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ÖZET: Bu çal›şma, eğitimde yarat›c› drama kavram›

ve al›mlanmas› üzerinde yoğunlaşm›şt›r. Yarat›c› dramay›

doğrudan etkilemesi nedeniyle al›mlamay› belirleyen öl-

çütler oldukça önemlidir. Bu nedenle yarat›c› drama, yara-

t›c›l›k, oyun, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlamalar,

iletişim ve etkileşim gibi temel kavramlar incelenmiştir.

Eğitimde yarat›c› draman›n al›mlanmas›nda draman›n te-

mel kavramlar›n›n işlevsel ve etkin kullan›lmas›n›n olduk-

ça önemli olduğu sonucuna ulaş›lm›şt›r. 

Anahtar Sözcükler: eğitim, yarat›c› drama, al›mlama,

temel kavramlar.

ABSTRACT: This study has been focused on the cre-

ative drama notion and reception. Since reception has been

affecting creative drama direcly, criteria determining re-

ception are highly important. For that reason, some notions

such as drama, creativitiy, play, dramatization, role-plays,

spontanesus acting, communication and interrelationship

have been investigated. It has been understood that the ef-

fectively and active use of main notions of drama has been

highly important in the reception of the creative drama in

education.

Keywords: education, creative drama, reception, main

notions.

1. GİRİŞ

Günümüzdeki gelişim ve değişmeler yaşa-

m›n tüm boyutlar›nda kendisini göstermektedir.

Gelişimimizin göstergelerinden birisi de hiç

kuşkusuz eğitim alan›d›r. Doğru ilkeler, kararl›-

l›k, disiplin, tutarl›l›k, plânl›l›k ve çağdaşl›k eği-

tim dizgemizi biçimlendirecektir. Ancak, bu bi-

çimlendirme yan›nda  doğru bir yönlendirme de

kaç›n›lmazd›r. 

Eğitimde doğru stratejilerin belirlenmesi ve

uygulanmas›, öğrenme-öğretme modellerinin

seçimi, yöntem, teknik ve değerlendirmeleri de

kapsamaktad›r. “(...)Bireylerce yap›lan yat›r›-

m›n verimli bir yat›r›m olarak görülmesi sonucu

eğitimin etkili ve kaliteli duruma gelmesi, prog-

ram geliştirme çal›şmalar› ile sağlanabilir” (Üs-

tündağ,  1998a, s.28).

Bilimsel, teknolojik gelişme ve uygulamala-

r›n sanat eğitimi ile koşut sürdürülmesi özellikle

de son y›llarda kabul gören bir gereklilik olmuş-

tur. Eğitimde draman›n bir yöntem olarak kulla-

n›lmas› çağdaş insan›n toplumsal ilişkilerini dü-

zenlemesine, kendisini tan›mas›na, üretmesine

ve varl›ğ›n› sergilemesine olanak sağlamaktad›r.

Eğitim ve öğretimde draman›n işlevi oldukça

önemlidir. Drama, oyun anlam›nda kullan›lmak-

ta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uy-

gulanmas›n›n amac› duyuşsal, bilişsel ve davra-

n›şsal yetileri geliştirmektir. Drama ekinsel geli-

şim, özgüven, kendini tan›ma, yarat›c›l›k, eleşti-

rel bak›ş,  kendini aşma, problem çözme ve çö-

züm yollar› üretme gibi nitelikleri kazand›ran et-

kili bir yoldur. Drama ağ›rl›kl› olarak Türkçe

dersi ile koşut sürdürülmesine karş›n Tarih,

Coğrafya, Matematik, Fen Bilgisi, Hayat Bilgi-

si, Müzik, Beden Eğitimi ve Yabanc› Dil dersle-

rinde de kullan›labilmektedir. Örneğin Yabanc›

Dil olarak ilköğretim Frans›zca ders izlencesin-

de 6. S›n›f ‘Beceriler’ bölümünde, rol alma

oyunlar›, (benzetme, taklit ) (jeux de rôle), bir

resmi, hareket noktas› olarak sahneyi (sözlü ola-

rak) canland›rmaktan söz edilmektedir. (İlköğ-

retim Okulu Frans›zca Program› 6-7-8. S›n›f,

2000, s.19-20-21-26-27-35). Ayn› izlencenin 7.

S›n›f için ‘Beceriler’ bölümünde, bir resmi, bir

çizgi roman› hareket noktas› olarak sözlü olarak
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ifade etmek ya da oynamak, sözlü al›şt›rma yap-

mak, oyun oynamak, haz›r bir sözlü metinden

yola ç›karak rol alma oyunlar›ndan söz edilmek-

tedir. 8. S›n›flar için ise, dolayl› anlat›mla karş›-

l›kl› konuşma, rol alma oyunlar›n›n yer ald›ğ›

görülmektedir. Drama ve kavramlar›n›n Türkçe

dersinde kullan›lmas›na ilişkin olarak ise şu

aç›klamalara rastlanmaktad›r. İlköğretim okulla-

r› Türkçe ders program› Millî Eğitim Bakanl›ğ›

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 22.09.1981 tarih

ve 172 say›l› karar› ile kabul edilmiş;

06.07.1981 tarih ve 2098 say›l› Tebliğler Dergi-

sinde yay›mlanm›şt›r. Program›n genel amaçlar›

içerisinde yer alan 4. maddesi, “öğrencilere din-

leme, okuma al›şkanl›k ve zevkini kazand›rmak;

estetik duygular›n›n gelişmesinde yard›mc› ol-

mak” ve yine 8. maddesinde “öğrencilere, bilim-

sel, eleştirici, doğru, yap›c› ve yarat›c› düşünme

yollar›n› kazand›rmada Türkçe dersinin pay›na

düşeni gerçekleştireceği” görüşü yer almaktad›r.

Bu program›n özel amaçlar›na göre ise,

“VI.–VII. S›n›flarda okunan bir kitap, dinlenen

müzik parças›, gezilen bir gezi, izlenen bir film,

bir oyun, bir maç vb. üzerine aç›klamalarda,

eleştirilerde bulunabilme; yarg›ya varabilme”,

“VI. S›n›f için ise, oyunlaşt›rarak canland›rma

çal›şmalar›nda konuşma biçimine sokulmuş bir

yaz›y›, abartmadan, rol yapmaya sapmadan ses-

leri doğru ç›kar›p vurgular›na özen göstererek

oynayabilmek; yeteneği varsa güzel konuşma

gibi sanat etkinliklerinde bu becerisini geliştire-

bilmekten” söz edilmektedir. Eğitim izleğinde

drama çal›şma ve uygulamalar›na daha fazla yer

verilmesinin getireceği olumlu sonuçlar, süreç

içerisinde bir kazan›m olarak değerlendirilmeli-

dir. Eğitimde drama, canland›rma, dramatizas-

yon, doğaçlama, dramatik oyun ve tiyatro çal›ş-

malar› desteklenmelidir. “Otoriter bir eğitim sis-

teminin alt›nda ezilen çocuklar için eğitimde ti-

yatro çal›şmalar› neredeyse varoluşsal bir önem

kazan›yor” (İpşiroğlu, 1998, s.129).  Tüm ders

izlencelerinde yarat›c› dramaya daha etkin ve

daha yoğun yer verilerek daha fazla uygulan›m

alan ve gücüne kavuşturulmal›d›r. “Drama uy-

gulamalar›, okul öncesi eğitimde sosyalleşmeyi,

temel eğitimde kara tahta eğitimi yerine deney-

selliği, orta ve yüksek öğretimde kişiliğin çok

yönlü estetik gelişimini sağl›yor” (Levent, 1993,

s.85). Eğitimde drama ayr› bir ders olabileceği

gibi Tarih, Türkçe, Yabanc› Dil, Matematik  gi-

bi derslerin öğretiminde de kullan›labilir.

