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Ö�SÖZ 

 

          Dünyanın her yerinde gelişmekte olan ülkelerin büyük şehirlerinde, köprü 

altlarında, tren ve metro istasyonlarında, çöplerin içerisinde ve bunlar gibi yaşamaya 

elverişli olmayan mekanlarda  hayatta kalma mücadelesi veren, çoğunun aileleri ile 

çok küçük yaşta tamamen ilişkileri kesilmiş olan aç, yalnız, hasta, sevgiden yoksun 

ve bu yüzden de suçlu ; çalmaya, şantaj yapmaya, fuhuşa, şiddetli kavga ve 

tehlikelerin ortasında olmaya adeta sürgün edilmiş sokak çocukları olduğu ne yazık 

ki bilinen bir gerçektir. Sokakta yaşayan bu çocukların eğitimi ve topluma 

kazandırılması yönünde çalışmalar, özellikle 20.yy’ın başlarından itibaren giderek 

hız kazanmış, nicelik ve nitelik yönünden gelişmeye başlamıştır. Filipinler’de 

yapılan Paraalang Pang-tao Sokak Çocukları Projesi’nde on bin kişinin yaşadığı bir 

çöplük alanda kurulan alternatif bir okulda drama ile eğitim verilmiş ve geleneksel 

okul sistemleri içerisinde başarısız olan ve eğitimlerine devam edememiş olan 

çocuklar bu okul sayesinde ulaştıkları başarı ile dikkatleri çekmişlerdir. Yaratıcılık, 

öz saygı ve kimliklerini farkederek ülke genelinde yapılan Eğitimsel Yerleştirme 

sınavını geçerek başarı ile eğitimlerine devam edebilmişlerdir.1 Ayrıca Brezilya’da 

Birleşmiş Milletler ve Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından  ortaklaşa 

yapılan Axe Projesinde iki bin kadar çocuğa ulaşılmış ve bu çalışmalarda 

CRIA(Centro de Referencia Integral de Adolescente) Tüm Gençler İçin Başvuru 

Merkezi görev almıştır. Bu çalışmalarda Augusto Boal’in ortaya koyduğu tiyatro 

                                                           
1 Bkz. Ek 1- UNESCO. Working With Street Children (Selected case-studies from Africa, Asia and 

Latin America) France: UNESCO Publshing / ICCB, 1995, s. 226 – 239. 
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tekniklerinden yararlanılarak çocuklar ve yenigençlerin insan hakları, çocuk hakları, 

sağlık ve eğitim konularında bilinç kazanmaları sağlanmıştır.  

 

Çocukların, özellikle de sevgisiz, dışlanmış ve kendini yalnız hisseden sokak 

çocuklarına oyun yoluyla kendilerini doğal ve güvenli bir ortamda ifade etme, 

tanıma, fark etme olanağı  verilmesinin onların duygusal açıdan rahtalamalarına 

yardımcı olacağı bilinmektedir. Bu ortam onlara giderek deneyimlerini paylaşma, 

başkaları ile karşılaştırma ve yaratıcılık, hayal gücü, konsantrasyon, empati gibi 

becerilerini fark etme ve geliştirme şansı verecektir. Birey olarak kendini ve içinde 

bulunduğu koşulları fark eden çocukların daha sağlıklı ilişkiler kurabileceği, içinde 

bulunduğu toplumla etkileşime daha açık olacağı ve bu yolla topluma 

kazandırılmalarının mümkün olacağı görülmüştür. Dünyada yapılan bu tip 

çalışmalarda özellikle son yıllarda oyun ve drama tekniklerinin kullanıldığı; eğitimde 

drama diye adlandırılan bir yöntemin bu alanda da etkili bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmalar ve görüşlerin ışığında drama ile sokak çocuklarının 

eğitimine yönelik bir çalışma yapılması yararlı görülmüştür.  
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GİRİŞ 

 

PROBLEM 

 

             Dünyada yaşanan deprem, su baskını gibi doğal felaketler ile savaş ve terörün  

kamçıladığı ekonomik istikrarsızlık yoksulluk, işsizlik, açlık, evsizlik, kimsesizlik 

gibi sorunları yaratmakta, bu sorunlar içerisinde insan kendi korkuları, çaresizliği ve 

yalnızlığı ile geçici çözümler bularak, hayatını devam ettirme çabası içerisine 

girmektedir. Bu süreç önüne geçen herkesi kendi çarkı içerisine almakta çocuk, genç, 

yaşlı demeden herkesi etkilemektedir. Sadece bu felaketler ya da çaresizliklere maruz 

kalanlar değil, toplumun her kesimi bu süreçten payına düşeni almaktadır. Sorunların 

dünyanın herhangi bir yerinde yaşanması, bir ağrının vücudun her yerinde 

hissedilmesi gibi  dünyanın her yerinde küresel çözüm bekleyen sorunlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Birleşmiş Milletlerin son yıllarda ard arda yapmış olduğu 

uluslararası konferanslarda dünyanın küresel sorunlarına küresel çözüm arayışları 

devam etmektedir.  Ünlü bilim kurgu yazarı Asimov’un « uygarlığın kaynağı olan 

kentler, uygarlığı yok edecek konuma geliyordu. » sözü 1996’da yapılan Birleşmiş 

Milletler İstanbul Habitat-II Konferansı’nın tanıtım kitapçığında yer almıştı. Öyle ki, 

bilimkurgu romanlarında bahsedilen birçok konu bu gün için yabancısı olmadığımız 

konulardır. Bu da sorunların ne kadar hızlı büyüdüğünü göstermektedir. Dünyayı ve 

ülkemizi etkileyen ve çözüm bekleyen en önemli konulardan biri de sokakta 

çalışmaya zorlanan ya da çaresizlik içerisinde sokakta yaşamak zorunda bırakılmış 

çocuklardır.  
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       Hiçbir toplumun çocuklarını ihmal etmek ve eğitmemekten dolayı cezasız 

kalamayacağı bir gerçektir. Toplumdan dışlanan sokak çocuklarının ve hatta onları 

sokağa atanların eğitiminde drama ve tiyatro etkin bir araç olarak kullanılabilir. 
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  I – ÇOCUK VE EĞİTİM 

     

İnsanlığın varolduğu günden bu yana eğitim de var olmuş ve tarih boyunca 

eğitimin nasıl, nerede, ne zaman,  ne kadar süre ile, ne amaçla, kime veya kimlere 

yönelik olacağı vb. konularda çeşitli, farklı düşünceler, uygulamalar geliştirilmiştir. 

Bu konudaki ortak düşünce ve uygulamalardan biri eğitimin çocuklukta başlaması 

gerektiğidir. Çocuk eğitimi, temel eğitim olarak, belki de en çok üzerinde durulan 

konudur. Çocuk eğitiminin planlanması özellikle çocuğun, çocukluk döneminin 

irdelenmesi ve çocuğun tanınmasını gerektirir. Her çocuk sahip olduğu birçok 

yetenek ve ihtiyaçları ile dünyaya gelir. Çocuğun, ihtiyaçlarının karşılanması ve 

yeteneklerinin geliştirilmesi, hayatı boyunca devam eden bir yetişme ve yetiştirilme 

süreci ile sağlanabilir. En geniş anlamı ile eğitim, bu yetişme yetiştirilme sürecini 

kapsayan bir kavramdır. Hatta “çocuk, doğum öncesi dönemin bir oluşum evresi 

olması nedeniyle, bu dönemdeki uyarımlardan büyük ölçüde etkilenir.”1 Bu 

bağlamda eğitim süreci doğum öncesi uyaranları da içine almaktadır denilebilir. 

Çağımız eğitimcilerinden Selahattin Ertürk ise eğitimi, “bireyin davranışlarında 

kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği meydana 

getirme süreci”2 olarak tanımlamaktadır. Bu süreci amaç edinen eğitim, “belli 

amaçlara göre insan davranışlarının planlı olarak değiştirilmesi ve geliştirilmesinin 

yasa ve ilkelerini bulmaya ve bu amaçla teknikler geliştirmeye çalışan bir bilim 

dalıdır.”3 Toplumsal bir kurum olduğu için sosyoloji, birey ve bireyin davranışları ile 

uğraştığı için psikoloji bilimiyle etkileşim içerisindedir. Ayrıca eğitim, davranışların 

oluşmasına neden olan çevremizdeki nesnel gerçekliklerin, kavramlara dönüşerek, 
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düşünmemize ve kararlar almamıza neden olması açısından felsefe ile de işbirliği 

içindedir.   

 

Tarih içerisinde eğitim anlayışı, her dönemin gerekleri doğrultusunda sürekli 

bir değişim ve gelişim göstermiştir. ‘İyi bir vatandaş yetiştirmek’, ‘İyi bir asker 

yetiştirmek’ ya da ‘doğaya uygun çocuk yetiştirmek’ gibi değişik amaçlar 

doğrultusunda şekillenmiştir. Ancak hepsinde değişmeyen bireyin; hayatta kalması, 

yaşamını sürdürmesi, yetiştiği toplumun bir üyesi olarak, kültürünü yaşatma ve 

toplumsal roller üstlenmesi için gerek duyulan bilgi, beceri ve deneyimleri 

kazandırma amacıdır. Bu amaçlara yönelik eğitimi en genel anlamıyla formal ve 

informal eğitim olarak ikiye ayırmak mümkündür.  

 

Yaşam içinde kendiliğinden oluşan öğrenmelere informal eğitim; toplumun, 

bireyleri  kasıtlı olarak kendi kültürünün istek ve beklentilerine uyacak şekilde 

etkilemesi ve değiştirmesine ise formal eğitim denilmektedir. “Formal Eğitim; 

öğretmenin bir amaca yönelik daha önceden planlanmış tüm uygulamalı ve 

izlenebilir öğretme çalışmalarının, özel bir çevrede, sürecin belli aşamalarında ve 

sonunda değerlendirme işlemi yapılarak kontrollü bir şekilde yürütülen eğitime 

denir. Okul en önemli formal eğitim kurumudur. Okul dışında kişileri belli 

mesleklere göre eğitmek, bu meslek dallarındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri 

için yapılan etkinlikler, halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar ve orduya asker 

yetiştirme birer formal eğitim örneğidir.”4 “İnformal Eğitim; yaşam içinde, belli bir 

amaç ya da plana bağlı olmaksızın, bireyin bulunduğu grup ile etkileşimi sonucu 

kendiliğinden oluşan öğrenmeler sürecidir. Çocuğun arkadaşları ile oynarken, 
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izlediği yol yani gözlem ve taklid; informal öğrenmenin en önemli iki yolunu 

oluşturur. İnsanların birlikte yaşama içgüdüsü onları toplumun beklentisi olan 

davranışları öğrenmeye yöneltir.”5 Toplumların giderek büyümesi ve informal 

eğitimin  bireylerin gelişiminde yetersiz kalması nedeniyle eğitimin belli programlara 

göre planlanması gereği ortaya çıkmıştır. Eğitim programlı olmalıdır. Eğitimin 

“insanların davranışlarında belli amaçlara göre değişiklik oluşturma”6 tanımı, 

davranışlar söz konusu olduğu için dinamik ve sürekli yaşantıların eğitim amaçlı 

programlanması gereğini ortaya koymaktadır.  

                                                                                                                                                           

“Tüm toplumlarda eğitimin gerçekleştirmeye çalıştığı dört temel işlevi vardır. 

Bunlar; toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliştirme işlevleridir. Bu işlevlerin 

hangi amaçlar doğrultusunda, hangi yol ve yöntemlerle gerçekleştirileceği toplumdan 

topluma değişebilir ancak, eğitimin sözü edilen bu dört işlevi evrenseldir.”7 Şüphesiz 

tüm toplumlarda eğitim kurumları bu işlevleri yerine getirmeye çalışmaktadır. 

 

“İnsanın çocukluk devresi çok uzundur. Bazı çocuk psikologları çocukların 

on iki yaşına kadar, diğerleri de on dört yaşına kadar olgunlaşmamış olduklarını 

düşünürler ve bu yılları çocukluk yılları olarak nitelerler.”8 Birleşmiş Milletler’in 

1989 yılında kabul ettiği Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1. maddesinde 

“çocuklara uygulanan kanunlar daha önce rüşt yaşına erişilmedikçe onsekiz  yaşını 

bitirmemiş kişiler”9 çocuk olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla çocukluk, 

doğumdan ergenliğe kadar süren hayat dönemidir. Bu dönemde çocuk sürekli 

gelişme halindedir. Uzmanlar, özellikle bebeklik ve ilk çocukluk yıllarındaki 

gelişimin, kişilik oluşumunda bilimsel bir öneme sahip olduğu görüşünde 
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birleşmektedirler. “20. yüzyılın egemen çocuk paradigması üç temel varsayıma 

dayandırılıyor: 

 1 – Çocuklar, yetişkinlerden farklıdır; ya da çocuklar özel bir biyolojik 

kategori oluştururlar. 

 2 – Çocukların yetişkinliğe hazırlanması –yetiştirilmesi- gerekir; ya da 

yetişkinlik bir kazanımdır. 

3  –   Çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu yetişkinlere aittir.”10 

Buna göre çocukların toplumun bireyleri olarak eğitilmeleri, onların farklılıklarını, 

kim olduklarını bilerek, çocuğu tanıyarak gerçekleştirilmelidir. 

 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu çocuğun eğitimini bahçıvanlık işine benzetmektedir. 

“Nasıl ki, bahçıvanın vazifesi elma ağacına elma vermeyi öğretmek olmayıp, onun 

elma verebilmesi için gerekli olan dış şartları sağlamaksa, çocuk için de durum 

böyledir. Gerekli dış koşullar sağlandığı takdirde çocuk kendi kendini eğitmiş 

olacaktır.”11 Buradan da anlaşılıyor ki; çocuğa bilgileri yığmak yerine onu 

potansiyellerini açığa çıkaracak bir sürecin içerisine sokmak çağımız eğitim 

anlayışının özünü oluşturmaktadır. 

 

Görülüyor ki çocuk, yetişkinler tarafından hayata hazırlanması gereken, 

biyolojik ve psikolojik  açıdan farklı özelliklere sahip, bu yüzden de korunmaya 

muhtaç olan toplumun yeni bireyidir. Çocukluk dönemi; çocukların, kendilerini 

bekleyen gelişim evrelerini içine alan, uluslararası sözleşmelerde 18 yaşına kadar 

devam ettiği belirtilen bir evredir . 
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Bu evre boyunca insanın yetişkin bir birey olmak için ihtiyaç duyduğu bazı 

bio-psikolojik gereksinimleri vardır.  Yiyecek, su, oksijen alma gibi fizyolojik ve 

sevilmek, sevmek ait olmak, başarılı olmak gibi psikolojik ihtiyaçlar. Çocuğun, 

yaşamında doyuma ulaşabilmesi, fizyolojik gereksinimlere olduğu kadar psikolojik 

gereksinimlere de bağlıdır. “Erikson’a göre, bebeklik ya bir “güven” evresidir ki, 

birey bu evrede dünyaya güvenebilir ve inanabilir bir biçimde bakmayı öğrenir ya da 

“güvensizlik” evresidir ki, bu dönemde birey dünyanın nefret ve korkuyla dolu 

olduğunu öğrenmeye başlar.”12 Psikolojik gereksinmelerden biri de başarı 

duygusudur. Başarı duygusunu tadan bireyler, yaptıklarının onaylanması ile toplum 

tarafından kabul görecek, benzer ya da farklı davranışlar göstermek için kendinde bir 

güç bulacaktır. Başarı duygusunu etkileyen en önemli etmenlerden biri güdüdür. 

Güdü “organizmanın hareketini başlatan, yönlendiren ve sürdüren güçtür.”13 

Güdülenme ise “bir amaca ulaşmak, bir varlığı, bir hazzı elde etmek için eylemde 

bulunma eğilimi ya da isteğidir.”14 Güdülenme psikolojik yönden önemlidir. Bireyin 

öğrenmesini ve performansını etkiler. Değişik öğrenme kuramları güdülenmeyi farklı 

açılardan ele almışlardır.  

 

 Davranışçı kuramcılara göre “birey pekiştirilen davranışları tekrar etme 

eğilimindedir.”15 Hümanistik (İnsancı) yaklaşıma göre ise “bireyin güdülenmesinin 

temelinde gereksinmeler vardır.”16 Bilişsel yaklaşımda davranışçı yaklaşımın tersine 

“bireyin güdülenmesinde dışsal etkenler değil içsel etkenler önemlidir. Örneğin 

çocuk ilgi duyduğu bir şeyle uğraşıyorsa açlığını ve uykusuzluğunu fark etmeyebilir. 

Çünkü yeterli olma ve amaçlarını gerçekleştirme gibi içsel gereksinmeler öne 

geçmiştir.”17 Sosyal Öğrenme Yaklaşımında ise “1- Bireyin amaca ulaşma beklentisi, 
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2- Amacın birey için değeri, 3- Bireyin yaptığı göreve yönelik duygusal 

tepkileridir.”18 Görülüyor ki, gerek dışsal gerek içsel güdülenme öğrenmede önemli 

bir faktördür. Abraham H. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre bireyin temel 

ihtiyaçları karşılanmadan öğrenmeye güdülenmesi düşük bir olasılıktır. Maslow bu 

ihtiyaçları; birinci sırada fizyolojik ihtiyaçlar, ikinci sırada güvenlik, üçüncü sırada 

sevgi ve ait olma, dördüncü sırada kendine saygı duyma, beşinci sırada entelektüel 

erişi, altıncı sırada estetik gereksinmeler ve yedinci sırada kendini gerçekleştirme 

ihtiyacı olarak sıralanmaktadır. 

1. Fizyolojik ihtiyaçlar: Yaşamı sürdürmek için gerekli olan su, oksijen, yiyecek gibi 

temel ihtiyaçların gerekliliğine işaret eder. Bu ihtiyaçlar günlük olarak 

doyurulmalıdır. Yaşam boyu devam eder. 

2. Güvenlik ihtiyacı: Birey kendi kendinin tehlikeden uzak ve güvende olduğundan 

emin olmak ister. Örneğin, Çocuklar kendilerini güvende hissettikten sonra, sevgi 

aramaya başlarlar. 

3. Sevgi ve ait olma ihtiyacı: İnsan toplumun bir üyesi olarak kabul edilme 

ihtiyacındadır. Birey kabul edilme ihtiyacını tatmin ettikten sonra, kendisi olarak 

tanınma, kabul edilme arayışına girebilir. 

4. Kendine saygı duyma: Birey olarak başkaları tarafından tanınma ve onaylanma 

ihtiyacındadır. 

5. Entelektüel erişi ihtiyacı: Birey anlama ve araştırma ihtiyacındadır. 

6. Kendini gerçekleştirme: Birey, kendisinin gerçek güçlerini, ne yapabildiğini ne 

yapamadığını anlama ihtiyacındadır. Demokratik bir ortamda, kendi yeteneklerini 

dolu dolu kullanma, üretme gereğini duyar.”19 
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 Gelişimlerinin en önemli döneminde çocukluklarını yaşayamayan, gerekli 

ilgi, sevgi, bakım ve eğitimden yoksun kalan çocuklar, farklı arayışlara 

yönelmektedir. Sosyal ve ekonomik zorlukların da bu olumsuzluklara eşlik etmesi 

durumunda bir çok çocuğun sokağın çekiciliğine ve özgürlüğüne kapılarak ihtiyaçları 

olan şeyleri sokaktan gidermeye çalıştıkları bir gerçektir. Bu çocukları “sokak 

çocuğu”, “çalışan çocuk ve “sokakta çalışan çocuk” başlıkları ardında irdelemek 

mümkündür. 
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Sokak Çocuğu, Çalışan Çocuk ve Sokakta Çalışan Çocuk 

 

 

Sokak Çocuğu 

  

İnsanlık tarihinin pek çok döneminde sosyalleşme ve aile ilişkileri çok yaygın 

olarak evlerin dışında, kentsel bölgelerde ve sokaklarda olmuştur. Aileleri, yaşayacak 

evleri, koruyucu ebeveynleri olan ve kendi toplulukları içerisinde boş zamanlarında 

sokakta oyun oynayan, zaman geçiren çocuklar sokak çocuğu değillerdir. Sokak 

çocuğu tanımı asal olarak sokağı yaşama ve / veya çalışma mekanı olan çocukları 

içine alır. Yani yaşamak ve / veya çalışmak için bir aile ortamı ve aile koruyuculuğu 

olmayan çocukları. Bir yetişkinin gözetimi olmaksızın, caddelerde, büyük alışveriş 

merkezlerinde, tren ve otobüs garlarında, yaya ve araç trafiğine ayrılmış yerlerde 

dolaşan, yaşayan ve / veya çalışan tüm çocuklar sokak çocuğu olarak 

adlandırılmaktadır. Tercih şansları olmaksızın sokakta yaşamak zorunda kalan bu 

çocuklar, sanki sokakların doğal bir parçasıymış gibi toplum tarafından  ‘sokak 

çocukları’ olarak adlandırılmışlardır.  

 

Sokak çocuğu olgusu 80’li yılların başında UNICEF tarafından “sorumlu 

yetişkinlerden herhangi bir koruma, denetleme ve yönlendirme almayan 

çocuklar.”20olarak tanımlanırken; 80’li yılların sonlarında  Sokağın Çocukları olarak 

ele alındıkları tanımda, “günlük geçimlerinin mücadelesini, ailelerinden hiçbir destek 

almaksızın, yalnız başlarına veren küçük bir grup” olarak nitelendirilerek, 

“terkedilmiş diye adlandırılsalar da güvensizlik duygusu, istenmeme ve şiddete 
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maruz kalma gibi nedenlerle onların da ailelerini terketmiş olabilecekleri” dile 

getirilerek “evle olan bağlantıları kopmuş, bilfiil ailesiz”21 çocuklar olarak 

tanımlanmışlardır. “Bu çocuklardan bazıları zaman zaman ailelerini ziyaret etmekte, 

aileleriyle bağlarını zayıf da olsa sürdürmektedirler. Aile desteğinden tamamen 

yoksun olanlar ise çoğu zaman gruplar halinde yaşamaktadır. Sevgi, güven, 

dayanışma, korunma ve ait olma gibi gereksinimlerini grup içinde karşılamaya 

çalışmaktadırlar. Sokakta yaşama nedenleri ise; yoksulluk, evde kötü muamele, ana-

babanın alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarının bulunması, ana-babanın 

olmaması, sokağın çekiciliği ve özgürlüğü şeklinde sıralanmaktadır.”22 Danimarkalı 

bir araştırma grubu tarafından yapılan tanım ise şöyledir; “18 yaşın altında bulunan 

ve kısa/uzun süredir sokak ortamında yaşayan çocuklar sokak çocuğu olarak 

tanımlanabilir. Bu çocuklar başıboş mayın gibi oradan oraya dolaşıp dururlar; kendi 

arkadaşları, grupları arasında ve sokakta ilişkilerini sürdürürler. Resmi olarak bu 

çocuklar ana-babalarının yaşadıklar evi, ya da bir sosyal refah kuruluşunu adres 

olarak gösterebilirler. En çarpıcı olan, bunların ana-baba, öğretmen, sosyal hizmet 

uzmanı gibi kendilerine karşı sorumlu bulunan yetişkinlerle ya çok az ilişkileri 

vardır, veya bir ilişkileri yoktur.” 23 

           

       Ülkemizde 1983 yılında 2828 sayılı yasayla oluşturulan Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun üçüncü maddesi kapsamında korunmaya 

muhtaç çocuklar şöyle tanımlanmıştır: “beden, ruh ve ahlak gelişimleri ve şahsi 

güvenlikleri tehlikede olan anne ve / veya babasız ana-babası belli olmayan, onlar 

tarafından terkedilen, ihmal edilen, fuhuş, dilencilik, alkollü içki ve uyuşturucu 
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madde kullanma gibi sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız ve 

başıboş bırakılan çocuklar.”24 Sokak çocukları tanımı da aynı kapsama bağlanmıştır. 

