizm do!alcılı!ın geli"imine ters yönde bir ivme 

kazandırmı" gibi görünse de, klasik gelene!i ortadan kaldırmasıyla modern natüralist 

yakla"ımın olu"masına önemli katkılar sa!lamı"tır. 

Klasik tiyatroda insanın yazgısını tanrılar belirlerken, realist-natüralist tiyatroda 

insan do!al ve toplumsal ko"ulların bir parçası olarak betimlenir. Bu yakla"ımda 

belirleyici rolü do!a bilimlerindeki ilerlemeler oynamı"tır. Aynı zamanda 1830 

ku"a!ının toplumsal sorunlara duyarlı olu"u, sanatçıları modern bir do!alcılık anlayı"ına 

yöneltmi"tir. Bu de!i"imde toplumcu roman sanatının tüm sanatlara oldu!u gibi tiyatro 

sanatına da büyük etkisi olmu"tur. 

Endüstrile"meyle artan makinele"me, kentlere göç ve buna ba!lı olarak 

fabrikalarda a!ır ko"ullar altında çalı"mak zorunda bırakılan insanların sorunları, 

Romantizm’in bireysel sorunlarının yerini, Realizm’de toplumsal sorunların almasına 

neden olmu"tur. Dram sanatında psikolojik etmenlerin önem kazanması, olay örgüsünün 

ikinci plana atılması, bu ça!ın insanının psikolojisinin giderek karma"ık bir hal 

almasının sonucudur. Klasik tragedya kahramanı tekdüze ve do!rusal bir çizgide 

ilerlerken, modern dramın karakteri karma"ık iç dünyasıyla, kendini çevreleyen iç ve dı" 

etmenlerle sürekli sava"ım halinde olmasıyla, daha ya"ayan, daha inandırıcı bir oyun 

ki"isi olmu"tur. 

19. yüzyıl tiyatrosu bu yakla"ım çerçevesinde sahnede yanılsama yaratılmasına 

özellikle önem verir. Realistler, yansıtılan gerçe!in inandırıcılı!ını, sahnede olanların 

gerçekten oluyormu" izlenimi bırakacak bir yanılsama içinde aktarılmasında görürler. 

Bu amaç do!rultusunda tiyatronun her unsuru yanılsama yaratmaya yönelik olarak 

kullanılır. 

Realizm, tiyatro sanatının temel yaratıcısı olarak kabul edilen yazara verdi!i 

önemle de dikkat çeken bir sanat akımı olmu"tur. Realist oyun yazarları, Scribe’in “iyi 
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kurulu oyun” modeline ele"tirel yakla"mı"lar; ama oyunun özüne aykırı dü"medi!i 

sürece seyirciyi etkilemek için bu modelin hünerlerinden yararlanmayı da göz ardı 

etmemi"lerdir. 

“#yi kurulu oyun” modelinin en dikkat çekici özelli!i, bir yandan dramatik 

yapının matematiksel formülünü olu"tururken, di!er yandan sahnenin kendine ait 

mantı!ı ve kuralları oldu!unu göstererek, tiyatronun bir edebiyat türü olmadı!ının fark 

edilmesini sa!lamasıydı. Bu yakla"ımın sonucunda, oyun yazarları edebiyat yapmak 

çabasından vazgeçerek, sahneye özgü yöntemleri etkili bir biçimde kullanmaya 

yönelirler. Böylelikle, dram sanatının en önemli anlatım araçlarından biri olan “söz” 

realist tiyatroda salt estetik bir yapı olu"turmanın ötesine geçerek, anlamı ve gerçe!i öne 

çıkaran bir araç haline gelir. Oyun yazarları, gerçeklik etkisini arttırmak ve oyun 

ki"ilerini daha boyutlu kılmak için, ki"iler arasındaki sosyo-kültürel ayrımın bir 

yansıması olan konu"ma farklılıklarını ortaya çıkaracak, günlük konu"ma dilini 

kullanmayı ye!lerler. Realist tiyatroyla birlikte oyun yazımında diyalogun önemi 

artarken, gerçeklik etkisini zayıflatan “monolog” ve “apar” kullanımları azalır. Bu 

geli"meler, oyun yazımı alanında günümüz modern tiyatrosunun olu"umuna önemli 

katkılar sa!lamı"tır. 

Realizm’in tiyatro sanatına yönelik belirgin katkılarından biri de “oyunculuk” 

alanında gerçekle"mi"tir. Avrupa’da 19. yüzyıl ba"larında antropoloji ve psikoloji ba"ta 

olmak üzere insan bilimlerinde ya"anan devrimsel geli"melerin oyunculuk sanatının 

yöntemle"tirilmesi ve bilimsellik kazanmasında büyük etkisi olmu"tur. Realist 

tiyatronun oyunculuk kuramının olu"umuna damgasını vuran isim ise, hiç ku"kusuz 

Konstantin Stanislavski’dir. “Yöntem Oyunculu!u” olarak adlandırılan ve 

Stanislavski’nin kendi çalı"malarından hareketle geli"tirdi!i oyunculuk sisteminin 

temeli, sanatçının kendi yaratıcılı!ı üzerinde denetim kurabilmesini amaçlar. 

Stanislavski, o güne dek tiyatro sahnelerine hâkim olan abartılı, kalıpla"mı", yapay 

oyunculu!a kar"ı çıkmı"tır. Oyuncunun do!a yasalarının önderli!inde canlandırdı!ı 

ki"inin iç dünyasını yansıtması, onun yaratıcı oyunculuk yönteminin ana felsefesini 
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olu"turmu"tur. Stanislavski’nin tiyatro tarihinde devrim yaratan “yöntem”i oyunculuk 

sanatının bilimsellik kazanmasında ve 20. yüzyıl tiyatrosunun geli"iminde önemli bir 

kilometre ta"ı niteli!indedir. 

19. yüzyılın sonlarına do!ru endüstrile"menin artan etkisiyle gittikçe zenginle"en 

orta sınıfın incelikten yoksun sanat be!enisi kar"ısında sanatçılar yeni arayı"lara 

yönelirler. #nsan aklına güvenin azaldı!ı, bilimselcili!in yerini duyguların ve sezgilerin 

almaya ba"ladı!ı bu dönemde, realist tiyatro anlayı"ını reddederek, dü"ünsel açıdan 

#dealizm’e, sanatsal açıdan Romantizm’e geri dönü"ün bir ifadesi sayılabilecek 

Sembolizm, Yeni Romantizm ve Estetizm gibi kar"ı gerçekçi e!ilimlerin 

belirginle"ti!i görülür. Bergson ve Nietzsche etkisindeki bu e!ilimlerin tiyatro sanatında 

en çok kar"ılık bulanı Sembolizm olmu"tur. 

