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Ö N  S Ö Z  

Tiyatro alanında büyük eksikliği d uyulan bir boşluğu doldurmak için 
Türk Di l  Kurumu tarafından ödevlendiri ldik. Sözlü k  yazmanın ayrı bir uz
manl ık işi olduğun u  daha işe koyulmadan da bi l iyordu k. Ne var ki, hiç değilse 
ortaya üzerinde tartışılabilecek bir ilk döküm çıksın istiyord uk. 

E l imizden geldiğince buna çalıştık. İlkin yabancı d i l lerde yazı lmış tiyatro 
sözlüklerini taradık. Sonra yerli tiyatro terimlerimizi topladık. İ lk  taslağı 
çoğaltıp yurdun bütün tanınmış  tiyatro öğretmen, uzman, yönetmen ve tek
nisyenlerine dağıttık. Onlardan gelen eleştirileri i nceledik. Uyarılarından 
yararlandık. Dilci arkadaşlarım ız da bize kendi açılarından ışık tuttular. Bu 
ortaklaşa çabaların ü rünü olarak el inizdeki sözlük meydana geldi. Burada 
bize yardı mcı olanların hepsine candan teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

Tiyatro Terimleri Sözlüğü'nün  i lk  baskısında eksikler, tan ım yetersizlikleri 
bu lunabil i r. Her sözlük ancak kamunun ve zamanın süzgecinden geçtikten 
sonra yanlışlarından arın ır. 

Biz de bu sözlüğün ikinci, üçüncü baskılarında amacına daha yaklaşa
cağını, hiç değilse daha az kusurlu olacağın ı  u muyoruz. 

Haldu n  Taner Metin And Özdemi r Nutku 
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Atatürk devriminin "Türkçe" konusundaki tutu munu şöylece özet
leyebil iriz:  "Türkçe'.yi çağdaş sanat, bi l im ve tekniği n ,  kısacası çağdaş uygar
l ığın bütün gereklerini karşılayacak bir d i l  haline getirmek." 

Türk Dil Kurumu 1 932 yı l ında kurulduğu zaman, yapılacak dil çalışmaları 
şu iki ana madde içinde saptanm ıştı: 

1 . Türk di l in in öz güzel l iğini  ve zenginliğini ortaya çıkarmak; 
2 .  Türk di l in i  dünya di l leri arasında değerine yaraşı r  yüksekliğe ulaş

tırmak. 

Bu maddelerden birincisini gerçekleştirmek için eski kültür ve hazine
lerimizi araştı rmak, yayımlamak, ikincisini gerçekleşti rmek için de bir yandan 
yüzyıllar boyunca di l imize girmiş olan yabancı sözcüklerin, terimleri n  yerine 
Türkçelerini koymak, öte yandan da Batı uygarl ığının etki alan ına girmemizle 
d i l imize sızmağa başlayan yenilerine engel olmak, di l imizi kend i olanakları 
içerisinde geliştirmek gerekiyordu. Bu yabancı sözcüklerin çoğunluğu çeşitli 
bi l im dalları, ya da mesleklerle i lgi l i  terimlerdi .  Türk Dil Kurumu'nun kuru
luşunda bu teri mler işi, çetin bir sorun hal inde duruyordu. Yı l lar y ı l ı  yapılan 
çalışmalar verimsiz kalmadı .  Dil  iş inin olumlu bir sonuca bağlanmasını  isteyen 
aydınlar, bu alanda yapılan çalışmalarda Kurum'u yalnız bırakmadı lar. 

İlk devrede, yalnızca terimlerin Türkçe karş ı l ıkların ı  bulmak yolu na 
gidi l iyordu. Yapı lacak işler çok, eldeki olanaklarsa az olduğu için, bunlar 
terim sözlükleri olarak verilemiyordu. İkinci evrede ise, bir yandan yeni 
karş ı l ıklar aranırken, bir yandan da her konuda uzmanl ık  sözlükleri hazır
lanmasına girişildi. 

Bugüne değin ,  Türk Di l  Kurumu'nun çeşitli kuruluşlar, kurumlar, 
fakülteler ve kişilerle yaptığı çalışmaların ancak küçük bir bölümü yayım
lanabilmiştir. Ancak yapılan her çalışma, atılan her ad ım boşa gitmemiş, bir 
yandan her konuda eser veren yazarlarda, aydı nlarda di l  bil incinin yerleş
mesine yard ım etmiş, bir yandan da okul s ıralarında olan gençleri bu Türkçe 
sözlere alıştırarak dil sevgisin in  kökleşmesini sağlamıştır. 

Gerek Türkçe-Osmanl ıca ve Batı d i l leriyle i lgi l i  olarak kılavuz niteli
ğinde hazırlanan terim listeler i nde, gerekse çeşid i konularda hazırlanan söz
lüklerde elden geldiği ölçüde her terimi Türkçe bir sözcükle karşılamak 
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yoluna gidi lmiştir. Türkçe karş ı l ık bu lunmadığı durumlarda Batı d i l le ri nden 
aktarı lan teri mlerde bir  bir l ik sağlan masına çal ış ı lmıştır. Yabancı bir terim 
alı n ı rken, Batı d i l lerinde de olduğu gibi, Yunanca V\! Latince as ı l larına gidi
lerek bunlar Tü rkçe" nin ses yapısına uydurulm uştur. Yalnız daha önce başka 
Batı di l lerinden Türkçe'ye girmiş ve yeni bir karş ı l ık  bulunamayan teri m ler 
eskiden al ındıkları gibi bı rakı lmışlard ı r. 

Gerek Kurum'da hazırlanan, gerekse Kurum 'ca uzmanlara hazırlattırılan 
terim sözlüklerin in  çeşitli yarkurullardan geçirilerek hem dil bakımından, 
hem ilgili oldukları bilim bakı mından yanlışsız ol malarına çal ışı l mıştır. 

Di l imizin kend i  benliğine kavuşarak gelişmeğe başladığı ve güçlü bir 
uygarl ık dili ol mağa yöneldiği bugü nlerde, bu çalışmaların yararlı olacağı 
kanısındayız. 

T.D.K. 
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1 .:: abartılı oynamak [Alm. überspielen] {İng. overplay]: Bir rolü aşırı 
biçimde oynamak. Rolün getirdiği ölçüyü aşmak. 

2 - absürt tiyatro [Alm.  absurdes Theater] [Fr. thedtre absurd] [İng. 
absurd theatre]: İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan 
kopmuşluğunu sezdirici b ir  yolla XX. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve -
biçimle veren tiyatro türü. Aristocu anlamda usla bağdaşmaz bir 
öz ve biçim kullan ı r. Örn. Samuel Beckett ve Eugene lonesco'nun i lk 
oyunları. (Us-dışı tiyatro). 

-

3 - acem : (Kar.) Azerbaycanl ı  bir Türk tipi. Gölge oyunumuzda zengin 
bir halı tüccarı olarak görülür. 

4 - acıklı komedya [Alm.  Ruhrstück] [Fr. comedie larmoyante] : G ülünç 
duru mların birtakım acıklı durumlardan çıktığı tiyatro yapıtı türü. 
Acıklı durumları gülünç durumlarından daha s ık olan komedya türü. 
Bu tür Fransa'da XVll l .  yüzyılda ortaya çıkmıştır. 

S - açık hava tiyatrosu [Alm. Freilichttheater] [Fr. thedtre en plein air] 
[lng. open air theater]: Yaz-aylarında ya da ikl imi uygun yerlerde, açık 
havada oyunlar oynanan tiyatro yerleri. 

6 - açık ışı ldak [Alm.  Flutli�htleı.ıchte] [Fr. cosserolej [lng. open ffood
light]: Sandık biçiminde, geniş b ir  alanı ayd ın latan ve sahnenin genel 
ışıklamasında kullanılan ış ı ldak. 

7 - adaptasyon [Fr. adaptation] [İng. adaptation[ [Alm.  adaptierung]:
· 

1. Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu,  yöresel koşullar gözö
n üne alınarak uygun biçimde kendi di l ine çevirmek, çıkartmalar ve 
eklemeler yapmak. Örn. Moliere'in Scapin'in Dolaplarr'nın Ayyar 
Homzo'ya çevri lmesi. 2. Bir romanı ya da öyküyü sahne içinde yeniden 
düzenleme, derleme. 

8 - ad spectatores [Alm.  zu den Zuschauern] : Oyunculardan birinin 
rolden çıkıp seyirciye yönelerek konuşması, nükte yapması. Plautus'un 
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afiş l9 - 21] 
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komedyalarında gülünçlüğü sağlama yönünden çok kullanılan, ar.-.a 
sanat açısından sakıncalı görülen tutum. (Seyirciye yöneliş). 

9 - afiş [Alm. pl ak at] [Fr. affi che] [İng. po ster] : Oyunların tanıtılmasında 
kullanılan çeşitli biçimde ve kimi kez resimli duvar ilanı. 

10 - agon (Yun): Alm. Wettk amp f1 . Sporcular arasında olduğu gibi, sanat
çılar, ezgiciler, dansçılar, yazar ve oyuncular arasındaki dereceleme ile 
sonuçlanan yarışma. 2. Dram sanatında olaylar dizisi içindeki çatışma 
(aşama yarışması) 

1 1  - ağırlık [Alm. Gegengewi cht] [Fr. plom s, p ain] [İng. ch ain , weigh t, 
br aceweight. 1. Çatıyı gergin tutmada kullanılan ağırlık. 2. Sahnede 
bir şeyi gergin tutmak için kullanılan ağırlık gereci. 3. Tiyatro konuş
masında ünsüz harflerin ortaya çıkmasıyla organların tembelliğinden 
doğan durum. 

1 2  - ağız [Alm. di al ekt] [Fr. di ale cte] [İng. di ale ct]. Yöresel konuşma. 

1 3  - ahenk bkz. Uyum. 

14 - akarap (Kar.): Karagöz oyununda teni beyaz olan Arap tipi. 

1 5  - akkor ışık [Alm. Glühl ampenbele ucht ung] [Fr. / umiere d in cande scen s] 
[İng. ı ncande scent light]: Madensel bir tel parçasının akkor duruma 
gelinceye kadar ısıtılmasıyla sağlanan ışık. 

16 - akkor ışı ldak [Alm. Glühl ampe] [Fr. l ampe d in cande scen ce] [İng. 
ın cande scent l amp]: Akkor ışık veren toplayıcı, güçlü lambanın bulun
duğu ışıldak. 

17 - akrobasi [Alm. A krob atie] [Fr. ak crob at ie] [İng. acrob acy]: Oyun
cunun göz pekliğini ve gövdesel esnekliğini arttıran, aynı zamanda 
önemli sahnelerde hiç düşünmeden güç bir davranışı başarabilme 
yeterliğini sağlayan hareket. Cambazlık .. 

1 8  - aksesu var [Alm. req ui sit] [Fr. acce ssoire] [İng. property] : Oyun
cunun, dekor gereğiyle kullandığı eşyalar; dekora yardımcı olacak 
küçük parça eşyalar, sahne takımları. (bkz. Donatım) 

19 - aksesu varcı [Alm. req ui site ur]: Aksesuvarı, yani sahne takımlarını 
hazırlayan görevli kişi (Bkz. Sahne Donat'ması). 

20 - aksesuvar m asası [Alm. req ui sitenti sch] [İng. st and -bye t able] : Oyun
cuların el altında bulundurdukları sahne takımları masası. 

21 - aksi yon [Alm. H andl ung] [Fr. action] [İng. action]: 1 .  Eylem: Bir iş, 
hareket yapmak, bir davranışta bulunmak. 2. Davranış: Bir değişiklik 
getirebilecek etki uyandırabilecek düşünce ya da hareket. 3, Bir 



altuı çağ l 22 - 31] 

oyuncu nur. sahne üzerindeki hareketi; bu hareketten ortaya çıkan 
geliş im. 4. Baş olgu : Oyunun temasın ı  geliştiren başlıca olay, öykü, 
gelişim. 5. S ı ra olaylar : Bir oyunun met ninde yer alan arka arkaya 
s ıralan mış durumlar ve olaylar. 6. İç aksiyon : Oyunun havasın ı kuran 
gel işim. 7. Dış aksiyon : Oyunun olayları nda var olan hareket ve du
rumların gelişimi. 8. Konuşma aks iyon u :  Oyunun konuşmalarında 
var olan devingenl ik. Oyunu i leriye göt ü ren anlat ı mdaki itici güç. 

22 - aksiyona dayanan oyun f.A.lm. Handl un gsdrama] : Karakter oyun unun 
tam tersi olan, kişi lerin yarat ı l ış ından deği l, duru mların gerekt i rd iği 
ya da istem d ışı davranışlardan, eylemlerden gelişen oyu n .  Bunlarda 
karakter çizi l iş inden çok, eylem birinci plandad ır. 

23 - akusti k :  bkz. Ses dağı l ımı .  
24 - alan [Al m. Arena] [Fr. Arena] [İng. are na ] : 1 .  Eski Roma açıkhava 

gösterisi ne özgü geniş yer (elips biçimi). 2. Seyirciler ortasında bir 
oyun yeri. 

25 - alan tiyatrosu [Al m. Arenatheater] [İt. Teatro di arena] [İng. arena 
theatre]: Açık alanda kurulan t iyat ro. 

26 - aleksandrin dizesi [Alm.  Alexandriner] [Fr. vers alexandrin o u  hero i'
q ue] [İng. heroic co uplet] : Ortaçağda, Fransa'da Büyük İskender üze
rine yazılan destan t ürünün d izesi; altı uzun-kısa hecelerden oluşmuş 
dize t ürü.  Sonradan Fransız ve kimi İ ngi l iz oyu nlarında kullan ı l
mışt ı r. 

27 - alkış [Alm. Beifall] [Fr. appla udissement] [İng. appla use] : Seyircilerin 
el çı rparak oyuncu ları , yazarı, sahneye koyucuyu, dekor sanatçıs ın ı ,  
vb.  beğendiklerjn i  bel irt meleri, açıkça göstermeleri .  

28 - alkışçı [Alm.  ged ungener beifallk/atscher] [Fr. claq ue ur] [İng. clapper] : 
Eski t iyat rolarda alkışlamak için parayla tut ulan k işi .  (bkz. şakşakçı). 

29 - allegro [İt . allegro] : 1 .  M üzikte çabuk ve hareket l i  b ir  tempo işaret i .  
2.  (t u l .) M üzikte çabuk hareket ler. 

30 - altı karış (Kar.) : Beberuhi ' lere verilen sıfat (bkz. Beberuhi, Pişbop). 
31 - altın çağ [Alm. goldenes Zeitalter] [Fr. age d 'or] [İng. golden age]: 

Aydı n lanma devri nden sonra Avrupa'da yet işen büyük oyu n yazarları 
için kul lanılan bir terimd i r. İngiltere'de Marlowe, Shakespeare, 
Johnson, İspanya'da Calderon, Lope de Vega, T i rso de Molina ; Fran
sa'da Corneil le, Racine, Moliere gibi yazarların yaşad ığı, aşağı yukarı 
200 yı l ı  kapsayan dönem. (XVI. y üzyıl ortasından XVl l l .  yüzyıla 
değin). 
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alto [32 - 45] 
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32 - alto [Alm.  Altstimme] [Fr. alto] [İng. alto] : En kal ın  ve tok tonlu 
kad ın  sesi. 

33 - alttan ışıklama [Alm. Beleuchtung von unten] [Fr. ecl air age et contre
plongee] [İng. lighting (rom be/ow] : Yere yakın ışık kaynağından sah
neyi aydın latma (bkz. ön lambalar). 

34 - amatör {Alm. liebh aber] [Fr. am ateur] : Meslekten ol mayan, kazanç 
göstermeksizin s ırf hevesi nden ötürü bu işi yapan. Acemi,  tecrübesiz 
(hevesli). 

35 - ana çizgi [Alm.  Roter F aden] [İng. m ain plot]: Oyunun belkemiği, 
ana olaylar dizisi ; ayrıntısız olarak ana bölüm leme. 

36 - anahtar vermek (Tu l.) : Komiğe nükte yapması için laf açmak. 
37 - analitik yöntem [Alm. an alytisches Drama]: Çözümsel yöntem 

olayları oluş sırasında trajik çatışmaya götürmeyen, tersine oyuna 
traj ik  çatışmadan girip bunun nedenlerini ,  geriye doğru giderek 
yavaş yavaş bulgulayan kuruluş yöntem. Örn. Sophokles: "Kral 
Oidipus" 

38 - anapiyesma [Yun. an apiesm a] :  Antik oyunlarda kişileri mekanik 
olarak yerden kald ırmaya yarayan makine. 

39 - ana şalter [Alm. H auptsch alter] [Fr. vol ant gener ale] [İng. gr and 
m aster] : Tiyatronun bütün ışıklarını kesip açan elektrik anahtarı. 

40 - anıştırma [Alm. Anspielung] [Fr. affusion] [İng. allusion] : Bir olayı 
hatıra getirecek bir sözü, bi lerek söyleme. 

41 - anlam aykırılığı [Alm.  Widersinn] [Fr .• contre sens] [İng. contr ar y  
sense]: Karşıt anlamlı sözcüklerin ,  sözlerin bir araya gelmesi. 

42 - anlamdaşlık [Alm. Zweideutigkeit] [Fr. eq uivoque] [İng. equivoc af]: 
İki anlama gelen bir sözcüğün bi l inerek ya da bi l inmeyerek yanlış 
anlama alın masından doğan güldürücül ük. 

43 - anlatım aracı [Alm.  Ausdrucksmittel] [İng. me ans of expression]: 
Bir şeyi anlatmada kullanılan gereç ya da eşya. 

44 - antagonist (Yun.) [Alm. Gegenspiefer]: Oyun kahramanı i le çatışan, 
karşı yanı tutan kişi. (Karşıt kişi). 

45 - antik komedya [Alm.  antike Komödie] [Fr. comedie ancienne] [İng. 
antique comedy]: M .Ö. 500 yı l ına doğru başlayan ve 200 yıl ına kadar 

süren en eski Yunan ve Roma komedyası. Yunan Komedyası üç basa
makta gelişmiştir:  1 .  Eski komedya (Aristophanes), 2. Orta Komedya, 
3. Yeni Komedya (Menander). Bu yazarların etkisi altında gelişmiş 



aristocu olmayan tiyatro [46 - 61] 

Latin Komedyası da, özell ikle Plautus i le Terentius (bkz. Palyata 
Komedyası). 

46 - anti tiyatro [Alm. Anti · Theater] [Fr. anti-theôtre] {İng. anti -theatre]: 
lonesco' nun ,  Genet'n in  ve daha bir takım öncü yazarların oyunları 
için kul lanılan bir terimdir. Kabul edi lmiş tiyatro kurallarının her 
yönden d ışına çıkan, gerçekçiliğe karşı olan tiyatro türü. 

47 - antik tiyatro [Al m. Antikes Theater] : Eski Yu nan ve Roma tiyatro
suna verilen ad. 

48 - apar {Alm.  BeiseiteJ [Fr. apart] [İng. aside]: 1 .  Oyuncuların sahnede, 
seyirci lerin duyacağı ama sanki öbür oyuncuların duymayacağı biçimde 
kendi  kendine konuşmaları. 2. Oyuncunun seyirciye dönerek konuş
ması (Seyirciye sesleniş). 

49 - aptal (Kuk.) : Dalkavuk tipi. 
SO - ara [Al m. Pause] [Fr. entr'acteJ {İng. ınterval] : Bir oyunda d in lenme 

süresi. 
51 - ara alkışı {Alm. Szenenapplaus] [İng. round] : Perde kapanmadan ya 

da oyunun bir bölümü bitmeden seyi rcinin alkışlaması. 
52 - arabesk (Bal.) [Alm. Arabesk] [Fr. arabesque] [İng. arabesque]: Dans

çının bir ayağı üzerinde durup bir bacağını, bir kolunu arkaya, öbür 
kolunu öne uzatmasıyla ortaya çıkan duruş. Bu d u ruşun çeşitleri 
vardır. 

53 - arabis (Tul.) : Kantoda doğu giysileriyle yapılan dans. 
54 - aragoz (İsi. Tiy.) : M ısır' da eskiden oynatılan bir kukla türü. Kara

göz' den bozma olabi l ir. 
55 - ara muhavere: (Kar.) Karagöz i le Hacıvat arası ndaki konuşmayı 

uzatmak için eklenen söyleşme. 
56 - ara oyunu f Alm. Zwischenspiel] [Fr. intermezzo] [İng. interlude] 

{İt. intermedium] : 1. Rönesansta i ki oyun ya da gösteri arasında oy
nanan müzikli ve mitolojik oyun. 2. Bir büyük oyunda yapıtla i lgi l i  
kısa böl üm. 

57 - arap (Kar. Ort. O.) : Bir tip: ya baklavacıd ı r, ya hırsız, ya da d i lenci. 
58 - arap halayık (Kar.) : Zenci kad ın  tipi. 
59 - arazbar (Ort. O.) : Konuşma. 
60 - arena : (bkz. Alan). 

61 - aristocu olmayan tiyatro {Al m. nicht-aristotelisches Theater] : 1. 
Aristoteles'in önerdiği kurallara ters bir yolda davranı larak ortaya 
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aristocu tiyatro [62 - 73] 

(ı 

çıkarılan tiyatro türü, 2. Bertold Brecht'in Anlatımcı Tiyatrosuna 
(Epik Tiy.) ve kendi aralarında bağlantısız _tablolar zinciri kul lanan 
başka akımlara verilen ad. Bu tür tiyatroda, Aristoteles' in  arın ım 
(katharsis), psikolojik gelişim ve traj ik akım ,  bu lgu  anlayışına karşı 
duru lur. 

62 - Aristocu tiyatro [Al m. ari stoteli sche s Theater] : Üç-Birlik Kuralı 
(yer, zaman, olay) i le kurulu,  d insel niteliği olan tiyatro. Seyirciye 
acıma ve dehşet duyguları vererek ruhu tutkulardan arıtma (kathar
sis) yolunu  öngören tür. Bunlar, daha çok tragedya türündeki oyun lar 
kon usunda d üşünül ür. 

63 - arkai k: Antik'ten önceki ilk eski Yunan kültür akı mı.  
64 - arkaik oyun [Alm. archai sche s theater] [F r. theôtre qrchaic] [İng. 

archaic theatre] : Tiyatro eyleminin daha çok tören olduğu çağlardaki 
gösteriler türü.  

65 - arka müziği [Alm. Hinterg rundmu si k) [Fr. mu sique de fond] [İng. 
bac kground mu sic]: Bir oyunda hareket ve sözlerin yanısıra etkiyi 
artırmak için yer alan hafife çalınan müzik. 

66 - arka perde [Alm.  Hintervorhang]: Ön perdenin gerisindeki perde. 
67 - arka resmi [Alm.  Hinter setzerJ [Fr. pantolon] [İng. b ac king] : Dekorun 

deri nliğini destekleyen resimli  bir pano. 
68 - arka sahne [Alm.  Hinterbühne] : Ön sahnenin gerisindeki sahne 

d üzeyine veri len ad. 
69 - arkitektura [İt. architettura] : Tiyatro tari hinde rönesans sahne 

mimarisi üzerine yazılan ilk kitap. Kita bın  yazarı, tiyatro sahnesine 
derin l ik  kavramını getiren Scbastiano Serlio'dur. 

70 - arl ekino [Alm. Har/e kin] [Fr. arlequin] [İt. arlecchino] : Aydın lanma 
Çağı'nda İtalyan Tul uat Tiyatrosunun (Commedia del l 'arte) uşak tipi. 
H ı rsız ve di lencidir .  İyi yürekli ama yalancıd ır. Tahta bir hançer taşı r. 
Renk renk yamaları olan giysisi vardır. Bu yamalar, daha sonraları, 
baklava biçimini almıştır. 

71 - arnavut (Kar.): Oyunların çoğunda ad ı Bl.yram'd ır. Boza satıcısıd ı r. 
Arnavur ağzıyla konuşur. Beceremeyeceği şeyleri yapmaya çalışarak 
gülünç durumla ra düşe".· Genell ikle uysal bir t iptir. Ama, kimi kez 
piştovunu  çekecek kadar sert olur. 

72 - arosek [İsi. tiy] : İ ran'da i lkel bir kukla türü. 
73 - artist [Alm.  Kün stler] [F r. arti st] [İ ng. cırti st] : Sahne sanatçısı. 



ateşbaz [74 - 87] 

74 - artistik [Alm.  artist is ch] [Fr. artistique] [İng. artisti c] :  1 .  Doğal ol
mayan, eğit imle elde edilen gövde hareket lerinin tü müne denir; 
2. � mi yorumculara göre, tiyat roda daha çok dış görünüşe, yan i  
edebiyat d ışı göstermeci öğelerin tümünü kapsayan genel kavram. 

75 - art oyun [Alm.  Na chspiel] [İng. after-pie ce] : Asıl oyunun sonunda, 
ona bağlı ol mayan bir gösteri ya da oyun. 

76 - asalak [Alm. Parasit] [Fr. parasite] [İng. parasite]: Eski Roma Komed
yası nda ve Commedia del l'arte t üründe görülen başkasının s ırt ından 
geçinen açı kgöz t ip. 

77 - ası l ı  çubuk [Alm.  Haken] [Fr. cro chet] [İng. hangingiron]: Sahnede 
dekor asmada ve başka işlerde kullanılan demir çubuk. 

78 - ası l ı  dekor {Alm. H öngedekoration] [Fr. de cor equipe au cintre] [İng. 
f/own set] : Sahne tavanına ası lmış olan dekor. 

79 - ası l ı  ışıldak dizi si [Alm.  H öngerampe] [Fr. portant -lumiere] [İng. 
hanging -lenght] : Sahne tavan ına ası lmış dizi l i  ışıklar bkz. üst dizi ışık
lar ı. 

80 - askıda bırakma {Alm. Verzögern] [Fr. retard] [İng. de/ay] : Beklet me, 
bir durumun çözü münü bile bile uzat ma, gecikti rme. Seyircin in  ilgi
sini uyanık t ut mak için geriye atma. 

81 - asistan [Al m. Assistent] [Fr. regissenr] [İng. assistant dire ctor] : 
(produces). 1. Reji, dekor, müzik gibi işleri yönetenlerin yardımcısı, 
sahne yönetimine yardım edene verilen ad. 2. Sahneye koyucunun 
ya nında çalışan, onun yönetimi altı nda ona yard ımcı olan sanatçı. 

82 - A.S.M. "A sistent Sta ge Manager" deyi minin İngiliz di l i ndeki t iyatro
larda kullanı l ış ı .  Sahne Yönetmeni yard ımcısı. Bu kısalt ma birçok 
ü lkenin tiyatrolarında ku l lanıl maktad ı r. 

83 - aşık (Kar.) : Saz çalarak ş i i r  okuyan halk ozan ı tipi. 
84 - aşı rıcı lı l <  [Alm. Plagiat) [Fr. plagiat] [İng. plagiarism]: Bi.- yazarın, 

başka bir yaza rın yap ıtından konu ya da biçim al ması. (Aşırmacıl ık). 
85 - aşk l<omedyası [Fr. comedie d'amour]: Karakter ve töre komedya

larından değişik olarak aş kı, konusuna eksen yapan komedya türü ; 
onsekizinci yüzyıl başında Marivaux'nun oyunları i le tutul muştur. 

86 - atellan komedyası [Lat .  fabula ate/lana] : Romalıların, edebiyat 
yanı ağır basan ko'lledya türü ; Atella kent inde ortaya çıkmışt ır. 

87 - ateşbaz (Körm. O.): Osmanlılarda, şenlikler için donanma fişeklerini 
hazı rlayan, ya da ateşle hüner gösteren oyu!lcu. 
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auto (88 - 103] 

88 - auto (sacramentale) (İsp.) : Ortaçağda İspanya'da oynanan dinsel 
oyun. 

89 - ayaklı ışıldak [Al m. Stativbeleu chtung] [Fr. baite d l lımi ere] [İng. 
standard floodlight]: Sehba üzerinde duran ışıldak. 

90 - aydınlatma uzaklığı [Alm.  Be/eu chtungsdistanz] : Bir ışıldağın sah
neyi aydın lattığı uzaklık. 

91 - aydınl ı  (Kar.) : Kabadayıdır, tek başına mahal lenin d üzenin i  sağlar. 
Perdedeki tiplere göre dev boylu olan Aydınl ı ,  "Efe" olarak da anı l ır. 
Kimi oyunlarda Tuzsuz Deli Bekir'in yerini alır. 

92 - ayırtı [Fr. nuan ce] fAl m. Nuan ce]: Tiyatro konuşmasında, söylenecek 
bir parçada ana düşünceyi tamamlayan tümce ya da tü mceler. 

93 - ayna (Kar.) : Karagözcülerin "perde" için kul landıkları terim. Ayna, 
mermerşahiden yapı l ırd ı .  

94 - aynalı (Kar.) : Karagöz, Matiz ve Külhanbeyi tipleri tarafından "iyi" 
ve "güzel" karşıl ığında kul lanılan gölge oyunu argosu. 

95 - aynasız (Kar.): Karagöz, Matiz ve Kül hanbeyi tipleri tarafından 
"kötü" karşıl ığında kullanılan gölge oyunu argosu. 

96 - aynaz (T.K.O.) : Köy oyu nlarını yönetene verilen ad. 
97 - aynı anda oluş : bkz. Simültane Sahne. 

98 - ayrıntı [Alm. Einzelheit] [Fr. detail] [lng. detail] : 1 .  Tiyatro parça
sındaki ana düşünceye yard ımcı olan sözcük, tümce ya da eşya.; 2. 
Ayrıntı (Referruat) ; 3. Dekorun küçük bir parçası. 

99 - ayrıntı l ı  tiyatro : bkz. Naturalist Tiyatro. 

1 00 - ayta [Alm. Deklamation] [Fr. de clamation] [lng. de clamation] : Tum
turaklı konuşma. 

1 01 - ayta vurgusu [Alm.  rhetoristis che Betonung] [Fr. a ccent oratoire] 
fİng. oratori cal a ccent]: Bi r nutku, bi r tartışmayı etkili kılan konuşma 
vurgusu. 

1 02 - ayvaz (Kar.) : Ermeni tipi ; sonradan Karabet a_d ın ı  almıştır. 
1 03 - azaltıcı [Alm. Verdunkler] [Fr. graduer] [İng. dimmer]: lşığı azaltan 

aygıt (düzen). 
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B 

104 - baba himmet (Kar.) : Omuzunda baltasıyla gezen Kastamonu' lu b ir  
tiptir. Çok iri yarıd ı r. Karagöz onunla konuşmak için H immet'in 
üzerine merdiven dayayıp çıkar. Yumuşak mizaçlı ve iyi yürekl idir. 
bkz. Kastamonulu. 

105 - bacak gösterisi (Tiy. Argosu) {İng. leg-show] : Eğlence ereğiyle güzel 
kızların toplu olarak yaptıkları dans gösterileri. 

1 06 - bağlak : Bkz. Epilog. 

107 - bağlantı çizgisi {Alm.  Konta klinie]; Oyun yeri i le seyirci yeri ara
s ındaki çizgi (Tiyatronun, çerçeve ya da hacım tiyatrosu mu olduğunu 
belirtir). 

108 - bağlantı kutusu {Alm. Verbindungsstelle] : Çeşitli kabloları elektrik 
akımına bağlayacak fişlerin bulunduğu kutu. 

1 09 - bakışık düzen {Alm. symmetrisch] {Fr. symetrique] {İng. symmetrocal] : 
Simetrili. Her yandan , göze dengeli görünen ; bir eksene iki yanda da 
eşit olan d üzen. 

1 1 0  - bakışsız düzen {Alm.  asymmetrisch] {Fr. asymetrique] {İng. asymmet
rical]: Simetrili olmayan. Bir eksene göre iki yanı göze eşit görün
meyen d üzen. 

1 1 1  - bakkalbazi (İsi. Tiy.) : İran'da i lkel bir güldürü türü. Azerbaycan'da 
Bakkaloyunu .  

1 12  - balama (Kar. Ort. O.) : 1 .  Orta oyun unda Rum,  2 .  Karagöz, Matiz 
ve Külhanbeyi tipleri tarafından yabancı ü lkelerin tiplerine hitap 
ederken kullanılan söz. 

1 1 3  - balet {Alm.  ballett] {Fr. Bal/et] {İng. bal/et]: Barok çağında ltalya'da 
doğmuş, Fransa ile Rusya'da gelişmiştir. Bell i  bir d üzeni ve kuralı 
olan dans, dekor ve müzikten oluşan bir gösteri türü. 

1 1 4  - balet dansçısı {Alm.  Ballett-taenzer (-in)J [Fr. danseur (danseuse) de 
bal/et] [İng. bal/et dancer] : Ballette dans eden sanatçı. 
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balet eğitmeni [ll5 - 129) 

1 15  - balet eğitmeni [Alm.  Ballettmeister] [Fr. maitre de bal/et] [İng. 
bal/et -master]: Balet öğrenci lerin i  yetiştiren, eğiten sanatçı. 

1 1 6  - baletoman [Fr. balletomane]: Bu sözcüğün anlamı Klasik balet ile 
i lgil i  olup balet meraklısı anlamına gelir. Balet delisi. 

1 1 7  - balon (Bal.) [Fr. bal/on] : Dansçıların yükselmeden sonraki hafifl iği ni 
anlatan balet teknik teri mi. 

118 - bar (T. K.O.) : Doğu Anadolu danslarına verilen ad. 
1 1 9  - bar (Bal.) [Alm.  Stange] [Fr. barre] [İng. bar]: 1. Dansçı ların çalışma 

yerinde bulunan, gövdelerini doğru olarak yerleştirmelerine yarayan 
duvara çakı l ı  çubuk. 2. Bir Türk halk dansı çeşidi. 

1 20 - Barba Yorgos (Kar.) : Yarı Ulahça, yarı Rumca konuşan bir Rumeli 
çobanı .  Denizin adın ı  bile bi lmez. Gemileri birer büyük katır sanı r. 
Baba Himmet'in bir benzeridir. 

1 21 - bariton [Alm. Bariton]: Bas ile Tenor arasında bir erkek sesi. 
1 22 - baro (Kar.) : Karagöz, Matiz, Külhanbeyi tarafından "bay" yerine 

kul lanılan sözcük. 
1 23 - barok tiyatro [Alm. Barocktheater] [Fr. theôtre b aroque] [İng. theater 

baroq ue] : xvı. yüzyı l ın  sonundan xvıı yüzyı l ın  sonuna değin süren 
tiyatro akı mı.  Aydın lanma çağın ın "büyük" üslUbu i le gelişen tiyatro. 
Barok tiyatroda yeni likler: Salonda localar , sahnede kulisler. Ör n. 
Teatro Farnesi, ltalya'da Parma şehrinde (1619). 

1 24 - bas : En kal ın ve tok tonlu  erkek sesi. 

1 25 - basamakl ı ti yatro [Alm. Amphitheater] [Fr. amphitheôtre] [İng. 
amphitheatre]: Seyir yerinin  arkaya doğru basamak basamak yüksel· 
diği tiyatro. 

1 26 - bas bariton : Bas' ın  çıkamadığı ince tonlara çıkabilen, ama bas' ın 
inebildiği kal ın  ve tok tonlara inemeyen ses çeşidi olan sanatçı. 

1 27 - baş erkek dansçı [Alm. Ha upttaenzer (-in )] [Fr. premier danseur 
(danseuse)]: Baş rolde oynayan erkek dansçı. 

1 28 - baş giysici [Alm.  Kostümentwerfer] [F r. ehe( costumier] [İng. costume 
director] : Bir oyunun giysi lerini ,  giysi örneklerini çizen ve bu alanda 
her çeşit çalışmayı yöneten sanatçı ya da uzman. 

1 29 - başlama durumu [Alm.  Anfangssituation] fFr. sit uation d'introduc · 
tion] : Bi r oyunun  rengini,  havasın ı  seyircilerin önüne serecek i lk 
durum. Bkz. Serim . 
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benzeşimli [130 - 143] 

1 30 - ba�lam a müziği [Alm. E inführungsmus ik] [ Fr. ıntroduct ion mus icale] 
[ İng. eurtain music]: Bir oyu nun başlad ığını  bel irten, giriıi sağlayan 
m üzik. 

1 31 - başlam a zili [Alm. Anfangsze ichen]: Seyirci lerin yerlerine gitmeleri 
için d in lenme yerlerinde çalınan zil ; sahne ard ında da oyuncuların 
sahneye gelmelerine işarettir. 

1 32 - başlık [Alm. T ite/J [ Fr. t itre] [ İng. head/ ine]: 1 .  Bir yapıtın adı ;  2. Bazı 
oyunlarda, özel l ikle anlatımcı tiyatroda, oynanan tablonun kon usunu 
sahne üzerine iri harflerle ya da projeksiyonla yansıyan yazı. 

1 33 - baş rol [Alm. Hauptrolle] [ İng. /ead]: Bir oyunda bi rinci derecedeki rol. 

1 34 - b aş yapıt [Alm.  Hauptwerk] [ Fr. chef-d'oeuvre] : Bi r oyun yazarın ın  
yazdığı oyun ların en değerlisi. 

1 35 - bazende (Körm. O.) : Oyuncu. 

1 36 - baz-ı h ayal (İsi. Tiy.) : İ ran'da gölge oyununa verilen ad. 

1 37 - bebek (T.K.O.) : Anadolu'da i lkel bir kukla oyun una verilen ad. 

138 - beberuhi (Kar.) : Mahallenin b udalasıdır. Cüce ve kambu rdur. On 
Altı Karış da derler. Zenginler tarafından korunur. Ama kimse tara
fından sevi lmez. Orta oyu nu ndaki maskara'n ın  ya da cücenin ben
zeridir. 

1 39 - belge [Alm. Argumen ı] [ Fr. argumen ı] [ İng. argumen ı] :  1. Bir tiyat ro 
yapıtın ın  baş tarafına yazılan oyun özeti bkz. Baş özet ; 2. İnandı rıcı 
söz, sahne. 

1 40 - belgelemek [Alm. Argument ieren] : Bir tiyatro yapıtında olayı ve bildi
riyi belgelerden çıkarma tutumu.  Örn. Kipphardt'ın "in der Sache 
Y. Robert Oppenhei mer" (Oppenheimer Dosyası) ad l ı  eseri. 

1 41 - beltrame:  İtalyan tuluat tiyatrosunda, her söyleneni yanlış an layan 
tip. 

1 42 - benzek [Alm. Parod ist isch] [ Fr. pa st iche] [ İng. past iche]: Bir yapıta, 
b i r  yapıt kişisine benzetmek ereğiyle yaratılan oyun ya da oyun kişisi 
(Özü olduğu gibi b ırakıp biçi mini benzetmek). 

1 43 - ben:z:eşi mli [Yun.  paronomas ia] [ Fr. paronom as ia] [Alm. Alml ich 
Ktingende beg ri ffeJ: Aynı anlamlarda o lup  ses benzerliği yönünden 
birbirin in  aynı ya da benzeri olan iki sözcüğün birbirin in yeri nde 
kul lanı lması. 
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benzetmeci tiyatro (144 - 158 ] 

1 44 - benzetmeci tiyatro : Başlıca iki tiyatro anlayışından biri. Gerçek bir 
yaşantı vermek isteyen yanılsamacı tiyatro. bkz. İllüzyon tiy atrosu. 
Bunun tersi göstermeci tiyatrodur bkz. Göstermeci tiy atro. 

1 45 - besteci [Alm. Komponist] [Fr. compositeur] [İng. composer] : Bir müzik 
yapıtı ya da  tiyatro arka müziği yaratan sanatçı. 

1 46 - beti kçe: bkz. Libretto. 

1 47 - beyzabaz (Körm. O.) : Yumurtalarla gözbağcı l ığı ve elçabukluğu 
yapan oyuncu. 

1 48 - biçim bozumu [Al m. Verdrehung] [Fr. distortion] [İng. distortion] : 
Kimi oyunlarda (özel l ikle soyut oyunlarda) belirl i  b ir  etki yaratmak 
için dekor düzeninde, sahne eşyalarında ve giysilerde görünüşü bozma 
eyle mi. 

1 49 - biçimcili k  [Alm.  Form alismus) [Fr. form alisme] [İng. form alism]: 
Biçimlerin estetik ve artistik yönden ön d üzeye alındığı anlayış. 

1 50 - biçimci tiyatro [Al m. Form alistisches The ater] [Fr. the ôtre form a/iste] 
[İng. form alist the atre] : Özü, ikinci d üzeye atarak biçimi  önemseyen 
tiyatro türü. Kimi ü lkeler bu tiyatro türünü güdümlü olarak ele al ı r ;  
b i r  araç gibi kullanır. 

1 51 - bildiri tiyatrosu [Alm. ınform atives The ater] : Günlük konuları belli 
bir tutu mla yansıtan ve seyircide bir etki yaratmayı ödev edinen 
tiyatro anlayışı. 

1 52 - bilet f Alm. The aterk arte] : Temsi l lere giriş için önceden gişeden satın 
alınan ve kapıdaki denetç in in  denetlediği kağıt. K ayr a bileti eleştir
mecilere, dostlara, yazara, sahne yönetmenine, parasız ya da yalnız 
vergisi ödetilerek verilen bilet. 

1 53 - bilet satış yeri [Alm.  The aterk asse) [Fr. bure au de loc ation] [İng. 
box-o((ice] : Tiyatro biletinin satı ldığı yer bkz. Gişe. 

1 54 - bilmece muhaveresi (Kar.) : Karagöz i le  Hacı vat arasında geçen 
bi lmeceli yarışma ya da söyleşme. 

1 55 - bi lmezci l ik :  Oyundakilerden birinin, bi ldiği bi r şeyi b i lmiyormuş 
gibi davranması. Bil mez gibi davranıp  söz almak. 

1 56 - bireşim :  bkz. Ges amtkunstwerk. 

1 57 - biri nci balkon [Alm.  erster R ang] [Fr. premier b alcon] [İng. dress 
circle) : Büyük olan alt balkon. 

1 58 - biti m [Al m. Stückschluss] [Fr. achevement] [İng. conclusion]: Oyunun 
sonucu ; sonuç bölümü. 
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huf (159 - 173] 

1 59 - bitiş [Alm.  Schlussszene] [Fr. final] [İng. ending] : Oyunun son  sahnesi. 
1 60 - bitiş sözleri [Alm.  schlusswort] [Fr. mot de la (in] [İng. tag /ine]: Bir 

oyunun son sözü ya da sözleri. 
1 61 - blyomekanik oyun düzeni [Alm. Bio-mechanische Methade] [İng. 

bio-mechanical methad] : Rus rejisörü Meyerhold'un "Yapıcılık" 
(constr uctivist) tutumuna ve onun sahneye koyuş yöntemine verilen 
ad. 

1 62 - bodrum tiyatrosu [Alm. Kellertheater]: Bir yapı nın alt katındaki 
tiyatro ; az seyirci alan, büyük tiyatro repertuvarlarından ayrı (daha 
çok öncü oyunları kapsayan) repertuvarı olan küçük tiyatro. İkinci 
Dünya Savaşından sonra daha çok Almanya'da ve Avusturya'da. 

1 63 - bolulu (Kar.): Kendi bölges in in  ağzıyla konuşan, ama İstanbul töre
lerini benimsemiş aşçı tipi. 

164 - bosko (Tul.) : Sahnede dağlık, açıklık doğayı gösteren arka dekor. 
1 65 - boyalı lamba [Alm. ge(aerbte Lampe] [Fr. lampe-vernie] [İng. colour

dipped lamp] : Renkli cam ya da asetat bulunmadığı zaman kul lanılan 
boyalı lamba. 

1 66 - boyut [Alm.  Dimention, Ausdehnung]: Yayı lma:  Tiyatroda üç boyut 
kullanılır: 1. Genişlik; 2. Derinlik; 3. Yükseklik. Bu üç boyut oyuncu 
ve seyirci yerleri için de söz konus udur. 

1 67 - bölge tiyatrosu [Alm.  Landesbühne] [İng. regional theatre] : Büyük 
kentler dışında kurulan, bulund ukları yerlerin dolaylarında da oyna
yabilmek işinde gezici niteliğini taşıyan tiyatrolara verilen ad. 

1 68 - bölüm [Alm. Akt] [Fr. acte] [İng. act] : Bir oyunda konunun ana 
parçalarından her biri bkz. perde. 

1 69 - bölümcük :  bkz. Meclis. 

1 70 - brigella {İt. brigel/a] : Commedia del l 'arte türünün bir uşak tipi. 
Kötü yürekli, kolayca adam öldüren biridir. Kötü görünüşlü bir 
yarım mas kesi vard ır. 

1 71 - broteyon [Yun. broteion): Eski Yunan tiyatros unda gök gürlemesini 
sağlayan i lkel aygıt. 

1 72 - budama [Alm. Strich] [Fr. couper] [İng. cutting]: Oyunun tümü 
yararına kes i lmesi gerekli bölümleri ya da dizeleri oynayış iç in çı
kartma. 

173 - buf [Alm.  Posse] [Fr. bou(fe] : Açık saçık, güldürücü oyun türü. Bu 
tür oyunların güldürücü sahnelerinde çoğu kez yüz kızartıcı durum
lar, davranışlar vardır. 
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bukko [174 - 186] 

1 74 - bukko flat. bucco] : Atellan komedyasında soytarı t ip i .  Bu soytarının 
eşi bir aptal tipi olan Makkus'tur. 

1 75 - bulgu : bkz. tanıma. 

1 76 - bulvar komedyası [Alm.  Boulevardkomödie] [Fr. comedie de boule
vard] : Gişe başarısın ı  ve seyirciyi kolayca kazanmayı erke edinen, 
hafif komedyalara verilen ad. (Fransa'da yaratı ldı). 

1 77 - burjuva oyunu [Al m. Bürgerliches Drama] [Fr. drame bourgeois] : 
S ıradan seyirciye yönelen, seyircin in  d uygularıyla oynayan bir oyun 
türü. 

1 78 - burla [İt. Commedia dell'Arte]: Türünün gülünçlü ara oyunu. 
1 79 - Butafor:  Plastik sahne eşyası, heykel vb.  
1 80 - butaforcu :  Oyun için gerekli plastik sahne eşyasını hazır/ayan ve 

yapan uzman. 
1 81 - burlesk [İt. burlesco] fAlm. Burleske] [Fr. burlrsque] : Şakacı sözcü

ğünden gelir. Kaba çizgi l i ,  kişileri ya da kusurları gülünçleştiren çoğu 
kez yerici, taşlayıcı, abartı l ı  bir güldürü çeşid i .  Amerikan tiyatrosunda 
kaba ve açık bir  gösteri türüne de burleks adı veri l ir. 

1 82 - büyücü (Kar.) : Eski çağlardan kalma, büyü yapan bir tiptir. Çoğun
lukla kadındır. 

1 83 - büyük boy kukla (Ku k.) [Alm. Marionett] [Fr. marionette] [İng. 
marionet]: Boyları uzun olan ve yukardan, iplerle idare edilen kukla. 

1 84 - büyük gösteri oyunu fAlm. Spektakel Stück] [Fr. spactacle] [İng. 
spectacle] : Şatafatl ı  görünüşte olan, öze önem verilmeyip daha çok 
d ış gösterişi amaç edinen oyun türü. 

1 85 - büyükler komedyası fFr. comedie heroique}: Kralları, prensleri ve 
soylu ları konu alan, onları taşlayan oyun, türü. 

1 86 - büyüleyici "sanki" [İng. magic "ıf"J: Bir oyuncu nun kendi yaşantısı 
olmayan bir rolü "sanki" sözcüğüy le değerlendirip o rolün  gerekli 
havasına daha iyi g irebil mesi için kendini. büyülemesi. Stanislavski 
Yöntemi, 
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c 

1 87 - cadaloz (Kuk) : Üvey anne tipi. 
1 88 - cadı (Kar.) : Çoğu kez yaşl ı ,  büyü yapan kadındır. Geceleri şurada 

burada görünerek insanlara kötülük yaptığı sanılan bir hortlaktır. 
1 89 - cafcaflı diksiyon [Fr. diction pretentieuse] [Al m. gezierte Aussprache] : 

Alışı lagelmiş ses bölgesinin d ışına çıkarak iddialı bir yolda konuşma. 
1 90 - cam süzgeci [Alm. Filterscheibe] [Fr. filtre de verre] [İng. glassmedium] 

: lşıklama d üzeninde kul lanı lan cam süzgeç, (filtre). 
1 91 - canbaz (Körm. O.) : bkz. rismanbaz. Sözlük anlamında canı ile oy

nayan demekti r. İp üzeri nde yürüyenlere ve yüksek d iki l i  taşlara 
tırmananlara bu ad veri lmiştir. İp can bazları n ın özel ad ı Rismanbaz'd ır. 

1 92 - canavar (Kar.) : Doğa-üstü ,  garip bir yaratıktır. Gölge oyunumuzda 
kötülüğün simgesidir. 

1 93 - canlı gazete : living newspaper. Gazete başl ıklarının konularına 
dayanan tiyatro türü. İ l k  kez Amerika'da denen miştir. Epik tiyatro 
türünde bu biçime başvurulur. Bkz. gazete tiyatrosu. 

1 94 - canlı karagöz (Ort. O.) : Halk d i l inde Orta Oyu nu'na verilen ad. 
S ık  kul lan ı lmaz. 

1 95 - cazu (Kar.) : Çoğu kez yaşl ı ,  kimi kez de genç bir kad ındır. Daha çok 
geceleri gezen bir hortlaktır. Kızdığı zaman çarpar ve kötülük yapar 
bkz. cadı. 

1 96 - cendere [Alm.  Seitcenabdeckung] : Sahne ağzın ın her iki yanında 
dekorun boşluk bı rakan yerlerini kapama işini gören kanat. 

