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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, Görsel Sanatlar Eğitiminde yaratıcı dramanın yerinin 

incelenmesi, bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramanın Görsel Sanatlar Eğitimi 

derslerinde yerini almasıdır. Araştırma, Giriş, Sanat ve Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlarda 

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri, Çocuk ve Yaratıcılık, Oyun, Drama, Sonuç ve 

Değerlendirme olmak üzere Yedi bölümden oluşmaktadır.  

Sanat, insanla çevresi arasında denge sağlayan bir olgudur. İnsanla çevresi 

arasındaki denge hiç bitip tükenmeyeceğinden dolayı sanat eğitimi de sonsuza kadar bir 

zorunluluk olacaktır. Bu nedenden dolayı sanat eğitimi, bireyin istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek nitelikte programlanmalı, uygulanmalı, yeni çağdaş sanat eğitimi 

yaklaşımları, öğretim yöntem ve teknikleri takip edilmelidir. 

Sonuç olarak bu tezde süregelen eğitim ve öğretim yöntemleri araştırılmış, Görsel 

Sanat eğitimi ve Eğitsel Yaratıcı Dramanın amaçları, ilkeleri gözden geçirilmiş, benzer 

yönlerinin çokluğu dikkat çekmiştir. Sanat etkinliğinde de dramada da merak etme, 

araştırma. keşfetme, içselleştirme sonucunda bir davranış, ürün ortaya koyma vardır. Her 

ikisinde de yaratıcılık ve eğitim söz konusudur. Yaratıcı Eğitsel Drama, yaratıcılığı 

geliştiren Bir eğitim Yöntemi ve yaratıcı bireyi yetiştiren başlı başına bir alandır. En etkin 

eğitim yöntemi; yaparak, yaşayarak, eğlenerek olduğuna göre, Sanat Eğitiminde de drama 

yolu ile eğitim en etkili yöntemdir.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the place of creative drama at Visual Arts 

Education and to make creative drama hold its place at Visual Arts Education courses as an 

education method. Study is consisted of seven chapters as: Introduction, Art and Art 

Education, Teaching Method and Technics at Visual Arts, Child and creativity, Play and 

Drama, Consequence, Assessment. 

Art is a phenomenon that provides a balance between man and its environment. 

Since the balance between man and its environment will never come to an end, art 

education will forever be an obligation. Therefore, art education shall be programmed and 

practiced properly as to meet the needs and demands of individuals and teaching method 

and technics shall be followed. 

In conclusion, through this study continuing education and teaching methods have 

been researched, the goals and principles of Visual Arts Education and Educational 

Creative Drama have been reviewed and it is seen that they have many similar aspects. 

Both artistic activity and drama involves producing a behaviour and an outcome as a result 

of wonder, reseaching, exploration and internalizing. Both are the processes of creativeness 

and education. Creative Educational Drama is an education method that improves 

creativeness and on its own a field that brings up creative individual. That the most 

efficient education method is the learning by acting, living and enjoying, drama method is 

the most efficient education method when the Arts Education is considered. 
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ÖNSÖZ 

  

Son yıllarda orta öğretim okullarındaki şiddet olaylarını duyuyor ve izliyoruz. 

Kaygılı, panik halinde yaşanan çocukluk ve gençlik yılları, gelecekte bireyleri sanat 

yoksunu, yüzünü aydınlığa dönmemiş, karamsar, bilinç yoksunu, bir topluma 

dönüştürmektedir. Teknolojinin alabildiğine hızlı yol kat ettiği günümüz dünyasında, 

yaratıcı davranış sergileyen bireylere duyduğumuz ihtiyaç daha da artmaktadır. Yaratıcı, 

araştıran, sorgulayan, çözen bireyler sanat eğitiminin hak ettiği yeri alması ile çoğalacak, 

yaratıcı toplumu oluşturacak, uygar toplum olma yolunda hızla ilerleyecektir. 

Ancak ne acıdır ki, bütün dünyanın eğitim yapısı dramadan ayrı düşünülmezken 

ülkemizde bu uygulama oldukça geri bir düzeydedir. Öğretmenler eğitimde yaratıcı drama 

etkinliğini sadece bir sanatsal etkinlik biçimi olarak algılamakta derslerinin içinde bu 

uygulamayı başarılı olarak yapamamaktadırlar. Daha da acısı bir çok okulda bu çalışmalar 

tiyatro çalışması olarak gündeme getirilmekte, öğrenciye çoğu zaman yük getiren bu 

etkinlik zorlamalarla, zaman zaman tehditlerle sonuca ulaştırılmaktadır. 

Oysa Tiyatro etkinliği başlı başına farklı bir çalışmadır. Eğitimde kullanılması 

gereken yaratıcı drama ise tamamen öğretmenin yönlendirmesi ile gelişen eğitici bir 

süreçtir. Bilindiği gibi oyun, çocuk için her şey demektir. Ders sırasında doğru güdüleme 

ile geliştirilen bir drama etkinliği onu mutlaka daha fazla yaratıcı düşünmeye sevk 

edecektir.  

Bu çalışmayı yaparken elbette on beş yılı aşan aktif tiyatro çalışmalarım bana yol 

gösterici oldu. Uzun zamandır üzerinde düşündüğüm tiyatro – drama – sanat eğitimi 

ilişkilerini bu çalışma sayesinde eğitimde daha etkin kullanılacak bir birikim haline 

getirdim. 

Bilindiği gibi drama (eğitici oyunlaştırma) çocukların görme, algılama, tanımlama, 

yaratma, anlatma (expresyon) ve iletişim kurma yetilerini geliştiren oldukça önemli bir 

etkinlik ve öğretim yöntemidir. Sözel ve bilişsel anlatımların yanı sıra, görsel ve plastik 

anlatımlarına da etki eden dramadan, her alanda olduğu gibi görsel sanat eğitiminde de 

yararlanılabilir. 

Çocuğun estetik duyarlılığını geliştirmede, sezgilerini güçlendirmede, yaratıcılığını 

ortaya koymada; hissettirmek. yaşatmak, eğlendirmek ve düş kurdurmak gereklidir. 

Eğitimde yaparak- yaşayarak öğrenme en etkili yöntem olduğuna göre, görsel sanat 
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eğitiminde drama yönteminin öğretmenlerimiz tarafından , özgür bir ortamda ve doğru 

şekilde uygulandığı taktirde, eksiklikler giderilir, hantallık yenileşmeye dönüşür. Nitelikli 

toplumu nitelikli bir öğretmen topluluğu oluşturacaktır.  

Çalışmamda beni yüreklendiren Değerli Danışman Hocam Yardımcı Doçent 

Doktor Ayşe Okur’a , bilgi, tecrübe, sabır ve hoşgörülerini esirgemeyen hocalarıma, beni 

sanatla erken yaşta buluşturan sevgili annem’e yaşamım boyunca bana tiyatroyu sevdiren, 

öğreten eşim Ömer Naci Topcu’ya, sabrından dolayı kızım Asya Topcu’ ya, uygulama 

etkinliklerine katılan öğrencilerime teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca bu çalışmamın hazırlanmasında bana yardımcı olabilmek için çaba ve ilgi 

gösteren sevgili meslektaşlarım ve araştırmama kaynak desteği sunan Ekim Sanat 

Atölyelerine, Sevgili branştaşım Nilüfer Buzcular’a, yardımını esirgemeyen tüm 

dostlarıma teşekkür ederim. 

Görsel sanatlar dersi öğretimine yararlı olması dileğiyle…. 

 

Ayten KÖSA TOPCU 

Konya, 2008 
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BÖLÜM 1 

 

1. GİRİŞ 

1.1. Çalışmanın Konusu 

Öğretimde yöntem, öğrencilerin öğrenme etkinliklerine rehberlik sürecidir. Başka 

bir deyişle öğretim yöntemi, öğrenciyi hedefe ulaştırmak için izlenen yoldur. 

Topluma uyumlu bireyler yetiştirmek ve bireylerin kendi kültürel kimliklerini 

kazanmaları, toplumdaki yerlerini almaları ve yaratma güçlerini geliştirebilmek için uygun 

ortamları hazırlamak eğitimin genel sorumluluğudur. Bu ortam içerisinde birey, kendini ve 

çevresini tanımalı ve sağlıklı etkileşim süreçlerini yaşayabilmeli, kendini geliştirmeye 

yönelik çalışmalar yapabilmelidir. Ancak “Aşırı ussal bilimsel bir eğitim, ezbercilik, aşırı 

bilgi yükü, okul yaşamında zevk almaya yönelmeyen; öğrenmenin duyuşsal, sezgisel 

yanını savsaklayan, öğrencinin yaşayarak öğrenip kendi sentezlerine varamadığı bir sistem 

(San,1991)”, yetiştirmek durumunda olduğu çağdaş insanın gereksinimlerini 

karşılayamamaktadır. 

Düşünmenin yerini ezberciliğin, okumanın yerini bilgi yığmacasının aldığı çarpık 

bir öğretim sisteminde yetişen bireyler zaman zaman özgür olmama özgürlüğünü 

savunabilmişlerdir (İpşiroğlu, 1989). Bu durum skolastik öğretimin tipik bir sonucudur ve 

bunu yadırgamamak gerekir. Bu sistem, çağdaş olmayan bir içeriğin öğretildiği ve 

öğrenmenin salt otoritesine bağlı, hep belli kitapların okutulduğu, Öğrencinin sürekli 

boyun eğmesi beklenen bir sistemdir. 

Günümüz öğretim yöntemlerinde öğretmene düşen görev geleneksel yöntemlere 

göre oldukça değişik biçimdedir. Öğretmen, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırma, 

öğrenciye rehberlik etme, öğrenme sürecine öğrencinin katılımını sağlama ve öğrenciyi 

sürekli güdüleme ile yükümlüdür (Fidan,1986). 

Bilindiği gibi drama çocukların görme, algılama, tanımlama, yaratma, anlatma ve 

iletişim kurma yetilerini geliştiren oldukça önemli bir etkinliktir. Sözel ve bilişsel 

anlatımların yanı sıra, görsel ve plastik anlatımlarına da etki eden dramadan, her alanda 

olduğu gibi sanat eğitiminde de yararlanılabilir. 

Günümüzde sanat eğitimini geliştirmek amacıyla bir çok farklı teknik ve yöntem 

kullanılmaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerin farklı durumlarda ne tür nitelikleri, ihtiyaç 
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ve sorunları ve dolayısıyla en iyi nasıl öğrenebileceklerine dair metotları mesleki 

müdahalelerinde kullanması gerekir. 

Görsel Sanatlar dersinin en önemli amacı öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek 

olduğuna göre, öğretmen dersi aktif hale getirmek ve öğrencinin imgeleme gücünü 

harekete geçirmek durumundadır. 

 

1.2. Çalışmanın Amacı  

Sözel, görsel, yazınsal (şiir, öykü, masal, resim, heykel, müzik, tiyatro …) tüm 

anlatım ve ifade etme biçimleri bireyin estetik eğitimini oluşturur. Sorma, sorgulama, 

araştırma, yorumlama, çözümleme, yeniden üretme tüm biçimlerin iç içe geçmesinin bir 

sonucudur. Araştırmanın amacı, Görsel Sanatlar Eğitiminde yaratıcı dramanın yerinin 

incelenmesi, bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramanın Görsel Sanatlar Eğitimi 

derslerinde yerini almasıdır 

 

1.3. Sayıltılar 

Bu çalışma yürütülürken, aşağıdaki sayıltılar göz önünde bulundurularak 

değerlendirme yapılacaktır. 

1- Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Konu ile ilgili 

yayınlanmış ulaşılabilen Türkçe ve yabancı kaynaklardan elde edilen sonuçlarla sınırlıdır. 

Araştırma sürecinde kitapların yanı sıra gazeteler, dergiler ve yabancı kaynaklardan 

faydalanılacaktır. 

2- Çalışma süresince, araştırma metninde kullanılan bilgiler ile konu ile ilgili daha 

önce yapılmış araştırmaların ve bunların yorumlarına ilişkin değerlendirmelerin 

doğruluklarının tespiti yoluna gidilecektir. 

 

1.4. Sınırlılıklar 

Araştırmanın konusu “Görsel Sanatlar Eğitiminde Bir Öğretim Yöntemi Olarak 

Yaratıcı Drama” olarak belirlenmiştir. 

Bu araştırtma yaratıcı dramanın tanımı ve öğretim yöntemi olarak incelenmesi, 

Görsel Sanatlar (resim iş eğitimi) derslerinde kullanımı ile sınırlıdır.  

Ayrıca araştırma ulaşılabilen Türkçe ve yabancı kaynaklardan elde edilen 

sonuçlarla sınırlı olacaktır. 
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1.5. Tanımlar 

Eğitim: Fertlerde istenilen yönde olumlu davranış geliştirme sürecidir. 

Güzel Sanatlar Eğitimi: En geniş anlamıyla, yetişmekte olanlara ve yetişkinlere, 

güzel sanatların yaşamdaki yerini yaşatarak kavratacak biçimde düzenlenmiş, belli 

programlarla, güzel sanatların türlerini, tarihsel gelişimini, ifade gücünü, insanın temel 

ihtiyaçlarından biri olduğunu örnekleriyle göstererek ve aynı zamanda çeşitli tür ve 

dallarda beceri de kazandırabilecek uygulamalı çalışmalarla, sanatsal yaratma olgusunu 

tanıtmaya yönelik eğitim sürecidir(San, 1988) 

Yaratıcılık: Sanatta yaratıcılık içsel duyumsama ile birleşip dışa vurulduğu bir 

süreçtir. 

Drama: Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde İtalyanca dramma, Fransızca 

drame olduğu belirtilen drama kelimesi için, sahnede oynanmak için yazılmış oyun; acıklı 

olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu türü; tiyatro 

edebiyatı; (mecazi anlamda) acıklı olay şeklinde tanımlara yer verilmiştir. Oxford 

Sözlüğü’nde, bir sahne oyunu, dramatik sanat; Redhouse Sözlüğü’nde ise bir sahne 

oyununda olduğu gibi geçen hayat olayları olarak tanımlanır. 

Doğaçlama: Yaşamda yer alan rollerin duruma uygun şekilde, önceden 

hazırlanmaksızın anında yaratılarak oynanmasıdır. 

Devinim: Hareket etmek anlamındadır. 

 

1.6. Yöntem 

Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Kaynak taraması sonunda 

elde edilen bilgilerden hareket edilerek araştırma yapılacaktır.  

Çalışmamızda öncelikle bu konuda ülkemizde ve dünyada yapılan araştırma, tez, 

makale ya da kitap gibi yayınlar incelenecek, sonra uygun metinler toplanıp 

düzenlenecektir. Araştırmada ulaşılan görsel materyaller uygun metinlerin içine 

yerleştirilecektir. Araştırma ulaşıla bilinen güncel bilgiler ile de desteklenecektir.  

Araştırma, giriş, sanat ve sanat eğitimi, Görsel Sanatlarda Öğretim Yöntem Ve 

Teknikleri, çocuk ve yaratıcılık, oyun, drama, Sonuç ve değerlendirme olmak üzere Yedi 

bölümden oluşmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda bu başlıklar alt başlıklara 

ayrılmıştır.  
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BÖLÜM 2 

 

2. SANAT 

Sanat, insanın kendini anlatma, kendi dışındaki dünya ile iletişim kurma ve onu 

etkileme gibi dürtüleri ile ortaya çıkan bir olgudur. Sanatın hem bireysel, hem toplumsal 

yanı olduğu gibi, hem ussal, hem de duygusal özellikleri bulunmaktadır. 

Sanat kimi zaman, güzelliğin anlatımı olarak nitelendirilmiştir. Hoşa giden, estetik 

haz uyandıran üretimlere sanat yapıtı denilmiştir. Kimi zaman ise, sanatta güzellik niteliği 

aranmamış , çirkin ama düşündüren ürünlerde sanat yapıtı sayılmıştır(sezer,2001)  

Read’e göre sanat, çocuğun da sanatçının da kendiliğindenlikle, üzerinde 

düşünmeden ortaya koydukları bir olgudur. Her sanat ürünü bir kişiliğin ve o kişiliğin 

kendine özgü huyunun (mizaç, temperament) anlatımı, ifadesidir. Sanatçı huyunu ve 

algılamasını sanatında bilinçsizce yansıtır. Yaratma ne denli özgürce yapılırsa o kişilik, 

huy, yani üslup o denli belirgince ortaya çıkar. Onun için sanat eğitbiliminde özgür ifadeyi 

engelleyip ketleyecek her türlü etmeni ortadan kaldırarak, yeti ve güçlerin özgürce gelişip 

serpilmesini sağlamak gerekir.  

Sanat bir anlatım aracıdır; dil ifade için nasıl mürekkep, kağıt baskı makinesi vb. 

kullanıyorsa sanat da kendi malzemesiyle birçok mesajlar taşır. Başlıca sanat 

faaliyetlerinin hepsi de bize bir şeyler anlatmaya çabalar. Evrensel olan şeyler, insan veya 

sanatın kendisi hakkında başka şeyler anlatır. Sanat aynı zamanda bir bilgi tarzıdır ve sanat 

dünyası, bilim ya da felsefe dünyasındaki bilgiler kadar değerli, insana yararlı bilgilerdir. 

Onu, öteki bilgi tarzlarıyla paralel tuttuğumuzda durum budur, fakat insanın çevresini 

anlamasında bu bilginin insanlık tarihinde tuttuğu yer ötekilere göre bambaşkadır (Read, 

1981)  

Sanat insan doğasının bir gereğidir. Toplumsal yaşamın en önemli boyut ve 

unsurlarından biridir. İnsan olmanın gereği, varlığının bir ifadesidir. Dolayısıyla insan 

yaşamında formal bir sanat eğitimi olmadığını düşünsek bile sanatsal belirtiler amatörce 

veya sponten bir şekilde, insanın doğasından kaynaklanan bir içtepi olarak kendini farklı 

alanlarda gösterebilecektir (Artut, 2004). 
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Sanat, insanlığın birlikte kullandığı ortak bir dildir. İnsanlığın, uygarlığın gelişim 

ölçütüdür. Bireyin yaşam kaynaklarından biridir sanat, insan için lüks değil doğal 

gerekliliktir. 

 

2.1. Eğitim 

Birey olarak insan doğal, toplumsal ve kültürel bir çevrede doğar. İnsanın doğal. 

toplumsal ve kültürel bir “Varlık” olması onun yaşadığı bu çevreyi, aklını, duygularını, 

duyularını vb. diğer özelliklerini kullanmasına bağlıdır. Bu bir anlamda insanın yaşadığı 

çevre ile etkileşim sürecine girmesi ve olgunlaşması demektir. Olgunlaşma süreci ile 

birlikte insan; kendini, kendi kültürel, bilimsel ve teknolojik evreninin yaratma çabası 

içerisinde bulur. Çünkü insan, yaşamını devam ettirmek, geliştirmek, sağlıklı, dengeli, 

uyumlu olmak, yeteneklerini harekete geçirmek, kendini tanımak, gerçekleştirmek ve 

aşmak gereksinimindedir (Adıgüzel, 1993). 

Çağdaş insan bu gereksinimlerini en iyi biçimde karşılayabilmek için günlük yaşam 

bilgisinin ötesinde hem gerçeği ve doğruyu, hem yararlı ve kullanışlıyı hem de özgünü ve 

güzeli arar. Bu çabaların süreci ve ürünü olan “bilim, teknik, sanat”, çağdaş insanın üç ana 

çalışma, yaratma ve gelişme alanıdır. Bu üç alan, insanın psikolojik, toplumsal ve kültürel 

varlık yapısında temelini bulan duyusal, bedensel, duyuşsal, devinişsel ve bilişsel 

özelliklerine bağlı olarak birbirini destekleyip kolaylaştırır. tamamlayıp bütünler, 

çeşitlendirip zenginleştirir ve böylece çağdaş insan yaşamına bütüncül bir anlam kazandırır 

(MEB, 1991). 

Eğitim, kendiliğinden gerçekleşebilecek bir olgu değildir. Belirli amaçlar için 

yapılmış planlı programlardan oluşur. Böylece bireyler yeni davranışlar kazanırlar ve 

yaşadıkları döneme daha kolay ayak uydururlar. Eğitim, belirli programlar dahilinde 

değiştirilebilir ve geliştirilebilir bir sistemdir.  

Genel anlamda sözlük tanımı ile eğitim; bireyde davranış değiştirme sürecidir. 

Bireylerin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişimi meydana 

getirme sürecidir. (Demirel, 1993) 

Özakpınar’a göre(1988) “ferdin idraklerinde, kavrayışında, zihniyetinde, tutum ve 

değerlerinde, kabiliyet ve maharetlerinde bir gelişme ve değişme demektir. Her hakiki 

öğrenme insanın zihniyetinde, meselelere bakışında, değerlendirme tarzında, duygu ve 
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zevklerinde, problemleri görme ve problem çözme kapasitesinde bir değişme meydana 

getirir”. 

Ertürk’e(1979) göre eğitim, “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve 

kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir”. 

Bireylerin birçok kazanımlar elde ettikleri eğitim süreci, bir yandan hızlı bilgi artışı, 

teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmelerin kaynağı olarak rol oynarken, diğer yandan 

yenidünya düzeninin ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır. Bireylerin, çağın getirdiği 

değişmelere uyum sağlayarak gelişmelere katkıda bulunmalarını sağlayıcı istendik 

davranışları kazanmalarında ise büyük rolü eğitim üstlenmektedir (Sıvacı, 2003). 

Bütün tanımlamalara bakıldığında eğitim planlı ve programlı, kişinin kendi 

isteğiyle gerçekleştirilebilecek süreç olarak değerlendirilmektedir. Bilgi toplumunda 

eğitim, sınıf ve okul sınırlarından dışarı taşmıştır. Okullar eğitim sürecinin kısıtlı bir 

kısmını oluşturmaktadır. Her fert farklı özellik ve kapasite göstermektedir. Eğitim 

farklılıkları iyi değerlendirip, geliştirmeli, yeni buluşlara, yeni bilgi çoğalışına ulaşmalı, 

yaratıcılığı köreltmemelidir. Gerçek ilerleme bilinmeyenin bilinip, bulunup sonrada 

kullanılmasıdır.  

 

2.2. Sanat Eğitimi 

Sanat insan doğasının bir gereğidir. Toplumsal yaşamın en önemli boyut ve 

unsurlarından biridir. İnsan olmanın gereği, varlığının bir ifadesidir. Dolayısıyla insan 

yaşamında formal bir sanat eğitimi olmadığını düşünsek bile sanatsal belirtiler amatörce 

veya sponten bir şekilde, insanın doğasından kaynaklanan bir içtepi olarak kendini farklı 

alanlarda gösterebilecektir (Artut,2004). 

“XX. Yüzyılın başından bu yana sanat eğitimi kavramı genel anlamda, güzel 

sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal 

eğitimi tanımlamaktadır. Dar anlamda ise okullardaki ilgili bölüm ve sınıflarda bu alana 

ilişkin olarak verilen dersleri kapsar. Yaygın ve tümel anlamında kullanıldığı özellikle 

belirtilmedikçe sanat eğitimi daha çok plastik sanatlar alanında verilen eğitim biçiminde 

anlaşılmaktadır. Her iki durumda da, yetişkin eğitiminden çok, yetişmekte olanların genel 

eğitim süreci içinde ele alınmaktadır.” (San, 1983) 
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Sanat eğitiminin amacı ve sonucu belli olan bireyin çevre ile birlikte gelişim 

sağlandığı özgün bir süreçtir. Sanat eğiticisi, neleri, ne şekilde, niçin öğreteceğini, bu 

öğretimden beklentileri daha önceden tasarlayıp belirleyebilecek düzeyde yetkinliğe ve 

olgunluğa sahip olmalıdır. Bütün bu süreç içindeki modern sanat eğitiminde ödüllendirme 

ve motivasyon, kişilerin çalışma azim ve kararlılığını yeniden ateşleyerek çoğaltabilir. İşe, 

hayata ve faaliyetlere yeni bir gözle bakışı daha zengin ve anlayışlı kılabilir. Resim iş 

sanatını icra eden sanatçıların tatmin düzeyi arttıkça mutluluk isteği, dolayısıyla potansiyel 

verimi ve iş kalitesi de artabilecektir. Günümüzde her şeye karşın gücün gerçek kaynağı 

uzmanlaşmış bilgiden gelmektedir (Gümüş, 1999). Çünkü, öğrenme, kişiliğimizi bulma 

sürecidir. Her yeni bilgi kazanış yenilenmeyi sağlar (Öztop, 2000). 

