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                       SANATTA YARATICILIK, OYUN, DRAMA 

        İnci San  

I. Yaratıcılık Tanımı ve Sanatsal Yaratmaya Örnekler  

Yaratıcılık yüzyıllar boyu yalnızca olağanüstü insanlara özgü bir Tanrı vergisi olarak 

kabul edilegelmiş; yaratıcılık kavramı da en çok “güzel sanatlar alanındaki yaratıcılık” için 

kullanılmıştır. “Tanrısal güç” sanısı, dahi ile deli arasındaki kıl payı ile ayrım olduğu gibi 

bilim dışı kimi görüşler de yakın zamanlara dek benimsenmiştir. (1) 

Çağcıl görüşlere göre ise yaratıcılık, her düzeyde var olan ve insan yaşamının her 

bölümünde kendini gösterebilen bir yeti, gündelik yaşamdan bilimsel çalışmalara dek 

uzanan, sanatsal alanda baş yapıtların ortaya çıkmasına neden olan süreçler bütünü ve ayrıca 

bir tutum ve davranış biçimidir. Yaratıcılığın zaman zaman kimi baskılara karşın da ortaya 

çıkabileceği hususunu unutmadan, genelde, ancak özgür ve demokratik ortamlarda kendini 

gösterebildiğini de vurgulamak gerekir. 

Yaratıcılık için yapılmış yüzlerce tanım bulunmaktadır. Ben biri ile yetineyim. “Daha 

önceden kurulmamış ilişkiler arasındaki ilintileri kurabilme, böylece yeni bir düşünü şeması 

içinde, yeni yaşantılar, deneyimler, yeni ve özgün düşünceler ve yeni ürünler ortaya 

koyabilme yetisi” (2) 

   Belki burada şu ayrımı yapmakta yarar bulunmaktadır. İnsanın yaşamında ortaya 

koyabildiği daha alçakgönüllü, belki daha az kalıcı olan küçük yaratıcı buluşcu edimler 

yanısıra, tüm bir düşünce sistemini değiştirebilecek, bilimde ve sanatta yepyeni ufuklar 

açabilecek, çok daha uzun süreli bir kalıcılığa sahip, (söz gelimi tarihe mal olacak, ama bir 

gün geçici de olabilecek) üstün önemde yaratıcı edimler yer alır. Hemen akla getirilebilen 

bu son nitelikteki iki yaratıcı Einstein ve Picasso’dur. 

Konumuz açısından Picasso’ya birkaç kez değineceğiz. İlk olarak onun belki büyük 

bir yaratıcı adım olarak sözünü edemeyeceğimiz, ama sevimli, biraz mizah dolu, bir sürpriz 

taşıyan, ufak bir seramik yapıtına bakalım; Şekil 1’deki bu seramik kap, iki tutanağı oan bir 

                                                   
 Bu makale Türk Eğitim Derneği tarafından yapılan Yaratıcılık ve Eğitim seminerinde Bildiri olarak sunulmuş ve 1995’te 

yayınlanan kitabın 71-103 sayfalarında yayınlanmıştır. 

 
1 Ülkemizde son yıllarda peşpeşe yayınlanan “yaratıcılık” konusundaki yabancı ve yerli eserlerden özellikle, konuya 

psikiyatrik açıdan yaklaşan Anthony Storr’un ‘Yaratma Dürtüsü’nde ve son bazı araştırmalarda (kaynakçada verilecektir) 

şizoid, paranoid, manik depressif kişilik özellikleri gösteren bir çok yaratıcıdan (bilimde ve sanatta) örnekler verilmektedir. 

Ancak genelde ve bu kişilerde de, yaratma anlarında belirlenen denge, disiplin ve uyumun varlığı da kuşku götürmez biçimde 

dile gelmektedir. 

2 Landau, Erika: Psychologie der Kreativitaet (1969), 3. Bas. München/Basel 1974, s. 10 
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vazodur. Ancak üstündeki çizimlerle, bu vazoyu kollarını beline dayamış bir figür olarak 

görebiliriz. Sürpriz ise, vazonun karnındaki “yüz” benzetmesidir. O zaman tutamaklar, 

kollar değil yanaklardır. Üst üste bindirilmiş böyle bir imgeler yansıması Picasso’dan başka 

kimin aklına gelebilirdi?(3) 

 

Şekil 1. Picasso’dan bir seramik çalışması. 

   Gene 20. yy sanatından vermek istediğim üç örnek, plastik sanatlar alanında 

Almanya’da, Fransa’da ve Hollanda’da, farklı çevrelerde ve değişik etkilenmelerle yetişmiş 

Feininger, Braque ve Mondrian’dandır. Sanat nesnesi yaptıkları şeyleri prizmatik, kristaller 

ardından bakılıyormuş izlenimi veren, geometrik biçimler içinde görmeye başlayan bu üç 

sanatçı, (ki bunlara Picasso’yu da katmak gerekir) ayrı ayrı anlamda kullandıkları bu 

yöntemle görsel sanatlarda önemli değişikliklere neden olup, pek çok sanatçının ve sanat 

                                                   
3 Çocukların yapıtlarıyla uğraşan eğitimci ve psikologlar, bu soruya “çocuklar” yanıtını verebilirler. Doğrudur da. Ancak 

sorun, yaratıcı sanatçının belli birikimlerinden sonra, bilerek ve bilinçle sanatsal yaratmaya geçmesi sorunudur. Çocuklardak i 

yaratıcılığın biliş öncesi (precognitive) aşamasını sanatçı bilerek yakalar. Bkz. San, İnci Sanatsal Yaratma Çocukta 

Yaratıcılık, İş Bank. Yay. (1977). 2. Bas. Ankara 1979. Kuşkusuz bu konuda yerli ve yabancı pek çok makale ve 

yayımlanmamış lisanüstü tezler de bulunmaktadır. İçgüdüsel yaratıcılık diye bir kavram ise bilim dışıdır.  
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tüketicisinin sanata, kimbilir kaç kişinin de nesnelere bakış açısını değiştirdiler (Bkz. Şekil 

2,3, ve 4,5). 