1 97 - cezvit tiyatrosu [Alm.  jesuitentheater] [İng. jesuit theater] : XVl l .  
yüzyıl ortasından xvııı. yüzyıla d eğin süregelen d insel öğretim ti
yatrosudur ;  Barok tiyatro üslubu ile bir benzerl ik taşır. Luther'in 
din reformuna karşı yapılan ve yaln ızca katol ik ü lkelerde görül m üş 
olan bir t iyatro türü. 
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cıdıroğlu [198 - 207 ] 

198 - cıdıroğlu (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları yönetene verilen ad. 
199 - cızlanmak (Kar.) : Karagöz, Matiz ve Külhanbeyi tipleri tarafından 

"bir yerden gitmek" anlamına kullanı lan argo süzcük. 
200 - cin (Kar.) : Göze görün medii!ine ya da arada s ırada görünüp de el le 

tutulamayacağına i nanı lan hayali bir tip. Bu tipe daha çok Cumhuriyet 
öncesi Karagöz oyu nlarında raslanır. 

201 - commedia del l'arte : İt. İtalyan tulOat tiyatrosu. Belirl i bir doku 
içerisinde, bir senaryoya dayanı larak oynanan, içinde tul Oata bol yer 
verilen, hareketli ,  müzikli bir halk komedyasıd ır. Oyundaki espri ve 
hareketler oyun oynandığı s ırada oyuncular tarafından uydurulur. 
Bu türün başarısı oyuncuların tul uat yeteneğine bağl ıd ır. 

202 - commedia erudita: (İt.) İtalyan tuluat tiyatrosundan değişik olarak 
gelişen karakter ve entrika komedyasıd ır. Belli bir metni vardı r. 

203 - coşkunluk çağı bkn. fAlm.  sturm und drang] 

204 - cud (Kar. Ort. O.) : Tiplerden Yahudi'ye verilen add ır. Karagözcüler 
de bu "tasvir" 1 bu adla anarlar. 

205 - curcuna (Ort. O.) : Orta oyununun başlangıcı nda ya da bu oyundan 
bağımsız olarak ortaya çıkan sivri külahl ı ,  gü lünç giysili soytarıların 
dansları. 

206 - curcunabaz (Ort. O.) : Curcuna içinde dans eden ve gösteriler yapan 
sivri külahl ı ,  bazan yüzleri maskel i  oyuncular. 

207 - cüce (Ort. O.) :  Karagöz'deki Beberuhi'nin benzeridir. Curcuna'da 
ve söyleşmelerde ortaya çıkar. Daha çok Kavuklu'yu kızdırır. 
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ç 

208 - çabuk değişme [Alm. schnelle Verwandlung] [Fr. changement ins
tantane] [İng. quick change] : Hızl ı ,  tempolu bir yolda döşem, giysi ve 
makyaj değişimi. 

209 - çabuk değişme odacığı [Alm.  um Kleidekabine auf der Bühne] [Fr. 
loge sur scene] [lng. quick change room] : Sahne üzerindeki oyuncu
ların çabuk giysi ve makyaj değiştirmelerine yarayan küçük oda. 

210 - çadır :  bkz. skene. 

211 - çadır  tiyatrosu [Alm. Zeltbühne] : Kimi gezici toplulukların tiyatro 
alanı çadırlardır. Bunlar büyük çadırlar olup sahneleri ortadadır. 
Kaynağı XV. yüzyılda olan çad ı r  tiyatroların ın bugünkü benzerleri, 
daha çok, sirklerdir. 

212 - çağcıl oyun [Alm. Zeitstück] : Çağların sorunları üzerinde duran 
ya da çağımızın havasın ı  yansıtan oyun. 

213 - çağırıcı f Alm. lnspizient] [Fr. aboyeur] [İng. cali boy]: Oyuncuları 
s ırasına göre sahneye çağıran görevli kişi. Bkz. kondüvit 

214 - çağrı [İng. cali]: 1. Oyuncunun sahneye çağrılması. 2. Oyuncuların 
topluca çalışmaya çağrı l ması, 3. Bir tiyatronun çağrılması.  

215 - çalışma çizelgesi [Alm. Probenplan] [İng. cal/ board] : Oyuncuların 
hangi gün, hangi saat ve hangi bölü mcük için çalışmaya geleceklerini 
gösteren çizelge. 

216 - çalışma ışığı [Al m. Arbeitslicht] [Fr. ec/airage de service] [İng. wor
kinglight] : Sahnede çeşitli işçilerin ve uzmanların çalışabilecekleri 
kadar sağlanan ışık. 

217 - çalışm a  köprüsü [Alm. Arbeitsbrücke] [Fr. pont-volant] [İng. fly
bridge] : Sahnenin üzerinde çeşitli teknik işleri yapmakta kullanılan 
demir köprü. 

218 - çal m a  [Alm.  Rollesteh/en] :  Sahnede başka bir oyuncunun sözlerin in  
ya da hareketlerin in etkisini azaltacak yolda, sıra kendisinde olmadığı 
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çalpara [219 - 234] 

halde, seyircinin d i kkatini kendi üstüne çekme. Öbür oyuncu nun 
oyununu çalma. 

21 9 - çalpara (Körm. O.) : Esk i oyuncuların el lerinde birbirlerine vurarak 
dansa tartım tuttukları sopalar abanoz. 

220 - çatal [İng. fork] : On dokuzuncu yüzy ı l  İngil iz tiyatrosunda panoları 
ucundan tutan direk. 

221 - çatışma {Alm.  Konflikt] [Fr. conflict] [İng. conflict] : 1 .  Oyun kişileri 
arasındaki çatışma. 2. İç çatışma: tinsel olan çatışma. Bir kişin in  kendi  
kendiyle olan çatışması. 3. Dış çatışma:  hareketlerle ve sözlerle olan 
çatışma. Karşıt güçlerin ve d uyguların çarpışması. 

222 - çatkı bezi [Alm. Malleinwand] {Fr. toile d decor] {İng. canvas] : De
korda ve perde fonlarında kul lan ı lan kal ın  bez. 

223 - çay (Kar.) : Karagöz, Matiz ve Külhanbeyi tarafı ndan "bayan" anla-
mında kul lan ı lan argo sözcüğü. 

224 - çegane (Körm. O.) : Oyuncuların kul landığı zilli bir tartı m çalgısı. 
225 - çeganebaz (Körm. O.) :  Çegane ad ı verilen zilli maşalar çalan kimse. 
226 - çelebi (Kar.) : En eski tiplerden bir. i .  Genç ve zengindir. Her zaman 

son modaya uygun giy inen ve okuma yazması olan kimsedir. 
227 - çemberbaz (Körm. O.) : Çemberlerin arasından atlayıp geçen oyuncu. 

228 - çene yarışı (Ort. O.): Kavuklu i le Pişekar arasında yarışmalı söy
leşme bkz. tekerleme. 

229 - çengi (Kar. Ort. O.) : Çenk ad ı verilen çalgıyla danseden oyuncu. 

230 - çerçeve [Alm. Architrav] [Fr. architrave] [İng. architrave] : 1. Döşem 
sanatında pencere ve kapı çerçevesine verilen ad. 2. Sahne çerçeve
sinin üst parçası .  

231 - çerçeve tiyatrosu [Al m. Rahmenbühne] : Oyun yeri i le seyirci ara
sında d üz bir bağlanı; çizgisi olan bir tiyatro biçimi. İ lk  kez Roma 
tiyatrosunda, son kez de Barok tiyatrosunda görülmüştür. Bugün 
de çok kul lan ı lan bir tiyatro biçimidir. 

232 - çerçeveli pano [Alm. versteifter Dekorationstei/] [İng. french flat]: 
Pencere ve kapıları tutmak için çerçeve geçi ri lmiş pano. 

233 - çerkez h alayık (Kar.) : Dedikoducu kadın  tiplerinden biri. 

234 - çeşitleme [Fr. variation]: Klasik ikilide (Pas de deux) kad ın ve erkek 
dansçıların solo dansları. 
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çifte kavuklu [235 - 246 l 

235 - çeşitlemel i ses [Alm. variable Stimme] [Fr. vaix variee] [İng. variable 
voice] : Tiyatro konuşmasında tiz ve pes perdelere kolayl ıkla in ip 
çıkabilen ses. 

236 - çevre oyunu fAlm.  Milieustück] : Belli bir kişiye, öbeğe, öy küye ilgiyi 
çekmeden, hayatın geniş bir görünüşünü ya da dönemini gösteren 
oyun türü. 

237 - çevre tiyatrosu [Alm. Rundtheater] : Seyirci lerin ortada bulundukları, 
oyun yerlerin in  de  seyircilerin etrafına dolandığı bir oyun biçimi. 
Ortaçağda ilk kez Fransa'da d insel tiyatroda:  Jean Fouquet' nin min
yatürü. Barok çağda, Alman mimarı Furttenbach'da böyle planla
mıştır. 

238 - çıkış fAlm.  Abgang] [Fr. sortie] [İng. exit] : Bir oyun kişis inin sahneden 
i nandırıcı bir zorunlukla ç ıkması, ay rıl ması. 

239 - çıkış sözü [Alm.  Abgangsreplik] fİng. exit /ine] : Bir oyuncunun sah
neden ayrılması sırasında söylediği söz. 

240 - çıkmaz konu [İng. al/ey themeJ : Çözüm yolu olmayan, sonucu kim
seyi doyurmayan oyun konusu. 

241 - çılgınl ık oyunu [Fr. sotie] : On beşinci ve on altıncı y üzyıllar Fran
sa'sında eğlence ereği i le  yazılmış, kişileri çı lgın l ıklar içinde gösterilen, 
çoğu kez ana olayı bulun mayan di nsel, siyasal taşlama oy unu (bkz. 
sotic.) 

242 - çıngal (Tul.) : Tu luat tiyatrosunda pezevenk rolü. 

243 - çıplak sahne [Alm.  /eere Bühne] [İng. bare srageJ : Boş sahne. Üze
rinde oyuncu, döşem ve eşya olmayan sahne. 

244 - çırak (Kar.) : Karagöz ustas ın ın  yard ımcısı. Usta, ç ı rağa hangi oyunları 
oynatacağını söyler, çırak da "tasvi r" leri s ı rasıyla perde içindeki i pe 
d izer. Çırak ustan ın  sanat ın ı  öğrenmeğe de dikkat eder. 

245 - çiçek yolu [Alm. B/umenstegJ [İng. f/ower path] : Sahnede seyirci lerin 
ortasına doğru uzayan düzey. Bu yol, kimi kez, salonun arkasına 
kadar uzar, seyircileri ikiye ayırır. Bu düzeyde de oyunlar oynanır. 
Japon Kabuki tiyatrosundan al ınmış ve Batı tiyatrosunda bunu i lk 
olarak Max Rei nhardt kul lan mıştır. 

246 - çifte kavuklu (Ort. O.) : Bir ustal ık  gösterisi olarak ortada iki Kavuk
lu 'nun bulun ması, bunların birbirleriyle yarışmaya girmesi. Kimi kez, 
iki Karagöz' lü  oyunlarda olduğu gibi . . .  Örn. Murgzar Bahçesi. 
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çifte kişilik [24 7 - 257] 

247 - çifte kişilik [Alm.  Doppelrolle] : Kişi l iğin ikiye bölünmesi : Aynı kiş in in 
"ben" ine dayanan oyun konusu. Örn. O'Nei l l ' in  "Büyük Tanrı Brown" 
adlı eseri. 

248 - çiğ ışık [Alm. volles Licht] [ Fr. lumiere dure] [ İng. hard light]: Döşem 
ve kişilerin çok güçlü bir kaynaktan aydınlatı lmasıyla doğan durum. 
Bu du rumda gölge i le ışıklı bölgeler kesin çizgilerle ayrı lı r. 

249 - çingene (Kar.) : Kötü kı lı klı, esmer kadın tipi. 

250 - çingi : Çin tiyatrosunda genç kız tipi. Bkz. hau-tan. 

251 - çin tiyatrosu : Ezgi, dans, maske ve belli simgeleri olan giysiler, 
akrobasi, pantomim sanatlarını birleştiren ve yabancılaştıran bir 
tiyatrodur. Stilize döşem ve lirik konuşmaları vardır. Oyuncular bir 
rolü yaşatmazlar, gösterirler. Bkz. göstermeci tiyatro. Bunun içinde, 
seyirci o rölü ne olduğu i le deği l ,  nası l oynandığı i le i lgi lenir. Çin 
oyunları kı rk bölüme kadar uzayabilmektedi r. Aynı oyunun oynan
ması kimi kez günlerce sürebi l i r. 1920'den bu yana, Çin tiyatrosunun 
Batı tiyatrosu nda etkisi görülmektedir. Bu etkiyi özel li kle Epik Ti
yatro' da izleriz. 

252 - çizgi kalemi :  Makyajda gölge ve çizgilerin çizilmesine yarayan özel 
uçlu kalem. 

253 - çoban komedyası [Alm. Schöferspiel] ffr. comedie pastorale] { İng. 
pastoral comedy]: Kır yaşamını, çevresini, çobanların sevişmelerini 
gösteren, romantik havada komedya türü. 

254 - çocuk oyunu f Alm. Kinderstück] ffr. piece pour enfant] [İng. children's 
ploy]: Çocuklar için düşünü lmüş, eğlendirici ve eğitici nitelikteki 
oyun türü. 

255 - çocuk tiyatrosu f Alm. Kindertheater] ffr. thedtre pour enfant] { İng. 
children's theatre] : Özel likle çocuklar için kuru lmuş ve onlar için 
oyun oynayan tiyatro. 

256 - çocuk toplu luğu f Alm. Kindertruppe] [ İng. boy companies] : 1. XVI. 
yüzyılda saraylarda temsi l ler veren, kadın ve erkek rollerini çocuk
ların oynadığı tiyatro toplu luğu. 2. Genel olarak çocuklardan kurulan 
tiyatro ya da  dans, şarkı toplu luğu. 

257 - çokcukluk [Alm. Plura/ismus] ffr. plura/isme] [ İng. pluralism] : Tiyat
ro alanında çeş itli yöntemin bir oyunda kullanı ldığı tür. 
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çöziimsel yöntem [258 - 260] 

258 - çömçe gelin (T.K.O.) : Anadolu'da i lkel  kukla oyununa veri len ad. 

259 - çözümleme [Alm.  Analyse] [Fr. analyse] [İng. analyze]: Tahli l  etme, 
i nceleme. 

260 - çözümsel yöntem [Alm.  analytisches drama]: Olayları oluş sıra
sında trajik çatışmaya götürmeyen, tersine oyuna traj ik çatışmadan 
girip bunun nedenlerini, geriye doğru giderek yavaş yavaş bulgu
layan kuruluş yöntemi. Örn. Sophikles "Kral Oidipus". 
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261 - dadaizm [Alm.  Dadaismus] [Fr. dadaisme] [İng. dadaism] : (Çocukların 
da-da sözcüğünden al ınan bir kavram) XX. yüzyıl başlarında (1 91 6 
1 923) Tristan Tzara ve arkadaşlar ın ın İsviçre'de (Zü rih'de) ortaya 
çıkardıkları b ir  akım; 191 8'de Berl in'de, 1 923'de de Paris'te. Dil ve 
estetik kuralların ı ,  bu nların denetlemesini ,  mantık zincirlemesini 
tanımaz. Sözcük anlamlarına değer vermez. Alabildiğine, bağımsız 
çağı rışı mlarla i lkel ve doğrudan doğruya anlatı m biçimi arayan bir  
çığırıd ır .  Sanat etki lerini aynı anda verme sanatı (Simultanite) Coc
teau'yu etkilemiştir. 

262 - dağınık ışık [Fr. lumiere d'ambiance] [İng. broad light] [Alm. Atmosp
herische Beleuchtung] : Bir sahnenin aydın latılmasında genel aydınlat
mayı sağlayan ya da sahnenin genel aydınlatılmasın ı  arttırmakta kul
lanılan ışık. 

263 - dağıtılmış ışık [Alm. Streulicht] [Fr. lumiere di(fusee] [İng. di(fused 
light] : Sahneye dağıtılarak verilen ış ık. 

264 - dakikalama [Afm. Spieldauer] [Fr. minutage] [İng. timing] : Oyunun 
uzunluğunu, her perdenin,  her sahnenin kaç dakika sürdüğünü hesap
lama. 

265 - dalga efekti [Al m. Wellenef(ekt] [Fr. effet de vagues] [İng. wave effectJ : 
Sahne üzerinde dalgaları ortaya çıkaran araç ya da etmen. 

266 - dalgalama [Alm. Ri(fel] [Fr. onduliıtions] [İng. ripple e(fect] : Sahne 
üzerinde dalga varmış duygusunu veren durumu yaratma. 

267 - dalkavuk [Alm.  Schmeich/er] [İng. syncophant] : Kendi çıkarı için 
başkalarına kavuk sal layan oyun kişisi. 

268 - dansçı kadın [İt. ballerina] : Commedia del l'Arte türünün oyun
larında dans eden kadın .  

269 - dans düzencisi [Alm.  Choreograph] [Fr. choreographe] [İng. choreog
rapher] : Kural l ı  dansları d üzenleyen ve yöneten, bu alanda uzmanlığı 
olan sanatçı .  
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dekor çizgisi [270 - 281 ] 

270 - dans düzeni {Al m. Choreographie] [Fr. choreographie] [İng. choreog
raphy]: Kurall ı  dansların d üzeni. Bir balet toplu luğunu, müzik eşli
ğinde, konuya ve m üziğe uygun bir yolda, teknik ve kavram yönünden 
doğru ve güzel dans hareketleri içine oturtma işi. 

271 - danslı komedya f Alm. Balletkomödie] [Fr. comedie-ballet] [İng. 
ballet-comedy] : İçinde ya da perde son unda danslar yapılan komedya 
türü. Örn. Mo/iere. 

272 - dar açı l ı  ış ın {Alm. kleiner Lichtkegel] [Fr. faisceau etroit] [İng. narrow
angle beam]: 45 - 90 kadar olan açılarla sahneye verilen ış ın. 

273 - dar ses [Alm.  begrenzte Stimme] [Fr. voix restreinte] { İng. restrained 
voice] : (Sınırl ı  ses) Tiyatro konuşmasında tiz ve pes tonları kolayca 
veremeyen ses. 

274 - davranı [Alm.  Geste] [Fr. geste] { İng. gesture] : 1 .  Aristoteles'e göre, 
tragedyanın altı özell iğinden biri olan davran ı 'da yazarı n tragedya 
kahramanında dört şey araması gerekir :  
a. Kahramanın davranışı iyi olmalı 
b. Kahramanın davranışı doğru olmalı 
c. Kahramanın davranışı gerektiği gibi olmalı .  
d .  Kahramanın davranışında b ir  bütünlük (birlik) olmalı. 
2. Sahnede bir oyuncunun yüz ya da gövde hareketleriyle bir anla
tıma gitmesi. 

275 - dayrezen (Kar.) : Tef çalıcılara verilen özel ad. 

276 - dedi ki (Kar.): Her sözün başına "dedi ki" koyan bir tip. 

277 - defçi (Kar.) : Perde arkas ında ustanın  emrinde tef çalan ; şarkıcı bu
lunmazsa tef çalarken aynı zamanda şarkı söyleyen kimse. 

278 - değer sözcüğü [Alm.  Betonter Begriffl [Fr. mot de valeur]: Bir tüm
cede öbür sözcüklerden daha çok anlam taşıyan sözcük. 

279 - dekor [Alm. Bühnenbild] [Fr. decor] { İng. setting] : Bir oyunun geç
tiği yeri, renk, ka l ıp ve ış ık öğeleri i le canlandıran araç. 

280 - dekoratör {Alm. Bühnenbildner] [Fr. decorateur] fİng. decorator]: 
Bir oyunu n  dekorunu önce kağıt üzerinde renkli tas lağı, sonra plan
layıp çizen ve sonunda bu plana göre hazırlanmasını denetleyen sa-. 
natçı. 

281 - dekor çizgisi [Alm.  Einrichtungsplan] [Fr. ligne d'origine] [İng. 
settingline]: Dekorun kurulduğu s ın ır  çizgisi. 
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dekor değişimi (282 - 297 ] 

282 - dekor değişimi [Alm. Bühnenbildwechsel] [ Fr. changement] [ İng. 
change of sets]: Bir dekorun yerine başka bir dekoru getirmek. 

283 - dekor taşıtı [Alm. Bühnenwagen] [ Fr. plateforme coulissante] [ İng. 
boat-truck] : Oyun dekorların ı  ya da eşyalar ın ı  taşıyan taşıt, meka
nizma. 

284 - dekor uzmanı [Alm. Werkstöttenleiter] [ Fr. realisateur]: Dekor 
atölyesinde hazırlandıktan sonra onun bütünü sahne üzerinde ger
çekleştiren uzman. 

285 - dekor zinciri {Alm. Aufhaengekette] [ Fr. chaine de suspension] [ İng. 
chain]:  Dekoru tutmaya yarayan zincir. 

286 - delikanlı başı (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları yönetene verilen ad. 
287 - delil (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları yönetene verilen ad. 
288 - demeli (Kar.) : Her sözün başına "demeli" ekleyen tip. 
289 - demezcilik {Alm. Apophese] [ Fr. apophase] [ İng. apophasis] : Bir 

konudan söz etmek istenmezmiş gibi davranarak ondan söz etme. 
290 - demir perde f Alm. f.isener Vorhang] [ Fr. rideau de fe�] [ İng. safety 

curtain]: Sahne i le  seyircilerin bulund uğu salonu bir yangın oldu
ğunda ayıran perde. Bu perde, aynı zamanda, sahnedeki dekor değiş
mesi yüzünden çıkan gürültüleri seyirci salonuna geçirmeyen demirden 
ve aspest maddesi i le kaplı bir perdedir. 

291 - deneme sahnesi f Alm. experimentalisches Bühne] [ Fr. theatre d'expe
rience] { İng. experimental stage] : Özellikle deneysel oyunlara yer 
veren tiyatro. Bir de denemeli provalar için kullanı lan sahneye bu ad 
verilir. 

292 - denetleme [Alm. Kontrolle] : Bir oyunun yürürlükteki yasa ve gele
neklere aykırı olup olmadığını  anlamak için yapılan i nceleme. 

293 - deneysel oyun f Alm. E.xperimentierstück] [ Fr. piece experimentale] 
[ İng. experimental play] : Alış ı lmışın d ışında, yeni l ikler deneyen oyun 
çeşidi. 

294 - denge [Alm. G/eichgewicht] : 1. Karşıt kişilerin yenişememesi. 2. 
Sahnedeki kişilerin d uruşlarıyla ortaya çıkan fiziksel ve estetik denge. 

295 - denyo (Ort. O.) : "Deli" anlamına gelen özel teri m. 

296 - dermatograf [ Fr. dermatograph] : Makyaj için kul lanı lan çizgi ka
lemi. (bkz. çizgi kalemi.) 

297 - deste (İsi. Tiy.) : Şiilerde, "Muharrem" ayı töreninde geçit alayı. 
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didaskali [298 - 307 ] 

298 - destek [Alm. Sstütze] [Fr. bequille] [İng. brace] : Bir dekoru ya da bir 
dekor parçasını arkadan tutan destek. 

299 - destek demiri f Alm. Fusseisen] [Fr. patin] [İng. sil/]: Dekorda kapı
ları yada kemerleri alt taraftan sağlamlaştırmakta kullanılan demir 
kelepçe. 

300 - destekleyici ışık [Alm. allgemeine Be/euchtung] [Fr. lumiere d'appoint] 
İng. ful/ in /ight] : Ana ışıkları destekleyen ışıklama;  ana ışıktan ötürü 
ortaya çıkan keskin gölgeleri yumuşatmak, ya da tüm ortadan kaldır
mak üzere önden ve yandan veri len az ve yumuşak ışıklama. 

301 - dedektif oyunu [Al m. Kriminalstück] [Fr. piece policiere] [İng. detec
tive play]: Suçl unun ortaya çı karı l masına dayanan oyun türü ; karanl ık  
b ir  olayı e le  alı p gerekçe-sonuç zincirlemesi ve mantık düzeni i le 
çeşitli i nsanları kuşku altında bıraktı ktan sonra en beklenmed ik 
sonuca varan oyun çeşidi. 

302 - deus ex machine (Lat.) : 1. "Makine ile inen Tanrı" anlamına gelir. 
Eski Yu nan tragedyalarının özell ikle Aiskhilos'un oyunlarının sonunda, 
ortadaki sorunu çözmek için gökten inmiş duygusunu sağlayacak bir  
Tan rıyı temsil eden oyuncu, vinçlerle skenenin çatısından indiri l irdi .  
2. Bu terim daha son raları -ve bugün- olayların akışına, gelişmesine 
dayanmayan, tepeden in me, inandırıcı olmayan çözümler için kul
lanı lmaya baş lamıştı r. (bkz. tepeden inme.) 

303 - deuteragon lst (Yu n.) : İkincil oyuncu. Eski Yunan tiyatrosundaki 
üç oyuncudan ikincisi. 

304 - dev kukla (Ku k.) : İki insan boyunda (kimi kez daha da büyük) yapı lıp 
hareket ettiri lebilen donanma, şenl ik kuklası ki daha çok Osmanlı 
İmparatorluğu çağındaki şenliklerde gösteri l ird i .  Bu, içinde adam 
ya da adamlar girerek hareket ettiri len büyük boy bir kuklaydı. 
Eski kaynaklar buna "su ret-i div-i mehib" demektedir. 

305 - deyiş oyunu [Fr. jeu partie] : Ortaçağ'da, Fransa'da tutulan ve iki 
kardeş arasında, nazım biçi minde tartış ma temeline dayanan oyun. 

306 - dış perde [Alm. Proszeniumsvorhang] [Fr. rideau] [İng. curtoinJ : 
Seyirci salonunu sahneden ayıran kumaş perde. 

307 .- didaskali (Yun.) [Alm. Didaskalie] : Öğreti. 1 .  Antik oyunlarda yazarın 
oyun d üzenini açıklaması. 2. Eski Yunan Korolarının  çalışması ve 
hazı rlanması. yazarın yarışmaya soktuğu dörtlemesi, yarışmaların 
sonucunu belirten, yazarın, eserin, baş oyuncunun ve " Rorek" in 
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dikizlemek [308 - 317 ]  

adını sayan belge. 3 .  Roma tiyatrosunda "d idaskalia" ları "edil ler" 
tutardı (bkz. edil.) 

308 - dikizlemek (Kar.) : Karagöz, Matiz ve Kül hanbeyi tipleri tarafından 
kul lanılan ve "gözetlemek" anlamına gelen argo sözcük. 

309 - diksiyon [Alm. Bühnenausprache] [Fr. diction] [İng. diction]: Tiyatroda 
duru,  seçik, saydam vurgulama ve çı kaklara tam uyarak konuşma, 
güzel konuşma sanatı. 

310 - dilenci Arap (Kar.) : B ir  Akarap t ipid ir. Karagöz'den sadaka koparın
ca Türkçe olarak öyle bir duaya başlar ki, Karagöz bunun bir beddua 
olduğunu ancak sonunda anlar. 

31 1 - dil in duygu yönü : Oyuncu nun, sözcüklerin getirdiği duyguları, 
d üşünceleri, bağlantı ları, anlamları ve anıları bilecek yolda konuş
masını hazırlar. Sözlerin in duygu yönünü  kavrayamayan oyuncunun 
baştan sona yanlış kon uşacağı üzerinde durulur (Stanislavski Yön
temi). 

31 2 - di lsiz oyunu (T. K. O.) : Sözsüz bir oyun türüdür ;  Anadolu'daki köylü 
oyunlarından buna "samıt" ya da "lal" denir. 

31 3 - dimension : bkz. boyut. 

31 4 - dinleyici [Alm. Zuhörer] [Fr. auditeur] [İng. /istener] : Söylenen ya da 
çalınan bir şeyi d in leyen kimse. Radyo oyunların ın  d in leyicisi gibi .  

3 15  - dinsel oyun [Alm.  geistlihes Sprel[ [İng. sacred represen falions]: 
Ortaçağda kilisenin d insel törenlerinden geliş-n Xl l l .  ve XV. yüz
yılda biçi mlerini bulan oyunlar. (bkz. Ortaçağ Tiyatrosu.) 

31 6 - dionysos : Yunan mitolojisinde Tanrı : Zeus ile Semele'n in  oğlu ; 
nereden geldiği kesin olarak bi l inmiyor. Kimi Trakya'dan, kimi Ana
dolu'dan, Yunanistan'a geldiğini söyler. (bkz. Euripides : "bakkar'lar") 
Bu Yunan Tan rısı, doğa yenileyicisi ve yaşamı n si mgesi olan şarap Tan
rısı (Lat. Bacchus)- Dionysos'un karşıtı Apollon Tan rısı o lur. Diony
sos'un simgesi An/os'dur (nefesl i  alet). Apol lon'un si mgesi Lyra'd ı r  (tel l i  
alet). Bu iki Tanrıdan gelen karşıtl ı  sanat akı mları üzerinde Nietsc
he'nin tiyatro için çok önemli  olan bir kitabı vard ır :  "Die Geburt der 
Tragödie aus dem Geiste der Musik" (-M üziğin ruh undan tragedyanın 
doğuşu). 

31 7 - dip dekoru [Alm. Hintergrundsdekoration] [Fr. decor de fond] [İng. 
background setting]: Sahne üzeri nde, d ipteki bir. aralıktan, açıklıktan 
(pencere, kapı gibi) ötede görünen resim ya da renkli pano. 

26 



donannıa [318 - 329 ) 

31 8 - dişi konuşmak (Tul .  ve Ort. O.) : Komiğe ya da Kavuklu 'ya nükte 
yapması için laf açmak. 

31 9 - diti rambos [Yun. dithyrambos]: Dionyzos şerefine söylenen, onun 
yaşamından, acı ,  tatl ı ,  açık saçık serüven lerinden söz eden koro ezgi
leri. 

320 - diya [Alm. Diapositiv] [Fr. diapositif] [İng. diapositive] : Sahnenin 
d ibinde, plastik beyaz bir  gergi (ekrana) biçiminde kuru lan dekor 
ardında projeksiyonla yansıtılan resi m. 

321 - diyafram [Alm.  lrisblende] [Fr. diaphragme] [İng. diaphragme] : Kimi 
ışı ldaklarda, mercek d üzeni içinde bulunan ve ışık niceliğini d üzen
lemekte kul lan ılan açı l ı r  kapanı r  mekanizma. 

322 - dionysia (Yun) :  Dionysos şerefine kutlanan törenlere verilen ad. 
Bunlar: 1 .  Büyük Dionysia ya da Kent Diyonysiası; 2. Küçük Dionysia 
ya da Kır Dionysiası; 3. Lenaia, üzüm töreni olarak üç çeşit olurdu. 
K ır  Dionysiaları ve Lenaia bağ bozumu zamanı Büyük Dionysialar da 
i l kbaharda Nisan ayında yapı l ır  ve altı  gün  sü rerdi ; dört günü tiyatro 
temsi l leri için ayrı lm ıştı. Büyük Dionysialar Yunanistan' ın  en büyük 
törenleri idi. 

323 - doğal tonlama {Alm.  natürliche Betonung] [Fr. ıntonation naturelle] 
[İng. natura/ intonation]: Duygularımızı, d üşüncelerimizi, d i l in  gerek
tiği tonlamayı bozmadan söylemek. 

324 - doğru ses [Alm.  richtige Stimmlege] [Fr. voix juste] [İng. correct voice] : 
TİYATRO TERİMLERİ SÖZLÜGÜ 21 
Tiyatro konuşmasında yükseklik yön ünde kendi ses bölgesinin d ışına 
çıkmayan ses. 

325 - dolambaçlı deyim [Alm. Umschreibung] [Fr. circonlocution] [İng. 
eupheism] : Bir şeyi uzat ıp süsleyerek söylemek; "ıtnab". 

326 - dolantı [Alm.  lntrige] [Fr. ıntrigue] [İng. ıntrigue] : Oyun yazarınca 
bi l inerek d üzenlenen karışı klıklar. Tragedyada kişileri yıkıma, komed
yada ise gülünçlü bir çözülüşe götüren çatallaşmalar. 

327 - dolantı komedyası : bkz. entrika komedyası .  

328 - dolap çevi ren : bkz. entrikacı. 

329 - donanma (Osm. Tiy.) : Osmanlı İmparatorluğu zamanında büyük, 
zengin eğlence. Bu çeşit eğlenceler su ltanların d üğünlerinde, yaş 
günlerinde, tahta geçmelerinde ve sünnet d üğünlerinde yapı l ı rd ı .  
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donatım (330 - 340] 

330 - donatım [Alm. Requisite]: Yardı mcı sahne eşyaları ; Aksesuvar. (bkz. 
aksesuar) 

331 - doruk [Alm.  Höhepunkt] [İng. climax]: Bir oyunun geri l iminde en üst, 
keskin nokta. 

332 - dossenus [Lat. dossenus]: Atellan Komedyası 'nda bilgiçlik taslayan 
aydın  tipi. 

333 - döner pano [Al m. flexible Kulisse] [Fr. retour de chdssisJ [İng. return 
(scenic)]: Önceden kurulmuş dekorlu sahneleri, seyirciye birer birer  
göstermek için ekseni çevresinde dönen sahne. Çeşitli oyun sahnele
rinin kolayca seyirci önüne geti rilmesinde kul lanılan sahne. japon
ya'da birkaç yüzyıl önce kul lanı lmakta olan döner-sahneyi Avrupa 
yeni keşfetmiştir. İ l k  kez olarak da 1 896 yı l ında, Münih'te, Mozart' ı n  
"Don Giovanni" operasında kullan ı lmıştır. Bunu  da çok sanatlı olarak 
Max Reinhardt Shakespeare yapıtların ın  sahne düzeni için kul lan
mıştır. 

334 - dönüm : bkz. peripeti. 

335 - dönüm [İng. exciting moment] : Bir oyun metninde dengenin bozul
duğu an. 

336 - dördüncü duvar [Alm. vierte Wond] [Fr. quatrieme mur] [İng. fourth 
wall] : Sahnenin seyirciye çerçeve biçiminde açılan ağzı. Bu terimi ,  
XIX. yüzyılda, i lk kez Andre Antoine ortaya atmıştır. Antoine, sah
nenin seyirciye açılan ağzın ı  saydam bir duvar kabul ediyor, oyuncu
ların se�ircileri görmemeleri ve böylece d i kkatlerini tüm kend i  
rollerine toplamaları gerektiğini savunuyordu. İbsen'in ve Gerhart 
Hauptmann' ın ilk yapıtları n ın  sahne düzeni için uygun görülmüştür. 

377 - dörtleme [Alm. Tetralogie] [Fr. tetralogie] [İng. tetralogy] : 1. Anti k 
tiyatroda oyun yazarın ın  yarışmaya katı lmak için yazmak zorunda 
old uğu üç tragedya ve bir satır oyunun tümüne verilen ad. 2. Bir 
konunun  dört ayrı aşamasını izleyen dört ayrı oyunun tümüne verilen 
ad. Örn. Aiskhylös : "Öresti" ve Hauptmann' " lphigenia" dörtlemesi. 

338 - dörtlü dans [Fr. pas de quatre]: Dört balet dansçıs ın ın birl ikte dans 
etmesi. 

339 - dört tragedya çeşid i :  Aristoteles'e göre tragedyanın dört çeşidi  
vard ı r :  1 .  Karmaşık, 2. Ahlaki, 3. Yalınç, 4. Felaketl i .  

340 - dram (Yun.  Drama) [Al m. Drama] [Fr. drame] [İng. drama] : 1. Lirik 
ve epik yanında üçüncü bir edebiyat türü. Genel olarak tiyatro yapıt-
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durak yöntemi [341 - 347 ] 

ların ın konuşma düzeni için ku l lanı l ır. 2. Sahnede oynanmak üzere 
konuşmalı olarak yazı lmış karşıt oluşların çatışmasıyla gelişen oyun. 
3. Halk d i l inde ciddi oyun. 

341 - d ramatis personale (Lat.) : Oyun kişilerinin listesi. Çevirisi : " Dram 
yapıtı kişileri". 

342 - d ramatik [Fr. dramatique] : 1 .  Dramla, yani oyun türü i le ilgili olan. 
2. Oyun türü ile kesin i l intisi olmadan, içinde geri l im,  çatışma, zengin 
olaylar, karşıtlık lar bulu nan herhangi bir yapıt ya da olay. 3. Zaman 
ve konu bakımından geri l iml i  ve böl ümlü yoğunluğu olan bir yapıt türü 

343 - dramaturg [Yun.  dramaturgein] [Alm.  Dramaturg] [Fr. dramaturgue] 
[lng. literary advisor] : Dram yazarl ığının tekniğini bilen uzman. İ l k  
anlamı i le :  Oyun yazarı v e  yönetici. Son ra oyun uzmanı v e  eleştirmeni. 
Ş imdiki anlamı ile: Tiyatro yönetkesin in  tiyatro bilim ve sanat danış
manı. Başlıca görevleri şunlard ır :  1 .  Dünya tiyatro merkezlerinde 
yeni sanat akımların ı  gözlemek, buralarda ortaya sürülen yeni yapıt
ları i ncelemek ve oyun çizelgesine al ınması gerekenleri ana d i le  çe
virtmek. 2. Gönderilen yapıtlar arasından seçme yapmak, yapıtın 
sahneye aktarıl ış ında edebi değerini korumak, repertuvar için öneri 
hazırlamak, eski yapıtları yeniden sahneye uygulamak 3. seyirci ler için, 
program dergisini yönetmek, böylelikle de tiyatro çalışmalarını  
yaymak ve tanıtmak, tiyatro konusunda araştırmalar yapmak 4. Ti
yatro arşivini ve kütüphanesini d üzenlemek ve yönetmek. Aynı 
görevler, radyo ve televizyon d ramaturgları için de söz konusudur. 

344 - d ramaturgi [Yun.  dramaturgia] f Alm. Dramaturgie] [Fr. dramaturgie] 
[İng. dramaturgy]: Oyun yazarlığı ve tiyatro gösterisi sanatı. İ ki bö
lümde ele al ı n ı r :  1 .  Teorik Dramaturgi : Oyun yazı mı,  oyun yazma 
kuralları ve tekniği bi l imi .  2. Pratik Dramaturgi : Bir oyunun sahneye 
konması işi. Örn. Dramaturgi üzerine i lk  yapıt M.Ö. 362-360 yıl la
rında yazı lmış  olan Aristoteles' in  "Poetica" s ıd ır. (bkz. poetika) İki nci 
önemli örnek d e :  Lessing'in "Hamburgische Dramaturgie - Hamburg 
Dramaturglsi. 

345 - dublör: bkz. yedek. 

346 - dudak boyası [Alm.  Lippenrot] : Dudaklara sürülen çeşitli renklerde 
boya. 

347 - durak yöntemi [Alm. Stationentecknik] [Fr. technique episode] [İng. 
episodic technique]: Bir tiyatro yapıt ın ı  perdelerle değil de, durak
larla (tablolarla) kurma yöntemi. İ lk  kez Orta Çağda d insel oyun-
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durak zamanı [348 - 361 ] 

larda görülmüştür. Ekspresyonist ve anlatımcı (Epik) tiyatro yapıt
larında bu yöntem izlenir. 

348 - durak zamanı [Alnı .  Unterkrechıungs daner] [Fr. temps d'arret] : Bir 
oyunu n  gerekli yerlerinde susma süresi. 

349 - durgu [Alnı.  Pause] {İng. pause]: Bir tümce ya da konuşma içindeki 
d u ruş, susuş. 

350 - durum [Alnı. Situation] [Fr. situation] [İng. situation] : Oyunda seyirci
yi etkileyen görünüş. Vaziyet. 

351 - duvar kağıdı [Alnı. Tapete] [İng. wall paper] : Dekor ve döşem için 
kullanı lan resimli  ya da resimsiz kağıt. 

352 - duygululuk [Alnı. Empfindsankeit] [Fr. sensibilite] [İng. sensibilty] : 
Tiyatro konuşmasında duyguların bel i rtil mesi. 

353 - duygu alışverişi : Stanislavski Yöntemine göre : Oyun sırasında iki 
oyuncu, ya da bir oyuncuyla bir grup ya da  bir oyuncuyla bir eşya 
arasında kurulan bağdır. 

354 - duygu alışverişi akımı : Stanislavski Yöntemine göre : Oyuncuların 
karşı l ık l ı  d uygu ölçüsünü yükseltmeleriyle, bu ölçünün i ki taraf ara
sında denetlenmesi ve ölçüye al ınmasın ı  güden akı m. 

355 - duygulu komedya [Alnı. sentimentales Stück] : Duygusal öğelere yer 
verip tragedyaya yaklaşan, gelişmesi i le  seyirciyi sarsan, kötülüğün 
yan ında iyi l iği de belirten, komik öğeyi iki nci planda bırakan, iyinin 
kötüyü yenişini mutlu sonuçla gösteren komedya türü. 

356 - duygusal gelişme : Stanis lavski Yöntemine göre oyuncunun duygu 
yönünden kendini  geliştirmesi. 

357 - düğüm [Alnı. Handlungsknoten] [Fr. noeud] : Oyunda seri mden sonra, 
olayın i lk  çapraştığı, çatal laştığı yer. Olayların düğümlenmesi oyunda 
geri l imi  sağlar. 

358 - dükkan (Ort. O.) : 1 .  Orta Oyunu'nda iş yerin i  bel irten, yal nızca iki 
alçak d uvarı bul unan basık kulübe. Bu, kimi kez bir tek alçak iskemle 
i le de belirtilebi l ird i .  2. (Tul.) Tiyatro yapısı. 

359 - dünyada ilk oynanış [Alnı. Uraufführung] [Fr. premiere mondiale] 
İng. world premier] : Bir oyunun,  bütün dünyada, i lk kez oynanması. 

360 - dürbün sehpa [Al nı .  Ausziehbares Stativ] [Fr. pied te/escopique] {İng. 
telescopic stand] : Ayakları uzayıp kısalabilen sehpa. 

361 - düşçülük {Alnı. Onirismus] ffr. onirisme] [İng. onirism] : XX. yüzyıl 
başlarında çıkan ve konuları düşte görülür  gibi s i l ik, karışık ve fantazi 
yanı güçlü, öncü sanat akımı. 
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düzen yardımcısı [362 - 365 ] 

362 - düşün oyunu [Alm. ldeendrama] [Fr. piece d' idee] [İng. mentol play] : 
Olayların akış ın ı ,  kişilerin kişi l iklerini bir ana düşünceye göre düzen
leyen oyun çeşidi .  

363 - düşüş : bkz. tersine kerteleme. 

364 - düzen açıklaması [Alm.  Bühnenanweisung] [İng. stage direction] : 
Bir tiyatro yapıtında, yazarın, dekor, giysi, aksesuvar, efekt, müzik, 
oyuncuların görünüş, davranış ve karakterleriyle ilgili olarak -çoğu 
kez- kere içinde yaptığı tan ımlama, açıklama. 

365 - düzen yardımcısı : bkz. assistan. 

31 



E 

366 - edi l  [Lat. aedil] : 1 .  Roma tiyatrosunda maddi manevi oyu nları des
tekleyip koruyanlar. 2. Oyunları denetleyip temsi.1 tarihlerini ve daha 
başka kayıtları saptayanlar( bkz. diadaskalia). 

367 - edilgen kahraman [Alm.  passiver Held} [İng. passive heros] : Bir oyun 
içinde başka oyun kişilerine uyan, onların hareketleriyle harekete 
geçen baş oyuncu. 

368 - efe (Kar. Ort. O.) : Karagöz ve Orta oyununda Batı Anadolu zeybek 
tipi .  

369 - efekt : Ses ya da ışık yön ünden sahnede etki sağlayan aygıt ya da 
aygıtların tümü. 

370 - efsane gayan (İsi. Tiy.) : İs lam ülkelerinde kısa fıkralar anlatan. 
371 - eğik düzey [Alm.  Schreage] [Fr. plan ine/ine] [İng. ramp] : Sahnenin 

gerisinde başlayıp seyirciye doğru ya da bir yandan bir  yana eğik 
olarak yapılan düzey. 

372 - eğilme [Fr. plier]: Dans hareketlerinden biri. 
373 - eğitsel oyun f Alm. Erziehungsstück] [Fr. piece didactique] [İng. 

educational play] : Eğitim ereği güden (taşıyan) oyun türü. 
374 - eğlendirici oyun [Al m. Unterhaltungsstück] [Fr. piece recreative] 

[İng. entertainment]: Seyirciyi oyalamak, avutmak, ona hoşça vakit 
geçirmesini sağlamaktan başka ereği olmayan oyun türü. 

375 - ek macunu [Al m. Nasenkitt] : Yüz biçimin in ,  özel olarak burnun de
ğiştirilmesinde kul lanılan makyaj macunu. Örnek : "Cyrano de Ber
gerac" (Rostand). 

376 - ek oyun [İng. afterpiece] : Eski tiyatroda asıl oyuna ek olarak oynanan, 
çoğu kez güldürücü olan kısa oyun. 

377 - ekran : bkz. gergi. 

378 - eksodos (Yun.  Exodos - Çıkış) : Antik koronun orkestradan çıkar
ken oyun bitiminde söylediği şi irl i  ezgi. 
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eleştirmeciler birliği [379 - 387 ] 

379 - eksotik [Alm. Exotisch] [Fr. exotique] [İng. exotic] : Bir tiyatro yapı· 
t ında yabancı ü lkelerle i lgisi bu lunan (olay, konu ,  t ip,  renk vb.) 

380 - eksotizm [Alm.  Exotismus] [Fr. exotisme] [İng. exotism] : Bir tiyatro 
yapıtında, kendi u l usuna göre, yabancı ü lkelerden alın mış ve orayı 
yansıtan şey (olay, tip, renk, vb.) 

381 - ekspresyonizm [Alm. Expressionismus - ausdrucks kunst]: Dışavu
rumcu luk :  Sanat alan ında genel olarak iç yaşantın ın ve iç gerçeğin 

d ışa vuru lması. Bu akım resim sanatında başlamış ve sonra edebiyata 
geçmiştir. Tipik bir Alman akımıd ır. 

382 - ekspresyonist tiyatro [Alm.  Expressionistisches Theater] [Fr. theôtre 
expressioniste] [İng. expressionistic theater]: Naturalizmin aşırı doğa 
kopyacı l ığına ve empresyionizmin d ış izlenim düzenine karşı bir tepki 
olarak doğmuş ve 1 910'dan 1 924'e kadar sürmüş bir tiyatro akımıd ır. 
Tiyatro alanında ekspresyonizm, i lk  olarak Almanya' da uygulanmış
t ır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, 
empresyonist atmosfer ve d uygu oyun larına ve simgeli düşünce oyun
larına karşı ,  iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan oyunlar yazmış
lardı .  Baba, çocuk, karı, koca, öğretmen, asker gibi çok genel tip
lerden hareket eder, bunlara özel nitelikler vermezler. Konuyu 
tektonik bir örgü yerine kopuk kopuk ancak tüm anlam bakımından 
ortak bağı olan tablolar sistemi i le işlerler. Naturalizmin ,  gerçeğe 
uymuyor sakıncasıyla oyundan çıkarıp attığı monologu, ekspresyo
nistler, iç d ünyanın doğrudan doğruya anlatım ı  sayarak yeniden 
kullanırlar. Ekspresyonist tiyatro, yönetim, dekor ve ışıkta yal ınl ık 
arar. Örnek: Hasenc/ever "Der Sohn" (Oğul). 

383 - elebaşı (T. K.O.) : Anadolu'da oyunları yönetene verilen ad. 
384 - elektronik denetleme [Alm.  Elektronische Lichtsteuerung] [Fr. com

mande e/ectronique] [İng. electronic control] : Işıkları toplu olarak bir 
merkezden kablosuz elektronik enerji i le denetleme. 

385 - eleştiri [Alm. Kritik] [Fr. critique] [İng. criticism] : Bir oyunun ,  yapılan 
sanat, estetik, teknik, dünya görüşü ve toplumbi l im,  sahneye koyuş, 
oynanış, dekor, kostüm, rol psikolojisi vb. yönlerinden herhangi 
biri ,  birkaçı, ya da tümü yönünden bakarak yapılan değerlendirme. 

386 - eleştirmeci [Alm. Kritiker] [Fr. critique] [İng. critic] : Oyun ya da 
bir yapıt eleştirisi ile uğraşan kimse. Bir oyunu,  yapıtı çeşitli yönlerden 
eleştiren yazar. Münekkit. 

387 - eleşti rmeciler birliği [Alm.  Kritikervereinigung]: Eleştirimecilerin 
bir araya geldikleri birl ik. Bu birl iklerin kimisi oyun  yarışması yap-

33 



el kuklası [388 - 396 ] 

tığı gibi, y ı l ın  en iyi oyun una, oyun yazarına,. rejisöre ya da dekor 
sanatçısına ödül ler verir. 

388 - el kuklası [Alm. Handpuppe] [İng. hand puppet] : Eski Türk kuklasında, 
ayakları olmayan içine el sokularak oynatılan kukla. Avrupa'da, daha 
da çok Almanya ile Avusturya'da yayı lmıştır. Tiyatroya büyük etkisi 
olmuştur. Örnek : Goethe " Faust" unun konusunu bu kukla oyunun
dan almıştır. 

389 - emelya [Yun.  emme/eiaJ: Eski Klasik Yu nan. tiyatrosunda tragedya 
içinde oynanan ağır danslar. 

390 - empresyonizm [Alm.  Eindruckskunst] : Sanat alan ında genel olarak 
d ış etkilerin içe vuruluşu, içte izler bı rakması ve sanat eserlerini 
biçimlendirmesi. Akım olarak resim alan ında başlamış tipik bir 
Fransız akı mıd ır. Sonra edebiyata da geçmiştir (İzlen i mcil ik). 

391 - empresyonist tiyatro [Al m. lmpressopnistisches theater] [Fr. theôtre 
impressioniste] : 1 896 yıl ında gerçekçil iğe karşı çıkmış bir akımdır. Bu 
akımın oyunları daha çok söze dayanan, lirik yanı güçlü oyunlar ol up  
simgelerle kurul ur. Dural gelişimli  olan bu akımın  oyunları daha çok 
ozanca bir tutuma yönelirler. İçine kapanık  bir anlatı yoluyla, ger
çeği göstermekten çok, onun izlenimini belirtme yoluna giderler. 
Önce Fransa'da ortaya çıkan bu akımın eği l imi  tiyatrodan çok edebi
yattır. Örn. Maeterlinck'in oyunları (bkz. havalı tiyatro, İzlenimci 
tiyatro). 

