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               YARATICI DRAMA - EĞİTSEL BOYUTLAR 

İnci San 

Eğitsel  Yaratıcı  Drama  Nedir?  Ne Değildir? 

Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama vb tiyatro ya da drama tekniklerinden 

yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi 

zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi 

yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde 

anlamlandırması, canlandırmasıdır. 

 Ancak yaratıcı eğitsel drama çalışmaları 1.  Tiyatro yapmak değildir; 2. Oyunculuk 

değildir. 

 Yaratıcı drama tiyatro formlarını kullanır, özünde de oyunculuk sözcüğünün, 

kökündeki “oyun” kavramı bulunur. Tıpkı bir tiyatro ürününün sahneye konuş süreçlerinde 

yaşandığı gibi, drama çalışmalarında katılımcılar belli bir atmosferi, oyun oynamadan 

duyulan hazzı paylaşırlar. Oyun ya da drama yönlendiricisini de bir bakıma tiyatro 

yönetmenine benzetebiliriz. Fakat drama olgusu bir tiyatro ve oyunculuk örneği sergilemek 

değildir. Yazılı bir metne dayanmaz, sahneye konmaz. 

Drama etkinliğine katılanların, en başta grup içi bir çalışmaya hazır olmaları; 

kendilerini rahat ve güvenli duyumsamaları, kendilerinde yeni ve değişik şeyler keşfetmeye 

hazırlıklı olmaları gereklidir ve bir bakıma bu yeterli ön koşuldur. 

Bu tür bir etkinliği yürütecek grup liderinin ise, oyunculuk ve tiyatro yapma hakkında 

az da olsa bir eğitim almış olması gereklidir. En önemli özelliği iletişime açık, istekli ve hazır 

olma niteliklerini taşımasıdır. İkinci özelliği ise, tiyatro bilimiyle ilgilenmiş olması, tiyatro 

terminolojisini bilmesi, pek çok oyun biçimini tanıması, oyun pedagojisi bilgilerine sahip 

olmasıdır. 

Bir drama’nın gerçekleştirilebilmesi için, grup içinde, daha küçük gruplarla tartışarak 

fikir alışverişi yapma, değerlendirme, tartışma, yargılama, eleştirme gibi düşünsel boyutta 

çalışmaların  yapılması da gereklidir. Bunun için de bireyin kendini, bu küçük grup ya da 

büyük grupta  rahat ve güvenli hissetmesi gerekli olduğundan öncelikle kendini tanıma ve 

karşısındakini tanımaya ve kendini karşısındakine de tanıtmaya yönelik çalışmalara 

gereksinim var. 

Olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik olan drama 

çalışmalarında, tiyatro olgusunda olduğu gibi, bir başlangıç ve bir son bölümü olmayabilir. 

                                                   
 1. İzmir Eğitim Kongresi Bildirileri 25-27 Kasım 1991, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi yayınları  s. 558-

564 



 

2 

 

Ama bildiğimiz çocuk oyunlarındaki gibi, belli kuralları ve belli kurallar içinde sonsuz 

özgürlükleri içerir. 

Bu etkinlik, gene tıpkı çocuk oyunlarındaki ya da her tür diğer oyunda olduğu gibi 

katılımcılar tarafından ciddiye alınır. Gene tiyatroda olduğu gibi, oynayarak canlandırılanlar 

gerçek olmayan, imgelem ürünü şeyler olabilir, ama o anda gerçekmiş gibi gösterirler.  

Dolayısıyla en önemli hususlardan biri şudur: Ortaya konulanlar o anda yaratılanlardır, ilk kez 

vardırlar, öyleyse ortaya çıkan şeylerin doğrusu yanlışı yoktur. Sonradan üzerinde 

tartışıldığında daha iyi yollar olabileceği ortaya çıkarsa, bu yollar denenebilir. Kısaca, 

drama’da yanlış yapma korkusu egemen olmaz (olmamalıdır). 