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE

YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARI 

Drama olgusunun eğitimde uygulanmas›n›n

ilk örnekleri XX. Yüzy›l›n ilk çeyreğinde ortaya

ç›k›p, II. Dünya Savaş›’ndan sonra daha s›k an›l-

mas›na karş›n, profesyonel anlamda gelişip, de-

ğişmesi ancak 1970’li y›llar› bulmuştur. Bir ge-

nel eğitim kuramc›s› olan John Dewey, eğitim

alan›nda drama kuram› üzerinde çal›şm›şt›r.

XX. Yüzy›l›n başlar›nda Harriet Finlay-John-

son, 1911 y›l›nda kaleme ald›ğ› “The Dramatic

Method of Teaching” adl› kitab›yla eğitimde

drama konusuyla ilgilenmiştir. Johnson’dan

sonra, H. Caudwell Cook bu kez 1917 y›l›nda

“The Play Way” adl› kitab›nda yaşayarak, yapa-

rak öğrenme, istekli ve gönüllü olma, oyun oy-

nama yoluyla öğrenme gibi ilkelere dayal› bir

model belirlemiştir. Onu, 1930 y›l›nda “Creative

Dramatics” ve 1947 y›l›nda “Playmaking for

Children” adl›  kitaplar›yla  Winifred Ward iz-

ler. 1960’l› y›llarda, Dorothy Heathcote yaz›nda

draman›n etkin biçimde kullan›lmas› yönünde

etkin bir çaba gösterir. Dramay› anlamland›rma

yolundaki çabalar› ve etkinliğiyle, Heathcote

draman›n anas›d›r denilebilir (San, 1996, s.152-

153).  

Türkiye’de de, yurt d›ş›ndaki serüvene ben-

zer bir serüven izleyen drama, başlang›çta göste-

ri etkinlikleri ve çal›şmalar› olarak değerlendi-

rilmiştir. Bu alandaki çal›şmalara, Kaz›m Kara-

bekir’in “Şark›l› İbret” adl› çocuk oyunu, Mu-

ammer Targaç’›n ilk uygulamalar›, Ismay›l Hak-

k› Baltac›oğlu’nun okul tiyatrosuyla ilgili görüş-

leri örnek olarak verilebilir. 1950’de eğitim ala-

n›ndaki dramatizasyon çal›şmalar›n›n ilk örneği-

ni Selahattin Çoruh “Okullarda Dramatizasyon”

adl› kitab›yla vermiştir. Dramatizasyon üzerine

ilk ciddi çal›şma Emin Özdemir’in 1965’de ya-

y›mlad›ğ› “Uygulamal› Dramatizasyon” ad›nda-
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ki kitapç›ğ›d›r. Özdemir, ise parmak oyunu, söz-

süz dramatizasyon, metinden bağ›ml› ya da ba-

ğ›ms›z dramatizasyon ve kukla oyununu değer-

lendirmiştir.  Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de

de ancak 1970’li y›llara gelindiğinde draman›n

başl› baş›na bir disiplin olarak ele al›nmas› ge-

rektiği düşüncesi oluşmaya başlam›şt›r. Bu dö-

nemden önce ağ›rl›kl› olarak dramaya değil de

dramatizasyon çal›şmalar›na yer verildiği söyle-

nebilir. Uzun y›llar drama sanki uygulan›m ala-

n› yaln›zca Türkçe dersleriymiş gibi alg›lanm›ş

ve bu çerçevenin d›ş›na ç›k›lamam›şt›r. Ülke-

mizde ilk kez, Sad›k Özdemir ilkokul 4. ve 5. s›-

n›flara yönelik Dramatize Fen ve Tabiat Bilgile-

ri kitaplar›yla dramatizasyonun uygulama alan›-

n› genişletmiş ve farkl› disiplinlerin öğretilme-

sinde dramatizasyonu araç olarak kullanm›şt›r

(San, 1991, s.263). Bilimsel anlamda Drama uy-

gulama çal›şmalar› 1985 y›l›nda  İnci San ve Ta-

mer Levent’in öncülüğünde h›z kazanm›ş ve se-

miner çal›şmalar›yla da desteklenmiştir. 

3. YARATICI DRAMANIN

ALIMLANMASI     

Yarat›c› drama “informal drama, yarat›c›

oyun, gelişimsel drama, eğitsel drama veya do-

ğaçlama yoluyla drama”       (Ömeroğlu, 1991,

s.89), “oyun pedagojisi, etkileşim pedagojisi, ti-

yatro pedagojisi” (Ad›güzel, 1994, s.25) “eği-

timde drama, pedagojik oyun, rol oyunu, tiyatro

eğitbilimi” (Okvuran, 1995, s.186) gibi değişik

isimlendirmelerle an›lmaktad›r. İçinde pek çok

olguyu bar›nd›ran yarat›c› drama şöyle tan›m-

lanmaktad›r: “Yarat›c› drama, doğaçlama, rol

oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden

yararlan›larak, bir grup çal›şmas› içinde, birey-

lerin bir yaşant›y›, bir olay›, bir fikri, bir eğitim

ünitesinin, kimi zaman da soyut bir kavram› ya

da davran›ş›, eski bilişsel örüntülerin yeniden

düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, ya-

şant›lar›n gözden geçirildiği “oyunsu” süreçler-

de anlamland›r›lmas›, canland›r›lmas›d›r” (San,

1996, s.149). Temel olarak yarat›c›l›k, özgün-

lük, öznellik taş›yan yarat›c› drama bu yönüyle

duygusal zekan›n da gelişimini sağlayan etkili

bir uygulamad›r. “Yarat›c› drama, bir kavram›n,

bir ders konusunun, bir metnin daha iyi anlaş›l›r

k›l›nmas›, bireyce ve grupça özümsenip içsel ya-

şant›ya dönüşmesi, gözden geçirilere, üzerinde

düşünülerek d›şa vurulmas›d›r” (San, 1991, s.3).

Yarat›c› drama iletişim becerilerini kazand›rma,

kişinin kendini ve yarat›c›l›ğ›n› keşfetmesinde

ona ayna tutarak, bireyselliğini koruyarak, geliş-

tirmesine olanak sağlamay› amaçlar. Yaratma

eylemini çoğu durumlarda etkinliklerle gelişti-

ren drama, sanat yoluyla eğitim ilkesine dayan›r.