392 - entrika: bkz. dolantı. 

393 - entrikacı [Alm. lntrigant] [Fr. ıntrigant] [İng. intriguer] : Kendi çıkarı 
için dolaplar çeviren oyun kişisi. bkz. dolap çeviren. 

394 - entrika komedyası [Alm. lntrigen-komödie) [Fr. comedie d'intrigue] 
İng. comedyJ : Birtakım dolapların dönmesiyle gelişen komedya türü. 

395 - epeysodyon (Yu n. Epeisodion) [Alm. Episode] :1 . Antik tragedyalarda 
koro ezgi leri arasında oynanan d ialoglu bölüm. 2. Ana olaya bağlı ,  
onun daha iyi belirmesi için gerekli ikinci derecede olay. (Oluntu). 
3.  Ekspresyonist ve epik oyunlarda görüntü bölümleri. 

396 - epik tiyatro [Alm. Eposches Theater] [Fr. theôtre epique] [İng. epic 
theatreJ : İ l l üzyoncu tiyatronun seyirciyi saran yaşantısı yerine, anlatıcı, 
belgeleyici, göstermeci bir üslu p  ile seyirciyi usçu! yoldan bir göz
lemci olmaya zorlayan ve seyirciye olayı yaşatmak yerine onu olayın 
d ışında bırakı p yargı vermesini sağlamak ereği ni güden tiyatro türü 
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ezgi sesi [397 - 414] 

(Kökleri Orta çağda ve  Çin  Tiyatrosunda). Önce deneysel yönden 
Erwin Piscator sonra daha geniş anlamıyla Bertold Brecht'ce ku
ralları saptanan tür. (bkz. Aristocu olmayan tiyatro). 

397 - epilog [Al m. Schlusswort] [Fr. epilogue] [İng. epilog] : Son söz, bağlak. 
Oyunun bitiminden sonra oyu ncuların birin in  seyircilere yönelttiği 
ve oyunu  bağlayan konuşma. Örn. Brecht'in "Sezuan ' ın  İyi İnsanı" n
daki son söz. 

398 - episkenyon [Yun.  episkenion] : Helenik devirde "Skene" yapılar i ki 
katlı yapı lmaya başladı ktan sonra ikinci kata verilen ad. (bkz. skene). 

399 - erkek oyuncu [Al m. Schauspiefer] [Fr. acteur] [İng. actor] : Bir oyunda 
rol alan erkek oyuncu. 

400 - ermeni (Kar. Ort. O.) : Geleneksel Türk oyun ların ın kişilerinden biri. 
401 - ERS: bkz. üst lamba dizisi. 

402 - E.S. [Alm. Edison-gewinde] [Fr. culot edison] [İng. edison-screwj : 
"Edison Screw" sözcüğünün kısaltılması. Edison vidası. Dev vida. 
Projektör lambalarında kul lanı l ır. 

403 - eski çağ tiyatrosu :  bkz. Antik tiyatro. 

404 - eskiz: bkz. Taslak. 

405 - esnek ses [Fr. voix souple] [Alm. grosser Stimmenfeng] : Yüksekl i k  
yönünde ince keskin v e  koyu tonlarda kolayl ıkla çıkıp inebilen ses. 

406 - esrarkeş (Kar. ) :  Karagöz oyununda esrar çeken hasta bir tiptir. 
407 - eşleme: bkz. senkronizasyon. 

408 - eş sözcük [Alm.  Homonym] [Fr. homonym]: Söylenişleri eşit ama ayrı 
anlamlarda olan sözcüklerin birbirin in yerine kul lanı lması. 

409 - etken kahraman [Alm. aktiver Held] [İng. active hero] : Oyunu yürü
ten, öbür karakterlerin hareketlerine etki yapan baş oyuncu. 

41 0 - etki [Alm.  Effekt] [Fr. effetj fİng. effectj : Bir oyun sırasında bel irl i  
bir etki yapmak için kullanı lan müzik, gürültü, sis,  yağmur, kar, güneş, 
gece, fırtına, yı ld ı rım gibi her çeşit ses ve ışık öğeleri nin tümü. 

41 1 - eylem : Bir oyu nun baş olgusu, başl ıca olayı, yürüyüşü bkz. aksiyon. 

41 2 - ezberci (Kar.) : Karagöz oyu nunda, anlamadan ezbere konuşan biri. 
41 3 - ezgici kadın [İng. cantarina]. 

41 4 - ezgi sesi [Fr. voix chantee] : Ezgi söyleme tekniğinde kul lanılan ses. 
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41 S - fabula [Lat.-yapıt] : Latin Komedyalarında iki türlü "fabula" vard ı r :  
1 .  Fabula palyata bkz. palyata, 2 .  Fabula togata bkz. tagata. 

41 6 - facia: Eski Türk tiyatrosunda melod rama ve tragedyaya verilen ad. 
41 7 - fars [Alm. Farce] [Fr. farce] [İng. farce] : İ lkel,  yal ınç güldürme öğe

lerinden yararlanan, kimi kez inanırlığın s ın ır ın ı  aşan, gülümsemekle 
yetin meyip güldürmeyi erek edinen hafif komik oyun (Örn. Ortaçağda 
"Maitre Pathelin"). 

41 8 - fasıl (Ort. O.) : 1 .  Orta oyu nuna başlamadan önce saz takımının çal
d ığı köçek havası ve curcuna. 2. Orta Oyunu'nun ikinci bölü mü. Bu 
bölümde taklitler yer al ır. Oyunun asıl bölümü budu r. 3. Osmanlı ve 
Arap tiyatrosunda oyunun perde bölümü.  

41 9 - fasl-ı mudhik .(İsi. Tiy.) : Arap ü lkelerinde i lkel bir güldürü türü.  
420 - festival [Alm.  Festspiel] [Fr. festival du thedtre] [lng. theatre festival]: 

Tiyatro şenliği. Çeşitli oyunların topluca oynatılması sonunda ödül  
ya da derece verilmesi biçiminde ortaya çıkan u lusal ya da uluslararası 
oyun gösterisi. öŞenlik). 

421 - fırlama [Fr. elancement] [İng. dart] : (İ leriye) Yedi dans hareketinden 
biri. 

422 - fıkra [Alm. Anekdote] [Fr. anecdote] [İng. anecdote] : Kısa bir anlatı, 
öykü. 

423 - fıslayıcı : bkz. Suflör. 

424 - figüran [Fr. figurant] [İng. extra]: Bir oyunun kalabalık sahneleri n i  
doldurmak iç in kul lanılan konuşmaya kat ı lmayan ya da yalnız bi rkaç 
sözcük söyleyen kişi. 

425 - flamenko kahvehanesi [Fr. cafe flamenco] : İspanya'da Andualuziya 
bölgesinde çok tutulan eğlencelik oyunu.  Bu kahvelerde danslar, 
ezgiler, oyunlarla karışık gösteriler yapılır. 

36 



fülüzizm [ 426 - 433 ]  

426 - fonetik :  Dil in ses ve ton eğitimi. Dil ritmi ve konuşma temposu, 
özel olarak da konuşma d inamizmini öğreten ve tiyatro için çok 
önemli bir bi l im kolu .  

427 - fonetik biçimleme : Tiyatro konuşmasında ün lü  veya ünsüz harf
lerin ağızdan çıkarken aldı kları biçim. 

428 - foşgeya (Kar.) : Karagöz oyunu ti plerinden biri olan Ayvaz, Doğu 
i llerinden geldiği için Vanlı Ermeni şivesi ile konuşur ve her tümceye 
bir "foşgeya" ekler. 

429 - frenk (Kar. Ort. O.) : Çoğu kez Rum'dur. Osmanlı İmparatorluğu 
dönemindeki Avrupalı gibi giyin ir. "ç" ve "ş" leri doğru söyleyemez. 
Kimi doktor, kimi iş adamı, kimi kez de terzid ir. 

430 - fritelino [İt. fritellino] : Commedia del l'arte türünde uşak tiplerinden 
biri. 

431 - fuaye [Fr. foyer] [Alm.  Wandelgang]: Tiyatroda, perde aralarında din
lenme yeri. Yakınında da büfe vardır  (Ocak). 

432 - furi (Tu l ) :  Alkış. 
433 - fütürism f Alm. Futurismus] [Fr. futurisme] [İng. futurism] [İt. futuris

mo]: Yirminci yüzyıl başlarında İtalyan yazarı Marinetti 'n in sanatta 
açtığı bir çığır :  " bugünün ve yarın ın  yaşamındaki" izleni m leri kabul 
eden bir düşünceden doğan yazın çığırı. Tiyatroda da etkisini göster
miştir. 
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434 - gaco (Ort. O.) : Kadın.  
435 - galeri [Alm.  Galerie] [Fr. paradis] : Tiyatro yapılarında üst katlar. 

Seyirci galerinin daha ucuzca ve salmeye uzak olan bölümü (Üst bal
kon). 

436 - gazelhan (İsi. Tiy.) : İslam ülkelerinde ş i ir  okuyucu ; özell ikle beste
lenmiş şiirler okuyan. 

437 - gazete tiyatrosu [İng. living newspaper] : Kısa, etkileyici sahnelerle 
günlük olayları eleştiren ve toplu msal sorunlara değinen gösteri türü. 
bkz. canlı gazete 

438 - Gazi Boşnak (Kar.) : Zorba bir yeniçeri ya da levent tipi. 
439 - gece oyunu [Al m. Abendvorstellung] [Fr. soiree] : Hava karard ıktan 

sonra verilen oyun. (Suare) 
440 - geciktirim [Alm.  Verzögerung] [İng. suspense] : Bir oyunda seyi rcin in 

merakını uyandıracak geciktirme. 
441 - geciktirme temas ı :  Seyirciye herhangi bir olayın ortaya çı kacağını  

duyurmak, ama son unu geciktirerek seyirciyi sürekli bir bekleyiş ve 
gergi nl ik içinde bırakmak. 

442 - geçmişçil ik [Alm. Passatismus] ffr. passatisme] [İng. passatism}: 
Sanatta geçmişin değerlerine ve geleneğine bağlı olma duru m u ;  bu 
durumda bulunan sanat kol ların ın  tümü. 

443 - gel-geç (Kar.) : Karagöz ve Hacivat arasındaki tekerlemeli konuşma; 
Hacivat'ın ağdalı konuşmasını Karagöz'ün ters anlaması ile gelişen 
gülünç konuşma. 

444 - geleneksel tiyatro [Al m. traditionelles Theater] [Fr. theôtre tradition
nel] [İng. traditional theatre] : Aristoteles'in tanımlamasına uyan, başı, 
ortası, sonu (serimi, d üğümü,  çözümü) bul unan, tek olayı dağılmadan 
anlatan, gerekçe-sonuç i lkesi i le yürüyen, gel ir imi  ve ilgiyi tutan 
olaylar ve durumlarla kurulmuş oyunlara verilen genel ad. 
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gergi [445 - 461 ] 

445 - gelişim f Alm. Entwicklung] [Fr. developpement] [İng. development] : 
Bir oyunun sonuca doğru inandı rıcı bir yolda gelişmesini kapsayan 
bölüm ya da kuruluş. 

446 - genç erkek rolü [Alm.  jugendliche Mönnerrolle] [İng. juvenile] : Otuz 
yaşına kadar olan erkeklerin canland ırd ığı rol. 

447 - genç kız (Kuk.) : Genç aşık tipi. 
448 - genç kız rolü [Alm.  jugendliche Mödchenrolle] [Fr. ıngenue] : Genç 

kızı kişileştiren rol. 
449 - gençlik tiyatrosu f Alm. Theater der jugend] [Fr. theôtre pour les 

jeunes] [İng. youth theatre] : 1 .  Gençleri n bir araya gelerek kurdukları 
toplu luk ;  2. Repertuvarı gençl ik  için düzen lenmiş eğitsel tiyatro. 

450 - genel çal ışma: bkz. Son çalışma. 

451 - geniş açı l ı  ışı ldak [Alm.  Flutlichtleuchte] [İng. wide-angle (loodlight] : 
Geniş b ir  alanı aydı nlatan ışıldak. 

452 - geniş açı l ı  ışın f Alm. breiter Lichtkegel] [Fr. (aisceau large] [İng. 
wide-angle beam]: 91 - 1 79 kadar olan açılarla verilen ışık. 

453 - genişl ik [Al m. breiter stimmum(ang] [Fr. etendue] : Tiyatro konuşma
sında bir oyuncu nun çıkardığı çeşitli ses tonların ın tümüne birden 
verilen ad. 

454 - geniş ses [Alm.  breites Stimmaterial] [Fr. Voix etendue] : Tiyatro 
konuşmasında bir sesin yükseklik yönünden geniş olması. 

455 - geranos [Yun. geranos] : Eski Yunan tiyatrosunda kişileri havada 
uçuran ve yeryüzüne indiren vinç bkz. mekane. 

456 - gerçekçi l ik [Al m. Realizm] [Fr. realisme] : bkz. realizm. 

457 - gerçekçi tiyatro : bkz. Realist tiyatro. 

458 - gerçeküstücülük:  bkz. Sürrealizm. 

459 - gerçeküstü oyun [Al m. surrealistisches Stück] [Fr. piece surrealiste] 
[İng. surrealistic play] : İ lk in ,  1 91 8'de, Apol l inai re' in  "Tiresias'ın Me
meleri" ad l ı  oyunu için kullanı lan b ir  terim. Gerçekçi, mantıkçı, 
usçul, alışılagelmiş i mgeleri b ırakıp oyuna mantık d ışı çağrışımlar, 
b i l inç altından kopma ayrıntılar, düşsel öğeler getiren oyun. Örnek : 
Cocteau'nun "Orphee" si (1 926), Antonin Artaud'nun "Kan Fıskiyesi". 

460 - gerçek yanılması : Gerçeğin sahne üzerindeki görüntüsünden 
ortaya çıkan değişme, yanı l ma. 

461 - gergi [Alm. Projetionsleinwand] [Fr. toile] [İng. screen]: Perde. Daha 
çok sahne d ibinde geriki alan projeksiyon perdesi için kullan ı l ı r  bkz. 
ekran. 
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gergi çubuğu [462 - 474 ] 

462 - gergi çubuğu [Alm.  Zugstange] [Fr. Porteuse metallique] [İng. barrel] : 
Perdeleri germekte kul lanılan çubuk. 

463 - geril im [Alm. Spannung] [Fr. tension] [İng. tensian] : Seyircinin oyuna 
karşı i lgisini uyanı k  tutup heyecan ve merak yaratmak için baş vurulan 
b ir  sanat tutumu. 

464 - gerilme (Bal.) [Fr. etendre]: Yedi  tür dans hareketlerinden biri. 
465 - geri perdesi [Alm. Prospekt] [Fr. toile de fond] [İng. backcloth] : Arka 

perdesi sahnenin düzeyine d iken olarak arkada gerilen perde. 
466 - geriye dönüş [Alm.  Rückschau] [Fr. retour en arriere} [İng. return]: 

Oyunda olayın düzgün i lerleyişin i  ve zamanın s ırasını bozarak geçmiş 
bir olaya dönme, oyunun bir yerine geçmişte oluşmuş bir sahne 
katma. 

467 - gesamtkunstwerk (Al m.) : Tiyatro için bütün sanat kolların ın  bire
şimi.  İ l k  kez Richard Wagner'in "sanat anlayışı n ı"  anlatmak için or
taya attığı bir teri mdir. Sonradan modern tiyatroda çeşit l i  sanat 
kolların ın eleştiri lmesiyle ortaya çı kan tiyatro çalışmaları için kul
lan ı lm ıştır . . . .  Louis Jouvet bu bireşim çalışmaya "theatre complex" 
adın ı  vermiştir. bkz. tümcül tiyatro. 

468 - geveze (Kar.) : Karagöz oyununda boşboğaz, çam deviren, geveze 
bir t ip. 

469 - gevşeklik [Alm. Weiche Stimme] [Fr. mollesse}: Sahne konuşmasında, 
ünsüz harflerin çıkarılmasında organların gevşekliği, cansızl ığı ,  yu
muşaklığı. 

470 - gezici topluluk [Alm.  Wandertheater] [Fr. theatre ambulant] [İng. 
travelling compony]: 1. Belli bir yeri olan, ama gidebi leceği yerlere 
sık sık gezi ler yapıp oyunlar veren tiyatro ; 2. Belli bir yeri o lmayıp, 
özel araçlarla her yana gidip oyunlar veren toplu luk. 

471 - gılama [Alm. Rachen] [Fr. grasseyement]: Tiyatro konuşmasında "r" 
harfinin "ğ" biçi minde söyleme. 

472 - giriş [Alm. Einsatz] ffr. entreeJ : 1 .  Bir oyuncunun sahnede oynanan 
oyuna inandırıcı nederlerle kat ı lmas ı ;  2. Tiyatro konuşmasında bir 
tümcenin  ya da sözcüğün i lk hecesi. 

473 - giriş sınavı fAlm. Vorsprechen} [Fr. audition] [İng. audition] : Her
hangi bir tiyatroda oyuncu olarak çalışmak üzere yapılan sınav, ya da 
tiyatro okuluna oyuncu olmak için yapılan seçme sı navı. 

474 - girmelik f Alm. Eintrittspreis] : Tiyatroya girmek için ödenecek para 
(duhuliye). 
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gök perdesi [ 4 7 5 - 488] 

475 - giriz (Ort. O.) : "Oyun" karşıl ığında kullanılan terim. 
476 - gişe [Fr. guichet] : Tiyatroya giriş biletlerin in satı ld ığı yer. bkz. bilet 

satış yeri 

477 - gişe işletmek (Tul.) : Temsil yoluyla kazanç sağlamak. 
478 - gişe oyunu f Alm. kommerziel/es Stück] [Fr. piece commerciale] [lng. 

commercial play]: Kitlenin ilgisin i  çekmek, kazanç sağlamak amacıyla 
yazılmış oyun. 

479 - giydirici fAlm. Ankelider] [Fr. habilleur] [İng. drasser]: Oyuncuların 
giysilerini giydiren kimse. 

480 - giysi fAlm. Kostüm] [Fr. costume] [İng. costume]: Tiyatroda rolün 
gerektirdiği elbise, kostüm. 

481 - giysi çizelgesi fAlm. Kostümeplan] [İng. costume plot]: Bir oyunda 
giyilecek giysilerin giyim sırasın ı  gösteren liste. 

482 - giysi denemesi fAl m. Kostümprobe] [Fr. presentation des costumes] 
[İng. dress rehearsal]: 1 .  Oyuncuların bel l i  bir oyun için giyecekleri 
şeyleri terzi önünde prova etmeleri ; 2. Oyuncuların oyundaki giysileri 
ile sahnede birkaç gün önce yaptıkları prova; ilk oyun. 

483 - giysil ik [Alm. Garderobe] fFr. vestiaire, garderobe] [İng. costume 
room, c/oakroom] : Gardrop. 1 .  Tiyatroda seyircilerin palto, şapka, 
baston gibi eşyalarını bı raktıkları özel yer. 2. Tiyatro giysilerinin 
saklandığı ve oyuncuların giyindikleri yer. 

484 - giz [Alm. GeheimnisJ [Fr. secret] [İng. secretJ : "İyi kurulu oyun" 
d üzeninde yazı lmış  tiyatro yapıtlarında seyirciye bi ldiri len, ama 
oyun kişilerin in bilmediği sır. Bu giz (sır) konu içinde oyu nun sonunda 
ortaya çıkar bkz. iyi kurulu oyun. 

485 - golyat vidası [Al m. Goliathgewinde] [Fr. cu/ot d vis goliath] fing. 
goliath screw]: Dekoru sahne tabanına tutturan büyük taban vidası. 

486 - gonk fAlm. Gong] : Tunçtan bir levha, üzerine saplı bir topuzla vu ru
larak, tiyatroda, perdenin asılacağı bi ldiri l ir. (Çoğunlukla klasik 
yapıtlarda) 

487 - gök perdesi fAlm. Horizont] [Fr. eye/orama] [İng. cyc/orama]: Sahnenin 
arkasından kimi kez sahnenin bütün yüksekliği boyunca uzanan beyaz 
büyük perde. 

488 - gök perdesi çukuru f Alm. Rime (ür Horizontleuchten] fİng. eye/orama 
pit]: Gök perdesin in tabanında ışıkları gizlemede kullanı lan çukur 
kanal. 
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gök perdesi rayı [489 - 499 ) 

489 - gök perdesi rayı [Alm.  Laufsehiene des Horizontes] [Fr. patienee pour 
eye/orama] [İng. eye/orama traek]: Gök perdesinin açı l ıp  kapanmasını 
sağlayan makaraları tutan ray. 

490 - gölge oyunu : Patiska bir perde arkasında yakılan ışık dolayısiyle bu 
perdeye vuran deriden resimlerin (tasvirlerin) gölgelerinden fayda
lanı larak da oynatılan oyun .  Örnek: Çin gölge oyunları ya da Karagöz. 

491 - göstermeci tiyatro [İng. presentational] : Tiyatronun i ki temel 
tü ründen biri ; öbürü : Benzetmeci Tiyatro. Oyunun oyun olduğunu 
vurgu layan Benzetmeci Tiyatroda old uğu gibi gerçek yaşam duygusu 
vermeyi araç edinmeyen tutum. Örn. Çin Tiyatrosu. Brecht'in Epik 
Tiyatrosu. 

492 - göstermelik (Kar.) : Karagöz oyununa başlamadan önce perdeye 
i l iştirilen ve oynatılacak oyunun konusuyla az çok ilgisi olan deriden 
tasvir (resim). Bunlar ev, çeşme, dükkan, hamam, çiçek, ağaç gibi 
resimlerdir. 

493 - gözetleme deliği [Al m. Guekloch] : Perdeden ya da kul isten salona 
açılan, seyircileri görmeye yarayan küçük del ik. 

494 - göz kalemi : Göz biçimini  ve anlatımını değiştirmede kul lanılan özel 
uçlu kalem. 

495 - gözlü sahne vidası f Alm. Sehraubhaken] [Fr. anneau d vis] [İng. 
screw eye] : Sahnede halat geçirilerek dekoru tutan vida. 

496 - graçiyano [İt. graciano] : Commedia del i '  Arte türünün yaşl ı erkek 
tiplerinden biri. i l  Dottore tipleri arası ndad ı r. Bolonyalı, şarlatan bir 
hukuk doktorudur. Çok konuşur. Konuşmasıyla karşıs ındakini kan
d ı rır, ama çok geçmeden hi leciliği ortaya çıkar. S ık  sık aldatır ve 
atı l ı r. Bazan "doktor" lakabı n ı  kullanarak tıp doktorluğu da yapar. 
Kırmızı yanaklı, şişman, koca burunlu bir adamdır. Kara pelerini ,  
geniş kenarlı şapkası ve kara yarım maskesi vardır. 

497 - graçiyozo [İsp. gracioso] : İspanyol tiyatrosunda türlü gülünçlükler 
yapan uşak tipi. 

498 - gran komik:  Bir güldürüde en büyük " komik" rolü oynayan baş 
oyuncuya verilen ad. Eski Türk tiyatro oyunlarında bu, çoğu kez 
uşak rolünü oynayan oyuncu olurdu. 

499 - grotesk [Alm. Grotesk] [Fr. grotesque] [İng. grotesque]: Kaba gülünç
lüklerden, tu haf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt 
görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren, söy-
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gürültü efekti [ 500 - 515 ]  

lemek istediğini usculuğa karşı, us'a aykırı yadırgatmalarla veren 
güldürü biçimi .  

SOO - güçlü ses [Fr. voix puissante]: Tiyatro konuşmasında, şiddet yönünden 
b ir  sesin güçlü olması. 

S01 - güd ü :  bkz. motiv. 

S02 - güldürü : 1. bkz. fars. 2. bkz. komedya. 
S03 - güldürücü [Alm. Komisch] [Fr. comique] [İng. comical] : Gülünç 

bir kişi ya da durum. 
S04 - güldürücü dans [Fr. ballet bouffe] : Gülünç tiplerden ve d u rum

lardan kurulu dans d üzeni. 
SOS - gülünçleme: bk. travesti. 

S06 - gülünçlü opera [Alm. komische Oper] [Fr. opera comique] [İng. comie 
opera] : Bestelenmiş konuşmalar olan, gülünç bir durumu ya da kişiyi 
işleyen opera türü. 

S07 - gülünçlü oyun [Alm. komisches Stück] [Fr. piece comique] [İng. comic 
play] : Gülünç d u rumları ya da kişiyi işleyen oyunlara verilen ad. 

SOS - gülüt f Alm. Gag] [Fr. Gag] [İng. gag] : Bir skeçe, revüye, ya da bir 
eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler ya da d u rumlar. 

S09 - gülütçü [Fr. Gagman] [İng. gagman] : Bir skeçte, revüde ya da eğlence 
gösterisinde eklenen sözleri ve durumları hazırlayan kimse. 

S10 - gülüt yaratmak [Alm.  ımprovisieren] [Fr. faire un gag] [İng. to gag]: 
Hazırcevap olmak; sahnede tuluat yaparak seyirciyi güldürmek. 

S1 1 - gündelikçi (oyuncu) [Alm.  Aushilfe Schauspieler mit töglichen Spiel
geld] : Tiyatro kadrosunun dışında, gündel ik alarak çalışan oyuncu. 

S1 2 - gündüz işçisi [Alm. Tagesarbeiter] [Fr. homme en service du jour] 
[İng. doyman]: Gündüz çalışan tiyatro işçisi. 

S1 3 - gündüz oyunu [Alm.  Matinee] [Fr. matinee] [İng. matinee]: Avru
pa'da öğleden önce verilen temsi l .  G ündüz oynanan oyun,  matine. 

S1 4 - güneş ışıldağı [Alm. Parabol-Scheinwerfer] [İng. pagaent lantern] : 
Paralel ve güçlü ışık veren, ama odak noktası olmayan (merceği yok
tur) ,  i leri geri hareketi sırasında ayd ın lattığı alanı daraltıp genişle
tebilen ışıldak. Daha çok, güneş ışınları duygusunu vermekte kul
lanı l ı r. 

S1 S - gürültü efekti [Alm. Geraeuscheffekt] [Fr. effet sonore] [İng. sound 
effectJ: Çeşitli sesleri ve gürültüleri sağlayan etmen. 
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gürültü makinesi [516 - 519] 

516 - gürültü makinası [Alm.  Gerauschmaschine]: Rüzgar, fırtına, yağmur, 
gökgürültüsü yapan aygıt. 

51 7 - gürzbaz (Sey. O.) : Eski meydan ya da sahnede oynanan eğlencelik 
(körmük) oyunlarında ağırlıklar kald ırarak hüner gösteren oyuncu. 

518 - güvenlik ağı [Alm. Wippe] [Fr. trampoline] [İng. trampolin}: Her
hangi bir d üşmeye karşı, hüner gösteren sanatçının altına gerilen ağ. 
Daha çok sirklerde trapezci lerin güvenliği için kul lan ı l ır. 

51 9 - güvercin yuvası [Alm. Taubenschlag] [İng. Pigeon-ho/e]: Eski İngiliz 
tiyatrolarında ancak bir insan başı büyüklüğünde görüş deliği olan 
tiyatro locası.  
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520 - habbe (Kar.) : Karagöz, Matiz, Külhanbeyi tiplerince kullanı lan ve 
yemek yemek anlamına gelen teri m. 

521 - habe (Kar.) : Karagöz ustalarının "ekmek" e verdikleri ad. 
522 - haberci : bkz. ulak. 

523 - habercinin anlatısı [Alm. Botenbericht] [İng. messenger-speech]: 
Klasik Yunan tiyatrosunda seyirci lerin görmediği olayları, bu nları 
görmüş varsayılan bir habercin in  anlatması. 

524 - Hacıvat (Kar.) : Gölge oyununda Karagöz tipinden sonra ikinci 
önemli tip. Hacivat yarı aydın ,  Osmanlıca konuşmaya özenen, saman 
altından su yü rüten, kurnaz, çıkarın ı  d üşünen bir Osmanlı tipidir. 

525 - hafifl ik [Alm. Leichtigkeit] [Fr. /egereteJ: Tiyatro konuşmasında, 
iyi bir heceleme için gerekli olan gücü gizleyen nitelik. 

526 - hafif tenor: bkz. tenor. Sınırlı, tiz sesi olan ve daha çok operetlerde 
söylenen erkek sanatçı. 

527 - hagaragort (Tul.) : haile. 1 .  Eski Türk tiyatrosunda tragedyaya ve 
melodrama veri len ad. 2. (Ermenice) Tiran, hain, düşman rolü. 

528 - hakivati (isi. Tiy.) : Arap ü lkelerinde hikaye anlatıcı. 
529 - halay (T.K.O.) : Anadolu'da köy danslarına verilen genel adlardan. 
530 - halk karagözü (Kar.) : Halka oynatılan Karagöz oyunu. Ramazan 

aylarında kahvelerde, bahçelerde oynatılan Karagöz. 
531 - halk tiyatrosu [Alm.  volkstheater] : Halk çoğunluğuna yönelen, yarı 

öğretici, yarı eğlendirici tiyatro türü. Örn. Reşat N uri G ültekin'in 
"Hülleci" si. 

532 - hamal (Kar.) : Tasvirleri taşıyanlara bu ad veri l i rdi .  
533 - ham-hum (Kar.) : Karagöz, Hacıvat ve üçüncü bir t ip arasında geçen 

üçlü b ir  konuşma d üzeni. Bu konuşma "Ham-hu m-şaralop" diye arka 
tekerlemelerle gelişir. 
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hamartia [534 - 548] 

534 - hamartia (Yun.) : Tragedyada, durumu sezememekten, anlayama
maktan doğan yanı lma ve onun gelişmesi ; Aristoteles'e göre tragedya
daki çatal laşmanın nedeni bu yanı l mad ır. 

535 - hameçik :  (T.K.0.) (Hamacük ya da Hamecik de denir) İ lkel bir 
kuklaya verilen ad. 

536 - han kolu (Ort. O.) : Orta oyuncularından iki ünlü kolun birincisi. 
Bu topluluğun başında o zamanlar ün yapmış olan Kavuklu Ağah 
Efendi vardı bk. Zuhuri Kolu. 

537 - hanswurst (Al m.) : XVI. yüzyılda, Güney Al manya ve Avusturya'da 
hal k tiyatrosunun cana yakın ,  tu luat şakaları ile halkı güldüren,'  boğa
zına aşırı düşkün komiği- Benzer komi k  tipler: Harlekin ve İngil iz 
hal k komedyalarında Pickelhering. 

538 - hanswurst oyunu [Alm.  Hanswurstspiel] : Alman karnaval, İtalyan 
Com media dell 'Arte ve İngi l iz gezici tiyatro oyunlarından oluşup 
gelişen tu luat farsları. Bu farsların ekseni hazırcevap, hareketll ve 
obur bir komiktir. XIX. yüzyılda, Avusturya'da Raimund ve Nestroy 
i le yüksek edebi biçimin i  almıştır. 

539 - harputlu (Kar.) : Çoğu kez, mahalle bekçisidir. Sözlerine birtakım 
Kürtçe sözcükler karıştırır. Bön, ama kibirl id ir. 

540 - hatem (Kar.) : Gölge oyunumuzda çalınan zile Karagöz ustaların ın  
verdiği ad. 

541 - hatem kerizi (Kar.) : Oyu nun son unda çengi oynatmaya Karagözcü
lerin verdikleri ad. 

542 - hava [Alm.  Atmosphaere] [Fr. ambiance] [İng. atmosphere] : Dramatik 
durumu, karakterler, konuşma, dekor, giyim-kuşam, ışık, müzik 
aracıl ığıyla bir oyunun özel l iğini, tinsel ikl imini  ortaya ç ıkaran öğe. 

543 - havalı tiyatro [Alm. atmosphaerisches Theater] : Işık, dekor uyum u  ve 
yöntem ile i lk görünüşte seyirciyi etkileyen tiyatro (bkz. empressionist 
tiyatro). 

544 - hay (Kar.) : Karagözcü lerin "Ermeni" ye verdikleri ad. 
545 - hayal ağacı (Kar.) : Karagöz perdesinin arkası nda, üst sol köşesinde 

"Y" harfi biçiminde gereç. Buna kimi tasvirler sıkıştı r ı l ır. Peş tahtaya 
takılır, tasvirler bu çatal ağaca d izi l ir. 

546 - hayalbaz (Kar.) : Hayal oyunu ustası.  (bkz. şebbaz) 

547 - hayali (Kar.) : Gölge oyunu ustalarına verilen u nvan. 
548 - hayal oyunu (Kar.) : Perde arkasında çeşitli tasvirlerin resim lerin 

gölgeleri gösterilerek oynatılan oyun (bkz. gölge oyunu.) 
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homo ludens [549 - 563 ] 

549 - hayal perdesi (Kar.) : Karagöz oyu nlarında kul lan ılan perde. Buna 
" Lu'b-i Hayal", "Hayal-i Zı/" ya da "Şeyh Küşteri Meydanı" da denir. 

550 - hayal sandığı (Kar.) : 400 Karagöz oyunu tasviri eksi ksiz bulunursa 
buna "Hayal Sandığı" denir. 

551 - hayma sai gerdon (İsi. Tiy.) : İran'da gölge oyununa verilen ad. 
552 - hayme şebbazi (İsi. Ti)'.) : İran'da çadı rda oynatılan kukla. 
553 - hazırl ık fAl m. Vorbereitung] [Fr. preparation] fİng. preparation]: 

Bir oyunda gelişecek olayları önceden ortaya atıp onları b irden olmuş 
gibi göstermekten kaçı nmak ; gelişmelerine inand ır ıc ı l ık  vermek. 
(Sahne çalışması ndan önce d ramatürgi, sahne d üzeni ,  dekor, giysi, 
makyaj, sahne tekniği, ışık, efekt v.b.) 

554 - hazırol işareti fAlm.  Anfangssignal]: Oyuncuya sahneye çıkması, 
orkestran ın  başlaması için zil ya da ışı kla veri len buyruk. 

555 - heceleme fAl m. Artikulation] [Fr. articulation] fİng. articulation] : 
Tiyatro konuşmasın ın temel öğelerinden birid i r. Konuşma organ
larımızın (damak, d i l ,  damak eteği, yanaklar, alt çene ve dudaklar) 
gırtlaktan gelen sese biçim vermek için topluca çalışması demektir. 

556 - heleşek çekmek (T.K.O.) : Anadolu'da dans etmek anlamına. 
557 - hevesl i :  bkz. amatör. 

558 - heyecan fAlm.  Spannung] fİng. suspens]: Oyunun seyirci üzerinde 
uyandırd ığı geri l im du)'gusu. 

559 - hımhım (Kar.) : Genizden konuşan bir Karagöz oyunu tipi. 

560 - hırbo (Kar.) ; Karagözcü argosunda taşra tiplerinin tümüne bu ad 
verilir. 

561 - hipokritos : (Yun. Hypokritos - cevap veren) Thespin in  M.Ö. 
534'te Koro içinden birini ayırıp koroya karş ı l ık  verdirmesi üzerine 
bu oyuncuya verilen ad. Eski Yunan tiyatrosunda ilk oyuncunun  
doğuşu böyle olmuştur. Anti k Yu nan tiyatrosunda, tek  başına koronun 
karşısına d ikilen oyuncuya verilen ad. - Atina'da M.Ö. 534 yı l ında 
Thespis, ditirambuslu korodan ayrı l ıp  onun karşısına geçince, i ki l i  
konuşma i le beraber oyuncunun da başl ıbaşına olan varlığı belirmiş 
oldu. 

562 - hokkabaz (Körm. O.) : Gözbağcı l ık  ve elçabukluğu gösteren oyuncu. 

563 - homo l udens (Lat.) : "Oynayan insan" anlamı nda. Bu terimin yo
rumcusu Hollandalı kültür ve tarih bilgini Yoham Hu inzinga'd ı r  
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happa [564 - 571 ]  

(1872 - 1 945). Önemli yapıtı : "Vom Ursprung des Kultur im Spiel" 
(-Kültürün oyunda başlaması) 1 938. 

564 - hoppa (Kar.) : Çelebi t ipinin başka bi r adı (Karagöz oyununda). 
565 - horitmek (T.K.O.) : Halay çekmek anlamına. 
566 - horon (T.K.O.) : Karadeniz bölgesine özgü bir dansın genel adı. 
567 - hsıao-sneg (Çin.) : Çin tiyatrosunda genç erkek tipi. 
568 - hau-tan : (bkz. çingi.) Çin tiyatrosu nda genç kız tipi. 
569 - humbaz (İsi. Tiy.) : İran'da küp içine girilerek oynatılan kukla. 
570 - huzur karagözü (Kar.) : Padişahların önünde oynatılan Karagöz 

oyunu. H uzur'a en usta Karagözcüler çıkarılırdı. 
571 - hüsmen ağa (Kar.) : Karagöz oyun unda Rumeli l i  arabacı ya da 

güreşçi tipi. 
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572 - ı ra oyuncusu : bk. karakter oyuncusu. 

573 - ısıtma gereci [Alm. Heizung] [Fr. appareil de chauffage] [İng. heating 
operations]: lsıtma d üzeni. 

574 - ıslıklama [Alm. zischen] [Fr. siffler]: 1. Tiyatro konuşmasında "s" 
harfinin çıkarı l ışında abartma oluşu. 2. Oyunu, yapıtı, ya da her ikisin i  
yermek iç in seyircilerin ıs l ık çalması. 

575 - ışık tahtası (Kar.) : Perdenin arkasında ışık konulan raf. (bkz. peş 
tahta) 

576 - ışığı öldürmek [Alm. Schnelles ausschalten] [Fr. coupe] [lng. dead]: 
lşığı hızla azaltarak söndürme. 

577 - ışık [Alm.  Licht] [Fr. /umiere] [İng. light]: Bir salonun ya da sahnenin 
aydın latılması için yöneticinin ya da sorumlunun verdiği buyruk. 

578 - ışık çalışması [Alm.  Be/euchtungsprobe] [Fr. repetition pour /es ec
lairages] [İng. /ighting rehearsal]: İ lk oyun için, birkaç gün önce, sahne 
düzencisi ve ışık uzmanı i le bütün ışıklama düzenini içine alan bölümsel 
ya da tümsel çalışma (prova). 

579 - ışık çubuğu [Alm.  Scheinwer(erzug] [Fr. porteuse de projecteurs] flng. 
spot bar]: Işıkları istenilen yükseklikte ve alçaklıkta tutan çubuk. 
lşığı dağıtan bir çeşit beyaz ışıldak camı. 

580 - ışık direği [Alm. Beleuchtungsturm] [İng. boam]: Üzerine üst üste 
çeşitli ışı ldaklar yerleştirilebilen d irek. 

581 - ışıklama [Alm.  Be/euchtung] [Fr. ec/airage] [İng. lighting] : Bir tiyatro 
sahnesindeki oyuna uygun, dengeli ve özel ışık verme sanatı bi l imi. 

582 - ışıklama çizelgesi [Alm. Beleuchtungsp/an] [Fr. conduite d'eclairage] 
[İng. lighting point]: Oyuncuların hareketlerinin ve konuşmalarının 
gelişimine göre ayarlanan çizelge. 
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ışıklama köprüsü [583 - 589 ] 

583 - ışıklama köprüsü {Alm. Beleuctungsbrücke] [Fr. pont de lumiere] 
[İng. bridge] : lşıklamanın  yöneti ldiği ya da d üzenlendiği sahne ağzı n ın 
üstünde ve iç yanındaki köprü. 

584 - ışıklama uzmanı [Alm. Beleuchtungsinspektor] [Fr. chef-electricien] 
[lng. chief electrician] : Tiyatroda ışı klamayı d üzenleyen ve denet
leyen uzman. 

585 - ışık parlaması [Alm. aufhellen] [Fr. monter] {İng. fade in]: lşığın 
yavaş yavaş yükseltilmesi. 

586 - ışık solması [Alm. verlöschen] [Fr. graduer] [İng. fade out] : lşığın 
yavaş yavaş azalması. 

587 - ışık tekerleği [Alm. Farbenrad] [Fr. disque de couleurs] [İng. co/our 
whee/] : Sahne ışıklarını çeşitli renklerde verebilmek için ışıldakların 
camları önüne konulan çeşitl i  renkte camları ya da yanmaz kağıtları 
olan tekerlek biçiminde dönebilen plak. 

588 - ışıldak [Alm.  Scheinwerfer] [Fr. projecteur] [İng. projector]: Sahnenin 
aydın latılmasında kul lanılan, güçlü ışık kaynağı bulunan lamba. Pro
jektör. 

589 - ışkırlak (Kar.) : Karagöz'ün külahı. 
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590 - ibiş : (Tu l .  Kuk.) Eski tu luat oyunlarında çoğu kez uşak rolünü 
oynayan komik. 

591 - içiçe giren destek [Alm .Ausziehbares Stativ] [Fr. pied telescopique] 
[İng. telescopic stand]: Sahne gerisindeki ışıkların konduğu ve oyuklu 
ayakları n içiçe girip çıkabild iği için yükselti l ip  alçaltılabilen destek. 

592 - iç konuşma f Alm. ınnerer monolog] [Fr. Monologue interieure] [İng. 
inner monologue] : Bir oyuncunun sahnede konuşmadığı halde, d ü
şündüklerini seyirciye d uyurması. 

593 - ihtiyar (Tul. Kuk.) : Türk kuklasında İbiş'in karşısında oynayan ön 
kişi. İbiş İhtiyar'ın uşağıdır. 

594 - i ki l i  dans (Bal.) [Fr. pas de deux]: İki dansçın ın birl ikte oynaması. 
595 - iki l i  oyun [Alm.Zweipersonen-Stückj [Fr. duo drame] : İki kişi arasında 

geçen oyun. 
596 - i kincil oyuncu : bkz. (denteragonist.) 

597 - i lk oynanım [Alm.  Erstau((ührung] [Fr. premiere] [lng. premier]: Bir 
oyunun seyirci önünde i l k  oynanışı. 

598 - i l lüzyon tiyatrosu [Al m. /l/usionstheater] [İng. lllusionistic] : Başlıca 
i ki tiyatro anlayışından biri. Bu tür  oyun lar, seyircinin, d ramatik 
yönden, sahnedeki olaylar a-onları yaşıyormuş gibi- kat ı lmasını sağlar. 
(bkz. benzetmeci tiyatro.) 

599 - in iş : bkz. tersine kerteleme. 

600 - intendant [Al m. İntendant, general İntendant] [Fr. directens artistique] 
[İng. dicehor] : Almanya'da devlet ya da Kent Tiyatrosu Yöneticisi. 
Bu kimsenin yönettiği tiyatro birden çok ise "Genel lntendant" adın ı  
a l ır. Üç  hakkı vardı r :  1 .  Sanat alanında sorumlu luk  özgürlüğü. 2. 
Tiyatro personel lerinin,  özel l ikle de sanatçılarının sözleşmelerini 
yapmak ve bir nedeni varsa sona erdirmek. 3. Önerilen oyun çizel
gesini (repertuvarı) onaylamak ve hangi sahne d üzenleyici lerin in 
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iplik kukla [601 - 609 ] 

(rejisörler) hangi eserleri sahneye koyacaklarını saptamak, sonunda 
öneri len rol dağıtım ın ı  karar altına almak. [Türkiye'de tek tiyatroyu 
yöneten : Tiyatro Müdürü,  birçok tiyatroyu birden yöneten : Tiyatro 
Genel Müdürü.] (Sanat Yönetmeni). 

601 - ipli kukla (Kuk.) : Organları i ple hareket ettirilen kukla. Türkiye'ye 
bunu i lk  sokan Thomas Holden adl ı  bir İngil izd i r. 

602 - iskele [Alm.  Arbeitsbrücke] [Fr. passarelle] [İng. cat-walk]: Sahne 
işçi lerin in ve ışık uzmanların ın  çalıştığı sahne iskelesi. 

603 - iskemle kuklası (Ku k.) : Eskiden, daha çok çingenelerin oynattığı 
i lkel bir kukla türü. 

604 - işaret: Anadolu'da sessiz ve sözsüz oyunlara verilen ad. 
605 - işaret tahtası [Alm. Signaltafel] [Fr. tab/eau de signalisatian] [İng. 

cue board] : Oyundaki başlangıç ve bitişleri, giriş ve çıkışları haber 
veren ışıkların denetlendiği tahta. Bu işaret tahtas ın ı  temsil sırasında 
ancak Kondüvit (sıracı) d üzenler. 

606 - işaret ışığı [Alm. Signa/lampe] [Fr. signal lumineux] [İng. cue light] : 
Giriş ve çıkışları, başlayış ve bitişleri gösteren ışık. 

607 - işl i k  [Alm. Werkstatt] [Fr. atelier] [İng. workshop] : Dekor, kostüm, 
aksesuvar, butafa v.b. hazırlamak için çalışma yeri, atölye. 

608 - iyi kurulu oyun f Alm. gut gemachtes Stück] [Fr. piece bien-faite] 
[İng. well-made play] : XIX. yüzyıl başında, Fransa'da tekniği ve tu
tumu tam bir oyun kurul uşudur. Oyunun bölü mleri önceden tasar
lanır. Konuşmalar tam bir mant ık  gelişimiyle d üzenlenir. Her oyunun 
başında seyirciye b ir  g iz  açıklanır. ( bkz.giz) Bu g iz  yoluyla seyircin in  
merakı sahneye çeki l ir. 

609 - izlenimci tiyatro : bkz. empresyonist tiyatro. 
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61 0 - Japon tiyatrosu :  Bell i b ir  yabancılaştırma i le  oynanan oyunlar, 
(Çin tiyatrosunda olduğu gi bi) Bütün tiyatro ögelerinden (müzik, 
dans, ezgi, mimik, hareket, maske, giysi vb . .  ) yararlan ı l ır. Stilize 
dekor ve si mgesel eşyalar kul lan ı l ı r. Batı tiyatrosu Japon tiyatro
sundan "çiçek yolunu" ve döner sahneyi ald ığı gibi ,  yabancılaştırma 
etm�nini  de aktarmıştır. (bkz. kabuki, "no" tiyatroları.) 

611 - jest [Al m. Geste] [Fr. gesteJ: Çoğu kez alışılagelmiş ve kalıplaşmış 
vücud hareketi. Oyu ncunun ya da hati bin kul land ığı hareketler. 

612 - joruri (Jap.) : Kukla tiyatrosuna verilen ad. 
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61 3 - kabare tiyatrosu [Alm. Kabarettheater] [Fr. cabaret] [İng. cabaret]: 
İğneleyici, yerici, taşlayıcı (daha çok aktüel olan) konuları kapsayan 
skeçlerin oynand ığı, monologların, şarkıların ve şi i rlerin söylendiği 
küçü k tiyatro. Bu tür tiyatro, i lkin 1 881 y ı l ında ressam R. Salis'in 
Monmartre'deki "Chat Noir" adl ı  kahvehanesinde başlamıştır. Ber
l in'de 1 901 yı l ı nda Alman sanatçısı E. V. Wolzogen "Ü bertritt" adında 
benzeri küçük bir tiyatro kurmuştur. Birkaç yı l  sonra da Max Rein
hardt "Schall und Rauch" adl ı  bir Kabare tiyatrosu yönetmiştir. 

61 4 - kablo [Al m. Kabe,/ Fr. cable e/ectrique, İng. cable] : Yü ksek akım l ı 
elektrik kordonu. 

61 S - kabuki Jap. Ka - Ezgi, Bu - Dans, Ki - Becerikl i l ik sözcüklerin in 
bir araya gelmesinden ortaya çıkan Kabuki soyl uların tiyatrosu olan 
"No" ya kıyasla günlük yaşama yönlü Halk tiyatrosu. 

61 6 - kaburcak : Türkistan'da kukla oyu nuna verilen ad. (bkz. kol·korçak) 

61 7 - kaçını lmazl ık [Alm. vor dem schicksal beugen] : Traj ik  suç sonucu 
kahramanın başına gelecek felaketlerin önüne geçi lememezlik. 

61 8 - kadı (T.K.O.) : Anadol u'da oyunları düzenleyene verilen ad. 
61 9 - kadın oyuncu [Al m. Schauspielerin, Fr. actrice, İng. actress]: Bir 

oyunda rol alan kad ın sanatçı. 
620 - kahraman [Alm.  Held, Fr. heros, İng. hero] : Oyu nun baş kişisi 

bkz. protagonist. 

621 - kahya (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad. 

622 - kaldıraç dekoru [Al m. Wandeldekoration, İng. barrel system] : Tiyatro 
sahnesinde dekor değiştirmeye yarayan eski bir yöntem. Daha çok 
eski İ ngil iz sahnelerinde görülür. Sahne d ibinde iki yanda duran birer 
makaradan birinden ötekine sarılmakla değiştiri lebilen resimli  dekor 
bezi. 

54 



kasperle [623 - 638] 

623 - kalgı (T. K.O.) : Anadolu'da dans etmek anlamına gelir. 
624 - kammerspiele bkz. Salon tiyatrosu. 
625 - kanat [Al m .  Flügel, Fr. silhouette, İng. flipper] : Büyük bir dekor 

parçasına menteşe ile bağlan mış daha küçük bir dekor parçası.  
626 - kanbur (Ort. O.) : Karagöz i le Orta oyunu t iplerinden biri .  
627 - kapalı dekor [Alm.  geschlossene Dekoration, Fr. decor ferme, İng. 

box set] : Boyutlu ,  bir kutu gibi üç yandan kapalı ve tabanl ı  dekor. 
628 - kapalı gişe [Alm. Ausverkauft, Fr. complet, İng. house ful/]: Bütün 

biletlerin satı lmış olduğunu bi ld iren terim. 
629 - kapalı tiyatro [Alm.  gesch/ossener Theaterbau]: Dört d uvarı olan, 

üstü örtü lü  tiyatro yapısı. 
630 - karacör oyunu (T.K.O.) : Anadolu'da i l kel kukla oyunu. 
631 - karakter oyuncusu [Alm.  Charakterspieler, İng.  character actors]: 

Davranışları, sesi, yürüyüşü, giyimi ve makyai ı i le özel l ikle kend inden 
daha yaşl ı ,  ya da yabancı b ir  kişiyi canland ıran oyuncu (bkz. ıra 
oyuncusu.) 