 Suut Kemal Yetkin: “Sanat eğitimi bir çeşit ahlak eğitimidir” (Yetkin, 1962) 

diyerek, insanın yetişmesinde, kişiliğinin olumlu yönde gelişebilmesinde sanat eğitiminin 

ne denli önemli olduğunu ifade eder. 

Sanat, insanla çevresi arasında denge sağlayan bir olgudur. İnsanla çevresi 

arasındaki denge hiç bitip tükenmeyeceğinden dolayı sanat eğitimi de sonsuza kadar bir 

zorunluluk olacaktır.  

 

2.2.1. Sanat Eğitiminin Amaçları 

Sanata ilişkin en önemli özellik anlatımdır. Kişinin öznel iç görüsü, imgeleri, 

düşünceleri ve duyulan sanat ile görselleşir. Bu çok öznel olan durumun dışa dönüşmesi, 

somutlaşması ve başkalarına anlatması insan için önemli bir gereksinmedir. Hangi sanat 

yapıtı olursa olsun yaratma eylemi anlatılmak isteneni izleyiciye iletme amacını güder. 

Günümüzde çağdaş sanat eğitiminin ana amacı öğrenciyi, kapasitesi doğrultusun da 

entelektüel, duygusal ve sosyal gelişme açısından destekleyerek onun kişisel istemlerine 

yanıt verebilme çabasını hedefler. Ayrıca sanat sadece estetik amaçlarıyla değil, eğitici ve 

öğretici amaçları da bu anlamda düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Bu genel 

amaçlarının yanı sıra çağdaş sanat eğitiminin belirli özel amaçları vardır ki bunlar: 

• Sanatsal aktivitelerin (sanatsal etkinliklerin) ve yaratıcılığın doğasını tanımaları ve 

benimsemeleri. 

• Duygusal, duyuşsal, bilgisel entelektüel etkinliklere bağlı artistik becerileri 

kazanmaları 
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• Sanatsal etkinliklerle ilgili ortaya çıkan düşünce ve hareket özgürlüğü ile ilgili 

bazı olasılıkları öğrenmeleri 

• Görme, ayrımsama (görsel duyarlılığın gelişimi) ve görsel olan her şeyin 

netleştirilmesine olanak sağlayan aktif bir algılama işlevi olduğu şeklinde beceri 

kazanmaları. Sanat yapıtlarını değerlendirebilecek, onları ayrımsayabilecek nitelikli, sanat 

tarihi ve estetiksel bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak. 

• Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çevre” kavramının ne anlama 

geldiğini anlamalarını, yetişkin bir birey olarak onun geliştirilmesi için duyarlı olmalarını, 

sorumluluk alabilmelerini sağlamak. 

• Araştıran, inceleyen, sorgulayan, hoşgörülü, geniş, özgür bireylerin yetişmesine 

olanak sağlamak. 

• Toplumsal ve kültürel yaşamda kendine güvenen katılımcı, sorumluluk sahibi, 

üretken kişiliklerin oluşumuna katkı sağlar (Artut,2004). 

Sonuç olarak çağdaş sanat eğitimi bağlamında çağdaş insan; bugünü anlayan, 

geleceğe bakabilen, sanat tarihi, estetik ve günümüzün sanatı hakkında yorum yapabilecek 

düzeyde bilgi sahibi insandır. Ayrıca sanat, insan yaşamıyla bütünleştiğinde, insanların 

daha bilinçli ve duyarlı olacağı, geniş boyutlu düşünebileceği, yaratıcı kişiliğe yatkın ve 

güzeli algılama yetilerinin gelişmiş olacağı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla çağdaş 

insanın yetişmesinde sanat eğitiminin önemli bir rolü olduğu artık kabul edilmelidir. 

 

 2.2.2. Sanat Eğitiminin İşlevleri 

Bir ölçüde sanat eğitiminin amaçları ile örtüşen sanat eğitiminin işlevlerini 

sıralayabiliriz. Buna göre bireyin: 

1. Yaratıcılığını geliştirmek. 

2. Araştırıcı, inceleyici, sorgulayıcı bir kimlik kazandırmak 

3. Entelektüel, kültürel bakış açısını geliştirmek. 

4. Kendine olan güven duygusunu kazandırmak, kendini tanımlamasını olanaklı 

kılmak. 

5. Analitik düşünme becerisinin gelişimini sağlamak. 

6. Eleştirel bakış açısı ve sezgi gücünün gelişimini sağlamak 
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7. Sanatsal sorunları çözebilme becerisini kazandırmak. 

8. Görme becerisi, olasılıkları tahmin edebilme gücünün kazandırılması. 

9. Sağlıklı düşünce ve kişilik gelişiminin oluşması. 

10. Taklit ve kopyacılıktan uzak özgün ve yaratıcı bir anlayış 

11. Teknik bilgi ve beceri kazandırmak. 

12. Manevi (tinsel), duyuşsal, bilişsel, algısal gücünün gelişimine olanak sağlamak. 

13. Sorunlarıyla başa çıkabilme, deşarj olabilme gücünün, ortamının yaratılması. 

14. Sosyal ve duygusal ve gelişimine katkıda bulunmak(Artut,2004). 

 

2.2.3. Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Önemi 

Sanat hem öğrenme sürecinin hem de gelişim sürecinin etkin yardımcısı olabilir. 

Çünkü sanat, duygu ve düşünce arasındaki karşılıklı ve iç içe geçmiş bağlantıyı vurgular. 

İnsanın bu iki yönünün uyumunun sağlanması, bir anlamda eğitimde temel yer alırsa, tüm 

eğitim süreçlerini daha etkili kılabilecek güce sahiptir. 20. yy’ ın başından bu yana sanat 

eğitimi kavramı, kaplamsal ve genel anlamda, güzel sanatların tüm alanlarını ve 

biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitimi tanımlamaktadır. Dar 

anlamında ise okullardaki ilgili bölüm ve sınıflarda bu alana ilişkin olarak verilen dersleri 

tanımlar.  

Yaygın ve tümel anlamında kullanıldığı özellikle belirtmedikçe sanat eğitimi daha 

çok “ plastik sanatlar alanında verilen eğitim” biçiminde anlaşılmaktadır. Her iki durumda 

da sanat eğitimi, yetişkin eğitiminden çok, yetişmekte olanların genel eğitim süreci içinde 

ele alınmaktadır( San, 1997). 

Sanat eğitimi, insanın genel eğitimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yaygın 

biçimde düşünüldüğü gibi, sanat eğitimi yalnızca yeteneklilerin eğitimi için bir “lüks” 

değil herkes için gerekli bir kişilik eğitimidir. Burada sanat eğitiminde amaçlanan, sanatçı 

yetiştirmeye yönelik eğitim değil, bireyin sanat yoluyla eğitimi. yani bireyin estetik 

eğitimidir. İnsanın yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak şartları hazırlayan 

ve bireyin kişilik kazanmasını amaçlayan bir etkinliktir (Gençaydın, 1990).  

Sanat eğitimi, çocuğun geniş anlamda gelişmesini içeren en güvenilir ortamdır. 

Çünkü o, bu ortamda kendi temposu paralelinde doğal eğilimlerini uygular, kendi 
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deneyimlerini kullanır. Eğitimin her kademesinde çalışmalar bu doğal eğilimin paralelinde 

olmalıdır. Çağımızın atom çağı olduğu unutulmamalıdır. Teknoloji günlük yaşamımızı bile 

etkisi altına almıştır. Bu nedenle de algı ve anlatım olanakları da artmış bulunmaktadır. 

Bilimde ve sanatta yaratıcılık eşit değerde kabul edilmektedir. Deneme olanağı veren sanat 

eğitimine, dış ülkeler programlarında geniş yer vermekte, şaşırtıcı deneyler ve araştırmalar 

yaptırmaktadır (Gökaydın, 1990: 3). Sanat eğitiminin en Önemli amaçlarından biri 

görmeyi, işitmeyi,dokunmayı tat almayı öğretmektedir. Çevresini hakkıyla algılayıp onu 

biçimlendirmeye yönelmek için gerekli ilk şarttır. Yalnızca bakmak değil “görmek”, 

yalnızca duymak değil “işitmek”, yalnızca ellerle yoklamak değil, “dokunulanı duymak” 

yaratıcılık için gerekli ilk aşamalardır (San, 1985) 

Sanat eğitimi yaratıcı bir süreç olarak çocuğu özgür düşünmeye, özgür çalışmaya 

yöneltmeye çalışır. Üreten, seçen, beğenen, kendisini ifade edebilen çocuk içinde yaşadığı 

toplumun bir üyesi , geleceğinin temsilcisidir (Buyurgan,2007). 

Bireysel Gereklilik: Kişilik eğitimi ya da özgün kişi eğitimi derken, bağımsız karar 

vermeyi, üretici güçlerin uyarılmasını, duyarlı tavır yoluyla ahlaki bilince ulaşmayı 

anlıyoruz. Goethe, eğitilmişliği “bağımsız yaşam” olarak nitelerken, en değerli kişilik 

eğitimi yolunun sanat” olduğunu vurgulamaktadır. (Gençaydın, 1990). 

Her bireyin öğrenme kapasitesinin farklılığı artık bir realitedir. “Bireylerin temel 

hak ve özgürlükleri ile kapasite, yaratıcılık ve yeteneklerini dikkate alan demokratik bir 

eğitim sistemi, çağdaş ve çok yönlü eğitim-öğretim programları ile gerçekleştirilebilir 

(Özsoy,1999) . Anlatım biçimleri ve tipleri üzerinde durmanın sanat eğitimi bakımından ve 

özellikle çocuğun eğitimi açısından taşıdığı önem büyüktür Çünkü baştan, daha erken 

çocukluk yıllarında ortaya çıkan huy ayrımları, çocuğun plastik uğraşlarına da 

yansımaktadır. Bu ayrımlar son derece kesin olarak yapılamazlarsa da, belirli gruplar içine 

sınıflanabilecek kadar ipuçları vermektedirler. Böyle tip ayrımları ve bunlar üzerinde 

yapılmış araştırmalar, önce özellikle fizyolojik açıdan (metabolizmanın kimyasal 

temelleriyle ilgili olarak) yapılmış, sonraları ruhsal çözümleme yöntemleriyle saptanan 

tiplemelerle uzmanlaşmışlardır. 

Psikolojik gereklilik: Resmin bize çocuğun iç dünyası ve büyüme süreci hakkında 

sağlıklı bilgiler verebildiği çoğunlukla bilinmektedir. Resim kolay bir anlatım aracı olması 

nedeniyle sınırlı sözcük bilgisine sahip bir çocuk için kendisiyle dış dünya arasındaki 
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iletişimi sağlayan bir araç ve çocuğun iç dünyasını keşfetmek için oldukça ideal bir teknik 

olması psikolojik yaklaşımları söz konusu etmektedir (Özsoy, 2005).  

Ekonomik gereklilik: Toplumun refahı, ekonomik olduğu kadar siyasal ve kültürel 

alandaki gelişmeler ile de ilgilidir. Bu değişmez ve birbirinden ayrılmaz üçlü, dengeli 

olmalıdır. Bu ise, toplumun her alanda sağlıklı, kültürlü, bilime ve sanata saygılı bireylere 

sahip olmasına bağlıdır. Bu üçlüden biri eksik veya yanlış seyrettiğinde, bu durum ötekileri 

de olumsuz bir yöne etkilemesine neden olabilir.  

Eğitim kurumları, ülkelerin gelecekteki ekonomistlerini, siyasetçilerini, 

sanatçılarını yetiştiren ve bilim-sanat yuvalarıdır. Ekonomik açıdan zorluklar içinde olan 

bir eğitmenin yetiştireceği gençlere nasıl bir moral bilgi kaynağı olacağı kuşkuludur. 

Toplumsal hayatımızda ekonomik sıkıntılar yüzünden , bireylerin kişiliklerini 

geliştirebilmelerini, özgür ve özgün düşünebilmelerini beklemek, biraz fantezi olarak 

kalmaktadır.  

 

 2.3. Türkiye’de Sanat Eğitimi 

Ülkemizde sanat eğitiminin gelişimini Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi 

olmak üzere iki döneme ayırabiliriz. 

 

2.3.1 Cumhuriyet Öncesi 

İstanbul’un 1453 yılında fethinden sonra batılılar İstanbul’u ve sultanı ilgiyle 

izlemişlerdir. 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren Fransız büyükelçileri İstanbul’a 

yanlarında Rönesans kültürü almış ressamları getirmiştir .Daha o yıllarda batı resmiyle 

tanısan nakkaşların bu yeni anlatıma uzak kalmalarının pek çok nedeni olabilir. Bu 

nedenler dinsel yaptırımlar, yönetimin sanatçıya yüklediği görev bilinci ya da biraz da 

nakkaşların minyatür sanatının tarihsel gelişiminde önemli bir halka oluşturma isteği 

olabilir. 16. yüzyılda başlayan bu kültür etkileşimi, 18. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı’da 

bazı değişmelerin nedeni olmuştur. Resmi seven, resim yapan ve sanatçıya değer veren 

padişahlar kültür alanındaki bu değişimde önemli rol oynamışlardır. III. Selim zamanında 

kurulan Mühendis okulu 1795 programında resim derslerine yer veren ilk resmi kurumdur. 

1834 yılı itibari ile de Harp Okulu’nda batı tarzı resim dersi verildi. Resim dersi ağırlıklı 

olmamakla birlikte, Avrupa tarzı çalışan ve Türk Resmi’nin yönünü değiştiren ressamlar 
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bu kurumlardan mezun olmuşlardır.Bunlar, Türk primitifleri olarak anılan Hüseyin Giritli, 

Ahmet Bedri ve Kaptan imzalı ressamlardır. 1827 tarihli Tıp okulunda da sınayi ve mesleki 

mahiyette geometrik biçimler, basit krokiler, bitki formları ve arabeskler seklinde resim 

dersleri verilmekteydi (Telli, 1990). 1835 yılında İngiltere’ye tahsil için gönderilen 12 

genç arasında ressam Ferik Ahmet Pasa, Bekir Pasa ve Tevfik isimli bir Harbiyeli 

vardır.Daha sonraları askeri okul resim öğretmenleri olan Ahmet Ali Efendi ( Seker Ahmet 

Pasa) ve Süleyman Seyit Efendi de Sultan Abdülaziz tarafından öğrenim için Avrupa’ya 

gönderildi (1862- 1870). Seker Ahmet Paşa’nın dönüsü Türk primitiflerinin sonu ve 

Avrupa anlamında bir pentürün temeli olmuştur (Berk, 1972) 

1860 yılında Paris’e babası İbrahim Ethem Paşa tarafından hukuk öğrenimi için 

gönderilen Osman Hamdi Bey, 1869 yılında İstanbul’a bir ressam olarak döner. Ressam 

Osman Hamdi 1881 yılında müze müdürü olduktan sonra müzecilik çalışmaları ve 

arkeologluğu yanında eğitimle de ilgilenmiştir (Ünver, 2002: 18). Osmanlı’da genel eğitim 

yanında sanat eğitimine de yer verilmesi düşüncesinin temeli 1876 yılında atılmıştır. Bu 

yılda yabancı ressam ve uzmanların da yardımıyla Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar)’nin 

kurulusu ile ilgili bir teskere hazırlanmıştır. Çalışmaların uzaması sonucunda sanat ve 

kültür adamı olan Osman Hamdi’ye görev verilmiştir. Okul 1883 yılında açılır. Okulda 

resim, heykel ve gravür öğretimi yanında mimarlık dersleri de verilir. 1908 Meşrutiyet 

devrimi ile diğer kurumların yanı sıra sanat eğitimi alanında da batılılaşma hareketleri 

devam eder. Ancak dinsel inanışa göre canlıyı betimleme konusundaki davranış sekli, uzun 

süre etkili olup, bu dönemlerde kopyacılık geleneği gelişmiştir (Aktaran, Ünver, 2002). 

1848 yılında açılan Darülmuallimin (Öğretmen Okulu) mektebine 1909 yılında Satı 

Bey’in müdür olması sonunda resim ve elişi dersleri önem kazanır ve resim derslerine 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu ile Şevket Dağ girer (Akyüz, 1985). 1910 yılında Baltacıoğlu 

resim-is öğretimi konusunda inceleme yapmak için Milli Eğitim Bakanı tarafından 

Almanya’ya gönderilir. Avrupa dönüsü yazılarıyla 1915 yılında resim eğitimine katkıda 

bulunur ve resim programları hazırlar.1914 yılında Avrupa’ya eğitim için gönderilen grup 

Empresyonizm akımıyla geri dönmüştür. Nazmi Ziya, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, 

Hikmet Onat, Namık İsmail, SamiYetik, Şevket Dağ, Mehmet Ali Laga, Vecih 

Bereketoğlu ve Hüseyin Avni Lifij, 1918-1928 arasını etkileyen ressamlar arasındadır 

(Berk, 1972). 
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2.3.2. Cumhuriyet dönemi 

İsmail Hakkı Baltacıoglu’nun öğrencisi olan İsmail Hakkı Tonguç sanat eğitimi için 

Almanya’ya gönderilir. Dönüşünde ilkokul öğretmenleri olan Malik Aksel, Hayrullah Örs, 

İsmail hakkı Uludağ, Sinasi Barutçu ve Mehmet Ali Ata Demir’in de Almanya’ya 

gitmelerini sağlar. Geldiklerinde Malik Aksel 1934-1954, Hayrullah Örs 1932-1954, İsmail 

Hakkı Uludağ 1932-1968, Sınası Barutçu 1933-1961 ve Mehmet Ali Ata demir 1932-1936 

yılları arasında kurulusuna katıldıkları Gazi Eğitim Enstitüsünde görev alırlar. 

1932 yılında açılan Gazi resim bölümü çağdaş bir görünüm kazanırken hiçbir 

kurumun kopyası olarak kurulmamıştır. Bu kurumun yetiştirdiği başarılı sanatçı 

öğretmenler Türkiye’nin her yerinde Anadolu Çocuklarını kültür hayatına kazandırırlar. 

Daha sonra açılacak Güzel Sanatlar Fakültelerinin kurucuları olurlar (Telli, 1990). 

Cumhuriyetin ilk on iki yılında ortaokullara resim öğretmeni yetiştiren tek kaynak 1927 

yılında adı Güzel Sanatlar akademisi olarak değiştirilen Sanayi-i Nefise olur. 13 Mart 1924 

tarihinde Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu ile resim öğretmenleri, geçici öğretmen 

statüsünden çıkarılır (Ünver, 2002). Atatürk’ün 1934 yılında Meclis konuşmasında 

belirttiği yeni kültür politikaları gereği Güzel Sanatlar Akademisi yeniden düzenlenir. 1937 

yılında burhan Toprak’ın Fakülteye müdür olmasından sonra, resim bölümü başkanlığına 

Leopold-Levy yanına Cemal Tollu, Bedri Rahmi, Sabri Berkel, Zeki Kocamemi, Ali 

Çelebi ve Nurullah Berk’i alır ( Berk, 1972). 

Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri öğrenimlerini tek bir minyatür ya da özgün 

nakış görmeden tamamlarlar. Türk biçim sanatları bir tarih dersi çerçevesinde bile 

verilmemiştir. Bu nedenle Türk Resmi, Paris ekolünün bir yansıması olarak gelişir. 

Kültürel eylemlerde egemen olan batıcılık görüşünün aşırılığı, özlemi duyulan yeni ulusal 

sentezlerin ortaya çıkışını engellemiştir (Aktaran, Ünver, 2002). 1940’larda en önemli 

gelişme İsmail Hakkı Tonguç’un kurduğu Köy Enstitüleri’dir. Üretime dönük iş eğitimin 

verildiği bu okullarda sanat çalışmalarına çok önem verilmiştir. 1947’de kapatılan Köy 

Enstitülerinin yetenekli öğrencilerini Gazi Eğitim Enstitüsü’ne gönderebilmek amacıyla 

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünde Güzel Sanatlar ve Halk Sanatları bölümleri açılır. 

1952 yılında resim dersi lise kurumlarında ilk defa edebiyat kolunda seçmeli ders olarak 

programa alınır (Telli, 1990). 

Yurt çapında çok sayıda yeni üniversiteler ve bu üniversiteler bünyesinde Güzel 

Sanatlar Fakülteleri ve Resim iş Eğitimi Anabilim Dallarının açılması ülkemizde sanat 
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eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamıştır. “ Ancak, temel eğitimden üniversite eğitimine 

kadar sanat eğitimine yönelik nitelik sorunları, çözümsüzlük bağlamında önemini hala 

korumaktadır” (Ünver, 2002). 

 

2.4. Çocuk ve Sanat Eğitimi 

Güzel sanatların; düşünsel, duygusal, ruhsal, sosyal, bedensel vb. yönlerden insanın 

kendisini anlatmasına olanak sağlayan zengin dili çocuğun eğitiminde sanat eğitimine 

önemli görevler yüklemektedir. Sanat akıl ve duyguların eğitimi açısından önemli olan bu 

özellikleriyle, bilincin bütün mekanizmalarının açılıp çalışmasının en etkin bir aracı olarak 

karsımıza çıkmaktadır.Böylece, sanatın sınırsız anlatım olanakları, yaratma ilkesi ile 

bütünleşerek insan bilincinin tüm yönlerini harekete geçirerek çalıştırmakta ve 

geliştirmektedir (Kagan, 1982). 

 

2.5. Çocuk ve Resim Eğitimi 

Piaget; “Resim yapmak çocuk için simgesel bir oyundur. Çocuğun bu oyunda 

ortaya kovduğu şey onun duygusal ve düşünsel yaşamıyla ilgili imgeleridir. Çocuğun 

uyum sağlaması gereken toplumsal, nesnel gerçekler dünyası ile, çelişkileri, istekleri, 

sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Birinciyi ortak anlatım aracı olan dil ile 

anlatabilen çocuk ikinciyi bu dil ile anlatmayabilir. Bu nedenle çocuğun çocuk sanatı 

olarak adlandırılan -ki kesinlikle sanat değildir- bu ilk kendiliğinden simgesel anlatımları 

çevreyi toplumu kısaca nesnel gerçekleri, benimseme ile “ego” nun dışavurumunun bir 

bileşkesinden başka bir şey değildir “ der. (Piaget,1953).  

Özetle çocuk resimlerine ruhbilimsel ve gelişimsel, boyuttaki yaklaşımlarda yer 

alan görüşler doğrultusunda; 

1- Çocuk resimleri çocuğun nesnel dünya ile kurduğu ilişkinin ve o çevreyi 

değiştirme yolundaki yaratıcı ey!emin bir göstergesidir. 

2- Bu resimleri organizmanın doğal gereği sayan yaklaşımda çocuk büyürken 

çizgilerinin de gelişeceği varsayılır. Çocuğun büyüklerden ayrı niteliksel yapısının gelişip 

serpilmesinde resimleri sonsuz bir kaynak oluşturur. 