Sembolist hareketin tiyatro sanatındaki ilk yansıması, 19. yüzyılın ortalarında 

Wagner’in “birle"ik sanat yapıtı” adını verdi!i dram ve müzi!in birlikteli!inden olu"an 

“opera” ya da kendi deyimiyle “müzikli dram” türünde görülür. Wagner’e göre, dramın 

içerdi!i gerçe!in ifadesi olan “söz” ile, simgelerle kavranabilen gerçe!in ifadesi olan 

“müzik” estetik bir uyum içinde bir araya getirildi!inde ortaya “birle"ik sanat yapıtı” 

çıkacaktır. Sanatçı aynı zamanda, sahne tasarımına ve tiyatro mimarisine, oyunculuk ve 

reji dü"üncesine de önemli katkılarda bulunmu"tur. Oyuncuların gerekti!inde seyirciye 

arkalarını dönebilmeleri gibi, yönetmenin i"inin sadece deneyimli bir oyuncunun sahne 

trafi!ini düzenlemek olmadı!ını göstermek gibi, seyircinin gerçek dünyası ile sahnenin 

dü"sel dünyasını birbirinden ayırmak için salon ı"ıklarının karartılması ve sahnenin 

yo!un ve zengin bir ı"ıkla aydınlatılarak büyüleyici bir atmosferin yaratılması gibi, 20. 

yüzyıl tiyatro sanatını büyük ölçüde etkileyecek geli"melerde hep Wagner’in imzası 

görülür. 

Bu dönemin sanatına önemli katkılarda bulunan bir ba"ka sanatçı da Adolphe 

Appia’dır. Appia’nın yanılsamacı sahne tasarımına ve #talyan sahne yapısına kar"ı çıkan 

sembolist sahneleme anlayı"ına yönelik çalı"maları, modern tiyatro için önemli açılımlar 

getirmi"tir. Seyircinin soyut ve dü"ünsel gerçe!in büyülü dünyasına sokulmasını amaç 
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edinen sanatçı, Realistlerin yanılsamacı dekor anlayı"ının yerine, Sembolistlerin bakı" 

açısını yansıtacak, ça!rı"ımsal ve uzamsal biçimlerin bir düzenlemesi olan, sütunlara, 

küplere, basamaklara ve e!imli yüzeylere yer verdi!i soyut sahne dü"üncesini 

gerçekle"tirir. Appia’nın “Ritmik Uzamlar” adını verdi!i ve dramatik eylemin ana 

unsuru saydı!ı, oyuncunun sahne üzerinde yatay ve dikey hareket etmesini sa!layabilen 

bu sahne tasarımı, sonraki yıllarda Avrupalı ve Amerikalı pek çok tasarımcıya ilham 

kayna!ı olmu"tur. 

Realist-yanılsamacı tiyatro anlayı"ına kar"ı çıkarak tiyatroda sembolist esteti!in 

geli"tirilmesine önemli katkılarda bulunan bir di!er sanatçı da Edward Gordon Craig’dir. 

Craig, sanatın üstün bir tasarım oldu!unu, dolayısıyla günlük ya"amı birebir yansıtmak 

yerine, ola!andı"ı, büyülü bir atmosfer yaratması gerekti!ini ifade eder. Bu ba!lamda, 

yönetmenin önemini vurgularken, do!alcı oyunculu!u yadsır. Craig, daha da ileri 

giderek, do!aya öykünen insan oyuncunun yerini, simgeci biçimin bir yansıması olarak 

kabul etti!i kuklanın ya da kukla oyuncunun alması gerekti!ini savunur. 

Realist-natüralist tiyatronun yansıtmacılı!ı ve Sembolizm’in gizemli gerçe!i 

sezdirme anlayı"ı, her ne kadar 20. yüzyıl tiyatrosunun olu"umunda etkili olmu"sa da, bu 

dönem tiyatrosunun asıl karakteristi!ini Fütürizm, Ekspresyonizm, Dadaizm, 

Sürrealizm ve Bauhaus gibi avant-garde sanat akımları belirlemi"tir. 

20. yüzyıl sanat akımlarının toplumsal arka planındaki en önemli olaylar, I. 

Dünya Sava"ı ile gittikçe artan endüstrile"menin ve kapitalizmin ortaya çıkardı!ı 

olumsuzluklardır. I. Dünya Sava"ı sonrasında yitirilen insani de!erleri ve kapitalist-

endüstri ekonomisin yarattı!ı insanı robotla"tırma tehlikesini dile getiren avant-garde 

sanat akımları, bu perspektif çerçevesinde tiyatro sanatında da yeni estetik anlayı"ların 

olu"masını sa!lamı"tır. 

20. yüzyıl sanatının makine ça!ının özelliklerine uygun bir devingenlik içinde 

hareket etmesi gerekti!ini savunan Fütüristler, estetik biçimlemede “hız”la 

özde"le"tirdikleri bir dinamizmi hedeflerler. Fütürist ba"kaldırı, “serate” adı verilen 
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gösterilerle ve Varyete Tiyatrosu’yla polemi!e açık ele"tirel bir tutum içinde 

salonlardan sokaklara ta"an, kavga-dövü"ün egemen oldu!u saldırgan, sava"a e!ilimli 

bir tavır sergiler. Bu ba!lamda, geleneksel tiyatro anlayı"ına kar"ı çıkan Fütüristler, 

sahnede teknik donanımın egemen oldu!u fütüristik senografiye, kronolojik zaman 

akı"ını reddeden ve dü"gücüne dayalı “zamandı"ı” bir mekân olu"umuna olanak 

sa!layan estetik bir biçimlemeye önem verirler. Tüm bu geli"meler, daha sonraları di!er 

avant-garde sanat akımlarının temel ilkesi olur. 

Fütürizm’in oyunculuk sanatına yansımasında etkili olan isim ise, Vsevolod 

Meyerhold olmu"tur. Tiyatroda realist anlayı"a ve onun uzantısı sayılabilecek 

oyunculuktaki psikolojik yakla"ıma kar"ı çıkan Meyerhold, oyuncuyu sahne üzerinde üç 

boyutlu, hareket edebilen bir yontu olarak de!erlendirdi!i “biyomekanik oyunculuk” 

yöntemini geli"tirir. Bu yöntemle oyuncu sahnede canlı bir makine gibi hareket ederek, 

makine ça!ının toplumunu simgeleyen mekanizmanın devingen bir parçası olarak 

yorumlanır. 