632 - karon merdiveni (Yun.  Charon - Yeraltı dünyasında ölüm ı rma
ğın ın salcısı.) Antik Yunan tiyatrosunda oyuncuların birdenbire 
sahnenin altından üstüne çıkmalarına yarayan ip merdiven. Böylece, 
tan rıların ve ruhların yeryüzüne çıkma görüntüleri sağlan ı rd ı .  

633 - karşıt kişi : bkz. antagonist. 

634 - karşıtl ık  [Yun.  antagonismos] [Al m. Kontrast] [Fr. contraste] [İng. 
contrast] : 1. Ortaya sürülen bir tutuma karşı olma d urumu. 2. Bir 
anlamı daha iyi bel irtebi l mesi için kul lanı lan karşıt kavram. 

635 - karşıtlık kurmak [Alm.  kontrastieren] [Fr. creer un contraste] [İng. 
create a contrast] : 1 .  Karşıt d üşünceleri savunan kişileri karşı karşıya 
getirip bir çatışma sağlamak. 2. Kahramanı daha iyi bel irtebi lmek için 
tam karşıtından yararlanmak. Örn. Schi l ler'in "Haydutlar" ında Kari 
ile Franz Moor. 

636 - kartela (Körm. O.) : Tuluat tiyatrosunun kapısına asılan tabela. 

637 - kasebaz (Körm. O.) : Kaseleri parmakların ın  ve değneklerin ucunda 
çevirerek dans eden oyuncu. 

638 - kasperle:  Almanya ve Avusturya'da baş ku klan ın ad ı .  1 890 
yıl larında, Viyanalı komik  Larosche'un yarattığı bu tip, bir bakıma 
Hans Wu rst'dan gelmedi r. Saf, neşeli ve başına gelen serüvenlerden 
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kasperle tiyatrosu [639 - 651 ]  

hep iyilikle sıyrılmasını bi len halk çocuğu görünüşü i le Kasperla, 
daha sonra çocuklar için kukla oyunların ın  sevilen bir kahramanı 
d urumuna gelmiştir. 

639 - kasperle tiyatrosu [Alm. Kasperle Theater] [İng. kaspere-theater]: 
Almanya ve Avusturya'da baş kuklası Kasperle adın ı  taşıyan kukla 
tiyatrosu na verilen ad. 

640 - kat [Alm.  Etagendekoratian] [Fr. etageJ: Sahne dekorunda bir üst 
ya da alt katı belirten yüzey. Örn. Nestroy: " Zu ebener Erde und im 
Ersten Stock" (-alt katta ve üst katta) İki kat l ı  dekoru, Ferdinand 
Bruckner : " Verbrecher" (-Caniler) ad l ı  yapıtın ın (1 928) üç katl ı  
dekoru vardı .  

641 - katabasis (Yun.) : Düşüş. Dönümden (bkz. peripetie) son raki olayların 
geri l im  yönü nden gevşeyişinde, bir in iş durumu almasına Aristote
les'in Poetika kitabında verdiği ad. 

642 - katarsis (Yun. Katharsis - iç arın ma) [Alnı. reinigung]: Seyircilerin 
olmayacak tutkularından arınmaları. Bu da ancak duyulan korku ve 
acıma duygusunun uyandırılması ile olabi l i r. Aristoteles'in "Poetica" 
adl ı  eserinde kullandığı bir teri mdir. Dehşet ve acıma duygulannın 
seyirciyi içsel bir arınmaya götürdüğünü önerir. 

643 - katlanır tahta perde [Alnı .  Klapp-kulisse] [Fr. chilssis pliant] [İng. 
book-flat] : Dekor d üzeninde katlanı lan paravana. 

644 - katlanır tavan [Alnı.  Klapp-ptafond] [Fr. plafond pliant] [İng. book
ceiling]: Sahnede kul lan ı lan katlanabi l ir  tavan düzeni. 

645 - kavuk devirmek (Ort. O.) : Kavuklu'nun kavuğunu yere düşürmeden 
bir baş hareketiyle devirmesi. 

646 - kavuklu (Ort. O.) : Orta oyunun Pişekar i le söz d üel losuna giren, 
Orta oyununun en önemli tipi. Kavuklu, d i l iml i  ve sarıklı bir kavuk, 
kırmızı çuhadan kaftan giyer. Eski ad ı Nekre'dir. Kavu klu'nun peşinde 
bir cüce ya da kam bur bulunurdu  (bkz. nekre.) 

647 - kavuklu arkası (Kar. Ort. O.) : Kavukluyu izleyen kişi. 
648 - kayar sahne [Alm. Schiebebühne] [Fr. scene coulissante] [İng. sliding 

stage]: İ leri, geri ya da sağa ve sola, ray üstünde kaydırılabilen sahne. 
649 - kayarto (Ort. O.) : Zenci cariye, halayık. 
650 - kaydırma rayı [Al nı. Schiene] [Fr. rails pour travelling] [İng. rai/s] : 

Kayar sahnenin, üzerinde hareket ettirildiği dişli ray. 
651 - kayma [Fr. glisser]: (Bal.) Yedi tür dans hareketlerinden biri .  
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keskin ses [652 - 668] 

652 - kayseril i  (Kar. Ort. O.) : Yerli ağızla konuşan, ama İstanbul töre
lerini benimsemiş pastırmacı tipi. 

653 - keçelek baz (İsi .  Tiy.) : İran'da i lkel bir gü ldürü.  
654 - keçel pehlivan : İran kukla oyununun baş oyuncusu. Kel  Pehlivan da 

denir. Özel bir giysisi yoktur. Başın ın  dazlaklığı tek özelliğid i r. Sofu 
gibi görün ü r. Bilgiçtir, üstelik bütün İranl ılar gi bi, az çok şair yanı 
vard ı r. Karagöz ile akrabalığı old uğu söylenir. 

655 - keçi kı l ıkl ı lar (Yun.  Tragos : Keçi) : Arion'un ditirambos korosu 
üyelerini keçi kı l ığına sokması üzerine, bu koroya verilen ad. Tra
gedya adı buradan gel i r :  Tragos + ede (bk. ode). 

656 - keçileri koyunlardan ayırmak : Tiyatrocuların kul land ığı b ir  de
yimdir. Becerikli leri beceriksizlerden ayırmak anlamına gelir. 

657 - kekeme (Kar.) : Karagöz oyununda kekeleyerek konuşan t ip. 
658 - kekemelik [Alm. Stottern]: Fizyoloj ik bir kusurdan ya da sinir mer

kezindeki bir bozukluktan ileri gelen söyleyiş (diksiyon) kusuru. 
659 - kelepçe [Alm. Versteifungstück] [Fr. levier] [İng. toggle] : Bir tahta 

parçasın ı  başka bir tahta parçasına sağlamca eklemede kul lanılan 
demir kelepçe. 

660 - kenar tiyatrosu [Alm.  Vorstadtbühne] : Bir kentin kenar semtleri nde 
oynayan yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu. 

661 - kendi kendine [Alm. für sich] [Fr. a part] [İng. aside] : Bir oyun 
kişisin in  (oyun gereği) öbür oyun kişilerinden gizli olarak tek başına 
konuşması, m ırı ldanması. (bkz. apar.) 

662 - kerizetmek (Tu l.) : bkz. geriz etmek. 

663 - kerizci (Kar.) : Karagözcü lerin şarkı söyleyene verdikleri ad. 
664 - kerteleme [Alm. Steigerung] [Fr. gradation] [İng. gradation]: Bir 

oyunun duygu, akı mında yükselme, artma. 
665 - kerteleme gediği (YUn. Antikl imax) [Alm.  Antiklimax] [Fr. antic

limax] [İng. antic/imax] : Oyunun -duygu bakımından- doruk nokta
s ından sonra yeni bir durum yaratan eylem, yeni bir d uruma geçiş. 

666 - kesim :  bk. meclis. 

667 - kesinti [Alm. Überspringen] [İ. gut]: Oyu nun içinde yazar ve yönetme
n in  isteği d ış ında dramaturg ya da yönetmen tarafı ndan yapılan kesme 

668 - keskin ses [Alm.  schrille Stimme] [Fr. voix criante] : Tiyatro konuş
masında şiddet yönü nden bir sesin haykırışlı oluşu. 
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kırınmak [669 - 682 ] 

669 - kırınmak (T.K.O.) : Anadolu'da dans etmek anlamına. 
670 - kırmızı burunlu komedyen [İng. red-nosed comedian]: İ kinci s ın ıf, 

kaba oyunlu pantomim sanatçısı. Daha çok, gece kulüpleri nde ve 
eğlence yerlerinde bulun ur. 

671 - kıssa han (İsi. Tiy.) : İslam ü lkelerinde hi kaye anlatıcı. 
672 - kışkırtıcı an [Alm. Reizmoment] [İng. ınciting moment]: Seyircinin 

duyguları üstünde kışkırtıcı nitelikte yapan an. 
673 - kıyıcı l ık  tiyatrosu f Alm. Theater der Grausamkeit] [Fr. theiltre de 

cruaute] : Arthur Antoine' ın  (1896 - 1 948) i leri sürmüş olduğu bir 
tiyatro türü. "Le Theiltre et son double" adl ı  yazısında tümcül tiyatro 
ister. Bu s ırada da us'dan vazgeçer. 

674 - kızı layak : Anadol u'da oyunları d üzenleyene verilen ad. 
675 - kikirrus flat. cicirrus] : Atellan komedyaların ın böbürlenen asker 

(tipi. bkz. kapitano böbürlenen asker) 

676 - kilise tiyatrosu {Alm.  Kirchenraumtheater] {İng. church theatre] : 
Ortaçağın i lk  yarısından (Xl.-Xll. yüzyıl lar) bu yana sürüp gelen bir 
tiyatro geleneğidir. Dinsel günlerde (Noel ve Paskalya) ki l iseye gelen
lere rah iplerin oynadıkları d insel oyunlar. 

677 - kitle oyunu [Alm.  Massenstück] : Tek tek kişi ler yerine bir toplu luğu 
ya da kitleyi oyunun ekseni yapan yapıt. Örn. G. Hauptmann' ın "Die 
Weber" - (Doku macı lar) ve E. Toller'in "Masse-Mensch" - (Kitle
İnsan) 

678 - kiton (Yun.  Chiton) : Yunan tiyatrosunda oyuncuların giysilerine 
verilen ad. Bunlar ayak bileklerine kadar i nen gömlek biçiminde giy
silerdir. 

679 - klakör:  (bkz. şakşakçı.) 

680 - klasikçi l ik  {Alm.  Klassizismus] [Fr. classicisme] {İng. classicism]: Uz 
yolunda, estetik bir sanat anlayışiyle antik yapıtlara dayanan bir sanat 
akımı. Bu akım ,  İtalya'da Rönesans'da başladı ve en parlak üslubunu 
XVl l l .  yüzyılda Alfieri'nin d ramlarında buldu. 

681 - klasik dram türü {Alm. Klassisches Drama] [İng. classical drama]: 
Latin yazarı Seneca'n ın  i leri sürd üğü dram türü. Fransızlardan Cor
nei l le ve Racine'in, Alman lardan da Goethe i le Schi l ler'in olgu n luk 
çağlarında yarattıkları d ramlar için kul lan ı l ı r. 

682 - klasikleşmiş [Alm. Klassisch] [Fr. c/assiqueJ [İng. classics] : Yeni 
akımlar ve yeni d üşünceler karşısında, zaman aşımına uğramayan 
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yeniliğini, tazeliğini koruyabi l miş yapıt. " Klasik" terimi, aynı anlamda 
kul lanılabi l ir. 

683 - klasik komedya [Alm.  K/assische komödie] [Fr. comedie classique} 
İng. classical comedy] : Fransa'da XVll .  (Moliere), Almanya'da XVl l l .  
yüzyıl (Lessing) komedya türü.  

684 - kol (Ort. O.) : Raks, temsil, taklit ve her türlü oyun oynanan toplu luk. 
685 - kolbaşı (Ort. O.) : Orta oyu nu nda kol 'un  başında olan ve kol'a adın ı  

veren kimse. Kolun  oyun ların ı  d üzenleyen, onu yöneten kişi. 
686 - kolkorçak : Tü rkistan'da bulunan el kuklası. (bkz. kaburcak.) 

687 - kolombina [İt. colombina] : İtalyan tu luat tiyatrosu olan Com media 
del l 'Arte türünde kad ın  uşak tiplerin in  en renklisi. Şuh, kıvrak, iyi 
yürekli bir kad ınd ı r. Çoğu zaman göz alıcı bir güzelliği vardır. 

688 - koloratur soprano:  En ince, en tiz seslere kadar çıkabilen kadın  sesi. 
689 - kolpoma [Yun. colpoma]: Yunan oyun larında kırat rolüne çıkan 

oyuncunun giysisi. 
690 - komedya [Alm.  Komödie] ffr. comedie] [İng. comedy] : Yun. Comos

Cümbüş, alay, Ode (-Ezgi) Gü ldürücü oyun türü. İnsanların, olay
ların ve durumların gülünç yanlarını ele al ıp işleyen oyun türü. 
Kaba ve alaylı o lmayan komik bir tiyatro türü. İnsanları gü lünç duruma 
d üşürmeyip, onların ancak zayıf yanlarını bel irtir. Gü lmeyi bu anlayış 
yaratır  ve neşeli bir gü lmedir yarattığı. Örn. başlangıçta Antik çağa, 
Aristophanes i le Plautus ve Terentius' un eserleri. Doruk: Shakes
peare i l e  Moliere. Alman Tiyatrosundan da "Minna von Barnhelm" 
i le  Kleist'in " Der zerbrochene Krug (Kırık Testi). 

691 - komika i nnamorata [İt. comica innamorata] : Commedia del l'Arte 
türünü n  gü lünçlü görünüşlü, çoğu zaman orta yanl ı  ya-da yaşl ı  sevgi l i  
tipi. Çoklukla zengin, dul ve güzel o lmayan bir kad ınd ır. 

692 - komik-i şehi r  (Tul.) : Türk Tuluat tiyatrosunda en usta olmuş oyun
cuya özel bir törenle verilen en onurlu ü nvan. Örn. Komik-i Şehir Naşit 

693 - komos [Yun .  comos] : Eski Yunanistan'da cümbüş alayları. Koronun 
oyuncularla birlikte söylediği ağıtları da kapsayan bu topluluklarda 
açık saçık sözler söyleni r ;  çevreye laf atı l ı rd ı .  

694 - kondüvit [Alm.  lnspizient] ffr. conduite] [İng. call boy] : Sahneye 
çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kimse. 

695 - konstruktivizm [Alm.  Konstruktivismus] ffr. constructivisme] [İng. 
constructivism]: Modern resim sanatından gelen bir kavram -konuyu 
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teknik  bir temel üzerine biçimlendirme. Örn. Le Corbusier, Leger, 
Schlemmer'in yapıtları. 

S96 - konstruktiv tiyatro [Alm.  konstruktivistisches Theater] : Oyuncuların 
özel nitelikleri söner. Her biri ,  makinanın  parçaları gibi yaln ızca iş 
görür. Hareketleri de akrobatiktir. Sahnenin kendisi ise bir fabri kaya 
benzer. İçinde l inçler, tekerlekler, asansörler bulunur. Metinler d e  
anc�k gereç olarak kul lan ı l ı r. - Örn. Meyerhold 1 874 - 1 942. 

697 - konu [Alm.  Thema] [Fr. sujet] [İng. subject, themeJ : Bir oyunun en 
kestirme biçi mde anlatılabi lecek baş olgusu. 

698 - konuk oyuncu [Alm. Gastschauspieler (in)] [İng. guest actor (actress)J: 
Bir tiyatronun kadrosu içindeki oyuncu ol mayıp bir ya da birkaç 
oynanış için dışarıdan kat ı lan sanatçı. 

699 - konuşma [Alm. Zwiegespröch] [İng. dialogue]: Bir oyunda iki kişi 
arasında söylediği, oyuna göre d üzenlenmiş sözler. 

700 - konuşma düzen i :  Oyun kişi lerinin,  oyunun gelişi mine yard ı m  
edecek yolda birbirleriyle konuşması. Konuşmaların d üzen l i  bir 
yolda geliştiri lmiş bütünü.  

701 - konuşma kuralları : Tonlama, durak, vurgu. Oyuncunun,  doğru 
yorumu getirebilmesi için konuşmasındaki tonlamayı saptaması ; 
d u rakların ve vurguların nerelerde olması gerektiğini özenle incele
mesi. Stanislavski Yönteminde tonlama, durak, vurgu. 

702 - konuşma odası [Al m. Konservationszimmer] [Fr. foyer des artistes] 
[İng. green roomJ : Sanatçıların d i nlenme odası. 

703 - konuşma sesi [Al m. Sprechstimme] [Fr. voix parlee] : Düşünce, d uygu 
ve isteklerimizi anlatmak için kul landığımız ses. 

704 - konuşulan di l  [Alm.  Konversationsprache] [Fr. langue parlee] [İng. 
colloquial speech]: Kitabi olmayan, süzsüz, doğal, akıcı konuşma biçi mi. 

705 - koral [İsp. corra/esJ : Çevresi yapılarla çevril i  olan, İspanya'da XVI. 
ve XYl l .  yüzyıllarda bir han ın avlusunda ya da birkaç yapı n ın arasında 
oynanan tiyatro. 

706 - kordaks [Yun. cordax] : Klasik Yunan komedyası dansı. 
707 - koragus [Lat. choragus]: Plautus komedyalarında, eserin in  tam 

ortasında Aristophanes'de koron un Paraphase'de olduğu gibi, gün lük 
olaylar üzerine seyircilere sözü alaylı olarak yöneltmesi g ib i ,  yaln ızca 
b ir  kişiyi konuşturması. (Örn. Curculio - Un Kurdu) Çoğu nl ukla 
da artık oynamayan ve yalnızca kostümleri ile dekorları bulu ndu
ğundan, bunları para karşı l ığında geçici olarak veren kimse. 
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708 - koreg [Yu n. choregos] : Koronun eğitim v e  donatım giderleri ni üze
rine alan, kimi kez, koroyu sanat yönünden yöneten varl ıkl ı  Yunan 
vatandaşı. Yarışmalarda her yazarı b ir  Koreg desteklerdi .  Yazar 
birinci olursa, Koreg'in adı da d idaskalia'ya geçerdi. 

709 - korçak (T.K.O.) : Anadolu'da i lkel kukla oyununa verilen ad. 
71 0 - koreografi [Alm. Choreographie]: 1. Balet sanatında, oyuncu

ların ı  müzikle d üzenl i  hareket ettirebi lmek için hazırlanan çizelge. 
2. Balet hareketleri ni özel işaretlerle saptamak. 

71 1 - korku ve acıma [Alm.  Furcht und Miteid]: Aristoteles, Poetika'sında, 
sahnede geçenler karşısında korku (dehşet) d uymakla ve kahramanın 
alınyazısına acımakla seyircin in  tinsel yönden kendini  arınacağın ı  
(iyileşeceğini) söyler. (bkz. katarsis ve arınım) 

71 2 - koro [Yun.  choros] [Alm.  Chor] [Fr. choeur] [İng. chorus] : 1 .  Toplu 
olarak melodi l i  ya da ritimli  sözleri söyleyen toplu luk. 2. Yunancada 
önce dans edilen yere, sonra da şarkı l ı  dansa ve bir de bunu yapanlara 
verilen ad. Anti k tragedyada bi rbirlerine benzeyen ezgilerde seslerini 
birbirine uyumlayan ve d ramatik olayın kahramanı karşısında onu 
gözleyen, yorumlayan, değerlendiren, kimi kez de olaya karışan top
l u luk. 3. Koronun böl ü mleri : Parodos (Giriş ezgisi-Kommos) (yakın ma 
ezgisi-hareketlerle) Stasiman (olanları saptama ezgisi) - Exodas (Çıkış 
çizgisi). 4. Ortaçağda d insel yapıtlarda ayrı ayrı böl ümler arasında 
anlatım (epik) biçimde korolar vard ır. S. E lizabeth Tiyatrosunda ya da 
Shakespeare'de Koro ad l ı  tek bir oyuncu, çok kez soytarı rolünde. 
6. Klasik yapıtlarda koro, antik yapıtların etkisi altında yeniden kul
lan ı lmıştır. Örnek : Schi l ler:  "Braut von Messina" (-Messina'lı Gelin). 

71 3 - koro başı (Yun.  Koryphaios) [Al m. Chorführer] : Koro toplu luğunun  
yü rüyüş ve dizil işinde önde bu lunan ve koroya ton veren kişi. 

714 - koro ezgileri [Alm.  Chorlieder] : Koro i le topluca söylen mek üzere 
yazılan, usl up, biçim, ölçü, öz bakımından bireyci d uygular yerine, 
ortak d uyguları bel irten türküler. 

71 S - koret [Yun. choret] [Fr. choreur] : Koro dansçısı. Eski Yunan oyun
larında "koret" fer olayın geçtiği yerin kadın  ve erkeklerin in  maske
lerini taşı rlardı. 

716 - koturn [Yun. cothurnos] [Alm.  Kothurn] : Anti k oyunlarda uzaktan da 
görülebi lmek için oyuncuların ayaklarına giydikleri yüksek tabanlı 
nal ın ya da ayakkabı .  
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71 7 - köçek (Körm. O.) : Eski Türk sahne oyu nlarında kadın kı l ığına girerek 
dans eden oğlan. Gün lük  konuşmada oyuncu kız. 

71 8 - köçek havası (Ort. O.) : Köçeklerin uyumlu hareketlerle dans etme
lerini  sağlayan oyun havası. 

71 9 - kömür çubuklu lamba [Alm. Bogenlampe] [Fr. projecteur d arc] 
[İng. arc lamp] : Sahnede kul lanılan, çok ışık veren bir çeşit tiyatro 
lambası. 

720 - köprü [Alm. Brücke] [Fr. passarelle] [İng. bridge] : Sahne üstü nde 
geçit, köprü. 

721 - körmük oyunları :  Seyirl ik oyunları. Seyirci önünde gösteri len 
her türlü oyun. Daha çok halk tiyatrosu ve eğlendirici nitel i kte 
oyunlar. 

722 - köse (T. K.O.) : Anadolu'da hal k tiyatrosunda oyunları d üzenleyene 
verilen ad. 

723 - köşebaşı tiyatrosu :  Köşe başlarında yal ın,  kaba çizgi l i  oyu nlar oy
nayan bi rkaç kişi l ik  toplu luk (bkz. sokak oyuncuları.) 

724 - köşebaşı ustaları (Kar.) : İkinci derecede Karagöz ustaları. Bunlar 
kahvehanelerde, kapalı yerlerde Karagöz oynatırlardı. 

725 - köşebent [Alm. Winkeleisen] [İng. corner plate]: Dekorda bulunan, 
çevreleri sağlamlaştırmakta kullanı lan üçgen demir. 

726 - kötü adam [Alm.  schurke] [Fr. vi/lain, traitre] [İng. villain, traitor]: 
Sevirciye sevimsiz gelen, oyunun kahramanı i le sürekli bir çekişme 
içinde bulunan ve oyunun sonu nda çoğu kez alt edilen oyunun kötü 
kişisi. 

727 - kötürüm (Kar.) : Perdede az görülen patoloik tiplerden biridir. 
Daha çok d i lencidir. 

728 - köyoyunu : Kaynağı d insel olan, i lkel konulu  oyun.  Bu tür oyunlar 
d insel tören niteliği taşır. Bol luk, yağmur törenleri gibi gösterilerde 
bu oyunlar oynanır. 

729 - krep [Alm. Bastkrepp] : Bıyık, sakal, kaş yapmak için özel olarak ha
zırlanmış kıl lar. 

730 - krispin [Fr. crispine]: ltalyan Tuluat Tiyatrosunun etkisiyle ortaya 
çıkmış, Fransız tiyatrosunun bir tipi. Bu t ip "Skaramuçiya" dan esin
lenerek ortaya çıkarı lmıştır. 

731 - kuklabaz (Kuk.) : Kukla oynatan usta. 
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732 - kukla oyunu (Kuk.) [Alm. Puppenspiel] [Fr. piece de marionnette] 
[İng. puppet play] : 1 .  Küçük bebeklerin oynatı ldığı fantaziye dayanan 
oyun. 2. Kukla oynatımına temel olan yazı l ı  yapıt. Bu, ayrıntıl ı  ya da 
ayrıntısız, yaln ızca senaryo biçiminde de olabilir. 

733 - kukla tiyatrosu [Al m. Puppen Theater] [Fr. theiltre de marionettes] 
[İng. marionet theatre] : Küküç bebeklerden yapıl mış biçimlerin (figür
lerin) e l le ya da mekanik, olarak oynatı ld ığı tiyatro 

734 - kukuruku [İt. cucurucu]: Comedia del l 'Arte türünün,  korkak olduğu 
halde, ne kadar kahraman olduğunu herkese anlatarak böbürlenen 
palavracı kahraman tiplerinden biri. 

735 - kulis [Al m. Kulisse] [Fr. coulisse] [İng. wings] : 1. Sahnenin iki yanında 
dekoru perspektiv yönünden tamamlayan ve derinliği veren yerleri 
değişebilen çerçeveler. (Barok çağında, İtalya'da, ilk kez kul lan ı lmış
t ır). 2. Bu çerçeveler arasında oyuncuların sahneye girip çıktıkları 
boşluk. 

736 - kulis gürültüsü f Alm. Nebengeröusche] [Fr. bruits de coulisse] [İng. 
noises of wings] : Sahne dekoru nun arkasından gelen sesler, gürültü ler. 

737 - kumpo (T. K.O.): Anadolu'da oyuncuları d üzenleyene verilen ad. 
738 - kum torbası [Alm.  Sandsack] [Fr. sac de sable] [İng. sandsack]: Sah

nede dekor parçalarına ağırlık vermek için kul lan ı lan kumla dolu torba. 
739 - kurmak (Oyun) : Bir  oyunu bütün öğeleri ile belli bir d üzen içinde 

oynanır  hale getirmek. 
740 - kutu sahne [Alm. Gckkastenbühne] : Rönesanş'ta ortaya çıkan, Barok 

döneminde gelişen, xvııı. yüzyılda iyice yayılan, bugün de en yerleşmiş 
sahne biçimidir:  Üç duvarı kutu gibi kapal ı ,  dördüncü duvarı seyirci 
salonuna sahne ağızı çerçeveli olan ve bir perde ile açılan sahne biçimi. 
(bkz. çerçeve sahnesi.) 

741 - kuyuntu (Tul.) : Tuluat tiyatromuzda kulis aralarına verilen ad. 
742 - kQzebaz (Körm. O.) : Testileri baş ın ın üstünde tutarak h üner gös

teren oyuncu. 
743 - küçük düzey [Alm.  Podest] [Fr. practicable] [İng. rostrum] : Sahne 

üzerinde küçük set. 
744 - küçük ışıldak [Alm.  Kleinscheinwerfer] [Fr. petit projecteur] [İng. 

baby spot] : Küçük aynal ı ,  yöresel ışıklama lambası. 250 - 500 watt' l ıktır. 
745 - külhanbeyi (Kar.) : Matiz, Tuzsuz Deli Bekir gibi Karagöz tiplerine 

bu ad verilir. Ancak Külhanbeyi her zaman sarhoş değild ir. 
746 - kürt (Kar. Ort. O.) : G üneydoğu Anadolu tipleri nden biri. 
747 - kyogen (Jap.) : Japon tiyatrosunun güldürü türü. İ ki " No" oyunu 

arasında oynanır. 

63 



L 

748 - lal (T. K.O.) : Anadolu'da sessiz ve sözsüz köy oyunlarına verilen ad. 
(bkz. samıt) 

749 - lao-şeng (Çin) : Çin tiyatrosunda ağırbaşlı ihtiyar tipi. 
750 - laz (Kar.) : Karagöz oyununda kayıkçıl ı k  ve kalayc ı l ık  yapan tip. 

Trabzon ağzıyla konuşan, ağzı kalabal ık, geveze bir tiptir. 
751 - lazzi (İt.) : Commedia del l 'Arte oyuncuları n ın  güld ürücü eylemleri. 
752 - leitmotiv [Alm.  laytmatif]: Konuyu ve olayları yürüten motif. Mü

zi kte Rithard Wagner' in  operaları nda her kişi nin niteliğini gösteren 
melod i. 

753 - leleşme [Al m. Lambdazismus] [Fr. lambdacisme] : Tiyatro konuşma
sında "r" yerine "I" harfin i  söylemek. 

754 - l ibretto (İt.) [Alm. opantextbuch] [Fr. livre] : Opera, operet ve benzeri 
oyunlar için, müziği değerlendirmek ereğiyle kaleme al ınmış yapıt 
(Betikçe). 

755 - l irik oyun [Alm. musikalisches Drama] [Fr. drame lyrique] [İng. lyrica/ 
drama]: Baştan başa ya da yer yer m üzikli olan oyun. Fransa'da opera 
için terimdir. 

756 - lobetbaz (İsi. Tiy.) : İran'da kukla oyunu. 
757 - loca (Lat. - yer) fAlm.  loge] [Fr. loge] [İng. box] : 1.  Orta çağda oyun 

yeri (bkz. simu/tane) 2. Tiyatroda özel seyir yeri. Barok çağda İtalya'da 
i lk  kez olarak kullanı ld ı .  

758 - IO 'b:  Güldürü .  
759 - IObetbaz : Eski Türk körmü k  oyunlarındaki gösteri sanatçısı. Bu 

terimin kapsamına oyuncular, hokkabazlar, cambazlar ve çeşitli h üneri 
olan kimseler girer. 

760 - l udus (Lat. - oyun) : Roma tiyatrosunda tiyatro oyunu terimi .  Orta
çağa da geçmiştir. 
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761 - makama (İsi. Tiy.) : Kişilerin söyleşmelerin in  takl idine dayanan öykü 
biçimi .  

762 - maket [Al m. Modeli] [Fr. maquette] [İng. model miniature] : Sahne 
dekorunun bütün boyutları n ı  ölçekli, küçük boyda ve oranda bel i rten 
örnek. 

763 - makineli kukla [Alm.  mechanische Puppe] [İng. mechanical puppet] : 
içi nde kurgusu olan ya da elektrikle yönetilen kukla. 

764 - makkus [Lat. maccus] : Atellan komedyalarındaki soytarı tipi. Eşi 
yine bir sçıytarı olan Bukko'dur. 

765 - makyaj [Alm. Schminke] [Fr. maquillage] [İng. make-up] : Oyuncu
ları n rollerine uygun bir anlamda yüzlerini boyamaları . (bkz. yüz 
boyama.) 

766 - makyaj aynası : Yüzü, başın arkasın ı  ve yanların ı  gösteren, açı l ı r  
kapan ır, üç kanatlı ayna. 

767 - mansiyon [Fr. mansion] [İng. mansion] : Ortaçağ oyunlarında yan 
yana kurulan en çok da Roman memleketlerinde önü açık kulübeler 
(bkz. evler, simultane sahne.) 

768 - manuskript [Al m. manuskript] [Fr. manuscrit] [İng. manuscript] 
[Lat. manuscriptus]: El yazısı. Genel anlamda: El yazısı ya da makine 
yazısı olarak sahne oyu nuna temel olan yapıt. (bkz. MS.) 

· 769 - maraka (İsi. Tiy.) : l ran'da seyi rl ik oyunlarına verilen ad. 
770 - masana (Kar.) : Gölge oyunumuzun tekerlemelerinden biri. Masana 

i le kafiye tutturulup karşı l ıkl ı  konuşulur  ve saçmalığa kadar varan 
gülünç sözler söylenir. 

771 - maskara (Kuk.) : Soytarı tipi. 
772 - maşa [Alm.  Klammer] [Fr. pince] [İng. clip]: Perdeyi tutan mandal. 
773 - matiz (Ort. O. Kar.) : Sarhoş. 
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matrakbaz (77 4 - 786 ] 

774 - matrakbaz (Körm. O.) : Tahta kı l ıçlar ve kalkan yerine yuvarlak 
yastı klarla yapılan bir spor ve dans gösterisi olan matrak oyununu 
yapanlara verilen ad. 

775 - mayıs oyunları [İng. may-day, mayings] : Kaynağı d insel bol luk tö
renleri olan gösteriler. Bun lara "Hasat oyunları", "Güz Dönümü Oyun
ları" da denir. 

776 - maymunbaz (Körm. O.).: Maymunları eğitip onlara oyunlar gösteren
lere verilen ad. 

777 - mecl is :  Bir oyunun içinde -kişi lerin sahneye gi rişleri ve çıkışlarıyla 
bölümcük adın ı  alan- en küçük parça. Bölümcük. Kesim. 

778 - meddah (Körm. O.) : Gü lünç öyküler anlatan ve taklitler yaparak bir 
olayı canlandıran sanatçı. Omuzunda bir mendi l ,  el inde bir sopa 
vardır. (bkz. taklitçi.) 

779 - mekane [Yun.  mechane] : Klasik Yunan tiyatrosunda vince benzeyen 
bir makinad ı r. Tanrı ve kahramanları havada göstermeye yarar. (bkz. 
geranos.) 

780 - mektep tekerlemesi (Kar.) : Hacivat' ın ,  Karagöz'ü imtihan ereğiyle 
cebir, matematik, coğrafya, hukuk, tarih gibi derslerden söz etmesi, 
Karagöz bunlardan bir şey anlamaz, yüksek bilgi ile alay eder. 

781 - melodi İt. : Melas : Ses [Alm. Melodie]: 1. M üzi kte, ince ve kalın ses
lerle yaratı lan hareket. 2. Konuşmada i nce ve kalın ses hareketlerinde 
sesli harflere bir nite l ik vermek. 

782 - melodram [Alm. Melodrama] [Fr. melodrame] [İng. melodram]: 1 .  
Eski anlamıyla, kimi yerlerinde müzik çalınan, ama sözleri ezgi l i  ol
mayan sahne yapıtı. 2. Bugünkü anlamıyla, pek acıklı rastlantılar 
üzerine kurulmuş, kolay etki olanaklarına baş vuran aşırı duygulu 
acıkl ı  oyun. 

783 - melpomene [Yu n. melpomene] : Ezgi söyleyen anlamına gelir. Tra
gedya türünün Muza'sı. 

784 - men (Jap.) : "No" tiyatrosunda baş rolü oynayan oyuncunun taktığı 
maske. 

785 - merak [Al m. Neugiede]: Oyunun seyircide uyandırdığı soru duygusu ; 
geri l imi sağlar. 

786 - meslekten oyuncu [Fr. acteur professionel (actrice-)J [İng. profes
sional actor (avtress)J: [Alm.  Berüfsschauspieler (-in)]: Oyu nculuk 

66 



mim pür [787 - 798] 

eğitiminden geçmiş, oyunculuğu meslek edinmiş, para karş ı l ığında 
oynayan kad ın ve erkek oyuncu. Acemi olmayan oyuncu. 

787 - mestan ağa (Kar.) : Karagöz oyununda ezik bir göçmen ağzıyla tane 
tane konuşan Rumeli tipi. Çoğu kez pehlivan, kimi kez de arabacı 
o lur. Durmadan köyünden bıktığ ın ı  söyler. Pehl ivanl ı ktan dem vurur. 
Ama koftur. Kendinden zayıfına bile yeni l ir. Korkak değilse de yıl
g ındır. 

788 - meşale (Kar.) : Karagöz perdesi nin ardında yakılan ışı k (bkz. şem'a). 

789 - meşale çanağı (Kar.) : Eski Karagözcülerin meşaleyi yaktıkları çanak 
ya da altlık. 

790 - meydancı (T. K.O.) : Anadolu'da oyunları d üzenleyene verilen ad. 
791 - mezzetino (İt.) : Giysisi kırmızı olan, Cornmedia del l 'arte türünün 

uşak tiplerinden biri. 
792 - mezzo soprano : Orta incel ikte tiz kad ın sesi. 
793 - milyö oyunu [Alnı. Milleu-stück] [Fr. piece de milieu] [İng. milieu 

drama] : Kişilerin alınyazısın ı ,  çevrelerinin etkisi i le açıklayan oyun 
biçimi .  (Çevre oyunu). Örn. G. Hauptrnann' ın "Vor Sonnenaufgang" -

(Gü neş doğmadan önce). 
794 - mim [Yun. mimos] [Lat. mimus] [Al nı. mimus] [İng. mime]: Sözcük 

anlamıyla "oynamak" ve "oyuncu". Gü lünçlükler yapan sözsüz oyunu.  
1 .  Sözsüz oyun metni, 2 .  Lati n tiyatrosunda çeşitli hüner gösteren ve 
gülünçlükler yapan tuluatçı. 

795 - mimesis (Yun.) : Sözlük anlamıyla öykünme (taklit). Platon (Eflatun) 
ile Aristoteles'in kul landıkları bir terirnldr. Eflatun "Devlet" ad l ı  
yapıtında bu sözcüğü daha çok genel anlamda, yani "öykü nme" anla
mında kul lanı l ır. 

796 - mimik [Alnı. Mimik} [Fr. mimique] [İng. mimicry] : Yunanca "rni rnos 
sözcüğünden gelir. Düşünceleri, d uyguları yüz ve gövde anlatımı i le 
vermek sanatı. 

797 - mi modram [Alnı. Mimodrama] [İng. mimo-drama]: Sözsüz gösteri. 
Yüksek sanatçıl ığı gösteren sözsüz oyun. 

798 - mim pür [Alnı.  Reine mimen kunst] [Fr. mime pur]: Etienne Dec
roux'dan (1 899'da doğdu) gelen bir kavramdır ;  Paris okulunda sis
temli olarak vücut deyimini ,  şimdiye dek alışı lagelen "pantomim" e 
karşıt olarak geliştirdiği mimik vücut deyiminin yeni bir biçimidir. 
Teknik ana kavramları : "inclinaison" (eğilme), "rotation" (dönme), 
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minstrel [799 - 809 ] 

"translation" (kayma) i le ritirn ve tempo i le kişi l iğinden gelen "dyna
rnisrne" (deyiş gücü). - Decroux'nun en ün lü  öğrenci leri : Jean Louis 
Barrault ile Marcel Morceau'dur. 

799 - minstrel [Alnı.  minstrel] [İng. minstrel] : 1 .  M üzik çalan ya da şarkı 
söyleyen oyuncu. 2. Ortaçağ ve Ayd ın lanma Çağın ın müzikli oyunu.  

800 - mirakl oyunu [Alnı. Mirakelspiel] [Fr .  miracle] [İng. miracle play] : 
İsa'n ın yaşamını konu olarak alan "mister" ferden ayrı olarak Mer
yern'in, ermişlerin yaşamını  anlatan Ortaçağda gelişmiş dinsel oyunlar 
(bkz. tansık oyunu.) 

801 - mister oyunu [Alnı. Mysterienspiel] [Fr. mysteres] [İng. mystery play] : 
XIV. yüzyıldan son ra, İsa'n ın  yaşamından sahneleri konu olarak alan 
Ortaçağda gelişmiş d i nsel oyunlar. 

802 - mitos [Al nı .  Mythos] [Fr. mythe] [İng. myth] : Tarih öncesi tanrıların 
yaşamların ı  ve kahramanların serüvenlerini anlatan ve bir toplumun 
inançları n ı ,  d uyguları n ı ,  eği l imlerini dolayısiyle yansıtan efsane. 

803 - mizansen [Alnı .  Jnszenierung] [Fr. mise en, scene] [İng. direction] : 
Sahneye koyucunun  bell i b ir  oyun için oyuncuları d üzene alması ve 
onları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazır l ık, ça
lışma. (Oyun d üzeni, Sahneye koyma). 

804 - moloz (Körrn. O.) : Türk TulUat Tiyatroları nda figürana verilen ad. 
805 - monodram [Alnı. Monodrama] [Fr. monodrame] [İng. monodrama]: 

Tek oyun kişisi olan oyun.  
806 - monolog [Alnı. Monolog] [Fr. monologue] [İng. monologue] : Yun.  

Monologos - monos (tek)-logos - (söz)-tek başına konuşma, 1 .  
Dinleyicilere bir  kişin in  anlattığı -genellikle- gü ldüren olay. 2 .  Tiyatro 
oyununda kendi kendine konuşması. (bkz. söylenme.) 

807 - monte etmek [Alnı.  realisieren] [Fr. realiser] [İng. realize]: Bir 
yapıtı, bir taslağı sahneye uygulamak, yerleştirmek (Uygulama). 

808 - moralite oyunu [Al nı. Moralitaet] [Fr. mora/ite] [İng. morality] : 
Kişileri özel b ir  yere oturtmadan ku rulan, ahlakı yükseltmek ereğiyle 
yazı lan, kaynağı d i nsel temele dayanan ortaçağ oyun türü. Özellikle 
İngi ltere'de töreci bir oyun biçimidir. Bu oyunda soyut nitelikler 
önem kazan mıştır (iyilik, kötü lük, istek, aşk, açgözlü lük  gibi) sahneye 
somut kişi ler olarak çıkardı. Öğrenek oyunu.  (Örn. "The Castle 
of Perseverance") (Dayanık l ı l ık  Kalesi) ve "Everyman" - (Herkes) 

809 - more (Kar.) : Arnavut'un söylediği her tü mceye eklediği sözcük. 
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ınührebaz [810 - 823 )  

81 0 - moritat : Alm. Morttat (Cinayet) sözcüğü nden gel med i r. Ezgi
lerde "Moritat" biçimini  alm ıştır. Laternacıların ve sokak ezgici
lerinin korkunç olayları resimlerle gösteri rken her birine birer 
deynekle de işaret ederek, resme uygun,  çok yal ın  d izeli ezgiler söy
lerler. Bu halk gösterileri çağdaş tiyatroya geçmiştir. İ lk  olarak da 
Almanya'da Fran k Wedekini kul lanmıştır. Bertold Brecht de çok 
karakteristik bi r biçime çevirmiştir. Örn. B. Brecht : " Dreigroschen 
Oper" (Beş paral ı k  Opera) ad l ı  yapıtın ın baş ezgisi. 

811 - moruk (Körm. O.) : Tu luat tiyatroların ın  oyunlarında yaşlı  adama 
verilen ad. 

81 2 - motif [Lat. motivus - gütmek] [Al m. motiv] : Güdü. B irçoğu yanyana 
gelerek bir tiyatro yapıtı n ı  geliştiren ve kend i  başlarına birer varlık 
olan öğe. 1 .  Motif i kiye ayrı l ı r :  a) Ana motif (bkz. leitmotiv), b) Yan 
motif. 2. Yazara işlemek üzere gereçi aldıran neden. 3. Oyuncuya 
oyunda davranışını yaptıran neden. 

81 3 - m.s.: Yazarın ilk, orjinal metn i ;  üzerinde d üzeltmeler yapıl mış, 
temize çeki lmemiş nüshası. "Manuscript" Kısaltma. (bkz. manuskript.) 

81 4 - mudhik (Körm. O.) : Eski Türk sahne oyunlarında güldüren oyuncu. 
81 5 - mudhike (Körm. O.) : G üldürü. 
816 - muhaci r (Kar. Art. O.) : Karagözde ve Orta oyununda Rumel i 'den 

gelme, yüksekten atan ve çoğu kez gü reşçi olan bir tip. 
817 - muhavere (Kar. Ort. O.) : 1 .  Karagöz i le Hacivat' ın oyuna başlama 

konuşmaları. 2. Kavuklu ile Pişekar arasındaki söyleşme. Orta oyunu
nun birinci bölü mündeki karar. 

81 8 - mukaddem : (isi. Tıy) Arap gölge oyu nunu oynatan törenci başı ; aynı 
zamanda gölge oyu nunun baş kişisi Arap gölge oyununda Hacıvat' ın  
karşı l ığ ı .  

81 9 - mukal l it (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları düzenleyene veri len ad. 
820 - musiki söyleşileri (Kar.) : Hacivat i le  Karagöz arasında alaturka 

musiki üzerine geçen konuşma.Hacivat bütün bilgisini ortaya dökerken 
Karagöz bi rşey anlamad ığı ndan bunlara karş ı l ık  gülünç sözler uyd urur. 

821 - muslu (Kar.) : Karagöz oyununda Aşı k  Hasan' ı n  oğlu .  
822 - mutlu son [Al nı .  glückliches Ende] [Fr.  fin heureuse] [İng. happy end] : 

Bir oyunun sonuçta tat l ıya bağlanması. Çoğu kez sevgi l i lerin birleş
mesiyle bel i ren m utlu sonuç. 

823 - mührebaz (Körm. O.) : Yuvarlak taşlarla göz bağcı l ık  ve el çabukl uğu 
gösteren oyuncu. 
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mÜzİkli güldürü [824 - 827 ] 

824 - müzikli güldürü [Alm. musikalische Komödie] [Fr. com edie musica/e] 
[İng. musical comedy]: Müziğin eşliğiyle yürütülen bir güldürü. Mü
zikl i  güldürünün sanatçıları, iyi  birer tiyatro oyuncusu oldukları 
kadar, dans etmesini, şarkı söylemesi ni de bi l irler. 

825 - müzikli  oyun [Fr. musica/e] [İng. musica/] : M üzik eşliğinde yürü
tülen, daha çok Amerika'dan gelen modern bir tiyatro yapıtı. 

826 - müzik tiyatrosu [Alm. musiktheater]: Opera yönetiminden ayrı 
olarak i lk  kez Richard Wagner'in (1 81 3 - 1 883) önerdiği terimdir. 
Bu oyunların tiyatro yanı ağır basar. Müzik, destekleyici nitel iktedir. 
Örn. Cocteau-Stravinsky, Ciaudel-Honneger Wedekind-Berg gibi 
yazar-besteci işbirliği i le ortaya çıkmış yapıtlar. 

827 - müzisyenler odası [Alm. Stimmzimmer] [Fr. (oyer de musicien] [İng. 
bandroom] : Orkestradaki m üzisyenlerin d in lenme odası. Bu oda, 
çoğu kez sahnenin altında bulun u r. 
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828 - nakkal (İsi. Tiy.) : İran'da hi kaye anlatıcı. 
829 - nanay (T. K.O.) : Orta Anadolu'da ağır danslara verilen ad. 
830 - nareke (Kar.): Karagöz oyunu başladıktan sonra göstermeliği perde

den kald ı rı rken çalınan alet. Ucuna sigara kağıdı geri lmiş, arılar gibi 
vızılt ı l ı  b ir  ses çıkaran kamış d üd ük. 

831 - nas (Kar.): Karagöscülerin "gitmek" sözcüğü karş ı l ığında kul landıkları 
teri m. 

832 - natır (Kar.) : Kadınlar hamamında çalışan baş görevli tip. 
833 - naturalizm [Al m. Naturalismus] : Doğacı l ık. Sanat alanında 1 880 • 

1 900 yıl ları arası nda, doğa bi l imleri üzerine kuru lan insanları, kalıt, 
çevre ve toplu m  d urumuna göre inceleyen ve biçimlendiren akım. 
Bu akım Zola, Tolstai ve Dostayevski 'nin romanlarından çıkmış ve 
d rama da geçmiştir. (Örn. lbsen ve Gerhart Hauptmann). 

834 - naturalist tiyatro [Alm.  Naturalistisches Theater] [Fr. thelitre natura
/iste] [İng. naturalistic theatre] : Ayrıntıları doğayı örnek alarak işleyen 
bu tiyatro türü,  yaşam gerçeği ni en küçük ayrıntısına varıncaya dek 
işler. Tartışma açacak konuları ele alır verirdeler. Küçük adamın  
varl ığını  b i l imsel yoldan göstermeğe çalışır. Bu akım üzerinde XIX. 
yüzyıl sonu d üşüncesin in ,  özel l ikle "pozitivist" felsefenin büyük etkisi 
olm uştur. Zola'n ın etkisi altında Fransa' da Andre Antoi ne'ın "Theatre 
l ibre" i ,  Almanya'da Otto Brahm' ın " Freie Bühne" si, kuru lan i lk  
naturalist tiyatrolardır. 

835 - nekre (Ort. O.) : Gü lünç sözlerle, çeşitli hünerli hareketlerle seyirciyi 
gü ldüren tip. (bkz. Kavuklu.) 

836 - nev-icat hayal (Kar.) : Karagöz oyu nunun tasvi rlerini kesmede kul
lanılan ucu çok keskin bıçak ya da keski. 

837 - niyet süresi : Stanislavski yönteminden : Oyuncunun  "niyet" inin 
başlangıcından bitimine dek geçen süre. 
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no oyunu [838 - 841 ]  

838 - no oyunu (Jap.) [Alm. No-spiel] [Fr. no drame] [İng. no drama] : Japon
ya'da, Aristokrat ya da savaşçı s ın ıf (Samurai'ler) için oynanan ezgil i ,  
danslı ,  d insel niteliği olan en eski oyun biçi mi.  " No" oyunu'nda her 
sözcük, her hareket en ince ayrıntısına deği n değerlendiri l i r. 

839 - nümayiş (İsi. Tiy.) : İ ran'da halk tiyatrosuna verilen ad. 
840 - oda dekoru [Alm.  Zimmerdekoration] [Fr. decor interieure] [İng. 

chamber set] : Ev içini gösteren dekor. 
841 - oda tiyatrosu [Alm. Zimmertheater] : İkinci Dünya Savaşından sonra, 

yersizlikten doğma en dar yerlerin (odalarını) tiyatro biçimine sokul
ması. Bu tip tiyatrolar az kişi l i ,  etkisi ince ayrıntı lara ve diyaloglara 
dayanan özel bir oyun çeşidine yol açmıştır. Ôrn. Borchert "Draussen 
vor der Tür" (Kapıların dışında). 
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842 - ode (Yu n.) : Ezgi. (bkz. komedya ve tragedya.) 

