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TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARININ DÜNÜ VE 

BUGÜNÜ 

İnci San 

Yaratıcı drama konusu, kavram tam anlamıyla ve tüm kapsamıyla ele alındığında, 

ülkemizde yirmi yılı geçmeyen geçmişi ile dünü olmayan bir konuyu oluşturuyor gibi. Ancak, 

drama sözcüğünün, hem Batı ülkelerinde hem batılı dillerin, özellikle İngilizce'nin konuşulduğu 

kimi diğer ülkelerde iki üç anlam içermesi, bizim gene de en azından İsmail Hakkı 

Baltacıoğullarına ve Muhsin Ertuğrullara dek geri gitmemize neden olabilir. Çok kısa, belki de 

yalnızca adlarından söz ederek bu kişilerin “çocuk terbiyesinde”, sanatların ve ama özellikle 

tiyatronun önemini vurgulamaları, bu konulardaki değerli yazılarının yanı sıra fikirlerini 

uygulamaya da geçirmiş olmaları gerçekten önemlidir. 

Drama, hem tiyatro metni anlamını (şiir biçiminde ya da düz yazı olarak kaleme alınmış, 

bir yaşamı ya da bir karakteri diyaloglarla ve eylemlerle tanımlayan ve sahnede bir gösterime 

yol açan metin), hem de yalnızca okumak için yazılmış bir oyun metni anlamını taşıdığı gibi, 

dramatik bir bütünlüğe sahip bir dizi gerçek olay için de kullanılabilir. ( TV’de drama, hem bir 

televizyon filmi olabilir hem bir televizyon tiyatrosu ya da bir sinema filmi. Ayrıca belgesel 

drama adı da kullanılmaktadır ). Özellikle ve bilerek önüne “ yaratıcı “ sözcüğünü eklediğimiz 

drama ise, önceden yazılmış hazır bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, 

özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumlarıdır, 

doğaçlama canlandırmalardır. 

Yaratıcı dramanın en yaygın kullanım, eğitim süreçlerinde ve çocuk ve ergenleri 

kapsayan genç bir hedef kitleye yönelik olduğu için ve ayrıca tiyatroda kullanılan tekniklerden 

yararlandığı için eğitimde tiyatro düşüncesine yer veren yukarıdaki adlara değinmeden geçmek 

mümkün değildir. Baltacıoğlıı, Toplu Tedris kitabında bir özel okul öğretmeninden söz 

etmektedir. Karamürselli Muammer Targaç okulda öğrencilerle tiyatro yapmakta imiş. Gene 

Baltacıoğlu'nun “ Mektep Temsillerinin Usul - i Tedrisi” başlıklı Maarif Vekaleti Bültenindeki 

şu cümle anlamlıdır : “Hiçbir kelime bir manayı, bir yüz, eller ya da gövde kadar etkili ve tam 

anlatamaz”. Burada beden dilinden, mimik ve jestlerden kısaca oynamaktan söz ediliyor. Gene 

aynı bültende Baltacıoğlu, “okul temsilleri yalnızca okuma, yazma ve sözlü anlatım için değil, 

aynı zamanda tarih, edebiyat ve diğer sosyal bilimleri öğrenmek için de yararlıdır” demektedir. 

                     
 II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, Yayına Hazırlayan: B.ONUR. Ankara 1999 s. 267-273  
(Yazarın Türkiye’deki yaratıcı drama alanının nasıl geliştiğine ilişkin daha eski tarihli bir kaç yazısı için bkz: 

EK 1) 
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Yıl, 1925’tir. 

Yaratıcı drama çalışmalarını Ankara’da yürüttüğümüz ilk yıllarda (1980’ler), Kurtuluş 

Savaşının Doğu Kuvvetleri Komutanı Kazım Karabekir’in yazıp Erzurum’da 2. Ordu Komutanı 

olarak okullarda oynattığı çocuk piyeslerinin (Paşa bu oyunlar için müzikler de bestelemiştir) 

yer aldığı bir kitap; 1950 baskılı Selahattin Çoruh’un “Okul’da Dramatizasyon” ve Emin 

Özdemir’in “Dramatizasyon Uygulamaları” başlıklı 1960 yılı basımı kitapları bizim için hoş 

sürprizler oluşturmuştur. 1980 başlarında Tamer Levent, genç amatör tiyatrocularla doğaçlama 

çalışmalarına başlamıştı. 1982’de Eğitim Bilimleri Fakültesinde 70 öğrencimizle başladığımız 

çalışmalar, eğitimde yaratıcı drama çalışmalarının başlangıcını oluşturdu. Getirttiğimiz 

kitaplarla (John Hodgston, Dorothy Heathcote, Nelly McCasslin vd.) uygulamaların yanı sıra 

kuramsal bilgileri de okuyor ve aktarıyorduk. Bundan sonrası oldukça hızlı biçimde gelişti.  