3- Çocuğun çizgileri onun tüm yaşantılarının bir göstergesidir. Onun çok yönlü 

gelişimini bu resimlerde görmek olasıdır. 
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4- Çocuk resimleri düzenleyici, bütünleyici bir işleve sahiptir. Çocuğun iç dünyası 

ile dış dünyası arasındaki uyum sorununda bu resimler bir boşalma aracı, aynı zamanda bir 

tanı belgesidir. 

5- Resim yapmak için duyusal, algısal, ussal boyutlarda işlem yapan çocuğun resim 

çalışmaları ussal gelişmeye fırsat oluşturur. Soyut düşünmeye giden yolu açar. Bu yolla 

öğrenmesi güçlenir. 

6- 10 yaşına kadar çocuk resimleri bu yaş çocuklarının zeka düzeylerini 

belirlemede bir ölçüdür. 

Özetle çocuk resimlerine ruhbilimsel ve gelişimsel, boyuttaki yaklaşımlarda yer 

alan görüşler doğrultusunda; Çocuk resimleri çocuğun nesnel dünya ile kurduğu ilişkinin 

ve o çevreyi değiştirme yolundaki yaratıcı eylemin göstergesidir.Demek ki çocuk 

resimlerinde ruhbilimsel ve gelişimsel yaklaşımların temelinde, çocuğun çok yönlü 

gelişimi yatar (Kırışoğlu, 2005).  

 

2.6. İlköğretimde Sanat Eğitimi 

Bütün sanatları ve bu sanatların birbiriyle ilişkisini düşünsel boyutta, sanatçı, 

izleyici, toplum, kültür ve eğitim bağlamında inceleyen kuramsal çalışmalara “Güzel 

Sanatlar Eğitimi* denir. Görsel sanatlar, resim, heykel, mimarlık, grafik sanatlar, endüstri 

tasarımı, uygulamalı sanatlar. sinematografı, fotoğrafı, tekstil, moda tasarımı, seramik, 

bilgisayar sanatı gibi geniş bir alanı kapsar. Bu dalların tümüyle ilgili olarak okul 

öncesinden yüksek öğrenime kadar her aşamadaki sanat eğitimi ve öğretimiyle ilgili 

kuramsal ve uygulamalı çalışmalara “Görsel Sanatlar Eğitimi ya da yalnız “Sanat Eğitimi” 

diyebiliriz. Müzik, edebiyat, bale, tiyatro, opera gibi sanat dalları ile ilgili eğitim ve 

öğretim, müzik eğitimi, bale eğitimi diye tanımlanabilir (Kırışoğlu, 2005). 

 Dar anlamda sanat eğitimi okullardaki Resim-iş derslerini tanımlar. Yetişkin 

eğitiminden çok, yetişmekte olanların genel eğitim süreci içinde ele alınır (San, 1983). 

  

 2.7. Görsel Sanatlar Dersinin Genel Amaçları 

Görsel sanatlar dersinin amaçları bireysel ve toplumsal, algısal, estetik ve teknik 

amaçlar olarak gruplanabilir. 
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 2.7.1. Bireysel ve Toplumsal Amaçlar 

1. Öğrenciye yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, 

2. Öğrenciye seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme becerileri  

kazandırmak; analiz ve sentez yeteneği ile eleştirel bakış açısını geliştirmek, 

3. Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve 

kendini geliştirmesini sağlamak, 

4. Öğrencinin görsel biçimlendirme yollan ile kendini ifade etmesini sağlamak, 

5. Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmek (müze, galeri,  

tarihi eser vb.) ve bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma  bilinci 

kazandırmak. 

6. Öğrencinin her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmesini 

sağlamak, 

7. Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını 

sağlamak, 

8. Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve anlayabilme bilincini kazandırmak, 

9. Geçmişten günümüze miras kalan sanat eserlerinden haz alma ve onur duyma 

hassasiyeti kazandırmak, 

10.  İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar 

başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak, 

11.  Öğrencinin ruh sağlığını koruma, iç dünyasını anlatma, duygusal tepkilerini 

ortaya koyma ve bedenine saygı duyma bilinci geliştirmesini sağlamak, 

12.  Öğrenciye aklını, duygularını, zevklerini sorgulama bilinci kazandırmaktır. 

 

 2.7.2. Algısal Amaçlar 

1. Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmek, 

2. Öğrencinin görsel algı ve birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesi 

imkanı tanımak, 

3. Öğrencinin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirmek, 
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4. Öğrenciye bilgiyi ve birikimini sanatsal uygulamaya dönüştürme yeteneği 

kazandırmak, 

5. Öğrenciye yeni durumlar karşısında özgün çözümler geliştirme becerisi 

kazandırmaktır. 

 

 2.7.3. Estetik Amaçlar 

1. Öğrencinin, sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek birer değer 

olduğunu kavramasını sağlamak, 

2. Öğrenciye geçmişten günümüze miras kalan sanat eserlerinden ve doğadan haz 

alma  onlarla gurur duyma ve onları koruma bilincini kazandırmak, 

3. Öğrenciye görsel sanatlar sevgisi ve bu sevgiyi hayatının her alanına 

yansıtabilme, bunu  davranış biçimi haline getirebilme yeterliliği kazandırmak, 

4. Öğrenciye, doğadan seçtiği veya insan eli ile üretilen nesneleri estetik birikimini 

kullanarak değerlendirme bilinci kazandırmak, 

5. Öğrenciye kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma yeteneği 

kazandırmaktır. 

 

2.7.4. Teknik Amaçlar 

1. Öğrenciye her türlü araç-gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme 

isteği kullanma becerisi kazandırarak kendini geliştirmesine imkan tanımak, 

2. Öğrenciyi değişik tekniklerle elde edilen sonuçların etkilerini sezdirebilmek 

öğrencileri  farklılıklardan zevk alabilmelerini sağlamak, 

3. Öğrenciye farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin farkına 

vardırabilmek, 

4. Öğrenciye kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikler arama isteği ve cesareti 

kazandırmak, 

5. Öğrenciye, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma 

becerisi kazandırmak, 

6. Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler 

üretebilme becerisi ve güveni kazandırmaktır. 
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2.8. Görsel Sanatlar Eğitiminin İlkeleri  

İlköğretimde uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılması 

için bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar aşağıda 

sunulmuştur: 

1. Her çocuk yaratıcıdır. 

2. Her çocuk farklı algı, bilgi, sezgi, duygu dünyası ve geçmiş hayat tecrübesine 

sahiptir. Uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur. 

3. Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile 

çoklu ortam çalışmalarına yer verilir. 

4. Görsel Sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitim amaçlarındaki bütünlüğü 

kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. 

5. Dersin işlenişi ilgi çekici hale getirilen öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleriyle 

zenginleştirilir. 

6. Görsel Sanatlar dersi çocuğu temel alır. Öğrenme-öğretme süreci, çocuğun 

kendine özgü algılama ve anlamlandırma evreni içinde, gelişim basamaklarına göre 

düzenlenir. 

7. Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun gelişim sürecini, bireysel farklılıklarını, 

öğrenme-öğretme sürecine katılımını ve sınıf içi performansını göz önünde bulundurur. 
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BÖLÜM 3 

 

3. GÖRSEL SANATLARDA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

Her bireyin sanat eğitimi alıcısı olduğunu düşündüğümüzde, yetenekleri, ilgi ve 

kapasiteleri farklı olduğuna göre tek bir öğretim yönteminden bahsetmemiz yanlış olur. 

Öğretilenin, öğrenen kişide davranış değişikliği yapması ve kalıcı olması açısından, 

öğretmen alan bilgisi ve formasyonunu kullanarak hangi yöntemleri kullanacağına karar 

verir.  

 

3.1. Kopya Yöntemi 

19. yüzyıldan itibaren hızla gelişmeye başlayan sanayi ve endüstrileşme 

hareketlerine paralel olarak tercih edilen bir sanat eğitimi yöntemidir. Artan ihtiyaçları 

karşılamaya yönelik çabuk, kolay, doğru çizimler oluşturma, bu yöntemin temel 

yaklaşımıydı. Bu amaçla; karelere bölerek, doğrudan doğruya ya da noktalarla kopya 

yapma, bu yöntem içinde üç tür anlayışı oluşturmaktaydı. Böylelikle, endüstrinin gerek 

duyduğu biçimler kopya yoluyla hızla çoğaltılır ve yayılırdı. 

Öğrenmenin taklit yoluyla oluştuğunu söyleyen eğitimcilerin açtığı yolda, sanat 

eğiliminde de kopya yoluna başvurulmuş fakat, bire bir denilebilecek (her ne kadar bire bir 

kopya mümkün değilse de) bir kopya uygulaması, çoğu çevrelerce haklı olarak 

eleştirilmiştir. Çünkü, yaratıcı davranışa ihtiyaç duyulmayan böyle bir uygulamada, 

yaratıcılığı geliştirme amacı güden sanat eğitimine herhangi bir katkı sağlanamazdı. 

Kopya çağdaş sanat eğitiminde öğrenmeyi güçlendiren bir yol olarak yer alır. 

“Sanatların doğadan çok kendilerinden Önceki sanatlara çok şey borçlu olduğu” savından 

hareketle yapılan araştırmalar Öğrenmenin yalnız modelden değil, resimlerden, 

fotoğraflardan yararlanılarak gerçekleşebileceğini ortaya koymuştur. 

Kopyanın biçimi önceden saptanan hedeflere göre seçilmelidir. Kılı kırk 

yararcasına bir yapıttan kopya, kişiye daha çok çözülmüş problemleri ve hazır sonuçları 

öğretir, teknik beceriyi güçlendirir. Konuya ön bilgiyle yaklaşılan kopyalar ise, kişiye 

sorun çözmede ipuçları sunar ve böylece onun yaratıcılığına olanak verir. 

Çocukluktan gençliğe geçişte çizgide karşılaşılan kimi sanatsal sorunlar kopya 

yardımıyla öğrenilerek çözülür. 
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 Kopya kendine güvensiz çocuklara güven kazandırır. 

 Kopya sanat eğitiminde bir amaç değil, bir araç, bir yoldur. Her araç gibi bilgili 

öğretmenler elinde yerinde kullanılırsa değiştirici, geliştirici ve yeteneği olanlarda gelişimi 

hızlandırıcı olabilir. Bunun tersi ise kopyaya karşı olanları haklı çıkartacak kadar 

engelleyici ve köreltici olur. Amaç sanatı öğrenmektir. Bu amaca giden yolda kopya tek 

yöntem değil, yöntemlerden ancak bir tanesidir. 

 

3.2. Bellek Yöntemi 

Bilindiği gibi bellek “yaşananları, öğrenilen konulan, bunların geçmişle ilişkilerini 

bilinçli olarak zihinde saklama gücü”dür. Çevreyle ilişki kuran birey, duyu organları 

yoluyla algılarının bir kısmını zihninde bilinçli olarak saklar ve zamanı geldiğinde ya da 

ihtiyaç duyduğunda bunları kullanır. İşte, bellek eğitimi yöntemi, amaçlı olarak bellekte 

depolanan ve kullanım için hazır halde tutulan izlerin, çocuğun sanatsal yaratıcılığında 

kullanılmasını hedefleyen bir yöntem olarak ortaya atılmıştır. 

Bu yöntemde, öğrencilerin katı kurallarla sınırlandırılması yerine, belleğini 

harekete geçirerek ondan faydalanması öne sürülmüştür. Pestalozzi’nin, 19. yüzyıl 

ortalarında ileri sürdüğü “öğrencinin çizdiği geometrik şekiller, ölçü gibi katılıklardan uzak 

tutulması gerekmekledir. Öğrencinin yaratıcılığı, çevreyi tanıması bu yönteme bağımlıdır 

öğrenci bu yüzden sevdiği bildiği, tecrübe sahibi olduğu, belleğindeki konularla resim 

yapmalıdır” görüşü ile bellek eğitimi yöntemini savunmuştur (Türkdoğan, 1981). 

 

3.3. Kolaydan Zora Yöntemi 

Basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene ilkesine bağlı olarak geliştirilen bu 

yöntemde, daha sağlam ve etkin olacağı inancıyla önce çocuğun yakın çevresinden sanat 

eğitimine başlanır. Çocuğun bildiği, tanıdığı, tecrübe edindiği nesnelerden ve yakın 

çevresinden edindiği izlenimlerden yola çıkılarak sanat eğitimine başlamak, bu yöntemin 

ilkelerindendir (Yolcu,2004) 

Çocukların, kolay, içgüdüsel çizgilerden başlayarak karışık biçimleri daha kolay 

irdeleyecekleri varsayılıyordu. Oysa, çocuk-doğa ilişkileri yalnızca çizgisel bir anlayışla 

değil, doğanın algılanışı biçimi ve bu algıların çeşitli sentezlerinin ortaya konusu ve 

yorumlarıyla ancak bir eğitim değeri ortaya çıkarma amaçlarına dönüktü. Bu nedenle, 



 21 

sanat ve iş eğitiminde amaçlanan yere varmanın bu yöntemle de gerçekleşmeyeceği bazı 

eğitimcilerin eleştirileriyle vurgulanıyordu (Türkdoğan,1984).  

Bu anlamda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta ise ilk ve ortaöğretimde 

sanat dersleri konuları genellikle birbirinden farklı teknik ve uygulamalar seklinde yürü -

tülmektedir. Örneğin bir gün suluboya ise bir başka gün el becerilerine dayalı üç boyutlu 

(kesme, ölçme, yapıştırma vb.) etkinlikler seklindedir. Bu anlayış bir ölçüde öğrencilerin 

ilgilerini yüksek tutabilir. Ancak anlamlı bir sanat öğretimi sistematik, disiplinli, aşamalı 

bir öğrenme sürecini gerektirir. Dolayısıyla verilen konu ve tekniklerin kavratılmasında 

ilkesel, anlamlı bir ardıllığın olması gerekmektedir (Artut,2004). 

 

3.4. Müzikli Yöntem 

Müzikli yöntemin ilk ortaya çıkışı 1927’ olur. Bu yıllarda Almanya’da 

uygulanmaya başlayan bu yöntemin özü, imgesel çağrışımlar yaptırmak, kişinin iç 

dünyasını harekete geçirerek duygularının gelişmesine yardım etmek, anlatımlarına 

yaratıcı etkinliklerle fırsat vermekti. Önceleri merkezinde müzik olmak üzere, yaratıcı güç 

ve yetilerin gelişimi ve korunmasına yönelik olan bu anlayışın, daha sonraki yıllarda ve bir 

süre için plastik sanatlar eğitimiyle kaynaştığı görülür. 1945 yılından itibaren başlayan bu 

kaynaşma ve bütünleşmeyle müzikten bu amaçla yararlanılmaya çalışılmıştır(Yolcu,2000). 

Genellikle müzik dinletilerek yaptırılan çalışmalarda, yaratıcılığın geliştirilmesi 

esas alınır. Sesler çocuğun yaratıcı gücünü zorlayarak, renk ve şekillere dönüştürülerek 

anlamlaştırılır (seslerin görselleştirilmesi). Müzik ile motive olarak ritimler simgesel 

öğelere dönüştürülebilir (Artut,2004).  

Müzikli yöntem sanat eğitiminde tercih edilen yöntemlerden biridir. Dersle 

doğrudan bir ilgisi bulunmasa da, müzik eşliğinde yapılan çalışmayla yaratıcılığın 

gelişmesine yardımcı olması hedeflenir. Müziğin ritmi ve oluşturduğu ruhsal rahatlama 

yoluyla, resim çalışmalarında bulunan öğrencinin dış dünya ile ilgisi bir ölçüde kesilerek 

resme motive olmasına çalışılır. 

 Özellikle sözsüz (enstrümantal), çocuğun seviyesine uygun ve sanat değeri olan 

müzikler seçilerek dinletilmesi ve dinletilen müziğin sesinin yüksek olmamasına dikkat 

etmelidir. Bu yöntemin etkili olması için ayrıca, sanatsal çalışmaların gerçekleştirildiği 

ortam da önemlidir. Bu bakımdan, sınıf ya da işlik sanatsal çalışmaları her yönden 
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destekleyen çeşitli materyaller, ışıklandırma, havalandırma gibi etkenler, çalışmaya uygun 

bir şekilde düzenlenmelidir (Yolcu,2004). 

 

3.5. Psikolojik Yöntem 

Öğrencinin psikolojik yapısını esas alan bu yöntemde, çocuğun kendisi öne 

çıkarılarak psikolojik açıdan tanınması önemi vurgulanmaktadır. Özellikle küçük yaşlarda, 

sözcüklerden daha güçlü bir anlatıma zemin hazırlayan resim, çocuğun iç dünyası ve 

büyüme süreci hakkında önemli ipuçları verdiği gerçeğinden hareketle bu yöntemin ayrıca, 

çocuğu tanımaya katkısından dolayı sanat eğitiminde önemsenmiş ve uygulanmıştır. 

(Yolcu,2004) 

Psikolojik yöntem daha çok çocuğun yaptığı resimlerden psikolojik özellikleri ön 

plana çıkarılarak çocuğu tanımaya yönelik uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem sanat 

eğitimi alanında çok klinik anlamda tedavi, tanı yöntemi olarak kullanılmıştır. Çocuğun 

yaratıcılığının gelişmesi açısından kişiliğinin tanınmasının önemli olduğu göz önünde 

bulundurursak, çocuğu tanımaya yönelik olan bu yöntem etkili ve çağdaş yöntemlerden 

birisidir diyebiliriz. Ancak yine de diğer yöntemler dikkate alınmayarak yalnızca 

psikolojik yöntemin kullanılması yaratıcılık eğitimi açısından yetersiz kalacaktır (Artut, 

2001). 

 

3.6. Gösteri (Demostrasyon) Yöntemi  

Duyu organlarının tamamı ya da bir bölümünü harekete geçirici görsel materyaller 

kullanılarak oluşturulan yöntemdir (Artut,2004). Öğrenmede en etkili yöntemlerden biri 

de, görsel araçlardan yararlanmadır. Görselliği ön planda olan resim sanatının öğretiminde, 

her türlü görsel eğitim araçlarından yararlanarak öğretim yapmak, öğrencilerin 

öğrenmesine önemli katkılar sağlamaktadır.  

Bu nedenle slaytlar, filimler, tıpkı basımlar, sanat eserleri, açıklayıcı levhalar, 

sergiler vb. araçların çocuklarla karşılaştırılması ve bu yolla amaca yönelik eğitim-öğretim 

etkinliklerinde bulunulması, sanatsal öğrenmede önemli katkılar sağlamaktadır. Konu ya 

da tekniğe yönelik bir bocalama yaşayabilecek öğrencinin, bu durumuna olumlu katkı 

sağlayabilecek bir yöntemdir (Yolcu,2004) 
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Bu yöntem ile yapılacak etkinliklerde öğretmen, gösterilecek örnekleri 

planlayarak hangi işi nasıl, nerede hangi araç gereçler kullanarak ne kadar sürede 

bitireceğini saptamalı, gerektiğinde işlem basamaklarını gösterir iş yaprakları 

oluşturmalıdır. Ayrıca öğretmen yaptıracağı çalışmanın uygulamasını da (deneme) 

önceden kendisinin yapmasında yarar vardır. Gösteri, düşüncelerin, tanımların, anlatımın 

yetersiz olduğu durumlarda etkilidir. Öğrenciler bu yöntemle deneyerek, görerek, işiterek 

hem de yaşayarak öğrenirler. Bu yöntem özellikle plastik sanatlarda son derece önemli 

ve etkilidir.  

 

3.7. Çocuk Sanatı Yöntemi  

Çocuk psikolojisindeki değişimle birlikte, plastik sanatlardaki önemli değişimler, 

bütün dikkatleri çocuk resimleri üzerine çeker. Dışavurumcuların ve gerçeküstücülerin 

resimleri ile çocuk resimleri arasında bağlar kurulur; çocuk resimleri bir bakma sanat 

katına çıkarılır. 

Çocuk sanatı yönteminde, “Sanatçı Olarak Çocuk” kitabının yazarı Çizek, önemli 

bir isimdir. O’na göre: “Bütün çocukların anlatacakları bir şeyler vardır. Bu anlatım süreci 

içinde, bilmiş işten çok çocuğun gelişimi üzerinde durulmalıdır”. 

Çocuk sanatı ya da doğalcı görüşün en belirgin özellikleri şöyle sıralanabilir. Sanat, 

çocukların doğal gelişimlerine paralel olarak kendiliğinden gelişir. Sanat derslerinde bitmiş 

işten çok, çocuğun çalışma süreci içinde yaşadığı mutluluk ve yaratıcılık adına 

kazandıkları önemlidir. Sanat derslerinde, çocuğun kendini kısıtlamadan Özgür anlatımı 

için ona kalın fırçalar, büyük kağıtlar ve bol boya verilmelidir. Çocuk resimlerinin 

olağanüstü değerler taşıdığına inanılır; yetişkinlerce birer sanat eseri gibi değerlendirilir. 

(Kırışoğlu, 1991) 

 

3.8. Sanat Yoluyla Eğitim Yöntemi 

İngiliz sanat ve estetikçisi Herbert Read, “Sanat Yoluyla Eğitim” adlı kitabında 

ortaya koyduğu bu yöntem, 30 yıl sanat eğitiminde etkili olmuş; bugün de hala etkisini 

sürdürmektedir. 

Read’e göre sanat, çocuğun da sanatçının da kendiliğindenlikle, üzerinde 

düşünmeden ortaya koydukları bir olgudur. Her sanat ürünü bir kişiliğin ve o kişiliğin 



 24 

özelliklerinin (huy, mizaç) anlatımıdır. Sanatçı huyunu ve algılamasını sanatında 

bilinçsizce yansıtır. Yaratma ne kadar özgürce yapılırsa, o kişilik (üslup) o kadar belirgince 

ortaya çıkar. Onun için sanat eğitimbiliminde Özgür ifadeyi engelleyip ketleyecek her türlü 

etmeni ortadan kaldırmak, yeti ve güçlerin özgürce gelişip serpilmesini sağlamak gerekir. 

O’na göre, sanat eğitiminin asıl amacı, kişiliğin uyumlu gelişmesinin, dolayısıyla uyum 

içinde bir toplumun sağlanmasıdır (San, 2003). 

Read’in ele aldığı bu yöntemin temelleri Platon’a uzanır. Bu yöntemin Özü; 

“estetik eğilim, eğitimin temelidir” ilkesidir. Birlik, bütünlük ve düzen sağlayıcı özelliği ile 

tüm sanatlar, eğitimde temel olarak alınmalıdır.  

Genelde, bireylerin ruh sağlığını düzeltici, zihinsel ve bedensel bakımdan insanlara 

yardımcı olması varsayımı ile sanatı eğitimin içine sokmak gibi hedefleri olan bu yöntem, 

sanatın ilke ve amaçlarını genel eğitim sistemi içinde ikinci plana ittiği için eleştirilere 

açıktır. Çünkü, bu yöntemin ortaya koyduğu genel amaçlar içinde; kendini anlatmak, 

güven duymak nitelikli olmak vb. gibi hedeflerin dışında, sanatın ve sanat eğitiminin ilke 

ve amaçları yer almamaktadır. 

 

3.9. Çözümleme - Bireşim Yöntemi 

Bu yöntemde çocuk konuyu önce çözümler, yani parçalara ayırır. Sonra kendi 

yaratıcılığı oranında ortaya koyarak konuyu yeniden düzenler. Örneğin; çocuğun 

dinlediği bir öyküye uygun bir resim yapması istenirse öykü anlattırılır, açıklattırılır. 

Çocuk öykü dışına çıkarak imgeleme yardımıyla yeni nesneler katarak düşünür ve bunu 

resimle anlatır. 

Bunun eğitsel değeri oldukça fazladır. Bu nedenle çözümleme bireşim görsel 

sanatlar (resim- iş) dersinde en çok uygulanacak yöntemlerden biridir. 