843 - okul [Alm. schu/e] [Fr. eco/e] [İng. schoo/] : Tiyatroda yeni bir görüş, 
başka bir duyuş, anlayış ve heyecan getiren ve bunları birtakım kural
lara bağlayan çığır. 

844 - okuma kurulu [Fr. comite de lecture] : "Edebi Heyet" de denir. 
Tiyatroya sunu lan oyunları inceleyen kurul. Bu teri m bize Comedie 
Française'den geçmiştir. 

845 - okuma oyunu [Alm.  Lesestück] [İng. c/oset drama] : Yazarınca oy
nanmak için değil ,  okunmak için yazılmış oyun. Sahne gereklerine 
önem vermeyen oyun. Konusu teknik güçlüklerle kurulu, çok kişi l i ,  
çok dekor isteyen, oynanmaya elverişli olmayan oyun. Örn. Hü manist
lerin "Dialog" ları. 

846 - olay : bkz. aksiyon. 

847 - olaylar dizisi [İng. plot] : Başı ve sonu saptanmış, zincirleme bir 
gel işimi içine alan, olayların olas ı l ık  ve zorun lu luk ölçüleri i le geliştiği 
tüm. 

848 - oluntu : bkz. epeysodyon. 

849 - onkos (Yun.) : Eski Yunan oyuncuları n ın kullandıkları peruka ya da 
başlık. 

850 - onnamono (Jap.): "No" Tiyatrosu'nda kadın  maskesine verilen ad. 

851 - o.p. [İng. opposite promptside] [Fr. cote jardin] : İngi l izcede "opposite 
promtside" deyiminin kısalt ı lmışı. Fıslayıcın ın  (suflörün) karşısındaki 
yer (seyirciye göre sahnenin sağı). 

852 - opera (İt. Opera - yapıt) [Alm.  Oper] [Fr. drame lyrique]: XYll l .  
yüzyıldan bu yana, metni, orkestra eşliğindeki insan sesi i le yü rütülen 
müzikli oyunlara verilen ad. Floransa' l ı  soylu kişi lerin "Camerata" 
topluluğunca eski Yunan oyunların ı  yeniden yaşatmak çabasıyla ortaya· 
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operet (853 - 860 ] 

çıkmış bir türdür. Koronun eşliğinde ezgilerle beslenen eski Yunan 
oyunları örnek al ınarak " Daphne" adl ı  ilk operayı, Ottavio Rinnu cini 
yazmış ve jacopo Peri bestelemiştir. Bu ilk opera, 1 590 yılı karnava
l ında Floransa'da oynanmıştır. 

853 - operet (İt. Operetta - Küçük opera) [Alm. Operette] [Fr. operette]: 
M üzikli komedya. Kalıplaşmış kişilerle (çoğu kez tiplerle) yazın (ede
biyat) değeri olmayan bir olayla, akıcı, ince, hafif ve renkli melodi l i  
oyun türü.  Daha çok eğlendirici niteliği vardı r. Viyana'dan gelmiştir. 

854 - orkestra [Yun .  orchestra]: 1. Koro yeri. Antik Yunan tiyatrosu nda 
"proskene" (bugünkü sahne) i le seyirci arasındaki tam çember biçi
mi ndeki alan. Koro, ezgilerini bu alanda söyler, dansların ı  bu rada 
yapardı .  Roma tiyatrosunda bu alan, yarım çember biçimini almış ve 
seyircileri bu raya yerleşti rilmiştir. 2. Çalgıcılar topluluğu. 

855 - orta (Ort. O.) : Orta oyunu'nun oynandığı alan. Çevresi ne kazıklar 
çakı l ı r ;  bu kazıklar arasına ip dolaştırı larak, seyirci ler oyun yeri nden 
ayrı l ı rd ı .  

856 - orta açıl ı  ış ın [Fr. faisceau moyen] [İng. medium-angle beam] : 90 
derecel ik açılarla sahneye yansıtı lan ışık. 

857 - orta arka [Alm. Mritte Hinten] [Fr. fand centre] [İng. up centre] : Sah
nenin orta bölümünün arkas ı .  

858 - orta bölge [Alm. mittlere Stimmlage] [Fr. registre medium]: Tiyatro 
konuşmasında, orta bölge tonuna komşu olan ve ona benzediği iç in 
kolayl ıkla çıkarılabilen tonların topluluğu. 

859 - ortaçağ tiyatrosu [Alm.  Mittelalterliches Theater]: İki döneme ay
rı l ı r :  1 .  Kil ise içi oyunları (800 - 1 200) gradualist anlayışa dayanır. 
(Gradualismus : gradus= basamak) insanı basamak basamak Al laha 
yaklaştıran dünya d üzeni bkz. kilise içi oyunu. 
yaklaştıran dünya düzeni. (bkz. kilise içi oyunu.) 2. Kil i.se dışı oyunları 
(1 200 - 1 500). Gotik Çağ: Nominalist anlayışa dayanır (Nominalismus : 
nomen=adlandı rma). Gerçekçiliğe doğru gidiş. (bkz. dinsel oyunlar.) 
Ortaçağ tiyatrosu ;  antik örneklere bağlanmaksızın gelişmiştir. Her 
şeyden önce ikinci dönemde (Nominalist) tiyatro tarihinin en büyük 
akımı o lmuştur. Oyunlara hemen hemen kentin bütün halkı seyirci 
ve oyuncu olarak katı lmışlardır. İkinci dönemde, aynı zamanda oyunlar 
özel niteli klerini almağa başlamışlardır. 

860 - ortak [İng. sharer] : Bir tiyatro topluluğunda sermayesi olan kişi ya da 
oyuncu. Bu terim ilk kez (İngi ltere'de) E l izabeth dönemi oyuncu
larınca kul lanı lmıştır. 
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otuz altı durum [861 - 867 ] 

861 - orta oyunu : Ortada oynanan ve tuluata dayanan halk oyunu. Bu 
oyunların i ki baş kişisi Kavuklu i le Pişekar'dı r. Güldürme, onların söz 
oyununa, hazırcevapl ığına, yanlış anlayışa dayanan konuşmalarına ve 
oyunun öbür tiplerin in  şive taklid lerine dayanır. Kimi oyunlarda 
gü ldürme öğesi açık saçıklığa kadar gider. Bel l i  tipler, bel l i  giysi ler 
giyerler. Dekor olarak bir paravana (bk. yeni dünya) bir d e  alçak is
kemle ya da tezgah vardır. (bkz. dükkan.) 

862 - orta oyunu kolu (Ort. O.) : Orta oyunu oynayan toplu luk. 

863 - orunlama [Yun. al/egorei] [Alm.  Allegorie] [Fr. al/egorie] [İng. allegory] 
: 1 .  Bir konunun yerine onunla benzerlikleri olan başka bir konuyu 
geliştirerek öbürün ü  anlatma. 2. Birtakım soyut ya da somut kav
ramları kişileştirerek seyirciye i letme. 

864 - oski (Kar.) : Karagöz ustaların ın  "altın" karşı l ığında kulland ıkları 
terim. 

865 - otoko (Jap.) : " No Tiyatrosu" nda erkek oyuncunun maskesi. ' 

866 - oturmuş ses : Orta bölgeyi kullanarak konuşmaya alışkın ses. 
867 - otuzaltı duru m :  Gozzi 'n in  (1720 - 1 806) ortaya attığı, sonradan 

bütün tiyatro konuların ı  İtalyan komedya yazarı Carlo'nun bölü m
lediği 36 duru m :  1 .  DİLEK: Bir zorba, bir d i lenci, bir de değişmeyen 
güç vardır. (Örn. Euripides : "Oidipus Kolonos" ta. 2. KURTARMA : 
B ir  kurban, b ir  gözdağı veren, bir de kurtarıcı bulunur. (Örn. R. 
Wagner "Lohengrin" ). 3. Öç ALMA: Ortada bir suç vardı r  (Örn. 
Shakespeare : "Venedik Tüccarı"). Bu suçun çevresinde bir suçlu i le  
b ir  öç alan bulunur. 4 .  KAN DAV ASI : Aileler ve kişiler arasındaki 
konu, kan davasıd ır. (Örn. Euri pides : "Elektra"). 5. CEZA: Bir kaçak, 
b ir  de kaçağın suçundan dolayı ceza veren bir kimse ya da güç vardır  
(Örn. Tirso de Molina: "Don Juan"). 6.  BÜYÜK TALİHSİZLİ K :  Sonu 
iyi olacak bir kimsenin büyük bir talihsizliğe ve yenilgiye uğraması. 
(Örn. Shakespeare: " il. Richard"). 7. KURBAŞ : Bir üst gelen güç i l e  
bir alt edi len güç  vardı r  (Örn. Maeterlinck: " Körler"). 8 .  BAŞKAL
DIRMA: Bir ti ran ve bu tirana karşı baş kald ırmış kahraman bu lunur. 
(Örn. Schil ler: " Wi/he/m Teli"). 9. TEHLİKE YA DA TEHLİKEYE 
ATILIŞ : Yürekli l ikle, göz pekliğiyle yapılan bir atı l ım. Tehlikeyi göze 
alma d urumu (Örn. Goethe :  "Faust"). 1 0. KiZ KAÇI RMA : Kaçırma 
olayı kızın erkeği istemesiyle olur (Örn. Mozart : "Saraydan Kız Ka
çırma"). 1 1 .  B İLMECE (MUAMMA) :  Bir soruyu soran, bir de o soruyu 
yanıtlayan bu lunur (Örn. Gozzi : "Turandot" ). 1 2. KARŞILIK BEK-
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LEM E :  Bir davranışa karş ı l ık  bir şey bekleme (Örn. Wilde : "Salome"). 
1 3. YAKININA GÜDÜLEN KİN : Kardeşin kardeşe, oğlun,  kızın 
babaya kin gütmesi vb • . .  (Örn. Shelley: " The Cenci" ). 1 4. YAKIN
LAR ARASINDA YARIŞMA: Aile içinde kardeşler arasında bir kadın  
ya  da iş  konusunda bir  yarışma vardır  (Örn. Voltaire'in yapıtları). 
1 5. KAN DÖKTÜ REN ZİNA:  Aldatılan koca ya da karı. Öldürmeyle 
sonuçlanan zina (Örn. Gozzi : "Zübeyde"). 1 6. DELİRME :  Bir deli ve 
b ir  de kurban bu lunur  (Örn. l bsen : "Hedda Gabler"). 1 7. KÖTÜ 
SONUÇ VEREN AKI LSIZL IK:  Bir kişinin akılsızlığından doğan kötü 
duru mlar ve başka birinin de akı lsızl ıktan zarara uğraması (Örn. 
l bsen : " Yaban Ördeği"). 1 8. BİLMEDEN YASAK AŞK : Kardeşine, 
annesine ya da babasına bi lmeden aşık  olma durumu (Örn. Schi l ler:  
"Mesinalı Gelin"). 1 9. BİLMEDEN YAKi NiNi ÖLDÜ RME:  Bilmeden 
bir yakın ın ı  öldürme ve öldürdükten sonra bunu öğrenme (Örn. 
Euripides : lphigenia Tauroste). 20. BİR ÜLKÜ UGRUNA KENDİNİ 
FEDA ETM E :  Bu d u rumu işleyen oyunlar, daha çok, siyasal ya da 
dinsel teması olan yapıtlardı r  (Örn. Corneil le' in tragedyalarında bu 
d uruma raslanır). 21 . YAKiNi  İÇİN KENDİNİ FEDA ETM E :  Çok 
sevd iği b iri için mesleği ni,  ününü,  parasın ı ,  iyi durumunu feda etme 
(Örn. Shakespeare : "Ölçüye Ölçü"). 22. H E R  ŞEYİ AŞKINA FEDA 
ETM E :  Aşkı için geleceğini,  tahtını ,  sağl ığını ,  görevin i  feda etme 
durumu (Örn. Daudet: "L' Arlesienne" ). 23. GÖREV UG RUNA YAKi
NiNi  FEDA ETM E :  Görev uğruna yakın ın ı  feda ya da kurban etme 
(Örn. Euri pides :  " lphigenia Auliste" ). 24. EŞİT OLMA YAN KİMSELER 
ARASINDA YARIŞMA : Bir zenginle bir fakir, bir kralla b ir  si lahşör, 
vb ... arasındaki yarışma d u rumu (Örn. Schi l ler : "Maria Stuart" ). 25. 
ZİNA : Birbirlerini aldatan karı koca (Örn. Lessing : "Miss Sarcı 
Simpson"). 26. E ROTİK C Ü RÜM : Bu da sekiz bölümde ele al ın ı r :  
a) Onanism (Dramatizasyon olamaz), b)  Fahişelik, c)  Zina, d)  Sapık 
aşk (Bir oğu lun  anaya, kızkardeşine d uyduğu aşk gi bi), e) Homosek
süell ik, f) Sefahat (sodomi), g) Küçük çocu kların erotizmi (dramati
zasyon olamaz), h) Öteki sapıklıklar. 27. SEVİLEN BİR İNSANIN 
KÖTÜ YANiNiN ÖGRENİLMESİ : XVl l l .  ve XIX. yüzyıllarda kullanıl
mış tipik d ramatik durumlardan biridir. (Örn. Shaw: Bayan Warren'in 

Mesleği). 28. YASAK AŞK :  Seven ile buna engel olmak isteyen ara
sında çıkan çatışma (Örn. Shakespeare : "Romeo ile Jülyet"). 29. DÜŞ
MANiNI SEVM E :  Birbirlerine düşman l ığı olan ai le ya da toplum kişile
rinin sevişmeleri (Örn. Kleist: "Penthesilea"). 30. HIRS :  "Tutku lu" bir 



oyuncu [868 - 877 ] 

karakterin yarattığı durum (Örn. Shakespeare: "Macbeth). 31 .  TAN
RIYLA ÇATIŞMA: Tanrı'ya karşı olan savaş, antik tiyatronun tuttuğu 
temaların başında gel ir  (Örn. Aiskhilos : "Prometheus" ). 32. KISKANÇ
LI KTAN GELEN YAN LIŞLIK :  Kıskanan bu d uygu yüzünden yanlış 
bir harekette bu lunur (Schi l ler:  "Hile ve Sevgi"). 33. ADLİ YAN
LIŞLI K :  Ası l  suçlunun yakalanmayıp suçsuz birinin cezalandır ı l ması : 
(Örn. Gozzi : "Sepet"). 34. VİCDAN AZABI : Suçlu, kurban, tan ık 
arası nda olan çatışmadan doğan vicdan azabı (Örn. l bsen : "Rosmers
holm" ). 35. TEKRAR BULUŞMA : Kahramanın uzun bir süred ir  göre
mediği kimseyi bulması (Örn. Shakespeare: "Pericles"). 36. ACi Li, 
YASLI OLMA: Bir kahramanın, örneğin çocukların ın  öldürüldüğünü 
görmesiyle ortaya çıkan durum (Örn. Maeterlinck: " Yedi Prenses"). 

868 - oynamak [Alm.  Spielen] [Fr. jouer] [İng. play, act]: Oyuncunun  çe
şitli ses, el ,  kol, mimik anlatmalariyle bir kişiyi canlandırması ya da 
göstermesi. Bir tiyatro yapıtındaki belli bir karakteri canland ırmak 
ya da bir tipi göstermek. 

869 - oynayış : bkz. temsil. 

870 - oynatım hakkı [Alm.  Au(führungsrecht] [Fr. droit de production] [İng. 
copyright]: Yerli ya da çeviri bir oyunun  tiyatroda oynanmasın ı  sağ
layan hak. 

871 - oynayış [Alm. Darstellung] [Fr. ınterpretation] [İng. acting] : Oyunun 
kişi lerini, olayın çevresini, havasın ı  canlandırma. Bu işin yapıl ış ı .  

872 - oyun [Al m .  Spiel] : 1. Tiyatro gösterisi. 2. Oynanmak üzere yazı l m ış 
yapıt. 3. Bir sahne sanatçıs ın ın oyunu.  

873 - oyunağası (T. K.O.) : Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad. 
874 - oyun alanı [Alm. Spielf/aeche] [Fr. aire de jeu] [İng. acting style] : 

Oyunun oynandığı yer, oyunun  oynandığı düzeyin tümü. 
875 - oyun babası (T. K.O.) : Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad. 
876 - oyuncak tiyatro [İng. toy theatre] : XIX. yüzyı l ın  ilk yarısında, İngil

tere'de, Wil l iam West, o zamanın oyun ların ı ,  kartondan yaptığı ve 
giysiler i le göstererek yarattığı bir tiyatro türü. Çok tutulan "oyuncak 
tiyatro" bugüne değiny aşamıştır. Örn. çarşı larda satılan perspektifli 
çocuk kitapları bu tutum u  sürdürmektedir. 

877 - oyuncu [Alm.  schauspieler (in)] [Fr. acteur, actrice] [İng. actor, 
actress]: Bir oyun kişisini ,  sanatçı yaradı l ışı ve bilgisi i le,  canlandıran 
ya da gösteren tiyatro sanatçısı. Oyun oynama eylemini yapan kişi. 
(Erkek ya da kadın). 
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oyuncubaşı [878 - 892 [ 

878 - oyuncu başı (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları d üzenleyene veri len ad. 
879 - oyuncu seçimi [Al m. Wahl des spielers] [Fr. choix des interpretes] 

[İng. choice of actors] : Oyundaki belirl i  rolleri canlandırmak ya da 
göstermek için role en uygun oyuncuları seçme işi. 

880 - oyuncu-yönetmen [İng. actor-manager] : Bir oyuncunun aynı zamanda 
bir tiyatroyu yönetmesiyle aldığı ad. Bizde özel ve ödenekli tiyatro
larda böyledir. 

881 - oyun çıkarmak (T. K.O.) : Köylü oyunları n ı  d üzenleyip seyirciye 
sunmak. 

882 - oyun çizelgesi [Alm.  Spielplan] [Fr. repertoire] [İng. repertory] : 
Oyun plan ın ın  incelenmiş, seçilmiş, o dönem oynamaya elverişli 
görülüp  oynanış için hazırlanmış oyun l istesi. 

883 - oyun düzen i :  bkz. mizansen. 

884 - oyun fotoğrafı [Alm. Szenenphoto] [Fr. photo de jeu] fİng. play photo] : 
Oyunda bölü mleri gösteren fotoğraf. 

885 - oyun müziği : bkz. sahne müziği. 

886 - oyun provası : bkz. sahne çalışması. 

887 - oyun sansürü :  bkz. oyun yasaklanması. 

888 - oyun seçme kurulu : Türkiye'de Edebi Heyet. (bkz. okuma kurulu) 

889 - oyun süresi [Al m. Anffühungsdauer] [Fr. duree] [İng. running time]: 
Bir oyunun başlamasından s�nuna kadar geçen süre. 

890 - oyun taslağı f Alm. Handlungskelett]: Yazarın oyununu yazmadan 
önce, saptadığı özel l ikleri gösteren oyun iskeleti, çizelgesi. 

891 - oyun yasaklaması [Alm.  Theaterzensur] [İng. dramatic censorship] : 
Zararlı görülen b ir  oyunun oynanmasına kanun yoluyla engel olmak. 
Ancak bu yasaklama, sonraları, bilgisiz kimselerin e l inde kötüye kul
lan ı lmış ve tiyatroya zarar vermiştir. Oyun sansürü. 

892 - oyun yazarı [Alm. Bühnenschriftsteller] [Fr. auteur dramatique] 
[İng. playwright] : Tiyatro için oyun yazan kimse. Tiyatro yapıtları 
yazan kimse. 
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893 - öğretici dram [Alm. Schu/drama] [Fr. piece didactique] [İng. didactic 
play]: Ortaçağda, öğrencilere Latinceyi öğretmek ve bellek temrini 
yaptırmakla onları rahat ve kıvrak hareketlere alıştırmak için d üzen
lenen, okul oyunlarına verilen ad. Örnek: Terentius Tiyatrosu. 

894 - öğretim oyunu [Al m. Lehrstück] : Belli bir konuyu, bir durumu 
öğretmek, seyirciyi bu görüş için kazanmak ereği i le hazırlanmış 
oyunlara deni r. Örn. Brecht' in  öğretim oyunları. 

895 - ölçülü ses [Alm.  mossvo//e Stimme] [Fr. voix mesuree] : Tiyatro konuş
masında şiddet yönünden bir sesin ölçüsü olması. 

896 - ölü nokta [Alm.  Todespunkt] [lng. dead point]: Meiningen Dükü i l .  
Georg (1826 - 1 91 4), sistemli tiyatro çal ışmalarında, biraraya getirdiği 
tiyatro topluluğu ile sahnede, karşı l ık l ı  yeni bir hareketl i l ik yarat
mıştır. Bu terimi sahnede karşıl ıkl ı  hareketin tam ortası için kullan
mıştır. 

897 - öncelik hakkı [Alm.  E.rstauf(ührungsrecht] [Fr. droit d'exc/usivite] 
[İng. exclusive rights]: Bir oyun u  i lk kez sahneye koyma hakkı. 

898 - öncü (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad. 
899 - öncü oyun [Alm.  Avantgarde] [Fr. avant garde] [lng. avant garde]: 

Geleneksel tiyatrodan ayrılan, kuruluş ve anlatım yönünden yeni
l ikler getirmek isteyen oyun. 

900 - öncü tiyatro [Alm.  avantgardistisches Theater] [Fr. thedtre d'avant 
garde] [İng. avant-garde theater] : Herhangi bir akımda ya da dönemde 
birtakım yen i likler getiren tiyatro. Öncü oyunlar sunan, onları yay
g ınlaştırmağa çalışan tiyatro. 

901 - ön denetleme [Fr. precensure] [İng. precensorship] [Alm. Vorauffüh
rung]: Kimi ü lkelerde oyunu halka sunmadan önce oynanmasında 
yasaca sakınca olup olmadığın ı  anlamak için sorumluların yaptığı 
denetleme. 
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öndeyiş [902 - 916] 

902 - öndeyiş [Yun. prologos] [Alm.  Prolog] [Fr. prologue] [İng. prologue]: 
Oyundan önceki bölüm. Antik tiyatro döneminde Euripides'in, tra
gedya'ya; Plautus'un da komedyaya getirdikleri söz. Oyuna konu 
olan olaydan önce geçenleri özetler. Modern tiyatroda oyunun anlamı 
üzerinde bilgıi verir. 

903 - ön gösteri [Alm.  Vorspiel] fİng. curtain-raiser] : Oyunun ana bölü
münden önceki kısa oyun.  

904 - ön lambalar [Alm.  Streuchsheinwerfer] [Fr. reflecteur diffusant] 
[İng. floodlight] : Sahnenin önünde toplu ış ık veren lambalar (bkz. 
alttan ışıklama.) 

905 - ön müzik f Alm. Ouverture] [Fr. ouverture] [İng. curtain music] : 
Perde açılmadan, oyun başlamadan önce çalınan müzik. 

906 - önoyu n :  Bir oyunun bütününe bağlı, ama oyunu  aydın latıcı niteli kte, 
sözsüz ya da sözlü olarak oynanan ön bölüm. 

907 - ön oynayış [Alm.  Korrekturprobe]: Genel  prova i le i l k  temsil arasında, 
deneme niteliğin i  taşıyan oynanış. 

908 - önörgü [Alm. Kanevas] [Fr. cannevas] [İng. pettern] :  1. Konunun 
ana çizgisi. 2.  Tuluata dayanan tiyatroda senaryo. 

909 - önperde [Alm.  Aktvorhang] [Fr. rideau d'avant-scene] [İng. act-drop] : 
Sahneyi seyircilerden ayıran büyük tiyatro perdesi. 

91 0 - önsahne [Alm. Vorbülme] [Fr. petit proscenium] [İng. apron]: Sahne 
çevresinin d ışına ya da perde önüne çıkan sahnenin ön bölümü. 

91 1 - önsahne lambaları [Alm.  Vorbühnenbeleuchtung] [Fr. projecteurs de 
sa/le] [İng. front-of-house lighting]: Seyirci salon undan sahneye yönelen 
ışıklama düzeni. 

91 2 - önyüz [Alm.  Bühnenfront] [İng. front] : Sahnenin seyirciye açılan 
yanı, cephe. 

91 4 - örgü [Alm. Kannevas] [Fr. cannevas] [İng. structure] : 1 .  Oyun dokusu, 
işlenişi, çatısı. 2. Konunun ana çizgisi. 3. Tuluata dayanan tiyatroda 
senaryo. 

91 5 - örtmecil ik [Alm.  Eupheismus] [Fr. eupheisme] [İng. eupheism]: Kişi
lerin bir duyguyu olduğu gibi değil de, dolambaçlı, üstü örtülü olarak 
belirtme durumu. 

91 6 - örtülü ses [Alm.  verschleierte Stimme] [Fr. voix voilee] : Tını yönünden 
bir sesin duru olması. 
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özet [917 - 926 ] 

91 7 - öterli ses [Alm. breite Stimme] [Fr. voix sonoreJ : Tını yönünden bir 
sesin zengin olması. 

91 8 - öykücü (Lat. Praecurrer - Anlatan) [Alm.  erzoehlerJ [Fr. narrateur] 
[İng. narrator] : Ortaçağda oyun sırasında konuyu az da olsa anlatan, 
başta, sonda ya da ortadaki özetlemeler, yorumlarla oyunun ayrı 
bölü mlerini birbirine bağlayan oyuncuya verilen ad. Modern tiyatroda 
bu öykücüler çok kul lan ı l ı r. Örn. Thorten Wilder: Our Town (-Bizim 
Şehir). 

91 9 - öyküleme [Alm. Erzaehfen] [Fr. narration] [İng. narration] : Oyundaki 
kişilerden birinin oyunun konusunu anlatmasından ; başta, sonda, 
kimi kez de, ortada, oynan makta olan bölümleri özetlemeğe ve yorum
lamağa başlaması ndan ortaya ç ıkan anlatım çeşid i .  

920 - özdeşleme [Alm. ıdentifizierung] [Fr. İdentification] [İng. ıdentifi
cation] : 1 .  Oyuncunun canlandırdığı oyun  kişisiyle kendini  b ir  d uy
ması. 2. Seyircinin sahnedeki oyunculardan biriyle, çoğu zaman kah
ramanla b ir  tutup onun başına gelenleri gerçekten yaşıyormuş d uygu
suna kapı lması ; yanılsamaya (i l lüzyona) dayanan tiyatronun baş ereği
d ir. 

921 - özdeyiş [Alm. Maxime] [Fr. adoge] [İng. maxim]: Özl ü söz. 
922 - özel tiyatro [Al m. Privatheater] [Fr. theôtre prive] [İng. private 

theaterJ : Resmi kişi l iği olmayan, özel sermaye i le kurulmuş tiyatro 
toplu luğu. 

923 - özenci : Hevesli, amatör (bkz. amatör.) 

924 - özenci oyuncu [Alm.  Ameteurspiefer] [İng. non professionaf actor] : 
Meslekten olmayan, çoğu kez para karşı l ığında ol madan, sırf heve
sinden ötürü oynayan kimse. Kişisel beğenisi için oynayan. Acemi, 
toy kişi. (bkz. amatör oyuncu) 

925 - özenci tiyatro f Alm. Amateurtheater] [Fr. theôter amateur] [İng. 
amateur theater] : Para karşıl ığında ol maksızın oynanan tiyatro ; mes
lekten oyuncu ol mayan, istekli, hevesli kişi lerin kurd uğu tiyatro 
toplu luğu. 

926 - özet [Alm.  synopsis] [Fr. Synopsis] [İng. outline, synopsis]: 1 .  Bir oyunun 
yazılmadan önce konusunu gösteren kısa bilgi. 2.  Bir  oyunun  konusunu 
en kısa yoldan anlatan, oyunun  konusu üzerinde i lgi l i leri ayd ınlatan 
yazı l ı  bilgi. 
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927 - pabuç sektirmek (Ort. O.) : Kavuklu'nun zor olan bir gösterisi ; 
pabucu d üşürmeden sektirmek. 

928 - palanga (Ort. O.) : Oyun alan ı .  (bkz. orta.) 

929 - palavracı asker Lat. Mi/es Gloriosus (Plautus) : Latin komedyasın ın 
d urmadan böbürlenen, yüksekten atan, farfara, o oranda da korkak 
bir asker tipi. Hemen herkesten dayak yer. Latin komedyasından 
sonra çeşitli komedya türlerinde bambaşka adlarla sık sık karşımıza 
çıkar: Commedia del l 'Arte türünün Kukuruku,  Kapitano, gibi tipleri 
(bkz. kukuruku, kapitano, kikirrus.) 

930 - palyata komedyası [Lat. fabula paliata] : "Yunan Mantosu" anla
mındaki "Pal l ium" sözcüğü nden gelen bu teri m, Roma tiyatrosunda 
Yunan giysi, töre ve konularından etkin bir akı mın adıd ır, olaylar 
hep Yunanistan'da geçer. (Örn. Plautus komedyaları) (bkz. fabula.) 

931 - panayır tiyatrosu [Alm.  ]ahrmarktstheater] : Panayırlarda, oraya 
gelenleri eğlendirmek üzere kuru lan, kaba çizgi l i ,  bazan açı k  saçık 
güldürüler oynayan topluluk. 

932 - panç i le  cudi [İng. Punch and ]udy] : İngil izlerin geleneksel kukla 
oyunu. Panç (Pulçinel la'n ın etkisi) çirkin bir kamburd u r, kocaman bir 
burnu ve göbeği vardır. Cudi de onun karısıd ı r. Günlük konuları ele 
a l ıp  yeren, taşlayan bir halk kuklasıdır. 

933 - pandomima:  Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi tiyatrolarında oyunlar 
arasında oynanan sözsüz oyun. 

934 - pano bileziği [Alm.  Stütze] [Fr. bequil/e] [İng. braze]: Panoların yere 
bağlantısını sağlayan demir bilezik. 

935 - pano dikişi : Sahnede kurulan dekor parçalarınnı i plerle birbirine 
bağlan ması. 

936 - panola (Ort. O.) : Tefe verilen ad. 
937 - pantalone (İt.) : Commedia del l 'Arte türünün bön, aldatılan baba 

ve koca tipi. Yaşl ıd ır. Venedikli bir zengindir. Mesleği , , çoğu kez 
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parlatma provası [938 - 94,9 ] 

tüccarl ıktır. Arasıra da soylu kişi olarak görü lür. Kendinden genç 
kadın lara aşık o lur, ama onlardan yüz bulamaz. Giysisi önceleri kır
m ızı, sonraları kara bir pelerin, yarım maskedir. Ak, sivri b ir  keçi 
sakalı vardı r. 

938 - pantomim [Yu n. pantomimos] [Alm.  Pantomimus] [Fr. pantomime] 
flng. mime]: "Her şeyi öykünen" anlamına gelir. Düşünceleri, d uygu
ları sözsüz olarak çoğu kez koro ya da müzik eşliğinde, dansla ya da 
haraketle ve yüz anlat ımı  ile yansıtmayı erek edinen oyun türü. 

939 - pantomim sanatçısı [Alm. Pantomime] : Sözsüz oyunda oynayan, 
özel b ir  eğitimden geçtiği için yüz ve gövde anlatımı bu oyuna yatkın 
sanatçı. Örnek : Marcel Marceau. 

940 - papara (Ort. O.) : Zurnan ın  adı. 
941 - pappus (Lat.) : Atellan komedyasın ın yaşl ı  adam tipi. 
942 - parabase [Yun. parabasis] : Antik Yunan tiyatrosunda eski komedya 

döneminde oyunun yanı lsamasını (" i l lüzyon" unu) bozma bahasına, 
koronun, maske çıkarıp doğrudan doğruya seyircilere seslendiği, 
yazarın sözcül üğünü yaptığı, tanrıları övdüğü, düşmanlara, sevilmeyen 
kimselere ve kurumlara sataştığı, sald ırdığı ara sözleri. (bkz. koragus) 

943 - parasız gösteri [Alm.  gratis Vorstellung] [Fr. spectac/e gratis]: Halka, 
para alınmadan verilen gösteri. Örneğin 27 mart Dü nya Tiyatro 
Gününde tiyatro toplu lukları, parasız oyunlar oynarlar. 

944 - paraskene (Yun.  Para=yan) : "Skene" n in  iki yanındaki ek odalar. 
Bunlar, antik tiyatroda her yapıda görü lmez. 

945 - parça [Alm. Fragment] [Fr. fragment] [İng. fragment]: 1. Yazı l ı  bir 
yapıttan al ınan b ir  bölüm.  2. Tümü deği l  de bir  bölümü bize kala
bi lmiş yapıt. Örn. Büchner'in " Woyzek". 

946 - parçacı (Tul.) : Komiğe laf açan yaşl ı  oyun kişisi. 
947 - parçacı l ık [Alm.  Fragmentismus] [Fr. fragmentisme] [İng. fragmen

tism] : XX. yüzyıl başlarında İtalyan edebiyatında A. Soffici'nin açtığı 
konuları gerçekten al ınmış kısa parçalar, küçük tablolar ve yaşayış 
kesitlerini veren çığır. 

948 - parçalı komedya [Fr. comedie episodique ou d tiroir] : Bölümcükleri 
(Meclisleri) ya da  bölümleri birbirine bağ l ı  olmayan komedi türü. 

949 - parlatma provası f Alm. Auffrischungsprobe] [İng. polishing rehearsal]: 
"Parlatma çalışması" da denebi l i r. Oyun seyirciye sunulduktan sonra, 
aksayan, u nutulan yerleri yeniden düzenlemek için yapılan ara provası. 
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parodi [950 - 963 ] 

950 - parodi (Yun .  Paro-ode = Karşıt ezgi), [Alm.  Parodie] [Fr. parodie] 
[İng. parody] : Ciddi sayılan bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü 
alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir öz vererek biçimle 
öz arasındaki bu ayrıl ıktan gülünç etki çıkaran tür. 
Parodi,  bir olayı ya da önemsenen bir kişiyi aynı tutumla gülünçleş
tirebi l ir  (bkz. yanılsama.) 

951 - parodos (Yun.) : 1 .  Antik Yunan oyu nlarında koronun,  orkestraya 
g irdiği anda söylediği ezgi ; 2. Anti k tiyatro yapısında, orkestranı n  
yanlarında, karşı l ıkl ı  bu lunan giriş yerleri yolları. 

952 - parsa (Tul.) : Oyundan sonra seyirciden toplanan para. 
953 - paskalya oyunu {Alm.  Osterspiel] [İng. easter play] : X. yüzyılda d i nsel 

tiyatronun i lk  biçimlerinden biri. Paskalyada kilisede oynanan, İsa'n ın 
mezarında b ir  melekle üç kad ın ın karş ı l ıkl ı  konuşmalarından oluşan 
gösteri. Bu gösteri için "Quem quaritis"- deyimi de kul lanı l ı r. (bkz. 
tropus "Neden yakınıyorsunuz ?") 

954 - paskuyino [İt. pasquino] : Commedia del l'Arte türünün ikincil uşak 
tiplerinden biriyken son radan Orta Avrupa ti plerinden biri olmuştur. 

955 - paso (İsp.) : XVJI. yüzyılda, İspanyol tiyatrosunda çok tutulan, tek 
bölümlük,  gülünçlü oyun. Bu oyunun bu lucusu İspanyol yazarı Lope 
de Vega'd ı r. 

956 - pastav (Ort. O.) : Pişekar' ın  el inde bulundurd uğu ve s ık sık kul
landığı "şak şak" diye ses veren tahtadan maşa, ya da içi ayrık tahta. 
(bkz. şakşak.) 

957 - pastoral oyun {Alm.  Hirtendrama] [Fr. drame pastorale] [İng. pastoral 
drama]: Rokoko çağında, saray üyelerinin ve yüksek sınıf halkın 
sevdiği bu oyun türü, konusunu mitolojilerden ve çoban masal larından 
almıştır. 

958 - patiyo (İsp. Patio) : Sahnesi ortada olan tavanı açık İspanyol tiyatrosu. 
959 - patlama etmeni [Alm. Knalleffekt] [Fr. marron] [İng. maroon]: 

Sahnede patlama sesi veren düzen. 
960 - patlama kutusu [Alm.  Explosionkasten] [Fr. caisse d bombes] [İng. 

bomb tank] : Patlama sesleri sağlayan düzen. 

961 - pay (Ort. O.) : 1. Oyuncuların kazancı, belli oranda aralarında pay
laşmaları. 2. Oyunculara, paylaşma sonunda, kazançtan düşen para. 

962 - peciz (Kar. Ort. O.) : " Ev" e verilen ad. 
963 - peniz (Ort. O.) : Söz. 
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perspektif [964 - 975 ] 

964 - perde [Alm. Akt, Vorhang, Leinwand] [Fr. acte, rideau, toile] [lng. act, 
curtain, screen] : 1 .  Bir oyunda konunun ana parçalarından her biri. 
İ lk kez Seneca bölmüştür. beş perde - beş böl üm (bk. bölüm.) 2. Ti
yatronun sahneyi seyirciye açan ve kapayan perdesi. İ lk  kez Roma ve 
Barok tiyatroları nda kullan ı lmıştır. 3. Bundan başka da bugünkü 
Tiyatroda çeşitli perde biçimleri var : a) Kulis perdesi, b) Projeksiyon 
perdesi (bk. gergi,) c) Arka perde, fon perdesi, ufak perde. d) Ses 
perdesi : seste pesliği ve tizliği gösteren kesimler. 

965 - perde bölümlü oyun [Al m. Aktstück] : Dramatik olayı genel olarak 
üç ya da beş perdeye bölen kuruluş biçimi. Sonraları bunların yerini 
bir ya da i ki bölümlü  oyunlar almıştır. 

966 - perde gazel i  (Kar.) : Karagöz oyu nu başlamadan önce Hacivat' ın 
söylediği gazel. 

967 - perde küsat etmek (Kar.) : Karagöz perdesini kurmak. 
968 - perendebaz (Körm. O.) : Takla atarak h üner gösteren oyuncu. 

969 - per nobl [Fr. pere noble] : Tu luat tiyatrosunda yaşl ı  adam, baba. 

970 - peril i  komedya [Alm. Miirchenkomödie] [Fr. comedie (eerique] : 
Cinler, periler üzerine yazı lan hayali komedya. 

971 - peri l i  oyun [Al m. Miirchenstück] [Fr. (eerie] [İng. (airy play] : Bir 
peri oyununu konu olarak alan zengin donat ıml ı  oyun türü. 

972 - peri peti (Yun.  Peri peteia = beklenmedik  dönüm) [Alm. Peripetie] : 
Aristoteles'e göre, oyun kahramanın ın  al ın yazısında beklenmedik bir 
değişme. Bahtın dönmesi. 

973 - periyaktoy [Yu n. periaktoi]: Eski Yunan t iyatrosunda eksenleri 
çevresinde dönen üçgenler. Bunların iç yüzüne bakan başka resimler 
yap ı l ıp  sahne değişimleri sağlan ı rd ı .  "Skene" üzerinde altı "peryak
toy" a kadar kullanı l ırd ı .  (bkz. telari.) 

974 - persiflaj [Al m. Persi(lage] [Fr. persi(lage] : Alay, isti hza. Tiyatroda, 
bi l inen tarihsel ya da günlük bir konuyu al ıp yazarın kendi i mgelemine 
göre gülünçlü ama anlam l ı  bir duruma sokması. Örn. Ju lius Hay: 
Beygir. 

975 - perspektif [Alm.  Perspective] [Fr. perspecti(] [İng. perspective] : (Lat. 
perspicere = derinliğine bakma) Geriye doğru ufalan d üzeniyle 
Rönesansta derinl ik duygusu verme. XV. yüzyıl ortasında İtalya'da 
resim sanatında (Masaccioi Mantegna) yer almış, tiyatroya İtalyan 
m imarı Serbio ile geçmiş ve 1 508 yı l ı ndan sonra da gelişmiştir. 
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perspektifli sahne (976 - 988 ] 

976 - perspektifli sahne : İ lk  kez XVI. yüzyı l ın  başlarında ltalya'da Bra
mante i le  Peruzzi'nin ortaya attığı Serlio'nun  geliştirdiği bir sahne 
türüdü r. Sonraları bütün Avrupa tiyatrosunu  etki lemiş, Barok çağı 
da bunu benimsemiştir. Sahne döşemini seyircin in  görüşüne göre 
d üzenlemeyi erek edinir. 

977 - pes tahta (Kar.) : Perdenin alt bölümünde rafa benzeyen ışık tahtası. 
978 - peycent [İng. pageant]: lngi ltere'de Ortaçağda bir kesimi bir araba

daki oyuncular tarafından oynanan, o sahne bitince başka bir alana 
girip yerini öbür kesimi oynayacak arabaya bı rakan, altında soyunma 
bölümü bu lunan iki katl ı ,  altı tekerlekli sahne. 

979 - peyk (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad. 
980 - pırıldak : G üçlü, parlak ışık veren lamba. 
981 - pinakes [Yun.  pinakes] : Eski Yunan tiyatrosunda ilk kez akustik 

nedenlerle "skene" nin sütünları arasına konan tahtalı ve boyalı pano. 
982 - pişbop (Kar.) : Beberuhi'nin Karagözcü argosundaki adı .  
983 - pişekar (Ort. O.) : Orta oyunu başladığı zaman i lk gözüken tip. 

Başında dört d i l iml i  ve dört renkte (kırmızı-mavi-sarı-kara) bir başlık 
taşır. Mavi ya da sarı çuhadan kara kürkle donan mış bir cüppe, bir d e  
çakşır giyer. Ağır ağır, güçlü kle yürüyormuş gibi sahneye çıkar. Orta 
oyunu'nun götürücüsü, d üzenleyicisi gibidir. 

984 - piyav (Ort. O.) : Düşünce, fikir. 
985 - piyero [Fr. pierrot] : Klasik Fransız tiyatrosunda, ltalyan tulOat tiyat

rosunun etkisiyle ç ıkmış romantik bir soytarı tipi. 
986 - plastik: Oyuncu oynarken yumuşak, uyumlu bir hareket s ırasıyla 

-gereği ne göre- gövdesini ve gövde organların ı  kımıldatacaktır. Sta
nislavski yönteminden. 

987 - poetika [Yun. poetika] : Aristoteles'in şiir, d ram sanatı, epik konuları 
kapsayan ve kurallar öneren kitabı. Bu kitabın komedya üzerine olan 
bölümü ele geçmemiştir. Aristoteles, bu kitabı M.Ö. 363 - 360 yıl
larında yazmıştır. 

988 - politik tiyatro [Alm. pcilitisches Theater] : Alman rejisör Erwin Pis
cator'un kitabına bu başlığı vermekle ortaya attığı bir terimdir. Siya
sal gel işimleri konu yaparak insanların daha iyi yaşamalarını savunan, 
seyirci nin d uygusundan çok usuna yönelen bir tiyatro türüdür. Bu 
türde, f i l im, projeksiyon, hareket eden sahne tabanı ya da şerit gibi 
araçlar kul lan ı l ı r. Piscator'un " politik tiyatrosu" nu, Brecht'in Epik 
tiyatrosunu etkilemiştir. 
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psikolojik oyun [989 - 999] 

989 - poz kesme: Rolü, oynanması gereken ölçüden daha abart ı l ı ,  gereksiz 
ve aşırı sert vurgulamaları ve duraksamalarla oynamak. 

990 - prodesse et delectare (Lat. - yararlı olmak ve eğlendirmek) : 
Horatius'un Ars Poetika 'sında geçen bir deyimin kısaltı l mış biçimidir. 
Yazarların ,  seyirciyi, hem eğlendirmesi, hem de hayal için yararlı 
yapıtlar vermesi gerektiğin i  savunan kuram. 

991 - program dergisi [Alm. Programmheft] [Fr. programme] [lng. program 
leaflet] : Bir tiyatronun oynadığı oyun, rol dağı l ımı ,  yazarı hakkında 
bilgi veren, içinde tiyatro ile i lg i l i  başka yazılar ve çeşitli rakamlar 
bulunabilen paralı ya da parasız dağıtılan küçük dergi. Avrupada her 
yapıt için ayrı bir dergi çıkar. 

992 - prodüktör [İng. producer] : Bir oyunun bütün yönetim işleri n i  yük· 
lenen ve sermayesini sağlayan kimse. 

993 - projeksiyon [Alm. Projektion] [Fr. projection] [İng. projection]: Işıklı 
bir kaynaktan sahneye, sahne üstüne, bir ekrana ya da perdeye yan
sıtılan resim ya da yazı. 

994 - propaganda oyunu [Alm. Propogandastück] [Fr. piece de propogande] 
[İng. propoganda play] : Seyirciye belirli bir düşünceyi siyasal, top· 
lumsal vb. görüşleri benimsetmek amacı i le yazı lmış oyun. 

995 - proskene (Yun. Proskene = Skene'nin ön yanı) : Eski Yunan tiyat
rosunda esas oyun yeri. Bugünkü tiyatroda ön sahne. 

996 - protagonist (Yun. prot= birinci, agonist=yarışçı) : Kahraman. 
Oyunun baş kişisi. 

997 - prova [Alm. Probe] [Fr. repetitionJ [İng. rehearsal]: Bir oyunu d üzenli 
ve d isipl inl i  bir yolda ortaya çıkarabi lmek için yapılan ön çalışma. 
S ırasına göre : okuma "(tonlama)"-, "sahne"-, "teknik" (dekor, 
kostüm) ve "genel" provalar vardır. 

998 - p.s. [Fr. côte cour] [İng. prompt side]: İngil izcede "Prompt side" 
teriminin kısaltı l mışıd ı r. Sahnenin fıslaycısı (suflör) yanını  gösterir. 
Seyirciye göre sahnenin solu .  

999 - psikoloj ik  oyun [Alm. psychologisches Drama]: Düşünce, d uygu ve 
tutkuları inceleyen, bu öğelerin çözümlenmesine büyük yer veren 
oyun çeşidi. Freud'un etkisini  buld uğu muz bu tür oyunlarda bi rey 
psikolojisi üzerinde durulur. Bu tür oyunların yöntemleri çeşitl id ir. 
psikoloj ik oyunlar, gerçekçi, düşsel, ekspresyonist vb. çeşitli açılardan 
yazılabi l ir. Örn. T. Wil liams'ı n  yapıtları. 
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psikodram [1000 - 1004 ] 

1 000 - psikodram (Yun. monos = tek) [Alm. Psychodram] [Fr. psychodrame] 
[İng. psychodrama] : Bir tek kişinin içinde geçen ruh savaşını  canlan
d ı ran monodram. Örn. jean Cocteau'nun İnsan Sesi. 

1 001 - pulçinella [İt. pulchinella] : Commedia del l'Arte türünün al ık uşak 
tipi. Napol i l i, kanbur ve gaga burunlu bir soytarı olan Pulçinella'n ın 
kaynağı Latin komedyasında Makkus'a kadar gider. 

1002 - pulitzer ödülü [Alm.  Pulitzer-Preis] [İng. pulitzer award]: 1 847 • 

1 91 1  yıl ları arasında yaşamış olan Joseph Pulitzer adına başlat ı lmış bir 
yarışma ödülüdür. Her yı l  en iyi Amerikan oyununa ve romanına 
verilir. Bu ödülü ilk kazanan 1 91 8  yıl ında Eugene O'Neil l  olmuştur. 

1 003 - purim oyunu [Alm.  Purim-Feier] [İng. purim play] : Mart başında 
Yahudi törenlerinde oynanan oyun türü. Tek bölüm olup kutsal 
kitaptaki "Ester" bölümünü ele alır. Bu tür oyun larda ezgiler, danslar, 
gülünç sahneler bu lunur. 

1 004 - pusat (Ort. O.) : Giysi. 
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1 005 - radyo oyunu [Alm.  Hörspiel] [Fr. piece radiophonique] [İng. radio 
play] : Radyoda oynamak üzere yazılan, göze değil kulağa yönelen 
oyun. Bu oyunları yazmak özel bir teknik gerektirir. 

1 006 - rahatlama: Oyuncunun,  seyirci önüne esnek, rahat ve doğal olarak 
çıkabilmesi için, oyundan önce tinsel ve gövdesel yumuşama hareket
leri yapması. Stanislavski yönteminden. 

1 007 - rakkas (Körm. O.) : Erkek dansçı. 
1 008 - rakkase (Körm. O.) : Kad ın  dansçı. 
1 009 - rampa [Alm. rampe[ [Fr. Rampe] [İng. rampe] : Sahne düzeyinin 

seyirciye en yakın yeri 
1 01 O - rasgele (Kar.) : Söylediği her söze "rasgele" katarak konuşan tip. 
1 01 1  - realizm [Al m. Realismus]: Lat. realis = nesnellik, gerçeğe uygunluk. 

XIX. yüzyıl ortalarında, sanat alanında, doğa bi l imleri ,  teknik ve 
sanayi leşme sonucunda ortaya çıkan sorunlar ele al ınmıştır :  bi reyin 
topluluğa olan i l işkisi ve çevresine uyu munu nesnell ikle inceler. 
Darvin' in ve Heckel ' in yapıtları i le  de bi li msel temel kazanır. Üslup 
akımı olarak klasik sanatın ü lkücü lüğünden ve romantizmden dönüş
tür. Bu sanat üslubunda i nsan, günlük yaşamında, işinde ve topl u luğa 
olan doğal i l işkileri içinde gösteri l ir. 

1 01 2  - realist tiyatro [Alm.  realistisches Theater] [Fr. the8tre realiste] [İng. 
realistic theatre]: Olayları, kişileri gerçekçi bir görüşle ele alan tiyatro 
türü. XIX. yüzyıl ın ortasından bu yana güç kazanmıştır. Karakterler, 
psikoloj ik bir doğrulukla i ncelenir. Konuşma düzeni, bell i bir mantık 
gelişimi içindedir. Kon u, doğrudan doğruya hayattan al ın ır. İlk ger
çekçiler Almanya'da: Büchner. Fransa'da:  Dumas Fils. 

