
TİYATRO TERİMLERİ VE ANLAMLARI LİSTESİ 
 
Adapte: Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, 
deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata 
uygulayarak çevirme; uyarlama. 
 
Adaptasyon: Adapte etme. uyarlama. 
 
Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya. 
 
Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde 
konuyu genişleten asıl olaylar. Genel anlamıyla 
hareket. 
 
Aktör: Erkek tiyatro sanatçısı. 
 
Aktrist: Kadın tiyatro sanatçısı. 
 
Akustik: Tiyatro, konser salonu ve benzeri kapalı 
yerlerin, sesleri bozmadan yansıtabilme özelliği. 
 
Antik tiyatro: Eski Yunan – Lâtin tiyatrosu. 
 
Darülbedayi: İstanbul Şehir Tiyatrosunun eski 
ismi. 1914’te kurulmuştur. 
 
Dekor: Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre 
döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adı. 
Üç çeşit dekor vardır: realist dekor, şairane dekor, 
stilize dekor. 
 
Diksiyon: Tiyatro ve benzeri edebiyat türlerinde 
dilin müzik karakterini başarı ile yaşatabilme 
yeteneği. Tiyatro okullarında ders olarak 
okutulmaktadır. 
 
Diyalog: İki kişi arasında karşılıklı konuşma. 
Roman, hikâye ve tiyatroda kahramanların 
konuşmaları. 
 
Döşeme: Türk Halk Edebiyatında “başlangıç” 
karşılığı kullanılan bir kelime. 
 
Dramatize etmek: Bir olayı, duyguyu, düşünceyi 
canlandırarak anlatmak; (mec.) bir vak’ayı 
olduğundan daha acıklı bir şekle sokmak. 
 
Dublör: Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek 
oyuncusu. 
 

Entrik unsur, Entrika: Roman, hikâye ve tiyatro 
türlerinde, olayların okuyucuda ya da seyircide 
merak uyandıracak şekilde birbirine dolanması. 
 
Epizot: Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci 
derecede önemli bir olay. Bugünkü perde karşılığı. 
 
Fantazi pastoral: Çobanların hayatını fantazilerle 
süsleyerek anlatan tiyatro çeşidi. 
 
Fars (Farce): Komedinin, sanat yönü az, kaba bir 
türü. Çok eskiden tiyatrolarda perde arası 
gösterisiydi, sonra bağımsız oldu. 
 
Fasıl: Bölüm. Tiyatroda perde karşılığı 
kullanılmıştır. Karagöz oyununda belli bir vak’anın 
geçtiği bölüm. 
 
Feeri: Masalların tiyatro sahnesinde dramatize 
edilmesinden doğma, cinlerin perilerin de rol 
aldığı bir tiyatro türü. 
 
Grotesk: Gülünç, güldürücü. 
 
Jest: Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, 
kol, ayak ve benzeri beden hareketleri. 
 
Kabare tiyatrosu: Daha çok güncel konuları 
iğneleyici, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin 
oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin 
söylendiği küçük tiyatro. 
 
Kanto: Tanzimat Dönemi’nde Türk sahnesinde 
azınlık aktristlerce bağlatılan oyunlu ve neşeli 
şarkılar. 
 
Koro: Eski Yunan tiyatrosunda bir grup erkek ve 
kadından kurulu şarkıcılar topluluğu. Oynanan 
eserin konusuna da katılırlar ve eserdeki olaya 
karşı, toplumun duygu ve düşüncelerini temsil 
ederlerdi. Hayvanlar, ağaçlar, bulutlar yerine 
sembol olarak kullanıldıkları da olmuştur. 
 
Kostüm: Tiyatroda sanatçıların giydiği oyuna 
uygun kıyafet. 
 
Kulis: Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan 
kısım; sahne arkası. 
 
Maket: Tiyatroda dekor taslağı. 



Makyaj: Tiyatro ve sinemada sanatçıların 
yüzlerinde boya ve başka maddelerle yapılan 
tuvalet ve değişiklikler. 
 
Mimik: Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz. ağız, 
yüz hareketleriyle anlatılması. 
 
Mizansen: Bir tiyatro eserinin sahneye konması, 
sahneye göre düzenlenip uygulanması. 
 
Monolog: Tek kişinin konuşması. Tek kişilik taklitli 
bir komedya türü. İnsanın içinden kendisiyle 
konuşması. 
 
Muhavere: Konuşma. Tiyatro, roman, hikâye, 
fabl, röportaj ve benzeri türlerde kahramanların 
konuşmaları. 
 
Pandomim: Sessiz hareket. Sessiz hareketler, 
jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla 
duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya 
yarayan tiyatro çeşidi. 
 
Perde: Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından 
kapanmasına kadar geçen bölüm. 
 
Piyes: Tiyatro eseri. 
 
Reji: Sahneye koyma ve yönetme işi. 
 
Rejisör: Sinema ve tiyatroda, eserin 
sahneleninceye veya seyirci önüne çıkıncaya 
kadar geçirdiği her anı yöneten kimse; yönetmen. 
 
Repertuvar: Opera, operet ve tiyatro 
topluluklarının bir oyun mevsiminde 
gösterecekleri eserlerin listesi. 
 
Rol: Opera, operet, tiyatro ve benzeri sahne 
sanatlarında, oyuncuların, eser kişilerini sahnede 
canlandırmaları. 
 