Meyerhold, oyunculu!un yanı sıra sahne-seyirci ili"kisini birbirinden koparan 

tüm etmenleri yadsıyarak geleneksel sahne anlayı"ına da kar"ı çıkmı";  sahneyi, oyuna 

ve oyuncuya gerekli dinamizmi sa!layacak bo" bir uzama dönü"türerek, modern 

tiyatroya önemli katkılarda bulunmu"tur. 

#talya’da ba"layıp geli"en Fütürizm’in makineyi kutsayan ve sava"ı yücelten 

tavrına kar"ı, Almanya’da ortaya çıkan Ekspresyonizm, sava" aleyhtarı tutumuyla, 

karde"li!e ve insanın temeldeki iyili!ine vurgu yapan yakla"ımıyla, içsel ya"amın 

gizlerini ara"tırmaya yöneliyordu. Tiyatro sanatında Fütürizm’den daha etkili bir sanat 

akımı olan Ekspresyonizm, dı" dünyanın kaotik düzenini estetik soyutlama yoluyla 

a"mayı amaçlar. Öznellik ve dirimselcili!i öne çıkaran bu sanatsal anlayı", ya"adı!ı 

topluma ele"tirel dü"ünceyle yakla"an “yeni insan”ın ba"kaldırısıdır. Ekspresyonizm’in 

tiyatro sanatında en dikkat çekici yansıması, dı" dünyadaki görsellik ile iç dünyadaki 

görüntünün kar"ıtlı!ını ortaya çıkaran, anatomi ve perspektif kurallarını yadsıyan, 

deformasyona dayalı soyutlamaların ürünü olan dekor tasarımında görülür. Sonuç 
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olarak, Ekspresyonizm, oyun yazarlı!ından sahneye koyuculu!a, oyunculuktan dekor ve 

ı"ık tasarımına kadar realist-natüralist tiyatro anlayı"ını altüst edecek yeniliklere imza 

atmı"tır. 

Ate"leyici gücünü I. Dünya Sava"ı’ndan alan ve Fütürizm ile Ekspresyonizm’e 

çok "ey borçlu olan bir di!er avant-garde sanat akımı Dadaizm’dir. Sava" aleyhtarı pek 

çok sanatçının sı!ındı!ı, Avrupa’nın dingin kenti #sviçre’de yazar ve oyuncu Hugo Ball 

ile Tristan Tzara’nın önderli!inde bir araya gelen Dadaistler, modern sanatın temel 

ö!eleri sayılan ilkelcilik anlayı"ını ve yaratıcılıkta kendili!indenli!i savunmu", kurulu 

düzene ve sava"a kar"ı çıkarak, akıl, sa!duyu ve ahlak ölçülerini yerle bir etmi"; 

böylelikle kalıpla"mı" tüm sanat formlarına ve dü"ünce biçimlerine kafa tutarak modern 

sanatın ve tiyatronun geli"imine önemli katkılar sa!lamı"lardır.  

1916 yılında Tzara’nın saldırgan ve nihilist tavrıyla pek uyu"amayan Ball’ün 

hareketten çekilmesiyle ba"layan olumsuz süreç Dadaizm’in gerilemesine neden olur. 

1920’li yıllara geldi!inde ise, neredeyse gücünü tamamen yitiren Dadaist hareket, 1924 

yılından ba"layarak yerini yeni bir avant-garde sanat akımı olan Sürrealizm’e bırakır. 

Dadaizm’in kendini tekrar etmeye ba"lamasıyla birlikte içine dü"tü!ü çıkmazdan 

kurtulmasını sa!layan, yine bu akımın içinden sıyrılıp çıkmı" ve bir süre sonra 

Sürrealizm’in öncüsü durumuna gelmi" olan André Breton’dur. Breton’un, Freud’un 

çalı"malarına duydu!u ilgiyle "ekillenen sürrealist anlayı"ı, bilincin ussal yapısıyla 

bilinçaltının dü"sel yapısı arasında kurulan ba!la insanın bütünlü!e kavu"masını 

hedefler. Böylelikle sanat, akılcılı!ın etkisinden sıyrılarak, bilinçaltının, dü"lerin ve 

hayal gücünün dünyasını yeniden ke"fe çıkar. 

Breton’un 1929 yılında önem kazanan Marksist görü"ler çerçevesinde 

komünizme yönelmesi, sürrealist anlayı"ı benimseyen sanatçılar arasında bir ikilik 

yaratır. Sürrealizm’in siyasal içerikli bir çizgiye do!ru yönelmesi II. Dünya Sava"ı’nın 

çıkmasıyla sekteye u!rar. Sava" nedeniyle sürrealist grubun da!ılması 1942 yılından 

ba"layarak akımın etkisinin azalmasına neden olur. 
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20. yüzyıl tiyatrosunun etkili isimlerinden biri olan Antonin Artaud da 

Sürrealizm’den etkilenmi" bir sanatçıdır. Sürrealist bir ar"iv olu"turmak üzere kurulan 

“Gerçeküstücü Ara"tırma Bürosu”nun bir dönem yöneticili!ini de üstlenen Artaud’nun 

tiyatro anlayı"ı sürrealist dü"üncenin sınırlarını a"sa da, özellikle 1924’ten 1926’ya 

kadar bilfiil içinde yer aldı!ı sürrealist hareketin “"iddet”inden çok yararlanmı"tır. 

Tiyatroya 1921 yılında adım atan Artaud’nun 1938 yılında yayımladı!ı Le Théatre et 

son Double (Tiyatro ve #kizi) adlı yapıtı geleneksel ve gerçekçi tiyatro anlayı"ına 

yönelik önemli ele"tiriler getirir. Varolu"un gizlerinin bilinçaltında saklı oldu!unu 

dü"ünen sanatçı, realist-natüralist tiyatroya kar"ı çıkarak, Ekspresyonistler ve 

Sürrealistler gibi dü"lere, ruhun ilkel derinliklerine odaklanarak, insanı "iddete 

sürükleyenin bastırılmı" duygular oldu!unu, tiyatronun da bu duyguları bo"altma i"levi 

görmesi gerekti!ini savunur. Bu amaçla ilkel ritüellere yönelen Artaud, “uygarlık 

kar"ıtı” biçimleri arayan ilk sanatçı olarak nitelendirilir. Sanatçının “Vah"et Tiyatrosu” 

olarak adlandırdı!ı tiyatrosunun özünü, ça!ın ba"lıca huzursuzluk ve endi"elerini dile 

getiren konular olu"turur. Biçimsel olarak, yo!un jest, i"aret ve davranı"la bezeli, sözü 

ussal anlamının ötesinde dü"sel yönüyle de de!erlendiren ve gösteri anlayı"ını temel 

alan “Vah"et Tiyatrosu”, sahne-seyirci ayrımını ortadan kaldırarak tiyatroya yeni bir 

uzam ve zaman anlayı"ı getirmi"tir. “Vah"et”i tepkisel bir araç olarak kullanan Artaud, 

bu yolla seyirciyi sarsarak gösterinin içine çekmeyi hedeflemi"tir. Artaud’nun tiyatro 

anlayı"ı, kendinden sonra gelen Jerzy Grotowski, Peter Brook, Charles Marowitz gibi 

20. yüzyıl tiyatrosunun önemli tiyatro adamlarına esin kayna!ı olmu"tur.  

