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Türkçe’de tam bir kar l  bulunmayan 
“drama” sözcü ü, Yunanca’da yapmak, etmek, 
eylemek anlam nda kullan lan “dran” sözcü ünden 
türetilmi tir. Yine, Yunanca bir sözcük olan 
“dramenon”un seyirlik olarak benzetmecisi 
biçimindeki kullan m  “drama”n n eylem anlam n  
üstlenir (1). Tiyatro bilimi çerçevesi içinde drama; 
özetlenmi , soyutlanm  eylem durumlar  anlam n  
ta r. Türkçe’de kulland m z “dram” kavram  ise, 
Frans zca’da sonu “e” ile biten “drame” 
sözcü ünden gelir. Frans zca’daki sözlük anlam  
“burjuva tiyatrosu” olan bu kelime, halk dilinde 
“ac kl  oyun” anlam nda kullan lagelmi tir. Oysa, 
dramatik olan ya da drama, insan n her türlü eylem 
ve ediminde yer almaktad r. Daha ayr nt l  bir 
tan mla: “ nsan n, insanla giri ti i her tür dolays z ili ki, 
etki-tepki al veri i, araçla olu an en az düzeyde bir 
etkile im bile dramatik bir durumdur. Bu durum nesneler 
aras nda bile saptanabilir. Söz gelimi bir manzarada da 
‘dramatiklik’ söz konusu olabilir.” (1). 
 nci San yarat c  dramay  öyle tan mlar: 
“Yarat c  drama; do açlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da 
drama tekniklerinden yararlan larak, bir grup çal mas  
içinde, bireylerin bir ya ant y , bir olay , bir fikri, kimi 
zaman bir soyut kavram  ya da bir davran , eski bili sel 
örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, 
deneyim, duygu ve ya ant lar n gözden geçirildi i 
‘oyunsu’ süreçlerde anlamland rmas , canland rmas d r. 
Ancak, yarat c  e itsel drama çal malar  1) tiyatro 
yapmak 2) oyunculuk de ildir.” (1) 
 Yarat c  drama, tiyatro formlar ndan da 
yararlanan bir disiplindir. Özünde “oyun” kavram  
bulunur. Ancak, drama olgusu bir tiyatro ya da 
oyunculuk örne i sergilemek de de ildir. Yaz l  bir 
metni yoktur. Sahneye koymak gibi temel bir amac  
olmad  halde, istenirse yap lan çal malar çok fazla 
de i tirilmeden gösteriye sunulabilir.  

Bir çocuk için vazgeçilmez bir unsur olan 
“oyun”, draman n ç k  noktas d r. Oyunlar n 
çe itlili i ve çok yönlülü ü, bu alana ili kin getirilen 
tan m ve yakla mlar n da çe itlilik kazanmas n  
sa lam t r. Örne in, Alman Scheuerel’e göre (1981), 
oyunun alt  ana aktivitesi vard r: 

- Özgürlük, 
- çsel sonsuzluk, 
- Öyleymi  gibi yapma, 
- kili de er, 
- Kapal  bütünlük, 
- imdiki zaman (2). 

Norman ise dramay  öyle tan mlar: “Drama 
ça r mlar n, duygular n, bilgi ve deneyimlerin 
özgürle ti i bir ortam n sa lanmas d r. Drama etkinli i, 
drama ya ant s n n somut olarak duyumsanmas yla 
ki inin evrensel, toplumsal, moral etik ve soyut kavramlar  
anlamland rmas d r.” (1). 

ABD’de “Creative Drama” (Yarat c  Drama), 
ngiltere’de “Drama in Education” (E itimde 

Drama), Federal Almanya’da “Okul Oyunu”, “Oyun 
ve Etkile im” (Schulspiel, Spiel un Interaktion) olarak 
isim bulan “E itimde Yarat c  Drama” alan nda; 
s n fta uygulanan ilk drama dersi niteli i ta yan ve 
bir köy ö retmeni olan Harriet – Finloy Johnson’a ait 
uygulamalar  görmek mümkün. Bu ilk drama dersi 
niteli indeki uygulama bir tür “make believe play” 
(öyleymi  gibi yapma)’d r (1911). 