   

Şekil 2. Feininger, Gaberndorf’tan Görüntü (1921) 

 

II. Tüm Beyinsel Yaratıcılık 

Yaratıcılık yetisinin beyinsel bir güç olduğu artık genel kabul görmektedir.(4) 

Antik Yunan’da da beynin üzerinde durulduğunu biliyoruz. Burada yeri gelmişken 

Hipokrat’a (M.Ö.511) dayandırılan birkaç tümceyi aktarmak isterim. 

     “İnsanlar bilmeli ki üzüntülerimiz, acılarımız, kederlerimiz ve göz yaşlarımız da;       

zevklerimiz, sevinçlerimiz, şakalarımız ve kahkahalarımız da yalnızca ve yalnızca         

beyinden gelir. Onun aracılığıyla düşünür; görür ve hoşa gideni hoşa gitmeyenden         

ayırırız…. 

(Ancak) beyin yerli yerinde durduğu sürece insan doğru düzgün düşünebilir.”(5) 

The Creative Brain adlı kitabında Ned Hermann, o yılların son nörofizyolojik 

bulgularından ve bir fizikçi, bir sanat adamı ve eğitimci olarak kendi deneyimlerinden yola 

                                                   
4 Hermann, Ned. The Creative Brain, Lake Lure 1988; ve daha başka pekçok yayın kaynakçada kimileri verilecektir. 

5 Dost, Öngür (Yale Üni.): “Şizofreni Üzerine Yeni Çalışmalar”, Bilim Teknik Dergisi, Sayı: 347, 1993, s. 14.  
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çıkarak işlevler açısından beyni dört çeyrek küreye bölüyor, her bir bölümde ayrı, 

özelleşmiş alanlar olduğunu, her birinin kendine özgü ve özel bir dili, algılayışı, değerleri, 

yetileri ve bilme-tanıma yolları olduğunu belirtiyordu.6 

Şekil 6’da görüldüğü gibi sol beyin bölümünde mantıksal, çözümleyici, nicel olgulara 

dayalı, planlı, örgütlü, ayrıntılı ve ardışık düşünme biçimleri yer almaktadır. Çok kabaca bu 

düşünme biçimleri için bilimsel düşünme biçimleri diyebiliriz. Sağ beyin bölümünde ise 

coşkusal, kişilerarası (interpersonal), duygulara dayalı, devinim-duyusal (kinestetik), 

gizemli, sezgisel, bireşimci (sentezci), bütünsel ve birleştirici düşünme biçimleri rol 

oynamaktadır. Gene çok özetle bu düşünme biçimlerine sanatsal düşünme biçimleri 

denebilir. 

  

Şekil 3. Braque, Kitap Okuyan Kadın (1911) 

                                                   
6 Hermann’ın adı geçen yayınına dayanarak hazırlamış olduğum bir bildiriyi, TED VIII. Öğretim Toplantısında (1990) 

ayrıntılı biçimde sunmuştum. Bkz. “Resim İş Öğretimi ve Sorunları” başlıklı TED Yayını, Bilim Dizisi No: 8 Ankara 1990, 

s.145-173 
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Şekil 4. Mondrian. Çiçek Açmış Ağaç (1912) 

 

 

  Şekil 5. Mondrian. Çizgi ve Renklerle Kompozisyon (1913) 95X115 cm.  



6 

 

 

 

Fakat, hemen belirtilmelidir ki, bilimsel araştırma süreçlerinde, sağ beynin düşünce 

sistemlerine, düş gücüne, bütünleşmeye, sentezlemeye vb. ne kadar gereksinme varsa, hatta 

bunların yer alması gerekli koşul ise, sanatsal yaratmada da çözümsel, örgütlü, planlı, 

mantıklı vb. düşünme süreçleri aynı biçimde yer almaktadır.    

 

III. Yaratıcılık Sürecinde Aşamalar 

Graham Walls tarafından saptanmış ve bugün klasikleşmiş yaratıcılık aşamaları şunlardır: 

1- Hazırlık Aşaması (Dönem) 

2- Kuluçka Aşaması (Dönem) 

3-Aydınlanma Aşaması (Dönem) 

4- Gerçekleşme ya da Doğrulama (Veritification) Aşaması (Dönemi) (7) 

Hermann’ın savı, yaratıcılığın kaynağının beyin olduğu ve yalnızca bir bölümünün 

değil, beynin tümünün yaratıcılığa kaynaklık ettiğidir. Bunu böylece bilmenin yaratıcılığa 

yönelmek, yönlendirilmek, yaratıcılığı geliştirmek ve yaratıcı süreci uygulamaya koymak 

bakımından önemi büyüktür. Hangi süreci izleyeceğimizi ve bu izlenecek sürecin her 

                                                   
7 Herman, Ned, a.g.e., s. 186. 
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aşamasında beynimizin hangi özel bölümünü kullanacağımızı bilmek de aynı derecede 

önemlidir. 

 

 

   Hermann’ın geliştirmiş olduğu beyin şemasına (Şekil 7) bakarsak yaratıcılık 

aşamalarını tek tek gözden geçirelim. 