Gruptaki bireyler, kendilerince saptanmış olan bir genel çerçeve (söz gelimi saptanmış 

olan konunun ya da tartışılması istenen kavram ya da davranış biçiminin getirdiği belli 

sınırlılıklar) içinde kalırlar; ama bu çerçeve içinde birey, kendi yaratıcılığı, içselliği, önceki 

yaşantıları, bilgileri ışığında, deneyim ve izlenimlerinin etkisi ve rehberliğinde alabildiğine 

özgündür, dolayısıyla da özgürdür. Gene birey canlandırmalar süresinde, tiyatroda olduğu 

gibi, tipler, roller ve kişilikler yaratıp bunları deneyebilir. 

Gene de eğitsel ya da yaratıcı drama çalışmaları ne tiyatro yapmaktır ne de oyunculuk. 

Ancak, drama, içerdiği oyunsal ve tiyatrosal boyutlar dolayısıyla, katılmacılara “eğlenme ve 

haz alma” öğesini duyurur. Gruptakilerle ve grup yönlendiricisiyle paylaşılan bu haz 

kuşkusuz estetik bir hazdır (Tiyatro ve oyun formları sanatsal ve estetik nitelikler taşırlar). 

Öyleyse eğitimin temellerinden  biri olan “estetik eğitimi” de gerçekleştirir. 

 

Eğitimin Temel Alanları ve Yaratıcı Drama 

(Laiklik Savında olmayan)  Avrupa ülkelerinden İngiltere’de Eğitim ve Bilim 

Dairesi, 1977 yılında, eğitimin temel alanlarını yeniden belirlemiş ve aşağıdaki alanları 

saptamıştır (Department of Education and Science, Curriculum 11-16 (The Red Book) 

(HMSO, London 1977)1: 

     (Türkçe alfabetik sıralamayla) 

1.   Bilimsel (scientific) alan 

2.   Dilsel alan 

3.   Estetik ve Yaratıcı alan 

                                                   
 Bu parantez özellikle açılmıştır. Bildirinin sunulacağı Kongre’de “Eğitimin Temellerinden Biri olarak Din Eğitimi” başlığıyla yer alan bir 

bildirinin akla getirilebileceği  çağdışı bir eğitim anlayışına bir gönderme’dir 
1 Arts Education The New Agenda, Report of the “National Foundation for Arts Education” National Conference, Warwick 1990.  
San, İnci (1991): “Eğitim-Öğretimde   Yaşayarak Öğrenme  Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı Drama” Eğitimde Nitelik Geliştirme 

Başlıklı Eğitimde Arayışlar Sempozyumu, Kültür Koleji Yayını, İstanbul,   s. 263 
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4. Etik alan 

5. Fiziksel alan (fiziksel-bedensel yapı ile ilişkili, alan) 

6. Matematiksel alan 

7. Sosyal ve Politik alan 

8. Tinsel (spiritual) alan 

Güzel sanatlar  eğitimi ve özellikle yaratıcı eğitsel drama etkinliklerinin, çocuk, ergen ve 

gençlerin okul ve toplum içindeki bilişsel, dilsel, estetik ve yaratıcılıkla ilgili ve ahlaksal, 

bedensel, zihinsel, tinsel, sosyal ve politik gelişimlerini hızlandırdığı kesindir. Çünkü drama 

çalışmaları, öğrencileri ileride yetişkin olarak yer alacakları yaşamdaki rollere, olanak ve 

fırsatları değerlendirmelerine, sorumluluklara ve deneyimlere hazırlar2. Ezbercilik, aşırı ussal 

ve bilgisel bir eğitim, bilgi yüklenmesi, okul yaşamından zevk almaya yönelmeyen, 

öğrenmenin duyuşsal, sezgisel yanını savsaklayan, öğrencinin yaşayarak öğrenip kendi 

sentezlerine varamadığı eğitim sistemi karşısında alternatif bir öğretim yöntemi ve öğrenim 

alanıdır. 

 

Eğitsel  Drama ve Psikodrama 

Kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı 

bilinçlilik kazanması drama gibi bir çok başka grup etkinliliğinin de amaçlarındandır. (Gestalt 

yaklaşımı3, psikodrama  vb. gibi.) Bunlardan psikodrama bir grup psikoterapisidir.  