 

                 Görüldüğü gibi çeşitli tanımların ortak yanı bu çocukların ekonomik 

koşulsuzluklara bağlı olarak ortaya çıkan yoksulluk ve aile ilişkilerindeki 

sorunlardan kaçarak, kendi geçimlerini sağlamak ya da ailede bulamadıkları sevgi ve 

ait olma duygusu gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağı bir çözüm olarak 

görmeleridir.  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde toplumsal bir sorun olarak 

büyüyen ve her geçen gün sayıları artan bu çocuklar aslında buz dağının görünen 

küçük kısmını oluşturmaktadırlar. Uluslararası ve yerel projelerle konuya farklı 

yaklaşımlar ve çözümler arayan toplumlar, kimi zaman görmezlikten geldikleri kimi 

zaman da bir bela olarak gördükleri bu çocukların, aslında sorunların içerisine doğan, 

umutları ve kaygıları olan çaresiz birer birey oldukları gerçeğini gözardı ederler. 

Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yanlış yönetilen toplumlar, giderek içinden 

çıkılmaz hale gelen sorunları, yaşamın doğal bir parçası olarak görmeye başlarlar. 

Oysa sokaklarda yaşayan ve aileleri ile bağları kopmuş çocuklar, yaşamda 

kaybedecek bir şeyleri olmadığı için zamanla topluma zarar veren bir konuma 

geçebilmektedirler. Dilenmek ve hırsızlık yapmayı bir iş olarak gören çeteler 

tarafından kandırılıp, kışkırtılabilmektedirler. Dilendikleri kişiler tarafından dışlanan, 

buna tepkilerini de ellerine geçirdikleri kesici ya da delici herhangi bir cisimle 

karşılarındaki kişilerden çıkaran, çoğu zaman kokladıkları ya da kullandıkları 

uyuşturucu maddenin etkisi ile kendilerinde olmayan bu çocuklar, sokak çocukları 

tanımının en zor durumda olan kesimini  oluşturmaktadırlar. Bu grubun 

rehabilitasyonu ya da tedavisi tamamen klinik tedavi ve psikoloji biliminin 
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kapsamındadır. Diğer grup ise aileleri tarafından sokağa para kazanması için 

gönderilen çocuklardır. Bu araştırmanın kapsamına yukarıda sayılan klinik tedavi ve 

psikolojik desteğe gereksinim duymayan, sadece para kazanma amacıyla sokağa 

itilen çocuklar alınmıştır. Sokakta çalışan çocukların hem sokak hem de çalışan 

çocuk kategorilerine girmesi nedeniyle sokakta çalışan çocuklar ele alınmadan önce 

ikisi arasındaki farkı belirginleştirecek biçimde çalışan çocuk kavramı üzerinde 

durulacaktır. 

Çalışan Çocuk 

 

       Yoksulluk, ülkenin eğitim olanaklarının sınırlı olması, hızlı nüfus artışı ve kırdan 

kente göçün kentsel hizmet ve istihdam olanaklarıyla orantılı olmaması çocuk 

işgücünün kullanımını yaygınlaştırmaktadır.    Çocukluk dönemi bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal gelişimin hızla devam ettiği ve bu nedenle özel korumayı 

gerektiren bir dönemdir. Gelişmiş ülkelerde çocukluktan ergenliğe geçiş dolayısı ile 

çalışma yaşamına giriş oldukça uzun sürerken, gelişmekte olan ülkelerde erken yaşta 

çalışmak, çocuğun toplumsallaşma sürecinin bir parçası olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla çalışan çocuklar, daha çok, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir 

sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.  

            Genel olarak çalışan çocuk tanımı; “sosyo-ekonomik koşulları gereği esnaf ve 

sanatkarlar yanında, sanayi iş kolunda, tarım kesiminde ve marjinal çalışma 

alanlarında maddi kazanç elde etmek ya da meslek edinmek amacıyla üretime katılan 

çocuklar”25 olarak yapılmaktadır. Çocukların çalışması, geniş ölçüde ailenin gelir 

düzeyinin yetersizliğine özellikle tarımda geleneksel, alışılmış yaşam biçimlerine 
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bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan ele alındığında çalışan çocukları üç grup 

altında 1)Tarımda çalışan çocuklar 2)Küçük sanayide çalışan çocuklar 3)Sokakta 

çalışan çocuklar olarak, kategorilere ayırmak mümkündür. 

 

 

       Tarım kesiminde çalışan çocuklar, Türkiye gibi ekonomisi tarıma dayalı 

ülkelerde oldukça fazladır. Kırsal yörelerdeki çocukların çok küçük yaşlarda aileleri 

ile birlikte tarlada çalışmaları alışılmış bir yaşam biçimidir. Aileler tarafından 

çocukların geleceğe yönelik çiftçilik becerilerini geliştirmesi ve üretime katkıda 

bulunması beklenmektedir. Her ne kadar aileleri ile birlikte olan çocukların daha az 

risk altında olduğu düşünülse de çalışma sürelerinin uzun ve yapılacak işlerin ağır 

olması çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca tarımda kullanılan 

modern tarım araçları ve kimyasal maddeler de çocuklar için ayrı birer tehdit unsuru 

oluşturmaktadır. 

       Küçük sanayide çalışan çocuklar ise aileleri tarafından genellikle ; meslek 

öğrenmesi ve bir an önce hayata atılması için küçük çaplı işyerlerine çırak olarak 

verilirler. İşverenler tarafından ucuz işgücü olarak, günlük çalışma süreleri çok uzun 

ve her türlü iş kazasına açık, emniyetsiz ortamlarda çalıştırılmaktadır. Bu çocuklar 

ayrıca çoğunlukla şiddete ve kötü muameleye de maruz kalabilmektedirler. 

      Sokakta çalışan çocuklar ise ailesinden giderek daha az destek alan, ailenin 

geçim sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaşmak zorunda kalan 

çocuklardır. Bu çocuklar için, yaşadıkları evler oyun, kültürel faaliyet ve günlük 

yaşam mekanları olmaktan çıkmıştır. Sokaklar bu çocukların günlük faaliyetlerde 
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bulundukları mekanlara dönüşmüş olsa da, çoğu akşam evlerine dönmektedirler. Aile 

ilişkileri bir yandan bozuluyor olsa da, hâlâ kesin olarak evlerine bağlıdırlar ve 

yaşamı hâlâ ailelerinin bakış açısından görmeye devam ederler .”26 

 

       “Sokakta Çalışan Çocuklar  aileleri ile bağları süren ve düzenli olarak eve 

dönen, aile bütçesine katkıda bulunan çocuklardır. Çalışma yerlerini ve alanlarını 

genellikle parklar, hastane ve cami bahçeleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklar, şehir 

merkezlerinde yayalara ayrılmış belli başlı cadde ve sokaklarla pazar alanları 

oluşturmaktadır.” “Sokakta çalışan çocuklar tanımı içine, Hint yarımadasındaki 

çocuk emekçiler de girmektedir. Bu çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren çeşitli iş 

kollarında, fabrika ve sokaklarda iş bularak çalışmak zorundadırlar.”27 Ayrıca Kenya, 

Meksika, Filipinler, ve Sri Lanka gibi turizm odaklı ülkelerde; herhangi bir düzenli 

işi olmayan, turistlerin eğlence harcamalarından hayatlarını kazanan açık hava 

ekonomisinde çalışan çocuklar da sokakta çalışan çocuklar olarak tanımlanmaktadır.  

 

“Küçük yaşta çalışmaya başlayan çocukların tüm gelişimleri tehdit altında 

olmakla birlikte, dünyada çalışan çocukların üçte birinin gelişimlerini engelleyici 

işlerde çalıştıkları belirtilmektedir.” 28 Çocukların yapmış oldukları işler onların 

gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. “Boyacılık yapan çocuklarda; boya 

sandıklarını sürekli yanlarında taşımaları, sık eğilme ve oturma durumları, sık yer 

değiştirmeleri nedeniyle uzun süre ayakta kalmaları, taban çökmeleri ve aşırı 

yoğunluğa neden olmakta, yük taşıyan çocuklarda; iskelet yapılarında bozukluklar, 

bel ve sırt ağrıları görülmekte, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda araçların camlarını 

silen veya herhangi bir şey satmaya çalışan çocuklarda; araba altında ezilme veya 



 14 

travmalar gibi çocukların sağlığını etkileyen belli başlı fiziksel rahatsızlıklara 

rastlanmaktadır.” 29 

          

         Sokaktaki çocuklar, zamanının büyük bölümünü çeşitli nedenlerle sokakta 

geçiren ve genellikle bu süreyi çalışarak değerlendiren, ancak aileleri ile bağları 

süren her gece eve dönen çocuklardır. Bu çocukların çoğu aynı zamanda okula 

devam etmektedirler. Sokakta çalışan çocukların yaptığı işlerin genelde bütün 

dünyada benzer olduğu görülmektedir. Bunlar; balon, jiklet, simit, su vb. şeyler 

satmak, araba yıkamak, ayakkabı boyamak, paket ve yük taşımak, çöp toplamak gibi 

işlerdir. Çocukları sokağa iten nedenler de sokak çocukları sorununun diğer bir 

boyutunu oluşturmaktadır. Konuya daha geniş bir açıdan bakabilmek için bundan 

sonraki bölümde bunun üzerinde durulacaktır. 
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Çocukları Sokağa İten �edenler  

      Sokak çocukları sorununa tarafsız bir gözle bakabilmek için konunun özünde 

yatan gerçeklere duyarsız kalınamaz. Sorunu meydana getiren nedenler arasında göç 

ve gecekondulaşma, yoksulluk, aile ilişkisi ve öğrenim durumu  sayılabilir. Bu 

nedenlerin her biri çocuğun içinde bulunduğu durumun sınırlarını belirlemekte ve 

ona başka bir şans tanımamaktadır. 

 

Göç ve Gecekondulaşma    

      Dünyada az gelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, artan nüfus ve 

sanayileşmeyle birlikte köylerde geçimini sağlamaya yetecek kadar toprağı olmayan 

köylüler, gelir elde etmek amacıyla büyük şehirlere göç etmişlerdir. Geniş nüfus 

kesimlerinin kırsal alanları terk ederek iş ve yeni imkanlar bulmak üzere kent 

merkezlerine yönelmesi üzerine; gelen nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılama, eğitim 

ve iş imkanları sağlama açısından yeterli donanıma sahip olmayan büyük kent 

merkezlerinde bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi 

‘gecekondulaşma’dır.  

      Kentlerin artan nüfusu istihdam alanında da büyük problemler yaratmaktadır. 

Ekonomik gelişmenin karşılayamayacağı miktarda insanın kentlerin emek 

piyasalarına katılması, ortaya kitle işsizliği denen büyük ve kronik işsizlik sorununu 

çıkarmıştır.30 Aileler kendi geçimlerini sağlayabilmek için bazı çözüm yolları bulmak 

zorunda kalmaktadırlar. Bunların başında da çocukların çalışması gelmektedir. 
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      Kendi okul masrafları ya da aile bütçesine katkı amacıyla çalışmak zorunda kalan 

çocuklar bir yandan kente uyum sağlama güçlüğü çekmekte diğer yandan da büyük 

bir başıboşluk içerisinde kendilerini sokakta buluvermektedirler. Aile çocuğu 

dövüyor ya da ona kötü davranıyorsa çocuklar sokakta yaşamayı tercih 

edebilmektedirler. 

 

Yoksulluk 

 

       Göç ettikleri kentlerde tarım dışında üretim bilgisi olmayan kişiler sanayi 

kuruluşlarında vasıfsız işçi bile olmada zorluk çekmektedirler. Bu çaresizlik 

içerisinde çocuklarını sokağa çalışmaya göndermektedirler. 

 

      “Alcock (1989) yoksulluğu “mutlak” ve “göreli” olarak açıklamıştır. Mutlak 

yoksulluk: yaşamını sağlamaya dönük, geçimini veya yaşamındaki gerekli temel 

ihtiyaçları minimum düzeyde dahi karşılayamama durumudur. Göreli yoksulluk: 

Gelir eşitsizliğine dayanan bir sonuçtur.”31 

 

       Gelir yetersizliği ve yoksulluk çocukların çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

koşullar altında okula devam edip, kalan zamanlarını sokaklarda çalışarak geçiren 

çocuğun ders çalışma zamanlarının olmaması, yorgunluk, para kazanma isteği 

nedeniyle okuldaki başarısının düşmesi ve okula devam etmeme ihtimali yüksektir.  
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Sorunlu Aile ilişkisi  

        

       “Aile, çocuğa güven duygusu aşılar, toplumsallaşmayı öğretir, sosyal açıdan 

kabul edilmiş olan davranış biçimlerinin gelişimi için rehberlik eder, çocuğun  yaşam 

ortamına uyum sağlamasına ve uyum için gerekli toplumsal alışkanlıkları 

kazanmasına yardımcı olur, okul ve sosyal yaşamda başarılı olabilmesi için çocuğun 

yeteneklerini uyarır ve geliştirir.”32 Oysa çalışan çocukların aileleri gerek 

eğitimsizlik gerek ekonomik koşulların zorluğu nedeniyle çocuklarını ihmal etmekte 

ve onlara ihtiyaçları olan kılavuzluğu sunamamaktadırlar. Bu da çocukların temel 

ihtiyaçlarından güvenme ihtiyacını sarsmaktadır.  Bunun yanında çocuğun küçük 

yaşta çalışmasının onu yaşama hazırladığını, olgunlaştırdığını düşünmekte olan 

aileler de vardır. Anne babanın çocuğuna uyguladığı disiplin tekniklerini yanlış 

şekilde ve aşırı kullanmaları da çocuğun gelişimini etkileyen olumsuz etkenlerden bir 

diğeridir. 

 

       Ailelerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini engelleyen sorunların 

başında evin geçimini sağlayan kişinin işsizliği ya da gelirin yetersizliği gelmektedir. 

Anne ve / veya   babanın ölümü,  bedensel veya ruhsal hastalıklar, boşanma, 

suçluluk, ana-babanın birbirlerine ya da çocuklara gösterdiği şiddet, geçimsizlik gibi 

aile bireylerini ve çocukları doğrudan etkileyen sorunlar gelmektedir. Bunun yanında 

konut türü, evin darlığı, araç-gereç ve eşya yetersizliği de aile bireylerini etkileyen 

nedenler arasında sayılabilir. Bu olumsuz koşullarda çocuk, sokağın sunduğu özgür, 

başıboş ortama yönelebilmektedir. 
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Öğrenim 

 

       Daha çocuk denebilecek yaşta anne-baba olan gençler, kendi cahillikleri ile 

çocuklarını yetiştirememekte ve sokağa, tehlikelerin arasına salmaktadırlar. Ailedeki 

gelirin yetersizliği, öğrenimin önemsenmemesi, çocuğun okuldaki başarısızlığı gibi 

nedenlerle çocuklar okuldan uzaklaşabilmekte ve okula gitmedikleri için ya marjinal 

işlerde çalışmak ya da sokaklarda başıboş olarak gezmek durumunda 

kalabilmektedirler. 

 

       Çocukların çalışıyor olmaları, okul başarılarını olumsuz yönde etkileyebilmekte 

bu da çocukların okuldan kopmalarına neden olmaktadır. Oysa öğrenim yaşantısı 

temel bilgi ve becerileri kolaylıkla öğrenmelerini sağlayarak, çalışmaları sırasında 

karşılaştıkları sorunlarla daha rahat başa çıkabilmelerine yardımcı olmaktadır. 

 

       Geçmişte günümüzün gelişmiş ülkelerinde de çocuk işgücünden yararlanıldığını 

görmekteyiz. Ancak günümüzde bu ülkelerde çocuklara zorunlu eğitimin 

getirilmesi,ücretlerin belli bir refah seviyesine yükseltilmesi, çocukluk ve çalışma 

yaşı gibi konuların hukuksal temellere oturtulması bu sorunların aşılmasına olanak 

sağlamıştır.   
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Türkiye’de Sokak Çocukları Sorunu 

 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasına rağmen savaşın sosyal 

ve ekonomik olumsuz etkilerinden payını almıştır. Savaş yıllarında, yaşanan 

ekonomik ve sosyal sıkıntılar içinde ilk olarak İstanbul’da geceleri sokaklarda yatıp 

kalkan, dilenen, gazete satan ya da  hamallık yapan çocuklar ortaya çıkmıştır.  

“Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul merkezi, konuyla ilgili olarak bir proje 

hazırlanması gerektiğini 1941 yılındaki kongresinde ifade etmiştir. Kurumun İstanbul 

merkezinin 1942-43 yılındaki kongre raporlarında da projenin hazırlanıp uygulamaya 

konulduğu anlaşılmaktadır.”33 Projenin oluşturulmasında yapılan araştırma ve 

tetkiklerde çocukların ve ailelerinin durumlarının incelendiği tahkikat fişleri 

düzenlenmiştir. Bu “fişler; Çocuğun durumu, Ana ve babanın durumu ve ailenin 

durumu olmak üzere üç bölüm halinde düzenlenmiş olup, çocuğun durumuna ilişkin 

19, ana ve babanın durumuna ilişkin 18 ve ailenin genel durumuna ilişkin 8 soru 

bulunmaktadır. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul Merkezi tarafından 

hazırlanan tahkikat fişleriyle 2848 çocuğun durumu kayıtlara geçirilmiştir.”34
 

Giderek daha da büyüyen bir sorun haline gelen ve özellikle ekonomik zorlukların 

tetiklediği sokak çocukları sorunu, insanlığın hala en önemli toplumsal yaralarından 

biri olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizde 1940’lı yıllarda bu çocuklar 

İstanbul’daki Eski Galata Köprüsü’nü mesken tutmaları nedeniyle “köprüaltı 

çocukları” diye anılmışlardır. Günümüzde ise terör ve depremin yarattığı göç 

nedeniyle başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya, 

Mersin, Diyarbakır gibi büyük şehirlerimizde sokak çocuklarının sayıları gün 

geçtikçe artmaktadır.  
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Bundan sonraki bölümde sokak çocuklarının eğitimine yönelik alternatif 

yaklaşımlara ulaşılabilmesi için genel anlamda çocuk eğitiminde oyun, drama ve 

tiyatronun  yeri üzerinde durulacaktır. 

 

 

B - Çocuk Eğitiminde Oyun, Drama ve Tiyatronun Yeri ve İşlevi 

 

18. yy’ın Aydınlanma’sında ilk olarak J.J. Rousseau’nun Emile’de ortaya 

koyduğu; çocuğun organik ve doğal gelişmini bozmayacak, örneklerini doğadan alıp, 

yaşayarak deneyimlediği,  çocuk merkezli eğitim anlayışını, didaktik ve öğretmen 

merkezli, öğrenciyi edilgin durumda bırakan eski / klasik eğitim  anlayışının çok 

ötesindeydi. Rousseau’nun bu görüşleri, 20. yy’ın başlarından itibaren modern eğitim 

bilimciler tarafından kabul görmüş ve yaşamının ilk yıllarından itibaren kendini ve 

çevresini tanımaya çalışan çocuğun en doğal öğrenme yolu olan oyun oynamanın, 

aslında en temel öğrenme etkinliği olduğu savunulmuştur. Etkili öğrenmede oyun, 

dramatik eylem ve tiyatronun yeri ve önemi  çağdaş eğitim anlayışının temelini 

oluşturmuştur.   

 

Oyunun Eğitimdeki Yeri ve İşlevi 

 

 Oyunun tek bir tanımına ulaşmak neredeyse imkansızdır. Hollandalı tarihçi 

Huizinga’nın dediği gibi “oyun kültürden daha eskidir.”35 Öyle ki yapılan 

araştırmalar insanlar gibi hayvanların da oyun oynadığı gerçeğini kanıtlamıştır. Oyun 
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yaşamın bir parçasıdır ve yaşamdan ayrı düşünülemez. Oyun ile ilgili ortaya konulan 

kuramlar ve tanımlar aslında konunun ne kadar kapsamlı olduğunu ve bu konuda 

yapılan araştırmaların oyunun tek bir tanımının yapılamayacağını ortaya 

koymaktadır. 

 

Oyunun ve oyun olarak tanımlanan davranışların nasıl oluştuğunu araştıran 

uzmanlar değişik kuramlar ortaya koyarak oyunu açıklamaya çalışmışlardır. Fazla 

Enerji Kuram’na göre hayvan ve insanın yaşamını sürdürmesi, üremesi ve korunması 

için gereksinim duyduğu enerjinin fazlasından oyun ortaya çıkar. Çocukların bu 

temel gereksinmelerinin anne ve babalar tarafından karşılandığı düşünülürse, 

çocukların oyuna yöneltecekleri daha çok enerjileri olacağı açıktır. Canlandırma 

Kuramı’nda ise tam tersine fazla enerjinin oyuna dönüşmesi değil, oyun ile fazla 

enerjinin kazanılması söz konusudur. Bedenin yeniden canlandırılması için istirahat 

ve uykunun yeterli olmadığı, oyunun zihinsel ve fiziksel yorgunluğu onarıcı ve 

yeniden sağlık kazandırıcı yönü ele alınmıştır. Ayrıca oyunun insanda içgüdüsel 

olduğu ve insanın olgunlaşma süresinin uzun olması nedeniyle eğitimsel bir araç 

niteliği taşıdığı İçgüdü-Eylem Kuramı’nda ele alınmıştır.36 Katarsis Kuramı’nda ise 

“oyun duyguların emniyet subapıdır.”37 Aşırı duygular oyun sayesinde sağaltılır. 

Biyopsikolojik Oyun kuramlarından Appleton’un Görüşü kuramına göre (1910):  

“oyun etkinliği büyüyen bedenin gereksinimlerini karşılamakta ve organizmanın 

fonksiyon yeteneğini arttırmaktadır.”38 Kendini İfade Kuramı’na göre “oyun 

organizmanın fizyolojik ve anatomik olarak uyum gösterdiği etkinliklerden biridir. 

Bireyin psikolojik eğilimleri, alışkanlıkları ve tutumları oyun etkinliğini belirler ve 

fiziksel uygunluğu sonucu ulaştığı etkinlik bireye anlık mutluluk verir. Oyun 
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aracılığı ile birey yeteneklerini kullanarak kendi kişiliğini bulur.”39 Psikoanalitik 

Oyun Kuramı’nda ise “oyun, davranışın sembolik anlamda var olduğunun 

bilinmesidir. Freud oyunu, içgüdüsel amaçların dış dünyanın engellemesiyle 

karşılaşmaması için esneklik kazanma tekniği olarak tanımlamaktadır.”40 Erikson ve 

Peller’e göre “oyun, çocuğun yeni durumlar üretmesi ve onları kontrol etmesi için en 

emin ortamdır.”41 Tarihsel-Kültürel Oyun Kuramı’nda ise Huizinga “form açısından, 

demek oluyor ki oyunu, özetle, uyduru olarak hissedilmiş ve gündelik hayatın 

dışında konumlanmış, bununla birlikte oyuncuyu bütünüyle kendinde 

yoğunlaştıracak yetide, özgür bir edim ”42 olarak tanımlamaktadır. Huizinga oyunun 

ögelerini; gerilim, denge, salınım, yer değiştirme, zıtlık, değişim, eklenme ve 

çözülme, çözüm olarak sıralamaktadır. Bilişsel Oyun Kuramları’ndan Piaget’in 

görüşüne göre “oyun düşüncenin ilkel bir işlevi, aynı zamanda zihinsel evrimin temel 

bir bölümüdür. Oyun eylemlerin özümlenmesi ile başlar. Zekaya ilişkin davranışların 

çoğu çözümleme için tekrarlandığında oyun oluşur. Oyun davranışları sadece işlevsel 

haz için yapılır.  Oyun ilk evrede saf refleks uyum sağlama ile başlar.”43 

 

Bazı uzmanlar da oyunu, yapısal ve işlevsel açıdan ele alarak tanımlamaya 

çalışmışlardır. Yapısal yaklaşımda “bilinen bazı davranışlar tekrarlanıyorsa 

(repeated), bölünmüşse (fragmented), abartılmışsa (exaggerated) veya yeniden 

düzenlenerek (re ordered) yapılıyorsa oyun davranışları karmaşasının ortaya çıktığı 

kabul edilmektedir. Örneğin bir çocuk, yokuştan koşarak iniyorsa bu oyun değildir. 