  1) Hazırlık döneminde, sorun, gereksinim ya da gerçekleştirilmek istenen şey saptanır, 

tanımlanır. Çözüm ya da gereklilikler için bilgi ve malzeme toplanır ve bunlar çözümün 

geçerliliği işbirliği bakımından ölçütlere vurulur. Öyleyse beynimizin sol yarı küresinde 

olguların çözümlenmesi, serimlenmesi, süreçlerin belirlenmesi oluşur. Sonra beynin sağ alt ve 

üst bölümlerinde sezgiler, görsel yetiler, “brain storming” seçenekleri işe koyulur. Sağ yandan 

edinilen bu içgörüsel, sezgisel, bireşimsel düşünüler gene sol alt bölümde kaydedilir. 

  2) Kuluçka aşamasında, sorundan çıkarak geriye gidilir, sorun zihnin irdelenmesine, 

incelenmesine bırakılır. Bu dönem de hazırlık aşamasındaki gibi dakikalar sürebileceği gibi, 

haftalar ya da yıllar sürebilir. Bu aşamada, görevini yapmış olmanın güveni içinde, 

bilinçaltının hummalı bir biçimde çalıştığının bilincinde olarak başka işlere dönülür. Bu arada 
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sağ alt ve sağ üst çeyrek küreler devrededir; dalgın düşünme, derin düşünme, bilinçaltı 

süreçler, görselleştirme ve duyumsal algılama gibi yetiler çalışır. 

  3) Aydınlanma aşamasında düşünüler yaratıcılığa bir temel oluşturmak üzere zihinden 

doğarlar. Bu düşünüler sonuç-ürünün parçaları olabileceği gibi sonucun kendi de olabilir. 

Bağlamın tümü, her iki durumda da birden ve tam olarak görülür. Bu aşama çoğunlukla 

anlıktır, müthiş bir içgörüler zenginliği içinde gelişir, birkaç dakika ya da birkaç saat surer. 

Beynin sağ üst çeyreği devrededir. Düşünü, sözel olmaksızın formüle edilmiş ve sıklıkla bir  

“hah!” ünlemiyle belirlenmiştir. 

Bu anda, beyin bu oluşumu hemen kaydeder, sol alt ve sağ üst bölümler arasında hızlı 

gidip gelmeler ve yinelemeler yoluyla çözümün tanımlanması ve uygulamaya geçirilmesi için 

doğrulamasını yapar. 

4) Gerçekleme-doğrulama aşaması, aydınlanma aşamasında ortaya çıkan ne ise, onun 

gereksinimleri karşılayıp karşılayamayacağının, hazırlık aşamasında saptanmış ölçülere uyup 

uymayacağının anlaşılması ve gösterilmesi için yapılan bir dizi etkinliktir. Beynin sol yarı 

küresi devrededir (Herrmann, s. 187-188 ve 320). 

   Wallis’in klasikleşmiş yaratıcılık aşamasına eklenmesi gereken iki önemli öğe kuşkusuz 

“ilgi” (ya da merak) ve daha önce de belirtilen “uygulama” öğeleri ya da aşamalarıdır.(8) 

      İlgiyi tüm beyinde dağılmış olarak gören Hermann, uygulama için devreye gene tümel 

beynin girdiğini, ancak B bölümünde başlayıp, A, C ve D bölümlerini daha sonra içine  

aldığını ileri sürmektedir (Herrmann, s. 191-192). 

  Çeyrek yarı küreler arasındaki gidip gelmelere ve betimlenilen aşamaların her zaman 

bu denli düzenli yürümesinin olanaksızlığına karşın, yaratıcı eylem ya da yaratıcı etkinlikte 

bulunan kişilerin, bu aşamaları tanıdıkları, bildikleri, anlatılınca bu şemaya kendi 

yaşantılarından dolayı katıldıkları görülmektedir. 

 

    IV. Sanatsal Yaratma Sürecine Bir Örnek 

    Picasso’nun ünlü ve anlamı, içeriği, iletisi, bütün zamanlar için geçerli kalacak gibi 

görünen “Guernica” duvar resminin, tüm yaratılış aşamalarını izlemek olanaklıdır. Çünkü bu 

düzenlemenin her bir eskizi ve bütün haline geldikten sonra da geçirdiği her bir değişiklik, 

Picasso tarafından numaralanıp imzalanmış ve böylece bizlere nasıl hazırlandığı 

gösterilmiştir. 

                                                   
8 Bu konuda Bkz: San, İnci Sanat ve Eğitim, A.Ü. Eğit. Bil. Fak. Yay. No :151, Ankara, 1985, s, 9-13 Ayrıca: Sungur, 

Nuray, Yaratıcı Düşünce, Özgür Yay.   İstanbul 1992. 
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Buna geçmeden önce, sanatsal yaratmanın bilim ve teknikteki yaratıcılıktan ayrı düşen 

en önemli yanı üzerinde durmak isterim. Her sanat ürünü, bu ister bir resim, bir heykel, bir 

yontu, ister bir dans, bir müzik parçası ya da şiir olsun, bir ya da birden çok imge taşır. Her 

sanat eseri öznel gerçekliğin nesnel bir yansımasıdır, algılanmak üzere yaratılmış anlatımcı 

bir formdur, şiirsel anlatıma sahip bir MECAZ’dır. Bu yönüyle sanat, yaratıcılıkta diğer 

alanlardan ayrım gösterir. 

Diyebiliriz ki sanatsal bir etkinlik sürecinde simge, bir yaşantının bir deneyin imgesini 

temsil eder. Bu simgeler de algı edimleri sırasında derlenirler. Sanatsal yaratma’da, görsel 

kökenli bir simge, asıl algının imgesiyle pek yakından ilişkili olabilir ama, algılanmış olan 

nesne ya da şeyin imgesinin bir kopyası olmayıp, tüm o yaşantı ve deneyim simgesidir. 