Rövü (revü): Tiyatroda, eserden önce gösterilen 
müzikli ve danslı oyun. 
 
Sahne: Tiyatro. Tiyatro sahnesi. Tiyatro eserinde 
bir perdelik bölümün, dekor bakımından değişik 
olan küçük kısımları. Bir perdelik bölüm içinde, 
kişilerin girip çıkmasıyla değişen topluluk, meclis. 
Yapılarına göre tiyatro sahneleri şunlardır: sabit 
sahne, döner sahne, asansörlü sahne. 
 

Sahne eseri: Tiyatro eseri, piyes. 
 
Senaryo: Tiyatroda yazılı metin. Sinemada filmin 
konusunun yazılı şekli. 
 
Suflör: Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara 
sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı. 
 
Şakşak: Ona oyununda Pisekâr’ın elinde bulunan 
kapalı yelpazeye benzer bir gürültü aracı. 
Vuruşlarda ses çıkarır. 
 
Tablo: Tiyatro eserlerinde, perdeden daha küçük 
bölümlerin her biri. Bir perde çeşitli lablolara 
bölünmüş olabilir. 
 
Takım: Orta oyununda kişiler, rol alan bütün 
sanatçılar. 
 
Temaşa: Tiyatro. 
 
Temsil: Bir tiyatro eserinin oynanması. 
 
Tirat: Sahnede kişilerin birbirlerine karşı 
söyledikleri uzun sözler. 
 
Tirajik: Korku, sıkıntı, şiddetli heyecan veren veya 
korkunç, kötü, sonu ölümle neticelenen. 
 
Trajikomik: Hem acı, hem gülünç olayların 
anlatıldığı tiyatro. Olaylar gülünç ama olay 
kahramanları acınacak hâlde verilir. 
 
Tuluat: Tiyatro türlerinden biri. Sanatçılar, 
oynadıkları eserin konusuna bağlıdırlar; ama 
oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söylerler. 
Yazılı esere uymak mecburiyetleri yoktur. Perdeli 
orta oyunu da denir. 
 
Üç birlik kuralı: Tragedyada uyulması gerekli üç 
temel kural. Bu kurallar şunlardır: 
 

 Zaman birliği (vak’anın en çok 24 saat 
içinde geçmesi), 

 Yer birliği (vak’anın aynı yerde 
geçmesi), 

 Vak’a birliği (eserin bir tek ana vak’a 
çevresinde gelişmesi). 

 
 
 
 



Vodvil: Bir çeşit komedi.Türkülü tiyatro.Opera-
komik bundan türemiştir. Bugün konusu çok 
entrika, kaba-saba şakaları bulunan, söz 
oyunlarına ve yanlış anlamalara büyük yer ayıran, 
metinden çok irticale önem veren komedi türü 
anlamına gelmektedir. 
  
Acı Çekme Oyunu: Ortaçağda ortaya çıkmış, 
insanın yaradılışından “son yargı”ya kadar tüm 
dinsel öyküleri konu edinen dinsel yönlendirmeli 
oyun. 
 
Acıklı Komedya: Fransa’da klasik tragedyanın 
işlevini yitirmesinden sonra ve Aydınlanma 
Dönemi tiyatrosundan önce, burjuva tragedyası 
ile burjuva oyuna geçiş olarak, gülünç öğesinin de 
katışımıyla ortaya çıkmış oyun türü; Fransız 
tragikomedyası, gözyaşlı komedya. Terim olarak 
Chassiron tarafından ortaya atılan Acıklı 
Komedya’nın başlıca temsilcileri N. De la 
Chaussee ile Marivaux’dur. Acıklı Komedya, daha 
sonra, Diderot tarafından burjuva oyunu olarak 
geliştirilmiştir. 
 
Agora: Antik Yunan kent-devletinin (polis) dini, 
ticari, siyasi, hukuki yönetimsel ve kültürel 
merkezi. 
 
Alan Tiyatrosu: Açık yada kapalı, oyunun 
oynandığı tiyatro biçimi. Antik Roma tiyatroları, 
amfitiyatrolar, Alan Tiyatrosu’nu ilk örnekleridir. 
Alan Tiyatrosu, sahne ile izleyicinin içiçe 
kaynaştırılması kaygısından doğmuştur; geniş bir 
görüş açısı taşıması ve sahneleme olanaklarını 
çoğullaştırması bakımından önem taşır. 
 
Alegori: 1- Belli bir kavram, düşünce ya da ahlâk 
kategorisinin kişileştirme yoluyla canlandırılması; 
2- Bir konuyu, onunla benzerlik taşıyan başka bir 
konunun geliştirilmesi yoluyla verme. 
 