Draman›n bir başka disiplinin öğretiminde bir

yöntem olarak kullan›lmas›nda genellikle şu

aşamalardan geçilir. Başlang›çta ›s›nma ve ra-

hatlama çal›şmalar› yer al›r. Ad›ndan da anlaş›-

lacağ› üzere  bu aşamada rahatlama, duyular›

eğitme ve hissetme çal›şmalar› yap›l›r. D›ş dün-

yadan al›nanlar duyumsan›rlarsa varlard›r. Çün-

kü, “Duyum, tinsel etkinliğe karş›t bir alana,

madde alan›na girer” (Benedetto, C. çev: Tuna-

l›, 1983, s.23). Duyular eğitilmeden bir nesnenin

varl›ğ›n› anlama yaşant›s› sağlanamaz. “Duyular

bize d›ş dünya ile tek tek duyumlar› verirler, al-

g›lar›m›z onlara dayanarak bir alg› dünyas› ku-

rarlar” (Tunal›, 1996, s.34). Bu aşamay› yine

kendine özgü nitelikleri olan doğaçlamalar izler.

Kişi, nesne ya da hayvanlar ve onlar›n kimlik,

karakter ya da  koşullar›n› düşleme, anlatma ve

kullan›lmas›yla beslenen ve önceden tasarlan-

madan gelişen çok özgün bir aşamad›r. Kat›l›m-

c›lar›n yarat›c›l›klar›n› tümüyle ve en yoğun ya-

şad›klar› oluşumlar aşamas›n›, ulaş›lmas› düşle-

nen son hedef olarak tan›mlamak yanl›ş olmaz.

Bunu, doğal olarak değerlendirme aşamas› izler.

Eğitimci ile kat›l›mc›lar›n yaşad›klar›, hissettik-

leri, duyumsad›klar› ve gözlemlediklerini pay-

laşt›klar›, tart›şt›klar› bu aşama bir gözden geçir-

medir. Eğitimci, eğer gerekli olursa, kişisel göz-

lemlerini de kat›l›mc›larla paylaşabilir.  Asl›nda

bu etkinlikler yaşam›n kendisini içerir ve onu

yönlendirir. Bilişsel ve duyuşsal amaçlar› olan

bu sanat, kuramsal ve uygulamal› çal›şmalar› iç

içe özünde yaşat›r. Yarat›c›l›k ancak yaratarak

edinilir. Zaten “öğrenme merkezlerinin dayand›-

ğ› başl›ca ilke, öğretmenin, öğrencisini, kendi

kendini yönlendirerek öğrenme yaşant›lar›n›n

sonucunda an›nda yank› verebilen bireyler ola-
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rak yetiştirmesine imkan vermektir” (McNeil, J.

D. çev: Gürbüztürk, 1987, s.395). Dramada,

özellikle atölye çal›şmalar›n› oluşturan oyunlaş-

t›rmalar ve canland›rmalar, çocuğun bilişsel ve

duyuşsal gelişimde olmazsa olmaz denecek tür-

den tan›mlanabilecek kavramlard›r. Gerek edini-

len (anadili), gerekse öğrenilen dil (yabanc› dil)

öğretiminde ağ›rl›kla kullan›lan oyunlar ve

oyunlaşt›rmalar yani dramatizasyon, canland›r-

malar s›kl›kla kullan›lan yöntemlerdendir. Bun-

lara grup çal›şmas›, araşt›rmaya yönelik ödevler

verme, anlatma, soru-cevap ve çözümleme, oku-

ma, yazd›rma gibi yöntemler de eklenebilir.

(Kavcar, 1990, s.268-269) Ancak “günümüzde

genel olarak, klâsik ders işleme yöntemlerinin

d›ş›ndaki daha birçok yönteme ve tekniğe; bul-

durma, tart›şma gösterip yapt›rma yöntemleriy-

le, gösteri, soru cevap, rol yapma tekniklerine

çok az yer verilmektedir” (Sağ›r, 2002, s.59).

Yarat›c› drama, oyun üzerine kuruludur.

Oyunlaşt›rma olay ve durumlar› dramatize et-

mektir. Ancak, oyunlaşt›rman›n yaln›zca rolle-

rin ezberlenip oynanmas›ndan oluşmad›ğ› da

unutulmamal›d›r. Özdeşleşme durumlar› yarat›l-

mad›ğ›nda, dramatizasyon da amac›na ulaşma-

m›ş olur. Bunun yan›nda, imge dünyas›n›n kap›-

lar›n› aralayan doğaçlamalar ise öğrencilere ya-

rat›lar›n› sergileme olanağ› sağlar. Drama çal›ş-

malar›n›n temeli her aşamada, etkin ve işlevsel

ve yarat›c› olmay› amaçlar. Bu amaçlar›n ger-

çekleşmesi rol oynama, canland›rma, doğaçla-

ma, dramatik oyunlar gibi temel kavramlar›n da

doğru uygulan›m› ile olas›d›r.

Alg› (perception), “organizmaya ulaşan du-

yumlar›n gruplar halinde örgütlenmesi ve an-

lamland›r›lmas› olarak tan›mlanmaktad›r” (Se-

ver, 2000, s. 11). Bir başka tan›mlama ise şöyle-

dir: “Bir olay› veya bir nesnenin varl›ğ›n› duyum

yolu ile yal›n bir biçimde alan›na almak, idrak

etmek” (Türk Dil Kurumu Sözlüğü [TDK]). Al-

g›, duyular›m›zla bir bütünü, duyumsal imgeleri

anlama ve bilinçte sağlad›ğ› duyumlar ve yo-

rumlar olarak tan›mlanabilir. Alg› zihinsel bir

kavramd›r. İç ya da d›ş evrene ilişkin olabilen

alg›lama eylemi psikolojik ve düşünsel varl›ğ›-

m›z›n da en başat eylemi ve işlevidir. Alg›da an-

lam›n ilk olarak alg›yla  oluştuğu doğruysa da

al›mlamayla  bireşime ulaş›l›r. Bir bildirinin

al›nmas› alg›lama, kavranmas›, ayr›şt›r›lmas›

özümsenmesi ve çözümlenmesi ise al›mlamad›r.

“Al›mlama, edilgin bir al›mlama olay› değil, ter-

sine, yap›tlar› ortaya ç›karan, çözümleyen ve ye-

niden ortaya ç›kan sorunlar› etkin bir anlama ol-

gusudur” (Tunal›, 1996, s.122). Yazar›n okuyu-

cuyu d›ş yaşamla soyut düzlemde boşluk doldur-

maya itmesi yap›tta özellikle istenilen kurmaca

bir gerçekliği yaratmay› hedeflemesindendir.

Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimde etkin

bir işlevi olan yarat›c› dramay›  al›mlama düze-

yi kişisel etmenlere, fiziki koşullara, sosyal ya

da ekonomik düzeydeki farkl›l›klara göre deği-

şiklik gösterir. Yaz›nsal her yap›t iki değişik

alan oluşturur. Bunlardan biri yazar›n görüşleri

diğeri ise okurun yani al›mlayan›n bu yap›ta kat-

t›ğ› anlamd›r. “(...) Bir edebiyat yap›t›n›n anlam›

metnin içinde haz›r bir şekilde bulunmaz, metin-

deki baz› ipuçlar›na göre okur taraf›ndan okuma

süresinde yavaş yavaş kurulur” (Moran, 1988,

s.205). 