Sonuç olarak, avant-garde tiyatro akımları, I. Dünya Sava"ı sonrası kapitalist-

endüstri ekonomisinin insanı sürükledi!i yıkım ortamında, insani de!erleri yeniden 

sorgulayarak, tiyatro sahnesine çirkinin ve parçalanmı"lı!ın esteti!ini getirerek, 

geleneksel sahne-seyirci ili"kisini alt-üst ederek, seyirciyi "oke eden bir yakla"ımı 

benimsemi"ler; böylelikle yeni bir insan ve yeni bir dünya düzeni yaratmayı 

amaçlamı"lardır. 
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I. Dünya Sava"ı, 18. yüzyılın ortaya koydu!u ilerlemeye ve akla olan inancı 

sarsarak, toplumsal ve ekonomik alanlarda önemli de!i"imlere neden olmu"tur. Söz 

konusu bu de!i"imlerin bir yansıması sayılabilecek Rusya’daki 1917 Ekim Devrimi ile 

Almanya’daki 1918 Kasım Devrimi, 20. yüzyıl ba"larında tiyatronun politik içerik 

kazanmasında etkili olur. “Batı Dünyası”nda kapitalist-endüstri toplumunun yarattı!ı 

“burjuva devleti”, Ekim Devrimi’yle birlikte olu"an proletarya egemenli!ine dayalı 

“Sosyalist Dünya”yla kar"ı kar"ıya gelir. 1917 Ekim Devrimi’nin etkilerinin 

Almanya’da da kendini göstermesi, 1918-1930 yılları arasında Alman tiyatrosunun da 

sola dönük bir politik içerik kazanmasına neden olur. #"te, bu a"amada tiyatro sanatı 

Marksist felsefenin “tarihsel-maddecilik” ilkesi do!rultusunda burjuva sanat anlayı"ının 

kalıpla"mı" tüm de!er yargılarına sava" açar. 

Marksçı dü"ünceyi benimseyerek geli"tirdi!i tiyatro anlayı"ı do!rultusunda, 

“politik tiyatro”nun ilk önemli temsilcisi Alman tiyatro adamı Erwin Piscator olmu"tur. 

Ezilenlerin özgürlük sava"ımı verdi!i toplumsal çatı"malar dönemi olarak nitelendirilen 

20. yüzyılda politik tiyatro, ya"anan ça!ın gerçeklerini sınıfsal çatı"malar açısından 

göstermeyi amaç edinir. Piscator, ezilen sınıfların sorunlarını tiyatro sahnesine ta"ırken, 

gerçeklerin seyirci tarafından açıklıkla kavranabilmesi için belgelerden yararlanmaya 

önem vermi"tir. Söz konusu belgelerin aktarımında ise, o güne dek tiyatroda hiç 

kullanılmamı" olan film, projeksiyon, ses kaydı vb. teknik araçlardan yararlanan 

Piscator, olay akı"ının belgelerin sunumu için sık sık kesilmesi nedeniyle, tiyatronun 

canlandırıcılık özelli!inden çok aktarıcılık özelli!inin öne çıkmasını sa!lamı"; buna 

ba!lı olarak da tiyatronun anlatım biçiminin “dramatik” de!il, “epik” olması gerekti!ini 

savunmu"tur.  

Sanatla pek de içli dı"lı olmayan proletaryaya sunulacak bu oyunların uyarıcı 

etkisinin güçlü olabilmesi amacıyla, konuları yalındır; oyun ki"ileri ise kalın hatlı 

çizilmi" tiplerden olu"ur. Seyircinin ilgisini ayakta tutmak için bol bol güldürü 

ö!elerinden, akrobatik numaralardan yararlanılan bu oyunlarda, konu"madan çok 

görüntüsel anlatıma önem verildi!i görülür. 
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Piscator, sahne ile seyirci arasındaki ayrımı kaldırarak seyircinin hem oyunla 

hem de ya"amsal gerçeklerle bütünle"mesini istemi"; sahnenin mekanik donanımından 

(ı"ık, müzik, görüntü vb. anlatım araçları) yararlanarak olu"turulacak bir “Bütüncül 

Tiyatro” anlayı"ını hedeflemi"tir. Bu anlayı"a hizmet etmek üzere, Bauhaus’un kurucusu 

Walter Gropius’un Piscator için tasarladı!ı ve adını “total tiyatro” koydu!u ça!da" 

tiyatro mimarisi ise, maalesef Nazi yönetimince yasaklandı!ından bir türlü hayata 

geçirilememi"tir. Tiyatronun bir anlamda propaganda aracına dönü"tü!ü Piscator’un 

“politik tiyatro”su, anlatımın ve görüntünün a!ırlık kazandı!ı biçimiyle Bertolt 

Brecht’in “epik tiyatro”suna giden yolu açmı"tır. 

Piscator’un “politik tiyatro”sundan etkilenen Brecht, Marksist dünya görü"ü 

çerçevesinde geli"tirdi!i ve burjuva toplumundaki çeli"kileri sergileyen “epik tiyatro” 

kuramıyla 20. yüzyıl tiyatrosunda bir devrim yaratmı"tır. 

Temel olarak, Brecht’in “epik tiyatro”su, do!ayı kaderci ve de!i"mez bir yapıda 

gören Geleneksel/Aristotelesçi dram anlayı"ına kar"ı çıkarak, diyalektik anlayı"a özgü 

de!i"irlik içindeki do!ayı gösteren “ele"tirel-toplumcu gerçekçi” dram anlayı"ını 

benimser. Brecht, duyular dünyasının dar sınırları içinde kaldı!ını dü"ündü!ü “realist-

natüralist tiyatro”yu yapay ve zorlama bulurken, benzer bir yakla"ımla, sahnelemede 

teknik donanıma verilen a"ırı a!ırlık nedeniyle, dü"ünceden çok duyguyu ve heyecanı 

önemseyen Piscator’un “politik tiyatro”sunu da ele"tirir. 