1 01 3  - reis (T.K.O.) : Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad. 
1 014 - rejisör (Lat. regens ludi = oyun yöneticisi) [Fr. metteur en scene] 

[İng. director, productor] : Bir oyu nun dengeli ve disip l in l i  b ir  yolda 
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reklaın [1015 - 1026] 

doğru ve  güzel bir biçime sokulması için gereken çalışmaları hazır
layan ve yöneten sanatçı .  Bir oyunun  sahneden seyirciye sunulabil
mesi için oyun yazarı, oyuncular, dekor sanatçısı, ışıklama uzmanı ve 
öteki uzmanlar ile işbirliği yaparak bu çalışmaları bağdaştıran, yöneten, 
oyuncuları bell i bir anlayışta birleştiren sanatçı. (Sahneye koyucu). 

1 01 5  - reklam fAlm. Publizitaet] [Fr. publicite] [İng. publicity] : Bir oyuna 
çok seyi rcin in  gelmesi için afiş, radyo ve gazetede kısa haber vermeler 
ve rejisörlerle konuşmalar gibi baş vurulan çeşitli yollar. (Tanıtma). 

1 01 6  - renk çerçeveleri f Alm. Farbscheibenrahmen] [Fr. porte-ecran] [İng. 
colour frames] : lşıldakların, lambaların önüne konan renkli cam ya da 
yanmayan saydam boyaları (asetatları) tutan çerçeveler. 

1 01 7  - renk değiştirme aracı fAlm. Farbscheibenzug] [Fr. glissiere] [İng. 
co/our runner] : Otomatik olarak ışı ldakların ve lambaların önündeki 
renkli camları ya da "asetatları" değiştiren d üzen. 

1 01 8  - renklendirme [Alm.  Farbegeben]: Bir konuşmada, monotonluktan 
kaçmak için seste ton, hız ve vurgu değişi klikliği yaparak metne 
hareket ve can l ı l ık  verme. 

1 01 9  - repertorio :  İt. Commedia dell 'Arte'de öğüt ya da tirada dayanan 
sözler. 

1 020 - repertuvar fAlm. Spielplan] [Fr. repertoire] fİng. repertory] : Oyun 
plan ın ın  incelenmiş, seçi lmiş o dönem oynamaya elverişli görü lüp 
oynanış iç in  hazırlanmış oyu n listesi (Oyun çizelgesi). 

1 021 - replik [Fr. replique]: 1 .  Oyuncunun,  sözü karşısındakine b ırakırken 
söyleyeceği son söz. 2. Oyunda, karşısındakinin sözüne gerekli karşı
l ığı verme. 

1 022 - revü fAlm. revue] [Fr. Revue] [İng. revue, show] : Konu bakımından 
s ıkı bir bütünlüğü olmayan, birbi rleri ne gevşekçe bağlanmış, tablo 
ya da skeçlerden kurulu kimi eğlendirici, kimi de alaycı, taşlayıcı 
özellikte bir gösteri. Revü, bir Fransız türüdü r. 

1 023 - rikhim (İsi. Tiy.) : Arap gölge oyununun kalıcı kişisi. 
1 024 - rismanbaz (Körm. O.) : İp  üstünde yürüyerek hüner gösteren oyuncu. 
1 025 - ritim fAlm.  Rhythmus] fFr. rythme]: Belirl i  bir ses dizisi nin belirli bir 

ölçü içinde düzenlenmesi. 
1 026 - rol (Lat. Rotul us, tomar) fAlm. Rolle] : 1 .  Bir tiyatro oyuncusunun bir 

oyunda söylemesi gereken sözler. 2. Bir oyunda bir oyuncunun  oyna
d ığ ı  ya da yaşad ığı kişilik. 
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rüzgar makinesi [1027 - 1033 ] 

1 027 - rol dağıtımı [Al m. Besetzung] [Fr. distribution] [İng. distribution]: 
Oyun kişilerinin her birinin hangi oyuncu tarafından canlandırılacağını 
bel irtme işi. 

1 028 - rol kesme : Bir rolü gereken ölçüden daha abartı l ı ,  aşırı jestler ve 
söz vurgulamaları ile oynamak. 

1 029 - roman (Ort. O.) : Orta oyununda çingeneye verilen ad. 
1 030 - romantik tiyatro [Alm.  romantishes Theater]: Masal, mitoloji, şi ir, 

öykü havası olan oyunlar. Metafizik kavramlar, romantik yolda sahneye 
getiri l ir. Bu akım, Alman düşünürlerin in  etkisi altında, Alman oyun 
yazarlarıyla başlamıştır. Bu oyu nlar, konu olarak dağın ıktır. Özde ve 
biçimde özgürlük d üşüncesi, tiyatroya etkin bir yolda ilk bu akımla 
yerleşmiştir. Romantik tiyatronun doruk noktasında "Hernani" oyu
nuyla Victor H ugo'yu görürüz. 

1 031 - rubentbaz (İsi. Tiy.) : İran'da maskeli oyuncuların gösterisi. 
1 032 - rum (Kar.) : Meyhaneci, doktor ya da terzi tipi. 
1 033 - rüzgar makinesi [Alm. Windmaschine] [Fr. appareil d vent] flng. 

wind machine]: Oyunda, rüzgar etkisi yapan makine. 
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1 034 - saç pudrası [Alm.  Haarpuder] [Fr. talque] [İng. powder]: Makyajda 
saçlara gri l ik ya da akl ı k  vermek için kul lanı lan pudra. 

1 035 - sağ arka [Alm. hinten rechts] [Fr. /ointain jardin] [İng. up right] : Sah
nenin sağ yanın ın  arka kesimi.  

1 036 - sağır ses [Alm. dumpfe Stimme] [Fr. voix sourde]: Tı nı yönü nden bir 
sesin öterli olmaması. (bkz. öterli ses.) 

1 037 - sağ orta [Alm. rechtsmitte] [Fr. centre jardin] [İng. right center]: 
Sahnenin seyirciye göre sağ ortası.  

1 038 - sahne [Alm. Bühne] [Fr. scene] [İng. stage]: Bir tiyatro yapısında oyun 
için ayrı lmış olan böl üm. (bkz. skene.) 

1 039 - sahne asansörü [Al m. Bühnenversenkung] [Fr. plan mobile] [İng. 
bridge] : Sahne içinde ya da yan ında in ip  çıkan d üzey. Bu sahne deği
şimleri için kul lan ı l ı r. 

1 040 - sahne çalışması f Alm. Bühnenprobe] : Okuma ve konuşma çalışma
sından sonra sahne üzerinde olan çalışma. Oyun provası.  

1 041 - sahne çiti (kafesi) [Al m. Gitter] [Fr. grille] [İng. grating]: Sahnede 
çit duygusunu veren kafes. 

1 042 - sahne değiştirme çizelgesi [Alm.  bülmeum bauplan] [İng. detail of 
changes]: Dekorun bütün ya da kısmen değişti rilmesinde kolayl ık 
sağlamak için hazırlanan çizelge. 

1 043 - sahne dengesi [Al m. G/eichgewicht der bühne] [Fr. harmonie] [İng. 
harmony] : Sahne üzerinde, görüş ya da anlam bakımından sağlanan 
uyuşum. 

1 044 - sahne dışı [Alm.  ausserhalb der bühne] [Fr. dans /es coulisses] [İng. 
off-stage] : 1 .  Sahnenin d ışında, 2. Dekorun arkasında (kul iste). 

1 045 - sahne dil i  [Alm.  Bühnensprache] : 1 .  Dünya tiyatrosunda her d i lde 
sahne iç in  lehçeden arınmış, örnek seslemeli d i l .  2.  Tü rkiye' de lehçeden 
ve ağızlardan arın mış, örnek seslemeli Türkçe. 
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sahne yer örtüsü [1046 - 1060] 

1 046 - sahne donatımı [Al m. Requisit] [İng. property] : Bir oyun içinde yer 
alan eşya (bkz. donatım.) 

1 047 - sahne donatımcısı [Alm. Requisiteur] [İng. property man]: Bir oyun 
içinde yer alan her çeşit eşyadan soru mlu kimse (bkz. aksesuvarcı.) 

1 048 - sahne düzenlemesi [Al m. Bühneneinrichtung] : Bir sahnenin oynanı
şından önce o sahneyi ortaya çı karan çeşitli öğelerin belirl i görüşe 
göre yerleşti ri lmeleri. 

1 049 - sahne eşyası [Al m. Bühnenmöbel] : Dekorla ilgili sahne üzerine kon
ması gereken eşya (koltuk, masa, lamba gibi). 

1 050 - sahne gerisi {Alm.  Bühne hinten] [Fr. arriere scene] {İng. upstage]: 
Sahnenin seyirciden uzak olan bölümü.  

1 051 - sahne kapıcısı {Alm.  Bühnenportier] [Fr. gardien] [İng. doorkeeper] : 
Sahnenin kapısında bekleyen i lgil i lerden başka ki mseyi içeri sokmayan 
kişi. 

1 052 - sahne müziği [Alm.  Bühnenmusik] [Fr. musique de scene] [lng. stage 
music]: Sahnede yardımcı efekt olarak kullanılan ya da oyun içinde 
gerektikçe kul lanılan müzik. (Oyun müziği). 

1 053 - sahne önü [Alm.  vorne] [Fr. a la face] [İng. downstage] : Sahnenin 
seyirciye yakın olan ön bölümü.  

1 054 - sahne prizi f Alm. Bühnensteckdose] [Fr. prise de plateau] [İng. dip]: 
Sahnede yüksek güçte olan lambaları besleyen elektrik prizi. 

1 055 - sahne sağı [Alm. Bühne rechts] [Fr. droite] {İng. stage right]: Sahnenin 
seyirciye göre solu. 

1 056 - sahne sesi ayarı [Alm .  kontrolle der Stimm. störke] [Fr. diapason de la 
salle] : Oyun oynanacak salonun, ses dağı l ım ı  kontrol edi lerek en 
uygun ses tonunu bul ması. 

1 057 - sahne solu [Alm. Bühne links] [Fr. côte cour] [İng. stage left] : Sah
nenin seyirciye göre sağı. 

1 058 - sahne tavanı [Al m. Schnürboden] [Fr. grid] [İng. grid] : Sahnenin 
mazgala benzeyen, makaralar için düşünülmüş, birbirlerini 90 dere
cel ik açılarla kateden demir çubuklu tavanı. Sahne ızgarası.  

1 059 - sahneye çıkarmak [Al m. auf die Bühne bringen, ınszenieren] [Fr. 
monter]: Bir oyunu oyunculuk, dekor, ışıklama ve bütün sahne tekniği 
i le seyirciye sunmak. 

1 060 - sahne yer örtüsü [Alm .  Bühnenteppich] [Fr. tapis, drouget] [İng. 
stage c/oth, drugget]: Bir oda dekoru için kullanılan ki l im, halı, örtü vb. 
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sahneyi boşaltın [1061 - 1072 ] 

1 061 - "sahneyi boşaltın" [Alm. "Bühne frei"J [Fr. "place au theôtre] [İng. 
"clear ptease"] : Oyunun başlayacağın ı  bi ld iren ilk bi ldiri .  

1 062 - sahne yokuşu [Alm. Bühnen schraege] [Fr. pente] [İng. rake] : Her 
yönden sahneye çıkabil inen hafif eği l im.  

1 062 - salon tiyatrosu : Büyük tiyatro salonlarından ayrı olarak en çok 
300-400 seyirci alabilecek büyüklükte, çoğu kez balkonsuz, galeri
siz, sahne ile seyirci aras ındaki uzaklığı ortadan kald ırmış olan, 
daha içten ve sıcak d uygu etkisi sağlamak ereğiyle yapılan tiyatro 
salonu. Strindberg'in önermesiyle modern tiyatro yöneticileri XX. 
yüzyıl başında kurmuşlardır. Örn. Stanislavski'nin Moskova Sanat 
Tiyatrosu, Max Reinhardt'ın Berl in'deki Kammerspiele. Bugün, mo
dern tiyatro yapıtlarında sahnesi ortada ya da çevrede olan ve az 
seyirci alan bu çeşit deneme sahnelerin in  adıd ır. 

1 063 - saltçı l ık [Alm.  absolute Kunst] [Fr. absolutisme] [İng. absolutism] : 
20. yüzyı l ın  başlarında çıkan ve konusuz olarak yalnız renk ve çizgi 
uyumuna dayanan resim çığır ın ın tiyatroya uygulanması. Sözcüklerin 
yalnız ses d üzeni ve bunların uyandırdığı duygular üzerine kurulu 
oyun türü. 

1 064 - saltika [Lat. saltika] : Sözsüz oyunlara eşl ik eden Roma dans oyunu 
tü rü. 

1065 - samıt (T. K.O.) : Sessiz ve sözsüz köy oyunlarına verilen ad. (bkz. /ôl.) 

1 066 - sanat tiyatrosu [Alm.  Kunsttheater] [Fr. theôtre d'art] [İng. art 
theater] : Salt sanat düşüncesi ile kuru lmuş tiyatro. Tecim tiyatrosunun 
karşıtıdır. (bkz. tecim tiyatrosu.) 

1 067 - sanat yönetmen i :  bk. ıntendant. 

1 068 - sandıkçı : bkz. sandıkkôr. 

1 069 - sandık kar (Kar.): Sandıkçı da denir. Karagöz ustaların ın  ikinci yar
d ımcısı. Çıraklara hizmet eder. Görevleri, tasvirleri sandıktan çıkar
mak ve değneklere geçirip özel bir i pe s ıralamaktır. 

1 070 - saray tiyatrosu [Alm.  Sch/osstheater] : Xl l l .  yüzyılda saraylarda 
kırallar, sultanlar ve uyduları için özel oyunlar oynayan, ücretini 
saraydan alan topluluk. 

1 071 - satir [Lat. satur=tok, dolu]. [Alm.  Satire] : Taşlama, yergi. İnsanların 
ve çevrelerin kusurlu yanlarını alaya alma. 

1 072 - satmak (Tul.) : Bir jestin, bir mimiğin, bir tümcenin, bir bölü mcüğün 
altını çizmek, vurgulayıp bel irtmek. 
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sentetik yöntem [1073 - 1086 ] 

1 073 - saturnalia : Eski Roma'da ekin tanrısı Saturmus için her yı l  1 7  ara
l ık'ta yapılan ve yedi gün süren tören. 

1 074 - satyr [Yun. Satyros] [Alm. satyr] : Dionysos törenlerinde koronun 
hayvan maskel i  oyuncusu (Satır.) 

1 075 - satyr oyunu [Alm. Satyrspiel] [Fr. satyre] [İng. satyr play] : Antik 
tiyatrodaki yarışmalarda, her yazarı n üç tragedyadan ayrı bir de 
komedya yeteneğini belgelemek için güld ürü türünde yazd ığı oyun. 

1 076 - savunca f Alm. Apologie] [Fr. apologie] [İng. apology] : Bir şeye ya da 
bir kimseye kusur kond urul masına karşı o şeyi ya da kişiyi savunmak. 

1 077 - saydamlık fFr. effet de transparence] fİng. transparency] : 1 .  Tiyatro 
konuşmasında ünsüz harfleri bi rbirinden kesin olarak ayırdetmek, 
2. Arka düzeyin görülmesini sağlayan efekt. 

1 078 - saydam pano [Al m. Shirting] [Fr. voile de coton] fİng. transparency 
/inen]: Önden ya da arkadan ışık verildiği zaman, saydamlaşan ince 
bir bez ile kaplı pano. 

1 079 - saydam ses [Alm. klare Stimme] [Fr. voix daire] : Tiyatro konuş
masında t ın ı  yönü nden pürüzsüz çıkan ses. 

1 080 - sekban (Kar.) : Yeniçeri ocağından bir tip. 
1 081 - selen [Alm.TonJ [Fr. son] [İng. sound] : Genel anlamı içinde, insan sesi 

olmayan herhangi bir ses. 
1 082 - semai (Kar.): Göstermelik perdeden kalktıktan son ra Hacıvat'ın 

söylediği şarkı. 
1 083 - senaryo [İt. scenarioJ : Commedia dell 'Arte türünün sahnedeki 

oyunu için metinsiz ama bir konuya göre hazırlanan taslağa verilen ad. 
(Bugün fi l im sanatında reji kitabı için de kullan ı lmaktadır.) 

1 084 - sendelemek (Ort. O.) : Kavuklu'nun düşer gibi yapıp d üşmemesi. 
Bu, zor bir gösteridir, bunu ancak çok usta oyuncular yapabi l i r. 

1 085 - senkronizasyon [Alm. synchronisation] [Fr. synchronisation] [İng. 
synchronisation]: 1. Oyunda söz, ışık, hareket, m üzik ve efektlerin 
uyumu, eşlenmesi (Eşleme). Daha çok film sanatında kullanı l ı r. 2. 
Em presyonist oyunlarda old uğu gibi, içinde fi lm ve d iyapozitif bulunan 
oynanışlarda sahnedeki oyuncu nun sözüyle, fi lmdeki görüntüyü ya da 
diyadaki resmi uyumlu olarak kaynaştırma. 

1 086 - sentetik yöntem [Alm.  Synthetisches system]: Oyu nun konusu, 
başından başlayıp geriye dönüşler yapmadan, olay sırasına göre gö
türen yazış. 
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serbest giriş kartı [1087 - 1 100] 

1 087 - serbest giriş kartı [Alm. Frei korte] [Fr. bil/et de faveur] [İng. comp
limentary ticket] : İ lgi l i lere ücretsiz olarak verilen tiyatroya giriş kartı.  

1 088 - seri m [Al m. Exposition] [Fr. exposition] [İng. exposition]: Oyunun 
başlangıç bölümü.  Seyircilere kişilerin du rumların ı ,  oyunun anlaşıl
ması için geçmişteki olayları sahnedeki olay içine kaynaşmış olarak 
veren önemli bölüm.  

1 089 - seri m bölümü [Alm.  Expositionsakt] : Seyircilere kişileri, onların 
d urumların ı ,  olayın başlangıcını aksiyon halinde veren bölümcük. 

1 090 - ses [Alm.  Stimme] [Fr. voix] [İng. voice] : Solu k  alıp vererek ses tel
lerin in  kımı ldamasıyla çıkarılan tonlar. 

1 091 - ses bandı [Alm. Tonband] [Fr. bande sonore] [İng. tape] : Bir oyunun 
her çeşit ses etki lerini sağlayan manyetik şerit. 

1 092 - ses dağıl ımı  [Alm.  Akustik] [Fr. acoustique] [İng. acoustics] : Akustik. 
1. Kapalı bir yerde ses ölçüsü. 2. Fizik bi l imin in sesle i lg i l i  bölümü 
(bkz. akustik.) 

1 093 - sesi yerleştirmek : Önemli olan noktalardan biri de oyuncunun 
sesini yerleştirebi lme yeteneğidir. Ses yanl ış yerleştiri l i rse, hem 
seyirciyi ,  hemde sanatçıyı çok rahatsız eder. Bunun için de, oyuncunun 
ses çalışmaları yapması gerekir. Stanislavski Yönteminden. 

1 094 - sesleme [Alm. Tonansatz, lntonation] [Fr. ıntonation] [İng. ıntonation] : 
Konuşma düzenindeki ses değeri. 

1 095 - sessiz tablo [Alm. Stimmes spiel] [Fr. scene muette] : Yalnız jestler 
ve mimiklerle konuşmasız oynanan tablo. 

1 096 - ses titremesi [Alm. zitternde Stimme] [Fr. chevrotement] : Sesin tiz 
tonlarda, soluğun yetişmemesi yüzünden titremesi. 

1 097 - ses yönetmeni [Alm. Tonmeister] [Fr. chef preparateur du son] [İng. 
sound director]: Seslendirme ile ilgili çalışmaları yöneten uzman. 

1098 - ses yuvarlanması [Alm. überstürztes Sprechen] [Fr. bredouillement]: 
Birbirinden ayrı hecelerin karıştır ı lması ya da kaybolması. Bu çabuk 
konuşmadan i leri gelir, heceler b irbirinin üzerine kayar. 

1 099 - seyirci [Alm.  Zuschauer] [Fr. spectateurs] [İng. spectators]: Toplu 
olarak bir yerde aynı oyunu ya da gösteriyi, gözle görünen bir durumu,  
kişiyi, olayı, tiyatro yapıtı içinde seyreden kişi. 

1 1 00 - seyir yeri [Alm.  zuschauerraum] [Fr. salle de cours] [İng. auditorium] : 
Seyirci lerin bulunduğu kapalı ya da açık alan. 
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skaramuçiyo [1 101 - 1116]  

1 1 01 - sıcak ses [Al m. sympatische StimmeJ [Fr. voix sympathique] : Tiyatro 
konuşmasında tını yönünden kulağa hoş gelen ses. 

1 1 02 - sıçrama (Bal . ) :  Dansta yedi ana hareketten biri. 
1 1 03 - sığa [Alm.  Kapasitaet] [Fr. capacite] [İng. capacity] : Herhangi bir 

tiyatro alanı ya da salonunun alabileceği seyirci sayısın ı  gösteren 
kavram. Kapasite. 

1 1 04 - sınır ışıklaması [Al m. Beleuchtungskasten] [Fr. herse cloisonnee] 
[İng. compartment batten] : Sahne içinde gerekince aydın latma s ın ır ın ı  
çizen ışık toplu luğu. 

1 1 05 - sınırlama [Alm.  obere Bühnenabdeckung] : Sahne dekorunun üst 
bölümünü bezle ya da tahta perdeleri ile kapatma. 

1 1 06 - sıracı : bkz. konduvit. 

1 1 07 - sırdaş [Fr. confidentJ : Oyunda baş kişi lerin s ırlarını söyledikleri, 
bu yoldan içlerini döktükleri ast kişi. 

1 1 08 - simetri li : bkz. bakışık düzen. 

1 1 09 - simultane sahne (Lat. S imul  - bir anda) [Al m. Simu/tanbühne] 
[Fr. decor simultane] [İng. simultaneous stage] : Zamandaş bir  oyun alanı 
üzerinde birden çok yerin aynı anda gösteri lmesi. Böylece oyun için 
bir oyun yerinden öbürüne geçmek ara vermeden yapılabilir. Simül
tane sahne d üzeni i lk kez olarak Ortaçağın  d insel oyunlarıyla ortaya 
çıkmıştır. (bkz. aynı anda oluş.) 

1 1 1 0 - sipar (Ort. O.) : Aşık, ya da genç adam tipi. 
1 1 1 1  - siperyo perdesi (Kar.) : Perdenin üstünde, meşinden yapı lmış yarım 

perde. 
1 1 1 2  - sipsi (Kar.) : Karagöz, Matiz ve Kül hanbeyin "tütün" ya da "sigara" 

için kul landığı  teri m. 
1 1 1 3  - sirk [Alm. Zirkus] [Fr. cirque] [İng. circus] : Cambazlık, hayvan hüner

leri ,  palyaço güldürü leri gibi gösterileri, çoğu kez büyük bir çadı rda  
seyircilere sunan gezici top lu l uk. 

1 1 1 4  - sirmata [Lat. syrmata] : Romalı oyuncuların giysisi. 

1 1 1 5  - skapino [İt. scapino]: Commedia del l 'Arte türünün uşak tiplerinden 
biri ; bol dökül üş lü  giysisi, sivri uçlu bir kaması vardı r. 

1 1 1 6  - skaramuçiyo [İt. scarramucchio] [Fr. scaramouche]: Commedia 
del l 'Arte türünün asker tiplerinden biri. Kendin i  öven, korkak, 
yalancı, sarhoş bir  tiptir. 
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skeç [ 1 117  - 1 130] 

1 1 1 7  - skeç (İng. sketch = taslak) [Fr. esquisse] : Olayları uzun uzadıya geliş
tirmeden, en can alıcı çizgi ler içinde veren, çoğu kez günlük olaylara 
değinen, bir nükte ile biten, kısa süreli, espiri l i  güldürü tü rü. Bugün 
revülerde, kabarelerde, radyo ve televizyon programlarında ras
lanmaktadı r. 

1 1 1 8  - skene (Yun. Skene = çadı r) :  Eski Yunan tiyatrosunda önce oyuncu
ların soyunup  giyindikleri, sonra dekorların d u rduğu yer. Önce bir  
çadırken sonra ahşap (tahtadan) bir kulübe, daha sonra taştan üç 
kapı l ı  bir bina olmuş ve gittikçe büyümüştür. 

1 1 1 9  - skinnis {Yun. skinnis] : Eski Yunan tiyatrosunda satirik oyu nların 
dansları. (bkz. satyr oyunu.) 

1 1 20 - sogetto {İt. sogetto]: Commedia del l 'Arte oyununun  taslağına verilen 
ilk ad. 

1 1 21 - sokak oyunları [İng. street players] : Sokaklarda hokkabazl ık yapan, 
skeçler oynayan ve buna karşı l ık seyredenlerden para toplayan küçük 
toplu luk. 

1 1 22 - son antik komedya {Al m. neue Komödie] [Fr. comedie nouvel/e] {İng. 
new comedy] : Antik Yunan komedyasın ın İskender zamanına raslayan 
incelmiş dönemi. 

1 1 23 - son çalışma [Alm. general Probe] [Fr. repetition generale] [İng. dress 
rehearsal] : Genel çalışma (prova). İ lk temsi lden bir gün önce dekor, 
giysi, efektler, ışık gibi bütün öğelerin katı ld ığı prova. 

1 1 24 - sondeyiş: bkz. epilog. 

1 1 25 - son söz : bkz. epilog. 

1 1 26 - sopalama {Alm. Prügelszene]: 1 .  Commedia dell 'Arte'den alınma, 
hareketli ,  gülünç sahneleri olan, kaçıp kovalamacalar, sopa vurmalar 
ve dayak atmalarla gelişen sahneler ya da geçişler. 2. Türk kukla; 
Karagöz ve Tuluat oyunlarında da "sopalama" lara raslarız. 

1 1 27 - soprano [İt. soprano] {Alm.  Soprano]: İnce kad ın  sesi. 
1 1 28 - sorun oyunu {Alm.  Problem-Stück] [İng. problem play] : Çözümlen mesi 

gereken (bireysel ya da top lumsal) sorunları konu edinen oyun. 
1 1 29 - soru tonlanmaları {Alm. Fragebetonung] [Fr. ıntonations, ınterroga

tives] : Soru tümcelerinin tonlanmaları. 
1 1 30 - soti (Fr. sotie, sot = çılgın) [Al m. sottie = narrenstück] : Çılg ın l ık  

oyunu.  XV. ve XVI. yüzyıllarda, Fransa'da eğlence ereğiyle yazı lmış, 
kişileri çılgın l ıkları içinde gösteren, çoğu kez temel olayı bu lunmayan, 
d insel, siyasal taşlama oyunu.  
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strum und drang [1131 - 1 142) 

1 1 31 - soyguncu (Ort. O. Sey. O.) : Çengileri soyd urup giydiren kad ı nlar. 
1 1 32 - soylu dansçı [Fr. danseur noble] : Beş kad ı n  dansçıya eş l ik eden klasik 

dans ustası. 
1 1 33 - soytarı [Alm. Possenreiss_!!r, Cfown] [İng. clown] : Bir oyunda, skeçte 

ya da sirkte gülünç hareketler ve sözlerle çevresindekileri güldü ren 
oyuncu. 

1 1 34 - soytarılık oyunu : b kz. bu(. 

1 1 35 - soyutçuluk [Alm.  abstrakte Kunst] [Fr. abstractionnisme] [İng. abst
ractionism] : XX. yüzyı l ı n  başında çı kan ve sanatta konunun yalnız 
genel ve soyut biçimini  hatırlatacak anlatış araçları kullanan öncü 
akı m. (bkz. saltçılık.) 

1 1 36 - soyut tiyatro [Alm.  abstraktes Theater] [Fr. theôtre abstrait] [İng. 
abstract theatre] : Önce resim sanatında kullanı lan "soyut" teri mi  
daha sonra, bi raz değişik anlamda tiyatroya girmiştir. Olaylar dizisin i  
ve oyuncu türünü gerçekçil ik erklerinden ve alışılagelmiş mantık 
d üzeninden kurtarmak amacı nı güden, bir bütün lüğü olan tiyatro 
türü. İç dünyayı gerçek olarak al ır. Konuşmalar ve oyun kişileri biçim
sel ve anlamsal yoldan bozu lur  (deforme edi l ir). karikatürleştiri l ir. 

1 1 37 - söylenme:  bkz. monolog. 

1 1 38 - söyleşme (Ort. O.) : Orta oyununun birinci bölümü. Kavuklu i le 
Pişekar arasında geçen konuşma. (bkz. muhavere.) 

1 1 39 - söz noktalaması [Alm.  metrisher Ausdruck] [Fr. ponctuation orafe] : 
Tiyatro konuşmasında bir parçanın söylenmesinde kul lanılan nok
talama. 

1 1 40 - stanislavski yöntemi [Alm.  Stanislavski-System] [Fr. systeme de 
stanisfavsky] [İng. Stanislaviski system] : Konstantin Stanislavski'nin 
(1863 - 1 938) oyunculuk yöntemi.  Oyuncu nun duygu ve us yönünden 
kendini rolüne hazırlaması ve çalıştırması. 

1 1 41 - stasimon [Yun.  stasimon] : Eski Yunan tiyatrosunda iki epejzodia 
arasında sahne boşken, koronun orkestra alanında ayakta d u rarak 
söylediği ezgi. (bkz. koro.) 

1 1 42 - sturm und d rang [Alm .  = fırtına ve atılış (Coşkunluk çağı)] [Fr. 
romantisme] [İng. storm and stress] : XVlll .  yüzyı l ın ikinci yarısında, 
Almanya'da yazar ve ozanlar, us'u ön planda tutan Antan Auflörung 
(=Aydın lanma) akım ına karşı, Rousseau'nın doğaya dönme gerekliliği 
d üşüncesini benimserler ve kurallarla toplum bağların ı  parçalayan 
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suflör [1 143 - 1153]  

coşkun davranışlariyle yeni b i r  akı m yaratırlar (1 767 - 1 785) Bu akım 
ad ını ,  Alman yazarlarından F. M. L l inger' in  ayni adda yazdığı d ramın
dan al ı r. Klasik çağ öncesidir. Fransızların i l k  Alman romantizmi 
dedikleri akımdır. Örn. Goethe'n in gençl ik dram ı :  "Götz von Berlic
h ingen" ile Sihi l ler'in gençlik dram ı :  "Die Ranber" (= Hayd utlar). 

1 1 43 - suflör [Alm. Souf(leur] [Fr. souffleur] [İng. promter] : Oyunu  metinden 
izleyen, unutu lan tümce başlarını  fıslayarak oyuncuya hatırlatan 
görevli kişi. 

1 1 44 - sunak [Al m. Altar] [Fr. autel] [İng. o/tar] : Anti k Yunan t iyatrosunda 
şenl ikler başlamadan önce Yunan l ı ların tanrılarına ve özel l ikle Dio
nisos'a şarap sundukları, kurban kestikleri yer. 

1 1 45 - su oyunları [Alm. Wasserspiele] : 1 .  Roma tiyatrosunda içi su dolu 
bir arena içinde yapılan gösteriler. Sonradan Tiber l rmağı 'n ın kıyı
sında yapılan bir tiyatroda bu oyunlar oynanmağa başlanmıştır. Bu 
oyunlar "Nau machio" olarak tanın ır. 2.  Barok çağda Avrupa saray 
bahçelerinde düzenlenen şenliklerde büyük havuzlarda yapılan gös
teriler. 3. (Körm. O.) Şehzade d üğünlerinde ve önemli gün lerde Os
manl ı  Su ltanlarınca hazırlanan eğlencelerde büyük çaptaki su oyunları. 
Su üstünde savaş, canavarla boğuşma gibi sahneler yer alırdı. 

1 1 46 - sOretbaz : (Kuk) Eski Türklerde Kukla oynatıcı. 
1 1 47 - susamcı (Kar.) : Karagöz oyununda, hamamda susam helvası satan 

zenci. 
1 1 48 - susmalı tiyatro [Alm. Theater des Schweigens] [Fr. theôtre de si/ence] : 

Duyguların susmakla anlatılması nı deneyen yeni  bir tiyatro tü rü. 
1 1 49 - "susun" [Al m. "Ruhe"] [Fr. "doucement"] [İng. "steady, eosy"J : Bir 

oyun çalışması olurken yapılan ihtar. 
1 1 50 - "susunuz" [Alm. "ruhig"] [Fr. "si/ence"] [İng. "si/ence"]: Işıklar ya da 

levha i le yapılan uyarı. Özell ikle perde açı ld ıktan sonra kullan ı l ı r. 
1 1 51 - su yolu [Alm.  Wasserweg] [İng. set waters] : Barok çağda, i lk  kez, 

sahne üzerinden bir  kayık geçirmek ereğiyle içine su konan, iki yanı 
yüksek kanal ya da yol. 

1 1 52 - süre çizelgesi [Alnı. Arbeitsplan] [Fr. conduite] [İng. time book] : 
Yard ı mcı teknik  uzmanların çalışmaların ın  süresini beli rten çizelge. 

1 1 53 - sürrealizm [Alm. Sürrealismus] [Fr. surrea/isme] [İng. surrealism] : 
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1 1 54 - şakşak (Ort. O.) : 1 .  Pişekar' ın  el inde bu lunan çatal tahta ; şakşak diye 
ses verir. bkz. pastav. 2. Com media dell 'Arte'de komik uşaklar da 
kullan ı l ı r. 

1 1 55 - şakşakçı [Alm.  Bei(allklatcher] [Fr. claqueur] [İng. clapper] : Oyunun 
alkışlanacak yerlerinde çekimser seyirciye önayak olu p  onun da 
alkışlanması nı sağlamak ereğiyle tutulmuş alkışçı. 

1 1 56 - şamamiko (Kar.) : Ustaların Karagöz tipi için kul landıkları argo. 
1 1 57 - şano (Tul.) : Sahne. 
1 1 58 - şanson [Al m. song] [Fr. chanson] [İng. song] : 1 .  Günlük ve politik 

konulara ya da aşk, şarap, yaşama sevinci gibi konulara değinen, ka
barelerde söylenen şarkı, 2. M üzikli oyunlarda tek kişinin söylediği 
şarkı. Örnek : Brecht'in yapıtları. 

1 1 59 - şarj rolü [Alm.  Chargenrolle] [Fr. charge]: Kısa, ama keskin kişileş
, tirme isteyen rol. 

1 1 60 - şeb baz : Karagöz oyununu oynatan usta. bk. hayalbôz, süretbaz, 
hayali. 

1 1 61 - şef kürsüsü [Alm .  Kappelmeisterpult] [Fr. pupitre] [İng. music stand] : 
Orkestra şefin in  notaları nı koyduğu kürsü. 

1 1 62 - şeleme [Fr. chuintement]: Tiyatro konuşmasında, "s" harfin in  yerine 
"ş" ve "u" harfierini söyleme. 

1 1 63 - şem'a (Kar.) : Perde arkasında yakılan ışık. bkz. meşale. 

1 1 64 - şem'a çanağı (Kar.) : bkz. meşale çanağı. 

1 1 65 - şenli k :  bkz. festival. 

1 1 66 - şeyh küşteri (Kar.) : İ ran'ın Küşter kasabası ndan Bursa'ya gelerek 
yerleşmiş ve söylentiye göre ilk Türk Karagöz'ünü perdeye yansıtmış 
olan kişi. Eski Karagöz ustaları, onu "Pirimiz Şeyh Küşteri" diye 
anarlar. 
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şeytan [1167 - 1 174] 

1 1 67 - şeytan [İbr. satan] [Lat. diabolos] [Fr. diable] [İng. devit] [Alm. teufel] : 
Halk efsanelerinde ve Goethe'nin "Faust" adl ı  yapıt ında "meplins 
topheles". Ortaçağ oyunlarında kötülüğün simgesi. Bu rolü oynayanlar, 
her yanında çirkin yüzler bulunan deriden giysiler giyerlerdi. 

1 1 68 - şık (Kar. Ort. O.) : Zampara da denir Karagöz ve Orta oyunu tipi .  
1 1 69 - şiddet [Alm.  lntensitaet] [Fr. ıntensite] [İng. ıntensity]: Bir sesin 

kulağımızda yaptığı etki. 
1 1 70 - şimşek lambası [Alm. Blitz/ampe] [Fr. boite d ec/air] [İng. flash box]: 

Şimşek etkisi yaratmak için kullanılan lamba. 
1 1 71 - şişebaz (Körm. O.) : Şişeleri dengede tutarak hüner gösteren oyuncu. 
1 1 72 - şorolo (Ort. O.) : Çocuk. 
1 1 73 - şövalye oyunu [Alm.  Ritterdrama]: Kaynak olarak Aimanya'da, 

Ortaçağ edebiyatına dayanan şövalyelerin (beylerin) kahramanl ık
larını gösteren oyun.  (Beylik oyunu). 

1 1 74 - şubedabaz (Körm. O.) : Gözbağcı l ık gösteren oyuncu. 

102 



T 

1 1 75 - tabanca [Al m. Spritzpistole] [Fr. pistolet] [İng. spray-gun] : Dekor 
boyamada boyayı püskürtmek için kul lanılan kompresörlü tabanca. 

1 1 76 - takı l mak:  1 .  Sataşmak, söz atmak. 2. Rolünü şaşı rmak, duraksamak, 
unutmak. 

1 1 77 - takım oyunu : bkz. topluluk oyunu. 

1 1 78 - takip ışığı [Alm. Verfolgunsscheinwerfer] [Fr. projecteur de poursuite] 
[İng. followspot] : Sah ne üzerindeki eşyayı ya da hareket eden bir 
kişiyi hareket duru munda izleyen ışık. 

1 1 79 - taklabaz (Körm. O.) : Takla atarak hüner gösteren oyuncu. 
1 1 80 - taklitçi (Körm. O.) : Taklit yapıp seyirciyi gü ldüren kimse. Sonradan 

" Meddah" adın ı  alm ıştır. bkz. meddah. 

1 1 81 - takma saç [Alm. künstliches Haar] : At kı l ından yap ı lm ış saç. 
1 1 82 - tanıma [Yun. anagnorisis] [Alm. kenntlich machen] : Bulgu. Aristo

teles'in "Poetika" ad l ı  kitabındaki bölü mleme. Bir yabancıyı b ir  işa
retten, taşıdığı eşyadan, yaptığı hareketlerden tanıma; Aristoteles 
bunu şöyle böl üm lemiştir :  1 .  Dış işaretlerden (benler, yaralar), 2. 
Bir kimsenin kendini ele vermesiyle, 3. Anı ları n canlanması i le, 4. 
Benzer yanlar bu larak, mantık yoluyla, 5. Oyu nun gelişim süresi içinde 
tanıma. Aristoteles'e göre dram sanatı için en ustacası sonuncusudu r. 

1 1 83 - tanrıcalık [Fr. apothese]: Peri l i  oyun, geçitleme gibi, göz kamaş-
t ırıcı bir oyunda son ve en parlak bölüm.  

1 1 84 - tansık oyunu : bkz. mirakl oyunu. 

1 1 85 - tarama ışığı : bkz. takip ışığı. 

1 1 86 - tarih aykırı l ığı [Lat. anachronismus] [Fr. anachronisme] : Tarih sıra
s ın ı ,  tarih tutarl ığını bozmak. Tiyatro yazınında ve mizansende güldürü 
sağlayan, yadı rgatan bir öge olarak kullan ı l ı r. Örn. Shakespeare 
oyu nlarına yazı makinesi, gözlük gibi öğeler sokmak. 
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tarih komedyası [1187 - 1202 ] 

1 1 87 - tarih komedyası [Alm.  geschicht/iche Komödie] [Fr. comedie his
torique] [İng. historical comedy] : Konusu tarihten al ınmış komedya 
türü. 

1 1 88 - tarih orun laması [Fr. al/egorie de l'histoire] flng. historica/ a//egory] : 
Yaşanan zamanda geçen politik bir olayı, geçmişteki benzer b ir  du
rumla anıştırmak (karşılaştır ıp anlatmak). 

1 1 89 - tarih oyunu [Alm.  geschichtlihes Drama] [Fr. piece historique] [İng. 
historical play] : Bir tarih olayını ele alıp o olayın geçtiği çağı, çevreyi, 
i nsanların ı  yansıtan oyun. 

1 1 90 - tartaglia (İt.) : Commedia del l 'Arte türündeki kekeme tipi. 
1 1 91 - tartı vurgusu {Al m. metrische betonung] [Fr. accent metrique] : Söz

cüklerin ağı rl ığını  ve hafifliğini düzenleyen vurgu. 
1 1 92 - tasbaz (Körm. O.) : Geniş entarisin in içine sakladığı boş ya da yemek 

dolu tabak ve ç;ınakları çıkararak gözbağcı l ık ve el çabukluğu yaparak 
hüner gösteren oyuncu. 

1 1 93 - taslak [Alm.  Entwurf] [Fr. esquisse] [İng. sketch] : Bir dekorun taslak 
biçim inde ön hazırlığı. Eskiz. 

1 1 94 - tasvi r :  Karagöz oyunu figürüne verilen ad. 
1 1 95 - taşınabil ir  geri lambaları [İng. length] : Perde ya da pano arka

larında kul lanılan yukardan aşağıya d izi lmiş lambalar. 
1 1 96 - taşı nabil ir sahne [Alm. Bewegliche Bühne] : Taşınabilen, katlanıp 

kurulabilen sahne. 
1 1 97 - taşınabi l ir  yansıtıcı [Alm. Versatzbeleuchtung] [Fr. reflecteur de 

plateau] [İng. standard flood] : İsteni len yere taşınabilen yansıtıcı 
lamba. 

1 1 98 - taşıyıcı (Kar.) : Tasvirleri ustas ın ın evinden al ıp oyun yerine taşıyan 
çırak. 

1 1 99 - tatar (Kar.) : Ancak bir lehçe takl idi yapmak için perdeye seyrek 
çıkan b ir  tip. 

1 200 - tatbikat sahnesi [Alm. Studiobühne] : 1. Tiyatro i le uğraşan öğrenci
lerin tatbi kat görmeleri için küçük sahne. 2. Oyuncuların yeni üslu p  
denemelerine yarayan küçük sahne. 

1 201 - tatlısu frengi (Kar. Ort. O.) : Avrupalıl ık taslayan doğulu hıristiyan 
tipi .  Karagöz oyu nunda bu, çoğu kez Rum'dur. bkz. Rum 

1 202 - tatu (Kar.) : Karagöz oyunu oynatılan kahvelere verile_n ad. 
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tekrarlama [1203 - 1218] 

1 203 - tatucu (Kar.) : Karagözcülerin kahveciye verdikleri ad. 
1 204 - tavan [Al m. Decke] [Fr. plafond] {İng. ceiling] : Sahne tavanı ya da 

dekor tavanı. 
1 20S - tavan çıkıntısı [Alm. Abdeckung] [Fr. frise de corridor] [İng. apron] : 

Önd üzey (ön sahne) üzerindeki çıkıntı. 
1 206 - tavşan oğlanları (Körm. O.) : Dans eden genç oğlanlara verilen ad. 
1 207 - tavşanca (Körm. O.) : Genç oğlanların dansettiği müzik. 
1 208 - taylan vurgusu [Ff. accent rhythmique] [Al m. rhythmische Betonung] : 

Konuşmada, sözcüklerdeki sesin d üzenli  bir yolda yüksel ip alçalmasını 
dengeye koyan vurgu. 

1 209 - tayfa (Körm. O.) : Tul uat tiyatrosunda figürana verilen ad. 
1 210  - taziye (İs i .  Tiy.) : Şi i rlerde "Kerbela" olayı üzerine d insel acı çekme 

oyunu.  Bunların yazı l ı  olanları da vardı r. Oyunların çoğunl uğu Fars
ça'd ır ;  Arapça ve Türkçe olanları da vard ı r. 

1 21 1  - tecim tiyatrosu [Al m. Geschafftstheater] Sanat tiyatrosuna aykır ı  
b ir  tiyatro türü. Amacı, eğitim yerine yaln ızca kazançtır. Bunun 
iç in de oynad ıkları yapıtların sanat bakımından bir değeri yoktur. 
Ancak eğlendirici, hafif yapıtlar sahneye konur. Paris'de Bu lvar 
Tiyatrosu ,  New York'ta: Broadway Tiyatrosu tipik örneklerdir. 

1 21 2  - tefci (Kar.) : bkz. defçi. 

1 21 3  - tehlikeli tonlama [Fr. ıntonations dangereuses] : Güçlü d uygu ların 
anlatımında tiz tonlara çıkma tehlikesi. 

1 21 4  - tekbıyık (Kar.) : Tuzsuz Beki r dizisinden bir kabadayı tipi. 
1 21 5  - tekerleme (Ort. O.) : Söyleşmenin en önemli kesimi.  Kavuklu i le 

Pişekar arasında geçen ve çoğu kez bir  d üşün anlatılmasına dayanan 
çene yarışı. 

1 21 6  - tekerlekli sahne [Yun. ekylema] [Alm.  fahrende Bühne] [İng. rolling 
stage] : Antik Yunan tiyatrosunda görü len, arkadan gelen, kimi oda 
içi sahnelerini sunmak amacıyla, oyun  yerine itilerek tekerlek üze
rinde geti rilen sahne, küçük düzey. 

1 21 7  - teklemek: Orta oyunu ve Tuluat tiyatrosunda, genelli kle her çeşit 
tiyatroda, rolünü  şaşır ıp d u raklamaya denir. 

1 21 8  - tekrarlama {Al m. Wiederaufnahme] [Fr. reprise] [İng. restaging] : 
Bir oyunu d üzeltmek ereğiyle yeniden ele alarak çalışma, yeniden 
alma. 
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telari [1219 - 1231 ] 

1 21 9  - telari (İt.) : Aydı n lanma çağı n ın başlarında kul lan ı lan bir dekor türü. 
Üç yanı resi ml i ,  eksenleri çevresinde dönerek sahne değişimlerini 
sağlayan ilkel mekanizma. Yunan tiyatrosundaki "Periaktoi" !arın 
gelişmiş biçimid ir. (bkz. periyaktoy.) 

1 220 - televizyon gösterisi [Alm.  Fernsehschau]: Televizyonda gösterilmek 
üzere hazırlanan ve televizyon yayın ları n ın özel l iğini taşıyan gösteri. 

1 221 - televizyon oyunu [Alm. Fernsehspiel] [Fr. piece de television] [İng. 
television play]: Televizyonda seyredilen, bunun için çoğu zaman 
fi lme alınan ve fi l im tekniğine uygun olarak hazırlanan oyun türü. 
Kimi kez doğrudan bir tiyatro oyunu, fi lme al ınmadan da yayınlanır. 

1 222 - tel halat [Al m. Drahtseil] fFr. côble] fİng. wire rope]: lşı klama siste
minde, panoların ve ağırlıkların bağlanmasında kul lan ı lan tel halat. 

1 223 - telif hakkı fAlm.  Urheberrecht] fFr. droits d'auteur] fİng. copyright, 
author's right] : Bir kimsenin bir yapıt üzerinde hakkın ı  sağlayan, 
onu maddeten ve manen koruyan sahipl ik. (bkz. yazış payı.) 

1 224 - temaşa (İsi. Tiy.) : İslam ü lkelerinde sahne oyunları. 
1 225 - temaşa (Kar. Ort. O.) : Meddah, Karagöz, Orta Oyunu, tiyatro, 

kanto, d ram ve benzeri körmük sanatların ın  tümüne verilen ad. 
1 226 - temelli yazar fAlm. Bühnendichter, Hansdichter]: Belirli bir aylık 

karşı l ığında bir tiyatroya yılda belli sayıda yapıt yazmayı ve başka 
yazarların o tiyatroya sunacağı yapıtları uyarlamayı yüklenen yazar. 

1 227 - tempo : H ız gösteren ölçü. Stanislavski yönteminden. 
1 228 - temsil f Alm. Vorstellung] fFr. representation] fİng. per(ormance] : 

Bir  tiyatro yapıtın ın bu yönetici önderliğinde, çok sayıda provadan 
sonra, seyirci önünde canland ırı l ışı. Seyirci önünde oynanan oyun, 
gösteri. 

1 229 - temsil raporu fAlm. Au((ührungsbericht] : Her oyundan sonra, çoğu 
kez sahne yönetmeni ya da bir görevl inin düzenlediği oyunun gerekli 
gidişi bakımından görülen aksakl ıkları belirten bi ld iri .  

1 230 - ten boyası [Fr. (ond de teintJ : Makyajda ten üzerine sürülen çeşitli 
renkteki boyalar. 

1 231 - teneke yuvarlamak:  Eski Tuluat oyunlarında, çoğu kez adı "İbiş" 
olan uşak, sahne gerisinde bir gaz tenekesi yuvarlar, sahneye öyle 
girer, seyirci ler de bu alışı lagelmiş harekete gülerlerdi. Bu terim 
bugün de tuluata kaçan, ucuz araçlarla seyirciyi güldü rmeye kalkanlara 
uygulanır. 
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tiyatro [1232 - 1248 J 

1 232 - tenih (Tul.) : Ermenice. Makyaj. 
1 233 - tenor:  Tiz, açık erkek sesi. 
1 234 - tepeden inme : bkz. deus ex maclıina. 

1 235 - tersine kerteleme : Düşüş. iniş. Bir oyu nun doruk noktasından 
sonra geri l im yönünden dönüşü. 

1 236 - tersinleme [Alm. /ronieJ [Fr. ıronie] [lng. ı rony] : Biriyle ya da bir 
olayla alay. Etkiyi çoğaltmak için, bir şeyin tersini söyleyerek alay 
etme ; birini sözle vurma. 

1 237 - tezli oyun [Alm. Tlıesenstück] [Fr. piece de tlıeseJ [İng. tlıesis play] : 
Aksiyonun,  d üşüncelerle geliştirildiği oyun türü. Bu oyunlarda bir 
tezin tartışması yap ı l ı r, oyun kişileri, daha çok, yazarın d üşüncelerin in 
ya da tezin in  sözcüleri durumundadı rlar. Örnek: Sudermann' ın  
(1857 - 1 928) yapıtları. 