Simgeler ortaya çıkarken, yani sanat dalının ilgili malzemesiyle birleşip yeni bir form, bir 

mecaz yaratılırken, imgeler “deforme” edilebilir. Sözgelimi duygu ve düşünceleri daha iyi 

anlatabilmek için figürler biçim bozumuna uğrayabilir. Ancak her keresinde sonuç mecaz’dır, 

şiirsel anlatıma sahip bir form, bir sözcükler dizisi ya da bir devinimdir. Başlıca nitelik ve 

özelliği, yaşantı ve deneylere ilişkin imgelerden, bu yaşantıları zenginleştiren düşünü, anlam 

ve yorumları iletebilecek ya da en azından araştırabilecek simgesel bir yapıya ve estetik 

yönden doyurucu bir biçime sahip olmasıdır. 

Guernica da “mecazi” anlatımın en güzel örneklerindendir. Eindhoven ve Vinache’in 

araştırmasında, bu eserdeki yaratıcılık üzerinde durulmuştur.(9) 

Picasso duvar resmine 1937’de, o zaman iktidarda bulunan İspanya hükümetinin isteği 

üzerine başlamıştı. O yıl içinde İspanya iç savaşa sürüklendi. Francisco Franco yönetiminde 

bir askeri grup İspanya hükümetini devirmek istedi. Franco’ya nazi Almanya’sının ve Faşist 

İtalya’nın askeri güçlerince yardım ediliyordu. Anti-faşist ve anti-nazi pek çok başka ülke 

halkı, bu Franco zaferine karşıydı. Pablo Picasso ise İspanyol olduğu halde, kendi isteği ile 

Fransa’ya yerleşmiştir. Bu iç savaş sırasında, Picasso’dan Paris Dünya Fuarındaki İspanya 

hükümeti yapısı için bir duvar resmi yapması istenmişti. Picasso bu görevi aldıktan hemen 

sonra, Nazi ve Faşist bombardımanı kararlaştırılmış ve İspanya’nın Basque eyaletindeki 

Guernica kasabası tüm sivil halkıyla yok edilmişti. Picasso duvar resmi için bu olayı konu 

olarak seçti. Bombardımandan hemen iki gün sonra ilk eskizini çizdi. Eskiz, 1 Mayıs 1937 

tarihlidir ve duvar resminin genel düşünü‘sünü, eserin en sonunda alacağı ayrıntılı mecazi 

yapısında ortaya çıkacak genel kavramın ana çizgilerini ortaya koymaktadır. Düzenlemenin 

merkezinde ölmekte olan bir at, elinde bir lamba tutarak pencereden sarkan bir insan figürü, 

                                                   
9 Eindhoven, Jan E. ve Edgar Vinache. “Creative Process” in, Journal of General Psydhology, XLVII (1952), s. 140-169 
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solda bir hayvan figürü ve ön planda bir ölü. Gene 1 Mayıs tarihli eskizde (Şekil 8), aynı 

sembol imgelerin, bu kez değişik bir yerleştirme içinde kullanıldığını görüyoruz. 

Bundan sonraki günde, 2 Mayıs 1937 de Picasso, at başıyla ilgili çalışmalarını 

yapmıştır. Sanatçının zihninde atın, insanın dostu olduğunu simgeleyen bir genel imge, bir 

dostluk simgesi olduğu anlaşılıyor. Bu inancın ayrıca İspanyol kültüründe atın boğa 

güreşlerinde insanın yanındaki işlevi ile ilgili olarak geliştirilmiş olması da düşünülebilir. 

Resimdeki hayvana gelince, sanki o bir at değildir, bir mecaz üstüne çatılmış başka bir 

mecazdır. İlki ölmekte olan bir attır, insan dostu at, insanla kaba güç arasındaki gücü 

simgelemektedir. İkinci mecaz ise, insanın dostundan yükselen haykırıştır. Bu doğal olarak 

bir yorumdur, Picasso böyle bir açıklama sunmamıştır, fakat bu çığlık can çekişen bir çığlığın 

dehşeti, sivri bir at başı ve onun çok büyük bir boğaz simgesinden çıkan hançere benzer bir dil 

ile anlatılmak istenmiş, sönmekte olan bir haykırış şairce betimlenmiştir (Şekil 8) 

 

 Şekil 8. Guernica ile ilgili ilk eskizlerden. (1 Mayıs 1937) 

 8 Mayıs 1937 tarihli eskizler sembol imgelerle denemelerin sürdürüldüğünü ve yeni 

mecazların üretilmesine girişildiğini gösterir. At ile ilgili mecaz, değişikliğe uğramış, ayrıca 

bir çocuk taşıyan ve kalkmaya çabalayan bir kadın mecazı geliştirilmiştir, bu genç ve taze 

yaşamın simgesi de “ kendi yaşamını kurtarma” çabasını sergilemektedir. Bu çabalayan kadın 

mecazının, duvar resminin son halinde boğaya yakaran kadın figürü ile atın sağında, 

çabalayan, kalkmaya uğraşan kadın figürü olarak iki mecaz halinde karşımıza çıktığını 

izlemekteyiz. Aynı düşünü başka yollarla da biçimlendirilmiştir. Söz gelimi 9 Mayıs 1937 
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tarihli eskizdeki bir merdiven üzerinde sendeleyen bir kadın figürü gibi. Burada Picasso, 