Seyirciyi dü"ünsel olarak uyuttu!u gerekçesiyle, geleneksel/dramatik tiyatronun 

sahne-seyirci ili"kisindeki “duygu” temelli ve özde"le"meye dayalı “yanılsamacı” estetik 

anlayı"ını reddeden Brecht, bu anlayı" do!rultusunda, dramatik tiyatronun 

“canlandırıcılık” özelli!ine kar"ı, epik tiyatroda “anlatıcılık” özelli!ini öne çıkarır. 

Seyirciyi, izledikleri kar"ısında ele"tirel bir tavır takınmaya iten ise, epik tiyatronun 

dramatik tiyatroya kar"ı en önemli silahı olarak nitelendirilen yabancıla#tırma 

etkisi’dir. 
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Sahneleme ve oyunculuk alanlarında gerçekle"en yabancıla#tırma, teatral 

unsurların (ses, müzik, ı"ıklı yazılar vb. ile oyuncunun “anlatıcı” konumunda 

de!erlendirilmesi gibi) seyircinin olay örgüsü ve karakterlerle özde"le"mesini 

engelleyecek yönde kullanılmasıyla sa!lanır. 

Brecht, epik tiyatronun oyuncu-seyirci ili"kisinde “yabancıla"tırma”yı kullanarak 

dü"ünsel bir sürecin i"lerli!ini öne çıkarırken, hiçbir biçimde duyguya kar"ı olmadı!ını 

da özellikle belirtme gere!i duymu"tur. Epik oyuncunun “göstermeci” tavrıyla, duyguyu 

yadsımadan dü"üncenin ta"ıyıcılı!ını üstlendi!inin altını çizmi"tir. 

Epik tiyatro, seyircinin dü"ünsel sürecin içine çekilmesinde, tek tek ki"ilerin 

dramı yerine, insanlar arası ili"kilerin temelinde yer alan toplumsal çatı"malara önem 

verir. Bunun sonucunda, epik tiyatronun temel ö!esi, “karakter”den çok toplumsal 

olguların yansıması olan “öykü” ve öykünün özünü olu"turan Gestus (toplumsal 

tavır/jest) haline gelir. 

Epik tiyatro, bilimsel-toplumcu dramaturgi anlayı"ı çerçevesinde dünyayı 

de!i"tirmeyi hedefleyen, bu do!rultuda, e!lendirirken ö!retmeyi amaç edinmi" bir 

tiyatro biçimi olarak modern tiyatronun önemli üsluplarından biri olmu"tur. 

Batı Avrupa’da II. Dünya Sava"ı sonrasında, Endüstri Ça!ı’nın ve sava"ın 

insanlı!ı içine sürükledi!i bunalımlı umutsuzluk ortamının sorunlarını yansıtan, kar"ı-

gerçekçi tiyatro anlayı"ı içinde de!erlendirilebilecek “Absurd Tiyatro” adı verilen yeni 

bir avant-garde tiyatro akımı yaygınlık kazanır. 

Temel dü"ünü" biçimini Sartre ve Camus’nün öncülük etti!i Egzistansiyalist 

felsefeden alan Absurd Tiyatro, uyumsuz bir evren bilincinden yola çıkarak usdı"ı bir 

dünyayı anlatırken, geleneksel tiyatronun akla-mantı!a uygun bütünlüklü yapısına kar"ı 

çıkar. Absurd Tiyatro, realist-natüralist tiyatronun yanılsamacı-gerçekçi olay örgüsünü 

ve özde"le"meye dayalı oyuncu-seyirci ili"kisini alt-üst ederken, aslında gerçek 

sandı!ımız "eyin bir aldatmaca oldu!unu dile getirerek yepyeni bir “gerçekçilik” 

anlayı"ına yönelir. Varolu"un bilincine varmanın gerçe!in us dı"ılı!ını kavramaktan 
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geçti!ini dü"ünen Absurd Tiyatro yazarları, bu usdı"ı gerçe!in uyumsuzlu!unu ya da bir 

ba"ka deyi"le saçmalı!ını göstermeyi amaç edinmi"lerdir. Sanatçılar, bu amaç 

do!rultusunda farklı ifade biçimleri kullanmı" olsalar da, temelde, ya"amın içindeki 

saçmayı, görünen gerçe!e benzemeyen, ancak kendi içinde tutarlı imgeler aracılı!ıyla 

anlatmayı seçen bir üslup benimsemi"lerdir. 

Absurd oyun yazarları, ça!ın temel sorunlarından biri olarak gördükleri 

ileti"imsizli!i göstermek için dili kullanmı"lardır. Böylelikle, söz anlam üreten bir de!er 

olmaktan çıkarak i"levini yitirir. Absurd Tiyatro’da görüntüsel anlatım konu"madan 

daha önemli hale gelir. Söz, görsel imgelerin etkisini arttırmak amacıyla kullanılır. 

Sanatçılara göre, endüstrile"menin artan etkisiyle "ehirlerde kümelenen farklı 

insan tipolojilerinin yarattı!ı kültürel kaos, toplum ve birey arasındaki uyumsuzlu!un ve 

insanlar arası ili"kilerdeki yabancıla"manın kökenini olu"turur. Absurd Tiyatro, 

korkuları, ku"kuları ve yabancıla"mı"lık duygusu içinde giderek tüm de!erlerini yitiren 

ve kitle içinde yalnızla"an bireyin, bir ba"ka deyi"le kitle-insanı’nın dramını anlatır. 

Hem bireysel hem de toplumsal ya"amında tutsak haline gelen modern dünyanın bu 

asosyal insanını anlatan Absurd Tiyatro, grotesk ö!elerden yararlanarak bir yandan 

seyirciyi mantık dı"ı olay örgüsüyle "oke eder; di!er yandan komik durumlarla kar"ı 

kar"ıya bırakarak ya"amın temelinde yatan uyumsuzu/saçmayı vurgular. 

Sonuç olarak, II. Dünya Sava"ı’nın insanlar üzerinde yarattı!ı yıkımın 

onarılmaya ba"lanmasıyla birlikte, 1960’larda tiyatro sahnesinde etkisini yitirmeye 

ba"layan Absurd Tiyatro, modern dünyanın uyumsuzlu!unu ve saçmalı!ını gösterme 

biçiminde geleneksel tiyatro anlayı"ına alternatif olarak olu"turdu!u de!erlerle 20. 

yüzyıl tiyatrosunun önemli bir kilometre ta"ı olmu"tur. 

Günümüz ça!da" tiyatrosuna yön veren en önemli isimlerden biri de hiç 

ku"kusuz “Yoksul Tiyatro” anlayı"ıyla geleneksel tiyatronun oyuncu-seyirci ili"kisine 

kar"ı çıkan Jerzy Grotowski’dir. Grotowski, “Tiyatro Laboratuvarı”nda yaptı!ı deneysel 

çalı"malarla, tiyatro sanatını, tiyatronun iki temel unsuru olan oyuncu ve seyirci 
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dı"ındaki edebiyat, dekor-kostüm, müzik, ı"ık vb. gibi tüm yan unsurlardan arındırmayı 

amaçlar. 