Amatör Tiyatro: Genel anlamda, profesyonel 
tiyatronun karşıtı, gönüllü tiyatro; parasal kazanca 
ve meslekten sanatçı kişilerin etkinliklerine bağlı 
olmayan tiyatro. Bu anlamda, Amatör Tiyatro, 
tiyatronun kökenlerine kadar uzanır; antik 
tragedya ve komedya etkinlikleri, ortaçağ dinsel 
tiyatrosu, 18. yüzyıl saray tiyatrosu, Amatör 
Tiyatro kapsamına girer. Dar anlamda, Amatör 
Tiyatro, 18. yüzyıldan sonra, küçük kentlerde, 
tiyatro derneklerinin etkinlikleri olarak boy atan, 
belli bir siyasal, sanatsal erek ve eleştirel yönelim 

gütmeyen, tiyatro heveslilerince sanattan tat 
almak için gerçekleştirilen etkinliklerdir. Kırsal 
tiyatro, köylü tiyatrosu, sözlü tiyatro da Amatör 
Tiyatro kapsamına girer. Amatör Tiyatro, 19. 
yüzyıldan sonra daha çok kültür politikası 
etkinlikleri bağlamında, işçi tiyatroları olarak 
kendi tiyatro kültürünü yaratmıştır. Bu anlamda, 
sokak tiyatroları, eylem tiyatrosu, işçi-köylü 
tiyatrosu, siyasal Amatör Tiyatro’nun örnekleridir. 
Öte yandan okul tiyatroları, üniversite tiyatrosu, 
çocuk tiyatrosu, gençlik tiyatrosu, günümüzde en 
yaygın Amatör Tiyatro biçimidir. Semt tiyatroları, 
yerel yönetim tiyatroları, sendika tiyatroları, 
kurum tiyatroları, cemaat tiyatroları da Amatör 
Tiyatro kapsamı içinde yer alır. Bu tür Amatör 
Tiyatro etkinlikleri, gerek siyasal, sanatsal ve 
kültürel yönelimleri, gerekse uygulamalarıyla 
profesyonel tiyatrolar karşısında güçlü seçenek 
oluşturdukları kadar, tiyatro sanatının 
yaygınlaşması bakımından da önem taşırlar. 
 
Amfitiyatro: Tam çember ya da yumurta 
biçiminde bir sahne düzlüğünün çevresinde 
oturma yerlerinin basamaklar halinde yükseldiği 
bir açıkhava tiyatro yapısı; antik Yunan ve Roma 
tiyatro yapısı biçimi. İlk başta, dramatik gösterileri 
değil, gladyatör döğüşlerini, vahşi hayvan 
gösterilerini izlemek için yapılmış olan 
Amfitiyatrolar’ın ilki, Julius Ceasar’ın İ.Ö. 46 
yılında yaptırdığı, en ünlüsü de Roma’daki 
Colosseum’dur. Amfitiyatro sözü,daha sonra, yarı 
çember bir oyun yerinin çevresinde oturma 
yerlerinin bir yamaca yaslanarak gittikçe 
yükseldiği antik Yunan açıkhava tiyatroları için de 
kullanılmaya başlanmıştır. Amfitiyatro, 
oyuncunun daha çok da koro şarkıcısının 
kalabalığın ortasından izleyiciye doğrudan 
seslenmesi biçiminde tiyatronun kendi 
kökeninden gelişmiştir. Tiyatronun bu törensi 
kökenlerinden antik Yunan’da, Amfitiyatro, antik 
oyuncuların canlandırıldığı yer olmuştur. 
Amfitiyatro yapıları, bir izleyici yeri (theatron), 
koronun şarkı söylediği çember biçimli bir orta 
olan (orkhestra) ile oyuncu yerini (skene) 
kapsıyordu. Amfitiyatrolar, sahne ile oyuncu 
yerinin bütünleştiği tiyatro yapıları olarak, 
perspektifli Barok çerçeve sahneli tiyatro 
yapılarının karşısında yer alırlar. Amfitiyatro, 
oyuncu ile izleyiciyi, tek bir yerde birleştirir.  
 
 



Altın Çağ: Doruğunu Aydınlanma Çağı’nda bulan, 
17.yy ortalarından 18.yy’a dek gelişen bir süreç 
içinde yetişmiş olan büyük oyun yazarları ve 
yapıtları için kullanılan deyim. İngiltere’de 
Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson; Fransa’da 
Corneille, Racine, Moliere; İspanya’da Lope de 
Vega, Calderon ve Tirso de Molina ‘Altın Çağ’ 
sürecindeki yazarlardır. 
 
Angura: 1960’ların sonlarında, öğrenci hareketleri 
döneminde ortaya çıkmış, küçük tiyatro 
toplulukları. 
 
Anonim Oyun: Kimin yazdığı belli olmayan 
oyunlar. Örneğin, birçok Commedia dell’Arte 
senaryosu, ortaçdaki dinsel oyunların bir bölümü 
ve bizde Pabuççu Ahmet’in Maceraları anonim 
oyunlar arasındadırlar. 
 
Anlamsızlık Tiyatrosu: İnsanın doğaya ve yaşama 
olan giderek artan uyumsuzluğunu, doğadan 
kopmuşluğunu ve yabancılaşmasını bir insanlık 
durumuymuş gibi kabul eden, bunun için de 
alışagelinmiş mantıksal gelişimi bozarak, öznelci 
idealizmin bir sonucu olarak değer tanımazlığa 
eğilimli, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle 
Fransa’da yaygınlaşan tiyatro anlayışı. 
 
Antik Komedya: İÖ 486 yılında başlayan ve aşağı 
yukarı İÖ 200 yılına kadar süren bir dönem 
içindeki Yunan ve Latin komedyaları için kullanılan 
terim. Yunan komedyasının üç evresi vardır:Eski 
komedya (Aristofanes), orta komedya (Antifanes, 
Aleksis) ve yeni komedya (Menandros). Latin 
komedyasının iki ustası Plautus ile ile 
Terentius’tur. 
 