 

3.10. Gözlem ve İnceleme Yöntemi 

Bu yöntemde, konu dikkatle incelettirilir. Önemli noktaları belirtilir. Bir takım 

açıklama ve krokilerden yararlanarak,gözlemi yapılan yerin varlığı veya olayın resmi 

yaptırılır. İlköğretimde olduğu gibi orta öğretimde de uygulama yöntemlerinden biridir. 
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3.11. Modelden Çalışma Yöntemi 

1832 yıllarında Alman okullarında uygulanan bu yöntem ilköğretim okullarının 

yedinci sekizinci sınıflarında kullanılmaktadır. Yöntemin amacı geometrik şekillerle resim 

yapmaktır. Bu yöntem, güzel olan geometrik olandır görüşüyle başlamış ve daha sonra 

doğadan resim yapma ile sürdürülmüştür. 

 

3.12. Proje Yöntemi 

Belli bir amaç için bir araya gelmiş bir kümenin bu amacı gerçekleştirmek için 

yaptıkları çalışmaların bütününe proje çalışması denir. Proje çalışması belli bir ders 

kapsamında olabileceği gibi belli sınıflar yada bütün okulun katılımı ile gerçekleştirilebilir. 

Bu proje çalışmasına başlamadan önce aşağıdaki hazırlıkların yapılması gerekir.  

Projenin amacı saptanır, 

Projeye uygun bir ad bulunur, 

Projenin amacını gerçekleştirmek için, yapılacak etkinlikler planlanır, 

Projede çalışanlar aralarında iş bölümü yaparlar. 

Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri saptanır. 

Projede kullanılacak yöntem ve teknikler kararlaştırılır. 

Projenin maliyeti hesaplanır. 

Proje yapılan ön hazırlıklara olabildiğince uyularak gerçekleştirilir. 

Sonuç bir rapor haline getirilir. 

Bir yöntem olarak sanat eğitimi çalışmalarında “projeler ile işlenen tema’lar 

öğretmen adaylarına, sanat eğitimcisi olarak yaklaşım metodunu getirirken, neyi, nasıl 

öğreteceğini öğretip, grup çalışmalarının önemini ve burada ne öğretip, nasıl çalışacağını 

kavramasını Sağlamaktadır (Sürür, 2004). 

Bütün bu yöntemlerin uygulanabilmesi için; deneyimler, birikimler, donanımlı 

ortam ve özgür ortam diye belirlenen ön koşulların sağlanması gerekmektedir. Deneyimler, 

Birikimler: Sanat eğitimcinin alanında çok iyi yetişmiş olması başarıyı önemli ölçüde 

etkilemektedir. Donanımlı Ortam: Binanın elverişliği, araç, gereç, teknik ve teknolojik 

olanakların sağlanması sanatsal yaratmayı olumlu ölçüde etkileyen faktörlerdir. Özgür 
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Ortam: Ancak her çeşit olasılığı araştırmaya imkan tanıyan, her çeşit düşünme biçimine 

olanak veren, eleştiriye açık özgür bir ortamda, özgür yaratma gerçekleşebilir (Etike 1995).  

 

3.13. Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi (ÇASEY)  

Yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemiyle hazırlanan öğretim programlarının 

uygulama, sanat tarihi, eleştiri ve estetikle birlikte verilmesi, sanat (grafik tasarım) 

eğitimini çekici kılabilir. Sanat, “öğrencilerin öznel duygu ve düşüncelerini de dile 

getirebileceği bir müstesna alan” olurken, sanat eğitimi, salt gerçeklere ve kuramsal 

bilgilere ya da salt uygulamalı çalışmalara ağırlık vermemelidir (Boydaş,2004). Paralel 

görüşte olan Kırışoğlu ve Stokrocki’ye (1997) göre, yalnız uygulamalı sanat öğretmek, 

sınırlı eğitimi ve yeteneği olanlar için haksızlık olmaktadır.  

Bu nedenle sanat eğitimi konusunda sanat tarihini, eleştiriyi, estetiği ve uygulamayı 

içine alan bütüncül bir eğitim-öğretim programı benimsenmiştir. Sanat eğitiminin, sanat 

tarihini, eleştiriyi, estetiği ve uygulamayı içine alan bütüncül bir konu alanı olarak 

değerlendirilmesi gelişmiş olan ülkelerde daha erken başlamıştır. Nitekim Amerika 

Birleşik Devletlerinde, “eğitimin geliştirilmesi çalışmalarında ve dengeli olması gereken 

okul ders programları içinde sanata gereken önemin verilmediğini tespit eden ve genel 

eğitim içinde sanatın merkezi bir konuma sahip olmasını sağlamaya yardımcı olmayı 

amaçlayan Getty Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi, içeriğini sanatsal uygulamalar, sanat 

tarihi, sanat eleştirisi ve estetiğin oluşturduğu dört disiplinin uyumlu bileşkesini öngören 

bir görsel sanatlar eğitimi yaklaşımını 1982 yılında benimsemiştir (Özsoy, 2003).  

Gökay (2005:75-76) Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi (ÇASEY) anlayışının 

doğma nedenini açıklarken şöyle bir yaklaşım sergilemiştir; sanat zihinsel bir süreç sonucu 

ortaya çıkmaktadır ve ona karşı duyulan ve hissedilen düşünme, görme, algılama, duygu ve 

uygulamayı kapsamaktadır. Bununla beraber antropoloji, arkeoloji, iletişim, kültürel 

çalışmalar, eğitsel değerlendirmeler, dil bilimi (filoloji), felsefe, sosyoloji ve bu alanlardaki 

gelişmeler ÇASEY’e gerekli olan ek bilgi kaynağını sağlamaktadır (Gökay,1998).  

Getty Güzel Sanatlar Eğitim Merkezinin benimsemiş olduğu dört disiplinin uyumlu 

bileşkesini öngören görsel sanatlar eğitimi yaklaşımının son 10-15 yıl içerisinde Türkiye’yi 

de etkilediği söylenebilir. Özsoy (1999), bu modelden etkilenerek ve sanat eğitiminde 

kültürler arası bir boyutun da olması gerektiği inancıyla projelere dayalı bir görsel sanatlar 

öğretim programının 1997–1998 akademik yılından itibaren Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel 
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Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında uygulamaya koyulduğunu 

belirtmektedir(Atan, 2007). 

 

3.14. Drama (Oyunlaştırma) 

Öğretimde yöntem, öğrencilerin öğrenme etkinliklerine rehberlik sürecidir. Başka 

bir deyişle öğretim yöntemi, öğrenciyi hedefe ulaştırmak için izlenen yoldur. (Fidan,1986)  

Drama öğrenim stratejisinin birçok müfredat programlarına uyarlanabileceğini 

ortaya koymuştur. Bütün öğretmenler dramayı bir miktar kullanmak zorundadırlar. 

Örneğin, soru sormada, grup içi organizasyonları sağlamada, öğrenim alanlarını seçmede, 

derse katılmayan öğrencileri harekete geçirmede, düzeni sağlamada drama en etkili 

yöntemdir (Dewey,1994:Kocayörük,2004) 

Bu yöntem, öğrencinin anlama ve anlatma yeteneklerini, kişiliğini daha çok 

geliştirir. Dramatizasyon bir yöntem olarak baktırarak değil, yaptırarak öğretim demektir 

(Kavcar,1988). 

Resim-iş dersinin en önemli amacı öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek olduğuna 

göre, öğretmen dersi aktif hale getirmek ve öğrencinin imgeleme gücünü harekete 

geçirmek durumundadır. Bunun da yolu oyun oynamaktır. Oyun oynamanın bir öğretim 

yöntemi olarak belli bir amaç ve hedef doğrultusunda kullanılması “Eğitsel Yaratıcı Drama 

yöntemi ile olasıdır. Bu yöntemin sanat eğitimine büyük katkısı olacağı bir gerçektir(Sezer, 

2001) 
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BÖLÜM 4 

 

4. ÇOCUK VE YARATICILIK  

Golan, kişinin çevresiyle etkin bir şekilde ilgilendiği zaman tüm algısal, bilişsel ve 

anlatımsal güçlerini yaşadığını söylemektedir. O'na göre, üstün yaratıcı denekler 

kendilerine özgü uyarı ve durumları yeğlerler. Bir işe yenilik getirmenin söz konusu 

olduğu bu süreçte, ortaya çıkan ürünün çıkış noktası, materyal ve bilginin tekrar 

bütünleşmesiyle olmakta, ancak tamamlandığı zaman yeni öğeleri içerdiği görülmektedir. 

Çünkü yaratıcılık bir süreçtir (Yavuz,1994). 

İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz 

şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün 

( George S. Patton , http://www.egitim.aku.edu.tr) 

Yaratıcılık belirli bir amaç doğrultusunda bilinenlerden yola çıkarak yeni bir şey 

ortaya koyma çabası olarak da değerlendirilebilir. Erinç’e (2004) göre yaratıcılık, yoktan 

var etme değildir sadece, hatta belki de ondan öte, insana, insanlığa bir katkı getirmek, var 

olanları, bilinenleri, bilinmesi gerekenleri özgün bir betimleme ile yinelemektir, işte o 

özgünlük yaratıcılıktır.  

Çocuğun deneyimlerine dayanarak geliştirdiği sembolleri, el becerilerinin izin 

verdiği oranda, düşünce, duygu ve amaçlarını anlatan bir mecaz haline getirmesi, onun 

sağlam kavramlara sahip olmasına bağlıdır.Çocuğun kavramlarına, duygularına, 

yaşantılarına düzenlenmiş bir fiziksel biçim vermesi ise ancak çocuğun sanat eğitimiyle 

olur. Eğer çocuk kavrayabildiği şeyleri resim, şiir, müzik yada dramatik oyunlar haline 

getirebiliyorsa, çocuğun anlayış gücü daha da canlı ve güçlü olacaktır.Çocuk için 

kavramları malzeme ile bağdaştırıp, ifade edebilmek bir kıvanç kaynağıdır.Yaratıcı 

etkinliklerde bulunana çocuklar, 

Çevrelerini daha tam gözlemleyebilmekte, 

Ayrımlaştırma (discrimination) yetileri artmakta, 

Ayrıntılarla ilgili olarak bellekleri güçlenmekte, 
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Nesneleri birbiriyle ilişkili olarak düzenlemelerinde daha buluşçu ve özgün 

olmaktadırlar (Conrad, 1964).  

 

4.1. Yaratıcılığı Geliştiren Öğretmen Özellikleri 

• Öğrencileri bir birey olarak kabul etme ve öyle davranma 

• Öğrenciyi özgür olmaya özendirme 

• Öğrencilere model olma 

• Sınıfın dışında onlara çok zaman ayırma 

• Heyecanlı olabilme 

• Öğrencileri eşit kabul edebilme 

• Öğrencileri doğrudan ödüllendirebilme  

• İlgili  

• Sürekli okuyan 

• İkili, ilişkilerde kolay iletişim kurma 

• Empati kurabilme 

• Öğrencilerin yanlış yapma yada başaramama durumlarında yeniden çalışma 

isteği kazandırabilme 

• Yaratıcı düşünebilme ya da ortaya ürün koyabilme için gerekli alt yapıyı 

hazırlama 

• Öğrenci çalışmalarını sergileme 

 

4.2. Yaratıcılığı Engelleyen Öğretmen Özellikleri 

• Öğrencinin cesaretini kıran 

• Güvensiz 

• Aşırı eleştiren 

• Davranışlarında bir uçtan diğerine gidip gelen  

• Heyecanlı olmayan 
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• Düz okumayı vurgulayan 

• Kuralcı ve katı 

• Alanla ilişkisini sürdüremeyen 

• Genelde yetersiz 

• Dar ilgileri olan 

• Sınıf dışında tartışma ve konuşma olanağı olmayan öğretmenler olarak tanımlar 

( Sungur, 1992). 
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BÖLÜM 5 

 

5. OYUN 

Birey doğar doğmaz etrafını algılamaya , iletişim kurmaya çalışır. İletişim aracı 

olarak ona en uygun olan ve haz duyduğu biçim oyundur. Oyunla isteklerini, ihtiyaçlarını 

ve duygularını anlatmaya çalışır. Böylece etrafındaki insanlarında bu dili kullanmasını 

sağlamış olur. 

Eline geçen, çevresinde bulunan her şey oynayabileceği bir materyaldir. Neyle 

oynarsa oynasın oynadıklarına düş dünyasına bir şeyler katar, oyundan da düş dünyasına 

bir şeyler aktarır. Çocuğun oyunları, oyuncakları ve kendi arasında bir ilişki kurar. Kendi 

oyuncu,oyun ise yaşamın somut bir parçası durumundadır. Evcilik oynar, anne veya baba 

rolünü dener. Oyunları, kişiliğinin oluşmasına, biçimlenmesine yardımcı olur. Oyun 

oynayarak toplumsallaşır, sosyalleşir (Özgü, 1997).  

Kendisini yaşama hazırlayan, haz duydukça da tekrarını isteyen çocuk, yeni 

oyunlarına eklemeler yaparak onu geliştirir.Oyunu geliştirirken de aslında kendi 

gelişiminin de gerçekleştiğini fark eder, toplumsallaşır.Kalabalık içinde kendisine nefes 

alacak bir pencereyi arkadaşlarıyla birlikte aralamaya çalışır. 

Oyun çocuğun çevresindeki dünyayı öğrenme, tanıma ve bir şeyler ortaya koyma 

aracıdır.Çocuğun yaşam tarzıdır. Çocuklukta hayal gücü oldukça gelişmiş durumdadır. 

Çocuk anlatılan bir masal veya öyküyü değiştirerek, kendine göre biçimlendirir, oyun 

havasına sokar. Çocuk çevresindeki büyükleri taklit etme, kendini onlara benzetme 

yeteneklerini yine bu yaşlarda öğrenir. Örneğin evcilik oyunlarında annesinin babasının 

yaşantısını, ilgi duyduğu davranışlarını burada uygulamak ister. Beğendiği ya da 

hoşlanmadığı yönleri kendine özgü hareketleri ile ortaya koyar. Oyun sırasında gerçekleri 

yansıtmaktan ziyade, hayal gücü ve yaratıcılığı ön plana alır (Sel, 1985). 

Oyun bir bakıma belli kuralları olan bir eğlencedir. Kimine göre fiziksel ve ruhsal 

enerjinin çıkar amacı olmaksızın herhangi bir biçimde dışa vuruşudur. Kimine göre 

benzetmece içgüdüsünü doyurmak, kimine göre de doğuştan bir yeteneği geliştirme isteği 

ya da üstün gelme ve yarışma isteği ya da yitik enerjiyi tek yönlü canlılıkla, eylemle 

onarmadır (And 1974). 
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Schiller’e göre oyun; birikmiş enerjinin harcanması, tüketimi değildir. Tüm 

yetilerin uygunluğu, eğilimlerin uyumu, duyguların özgürlüğüdür. 

Fröbel’e göre oyun tüm yaşamı belirleyen çekirdektir. Çocuk oyun oynamak 

gereksinimindedir. Bu nedenle çocuğa her şey oyunla daha iyi öğretilebilir. Çocuk 

bedensel ve zihinsel gelişimini oyunla sağlar. Oyun sırasında edinilen bilgiler çocukta daha 

iyi yerleşir. 

Piaget’e göre oyun bir uyumdur. Oyunlar, çocukların kendi seçtikleri ya da gruptaki 

bazı öğrencilerin seçtikleri ve kendilerine göre sağlam kuralları olan eylemlerdir. 

Gross’a göre oyun bir pratiktir.  

Yetişkinler ileride karşılaşacağı davranış biçimlerini oyunla elde ederler. 

Caillois “Oyun ve İnsanlar” adlı kitabında oyunu şu şekilde tanımlamış.Oyun, 

serbestçe kabul edilmiş fakat bağlayıcı olan kurallara göre belli bir alan ve zaman süreci 

içinde sürdürülen, gerilim ve eğlence duygularını içeren, gerçek hayattan farklı olduğu 

bilinci ile yapılan gönüllü bir hareket ya da faaliyettir. 

Montaigne oyunu, çocukların en gerçek uğraşıları olarak tanımlar. 

Montessori’de oyunu çocuğun işi olarak nitelendirmiştir. 

Bu tanımların ışığında oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan kurallı ya 

da kuralsız gerçekleştirilebilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer 

aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir 

parçası ve çocuk için kendi kendini ifade edebildiği en etkin öğrenme sürecidir (Karadağ 

ve Çalışkan, 2005). 

 

5.1. Gelişim Aşamalarına Göre Oyun Sınıflandırılması 

Çocuk psikologlarınca yapılan çalışmalarda, gelişim aşamalarına göre oyunlar 4 

aşamada sınıflandırılmıştır. Bunlar; 

 

5.1.1. Bebeklik Döneminde Oyun (0—2 yaş) 

Bu dönemde bebek; duyma, dokunma, emme gibi duyularını kullanarak çeşitli 

oyunlar oynar ve bundan büyük bir zevk alırlar. Çocuk hareket eden ve ses çıkaran 

nesneleri takip eder, bazı sesler çıkarır, elleri ve ayaklan ile oynar ve bu hareketler devamlı 
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olarak tekrarlanır..Tekrarlanan bu hareketler çocuğun davranışlarını oluşturur. Çocukların 

çoğu zaman kendi kendilerine oynadıkları bu oyunlarda çoğunlukla büyük kas gruplan 

kullanılmaktadır. Bu dönemdeki oyunların en önemli özellikleri, doğal bir şekilde ve 

Özgür olması, oyunların kurallarının olmaması ve de yalnız olarak oynanmasıdır. 

 

5.1.2. Çocukluk Döneminde Oyun (3—6 yaş) 

Bu döneme aynı zamanda çocukluk dönemi de denilmektedir. Oyun bu dönemde 

bebeklik dönemine benzemekle beraber, daha karmaşık ve daha gelişmiştir. Çocuklar 

özellikle bu dönemde aralıksız gün boyunca oyun oynarlar. Bu dönemle birlikte akranları 

ile birlikte oyunlar oynamaya ve bu oyunlar sayesinde ilişkiler kurmaya ve bazı 

duygularını paylaşmaya başlarlar. 

Bu dönemde çocukta küçük kasların gelişimi ile ellerini daha etkin kullanmaya 

başlarlar. Bu dönemde bebeklik döneminin aksine daha çok kas hareket becerilerinin 

içeren oyunları tercih ederler. Çocuklar bu dönemde koşma, atlama gibi oyunlar 

oynamaktan, 3-4 yaşında seksek, duvarların üzerinde yürümekten, 5 yaşında ise futbol ve 

basketbol gibi oyunları oynamaktan haz duyarlar. 

 

5.1.3. Erken Çocukluk Döneminde Oyun (6—11/12) 

Çocuğun bu dönemdeki faaliyetleri ve ilgileri hem sayı ve içerik yönünden artmış 

hem de sosyal çevre açısında genişlemiştir. Bu dönemde çocuğun oyunu evden ziyade 

sokağa taşmış durumdadır. Çocuk evde oyuncakları ile oynamak yerine sosyalleşmenin 

etkisiyle sokakta arkadaşları ile saklambaç oynamayı, bisiklete binmeyi, ip atlamayı daha 

çok tercih etmektedir. Bu dönemde cinsiyetine göre oyun ve oyun arkadaşı seçme kendini 

göstermeye başlamıştır. Bu dönemde erkekler daha çok takım oyunlarında oynarlarken, 

kızlar ise küçük gruplar halinde kendi cinsleri ile oynamaktadırlar.  

 

5.1.4. Adölesan (Ergenlik) Dönemde Oyun (11/22—21) 

Bu dönemde çocukluktan gelen birçok ilgi etkisini kaybederek, bu ilgilerin yerini 

daha olgunlaşmış ilgiler almaktadır. Bu dönemden itibaren olgunlaşmış bireylerin oyunlara 

karşı ilgileri azalarak daha çok oyunlara seyirci olarak katılmayı tercih ederler. Buna karşın 
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kart oyunları ve zeka becerilerini ön plana çıkaran oyunlara karşı ilginin arttığı 

görülmektedir. 

 

5.2. Oyunun Özellikleri 

Rubin, Fein Vandergeb gibi yazarlara göre oyun içsel olarak güdülenme sonucu 

oluşan bir davranıştır. Onlara göre oyunun içeriği sonucundan daha önemlidir. Oyunun 

amaçları çevre tarafından güdülenmez (Çelen,1992). Oyun ile ilgili kaynaklara 

bakıldığında oyun etkinliklerinin Özellikleri aşağıdaki maddeler belirlenmiştir. 

1- Oyun, kendi yararı için gerçekleştirilen bir etkinliktir. 

2- Oyunda ilgi odağı neye ulaşacağından çok nasıl ulaşacağıdır.Çocuk davranış 

sonuçlarından çok davranışın ortaya konmasıyla ilgilidir. 

3- Oyun araştırma etkinlilerinden farklıdır. Araştırma etkinliklerinde “Bu nesne 

nedir? ve “ne işe yarar? Soruları eylemlere yön verirken, oyunda “ Ben bu nesne ile ne 

yapabilirim?”sorusu yol göstericidir. 

4- Oyun yalan yapma/taklit etme ve gerçeğe uygun olmama ile karakterize 

etmektedir, Oyun etkinlikleri ciddi olarak yürütülmekte, fakat -mış gibi yapma özelliği 

taşımaktadır. 

5-Oyun dışarıdan yüklenmiş kurallardan bağımsızdır.  

6- Hayal kurma ile karşılaştırıldığında oyunda çocuğun aktif katılımı söz 

konusudur. 

7- Krosnar ve Pepplmere göre de; oyunda davranışlar esneklik göstermektedir. 

Davranışın gerek yapısında gerek bağlamında değişiklikler söz konusudur. 

8- Oyun çocuk için zevkli ve eğlencelidir. 

9- Oyun çocuğun etkinlik tarzı olarak kabul edilir. Oyun çocuğun serbest etkinlik 

alanıdır. Oyunun belli başlı amacı yoktur ancak belli gelişim amaçlarına hizmet eder: 

merakgüdüsü, kendini araştırmak, yeni çevreyi araştırmak gibi. 

10- Oyundaki nitelik ve konular, çocuğun gelişimine bağlı olarak zaman içinde 

farklılık gösterir. 

11- Her çocuğa göre oyunun teknikleri değişir, bireyseldir. 
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12- Oyun çocuğun duygularını doğal olarak ifade etmesini sağlar. 

13- Bazı oyunlarda bir çeşit “alıştırma” gelişimi görülür. Sözgelimi bir hareketin 

tekrarlanması veya günlük yaşamın canlandırılması vb. 

14- Oyunlar, çoğunlukla, bilinen yaşantıların yeniden yaratılması veya yaşantıların 

devam ettirilmesi olarak görülür. Büyük ölçüde imgeleme vardır. 

15- Oyun kendiliğinden ortaya çıkar, mutluluk ve rahatlık oyuna eşlik eder. 

16- Oyun duyu organlarında, sinir ve kaslarda, zihinsel düzeyde oluşur ve üç 

düzeyde birlikte işler. 

17- Oyunda deneyimler tekrarlanır, çevreyi taklit edilir, yeni işler denenir, 

keşfedilir. 

18- Oyun zaman ve mekanı kendi sınırlar. 

19- Oyun çocuğun iç dünyasını dıştaki sosyal dünya birleştirmesine yardım eder. 

20- Oyun düzenli gelişim aşamaları gösterir.  

 

5.3. Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri 

Oyun, çocuğun hem etkili anlatım aracı ve dili, hem de uğraşı ve önemli işidir. 

Oyun çocuk için en büyük ihtiyaçtır. Çevresinde yaşanan olayların bilincine oyunla 

kavuşur. Bu nedenlerle çocuğun dünyaya açılan ilk pencerelerinden biri olan oyun, çocuk 

eğitiminde çocukla kurulan ilişkilerden en önemli ve etkili olandı. (Karadağ ve Çalışkan, 

2005). 