1921’de John Dewey’in çocuk merkezli 
e itim anlay  ve oynayarak davran  geli tirme 
(acting behavior), bireyi edilgenlikten kurtaran, 
bireyin kendisini ifade etmesine olanak sa layan 
etkin bir oyun alan  do uruyordu. Üründen ya da 
sonuçtan çok, sürece önem verilen bu yakla mda, 
yola çocuk oyunlar ndan ç k lm t . 

1954’te Peter Slade, Finlay Johnson’ n “make 
believe play”ine do all k boyutunu da katarak, 
kendili indenlik (spontaneity) ögesinin ve bugün 
kulland m z anlamda do açlama tekni inin i in 
içine girmesine ön ayak olmu tur. Kendili indenlik 
ö rencide dikkat yo unlu unu, duyarl l  ve 
imgeleme gücünü geli tirecekti. Rol yapma de il, 
ya amsal beceri kazanma önemsenmeye ba lanm t . 
60’larda ise yeni e ilim “kendini bulma” idi.  1967’de 
Brian Way, s n fta dramaya duyusal ya ant lar  
ekledi. Way’in getirdi i yeni parola ise “bireyin 
bireyselli ini ön plana ç karmas ” oldu. 

1970’lerde Dorothy Heathcote, dramay  
yeniden yap land rd  ve tan mlad . O, di erlerinden 
farkl  olarak, çocuk ve ergenlere kendilerini ifade 
etme f rsat ve özgürl ünü hemen vermedi. O’na 
göre, birey önce kendini ifade etmeye hak kazanmal  
ve ba ms zl  için biraz u ra mal yd .  Heathcote, 
bu dü ünceleriyle otoriter görünebilir, ama o bu 
yolla ö rencilere güçlerini kullanmay  yava  yava  
ö retmeyi hedef alm t r. Tabii bu yüzden, “Bu 
drama m ?”, “Bu yarat c l k m ?”, “Bu e itim mi?” 
gibi sorular  ve tart malar  da beraberinde 
getirmi tir.  Ancak, Heathcote’un çal malar nda 
duyulan duygular ve co kular gerçek duygulard  ve 
ö retmen bunu sa lamak için gerçekten rol 
yap yordu (3). 

Böylece, e itimde drama tarihinde, 
ö rencilere gerçek ya ant lar ya atma dönemi 
ba lam  oldu. Sonras nda, Nickel “Engelsizce yarat c  
olabilmek için kendi ki ili ini tan m  olmak ve kli ele mi  
dü ünce biçimini bir yana b rakabilmek gerekiyor.” (3) 
yorumunu getirdi. 
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     Buradan hareketle, e itimde yarat c  
draman n Türkiye’deki tarihsel sürecine bakacak 
olursak, Cumhuriyet’in ilk y llar nda . Hakk  
Baltac o lu’nun “okulda tiyatro” anlay  ile daha 



önce kullan lan “dramatizasyon” tekni ine getirdi i 
yenilikleri görebiliriz. Ancak Türkiye’de ça da  bir 
yakla mla ele al nd  tarih 1980’lerin ba na rastlar. 
Bu y llarda sanat e itimi ve tiyatro alanlar nda nci 
San ile Tamer Levent’in çal malar  dikkat 
çekmektedir. Yap lan çal malara ba l  olarak, 
Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Güzel 
Sanatlar E itim Ana Bilim Dal  ve 1990’da Ça da  
Drama Derne i’nde, e itimde yarat c  drama 
çal malar  ba lat lm t r ve e itim fakültelerinin s n f 
ö retmenli i ve okul öncesi ö retmenli i 
programlar nda zorunlu ders olarak yer alm t r (4). 

 
Yarat c  Draman n Ögeleri 
 

Drama Lideri: Çal maya rehberlik eden 
ki idir. Bir lider de i ime aç k, geli meye elveri li, 
esnek bir ki ili e sahip olmal d r. Mesleki 
formasyona sahip, psikoloji, geli im psikolojisi, 
tiyatro, müzik, plastik sanatlar, oyun ve tiyatro 
pedagojisi gibi alanlarda yeterli olmal d r. Ancak, 
gözlem becerisi geli mi , ya an lan olaylar  an nda 
analiz eden ve sentezleyen, gruba hakim ve an nda 
yeni çözümler bulabilen bir lider etkin oldu u zaman 
grup taraf ndan kabul görür. 