 

Çağdaş Drama Derneğinin Kuruluşu ve Bilimsel Çalışmalar 

1985’te birincisinin düzenlendiği Uluslararası Eğitimde Drama Seminerleri, bu tarihten 

başlayarak her iki yılda bir düzenlenerek Ankara’da ilgili ve etkin bir kamuoyu oluşturdu.1 

Sonuncusunu 26. 02 - 02. 03. 2001’de gerçekleştirdiğimiz seminerde gene yüzü aşkın eğitimci 

dört yabancı uzmanla çalıştı. 

Seminerlere devam eden okulöncesi eğitimciler, pedagog, psikolog, sanat eğitimcileri ile 

birkaç amatör çocuk tiyatrocusu 1990’da Çağdaş Drama Derneği’ni kurduk. Derneğin amaçları 

arasında, yaratıcı dramanın tanıtılması, yaygınlaştırılması, bunun için seminer ve konferanslar 

düzenlenmesi, bir sanat formu, bir disiplin ve etkin bir Öğretim yöntemi olarak yaratıcı 

dramanın, okullarda ders programlarına girmesinin sağlanması; okullar dışında, çeşitli gruplarla 

- hastalar, engelliler, yaşlılar, bağımlılar vb. yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir verilmesi; 

kurslar yoluyla drama çalışmalarını yönetecek eleman yetiştirilmesi, çocuk tiyatrosu konusunda 

kendini yetiştirmek ve geliştirmek isteyenlerin yararlandırılması gibi konular yer almaktaydı. 

Yıllar içinde, Ankara’da özel yuvalar, ilköğretim kurumlarında drama etkinlikleri ve 

dersleri hızla yayıldı. Özel olmayan okullarda da yaratıcı drama çalışmaları başladı; gerek ders 

gerekse bir sosyal kulüp etkinliği olarak, kimi zaman şiir yarışmaları ve sunularına eşlik ederek, 

kimi zaman öğrenci tiyatrosu çalışmalarına destek olarak, kimi zaman da dans çalışmalarında 

ve gösterilerinde kendini göstererek varlığını sürdürdü. 

                     
1 Seminerler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. San, İnci, der. (1996). “5. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri 

Raporu.” Drama ve Öğretim Bilgisi. Ankara 1996; San, İnci, der. (1997). 6. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri. Ankara: 

Goethe Enstitüsü Yayını. 
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Bu kurumlarda drama çalışma ve uygulamalarını sürdürenlerin büyük çoğunluğu. Çağdaş 

Drama Derneği üyesi olup, derneğin kurslarından, dernekçe düzenlenen uluslararası 

seminerlerden yetişmiş ya da ayrıca Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nın 1989’dan bu yana lisansüstü programlarında yer alan 

yaratıcı drama derslerini almış ve aynı programda doktorasını ve/ya yüksek lisans tezini bu 

konuda yazmış kişilerdi. Ayrıca Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde, Çocuk Gelişimi 

Bölümlerinde ve DTCF Tiyatro Bölümünde de drama dersleri okutuluyordu. 

Bu arada Dernek, özellikle okulöncesi kurumlara iki yılda bir genelge göndererek, 

dernekçe öngörülen, birkaç seçenek içeren bir drama eğitimi programını tamamlamamış 

olanların, drama öğretmeni olarak kabul edilmemesi uyarısında bulunmaktadır. Yaşanan 

önemli sorunlardan biri, gerekli temel eğitimi almamış ve gerekli deneyimi kazanmamış 

kişilerin (korsan dramacıların) kendilerini “dramacı” olarak tanıtarak iş istemeleri ve 

bulmalarıdır. Ankara’daki yüzlerce yuva ve ilkokulun bu konudaki tutumlarını belirlemek 

açısından, adı geçen anabilim dalında bir yüksek lisans tez çalışması da yaptırılmıştır.  