Al›mlama gönderilen bir iletinin kavranmas›,

ayr›şt›r›lmas› ve bilişsel olarak biçimlendirilme-

sidir. Bu nedenle, her sözdizimsel birim, kendi

içerisinde yazar›n okura daha önceden ulaşt›r-

mad›ğ› baz› alt anlam ya da ifadeleri taş›r. Asl›n-

da okurdan beklenen de söylenenlerden söylen-

meyenleri keşfetmesini sağlamakt›r. Bu beklen-

ti ‘boş alan’ diye tan›mlanabilir. “Yaz›nsal yap›t,

her okunuşta içinde yaşad›ğ› toplumun özelliği-

ne, okurun kültür birikimine, yani yap›t›n okur

taraf›ndan al›mlanmas›na göre değişir” (Say›n,

1999, s.42). Yaz›nsal kuram ve uygulamalarda

s›kl›kla kullan›lan al›mlama estetiği, bu aç›dan

daha çok ne söylendiği değil nas›l al›mland›ğ›

üzerine yoğunluk kazanm›şt›r. Her sözdizimsel

bağlamda okur oldukça önemlidir. Çünkü üre-

tim ancak okur taraf›ndan gerçekleştirilir. Al›m-

lama estetiğini (receptionzasthetik) okurun so-

mutlamas›n›, güncelleştirmesini, beklenti ufku-

nu ya oluşturur ya da tümüyle yok eder (Say›n,

1999, s.43). Okuyucunun imgelem gücüyle do-

ğan ve gelişen al›mlama (reception) yeniden ve

farkl› boyutlarda anlamlar kazan›r. Yaz›nsal ya-
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n›t tek anlaml›l›ktan kurtulur ve bir iç devinime

ulaş›r. Yaln›zca üretenin (yazar) değil ayn› za-

manda okur, izleyici, dinleyicinin de anlam kat-

mas›yla güçlenir. Yap›tla onu kavrayan, anlayan

yani al›mlayan aras›nda s›k› bir bağ vard›r. Bu

yüzden okur, izleyici ya da dinleyici edilginlik-

ten kurtulmal› ve sürekli etkin ve enerjik  olma-

l›d›r. Bu tan›mlamaya göre yap›t›n yorum ve an-

lamlanmas›nda okuru, tüketen ve alan olarak de-

ğerlendiren klasik değerlendirmeye karş›t bir

görüş ortaya ç›kmaktad›r. Bu görüş içerisinde

yer alan ve okura sürekli göndermeler yapan

al›mlama estetiği, ideal bir beklentiyi de doğru-

dan gerçekleştirmiş olur. Bu beklenti yazar ve

okuru aras›nda oluşmas› kaç›n›lmaz olan ileti-

şimdir. Okurca oluşturulan farkl› anlamlar ve

somutlamalar yap›t›n yeniden yaşam bulmas›d›r.

Burada okurun al›mlamas›nda ne gibi etmenle-

rin yer ald›ğ› da incelenip, değerlendirilmelidir.

Boş alanlar›n doldurulmas›nda okurda kesinlik-

le olmas› gereken nitelikler öncelikle onun im-

gelem gücü, kişisel ve ekinsel birikimi, ardalan

yap›s› ve estetik ufkudur. “Estetik tav›r, duyusal

temele dayal› bir tav›rd›r” (Tunal›, 1996,

s.31).Yap›t al›mlayanla vard›r demek yanl›ş ol-

maz. Ancak değişmez yorumlar da o yap›t› tüke-

tir.  

Al›mlamayla s›k› s›k›ya bağl› bulunan “dra-

ma hareket içinde bulunmak, hayal kurmak, tak-

lit etmek ve oynamak gibi insan›n içgüdülerin-

den yola ç›kt›ğ›ndan çocuklar için hoşlan›lan bir

etkinlik dizisidir” (Üstündağ, 1995, s.36). An-

cak bu etkinliğin amac›na ulaşmas› için öncelik-

le draman›n doğru anlaş›lmas›, yorumlanmas› ve

özümsenmesi gereklidir. Bir başka deyişle dra-

man›n etkinliği onun al›mlanmas›yla ilintilidir.

Al›mlaman›n drama anlay›ş›n› geliştirmede doğ-

rudan etkili olduğu yads›namaz. Bu nedenle bu

araşt›rmada yoğunlukla drama al›mlama düzeyi

üzerinde durulmuştur. Drama al›mlama düzeyi

pekçok ölçüte göre değişkenlik gösterebilir. Ör-

neğin, sosyal, kültürel ekonomik, eğitsel değiş-

kenler drama al›mlama düzeyini engelleyebilir

ya da değiştirebilir. Al›mlama becerilerininin

kullan›m›n›n yeterli olup  olmad›ğ› ilk olarak

söylenen sav› da doğrudan etkileyen bir etmen-

dir. Bunun için özellikle farkl› sosyo-ekonomik

düzeydeki öğrencilerce draman›n temel kavram-

lar›n›n hangi düzeyde anlaş›ld›ğ› niteliksel (sor-

maca) verilerinin çözümü ile gerçekleştirilebilir.

4.TEMEL KAVRAMLAR 

Dramadaki temel kavramlar; draman›n ken-

disi, dramatik oyunlar, canland›rmalar, yarat›c›-

l›k, rol oynama / yapma, doğaçlamalar, iletişim

ve etkileşim izlekleri üzerinde yoğunluk kazan-

m›şt›r. 

4.1.Drama

“Drama bir yandan yayg›n bir popüler bir

aland›r, diğer yandan bilimsel bir alan”d›r (Ok-

vuran, 2002, s.18). Araşt›rman›n başat sorunsa-

l›n›n yoğunlaşt›ğ› draman›n öğrencilerce nas›l

al›mland›ğ› sorusu çal›şman›n ilk ç›k›ş noktas›

olmuştur. Sözlü veya yaz›l› metinlerin içerdiği

anlamlar› herkesin kendi izlenim, bilgi, deneyim

ve birikimiyle yorumlamas›, değerlendirmesi

al›mlamad›r. Drama yoluyla eğitimde öğrenciler

yeteneklerini keşfedebilir ve kendilerine olan

özgüvenlerini art›rabilirler. Özellikle ilköğretim

program›nda Türkçe ders kitaplar›ndaki metin-

lerle bağdaşt›r›lan drama, öğrencilerin kendileri-

ni anlatma ve başkalar›n› anlamalar›n›, duygu,

düşünce ve yarat›c›l›klar›n› ve duyumsad›klar›n›

özgürce sergileyebilmelerini, onlar›n düşün ve

imgelem gücünü art›r›c› en etkili yol olarak ka-

bul edilmektedir. Drama alan›nda ciddi yakla-

ş›mlar 16 temmuz 1923’de, Cumhuriyet Tiyat-

rosu’nun temelinin at›lmas›yla başlam›şt›r. Bu

yolla da sahne insanlara ekinsel hizmet veren bir

bilim kürsüsü olmuştur. Bunda tabii ki Ata-

türk’ün tiyatro sanat›na verdiği değer de olduk-

ça önemlidir. “Atatürk’ün gözünde tiyatro, gü-

zel sanatlar›n bir sentezidir. Mimarl›k, resim,

edebiyat ve müziğin hepsini kapsar. Bu bak›m-

dan tiyatro, toplumun gerçek aynas›d›r. Bu ne-

denle, tiyatro sanat›na özel bir önem vermiştir”

(Kavcar, 1983, s.523). Geniş bir alan› olan dra-

ma, tiyatronun gizil ve görünmeyen bölümünü

oluşturur. Drama varsa tiyatro vard›r. 