 
Oyun Grubu: Ö renmeye istekli ve kat l m 

için gönüllü olmal d r. Bireylerin hepsi farkl  
deneyimlere ve özelliklere sahiptir. Ortak ö renme 
kanal nda var olmal d rlar. Grup dinami inin 
olu mas nda her birey etkin geli ime ve de i ime 
yatk n olmal d r. 

 
Uzam: Etkin bir kullan m alan d r. Parke hal  

v.b., ayakkab n n zorunlu artlar d nda 
kullan lmad , her türlü eyleme ve olas  gürültülere 
olanak sa layan ve gerekti inde sergileme ans n  
elde edebilece imiz bir mekand r. 

 
Arama Etkinli i: Ba tan belirlenen hedefler 

do rultusunda, liderin insiyatifinde zaman zaman 
de i imlerin ya and , grubun etkin rol ald , her 
bir birey için (kimsenin göz ard  edilmedi i) var olan 
bir mekand r (5). 

 
E itimde Yarat c  Draman n Önemi 

 
- FARKINDALIK KAZANDIRIR, 
- Ba ms z dü ünmeyi sa lar, 
- birli i yapabilme özelli ini geli tirir, 
- Sosyal ve psikolojik duyarl l k yarat r, 
- Dört temel dil becerisini (konu ma, dinleme, 

okuma, yazma) geli tirir, 
- Sözel olmayan ileti imin ö renilmesini 

sa lar, 
- Yarat c l k ve estetik geli imi sa lar, 
- Etik de erlerin geli mesine olanak sa lar, 
- Kendine güven duyma, karar verme 

becerilerinin geli mesini sa lar, 

- Kaslar n  hareket ettiren yeni yöntemleri 
bulmay , denemeyi ve bedenini çok yönlü 
geli tirmeyi sa lar, 

- Hata yapma korkusu olmaks z n yeni 
davran lar geli tirmeyi sa lar, 

- Sanat formlar na duyarl l k göstermeyi 
sa lar, 

- Duygunun sa l kl  ve kontrollü bo al m na 
olanak verir, 

- Kendini tan may  sa lar., 
- Kendini ifade etmede güven kazand r r,  
- Bilgiye ula maya ve onu kullanmaya istekli 

duruma getirir (6). 
 

Yarat c  Draman n A amalar  
 

1. Is nma: Çe itli yöntemlerle be  duyuyu 
kullanma, gözlem yetisinin geli ti i, bedensel ve 
dokunsal al t rmalar n yap ld , tan ma, etkile im 
kurma, güven ve uyum özelliklerini kat l mc ya 
kazand ran ve oldukça kesin kurallarla belirlenen, 
grup liderinin yönlendiricili inde yap lan çal mad r. 
2. Oynama (Pandomim ve rol oynama): Belirlenmi  
kurallar içinde özgürce oyun kurma ve geli tirme 
çal malar ndan olu ur. Yarat c l k bu a amada 
oldukça önemlidir. 
3. Do açlama: Saptanan bir tema üzerinden yola 
ç k larak, bir hedefe do ru belli a amalarla yol al n r. 
Bireyselli in ve yarat c l n ön plana ç kt  
çal malard r. 
4. Olu umlar: Sürecin nas l geli ece i ve nereye 
varaca  önceden belirsizdir. Süreç, önceden 
belirlenmi  bir noktadan ba lar (2). 

 
Bu a amalar n her birinin sonunda grup 

üyeleri ile tart man n yap lmas  çal malar için 
oldukça önemlidir (Ad güzel). 

 
Yarat c  Dramaya Ait Baz  Kavramlar 

 
a) Yarat c l k: Genel olarak yarat c l k, daha 

önceden kurulmam  ili kileri kurabilme, 
böylece yeni bir dü ünce emas  içinde, yeni 
ya ant lar, deneyimler, yeni dü ünceler ve yeni 
ürünler ortaya koyma durumudur (1). 