Bu gibi okul ve eğitim kurumlarında çalışmalarını sürdüren üyelerin çoğu, yürüttükleri 

etkinliklere ilişkin olarak yazdıkları, ayrıntılı dökümler ve öneriler biçimindeki raporlarını 

derneğe bildirmektedirler. Uygulamalar kadar önemli olan kuramsal çalışmaları ise, getirilen 

kitap, makale vb. basılı malzemeden yararlanılarak, zaman zaman çeviriler yapılarak kazanılan 

bilgiler ve sözünü ettiğimiz lisansüstü çalışmalar oluşturmaktadır (tezler dışında, seminer 

ödevleri ve küçük araştırmalar gibi). En Önemli katkı, kuşkusuz özgün deneysel çalışmalara 

temel oluşturan kuramsal çerçeveler içinde yapılan lisansüstü tezlerdir. Alanda yazılmış en az 

20 yüksek lisans ve altı doktora tezi bulunmaktadır. Ne yazık ki, basılıp yayımlanmaları 

çoğunlukla mümkün olmamaktadır. 1993 ve 1995 yıllarındaki uluslararası seminerlerin 

kitapları basılmış, 1997 seminerinin basımına geçilememiştir. 1999 - 2000 öğretim yılında 

Eğitim Bilimleri Fakültesinde başlatılmış bulunan, Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans 

Programı, alana köklü yetişmiş drama uzmanları katmayı sürdürecektir. 

Yuva ve çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumları dışındaki yaratıcı drama çalışmalarına 

gelince; özellikle müze pedagojisi ve kültür pedagojisi kapsamında yapılan uygulamalar yeni 

araştırma alanları yaratmaktadır. Ayrıca yabancı dil öğretiminde yaratıcı drama, önümüzdeki 

yıllarda genişçe kabul görecek bir çalışma alanı oluşturmaktadır.2 

                     
2Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı “Yabancı Dil Öğretimi” Anabilim Dalı’nda dört yıldır bu adla 

bir yüksek lisans dersi açılmıştır. 

 



4 

 

 

Eğitim Dizgesinde Yer Edinme: 

Alan açısından çok önemli gelişmeler şunlardır: 

Milli Eğitim Bakanlığının Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’nce 1994 yılında 30 

dolayında Kız Meslek Lisesi öğretmenine yaratıcı drama; Hizmetiçi Eğitim Dairesince de 1996 

yazından başlayarak hemen her yıl 200’er okulöncesi ve ilköğretim öğretmenine açılan “oyun 

- resim - müzik” ya da “resim - müzik - drama”, 1998’de de bu başlıklara ek olarak sanat eğitimi 

ve müze eğitimi başlıklı hizmetiçi kurslar gerçekleşmiştir. Böylece bu öğretmenlerin okutacağı 

çocuklar yaratıcı drama olgusu ile karşılaşabileceklerdir. Bu hizmetiçi kurslar ayrıca İzmir, 

İstanbul ve diğer birçok başka kentlerde de açılmaktadır ve 200 sayısını bu kurslarımız ile 

çarpmak gerekmektedir. 

1997 - 1998 öğretim yılından başlayarak ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. yıllarında seçmeli dört 

ders arasında drama yer almıştır. Talim Terbiye Kurulu’nca bu dersin programına uygun bir 

öğretmen kılavuz kitabı da yayınlanmıştır. Derneğimizin açtığı kurslar, şimdi okulöncesi ve 

ilköğretim öğretmenlerine yönelmektedir. Verdiğimiz sertifikaların önemi giderek artmaktadır.  

Drama dersinin, okulöncesi, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmeni yetiştirmekte olan 

eğitim fakültelerinde iki yıldır zorunlu bir ders olarak okutulmaya başlanması hem alandaki 

drama öğretmeni sıkıntısını büyük ölçüde azaltacaktır, hem de çok etkili bir öğretim yöntemi 

olarak eğitimde dramanın her alan ve branş öğretmenince uygulanmasına yol açacaktır. 

Yaşayarak öğrenme, disiplinlerarası etkileşim, bireyler arası iletişim, etkin (aktif) rol oynama 

ve doğaçlama teknikleri böylece yaygın biçimde eğitim dizgemize (sistemimize) girmiş 

olacaktır. Bu da ezberci olmayan, tartışan, sorgulayan, eleştirel düşünebilen öğrenci olgusunu 

yaratacaktır. Dolayısıyla bu son iki gelişme, MEB ile YÖK'ün gerçekleştirdiği çok önemli ileri 

adımlardır. 