Öğretim ve eğitim asla birbirlerinden ayr› de-

ğerlendirilemezler. Bu anlamda yarat›c› drama,
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drama olgusunun eğitimi nas›l etkilediğini de

aç›kça ortaya koyabilmektedir. “Drama öğreti-

minde; dramaya giriş temel düzeyde genellikle

›s›nma, rol oyunlar›, duyular› geliştirme oyunla-

r›, sosyal yaşama ilişkin doğaçlamalar üzerinde

durulur” (Okvuran, 2002, s.18). Olay ya da du-

rumlar›n oyunlaşt›r›lmas›yla gerçekleşen yaşan-

t›lar olarak özetlenebilen yarat›c› drama, jest,

mimik, ses, bedensel hareket içermesiyle de ge-

niş bir uygulan›m alan›na sahiptir. “Özellikle

dinleyip eğlenen gencin hayatla bağlar› güçlen-

miş, sağl›kl› bir kişilik geliştirmiş, ruhsal yön-

den dengeli, güvenli, mutlu bir kişi olmuştur”

(Tezcan, 1985, s.117). Bu noktada drama eğlen-

dirme amac›na m› yoksa eğitim amac›na m› yö-

neliktir sorusuna şu şekilde yan›t vermek de zor

değil. Drama oyun, doğaçlama ve canland›rma-

larla eğlendiren ve eğlendirirken de eğiten bir et-

kinliktir. “Yarat›c› drama s›n›f içinde oyunlarla

geliştirilen bir etkinliktir. Bu etkinlik boyunca

öğrenci; etkin durumdad›r, onun yaşant›lar›ndan

yola ç›k›larak planlanan canland›rmalar söz ko-

nusudur, öğrenenin ilgi ve gereksinimleri ön

plandad›r” (Üstündağ, 1998b, s. 27).

4.1.1.Yarat›c›l›k

En yal›n tan›m›yla yarat›c›l›k, bilinenden,

görülenden veya yap›landan farkl› yeni bir ba-

k›ş, düşünce ya da sonuca ulaşmad›r. Drama ön-

celikli olarak yararc› ve yarat›c› amaca yönelik-

tir. Yaparak ve yaratarak öğrenme etkin bir yön-

tem olup gerekliliği tart›ş›lmazd›r. Yarat›c›l›k

“daha önceden kurulmam›ş ilişkiler aras›nda

ilişkiler kurabilme, böylece yeni düşünce şema-

s› içinde yeni yaşant›, deneyim, fikir ve ürünler

ortaya koyabilme ya da anlam evrenimizi yeni-

den yap›land›rma, bireyler için ya da kültür için

gerçekliğe uygun bir yenilik katma” (San, 1985,

s.100). Yarat›c›l›k bilinenlerden bilinmeyene

ulaşma yeni ve farkl› bir şey yarat›p buradan bir

bireşime ulaşmad›r. Sorunu yaln›zca sergilemek

değil çözüm önerileri de geliştirmek esast›r. Ya-

rat›c›l›k ancak bu şekilde amac›na ulaş›l›r. Sanat

yoluyla eğitimi sağlayan yarat›c› drama, oyun-

larla güçlenir ve beslenir. Çünkü her oyunun al-

t›nda bir yarat›c›l›k yatar. Oyunlar içlerinde ya-

rat›y› desteklerler. Yarat›c› drama, yaln›zca ba-

karak, dinleyerek, görerek ya da işiterek değil

ayn› zamanda yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi

amaçlar. Yarat›c›l›k sanat eğitimiyle güçlenir.

Beden gücünü kullanma, imgesel ve estetik

formlar yaratma, uzun bir süreci de beraberinde

getiren drama süreciyle olas›d›r.  

Yarat›c›l›k yarat›c› davran›şlarla gelişebilir

ancak. Bu ise, araşt›rma, uygulama, bulma, ge-

liştirme, alternatif sonuçlar ç›kartma ve üretme

olarak tan›mlanabilir. Yarat›c› davranabilmek

için yarat›c› düşünebilmek gerekir öncelikle.

Zaten yarat›c› davran›şlar› ortaya ç›karma ve on-

lar› geliştirme tüm eğitim programlar›n›n temel

amac›d›r. Her türlü bask› ve k›s›tlama yarat›c›

düşünceyi zedeler. Kişisel becerileri edinme ve

geliştirme yarat›c› ve bağ›ms›z düşünce varsa

sağlanabilir. “Sezgi, duyumsama, alg›, anlama

ve anlatma gücü gelişen bir öğrenci ise, kolay-

l›kla yarat›c› düşünce üretme sürecine girebilir”

(Sever, 1991, s.373). Söz edilen yarat›c›l›k an-

cak öğrencileri yarat›c› ve etkin k›lacak eğitim

durumlar›n›n sağlanabilmesiyle gerçekleşebile-

cektir.

4.1.2.Oyun

Temeli öykünmeye dayal› oyunlar, hangi yaş

düzeyinde olursa olsun yaşam›n ayr›lmaz parça-

lar›d›r. “Öğrenciler, oyunlar›, diğer s›n›f etkin-

liklerine tercih ederler. Bu, ilkokuldan liseye ka-

dar tüm öğrenciler için gerçeği yans›t›r” (Cole-

men et al., 1973 akt.Gürbüztürk, 1987, s.400).

İmgeselden gerçekliğe ancak oyunlarla geçiş ya-

p›labilir. Ancak, oyunlar yarat›c› draman›n da

kendisidir demek de yanl›ş olur. “(...) Drama,

eğitim için, oyunla sürdürülen bir etkinliktir ve

bu özelliği ile eğitimin yaşamsal bir parças›d›r”

(Üstündağ, 1994, s.7). Oyunla drama içiçe kav-

ramlar olup, birbirlerini bütünlerler. Oyun için

drama, drama içinse oyun gereklidir. “Dramatik

oyun çocuğun yarat›c› dramaya ilk ad›m atmas›-

na olanak veren en önemli etkinliktir” (Ömeroğ-

lu, 1992, s.31). Önceden belirlemeler yap›lama-

yan yarat›c› dramada oyun spontan (kendiliğin-

den) gelişir ve doğaçlamalarla da zenginleşir.

S›k›c›l›ğ› kald›rmada bilinen en etkili yol olan
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oyun, eğlence, heyecan, farkl›l›k duygusu ve bir

ayr›cal›ğ› yaşamad›r. Eğitimde drama oyunlarla

güçlenir. Bir başka deyişle, dramatik yaşant›lar

oyunla edinilir. Son y›llarda teknolojik gelişim-

lere koşut olarak gelişen ve farkl›laşan pek çok

düşün ve kavram tan›mlamalar› da belli ölçüde

değiştirmiştir. Örneğin, en az iki kişiden oluşan

bir birlikteliği gerektiren oyun, çoğu durumlarda

s›kça gördüğümüz gibi tekli ve bireyselliğe dö-

nüşmüştür. Tek boyutlu düşünmeye iten ve

‘ben’ duygusunu art›ran bir sonucu da berabe-

rinde getirir. Oyun, çoğulculuğu, paylaş›mc›l›ğ›,

işbirliğini k›sacas› bir ekip çal›şmas›n› içerir.