 Yaratıcısı Moreno’nun kendiliğindenlik (spontanite) ve yaratıcılıkla ilgili kuramları 

esas alan görüşüne dayanır. Grup terapisi, sosyometri ve psikodrama gibi  üçlü bir takımdan 

oluşur. Amacı “gerçeği” dramatik yöntemler kullanarak bulmaya ve incelemeye çalışmaktır. 

Bireylere başkalarıyla ilgili olarak gerçeklikte olmuş ilişkilerini gözden geçirme, bu ilişkilerde 

yaşadıkları sorunları anlama ve tanıma yetilerini geliştirme, alternatif çözümlerin  farkına 

varma, bu seçeneklerden birini seçip ona göre davranabilmeyi kazandırmayı amaçlar4. 

Drama ise, “çağrışımların, duyguların, bilgi ve deneyimlerin özgürleştiği bir ortamın 

sağlanması”5 dır. “Drama etkinliği, drama yaşantısının somut olarak duyumsanmasıyla, 

kişinin grup etkileşimi içinde evrensel, toplumsal, moral, etik ve soyut kavramları 

anlamlandırmasıdır”6. 

                                                   
2 San, İnci (1991) Kültür Koleji Sempozyumu, s. 263 
3 “İçimizde Yaşayan Heykel”, Cumhuriyet Gazetesi, 23. 08. 1991. 
4 Kaner, Sema (1991) Psikodrama-Kuram, Teknik ve Araçlar”,  A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s. 457 
5 Müller-Draste ve Schmuck (derl.) (1991) Theaterpeadogogik in Deutschland, Frankfurt. s.7. 

6 Norman, J. (1981) Drama in Education: A Curriculum for Change, Oxford, s. 50. 
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H.W. Nickel Tiyatro Sözlüğünde, eğitsel drama için “geniş kapsamlı bir öğrenme 

alanı” deyimini kullanmakta; “eğitsel drama’nın niteliklerini de şöyle tanımlamaktadır “Rol 

oynamanın pedagojik olanaklarını kullanarak dilsel ve sosyal öğrenme’yi sağlar. Eğitsel 

amaçlıdır”7 Kısaca şöyle diyebiliriz. Psikodrama psiko-sosyaldir, öznellik ve özneyi önemser, 

bilişsellik özneye yöneliktir. Sağaltımsal (teparik) boyutu önemlidir. 

Yaratıcı Drama başlıca toplumbilimsel olgulara yöneliktir, sosyo-psikolojiktir; 

toplumdaki olay, olgu ve oluşumları irdeler; öznellik “özgünlük ve özgürlükler” açısından 

önemlidir, çerçeve sosyaldir; “sosyal öğrenme”, “ürün veren bir yaratıcılık” ve “sosyal 

iletişim” en önemli boyutlarıdır. 

 

Yaratıcı Drama ve Kimi Ülkelerdeki Yaygınlığı 

Yaratıcı Dramanın nitelikleri bilindiğinden8, örgün eğitim ve öğretmen yetiştirme 

programlarında kullanımı (İngiltere’de 1900’lü yıllarda başlamıştır). İngiltere’de okul öncesi 

eğitimde programlarda başlayan ve ileri yaşlarda da herkesin katılabileceği kurslarda bir 

öğretim yöntemi olarak yaygındır. İlköğretimde özellikle ingilizce derslerinde ve diğer 

derslerde bir öğretim yöntemi; ortaöğretimde ise ayrı bir ders ve disiplin olarak, 

üniversitelerde de seçmeli bir ders olarak yer almaktadır. Okulöncesi eğitim veren kurumlara 

ve ilköğretime öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksek okullarda ise yaratıcı drama zorunlu  bir 

derstir. Ortaöğretime öğretmen  yetiştiren fakültelerde yaratıcı drama bir anabilim dalı olarak 

yer almakta ve burada drama öğretmenleri yetişmektedir9.  