 

Müze Pedagojisi ve Çoğulcu Toplum Örgütleri ile Çalışmalar: 

Müzelerin, galerilerin ve büyük sergilerin drama yoluyla, yaşatılarak gezdirilmesi 

etkince sürdürülmektedir. Gerek MEB’in açtığı hizmetiçi kurslar gerek Derneğin kursları zaten 

uzun süredir müze eğitimini dramaya katmıştır. Bu bağlamda 1995 yılı sonbaharında İstanbul 

Tarih Vakfı’nın düzenlediği kapsamlı “İnsan Hakları” fotoğraf sergisi’ndeki ve 1996 yazında 

gerçekleşen HABİTAT II sergilerinde çalışmalar önemli olmuştur. Birinci sergiyi iki dramacı 

arkadaşımız, İstanbul Kültür Koleji Lise kısmı öğrencilerine drama yaptırarak gezdirdiler. 

Sonuç yaşantılarla dolu ve unutulmayacak bir sergi gezme olgusunun yaratılmış olmasıydı.  

İkinci çalışma gene dramacı arkadaşlarımızın beş kez ikişer olarak gittikleri HABİTAT 
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II çerçevesindeki İstanbul ve Konut sergilerinin, ilkokul çocukların, sergi yapıtlarının yer aldığı 

avludan başlayarak, yaşantı kazandırmak, yaratıcı düşünceler geliştirmek üzere yaptırılan drma 

çalışmalarıyla ve oyunlaştırma, resim yapma, tartışma gibi etkinliklerle dolu olarak gezilmesi 

sağlanmıştır. İstanbul'da ve Ankara’da sergilenen Üç Kuşak Cumhuriyet Sergisi'nde, çeşitli 

okullardan gelen gruplarla ve ziyaretçilerle yapılan yaratıcı drama çalışmaları ile sergilerin aktif 

yaşanması sağlanmıştır. 

1995’ten başlayarak üç buçuk yıl sürdürdüğümüz, İstanbul Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği Beşiktaş Şubesi’nin “Gecekondunun Kenti ile, Bireyin Kendi ile Bütünleşmesi” 

başlıklı eğitim projesinde, gecekondulu çocuklara destek eğitim vermekte olan gönüllü 

öğretmenlerin, İstanbul’a her hafta giden elemanlarımızın verdiği kurslarımızda, yoğun 

programlarla drama konusunda bilgilendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Aynı süre içinde 

elemanlarımız, seçilmiş iki gecekondu bölgesi okulunda 2. sınıftan başlayarak drama yöntemi 

ile Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sanat Eğitimi derslerini cumartesi günleri yürütmüşlerdir. Proje, 

MEB ders programlarına bağlı olarak hazırlanmış, uygun konular seçilerek drama yöntemiyle 

verilecek biçime sokulmuştur. Projenin başladığı Eylül ayında bir ön test, her yılın sonunda 

yapılacak değerlendirme ve testlerde öğrencilerin tutum, akademik başarı, algılama ve empati 

beceri ve yetilerinin ölçülmesi öngörülmüştür.  

Çalışmalarımız arasında, EPAR’ın yürüttüğü eğitim kapsamı içinde yer alan meslek 

lisesi öğretmenlerinden, askeri okul öğretmenlerine. Polis Akademisi öğrencilerine ve sağlık 

personeline dek uzanan kesimlere yaratıcı drama eğitiminin yoğun atölye uygulamaları 

biçiminde verilmesi. Eğitim Sen’de ya da ayrı küçük gruplarda toplanmış öğretmenlerle ve 

çeşitli kolej ve okullardaki öğretmenlere 42 saatten az olmamak üzere düzenlenmiş kursların 

verilmesi de bulunmakta ve sürdürülmektedir.  

Derneğimizle Bursa Büyükkent Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın 

gerçekleştirdiği işbirliğiyle, 1995-96 ve 1996-97 Aralık-Nisan ayları arasında Ankara’dan her 

hafta sonu giden üçer ya da dörder arkadaşımızın iki yıl 9-13, 14-18 ve 18 ve sonrası yaş 

grubuna olmak üzere üç gruba; ikinci yıl ise 9-16 ve 18 ve üstü iki yaş grubuna verilen yaratıcı 

drama kursları yankı uyandırmıştır. 