Ara Oyun: Bir oyun arasında yer alan kısa bölümlü 
gösteri. Antik koro, İspanyol entremese, İngiliz 
interlude, Fransız fars, halk şarkısı ve kaba oyun 
gibi sanatsal canlandırma biçimlerinden gelişmiş 
olan Ara Oyun, dans, pantomim, akrobasi, koro, 
şarkı, okuma, bale, burlesk, vb. gibi öğeleri içerir. 
İngiltere’de 15. ve 16. yüzyıllarda uzun bir oyunun 
arasında oynan kısa oyunlar, İtalya’da 15. ve 16. 
yüzyıllarda halk pastoral oyunları ile ciddi ya da 
müzikli oyunlar arasında yer alan hafif ve 
güldürülü kısa gösteriler, İspanya’da 16. ve 17. 
yüzyıllarda dinsel yortularda oynanan ve 
genellikle bir dansla biten kısa güldürülü oyunlar, 
Ara Oyun kapsamına girer. 

Antik Tragedya: İÖ 6.yüzyılda, Yunanlı Thespis ile 
başlayan ve İS 1.yüzyılda Latin Seneca ile son 
bulan yedi yüzyıllık bir süreç içinde yazılmış 
tragedyalardan her biri. En büyükleri Aiskhülyos, 
Sofokles ve Övripides’tir. 
 
Antik Yunan Tiyatrosu: İÖ VI. yüzyıldan, İÖ II. 
yüzyıla dek uzanan bir süreç içindeki eski Yunan 
tiyatrosu. 
 
Bahçe Tiyatrosu: 17- 18. yüzyılların bir saray 
tiyatrosu biçimi; saray şenliklerinde bahçeye 
kurulan Barok kulisli tiyatrolar ya da bahçedeki ek 
tiyatro yapıları. Kral balelerinin, bale 
komedyaların ve operaların oynandığı Bahçe 
Tiyatroları; başlıcalıkla L.Burnacini, Galli-Bibiena 
Ailesi gibi tiyatro tasarımcılarınca 
gerçekleştirilmiştir. Havuz tiyatrosu, Bahçe 
Tiyatrosu’nun özel bir biçimi olarak, yapay ışık 
altında değişen sahnelerle ve su oyunları eşliğinde 
tiyatro gösterilerini kapsar. Bahçe Tiyatrosu’nun 
başlıca örnekleri; Viyana Schönbrunn 
İmparatorluk Bahçe Tiyatrosu (1673), Bayreuth 
Roma Tiyatrosu (1743), Foitainbleau (1661), 
Versailles (1664). 
 
Comedia :İspanyolcada, tam uzunlukta ‘oyun’ 
anlamında kullanılmıştır. XVII. yüzyıl İspanyol 
tiyatrosunun altın çağına ilişkin olan Comedia 
kavramı. Bunun alttürleri vardı. Bunlardan biri, 
Lope de Vega’nın buluşu olan ve çeşitli 
serüvenleri içeren comedia de capa y espada’dır. 
(Pelerin ve Kılıç Oyunu). 
 
Curcuna: Geleneksel Türk tiyatrosunun bir sözsüz 
seyirlik oyun biçimi; dansla yapılan sözsüz 
oyunlara verilen ad. Dans ile güldürünün bir araya 
geldiği Curcuna, kaba ve gülünç giyimli; çirkin, 
tuhaf maskeli ve sivri külahlı Curcunabazlar 
tarafından oynanırdı. Curcuna’dan sonra, kol 
oyunlarına geçilirdi. Curcuna, ortaoyununun 
gelişmesine önayak olmuştur. 
 
Çocuk Oyunu: Çocuklar için düşünülmüş, 
eğlendirirken eğitmeyi hedefleyen oyun. 
 
Çocuk Tiyatrosu: İlköğretim öncesinden erginlik 
yaşına değin, çocuklar için yapılan tiyatro. 
Gelişmiş ülkelerde çocuk tiyatroları genellikle dört 
yaş öbeğinde ele alınır:Bunlar, 5 ile 7, 7ile9, 9 ile 
11 ve 11 ile 14 yaş öbekleridir. Çocuk tiyatroları 
çeşitlidir: 1-Çerçeve sahne içinde çocukların 



çocuklar için hazırladıkları gösteriler; 2- Çerçeve 
sahne içinde çocukların yetişkinler için oynadıkları 
oyunlar; 3- Yetişkin oyuncuların çocuklar için 
oynadığı oyunlar: a)Profesyonel oyuncuların 
büyük tiyatrolarda, çok sayıda seyirci önünde 
oynadıkları büyük yapılmlar; b) Profesyonel 
oyuncuların küçük bir alan içinde çocukların 
arasında ve onlarla birlikte oynadıkları oyunlar; 4- 
Çocukların seyirci ortasında oynadıkları oyunlar; 
5- Eğitmenlerin çocuklarla birlikte geliştirdikleri 
oyunlar; 6- Okullarda eğitim amaçlı, çocuklarla 
hazırlanan oyunlar. Çocuk tiyatroları, 19. yüzyılda 
Avrupa’da gelişme göstermiş; Ekim Devrimi’nden 
sonra Rusya’da geniş bir Çocuk Tiyatrosu hareketi 
başlamış ve bütün Doğu Avrupa ülkelerine 
örneklik etmiştir. 
 