Ama devamlı inip çıkıyorsa (tekrar), yokuşun yarısına kadar çıkıp iniyorsa 

(bölünme), sonra tekrar çıkıyorsa, bunları yaparken küçük adımlar kullanıyor veya 

atlıyorsa (abartma), emekliyor yuvarlanıyorsa (yeniden düzenleme) o çocuk oyun 
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oynuyor demektir.”44 İşlevsel açıdan ise oyun “ belirgin anlık kazancı veya belirgin 

bir amacı olmayan bir davranış”45 olarak tanımlanmaktadır. Oyunu çeşitli sayıda 

ölçütlere göre diğer davranışlardan ayırt etmeye çalışan bir başka yaklaşımda ise 

“esneklik ölçütü oyunun biçim ve içerik değişiklikleri gibi yapısal özelliklerini, 

pozitif etki ölçütü oyunun verdiği hoşnutluğu, gerçek dışı ölçütü ise bir nesne ya da 

bir başkası gibi görünmeyi, içgüdülenme ölçütü ise oyunun hiçbir dış kural veya 

toplumsal istekle sınırlanmadığını belirtmektedir.”46  

 

 Çocuk yaşamının ilk yıllarından itibaren çevresini tanımaya onunla iletişim 

kurmaya çalışır. İçgüdüsel olarak yaptığı bu davranışı onun, çevresinde olup bitenleri 

sürekli gözlemlemesi, dinlemesi, hissetmesi ve taklit etmesini beraberinde getirir. 

Oyun çocuğun, hemen her şeyi görerek, yaşayarak öğrendiği en doğal öğrenme 

ortamıdır. Çocuk kendini özgür hissettiği her ortamda arkadaş ya da oyuncağı olsun 

ya da olmasın kendini en kolay ifade edebildiği yolu ; oyun oynamayı seçmektedir. 

Çocuk oynadıkça duyguları keskinleşir, yetenekleri serpilir, becerisi artar ve işbirliği 

yapmayı, dikkat etmeyi, kurallara uymayı ve hareketlerini koordine etmeyi öğrenir. 

Uzmanların hayal ile gerçek arasında kurulan bir köprü olarak tanımladığı oyun, 

çocuğa kendi kurguladığı ve deneyimlediği bir yaşam pratiği sunması nedeniyle 

yaşamsal bir önem taşımaktadır. Çocuğun insan ilişkilerini kavrayabilmesi, çevresine 

uyum sağlamak için hazırlık yapması, yaşadığı deneyimlere şekil vermesi, 

problemlerine çözüm bulması ve bazı duygusal sorunlarından arınması, oyun yoluyla 

olmaktadır.  
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Oyunun, sadece olağan gelişimini sürdüren çocukların değil, sorunlu 

çocukların yaşamında, onların sorunlarına yaklaşım ve çözümlemede de önemli bir 

rolü olduğu bilinmektedir. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi’nde belirtildiği gibi 

“Tedirgin çocukların içe atılmış isteklerini, bilinçdışı korku ve yılgılarını öğrenmek 

ve davranış bozukluklarını gidermek için başvurulan bir teknik olarak  oyun 

terapisinde çocuk, özgürce oynayabileceği bir odaya konmaktadır. Bu odada bir evde 

bulunabilecek eşyalar oyuncak olarak yer almaktadır. Çocuk verilen plana göre ya da 

özgürce oynarken gözlemci çocuğu izlemektedir. Çocuk bu ortamda içinde tuttuğu 

ya da bilinçdışından kaynaklanan kinlerini, kızgınlıklarını, korkularını oyuncaklara 

geçirerek ortaya çıkarmakta ve yaşamaktadır. Gözlemci gerek duydukça çocuğa 

sorular sormakta, yorum yapmakta ve gerektikçe aydınlatıcı bilgiler vermektedir.” 47 

Yani oyun, çocuğun yaşadıklarını yeniden gözden geçirdiği, çevresinde olup biten, 

bazen anlamlandıramadığı ama onu etkileyen, bilinçaltında bir yerlere kaydedilmiş 

duygusal olarak kabul edemediği yaşantılarını adeta tekrar tekrar gözden geçirdiği 

doğal bir ortamdır. 

 

       “İlkokul çağında ve okul öncesinde ruhsal sağaltım (psikoterapi ), hem konuşma  

hem de oyun aracılığı ile sürdürülür. Küçük çocuklar, hekimin karşısına geçip 

sorunlarını uzun uzun tartışamazlar. Buna ne çocuğun anlatım gücü elverişlidir, ne de 

katlanısı (sabrı). Çocukla en iyi ilişki oyun oynarken kurulur ve yürütülür. Başka bir 

deyişle, çocuğu tanıma, sorunlarının nedenini bulup çıkarma işi çocuğun diliyle, yani 

oyun aracılığı ile yapılır.”48 Çocuğun kendini en iyi ifade edebildiği oyun ortamı, 

terapistin çocuğu tanımasına ve sorunlarını tespit etmesine olanak sağlar. 
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“Oyun aracılığıyla tanınan çocuk, yine oyun yoluyla sağaltılabilir. Yorumlar 

oyun içinde dolaylı olarak yapılır. Çocuk kendi kaygısını oyunda kime yansıtmışsa, o 

kişinin sorunları tartışılarak çocuğa yardım edilir. Yetişkinin konuşarak içini 

dökmesi gibi, çocuk da oyunu kullanarak boşalım sağlar.”49 Her ne kadar anne ve 

babanın davranışları düzelmeden çocuğun tek başına sorunların üstesinden gelmesi 

olanaksızsa da bu sağaltım sayesinde çocuk, artık sorunların kaynağının kendisi 

olduğunu düşünmekten  vazgeçerek, suçluluk duygusunu yenecektir.  

 

Dolayısı ile oyun çocuğun, hem eğitiminde hem de sorunlarını çözmesinde 

etkin bir araç olarak da kullanılabilmektedir. 

 
 

 

Dramanın Eğitimdeki Yeri ve İşlevi  

 

Oyun oynarken çocuk aldığı hazzın yanında hayatı tanımaya da 

başlamaktadır. Kendi kendine ya da oyuncağı ile oynarken; anne ve babası gibi 

davranarak ya da objeleri konuşturarak, değişik rollere girme oyun yapma 

eğilimindedir. Bu açıdan  dramayla oyun benzerlikler göstermektedir. Ancak 

dramada çocuğun hoşça vakit geçirmesi ve eğlenmesinden öte kendini geliştirmesine 

yönelik yaşantılar oluşturmak amaçlanmaktadır. Nellie McCaslin, Yaratıcı drama ve 

oyun yapma terimlerinin birbirinin yerine kullanılabileceğini belirtmiştir. McCaslin’e 

(1990) göre; “oyun yapma terimi, dramanın ötesinde bir alana ve amaca doğru gidişi 

işaret eder. Oyun yapmada, başlangıçta, ortada ya da sonda bir öykünün kullanılması 

gerekebilir. Diğer taraftan, dramatik etkinlik boyunca, duygu ve düşüncelerin 

araştırılması, geliştirilmesi ve ifade edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, yapıldığı 
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her an doğaçlama bir dramadır. İçerik çok bilinen bir öyküden ya da özgün bir 

öyküden alınsa bile diyaloglar katılımcılar tarafından oluşturulur. Satırlar yazılmaz 

ya da ezberlenmez. Her oynamada, öykü biraz daha detaylandırılır ve daha iyi 

düzenlenmiş bir hâle gelir, ancak yine de doğaçlama olarak kalır ve bir gösteri için 

düzenlenmez. Katılımcılar bir yönetmen tarafından değil, bir lider tarafından 

yönlendirilirler. Liderin amacı ise katılımcıların en iyi şekilde gelişmeleridir.”50 

Görülüyor ki, dramada katılımcıların en iyi şekilde duygu ve düşüncelerini 

araştırarak, kendilerini geliştirmeleri ve ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Bu süreçte 

öykülerin ya da olayların gösteri amaçlı olmaması, doğaçlama olarak oynanması 

dramanın gücünü ve eğitici yanını oluşturmaktadır. Doğaçlama ile yeni yaşantılar ve 

olaylar kişiye ve duruma göre yeniden ifade bulmakta ve çözümsüz gibi görünen 

durumlar, çözüme ulaşmaktadır. 

 

Harriet Finlay-Johnson dramatik yöntemin amaçlarını; öğrenmeye istekli, 

birbirlerine öğreten ve birbirinden öğrenen, kendilerine güvenen ve kendi kendine 

öğrenebilen, bilgiye ya da yeteneklere yaklaşımda bir mükemmellik elde etmiş, 

öğretmenlerini arkadaş ve birlikte çalışan olarak görebilen çocuklar yetiştirmek 

olarak özetlemektedir.51 Bu yaklaşımda dramatik yöntemin etkili öğrenmede 

isteklilik ve işbirliği oluşturmadaki gücü, bunun sonucunda da  kendine güvenen 

bireylerin öğrenme yaklaşımlarındaki farkın ortaya çıkması amaç olarak 

saptanmıştır. Eğitimde dramayı kullanmanın genel amaçları diğer bir yaklaşımda: 

“Duyguların sağlıklı bir biçimde dışa vurulmasını sağlamak; çocuğun yaratıcı hayal 

gücünü geliştirmek; çocuğa bağımsız düşünebilme ve ifade etme şansı vermek; 

çocuğun sosyal farkındalığını ve işbirliği bilincini geliştirmek”52 olarak belirtilmiştir. 
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Bu da eğitimde dramanın hayal gücü gelişmiş, duygularını dışa vurabilen, sosyal 

açıdan başkalarının güdümünde değil, kendi görüşleri ve yaklaşımları olan bireyler 

yetiştirme amacını ortaya koymaktadır. Dramayı “en basit anlamda bir yaşam 

provası” şeklinde tanımlayan Brian Way (1967), dramanın, bir araç olduğu, asıl 

amacın bireylerin gelişmesi olduğunun altını çizmektedir.53 

 

En genel anlamıyla, hayatı tanımamıza yardım edecek, yaşanmış ya da 

yaşanabilecek olayları, tiyatro tekniklerinin kullanılması yoluyla, yeniden 

kurgulayarak canlandırma işine drama diyebiliriz. Çocuğun tüm tiyatrosal eylemleri, 

kısacası yaşama dair olan oyunları aslında birer küçük dramadır.Drama oyunları 

sayesinde, genel anlamda, çocuğun saklı enerjisinin ortaya çıkarılması hedeflenir. 

Aynı zamanda çocuğun bedenini tanıması, yapabilirliğinin farkına varması, 

konsantrasyonunun ve algılamasının gelişmesi, sözel anlatımının zenginleşmesi ve 

sosyalleşmesi gibi olumlu değişimler beklenir. Bu bağlamda drama sokak 

çocuklarının eğitiminde yararlı ve işlevsel bir araçtır diyebiliriz. 
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Tiyatronun Eğitimdeki Yeri ve İşlevi 

 
 

  Tiyatro eğitim ile sıkça bir arada anılan sanat dallarından biridir.Tiyatro gerek 

örgün gerek yaygın eğitimde farklı biçimlerde, farklı yaş gruplarına, farklı amaçlarla 

kullanılan  yaygın ve yararlı bir araç olmuştur. Çocuklar için Tiyatro, Çocuklar ile 

Tiyatro ve Çocukların Yaptığı Tiyatro bu biçimlerin en yaygın olanlarıdır. Bu 

etkinliklerin hem sanatsal hem eğitsel olarak işlevsellikleri tiyatronun bu amaçlarla 

çeşitli biçimlerde eğitim içinde kullanılmasını gündeme getirmiştir. Eğitimde Tiyatro 

olarak adlandırılan etkinlik, profesyonel tiyatro gruplarınca okullarda gerçekleştirilen 

bir gösteri türüdür ve yukarıda sözü edilen üç etkinliğin araçlarından ve 

sonuçlarından yararlanılmıştır. İngiltere’de 1965 yılında ilk kez ortaya çıkmıştır. 

Dünyanın ilk eğitimde tiyatro grubu Coventry’de Eğitim Topluluğunda Belgrad 

Tiyatrosu (Belgrade Theatre in Education Company) adıyla kurulmuştur. II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra neredeyse bütünüyle yıkılmış olan Coventry’yi yeniden inşa 

ederken Belgrad’dan gelen ahşap malzemenin kullanılması neticesinde daha sonra bu 

isimle anılmıştır. Daha sonra tiyatrodan ayrılan ilk topluluk üyeleri Bolton, 

Edinburgh daha sonra Leeds, Nottingham gibi diğer şehirlerde de Coventry’deki 

modele uygun merkezler kurmuş ve bu sistemin ülke çapında yaygınlaşması 

sağlanmıştır. Bu hareket Amerika’ya sıçramış ve tüm dünyada yaygınlaşmaya 

başlamıştır. 54 

 

Jackson’un belirttiğine göre oyuncular ve öğretmenler ortaklaşa o yıl hangi 

konuların tiyatro yolu ile ele alınacağına karar vermekte, topluluklar da oyunlarını o 

konular doğrultusunda hazırlayarak okullarda sunmaktadırlar. Burada hazırlanan 
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oyunların  didaktik olmaması için sanatsal hazzın ve öğrenmenin dengesinin çok iyi 

kurulması gerekmektedir. Burada işin en zor kısmı oyunculara düşmektedir. Hem 

öğrencileri oyuna katmak, hem onların tepkilerini değerlendirmek hem de kendi 

rollerinde kalmayı sürdürmeleri gerekmektedir.  

 

 Sanat olarak icra edilen Çocuk Tiyatrosu’nun da çeşitli eğitsel boyutları 

vardır. Örneğin; Sokullu, ( 2003) özellikle çocuklar için yapılan tiyatronun eşsiz bir 

büyüsü olduğundan ve çocuğun daha tanımamış olduğu dünya ile henüz sınırlı olan 

kendi yaşantısı arasındaki gerilimin bu büyüyü doğurduğundan bahsetmektedir.  

Sahnedeki oyunu daha iyi görebilmeleri için çocukların gözlerini açtığından, daha 

dikkatli dinlemeleri için kulaklarını keskinleştirdiğinden, bu sayede sahnede görüp 

işittiklerini yaşadıklarıyla karşılaştırabilme fırsatı bulacaklarını belirtmekte ve 

sahnedeki oyunun büyüsü hakkında şöyle devam etmektedir. “Başkalarının da aynı 

sorunlarla başa çıkmaya çalıştıklarını göstererek onları yalnızlıklarından kurtarır. 

Sorunların çözülebilirliği çocukları kendileri ile barışık bir hale getirir. Sürekli savaş 

çığlıklarının atıldığı dünyamızda bu özellik üzerinde önemle durmamız gerekir. 

Kendi ile barışık olmayanın başkaları ile barışık olmasını nasıl bekleyebiliriz. 

Buradan yola çıkarak ileride tiyatronun en kaçınılmaz eğitim aracı olduğu 

anlaşılacaktır.”55 Çocuklar için yapılan tiyatro, onlara yaşamları boyunca 

belleklerinden silinmeyen izler bırakacaktır. Sorunlarla karşılaştıklarında bilinçaltları 

harekete geçecek ve onlara yapmaları gerekeni, izledikleri bir oyunun replikleri  ile 

söyleyecektir.  
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 Sonuç olarak çocukların eğitiminde tiyatronun hem sanat hem de araç olarak 

kullanılması önemli bir etkiye sahiptir. Tiyatronun sanat ve araç olarak bir arada 

kullanılmasına Augusto Boal’in geliştirdiği siyasal bir halk tiyatrosu biçimi olan 

Ezilenlerin Tiyatrosu en iyi örneklerden biridir. Bu tiyatro biçimi oyun, drama ve 

tiyatro tekniklerinin bir arada kullanıldığı geniş bir perspektif sunmaktadır. Özellikle 

alışılmış tiyatro anlayışının dışında seyirciye herhangi bir düşüncenin empoze 

edilmediği; seyircinin bir oyuncuya, yazara ya da yönetmene dönüşerek oyuna aktif 

bir şekilde katılabildiği bu tiyatro biçimini Boal dört genel aşamada 

sistemleştirmektedir: Vücudu tanımak olarak ele aldığı ilk aşama deneye katılmayı 

kabul etmiş olanların vücutlarıyla başlamalıdır. “Kişinin kendi vücudunu, onun 

sınırlarını ve olanaklarını, toplumsal yaşamdan kaynaklanan rahatsızlıklarını ve 

bunların rehabilitasyon olasılıklarını tanımasına yönelik bir dizi alıştırmayı içerir.”56 

Birer drama alıştırması olan bu alıştırmalarla kişilerin yapmış oldukları işe göre 

vücutlarında oluşan ‘kassal yabancılaşma’ yı fark etmeleri beklenmektedir. Örneğin 

vardiyası boyunca sürekli yürümek zorunda olan bir gece bekçisinin ayak kasları 

gelişirken, fabrikada yazıcı olarak çalışan bir kişinin kol ve parmak kasları 

gelişmektedir. Bu alıştırma ile her katılımcı vücudunun işi tarafından ne ölçüde 

yönetildiğini fark edebilmekte ve diğer meslek ve sınıflara ait karakterleri fiziksel 

açıdan yorumlayabilmektedir. Bunu takip eden ikinci aşama vücudu anlatımsal kılma 

aşamasıdır. Bu aşamada bireylerin kendini ifadesinde sözel becerilerinden çok 

bedensel anlatım becerilerini geliştirmelerine yönelik bazı oyunlar oynanmaktadır. 

Örneğin bir oyunda hayvan isimlerinin ve cinsiyetlerinin yazılı olduğu küçük kağıtlar 

her oyuncu tarafından çekilmekte ve herkes on dakika içerisinde konuşmadan ve ismi 

yazılı hayvanları çağrıştıracak sesler çıkarmadan hayvanın fiziksel, gövdesel bir 
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imgesini oluşturmaya çalışmaktadır. Oyunda her hayvanın bir erkeği ve bir de dişisi 

vardır ve oyunun ikinci kısmında her katılımcının diğerleri arasından eşini bulması 

beklenir. Önemli olan katılımcıların kendilerini vücutları aracılığı ile daha önce hiç 

yapmadıkları bir biçimde ifade etmeye çalışmalarıdır. Bu birinci ve ikinci aşama 

seyircinin tıpkı bir oyuncu gibi role hazırlanma sürecinin provaları gibidir. Tamamen 

doğaçlamalar ve drama oyunlarından yararlanmaktadır. Üçüncü aşamayı ise Boal bir 

dil olarak tiyatro başlığı altında üç düzeyde incelemektedir. Bu aşamada “kişi 

tiyatroyu geçmişten imgeler sergileyen, bitmiş bir ürün olarak değil, yaşayan ve 

bugüne ait bir dil olarak pratiğe dökmeye başlar.”57 Burada her bir seyircinin 

performansa doğrudan katılımının farklı düzeyleri ele alınmaktadır:  

 

a)Eşzamanlı dramaturji: On ila yirmi dakikalık daha önceden hazırlanmış bir 

metnin, o bölgeden biri tarafından önerilen bir sahnesi oyuncular tarafından 

doğaçlanarak oynanmaya başlanır. Oyuncular konu çıkmaza girdiğinde seyirciden 

çözüm önerilerini beklerler ve seyirciden gelecek her fikri doğaçlamak ve oynamak 

zorundadırlar. Bu sayede oyun seyirciler tarafından yazılırken eşzamanlı olarak 

sahnede oyuncular tarafından oynanmış olmaktadır.  

b)İmge tiyatrosu: Burada seyircinin eyleme doğrudan katılması ve ilgi 

duyulan yerel ya da genel bir konu hakkında kendi görüş ve duygularını hiç 

konuşmadan sadece diğer katılımcıların bedenlerine bir heykeltraş gibi şekil vererek 

ifade etmeleri beklenmektedir. Seyirci-heykeltıraş vücutların pozisyonlarını ve yüz 

ifadelerini en ince ayrıntısına kadar heykel-seyirciye kendi vücut formu ve yüz 

ifadesi ile anlatmak ve oluşturmak zorundadır. Seyirciler tarafından en çok kabul 

gören imgeye ulaşıldığında seyirci-heykeltıraştan verilen temanın aslında nasıl 
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olmasını arzuluyorsa öyle göstermesi istenir. Yani birinci durumda gerçek imge, 

ikinci durumda ise ideal imge gösterilir. Son olarak da bir gerçeklikten diğerine 

geçişin nasıl mümkün olduğunu sergilemek için bir geçiş imgesini göstermesi istenir. 

Başka bir değişle değişimin, dönüşümün, devrimin istenirse gerçekleşebilirliğinin 

analiz edilmesi bu süreçte önemlidir. 

c)Forum tiyatrosu: Bu son düzeydir ve katılımcılardan kararlı bir şekilde 

oyuna müdahale edip onu değiştirmesi beklenmektedir. Önce katılımcılardan çözümü 

zor olan toplumsal ve politik bir öykü anlatmaları istenir ve sonra bu öykü 

doğaçlama ve prova yöntemi ile tartışmaya açık bir sonucu içeren 10-15 dakikalık bir 

oyuna dönüştürülür ve sergilenir. Sunulan çözüm konusunda diğerlerine fikirleri 

sorulur. Başka bir çözüm önerisi olanlar konuşmak yerine oyunun o kısmı geldiğinde 

istediği bir oyuncunun yerine geçerek, uygulayarak, oynayarak ve  yaparak  olayın 

akışını değiştirir. Diğer oyuncular bu yeni duruma uyum sağlamak zorundadır. Çıkan 

oyuncu da kenarda katılımcının müdahalesinin bittiğine emin olduğu ana kadar hazır 

bekler ve eylemi kaldığı yerden devam ettirir. Forum tiyatrosunda hiçbir düşünce 

empoze edilmez. İzleyiciler bütün olasılıkları deneme ve bunları teatral pratikte 

sınama olanağına sahiptirler. 

 

Söylem Olarak Tiyatro ise dördüncü ve son aşamadır. Boal geliştirdiği; Gazete 

tiyatrosu, Görünmez tiyatro, Fotoroman tiyatrosu, Baskının kırılması, Mit tiyatrosu, 

Duruşma tiyatrosu, Maskeler ve ritüeller  gibi yöntemlerin prova tiyatrosu 

yöntemleri olduğunu ve seyirci-oyuncunun, belli temaları tartışma veya belli 

eylemlerin provasını yapma ihtiyacını bu teknikleri kullanarak karşılayacağını ileri 

sürmektedir.58 Bu basit biçimler seyircinin günlük hayatta maruz kaldığı kendine 
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empoze edilen haberleri, fotoroman ya da beyaz dizilerdeki gerçek olmayan tarihsel 

ya da günlük hayattan aktarılan öyküler, olaylar ya da durumları kendilerinin 

müdahale edebildikleri bir öğrenme ortamında sınamalarına olanak tanımaktadır.       

 

Genel olarak Boal’in Ezilenlerin Tiyatrosu’nda, tiyatro toplumun 

bilinçlendirilmesinde etkin bir araç olarak kullanılmaktadır.  Bu süreçte tiyatronun 

görsel ve sanatsal gücü kullanılarak, toplumun çözümsüz gibi gördüğü sorunlarını, 

tekrar gözden geçirmesi ve bu sorunların çözüm yollarını araması ile toplum kendi 

kendine sorunların çözülebilirliğini  göstermiş olmaktadır. 
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1. Alanda Yapılan İlgili Araştırmalar 

Alanda yapılan çalışmalarda sokak çocukları, çalışan çocuklar ve sokakta 

çalışan çocukların iletişim becerilerinin geliştirilmesi yönünde yapılan herhangi bir 

drama ve tiyatro çalışmasına rastlanamamıştır. Sokakta yaşamış çocuklarla yapılan 

bir drama çalışması ve diğer projeler ile değişik gruplarla yapılan iletişim becerilerini 

geliştirmeye yönelik çalışmalara bu bölümde yer verilmiştir. 