Grotowski, “Zengin Tiyatro” olarak adlandırdı!ı geleneksel tiyatro anlayı"ının 

sinema ve televizyonla giri"ti!i yarı"ı saçma bulur. Tiyatro sanatının teknolojik açıdan 

bu yarı"ta sinema ve televizyonun gerisinde kalaca!ını belirterek, tiyatronun 

üstünlü!ünün canlı/organik yapısında yattı!ını savunur. Böylelikle, tiyatroyu 

yoksulla"tırarak bu canlı/organik yapıyı özünü olu"turan oyuncu-seyirci ili"kisine 

indirgemeyi hedefler. 

Grotowski’ye göre, tiyatronun görevi; modern ya"amın getirdi!i toplumsal 

kurallar ile içgüdülerinin ikilemi içinde kalmı" günümüz insanına maskelerini 

çıkarttırarak, onu özüne döndürmek olmalıdır. #"te bu a"amada oyuncunun görevi de, 

seyirciye kendisiyle yüzle"mesini ve kendisini yeniden ke"fetmesini sa!latmaktır. Bunun 

gerçekle"ebilmesi ise, ancak dinsel ve geleneksel de!erlerin "ekillendi!i kolektif 

bilinçaltının en alt katmanında yer alan mitlere inerek ve insanı bu mitlerle yüzle"tirerek 

mümkün olacaktır. Böylece, tiyatro ilkel insanların ritüellerindeki gibi kutsal bir eylem 

haline gelerek, maskelerin dü"ürülmesini ve insanın kendi özüne dönebilmesini 

sa!layacaktır. 

Grotowski’nin “Yoksul Tiyatro”sunda oyuncu, kendi özüne inerek ve hiçbir yan 

anlatım aracına gereksinim duymadan, yalnızca sesini ve bedenini e!iterek, bu amacın 

gerçekle"mesi için bir anlamda sanatsal olarak kendini kurban eden “kutsal oyuncu”dur. 

Grotowski, “Tiyatro Laboratuvarı”ndaki çalı"malarıyla Jean-Louis Barrault, 

Peter Brook, Richard Schechner gibi günümüz modern tiyatrosunun önemli 

yönetmenlerine ilham kayna!ı olmu"tur. 

1960’lı yıllardan ba"layaraksa, pop-art, happeningler, sinema ve rock 

konserlerinin yarattı!ı kitlesel co"kuyla, Modernizm’in temel de!erleri olan “akılcılık”a, 

“bilim”e ve onun sanatsal/estetiksel anlayı"ına kar"ı çıkan “postmodern” bir tepki 

olu"ur. 1970’li, 80’li yıllara gelindi!inde felsefe, mimari, sinema, tiyatro, edebiyat gibi 
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de!i"ik kültürel-sanatsal alanlarda birincil tartı"ma konusu haline gelen 

Postmodernizm, günümüz sanatına damgasını vuran son sanatsal anlayı" olma 

özelli!ini ta"ır. 

Modernizm’in sona erip ermedi!i ya da Postmodernizm’in ne oldu!u yönünde 

tartı"malar sürerken, temelde bu yeni sanatsal anlayı"la ula"ılmak istenenin, 

Nietzsche’nin dile getirdi!i gibi “eskiyi yıkmadan yeniyi varedebilme çabası” oldu!u 

söylenebilir. Bu çerçevede, Postmodernizm’i Modernizm’in devamı sayanlar oldu!u 

gibi, onu Modernizm’den tam bir kopu" olarak de!erlendirenler de vardır. 1960’larda 

ortaya atılan “Yapısalcılık” anlayı"ının uzantısında "ekillenen Postmodernizm, 

kendinden önceki sanatsal biçemlerin keskin ayrımlarını ortadan kaldıran ve onları bir 

potada eriten özelli!iyle yeni bir kültür olu"tururken, sanatta parodi, ironi, pasti# ve 

çok anlamlılık gibi kavramları öne çıkarır. Postmodernizm’in temel felsefesini 

olu"turan de!erler olarak ise, ço$ulculuk ve kültürlerarasılık görülür. Böylelikle, tek 

ve mutlak olanın yerini, e"itli!e dayalı ve daha demokratik bir yakla"ımın alması 

hedeflenir. Bu bir anlamda da, “yüksek kültür” ve “popüler kültür” arasındaki sınırların 

kaldırılması demektir. 

Kendine özgü belirli kurallar içeren bir estetik anlayı"a sahip olmaktan çok, 

eklektik bir biçimler oyunu olarak ortaya çıkan Postmodernizm, tiyatro sanatı açısından 

da daha önceki avant-garde sanat akımlarının getirdi!i yenilikçi anlayı"ın ötesinde 

orijinal bir kopu" sergileyememi"tir. Postmodernist tiyatro anlayı"ı, 1960’lı yıllarda 

olu"an, dilsel göstergelerin anlamdan arındırılması, ilginin dilden bedene kayması ve 

Asya tiyatro biçimlerine duyulan ilgi çerçevesinde kendi ifade alanını belirleyen avant-

garde sanat akımlarıyla paralellik göstermi" ve bu akımların yıkıcılıklarının yarattı!ı 

zeminde geli"mi"tir.  

1990’ların sonuna gelindi!inde ise kar"ımıza, “performans tiyatrosu”nda, 

“happening”lerde ve “yeni biçimselcilik” anlayı"ının uzantısı örneklerde oldu!u gibi, 

dramatik metinden uzakla"mayı seçen özel bir kavram olarak postdramatik tiyatro 

kavramı çıkar. Geleneksel dramatik metnin önemini yitirmeye ba"lamasıyla ve uzamın 
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içinde devinen oyuncunun bedeninin ifade aracı olarak öne çıkmasıyla birlikte 

“postdramatik tiyatro”, “ritüel” ve “rüya” görüntülerine daha yakın, ça$rı#ımsallı$ın ve 

duyusallı$ın önem kazandı!ı çokanlamlı heterojen bir yapının olu"masını sa!lar. Bu 

durum, seyircinin gördükleriyle içsel de!il de dı"sal bir ili"ki kurarak, izlediklerinden 

mantıklı ve benzer sonuçlar çıkarmasını zorla"tıracak bir duyum ikili!i yaratır. 