Almanya’da bir eğitim-öğretim yöntemi olarak okulöncesinden başlayarak özellikle 

Doğu’da son derece yaygın kullanımı olan drama, (ilköğretimde proje çalışmaları içinde 

özellikle önemli yer tutmaktadır), Batı’da “canlandırmacı oyun (darstellendes Spiel)” adıyla 

gymnasium’larda zorunlu ve seçimli dersler olarak yer almaktadır10. Öğretmen yetiştiren 

programlarda Doğu’da zorunlu bir derstir. Batı’da 2-4 yıllık drama (tiyatro) pedagojisi eğitimi 

vererek çeşitli branşlarda, ama özellikle öğretmenlikte kullanmak üzere tiyatro (oyun) 

pedagogu yetiştiren, yüksek eğitim kurumlarına bağlı enstitüler bulunmaktadır. Bağımsız 

Tiyatro Pedagojisi Merkezlerinde de (Stutgart, Ulm, Köln, Bremen, Hamburg, Münich vd. 

gibi) alana eğitimci yetiştirilmektedir. 

                                                   
7 Nickel, H. W. (1986) “Schuldrama” maddesi, Theaterlexicon (Brauneck-Schneilin) (derl.). Hamburg. s. 77. 
8 Dramanın hedefleri ile ilgili bir liste için bkz.: Ömeroğlu, Esra (1991): “Yaratıcı Drama Eğitiminin İngiltere’de Okulöncesi    Eğit imde 

Kullanılmasıyla İlgili Bir İnceleme”, YA-PA 7. Okulöncesi Eğitim ve Yaygınlaştırılması Semineri,   Eskişehir, YA-PA Yayınları, İstanbul, s. 

89. 
9 Ömeroğlu (1991) A.g.m s.90. San (1990): “Eğitimde Yaratıcı Drama” Ankara’da Yaratıcı Drama, Alman  Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 

s. 73-85. 
10 San (1991) Kültür Koleji Sempozyumu, s. 294. Davies, Martin (1989) “The Arts and the National Curriculum”, in:    The Future of the 

Arts in Schools, Warwick, s. 8. 
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İsviçre’de Zürih konservatuarında 1972’den bu yana 4 yıllık eğitim veren bir bölüm 

bulunmaktadır. Mezunları çeşitli istihdam alanları dışında, Kantonlardaki Rehberlik ve 

Danışmanlık Merkezlerinde de çalışmaktadırlar. 

Avusturya’da Mozerteum Yüksekokuluna bağlı Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Enstitüsü 

ile Orff Enstitüsü de aynı konuda mezun vermektedir. Daha pek çok ülkede bu konuda 

gelişmeler bulunmaktadır. (İsviçre’li  Felix  Rellstab bu konuda uzman öğretim üyesidir ve 

Manila’da bir merkez kurmak üzere çağrılmıştır.)11 

Türkiye’de çeşitli yüksek öğretim kurumlarında (eğitimci, çocuk gelişimi ve eğitimi 

uzmanları, tiyatrocu ve tiyatro bilimcisi yetiştiren fakültelerde) lisans ve yüksek lisans dersleri 

olarak okutulmaya başlanmış bulunmaktadır. Ankara’da kurulmuş olan Çağdaş Drama 

derneği’nin açtığı kurslar da eleman yetiştirmeye başlamıştır. 

Adını bu kısa çerçevede sayamadığımız daha nice ülkede yaratıcı drama çalışmaları  

önemsenmekte ve klasik eğitim sistemini zorlamaktadır. 

 

     SONUÇ 

Eğitsel Yaratıcı Drama, 

    1.  Ezberci, yalnızca bilgi yükleyici gibi nitelemelerle sık sık eleştirilen eğitim 

sistemimizde, gerçekten önemli değişiklikler yapabilecek alternatif bir eğitim, öğretim 

yöntemidir. 

    2.  Dolayısıyla, yaratıcı, üretken, yalnız belli somut ürünler vererek değil, fikirde de üretken 

olabilen, yaratıcı kararlar verebilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, 

çekinmeyen, dilini iyi kullanan, eleştirel ve yargılayıcı olabilen, doğmalara köru körüne bağlı 

kalmayan, doğmaları, tabuları tartışabilen gençler yetiştirmek için alternatif bir eğitim-

öğretim-öğrenim alanı’dır. 

    3.  Öğretmen yetiştirme alanında, hem öğretmenlik formasyonunda hem de genel kültür 

dersleri arasında yer almalıdır. Bir disiplin olarak öğretmen adayını olumlu biçimde 

geliştirecek yaratıcı drama, zorunlu bir ders olarak kabul görmelidir. 