“ölüm rüzgarıyla sarsılan yaşam” kavramını ifade etmek için bir mecaz arıyor gibi 

görünmektedir. İlgi çekici olan, bu mecazın tamamlanmış bir mecazlar birleştirimi olarak 

düzenlenmiş olmasıdır. Figürün merdivenin bir basamağını tutmak üzere uzanan eli boşuna 

çabalamaktadır, artık ne gücü kalmıştır ne de hareket etme yeteneği. Kolundan tutup sıktığı 

çocuk ise yayvan, cansız, mankenimsi bir form olarak sarkmaktadır. (Şekil 9) 

 

Şekil 9. Guernica eskizlerinden. (9 Mayıs 1937) 

Uygun mecazlar bulma süreci, tüm yapıyı etkili bir organik çizim ve biçimleme haline 

gelinceye dek sürmüştür. Picasso’nun uygun mecazları arayıp, mural’in tam olarak nasıl bir  

biçim alacağını belirleyen eskizi yapmayı başarması aşamasında bir haftadan az bir zaman 

geçmiştir. Ancak mural’in eskizden çok daha keskin ve şiddetli bir biçimleme olduğunu 

belirtmeliyiz. Yanan bir yapıdan dışarı uğrayan figürün tuttuğu lamba, teknolojik açıdan 

güçsüzlüğüne karşın, kasabalı kadının elinde halkın gücünü olanca şiddetiyle vurgulamakta, 

kompozisyonda merkezde yer alan üçgen yerleştirilişin tepesini oluşturmaktadır. Hemen yanı 

başındaki daha çağdaş bir aydınlatma aracı olan elektrikli lamba, tüm ileri tekniğe ve aydınlık 

ışığına karşın olaya yalnızca angaje olmamış, kayıtsız bir seyirci gibidir. Kasabayı yerle bir 

eden uçak ve bombalar da aynı ileri teknolojinin ürünü değiller miydi? (Şekil 10) 
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Şekil 10. Guernica Duvar Resmi (1937) 

Gazete yapraklarına dönüşmekte olan at, belki de böylesine mahveden ve böylesine 

tam bir “kitle halinde öldürülme” den geriye kalandır. Kitle ölümü ve onun dehşetini 

anlatacak tek bir canlı kalmıştır ama, bize simgelendiği gibi, bu öldürme olayı hakkında 

insanlar, ikinci elden, yani basından ya da duyacağı haber ve söylentilerden ve diğer çağdaş 

iletişim araçlarından bilgi edineceklerdir. Bu düşünce, şöyle bir yorumla genişletilebilir: 

mecaz yapılan işi, yani katliamı saklamaya çalışmanın boşunalığını ya da çağdaş insanın, 

teknolojisiyle, rezilliklerinin saklanmasını olanaksız kıldığını betimlemektedir.  

Guernica’daki mecazların çoğunun temelinde İspanyol kültürünün yattığı açıktır. 

Boğanın “mecazi” kullanılışı ilginçtir. Vahşeti temsil eden boğa, aynı zamanda resmin tüm 

bağlamı içinde, yazgının da simgesi olarak görülmektedir. İspanya’nın kültür geleneğine göre, 

boğa, boğa güreşlerinde olağan olarak yenilen’dir. Resimde boğa cüretlidir ama, onun vahşi 

zaferi geçici olsa gerektir. Vahşeti simgeliyor görünmesine karşın başını tüm olan bitenden 

başka yöne çevirmiş olması, utkusunun onda uyandırdığı gururdan mı ileri geliyor, yoksa bu 

boğa ilerde birgün şimdi ezilmiş halkının yeniden canlanıp güçleneceği günü beklemek üzere 

güç toplayacak bir İspanya mıdır? Bir alev gibi kıpırdayan ve enerji dolu kuyruğu bunu 

şimdiden simgelemekte midir? 

Savaşın kahramanı ön planda yatmaktadır, olağan bir ölü değildir. Kırılan, çatlayan bir 

yengi, utku anıtıdır. Acaba bir gün yeniden ayağa dikilebilecek midir? Kırılmış kılıcının 

hemen yanı başında açan tek bir çiçek bu umudu veriyor mu? Bir başka umut, boğa ile 
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elektrikli lamba arasındaki, üzerinde pek ufak bir ışık lekesi belli belirsiz olan güvercin 

figürüdür.(10) 

Böylece incelendiğinde Guernica’nın meydana getiriliş süreci, usta bir sanatçının 

eserinde, görsel yaratıcı süreç hakkında ilginç bulgular vermektedir. 

  Eindhoven ve Vinache’ye göre, sanatçı ne yaptığını planlamakla ve bu planla ilgili bir 

“genel düşünü” (ana fikir) ile işe başlamış, sonra kavramları, sembol imgeleri ve uygun 

mecazları geliştirerek düzenlemesinin ayrıntılarıyla uğraşmıştır. 

Bu durumda, yaratıcılık aşamaları açısından baktığımızda Picasso, aşamalarda bir 

sıçrama mı yapmış oluyor? İlk eskizde ortaya çıkan ana düşünü bize üçüncü aydınlanma 

aşamasını anımsatıyor. Hazırlık dönemi, eskizlerin oluşması sürecinde kendini gösteriyor. 

Aynı zamanda eskizlerin her biri, bir tür doğrulama, iletinin tam olarak ortaya çıkıp 

çıkmayacağının kantlanmaya çalışıldığı aşamalar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, siyasal 

bilince sahip ve aydın bir sanat adamı olan Picasso’nun, Guernica’da görülen tüm engellerle 

daha önceden zihinsel olarak uğraşmadığını da söyleyemeyiz. Söz gelimi daha önce çizdiği 

pek çok boğa resmi olduğunu biliyoruz. 