Performans tiyatrosu alanında yapıtlar sahneleyen yönetmenler, kendi 

sahneleme metinlerini olu"turarak ya da klasik tiyatro metinlerini kendi postmodern 

sahneleme anlayı"larına uygun olarak parçalayıp-bozarak, geleneksel oyun yazarlı!ının 

yerini “yazar-yönetmen”in almasını sa!lamı"lardır. 

Tüm bu geli"meler, klasik dramın öyküye ve diyaloga önem veren oyun metnini 

ve buna ba!lı olarak ortaya çıkan anlamı sahneden uzakla"tırırken tiyatroda yorum 

kavramının da nitelik de!i"tirmesine neden olmu"tur. Postmodern tiyatro, metni tek bir 

anlama indirgemeyi reddeden ve çokanlamlılı!a olanak tanıyan sahneleme biçimleriyle, 

son kertede yorumlamayı da reddeden bir tavra yönelir. Ancak, bu geli"im süreci içinde 

tiyatroda metinden vazgeçildi!i anlamını çıkarmak da do!ru olmaz. Günümüz 

tiyatrosunda, metnin eski kutsal ve buyrukçu kimli!inden sıyrılarak, daha özgür bir 

teatral nesne haline geldi!ini ve yeniden güç kazanmaya ba"ladı!ını söyleyebiliriz. Öte 

yandan, Postmodern tiyatronun teknolojik geli"melerden yararlanarak, sahnelemede 

"a"ırtıcı estetik düzenlemeler gerçekle"tirerek, tiyatroya gösterimden çok bir “event” 

(olay) niteli!i kazandırdı!ı da görülür. 

Sonuç olarak, yine de varılan nokta Postmodernizm’i kendinden önceki avant-

garde akımların sanatsal ve estetik üsluplarının ötesine geçen ve kendi özgün 

biçimlemesini yaratan bir sanat akımı olarak de!erlendirmemiz için henüz erken 

oldu!unu göstermektedir. 

Tiyatroda modernist yakla"ımları ele aldı!ımız bu çalı"mamızda, 18. yüzyılda 

Aydınlanma ile ba"layan sürecin tiyatro sanatına yansımalarını irdelemeye çalı"tık. 

Geleneksel-modern ayrımını netle"tiren oyun yazımından, sahnelemeye dek pek çok 
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alanda gerçekle"tirdi!imiz incelememizde, tiyatro sanatının olay merkezli bir yapıdan 

karakter merkezli bir yapıya do!ru evrilmesi, klasik tragedya kahramanının yerini anti-

kahramanın alması, tiyatroda gündelik dilin kullanılmaya ba"lanması, avant-garde’larla 

birlikte do!unun kaynaklarına, ilkel ritüellerine geri dönü", Piscator ve Brecht’le birlikte 

tiyatronun görsel ve anlatısal bir yapıya yönelmesi modern tiyatronun belli ba"lı 

kilometre ta"ları olarak sayılabilir. 

Bu süreçteki de!i"imlerle sanat, geleneksel zincirlerinden kurtularak, daha özgür 

bir alana do!ru yönelim gösterir. Gombrich’in dedi!i gibi “sanatta her ileri gidi" ve 

geli"me, bir ba"ka yönde kayıplar olu"turabilir”1se de; yine de “her ku"ak, bir yerde 

babalarının ölçütlerine ba"kaldırır.”2 Dolayısıyla, farklılık yaratma dürtüsüyle 

sanatçıların geçmi"in de!erlerine sürekli ba"kaldırdıkları görülür. Biz de, “Modern 

Tiyatronun Analizi” çalı"mamızda, tiyatro sanatı içindeki bu bilinçli de!i"iklikleri 

algılayıp-de!erlendirmeye çalı"tık. 

Tiyatro da, sanatın di!er dallarında oldu!u gibi hep gerçe!in pe"inde olmu"tur. 

Ama gerçeklik algısı da ki"iye ve duruma göre hep de!i"irlik göstermi"tir. Tiyatroda 

modernizm, bir anlamda geleneksel-klasik gerçeklik algısına ve bunun yansımalarına bir 

ba"kaldırıdır.  

Modern tiyatro serüveninde yer alan tüm akımlar ve bu akımların yaratıcıları 

temelde tiyatrosal gerçe!in ne oldu!unu sorgulamı"lardır. #ster do!alcı sayabilece!imiz 

realist-natüralist yakla"ım içindekiler olsun, ister do!alcı olmayan avant-garde akımların 

temsilcileri olsun,  hepsi de kurgusallıkla gerçekli!in sınırlarını belirlemeye 

çalı"mı"lardır. Dün oldu!u gibi bugün de yanıtı aranmaya devam eden “Tiyatrosal 

gerçek nedir?” sorusunun cevabını Robert Leach "öyle veriyor:  

 

                                                        
1 E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran, 5. bs., #stanbul, Remzi Kitabevi, 
2007, s. 13. 
2 A.e., s. 9. 
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“Sahne üzerinde olan her "eyin ba"ka bir "eyi ifade etti!i varsayılır. Bu en 
do!alcı oyunun bile gerçe!idir. Magritte'in! pipo üzerinden sorguladı!ı "eyi, 
Stanislavsky sahne aksesuarı açısından sorgulamı"tır: o gerçek bir "ey mi, yoksa bir 
yanılsama mı? Tiyatro üçboyutlu ve kendine ait bir dünyaya sahip oldu!undan, 
gerçekten makyaj boyası koktu!undan ve tahtaları gıcırdadı!ından, cevabı kesin ve 
açık olarak formüle etmek kolay de!ildir. Meyerhold için, sahne aksesuarı 
tiyatronun kendisiydi; metafordan ibaretti, fakat yanılsamadan de!il; Brecht için, 
belki de bir gösterendi; Artaud içinse, belki de bir gerçeklik. Ve aktörün kendisinin 
ne oldu!una gelince? O bir "ifre mi? Bir karakter mi? Bir kural mı? Bir model 
mi?”3 

 

Sanatsal ve kültürel alanlarda 18. yüzyılda ba"layan kırılmayla birlikte, 

çalı"mamız içinde adını andı!ımız pek çok sanatçı, geleneksel tiyatro anlayı"ının 

kalıplarını kırmaya yönelmi"ler ve zaman zaman olu"mu" normatif de!erleri, spekülatif 

yakla"ımlarla yerle bir etmi"lerdir. 