Dram: Yunancada “bir şey yapmak, 
oynamak”anlamına gelir. Yazın tarihçilerine göre, 
lirik ve epik yanında, üçüncü bir yazın alanıdır.1) 
Sahnede oynanmak üzere, konuşmalar ve 
hareketlerle gelişen, karşıt oluşların çatışmasıyla 
gelişen ve sonuçlanan oyun.2) Halk dilinde ciddi 
oyun. Dramatik: 1-Dram’a, yani oyun türüne 
ilişkin olan. 2-İçinde gerilim, çatışma, çeşitli 
olaylar ve karşıtlıklar bulunan, insanla ve insan 
ilişkileriyle gelişen herhangi bir yapıt ya da olay. 
 
Dramaturg: Kökence drama yazarı ve sahneye 
koyucu anlamına gelen Dramaturg, Lessing’in 
Hamburgischer Dramaturgie yapıtından sonra 
tiyatronun ortak yönetimcisi, edebi danışmanı ve 
sanat yöneticisi anlamında gelişmiştir.  
 
Düş Oyunu: A. Strindberg’in bir oyun biçimi. 
Kendine özgü oyun yapısı olan Düş Oyunu, 
Strindberg’in kendi ana temasını yeni bir tiyatro 
biçimi içinde ortaya koyma çabasının sonucu 
olmuştur. Düş mantığı doğrultusunda “düş 
biçimine öykünen” bu oyun yapısında yer, zaman 
ve eylem birliği ortadan kalkar; natüralist 
dramaturjiden uzaklaşılarak, çoksesli bir 
senfonideki kontrpuan yapısı kurulur; biçemsel-
simgeci bir sahne düzeni oluşturulur. Düş 
Oyunu’nun önemi, Rönesans’tan bu yana Avrupa 
tiyatrosunda uygulanın üç birlik kuralı dışına 
çıkması ve oyun kişisini psikanalitik çözüntüye 
uğratarak, kurgusal olarak çok yönlü ortaya 
koyabilmesidir. Düş Oyunu, dışavurumcu tiyatro, 
gerçeküstücü tiyatro ve saçma tiyatrosu üstünde 
etkili olmuştur. 

Eğlendirici Tiyatro: Eğitme amaçlı olmayan, 
izleyiciyi salt eğlendirmeyi amaçlayan tiyatro. 
Tiyatro, başlıcalıkla da güldürü tiyatrosu, hep 
eğlendirme amaçlı olmuştur; ancak, 19. yüzyıldan 
sonra, Eğlendirici Tiyatro, sanatsal ve düşünsel 
savlı, eleştirel olmayan tiyatro, başlıcalıkla da 
bulvar tiyatrosu ile vodvil için kullanılmaya 
başlanmıştır. İzleyiciyi siyasal, düşünsel yönden 
sarsma amacı gütmeyen Eğlendirici Tiyatro, 
günümüzde daha çok ticari tiyatro bağlamında 
yer alır. 
 
Eleştirel Gerçekçilik: Gerçekliğin bu evresi içinde, 
bir bütün olarak kentsoylu sanatı ve 
tiyatrosudur;bulunduğu çevrenin toplumsal 
gerçekliğinin görgücü (ampirik) çizimiyle 
kahramanın ülküleştirilmesi yer alır. İlerici nitelikli 
romantizm ile arasındaki ayrım, romantizm 
anaparacı dizgenin yalnızca toplumsal eleştiri ile 
uğraşırken, eleştirel gerçeklik, liberalizme yönelen 
kentsoylu toplumdaki çelişkilerin toplumsal 
niteliğini açıklamaya çalışır. Kısacası, bu eğilim, bir 
seçenek üretmeden, kentsoylu dünya görüşüne 
ve ahlakına bir başkaldırıdır. Paranın zedeleyici 
gücü karşısında insani değerleri savunur. 
 
Eleştiri: Bir yapıtı, dünya görüşü, sanatsallığı, 
topluma katkısı, sahnelenmesi, oyunculuğu ve 
plastik tasarım değerler açısından değerlendirme 
işlemi. 
 
Eleştirmen: Eleştiri yazan kimse. Bir yapıtı kendi 
değerlendirmesi ile ele alan yazar. Eleştirmenin 
yazdığı alanda bir dünya görüşü, geniş bilgisi, 
sanata karşı olağanüstü bir duyarlılığı ve algılama 
yetisi olması gerekir. 
 
Epik Tiyatro: Yanılsamacı tiyatronun seyirciyi 
sahnedeki karakter ve olaya özdeşleştiren 
duygusal yaşantısı karşısına, maddeci diyalektiğin 
tarih bakışı açısını sağlayan ve seyirciyi gözlemde 
bulunan bir üçüncü kişi durumuna getirerek onun 
usçul yönelişte karar vermesini sağlayan tiyatro 
anlayışı. 
 
Ezilenlerin Tiyatrosu: Augusto Boal’ın geliştirdiği 
bir siyasal halk tiyatrosu biçimi. Özgürleşme 
tiyatrosu, görünmez tiyatro, forum tiyatrosu, 
gazete tiyatrosu gibi biçimsel ve içeriksel çeşitli 
tanımlar da edinmiş olan Ezilenlerin Tiyatrosu, ilk 
kez 1956’da Brezilya’da gerçekleştirilmiş, daha 
sonra Latin Amerika, ABD ve Avrupa’da 



örneklendirilmiştir. Ezilenlerin Tiyatrosu’nda 
odak, izleyicilerin oyuna bağlanımlarıdır. Devrimin 
genel provası yerine geçen Ezilenlerin Tiyatrosu, 
açık sokak tiyatrosu olarak, gözle görülmeyen 
siyasal ve toplumsal baskıya karşı izleyicinin 
oyuncu haline gelerek tavır almasını amaçlar. 
 