  Bizi bu eserin etkilemesi, büyük ölçüde “mecazi” yapısından, kuruluşundan ileri 

gelmektedir. Resim aslında, kimileri için genel geçerliliği olan, genellikle kabul edilmiş ölçün 

(norm) ve yargılara uygun değildir, gerçek nesnelere bağlı değildir. Sanatçı yeteneğini, 

nesnelerin görsel karekterlerini birer birer sayıp dökmek için kullanmamaktadır. Bir mecazi 

yapı olarak bu duvar resmi, sanatçının yaşayanı ve yaşamı yoketme hareketi olarak beliren bir 

olaya karşı tepkisinin ve dehşetinin şairce betimlenmesidir. Mecazlar çarpıcı, sarsıcıdır. 

Mecazların özgünlüğünde ve sanatçının, bu mecazları geometrik biçimlerin yalınlığı içinde 

örerken kullandığı ürkütücü formları tanıyıp ayırt ediyoruz, fakat onların tuhaf biçimleri ve 

kıvrılıp bükülmeleri karşısında sarsılıyoruz. Ancak sanatçının yarattığı mecazları 

ayırtettiğimiz anda, tüm yapıdaki çok yeni ve çok değişik, şairce bildiriyi, iletiyi keşfediyoruz. 

İlk düşünüden, ilk imgesel kavramdan sonra, Picasso’nun seçme, ayırma, deneme, 

değiştirme, yeniden düzenleme gibi aşamalarda, tüm beyinsel yaratıcılığını kullanarak, 

mecazları nasıl geliştirdiğini, imgelem, sezgi, duyarlılık, sentezleme gibi yetilerin yanı sıra, 

bilgi, deneyim, yaşantı, kültürel etkiler, kendine güven, malzemeye egemen olma, teknik 

ustalık gibi öğelerin de nasıl rol oynadığını izliyoruz. Yinelemek gerekirse, sanatsal yaratma, 

                                                   
10 Guernica’nın yorumu, yazarın Sanat ve Eğitim ders kitabından alınmıştır. Ank. Üni. Eği. Bil. Fak. Yay. No: 151, Ankara 

1985, s. 21-25 
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hemen her keresinde, yeni bir ürün ve bu üründeki yepyeni imgelerin ya da mecazlar 

(metaphor-iğretilem)’in doğuşu demektir. 

 

V. Oyun-Drama-Eğitim İlişkileri    

Tüm beyinsel yaratıcılık konusunda yukarıda anlatılanlarından sonra sanırım eğitim 

için artık şöyle bir tanıtım yapabiliriz. Bireyin beyinsel alabilirliğini genişletmek. Bu da 

bilgilerin büyütülmesi, yeşertilmesidir, yaşantı ve deneyimlerin örgütlendiği kavramsal 

çerçevenin genişletilmesidir. Her tür düşünme biçimine yer verilerek oluşturulacak bir 

eğitimin gene de bir ikilemi var gibi görünmektedir. O da şudur: 

Öğrenci ya da öğrenen birey, deneyimlerini belirli ve kendine özgü bir biçimde 

örgütler ya da örgütlemelidir. Eğitimcilerin bu bireylere sunduğu kavramsal yapılandırmalar 

ise öğrenci açısından sonuçta, başkaları tarafından hazırlanmıştır. 

Kısaca, bir yandan kişisel deneyimlerle öğrenmenin örgütlenişi; diğer yandan 

Öğrenen’den bağımsız olarak bilgi’nin varlığı. 

Bu iki olgu nasıl birleşebilir? Soyut olarak şöyle bir yol düşünülebilir. 

Bireye, çocuğa, öğrenciye, onun nesneler ve dünya hakkında, kendisi ve başkaları 

hakkında anlamlar geliştirmesine yardımcı olmak, ayrıca onu birşeyleri bilme’ye, bir konuda 

beceri kazanmaya, bir konuda ustalaşmaya başlatmak. 

Süreç ve içerik bu durumlarda o denli karmaşık ki, süreç artık içeriğin doğasında olan 

bir parça niteliğine bürünür. 

İşte sanırım, oyunla, yaşayarak ve yaşatarak eğitim ve daha başka hazırlıkları da 

gerektiren drama yoluyla eğitim yukarıdaki esasa bağlanabilir. 

Oyun kavramının üzerinde bu yazının (bildirinin) kapsamı içinde uzunca 

durulamayacaktır. Ancak kimi tanımları vermeyi ve bu tanımlarla eğitim süreçleri arasındaki 

ilintiyi kurmayı okura bırakmayı düşünüyorum. 

Erikson’a göre oyun, çocuğun psikososyal gelişiminin aynası gibidir, gelişim 

dönemleri boyunca ilerler. Oyun yoluyla çocuk gerçek durumlarla başa çıkması için yeni 

modeller yaratır.(11) 

Oyun, doğuştan bir yeteneği geliştirme isteği, belli kuralları olan bir eğlencedir.(12) 

Oyun Schiller’e göre “tüm yetilerin uygunluğu, eğilimlerin uyumu, duyguların 

özgünlüğüdür.(13) 

                                                   
11 Ömeroğlu, Esra; “Anaokuluna Giden 5-6 Yaşındaki Çocukların Sözel Yaratıcılıklaarının Gelişimine Yaratıcı Dramanın 

Etkisi”, H.Ü. Sağlık Bil. Enst. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara 1990, s. 35.  
12 And. Metin; Oyun ve Bügü, İş Bank, Yay. Ankara 1973, s. 13. 
13 Schiller, F. von: İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, Çev.: Melahat Özgü, MEB Yay, İstanbul 1965. 
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Oyun insanın nesnel dünyası ile öznel dünyası arasında bir köprüdür, nesnelle öznelin 

hesaplaşması, düşle gerçeğin uzlaşmasıdır.(14) 

   Scheuerl’e göre değişik yaşam ve deneyim aşamalarındaki oyun etkinliklerini başlıca altı 

öğe ile karakterize etmek mümkündür: 

   1) Özgürlük öğesi: Oyun kendi dışında bulunan amaç ve hedeflerden bağımsızca oluşur. 