 

Sokak çocukları, çalışan çocuklar ve sokakta çalışan çocuklar ile ilgili 

yapılan çalışmalar: 

Çelebi (2002), “Sokakta Yaşamış Çocuklarla Bir Drama Projesi” adlı tezsiz 

yüksek lisans projesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıfbank arasında imzalanan 

özel bir protokol ile oluşturulan Umut Çocukları İlköğretim Okulu’nda (UÇİ), 

yaşamlarının bir bölümünde sokakta yaşamak zorunda kalmış, yaşları 9-16 arasında 

değişen 24 çocuğun katılımı ile bir drama çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ondört 

hafta üzerinden hazırlanmış ve öğrencilerin kendileriyle ve sınırlarıyla tanışmaları ve 

o sınırları aşmaları için planlanmakla birlikte, asıl hedef olarak yaşamlarında tanıma 

şansı edinemedikleri güven ve bağlılık duygusunu arayış süreci üzerinde 

yoğunlaştırılmıştır.  Başlangıçta çocukların drama dersini şiddetle reddetmelerine 

rağmen drama çalışmaları boyunca ilgilerinin arttığı araştırmacı tarafından 

gözlenmiştir. Araştırmacının aynı zamanda resim ve müzik derslerine de girmesi 

çocukları daha yakından tanımasına neden olmuş ayrıca bu sanat dallarını da 

çocukların yaratıcılıklarının geliştirilmesinde bir araç olarak kullanmıştır. Yapılan 

anketlerde oyun, rol oynama ve doğaçlama arasında bir sıralama yapmaları istenen 



 35 

çocukların rol oynamayı seçtikleri görülmüş, bunun nedeni olarak da kim olacakları, 

ne yapmaları gerektiğini, oyunun başını ve sonunu hep önceden bilmek istemeleri, 

sürprizlere ve değişikliklere tepkili olmaları gösterilmiştir. Çalışmalar sonucunda 

ortaya konulan tiyatro gösterisine hazırlık sürecinde ise sıra bekleme, konuşma ve 

susma zamanını ayarlama, grup çalışma disiplini, ortak üretimin getirdiği karşılıklı 

sorumluluk duyma bilinci gibi kazanımlar edinildiği gözlenmiş ancak en önemlisi 

araştırmacının gece nöbete kaldığı akşamlarda çocukların kendi hayatlarını 

araştırmacı ile paylaşmaları saptanmıştır.59 

 

Kandır (1997), “Ankara Sokaklarında Çalışan ve Çalışmayan Oniki – Ondört 

Yaş Grubundaki Erkek Çocuklarında Yaratıcı Düşüncenin İncelenmesi) adlı doktora 

tezinde, sokakta çalışan ve çalışmayan oniki – ondört yaş grubundaki erkek 

çocukların yaratıcılıkları arasında farklılık olup olmadığının saptanması ve 

yaratıcılıkta bazı faktörlerin etkili olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmasının 

sonucunda ; çocukların yaratıcılığında yaş, sokakta çalışma durumu, eğitim durumu, 

kardeş sayısı, birlikte yaşadıkları kişiler, arkadaş gruplarının bulunma durumu, 

annenin çalışma durumu önemli olmakta iken; geleceğe yönelik düşünülen konuların 

anne baba yaşlarının, anne ve baba eğitim durumlarının, baba mesleklerinin, 

çocukların yaptıkları işlerin, çalışma nedenlerinin ve çalışma sürelerinin yaratıcılığa 

etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.60 

 

Yılmaz (1998), “Sokak Çocukları”  adlı yüksek lisans tezinde sokakta 

yaşayan çocukların ve ailelerinin sosyo-demografik özellikleri ve anne-babanın bazı 

bireysel özellikleri ile fiziksel istismar olarak ele aldığımız davranışlar arasındaki 
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ilişki incelenmiştir. Ayrıca sokak çocuklarının sokaktaki yaşam durumları ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır.  Araştırmasının sonucunda çocukların hepsinin sigara 

kullandığı ve büyük kısmının tiner-bally alışkanlığına sahip olduğu görülmüştür. 

Çocuklar giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını insanlardan para isteyerek karşılamakta 

oldukları ayrıca çocukların sokakta yaşamalarında en çok etkili olan nedenlerin; evde 

uygulanan dayak, anne-baba tarafından sokağa atılma ve sokakta tanıştıkları 

arkadaşların etkisi olduğu tespit edilmiş ve  çocukların büyük kısmının anne-babaları 

tarafından fiziksel istismar gördükleri çocukların sopa, demir, kemer, kablo, ip, 

hortum, gibi cisimlerle dövüldüğü saptanmıştır.61 

 

Atauz (1990), “Ankara ve Şanlıurfa’da Sokak Çocukları” adlı UNICEF 

araştırmasında Ankara ve Şanlıurfa’daki sokak çocuklarıyla ilgili bir durum 

analizinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmasının sonucunda sokaktaki 

çocukların sınırlı bir kesiminin aile bağlarının koptuğunu özellikle de Şanlıurfa’da  

yerleşik geleneksel değerlerin, çocukların daha fazla ihmale uğratılıp istismar 

edilmelerini önleyen birer tampon olarak işlev gördüğünü tespit etmiştir. Ayrıca aile 

bağları kopmuş ya da gevşemiş olan çocuklarda iç dayanışma duygusu varlığı ve bu 

dostluğun bir başka ifadesinin çete oluşturmak olduğu bu çetelerde  ise grup liderliği 

açık olarak yerleşiklik kazanmadığı liderliğin değişime açık olduğu ama fizikesl güce 

dayandığı görülmüştür.62 

 

Türkmen ve İlik (1994), Tarafından yapılan “Sokakta çalışan ve Ankara 

Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi’ne Kayıtlı Olan Çocuklar ve Çalışma 

Yaşamlarına İlişkin Bir İnceleme “ adlı araştırmalarında  merkeze kayıtlı çocukların 
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çalışma yaşamlarına ilişkin bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  Kayıtlı 250 

çocuk üzerinde uygulanan bu araştırmaya göre; çocukların %51.6’sının okula devam 

ettiği, %48.4’ünün devam etmediği ; çocukların %50’sinden fazlası ekonomik 

yetersizlikler nedeniyle, %25.66 sının kendi isteği ile, %7.08’inin ise başarısız 

olduğu için, %10.62’si de taşınma, okulun kapanması, öğretmen faktörü gibi 

nedenlerden okulu bıraktıkları saptanmıştır. Çocukların %51.20’si oyuna iki saatten 

az zaman ayıranlar, %25.60’ı hiç zaman ayıramayanlar, %12.80 ile günde üç dört 

saat ayıranlar olarak tespit edilmiştir.63 

 

       Torun (2001), “Sokakta Çalışan Çocuklar ve İstanbul Örneği” adlı yüksek lisans 

tezinde İstanbul sokaklarında çalışan çocukları ve ailelerini tanıtıcı, onların çalışma 

şartları, gelir seviyeleri ve gelecek hakkındaki beklentilerine dair bilgilerin ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, sokakta çalışan çocukların 

çoğunluğunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden göç eden ailelerin 

çocukları olduğu ; annelerin %68.6’sının, babaların ise %15.2’sinin okuma yazma 

bilmediği ; çocukların %70’inin ekonomik nedenlerden okula gidemediği ; 

çocukların %36.55’inin hiç oyun oynamadığı, %32.93’ünün de günde bir iki saat 

oynayabildiği, %18.07’sinin ise ancak okuldaki teneffüs saatlerinde oynayabildiği; 

çocukların gelecek beklentilerinde %30.2’sinin serbest meslek erbabı en çok da 

doktor, %21.29’u esnaf, %24.10 ile memur, %14.86 ise işçi olmak istediği tespit 

edilmiştir.64 
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Drama ile İletişim Becerilerinin geliştirilmesine yönelik, değişik gruplarla 

yapılan araştırmalar: 

Kocayörük (2000), yeterince sosyal davranış gösteremeyen ilköğretim 

öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisini incelemiş ve 

dramanın öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşmıştır.65 

 

Kaf (1999), “Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin 

Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi” başlıklı çalışmasında Hayat 

Bilgisi dersi kapsamındaki “Köyü Tanıyalım” ünitesi içerisinde yer alan selam 

verme, çevreyi koruma ve paylaşama-işbirliği sosyal becerilerinin kazandırılmasında 

yaratıcı drama yönteminin daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.66 

 

Uyar (1995), “Anaokuluna Devam Eden 60-72 Aylık Çocuklara Destekleyici 

Olarak Uygulanan Eğitimde Drama Programının Çocukların Dil Gelişimine Etkisinin 

İncelenmesi” başlıklı araştırmasında çocuklara uygulanan destekleyici eğitimde 

drama programının etkili olduğunu ve bu eğitim sonunda çocukların alıcı dil gelişim 

düzeylerinde, ifade edici dil gelişim düzeylerinde, sözcük dağarcıklarında ve 

bunların sonucu olarak da dilin kullanılmasında oldukça önemli bir gelişmeye sebep 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.67 

 

Akın (1993), farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilkokul üçüncü sınıf 

öğrencilerinin sosyalleşme düzeylerine yaratıcı drama eğitiminin etkisi olup 
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olmadığını araştırmış ve yaratıcı drama eğitimi almanın bireylerin sosyalleşme 

düzeyleri üzerinde anlamlı bir değişiklik yarattığı sonucuna ulaşmıştır.68 

 
 

ÇALIŞMA�I� AMACI 

 

Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde sokakta çalışan çocuklar ile yapılan 

drama çalışması ile çocukların: 

1- Gözlem, 

2- Sözel ve bedensel ifade, 

3- Bir grup olarak beraber çalışabilme, 

4- Özgüven oluşturma, 

5- Öğrendiklerini başkaları ile paylaşabilme, 

6- Kendi ve başkalarını anlamada iletişime açık olma ve 

7- Dikkat becerilerini geliştirerek ile iletişim becerisi kazanmaları ya da bu 

beceriyi geliştirmeleri amaçlanmıştır. 

 

ÇALIŞMA�I� Ö�EMİ  

 

Tüm dünyada drama ile eğitimin kabul gördüğü, dramanın çocuk, genç, 

yetişkin, suçlu, yaşlı vb. gruplarla etkili olarak kullanıldığı; bu yolda değişik 

uygulamaların yapıldığı ve eserlerin oluşturulduğu günümüz modern toplumunda, 

toplumların büyük ölçüde hala çözüm bulamadıkları sokak çocuklarının eğitim 

sorununa yeni bir yaklaşımın vurgulanması ve bu süreçte ulaşılması zor bir grup ile 

çalışmanın zorlukları ve bunların çözüm arayışları bu konuda yapılan betimsel 
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araştırmayı önemli kılacak, bundan sonra bu konuda yapılacak çalışmalara bir ön 

çalışma niteliğinde olacaktır. 

 

ARAŞTIRMA PROBLEMİ 

 

Bu araştırma drama ve tiyatronun kullanımı ile sokak çocuklarının iletişim 

becerilerinin arttırılması konusunda yapılmıştır. 
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BÖLÜM II 

 

1 – YÖ�TEM 

 

A - ARAŞTIRMA MODELİ 

 

Bu araştırmada görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma grubu, SHÇEK Ulus 

Çocuk ve Gençlik Merkezine devam eden 7-16 yaş arası 22 çocuktan oluşmaktadır. 

Araştırma, nitel bir çalışma olduğu için sontest olarak ekte sunulan görüşme formu 

ve araştırmacının katılımcılar hakkında tuttuğu raporlar kullanılmıştır. 

 

 

 

B - ÇALIŞMA GRUBU 

 

SHÇEK Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezi uzmanları tarafından saha 

araştırması sonucunda tespit edilmiş, sokakta çalışan çocuklardan merkeze devam 

eden 7-16 yaş arası 22 katılımcı. 

 

C - VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

 

Yüksek Lisans tezindeki varsayımı sınamak için öncelikle konuyla ilgili 

literatürün kütüphane, dijital bilgi bankası, internet, UNICEF ve UNESCO 

arşivlerinden araştırılması yoluna gidilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler 
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sonucunda elde edilen veriler nitel araştırmada kullanılan analiz teknikleri ile 

yorumlanmıştır ve araştırmacı tarafından çalışma süresince haftalık gözlem raporları 

tutulmuştur.  

 

Görüşme verileri, görüşme yönteminin “standartlaştırılmış açık uçlu görüşme 

yaklaşımı” kullanılarak toplanmıştır. Hazırlanan görüşme formundaki (Ek.3) sorular 

her görüşülen bireye aynı tarzda ve sırada sorulmuştur; veriler ses kayıt cihazı ile 

kaydedilmiştir.  

 

 Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yaklaşımı, bazı insanlardan daha yoğun 

ve çok, bazı insanlardan ise daha az sistematik ve yüzeysel bilgi edinilmesine yol 

açabilecek olan “görüşmeci yanlılığını ve öznelliğini” azaltır. Bu anlamda bu 

yaklaşım, bir araştırmada birden fazla görüşmecinin kullanılacağı durumlarda etkili 

bir biçimde kullanılabilir. Aynı şekilde; yanıtlarda görüşmecilerin becerileri, 

yanlılıkları veya öznelliklerinden kaynaklanabilecek farklılıkları da azaltır. Duruma 

göre anlık tavır ve esneklik önemli ölçüde sıralanırken, aynı soruların sistematik bir 

sıra içinde bütün deneklere aynı şekilde sorulması yoluyla görüşmezi etkisini ve 

öznel yargılarını en aza indirir.69 

 

D- VERİLERİ� A�ALİZİ 

  

Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yaklaşımıyla toplanan nitel verilerin 

analizinde içerik analizi kullanılmıştır.  
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 İçerik analizi, toplanan verilen derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve 

önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasına olanak tanır. 

İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar 

ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir 

biçimde organize ederek yorumlamaktır. Bu temel amaç çerçevesinde, içerik 

analizinin yapılışında takip edilen bir takım aşamalar vardır. Bu aşamalar şunlardır: 

Verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların organize edilmesi, 

bulguların tanımlanması ve yorumlanması.70 
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 2 – UYGULAMA 

 

SHÇK uzmanlarınca sokaklarda çalıştığı “alan taraması” çalışmalarında tespit edilen 

ve merkeze (Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezi) davet edilip, aileleri ile işbirliği yapılan 

çocuklarla başlatılan drama uygulaması. 

 

ULUS ÇOCUK VE GE�ÇLİK MERKEZİ’�DE SOKAKTA ÇALIŞA� 

ÇOCUKLAR İLE YAPILA� DRAMA ÇALIŞMASI 

 

1. Hafta  (19 Ocak 2004) 

AMAÇ: 

• Örümcek Ağı oyunu 

• İplerden şekil bulma algı alıştırması 

• Meslek formlarında yürüyüş çalışması 

• Heykeldeki farkı fark et  

• Lider kim oyunu 

ile çocuklarla tanışma, güven ortamının yaratılması; çocukların ilgi ve yeteneklerinin 

gözlenmesi ve de grup dinamiğinin kurulması amaçlanmıştır. 

 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 
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MALZEME : Daire şeklinde kırmızı, yeşil ve sarı renklerde düz kalın urganlar, 

sandalyeler, gitar. 

 

 

AKTİVİTE 

Çocuklarla ilk önce bir tanışma ortamı oluşturuldu. Herkes isimlerini ve kaçıncı 

sınıfa gittiğini söyledi. Çalışmalar merkezin yemekhanesinde, masaların 

bulunduğu bir ortamda yapıldığından, bu tanışma masa başında gerçekleşti. 

 

Tanışmanın ardından yeşil, sarı ve kırmızı renklere boyanmış üç urgan ile algı ve 

yaratıcılık yetilerinin gelişmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada 

iplerin farklı şekillere örneğin; daire şeklinde bir pizza ya da bir saatin sarkacı 

vb. gibi kendi -normal ip- formunun dışında başka bir objeye dönüştürülmesi 

gruptan istendi. Grup ilk önce örnekleri taklid etmek yoluna gittiyse de bunlar  

drama lideri tarafından kabul edilmedi; yeni ve orijinal fikirler istendi. Gruptaki 

K8, sayıların bu iplerle yapılabileceğini ifade etti, ardından diğerleri de sayıları 

yapma üzerine yoğunlaştı. Drama lideri, iplerle çanta yaparak, katılımcıların 

çizgisel algıdan öte hacimsel algılara yönlendirilmesini sağladı. K9 ise 

meyvelerin bu iplerle yapılabileceğini keşfetti ve diğerleri de onu taklid etmeye 

başladı. Sıra ile herkesin bir şeyler yapması istendiğinde biraz zor anlar 

yaşadıkları gözlendi. İpleri çok farklı açılardan göremedikleri fark edildiğinde 

utangaç ve çalışmaya daha az katılanlara destekleyici bazı önerilerde bulunulup, 

onların bu malzemeyi farklı biçimlerde görmelerine ve kullanmalarına olanak 

sağlandı. K10’a, ipten dondurma yapması önerisi yapıldığında heyecanlandığı 
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gözlendi. Ardından K9, yeni yeni fikirler getirmeye başladı. Telefon 

olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonlarına doğru K11 aktivitenin özünü 

kavrayarak daha özgün şeyler arayışına girdi.  

Daha sonra, ortaya 5 tane sandalye daire biçiminde ve yüzleri dışarı gelecek 

şekilde yerleştirildi. Beşerli gruplar halinde sandalyelere oturtulan çocuklardan, 

bu sandalyelerin etrafında yürümeleri ve verilen komutlara göre meslek 

gruplarına dair (öğretmen, polis, gazeteci, kameraman, ressam vb. gibi) 

karakteristik yürüyüş biçimlerini göstermeleri istendi. Grupla yapılan bu ilk 

paralel aktivitede çocukların, genelde en iyi bildikleri öğretmen ve polis gibi 

meslek gruplarına dair bir iki ayrıntı yakalayabildikleri gözlendi. Öğretmenin 

elinde bir dosya ya da kitap, polisin ya da askerin uygun adım yürüyüşü 

gibi…Grubun tamamı bu çalışmaya iştirak etmiştir. 

 

Ardından yine bir konsantrasyon çalışması olarak, bir kişi sandalyeye oturtuldu 

ve diğer bir kişi dışarı alınıp, sandalyedeki kişinin oturuş formunda tek bir 

değişiklik yapması ve dışarı alınan ebeden bu değişikliği bulması istendi. Bu 

çalışmada da bütün çocuklar ilk önce nasıl oturacakları konusunda ya da 

vücutlarına nasıl bir form verip; sonra da bunu değiştirecekleri konusunda çok 

zorlandılar. Hepsi birbirini taklid etmeye başladığı, değişikliklerin hep aynı 

olduğu ve herhangi bir orijinallik olmadığı gözlendi. Ancak, grubun tamamının 

katıldığı  bu çalışmada katılımcıların ilk defa grup karşısında oldukları için 

ellerini ayaklarını nereye koyacaklarını bilemedikleri gözlendi.  
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Ardından çocukların kendilerini daha özgür hissetmeleri için onlara kimin şarkı 

söylemek istediği soruldu. Her birinin buna çok gönüllü olduğu ve teker teker 

şarkı ya da türkü söyledikleri gözlendi. Bu, onların ritim ve kulak açısından 

öğrenmeye açık olduklarının bir göstergesiydi.   

SO�UÇLAR 

• Tanışma etkinliği olarak planlanan “Örümcek Ağı Oyunu” yapılamadı. Onun 

yerine masa başında yapılan tanışmayla çalışma başlatıldı. 

• İplerle yapılan aktivitede çocukların çizgisel algıdan hacimsel algıya doğru bir 

gelişim gösterdikleri gözlendi. 

• “Meslek Formlarında Yürüyüş” çalışmasına grubun tamamı katıldı. Ancak, 

genelde en iyi bildikleri öğretmen ve polis gibi meslek gruplarına dair bir iki 

ayrıntı yakalayabildikleri, farklı gözlem sonuçları yansıtamadıkları gözlendi. 

• “Heykeldeki Farkı Fark Et” çalışmasına grubun tamamı katıldı. Farklılıkları çok 

iyi ayırt edemedikleri gözlendi. 

• “Lider Kim” oyunu yapılamadı. Yerine rahatlama ve bitirme aktivitesi olarak 

çocuklarla şarkı söylendi.  

• Çocukların kendi bildikleri şarkıları söylemede ritim ve kulak açısından yatkın, 

yeni ve farklı olanlara ise, yatkın olmadıkları gözlendi.  

 

DEĞERLE�DİRME 

“Örümcek Ağı”, “Lider Kim” gibi drama aktivitelerinin yapısının yemekhane 

ortamına uygun olmamasından dolayı bu oyunlar yapılamamıştır. Yapılan aktivilerle 

nitelikli bir grup dinamiğine ulaşıldığı ve gruptaki çocukların yeni olan bir bakış açısına 

ilk önce kendilerini kapadıkları ancak daha sonra yavaş yavaş açılmaya başladıkları 
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söylenebilir. Buna sebep olarak da çocukların dikkat ve gözlem becerilerinin düşük 

olduğu söylenebilir. Bu çalışma sırasında grubun, grup liderine güvenmesi ve 

oluşturulan güven ortamı ile teşvikin, onların içindeki potansiyelleri daha kolay dışarı 

çıkarmalarına olanak tanıdığı düşünülebilir.  

 

2. Hafta  (26 Ocak 2004) 

AMAÇ 

• Isınma çalışması 

• Yürüyüş çalışması 

• İplerden şekil bulma algı alıştırması 

• Farklı obje algı alıştırması 

• Heykeldeki farkı fark et oyunu 

• Gevşeme ve rahatlama  çalışması 

ile bir önceki hafta yapılan aktivitelerin biraz daha genişletilerek, çocukların gözlem ve 

dikkat becerilerinin geliştirilmesi; ilgi ve yeteneklerinin gözlenmesi ve de bir önceki 

hafta kurulan grup dinamiğinin devam ettirilmesi amaçlanmıştır. 

 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon. 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, hayal gücü, gözlem, dikkat, yaratıcılık, 

taklid. 

MALZEME: Daire şeklinde kırmızı, yeşil ve sarı renklerde düz kalın urganlar, cam çay 

fincanı, tava, sandalye, gitar. 
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AKTİVİTE 

Grupta ilk defa gelen çocuklar olması nedeniyle yeniden bir tanışma ortamı 

oluşturuldu. Gitar eşliğinde şarkılar söylenerek çalışma öncesi çocukların 

motivasyonları sağlanmaya çalışıldı. 

  

Hemen bunun ardından yürüyüş ve ritm çalışmasına geçildi. Çocuklar konsantrasyon 

sağlamada güçlük çektileri ve birbirlerinin aralarından geçerek yürümeyi 

başaramadıkları gözlendi. Gruptaki erkekler; K12, K13 ve K2’in yürüyüş sırasında   

kızları rahatsız etmeye başlamaları ve verilen komutlara uymamaları nedeniyle 

drama lideri tarafından erkekler ayrı, kızlar ayrı olarak yürüyüş ve ritm çalışması 

yaptırıldı. Çocuklardan, verilen komutlarla; yaşlı, genç, işe yetişmeye çalışan ya da 

topal biri gibi değişik beden formlarında, aynı zamanda kumsalda, suda, uzayda, 

parkta, kalabalık bir markette gibi komutlarla da değişik mekanlarda olduklarını 

hayal ederek yürümeleri istendi. 

 

Ardından bir önceki hafta yapılan iplerle şekil bulma algı alıştırması tekrar edildi. İlk 

haftaya göre K14, K8, K6  ve K10’un daha istekli oldukları gözlendi. Ancak bir 

önceki hafta bulunan şekillerden farklı yeni birşey bulunamadı. K10’un tekrar 

“dondurma” şekli yapması buna örnek verilebilir.  Yeni gelen erkek çocukların, 

geçen hafta diğerlerinin yapmış olduğu  rakamlar, harfler gibi çizgisel algıya yönelik 

şekiller yapma eğiliminde oldukları; kızlardan K8’in yapmış olduğu armut şekli 

üzerine de meyve şekilleri, çanta, çiçek, saat vb. gibi  orijinal olmayan daha önce 

yapılmış olan şekilleri tekrarladıkları gözlendi. 
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Bunun üzerine cam bir çay fincanı ve bir tava kullanarak, algı çalışmasında başka bir 

açı oluşturulmaya çalışıldı. Objenin  değişmesi nedeniyle, drama lideri tarafından 

gösterilen, cam fincanın yüzük veya megafon gibi kulanılabileceği  fikrinin çocukları 

etkilediği ve hayal güçlerinin zorlandığı ancak tekrar iplerle çalışmak istedikleri 

gözlenmiştir.  