Gazete Tiyatrosu: Günlük ve geçmiş olayları 
gazete haberleri biçiminde, belgesel olarak canlı 
sunan bir uyarma ve propaganda tiyatrosu. İlk kez 
1935’te ABD’de Federal Theatre Project 
çerçevesinde, 1930 büyük ekonomik bunalım 
döneminde ortaya çıkmış olan Gazete Tiyatrosu, 
halkı bilinçlendirme ve eyleme geçirme amacını 
taşır. Gündelik yaşamda yer alan siyasal ve 
toplumsal sorunları eleştirel bir bakış açısından 
verebilmek için, siyasal kabare türünden ve kurgu 
tekniğinden yararlanır; güncel olayları, kısa geçişli 
öykülü sahnelerle, gazetede yansımasını bulduğu 
biçimde verir; önemli bir gazete haberini sahneye 
projeksiyonla yansıtıp, yeniden canlandırarak 
yorumlar. Gazete Tiyatrosu, Ethiopia gibi, 
Mussolini’yi yeren; Triple gibi, ABD’de toplumsal 
sorunlara el atan ve New York’taki repertuara 
dayalı oyunlar yanısıra, GM fabrikası işgali 
sırasında “Grev Geliyor” oyunlar oynamıştır. 
Gazete Tiyatrosu, siyasal baskı ve McCarthycilik 
politikası yüzünden kalkmıştır. 
 
Geleneksel Türk Tiyatrosu: Türk toplumuna özgü 
gösterim türlerini kapsayan halk tiyatrosu ve köy 
tiyatrosu geleneklerini içeren tiyatro. Bunun 
kapsamına gölge ve kukla oyunu, meddahlık, 
dramatik danslar ve konulu savaş oyunları girer. 
 
Gerçeküstücü Tiyatro: Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Fransa’da André Breton’un, Freud’un 
görüşlerine dayanarak şampiyonluğunu yaptığı ve 
biliçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, 
parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile 
vermeye çalışan tiyatro anlayışı. XIX.yüzyıl 
sonunda, Fransa’da Alfred Jarry’nin ve daha sonra 
ozan Appolinaire’in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. 
Artaud’nun tiyatro görüşlerini içeren Le Théâtre 
et son Duble adlı yapıtı da bu akımın gelişimi 
içinde yer alır. 
 
Gezici Tiyatro: Yerleşik olmayan tiyatro; gezginci 
tiyatro topluluklarının etkinlikleri. Gezici Tiyatro, 
Batı’da profesyonel tiyatroların başlangıcı olarak 
Rönesans döneminde yer almış ve commedia 
dell’arte geleneği içinde bütün Avrupa’ya 

yayılmış; bu dönemde, 16. ve 17. yüzyıllarda 
İngiliz Oyuncuları, tiyatroyu Avrupa’da 
yaygınlaştıran başlıca Gezici Tiyatro 
örneklerindendir. Gezici Tiyatro, 19. yüzyılda 
yerleşik saray tiyatrosu topluluklarının, daha 
sonra da kent ve eyalet tiyatroları ile bölge ve 
devlet tiyatroları gibi yerleşik tiyatroların 
kurulmasıyla önemini yitirmiştir. Ancak, kapalı 
burjuva tiyatro çevresini ve kamuoyunu yıkmak 
için, 20. yüzyılda Gezici Tiyatro geleneği yeniden 
başlamış, halkla içiçe olma amacını güden bir 
tiyatro etkinliği halini almıştır. 
 
Gölge Oyunu: Genellikle deriden kesilmiş bir 
takım insan, hayvan ve eşya tasvirlerinin arkadan 
ışık verilerek, gölgelerinin gerili beyaz bir perde 
üzerine düşürülmesiyle oynatılan oyun. Doğu’da 
ortaya çıkarak yetkinleşen Gölge Oyunu’nun 
büyüsel -dinsel kökenlerden kaynaklandığı Çin’de 
11. yüzyıla uzandığı belirtilmektedir. Çin’de 
Buddhacı ve Taocu efsaneler ile Çin tarihinden 
öyküleri işleyen Gölge Oyunu, 13. yüzyılda yer 
aldığı Hindistan’da hinducu destanları işlemiş, bu 
yolla da Endonezya Gölge Oyunu üstünde etkili 
olmuştur. Endoneza’da İslamcı etkiler kazanan 
Gölge Oyunu, 15. yüzyıldan başlayarak Tayland’da 
da yer almıştır. Orta Doğu’da, en eski Gölge 
Oyunu metinleri Mısır kökenlidir. Gölge Oyunu, 
16. yüzyılda, geleneksel Tür tiyatrosuyla birlikte 
yeniden canlanmıştır. Doğu Asya örneklerine 
karşıt, Türk Gölge Oyunu olan Karagöz, geleneksel 
dinsel biçimlerin dışında gelişme gösterdiği kadar, 
dünyevi ve komik içerikli de olmuş, toplumsal 
eleştirel çizgiler taşımış; bütün Osmanlı 
topraklarına, Yunanistan ve Balkanlar’a 
yayılmıştır. Avrupa’da 17. yüzyıldan başlayarak 
tanınan Gölge Oyunu, kukla oyununun yaygınlığı 
karşısında gelişme olanağı bulamamış; ancak 
Fransa’da “Çin gölgeleri”adı altında, kabare 
tiyatrosu özellikleri içinde ele alınmıştır. Gölge 
oyunu, bu geniş yayılma süreci içinde birçok 
kültür etkinleşmesini kendinde barındırmış; temel 
özelliği aynı kalmakla birlikte, tasvirler ve 
oynatma bakımından teknik ayrılıklar gösterdiği 
kadar, değişik toplumlardaki işlevselliği 
bakımından da içerikçe ayrı özellikler göstermiştir. 
Güncel Oyun: Güncel sorunlar üzerinde duran ya 
da çağdaş sorunları irdeleyen oyun. 
Halk Tiyatrosu: Geniş halk yığınlarına yönelik hem 
öğretici, hem eğlendirici tiyatro. 
 