Bizim için önemli gelişmelerden ikisi, Milli Eğitim Bakanlığının Kız Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü’nce 1994 yılında 30 dolayında Kız Meslek Lisesi Öğretmenine yaratıcı 

drama, Hizmet içi Eğitim Dairesince de 1996 yazında 200 okul öncesi ve İlkokul öğretmenine 

açılan “oyun-resim-müzik” ya da “resim-müzik-drama” ve yaratıcı drama başlıklı hizmet içi 

kurslar olmuştur. Böylece bu öğretmenlerin okutacağı çocuklar yaratıcı drama olgusu ile 

karşılaşabileceklerdir. 
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Ayrıca, ASSİTEJ’in düzenlediği yıllık Alaçatı ve Bursa Ulusal ve Uluslararası Çocuk 

Tiyatrosu Festivallerinde, gösterilere koşut olarak düzenlenen yaratıcı drama çalışmalarıyla 

çocuklara, tiyatronun ve tiyatroda yaratıcılığın ne olduğunu anlatmaya yönelik eğitsel 

uygulamalarımız bulunmaktadır. 

Henüz başlatamadığımız çalışmalar arasında ise, hasta ya da rehabilitasyondaki çocuklar, 

yaşlılar, sokak çocukları gibi gruplarla yapılmasını dilediğimiz etkinlikler bulunmaktadır. 330 

üyelik derneğimizle başarabildiğimiz etkinlikler kuşkusuz sınırlıdır. Tüzüğümüz başka 

kentlerde şubeler açılmasını öngörmektedir. Ağustos 1998 tarihinde İstanbul şubemiz 

açılmıştır. Bolu, Bursa, Adana, Eskişehir, Polatlı, Trabzon vb. merkezlerden ve kentlerden 

Ankara Üniversitesindeki yüksek lisans programına ya da derneğimizin kurslarına devam 

etmeye gelenlerin, döndükleri yerlerde drama olgusunu yaymayı sürdüreceğini umut ediyoruz  

 

Başlıca Sorunlar: 

Bir kez kurs görmüş ya da bir dönem ders almış olmakla, drama lideri ( yürütücüsü - 

yönlendiricisi ) olunmayacağının henüz kavranamamış olması en başta gelen sorundur. Diğer 

ciddi bir sorun ise, üç - dört kurs almış, diğer belli sorumlulukları yerine getirmiş değerli eleman 

grubumuzun kendilerini geliştirmeye yönelik istemlerini nasıl karşılayabileceğimize ilişkin 

sorundur. Bunun ancak kuramsal çalışmalarla ve mümkünse akademik bir programla 

sağlanabileceği kesindir. Bir akademik programa girememiş olanlara ise ne sağlanabilir? Nasıl 

bir kurs ya da kurslar bütünü için nasıl bir program hazırlayalım ki içinde kuramsal drama ve 

tiyatro eğitbilimi, sanat eğitbilimi, kuramları, tiyatro etkinlikleri, sahne bilgisi vb. gerekli eğitim 

alanları yer alsın? Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ayrıca destek ve katkı 

bekliyoruz. Kağıt üzerinde kurulmuş bulunan Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 

Tiyatro Bölümünde böyle bir akademik hizmetin verilebileceğini ise hâlâ umuyoruz. 

Kuşkusuz en önemli hedef MEB ve YÖK’ün, yaratıcı dramayı yalnızca bir seçimlik ders 

olarak değil, eğitim sisteminde yaygınca yer alacak önemli bir alan olarak kabul edip, 

okulöncesi ve ilköğretimden başlayarak; zorunlu dersler biçiminde ve ayrıca en başta anadil ve 

yabancı dil kazanımı ve öğreniminde, Türk Dili ve Yazını ve Sosyal Bilgilerin yanı sıra 

Matematik, Fen öğretiminde de yararlanılabilecek kapsamlı bir öğretim yöntemi olarak 

kullanılmasına olanak tanınmasıdır. Bunun için ve ivedilikle, sınıf öğretmenliğinde olduğu gibi 

tüm alan ve branş öğretmeni yetiştiren kurumlarda yaratıcı drama zorunlu bir ders olmalıdır. 