Oyun kavramı yüzyıllardır eğitim ve sosyal bilimcilerin ilgisini çeken, üzerinde 

araştırmaların incelemelerin yapıldığı “toplumsal işlevi olan bir etkinlik biçimidir 

(Nutku,1998)”. Bu alanda geliştirilen kuramlardan “Fazla Enerji Kuramı oyunun fazla 

enerjiyi dışarı atmanın bir yolu olduğunu; Alıştırma öncesi kuramı, oyunun çocuğa ileri 

ergenlik dönemlerinde faydalı olacak becerileri uygulama fırsatı ile yeteneklerini 

geliştirme olanağı verdiğini savunur; Yineleme Kuramı ise oyunun, atalarımız açısından 

önem taşıyan içgüdüsel etkinliklerin provası olduğunu ileri sürer (Yavuzer, 2000) 

Oyunun çeşitliliği, bir yandan saklambaç gibi kurallara bağlı etkinliklerde diğer 

yandan da evcilik oynamak gibi hayal gücüne dayalı etkinliklerde kendini gösterir (Göncü, 

1990). Bir Çocuğun iyi bir ruh sağlığı ve sağlam bir kişilik yapısı geliştirebilmesi için oyun 
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oynayabilmesi ve sık sık başka çocuklarla birlikte bulunabilmesi son derece önemlidir. 

Oyun, yalnız bit eğlence aracı değildir. Çocuğun duygularını, ruhsal çatışmalarını, 

eğilimlerini, kendi istek ve çevre etkinliklerini, içine alır. 

Oyunun çocuk için değeri düşünüldüğünde; motor, dil, bilişsel ve sosyal gelişimini 

destekleyici ve hayata hazırlayıcı en etkili araç olduğu görülmektedir. “ Çocuk oynadıkça 

duyguları kesinleşir, yetenekleri serpilir, becerisi artar. Çünkü oyun, çocuğun en doğal 

öğrenme ortamıdır. Duyduklarını, gördüklerini, sınayıp denediği, öğrendiklerini 

pekiştirdiği bir deney odası durumundadır. Çocuk bu deney odasının kurallarını kendisi 

koyar ve de kendisi bozar. 

Oynayan çocuk kendi hayal dünyasında olmasına karşın oyunda işlediği konular 

gerçek konulardır. Çocuk hayal gücüyle çevrede algıladıklarını oyun ortamında kendine 

özgü bir biçimde birleştirip bütünler. Oyun çocuğun üretme ortamıdır. Çocuk kendi dar 

sınırlarını aşma çabasındadır. Oyun çocukların ortak dili, en doğal anlaşma ortamıdır. 

Ayrıca oyun, çocuğun en güçlü ve en doğal dürtülerinden olan saldırganlık dürtüsünü 

boşaltmaya yarar (Yörükoğlu, 1980). 

Özetlersek, oyun çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen 

ikinci en önemli ruhsal besinidir. Sevgiden yoksun bir çocukluk gibi oyunsuz bir çocukluk 

da düşünülemez. Sevgiyi insan yavrusunun bereketli toprağı olarak düşünürsek oyun da 

onun ışığı ve suyudur demek yanlış olmaz. Çocuk ruh sağlığı, sevilmek ve oynamaktır 

(Yörükoğlu 1980). 

Oyunun ne olduğu ve ne olmadığı konusunda çok eski zamanlardan beri çok 

değişik görüşler ileriye sürülmüştür. Bütün bu görüşlerin ortak noktası, oyunun çocuk için 

en önemli uğraş oluşudur. Sözcüğün kapsamı ne olursa olsun, “oyun” kavramı ister tek 

sözcükle, isterse birden fazla sözcükle karşılansın, Mc Luhan’m dediği gibi, “Oyun da 

herhangi bir sanat biçimi gibi, yaşanması güç bir olayın elle tutulur örneğidir” (Baykal 

1982). Yaşanması güç bir olay, sanattaki gibi oyunda da somutluk kazandığına göre, 

estetik yaratım sürecinin kökeninde oyunu aramak ve sanat biçimlerini bir bakıma 

kendileri özgü birer oyun olduklarım söylemek abartılı bir yargı olmasa gerek. Her türlü 

yaratıcılığın kaynağı oyundur. Resim çizgilerle oynanan bir oyundur. Müzik seslerle, şiir 

sözlerle, dans da devinimlerle (hareket) oynanan oyun değil midir? Sanatçı hayal gücünü 

özgürce kullanır. Sesler, sözler, çizgiler ve olaylarla dilediği gibi oynar. Ortaya yeni 

örüntüler yeni bileşimler çıkarır. Gerçeklerden yola çıksa bile her şeyi hayalinin 
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süzgecinden geçirir. Olaylara kendi bilinç dışı eğilimlerine göre yeni yönler verir, yeni 

yorumlar getirir. Sanatçı hayalle gerçek arasında gidip gelir. Çocukta oyunda bunu yapar. 

Oyun bu bakımdan çocuğun en etkili dili ve anlatım aracıdır (Karadağ, 2005) 

 

5.4. Oyun ve Drama Arasındaki İlişki 

Yetişkinler tarafından boşa geçen zaman olarak görülebilen oyun, en yalın anlamda, 

hoşça vakit geçirme ve enerji boşalımı olarak tanımlanmaktadır. Çocuk oyunu içsel olarak 

güdülenen belirli bir amacı olmayan, çocuğun koyduğu kurallara bağlı olarak belirli bir 

amacı olmayan, çocuğun koyduğu kurallara bağlı olarak kendiliğinden gelişen ve zevk 

unsuru taşıyan davranışlardan oluşan bir etkinlik olarak ta tanımlayabileceğimiz oyun 

çocuğun kendini, duygularını, ifade edebildiği, yeteneklerini geliştirebildiği en önemli 

fırsattır (Mangır, Aktaş, 1993). 

Oyun, çocuğun yaşamının doğal bir parçası olarak kabul edilir. Belli bir zaman 

süreci içinde ve belli bir anda yapılan çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkaran, beceri 

kazandıran ve aynı zamanda eğlendiren bir tür yarışma olan oyunun en önemli iki işlevi, 

toplumsallaşma ve kişilik gelişimidir. Oyun sırasında izlenen çocuğun davranışları, ne tür 

bir ailenin eğitiminden geçtiğini, saldırganlığını, sevecenliğini, kısaca pek çok kişilik 

özelliğini ortaya koymaktadır. 

Oyunda görülen etkileşim ile toplumsal gerçeklikteki etkileşimin benzer olması, 

oyunun dramada kullanılmasına neden olmuştur, eğitimde drama ve oyun, eğitim yaşantısı 

için yaşayarak öğrenme seçeneğini sağlamada önemli bir rol üstlenmektedir. Çocuk, drama 

etkinliğini genellikle oyun olarak algılar ve böyle algıladığı için dikkatini ve enerjisini tıpkı 

oyun sırasında olduğu gibi yaptığı etkinlik üzerinde yoğunlaştırır (Önder. 2000). Böylece 

çocuk hem oynamış, beni de birçok kavram, konu ve sosyal davranışları daha etkili 

öğrenme şansını elde etmiş olur. 

Çocukların oynadıkları oyunların birçoğu dramatik niteliktedir. Örneğin, onların 

kendi yaşantılarındaki durumları oynamaları bir başkasını canlandırarak rol yapmaları, 

kılık değiştirmeleri dramatik oyunlardır. Bu tür dramatik oyunlar çocukların dünyayı 

anlayabilmesi, toplumun içindeki yerini bulması, her türlü değişimde seçimini yapması 

açısından önemli bir yere sahiptir. Oyuna benzer etkinlikler, eğitici drama sayesinde 

eğitimin daha az sıkıcı dolayısıyla daha etkili olmasını sağlar. Çocuk oyun ve drama 

sırasında kendini tüm benliğiyle konuya ya da yapmakta olduğu etkinliğe verir. Çocuk 
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oyun ve drama sayesinde “ben merkezci” bir yapıdan. “veren-alan”, “paylaşan” insan 

olmaya ve böylece gerçek yaşam rollerini güçlü bir şekilde içselleştirmeye başlar (Neriman 

vd. 2000). 

Sonuç olarak; çocuk oyun sayesinde öğrenebildiği ortada olduğuna göre, oyun 

haline getirilmiş eğitim durumlarıyla çocuğa yaşamayı ve birçok konuyu daha az 

zorlanarak, daha kolay ve eğlendirerek öğretmek mümkündür. Drama yönteminin başarısı 

da buradan gelmektedir. Çünkü drama çocuğa o çok sevdiği oyun etkinliği içinde 

yaşantısını tanıma ve uygulama fırsatı verir. 

 

5.5. Oyun ve Drama Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar 

Her ne kadar, oyunun çocuğun gelişimindeki önemi açıksa da, her alandaki eğilim 

için oyunun tek başına yeterli olacağı düşünülemez. Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi, 

yani çocuğa istenilen davranışların, alışkanlıkların ve tutumların kazandırılması için uygun 

eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerektiği ve özellikle çağımızda çocuğun 

edinmesi gereken sosyal davranışlar, sosyal ve fiziksel ortama ilişkin kavramsal bilgiler 

oldukça arttığından ve karmaşıklaştığından, bazı yönlerden oyuna benzeyen o nedenle de 

çocuğun ilgisini vermeye adeta “hazır olduğu”, ancak oyunun sağlayabileceği yararlardan 

fazlasını sağlamaya elverişli drama benzeri etkinliklere ihtiyaç olduğu da kabul 

edilmelidir. Dramanın oyundan farklı olarak çocuklara sağlayabileceği yararları anlamak, 

bir yerde, oyun ve drama arasındaki farkları anlamak demek olduğundan, oyun ve drama 

etkinlikleri arasındaki benzerlik ve farklar aşağıda belirtilmeye çalışmıştır. 

 

5.5.1. Oyun ve Drama Arasındaki Benzerlik 

 Her iki etkinlikte de başlangıç ve sonuç bölümü vardır. 

 Her iki etkinlik de belli kurallar ölçüsünde çocukların, özgürce hareket etmesini 

savunur. 

 Drama ve oyunun da temelinde öykünme (taklit) yatar. Öğrenciler, toplumda 

gördükleri rolleri üstlenerek etkinlikleri gerçekleştirirler. 

 Güven duyma, karar verme, iletişim kurma oyun ve drama arasındaki ortak 

noktalardır. Ayrıca drama ve oyunun özünde eğitsellik vardır. Belli davranışların 

kazandırılmasında onlardan yararlanır. . 
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 Oyunda ve dramada da çocuğun dikkat ve enerjisinin etkinlik üzerinde oldukça 

fazla yoğunlaşmasıdır. 

 

5.5.2. Oyun ve Drama Arasındaki Farklılıklar 

 Dramada belli eğitsel amaçlar, öğretmen tarafından belirlenir. Oyunda ise belli bir 

amaç olması zorunluluğu yoktur. 

 Drama daha planlı olduğundan, amaçları daha önceden belirlenir. 

 Dramada öğrencilere rehberlik eden bir öğretmen vardır. Oyunda ise yönlendirici 

yoktur. Yönlendirmeyi daha çok oyunculardan biri üstlenir. 

Dramada öğrencileri yarıştırmak, onları ödüllendirip cezalandırmak yoktur; ancak 

oyunun temelinde yarışma vardır ve yarışın sonunda ödül veya cezaya başvurulabilir. 

Çocuk oyununda sonuç önemlidir. Buna bağlı olarak kazanmak veya kaybetmek 

(Yanıp, oyun dışı kalmak) söz konusudur. Drama etkinliğinde ise, sonuç değil, süreç 

önemlidir. Yani, çocuğun katıldığı etkinliği mükemmel yapması değil, sürece nasıl 

katıldığı önemlidir. 

Drama sürecinde gözden geçirme ve tartışma yer alır. Oyunda İse gözden geçirme 

ve tartışmaya yer verilmez. 

Oyunun sonucunda değerlendirici, kavramsal bilgilerin altının çizildiği, duyguların 

tanımlandığı ve ayırt edildiği bir tartışma yer almaz. Fakat drama etkinliği sonunda yapılan 

grup tartışması, oynanan etkinlikle ilgili bilgilerin yerleşmesine ve bu bilgilerin kalıcılığını 

sağlayabilecek kavrarlaştırmalar, kategorilendirmeler, benzetmeler, ayırt etmeler için 

olanak sağlayabilir (Neriman vd., 2000). 
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BÖLÜM 6 

 

6. DRAMANIN TANIMI 

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde İtalyanca dramma, Fransızca drame 

olduğu belirtilen drama kelimesi için, sahnede oynanmak için yazılmış oyun; acıklı 

olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu türü; tiyatro 

edebiyatı; (mecazi anlamda) acıklı olay şeklinde tanımlara yer verilmiştir. Oxford 

Sözlüğü’nde, bir sahne oyunu, dramatik sanat; Redhouse Sözlüğü’nde ise bir sahne 

oyununda olduğu gibi geçen hayat olayları olarak tanımlanır. 

“Drama, sözcük olarak yunanca ‘dran’ dan türetilmiştir. Dran: yapmak, etmek, 

eylemek anlamı taşımaktadır. Drama ise, eylem anlamı taşıyan, gene Yunanca 

‘dromenon’un, seyirlik olarak benzetmecisi biçiminde ki kullanımıdır. Özellikle tiyatro 

bilimi çerçevesi içinde drama kavramı, özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları anlamını 

almıştır. Türkçe’de kullanılan “dram” kavramı ise, Fransızca’daki sonu ‘e’ ile biten 

“drame” sözcüğünden gelmektedir; o dilde burjuva tiyatrosu anlamına geldiği halde 

Türkçe’de ve özellikle halk dilinde acıklı oyun anlamında kullanıla gelmiştir.  

Nutku’ya (1976) göre; drama, insanın yaşamı boyunca süren bir eylemdir ve 

insanın kafaca sağlığına bağlıdır. Kısaca drama; “Yaşama sanatı’dır.”  

 

6.1. Dramanın Çeşitleri 

Günümüz drama tanımlarına ve çeşitlerini incelediğimiz zaman çok farklı 

tanımlarla ve sınıflandırmalarla karşılaşmaktayız. Ancak en çok kullanılan drama 

çeşitlerini incelediğimizde dört bölüme ayrıldığını görmekteyiz. 

 

6.1.1. Eğitici Drama 

Pedegojik dramadır. Daha çok İngiltere’de geliştirilen ve çocuğun hemen her 

konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir. 

 

6.1.2. Psikodrama 

Bir psikolojik tedavi yöntemidir. Genellikle grup terapisidir, ancak bireysel terapiye 

de uygulanabilmektedir. Daha çok yetişkinlere yönelikse de, çocuk ve gençler içinde 
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uygulanabilir. Katılan bireylerin katarsis elde etme ve içgörü kazanmaları yolu ile 

psikolojik gelişimlerinin sağlanması ve böylece tedavi edilmeleri amaçlanır. 

 

6.1.3. Sosyodrama 

Genellikle psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kullanılan teknikler 

arasında sayılan sosyodrama ile toplumsal sorunlarla ilgili gerçekleştirilen canlandırma 

çalışmaları kastedilmektedir. Toplumsal sorunların yanında gruba yönelik ortak sorunlarda 

sosyodrama ya konu olabilir (Bozdoğan,2003). 

 

6.1.4. Yaratıcı Drama  

Drama, Türkiye’deki yaygın kullanımıyla ‘yaratıcı drama’, çeşitli kaynaklarda 

kendisine farklı açılardan farklı tanımlar bulmaktadır: 

“Bir eylemin, bir olayın, duygunun, çeşitli rollerin, bir kavramın, konunun ya da 

öykünün, hatta şiirin, canlı ya da cansız varlıkların, sözel ve sözsüz, kendiliğinden 

davranışlarla, taklit yolu ile, temsili olarak ifade edilmesi, canlandırılmasıdır 

(Önder,2000).” 

Oyun süreçlerindeki ve yaşam durumlarındaki dramatik anların uzmanlarca, grup 

içi etkileşim süreçleri içinde yaratılması, yaratıcı drama çalışmaları olarak nitelenmektedir. 

Yaratıcı Drama kavramı daha çok ABD’de kullanılan bir kavramdır.İngiltere de ki yaratıcı 

dramanın eğitim süreçlerinde kullanılması bakımından en deneyimli ülkedir, daha çok 

“Eğitimde Drama” kavramı kullanılmaktadır. Federal Almanya’da yerleşmiş kullanım ise, 

“Okul Oyunu” ya da “Oyun ve Etkileşim” olup, bu konuyla kuramsal ve uygulamalı olarak 

ilgilenen alan da “Oyun ve Tiyatro Eğitbilimi” ya da “Oyun ve Etkileşim Eğitbilim” adını 

alacaktır (San 1990). 

Yaratıcı drama, Amerika’daki en büyük çocuk tiyatrosu derneğine göre şu şekilde 

açıklanmıştır; “Doğaldır, yazılı bir metni yoktur. Sunuşsal değildir yani sahnelenmesi 

gerekmez, olay merkezlidir, lider tarafından rehberlik edilen katılımcılar, yaşadıkları ve 

hayal ettikleri durumları, yaratıcı drama şekli içinde yansıtırlar. Lider grubun keşfetmesi, 

gelişmesi fikirlerini, duygularını dramatik oyunlar yolu ile ifade etmesi için rehber olur. .” 
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İnsanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi; bireyin eğitim ve 

öğretimde aktif rol alması; kendini ifade edebilme, yaratıcı olma, yaşamı çok yönlü 

algılama, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi; eğitim ve öğretimin buyurgan, 

kısırlaştırıcı ve angarya haline dönüşmesine karşın bireyin eğitim ve öğrenme isteğini 

artırıcı eğitim yöntemi (Güneysu, 1991).  

Bir öğretim yöntemi, sanat eğitimi alanı ve bir disiplin olarak bireylerin 2000’li 

yıllarda kendini rahatça ifade edebilen, yaratıcı, grup çalışmalarına açık kişiler olmalarını 

sağlayacak bir yaklaşımdır (Üstündağ, 1996).  

Yaratıcılığı geliştiren etkili bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştiren başlı başına bir 

eğitim alanıdır (Adıgüzel, 1994). 

Dramatik sanatlar içinde yer alan yaratıcı dramaya görsel ve plastik öğeleri 

taşıması, ses, söz ve devinime dayalı olması ve tüm sanatları içinde bandırmasıyla bütüncül 

bir sanat denilebilir (Okvuran, 1993). 

Dramatik sözcüğü Türkçe’de “acıklı” gibi anlam kazanmasına karşın, elbette bu 

sözcüğün anlamı bu değildir. “Etkili, canlı, tiyatral, göz alıcı” gibi anlamlara gelen bu 

sözcük drama sözcüğüne hizmet eden bir anlam taşımaktadır (Gönen ve Dalkılıç,1998). 

Drama bir öğrenme yöntemidir.Drama aracıyla olaylar ve durumlarla bunların 

arasındaki bağlantılar kolayca öğrenilmektedir. Düş gücünün alabildiğine genişletilebildiği 

bir alandır (O’Neill ve Lambert 1990) 

 ‘San’ın tanımı ise şöyledir: “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 (1991).”  

 Yaratıcı drama, bakış açılarına göre farklı yazarlarda farklı tanımlarla karşımıza 

çıkmaktadır. En geniş haliyle yaratıcı dramayı şöyle tanımlayabiliriz: 

Yaratıcı drama: tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması 

içinde doğaçlamayı merkeze alarak gerçekleştirilen; müzik, dans, resim, heykel, edebiyat 

gibi çeşitli sanat dallarına ilişkin etkinlikleri bünyesinde barındırması ve çağdaş insanın 

sahip olması gereken yaratıcılık özelliğini geliştirerek bireye estetik bir bakış açısı 

sağlaması ile tümel bir sanat eğitimi alanı; farklı yetenek ve zekalara dönük etkinlikleri 
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aynı anda bünyesinde barındırması ve daha çok duyuları hedef almasıyla yaşantı yoluyla 

kalıcı öğrenmenin etkili bir yöntemi; kendini gerçekleştirme yolundaki çağdaş insana, 

kendini, çevresini, olayları ve en geniş anlamıyla hayatı çok yönlü ve gerçekçi bir şekilde 

algılayarak, ihtiyaçlarını karşılama ve gizilgüçlerini gerçekleştirmesi yönünde büyük 

destek verişiyle etkili bir kişisel/sosyal gelişim yöntemidir. Kişisel-sosyal gelişimi 

destekleyici bir yöntem olma boyutu yaratıcı dramayı, psikolojik danışma ve rehberlik 

alanında kullanılabilecek etkili bir grup rehberliği yöntemi olarak karşımıza çıkarır. 

 

6.2. Yaratıcı Dramanın Tarihsel Gelişimi 

6.2.1. Dünyadaki Gelişimi 

Drama eğitimdeki yerini, 1898’de Viyana’da Uygulamalı Sanatlar Okulunda sanat 

dersleri veren Franz Cizek’e borçludur. Franz Cizekin deneyleri, eğitimde sanatın 

kullanılmasına yönelik düşüncelere uygun örnekler sağlamıştı. Stüdyosuna çizim ya da 

boyama yapmak için gelen genç insanlar içlerinden geldiği gibi çalıştılar ve Cizek hiçbir 

zaman onları düzeltmediği ve işlerine karışmadığı gibi onları mümkün olduğunca 

yüreklendirmiştir. Cizek bu çalışmalarında, herkesin içinde saklı olan yeteneği ortaya 

çıkarmayı amaçlamıştır. 

Cambringe okul müdürü Henıy Caldwell “eğitimde drama” diyebildiğimiz 

kapsamlı bir programı tarif eden ilk kişi olmuştur. 

Caldwell Cook, oyunu yapmaya değer tek iş ve insan doğasında varolan bir etkinlik 

olarak görmüştür. Perse Okulunun İngilizce Bölüm Başkanı olarak, hem sınıflarda oyun 

sahnelenmesini, hem de daha sonraları, ilk amaçlı-kurulmuş drama odası olan ve 

Mummery adını verdiği odalarda oynanmasını teşvik etmiştir. Oynamanın, öğrencileri, 

biçimsel bir öğretimin verebileceği dramatik edebiyat bilgisinden daha derin bir şekilde 

güdeleyebileceğini savunmuştur. Bazı öğrenci gruplarım kendi temsillerini yazmaları ve 

malzemelerini hazırlamaları yönünde yüreklendirmiştir. 

20.Yüzyılın başında sınıfta uygulanan ilk drama dersleri ile ilgili olarak , bir köy 

öğretmeni olan Harriet Finlay Jonson’ın adı geçer. Finlay Jonson’ın dramatik yöntem 

üzerine yazdığı kitap, bir öğretmenin dramatik eğitim üzerine geniş kapsamlı bilgi verdiği, 

türünün tek örneğidir.  
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1930’lar ve 1940’larda çocuk psikologları ve psikoterapistler sayesinde drama, okul 

programlarında yerini aldı. 

İkinci Dünya savaşının çıkması ile birlikte, okulda dramanın tam yön gösterici 

ilkeleri eğitimde yerini almaya başladı. 1943’ te Eğitsel drama Derneği kuruldu ve aynı yıl 

Peter Slade, Staffordshire’ın Drama danışmanlığına getirildi. 