 

Heykeldeki farkı fark et oyunu ile çalışmaya devam edildi ve çocukların geçen 

haftaya göre sandalyeye oturmada daha uygun bir form bulabildikleri ancak vücut 

formunda yaptıkları değişikliklerin genelde büyük hareketler olduğu 

detaylandırılamadığı gözlenmiştir. 

 

SO�UÇLAR 

• Başlangıç olarak planlanan ısınma çalışması yapılamadı. Onun yerine masa 

başında yeni gelenlerle tanışılıp, gitar eşliğinde şarkı söylenerek, grubun uyumu 

ve dinamiği sağlanılmaya çalışıldı. 

• İplerle yapılan aktivitede bir önceki hafta katılanların daha istekli ancak orijinal 

şekiller bulamadığı; yeni gelen çocukların ise tıpkı diğerlerinde olduğu gibi ilk 

akıllarına gelenin çizgisel algıya yönelik şekiller olduğu gözlendi. 

•  Algılamada yeni bir objeyle çalışma konusunda kendi hayal güçlerini 

sınırladıkları ve önyargılı oldukları gözlendi. 

• “Yürüyüş” çalışmasına grubun tamamı katıldı. Ancak, erkek ve kızların bir arada 

çalışamadıkları; gözlem ve hayal gücüne dayalı bedensel ifadelerin farklı 

yürüyüş ritimleri konusunda çocukların çok zorlandıkları gözlendi. 
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• “Heykeldeki Farkı Fark Et” çalışmasına grubun tamamı katıldı. Kaba ve büyük 

hareketlerde dikkatlerini yoğunlaştırabildikleri ancak detayları algılamada bunu 

yapamadıkları fark edildi. 

• Son aktivite olarak planlanan gevşeme ve rahatlama çalışması grubun yorulması 

ve grup dinamiğinin bozulmuş olması nedeniyle yapılamadı.  

 

DEĞERLE�DİRME 

Gruba yeni katılan çocukların bir önceki hafta kurulmaya çalışılan grup dinamiğini 

bozması ile önceki hafta daha istekli olan K8, K6, K10, K11 ve K1’in çalışmadan 

yeterince zevk alamadıkları; bunun sonucu olarak yaşları  çok küçük olan çocuklar ile 

büyüklerin aynı ortamda bu çalışmaya katılmalarının  çalışmayı olumsuz etkilediği 

söylenebilir. Çocukların değişime açık olmadıkları, hayal güçlerini sınırladıkları ve biraz 

zorlandıklarında kaçmaya hazır oldukları düşünülebilir. 
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(Bayram ve Şubat Tatili sonrası) 

3. Hafta  (16 Şubat 2004) 

AMAÇ 

• Şarkı söyleme 

• “Kızım Sana Dünür Gelmişler” oyunu 

• Ayna Oyunu 

•  “Arkadaşını Anlat” dikkat alıştırması 

• Lider Kim Oyunu 

ile tatil öncesi yapılan; çocukların gözlem ve dikkat becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

aktivitelere farklı çalışmalarla devam edilmesi; önceki çalışmada kurulamayan  grup 

dinamiğinin tekrar kurulmaya çalışılması amaçlanmıştır. 

 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Bedensel ifade, vücut koordinasyonu, konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, hayal gücü, gözlem, dikkat, yaratıcılık, 

taklid. 

MALZEME: gitar 

AKTİVİTE 

Çalışmaya, çocukların motivasyonu açısından şarkı söylenerek başlandı. “Hayat Bayram 

Olsa” şarkısı çocuklara öğretilmeye başlandı. 

 

Şarkılardan sonra çocukların iplerin nerede olduğunu sormaları ile ipten şekil bulma 

oyununa ilgileri gözlendi.  
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Yeni bir çalışma olarak onlara ; 

“Kızım sana dünür gelmişler! 

 Hani ya da nerede kalmışlar? 

 Yoldan geriye dönmüşler! 

 Ne kusurumu görmüşler? 

 Kızım sana (çolak, topal, sallabaş, kör, kekeme, vb…) demişler! 

 Hani ya da (…)’mıyım ben?” 

Tekerlemesi ve oyunu öğretilerek, vücut koordinasyonu ve ritm çalışması yapıldı. 

Oyunda, grup ikiye ayrıldı ve gruplar karşılıklı soru cevap şeklinde, ritmi kaçırmadan 

hem tekerlemeyi söyleyip hem de verilen cezaları yerine getirmeye çalıştılar. Cezalar 

yüklendikçe işin zorlaştığı çocuklar tarafından anlaşıldı. İlk cezalar verildiğinde grubun 

çok eğlendiği ve yapamadıklarında birbirlerine güldükleri gözlendi.  Konsantrasyon 

sağlamada ciddi zorluklar yaşıyorlardı. Bunun yanında ritm kaçırıyorlar ve koordinasyon 

sağlayamıyorlardı. Bütün denemelere rağmen, çalışmada istenilen dikkat ve 

konsantrasyona bu ilk çalışmada ulaşılamadı.   

 

İkinci alıştırma olarak “Ayna Oyunu” oynandı. Bu oyunda ikişerli olarak çocuklar yüz 

yüze bakacak şekilde eşleştirildi. Karşılıklı olarak bir taraf oynayan diğer taraf da ayna 

rolünü üstlendi. Bu çalışma iki çocuk açısından da hem oynayan hem de ayna olarak 

çalışıldı. Çocukların birbirlerini gözlemleyemedikleri, birbirleri ile senkron 

yakalayamadıkları izlendi. Bunun üzerine drama lideri tarafından kızların büyük 

hareketlerle ayna karşısında makyaj yapmaları, dudaklarını boyamaları; erkeklerin ise 

traş olmaları istendi.  
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Gruptakilerin birbirlerini farketmeleri adına hemen ayna oyununun ardından, 

“Arkadaşını Anlat” oyununa geçildi. Bu oyunda ayna için bir araya gelmiş olan çiftler, 

birbirlerine sırtlarını dönerek; birbirleri hakkında sorulan soruları (“Üzerine ne giymiş?”, 

“Gözleri ne renk?”, “Saçına ne takmış?” …vb gibi) yanıtlamaya çalıştılar. Özellikle ayna 

oyununda birbirlerine dikkatlice bakmak zorunda oldukları halde birbirlerini görmemiş 

ve hiçbir ayrıntıyı hatırlayamadıkları gözlenmiştir. 

 

Çalışma “Lider Kim” oyunu ile sona erdirilmiştir. Bu oyunda ebe, dışarı alındığında, 

hareketi yönlendiren ve grubun taklid ettiği bir lider seçilmektedir. Ebe daire şeklinde 

sıralanmış arkadaşlarının ortasına geldiğinde, hareketi başlatan lideri bulmaya 

çalışmaktadır. Bu çalışma gruptaki her çocuğun bir kez lider olmasıyla tamamlanmıştır. 

 

 

SO�UÇLAR 

• Çalışmaya çocukların, yeni bir şarkı öğrenerek başlaması ritm, konsantrasyon ve 

birlikte çalışabilme becerilerinde olumlu bir gelişme olarak gözlendi. 

• “Kızım Sana Dünür Gelmişler” oyunu ile de vücut koordinasyonu ve bedensel 

ifadeye yönelik çalışmalarda çabuk sıkıldıkları, zorlandıkları, çaba 

göstermedikleri ve kuralları bozma eğiliminde oldukları görüldü. 

• Ayna oyunu ile çocuklar,  farkına varabilme, algılayabilme ve iletişim kurma 

adına birbirleriyle kabaca da olsa bir etkileşime girdiler. 

• “Arkadaşını Anlat” oyunuyla daha önce birbirlerini fark etmedikleri ve ancak 

gözlem becerilerini geliştirme çabasında oldukları gözlendi. 
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DEĞERLE�DİRME 

Çalışmaya ilk defa katılan  K15’in, diğerlerine göre daha yaratıcı ve sosyal olduğu ancak 

yaptığı şeye uzun süre konsantrasyon sağlayamadığı söylenebilir. Onunla birlikte gelen 

diğer kızlar K16, K17 ve K18 ile aynı yaş gruplarında olmalarına rağmen daha utangaç 

ve çekingen davranışlar sergiledikleri gözlenmiştir. Çocukların eğlendikleri; 

eğleniyorlardı ancak asıl isteneni gerçekleştirme konusunda yeterli bir çaba 

sarfetmedikleri  düşünülmektedir. Grup dinamiği tekrar oluşmuştu ancak her hafta yeni 

katılımların olmasının programdaki ilerlemeyi engellediği söylenebilir.  

 

(23 Şubat 2004) tarihindeki çalışmaya kimse gelmedi.) 
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4. Hafta  (1 Mart 2004) 

AMAÇ:  

• İplerden şekil bulma algı alıştırması 

• “Kutuda ne var” oyunu 

• “Neyin yeri değişti” dikkat alıştırması 

•  “Kızım Sana Dünür Gelmişler” oyunu 

•  Yürüyüş çalışması 

İle çocukların gözlem ve dikkat becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelere devam 

edilmesi amaçlanmıştır. 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 

MALZEME: Daire şeklinde kırmızı, yeşil ve sarı renklerde düz kalın urganlar, masa, 

gitar, pil, ceviz kabuğu, zincir, yelpaze, telefon kartı, kuş tüyü, midye kabuğu, kestane 

palamudu. 

 

AKTİVİTE 

Çalışmalara yeni katılan çocuklar ve grubun genel yapısında gözlenen değişim nedeniyle 

iplerle şekil bulma algı alıştırması tekrar edildi. Bu çalışmaya ilk defa katılan K15 daha 

önce kimsenin aklına gelmeyen orijinal şekiller bulmaya başladı. Çember şeklindeki 

kırmızı ipi ilk önce bir kürk, daha sonra da bir bayanın başörtüsü olarak kullanarak bu 

kişilerin bedensel ifadeleri ile oynadığı gözlendi. Merkezde çalışan uzmalarla bu durum 
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paylaşıldığında, onlar tarafından “sokağın yetiştirdiği çocuklardan biri” olarak 

yorumlandı. K15’in yaratıcılığının diğer çocuklar üzerinde de etkili olduğu ve çocukların 

farklı bakış açılarından görme çabasına girdikleri gözlendi. 

  

Daha sonra drama lideri tarafından teker teker çağrılan  katılımcılardan, içinde 

değişik objeler bulunan(pil, ceviz kabuğu, zincir, yelpaze, telefon kartı, kuş tüyü, 

midye kabuğu, kestane palamudu, vb.) bir kutunun içine dikkatlice bakmaları  

istendi. Sonrasında eşit sürelerde kutudakileri inceleme fırsatı bulan katılımcılardan 

kutunun içerisinde kaç obje ve neler olduğu soruldu. Herkes hatırlayabildiklerini 

saydıktan sonra objeler kutudan teker teker çıkarılarak bir masanın üzerine konuldu. 

Bu sayede kaç obje ve neler olduğu konusunda çocukların kendi dikkat becerilerini 

sınama fırsatı buldukları gözlendi. 

 

Objeler masa üzerine konduktan sonra “Neyin yeri değişti” oyunu ile bu dikkat 

çalışması pekiştirildi. Oyunun kuralları drama lideri tarafından açıkça ve kesin olarak 

belirtildi. Kurala göre gruptaki çocuklar teker teker dışarıya alınarak objelerden 

yalnız bir tanesinin yeri değiştirildi ve dışarı çıkan çocuktan geri döndüğünde farkı 

bulması istenildi. Diğer objelere kesinlikle dokunulmaması ve yeri değiştirilen 

objenin  bir sonraki oyunda yeni yerinde kalması gerektiği belirtildi. Bu çalışmada 

çocukların detayları görmeye başladığı gözlenmiştir.. 

 

Ardından çocuklardan “Kızım sana dünür gelmişler” oyununu oynamaları istendi. 

Çocukların önceki haftalardakine  göre daha fazla konsantrasyon sağlayabildikleri 

izlenmiştir. 
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Meslek formlarında yürüyüş çalışması ve “lider kim oyunu”nu ile haftanın programı 

tamamlanmıştır. Çocukların ilerleme katettikleri ve birbirlerini daha fazla algılamaya ve 

gözlemlemeye başladıkları gözlendi.. 

 

SO�UÇLAR: 

• İplerle şekil bulma algı alıştırmasında ilk defa çalışmanın özünün anlaşıldığı ve  

K15 başta olmak üzere çocuklardaki yaratıcılığın gelişimi gözlendi.  Ayrıca 

çalışmaya başından beri katılan K11’in gelmediği, yeni olarak K19’un çalışmaya 

katıldığı gözlendi. 

• “Kutuda ne var” oyunu ile kutuda kaç obje ve neler olduğu konusunda 

çocukların kendi dikkat becerilerini sınama fırsatı buldukları gözlendi. 

•  “Neyin yeri değişti” oyunu ile çocuklardaki detaylara dikkat etme algısı ve 

becerisinin geliştiği gözlendi. 

•  “Kızım sana dünür gelmişler” oyununda çocukların önceki haftalara göre daha 

fazla konsantrasyon sağlayabildikleri; bedensel ifade ve sözel ifade açısından 

geliştikleri gözlenmiştir.  

• Meslek formlarında yürüyüş çalışması ve “lider kim oyunu”nu ile haftanın 

programı tamamlanmıştır. Çocukların ilerleme katettikleri ve birbirlerini daha 

fazla algılamaya ve gözlemlemeye başladıkları gözlendi.. 

DEĞERLE�DİRME 

Her hafta değişen çocuk profilinin aktiviteyi bazen olumsuz bazen de olumlu etkilediği 

düşünülmektedir. Aktivitelerde yol kat edildiği, gözlem, dikkat, konsantrasyon, sözel ve 

bedensel ifade becerilerinde gelişim sağlandığı söylenebilir.  
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(8 Mart 2004’teki çalışmaya çocukların hasta olması nedeniyle katılamayacakları 

bildirildi.) 

5. Hafta (15 Mart 2004)  

AMAÇ: 

• Isınma çalışması 

• Yürüyüş alıştırması 

• Sekreter Doğaçlaması 

• Sayı sayma alıştırması 

• Öykü kurma alıştırması 

• Gevşeme ve rahatlama  çalışması 

İle çocukların beraber hareket edebilme, sözel ve bedensel ifade becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik aktiviteler yapılması amaçlanmıştır.  

YAŞ GRUBU: 8, 10, 11 yaşlar. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 

MALZEME: sandalye, gitar. 

AKTİVİTE 

Aktiviteye yalnızca K14, K10 ve K1 katılmış, şarkı söyleyerek başlanan çalışmada 

çocukların ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını ezberledikleri ve büyük bir şevkle söyledikleri 

gözlemlenmiştir. 
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Kısa bir vücut ısınmasıyla beraber (baş, omuzlar, kollar, bel ve ayaklar ) yürüyüş 

alıştırmalarına geçildi. Üç sandalye sırt sırta gelecek şekilde konuldu ve ilk olarak 

sandalyelerin  etrafında yürüyüş ve ritim çalışması yapıldı.  

 

Daha sonra drama liderinin komutuyla sandalyelere oturan çocuklardan bir sekreterin 

uykudan uyanışı, işine geç kalması, dolmuşu kaçırması, iş yerine ulaştığında bir sürü 

dosyanın kendini beklemesi ve bilgisayarda çalışırken yorulduğu için bir kahve alması 

ancak kahvenin dosyalara dökülmesi, vs. devam eden bir sürü engeller ve çözüm 

arayışlarını içeren bir doğaçlama yaptırıldı. Bu doğaçlamada çocukların oldukça zevk 

aldıkları gözlendi. Doğaçlamanın en baştan tekrar edilmesi istendiğinde, bazı şeyler 

unutulsa  da genel olarak dikkatlerini yoğunlaştırabildikleri  gözlendi. 

 

Daha sonra grupla, daire şeklinde oturup, gözler kapalı bir şekilde konsantrasyon ve 

birbirini hissetmeye yönelik  sayı sayma alıştırması yapıldı. Kural gereği rakamlar aynı 

anda söylendiğinde başa dönülmesi ve 20’ye kadar sayılması gerekiyordu. İlk 

başlandığında bu çok zordu. Çünkü herkes acele ediyor ve bir şekilde rakamları aynı 

anda söylüyordu. Ancak birbirlerini hissetmeyi ve dinlemeyi, en uygun anı seçerek 

rakamları söylemeyi denediklerinde bunu başarabildikleri gözlendi.  

 

Bu çalışmanın ardından çocuklarla öykü kurmaca alıştırması yapıldı. Bu alıştırmada her 

çocuğun sıra ile bir cümle söyleyerek öykü geliştirmesi istenildi. K14  bu konuda 

başarılı idi ancak K10’un özellikle bu çalışma ile çekingenliğini bırakarak, çok makul ve 

ilginç cümlelerle öyküyü desteklediği görüldü.  

Son aktivite olarak gevşeme ve rahatlama hareketleri yapılarak çalışma sonlandırıldı. 
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SO�UÇLAR 

• Çocukların ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını öğrendikleri ve birlikte söyleme 

isteklerinin onların beraber hareket edebilme ve işbirliği yapma becerilerini 

geliştirdiği gözlendi. 

• yürüyüş alıştırmalarında daha rahat bedenlerine hakim oldukları gözlendi.  

•  Drama liderini komutlarıyla yönlendirilen “sekreter” doğaçlamasında çocukların 

olmayan objeler ve mekanları kullanarak, karşılarına konulan engellere çözüm 

arayışları gözlendi.  

• Sayı sayma alıştırmasında birbirlerini hissetmeyi ve dinlemeyi denediklerinde 

bunu başarabildikleri gözlendi.  

• Öykü kurma alıştırması ile çocukların sözel becerilerindeki yaratıcılık ve hayal 

gücünün harekete geçirildiği gözlendi..  

 

DEĞERLE�DİRME 

Birbirine yakın yaşlarda ve daha az sayıda katılımcı ile daha çabuk ilerlenebildiği 

düşünülebilir. Doğaçlamalar ile çocuklara engellerle karşılaşıldığında çözümler 

üretilebileceği gösterilebilir. Grup dinamiğinin çabuk kurulduğu gruplarda çocukların 

birbirlerinin gelişimini desteklediği söylenebilir. Özellikle hayal gücü ve yaratıcılığa dair 

aktivitelerin sözel gelişimi de etkilediğinden bahsedilebilir. 
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6. Hafta (22 Mart 2004)  

AMAÇ: 

• Şarkılar  

• Isınma çalışması 

• Yürüyüş alıştırması 

• Sayı sayma alıştırması 

• Dolmuş Doğaçlaması 

• Hastane doğaçlaması 

• “Klip Klap”  ritim dansı 

İle çocukların beraber hareket edebilme, sözel ve bedensel ifade becerilerinin ve 

konsantrasyonlarının geliştirilmesine yönelik aktiviteler yapılması amaçlanmıştır.  

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 

MALZEME:, sandalyeler, masa, gitar. 

AKTİVİTE: 

Çocukların “Hayat Bayram Olsa” şarkısının ilk bölümünü söylemeleri ile şarkıyı 

öğrendikleri anlaşıldı. 

 

İlk defa ikinci hafta denenen ancak başarılamadığı için sandalyelerin etrafında yapılan 

yürüyüş çalışması tekrar sandalyeler kaldırılarak denendi. Bu kez çocukların birbirlerini 

rahatsız etmeden çalışmaya katıldıkları gözlendi. Yürünen alanın merkezinden geçme ve 
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drama liderinin  hızlı, yavaş, normal gibi komutlarıyla yönlendirilen çalışmada vücut 

koordinasyonu ve denge konularında aşama kaydedildiği görüldü.  

 

Sayı sayma alıştırması daha kalabalık olan bu grupla tekrar denendi. İlk önce çok 

zorlana çocukların konsantrasyon sağlamada başarı göstererek sayma işini birkaç 

denemeden sonra başardıkları gözlendi. 

 

Dolmuş doğaçlaması ile çocukların tamamına şoför ve yolcu olma fırsatı verimiştir. Bu 

çalışmada sözel ifade de yakın çevrelerinde gördükleri kişileri daha iyi gözlemledikleri 

anlaşılmıştır. 

 

Ardından  “hastane doğaçlaması” ile hasta, doktor ve hemşire rollerine giren çocuklar bu 

konuda daha önce gözlemledikleri bu meslek gruplarını taklid etmekte daha başarılı 

oldukları gözlendi.  

 

Aktivite ritim ve vücut koordinasyonuna yönelik  bir Afrika Dansı olan “Klip Klap”  

dansının bir iki el ve ayak ritminin çocuklara gösterilmesi ve denenmesiyle son buldu.  

 

 

 

SO�UÇLAR 

• Çocukların yeni şarkılar ve ritimleri öğrenmeye istekli oldukları gözlendi.  

• Sayı sayma alıştırmasında çocukların birlikte hareket edebilme becerilerinin 

geliştiği gözlendi. 
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• Sandalyeler kaldırılarak denenen yürüme çalışmasında çocukların birbirlerini 

rahatsız etmeden kontrollü bir şekilde çalışmaya katıldıkları gözlendi.  

• Dolmuş doğaçlaması ile ilk defa karşılıklı diyalog kurma girişimlerinin başarılı 

olduğu gözlendi. 

•  “hastane doğaçlaması” ile hasta, doktor ve hemşire rollerine giren çocuklarda 

durum ve istenilen koşullar belirtildiğinde daha kesin sonuçlar alındığı gözlendi. 

•  Afrika Dansı olan “Klip Klap”  yine çocuklar için yeni bir aktiviteydi. Bu 

nedenle olması itibari ile  el ve ayak ritimlerinde çocukların çok zorlandığı 

gözlendi..  

 

DEĞERLE�DİRME 

Grubun gün geçtikçe birbiri ile çalışmayı öğrendiği, doğaçlamalarda kendilerine yakın 

buldukları durumları daha çabuk sözel ifadeye dökebildikleri söylenebilir. Hastane 

doğaçlamasında çocukların genelde hepsinin doktor olmak istemesi, hasta olmayı 

reddetmesinin kendilerini dramatik aktivitenin bir parçası olarak gördükleri anlamına 

gelebilir. Ayrıca hasta olmayı reddetmeleri var olan durumlarını değiştirmek istedikleri 

anlamında değerlendirilebilir. 
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7. Hafta (3 �isan 2004)  

AMAÇ: 

• Isınma çalışması 

• Şarkı söyleme 

• Kip Klap Dansı 

ile Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezi tarafından istenen 23 Nisan’a yönelik küçük bir 

gösteri çalışması amaçlanmış 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Birlikte hareket, gözlem, dikkat, uyum, taklid. 

MALZEME: gitar. 

AKTİVİTE: 

Merkezin 23 Nisan için çocukların yapmış olduğu aktivitelerden herhangi birşeyler 

gösterip, gösteremeyeceğine dair isteği üzerine grup, Cumartesi günü biraya geldi ve 

kısa bir ısınma çalışması ile aktivite başlatıldı.“Hayat Bayram Olsa” şarkısı ile “Klip 

Klap” dansı çalışıldı.  

 

Daha önce çalışmaya katılmış ancak  uzun zamandır katılmayan  K12, K13 ve K2 de bu 

çalışmaya katıldılar. K15 yoktu ancak K17’nin  grup içinde en çabuk el ve ayak 

ritimlerini yapabildiği gözlendi. K6 yine çabuk vazgeçiyor ancak biraz 

cesaretlendirilince başarabiliyordu. K10 kendi kendini motive edip, doğru ayak 

ritimlerini taklid etme yoluyla bulma çabasındaydı.  K14 ve K1 de oldukça çabalı bir 

şekilde ilk ayak ritmlerini öğrenmişlerdi. 
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SO�UÇLAR: 

• Çocukların “Hayat Bayram Olsa” şarkısının ilk bölümünü gayet iyi öğrendikleri 

ancak ikinci bölümde sorunlar olduğu anlaşıldı. Çalışmaya uzun süredir 

katılmayan K12, K13 ve K2’nin grupla uyumlarının olmadığı, detone oldukları 

ve şarkıyı bilmedikleri anlaşıldı.  