1 238 - thalia [Yun. tlıaleia] : Antik tiyatroda komedyanın  kır ş i iri dizesi. 
Bugünkü anlamı ile bütün tiyatronun simgesi ve koruyucusu. Belirtisi 
gülünç maske ve çarpık çoban sopası. 

1 239 - tını [Fr. timbre]: Yüksekliği ve şiddeti aynı olan sesleri birbirinden 
ayıran nitelik. 

1 240 - tınıl ı  ses [Fr. voix timbree] : Tını yönünden bir  ses özell iği. 
1 241 - tınım [Fr. tonalite] : Konuşma d üzenindeki ses değeri. bkz. ses/eme. 

1 242 - tip [Alm. typ] [Fr. Type] [İng. type] : İnsanları genellemesine yansıtan, 
kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bil inen kal ıplardaki i nsanları 
gösteren oyun kişisi. 

1 243 - tirad [Alm. tirade] [Fr. Tirade] [İng. sali/ogay] : Oyun kişi lerinin uzun 
soluklu konuşmalarına verilen ad. 

1 244 - tiran (Körm. O.) : Tul Oat tiyatrosunda kötü adam tipi. 
1 245 - tirit (Körrn. O.) : Türk TulGat tiyatrosunda ölecek durumda yaşlı 

adam. 
1 246 - tiryaki (Kar.) : Mahal lenin yaşlısı , afyona yakalanmış bir tiryaki. Bu 

tip yarı uyur, yarı uyanık bir duru mda dolaşır. Konuştuğu sırada 
birden horlayarak uyumaya başlar. Mahal lel i ,  bu tiplerle alay etmek 
için, çeşitli oyunlar yapar. 

1 247 - titreşim [Alnı. Resonanz] [Fr. resonanceJ : Gırtlakta oluşan sesin 
boğaz, ağız, burun boşluklarında büyümesi. 

1 248 - tiyatro [Alnı. Theater] ffr. tlıe8tre] [İng. tlıeaterJ [İt. otrteoJ : (Yun. 
Theastai - görmekten "theatron" - genel görüş) Antik Yunan 
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tiyatro birimi [1249 - 1265 ] 

tiyatrosunda yalnızca seyircilerin "oturdukları yer" anlamına geli rken 
bugün genel olarak bütün dramatik gösterilerle i l inti l i  çalışma alanın ı  
kapsar; tiyatro yapısın ı ,  eylemini ve kavramını karşı lar. Tiyatro, kimi 
kez, "drama" kavramına karşıt olarak bir  temsi l in metin d ışında kalan 
bütün yönlerini belirtir. Ancak "drama" yaln ızca söz deği ld ir, bunun 
yanı s ıra oynayış anlam ın ı  da geti rir; bunların i kisi birbirinden ayrıl
maz. Öteki öğeler d ekor, giysi, müzik ve danstır. Ayrıca, " Fransız 
tiyatrosu", "İtalyan tiyatrosu "  dendiği zaman bu u l usları n ti) at ro 
yaşantı ları n ın bütün yön leri ; Cornei l le' in tiyatrosu,  Shakespeare' in 
t iyatrosu deni ldiği zaman bu yazarların oyunları anlaşılacaktır. Türk
çeye "tiyatro" terimi  İtalyanca "teatro" sözcüğü i le  gi rmiştir. 

1 249 - tiyatro birimi [Alm.  Theaterwissenschaft] [İng. theater scienceJ: 
Tiyatroyu tarihsel gelişimi  içinde kurumlarıyla, deneysel öğeleriyle 
incelemeye, yorumlamaya götüren bi l im kolu.  

1 250 - tiyatro dergisi [Alm. Theater-Zeitschrift] [Fr. revue theôtrale] [İng. 
theatrical review] : Tiyatro ile ilgili konuları yayınlayan dergi. 

1 251 - tiyatro dili [Alm.  Bühnenaussprache] [fr. langage theôtrale] [İng. 
theatrical language] : Oyu n kişi lerinden her birin in özell i klerini be
l i rten, yazı ,  edebiyat ve konuşma di l inden ayrı, doğal, rahat kesti rme, 
yoğun ve geril im l i  konuşma d i l i .  

1 252 - tiyatro dışı [Alm. Untheatralisch] [Fr. anti-theôtrale] [İng. non-theot
rical]: Tiyatro kurallarına, tiyatro sanatın ın gerekerine, özell iklerine 
aykırı olan. 

1 253 - tiyatro dönemi [Alm.  Spielzeit] [Fr. saison theôtrale] [İng. theatre 
season] : Tiyatro çal ışmaların ın başlangıcı i le  bitimi arası ndaki süreyi 
kapsayan aylar. Genel olarak, yı l ın dokuzunca ya da onu ncu ayında 
başlar; yeni y ı l ın ,  beşinci ya da altıncı ayın ın  sonunda biter. 

1 254 - tiyatro eğitimi [Alm.  Theaterwissenschaftliche erziehung] [Fr. educa
tion theôtrale] [İng. theatrical education] : Tiyatroyu, kaynağı ,  tarihsel 
gelişmesi, kuralları, gereçleri, tekniği ve çeşitli yönleriyle ayd ın lat
mayı erek edinmiş eğitim yöntemi.  

1 255 - tiyatro fi lmi [Alm. Theaterfilm] [Fr. theôtre filme] fİng. photographed 
stage play] : 1 .  Sahnede gösteri len, bir oyunu olduğu gibi aktaran fi lm. 
2. Bel l i  b ir  oyun için yaln ızca ona yardım eder nitelikte çeki lmiş fi lm. 

1 256 - tiyatro kapıcısı [Alm. Theater-Portier] [Fr. chasseur] [İng. comissionai
re] : Tiyatronun kapısında duran ya da kapıda biletleri toplayan görevli .  
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tiyatro tekniği [1257 - 1266 ] 

1 257 - tiyatrolaştırma [Alm.  Theatralisieren] : Alexander Taj row'un (1 885 -
1 950) ortaya attığı "tiyatroyu tiyatrolaştırma" deyi mi,  sahneyi yazarın 
ve metnin tekelinden kurtarıp yazar-rejisör ve oyuncu arasında 
uyumlu bir iş birliğine götürmeyi amaç edinen bir akı m ı  beli rler. 
"Özgür tiyatro" adl ı  kitabında (191 5 - 1 920) yöntemi naturalist ve 
i l lusyonist tiyatroya karşı ol up ekspresiyonist tiyatroyuet kilemiştir. 

1 258 - tiyatroluk [Alm. Theatralisch] [Fr. theôtrale] [İng. theatricalJ : Tiyatro 
özelliği taşıyan, tiyatroya gider özel l ikleri bulunan. 

1 259 - tiyatro müzesi [Al m. Theatermuseum] [Fr. musee de theôtre] [İng. 
theater museum] : Tiyatro tarihi ile belgelerin, kostüm ve dekor par
çaların ı  örnek olarak bir araya toplandığı ,  çeşitli kollarda (tiyatro 
sanatıyla i lgi l i) arşiv ve bölüm lerin bulunduğu yer. 

1 260 - tiyatro öğretmeni [Alm. Theaterwissenschaftler] [Fr. professeur de 
theôtre] [İng. drama teacher] : Tiyatro bilgilerini ve tekniğini öğreten 
kimse. 

1 261 - tiyatro sanatı [Alm. Theaterkunst] {Fr. art de theôtre] {İng. art of 
theater] : 1 .  Çeşitli sanat kolları n ı  (edebiyat, m üzik, dans, resim, mi
marl ık) özel l ikle de oyunculuk sanatın ı  birleştiren sanat. 2. Belirli 
kişiler arasında geçen bir  olayı, kişi leri canland ıran oyuncular, sahneye 
koyuş, dekor, ışıklama, m üzik ve çeşitli efektleri ereğe en uygun 
biçimde d üzenleyip tiyatronun gereklerine göre kul lanan sanat. 3. 
Tiyatro sanatı üç ana bölüme ayrı l ı r :  Dram, Opera-operet ve Balet. 

1 262 - tiyatrosever {Al m. Theaternarr] [Fr. theôtrophile] : Tiyatro sanatını, 
kü ltü rünü edin miş, tiyatroya köklü olarak bağl ı  olan kişi. 

1 263 - tiyatro sezonu : bkz. tiyatro dönemi. 

1 264 - tiyatro şenliği [Alm. Festspiel] [İng. festival] [Fr. festival] : Çoğun
lukla yaz aylarında oynatılan sanat bakı mından örnek oyunlar. Bu 
şenlikler tiyatro tarihi yönünden önemli yerlerde (Epidau ros) ya da 
önemli sanatçı ların doğum yerleri nde (Mozart-Salzburg) ya da çeşitli 
tiyatro kültürü olan u l usları karşı laştı racak başkentlerde (Theatre 
des Nations-Paris) d üzenlenir. 

1 265 - tiyatro sorumlusu [Alm .  Verwaltungsdirector] [Fr. directeur] [İng. 
acting manager]: Tiyatronun sanat d ışındaki işlerini  yürüten görevli. 

1 266 - tiyatro tekniği [Alm.  Theatertechnik] [Fr. technique du theôtre] [İng. 
theatre technique] : Yazar, yönetmen, oyuncu ya da tiyatronun öbür 
alanlarındaki kişi lerinin bi lmesi gereken tiyatro kural ların ın  ve gereç
lerin in  uygulanması işine verilen ad. 

109 



tiyatro topluluğu [1267 - 1278 ] 

1 267 - tiyatro topluluğu [Al m. Theatertruppe] [Fr. compagnie] [İng. com
pany] Belli sayıda oyuncu ve yard ımcılardan kurulu yerleşik ya da 
gezici tiyatro toplu luğu. 

1 268 - tiyatro türleri [Alm.  Theaterarten] :  Oyunların işled ikleri konu larda 
ve bu konuları işlerken kul lanılan anlatımlar yönünden ortaya ç ıkan 
değişik yapıtların özel l iklerine göre ayrı ld ıkları çeşitler : Bulvar 
tiyatrosu,  Politik tiyatro, Psikolojik tiyatro vb ... 

1 269 - tiyatro uzmanı [Alm. Theaterfachmann] [İng. stage expert] : Tiyatro
da dekor, kostüm, ışıklama, seslend irme gibi teknik  işlerin başıdan 
bu lunan, özel bir eğitimle yetişmiş olan kimse. 

1 270 - tiyatro yapısı [Alm.  Theatergeböude] [İng. theater building] : Oyunu 
gerçekleştirmek iç in  yeterli sahne tekniği olan bir oyun yeri i l e  seyir
ci ler için bölümlü  yerleri içine alan yapı. 

1 271 - tiyatro yönetmeni [Alm.  Direktor] [Fr. administrateur] [İng. business 
manager] : Tiyatro işlerin in  yürütül mesin i  denetleyen kimse. 

1 272 - tiyatro zamanı [Alm.  theatralische Zeit] [Fr. temps theôtral] [İng. 
theatrical time]: Tiyatro yapıtına özgü zaman. Bu süre genel olarak 
bir olayın gerçekteki süresinden daha kısa ve yoğun olur. Bazan 
sıçramalar, atlamalar yapılabi l ir. Kimi kez de olayın gerçek süresiyle 
eşit olabilir. 

1 273 - tiz bölge [Fr. registre aigu]: Bir sesin tiz tonların ın toplandığı bölge. 

1 274 - togata komedyası [Lat. fabula togata] : Roma yerli konu lu  ve giysili 
Latin komedya türü. (Toga - Eski Romalıların Üzerlerine giydikleri 
giysi) Yunan töre ve akı mlardan ayrılan bir akı mın ad ıd ır. Olaylar 
Roma'da geçer. Roma'da geçmezse bile, Palyata türünde olduğu gibi 
Yunanistan'da geçmez. 

1 275 - tongur (T. K.O.) : Anadol u'da oyunları d üzenleyene verilen ad. 

1 276 - toplayıcı ışık [Alm. konzentrierter Scheinwerfer] [Fr. projecteur 
concentre]: lşığı, dar b ir  alana yönelten stüdyo lambası. 

1 277 - topluluk [Alm.  Ensemble] [Fr. ensemble] [İng. ensemble] : Bir tiyatro
da oyuncuların tümüne verilen ad. 

1 278 - topluluk oyunu fAlm.  Ensemb/espie/] [Fr. jeu d'ensebmle] [İng. en
semble play]: Oyuna katılanların her birinin uyuşmaiçinde bir bütün 
kurabilmeleri, içlerinden biri sivri lmeden, başarın ın  eşit dağıldığı 
oyunculuk. Takım oyunu.  
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tragedyanın öğeleri [1279 - 1287 ) 

1 279 - toplumcu oyun [Alm. soziales Drama] [İng. social drama] : İşçi hare
ketleriyle ortaya çıkmış, toplumun  ekonomik durumuyla i lgi l i  oyun .  
Gerçekçi tiyatronun son yazarları toplumu  konu olarak almışlardır. 
Çağı mızda bu eği l im,  özell ikle ilk kez G.  Hauptmann'da sonra da genç 
kuşak İngi l iz yazarlarında izlenmektedir. 

1 280 - toplumsal oyun [Alm. Gesellschaftsstück] [İng. social play] : Toplum 
sorunları üzerine eğilerek tartışan ve ahlak yönünden tutu mu olan 
oyun. 

1 281 - toramanlı karagöz (Kar.) : 1. Cinsel organları olan Karagöz tasviri. 
2. Bu tasvirlerle oynanan açık saçık Karagöz oyunu .  B u  tür oyunlar 
Lale devri nde ortaya çıkmıştır. Çoğu zaman soylu kişilerin köşkle
rinde oynanırdı. 

1 282 - tökezlemek [İng. fluff] : Sahnede sözleri tam olarak söyleyememek. 
Yanlış şeyler söylemek ya da d uraksamak. 

1 283 - töre komedyası [Alm.  Sittenstück] [Fr. comedie de moeurs] [İng. 
comedy of manners] : Günlük olaylardan, özel l ikle belirli bir dönemin 
ve s ınıfın belirli törelerinden hareket ederek, ahlakçı b ir  açıdan 
bunların zayıf yanın ı  gülünçleştiren, toplu msal zararlarını keskin bir 
yolda beli rten komedya türü. 

1 284 - törenci başı [Alm. ZeremonienmeisterJ [İng. master of ceremoniesJ: 
Bir töreni, gösteriyi yöneten kişi. 

1 285 - tragedya [Al nı .  tragödie] [Fr. Tragedie] [İng. tragedy] : (Yun. "Tra
gos - keçi i le  Ode - ezgi). "Keçi ezgisi" anlamında ortaya çıkmıştır. 
Sonradan özel bir türün adı o lmuştur. Antik ve Klasik tanıma göre, 
yücelti lmiş sözlerle yazılan, bir kahramanın iyi bir d u ru mdan kötü 
bir d uruma d üşmesiyle, d uyusal arın mayı sağlayacak acı ma ve korku 
d uygularına yönelen bir oyun türü. Klasik anlayışta manzum olarak 
yazılan tragedya, daha sonra düzyazıyla da yazılmıştır. (Örn. Ais
khylos, Sophokles, Euripides, Corneille, .Racine, Goethe ve Schil ler). 

1 286 - tragikomedya [Alm.  Tragikomödie] : Tragedya i le komedyanın  bile
şiminden ortaya çıkmış bir oyun türü. Tiyatro tarihi içinde en gerçek 
tragikomedya kişilerinden biri Shakespeare'in "Onikinci Gece" oyunun
daki Ma/volio karakteridir. 

1 287 - tragedyanın öğeleri [Alm.  Bestandteile der Tragödie] : Aristoteles'in 
Poetika adl ı  yapıtında tragedyanın şu ögeleri taşıması önerilmiştir :  
1 .  Konu,  2 .  Davranış, 3 .  Konuşma, 4 .  Düşünce, 5 .  Dekor, 6 .  M üzik 
uyumu. 
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trajik gelişim [1288 - 1298 ] 

1 288 - trajik gelişim [Yun. hamartia]: Bir oyu n  içinde, trajik görünüşü 
sağlayan gelişim. Bu, daha çok tuttuğumuz bir karakterin zayıf ve 
kusurlu yanları yüzünden kötü bir duru ma düşmesiyle ya da kötü b ir  
durumu getirmesiyle ortaya çıkar. 

1 289 - trak [İng. trac] : Oyuncunun sahneye çı kacağı s ırada ya da oyun sıra
sında, korkuya kapı lması, rolünü un utması. 

1 290 - travesti [İt. travestira - kılığa bürünmek] [Alm. Travestie] : Özü 
değiştirmeden biçimini  değiştirip gülünç yapan yazın türü. Bunun 
için çoğu kez tanınmış konular ele alınmıştır ;  örnekler, çokca gül
dürür. Örn. Nestroy komedyalarında Richard Wagner'in operaları, 
travestileri. bkz. gülünç/eme. 

1 291 - tri logya (Yun - trilogia) [Alm. Trilogie] : Aynı konunun üç aşama
sını  veren, üç ayrı oyundan kurulu birliğin tümüne verilen ad. Örn. 
Aiskhylos : "Oresteia", $ehi l ler "Wo//enstein" (Üçleme). 

1 292 - tritagonist : Üçüncü oyuncu. Eski Yunan tiyatrosundaki üç oyun
cudan üçüncüsü. Antik tiyatroya bu üçüncü oyuncuyu getiren Sop
hokles'tir. 

1 293 - tropus [Yu n. tropos] [Lat. tropus-dize]: Ortaçağ dinsel metinler 
içine katılan uyaklı (kafiyeli) dizeler. Örn. Bizans'ta başlayan ve IX. 
yüzyılda Orta Avrupa'ya geçerek Ortaçağ dinsel tiyatronun kaynağı 
"quem queritis - kimi arıyorsunuz !" dizesi. 

1 294 - tulOat [Alm.  Schnieren] [İng. ımprovisation] : Metin dışı, içe doğduğu 
ve akla geldiği gibi hareket etmek, söz söylemek. Hazırl ıkl ı  olmadan 
konuşmak, yanıtlamak ve gülünç hareketler yapmak. 

1 295 - tuluat patlatmak (Tul .) : Tuluat yapmak ; doğmaca oynamak. 
1 296 - tulOat tiyatrosu [Alm. Scmierentheater] [Fr. theôtre d'inporvisation]: 

Önceden yazı lmış  bir metne dayanmadan, ama (Kanava'sı) örgüsü 
önceden bi l inen, oyuncuların bir kanavayı esas tutup o andaki buluş
ları ile geliştirdikleri halk tiyatrosu. 

1 297 - tulumcu (Körm. O.) : Eski Türk şenl iklerinde düzeni sağlayan görevl i .  
Bu görevli deri don ve külah giyer, elinde keçi derisinden bir  tulum 
taş ırd ı .  Tulumu su ya da hava i le şişirir, gösteri alanı n ın içine taşmış 
olanlara tulumu i le vurarak uyarırd ı .  

1 298 - tumturaklı konuşma [Alm.  Deklamieren] [De. diction declamatique] 
[İng. declamatory diction]: Söz söylerken abartılı bir yolda konuşmak, 
"deklamasyon" yapmak. Cafcafl ı ,  abartıl ı ,  yüksek tonla konuşma. 
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tütü [1299 - 1308] 

1 299 - turne [Alm. Gastspielreise] [Fr. tournee] {İng. tour] : Bir  tiyatro toplu
l uğunun bir yerden bir yere giderek oyunlar oynaması. 

1 300 - tutulmak [Al m. Steckenb/eibenJ [Fr. avoir un trou] [İng. dry-up] : 
Oyuncunun söyleyecekleri ni unutması. 

1 301 - tuzsuz deli beki r (Kar.) : Karagöz oyu nunda mahal lenin kabadayı 
tipi. Mert, korkusuz bir adamd ı r. Mahallede olan kavgaları çoğu kez 
bastırır. Tepeden tırnağa s i lah l ıd ı r. 

1 302 - tüccar (Kar.) : Karagözcülerin çengiye verdi ki eri ad. 
1 303 - tül [Alm. NetzstoffJ [Fr. tulle] [İng. net]: Çoğu kez d üşçül oyun larda, 

sahnedeki görüntüye uçuculuk, gerçek dışı ,  düşsel ya da an ısal bir 
hava vermek ereğiyle kul lan ı lan tül  perde. 

1 304 - tümceleme {Alm. Phrasieren] [Fr. phrases] : Bir oyuncunun sözlerini 
iyi d uyurup, noktalama işaretlerini ve durak yerlerini yerli yerince 
belirtmesi. 

1 305 - tümcül tiyatro [Al m. totales Theater] : Tiyatroyu, bütün sanat kol
ların ın  kaynaştırı l masıyla ortaya çı kartmayı öngören tiyatro anlayışı. 
bkz. bireşim. 

1 306 - tümcülük [Alm. ıntegralismus] [Fr. Jntegralisme] [İng. ıntegralism] : 
XX. yüzyıl başlarında çıkan öncü sanat hareketlerinden biri ; konu 
olarak aldığı düşünceyi, duyguyu hiç eksiksiz ortaya koyma çabasın ı  
güder. 

1 307 - tür [Alm. Gattung] [Fr. genreJ : Özel bir biçim gösteren bir sanat 
çeşidi ya da sanat kolu. 

1 308 - tütü (Bal.) [Fr. tutu]: Balet sanatç ı larının ayak hareketlerini daha iyi 
göstermek için giydikleri dizkapaklarının üstünde kısa etek. 
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1 309 - uçlanmak (Kar.) : Karagöz, Matiz ve Kü lhanbeyi tiplerince "vermek" 
anlamında ku llanılan argo. 

1 31 0  - ufak rol [Alm. Nebenrolle] [Fr. si/houette] [İng. extro, port ployer] : 
Kısa, ama d ikkati çeken bir rol. 

1 31 1  - ufuk ışıklaması [Alm. Horizontbeleuchtung] [Fr. eclairage d'horizon] 
[İng. eye/orama /ighting] : Sahne gerisine verilen her çeşit aydın l ık, 
ışık. 

1 3 1 2  - uğursuz kadı n  [Alm.  Femme fatale] [Fr. femme fatale] [İng. vamp]: 
Cselinçekiciliği olan, ama hayranlarını mahveden kadın  tipi. 

1 3 1 3  - ulak [Alm.  Bote] [İng. messenger]: Antik tiyatroda yer birliğini 
bozmamak için, sahne d ışında geçen ve baş olgunun akış yönün
den önemli (savaş sonucu, ölüm v.b.) olayları oyunun sonuna ya
kın bir yerde gelip anlatan kişi. Haberci. 

1 31 4  - us-dışı tiyatro : bkz. absürd tiyatro. 

1 3 1 5  - usta (Karagöz) : Oyun oynatan sanatçı. 

1 31 6  - usta ezgici [Alm. Meistersinger] : XV. ve XVI. yüzyıllarda, Alman 
kentlerinde, özel l ikle Nürnberg'de toplanmış olan zanaat ustaları 
olan ezgiciler (Hans Sachs). Bunlar o zamanın tiyatro gösterilerinde 
yer al ırlard ı .  R. Wagner' in "Die Meistersinger von Nurnberg" (Nürn
berg'li Usta Ezgici/er ). 

1 3 1 7  - usta oyuncu (T. K.O.) : Anadolu'da oyun ları düzenleyene verilen ad. 

1 31 8  - uyarı aracı [Alm. Alarmvorrichtung] [Fr. avertissement] [İng. alarm]: 
Yangın gibi teh l ike anında tiyatro yapısı içinde bulunan kişileri uyaran 
araç. 

1 31 9  - uyarıcı oyun :  Kişisel, daha çok toplu msal duruma di kkati çekmek, 
seyirciyi bu konuda uyarmak ve uyandırmak ereği ile yazı l ı  oyunlara 
verilen ad. 
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uzaktan renk değiştirme [1320 - 1328] 

1 320 - uyarlama: bkz. adaptasyon. 

1 321 - uyarlama hakkı [Alm. Recht vor Adaptierung] [Fr. droit d'adaptotion]: 
Herhangi bir yapıtın sahneye uyarlama izni ya da bunu yapabi l mek 
için izi nle alı nan hak. 

1 322 - uyarlamak [Al m. Adaptieren] [Fr. adopter] [İng. adopt] : Yabancı bir 
tiyatro yapıtını  yerli dile çevirirken, kişileri, olayları, töreleri yöre
sel leştirmek. Yabancı yapıtı yöresel havaya uygun biçi mde yerleş
tirme. 

1 323 - uyarlanabilirl ik [Alm. adoptierungsınoglihibkint] [Fr. odoptobilite] 
[İng. adoptobility] : Tiyatro için hazırlanmış bir metnin ya da bir özetin 
tiyatro özel l iklerini taşıma derecesi. 

1 324 - uyarlayıcı fAlm. Rearbeiter] [Fr. adopteur] [İng. adaptotion] : Uyar
lama işiyle uğraşan kimse, yazar. 

1 325 - uygulamak [Alm. Reolisieren] [Fr. reoliser] [İng. reolize] : Bir yapıtı, 
bir taslağı sahneye uygulamak, yerleştirmek. 

1 326 - uyum [Al m. Harmonie] [Fr. harmonie] [İng. hormony] : Bir oyunun, 
oyun ve sahne d üzenindeki denge. Ahenk. 

1 327 - uzaktan denetleme kutusu [Alm. Fernsteuerungstofel] [Fr. jeu 
d'orgeu a telecommande] [İng. remote central board] : Bir uzmanın  sahne 
d ışı ndan ya da kulisten yönettiği ışık ve ses denetleme kutusu. 

1 328 - uzaktan renk değiştirme [Al m. automatischer Forbwechsel] [Fr. 
chongement outomotique de couleur] [İng. remote/y operated colour 
chonge]: Uzaktan, renk değiştirmede kullan ı lan otomatik d üzen. 

115 



Ü 

1 329 - ücret [Alm.  Gehalt] [Fr. cachet] [İng. salary] : Yapılan iş karşılığında 
tiyatro oyuncusuna ya da yard ımcı uzmanlara verilen para. 

1 330 - üç birlik kuralı [Alm. drei Einheiten] [Fr. trois unites] [İng. three 
unities] : Klasik oyunların özel l iği olan Yer-Zaman-Olay birl iği n i  
getiren kuram. 

1 331 - üçgen [Alm. Dreieckstück] [Fr. triangle] : Baş olgusu karı, koca ve 
aşık arasında geçen oyun. Üçgen oyunu ya da üçgen komedyası da 
denilebil ir. 

1 332 - üçleme : bkz. trilogya. 
1 333 - üçüncü oyuncu : bkz. tri/ogonist. 
1 334 - üç vuruş [Fr. /es trois coups] : Sopayı üç kere yere vurarak oyunun 

başladığını seyircilere bi ldirme. Moliere zamanından bu yana Fransız 
tiyatrolarında gelenek olmuştur. 

1 335 - üniversite tiyatrosu [Al m. Studententheater] [İng. university theater]: 
Yüksek öğrenim gençliğinin amatör tiyatrosudur. Bu tür tiyatrolarda, 
daha çok büyük sahnelerde oynanmayan, klasik yapıtlara ya da öncü 
denemelere yer veri l i r. 

1 336 - üstat (Kar.) : Birinci s ın ıf karagözcülere, ortaoyuncu lara, tul Oatçılara 
verilen sıfat. 

1 337 - üst balkon : bkz. galeri. 
1 338 - üst lamba dizisi [Alm.  Oberlicht] [Fr. herse] [İng. batten]: Sahne 

üstündeki genel ışıklama lambaları. 
1 339 - üst-orta [Alm. Hinten mitte] [Fr. fond centre] [İng. up centre] : Sah

nenin orta bölümünün arka kesimi. 
1 340 - üst sahne [Alm.  Oberbühne] [Fr. gal/ery]: Shakespeare tiyatrosunda 

sahnenin yukarı (balkonlu) bölümüne rastlayan ve yerine göre balkon, 
duvar, sur, tepe görevlerini gören kat. 

1 341 - üstten ışıklama [Alm. Senkrechte beleuchtung] [Fr. eclairage verticale] 
[İng. overhead /ighting]: Sahneyi ve kişileri sahne tarafındaki ışıldak
larla yukarıdan aşağıya doğru aydın latma. (Dikeyine ışıklama). 
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1 342 - vale (t) [Lat. valetus] : Uşak rolü, çok ku rnaz, dolapçı bir tip. Bu rolü 
oynayan oyu ncunun çok zeki, canl ı ,  esnek ol ması gerekir. 

1 343 - varoluşçu tiyatro [Alm. existentialistisches theater] [Fr. thedtre 
existentia/iste] [İng. existentialist theatre]: Varoluşçu düşünceyi yay
mada kullanı lan tiyatro türü. Özel likle Sartre, Camus'nun oyunları 
ile bi l in ir. İnsanı n  d ışa ve kendine olan yabancıl ığı, yalnızlığı, kişinin 
davranışlarıyla var olduğunu, karar zorunluğu ve sorumlu luğuyla 
kendini  gerçekleştirdiğini savunan tiyatro türü. 

1 344 - vodvil [Fr. vaudeville] [İng. vaudevillle]: Tanıma yanılma/arına ve 
olguların tuhaflığına dayanan kaba çizgi l i  güldürü türü. 

1 345 - vomitarya [Lat. vomitaria] : Roma tiyatro yapılarında seyirci yerleri 
i le sahneyi b irbirine bağlayan üstü kapalı geçit. 

1 346 - vurgu [Alm.  Akzentierende betonung] [Fr. accentJ: Oyuncuların ko
nuşmalarında anlamı belirtmek için kimi sözcüklerin değerini arttıran 
ölçü. 
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1 347 - yağmur efekti [Alm. Regengeriiusch] [Fr. effet de pluie] [İng. drencher] : 
Yağmur sesi veren aygıt. 

1 348 - yağmur yağdırıcı [Alm. Regenvorrichtung] [Fr. rideau d'eau] [İng. 
sprinkler] : Gözde yağmur yağıyor izlenimini  bı rakmak için kullanı lan 
araç. 

1 349 - yahudi (Kar.) : İstanbul ' lu  azın l ı klardan cim ri bir t ip. El inde elmalı 
bir defi vardır. Çoğu kez eskici olarak görülür. 

1 350 - yanak all ığı [Alm. Wangenrot]: Yanağa sürülen çeşitli kırmızı renk
lerde boya. 

1 351 - yandan aydınlatma fAlm.  Seitenbeleuchtung] fFr. eclairage lateral] : 
Sahneye ve kişilere sahnenin yanından verilen ışık. 

1 352 - yangın efekti [Alm. Feuereffekt] [Fr. effet de feu] fİng. fire e(fect] : 
1 .  Sahnede yangın görünüşünü veren araç ; 2. Yangın etkisi ya d a  
görünüşü. 

1 353 - yangın perdesi f Alm. Feuerschutz Vorhang] [Fr. rideau de (eu] fİng. 
fire curtain, sa(ety curtain] : Yangına karşı sahne ağzındaki demir ya da 
çel ik perde. 

1 354 - yanılmaca [Fr. quiprogue]: Oyu n gereği, b ir  oyun kişisinin söylenen 
bir sözü ya da konuşmayı yanlış anlaması ndan doğan karışıklık. 

1 355 - yanılsama [Alm. lllusion] [Fr. ı llusion]: Göz bağlama. 
1 356 - yan ışıklama [Alm. Seitenlicht] [Fr. lumiere parasite] fİng. spilled 

light]: Sah nenin içinden, yandan verilen ışık. 
1 357 - yanmaz çıkıntı [Alm. Asbeststrei(en] [Fr. (rise d'amiante] fİng. asbes

tos border] : Asbestten yapı lmış olup kenar lambalarında kul lan ı l ı r. 
1 358 - yansılama: bkz. parodi. 

1 359 - yapmacık [Alm. gehünsteltes Spiel] : Doğal olmayan oyun yöntemi. 
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yeni dünya [1360 - 1374 ] 

1 360 - yapma düzey fAlm.  Spielproszenium] fFr. portique] [İng. fa/se pros
cenium] : Çok kişi l i  sahnelerde, geri plandakilerin görülmelerini sağ
layan set. 

1 361 - yapma tonlama [Fr. ıntonation conventionelle] : Duygu ve düşünceleri, 
d i l in  gerektirdiği tonlamayı bozarak, uydurma bir gelenekle söyleme 
biçimi .  

1 362 - yaratılan hava fAlm.  Atmosphöre] Fr. atmosphere] fİng. atmosphere] : 
Bir oyunun  anlamın ı  belirten tinsel durum.  

1 363 - yardakçı (Kar.) : Karagöz oyununda şarkı söyleyen kişi. Klasik 
Türk müziğin i  iyi bilen bu sanatçı ları n seslerinin güzel olması gerek
l id ir. 

1 364 - yarenbaşı (T. K. O.) : Anadol u'da oyun düzenleyicisi. 

1 365 - yarım kanat fAlm. Halbflügel] [Fr. portant pliant] [İng. book-wingJ : 
Sahnede küçük girinti. 

1 366 - yarışmalı konuşma (Yun .  Stichomythia; Stichos - tek dize; mythos 
- konuşma) : Kaynağı antik Yunan tragedyası olan konuşma. Özell ikle 
tek dizeler d urumunda yarışmalı konuşma türü. 

1 367 - yatak odası sesi [İng. bed room voice] f Alm. Schlafzim merstim me]: 
Özell ikle kadın oyuncunun kul landığı bezgin, nazlı, mahrem, kısık, 
tutkulu ses. 

1 368 - yaylı düzey fİng. trampa/ine] fAlm. Trampolin] : Sahnede akrobat
ların sıçramak ve atlamak için kulland ıkları yayl ı  düzey. 

1 369 - yazış payı bkz. telif hakkı 

1 370 . yedek [Fr. doubleur, doublure] fAlm. Dubleur] : Asıl oyuncu nun yerine 
çıkan oyuncu. 

1 371 - yedek ışıklama fAlm.  Notbeleuchtung] fFr. ec/airage de securite] 
fİng. secondary lighting]: Herhangi bir zor d u rumda kul lanılan yar
d ı mcı ve daha az güçte olan ışıklama 

1 372 - [Fr. locatisme] : Kimi ünsüz harflerin yerine ya da atasına "y" yarım 
ün lü  harfin i  sıkıştırma. 

1 373 - yeniden düzenlemek fAlm.  Bearbeiten] fİng. treatJ : Bir oyun üze
rinde yeniden çalışmak. 

1 374 - yeni dünya (Ort. O.) : Çevçevelerine bez geçi rilmemiş, yüksek 
paravana. Ev olarak kul lanı l ır. 
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yeni gerçekcilik [1375 - 1388] 

1 375 - yeni gerçekçilik [Al m. Neo-reo/ismus] [Fr. neo-rea/isme] [İng. neo
realism] : Gerçekçi l ik akım ına yeni bir soluk  verip onu canlandı rmayı 
erek edinen akım. 

1 376 - yer dizi lambaları [Alm.  Fussrampe] [Fr. Rampe] [İng. (ootlight] 
Sahnenin önünde, yerde, seyirci nin göremediği dizi lambaları. 

1 377 - yer gösterici f Alm. Platzanweiser] [İng. usher] : Tiyatrolarda seyi rciye 
biletin in  değerine, çeşidine, numarasına göre bir yer gösteren, çoğu 
kez program da satan görevli. 

1 378 - yerine geçmek [Alm. Übernehmen] [Fr. remplacer] : Hastalanan bir 
oyuncunun yerine, onun rolünü oynamak. 

1 379 - yerleşik topluluk [Alm. stöndiges Ensemble] [Fr. troupe] [İng. com
pany]: Gezmeyen, bel l i  bir yerde oyunlar oynayan tiyatro toplu luğu. 

1 380 - yer kapağı [Al m. Versenkungsklappe] [Fr. trappe] [İng. trap] : Sah
nede yerde bulunan kapak. Bu, kimi kez, asansör biçiminded i r. Alça
l ıp  yükselmesi, mekanik bir  düzenle, ya da elektrikle yapı l ır. 

1 381 - yıkım [Alm. Katastrophe] [Fr. catastrophe] [İng. catastrophe]: Oyunun 
sonlarında ortaya çıkan durum : Tragedyada kahramanın yok olmasın ı ,  
komedyada ise entrikanı n  çözülmesini gerektiren olay. 

1 382 - yıldız [Alm. Star] [Fr. vedettej [İng. star] : 1 .  Karagöz, Matiz ve Kül
hanbeyi tiplerince "mum" ya da " ışık" anlamında kullanı lan sözcük. 
2. Oynanışta, oyunu uzun süre afişte tutan, kısacası sanatı yönünden 
üstün, ünlü sanatçı .  

1 383 - yıldızcıl ık [Alm. Starsystem] [Fr. vedettisme] [İng. star system] : 
Oyu nun başarıs ın ı  yı ld ızların aşırı reklamına bağlayan, bundan dolayı 
yı ldızların çevresinde büyüleyici bir hava yaratmayı güden tutum.  

1 384 - yılgı oyunu [Alm. Schauerstück] [Fr. piece d'horreur] : Korku oyunu. 
1 385 - yılgı tiyatrosu [Fr. theôtre de cruaute] : İçinde tüyler ürperten, 

korkunç sahneler bulunan, seyirciyi korku duygularıyla kavrayan 
tiyatro türü : Örn. Grand Guigno/. 

1 386 - yiğitbaşı (T. K.O.) : Anadolu'da oyun düzenleyicisi. 
1 387 - yineleme [Alm.  Wiederholung] : Hareketleri ya da sözler( tekrarla

yarak güldü rücü ya da dramatik etkiyi sağlama. Tekrarlama. 
1 388 - yoğunlaştırmak [Alm.  Verdichten] [Fr. condenserJ [İng. condenseJ :  
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yüzen tiyatro [1389 - 1402 ] 

1 389 - yorum [Alm. lnterpretation] [Fr. ınterpretation] : Bir yapıtın anlamın ı  
açıkça ortaya çıkarabilmekte tutulan yol. 

1 390 - yönetmek [Alm.  Leiten] : 1 .  Tiyatroyu idare etmek. 2. Bir tiyatro 
yapıtını sahneye çıkarma işinin başında olmak. 

1 391 - yöresel ışıklama [Alm. Lokalbeleuchtung] [İng. loca/ lighting]: Yal
nızca küçük bir alanı ya da noktayı aydınlatma. 

1 392 - yöresel oyun [Alm.  Lokalstück] : Özell ikle belli bir yerin kişilerini, 
törelerini ,  olaylarını çoğu zaman yöresel ağız ile veren gerçekçi halk 
oyunu. Yöresel oyun,  komedya olabileceği gibi, ahlakçı ve toplumsal 
bir oyun da olabilir. 

1 393 - yuvarlakbaz (Körm. O.) : Yuvarlak cisimleri yok edip tekrar çıka
rarak el çabukluğu ve göz bağcıl ığı gösteren oyuncu. 

1 394 - yüksek komedya [Fr. haute comedie] [İng. hot comedy] : l ra (karakter) 
ve töre türlerini kapsayan komedya. 

1 395 - yüksekli k  [Alm.  Höhe] [Fr. hauteur] : Kal ın  sesleri ince seslerden 
ayıran fizyoloj ik nitelik. 

1 396 - yükselir alçal ır  sahne [Alm.  Hebebühne] [İng. liftstage]: Mekanik 
olarak parça parça ya da bütün olarak yükselip alçalabilen düzey. 

1 397 - yükselme (Bal.) [Fr. relever]: Dansın yedi temel hareketinden biri. 
1 398 - yüren (T. K.O.) : Anadolu'da oyun düzenleyicisi. 
1 399 - yürüme sanatı : Oyuncunun yürümede karakteri ortaya çıkarabil

mek için tem rin le ulaşı labilen özel yürüyüş. Stanislavski yönteminden. 
1 400 - yüz boyama: bkz. makyaj. 

1 401 - yüz buruşturma [Al m. Grimassieren] [Fr. faire de grimace] : Oyun
cunun, rol sırasında, anlatımın ı  vurgulamak için başvurduğu aşırı 
yüz kımıldatıları. 

1 402 - yüzen tiyatro [İng. showboat]: 1. Bir gemi, bir vapur içinde ya da 
üstündeki tiyatro. 2. Amerika'da Mississippi ı rmağındaki eğlence ve 
tiyatro gemisi. 
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1 403 - zaman makinesi [Alm.  Zeitmaschine] : H. G. Wells' in ortaya çıkar
d ığı bir deyim. Gerçek zaman sırasın ı  bozmak, geçmişi gelecekle, 
geleceği şi mdiki zamanla karşıtlamak. Priestley'in oyunları bu düzeni 
gösterir. Örn. Conway'ler ve Zaman. 

1 404 - zampara : bkz. şık. 

1 405 - zanni (İt.) : Commedia del l 'Arte türünün kadın  ve erkek uşak tip· 
lerine verilen ad. bkz. arlekino, kolombina, brigella, skapino, vb .. 

1406 - zarzuyela [İsp. zarzuela]: Klasik, İspanyol müzikli oyununa verilen 
ad. Bu tür oyunları yazanlar arasında Lope de Vega ve Calderon gibi 
ünlü İspanyol yazarları da vardır. 

1 407 - zayıf ses [Alm.  schwache Stimme] [Fr. voix faible] : Şiddet yönünden 
etkisi az olan ses. 

1 408 - zenne (Kar. Ort. O.) : Kad ın  tipi. Orta oyun unda kadın rolünü erkek 
oyuncular oynardı. Karagöz oyununda bu tip, çeşitli kadın  tasvirle
riyle görülür. Bunlar, dansçılar büyücüler, Arap halayıklar ve genç 
kızlar gibi bölü mlere ayrı l ı rlar. 

1 409 - zımba (Kar.) : Tasvirleri delmede kullan ı lan küçük özel z ımba. 
1 41 0  - zincirleme [Fr. enchainement] : Bir oyunda olayların nedenleri ve 

sonuçların ın  s ıra i le birbirini kovalaması. 
1 41 1  - zirzop (Kar.) : Delişmen bir tip. Perdeye sık çıkmaz. 
1 41 2  - zuhuri (Ort. O.) : Orta Oyunu kollarımdan biri olan Zuhuri Kolu'· 

nu yöneten sanatçı. 
1 41 3  - zuhuri kolu (Sey. O.) : Orta oyunu kolların ın  ikincisi bkz. han kolu. 

1 41 4  - zQrbiz (Körm. O.) : Bi leğinin ve pazusunun gücüyle hüner gösteren 
oyuncu. 

1 41 5  - zurnacı (Ort. O.) : Orta Oyunu'nun curcuna bölümünde, Pişekar 
ile Kavuklu'nun alana ilk çıkışları nda özel besteyi çalan çalgıcı. 
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ALMANCA TERiMLER 

A 
Abdeckung, 1 205 
Abendvorstel lung, 439 
Abgang, 238 
Abgangsreplik, 239 
Absolute Kunst, 1 063 
Abstrakte Kunst, 1 1 35 
Abstraktes Theater, 1 1 36 
Absurdes Theater, 2 
Adaptierung, 7 
Akrobatle, 1 7  
Akt, 1 68 
Akt, 964 
Aktiver Held, 409 
Aktstück, 965 
Aktvorhang, 909 
Akustik, 1 092 
Akzentierende Betonung, 1 346 
Alarmvorrichtung, 1 31 8  
Alexandriner, 26 
Allegorie, 863 
Allgemeine Beleuchtung 300 
Ahnlich Kl ingende Begriffe, 1 43 
Altar, 1 144 
Altstimme, 32 
Amateurspieler, 924 
Amateurtheater, 925 
Amphitheater, 1 25 
Analyse, 259 
Analytisches Drama, 260, 37 
Anekdote, 422 

Anfangssignal, 554 
Anfangssituation, 1 29 
Anfangszeichen, 1 31 
Ankleider, 479 
Anspielung, 40 
Antike Komödie, 45 
Antikes Theater, 47, 403 
Antiklimax, 665 
Anti-Theater, 46 
Apologie, 1 076 
Apophese, 289 
Arabesk, 52 
Arbeitsbrücke, 602, 21 7 
Arbeitslicht, 21 6 
Arbeitsplan, 1 1 52 
Archaisches Theater, 64 
Architrav, 230 
Arena, 24 
Arenatheater, 25 
Argument, 1 39 
Argumentieren, 1 40 
Aristotelisches Theater, 62 
Artikulation, 554 
Artistisch, 74 
Asbeststreifen, 1 357 
Assistent, 81 , 365 
Asymmetrisch, 1 1 0  
Atmosphaere, 542, 1 362 
Atmospherische Beleuchtung, 262 
Atmospheerisches Theater, 543 
Auf die Bühne bringen, 1 059 
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Auf - Buh 

Auffrischungsprobe, 949 
Aufführu ngsbericht, 1 229 
Auffü hru ngsrecht, 870 
Aufhaengekette, 285 
Aufhellen, 585 
Ausdehnung, 1 66 
Ausdruckskunst, 381 
Ausd rucksmittel, 43 
Aushi lfeschauspieler mit taglichen 

Spielgeld, 511  
Ausserhalb der  Bühne, 1 044 
Ausverkauft, 628 
Ausziehbares Stativ, 360, 591 
Automatischer, 1 328 
Avantgardistisches Theater, 900 

B 

Ballet, 1 1 3  
Balletkomödie, 271 
Balletmeister, 1 1 5  
Ballettanzer (-in), 1 1 4  
Bariton, 1 21 
Bıırocktheater, 1 23 

Bearbeiten, 1 322, 1 373 

Bearbeiter, 1 324 

Begrenzte Stim me, 273 

Beifal l ,  27 

Beifal lklatcher, 1 1 55 

Beiseite, 48 

Beleuchtung, 581 

Beleuchtungsbrücke, 583 

Beleuchtungsdistanz, 90 

Beleuchtungsinspektor, 584 

Beleuchtungskasten ,  1 1 04 

Beleuchtungsplan, 582 

Beleuchtungsprobe, 578 

Beleuchtungsturm, 580 
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Beleuchtung von unten, 33 
Berufsschauspieler {-in), 786 
Besetzung, 1 027 
Bestandteile der Tragödie, 1 287 
Betonter Begriff, 278 
Bewegliche Bühne, 1 1 96 
Bio-mechanische Methode, 1 61 
Blitzlampe, 1 1 70 
Blumensteg, 245 
Bogenlampe, 71 9 
Bote, 1 31 3  
Botenbericht, 523 
Boulevard komüdie, 1 76 
Breite Stim me, 917 
Breiter Lichtkegel, 452 
Breites Stim material, 454 
Brücke, 720 
Burleske, 1 81 
Bühne, 1 038 
"Bühne frei", 1 061 
Bühnehinten, 1 050 
Bühnel inks, 1 057 
Büh nenanweisung, 364 
Bühnen aussprache, 1 251 
Bühnenbi ld,  279 
Bühnenbi ldner, 280 
Bühnenbi ldwechsel, 282 
Bühnendichter, 1 226 
Bühneneinrichtung, 1 048 
Bühnenfront, 91 2 
Bühnenmöbel, 1 049 
Bühnenmusik, 1 052 

Bühnenportier, 1 051 

Bühnenprobe, 1 040 

B üh nensch rage, 1 062 

Bühnenschriftsteller, 892 

Bühnensprache, 309 - 1 045 

Bühnensteckdose, 1 054 



Bühnenteppich, 1 060 
Bühnenversenku ng, 1 039 
Bühnenwagen, 283 
Bühnerechts, 1 055 
Bühneumbauplan, 1 042 
Bühnevorne, 1 053 
Bürgerliches Drama, 1 77 

c 

Charakterspieler, 631 
Chargenrolle, 1 1 59 
Chor, 71 2 
Choreograph, 269 
Choreographie, 270, 71 0 
Chorführer, 71 3 
Chorlieder, 714 
Clown, 1 1 33 
Construktivismus, 695 

D 

Dadaismus, 261 
Darstel lung, 871 
Decke, 1 204 
Deklamation, 1 00 
Deklamieren, 1 298 
Dermatograph, 296 
Dialekt, 1 2  
Diapositiv, 320 
Didaskalie, 307 
Dimention, 1 66 
Direktor, 1 271 
Doppelrolle, 247 
Drahtsei l ,  1 222 
Drama, 340 
Dramaturg, 343 
Dramaturgia, 344 
Dreieckstück, 1 331 
Drei Einheiten, 1 330 

Büh - Euph 

Dubleur, 1 370 
Dumpfe Stim me, 1 036 

E 

Edison-Gewi nde, 402 
Effekt, 410 
Eindruckskunst, 390 
Einführungsmusik, 1 30 
Einrichtungsplan, 281 
Ei nsatz, 472 
Eintrittspreis, 474 
Einzelheit, 98 
Eisener Vorhang, 290, 1 353 
Elektronische Lichtsteuerung, 384 
Empfindsamkeit, 352 
Ensemble, 1 277 
Ensemblespiel, 1 278 
Entwicklung, 445 
Entwurf, 1 1 93 
Episches Theater, 396 
Episode, 395 
Erstaufführung, 597 
Erster Rang, 1 57 
Erzaehlen, 91 9 

Erzaehler, 91 8 

Erziehungsstück, 373 

Existentialistisches Theater, 1 343 

Exotisch, 379 

Exotismus, 380 

Experimentalischebühne, 291 

Experimentierstück, 293 

Exposition, 1 088 

Explosionkasten, 960 

Expositionsakt, 1 089 

Expressionismus, 381 

Expressionistisches Theater, 382 

Eu pheismus, 91 5 
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Fah - HaJh 

F 

Fahrende Bühne, 1 21 6  
Farbegeben, 1018 
Farbenrad, 587 
Farbscheibenrahmen, 101 6  
Farbscheibenzug, 1 01 7  
Farbwechsel, 1 328 
Farce, 41 7 
Fernsehschau, 1 220 
Fernsehspiel, 1 221 
Fernsteuerungstafef, 1 327 
Festspiel, 1 264 
Feuereffekt, 1 352 
Filterscheibe, 1 90 
Flexible Kulisse, 333 
Flutlichtleuchte, 6, 451 
Flügel 625 
Formalismus 1 49 
Formalistisches Theacer 1 50 
Frei karte 1 087 
Fragebetonung 1 1 29 
Fragment, 945 
Fragmentismus, 947 
Freilichttheater, 5 
Furcht und Mitleid, 71 1 
Fusseisen, 299 
Fussrampe, 1 376 
Futu rismus, 433 
Für sich, 661 