Birçok öğretmen drama yöntemini uygulamaya başladı, ama ilginçtir, Dorothy 

Heathcot’e kadar hiçbir öncü konuya gereken önemi vermedi. Heatchcote dramayı önemli 

bir öğrenme yöntemi olarak kabul etmiştir. Çocukların oyun yaratması için değil, onların 

bilincini uyandırmak, gerçeğe fantezi yoluyla bakmalarını sağlamak, davranışların 

görünümlerinin ardındakileri görmelerini sağlamak için dramayı kullanır. Onun yaptığı 

onlara daha fazla bilgi vermek değil, bildiklerini kullanma becerisi 

kazandırmaktır.(Wagner,1976:Karadağ, Çalışkan,2005) 

 

6.2.2. Türkiye’deki Gelişimi 

Bir köy öğretmeni olan Muammer Targaç okulda tiyatro uygulamaları yapan 

Türkiye’deki ilk kişi olarak karşımıza çıkar. 1925’terde ise İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun 

eğitimde tiyatroyu savunduğunu görürüz. Yaparak yaşayarak öğrenme onun savunusunun 

temelidir. Amaç; çocuğun kişilik gelişimini ve sosyalleşmesini sağlamaktır. 0 eğitimde 

sanat yoluyla sanatın dilini kullanmaktan bahseder. Ona göre çocuk tiyatro yoluyla hayata 

alıştırılmalıdır. Ezbere ve diğer sahne unsurlarına önem vermeyen Baltacıoğlu’na göre 

bütün çocuklar okul temsillerinin içinde yer almalı ve her yerde oyunlarını 

sergileyebilmelidirler. 1925’te ‘Mektep Temsillerinin Usulü Tedrisi’ yayınlanır ve Muhsin 

Ertuğrul çocuk tiyatrolarının açılmasını savunur. Kazım Karabekir 1. Dünya Savaşı 

yıllarında okul oyunları yazar. 

1950’de Selahattin Çoruh’un ‘Okullarda Dramatizasyon’ adlı eserinin yayınlandığı 

görülür. Ona göre hep birlikte yapmak, oynamak, yaratmak, dramatize etmek önemlidir. 

Çoruh dramatik gösteriler olarak adlandırdığı gösterileri bağlı ve serbest gösteriler olarak 

ikiye ayırır. Bağlı gösterilerde önceden dramatik hale sokulan konular dramatize edilirken, 

serbest gösterilerde hayattan alınan konular dramatize edilir. 1960ta Emin Özdemir’in 

‘Uygulamalı Dramatizasyon’ adlı eseri yayınlanır ve tüm öğretmenlere ücretsiz dağıtılır. 

MEB’nın 1951 yılı ortaokul programlarında ‘temsil yolu ile canlandırma 

(dramatizasyon)’ cümlelerine ve bu konuda önerilen çalışmalara rastlanır; 1966 yılında, 
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ilköğretim Genel Müdürlüğü’nün 6 nolu yayını olarak basılan ‘Okul Öncesi Eğitimi’ isimli 

Nimet Erkunt’un kitabında ‘Çocuk Tiyatrosu (Dramatizasyon)’ başlığı altında 50 sayfalık 

bir bölüm yer alır; 1968 yılında yine MEB’nın ilkokul Programı’nda ‘Dramatizasyon’ 

olarak isimlendirilen çalışmalardan söz edilir, ancak bunlar yöntemli uygulamalar haline 

getirilemez. 

1980’li yıllardan sonra eğitimde yaratıcı drama, bir yöntem, başlı başına bir disiplin 

ve estetik-sanatsal bir alan olarak anılmaya ve bu anlamda kayda değer çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. 1970’lerde Tamer LEVENT genç amatör tiyatrocularla doğaçlama 

çalışmalarını başlatır, 1982’de ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 

öğrencilerle drama çalışmaları başlamış ve 1984-85’te ‘sanat kurumu ve deneme sahnesi 

topluluğu’ adı altında 20-25 kişilik bir grupla 2-3 yıl süreyle çalışmalar yapılmıştır. 

1985’te 1. Uluslararası Eğitimde Dramatizasyon Semineri gerçekleştirilmiştir. Bu 

seminerde eğitimde yaratıcı dramanın bilinen ‘dramatizasyon’ kavramından farklı ve 

çağdaş anlamına yönelik tanıtıcı çalışmalar yapılmıştır. 1987’de 2.Uluslararası drama 

semineri gerçekleştirilmiş ve seminerde dramanın yaşamsal önemi vurgulanmıştır. Bu 

seminerlerin üçüncüsü 1989’da gerçekleştirilmiş ve “Çocuklarla Oyun-Çocuklara Oyun” 

başlığında drama-oyun ilişkisinin incelenmesini sağlamıştır. Bu seminerde ayrıca müzik-

devinim ve drama gibi farklı boyutlar gündeme gelmiştir. 1989’dan itibaren Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek 

Lisans programlarına yaratıcı drama derslerinin konulması ve bu alanda tezlerin yazılmaya 

başlanması yaratıcı drama üzerine akademik kaynakların artmasını sağlamıştır. Aynı 

dönemde Gazi Üniversitesi çocuk Gelişimi Bölümü’nde, Hacettepe Üniversitesi’nde ve 

Ankara Üniversitesinde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde de drama ile 

ilgili dersler okutulmaktaydı. 1990’da ise Çağdaş Drama derneği, drama çalışmalarının 

eğitimde ve tiyatroda ‘yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak, tiyatro ve eğitim 

ilişkisini incelemek amacı ile kurulur. 

1991 yılında Uluslararası Drama Semineri gerçekleştirilmiş ve bu seminerde drama 

Liderinin sahip olması gereken nitelikler tartışılmıştır. Bu seminerlerin 5.si 1993’te 

gerçekleştirilmiş ve deneyimli drama liderlerinin potansiyellerine yeni çalışma boyutları 

katmak hedeflenmiştir, bu seminerde özel eğitimle ilgili atölye çalışması da 

gerçekleştirilmiştir. 6.sı ise 1997’de gerçekleştirilmiş , seminerde drama-maske drama-

müze ilişkileri üzerinde durulmuş, ayrıca ‘Psikodrama- Yaratıcı Drama’ başlıklı bir 

tartışmaya da yer verilmiştir. 2001 yılında gerçekleştirilen seminerde ise Çağdaş Drama 
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Derneği’nin öncülüğünde Türkiye’de gerçekleştirilen yaratıcı drama çalışmalarının yerli ve 

yabancı, uzmanlarca değerlendirilmesine ağırlık verilmiş ayrıca ‘Dans- devinim; 

İlköğretimde Drama; Doğaçlama ve Doğaçlama Tiyatrosu’ başlıklı atölye çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Eylül 1998’de Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca yayınlanan Eylül 

1998 tarihli tebliğler dergisinde, ilköğretim okulları seçmeli drama dersi 1-2-3 öğretim 

programı yayınlanmış ve 1997-1998 öğretim yılından itibaren ders programlarında seçmeli 

ders olarak yer almıştır. İngilizce Öğretmenliği programlarında seçmeli ders olarak 

okutulan yaratıcı dramanın yanında, YÖK tarafından planlanan Eğitim Fakültelerinin 

Yeniden yapılandırılması projesi kapsamında Okul Öncesinde Drama ve ilköğretimde 

Drama dersleri de eğitim fakültelerinin lisans programlarında zorunlu ders olarak yerini 

almıştır. 

1999’ da Ankara’ da Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi tarafından ‘Türkiye 1. 

Drama Liderleri Buluşması’ semineri gerçekleştirilmiştir.  

1999-2000 öğretim yılında Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel 

sanatlar Eğitimi Anabilim dalı tarafından Eğitim Bilimleri çatısı altında ‘Yaratıcı Drama 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ açılmıştır.  

 

6.3. Drama ile İlgili Kavramlar  

6.3.1. Yaratıcılık 

 Mevcut kavramların arasındaki ilişkiden yeni kavramlar üretmek şeklinde 

tanımlanabildiği (Yıldırım, 1998) gibi genel olarak yaratıcılık daha önceden kurulmamış 

ilişkiler arasındaki ilişkileri kurabilme, böylece yeni bir düşünce şeması içinde, yeni 

yaşantılar, deneyimler, yeni düşünceler ve yeni ürünler ortaya koyma yetisidir (San, 1985). 

Yaratıcılık, bireylere çekici gelen sihirlik, deha, üstün yeteneklilik vb. gibi çoklu 

kavramları çağrıştıran bir kişilik özelliği olarak bilinmektedir (Samurçay 1981). 

Yaratıcılık bütün duyulan, duyumları, duyguları ve düşünceleri ile birlikte tüm 

insanı kapsar. Yaratıcılık kendini yalnız okulda göstermez. Her yerde, çocukların 

oynadıkları, deneyimler edindikleri, çevrelerini kendilerine göre yorumladıkları her şey de 

ortaya çıkar. Sözgelimi bir yatak örtüsünü alıp masanın üzerine örtmeleri ve masayı bir 

mağara ya da kulübe olarak canlandırmaları, yaratıcılık gösteren bir oyundur. Çünkü 
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sıradan eşyalara imgelem yoluyla farklı fonksiyonlar kazandırılmıştır. Çocuklar bir şeyi 

olduğu gibi kabul etmek istemiyorlar; yetişkinlerle birlikte işlemeyen bir şeyi işler duruma 

getirmeyi istemiyorlarsa, sorunların çözümlenmesinde yaratıcılık çok önemlidir. Eğer her 

şeyin olduğu gibi kalmasını istemiyorsak, yaratıcılık kaçınılmaz bir gereksinimdir. 

O halde yaratıcılık kurallara da karşı gelip, denenmiş şeylere karşı kuşku ve merak 

gösterebilmek ve denemektir (Bode vd. 1979). 

 

6.3.2. Metaksis 

Metaksis, drama sürecinde katılımcıların hem gerçeğin hem de oyunsu süreçlerin 

farkında olması anlamına gelmektedir (www.acikarsiv.gazi.edu.tr). Metaksis kavramının 

temeli Boal’e dayanır. Katılımcılar dramada “imge paylaşımı”na girerler. Yaratılan 

durumun ortaklaşalığı, imgenin paylaşımını da gerektirmektedir. 

Bu, katılımcıların gösterim için uzlaşması ile olur (Okvuran, 2000). 

Boal’a (1996) göre Metaksis: yeni bir dünyanın başka bir dünyaya katılımı 

anlamsızdır; gerçekte, yetkin idealar dünyası ile düzenli olmayan gerçek şeylerin dünyası 

nasıl birleşebilecektir? Birinden bir diğerine bir hareket var mıdır? Eğer böyleyse bu nasıl 

oluşur? Diye sorarak iki dünya arasındaki geçici sorgulamaktadır. 

Özetle Metaksis iki dünyayı aynı anda akılda tutan yüksek bilinç durumudur. 

 

6.3.3. Etkileşim 

Etkileşim aynı anda birden fazla öznenin etkilenme eylemini birlikte ve karşılıklı 

olarak gerçekleştirmeleri olarak ifade edilir. 

Bir insanın bir başka insanla karşılaşması, kendini diğer insanlara göre uydurması, 

karşılıklı koşullandırmalı davranışlarından birinin etkinliğinin diğerinin etkinliğini 

izlemesi, ama ikincisinin eyleminin aynı zamanda yine onun etkinliğinden hareket 

kazanmasıdır (San, 1985). 

Etkileşim toplum yaşamında her şeyin hem kendisinin bağlı olduğu hem de 

kendisine bağlı olan bir karşılıklı etkiler bütünlüğü içinde bulunması nedeniyle sonucun 

birbirinden ayrı değil, sıkı sıkıya birbirine bağlı olması ve durmadan birbiriyle yer 

değiştirmesidir (Ozankaya, 1984). 
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6.3.4. Eylem 

İnsanın dış nedenlerle değil de doğrudan doğruya kendisinin gerçekleştirdiği 

davranışlarıdır. Bir istenç edimi istemenin, bir tasarının, bir düşünüşün, bir kararın 

gerçekleşmesi, bilinçli insanın istemesinin ürünüdür (Akarsu, 1974). Eylem maddesel bir 

gücün ya da bir düşüncenin ortaya çıkışıdır. Psikolojik açıdan iki temel biçimi vardır: 

“oyun” ve “emek”. İlkinin özgür bir eylem olmasına karşın; emek düzenleme, yönetim 

gerektiren bir eylemdir (Tokatlı, 1973). 

 

6.3.5. Edim 

Aristo’ya göre edim, energia (Yunanca)dır. 0, edimi güç, karşıt olarak kullanmıştır. 

Aristo’ya göre edim, bir oluştur. Varlık sürekli olarak edim halindedir ve güçten edinme 

geçmektedir. Oluş, bir gerçekleşme edimidir. Aristo’ya göre, bir edimle mermer 

heykelleşir, tohum bitkileşir, özdek biçimlenir. Edim gizil güç halinde bulunanın 

gerçekleşmesidir. Edim ona göre gerçekleşmiş olan değil, gerçekleşmekte olandır 

(Hançerlioğlu 1977) 

Edim ruhbilim terimi olarak İngilizce “performence” deyimi ile özdeşleşmiş ve 

belirli bir durumla karşılaştığı zaman kişinin yapabildikleri anlamında tanımlanmıştır. 

“Performence” eylemlerin daha bilinçli kullanılması, olup bitmiş iştir. Edim ise belirli bir 

iş durumuyla karşılaştığı zaman kişinin yapabildikleridir. Eylemlerin amaçlı, bilinçli 

kullanışı, bitmemişidir. 

 

6.3.6. Empati 

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış 

açısıyla bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu 

durumu ona iletmesi sürecine denir (Dökmen, 2002) 

Dökmen’e (2002)göre empati kurabilmek için gereken üç öğe şunlardır: 

• Empati kuracak kişi kendini karşısındakinin yerine koymalı olaylara onun bakış 

açısıyla bakmalıdır. 

• Empati kurmuş sayılmamız için karşımızdaki kişinin duygularını ve 

düşüncelerini doğru olarak anlamamız gerekir. 
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• Empati tanımında son öğe ise, empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik 

anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışıdır. Karşımızdaki kişinin duygu 

ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile, eğer anladığımızı ona ifade etmezsek 

empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız. 

 

6.4. Yaratıcı Dramanın Amaç ve İlkeleri 

6.4.1. Yaratıcı Dramanın Amaçları  

Yaratıcı dramanın amaçları kavrama yaklaşım, katılımcılar ve drama liderinin 

hedefine göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin bir rehber öğretmen için daha çok bireyin 

sağlıklı psikolojik gelişimini sağlayan etkili bir grup rehberliği işleviyle, bir resim 

öğretmeni açısından ise bireyin beş duyusunu aktif kullanımına yarayan, dolayısıyla 

bireyin çevresini algılama yeteneğini geliştirerek yaratıcılığını artıran işleviyle karşımıza 

çıkabilir. Ayrıca dramanın işlevi, dramanın bir araç olarak mı yoksa amaç olarak mı 

algılandığına göre de farklılıklar gösterecektir.  

Eğitimde drama çalışmalarının genel amacı, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, 

kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve 

biçimleri artmış bireyler yetiştirmektir. Bu amaçların yanında yaratıcı drama, yaratıcılık ve 

estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği, sosyal gelişim ve birlikte çalışma 

yeteneği kazandırma, çocukların etik değerleri keşfetmelerine olanak sağlama, kendine 

güven kazandırma, imge dünyasını geliştirme gibi eğitbilimsel amaçlara dönüktür ve 

iletişim içinde iken düşünceleri, tutum ve davranışları değişebilen çocuk ve ergene kendi 

kimlik ve kültürünü tanıtır (Adıgüzel, 2000). 

Yaratıcı dramanın işlev ve amaçları genel başlıklarla şöyle sıralanabilir.  

• Yaratıcılık ve estetik gelişim, 

• Eleştirel düşünme yeteneği, 

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği, 

• Geliştirilen iletişim hünerleri, 

• Kendini tanıma (McCsalin,1990) 

• Kendine güven duyma ve karar verme becerisi kazanma, 

• Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazanma, 
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• İmgeleme gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme, 

• Başkalarını anlama ve hissetme becerilerini geliştirme (empati kurma), 

• Farklı olay ve olgularla ilgili deneyim kazanma, 

• Moral ve manevi değerlerin gelişmesine olanak sağlama, 

• Problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bir bakış açısıyla inceleme, 

• Kazanılan, değiştirilen ya da düzeltilen davranışlar hakkında bireye bilgi verme, 

• Hoşlanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl başa çıkılacağını gösterme, 

• İçinde yaşanılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sağlama, 

• Soyut kavramları yada yaşantıları somutlaştırma, 

• Bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörü ile bakabilmeyi sağlama, olarak 

sıralanabilir. 

• Yeni durumlara uyum sağlama. 

• Değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmama, dogmaları- tabuları 

tartışabilme. 

• Eleştirel düşünme becerisi. 

 

6.4.2. Yaratıcı Dramanın İlkeleri  

• Eğitimde drama etkinliğinde ödül veya ceza yoluna başvurulmaz. Sözel takdir 

aralıklı pekiştireç olarak verilir. 

• Eğitimde drama çalışmaları asla bir oyuncu eğitimi olarak düşünülmez. 

Dolayısıyla bu çalışmalar, seyirciye oynanan bir temsil olarak hazırlanmaz. 

Dramanın oyuncuları aynı zamanda izleyicileridir. Bu çalışmalarda izleyici 

bulundurulmaz. Bu çalışmalar, sınıfta, holde, bahçede, kütüphanede. 

yemekhanede uygulanabilir. Çalışmalar sırasında özel bir mekana ya da 

aksesuara ihtiyaç yoktur. 

• Eğitimde drama çalışmalarında öğrencilerin ne söylediği değil, neyi nasıl 

söylediği anlam taşır. Drama bir analiz yöntemi değil bir sentez yöntemidir. 

Öğrencinin bütün özgürlüğü de program amacı içinde bir özgürlüktür, ondan 

daha fazlası istenmez. 
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• Dramada insana ve bireysel farklılıklara saygı esastır.  

• Drama isteyen herkese açık olan, hayat boyu yararlanılabilecek bir alandır. 

Katılımda gönüllülük esastır. 

• Drama gruba yöneliktir ve grup dinamiklerinden hareket eder. 

• Her birey belirli bir yaratıcılık potansiyeli ile doğar. Uygun ortam ve koşullarda 

bu potansiyel açığa çıkarılarak geliştirilebilir. 

• Drama sonuca değil sürece yöneliktir,  

• Dramada grup üyelerinin kendilerine, birbirlerine ve lidere güveni esastır. Grup 

içinde güvenin geliştirilmesinden lider sorumludur. 

• Dramanın özünde doğaçlama bulunur (Bozdoğan, 2003). 

 

6.5. Drama Uygulamasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Koşullar 

Drama etkinlikleri yapılırken göz önüne alınması gereken önemli koşullar vardır. 

Her tür eğitim etkinliğinde olduğu gibi, beklenen sonuçların elde edilmesi, bu koşulların ne 

derece yerine getirildiği ile yakından ilgilidir.  

 

6.5.1. Çevre  

Drama etkinliklerini uygulamak için, çevre olarak, mutlaka çok geniş bir alan (spor 

salonu gibi) gerekmez. Grup odasındaki sandalye ve masalar, çocukların yardımı ile duvar 

kenarlarına çekilerek gerekli alan sağlanabilir. Ancak etkinliğin niteliğine göre, çocuklara 

yeterli bir alan sağlanması da önemlidir. Rahatlama ve konsantrasyon çalışmaları sırasında 

çocukların birbirlerine dokunamayacakları kadar geniş bir alan gerekebilir. Bununla 

birlikte drama uygulamaları gereğinden çok geniş yerlerde de (spor alanı gibi) 

yapılmamalıdır. Çok geniş mekanlar, gruptaki dikkatlerini yapılan etkinlik üzerinde 

yoğunlaştırmalarını zorlaştırabilir. Grubun geniş mekana dağılması, öğretmenin verdiği 

yönergelerin anlaşılmasını engelleyebilir. 

 

6.5.2. Yaş 

Fein’e göre (1981), çocuklarla drama etkinliklerine 3,5 yaş civarında başlanabilir. 

Çünkü çocuklar, bu yaştan itibaren işbirliği kurmaya rol oynama yolu ile duygularını 
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bilinçli olarak ifade etmeye, arkadaş edinmek için uygun davranışlar göstermeye başlar. 

Dramada önemli olan, mükemmel sonuç olmadığına göre, küçük yaştaki çocukların çok 

zengin olmayan davranış repertuarları ile yapabildikleri kadarıyla etkinliklere katılmaları 

kabul edildiği takdirde, birçok çalışma, bu yaştaki çocuklara da uygulanabilir 

(Karadağ,Çalışkan ,2005). 

Yapılan araştırmalarda hangi etkinliğin çocuklara tam olarak hangi yaşta uygun 

olduğunu kesin olarak belirlemenin güç olduğu görülmektedir. Bu konuda dikkate 

alınabilecek bir ölçüt, çocukların gelişimsel düzeyi söz konusu olabilir. Piaget’nin bakış 

açısına göre, çocuklar tüm kültürlerde zihinsel gelişim dönemlerinden aşağı yukarı aynı 

sırada geçerler (Piaget, 1962;Biehler ve Hudson, 1986). Diğer yandan, çocuğun özel 

kültürel yaşantıları nedeniyle, zihinsel gelişiminin hızının, kültürden kültüre, hatta aynı 

kültürde farklılıklarda gösterebildiği öne sürülmüştür. 

Çocuğun gelişiminde, yaş tarafından belirlenen dönemlerin varlığını ve çocuğa 

sunulacak eğilim etkinliğinin malzemesinin uygun zamanını belirlemenin önemini öne 

sürenlerden Montessori de (1965) “uygun anı” belirlerken, etkinliği deneyerek, etkili 

eğitim verebileceğini vurgulamıştır. Buna göre, çocuğun “kronolojik yaşı” değil, herhangi 

bir etkinliğe “dikkatini uzun süre yoğunlaştırması”, yani ilgi göstermesi ve “gerekli hareket 

tekrarını kendiliğinden yapmaya istekli olması” önemlidir. Çünkü çocuğun dikkatini çeken 

ve onu harekete geçiren etkinlik ya da eğitim malzemesi, çocuk için “anlamlı” olan etkinlik 

yada malzemedir sunulması yararlıdır (Karadağ, Çalışkan , 2005). 

Bu görüşlerden hareketle, belirli bir drama etkinliğinin uygun olduğu yaş 

konusunda kesin bir yargıda bulunmak yanıltıcı olabilir. Aynı kültürde bile, bir gelişim 

düzeyi, aynı yaştaki diğer çocuklarda oldukça farklı olabilmektedir. Kronolojik yaşın değil, 

zihinsel gelişim yaşının temel alınması gereği genelde kabul edilmektedir. Bu nedenle 

öğretmen, herhangi bir drama etkinliğinin, eğitim verdiği çocuklara uygun olup 

olmadığını, çocukların kronolojik yaşlarına bakarak saptamamalı, çocukların; dikkat, ilgi, 

taklide dayalı hareketleri tekrarlayarak yapabilme gibi becerilerini göz önüne almalıdır 

(Önder, 2004). 

Yeter ki etkinlik, çocukların ilgisini çeksin, taklit hareketlerini yapabilsinler ve 

öğretmen, söz konusu oyunun, rolün ya da etkinliğin sonucuna değil, sürecine odaklaşsın 

ve çocuklar arasındaki performans farklılıklarını övme ya da düzeltme yolu ile belirgin 

hale getirilmesin. Çocukların davranışlarını olduğu kadar kabul etsin.  



 53 

6.5.3. Süre 

Bir grupta, drama yolu ile iyi bir işbirliği ve iyi bir grup iklimi yaratılmak 

isteniyorsa, öğretmen zamana karşı yarışmamalı, acele etmemeli, zaman stresine 

girmemelidir. Eğer, çocukların yaratıcı ve geliştirici kaynakları harekete geçirilmek 

isteniyorsa, bu koşul çok önemlidir. Bunu sağlamanın bir yolu, her etkinliğin aşağı yukarı 

ne kadar zaman aldığının denemeler yolu ile saptanması ve günlük plandaki diğer 

etkinlikler arasında drama saatinin ve süresinin belirlenmesi olabilir (Önder 2004). 