• Klip Klap dansında ise K17 ve K2’nin ritimleri herkesten önce öğrenerek, 

diğerlerine yardımcı olmaya başladıkları gözlendi. Bu sorumluluk duygusunun  

onları çok fazla motive ettiği gözlendi. K6’nın ritimler konusunda biraz sorunları 

olduğu, işine konsantrasyon olamadığı için ritimleri yapamadığı ve kaçmak 

istediği gözlendi. Motive edilip, ilgi gösterilerek yapabildiği, hissini 

duyumsaması sağlandı. 

DEĞERLE�DİRME 

 Drama çalışmasının bir gösteri amacı ile yapılıyor olduğu hissi bazılarını motive 

ederken bazılarının kaçmasına neden olabilir. Çalışmalara uzun süredir katılmayan K12, 

K13, K2’nin kendilerini gruba ait hissetme çabalarının uyumlarını kolaylaştırdığı 

söylenebilir.  

 

(5 Nisan 2004’teki çalışmaya çocuklar sınavları olduğu için gelmemişlerdir.) 
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8. Hafta(10 �isan 2004)   

AMAÇ: 

• Şarkı Söyleme 

• Klip Klap dansı  

ile ritim, uyum ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaya devam 

edilmesi amaçlanmıştır. 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 

MALZEME:, gitar. 

AKTİVİTE 

Çalışmaya K6, K17, K12,K13, K14 ve ilk kez K20 katıldı. 

Bir önceki hafta yapılanların tekrar edilmesi istendiğinde  K6 ve K10’un  “Hayat 

Bayram olsa” şarkısının tamamını ezberledikleri ve söylemek için çok istekli oldukları 

gözlendi. Onlara bu şans verildiğinde şarkıyı çok içten ve duygulu bir şekilde 

söyledikleri gözlendi. Gruptaki diğer çocuklar ise bu durumdan etkilenerek, şarkıyı bir 

an önce öğrenme çabasına girdiler. İlk defa, şarkının sözlerini yazmak için kağıt kalem 

arayışına girdikleri gözlendi. 

   

Daha sonra yine “Klip klap” dansına geçildi. Çocukların bazıları evde çalışmışlardı. 

Özellikle K6’nın bir önceki haftaya göre el ve ayak ritimlerini yapabiliyor olduğu 
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gözlendi. K14’ün ritimleri kendisinin öğrenmiş ve yeni katılımcı K7’ye de öğretmiş 

olduğu anlaşıldı.  

 

Drama lideri tarafından ritmi daha iyi öğrenmeleri adına çocuklara tekerkleme bilip, 

bilmedikleri soruldu.. “Çan Çan çikolata, hani bana limonata, limonata bitti, hanım kız 

gitti, Nereye gitti, İstanbula gitti, İstanbulda ne yapacak, Terlik pabuç alacak, terlik 

pabucu ne yapacak, düğünlerde şıngır mıngır oynayacak” tekerlemesi çocuklar 

tarafından  hep bir ağızdan söylenmeye başlandı. El ve ayak ritimlerinin bu tekerleme 

yardımı ile yapılması fikri onların işlerini kolaylaştırdı ve hiç yapamayanların bile bu 

sayede yapabildikleri gözlendi. 

 

SO�UÇLAR: 

• Çocukların K6 ve K14’ün  “Hayat Bayram Olsa” şarkısının tamamını öğrenerek 

grubun önünde söyleme cesaret ve başarıları takdir gördü. Bunun  diğerlerinin 

öğrenme çabasını arttırdığı gözlendi. 

• “Klip klap” dansının çocuklar tarafından çalışıldığı anlaşıldı. Özellikle K6’nın ve 

K14’ün el ve ayak ritimlerini yapabiliyor oldukları gözlendi.   

 

DEĞERLE�DİRME 

Çocukların birbirini gözlemleme, vücut koordinasyonu ve ritm duygusunu geliştirmeye 

yönelik alıştırmalara biraz devam etmesi gerektiği söylenebilir. Hepsinde ritim 

duygusunun olduğu, ancak grup halinde olduklarında bunu koordine etmede aceleci 

davranıp, hata yaptıkları ve hata yaptıklarında da vazgeçmeye meyilli oldukları 

söylenebilir. K14’ün yeni katılımcı K7’ye öğrendiklerini öğretmiş olmasıyla, çocukların 
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bazılarının çalışmaları diğer arkadaşları ile  paylaştıkları söylenebilir. Çalışmaya devam 

edenlerin bazılarının sürekli bazılarının ise değişken olmaları grup dinamiğinin oluşması 

ve birlikte üretim sürecine girilmesini engellemektedir.  

 

 

9. Hafta (12 �isan 2004)  

AMAÇ: 

• Isınma çalışması 

• Şarkı Söyleme 

• Klip Klap dansı  

ile ritim, uyum ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaya devam 

edilmesi amaçlanmıştır. 

 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 

MALZEME: gitar. 

AKTİVİTE: 

Ritim, kulak,ses ve koordinasyon çalışmalarına devam edildi.  

 “Hayat Bayram olsa” şarkısı ve “Turnalar” adlı türkü çocuklar tarafından büyük bir 

uyum içerisinde söylendi. 
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Daha sonra yine “Klip klap” dansına geçildi. Çan Çan çikolata tekerlemesi ile bütün 

grubun ritimlerin bir kısmını yapabildikleri gözlendi. Ancak Merkezin gruptan istediği 

gösteri için çocukların henüz hazır olmadıkları görüldü. 

 

SO�UÇLAR: 

• Çocukların “Hayat Bayram Olsa” şarkısını öğrendikleri  “Turnalar” ı ise daha 

yeni öğrenmeye başladıkları  görüldü.  

• Klip Klap dansında önemli bir aşama kaydedildiği ancak beraber hareket etme ve  

uyum konusunda hala eksikliklerin olduğu gözlendi. 

 

DEĞERLE�DİRME 

K6 da olumlu gelişmeler var. K7’nin  vücut koordinasyonunun çok iyi olduğu, verilen 

ritimleri hemen öğrendiği ve öğrenmeye çok istekli olduğu gözlendi. K17’in ritim 

duygusunun iyi olduğu ancak her zaman konsantrasyon sağlayamadığı ya da motive 

olamadığı gözlendi.  

 

 

10. Hafta (24 �isan 2004) 

AMAÇ: 

• Palyaço gösterisi 

ile çocuklara 23 Nisan Çocuk Bayramı sonrası bir motivasyon aktivitesi yapılması 

amaçlanmıştır. 

 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 
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KO�U: Birlikte vakit geçirme  

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Palyaço, balon ve müzik 

MALZEME: Balonlar ve toplar, gitar. 

AKTİVİTE: 

Drama lideri çocukların önyargı ve taassuplarını kırmak adına, bazen  aktivitelere 

katılmakta utangaçlık gösterdiklerini gözlemlemiştir. Hem bunu kırmak  hem de  

çocuklara süpriz yapmak amacıyla palyaço kostümleri giyip, makyaj yapmış ve onlarla 

bu şekilde bir araya gelmiştir.  Hepsine sosis balonlardan şekiller yapıp, tüller ve toplarla 

jonklörlük yaparak hayal dünyalarına yeni şeyler katmayı amaçlanmıştır. Bu durumdan 

çok memnun olan çocuklar büyük bir isteklilikle şarkılar söylemiş ve eğlenmişlerdir.  

 

Bunun ardından çocuklar sıraya girerek, beraberce  merkezde çalışan uzmanlara  3 şarkı 

ve tekerleme eşliğinde Klip klap dansından bir bölüm olmak üzere bir gösteri 

sunmuşlardır. 

 

 

SO�UÇLAR: 

• Palyaço gösterisi ile çocukların kendilerini değerli hissettikleri ve 

aktivelere daha çok motive oldukları gözlenmiştir. 

• Topluluk karşısında bir şeyler sunabilmenin başarı ve güven duygularını 

arttırdığı gözlenmiştir.  
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DEĞERLE�DİRME: 

Çocukların dramatik bir aktiviteye katılmalarının, kendilerini  başarılı ve değerli 

hissetmelerini sağlayacağı söylenebilir.  

 

 

11. Hafta   (1 Mayıs 2004) 

AMAÇ: 

• Isınma çalışması 

• Klip Klap Dansı 

• “Kutuda ne var” oyunu 

• “Neyin yeri değişti” dikkat alıştırması 

ile daha önceki haftalarda yapılan aktivitelere geri dönülerek, çocukların gözlem ve 

dikkat becerilerinin ne kadar geliştiğinin gözlenmesi amaçlanmıştır. 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 

MALZEME: Masa, pil, ceviz kabuğu, zincir, yelpaze, telefon kartı, kuş tüyü, midye 

kabuğu, kestane palamudu., gitar. 

AKTİVİTE: 

K21 aktiviteye yeni bir katılımcı olarak katıldı. Her birinin büyük bir şevkle çalışmaya 

geldikleri gözlendi. Isınma çalışması ile başlanıldı. İlk olarak baş ve omuzlar, sonra 

kollar ve ayaklar çeşitli egzersizlerle çalıştırıldı. Bunun ardından erkek çocuklar ritimleri 
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nasıl yapabildiklerini göstermek istediler. Ritimleri bütün çocukların öğrenmiş olduğu 

anlaşıldı. Kendilerine herhangi bir yöreye ait halk oyunu bilip, bilmedikleri 

sorulduğunda, kızların hemen organize olup, bir halk oyununu oynayıp, türküsünü 

söyledikleri gözlendi. 

 

Daha sonra drama lideri tarafından 4. haftada yapılan “Kutuda ne var” oyunu tekrar 

oynandı. Bu sefer katılımcıların kutunun içerisinde kaç obje ve neler olduğu 

sorulduğunda hazırlıklı oldukları ve bütün detayları hatırlayabildikleri gözlendi.  

 

Sonra objeler kutudan teker teker çıkarılarak bir masanın üzerine konuldu. 

Çocukların dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeye yönelik bu oyunun 

ikinci aşaması olan “Neyin yeri değişti” dikkat alıştırması yapıldı ve çocukların 

4.haftaya göre neredeyse hiçbir hata yapmadıkları gözlendi 

 

Aktivite, gevşeme rahatlama egzersizleri yapılarak bitirildi. 

 

SO�UÇLAR:  

• Uzun süredir olmadığı kadar kalabalık bir grubun gelmiş olduğu ve geçen hafta 

yapılan motivasyon aktivitesinin etkileri gözlendi. Çocukların hepsinin 

palyaçodan haberdar oldukları anlaşıldı. Çocuklar tarafından drama liderinin 

okullarına davet edilmesi konusunda öğretmenlerinden izin alınmış olduğu 

anlaşıldı.  

• Klip klap dansının çocukların isteği ile kendiliğinden başladığı gözlendi. 
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• Sonrasında oynanan “Kutuda ne var” oyununda çocukların çok dikkatli bir 

şekilde bütün ayrıntıları hatırlayabildikleri gözlendi. 

• “Neyin yeri değişti” oyunu ile de konsantrasyon becerilerindeki gelişim gözlendi. 

• Çalışma planlandığı gibi gevşeme ve rahatlama çalışması ile sona erdi. 

 

DEĞERLE�DİRME: 

Çocukların motive edildiklerinde daha istekli oldukları; gözlem ve dikkat 

becerilerinde önemli bir farkın oluştuğu  ve buna bağlı olarak da yaratıcılıklarında bir 

gelişmenin olduğu söylenebilir. Drama aktivitelerine başlarken kendilerine en yakın 

değerlerin seçilmesi yani halk oyunu ve türküler gibi aktivitenin amaçlarına ulaşılmasını 

kolaylaştırabileceği söylenebilir.  

 

 

12. Hafta  (3 Mayıs 2004) 

AMAÇ: 

Çocukların gitmiş olduğu okulun ziyaret edilmesi ile güvenlerinin kazanılması ve 

onlara verilen değerin hissettirilmesi amaçlanmıştır. 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Birlik, birlikte bir şeyler yapma 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Başarı duygusu, paylaşım, sesini yükseltme 

MALZEME: Palyaço kostümü ve jonklörlük malzemeleri (tüller ve toplar), gitar. 
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AKTİVİTE: 

 Saat 11:30 – 13:30 arası çocukların okullarına gidilerek onlara palyaço gösterisi yapıldı. 

Çocuklar öğrenmiş oldukları şarkıları, müdürün, öğretmenlerinin  ve sınıf arkadaşlarının  

önünde yüksek sesle söyleyerek kendilerini gösterme fırsatı buldular. 

 

 

SO�UÇLAR: 

• Çocukların öğrenmiş oldukları şarkıları sınıfın önünde yüksek sesle 

söyleyebilmelerinin, kendilerinde güven ve başarı duygusu yarattığı gözlendi. 

• Ayrıca birlikte bir şeyler yapmanın zevkini ve başarı duygusunu paylaştıkları  

gözlendi.  

• Öğretmenlerinin de öğrencilerindeki olumlu değişimden memnun oldukları 

gözlendi. 

 

DEĞERLE�DİRME: 

Dramanın, topluluklar karşısında çocukların kendilerini ifade etmede onları 

özgürleştirdiği söylenebilir.  Kişinin yaratıcılığı ve gelişiminde, başarı duygusu ve 

kendini değerli hissetmenin öneminin büyük olduğu söylenebilir. 
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13. Hafta  (8 Mayıs 2004) 

AMAÇ: 

• Isınma çalışması 

• Asansör doğaçlaması 

• Gemi doğaçlaması 

• Evcilik oyunu 

ile çocukların sözel ve bedensel ifade becerilerinin geliştirilmesi ve diyalog 

kurabilmeleri amaçlanmıştır. 

 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 

MALZEME: sandalyeler, masa. 

AKTİVİTE: 

Isınma çalışması ile başlanıldı. İlk olarak baş ve omuzlar, sonra kollar ve ayaklar çeşitli 

egzersizlerle çalıştırıldı. 

 

Drama lideri tarafından dörderli küçük gruplara ayrılan çocuklardan bir asansör içinde 

kendilerini düşünmeleri istendi. Her birinin farklı bir mesleği ve gitmek istedikleri yerler 

olduğunun düşünülmesi ve buna göre bu kişilere bir vücut ve ifade biçimi verilmesi 

çocuklardan istendi. Sonrasında bu farklı kişilerin  asansör bozulduğunda ne yapacakları 



 77 

ve birbiri ile ne tür bir diyaloğa geçileceği görülmek istendi. Ancak çocukların belki de 

hiçbiri asansöre binmediği için böyle bir diyaloğun kurulamadığı gözlendi. 

 

Aynı şey batan bir geminin filikasında oldukları komutu verilerek tekrar denendi. Ancak 

bunda da yeterli sonuç alınamadı. 

 

Bir dolmuşta olduklarını düşünerek tekrar denemeleri istendiğinde, biraz daha 

rahatladıkları ve aşina oldukları diyalogları kolayca kurabildikleri gözlendi. 

 

En son onlara evcilik oynamaları için görevler verildiğinde sen annesin, sen çocuksun, 

kayınvalidesin vb. gibi. çocukların hepsinin doğal bir şekilde diyalog kurmaya ve 

doğaçlama yapmaya başladıkları gözlendi. 

SO�UÇLAR: 

• Asansör ve geminin doğaçlamalarında çocuklara hiçbir çağrışım yaptırmadığı 

gözlendi. 

• Dolmuş doğaçlaması kendilerine yabancı olmadığı için diyalog kurma becerileri 

bu noktada gözlenebildi. 

• Evcilik oyununun onların doğal bir şekilde kendilerini kaptırdıkları bir aktiviteye 

dönüştü. 

DEĞERLE�DİRME: 

Çocukların hayal dünyalarının ve hatta sözcük dağarcıklarının bulundukları yer ile sınırlı 

oldukları söylenebilir. Ancak bu onların yaratıcı olmadığı anlamına gelmemelidir. 

Kendilerini ifade yolları onlara sunulduğunda duygularını, bedensel ve sözel ifade 

biçimleri ile sunabilecekleri söylenebilir. 
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14. Hafta (15 Mayıs 2004) 

AMAÇ:  

• Isınma çalışması 

• Evcilik Oyunu 

• Hastane doğaçlaması 

• Asansör doğaçlaması 

ile bir önceki hafta yapılan aktivitelerin desteklenmesi ve çocukların iletişim 

becerilerinde ulaşılan noktanın gözlenmesi amaçlanmıştır. 

 

YAŞ GRUBU: 7 -16 yaş. 

KO�U: Algı, iletişim, etkileşim ve konsantrasyon 

SÜRE: 60 dk. 

A�AHTAR KELİMELER: Grup dinamiği, birlikte hareket, gözlem, dikkat, 

yaratıcılık, taklid. 

MALZEME: Sandalyeler ve masa 

AKTİVİTE: 

Çocuklar gelir gelmez hemen evcilik oynamak istediler gözlendi. Evcilik oyununda 

rollere girme konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığı gözlendi. 

 

Hastane doğaçlamasında yine doktor olma konusunda anlaşmazlığa düştükleri ancak 

bazılarının hemşire olmaya da razı olduğu gözlendi.  Hasta bulunamadığı için evcilik 

oyunundaki rolünü çok benimsemiş olanlar anne, kayınvalide olarak, doktora gitmeyi 

kabul ettiler. 
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Sonra tekrar asansör doğaçlaması yapıldı ve çocukların artık daha başarılı bir şekilde 

diyalog kurabildikleri gözlendi. 

 

SO�UÇLAR: 

• Çocukların kendilerini rahat hissettikleri aktivitelerde iletişim becerilerini daha 

yüksek kullanabildikleri gözlendi. 

• Çocuklar tarafından seçilen mesleklerin oyun gibi değil, iş gibi algılandığı ve   

• duygusal bir bağ kurularak, sadece kendilerini o meslek grubunda görmek 

istedikleri gözlemlendi.  

 

DEĞERLE�DİRME: 

Çocukların drama aktivitesi ile iletişim becerilerinde; gözlem, konsantrasyon ve dikkat 

konularında gelişebilecekleri; hayal güçlerinin gelişmesi için ise kitap, dergi, fotoğraf, 

film, belgesel gibi materyallerle desteklenmeleri gerektiği söylenebilir. Ayrıca onları 

müzeler, havaalanı, sinema, tiyatro, hayvanat bahçesi v.b gibi yerlere götürmek 

koşuluyla yeni bakış açıları kazandırılması düşünülebilir. 
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Genel Değerlendirme 

  

Yapılan bu çalışmayı dramanın ögeleri açısından değerlendirecek olursak, ilk 

olarak çocukların güdülenmesine neden olan malzeme seçiminde zorluklar 

yaşanmıştır. Bunun en başta gelen nedeni çocukların yaş gruplarının farklı olması ve 

drama yapılan yemekhanenin masa ve sandalyeler nedeniyle bu çalışmanın 

yapılmasına uygun olmaması gelmektedir. Çalışmada çocukların algı, başka 

açılardan görme ve objeler ile düşünmelerine yönelik  bazı malzeme ve materyaller 

kullanılmasına rağmen bunlar oldukça sınırlı kalmıştır. Çocukların hayal dünyaları 

ve yaratıcılıklarının harekete geçirilmesinde doğru malzemelerin seçiminin 

uzmanların yönlendirmesinde yapılması önemlidir.  

 

Dramanın diğer bir ögesi olan sorular sorarak, çocukların konuya başka 

açılardan bakabilmeleri ayrıca kendi görüş ve bakış açılarını sunabildikleri bir 

tartışma ortamının oluşturulmasıdır ki, bu süreçte de yine çocukların yaş gruplarının 

farklı, sözel ve bedensel ifade becerilerinin yaşadıkları ortam ile sınırlı olması 

nedeniyle istenen tartışma ortamı oluşturulamamıştır. Çocukların rol oynama, 

pantomim, doğaçlama ya da bir olay ya da öykünün dramatizasyonu konularında 

yönlendirilmelerine rağmen daha çok rol oynama konusunda istekli oldukları 

gözlenmiştir. Ancak bunda da gözlem ve dikkat becerilerindeki eksiklikler nedeniyle 

meslek grupları ya da diğer rollerin oynanmasında zorlandıkları gözlenmiştir. 

Özellikle drama çalışmasına çocukların okul sonrası yorgun ve aç olarak katıldıkları 

dikkate alınırsa, konsantrasyon ve dikkatlerini yoğunlaştırmada zorlanmaları 

kaçınılmazdır. 
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Değerlendirme ögesine gelince çocukların yapmış oldukları çalışmaya dair 

ortak bir anlayış geliştiremedikleri, kendilerini ya da yapılan çalışmayı 

değerlendirmede zorlandıkları gözlenmiştir. Bu anlamda liderin çocukların gelişimini 

değerlendirmesi söz konusudur. Sözel ve bedensel ifade becerileri oldukça düşük 

olan bu tip gruplarda çalışmaların video kayıtlarının yapılmasının değerlendirme 

açısından önemli olduğu tespit edilmiştir. 

 

Bu drama çalışmasını uygulama basamakları açısından ele alacak olursak, 

ısınma çalışmaları olarak yapılması gereken ritm, müzik, hayvan yürüyüşleri, 

zıplama vb. gibi çalışmalar yemekhane ortamında oldukça küçük bir alanda 

yapılmaya çalışılmış, bazı çocukların komutları yerine getirmeye çalıştıkları 

bazılarının ise özellikle ortamı bozdukları gözlenmiştir. Süreç içerisinde bu konuda 

gelişme kaydedilmiş ve çocuklar aynı ortamı paylaşmayı öğrendikleri gözlenmiştir. 

Kaynaştırma çalışmaları ve grup dinamiği, gruptaki çocukların değişkenliği ve 

sürekli katılımının sağlanamaması nedeniyle istenen düzeye ulaşamamış, gözlem ve 

dikkat becerilerindeki gelişmenin çok yavaş olması nedeniyle esas çalışmada 

yaratıcılık ve imgelem boyutlarının ön plana çıktığı çalışmalar çok yapılamamıştır. 

Doğaçlama olarak yapılan çalışmalarda hep dışarıdan yönlendirme alma eğiliminde 

oldukları gözlenmiştir. Hayal dünyaları yeterince gelişmediği için öykü oluşturma ve 

bu öyküleri oynama neredeyse hiç olamamıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki drama 

çalışmaları sokak çocukları gibi özel gruplarla yapılırken, programın oluşturulması, 

dramanın yapıldığı yerin seçimi, çalışmasının başlama saati ve seçilen malzeme 

çocukların güdülenmesi açısından önemlidir. 
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BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORUM 
 

 
 

Tablo 1. Sözel ve Bedensel İfade Becerisi Kategorisine Göre Katılımcı Görüşleri 
 
KATILIMCI KATEGORİ GÖRÜŞ (DOĞRUDA� ALI�TI) 

1 Sözel ve bedensel 
ifade becerisi 

- Ben, (?)’ın kızı olmuştum. 
- Bazen anne oluyorum, bazen abla veya 
kardeş oluyorum. 
- Yok herhalde hemşire olmuştum. 
- Şarkı öğrenmiştik. 
- Mesela, böyle zekam gelişiyor. 
- Daha çok hoşgörülüyüm ve iyilik 
yapıyorum. 
- Baston, çiçek… yaptım. 
- Hiç sıkıntılı değildim?  
- Rahattım, her şeyi yapıyordum. 
- Topluluk önünde şarkı söylemeye başladım. 
- Şarkıları daha güzel söyledim. 

2 Sözel ve bedensel 
ifade becerisi 

- Ritim çalışması yaptım.   
- Oyunlar bizi geliştiriyor. 
- Beynimiz gelişiyor. 

3 Sözel ve bedensel 
ifade becerisi 

- Dondurma yapmıştım. 
- Okulda arkadaşlarıma söylemiştim. 
- Hepsini yapabildim. 