Bu, grup dinamiğini yaratan en etkili yollardan

biridir. “ (...) Oyun bir çocuğun en doğal yaşan-

t›s›d›r ve içinde her yönüyle zengin bir dünya

vard›r” (Ad›güzel, 1993, s.9). Dikkat edilmesi

gereken önemli noktalardan birisi de kuşkusuz

oyunun hedef davran›şlar› kazand›rmada doğru

olarak yönlendirilmesidir. Hedefler ve amaçlar

belirlendikten sonra tüm kat›l›mc›lar›n bu oyu-

nun sorumluluklar›n› al›p, ona göre davranmas›

gerekir. Araç-gerece gereksinim duyulmadan da

serbest oyunlar yap›labilir. Oyunlarda s›n›rlama-

lar ya da zorlamalar yoktur. Derse doğrudan ka-

t›l›m› ve güdülenmeyi sağlayan oyunlar çeşitli

görsel ya da işitsel haber ya da yay›nlardan esin-

lenerek baz› öykülerin sahnelenmesi ya da öz-

gün öykü oluşturma ve sahneleme, ya da öykü-

nerek bu yaşant›lar› canland›rmayla ya da yar›ş-

malarla kolayca yaşama geçirilebilir. Gerçek ve

kurgusal yaşam›n iç içe olduğu dramada gerçek

yaşam durumlar›ndan imgesel yaşant›lara oyun-

lar yoluyla geçilir. “Yarat›c›l›k ve imgeleme bo-

yutlar› oyunlarla işin içine girer” (Üstündağ,

1998b, s.28). Oyunlar yaşamda yinelenemeyen

olay ve durumlar›n provas›d›r demek yanl›ş ol-

masa gerek. Oyunlar, gerçeklikte bir kez yaşan›-

lanlar› eleştirme, yarg›lama, değiştirme, düzelt-

me ve sorgulama olanağ› sunarlar. Çocuklar ya-

şama ve yeni durumlara oyunla haz›rlanabilirler.

Dramatik oyunlar, “çocuğun insan ilişkilerini

olumlu yönde geliştirirken, onlara problem çöz-

me yeteneği de kazand›r›r. Böylece, sağl›kl› bir

toplumsallaşma gerçekleşir” (Kavcar, 1985,

s.33). Boş zamanlar› değerlendirme arac› olarak

oyunlar yararl› ve üretici bir amaca yönelik kul-

lan›labilirler. Çünkü çocuk oynayarak kendisini

anlatabilir.    

4.1.3.Dramatizasyon

Ders kitaplar›nda öğrencilerin duygu, düşün-

ce dünyalar›n› geliştirme ve yaşama bak›ş aç›la-

r›n› beslemeyi amaçlayan ‘hümanist yöntem’ ile

öğrencinin sözü edilen yaşamda kazanmas› bek-

lenen becerileri ortaya ç›karmay› ve onlar› uygu-

lamaya dökmeyi amaçlayan ‘yararc› yöntem’

vard›r. Birbirinden ayr› düşünülemeyen bu iki

yöntemden yararc› yöntem dramatizasyon çal›ş-

malar›n›n da özünü oluşturur. Anlama ve değer-

lendirme ancak oyunlaşt›rma ile sağlanabilir.

Ancak bunun sonucunda iletişim döngüsünün

gerçekleştiğinden söz edilebilir.

Dramatizasyon bir oyun (piyes) metninin

canland›r›lmas› olarak nitelendirilse de en az

onun kadar etkin ve yararc› bir başka yöntem

olan oyunlaşt›rmalarda da kullan›lmaktad›r.

“Dramatizasyon yöntemi, bir duygu veya düşün-

cenin, hareket, mimik, jet veya sözle anlat›lma-

s›d›r. Bir başka deyişle, bir konu ya da durumun

canland›r›lmas›, yaşayarak yans›t›lmas›, yaşant›-

ya dönüştürülmesidir” (Kavcar, 1986, s.2). Eği-

timde oyunlaşt›rmalar, görülen, işitilen ya da

okunanlar›n canland›r›lmas›d›r. “Eğitimde dra-

matizasyon, oyun biçiminde eğitim anlam›na

gelir. Bir başka deyişle eğitimin oyunlaşt›r›lma-

s›d›r” (Kavcar, 1986, s.83). Öğrenme sürecini

yaşatarak geliştirmeyi amaçlayan dramatizasyon

kat›l›mc›y› sürekli canl› ve etkili k›lmay› sağlar.

Göğüş (1983),  anadili eğitim teknikleri içinde

oyunlaşt›rma (dramatizasyon) da yer ald›ğ›n›

belirtmektedir (s.42). Dramatizasyonla yaz›l›

oyunlar›n sahnelenmesinin farkl› olduğunun

ay›rd›na var›lmal›d›r.  Dramatizasyon iyi bir

planlamay› gerektirir. Bu zaman›n doğru ve et-

kin kullan›lmas› aç›s›ndan ön koşuldur. Drama-

tizasyon çal›şmalar›n›n üretime dönüştürülmesi

ve oyunun planland›ğ› gibi sürdürülmesinde öğ-

rencilerin daha önceden bilgilendirilmesi kuşku-

suz çok yararl›d›r. Eğitimde, özellikle de ilköğ-

retim II. Aşamada kullan›m› azalan ve daha son-

ralar› da hemen hemen hiç kullan›lmayan oyun-
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laşt›rma, asl›nda beden ve sözün uyumla kulla-

n›ld›ğ› etkin bir eğitsel yöntemdir. Yarat›c› yeti

ve davran›şlar, değişme ve yenileme, bedensel

devinimler, çok boyutlu duygu ve düşün evreni

ve al›şkanl›klar›, anlama/anlatma becerilerini

uygulamaya koyma gibi hedefleri olan dramati-

zasyon özetle bilişsel, duyuşsal ve devinişsel

davran›ş ve becerileri kazand›rma ve uygulama

ilkesi üzerinde durur. Bir başka anlat›mla dra-

matizasyon,  metinden yaşama aktar›lanlard›r.

Bu nedenle de eylemdir. Olay ya da durumlar›n

roller verilerek canland›r›lmas›d›r. Dramatizas-

yon belirlenmiş roller üzerine kuruludur ve yön-

lendirmeler vard›r. Dramatizasyon öğrencileri

toplumsal ve kişisel yönden geliştiren ve yetişti-

ren bir etkinliktir. Yaşant› zenginliği ve somut-

lama dramatizasyonla sağlanabilir. Bu yöntemin

etkililiği, kal›c›l›ğ› ve yarat›c›l›ğ›n›n öğretmenin

etkinliği, dinamizmi ve donan›m› ile de yak›n-

dan ilgili olduğu unutulmamal›d›r.   