Sanat ve tiyatro eğitimi açısından ele alınabilecek bir sorunumuz, ise, genç profesyonel 

                     
 Sözü geçen Güzel sanatlar Fakültesi, taslak ve tasarımı 1995’te hazırlanmış ve Ankara Üniversitesi senatosundan da kurulma kararı 

alınmışsa da ancak 2017 yılında ve epeyce farklı bir yapılanma ile kurulabilmiştir.    
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ve amatör oyuncuların yaratıcı drama çalışmalarını desteklememeleri ve bu alandan 

yararlanmak istememeleridir. Ankara’da Aralık 1996’da gerçekleştirilen Çocuk Tiyatrosu 

Etkinliklerinde, “Çocuk Tiyatroları ve Sorunları” konulu açıkoturumda konuşan bir çocuk 

tiyatrosu sahibi ve oyuncusu, “çocuk tiyatrosundan nefret eden çocuklar var” demişti. 

Medyanın, bu seminerde de sözü edilen, olumsuz etkilerine - olumlu etkileri de var - karşı, 

çocuğa göre ve onu geliştirecek, yaratıcı ve etkin (aktif) izleyici olarak yetiştirecek çok ciddi 

bir çocuk tiyatrosu anlayışı için yaratıcı drama alanından daha elverişli bir destek alan 

düşünülebilir mi? Bu gerçeğe karşın, kuramsala, hatta bilgiye karşı olan (neredeyse 

bilgilenmeyi bir olumsuzluk olarak gören tiyatrocuların varlığı) usta (!) tiyatrocular mı gençleri 

bu denli etkilemekteler? Araştırmacı tiyatromuz yok gibi bir şev. Dramaturg kullanmayan 

tiyatrolarımızı, drama / tiyatro pedagogu kullanmaları için de mi bekleyeceğiz? Bir kültür 

politikası, bir gençlik politikası oluşturulamayan ülkemizde bu durumu yadırgamalı mıyız? 

Umulur ki, yaratıcı drama çalışmaları sürdürüldükçe, eğitimciler ve kamuoyunda 

uyanmış olan ilgi, tiyatrocularımız ve özellikle çocuk tiyatrocularımız arasında da uyanır. Bu 

konuda, İstanbul'da gerek İstanbul Üniversitesi Tiyatro ve Dramaturgi Bölümü’nün gerek diğer 

genç tiyatrocuların özellikle gecekondu bölgelerindeki ilköğretim okullarında başardıkları 

tiyatro / drama eğitiminin bize yansıdığı kadarıyla çokönemli olduğunu belirtmeliyim. 

 

Dramanın Eğitsel Boyutuna Bir Başka Bakış: Yaratıcı Beyin ve Drama 

Ned Herrman’ın “ Yaratıcı Beyin “ adlı kitabıyla karşılaşmamla başlayan, beyinle ilgili 

araştırmalara sanat eğitimi bağlamında duyduğum ilgi, bireyin ve giderek toplumun eğitiminde 

sol beyin yarı küresinin düşünme biçimine bağlı olarak / on yıllardır - şimdi herhalde yanlışlıkla 

ya da bilinçsizce diyebileceğim - yapılagelen klasik eğitimin, kişilik gelişiminde ve genel 

gelişimde ne denli önemli boşluklar yarattığını görmeme ve gerek sanat eğitiminin ve gerekse 

her zaman sanat eğitimi kapsamı içinde düşündüğüm yaratıcı dramanın önemini bir başka 

bakışla yeniden gözden geçirmeme neden oldu.3 Yaratıcı drama derslerinde gençlerle ve genç 

yetişkinlerle de paylaştığımız görüş ve yaptığımız gözlemler şunlar olmuştur: Sağ beyin 

küresinin kendi görsel, imgesel, sezgici, duyumsal tüm duyulara dayalı, sentezci düşünme 

biçimine uygun alıştırma ve çalışmalarla ne denli yaratıcı olabileceği, bu süreçlere katılacak 

devin - duyusal (kinaesthetik) “motor” çalışmaların, bireyleri ve grubu ne denli canlı, buluşçu, 

farkında olunamamış yeti ve becerilerin uyandırdığı üretken gelişmelere yol açtığı, birlikte 