4 Sözel ve bedensel 
ifade becerisi 

- Hemşire olmuştum. 
- Şarkıları okulda arkadaşlarıma söyledim. 

5 Sözel ve bedensel 
ifade becerisi 

- Sınıfta şarkı söyledim. 
- Artık utanmıyorum. 

6 Sözel ve bedensel 
ifade becerisi 

- Ben, anneydim. 
- Annem gibi kendimi çok mutlu hissetmiştim. 
- Evcilik oyununda kendimi çok rahat 
hissetmiştim. 

7 Sözel ve bedensel 
ifade becerisi 

- Ben doktor olmuştum.  
- Ritimde iyiydim. 
- Okulda şarkı söyledim. 
- Heyecanlandım. 
- Kendimi iyi hissettim. 
- Korktum. 
- Korkum geçti. 
- Korkumun yerini güzellik aldı. 
- Mutluydum.  
- Drama faydalı oldu. 
- Daha zeki oldum. 
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- Yaratıcı oldum. 
 

 
Tablo 2. Öğrendiklerini Başkalarıyla Paylaşma Becerisi Kategorisine Göre Katılımcı 

Görüşleri 
 
KATILIMCI KATEGORİ GÖRÜŞ (DOĞRUDA� ALI�TI) 

1 Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma becerisi 

- “Turnalar”ı arkadaşlarıma söylemiştim. 

2 Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma becerisi 

- Ben de  (?)’a ritim çalışmasını öğretmiştim. 
 

3 Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma becerisi 

- Okulda arkadaşlarıma söylemiştim. Şu 
dünyadakini. 

4 Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma becerisi 

- Şarkıları okulda arkadaşlarıma söyledim. 
 

5 Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma becerisi 

- Şarkıları arkadaşlarıma öğrettim. 
 

6 Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma becerisi 

- Kapının önünde oyunlar oynuyorduk 
arkadaşlarımızla. 
- Şarkılar söylüyorduk. 

7 Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma becerisi 

- Yaptığımız çalışmaları okulda yaptım. 
- Öğretmenlerime gösterdim. 
- Doktorculuğu arkadaşlarıma öğrettim. 

 
 

Tablo 3. İletişime Açık Olma Becerisi Kategorisine Göre Katılımcı Görüşleri 
 
KATILIMCI KATEGORİ GÖRÜŞ (DOĞRUDA� ALI�TI) 

1 İletişime açık olma - Kendim de isterim. 
- Evde boş oturacağıma böyle etkinliklere 
katılırım. 
- Bilgilenmiş olurum. 
- İstekli bir şekilde hepsine katıldım. 
- Yeni şarkılar öğrenmeye devam ediyorum. 

2 İletişime açık olma - Tekrar gelirim. 
- Burada sıkılıyoruz, her gün kavga oluyor, 
onun için gelmek isterdim buraya. 

3 İletişime açık olma - Yeni şarkılar öğrenmek hoşuma gidiyor. 
4 İletişime açık olma … 
5 İletişime açık olma … 
6 İletişime açık olma - Tekrar yapsak çok mutlu olurdum. 
7 İletişime açık olma - Yeni arkadaşlarım oldu. 
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- Yine olsa giderdim de şimdi okullar 
başlayacak. 
- Sorunlarımızı şimdi konuşa konuşa hallettik. 

 
Tablo 4. Grupla Çalışma Becerisi Kategorisine Göre Katılımcı Görüşleri 

 
KATILIMCI KATEGORİ GÖRÜŞ (DOĞRUDA� ALI�TI) 

1 Grupla çalışma 
becerisi 

- Birlikte bir şeyler yapmak güzel.  
- Birlikte oynadığınız zaman daha zevkli 
geçiyor. 
- Toplulukla söylemek daha güzel. 
- Arkadaşlarıma ısınmaya başlamıştım. 
- Samimi olduk. 

2 Grupla çalışma 
becerisi 

- Bu çalışmada itişme olmadı. 

3 Grupla çalışma 
becerisi 

- Hep beraber şarkı söylerken rahattım.  

4 Grupla çalışma 
becerisi 

… 

5 Grupla çalışma 
becerisi 

… 

6 Grupla çalışma 
becerisi 

- Kapının önünde oyunlar oynuyorduk 
- Arkadaşlarımızla, şarkılar söylüyorduk. 

7 Grupla çalışma 
becerisi 

… 

 
Tablo 5. Özgüven Becerisi Kategorisine Göre Katılımcı Görüşleri 

 
KİŞİ KATEGORİ GÖRÜŞ (DOĞRUDA� ALI�TI) 

1 Özgüven Becerisi - Hiç sıkıntılı değildim.  
- Rahattım.  
- Her şeyi yapıyordum. 
- İstekli bir şekilde hepsine katıldım. 
- Topluluk önünde şarkı söylemeye başladım. 
- Artık başkalarına daha çok şarkı söylüyorum. 
 

2 Özgüven Becerisi - Başarma duygusunu hissettirdi. 
- Tekrar yapmak istedim. 
- Yaptığım için kendime güven duymuştum. 
- Beynimiz falan gelişiyor.  
- Derslerden 4-5 alırdım. Bu karnemde 5-5 falan 
aldım.  
-Taktir aldım. 
 

3 Özgüven Becerisi - Hepsini yapabildim.  
4 Özgüven Becerisi … 
5 Özgüven Becerisi - Şarkı söylemeye yeni başladım. 

- Sınıfta şarkı söyledim. 
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- Beğendiler. 
- Kalabalığın önünde şarkı söylemek beni 
sıkmadı. 
- Kendime güvenim gelmişti. 
- Artık utanmıyorum. 

6 Özgüven Becerisi - Bir şarkı söylerken gitarla rahattım. 
- Bir de o evcilik oyununda kendimi çok rahat 
hissetmiştim. 
- Yapamadığımda sevmiyordum işte; sonra da 
daha yapınca çok sevindim. 
- Sonra Murat Abi Gel biraz daha gayret et 
dediğinde, biraz daha çalıştım.  
- Kendimi çok mutlu hissettim. 
- Güçlü. 
- Kendimi çok önemli bir kişi zannettim. 
 
 

7 Özgüven Becerisi - Ritimde iyiydim. 
- Okulda şarkı söyledim. 
- Korkumun yerini güzellik aldı. 
- Daha zeki oldum. 
- Yaratıcı oldum. 
 

 
 

Tablo 6. Gözlem Becerisi Kategorisine Göre Katılımcı Görüşleri 
 
KİŞİ KATEGORİ GÖRÜŞ (DOĞRUDA� ALI�TI) 

1 Gözlem Becerisi … 
2 Gözlem Becerisi - (?)’e siz baston yaptırmıştınız. 

 
3 Gözlem Becerisi - (?) nine olmuştu, ayağı sakattı. 

- Baston,  dede vardı öyle oynamıştınız. 
4 Gözlem Becerisi - (?) anne oluyordu, (?) da kızı oluyordu. 
5 Gözlem Becerisi - Sonra (?) nine oldu, baston tuttu. 
6 Gözlem Becerisi … 
7 Gözlem Becerisi … 

 
Tablo 7. Dikkat Becerisi Kategorisine Göre Katılımcı Görüşleri 

 
KİŞİ KATEGORİ GÖRÜŞ (DOĞRUDA� ALI�TI) 

1 Dikkat Becerisi … 
2 Dikkat Becerisi - Mesela, oyuncak bir ceviz kabuğu vardı o 

yerdeydi. Onu bir şeyin üstüne koymuştunuz. 
Onu öyle bulabilmiştim.  
- Daha dikkatliydim  
- Yeni çocuklar vardı. Onlar için ritim çalışması 
yapmıştık. 
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- Ayakla ritimle ilgili bir şey yapıyordunuz siz. 
3 Dikkat Becerisi - (?) nine olmuştu, ayağı sakattı. 

- Dikkatimizi ölçmüştük. 
- Tenekelerle ritm yapmıştık. 

4 Dikkat Becerisi … 
5 Dikkat Becerisi - Ayakkabı yaptık. 

- Sonra (?) nine oldu, baston tuttu. 
6 Dikkat Becerisi - (?) şofördü. 

- Dayı (?)’di. 
- Hastalanan kaynanamdı? 

7 Dikkat Becerisi - Asansörcülük oynamıştık. 
- Gemicilik oynamıştık.  
- Yaşlı taklidi çıkartıyorduk. 
- Portakal oyununu yapmıştık. 
 

 
 

Tablo 8. Katılımcıların Kategorilere Göre Cevap Sayıları 
 

 Sözel ve 
bedensel 

ifade 
becerisi 

Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma 
becerisi 

İletişime 
açık 
olma 

Grupla 
çalışma 
becerisi 

Özgüven 
Becerisi 

Gözlem 
Becerisi 

Dikkat 
Becerisi 

Katılımcıların 
kategorilere 
göre toplam 
cevap sayısı 

K1 11 1 5 5 6 - - 28 
K2 3 1 2 1 6 1 4 18 
K3 3 1 1 1 1 2 3 12 
K4 2 1 - - - 1 - 4 
K5 2 1 - - 6 1 2 12 
K6 3 2 1 2 7 - 3 18 
K7 12 3 3 - 5 - 4 27 
Kategorilere 
göre toplam 
cevap sayısı 

36 10 12 9 31 5 16 119 

 
 

Tablo 9. Katılımcıların Kategorilere Göre Cevap Yüzdeleri 
 

 Sözel ve 
bedensel 

ifade 
becerisi 

Öğrendiklerini 
başkalarıyla 

paylaşma 
becerisi 

İletişime 
açık 
olma 

Grupla 
çalışma 
becerisi 

Özgüven 
Becerisi 

Gözlem 
Becerisi 

Dikkat 
Becerisi 

Katılımcıların 
kategorilere 
göre toplam 

cevap 
yüzdesi 

K1 39.28 3.57 17.85 17.85 21.42 - - 23.52 
K2 16.66 5.55 11.11 5.55 33.33 11.11 22.22 15.12 
K3 25 8.33 8.33 8.33 8.33 16.66 25 10.08 
K4 50 25 - - - 25 - 3.36 
K5 16.66 8.33 - - 50 8.33 16.66 10.08 
K6 16.66 11.11 5.55 11.11 38.50 - 16.66 15.12 
K7 44.44 11.11 11.11 - 18.51 - 14.81 22.68 
Kategorilere 
göre toplam 

cevap 
yüzdesi 

30.25 8.4 10.08 7.56 26.05 4.2 13.44 100 
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Yukarıdaki tabloların ışığında katılımcılar ile ilgili olarak şunlar söylenebilir:  

 

Katılımcı 1 

 

Katılımcı 1, iletişim becerileri kategorilerinin ve katılımcıların tamamı göz 

önüne alındığında verilen toplam 119 yanıtın 28’ini (%23.52’sini) vermiştir. 

Kategoriler içerisinde 11 yanıtla (%39.28) en fazla yanıtı ‘Sözel ve bedensel ifade 

becerisi’ kategorisinde vermiştir. ‘Gözlem becerisi’ ve ‘dikkat becerisi’ 

kategorilerinde ise hiç yanıt vermemiştir. ‘İletişime açık olma becerisi’ ve ‘grupla 

çalışma becerisi’ kategorilerinde 5’er (%17.85) yanıt vermiştir. ‘Öğrendiklerini 

başkaları ile paylaşma becerisi’ kategorisinde 1 (3.57) yanıt vermiştir. ‘Özgüven 

becerisi’ kategorisinde ise 6 (%21.42) yanıt vermiştir.  

 

 Katılımcı 1, yapılan görüşmede verdiği cevaplarla iletişim becerileri 

açısından en aktif katılımcı olmuştur.  

 

Katılımcı 2 

 

Katılımcı 2, iletişim becerileri kategorilerinin ve katılımcıların tamamı göz 

önüne alındığında verilen toplam 119 yanıtın 18’ini (%15.12) vermiştir. Kategoriler 

içerisinde 6 yanıtla (%33.33) en fazla yanıtı ‘özgüven becerisi’ kategorisinde 

vermiştir. ‘Gözlem becerisi’ kategorisinde 1 (%5.55) ve ‘dikkat becerisi’ 

kategorisinde 4 (%22.22) yanıt vermiştir. ‘İletişime açık olma becerisi’ kategorisinde 

2 (%11.11) ve ‘grupla çalışma becerisi’ kategorisinde 1 (%5.55) yanıt verirken, 
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‘öğrendiklerini başkaları ile paylaşma becerisi’ kategorisinde 1 (3.57) yanıt vermiştir. 

‘Sözel ve bedensel ifade becerisi’ kategorisinde ise 3 (%16.66) yanıt vermiştir  

 

 Katılımcı 2, yapılan görüşmede verdiği yanıt sayısı göz önüne alındığında 

iletişim becerileri açısından %15.78 ile orta bir performans sergilemiştir. 

 

Katılımcı 3 

 

Katılımcı 3, iletişim becerileri kategorilerinin ve katılımcıların tamamı göz 

önüne alındığında verilen toplam 119 yanıtın 12’sini (%10.08) vermiştir. Kategoriler 

içerisinde 3’er yanıtla (%25) en fazla yanıtı ‘sözel ve bedensel ifade becerisi’ ve 

‘dikkat becerisi’ kategorilerinde vermiştir. ‘Gözlem becerisi’ kategorisinde 2 

(%16.66), ‘iletişime açık olma becerisi’, ‘grupla çalışma becerisi’,‘özgüven becerisi’ 

ve ‘öğrendiklerini başkaları ile paylaşma becerisi’ kategorilerinde ise 1’er  (8.33) 

yanıt vermiştir.  

 

 Katılımcı 3,  yapılan görüşmede verdiği yanıt sayısı göz önüne alındığında 

iletişim becerileri açısından zayıf bir bireydir.  

 

Katılımcı 4 

 

Katılımcı 4, iletişim becerileri kategorilerinin ve katılımcıların tamamı göz 

önüne alındığında verilen toplam 119 yanıtın yalnızca 4’ünü (%3.36) vermiştir. 

Kategoriler içerisinde 2 yanıtla (%50) en fazla yanıtı ‘sözel ve bedensel ifade 
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becerisi’ kategorisinde vermiştir. ‘Özgüven becerisi’,‘dikkat becerisi’, ‘grupla 

çalışma becerisi’ ve ‘iletişime açık olma becerisi’ kategorilerinde ise hiç yanıt 

vermemiştir.‘Öğrendiklerini başkaları ile paylaşma becerisi’ ve ‘dikkat becerisi’ 

kategorilerinde ise 1’er (%25) yanıt vermiştir.  

 

 Katılımcı 4, yapılan görüşmede verdiği cevap sayısının azlığı dikkate 

alındığında iletişim becerileri açısından en zayıf katılımcıdır. 

 

Katılımcı 5 

 

Katılımcı 5, iletişim becerileri kategorilerinin ve katılımcıların tamamı göz 

önüne alındığında verilen toplam 119 yanıtın 12’sini (%10.08) vermiştir. Kategoriler 

içerisinde 6 (%50)  yanıtla en fazla yanıtı ‘özgüven becerisi’ kategorisinde vermiştir. 

‘İletişime açık olma becerisi’ ve ‘grupla çalışma becerisi’ kategorilerinde ise hiç 

yanıt vermemiştir. ‘Sözel ve bedensel ifade becerisi’ ve ‘dikkat becerisi’ 

kategorilerinde 2’şer yanıt (%16.66) vermiştir. ‘Öğrendiklerini başkaları ile 

paylaşma becerisi’ ve ‘gözlem becerisi’ kategorilerinde ise 1’er (%8.33) yanıt 

vermiştir.  

  

 Katılımcı 5, yapılan görüşmede verdiği yanıt sayısı göz önüne alındığında 

iletişim becerileri açısından zayıf bir bireydir. 
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Katılımcı 6 

 

Katılımcı 6, iletişim becerileri kategorilerinin ve katılımcıların tamamı göz 

önüne alındığında verilen toplam 119 yanıtın 18’ini (%15.12) vermiştir. Kategoriler 

içerisinde  7 yanıtla (%38.50) en fazla yanıtı ‘özgüven becerisi’ kategorisinde 

vermiştir. ‘Gözlem becerisi’ kategorisinde ise hiç yanıt vermemiştir. ‘Öğrendiklerini 

başkaları ile paylaşma becerisi’ ve ‘grupla çalışma becerisi’ kategorilerinde 2’şer 

(%11.11), ‘sözel ve bedensel ifade becerisi’ ve ‘dikkat becerisi’ kategorilerinde 3’er 

(%16.66), ‘iletişime açık olma becerisi’ kategorisinde 1 (5.55), ‘özgüven becerisi’ 

kategorisinde ise 6 yanıt (%21.42) vermiştir.  

 

 Katılımcı 6, yapılan görüşmede iletişim becerileri açısından orta bir 

performans sergilemiştir. 

 

Katılımcı 7 

 

Katılımcı 7, iletişim becerileri kategorilerinin ve katılımcıların tamamı göz 

önüne alındığında verilen toplam 119 yanıtın 27’sini (%22.68) vermiştir. Kategoriler 

içerisinde 12 yanıtla (%44.44) en fazla yanıtı ‘sözel ve bedensel ifade becerisi’ 

kategorisinde vermiştir. ‘Gözlem becerisi’ ve ‘grupla çalışma becerisi’ 

kategorilerinde ise hiç yanıt vermemiştir. ‘İletişime açık olma becerisi’ ve 

‘öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma becerisi’ kategorilerinde 3’er (%11.11) yanıt 

vermiştir. ‘Özgüven becerisi’ kategorisinde 5 (%18.51), ‘dikkat becerisi’ 

kategorisinde ise 4 (%14.81) yanıt vermiştir  
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 Katılımcı 7, yapılan görüşmede verdiği yanıt sayısı göz önüne alındığında 

iletişim becerileri açısından aktif katılımcılardan biridir. 

 

Kategorilerin Değerlendirilmesi 

 

 Yapılan görüşmede katılımcıların verdiği yanıtlar, iletişim becerilerine ait 

yedi ayrı kategoride değerlendirilmiştir. Katılımcıların en çok yanıtladığı kategori 36 

(%30.25) yanıtla ‘sözel ve bedensel ifade becerisi’ kategorisi, en az yanıtladıkları ise 

5 (%4.2) yanıtla ‘gözlem becerisi’ kategorisi olmuştur. ‘İletişime açık olma becerisi’ 

ve ‘dikkat becerisi’ kategorilerinde 12’şer (%10.08) yanıt verilmiştir. ‘Özgüven 

becerisi’ kategorisi de 31 (%26.05) yanıtla diğer kategorilere oranla fazlaca 

yanıtlanmış bir kategoridir. ‘Grupla çalışma becerisi’ kategorisinde verilmiş olan 9 

(%7.56) yanıt görülmektedir. Bununla beraber ‘öğrendiklerini başkaları ile paylaşma 

becerisi’ kategorisinde ise verilen 10 (%8.4) yanıt bulunmaktadır. 

 

Görülen odur ki; katılımcıların ‘sözel ve bedensel ifade’ ile ‘özgüven’ 

becerileri oldukça güçlü iken ‘gözlem’ ve ‘grupla çalışma’ becerileri zayıf 

kalmaktadır. 

 

 

 

 

 



 92 

 

Sokak Çocuklarının eğitiminde tiyatro ve drama tekniklerinin kullanılmasının 

çocukların iletişim becerilerine etkisi aşağıdaki alt başlıklarda incelenmiştir:  

 

1. Gözlem becerilerinin gelişimine etkisi var mıdır ? 

Araştırmacının yapmış olduğu gözlemlere göre, çalışmanın başlangıcında 

katılımcıların gözlem becerilerinin düşük olduğu rapor edilmiştir. Süreç içerisinde 

kullanılan tiyatro ve drama teknikleriyle gözlem becerilerinde artış olduğu 

kaydedilmiştir; ancak, artış istenilen düzeyde değildir. Görüşme sonuçlarına göre de 

iletişim becerileri kategorilerinden “gözlem becerisi” %4.2 yanıtlanma yüzdesi ile en 

düşük değerde kategoridir.  

 

Katılımcıların gözlem becerilerinin düşük olmasına, yaşadıkları çevrenin yeterli 

uyaranlara sahip olmaması, yaşadıkları çevrenin dışında farklı ortamları (Hayvanat 

bahçesi, müzeler,  sinema, tiyatro, havaalanı, sosyo-ekonomik statüsü farklı 

mekanlar vb.) tanımamış olmaları sebep olarak gösterilebilir.  

 

2. Sözel ve bedensel ifade becerilerinin gelişimine etkisi var mıdır ? 

Araştırmacının yapmış olduğu gözlemlere göre, çalışmanın başlangıcında 

katılımcıların sözel ve bedensel ifade becerilerini gösterebilecekleri aktivitelerde 

etkin olmadıkları gözlenmiştir. Sözel ve bedensel ifadeye yönelik çalışmalarda çabuk 

sıkıldıkları, zorlandıkları, çaba göstermedikleri ve kuralları bozma eğilimi 

sergiledikleri ve kaba, büyük hareketlerde başarılı, ancak detayları göstermede 

başarısız oldukları görülmüştür. Süreç içerisinde kullanılan tiyatro ve drama 
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teknikleriyle sözel ve bedensel ifade becerilerine yönelik aktivitelerin sık tekrar 

edilmesiyle, bu becerilerinde artış kaydedilmiştir. Görüşme sonuçlarına göre, iletişim 

becerileri kategorilerinden “sözel ve bedensel ifade becerileri” %30.25 yanıtlanma 

yüzdesi ile en yüksek değerde kategoridir. Katılımcıların görüşme kayıtlarından 

alınan “Daha çok hoşgörülüyüm ve iyilik yapıyorum.”, “Artık utanmıyorum.”, 

Korkumun yerini güzellik aldı.”, “Sorunlarımızı şimdi konuşa konuşa hallettik.”, 

“Yapamadığımda sevmiyordum işte; sonra da daha yapınca çok sevindim.” gibi 

cümleler de katılımcıların sözel ve bedensel ifade becerilerindeki gelişime örnek 

gösterilebilir.  

 

3. Grupla birlikte çalışabilme becerilerinin gelişimine etkisi var mıdır ? 

Araştırmacının yapmış olduğu gözlemlere göre, çalışmanın başlangıcında 

katılımcıların grupla birlikte çalışabilme becerilerini gösterebilecekleri aktivitelerde 

başarısız oldukları gözlenmiştir. Süreç içerisinde kullanılan tiyatro ve drama 

teknikleriyle grupla birlikte çalışabilme becerilerinde, birbirlerine saygı duymaya ve 

birlikte bir şeyler yapmanın zevkini tatmaya, cinsiyet ve yaş engellerini kırmaya 

başladıklarında değişim gözlenmiştir; ancak, değişim istenilen düzeyde değildir. 

Görüşme sonuçlarına göre de, iletişim becerileri kategorilerinden “grupla birlikte 

çalışabilme becerileri”  %7.56 yanıtlanma yüzdesi ile düşük değerde bir kategoridir.  

Katılımcıların görüşme kayıtlarından alınan, “Birlikte bir şeyler yapmak güzel.”, 

“Toplulukla söylemek daha güzel.”, “Birlikte oynadığınız zaman daha zevkli 

geçiyor.”, “Samimi olduk.”, “Arkadaşlarıma ısınmaya başlamıştım.” gibi cümleler de 

katılımcıların grupla birlikte çalışabilme becerilerindeki gelişime örnek gösterilebilir. 
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4. Özgüvenlerinin gelişimine etkisi var mıdır ? 

Araştırmacının yapmış olduğu gözlemlere göre, çalışmanın başlangıcında 

katılımcıların özgüven becerilerine sahip olmadıkları gözlenmiştir. Süreç içerisinde 

kullanılan tiyatro ve drama teknikleriyle katılımcıların özgüven becerilerinde artış 

gözlenmiştir. Bu artışa neden olarak katılımcıların, grup liderine güvenmesi ve 

oluşturulan güven ortamı ile teşvik edilmesi, içindeki potansiyelleri daha kolay dışarı 

çıkarmalarına olanak tanınması düşünülebilir. Görüşme sonuçlarına göre de, iletişim 

becerileri kategorilerinden “özgüven becerileri”  %26.05 yanıtlanma yüzdesi ile 

oldukça yüksek değerde bir kategoridir. Katılımcıların görüşme kayıtlarından alınan, 

“Kendimi çok önemli bir kişi zannettim.”, “Kendimi çok mutlu hissettim, güçlü.”, 

“Başarma duygusunu hissettirdi.” gibi cümleler de katılımcıların özgüven 

becerilerindeki gelişime örnek gösterilebilir. 