4.1.4.Rol Oynama

Rol oynama bir oyundaki karakterin tüm

duygu, düşünce, istek ve beklentilerinin canlan-

d›r›lmas›d›r. Etkili bir öğretim tekniği olan ve il-

köğretim okullar›nda yer alan rol oynama/yap-

ma bir uyarlamad›r. Bir başkas›yla özdeşleşme

yanl›ş yapma korkusunu tamamen y›kar. Rol ya-

pan kişi kendisi değil karş›s›ndakidir. Asl›nda

çocuk oyunlar›n›n tümü rol oynama ilkesi üzeri-

ne kuruludur. “Rol yapma sosyodrama olarak da

adland›r›l›r” (Demirel, 2000, s.118). Bir olay ya

da oyunu okuyarak ya da rol yaparak sahneleme

konuşma al›şkanl›ğ›n› doğrudan geliştiren bir

yoldur. Bir oyun okunarak pandomime edilebilir

ya da okuma tiyatrosu çal›şmalar› rahatl›kla uy-

gulanabilir. Bu çal›şma benzetim tekniği ile ger-

çekleştirilir ve değişik biçimlerde uygulanabilir.

“Rol yapma, öğrencinin kendi duygu ve düşün-

celerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini

sağlayan bir öğretme yöntemidir” (Demirel,

2000, s.118). Bu şekilde yaşam› çok yönlü ola-

rak alg›lamak olas›d›r. Draman›n kullan›m alan-

lar›ndan biri olan rol oynama büyük oranda uy-

gulama çal›şmalar›n› kapsar. Kendi içerisinde

çeşitli aşamalar› ve teknikleri içeren rol oynama

gönüllük ve isteklilik gerektirir. Rol oynamadan

önce öğrenciler rolleri konusunda bilgilendiril-

meli ve bilinçlendirilmelidirler.  Özgün ve yara-

t›c› olmaya itilen öğrencilere rol oynamalar› için

ortam yarat›lmas› gerekir. Bunun için öncelikle

bir sahneye gereksinim vard›r. Daha sonra, özel-

likle ilk uygulamada, başar›l›, gönüllü öğrenci-

ler seçilmeli ve rollerin dağ›t›lmas› ve oynanma-

s› gerekir. Rollerin dağ›t›m› yap›l›rken, izleyici

ve oyuncu dağ›l›m›n› doğru yapmak gerekmek-

tedir. Rol oynama draman›n uygulan›m aşama-

s›nda olduğu gibi değerlendirme ve tart›şma ile

tamamlanmaktad›r. Rol oynama durumlar ve bu

durum karş›s›nda yap›lmas› gerekenleri öğreten

daha doğrusu yaşatan bir tekniktir. Bu ayn› za-

manda draman›n problem çözme ilkesiyle de

bağdaş›r. 

4.1.5.Doğaçlamalar

S›kl›kla ‘an›nda kurulan’ anlam›nda kullan›l-

sa da yine de doğaçlamalar, haz›rl›k gerektiren

süreçlerdir. Gerçek yaşamdan çeşitli kesitler içe-

ren doğaçlamalar bir anlamda gerçek yaşam›n

provalar›d›r. Önceden planlanmad›ğ› için doğal-

d›r, kesinlemeler ve belirlemeler içermez. Ya-

şant›sal öğrenmeyi gerçekleştiren yarat›c› drama

doğald›r, herhangi bir metne dayanmaz. Doğaç-

lamalar asla öykünme olmamal›d›r. Öykünmeler

yarat›c›l›ğ› y›karlar. Doğaçlamalardaki özgürlük

grup elemanlar›n›n birbirlerini tan›malar› ve gü-

venmeleriyle sağlanabilir. Öğrencilerin sosyal

uyumlar›n›n gelişmesinde bu yöntemin iyi bili-

nip ve doğru olarak kullan›lmas› zorunludur.  

4.1.6.İletişim

İletişim duygu, düşünce doğru, eksiksiz anla-

ma ve anlatmad›r.  “Dil eğitiminin temel amac›,

kişilerin iletişim becerilerini geliştirmektir”

(Kavcar, 1990, s.262). Draman›n temel amac›

olan iletişim kurma doğuştan getirilen bir beceri

olmas›na karş›n, onun etkili ve yeterli biçimde

kullanmas› daha sonra geliştirilebilir. Örneğin,

yaz›nsal bir eserin yaz›l› veya sözlü olarak bir

bölümünün veya tamam›n›n öğrencilerce ta-

mamlanmas›; kahramanlar›n›n, olay örgüsünün

değiştirilmesi, değerlendirme sonuçlar›n›n yaz›l-

mas›, diksiyon eğitimi gibi değişik çal›şmalar

iletişim becerilerini geliştirebilirler.  İşte bu nok-

tada iletişimin başar›l› ya da başar›s›z olmas›n-
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dan söz edilebilir. İletişim okuma, dinleme, ko-

nuşma ve yazma etkinliklerinden oluşur. Bu et-

kinliklerin her biri bir eylem içerir. “Dinleme ve

okuman›n bir eylemsizlik durumu olduğu düşü-

nülür. Kişi kendisine iletilenleri almaktad›r çün-

kü. Oysa alabilme yarat›c› bir etkinliktir, bir al-

g›lama, yorumlama sürecidir” (Adal›, 1983,

s.32). Okuma ve dinleme anlama gücünü, ko-

nuşma ve yazman›n anlatma gücünü oluşturur-

lar. En yal›n biçimiyle dil anlama ve anlatma

arac›d›r. Sözlü ya da  sözsüz olsun iletişim kur-

mamak olanaks›zd›r. İnsanlar aras›ndaki en kü-

çük ilişki, etkileşim bile dramatik bir durumdur.

Etkili bir iletişim, iletişimde bulunan taraflar›n›n

(al›c› ve verici) birbirlerini yal›n ve doğru anla-

malar›n› sağlad›ğ›ndan, özgünlüğün doğuşuna

da olanak sağlar. Yenilikçi düşüncelerin, aç›k fi-

kirli, yorumlay›c›, yap›c› ve yarat›c› kişilikleri

yaratman›n en kolay yolu da doğru iletişim be-

cerileri kurmay› öğrenme ve öğretmeden geçer.

Eleştirel bak›ş aç›s› kazanan kişi özeleştirisini de

kolayca yapabilir. Drama boyutunda iletişim be-

cerilerini geliştirme izlenenlerin, okunanlar›n,

dinlenenlerin sözlü ya da yaz›l› olarak anlatma

al›şkanl›ğ›n› oluşturma anlam›n› taş›maktad›r.

Bu oluşum kazan›ld›ğ›nda kavrama da kendili-

ğinden gelmektedir. Zengin bir  düşün evreni sö-

zü geçen oluşumlar› kendiliğinden oluşturmak-

tad›r.

4.1.7.Etkileşim

Etkileşim de iletişim gibi işteşliği gerektirir.

Bir etki yoksa etkileşimden de söz edilemez.

Sosyal, ekinsel, duygusal, fiziksel, duyuşsal et-

kileşimler bir grubun tamam›n› ya da bu grubun

bir bölümünü anlatabilir. Etkileşim paylaş›md›r.

Draman›n her aşamas›nda etkileşim yaşan›r ve

yaşat›l›r. 