   2) İçsel sonsuzluk öğesi: Oyunlar özel bir zaman yapısına sahiptirler. Ayrıca kendisini 

yinelemeye sürekli bir eğilim gösterirler. 

   3) Öyle imiş gibi olma öğesi: Kendine özgü bir gerçekliğin, bir kurgunun bulunması. 

   4) İkili durum öğesi: Oyunların insana hem gerginlik hem heyecan ve haz vermesi durumu. 

   5) Kapalı bütünlük öğesi: Oyunların özgürlükleri içeren sınırlılık taşıması. Şekilsizliğe, 

dağınıklığa yol açmaması için belirlenmiş kurallara bağımlı olması: tematik yönlendirme vb. 

   6) Şimdiki zaman öğesi: Oyunlar bir başlayış bir bitiş durumu sırasındaki birer süreçtir, 

şekillendirilmiş zamanlar içinde yeralırlar.(15) 

Eğitimde dramanın kullanımının ileri ülkelerdeki yaygınlığının temeli, oyunun 

gücüdür. Eğitimde drama ya da yaratıcı drama bir disiplin ve yöntem olarak oyun’un gücünü 

eylemine sokan, oyun kuramlarından yola çıkarak, eğitimde drama kuramlarını geliştiren 

pedagojik bir uzmanlık alanıdır. 

Kısaca söylemek gerekirse eğitimde drama süreçleri ile oyun’un nitelikleri arasında 

epeyce benzerlik vardır. Şöyle ki: 

1) Görünürdeki özgürlük –anlık doğaçlamalar. 

2) Kurallara Bağlılık. 

3) Yapılamayanın yapılması. Öyleymiş gibi yapmak.  

4) Kendi dışındaki amaç ve hedeflerinden bağımsız olma, kendisi için var olma (Kuşkusuz  

Eğitimde drama süreçlerinde lider tarafından belirlenmiş öğrenme durumları ve eğitim 

hedefleri vardır, ancak bu, süreçlere bilgi olarak yansıtılmaz, gerektiğinde açıklanır). 

5) Gerginlikle karışık heyacan vermesi-gerginlikten kurtulma 

6) Şimdi ve burada ilkesi. 

7) Etki-tepki alışverişi, etkileşim. 

8) Devinim 

9) Ortaklaşmacı üretim ve yönetim 

                                                   
14 Güvenç, Bozkurt: “Çocuk, Oyun ve TV”, TRT Çocuk Yayınları-Semineri 1979, Ankara 1960, s. 58. 
15 Scheuerl, H.: “Zur Begrifbestimmung von “Spiel” und “Spielen”, in: Röhrs. H. (derl): Das Spiel ein Urphaenomen des 

Lebens, Wiesbaden 1981, s. 41-49’ Adıgüzel, Ömer, Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkileri, Ank. Üniv. Sosyal Bilm. Ents. 

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara 1993, s. 34-39. 
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10) Şaşıtmaca, mizah ve sürprizlerin oluşumu 

11) Gerçeklikle olan ilişkiler gerçek dünya ve kurgusal dünyanın biraradalığı. 

Yukarıda öğelere bakıldığında yaratıcı dramanın oyunsu karakteri ve bunun yanında 

yaratıcı edimlere ve yaratıcılık süreçlerine tam uygunluğu, onun eğitimde kullanılmasının 

gerekliliğine bir açıklama ve gerekçe oluşturmaktadır.(16) 

Bir diğer boyut ise, yukarıda sözünü ettiğimiz içerik ile sürecin kaynaşması 

durumunun her iki alanda söz konusu olduğudur. 

Dramanın imgelemselliğe verdiği olanaklar açısından aşağıdaki alıntıyı aktarmama 

izin veriniz: 

    “Çocuk annesine sorar. Bugün günlerden ne? 

    Anne: Çarşamba 

    Çocuk: Perşembe olsaydı ne olurdu… 

    Anne: Aptalca şeyler söyleme…”(17) 

   Evet, ne yazık ki Ölü Ozanlar Derneği’ndeki öğretmen dışında, ne anneler ne 

öğretmenler böyle bir düşünce dizgesi içinde, düş gücü ve imgelemeye dayanarak, çocuğun 

sözlerini sürdürmesine olanak verirler. Oysa böyle bir denemeden neler neler çıkabilir.  

Yaratıcı drama eğer, an’lar yaratmak ve yaşatmak ise, belli kurallar içinde özgürce 

temalar, kavramlar seçmek ve bunları o an için, orada yaşama geçirmekse, aykırı gibi 

görünmenin, ham gibi görünenin de üstüne gitmekse, ön yargılardan uzaklaşılmasını şart 

koyar. İyi bir yaratıcı drama lideri değişik düşüncelerden korkmaz, kendi yaratıcılığı ile ve 

tüm referans kadrosu ile böylesi düşüncelerin üstüne gider. İmgeleme ve bilgilenme başka 

nasıl büyür ki? 

 

   VI. Bir Drama Uygulaması    

Drama konusunda az da olsa bir fikir verebilmek için küçük bir uygulama yapmamızı 

öneriyorum. Salonda herkes oturduğu yerden bu çalışmaya katılabilir. 