Hokkabazlık: Bir seyirlik oyun çeşidi. 15. ve 16. 
yüzyıllarda Yahudiler eliyle Türkiye’ye girmiş, 
beceriden çok söyleşme niteliğini kazanışıyla, 
dramatik gösteri haline gelmiştir. Hokkabazlık’ın 
başkişileri Usta ile onun oyunlarını bozmaya ve 
taklit etmeye çalışan Yardağı’dır. Hokkabazlık giriş 
bölümüyle başlar, muhavere’yle yürür, bitiş’le 
sona erer. 
 
İbret Oyunu: Ortaçağ dinsel tiyatrosunun bir 
oyun türü. Hıristiyan ahlak öğretisinin 
propagandasına dayanan İbret Oyunu’nda eylem, 
“hayır” ve “şer” gibi kişileştirilmiş soyutlamalar, 
alegorik kişileştirmeler arasındaki savaşım 
biçiminde geçer. Gizem oyunlarına karşıt, İbret 
Oyunu, tek perdelik oyunlar halinde, meslekten 
oyuncularca oynanırdı. İbret Oyunu, üç bölümden 
oluşurdu: Ölüm dansı, erdemler arasındaki atışma 
ve insanlığı temsil eden oyun kahramanının kendi 
ruhunun kurtuluşu adına bir çatışmadan geçmesi. 
İbret Oyunu, zamanla dünyevi özellikler kazanmış, 
İnsanlık gibi soyut kişileştirmelerin yerini somut 
kişiler alırken, soyut kavramlar da güncel yaşama 
indirilmiştir. 
 
İmge Tiyatrosu: Sahne tasarımcısı Robert 
Wilson’un imgelere dayanan, sahne plastiği ve ışık 
anlayışıyla gelişen oyun düzeni biçemine verilen 
ad. 
 
İşçi Tiyatrosu: 1- İşçi sınıfının çıkarları 
doğrultusunda, onların sözcülüğünü yapan 
tiyatro. 2- İşçileri dinlendirip eğlendirirken 
öğreten tiyatro. 19. yüzyılda işçi sınıfı hareketine 
bağlı olarak ortaya çıkan tiyatro etkinlikleri; işçi 
sınıfının çıkarlarını korumak ve işçi sınıfının 
mücadelesinin sözcülüğünü yapmak üzere, işçi 
sınıfını destekleyenlerce amatör olarak kurulmuş 
tiyatro topluluklarınca yürütülen tiyatro. İşçi 
sınıfının bilinçlenmesinin bir sonucu olarak, ilk 
kez, 1860’larda Almanya’da Lassalle’ın işçi 
birlikleri çevresinde yer almış; daha sonra 
komünist hareket çevresinde uluslar arası 
yaygınlık kazanmıştır. Uyarma ve propaganda 
tiyatrosu, proleter devrimci tiyatro, politika 
tiyatrosu, başlıca İşçi Tiyatro uygulamalarıdır. İşçi 
Tiyatrosu, işçi koroları, kitle oyunları, gazete 
tiyatrosu, siyasal revü, siyasal kabare gibi tiyatro 
tekniklerinden ve anlatım biçimlerinden 
yararlanarak işçi sınıfının somut siyasal eylem 
programı ve dünya görüşü doğrultusunda işçileri 
ve geniş emekçi kitleleri bilinçlendirmeye ve 

uyarmaya çalışır. 1917 Ekim Devrimi etkisinde 
başlıcalıkla Rusya ile Almanya’da geniş yaygınlık 
kazanan İşçi Tiyatroları deneyi, 1930 dünya 
ekonomik bunalım döneminde de önem 
kazanmış; özellikle ABD’de geniş çapta bir İşçi 
Tiyatrosu eylemi yer almış; İşçi Tiyatroları, 
etkinliklerini işçi sendikalarıyla ve uluslar arası işçi 
hareketleriyle ortak yürütmüşlerdir. İşçi 
Tiyatrosu, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlıcalıkla 
Rusya ile Doğu Avrupa ülkelerinde sistemli bir 
sanatsal etkinlik olarak yer almıştır. 
 