5.SONUÇ

Çağdaş eğitim dizgesinde yarat›c› draman›n

başl› baş›na bir disiplin ve öğretim yöntemi ola-

rak kullan›lmas›n›n zorunluluğu ve gerekliliği

kaç›n›lmazd›r. Anadili ve yabanc› dil öğretimin-

de de oldukça etkin olan yarat›c› drama öğren-

meye yönelik bir yöntemdir. Eğitimin öncelikli

amac› öğrenciyi yaşama haz›rlamakt›r. Yarat›c›

drama ile öğrenilenler yaşama aktar›labilirler.

Eğitimde drama bilinen, al›ş›lan ve beklenenin

d›ş›ndakini keşfetme olanağ› verir.  Öğrenciyi

edilgin, dinleyen, izleyen değil yaratan, yapan,

uygulayan ve sorgulayan konuma getirir. Yara-

t›c› drama eğitiminin uygulamaya sokulmas›

hem estetik hem de eğitsel bir gelişimdir. Eği-

timde yarat›c› drama, al›mlanmas› ve uygulan-

mas›yla yaşam bulacakt›r. Draman›n temel kav-

ramlar›n›n eğitimin farkl› aşamalar›nda kullan›l-

mas›  en az draman›n kendisi kadar yaşamsal

öneme sahiptir. Drama, temel kavramlar› be-

nimsendiğinde uygulan›m alan› bulabilecektir.

Ancak bu yolla yarat›c› ve üretken beyinler ya-

r›nlar› haz›rlayabilir ve bildiklerinin savunucusu

olabilirler.      

KAYNAKÇA

Adal›, O. (1983). Anadili olarak türkçe öğretimi üstüne.

Türk dili, (379-380), 31-35.

Ad›güzel, Ö. (1993). Biz düşlerimizi yarat›c› drama ile ger-

çek yap›yoruz! Gün›ş›ğ› dergisi, (3), 8-9.

Ad›güzel, Ö. (1994). Eğitimde yeni bir yöntem ve disiplin:

yarat›c› drama. Eğitim bilimleri kongresi, 2,  522-

533.

Coleman, J. , Edwards K., Fennessey G., Kidder S. and Li-

vingston S. (1973). The hopkins games program:
conclusions from seven years of research. Çev:

Gürbüztürk, O. (1987). Öğretmenler taraf›ndan

kullan›lan proğram yap›lar› (birkaç örnek). Eğitim
bilimleri fakültesi dergisi, 20 (1-2), 395-404.

Crose, B. Çev: Tunal›, İ. (1983). İfade bilimi ve genel lin-
guistik olarak estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Demirel, Ö. (2000). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A

Yay›nlar›.

Göğüş, B. (1983). Anadili eğitim programlar›n›n niteliği.

Türk dili, (379-380),  40-48.

(2000). İlköğretim okulu frans›zca program› 6-7-8. s›n›f.
İstanbul: milli eğitim bas›mevi. 

İpşiroğlu, Z. (1998). 2000’li y›llara doğru tiyatro. İstanbul:

MitosBOYUT Yay›nlar›.

Kavcar, C. (1983). Cumhuriyet döneminde eğitim (“güzel
sanatlar eğitimi”). İstanbul: M.E.B. Bas›mevi.

Kavcar, C. (1985). Örgün eğitimde dramatizasyon. Eğitim
ve bilim, 10 (56), 32-41.

Kavcar, C. (1986).Türkçe öğretiminde dramatizasyon yön-

temi. Türk dilinin öğretimi toplant›s›, 83-91.



Kavcar, C. (1990). Türk dili ve edebiyat› öğretimi.  Eskişe-
hir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,
3 (2), 261-273.

Levent, T. (1993). Niçin tiyatro. İstanbul: Gündoğan Ya-

y›nlar›.

McNeil, J. D. (1977). Curriculum: acomprehensive intro-
duction. Çev: Gürbüztürk, O. (1987). Öğretmenler

taraf›ndan kullan›lan proğram yap›lar› (birkaç ör-

nek). Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20 (1-2),

395-404.

Moran, B. (1988). Edebiyat kuramlar› ve eleştiri. İstanbul:

Cem Yay›nevi.

Okvuran, A. (1995). Çağdaş insan› yaratmada yarat›c› dra-

ma eğitiminin önemi ve empatik beceri ve empatik

eğilim düzeylerine etkisi.  Eğitim Bilimleri Fakül-
tesi Dergisi, 2 (1), 185-194.

Okvuran, A. (2002). Eğitimde draman›n içeriği ve öğreti-

mi.  Öğretmen Dünyas›, 268, 17-18.

Ömeroğlu, E. (1991). Yarat›c› drama eğitiminin ingilte-

re’de okul öncesi eğitiminde kullan›lmas›yla ilgili

bir inceleme. YA-PA 7. Okulöncesi Eğitimi ve Yay-
g›nlaşt›r›lmas› Semineri, 88-94.

Ömeroğlu, E. (1992). Okul öncesi işitme engelli çocuklar›n

kaynaşt›r›lmas›nda yarat›c› drama eğitiminin kulla-

n›lmas›. Çağdaş Eğitim Dergisi, (175), 31-33.

Sağ›r, M. (2002). İlköğretim okullar›nda dil bilgisi öğreti-

mi. Türk Dili, (601),56-69.

San, İ. (1985).Yarat›c›l›k ve sanat aç›s›ndan tiyatro. Anka-
ra Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
18 (1-2), 99-112.

San, İ. (1991).Yarat›c› drama- eğitsel boyutlar›.  1. Eğitim
Kongresi, 558-564.

San, İ. (1995). Eğitim-öğretimde yaşayarak öğrenme yön-

temi ve estetik süreç olarak yarat›c› drama. Eğitim-
de Nitelik Geliştirme, konulu 1. sempozyum 13-14

nisan 1991, İstanbul Kültür Koleji, 261-267.

San, İ. (1996). Yarat›c›l›ğ› geliştiren bir yöntem ve yarat›c›

bireyi yetiştiren bir disiplin: eğitsel yarat›c› drama.

Yeni Türkiye, Eğitim Özel Say›s›, (7) 148-160.

Say›n, Ş. (1999). Metinlerle söyleşi. İstanbul: Multilingual.

Sever, S. (1991). Dil ve edebiyat öğretiminde yarat›c›l›k.

Özel Kültür Okullar› eğitim - araşt›rma - geliştirme
merkezi eğitimde aray›şlar 1. Sempozyumu Eğitim-
de Nitelik Geliştirme, 371-374.

Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara:

An›. 

Tezcan, M. (1985). Ülkemizde orta öğrenim gençliği aç›-

s›ndan boş zamanlar›n değerlendirilmesi. Türk dili,
(398), 117-119.

Tunal›, İ. (1996). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Üstündağ, T. (1994). Günümüz eğitiminde draman›n yeri.

Yaşad›kça Eğitim Dergisi, (37), 7-10.

Üstündağ, T. (1995). Temel eğitimde drama. Eğitim ve Bi-
lim, 19 (95), 35-43. 

Üstündağ, T. (1998a). Yarat›c› drama eğitim program›n›n

ögeleri.  Eğitim ve Bilim, 22 (107), 28-35.

Üstündağ, T. (1998b). Yabanc› dil öğretim uygulamalar›n-

da bir yöntem olarak yarat›c› draman›n yeri. Dil
Dergisi, (66), 27-33.

205Eğitimde Yarat›c› Draman›n Al›mlanmas›2003]