                     
3 Bkz. San, İnci (1990), “Resim-İş Öğretiminde Yaratıcılık (Tüm Beyinsel Yaratıcılık).” Resim-İş Öğretimi Sorunları. 

Türk Eğitim Derneği 10-11 Mayıs tarihli Öğretim Semineri. Ankara: Ted Yay. 
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gözlemlediğimiz ve yaşadığımız bir olgudur. Yaratıcı drama, imgelerin harekete geçmesine, 

imgelem gücünün artmasına, yeni ilişkilerin ortaya çıkmasına ve yoğun duyuşsal ve duygusal  

yaşantılara yol açmaktaydı. Ama sol beynin yüklendiği denetleme, sözellendirme, gerekçeler 

bulma, eleştirme, değerlendirme ve sorgulama yetilerini de işe koşuyordu. Kısacası, Herrman'ın 

sözünü ettiği “tüm beyinsel yaratıcılık’' drama yoluyla yetkin bir biçimde yaşanıyordu. O 

zaman baskıcı bir turumla sol beyni geliştirmeye ve yüklemeye dönük tek yanlı klasik eğitim 

sisteminin yaratıcı bir eğitim sürecine dönüşmesi için yaratıcı drama üstün değerde bir seçenek 

oluşturmaktadır. Ezberci eğitimin yol açtığı tıkanmalara karşılık, imgeleme ve tasarlama, sorun 

çözme, üretken olma aşamalarına götürülebilecek bir eğitim, yaratıcı drama eğitimiyle 

kesinlikle sağlanabilir. Anadili kazanımı, eğitimi ve öğretimi ile yabancı dil eğitim öğretiminin 

de yaratıcı drama yoluyla en iyi biçimde gerçekleştirilebileceği doğrultusunda araştırmalar 

elimize geçmeye başlamış ve bu konuda bir yüksek lisans tezi de yaptırılmıştır.4 

O zaman eğitimde tiyatro ve dramanın önem ve gerekliliğinin artık tartışılmaması, ancak 

nasıl uygulanması gerektiği ve yönetsel açıdan incelenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Kullanılan terminolojiye bakıldığında da Batı’da Anglo - Amerikan dünyasında ve Kıta 

Avrupa'sında hızla yol alınmış olduğu, çeşitlemelerin zenginliği - hatta bir kavram 

karmaşasının yaşandığı,5 ancak yaratıcı dramanın vazgeçilmezliği üzerinde birleşildiği 

görülmektedir. 

 

Son Söz 

Ülkemizde yaratıcı dramanın ders programlarına daha yoğunca girmesi gerekliliği 

yanında, alanda araştırmaların yapıldığı tiyatro ve drama eğitimbiliminin güçlenmesi, müze 

pedagojisi, kültür pedagojisi, medya pedagojisi gibi alanların da devreye girmesi zamanı 

gelmiştir. Bu son anılan alanlar içinde de yaratıcı dramanın yeri vardır. Özellikle medya olgusu 

ve medyanın bireylere ve topluma düşünsel, imgesel, estetik, kültürel ve beyinsel 

“müdahaleleri" karşısında bireylerin kendilerini ve kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri 

                     
4 Vilkinson, Joyce, der. (1993). The Sytnbolic Dramatic Play - Literacy Connection: Whole Brain, Whole Body, Whole Learning. 

G1NN Press. 

 Sıla, Oyat (1997). Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

5 Kullanılan Kavramlar; eğitimde drama, dramatizasyon, eğitsel drama, eğitsel oyun, sosyal drama, pedagojik drama, 

yaratıcı drama, gelişimsel drama, süreçsel drama, melodrama, drama pedagojisi, tiyatro pedagojisi, animasyon, 

canlandırmacı oyun, oyun ve tiyatro pedagojisi. 
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yönünden yaratıcı dramanın önemli yeri olduğunu düşünelim. 

Yeniden yapılandırılmış bir sosyo - kültürel estetik eğitim, toplumumuz açısından son 

derece değerli gelişmelere yol açacaktır. Bunun için de kesinlikle eğitim ve kültür politikaları 

üretilmesi ivedilikle gereklidir. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığına ve Kültür Bakanlığına 

önemli görevler düştüğünü, konuyla ilgili Üniversite Fakülteleriyle işbirliğine gidilmesinin 

gerekliliğini bir kez daha vurgulamakta yarar görmekteyim. 
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