Yüksek bir çalışma hızı, dikkati yoğunlaştırmayı, yaşantıyı özümseyerek yaşamayı, 

derinleşmeyi, durum, olay ya da konuya dışarıdan bakmayı ve anlamayı engelleyebilir. Bu 

durumda ise, dramadan beklenen yararların gerçekleşemeyeceği açıktır. 

 

6.5.4. Etkinlik seçimi 

Öğretmen, drama etkinliğinin seçimi sırasında, çocukların önerilerini dikkate 

almalıdır. Böylece çalışma planı esnekleştirilebilir, Neyi, nasıl canlandıracaklarına 

çocukların karar vermesi, onları drama etkinliklerine daha çok güdüleyebilir. Ayrıca, 

eğitim malzemesini, yapacağı etkinliği kendi seçmesi durumunda, çocuğun yaratıcılığı 

gelişebilir. Bu anlamda drama öğretmeni, otoriter değil, demokratik bir lider olmak 

durumundadır. Öğrencilerine yalnızca söz hakkı vermekle kalmaz, etkinliklerin 

belirlenmesinde, onların özgür seçimlerini kabul eder.Bütün eğitim etkinliklerinde olduğu 

gibi, eğitici drama etkinlikleri sırasında da, çocukların hem oynayacakları drama etkinliğini 

kendilerinin seçmesine, hem de seçtikleri ya da verilen rolleri kendi istedikleri gibi 

oynamalarına, elden geldiğince izin verilmesinde yarar vardır. 

 

6.5.5. Sessizlik 

Drama çalışması sırasında, çocukların bazen gürültü çıkarmalarına (konuşarak, 

bağırarak, zıplayarak, gülerek) izin verilmesi doğal olduğu gibi, sessizlik de çok ilginç ve 

yararlı bir yaşantı olabilir. Sessiz kalarak dikkati, düşüncelere, duygulara, bedene, 

dinlemeye yoğunlaştırmak, çocuklarında öğrenmeleri gereken becerilerdir. Özetle; ara sıra 

çocukların sessiz oldukları, hatta tamamen hareketsiz kaldıkları anlar yaşatılarak, sessizliği 

dinlemeleri, sessizliğin farkına varmaları sağlanmalıdır. 
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6.5.6. Dramanın Yapısı 

Her drama etkinliğinin, belirli bir yapısı ve düzeni vardır. Doğaçlama türü dramada 

dahi, başlangıçta lider tarafından belirtilen, etkinliğin bir başlama noktası, geçtiği bir yer 

ve oynanacak belirli roller bulunur. Bazı karakterlerin önce, bazılarının ise sonra ortaya 

çıkması, bazı etkinliklerde farklı rollerin çocuklar arasında değiş tokuş edilmesi ve hemen 

her drama etkinliğinin tartışma bölümüyle sonuçlanması, bu yapı ve düzenin önemli 

parçasıdır. Drama oyunundaki söz konusu bu yapının, başlangıçta en çok öğretmen 

farkındadır. Ancak sürekli olarak dramaya katılan bir gruptaki çocuklar da bu yapının 

farkına varırlar. Yapı içerisindeki belirli aşamaların (yönerge, Yaşamı, bilgi ya da tartışma) 

gerçekleşeceği beklentisi, katılanları sonraki aşamaya hazırlar. Bu yapı sayesinde drama, 

öğrenme yönünden etkili bir çalışma olma özelliği kazanır (Önder, 2004) 

 

6.5.7. Çocukların Kullandığı Dil 

Drama etkinliği çocukların kullandıkları dil ile ilgili düzeltmeler yapılmamalıdır. 

Çocuk o sırada katılmakta olduğu etkinliğe yabancılaşabilir. Genel olarak okulda, özellikle 

okulöncesi dönemdeki çocukların, dil özellikleri değiştirilmeye çalışılmamalıdır. Aksi 

halde çocuk, öğretmene ve okula yabancılaşabilir. Ancak bu arada öğretmen de kendi dilini 

çocuğa benzetmeye çalışmamalıdır. Çünkü bu davranışı çocuk tarafından samimi olarak 

algılanmayabilir veya çocuk alaya alınmış olduğunu düşünebilir (Trudgill, 1975). 

 

6.5.8. Araç, Gereç ve Materyalleri  

Yaratıcı dramanın ayrılmaz parçası araç, gereç ve materyallerdir Yaratıcı drama 

sürecinde akla gelen hemen her tür araç, gereç ve materyaller kullanılabilir. Bu kullanım, 

araç, gereç ya da materyalin aslından farklı amaçlar için kullanılması, biçiminin 

değiştirilmesi ya da bir kaç nesnenin bir arada farklı işlevler üstlenmesi biçimde de olabilir. 

Örneğin bir kalem katılımcının elinde uzay mekiği gibi kullanılabilir, bir çift kol düğmesi 

dinleme aygıtına dönüşebilir ya da bir örtü, bir çanta ve bir saç tokası ile yeni bir nesne 

yaratılabilir. 

Yaratıcı dramada en sık kullanılan araç teyp, ses bantları ya da müzik ileten diğer 

araçlardır. Teybin yanı sıra resim, fotoğraf, poster, lider tarafından hazırlanmış öğretim 

yaprakları, yazı ve gösterim tahtası gibi görsel araçlar, karton, resim kağıdı, kukla, renkli 
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kalem, boya, oyuncak gibi gerçek eşyalar, kitap, dergi, gazete. afiş, broşür, gazete ve 

dergilerden kesilmiş haber, yazı, duyuru ya da fotoğraflar gibi basılı materyaller, slayt ya 

da tepegöz projektörü gibi aygıtlar önemli araç ve gereçlerdendir. 

Yukarıda sayılanların yanı sıra evde, okulda ya da çevrede kullanılmayan her çeşit 

ve büyüklükteki eşya, araç ve gereç yaratıcı drama etkinliklerinde kullanılabilir. Eskimiş 

bir şapka, yıpranmış bir kitap, modası geçmiş bir çanta, süs eşyası, kutu, vazo, ayakkabı 

gibi bazı eşyalardan, kullanılmış eski giysilere. günü geçmiş biletlere, kullanılmayan 

paralara, sararmış örtülere ve bozulmuş eşyalara kadar hemen her tür malzeme yaratıcı 

drama etkinliklerinde bulunabilir. Bu araç, gereç ya da materyaller gerçek yaşamda olduğu 

gibi doğal bir etkileşimin yanı sıra oluşturulan yeni etkileşimlere ve yeni paylaşımlara yer 

verilmektedir.  

 

6.6. Yaratıcı Dramanın Aşamaları ve Yöntemleri 

San’a (1999) göre: “drama çalışmaları süreci içinde genellikle her çalışmada biri, 

birkaçı yada tümünün yer aldığı dört tip uygulama yöntemi yer alır.  

• Isınma 

• Oyunlar 

• Rahatlamas 

• Değerlendirme 

 

6.6.1. Isınma  

Güven kazanma, uyum sağlama, beş duyuyu kullanma, gözlem yetisini geliştirme, 

bedenini ve beynini duyumsama. Bu aşama oldukça kesin kuralla belirlenmiş olup, grup 

yönlendiricisi tarafından yürütülür.  

Bu çalışmada grubu oluşturan bireylerin birbiriyle bütünleşmesine yönelik 

alıştırmalara yer verilir. Sözü edilen alıştırmalarla bireyin bedensel ve ruhsal olarak 

ısınması ile konuya olan ilgisinin sağlanması amaçlanır (resim 1) 

• Kendini tanıma (psişik ve bedensel açıdan), 

• Karşıdakini tanıma (psişik ve bedensel açıdan), 
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• Karşılıklı iletişim (önce ikili iletişim) kurma, 

• İkili iletişimden giderek daha çok kişili iletişim ve etkileşime geçme, 

• Grup dinamiğinin doğması, 

• Öykü anlatma,anıların anlatılması gibi sözellendirme (retorik ve etkileşim 

çalışmaları), 

• Oynama aşamasına geçme’ biçiminde süre gelir.” 

 

 

Resim 1: Ekim Sanat Atölyeleri Drama Sınıfı Isınma Çalışmaları 

 

6.6.2. Oynama (pantomim ve rol oynama )  

Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun kurma ve bu oyunları geliştirme 

çalışmalarından oluşur. Yaratıcılık ve imgeleme boyutları özellikle işin içine girer. 

Oyun aşamasında seçilen etkinlikte rol alacak öğrenciler seçilir. Bu esnada 

öncelikle bütün sınıfın oyuna katılmasına gayret edilir, sınıf mevcudunun fazla olması 

durumunda istekli olan öğrencilere öncelik verilmesine özen gösterilmelidir. Oyuncular 

seçildikten sonra rol alan öğrencilerin rollerini düşünmeleri için gerekli süre verilerek oyun 

aşamasına geçilir.  
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Drama sürecinin oyun aşamasında kullanılan birçok teknik vardır. 

• Rol oynama ;çocuğun kendisinin olmayan bir toplumsal rolü davranışlarla 

oynamasıdır 

• Pantomim (Mim); sözcük yada ses kullanmadan sadece hareketlerle yapılan 

dramadır.  

• Doğaçlama; belirli bir ön hazırlığa dayanmaksızın o anda oluşturulan, seçilen 

yada akışı önceden ayrıntıları ile saptanmamış bir konunun, anında 

yaratılan,geliştirilerek özgün bir estetik oluşturma sürecidir.  

• Parmak oyunu; okunan ve dinlenen basit durumların eylem haline 

dönüştürülmesinde bu tür seçilir. Öğretmenin parmak hareketlerini etkili bir 

biçimde kullanabilmesi için sözleri ve hareketleri ezberlemesi, öğrencilerinde 

öğretmenle beraber sözleri ve hareketleri tekrar etmeleri gerekir. 

• Öykünme; çocukların bir insanın, bir hayvanın bir makinenin vb. hareketleri 

canlandırmasıdır. Katılımcılar bu çalışmada çok eğlenirler (Resim 2). 

• Hayal oyunu (Hayali oyun), çocukların daha önceden belirlenmiş metinlerle 

yada kurallara bağlı kalmadan, gelişim düzeylerine uygun, değişik şartlarda tek 

başlarına veya grup halinde kendi koydukları kurallarla oynadıkları serbest 

oyundur(çağdaş ve diğerleri,2003; Karadağ ,çalışkan,2005) 

• Rol değiştirme, drama etkinliği sırasında, farklı rolleri oynayan çocukların, 

rollerini değiştirmeleri; farklı rolleri denemelerini, yaşamalarını sağlayarak, 

onların öğrenme ve anlamalarını zenginleştirebilir. Örneğin, bir önceki aşamada 

heykeltıraş olan çocukla, çamur rolündeki çocuk yer değiştirirler ve etkinlik 

tekrarlanır. Böylece her çocuk farklı rollerde etkinlik tekrarlanır.  

• Zihinde canlandırma, etkinliğe katılan çocuklardan gözlerini kapatarak, 

öğretmenin verdiği yönergeler doğrultusunda belirli görüntüleri zihinlerinde 

canlandırmaları istenir. Böylece çocukların yaşadıkları ve ya yaşamadıkları 

olayları anlamaları ve hafızalara daha iyi kaydetmeleri sağlanır. Zihinde 

canlandırma becerisini kazandırmak çocuklara, somut nesnelere bir süre 

bakıldıktan sonra, gözlerini kapatmaları ve o nesneyi zihninde yaratmaları 

söylenir. Daha sonra gözleri açtırılarak ne gördükleri sorulabilir.  
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• Öykü/Olay canlandırma, Çocukların, öykülere olan ilgilerinden hareketle, 

önceden bildikleri öyküleri ya da yeni öyküleri hareketlerle ve sözlü ifadelerle 

canlandırmalarına dayanan bu teknik, dramada sıklıkla kullanılan bir tekniktir. 

Ayrıca, öykü canlandırmanın yanı sıra, çocuklar için ilginç olan olaylar da 

canlandırma tekniğine uygundur. Önce çocuklara öykü veya olay baştan sona 

anlatılır. Sonra öğretmen öykünün/olayın geçtiği sahneyi (yeri) sözel olarak 

tanımlarken, çocuklara öyküde canlandıracakları hareketleri ve çıkaracakları 

sesleri hatırlatır. Öğretmenin hatırlatmasıyla öğrenciler o bölümü oynarlar 

(Önder,2004) 

• Kukla, kuklalar aracılığıyla drama oyunları, çocukların ilgilisini en çok çeken 

tekniklerden biridir. Kukla draması, kukla perdesinin olmaması ve kukla 

oynatmaya çocukların tümünün katılması kukla tiyatrosundan ayrılır.Kukla 

dramasında seyirci rolünde olan çocuklar bulunmaz. Gruptaki çocukların her 

birinin elinde, canlandırılacak karakter ya da nesnelerin kuklaları bulunur ama 

oyun kukla oyunu arayıcılığıyla oynanır. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Resim 2: Ekim Sanat Atölyeleri Drama Sınıfı Oyun Aşaması 
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6.6.3. Rahatlama 

Rahatlamada hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama söz konusudur. Eklem 

yerlerinin rahat hareket ettirilebilmesi, kasların yumuşatılması ve çocukların 

sakinleştirilmesi amacıyla “oyun” etkinliğinden sonra kullanılır (Ömeroğlu, 1990; Aral ve 

diğerleri, 2000). Bu amaçla rahatlama çalışmalarına başlamadan önce çocukların mutlu ve 

memnun olup olmadıklarından emin olmak gereklidir. Çünkü mutlu olmayan çocuk 

rahatlayamaz. Bu nedenle öğretmenin (liderin) sınıfta eğlenceli bir ortam yaratması 

lazımdır. Vücut yere uzanmış durumdayken rahatlama daha kolay olur (Resim 3). 

.Rahatlama çalışmalarına yardımcı olan etken müziktir. Müzik çalınmaya başlamadan önce 

çevredeki uyarıcılardan etkilenmelerini önlemek amacıyla çocukların gözlerini kapatmaları 

istenir. Daha sonra müzikle birlikte hayali de canlandırılacak durum anlatılır ve çocukların 

kendi hayal güçlerini kuvvetlendirmek için müziğin bir müddet daha çalmasına izin verilir. 

Böylece çocukların tek bir fikir üzerinde dikkatleri toplanarak rahatlama sağlanır (Çağdaş 

ve diğerleri; 2003). 

 

  

Resim 3: Ekim Sanat Atölyeleri Drama Sınıfı Rahatlama Aşaması 
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6.6.4. Değerlendirme 

Değerlendirme drama etkinliğinin sonunda grup tarafından yapılır. Herkes hem 

kendini hem de diğer katılımcıları değerlendirir. Eleştiriler kişiye değil role yapılır. Bu 

aşamada, “ne yaşadınız?”, “neler hissettiniz?”, “nerede güçlük çektiniz?” gibi soruların 

iması, katılımcıların bu soruları yanıtlaması ile çalışmanın iyi olan, eğlendiren, 

değiştirilmesi gereken yanlarının vurgulanması için önemli bir süreçtir.  

 

6.7. Dramanın Sakıncalı Yönleri 

• Drama küçük gruplar gerektirir. 

• Sınıfın tamamı görevlendirilemez. 

• Bazı öğrenciler drama karakterlerini veya olayları anlama güçlüğü çekebilirler. 

• Drama çalışması yetenekli öğrencilerin tekeli durumuna düşebilir 

• Öğrenciler rolleri oynarken sık sık aşırıya kaçabilirler. Bu durum sınıf 

atmosferini bozacağı gibi öğrenmeyi de güçleştirir. 

• Öğrencilerle ya da dersle ilgi kurulamazsa yöntem işe yaramaz hale gelebilir. 

• Katılan her öğrencinin biraz yaratıcılığını gerektirir. 

 

6.8. Yaratıcı Drama Liderinin (Öğretmenin) Görevleri 

Bir drama dersinden söz edebilmemiz için katılımcıların (öğrenci), belirli bir 

mekanın (sınıf), belirli bir içeriğin (ders/konu içeriği) ve bu sürecin devamını sağlayan 

drama liderine (öğretmen) gerek vardır. 

Öğretmen drama etkinliklerinin önemli bir öğesidir. Öğretmen; grup çalışması 

içinde yaşantıların edinilmesi sürecinde, hedefleri belirleyen, katılımcılara kazandırmayı 

gerekli bulduğu davranışları planlayan, bunun için kullanacağı strateji, yöntem ve 

teknikleri seçen, bu süreçte yararlanacağı araç, gereç ve materyalleri sağlayan ve nihayet 

bireyin kazandığı davranışlar ile öğrenme sürecinin nasıl değerlendirileceğine karar veren 

kişidir (Adıgüzel 1993). 

Drama sürecinde ilk işareti veren, sunan, değerlendiren ve yeniden uygulayan 

öğretmen, işlenecek konuya en uygun dramayı hazırlaması da zaruri görevlerindendir. Bu 
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da öğretmenin, çocukların kendi kararlarını verme kapasitelerini öğrenmesi için büyük bir 

hassasiyet gerektirir. Karar vermeleri için gruplara çok fazla soru sorulursa başarısızlığa 

düşme içgüdüsüyle geri plana çekilmeyi tercih ederek grup içinde kaybolacaklardır. Eğer 

çok az soru sorulursa bu seferde kontrolü drama için kaybedecekler bağımsız karar verme 

ve kendi kendilerine sunma kapasiteleri etkilenecektir. Her iki yolda da başarısız drama 

uygulaması çocukları sıkar ve birbirleriyle işbirliği yapmalarını engeller. 

Drama sürecinde öğretmen bir yönetici değil, daha çok bir uyarlayıcı, teşvik edici 

olarak, öğrenme sürecinin bir katılımcısıdır. Öğretmenin öğrencileri anlamlı öğrenme 

tecrübelerine götürecek özelliklere ihtiyacı vardır (Cottrel, 1987). 

 

6.8.1. Drama Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler 

• Öğretmen iyi bir gözlemci olmalı, bilimsel yaklaşımla öğrencilerin temel kişilik 

özelliklerini analiz edebilmelidir. 

• Demokratik, insana saygılı ve insana değer veren kişiliğe sahip olmalıdır. 

• Öğrencilere araştırma ve deneme fırsatı vererek güven duygularının gelişmesine 

katkı sağlayacak yapıda olmalıdır, 

• Öğretmen drama etkinliklerin direk içinde bulunmadığından çok iyi bir 

dinleyici ve izleyici olmalıdır. 

• Drama etkinliğinin tüm sorumluluğunu üstlenen öğretmen grup üyelerinin hak 

ve özgürlüklerine saygılı yapıda olmalıdır. 

• Etkinlikler sırasında öğrencilerin söz haklarına saygılı olmak durumundadır. 

• Etkinliklerin gidişatına göre anında karar verebilme özelliğine sahip olmalıdır. 

 

6.8.2. Öğretmenlerin Drama Etkinlikleri Sırasında Yapması Gerekenler 

• Öğrencilerin “drama” düşüncesini anlamalarını sağlamak, 

• İçeriğin ya da durumun açık/anlaşılır olmasını sağlamak, 

• Çalışmaları, sözlüğe bakmaları ve düşünmeleri için öğrencilere zaman tanımak, 

bu arada sınıfta dolaşarak gerekirse yardım etmek, 

• Öğrencilere, konuşmaya başlamadan önce düşüncelerini hazırlamaları için 

zaman vermek; gerekirse not almaya teşvik etmek; ama etkinlik başladığında 
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hazırlanmış konuşmalar ya da notlardan yararlanmalarından öte, doğaçlamayla 

konuşmalarını sağlamaktır. 

•  Drama çalışmaları bir lider tarafından yönlendirilir. Çalışma sırasında liderin 

görevi oldukça zordur. Gerekli hallerde müdahale edilmeli, grup dinamizmini 

sağlamaktır. 

• Drama süreci dinamiktir. Bu nedenle öğretmen grubu araştırmaya, geliştirmeye, 

fikirlerini, kavramları ve dramatik aksiyonlardaki duyguları ifade etme ve 

iletme için rehberlik etmek gerekmektedir. 

 

6.9. Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama 

Öğretimde yöntem, öğrencilerin öğrenme etkinliklerine rehberlik sürecidir. Başka 

bir deyişle öğretim yöntemi, öğrenciyi hedefe ulaştırmak için izlenen yoldur. (Fidan,1986) 

Günümüz öğretim yöntemlerinde öğretmene düşen görev geleneksel yöntemlere 

göre oldukça değişik biçimdedir. Öğretmen, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırma, 

öğrenciye rehberlik etme, öğrenme sürecine öğrencinin katılımını sağlama ve öğrenciyi 

sürekli güdüleme ile yükümlüdür (Fidan,1986). 

Yaratıcı drama; eğitim sürecinde oyunlarla geliştirilen bir etkinliktir ve bu özelliği 

ile eğitimin yaşamsal parçasıdır (Üstündağ). 

Son yıllarda yapılan araştırmalara ve geliştirilen eğitim yöntemlerine bakıldığında 

drama, kalıcı öğrenmeye ve davranışı geliştirmeye yönelik olması açısından, çağdaş ve 

modern eğitimin vazgeçilmez yöntemlerinden biri haline geldiği görülmektedir. Birçok 

araştırmacı ve eğitimci, dramanın eğitim sisteminde yaratacağı gelişmelerin ve eğitim 

programına sağlayacağı katkıların yanında, eğitimin her alanında ve her basamağında 

yararlanılabileceği üzerinde de önemle durmaktadırlar.  

Drama öğrenim stratejisinin birçok müfredat programlarına uyarlanabileceğini 

ortaya koymuştur. Bütün öğretmenler dramayı bir miktar kullanmak zorundadırlar. 

Örneğin, soru sormada, grup içi organizasyonları sağlamada, öğrenim alanlarını seçmede, 

derse katılmayan öğrencileri harekete geçirmede, düzeni sağlamada drama en etkili 

yöntemdir (Dewey,1994:Kocayörük,2004). 

Dramatizasyon Yöntemi, bir duygu veya düşüncenin, hareket, mimik, jest ve sözle 

anlatımıdır. Bir başka deyişle bir konu yada durumun canlandırılması, yaşayarak 
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yansıtılması, yaşantıya dönüştürülmesidir. Bu yöntem, öğrencinin anlama ve anlatma 

yeteneklerini, kişiliğini daha çok geliştirir. Dramatizasyon bir yöntem olarak baktırarak 

değil, yaptırarak öğretim demektir (Kavcar,1988). 

 

6.9.1. Drama Yolu İle Çocuğun Sanat Eğitimi 

Bilindiği gibi drama (eğitici oyunlaştırma) çocukların görme, algılama, tanımlama, 

yaratma, anlatma (expresyon) ve iletişim kurma yetilerini geliştiren oldukça önemli bir 

etkinliktir. Sözel ve bilişsel anlatımları yanı sıra, görsel ve plastik anlatımlarına da etki 

eden dramadan, her alanda olduğu gibi sanat eğitiminde de yararlanılabilir. 

“Yaşayarak öğrenme İçin Eğitici Drama” adlı kitabında Alev Önder (2003), 

günümüzde giderek artan teknolojinin pasifleştirdiği çocuklara, aktif ve yaratıcı olma 

fırsatının verilmesinin, başlı başına geliştirici bir unsur olduğu; özellikle çocuğun sağlıklı 

gelişmesinde, pasif olarak televizyon izlemenin, aktif biçimde yaşamanın ve yaratmanın 

yerini alamayacağını belirtmektedir. Bu bağlamda, çocuğa aktif olma, denemeci ve yaratıcı 

olma fırsatı ve ortamı sunan dramadan bir yöntem olarak yararlanmanın gereğinden söz 

edilmektedir (Yolcu, 2004). 