G 

Gag, 508 
Galerie, 435 
Garderobe, 483 
Gastschauspieler (·in), 698 
Gastspielreise, 1 299 
Gattung, 1 307 
Gekünsteltes Spiel, 1 359 
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Gedungener Beifallklatscher, 28 
Gefaerbte Lampe, 1 65 
Gegengewicht, 1 1  
Gegenspieler; 44, 633 
Gehalt, 1 329 
Geheimnis, 484 
Generalintendant, 600 
Generalprobe, 1 1 23 
Gerauscheffekt, 51 5 
Gerauschmasch ine, 51 6 
Geschaftstheater, 1 1 21 
Geschichtliche Drama, 1 1 89 
Geschichtliche Komödie, 1 1 87 
Geschlossene Dekoration, 627 
Geschlossener Theaterbau, 629 
Gesellschaftsstück, 1 280 
Geste, 274, 61 1 
Gezierte Aussprache, 1 89 
Gitter 1 041 
Gleichgewicht, 294 
G leichgewicht der Bühne, 1 043 
Glückliches Ende, 822 
Glüh lampe, 1 6  
Glühlampenbeleuchtung, 1 5  
Goldenes Zeitalter, 31 
Goliathgewinde, 485 
Gong, 486 
Gratis Vorstel lung, 943 
Grimassieren,  1 401 
Grosser Stim menfeng, 405 
G rotesk, 499 
Guckkastenbühne, 740 
Gutgemachtes Stück, 608 

Haarpuder, 1 034 
Haken, 77 
Halbflügel, 1 365 

H 



Handlung, 21 
Handlungsdrama, 22 
Handlungsknoten, 357 
Handlu ngskelett, 890 
Handpuppe, 388 
Hangedekoration, 78 
Hangerampe. 79 
Hanswu rstspiel, 538 
Harlekin, 70 
Harmonie, 1 326 
Hauptrolle, 1 33 
Hau ptschalter, 39 
Haupttaenzer (-in). 1 27 
Hauptwerk, 1 34 
Hauslichter, 1 226 
Hebebühne, 1 396 
Heizung, 573 
Held, 620 
H inten M itte, 1 339 
Hinten rechts, 1 035 
Hinterbühne, 68 
Hintergrundmusik, 65 
H intergrundsdekoration, 317  
H i ntersetzer, 67  
H intervorhang, 66 
Hinterdrama, 957 
Homonym, 408 
Horizont, 487 
Horizontalbeleuchtung, 1 31 1  
Höhe, 1 395 
Höhepunkt,  331 
Hörspiel, 1 005 

ldeendrama, 362 
ldentifizierung, 920 
l l lusion, 1 355 
l l lusionstheater, 598 

Hand - Klap 

lmpressionistisches Theater, 391 
lmprovisieren, 510 
lnformatives Theater, 1 51 
l nnerer Monolog, 592 
l nspizient, 21 3 
l nszenieren, 1 059 
l nszenierung, 803 
lntegralismus, 1 306 
l ntendant, 600 
l ntensitaet, 1 1 69 
lnterpretation, 1 389 
l ntonation, 1 094 
lntrigant, 393 
l ntrigen-Komödie, 394 
lntrigue, 326 
1 risblende, 321 
l ronie, 1 236 

jahrmarksts theater, 931 
Jesuitentheater, 1 97 
Jügendl iche Miinnerrolle, 449 

K 
Kabarettheater, 6 1 3  
Kabe!, 6 1 4  
Kanevas, 908, 91 4 
Kapasitaet, 1 1 03 
Kappelmeisterpult, 1 1 61 
Kasperletheater, 639 
Katastrophe, 1 381 
Kellertheater, 1 62 
Kentlich machen, 1 1 82 
Kindertheater, 255 
Kindertruppe, 256 
Kinderstück, 254 
Kirchenraumtheater, 676 
Klammer, 772 
Klapp-Plafond, 644 
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Klap - Mim 

Klapp-Kulisse, 643 
Klare Stimme, 1 079 
Klassisch, 682 
Klassische Komödie, 683 
Klassisches Drama, 681 
Klass izismus, 680 
Kleiner Lichtkegel, 272 
Klei nscheinwerfer, 744 
Knal l-effekt, 959 
Komisch, 503 
Komische Oper, 506 
Komisches Stück, 507 
Kom merziales Stück, 478 
Kommerzieles Theater, 1 1 21 
Komödie, 690 
Komponist, 1 45 
Konflikt, 221 
Konservationszi mmer, 702 
Konstru ktivistisches Theater, 696 
Kontaklinie, 1 07 
Kont rast, 634 
Kontrastieren, 635 
Kontrolle, 292 
Kontrolle der Stim mstarke, 1 056 
Kontzentrierter Scheinwerfer, 1 276 
Konversationsprache, 704 
Korrekturprobe, 907 
Kothurn, 71 6 
Kostüm, 480 
Kostümenwerfer, 1 28 
Kostümeplan, 481 
Kostümprobe, 482 
Kriminalstück, 301 
Kritik, 385 · 

Kritiker, 386 

Kritikervereinigung, 387 

Kulisse, 735 

Kunsttheater, 1 066 
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Künstler, 73 
Künstliches Haar, 1 1 81 

L 

Lambdazism us, 753 
Landesbühne, 1 67 
Laufschiene des Horizontes, 489 
Leere Bühne, 243 
Leichtigkeit, 525 
Leinwand, 964 
Leiten, 1 390 . 
Lesestück, 845 
Licht, 577 
Liebhaber, 34 
Lippenrot, 346 
Loge, 757 
Lokalbeleuchtung, 1 391 
Lokalstück, 1 392 
Lustspiel, 502 

M 

Malleinwand, 222 
Manuscript, 768 
Marchenkomödie, 970 
Marchenstück, 971 
Marionnett, 183  
Massenstück, 677 
Matinee, 51 3 
Maxime, 921 
Mechanische Puppe, 763 
Meistersinger, 1 31 6  
Melodie, 781 
Melodrama, 782 
Metrische Beton ung, 1 1 91 
Metrischer Ausdruck, 1 1 39 
Mi l ieustück, 236, 793 
Mimik,  796 
Mimodrama, 797 
Mimus, 794 



Minstrel, 799 
Mirakelspiel, 800 
Mittelalterliches Theater, 859 
Mitte H inten, 857 
Mittlere Stimmlage, 858 
Modeli, 762 
Monodrama, 805 
Monolog, 806 
Moralitaet, 808 
Motiv, 501 , 81 2 
Musicalisches Drama, 755 
Musicalische Komödie, 824 
Musi ktheater, 826 
Mysterienspiel, 801 
Mythos, 802 

N 

Nachspiel, 75 
Narrenstück, 1 1 30 
Nasenkitt, 375 
Naturalismus, 833 
Naturalistisches Theater 99, 834 
Natürliche Betonung, 323 
Nebengerausche, 736 
Nebenrolle, 1 31 O 

Neo-Realismus, 1 375 
Netzstoff, 1 303 
Neugierde, 785 
Neue Komödie, 1 1 22 
Nicht-Aristotelisches Theater, 61 
No-Spiel, 838 
Notbeleuchtu ng, 1 371 
Nuance, 92 

o 

O bere Bühnenabdeckung, 1 1 05 
Oberbühne, 1 340 
Oberlicht, 1 338 
Onirismus, 361 

Min - Prüg 

Oper, 852 
Operette, 853 
Osterspiel, 953 
Ouverture, 905 

p 

Pantom ime, 939 
Pantomimus, 938 
Parabol-Scheinwerfer, 514 
Parasit, 76 
Parodie, 950 
Parodistisch, 1 42 
Pas de quatre, 338 
Passatismus, 442 
Passiver Held, 367 
Pause, 50, 349 
Peripetie, 972 
Persiflage, 974 
Perspective, 975 
Phrasieren, 1 304 
Plagiat, 84 
Plakat, 9 
Platzanweiser, 1 377 
Pluralismus, 257 
Podest, 743 
Politisches Theater, 988 
Posse, 1 73 
Possenreisser, 1 1 33 
Privattheater, 922 
Probe, 997 
Probeplan, 21 5 
Problem-Stück, 1 1 28 
Programmhelft, 991 
Projeksion'S Leinwand, 461 
Prolog, 902 
Prospekt, 465 
Proszeniu msvorhang, 306 
Prügelszene, 1 1 26 
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Psych - Seıık 

Psychologisches D rama, 999 
Publizitaet, 1 01 5  
Pulitzer-Preis, 1 002 
Puppenspiel, 732 
Puppentheater, 733 
Purim-Feier, 1 003 

R 

Rachen, 471 
Rampe, 1 009 
Rah menbühne, 231 
Realisieren, 807, 1 325 
Realismus, 456, 1 01 1  
Realistisches Theater, 457 
Rechts Mitte, 1 037 
Recht vor Adaptierung, 1 321 
Regengerausch, 1 347 
Reine Mi men kunst, 798 
Reinigung, 642 
Reizmoment, 672 
Requisite, 1 8, 330, 1 046 
Requisitentisch, 20 
Requisiteur, 1 9, 1 047 
Resonanz, 1 247 
Revue, 1 022 
Rhetorische Betonung, 1 01 
Rhythmische Beton ung, 1 208 
Rhythmus, 1 025 
Richtige Stim mlege, 324 
Riffel, 266 
Rime fü r Horizontleuchten 488 
Ritterd rama, 1 1 73 
Rolle, 1 026 
Rollestehlen, 21 8 
Romantisches Theater, 1 030 
Roter Faden, 35 
Ruhe, 1 1 49 
Ruhig, 1 1 50 
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Rundtheater, 237 
Rückschau, 466 
Rührstück, 4, 355 

s 

Sandsack, 738 
Sa ti re, 1 071 
Satyr, 1 074 
Satyrspiel, 1 075 
Schaferspiel, 253 
Schauerstück, 1 384 
Schauspieler, 399 
Schauspielerin, 61 9, 877 
Scheinwerfer, 588 
Scheinwerferzug, 579 
Schiebebühne, 648 
Schiene, 650 
Schlafzim merstim me, 1 367 
Schlosstheater, 1 070 
Schlusswort, 1 60, 397 
Schluss-szene, 1 59 
Schmeichler, 267 
Schminke, 765 
Schnel les Ausschalten, 576 
Schnelle Verwandlung, 208 
Schnieren, 1 294 
Schnierentheater, 1 296 
Schnürboden, 1 058 
Schraege, 371 
Schraubhaken, 495 
Schri l le Stim me, 668 
Schule, 843 
Schurke, 726 
Schwache Stim me, 1 407 
Seitenabdeckung, 1 96 
Seitenbeleuchtung, 1 351 
Seitenlicht, 1 356 
Senkrechte Befeuchtung, 1 341 



Shirting, 1 078 
Signallampe, 606 
Signaltafel, 605 
Simültan bühne, 1 1 09 
Sittenstück, 1 283 
Situation, 350 
Song, 1 1 58 
Soprano, 1 1 27 
Sottie, 1 1 30 
Souffleur, 423, 1 1 43 
Soziales Drama, 1 279 
Spannung, 463, 558 
Spektakelstück, 1 84 
Spiel, 872 
Spieldauer, 264 
Spielen, 868 
Spielflaeche, 874 
Spielplan, 882 - 1 020 
Spielproszenium, 1 360 
Spielzeit, 1 253 
Sprechsti m me, 703 
Spritzpistole, 1 1 75 
Standiges Ensemble, 1 370 
Stange, 1 1 9  
Stanislavski-System,  1 1 40 
Star, 1 382 
Star System, 1 383 
Stationentecknik, 347 
Stativbeleuctung, 89 
Steckenbleiben, 1 300 
Steigerung, 664 
Sti mme, 1 090 
Stum mes Spiel, 1 095 
Stim mzimmer, 827 

Stottern, 658 

Streuchscheinwerfer, 904 

Streu 1 icht, 263 

Strich, 1 72 

Shir - Theat 

Sturm und Drang, 1 1 42 
Studententheater, 1 335 
Studiobühne, 1 200 
Stückschluss, 1 58 
Stütze, 298 - 934 
Surrealistisches Stück, 459 
Surreal ismus, 1 1 53 
Symmetrisch, 1 09 
Sympatische Stim me, 1 1 01 
Synchronisation, 407 - 1 085 
Synopsis, 926 
Synthetisches System, 1 086 
Szenenapplaus, 51 
Szenenphoto, 884 

T 

Tagesarbeiter, 51 2 
Tapete, 351 
Taubenschlag. 51 9 
Tetralogie, 337 
Teufel, 1 1 67 
Textbuch, 754 
Theater, 1 248 
Theaterarten,  1 268 
Theater der G rausamkeit, 673 
Theater des jugend, 448 
Theater des Schweigens, 1 1 48 
Theater des Zeigens, 491 
Theaterfachmann ,  1 269 
Theaterfi lm,  1 255 
Theatergebaude, 1 270 
Theaterzensur, 891 
Theaterkasse, 1 53 
Theaterkunst, 1 261 
Theatermuseum, 1 259 
Theaternarr, 1 262 
Theaterkarte, 1 52 
Theater-Portier, 1 256 
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Theat - Wang 

Theatertechnik, 1 266 
Theatertruppe, 1 267 
Theaterwissenschaft, 1 249 
Theaterwissenschaften, 1 260 
Theaterwissenschaftliche Erziehung, 

Theater-Zeitschrift, 1 250 
Theatralisch, 1 258 
Theatralische Zeit, 1 272 
Theatralisieren, 1 257 
Thema, 697 
Thesenstück, 1 237 
Titen, 1 32 
Ton, 1 081 
Tonansatz, 1 094 
Tonband, 1 091 
Tonmeister, 1 097 
Totales Theater, 1 305 
Traditionelles Theater, 444 

Tragi komödie, 1 286 
Tragöd ie, 1 285 
Trampol in ,  1 368 
Travestie, 505, 1 290 
Trilogie, 1 291 
Typ, 1 242 

u 

1 254 

Umkleidekabine auf der Bühne, 209 
Umschreibung, 125 
Unteatralisch, 1 252 

Unterbrechu ngsdauer, 348 
Unterhaltungspiele, 721 
U nterhaltungsstück, 374 
U raufführung, 359 
U rheberrecht, 1 223 
Ü bernehmen, 1 378 
Ü berspielen, 1 
Ü berspringen, 667 
Ü berstü rztes Sprechen, 1 098 
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v 

Variable Stimme, 235 
Vaudville, 1 344 
Verbindungsstelle, 1 08 
Verdichten, 1 388 
Verdrehung, 1 48 
Verd unkler, 1 03 
Verfolgu ngsscheinwerfer, 1 1 78 
Verlöschen, 586 
Verschleierte Stimme, 91 6 
Versenkungsklappe, 1 380 
Versteifter Dekorationstei l ,  232 
Versteifungstück, 659 
Verwaltungsdi rector, 1 265 
Versatzbeleuchtung, 1 1 97 
Verzögern, 80 
Verzögerung, 440 
Vierte Wand, 336 
Volkstheater, 531 
Volles Licht, 248 
Voraufführung, 901 
Vorbereitung, 553 
Vorbühne, 910 
Vorbühnen, 91 3 
Vorbühnenbeleuchtung, 91 1 
Vor dem Schicksal beugen, 61 7 
Vorhang, 964 
Vorspiel, 903 
Vorsprechen, 473 
Vorstadtbühne, 660 
Vorstel lung, 1 228 

w 

Wandeldekoration, 622 
Wandelgang, 431 
Wandertheater, 470 
Wahl des Spielers, 879 
Wangenrot, 1 350 



Wasserspiele, 1 1 45 
Wasserweg, 1 1 51 
Weiche Stim me, 469 
Welleneffekt, 265 
Werkstatt, 607 
Werkstaettenleiter, 284 
Wettkampf, 1 0  
Widersinn, 41 
Wiederaufnahme, 1 21 8  
Wiederholung, 1 387 
Wind maschine, 1 033 
Winkeleisen, 725 
Wippe, 51 8 

z 

Zeitmaschine, 1 403 
Zeitstück, 21 2 

Wass - Zwi 

Zeltbühne, 21 1 
Zeremonienmeister, 1 284 
Zimmerdekoration, 840 
Zimmertheater, 841 
Zirkus, 1 1 1 3  
Zitternde Stimme, 1 096 
Zischen, 574 
Zu den Zuschauern, 8 
Zugtange, 462 
Zuhörer, 314 

Zuschauer, 1 099 

Zuschauerraum, 1 1 00 

Zweideutigkeit, 42 

Zweipersonen-Stück, 595 

Zwiegesprach, 699 

Zwischenspiel, 56 
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FRANSIZCA TERiMLER 

A 
Aboyeur, 21 3 
Absolutisme, 1 063 
Abstractionnisme, 1 1 35 
Accent, 1 346 
Accent metrique, 1 1 91 
Accent oratoire, 1 01 
Accent rhythmiq ue, 1 208 
Accessoi re, 1 8  
Achevement, 1 58 
Acoustique, 1 092 
Acrobatie, 1 7  
Acte, 964, 1 68 
Acteur, 399, 877 
Acteur professionel (actrice-), 786 
Action, 21 
Actrice, 61 9, 877 
Adaptabi l ite, 1 323 
Adaptation, ·7 
Adapter, 1 322 
Adapteur, 1 324 
Administrateur, 1 271 
Affiche, 9 
Age d 'or, 31 
Aire de jeu, 874 
A la face, 1 053 
Allegorie, 863 
Allegorie de l 'histoire, 1 1 88 
Allusion, 40 
Alto, 32 
Amateur, 34 

1 34 

Ambiance, 542 
Amphitheatre, 1 25 
Anachronisme, 1 1 86 
Analyse, 259 
Anecdote, 427 
Anneau a vis, 495 
Antagoniste, 633 
Anticlimax, 665 
Anti-theatrale, 1 252 
Anti-theatre, 46 
A part, 48, 661 
Apologie, 1 076 
Apophase, 289 
Apothese, 1 1 83 
Appareil a vent, 1 033 
Appareil de chauffage, 573 
Applaudissement, 27 
Arabesque, 52 
Architrave, 230 
Arene, 24 
Argument, 1 39 
Arlequin, 70 
Arriere scene, 1 050 
Art de theatre, 1 261 
Articulation, 555 
Artist, 73 
Artistique, 74 
Asymetriq ue, 1 1 0  

Atelier, 607 

Atmosphere, 1 362 

Auditeur, 31 '4 



Audition, 473 
Autel, 1 1 44 
Auteur d ramatique, 892 
Avertissement, 1 31 8  
Avoir u n  trou, 1 300 

Ballet, 1 1 3  
Ballet bouffe, 504 
Balletomane, 1 1 6  
Ballon, 1 1 7  

B 

Ban de sonore, 1 091 
Barre, 1 1 9  
Beq ui l le, 298, 934 
Bil let de faveur, 1 087 
Boite a eclair, 1 1 70 
Boite a l umiere, 89 
Bouffe, 1 73 
Bredouilfement, 1 098 
Bruits de coulisse, 736 
Bureau de location, 1 53 

Cabaret, 61 3 
Cable, 1 222 

c 

Cable electrique, 614 
Cachet, 1 329 
Cadre d'avant-scene, 91 3 
Cafe Flamenco, 425 
Caisse a bombes, 960 
Canevas, 908, 91 4 
Capacite, 1 1 03 
Casserole, 6 
Catastrophe, 1 381 
Centre jardin,  1 037 
Chaine de ·suspension, 285 
Changement, 282 

Aud - Com 

Changemenc aucomatique de couleur, 
1 328 

Changement i nstantane, 208 
Chanson. 1 1 58 
Charge, 1 1 59 
Chasseur, 1 256 
Chassis pliant, 643 
Chef costumier, 1 28 
Chef-d'oeuvre, 1 34 
Chef-electricien, 584 
Chef preparateur d u  son, 1 097 
Chevrotement, 1 096 
Choeur, 71 2 
Choix des interpretes, 879 
Choreut, 71 5 
Choreographe, 269 
Choreographie, 270 
Chuintement, 1 1 62 
Circonlocution, 325 
Cirque, 1 1 1 3  
Claqueur, 28, 1 1 55 
Classicisme, 680 
Classiq ue, 682 
Comedie, 690 
Comedie ancienne, 45 
Comedie-ballet, 271 
Comedie classique, 683 
Comedie d 'amour, 85 
Comedie de Boulevard, 1 76 
Comedie de moeurs, 1 283 
Comedie d' intrigue, 394 
Comedie episodique ou a tiroir, 948 
Comedie feerique, 970 

Comedie heroique, 1 85 
Comedie historique, 1 1 87 

Comedie larmoyante, 4 

Comedie musicale, 824 

Comedie nouvelle, 1 1 22 
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Com - Ecl 

Comedie pastorale, 253 
Comique, 503 
Comite de lecture, 844 
Commande electronique, 384 
Compagnie, 1 267 
Complet, 628 
Compositeur, 1 45 
Condenser, 1 388 
Conduite, 1 1 52 
Conduite d 'eclairage, 582 
Confident, 1 1 07 
Conflit, 221 
Constructivisme, 695 
Contraste, 634 
Contre sens, 41 
Costume, 480 
Côte cour, 998, 1 057 
Côte jardin ,  851 
Coulisse, 735 
Coupe, 576 
Couper, 1 72 
Creer un contraste, 635 
Critique, 385, 386 
Crochet, 77 
Culot a vis Goliath, 485 
Culot Edison, 402 
Cyclorama, 487 

D 

Dadaisme, 261 
Danseur (danseuse) de ballet, 1 1 4  
Danseur noble, 1 1 32 
Dans les coul isses, 1 044 
Declamation, 1 00 
Decor, 279 
Decorateur, 280 
Decor de fond, 317  
Decor eq uipe au  cintre, 78 
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Decor ferme, 627 
Decor i nterieur, 840 
Decor simultane, 1 1 09 
Detai l ,  98 
Developpement, 445 
Dialecte, 1 2  
Diapason d e  l a  salle, 1 056 
Diaph ragme, 321 
Diapositif, 320 
Diction, 309 
Diction declamatique, 1 298 
Diction pretentieuse, 1 89 
Directeur, 1 265 
Directeur artistique, 600 
Disque de couleurs, 587 
Distortion, 1 48 
Distribution, 1 027 
Double, 1 370 
Dou blure, 1 370 
Doucement, 1 1 49 
Dramaturgie, 344 
Dramaturge, 343 
Drame, 340 
Drame bourgeois, 1 77 
Drame Lyrique, 852 
Drame pastorale, 957 
Droit d 'adaptation, 1 321 
Droite, 1 055 
Droit de production, 870 
Droits d 'auteur, 1 223 
Duo Drame, 595 
Du ree, 889 

E 

Eclai rage, 581 
Eclairage de securite, 1 371 
Eclai rage de service, 21 6 
Eclai rage d 'horizon, 1 31 1  



Eclairage et contre-plongee, 33 
Eclai rage lateral, 1 351 
Eclai rage verticale, 1 341 
Ecole, 843 
Education theatrale, 1 254 
Effet, 41 0 
Effet de feu, 1 352 
Effet de pluie, 1 347 
Effet de transparence, 1 077 
Effet de vagues, 265 
Effet sonore, 515  
Elancement, 421 
Enchainement, 1 41 O 

Ensemble, 1 277 
Entr'acte, 50 
Entree, 472 
Epi logue, 397 
Equivoque, 42 
Esquisse, 1 1 1 7, 1 1 93 
Etend re, 464 
Etendue, 453 
Eupheisme, 91 5 
Exotique, 379 
Exotisme, 380 
Exposition, 1 088 

F 

Faire de grimace, 1 401 
Faire un gag, 51 0 
Faisceau etroit, 272 
Faisceau large, 452 
Faisceau moyen, 856 
Farce, 41 7 
Feerie, 971 
Femme fatale, 1 31 2  
Festival, 1 264 
Figu rant, 424 
Fi ltre d e  verre, 1 90 

Ecl - Hers 

Final, 1 59 
Fin heureuse, 822 
Fond centre, 857, 1 339 
Fond de teint, 1 230 
Formalisme, 1 49 
Foyer, 431 
Foyer de musicien, 827 
Foyer des artistes, 702 
Fragment, 945 
Fragmentisme, 947 
Frise d 'amiante, 1 357 
Frise de corridor, 1 205 
Futurisme, 433 

Gag, 508 
Gagman, 509 
Gallery, 1 340 
Garderobe, 483 
Gardien, 1 051 
Genre, 1 307 
Geste, 274, 61 1 
Glissiere, 1 01 7  
G radation, 664 

G 

G rad uer, 1 03, 586 
Grasseyement, 471 
Grid, 1 058 
Gri l le, 1 041 
G rotesque, 499 
Guichet, 476 

H 

Habi l leur, 479 
Harmonie, 1 043, 1 326 
Haute comedie, 1 394 
Hauteur, 1 395 
Heros, 620 
Herse, 1 338 
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Hers - Myth 

H erse doisonnee, 1 1 04 
Homme en service d u  jour, 51 2 

ldentification, 920 
1 1 1  usion, 1 355 
Jngenue, 447 
lntegralisme, 1 306 
lntensite, 1 1 69 
intermezzo, 56 
l nterpretation, 871 , 1 389 
l ntonation, 1 094 
lntonation conventionelle, 1 561 
lntonations dangereuses, 1 21 3  
lntonations i nterrogatives 1 1 29 
lntonation naturelle, 323 
l ntrigant, 393 
1 ntrigue, 326 
l ntroduction m usicale, 1 30 
l ronie, 1 236 

Jeu d'ensemble, 1 278 
Jeu d 'orgue a telecommande, 1 327 
Jeu partie, 305 
Jouer, 868 

L 

Lambdacisme, 753 
Lampe a incandescence, 1 6  
Lampe-vernie, 1 65 
Langage theatrale, 1 251 
Langue parlee, 704 
Legerete, 525 
Les trois coups, 1 334 
Levier, 659 
Ligne d 'origine, 281 
Locatisme, 1 372 
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Loge, 757 
Loge sur scene, 209 
Lointain jard in ,  1 035 
Lumiere, 577 
Lumiere a incandescence, 1 5  
Lumiere d 'ambiance, 262 
Lumiere d iffusee, 263 
Lumiere d'appoint, 300 
Lumiere d u re, 248 
Lumiere parasite, 1 356 
Maitre de ballet, 1 1 5  
Mansion, 767 
Manuscrit, 768 
Maquette, 762 
Maqui l lage, 765 
Marionnette, 1 83 
Marron, 959 
Matinee, 51 3 
Maxime, 921 
Melodrame, 782 
Metteur en scene, 1 014 
Mime pur, 798 
Mimique, 796 
Minutage, 264 
Miracle, 800 
M ise en scene, 803 
Monodrame, 805 
Monologue, 806 
Monologue interieure, 592 
Monter, 585, 1 059 
Moralite, 808 
Mot de la fin, 1 60 
Mot de valeur, 278 
M usicale, 825 
M usique de fond, 65 
M usiq ue de scene, 1 052 
M usee de theatre, 1 259 
Mysteres, 801 
Mythe, 802 



N 

Narrateur, 91 8 
Narration, 91 9 
Neo-realisme, 1 375 
No d rame, 838 
N uance, 92 

o 

Ondulations, 266 
Onirisme, 361 
Opera comique, 506 
Operette, 853 
Ouverture, 905 

Pain, 1 1  
Pantalon, 67 
Pantomime, 938 
Paradis, 435 
Parasite, 76 

p 

Parodie, 950 
Paronomasla, 1 43, 408 
Pas de deux, 594 
Passarelle, 602, 720 
Passatisme, 442 
Pastiche, 1 42 
Patience pour cyclorama, 489 
Patin, 299 
Pente, 1 062 
Pere noble, 969 
Persiflage, 974 
Perspectif, 975 
Petit projecteu r, 744 
Petit proscenium, 91 O 
Photo de jeu, 884 
Phrases, 1 304 
Piece comlque, 507 
Piece commerciale, 478 

Narr - Port 

Piece bien-faite, 608 
Piece de marionnette, 732 
Piece de mil ieu, 793 
Piece didactique, 373 
Piece d 'ldee, 362 
Piece de television, 1 221 
Piece de these, 1 237 
Piece d'horreur, 1 384 
Piece experimentale, 293 
Piece historique, 1 1 89 
Pi ece pol iciere, 301 
Piece pour enfant, 254 
Piece radlophonique, 1 005 
Piece recreative, 374 
Piece surrealiste, 459 
Pied telescopique, 360, 591 
Pierrot, 985 
Pince, 772 
Pistolet, 1 1 75 
"Place au theatre", 1 061 
Plafond, 1 204 
Plafond pliant, 644 
Plagiat, 84 
Plan indine, 371 
Plan mobile, 1 039 
Plateform coulissante, 283 
Plier, 372 
Ploms, 1 1  
P luralisme, 257 
Ponctuation orale, 1 1 39 
Pont de l u miere, 583 
Pont-volant, 21 7 
Portant-lumiere, 79 
Portant pliant, 1 365 
Porte-ecran, 1 01 6  
Porteuse d e  projecteu rs, 579 
Porteuse metal l ique, 462 
portiq ue, 1 360 
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Prec - Sair 

Precensu re, 901 
Premier danseur (danseuse). 1 27 
Premiere, 597 
Premiere mondiale, 359 
Premier balcon, 1 57 
Preparation, 553 
Presentation des costumes, 482 
Prise de plateau, 1 054 
Professeu r de theatre, 1 260 
Programme, 991 
Projecteu r, 588 
Projecteu r  a arc, 71 9 
Projecteur concentre, 1 276 
Projecteur de poursuite, 1 1 78 
projecteurs de salle, 91 1 
Prologue, 902 
Pu bl icite, 101 5  
Pupitre, 1 1 61 

Q 

Quatrieme mur, 336 
Quiprogue, 1 354 

R 

Rails pour travel l ing, 650 
Rampe, 1 009, 1 376 
Realisateur, 284 
Realiser, 807, 1 325 
Realisme, 456 
Reflecteu r  d iffusant, 904 
Refl�cteu r  de plateau, 1 1 97 
Regisseur, 81 , 365 
Registre aigu, 1 273 
Registre medium, 858 
Relever, 1 397 
Remplacer, 1 378 
Repertoire, 882, 1020 
Repetition, 997 
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Repetition generale, 1 1 23 
Repetition pour les eclairages, 578 
Repliq ue, 1 021 
Representation, 1 228 
Reprise, 1 21 8  
Resonance, 1 247 
Retard, 80 
Retour de chassis, 333 
Retour en arriere, 466 
Revue, 1 022 
Revue theatrale, 1 250 
Rideau, 306, 964 
Rideau d 'avant-scene, 909 
Rideau de fer, 290 
Rideau de feu, 1 353 
Romantisme, 1 1 42 
Rythme, 1025 

s 

Sac de sable, 738 
Saison theatrale, 1 253 
Sal le de cours, 1 1 00 
Satan, 1 1 67 
Satire, 1071 
Satyre, 1 075 
Scaramouche, 1 1 1 6  
Scene, 1 038 
Scene cou l issante, 648 
Scene muette, 1 095 
Secret, 484 
Sensibi lite, 352 
Siffler, 574 
Signal l umineux606 
Si lence, 1 1 50 
Si lhouette, 625 - 1 31 0  
Situation, 350 
Situation d ' introduction, 1 29 
Soiree, 439 



Son, 1 081 
Sortie, 238 
Sotle, 1 1 30 
Souffleur, 423, 1 1 43 
Spectacle, 1 84 
Spectacle gratis, 943 
Spectateurs, 1 099 
Sujet, 697 
Surrealisme, 1 1  S3 
Symetrique, 1 09 
Synchronisation, 407, 1 08S 
Synopsis, 926 
Systeme de Stanislavski, 1 1 40 

T 

Tableau de signalisation, 60S 
Talque, 1 034 
Tapis, 1 060 
Technique d u  theatre, 1266 
Technique episode, 347 
Temps d'arret, 348 
Temps theatrale, 1 272 
Tension, 463 
Tetralogie, 337 
Theatral, 1 2S8 
Theatre, 1 248 
Theatre abstr�it, 1 1 36 
Theatre absurde, 2 
Theatre amateur, 92S 
Theatre ambulant, 470 
Theatre antique, 403 
Theatre archaic, 64 
Theatre baroq ue, 1 23 
Theatre d'art, 1 066 
Theatre d'avant garde, 900 
Theatre de cruaute, 673, 1 38S 
Theatre de marionnettes, 733 
Theatre de silence, 1 1 48 

Son - Vaud 

Theatre d 'experience, 291 
Theatre d ' im provisation, '1 296 
Theatre en plein air, S 
Theatre epique, 396 
Theatre existentialiste, 1 343 
Theatre expressioniste, 382 
Theatre fi lme, 1 2ss 
Theatre formaliste, 1 SO 
Theatre impressioniste, 391 
Theatre naturaliste, 834 
Theatre pour enfant, 2SS 
Theatre pour les jeunes, 448 
Theatre prive, 922 
Theatre realiste, 4S7 
Theatre traditionnel, 444 
Theatrophi le, 1 262 
Ti mbre, 1 239 
Titre, 1 32 
Toile, 461, 964 
Toile a decor, 222 
Toile de fond, 46S 
Tonalite, 1 241 
Tournee, 1 299 
Tragedie, 1 28S 
Traitre, 926 
Trampoli ne, S1 8 
Trappe, 1 380 
T ravestissement, SOS 
Triangle, 1 331 
Trilogie, 1 291 
Trois unites, 1 330 
Troupe, 1 379 
Tul le, 1 303 
Tutu, 1 308 
Type, 1 242 

Variation, 234 
Vaudville, 1 344 

v 
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Ved - Vol 

Vedette, 1 382 
Vedettisme, 1 383 
Vers alexand ri n  ou heroique, 26 
Vestiaire, 483 
Villain ,  726 
Voile de coton, 1 078 
Voix, 1 090 
Voıx chantee, 414 
Voix daire, 1 079 
Voix criante, 668 
Voix etendue, 454 
Voix faible, 1 407 
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Voix juste, 324 
Voix parlee, 703 
Voix puissante, 500 
Voix restreinte, 273 
Voix sonore, 91 7 
Voix souple, 405 
Voix sourde, 1 036 
Voix sympathique, 1 1 01 
Voix t imbree, 1 240 
Voix variee, 235 
Voix voilee, 916 
Volant generale, 39 



A 
Absolutism, 1 063 
Abstractionism, 1 1 35 
Abstract Theater, 1 1 36 
Absurd theater, 2 
Acoustics, 1 092 
Acrobacy, 1 7  
Act, 1 68, 964, 868 
Act-drop, 909 
Acting, 871 
Acting menager, 1 265 
Acting style, 874 
Action, 21 
Active Hero, 409 
Actor, 399, 977 
Actor-manager, 880 
Actress, 619, 871 
Adapt, 1 322 
Adaptabil ity, 1 323 
Adaptation, 7, 1 324 
After-piece, 75, 376 
Alarm, 1 31 8  
Allegory, 863 
Alley theme, 240 
Allusion, 40 
Altar, 1 1 44 
Alto, 32 
Amateu r  theater, 925 
Amphitheatre, 1 25 
Analyze, 259 
Anecdote, 422 

I NGLİZCE TERiMLER 

Antagonist, 633 
Anticlimax, 665 
Anti-theatre, 46 
Antique comedy, 45 
Antique theatre, 403 
Apology, 1076 
Apophasis, 289 
Applause, 27 
Apron, 910 
Arabesque, 52 
Archaic theatre, 64 
Architrave, 230 
Arc lamp, 71 9 
Arena, 24 
Arena theater, 25 
Argument, 1 39 
Articulation, 555 
Artist, 73 
Artistle, 74 
Art of theatre, 1 261 
Art theatre, 1 066 
Asbestos border, 1 357 
Aside, 48 - 661 
Assitant di rector, 81 , 365 
Asymmetrical, 1 1 0 
Atmosphere, 542, 1 362 
Audition, 473 
Auditorium, 1 1 00 
Author's right, 1 223 
Avant garde, 900 
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Baby - Colur 

B 

Baby spot, 744 
Background music, 65 
Background setting, 317 
Backcloth, 465 
Backing, 67 
Baliet, 1 1 3  
Baliet-comedy, 271 
Ballet dancer, 1 1 4  
Baliet-master, 1 1 5  
Bandroom, 827 
Bar, 1 1 9  
Bare stage, 243 
Barrel, 462 
Barrel system, 622 
Batten, 1 338 
Bedroom voice, 1 367 
Bio-mechanical method, 1 61 
Boat-truck, 283 
Book-ceil ing, 644 
book-flat, 643 
book-wing, 1 365 
Bom b  tank, 960 
Boom, 580 
Box, 757 
Box-office, 1 53 
Box-set, 627 
Boy companies, 256 
Brace, 298 
Brace-weight, 1 1  
Braze, 934 
Bridge, 583, 720, 1 039 
Broad light, 262 
Business manager, 1 271 

Cabaret, 61 3 
Cable, 61 4 
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c 

Cali, 21 4 
Cali board, 21 5 
Cali boy, 21 3 
Cantarina, 41 3 
Canvas, 222 
Capacity, 1 1 03 
Catastrophe, 1 381 
Cat-walk, 602 
Ceiling, 1 204 
Chain, 1 1 .  285 
Chamber set, 840 
Change of sets, 282 
Character actor, 631 
Chief electrician, 584 
Children's play, 254 
Children's theatre, 255 
Choice of actors, 879 
Choreographer, 269 
Choregraphy, 270 
Chorus, 71 2 
Church theatre, 676 
Ci rcus, 1 1 1 3  
Clapper, 28, 1 1 55 
Classical comedy, 683 
Classical d rama, 681 
Classicism, 680 
Classics, 682 
"Clear please'', 1 061 
Climax, 331 
Clip, 772 
Cloakroom, 483 
Closet d rama, 845 

Clown, 1 1 33 

Colloquial speech, 704 
Colour-dipped lamp, 1 65 

Colour frames, 1 01 6  

Colour runner, 1 01 7  

Colour wheel, 587 



Comedy, 690 
Com poser, 1 45 
Comedy of intrigue, 394 
Comedy of man ners, 1 283 
Comical, 503 
Comic opera, 506 
Comic play, 507 
Comissionaire, 1 256 
Commercial play, 478 
Company, 1 267, 1 379 
Compartment batten, 1 1 04 
Complimentary ticket, 1 087 
Conclusion, 1 58 
Condense, 1 388 
Conflict, 221 
Constructivism, 695 
Contrast, 634 
Contrary sense, 41 
Copyright, 870, 1 223 
Corner plate, 725 
Correct voice, 324 
Costu me, 480 
Costume Director, 1 28 
Costume plot, 481 
Costume room, 483 
Create a contrast, 635 
Critic, 386 
Criticism, 385 
Cue board, 605 
Cue light, 606 
Curtain, 306, 964 
Curtain music, 1 30, 905 
Curtain raiser, 903 

Cutting, 1 72 

Cyclorama, 487 

Cyclorama lighting, 1 31 1  

Cyclorama pit, 488 

Cyclorama track, 489 

Comedy - Dry • up 

D 

Dadaism, 261 
Dart, 421 
Dayman, 51 2 
Dead, 576 
Declamation, 1 00 
Declamatory diction, 1 298 
Decorator, 280 
Delay, 80 
Detai l, 98 
Detail of changes, 1 042 
Detective play, 301 
Development, 445 
Devil, 1 1 67 
Dialect, 1 2  
Dialogue, 699 
Diaphragm, 321 
Diapositive, 320 
Diction, 309 
Diffused light, 263 
Dimmer, 1 03 
Dip, 1 054 
Director, 600, 1 01 4  
Direction, 803 
Distortion, 1 48 
Distri bution, 1 027 
Doorkeeper, 1 051 
Downstage, 1 053 
Drama, 340 
Drama teacher, 1 260 
Dramatic censorship, 891 
Dramaturgy, 344 
Drencher, 1 347 
Dress circle, 1 57 
Dresser, 479 
Dress rehearsal, 482, 1 1 23 
Drugget, 1 060 
Dry-up, 1 300 
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Easter - Hang 

E 

Easter play, 953 
Edison-screw, 402 
Educational p lay, 373 
Effect, 410 
E lectronic control, 384 
Ending, 1 59 
Ensemble, 1 277 
Ensemble play, 1 278 
Entertainment, 374 
Epic theatre, 396 
Epilog, 397 
Episodic technique, 347 
Equivocal, 42 
Eupheism, 325, 91 5 
Exciting moment, 335 
Existentialist theatre, 1 343 
Exit, 238 
Exit l ine, 239 
Exotic, 379 
Exotism, 380 
Experimental play, 293 
Experimental stage, 291 
Exposition, 1 088 
Expressionistic theatre, 382 
Extra, 424, 1 31 0  

rade in, 585 
Fade out, 586 
Fairy play, 971 

F 

False proscenium, 1 360 
Farce, 41 7 
Festival, 1 264 
Fire curtain, 1 353 
Fire effect, 1 352 
Flash box, 1 1 70 
Flipper, 625 
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Floodl ight, 904 
Flower path, 245 
Flown set, 78 
Fluff, 1 282 
Fly-bridge, 21 7 
Fol lowspot, 1 1 78 
Footlight, 1 376 
Fork, 220 
Formalism, 1 49 
Formalist theatre, 1 50 
Fourth wall, 336 
Fragment, 945 
Fragmentism ,  947 
French flat, 232 
Front, 91 2 
Front-of-house lighting, 91 1 
Ful !  in light, 300 
Futurism, 433 

G 
Gag (to), 508, 510 
Gagman, 509 
Gallery, 435 
Gesture, 274 
Glassmedium, 1 90 
G radation, 664 
G rand master, 39 
G reen room, 702 
Golden age, 31 
Goliath secrew, 485 
G rating, 1 041 
G rid, 1 058 
G rotesque, 499 
Guest actor (actress), 698 
G ut, 667 

H 

Hand pu ppet, 388 
Hanging iron, 77 



Hanging lenght, 79 
Happy end, 822 
Hard light, 248 
Harmony, 1 043, 1 326 
Head l ine, 1 32 
Heating operations, 573 
Hero, 620 
Heroic couplet, 26 
Historical al legory, 1 1 88 
Historical comedy, 1 1 87 
Historical play, 1 1 89 
Hot comedy, 1 394 
House fu l l ,  628 

i 
ldentification, 920 
lmprovisation, 1 294 
lncandescent lamp, 1 6  
lncandescent light, 1 5  
l nciting moment, 672 
l n ner monologue, 592 
lntegralism, 1 306 
lntensity, 1 1 69 
lnterlude, 56 
lnterval, 50 
lntonation, 1 094 
lntrigue, 326 
lntriguer, 393 
l rony, 1 236 

Jesuit theatre 1 97 
J uvenile, 449 

K 
Kasperle-theater, 639 

Lead, 1 33 
Leg-show, 1 05 

L 

Hang - Mir 

Length, 1 1 95 
Liftstage, 1 396 
Light, 577 
Lighting, 581 
Lighting from below, 33 
Lighting point, 582 
Lighting rehearsal, 578 
Listener, 31 4 
Literary advisor, 343 
Living newspaper, 1 93, 437 
Loca! lighting, 1 391 
Lyrical drama 755, 852 

Magic "lf", 1 86 
Main plot, 35 
Make-up, 765 
Mansion, 767 
Manuscript, 768 
Marionet, 1 83 

M 

Marionet theatre, 733 

Maroon, 959 
Master of Ceremonies, 1 284 
Maxi m, 921 
May-day, 775 
Mayings, 775 
Means of expression, 43 
Mechanical puppet, 763 
Melodrama, 782 
Mental play, 362 
Messenger, 1 3 1 3  
Messenger-speech, 523 
Milieu d rama, 793 
Mime, 794, 938 
Mi micry, 796 
M imo-drama, 797 
Minstrel, 799 
Miracle play, 800 
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Mod - · Prop 

Model miniature, 762 
Monod rama, 805 
Monologue, 806 
Morality, 808 
M usical, 825 
M usical comedy, 824 
Music stand, 1 1 61 
Mystery play, 801 
Myth, 802 

N 

Narration, 91 9 
Narrator, 91 8 
Narrow-angle, 272 
Natura! intonation, 323 
Naturalistic theatre, 834 
Neo-realism, 1 375 
Net, 1 303 
New comedy, 1 1 22 
No d rama, 838 
Noises of wings, 736 
Non-professional actor, 924 
Non-theatrical, 1 252 

Off-stage, 1 044 
Onirism, 361 

o 

Open air theatre, 5 
Open floodlight, 6 
Opposite promptside, 851 
Oratorical accent, 1 01 
Outline, 926 
Overhead lighting, 1 341 
Overplay, 1 

Pageant, 978 
Pageant lantern, 514 
Parasite, 76 
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Parody, 950 
Part player, 1 31 O 
Passatism, 442 
Passive heros, 367 
Pastiche, 1 42 
Pastoral comedy, 253 
Pastoral d rama, 957 
Pause, 349 
Performance, 1 228 
Perspective, 975 
Pettern, 908 
Photographed stage play, 1 255 
Pigeon hole, 51 9 
Plagiarism, 84 
Play, 868 
Play photo, 884 
Playwright, 892 
Plot, 847 
Pluralism, 257 
Polishing rehearsal, 949 
Poster, 9 
Powder, 1 034 
Precensorship, 901 
Premier, 597 
Preparation, 553 
Private theater, 922 
Problem play, 1 1 28 
Productor, 1 01 4  
Prod ucer, 81 , 365, 992 
Professional actor, 786 
Professional actress, 786 
Program leaflet, 991 

Projector, 588 

Prologue, 902 

Promter, 423, 1 1 43 

Prompt side, 998 

Property, 1 8, 1 046 

Property man, 1 047 



Proscenium,  91 3 
Pu blicity, 1 01 5  
Pulitzer award, 1 002 
Punch and judy, 932 
Puppet play, 732 
Purim play, 1 003 

Q 
Quick change, 208 
Quick change room, 209 

R 
Radio play, 1 005 
Rails, 650 
Rake, 1 062 
Ramp. 371 , 1 009 
Realistic theatre, 457 
Realize 807 1 325, 
Red-nosed comedian, 670 
Regional theatre, 1 67 
Rehearsal, 997 
Remote central board, 1 327 
Remotely operated colour change, 

1 328 
Repertory, 882, 1 020 
Restaging, 1 218  
Restrai ned voice, 273 
Return, 466 
Return (scenic), 333 
Revue Show, 1 022 
Right center, 1 037 
Ripple effect, 266 
Rol l ing stage, 1 21 6  
Rostrum,  743 
Round, 51 
Running time, 889 

s 

Safety curtain ,  290, 1 353 
Salary, 1 329 

Pros - Stag 

Sandsack, 738 
Satyr play, 1 075 
School, 843 
Screen, 461 , 964 
Screw eye, 495 
Spectators, 1 099 
Spi lled light, 1 356 
Spray gun, 1 1 75 
Secondary lighting, 1 371 
Secret, 484 
Sensibi lity, 352 
Setting, 279 
Setting-line, 281 
Set waters, 1 1 51 
Sharer, 860 
Showboat, 1 402 
S ilence, 1 1 50 
Si l l ,  299 
Simultaneous stage, 1 1 09 
Situation, 350 
Sketch, 1 1 1 7, 1 1 93 
Sl id ing stage, 648 
Social Drama, 1 279 
Social play, 1 280 
Song, 1 1 58 
Sotie, 241 
Sound,  1 081 
Sound d i rector, 1 097 
Sou nd effect, 51 5 
Spectacle, 1 84 
S pot bar, 579 
Stage, 1 038 
Stage cloth, 1 060 

Stage d irection, 364 

Stage expert, 1 269 

Stage leh, 1 057 

Stage music, 1 052 

Stage right, 1 055 
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Stand Wa11 

Standard flood, 1 1 97 
Standard floodlight, 89 
Stand-bye table, 20 
Stanislavsky system,  1 1 40 
Star, 1 382 
Star system, 1 383 
Steady, 1 1 49 
Street p layers, 1 1 21 
Strom and stress, 1 1 42 
Structure, 91 4 
Subject, 697 
Surrealism, 1 1 53 
Surrealistic play, 459 
Suspense, 440, 558 
Symmetrical, 109 
Synchronisation, 407, 1 085 
Syncophant, 267 
Synopsis, 926 

Tag l ine, 1 60 
Tape, 1 091 

T 

Telescopic stand, 360, 591 
Television play, 1 221 
Tension, 463 
Tetralogy, 337 
Theatre, 1 248 
Theatre baroque, 1 23 
Theater bui lding, 1 270 
Theatre museum, 1 259 
Theater scinece, 1 249 
Theatre season, 1 253 
Theatre technique, 1 266 
Theatrical, 1 258 
Theatrical, 1 254 
Theatrical language, 1 251 
Theatrical review, 1 250 
Theatrical time, 1 272 
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Theme, 697 
Thesis play, 1 237 
Time book, 1 1 52 
Timing, 264 
Toggle 659 
Three u nlties, 1 330 
Tour, 1 299 
Toy theatre, 876 
Trac, 1 289 
Traditional theatre, 444 
Tragedy, 1 285 
Traitor, 726 
Trampoline, 518, 1 368 
Transparency, 1 077 
Transparency l i nen, 1 078 
Trap, 1 380 
Travelling company, 470 
Treat, 1 373 
Trilogy, 1 291 
Type, 1 242 

u 

U niversity theatre, 1 335 
Up centre, 857, 1 339 
Up right, 1 035 
Upstage, 1 050 
U pstage, 1 050 
Usher, 1 377 

v 

Vamp. 13 12  
Variable voice, 235 
Vaudville, 1 344 
Vi l lain, 726 
Voice, 1 090 

w 

Wave effect, 265 
Wall paper, 351 



Weight, 1 1  
Well-made play, 608 
Wide-angle beam, 452 
Wide-angle floodlight, 451 
Wind machlne, 1 033 
Wings, 735 
Wire rope, 1 222 

Weight - Y out 

Working light, 21 6 
Workshop, 607 
World premier, 359 

y 

Y outh theatre, 448 
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