    4.  Öğretmeni, alan bilgisini aktarmada sık sık başvurabileceği bu öğretim yöntemi ile en 

kısa zamanda karşılaştırmak gerekir. 

    5.  Eğitsel yaratıcı drama, eğitimin temel alanlarından pek çoğu ile içiçe bir disiplindir.12 

 

                                                   
11 Essen kentinde Temmuz 1991’de düzenlenen Dünya Tiyatro Şenliği içinde yer alan tiyatro pedagojisi ile ilgili açık oturum   ve  

öncesindeki görüşmelerden notlar 
12 Yaratıcı Drama’nın çalışma yöntemleri ve evreleri hakkında   örgün eğitim dışındaki hangi başka gruplara uygulanabildiği   gibi konularda 

bilgi edinmek üzere ayrıca bkz.: San, İnci (1991) Kültür Koleji Sempozyumunda sunulan bildiri. 
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EK: Bilinmesi Gereken Kimi Kavramlar: 

Drama:  Bu kavramı tam karşılayabilecek Türkçe bir sözcük bulunmamaktadır. 

Sözcük yunanca “dran” dan türetilmiş olup, “yapmak, etmek, eylemek” anlamını taşımaktadır 

(Theaterlexicon, s. 255). Drama sözcüğü bugünkü anlamına yakın biçimde, yunanca 

dromenon’daki “seyirlik olarak benzetme” olgusuna dayalıdır ve eylem anlamını taşır. 

Özellikle tiyatro anlamını almıştır. Türkçe’mizde, Fransızca’daki drame’dan esinlenerek 

acıklı oyun anlamında “dram” sözcüğü kullanıla gelmektedir. Ayırdedilmesi gereken şu 

olacaktır: Drama insanın her türlü eylem ve ediminde varolan durumlar bütünüdür. Özellikle 

insanın insanla ya da başkalarıyla olan her iletişim ve etkileşiminde, eylemsel ya da edimsel 

anlar oluşur, buna dramatik diyoruz. Oyun pedagojisi açısından dramatik olan, acıklı olan 

değil eylemsel, iletişimsel olandır. 

Oyun Eğitimbilimi (Pedagojisi): Oyunun her çeşidinin biçimleriyle ilgilenip, irdeler; 

söz konusu oyun ve oyun formları tiyatro tekniğinden yararlanarak, doğaçlama yöntemiyle 

çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik eğitsel süreçlerde kullanılır. Oyun ve yaşam 

durumlarındaki dramatik anların uzmanlarca, grup içi etkileşim süreçleri içinde yaratılması 

başlıca uygulama alanıdır. Yaratıcı drama, eğitsel drama, eğitimde drama, İtalyanca ve 

Fransızca’da “animasyon” gibi adlandırmalar söz konusudur. 

Okul Tiyatrosu:  Dramatik eserlerin öğretmenlerin yönetiminde öğrencilerle 

incelenmesi, geliştirilmesi, denenmesi ve sahnelenmesidir. Okul temsili de diyebileceğimiz bu 

çalışmalar klasik sahneleme dışında pek çok formu kullanabilir: Figürler ve maskelerle 

tiyatro, kabare, pandomim, okul operası, müzikal, dans, birlikte yüksek sesle okuma, konuşma 

korosu hatta film ve video ya da radyo oyunu gibi. Metinlerin yazar/öğretmen/oyuncu/öğrenci 

ilişkisi içinde oluşturulması da mümkündür. İzleyici kitlesi oyuncu/öğrenci-veli ve yöneticiler 

olarak yapılanır. Öğrencilere kendilerini velilere, öğretmenlere ve yöneticilere gösterme fırsatı 

yaratır, onlara estetik haz verir. Çalışmalar, yaratıcı drama biçiminde sürdürülüp, bedensel ve 

zihinsel etkileşim ve rol oynama olanakları alabildiğine kullanılabilir. Sosyalleşmeyi önemli 

ölçüde etkiler.13 

   

   

 

                                                   
13 San. İnci (1986) “Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Açısından Tiyatro”, Ank.  Üniv. Eğit. Bil. Fak. Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1-2, s. 99-112. 