Kabare Tiyatrosu: Daha çok güncel siyasal 
konuları, toplumsal ve kültürel gündelik 
yaşamdaki yozlukları, acı, iğneleyici bir dille, sivri 
bir biçimde taşlayan; toplum eleştirisi yapan şarkı, 
parodi, skeç, söylev, sözsüz oyun, şiir ve 
karikatürden, vb. kurulu; doğmacaya açık gösteri 
ve oyunların sahnelendiği; oyuncular ile izleyicinin 
“içli dışlı” olduğu; yazar ve izleyicinin 
katılabileceği bir küçük tiyatro türü. Başlıcalıkla 
siyasal taşlama biçimi içinde kendini ortaya koyan 
ve geniş kendi izleyicisiyle bağımlı olan Kabare 
Tiyatrosu, tutarlı eylem yapısından yoksun 
olduğundan revü ve varyeteye yaklaşır. Gerek 
yanılsamacı anlatım araçlarından kaçınma, gerek 
dilin gündelik çekiciliğini yitirdiğinden daha önce 
yapılmış numaraları yineleyememe dolayısıyla, 
Kabare Tiyatrosu, “gelip geçici bir sanat” olarak 
da nitelendirilir. İzleyicinin bilme ve beğeni 
düzeyiyle de yakından bağlı olan Kabare 
Tiyatrosu, gülünçleme, parodi ve 
karikatürleştirme yoluyla izleyicinin önyargılarını, 
gündelik “yanlış bilinç”ini dağıtmaya çalışır. İlk 
kez, 1881’de, Paris’te R. Salis tarafından açılmış 
olan Kabare Tiyatrosu, Almanya, İsviçre ve 
Avusturya’da gelişme göstererek, tüm Avrupa’ya 
yayılmıştır. Kabare Tiyatrosu, 1. Dünya Savaşı 
öncesi ve sonrası dönemlerde iki eğilim 
göstermiş; bir yanda eğlendirici tiyatro özellikleri 
içinde kabare-revüleri biçimini alırken, öbür 
yandan kitleleri aydınlatıcı ve uyarıcı bir işlevle 
yüklü, siyasal edebi bir biçimde varolmuştur. 
Fransız Direniş Hareketi içinde chanson olarak 
önem kazanmış, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ise 
Kabare Tiyatrosu Rönesansı’na tanık olunmuştur. 
Kabare Tiyatrosu, tüm dönemlerde ve yönelimler 
altında yasaklamalara uğramıştır. 
 
Müzikli Dram: Hem sözlü tiyatronun, hem de 
operanın bazı özelliklerini iç içe kullanan müzikli 
oyun türü. 



Müzikli güldürü: Müziğin eşliğinde gelişen 
güldürü. 
 
Müzikli Oyun: Müzik eşliğinde yürütülen, daha 
çok ABD’deki melodram ve caz müziğinden gelen 
etkilerle ortaya çıkmış oyun. 
 
Öfkeli Genç Kuşak: İngiltere’de 1950’lerin 
ortalarında tiyatroyu biçemsel ve içeriksel olarak 
etkilemiş oyun yazarları için kullanılan, Leslie 
Paul’ün Öfkeli Genç Adam adlı özyaşamsal 
romanın başlığından türetilmiş kavram. 
İngiltere’de savaş sonrası toplumsal gelişmeler 
karşısında hoşnut olmayan bu “öfkeli” genç oyun 
yazarları, tiyatroda bakış açısı değişikliği 
istemişler; toplumsal yaşamı işçi, emekçi ve küçük 
burjuva kesimlerin, “küçük insan”ın bakış 
açısından eleştiriye bağımlı kılmışlar; ancak somut 
çözüm getirememişler, toplumsal çelişmeleri 
göreneksel natüralist tarzda yansıtmakla 
kalmışlardır.  
 
Panayır Tiyatrosu: Panayırlarda, açık havada, 
genellikle açık saçık güldürüler oynayan tiyatro. 
 
Pandomim: Sözsüz oyun. 
 
Pandomima: Tanzimat ve II. Meşrutiyet 
dönemlerindeki tiyatroların çoğunda izlenen, 
oyunlar arasına sıkıştırılmış sözsüz oyun. 
 
Parçalı Komedya: Bölümcükleri ya da bölümleri 
birbirine bağlı olmayan, Fransa’da ortaya çıkan ve 
tutulan komedya biçimi. 
 
Radyo Oyunu: Radyoda seslendirmek üzere 
yazılmış, kulağa yönelik işitsel özel teknik 
gerektiren oyun. 
 
Sokak Oyuncular: Sokaklarda çeşitli beceri 
gösterilerinde bulunan, skeçler oynayan, müzik 
aletleri çalan, buna karşılık seyredenlerden para 
toplayan küçük topluluk. 
 
Sokak Tiyatrosu: Geleneksel tiyatro yapıları 
dışında, açık havada, herhangi bir yerde, sokakta, 
parkta,alanda ve benzeri yerlerde oyunlar 
oynayan tiyatro. Tümden siyasal amaçlı olanların 
bazıları çok sivri olduklarından bunlara “Gerilla 
Tiyatrosu” adı verilmiştir.  
 

Yerel Oyun: Belli bir yerin özelliklerini gösteren 
konuları, kişileri, töreleri işleyerek yazılmış 
gerçekçi oyun. Bu çeşit oyunlarda söz konusu 
yörenin şivesi ve ağzı kullanılır. 
 