Peter Brook, sanatta “gelenek” sözcü!ünün rahatlıkla “donmu"” anlamına 

gelebilece!ini ifade ederek, “Otomatik olarak yeniden üretilen, hemen hemen 

yararsızla"mı", donmu" bir biçimdir”4 diyor ve sözlerini "öyle sürdürüyor: 

 

“Birkaç istisna vardır, nasıl bazı çok ya"lı ki"iler inanılmaz derecede canlı 
ve etkileyici olarak kalabiliyorlarsa, bazen eski biçimlerin niteli!i de bugün bile 
ya"amın onun içinde yer edinebildi!i ola!anüstülükte olabilir. Ancak her biçim 
ölümcüldür. Evrenin temel yasasına, yani kaybolu"a uymak zorunda kalmayan, 
ba"ta kendimiz olmak üzere hiçbir biçim yoktur. Her din, her anlayı", her gelenek, 
her bilgelik do!um ve ölümü kabul eder.”5 

 

                                                        
! René Magritte(1898-1967): Gerçeküstücülük akımının en önemli temsilcilerinden sayılan, Belçikalı 
ressam. Bir pipoyu resmetti!i La trahison des Images (#mgelerin #haneti) isimli çalı"masının altına, “Bu 
bir pipo de!ildir” yazarak, onun resim oldu!unu, dolayısıyla bir resmin pipo olamayaca!ını, ancak 
piponun görüntüsü olabilece!ini ifade etti.  Böylelikle, sanatta ne kadar gerçekçi olunursa olunsun, ö!enin 
kendisine yakla"ılamayaca!ını vurguladı. Sonuçta, bir pipo resmiyle tütün içemeyiz. 
3 Leach, Makers Of Modern Theatre, p. 2. 
4 Peter Brook, Açık Kapı, Çev. Metin Balay, 2. bs., #stanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2007, s. 45. 
5 A.e. 
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Gombrich, “sanatla yeni ilgilenmeye ba"layanların, ço!unlukla, kendi 

gördüklerini ortaya çıkaran sanatçıya hayran olmak istediklerinden”6 söz eder. Bu 

yakla"ım içinde olanların “en çok be!endikleri "ey de “gerçek” gibi gözüken 

yapıtlardır”7 der. Gombrich’e göre; 

 

“Aslında, modern sanat üzerine yapılan tartı"malarda, do!anın bunca 
yakınma yaratan çarpıtılmasının anla"ılmaz bir tarafı yoktur. (...) Nesnelerin kimi 
zaman "u veya bu anlamda, olduklarından ba"ka, de!i"mi" veya çarpıtılmı" olarak 
çizilmesinde mutlaka bir neden vardır. (...) Hepimiz, alı"ılmı" renk ve biçimleri, 
biricik do!ru renk ve biçimlermi" gibi kabul etme e!ilimindeyiz.”8 

 

Oysa sanatçılar, bu alı"ılmı" kavram ve önyargılardan kurtulmak isterler. Ancak, 

bu basmakalıp dü"üncelerden kurtulmanın kolay olmadı!ını belirten Gombrich sözlerini 

"öyle sürdürür: 

 

 “(...) Bu kalıplardan en çok kurtulan sanatçılar, ço!unlukla en ilginç 
yapıtları verirler. Do!ada var olduklarını hiç dü"lemedi!imiz yepyeni güzellikleri 
görmeyi bize ö!retenler de onlardır. E!er onları izleyip, onlardan bir "eyler 
ö!renirsek, kendi penceremizden "öylece bir dı"arı bakmak bile heyecan verici bir 
serüvene dönü"ecektir.”9 

 

Bu açıdan, tiyatroda modernizm, daha önce de belirtti!imiz gibi, bir anlamda 

tiyatronun zincirlerinden kurtulmasının öyküsüdür ve bu çaba çe"itli nedenlerle zaman 

zaman kesintiye u!rasa da, dün oldu!u gibi bugün de yarın da sürecektir. “Büyük sanat 

yapıtlarınının tadına varılmasında, alı"kanlıklarımızı ve önyargılarımızı a"maktaki 

isteksizli!imizden daha büyük bir engel yoktur.”10 

                                                        
6 Gombrich, Sanatın Öyküsü, s. 24. 
7 A.e. 
8 A.e., s. 25, 28. 
9 A.e., s. 29. 
10 A.e. 
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tezini vererek bitirdi. 1985-91 yılları arasında Zafer Diper’in yönetimindeki Bizim 

Tiyatro’da "Pilli Bebek", "Mutlu Prens" adlı çocuk oyunlarıyla, "Nazım" ve "Suikast" 

adlı oyunlarda rol aldı. Aynı dönem içinde, Haluk $evket Ataseven yönetiminde 

gerçekle"tirilen "Dramatik Sanatları Ara"tırma ve Oyunculuk Atölyesi" çalı"malarına 

katıldı. Bu çalı"malar sonucunda sahnelenen "Uzak" ve "Soytarının Biri" adlı oyunlarda 

rol aldı. 1994 yılından ba"layarak, #stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne 

Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı’nda "Sanatçı Ö!retim Elemanı" olarak 

“Estetik”, “Mitoloji”, “Tiyatro Tarihi”, “Tiyatro Edebiyatı”, “Dramaturgi” dersleri 

vermeye ba"ladı. Aynı dönem içinde, Prof. Yıldız Kenter’in “Sahne” derslerinde 

asistanlı!ını yaptı. 1995 yılında Tiyatro Fora’yı kurdu ve “Genel Sanat Yönetmenli!i”ni 

üstlendi. 1995-2010 yılları arasında Tiyatro Fora’da "Tekrar Çal, Sam!", "Ölümsüzler",  

“Klakson, Borazanlar ve Bırtlar”, “Yan Etkili Konu"malar”, "Apaçık", “Günlük 

Müstehcen Sırlar”, “Tehlikeli Saplantı”, “Dostlarla Ak"am Yeme!i”, “Araba 

Kullanmayı Nasıl Ö!rendim”, “Kö"k”, “Kumsal” ve “Kurgu” adlı oyunları sahneye 

koydu ve bu oyunlarda rol aldı. 1997-98 tiyatro sezonunda “USEP” tarafından 

gerçekle"tirilen “Anlat, $ehrazat” adlı müzikalde yönetmen Mehmet Birkiye’nin 

yardımcılı!ını üstlendi. 1996-2001 yılları arasında #stanbul Teknik Üniversitesi'nde 

"Drama" ve "Diksiyon" dersleri ile, #stanbul Üniversitesi #leti"im Fakültesi'nde 

"Dramaturgi" yüksek lisans dersi verdi. 2002-2004 yılları arasında #stanbul Büyük"ehir 

Belediyesi $ehir Tiyatroları’nda "Repertuar Kurulu" üyeli!i, 2003-2009 yılları arasında 

#stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda "Müdür Yardımcılı!ı" ve “Erasmus 

Koordinatörlü!ü” görevlerini üstlendi. Halen #stanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı’nda "Sanatçı Ö!retim 

Elemanlı!ı" görevini sürdürmektedir. 