 
Graham Wallis’e  göre bu süreç dört ana bölümden 
olu ur: 
1. Haz rl k dönemi, 
2. Kuluçka dönemi, 
3. Ayd nlanma dönemi, 
4. Gerçekle me ya da do rulama dönemi. 
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b) Dramatik Oyun: Çocuklar n çevrelerinde 
ke fettikleri tüm karakterleri ve hareketleri 
taklit ettikleri özgür bir ortamda oynanan  
oyundur. Oyunun süresi belli de ildir. Temel 
olarak öykünmeye (taklit) dayan r.  Örne in; 
evcilik, doktorculuk yap land r lm  çocuk 



oyunlar d r. Çocu un do al geli im 
evrelerinde ortaya ç kar. 

c) Dramatizasyon: Drama gibi bir 
eylemselle tirmedir. Rol oynama yöntemi ile iç 
dramalar n görselle tirilmesdir. Bir konu, bir 
olay ya da durumun roller verilmesi yoluyla 
hareket, mimik, jest ve seslerle 
canland r lmas d r. 

d) Rol Oynama: Film ya da tiyatro oyunundaki 
karakterlerin ayn  biçimde canland r lmas  
de ildir. Ba ta öykünme olsa da, ama henüz 
ya anmam  roller üstlenerek, ya am n daha 
ilerdeki a amlar na haz rlanmakt r. 

e) Do açlama: Genellikle “an nda olu an” 
anlam nda kullan lsa da, daha çok belirli bir 
haz rl k sürecini bar nd ran do açlama; büyük 
ölçüde grup dinami inden yararlan larak 
olu turulan rol oynamalar, oyunlar ve 
süreçlerdir (5). 

f) leti im: Bilgi üretme, aktarma ve 
anlamland rma sürecidir. leti im, kat lanlar n 
bilgi /sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve 
bu iletileri anlamlamaya, yorumlamaya 
çal t klar  bir süreçtir (7). 

 
Burada, birbirine geçmi , fakat aralar nda 

büyük farkl l klar n ve benzerliklerin bulundu u iki 
kavram  da aç klamak gerekir: Drama ve oyun. 

 
1. Dramada belli e itsel, sanatsal v.b. hedef ve 
amaçlar vard r ve bunlar lider ya da ö retmen 
taraf ndan belirlenir. Oyunda ço unlukla belli bir 
amaç olmayabilir. 
2. Drama bir grup ya ant s d r. Oyun tek ba na da 
oynanabilir. 
3. Dramada çok kesin kurallar yoktur. Kurallar 
esnektir. Kat l mc lar n kendilerinden bir eyler 
katmalar na izin verilir. Ödül veya yanl  yapma söz 
konusu de ildir. Oyunlarda en basitten karma a 
kadar birtak m kurallar vard r. Kurallara uymayanlar 
oyun d nda b rak labilir. 
4. Draman n bir ba lang ç ve sonuç bölümü 
olmayabilir. O anda yarat l r. Ortaya ç kan ürün ilk 
kez olu ur. Oyunda bir ba lang ç ve sonuç vard r. 
Ço unlukla bir ba ar  söz konusudur. 
5. Dramada do ru – yanl , güzel – çirkin v.b. 
yoktur. Sonuç de il, süreç önemlidir. Oyunlarda 
ço unlukla sonuç önemlidir. 
6. Dramada bir lider (ö retmen) vard r. Grubun 
kendini ke fetmesine, geli tirmesine, kendini ortaya 
koymas na rehberlik eder. Oyunda yönlendirici 

yoktur. Bu görevi daha çok oyunculardan biri 
üstlenir. 
7. E itimde dramada, hiçbir zaman, bir eyi oldu u 
gibi kabul etme, öykünme söz konusu de ildir. 
Çocuk oyunlar nda öykünme vard r. 
8. Dramada tekrar vard r. Ancak yap sal anlamda 
farkl la ma yoktur. 
9. Dramada estetik kayg  belirgindir. Bunun için 
sürecin içinde ve sonunda estetik biçimlere 
ula labilir. Oyunda estetik kayg dan çok, rahatlama, 
enerji bo al m  gibi ögeler yer al r. 
10. Drama sürecinde gözden geçirme ve tart ma yer 
al r. Oyunda ise bu ögeler yer almaz. 
11. Drama ve oyunun ortak özelli i ise belli kurallar 
içinde sonsuz özgürlükler içermeleridir (6). 

 
Drama Araç ve Gereçleri 

 
Araç - gereç ve materyaller, draman n rol 

oynama, do açlama v.b. tekniklerinde 
konsantrasyon, yani bireyin odakla mas n  
kolayla t ran bir ortam sa lar. Olmas  art de ildir, 
fakat yerinde kullan ld nda yararl  i lev üstlenir ve 
her türlü araç - gereç drama etkinli inde 
kullan labilir.  
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