 Derin bir soluk alıp gözlerinizi kapatınız. 

 Ortaokul-lise çağlarınıza dönmeye çalışınız. 

                                                   
16 Eğitimde yaratıcı dramanın tarihçesi, Türkiye’deki gelişme ve uygulamalar vb. hakkında bilgi için bkz. San, İnci “Eğitse l 

Yaratıcı Drama”, ASSİTEJ Seminer Bildirileri (çoğaltma) Ankara 1992, s. 1-28.Bu konuda başka kaynaklara da ulaşmak için 

Ank. Ünv. Eğit. Bil. Fak. Güzel SanatlarEğitimi Anabilim Dalı’na ve/veya Çağdaş Drama Derneği’ne başvurulabilir. 

17 Ruping, Bernd. “Theaterkunst und Kinderspiel und wenn ein Stein nach oben faellt”, in: Theaturkunst und Kinderspiel, 

Münster-Hamburg 1992, s. 1 
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 Arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi, okulunuzu, okul yapısını, sınıfınızı, okul bahçesini ve 

başka anılarınızı düşününüz, anımsamaya çalışınız. 

 Şimdi önümüzde bir sandık var. Bu sandıkta eski giysileriniz, tam da okul yıllarınızdan 

giysileriniz bulunmakta. Bunlar ev ya da okul giysilerinizdir. 

 Hayalinizden sandıktan giysilerinizi yavaş yavaş çıkarmaya başlayınız. 

 Sizin için anlam taşıyan bir giyside dikkatinizi odaklaştırınız. 

 Bu giysi size neler anımsatıyor? Neler yaşıyorsunuz? Belli bir korku var mı? Biçimi 

nasıl? Sizde ne gibi anılar, duygular, düşünceler uyandırıyor?  

 (Aşağı yukarı 5-6 dakika sonra) Lütfen kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açınız. 

 Şimdi kim kendi giysisini tanımlamak, bize anlatmak ister? 

Bu uygulama sonunda kendi giysisini anlatmak isteyen on onbeş kişi çıktı. Yalnızca 

üç kişiye söz verilebildi. Birincinin giysisi bir okul önlüğüydü. Kırçıllı gri kumaştandı ve 

beyaz yakası vardı. Katılımcı, bu önlük içinde o dönemde kendini çok beğendiğini, başka 

zamanlarda pek karşılaşmadığını düşündüğü, özellikle öğretmenlerinden gelen bir ilgiyle 

karşılandığını, okulda da belki de bunun için, çok başarılı olduğunu anımsamıştı. Kurdeleli 

iki uzun örgüsüyle o günleri yeniden yaşamış huzur duymuştu. İkinci söz alan dinleyici, 

kendi diktiği ve o dönemde çok moda olan bir elbiseyi anımsamış, onu hayalinde giymiş ve 

çok mutlu olmuştu. Üçüncü dinleyici, Köy Enstitüsü yıllarına dönmüş, orada kendisine 

verilen enstitü giysisini nasıl bir mutlulukla taşıdığını, o giysinin bir bakıma tüm Köy 

Enstitüsü’lü olma bilinciyle özdeş olduğunu anımsamış ve bunu yeniden yaşamıştı.  

    Burada oluşan süreçler şunlardı: 

Kendini keşfetme, imgelerle düşünebilme, duyusal algıları anımsama, algılarla 

duyulardan görüsel yaşantılar kazanma, zenginleşme. Yaşantı ve mecazlar, gerçekmiş gibi 

anımsama. 

Kuşkusuz bu çalışma tam bir drama uygulaması değildir. Çünkü anılar, duyusal algılar 

ve yaşantılar yaratıcı dramanın önemli ama işlenmeye açık gereçlerini oluşturur. Asıl 

yaratıcı drama, bu imgelemsel giysilerle oynanacak ve yaratılacak yaşam durumlarının, 

derinlemesine çözümlemesinin yapılmasını, ortamların dikkate değer yanlarının 

sözellendirilirken aynı zamanda günümüze göndermeler yapılarak eleştirel düşüncelerin 

ortaya çıkarılmasını ve daha pek çok gelişmelere yol açabilecek olasılıkları ya da anı yazma, 

toplu yazma, öneriler geliştirme, topluca oynama gibi çok yönlü ve çok boyutlu yaratıcı 

edim ve eyleme dönüşebilecek yeni süreçleri getirir. 
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Bu uygulamadaki “sandık”, bir mecaz, bir iğretilemedir. Katılanların yaşamlarının bir 

bölümünü simgeler, nasıl ki “giysi” de bir yaşam bölümünü, bir zengin yaşantıyı 

simgelemiştir. Simgeler arasında kurulan ilintiler ve buna dayalı olarak geliştirilen imgeler, 

düşünce ve duygular o anda yaratılmışlardır, yaratcı süreçler en azından zihinsel temelde 

yaşanmıştır. Ürünlere dönüştürülmesi yöntem ve zaman işidir. 

 

   VII. SONSÖZ 

   Bu toplantının üst başlığı olan Yaratıcılık ve Eğitim bağlamında düşünürsek, eğitim 

sisteminde yeni bir düzenleme şarttır. Bu düzenleme, tüm beyinsel yaratıcılık süreçlerini 

bilmeyi, bu süreçleri eş süremli eş zamanlı ve birbiriyle anlamlı bağlantı ve ilintiler içinde 

yaratmayı hedef almalıdır. Hangi eğitim basamağı ve hangi eğitim öğretim alanı olursa 

olsun, “yaratıcı eğitim - yaratıcı öğretmen - yaratıcı öğrenen” düzeneği ancak böyle 

kurulabilir. 
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