En etkin eğitim yöntemi; yaparak, yaşayarak, eğlenerek olduğuna göre. Sanat 

Eğitiminde de drama yolu ile eğitim en etkili yöntemdir. 

Sanat etkinliğinde de dramada da merak etme, araştırma. keşfetme, içselleştirme 

sonucunda bir davranış, ürün ortaya koyma vardır. Çünkü, sanat eğitiminin amaç, ilke ve 

işlevlerini drama da içermektedir. Her ikisinde de yaratıcılık ve eğitim söz konusudur. 

Çocuğun estetik duyarlılığını geliştirmede, sezgilerini güçlendirmede, yaratıcılığını 

ortaya koymada; hissettirmek. yaşatmak, eğlendirmek ve düş kurdurmak gereklidir. Bu da 

drama yoluyla mümkündür.  

Karl Haymann’a göre; “Çocuktaki Sanat Eğitiminin amacı; oyun oynama 

içgüdüsünün gelişmesiyle onların iç dünyalarına girmek ve muhakeme etme yeteneğini 

sağlamaktır” (Aksarı, 2005). 

Algılamanın farklı yönleri olan görmek, duymak, dokunmak dramada önemli bir 

yer, tutar. Görmeden duymak, dokunmak, yön bulmak gibi süreçlerin yaşamımızdaki 

önemini kavramak gerekir. Bu yönlerimizi tanımak yada öğrencilerimizin bu yönlerini 
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geliştirmek, hayatımızı kolaylaştıracak ve yaşamdan zevk almamızı sağlayacaktır. Bu; bir 

anlamda, sezgilerimizin eğitimi olacaktır. 

Sözel, görsel, yazınsal (şiir, öykü, masal, resim, heykel, müzik, tiyatro …) tüm 

anlatım ve ifade etme biçimleri bireyin estetik eğitimini oluşturur. Sorma, sorgulama, 

araştırma, yorumlama, çözümleme, yeniden üretme tüm biçimlerin iç içe geçmesinin bir 

sonucudur. Sanat, en iyi sanat yoluyla öğretilir 

 

6.9.2. Yaratıcı Drama Ve Görsel Sanatlar  İlişkisi 

Her insan, doğuştan yaratıcı güçlere sahiptir. insandaki bu yaratıcı güçleri ortaya 

çıkarmak için olanaklar sağlamak ve ortam hazırlamak gerekir. 

Sanat Eğitimi, sadece yetenekliler için değil, herkes için gereklidir. Okul 

öncesinden başlayarak tüm yaşamı içine alacak biçimde sanat etkinliği ortamları 

oluşturulmalıdır. 

Böyle olursa, sanata ilgi duyan, sanatı yaşamına katan, sanat eserlerine değer veren 

ve koruyan insanlar ortaya çıkacaktır. 

Bu tür etkinliklerde, yazılı bir metin olmaksızın, tamamen çocuğun yaratıcı 

anlatımlarına dayanarak gelişen ve yaratıcı drama olarak adlandırılan oyunlaştırmalarda, 

herhangi bir metne dayanmaksızın tamamen anlık tanımlamalar yoluyla hayal gücü ve 

yaratıcılığının gelişimine katkıda bulunulur. Sözgelimi, resmi yaptırılacak bir konuya 

ilişkin olarak yapılan oyunlaştırma, hem dilsel ve bedensel becerilerini harekete geçirir, 

hem de resim-iş dersinin konusuna yönelik çağrışımların oluşmasına yardımcı olur. Bir 

diğer yönüyle de, sanat tarihi ya da sanat eleştirisi uygulamalarında, bir sanat eseri tüm 

plastik değer ve hareketleriyle, bir grup öğrenci tarafından aynı sahneyi canlandırmayı 

sağlayarak, sanat tarihsel ya da eleştirel bilinçlerinin gelişimine katkı sağlanabilir. 

Yapılan drama etkinliğinin ardından, çocukların etkinlikte yaşadıkları yaşantılarla 

ilgili olarak resim yapmaları, hem öğrendiklerini kavramlaştırmaları hem de yaşadıklarını 

farklı biçimde ifade etme bakımından anlamlı olur. Böyle bir dramadan sonra yapılacak 

resim bireysel ya da grup çalışması şeklinde olabilir. Grup çalışması yapacak çocuklar, 

büyükçe bir yüzey üzerine hep birlikte resim yaparlar. Böylece, yaratıcı ve dışavurumcu 

yönleri ortak bir çabada birleştirilmiş; yardımlaşma, birbirine saygılı davranma, fikir 
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alışverişinde bulunma ve sosyalleşme yolundan kişilik gelişimine katkıda bulunulmuş 

olunur.  

Çocuk oyunlarından ve benzeri etkinliklerden yola çıkılarak gözlem yapma, 

doğaçlama, rol oynama, dramatizasyon gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanarak 

bir grup çalışması içinde, çeşitli yaşam durumlarını canlandırma, olayları yeniden yaratıp 

irdeleme, bu yaşam durumlarından bilgilenme ve öğrenmeye geçme çalışmalarıdır. 

Görsel sanatlar dersinin genel amaçlarından olan öğrencinin algılama, düşünme ve 

bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendini ifade etmesinde drama 

yönteminin önemi bugün kabul edilmiştir. 

 Eğitsel Yaratıcı Drama Yöntemi; 

• Oyunculuk ya da tiyatro yapmak değildir. 

• Sahneye, kostüme, ezberlenecek metne çoğu zaman gerek olmadan 

kendiliğinden oyunlaştırmadır. 

•  Öğrencinin kendini rahatça ifade etmesini sağlar. 

•  Uygun ortam, süre ve konu sağlandığında örgün eğitimin her basamağın da ve 

her derste etkin olarak kullanılır. 

• Öğrenciyi edilgen durumdan kurtarır beş duyu organının da kullanılmasına 

olanak sağlar. 

• Öğrencinin imgelem, algılama, biçimlendirme, aktarma, düş gücü ve yargıya 

varma gibi pek çok yeteneğinin geliştirilmesine yardım eder. 

Görsel sanatlar dersinin en önemli amacı öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek 

olduğuna göre, öğretmen dersi aktif hale getirmek ve öğrencinin imgeleme gücünü 

harekete geçirmek durumundadır. Bunun da yolu oyun oynamaktır. Oyun oynamanın bir 

öğretim yöntemi olarak belli bir amaç ve hedef doğrultusunda kullanılması “Eğitsel 

Yaratıcı Drama yöntemi ile olasıdır. Bu yöntemin sanat eğitimine büyük katkısı olacağı bir 

gerçektir (Sezer, 2001). 
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6.10. Drama Yöntemiyle Görsel Sanatlar Dersi İçin Örnek Bir Uygulama 

Konu: Renkleri tanıyalım 

Yaş grubu: 8- 10 yaş grubu 

Süre: 40 + 40 

Yöntem: Soru yanıt, konuşma, drama, resim uygulama 

Araç-gereç: Ana ve ara renkleri gösteren çiçek taçlar, pelerinler, renklerle ilgili 

şarkı, müzik çalar, görsel materyaller, pastel boya, sulu boya, resim kağıdı.  

Amaç: 

Renkleri tanıma, 

Renkleri karıştırarak renk zenginliği yaratabilme.   

Davranışlar: 

Sözlü iletişim kurabilme, 

Duygularını doğal davranışlarıyla ifade edebilme, 

Ortak oyun kurma becerisi kazanma,  

Müzikle oyun ilişkisini kurabilme, 

Yaratıcılığını kullanma,  geliştirebilme, 

Özgüven kazanma, 

Doğayı gözlemleme, 

Duygularını ve gözlemlerini resimle ifade edebilme. 

 

6.10.1. 1. Aşama: Öğrencileri Konuya Güdüleme 

Öğrenciler dersliğe gelmeden önce öğretmen, ana ve ara renkleri gösteren resimleri 

duvara asar. Projeksiyon makinesiyle gökkuşağı fotoğrafını perdeye yansıtır, dramada 

kullanılacak taç ve pelerinleri askıya asar. Öğrenciler geldiğinde yarım halka biçiminde 

resimlerin karşısında  oturmalarını ister. Renkler olmasaydı yaşam nasıl olurdu? diye sorar  

ve öğrencilerden cevapları almaya başlar.  Daha sonra güneş  ışığı olmasaydı renkleri 

görebilir miydik? diye sorar. Cevaplar sona erince,  rengin oluşumunu, ışığın önemini ve 
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gökkuşağının nasıl oluştuğunu resimlerle anlattıktan sonra, ana ve ara renklerin neler 

olduğunu söyler.  

 

6.10.2.  2. Aşama: Drama 

a- Isınma: Öğretmen renkler adlı şarkıyı dinletmeye başlar. Birlikte oturdukları 

yerde dans etmeye başlarlar. Bu sırada gökkuşağı renkleri başlıklı oyunu öğrencilere 

dağıtır. Öğrencilere dans ederken bir yandan  oyuna göz atmalarını söyler.  

 

 

Resim 4: Ekim Sanat Atölyeleri Resim Sınıfı Isınma Aşaması 

 

b- Oyunlar: Öğretmen, istekli öğrencilerden oyun kişilerini seçer. Çiçeklerden 

taçları ve pelerinleri öğrenciler giyerler. Anlatıcı kısmını oynayan öğretmende oyuna 

böylece katılmış olur.  
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Resim 5: Ekim Sanat Atölyeleri Resim Sınıfı Oyun Aşaması 

 

Oyunu oynarlar, renkler adlı şarkıyla oyunun sonunda hep beraber dans ederler. 

 

 

 

Resim 6: Ekim Sanat Atölyeleri Resim Sınıfı Isınma Aşaması 
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c- Rahatlama: Oyun kısmı bitirilince, kostümleri çıkarılıp, rahatlama kısmında 

yere güneş biçiminde yatmaları istenir.  

 

 

Resim 7: Ekim Sanat Atölyeleri Resim Sınıfı Isınma Aşaması 

 

Rahatlama çalışmalarına yardımcı olan etken müziktir. Daha sonra müzikle birlikte, 

beyaz bir kağıda hangi renk olup, ne çizmek istediklerinin hayalini  canlandırmaları istenir.  

Çocukların kendi hayal güçlerini kuvvetlendirmek için müziğin bir müddet daha çalmasına 

izin verilir. Böylece çocukların tek bir düşünce  üzerinde dikkatleri toplanarak rahatlama 

sağlanır.  

 

6.10.3.  3. Aşama: Resim Uygulama 

Drama sırasında hareket halinde olan öğrenciler, kendini ifade etmenin verdiği 

hazla üzerindeki gerginliği atmış ve rahatlamış olur. Öğretmen öğrencilere resim 

yapacaklarını ve istedikleri yere oturabileceklerini söyler.  
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Resim 8: Ekim Sanat Atölyeleri Resim Sınıfı Resim Uygulama Aşaması 

 

       

Resim 9: Ekim Sanat Atölyeleri Resim Sınıfı Resim Uygulama Aşaması 

 

6.10.4.  4. Aşama: Değerlendirme 

Drama süresince öğrencilerin eğlendikleri, mutlu oldukları, konuyla ilgili oldukları 

gözlenmiştir. Öğretmen Resimler  bitince duvara dayamalarını istenmiştir. Hepsi birbirinin 

resmini görür, yorum yaparlar. Resimlerin sergileneceğini duyan öğrenciler 
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heyecanlanmış, sergi aşamasında da öğretmene yardımcı olmuş, sergi hazırlığı birlikte 

yapılmıştır. Resimlerinin sergilendiğini gören öğrenciler yaptıklarıyla gururlanmışlardır.  

 

               

Resim 10: Ekim Sanat Atölyeleri Resim Sınıfı  Değerlendirme Aşaması 

 

 

Resim 11: Ekim Sanat Atölyeleri Resim Sınıfı  Değerlendirme Aşaması 
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Bu çalışma sonunda; 

• Drama süresince çok eğlendiler, 

• Zevkli, eğlenceli bir çalışma ortamı oluşturdular,  

• Dikkatlerini yoğunlaştırdılar, 

• Gözlem güçleri gelişti, 

• Ritm kulaklarını geliştirdiler, 

• Resim yapmaktan zevk aldılar, 

• Ortaya bir ürün  çıkarmanın hazzını yaşadılar, 

• Düş güçlerini resimle ifade ettiler, 

• Öğrenciler kendi emeklerine sahip çıktılar, 

• Yaşlarına uygun resim yaptılar, 

• Renk nedir? Ana ve Ara renklerin neler olduğunu öğrendiler. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sanat, insanlığın birlikte kullandığı ortak dildir. İnsanlığın, uygarlığın  gelişimi 

sanat ve sanat eğitiminin gelişimine paraleldir. Bireyin yaşam kaynaklarından biridir sanat. 

İnsan için lüks değil, doğal gerekliliktir. Birey karşılaştığı sorunlarla, yaratıcı, akılcı bir 

şekilde başa çıkabilmek için bilimsel (teknik) bilgi yanında sanatsal bilgiye de ihtiyaç 

duyar.   

Eğitim, kendiliğinden gerçekleşebilecek bir olgu değildir. Belirli amaçlar için 

yapılmış  programlı bir süreçtir. Eğitim, belirli programlar dahilinde değiştirilebilir ve 

geliştirilebilir bir sistemdir. Değişen, gelişen toplumlar,  çağdaş yaklaşımlarla öğretim 

yöntemlerini uygulamalı,  

Yeni eğitim ve öğretim yöntemlerinin arayışı içine girmelidirler. 

Bireyin algıları doğar doğmaz sonuna kadar açıktır. İletişim kurmaya yarayan 

duyarlılığıyla öğrenme eylemi içine girer.  Çocukluk döneminde oyun oynayan, oyun 

yoluyla kendini geliştiren, çevresinde olup biteni bu yolla algılayan çocuk, okul yaşamıyla 

tanışır.  Tanışır tanışmaz  problemler oluşmaya başlar. Oyun yoluyla aktif bir yaşantı 

içindeki çocuk, okul yaşamıyla pasif bir yaşantıya sürüklenir. Artık, öğrenci pasif olan, 

öğretmen aktif olandır.  

Tümüyle teorik bir eğitime yaslanıp, okumanın yerini bilgi yığmacasının aldığı, 

düşüncenin yerini ezberciliğin aldığı bir eğitim sistemiyle, ezberci, iletişimsiz, özgüvensiz, 

empatisi zayıf,  düş gücü zayıf bireyler yetiştiriyoruz. Böylece keşifçi ve doğaçlamacı, 

yaratıcı bireylerin sanatta ve sanat eğitiminde yeni ufuklar açmasını da  engellemiş 

oluyoruz 

Yaratıcı drama, bu duyarlılığı bitirmeden, oyunun yaşam içinde var olduğu, bireyin 

önce kendi varlığının, birikiminin, yaratımının, yeteneklerinin farkına varması, daha sonra 

da karşısındakinin yerine kendini koyarak düşünebilen, empatisi yüksek, yaratıcı ve 

demokratik bireyler yetiştirmeyi amaçlar ve sağlar.  

Sanat etkinliğinde de dramada da merak etme, araştırma. keşfetme, içselleştirme 

sonucunda bir davranış, ürün ortaya koyma vardır. Çünkü, sanat eğitiminin amaç, ilke ve 

işlevlerini drama da içermektedir. Her ikisinde  de yaratıcılık ve eğitim söz konusudur. 

Görsel sanatlar dersinin en önemli amacı; öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek 

olduğuna göre, öğretmen, dersi aktif hale getirmek ve öğrencinin imgeleme gücünü 
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harekete geçirmek durumundadır. Bunun da yolu oyun oynamaktır. Oyun oynamanın bir 

öğretim yöntemi olarak belli bir amaç ve hedef doğrultusunda kullanılması “Eğitsel 

Yaratıcı Drama yöntemi ile olasıdır. Bu yöntemin sanat eğitimine büyük katkısı olacağı bir 

gerçektir (Sezer, 2001).  

Sanat Eğitimi ve Eğitsel Yaratıcı Dramanın amaçlarını, ilkelerini gözden 

geçirdiğimiz zaman, benzer yönlerinin çokluğu dikkatimizi çekmektedir. Yaratıcı Eğitsel 

Drama, yaratıcılığı geliştiren bir eğitim yöntemi ve başlı başına yaratıcı birey yetiştiren bir 

alandır.  

En etkin eğitim yöntemi; yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmek olduğuna göre: 

Sanat Eğitiminde de drama yolu ile eğitim en etkili yöntemdir. 

Çocuğun estetik duyarlılığını geliştirmede, sezgilerini güçlendirmede, yaratıcılığını 

ortaya koymada; hissettirmek, yaşatmak, eğlendirmek ve düş kurdurmak gereklidir. Bu da 

drama yoluyla mümkündür.  

Görsel Sanatlar Dersinde drama yöntemine daha fazla yer verilmesi olumlu 

sonuçlar doğuracaktır. Ders öğretmeninin  yaratıcı drama yöntemini, içeriğini kavraması, 

demokratik tutum içinde olması, empatisi yüksek, yaratıcı ve eylem gücü yüksek,  lider 

ruhlu olması sonucun şaşırtıcı bir şekilde olumlu olmasını sağlayacaktır. 

Tez çalışması yapılırken: sanat, sanat eğitiminin gerekliliği, sanat eğitimi ve 

öğretimi yöntemleri, yaratıcılık, oyun, drama, dramanın amaçları, işlevleri, drama resim 

ilişkisi  başlıkları ele alınmış,  geniş bir literatür taraması yapılmış, daha önceki yıllarda 

yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Görülmektedir ki, bu iki kavram 

birbirini oldukça fazla destekliyor. Yaratıcılığı geliştiren drama, yine yaratıcılığı geliştiren 

görsel sanat eğitiminde kullanıldığı zaman kaçınılmaz bir olumluluk doğmaktadır. 

Böylece, sanatın en güzel sanatla öğretildiği ortaya çıkmaktadır. 

 

ÖNERİLER 

 Yapılan çalışma sonucunda alana yönelik bazı öneriler şunlardır. 
  

1- Türk eğitim sisteminde yaratıcı drama bir yöntem olarak yerini almıştır. Görsel 

sanatlar dersinde, konuların işlenmesinde yaratıcı drama yönteminin uygulanması 

için hazırlanmış etkinliklerin, öğrencilerin  başarılarını arttırdığı, öğrencilerin 

kalıcılığına olumlu katkıda bulunduğu, bu sebeple, sosyal farkındalığı, empatiyi,  
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yaratıcılığı sağlayan yaratıcı drama; yaparak yaşayarak öğrenme de öğretim 

yöntemi olarak,  diğer yöntemlerle birlikte ya da tek başına görsel sanat dersinde 

daha fazla uygulanmalıdır. 

2- Yaratıcı drama ve yaratıcı drama öğretmenliği, bir bölüm olarak üniversitelerde 

yerini almalıdır. 

3- Öğretmen yetiştiren kurumlarda yaratıcı drama dersi zorunlu olmalıdır. 

4- Anadolu güzel sanatlar liselerinde zorunlu ders olarak okutulmalıdır.  

5- Okullarda, görsel sanat eğitimi atölyelerinde, dramaya el verişli bir ortam 

oluşturulmalıdır.  

6- Haftalık ders programında görsel sanatlar dersine ayrılan zaman bir ders saati (40 

dk) olduğu için, darama yönteminin içinde olduğu ders planı uygulama sırasında 

zorluğa neden olabilir. Bu yüzden dersin iyi planlanması, bölümlenmesi dersin 

daha verimli olmasını sağlayabilir.  

7-   Öğrenciler yaratıcı drama uygulamalarına isterlerse katılabilmeli, İstemeyenler 

zorlanmamalıdır.Uygulamalar sınav gibi algılanmamalı, değerlendirme yapılırken 

öğrencinin drama aktivitesi değil, yaptığı resim değerlendirilmelidir.  

8- Yaratıcı darama uygulaması yapan öğretmenler,  alanla ilgili eğitimli olmaları 

gerekmektedir. Drama kurslarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. Drama lideri 

(öğretmen) yaratıcı, katılımcı, sıcak , güvenilir ve hoşgörülü olmalıdır. Kendisi de 

uygulamaya katılabilmelidir.  
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GÖKKUŞAĞI  RENKLERİ 
 

Dünyanın bütün renkleri bir gün, bir araya toplanmışlar ve hangi rengin en önemli 

ve en güzel olduğunu tartışmaya başlamışlar...  

Yeşil demiş ki: 

“Elbette en önemli renk benim. Ben hayatın ve umudun rengiyim... Çimenler, 

ağaçlar, yapraklar için seçilmişim. Şöyle bir yeryüzüne bakın, her taraf  benim rengimle 

kaplı...” 

Mavi hemen atılmış:  

“Sen sadece yeryüzünün rengisin. Ye ben?... Ben hem gökyüzünün, hem de denizin 

rengiyim. Gökyüzünün mavisi, insanlara huzur verir ve huzur olmadan siz hiçbir işe 

yaramazsınız...” 

Sarı söz almış:   

“Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ben bu dünyaya sıcaklık veren, ısıtan rengim. 

Güneşin rengiyim... Ben olmasam, soğuktan donarsınız hepiniz.”  

Turuncu onun sözünü kesmiş: 

“ Ya ben?... Ben, sağlık ve direncin rengiyim. İnsan yaşamı için gerekli vitaminler 

hep benim rengimde bulunur... Portakalı, havucu düşünün... Ben, pek ortalarda görünen bir 

renk olmayabilirim ama güneş doğarken ve batarken gökyüzüne o güzel rengi veren de 

benim, unutmayın.” 

Kırmızı daha fazla dayanamamış:  

“ Ben, hepinizden üstünüm!... Ben, kan rengiyim! Kan olmadan hayat olur mu? 

Ben, tehlike ve cesaretin de rengiyim aynı zamanda! Savaşın ve ateşin rengiyim!... Aşkın 

ve tutkunun rengiyim! Bensiz bu dünya bomboş olurdu...!”  

Mor ayağa kalkmış:  

“ Hepinizden üstün olan benim... Ben, asalet ve gücün rengiyim. Bütün krallar ve 

liderler beni seçmişlerdir... Ben, otorite ve bilgeliğin rengiyim. İnsanlar beni sorgulamaz... 

Dinler ve itaat ederler.”  

Ve bütün renkler hep bir ağızdan kavgaya tutuşmuşlar... 

Her biri, diğerini itip kakıyor, “En büyük benim!” diyormuş. Derken, bir anda 

şimşekler çakmış ve yağmur damlacıkları gökten düşmeye başlamış. Bütün renkler neye 

uğradıklarını şaşırmışlar, korku ile birbirlerine sarılmışlar...  
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Ve yağmurun sesi duyulmuş:  

“ Sizi kavgacı renkler!... Bu kavganızın anlamı ne? Bu üstünlük çabanız neden? Siz 

bilmiyor musunuz ki, her biriniz farklı bir görev için varsınız ve her biriniz kendinize 

özelsiniz... Şimdi el ele tutuşun ve bana gelin!...”  

Renkler bunun üzerine kendilerinden çok utanmışlar... El ele tutuşup, birlikte gök 

yüzüne havalanmışlar ve bir yay şeklini almışlar...  

Yağmur onlara, “ Bundan böyle” demiş, “Her yağdığımda sizler birleşip bir renk 

cümbüşü halinde gökyüzünden yeryüzüne uzanacaksınız ve insanlar sizi gördükçe huzur 

duyacaklar, güç bulacaklar... İnsanlara yarınlar için umut olacaksınız... Gökyüzünü bir 

kuşak gibi saracaksınız ve size gökkuşağı diyecekler... Anlaştık mı?...” 

Bu yüzden ne zaman dünyamız yağmurla yıkansa, ardından gökyüzünde gökkuşağı 

belirir...  

Biz de o renkler gibi birbirimizden farklıyız ve hepimiz özeliz... Bunu bilerek 

etrafımızla uyum içinde yaşamalıyız...         
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