 

5. İletişime açık olma becerilerinin gelişimine etkisi var mıdır? 

Araştırmacının yapmış olduğu gözlemlere göre, çalışmanın başlangıcında 

katılımcıların iletişime açık olma becerisine sahip olmadıkları gözlenmiştir. Süreç 

içerisinde kullanılan tiyatro ve drama teknikleriyle katılımcıların iletişime açık olma 

becerisinde artış gözlenmiştir. Bu artışa neden olarak katılımcılara değer verilmesi, 

böylece katılımcıların, grup liderine güvenmesi ve oluşturulan güven ortamı ile 

teşvik edilmesi gösterilebilir. Görüşme sonuçlarına göre de, iletişim becerileri 

kategorilerinden “iletişime açık olma becerisi”  %10.08 yanıtlanma yüzdesi ile orta 

değerde bir kategoridir. Katılımcıların görüşme kayıtlarından alınan, “İstekli bir 

şekilde hepsine katıldım.”, “Evde boş oturacağıma böyle etkinliklere katılırım.”, 
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“Burada sıkılıyoruz, her gün kavga oluyor, onun için gelmek isterdim buraya.” gibi 

cümleler de katılımcıların iletişime açık olma becerilerinin gelişimine örnek 

gösterilebilir. 

 

6. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma becerilerinin gelişimine etkisi var 

mıdır? 

Araştırmacının yapmış olduğu gözlemlere göre, çalışmanın başlangıcında 

katılımcıların öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma becerilerine sahip olmadıkları 

gözlenmiştir. Süreç içerisinde kullanılan tiyatro ve drama teknikleriyle katılımcıların 

öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma becerilerinde artış gözlenmiştir; ancak bu artış 

beklenen düzeyde değildir. Grup içindeki paylaşımın yüksek olmasına rağmen, grup 

dışı paylaşımın az olduğu tespit edilmiştir. Görüşme sonuçlarına göre de, iletişim 

becerileri kategorilerinden “öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma becerisi”  %8.4 

yanıtlanma yüzdesi ile düşük değerde bir kategoridir. Katılımcıların görüşme 

kayıtlarına göre, oyunları ve şarkıları grup içinde birbirlerine öğrettikleri ve grup 

dışındaki arkadaşlarıyla da paylaştıkları görülmektedir.  

 

7. Dikkat becerilerinin gelişimine etkisi var mıdır? 

Araştırmacının yapmış olduğu gözlemlere göre, çalışmanın başlangıcında 

katılımcıların dikkat becerilerinin düşük olduğu rapor edilmiştir. Süreç içerisinde 

kullanılan tiyatro ve drama teknikleriyle dikkat becerilerinde artış olduğu 

kaydedilmiştir; ancak, artış istenilen düzeyde değildir. Görüşme sonuçlarına göre de 

iletişim becerileri kategorilerinden “dikkat becerisi” %13.44 yanıtlanma yüzdesi ile 

orta değerde bir kategoridir.  
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Katılımcıların dikkat becerilerinin düşük olmasına, ailelerinin ve çevrelerinin 

onlara karşı olan ilgisizliğinin etkisiyle onların da kendilerine ve çevrelerine duyarsız 

olmaları sebep olarak gösterilebilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

 
 
BÖLÜM IV 

 
 

SO�UÇ VE Ö�ERİLER 

 

 Bu bölümde, problem ve yapılan nitel çalışma sonuçlarıyla diğer 

araştırmalara konu olabilecek önerilere yer verilmiştir.  

 

Sonuç 

Araştırmada, sokak çocuklarının eğitiminde drama ve tiyatronun 

kullanılmasının, onların iletişim becerilerinin arttırılmasında etkisinin olup olmadığı 

araştırılmıştır. 

 

 Araştırmaya konu olan “Dikkat Becerisi”, “Sözel ve Bedensel İfade 

Becerisi”, “Gözlem Becerisi”, “Özgüven Becerisi”, “İletişime Açık Olma Becerisi”, 

“Öğrendiklerini Başkalarıyla Paylaşma Becerisi”, “Grupla Çalışma Becerisi” gibi 

iletişim becerilerinin tiyatro ve dramanın kullanımıyla arttığı gözlem raporları ve 

görüşme kayıtlarıyla belirlenmiştir. Fakat, bu becerilerde istendik düzeyde bir 

gelişme gözlenememiştir. Buna neden olarak, çalışmanın yürütüldüğü ortamın; 

merkezin yemekhanesi olması nedeniyle, masalar ve sandalyelerin arasında yeterli 

aktivite alanının bulunmaması, grubun yaş dağılımının heterojen olması, sürekli 

katılımın sağlanamaması, katılımcıların çevrelerinde az uyaran olması, beslenme ve 

ulaşım gibi fiziksel ihtiyaçların yeterince karşılanamaması, çalışma saatlerinin uygun 

olmaması gibi etkenler sıralanabilir. 
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Öneriler 

 

 Drama çalışmalarının yalıtılmış ortamlarda değil, çocukların yaşadığı çevrede 

yapılmasının aileler ve çocuklar açısından daha fazla güven verici ve verimli olduğu 

düşünülebilir.  

 

 Çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıklarının gelişebilmesi için kitap, dergi, 

fotoğraf, film, belgesel gibi materyaller kullanılmasının gerektiği söylenebilir. 

Ayrıca onları müzeler, havaalanı, sinema, tiyatro, hayvanat bahçesi v.b gibi yerlere 

götürmek koşuluyla yeni bakış açıları kazandırılması düşünülebilir. 

 

 Ayrıca sokak çocukları gibi özel gruplarla çalışacak olan araştırmacıların bu 

çalışmayı yaparken konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip ile beraber çalışmasının 

ortaya çıkabilecek sorunların en aza indirilmesinde ve araştırmanın daha sağlıklı 

yürütülebilmesinde etkili olacağı kaçınılmazdır. Araştırmacıların sadece uzmanlaştıkları 

konuyu bilmeleri değil inceleme yaptıkları diğer alanın bilgisine de sahip olmaları 

gerekmektedir.  
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SO�SÖZ 
 

 Drama ve tiyatronun eğitimde kullanılmasının etkilerini göz ardı etmeden, 

sokak çocukları gibi sorunlu grupların sosyalizasyonunda sabır, süreklilik ve ısrarla 

çocukların yaratıcılıklarının ön plana çıkarılması bir görev olmalıdır. Çocuk, tekrar 

ettikçe öğrenir. Gelişimi sırasında her şeyi  taklid eder, merak eder ve sorular sorar. 

Algısının ışıkları sönmüş ve kapıları kapatılmış odacıkları, taklid edip de cevabını 

alamadıkları ve merak ettikleridir. Bu durum çocuğu anlamsızlığa ve iletişimsizliğe 

götürür. Oysa yaratıcılık, içimizdeki güzel şeyleri başkalarına sunabilmek; hayal 

edebilmenin gücüdür. Eski şeyleri yeni bir açıdan görmek, kimsenin daha önce 

yapmadığı şeyi görüp, yapabilmektir. Eğer çocukların hayalleri çalınırsa, içlerindeki 

güzellikler dünyayı aydınlatamaz.  

 

 Oyunun büyüsünü kullanıp, çocukların en iyi bildikleri işi yaparken, yani 

oyun oynarken öğrenmeleri için her türlü uyaran seferber edilmelidir. 
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EK-1 

Sokak Çocuklarının Eğitiminde Tiyatro ve Dramanın Kullanımına İlişkin  

3 Örnek Proje 

 

 Ülkemizde ya da dünyada sokak çocuklarına yönelik projelerin çoğunda 

drama bir araç olarak kullanılmıştır. Ancak ne yazık ki, araştırmaların ve projelerin 

raporlarında drama ile ilgili yapılanlara çok fazla yer verilmemektedir.  Aşağıda 

örnek teşkil etmesi adına birkaç çalışmadan bahsedilmiştir. 

 

 

Axé Projesi ve CRIA- Brezilya 

 

 ‘Sokak Çocukları’ için yapılan en başarılı projelerden biri de Brezilya’daki 

Axé Projesidir.  Bu projede sokaklarda yaşayan ya da çalışan iki binin üzerinde 

çocuk ve yeni gence ulaşılmıştır.  Proje UN (Birleşmiş Milletler ) ve ILO ( Uluslar 

arası Çalışma Örgütü) tarafından yürütülmüştür.  

  

Bu çalışmanın çocukların yaratıcılıklarına yönelik bölümünde ise CRIA 

(Centro de Referencia Integral de Adolescente) Tüm Yenigençler için Başvuru 

Merkezi görev almıştır. Bu merkez 1994 yılında kâr amacı gütmeksizin kurulan bir 

NGO (Sivil Toplum Kuruluşu)dur. Genellikle 12-20 yaş arası  devlet okullarında 

okuyan ya da sokaklarda çalışan ve yaşayan adolesen (Yeni genç)leri hedef kitle 

olarak seçmekte ve kişisel gelişim ve iyi bir vatandaş olma konularında dramayı 

kullanarak eğitim vermektedir. CRIA’da Augosto Boal’in  ortaya koyduğu tiyatro ve  
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drama tekniklerinden yararlanılarak, çocuklar ve yenigençlerin insan hakları, çocuk 

hakları, sağlık ve eğitim konularında politik bir bilinç kazanmanlarına imkan 

sağlayacak , seyircinin de dramatik aktiviteye katıldığı doğaçlama çalışmalar 

yapılmaktadır.   

 

 CRIA gibi gönüllü kuruluşların toplumu bilinçlendirme ve kişilerin kendi 

sorunlarını ve çözümlerini beraberce konuşabildikleri ortamların yaratılması, 

ülkemiz için de olumlu bir gelişme olacağı düşünülmektedir.   

Paaralang Pang-tao Sokak Çocukları Projesi, 

Manila, Filipinler 

 
 
 
      ‘Tüm Dünya Bir Sahnedir’ sözü Manila, Filipinlerde yapılan projede bir kez daha 

kanıtlanmıştır. Paaralang Pang-tao Projesi, Filipinler’de on bin kişinin yaşadığı ve 

şehrin çöplerinin atıldığı, şehir planında adı bile geçmeyen çöplük bir alanda kurulan 

alternatif bir okul projesidir. Paaralang Pang-tao Projesinin bu tezin kapsamında 

örnek olarak alınmasının nedeni, öğrencilerinin tümünün sokakta yaşayan ve 

çöplükten topladıklarını satarak yaşamlarını devam ettirme mücadelesinde olan 

çocukların oluşturmasıdır. Bir ikinci neden ise bu proje ile hayata geçirilmeye 

çalışılan alternatif okulun; drama ile eğitim veren, öğrencilerin yaşayarak öğrenme 

modeline göre burada eğitim almalarıdır. 

 

Düzenli bir gelir kaynağı ve öğretmenleri olmayan sadece ‘kolaylaştırıcı’ adı 

verilen  gönüllüler bu projede yer almaktadırlar. Onlar, korkulması gereken figürler 
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değil, aksine ‘Amca’, ‘Teyze’ hatta ‘Abi’ ya da ‘Abla’ diye çağrılan arkadaşlardır. 

Öğretmenin geleneksel rolü anlatmak, öğrencininki ise anlatılanları absorbe etmek 

iken kolaylaştırıcı, öğrencilerin kendilerinin öğrenmeleri için ortamı kolaylaştıran 

kişidir. Kolaylaştırıcılar kendilerini aynı zamanda öğrenen kişi olarak da görürler ve 

amaçları çocukları ‘evcilleştirmek’ değil onları özgürleştirmektir. Çocuklar sorunun 

kendisi değil, daha büyük bir sosyal adaletsizlik sorununun bir göstergesi, dışa 

vurumudurlar. Amaç öğrencilerin kendi eğitimleri ve başarıları için sorumluluk 

almalarını sağlamak ve onlara pasif katılımcılar olarak davranmaktan çok kendi 

eğitimlerinin kontolünü kendilerine vermektir. 

 

Boş bir binanın iskeleti içerisinde başlayan, araçlarının çoğu çöplükten, atık 

maddelerden oluşan bu okulun öğrencileri ise çoğu geleneksel okul sistemlerinden 

atılmalarının ya da devam edememelerinin ardından yani kısacası geleneksel okul 

sistemlerinin geride bıraktığı çocuklardan oluşmaktadırlar. 

 

 Okul olarak varlığının dördüncü yılını tamamladı. Öğrencilerinin dokuz tanesi 

« Philippine Educational Placement Test(PEPT) » (Filipin Eğitimsel Yerleştirme 

Sınavı)’na girerek kendilerinden emin bir şekilde bu sınavı başarı ile geçmişlerdir. 

Öğrencilerinden beş tanesi  liseye kabul edilme avantajını yakalamış, diğer dört 

tanesi ise iş eğitimi ve ortaöğretim seçimi arasında kararsız kalmışlardır. 

  

 Paaralang Pang-tao, kendi örnek organizasyonları « the Dumpsite 

Neighbourhood Organization (DNO) »(Çöplük Komşuluğu Organizasyonu) ile 

birbirine sımsıkı bağlanmış olan bir toplumun ve insanca kaygıları olan, yaratıcı 
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drama ile eğitime yeni bir boyut katabileceğine inanan bir grup insanın « the 

Children’s Laboratory for Drama in Education (Children’s Lab) »(Eğitimde Drama 

için Çocukların Laboratuarı)  arasındaki birliğin meyvesidir. Bu iki organizasyon, 

tüm insanlığın özündeki yaratıcılığa olan inanç ve çocukların eğitimlerini garanti 

altına alma arzusuyla, projeyi destekleyecek bir kaç kaynak bularak bölgedeki 

çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sürekli gelişen bir okul  yaratmışlardır. 

  

 Bu ihtiyaçlar ;  çocukların  yaratıcılık,  öz saygı ve kimliklerini farketmelerine, 

sürekli ve yeniden kendilerini keşfetmelerine ve ailenin gelirine katkıda 

bulunmalarına imkan tanıyacak ve çalışmalarını engellemeyecek esnek okul 

saatlerini içermekteydi.  

 

 Paaralang Pang-tao’nun felsefesi ; öğrencileri, öğrenme sürecinde sadece 

bilginin pasif alıcıları değil, kendilerini aktif birer katılımcı olarak görmelerini teşvik 

etmektir.  

  

 Paaralang Pang-tao’da çocuklar sınıftan çok, yaşa göre gruplandırılırlar. Bu 

onları kendi yaşıtları olan çocuklarla sosyalleşme sürecinden geçmelerine, aynı 

zamanda okul görevlerini kendi kendilerine ve yeteneklerine göre yerine 

getirmelerine olanak sağlamaktadır. 
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 Eğitimde drama metodolijisi programın dayandığı özdeki pedagoji olduğundan 

çocuklara tiyatronun farklı yönlerini deneyimleme fırsatı verilmektedir. Üç ana 

müfredat bölümündeki anahtar çıkış noktaları bu tiyatro deneyimlerinden doğmuştur. 

 

Oyun grubu ve okul öncesi seviyeler (2 ila 6 yaş) 

 

 Oyun grubunda (2-3 yaş) çocuklar başka çocuklarla oynar ve onlarla birlikte 

olmayı ve sosyalleşmeyi öğrenirler. Temizliği öğrenir, değerleri edinir ve kendi 

eşyalarına göz kulak olmayı öğrenir; kısacası bir topluluk içinde yaşamayı öğrenirler. 

 

       Okul öncesi seviyelerde (3-6 yaş) çocuklar akademik konularla karşılaşmayı ve 

okuma,yazma  ve matematik gibi temel becerileri kazanmaya hazırlanmaktadırlar. 

 

        Hem oyun grubu hem de okul öncesi seviyeler, hikaye anlatma saatleri, basit 

keşfetme deneyleri, gösteri ve güzel sanatlardan zevk almaktadırlar.  

 

   1 ve 2 ‘nci seviyeler (7 ila 9 yaş) 

          Bu seviyelere seçilen çocukların çoğu, geleneksel okullara kayıtlı ancak okulu 

bırakmış ya da teste tabi tutulduğunda Tagalog’da okuma, yazma ve anlama 

becerileri eksik bulunan çocuklardır. Bu nedenle alternatif öğrenme metodlarına 

dahil edildiler. 
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 Matematik ve uyglamaları bu seviyelerde güçlendirilmiştir. Çocuklar daha 

karmaşık görevler almakta ve İngilizce okuma ve yazma becerileri kazanmaya doğru 

teşvik edilmektedirler. 

        

          3 ve 4’üncü seviyeler (10 ila 11 yaş)  

 Çocuklar şimdi ikinci dilde (İngilizce) bir yeterlilik derecesine ulaşmaya hazır 

kabul edilmektedir ve bu da bu seviyelerdeki birincil hedeftir. Çocuklar için 

kendilerine verilen görevleri okuyup yazabilmek yeterli değildir; aynı zamanda 

bunları tam olarak anlamalıdırlar. Bunun nedeni fen ve matematik ödevlerinin 

genellikle İngilizce yazılmış olmasıdır. Ödevlerinde sıfır hata hedefine ulaştıkları 

zaman çocuklardan doğru ve hızlı bir şekilde çalışma kitaplarını ve alıştırmaları 

kullanmaya geçmeleri ve ödevlerini bu seviyede tamamlamaları beklenmektedir..  

 

 5 ve 6’ncı seviyeler (12 ila 13 yaş)  

 Çocukların PEPT’yi geçmeye hazır oldukları varsayılmaktadır. İletişim 

sanatları, sosyal bilim ve doğa bilimleri ve matematikte kabul edilir bir başarı elde 

etmiş olmaları beklenmektedir. Ortaöğrenime (lise) devam etmeye karar veren 

çocuklar PEPT’yi geçmeye teşvik edilir. Eğer devam etmemeye karar verirlerse bu 

seviyeler onlara, kendilerine açık olan diğer seçenekleri düşünme fırsatı sağlar.  

 Çocuklar kendilerini marangozluk gibi bir mesleği öğreniyor gibi ya da okula 

devam etme yerine ufak çapta bir iş yürütebilecek gibi görüyorlarsa kolaylaştırıcılar 
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onlara bu amaçlara ulaşmaları için gerekli okuma materyallerini ve kontak kişilere 

ulaşmalarını sağlamaktadırlar.  

 Amaç çocuklara önlerinde lise ya da kolej dışında açık diğer seçenekler 

olduğunu ve bir insanın özsaygısını yitirmeden iyi bir marangoz ya da iyi bir 

girişimci olabileceğini göstermektir. 

  

Genç ve yetişkin seviyeleri (14 ve üzeri)    

 Bu seviyedeki gençler (14 ila 21) ve yetişkinler (22 ve üzeri) ilkokul veya 

liseyi bitirme fırsatına sahip olamamış ya da liseye kaydolmuş ama okulu bırakmış 

olabilirler. Bu seviyeler onların yeteneklerini, güçlerini, kusurlarını ve zayıflıklarını 

yeniden keşfetmeleri için bir fırsat sağlar. Program, algılanan eksiklik ve zayıflıkları 

düzeltmek için çözüm sınıfları ve yeni bir bakış sağlar. Bunlar, okuma yeteneği 

zayıflığından anlamada başarısızlığa ya da basitçe özsaygılarını yitirmeye kadar 

varabilir. Yine de PEPT’yi geçmek ve genç olanlar için normal okul sistemine adapte 

olmak ya da mesleki eğitime devam etmek için seçenekler açıktır. 

 

 Paaralang Pang-tao, kayıtlı tüm öğrencilerin daha yüksek akademik eğitime 

mecbur oldukları ya da bir üniversite öğrenimini tamamlayacakları yanılgısını 

beslemez. Bu ne dürüstçe ne de gerçekçi olur. Bunun yerine Paaralang Pang-tao 

çocuklara eğitilmenin kendilerinin hakkı olduğunu ve genç insanlar olarak bu hakkı 

kullanmaya başlamaları gerektiğini ve kendilerini, ailelerini, toplumu ve ülkeyi 

ilgilendiren konularda katılımcı olmaya çaba göstermeyi öğretmektedir. 
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 Paaralang Pang-tao’nun mesajı açıktır: 

• Toplumu arkana al ve sınırsız bir yaratıcılık ve beceriklilik kaynağına bir kanal 

açtığını göreceksin. 

• Çocuğu, yaptığın her şeyin merkezinde yer alan yaratıcı bir kişi, bir birey olarak 

kabul et.  

• Çocuğun nefes almasına olanak tanı. Geleneksel anlamdaki eğitimi unut ve 

eğitime bir birlikte öğrenme ve yaratıcı deneyim olarak bak. (UNESCO, 

1995:226-239) 

 

Bu proje soruna yerinde çözüm aranması ve eğitimlerinden geri kalan çocukların 

alternatif bir eğitim modeli ile tekrar topluma kazandırılmalarında tiyatro ve 

dramanın ne derece etkili olduğunu gözler önüne sermektedir. 

 

 

 

LIVI�G VALUES (Yaşayan Değerler) 

Implementing LVEP’s Living Values Activities for Street Children 

 

“Yaşayan Değerleri”in hazırlamış olduğu eğitim programı, yapılan 

etkinliklerle çocukların olumlu yönde uyum, koruyucu sosyal ve duygusal 

becerilerini geliştirirken, acılarından biraz olsun uzaklaşmalarını sağlamaktadır. 

Program, aynı zamanda, çocuklara diğer eğitim alanlarında da öğrenim yapma 

olanağı sağlanırsa, başarı konusunda şanslarını artırmak için sosyal ve bedensel 
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becerilerini geliştirir. Bu programla, savunmasız çocukların kapasitelerini 

geliştirilerek, dünyada buna ilişkin duyarlılık yaratmak amaçlanmaktadır.  

 

“Yaşayan Değerler”in sokak çocukları için hazırlanan eğitim programının amaçları 

şunlardır: 

 

� “Karşılıklı anlayışı, barışı ve hoşgörüyü” geliştirmek ve “şiddeti ve çatışmayı” 

önlemeye yardımcı olmak. 

� Cinsiyet eşitliğine ilişkin tutumları geliştirmek. 

� HIV/AIDS virüsüyle mücadele etmek. 

� “Güvenli, sağlıklı, her şeyi kapsayan” , “öğrenmede mükemmellik” için gerekli 

sosyal ve bedensel becerilerin geliştirildiği eğitim ortamları yaratmak. 

� Program eğitimi sayesinde öğretmenlerin morallerini ve profesyonelliklerini 

artırmak. 

� Varolan işleyişe dayanarak, bütünün eğitiminde süreci hızlandırmak. 

� Yoksulluğun ortadan kaldırılması ve stratejiler geliştirmek için cesaretlendirmek. 

� Sokak çocuklarına gösterilen ilgiyle sivil topluma katılımları için 

cesaretlendirmek. 

 

3-6 yaş grubu sokak çocukları için Yaşayan Değerler Etkinliği:  Bu aşama, barış, 

saygı, sevgi ve yardımseverlik değerleriyle uyarlanmış  etkinlikleri ve bir sokak 

çocuğunun ailesi hakkındaki otuz hikaye serisini içermektedir. Hikayeler, aile içi 

şiddet, ölüm, AIDS, uyuşturucu madde satıcılığı, uyuşturucu madde, cinsel ve 

fiziksel taciz ile ilgili konuların tartışıldığı ve bunlar hakkında öğreticiliği de olan 



 120

birer araç olarak kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen yetmiş ders, tartışmaları, 

etkinlikleri ve olumlu yönde uyum, koruyucu sosyal ve duygusal becerilerin 

gelişimini içermektedir.  

 

7-10 yaş grubu sokak çocukları için Yaşayan Değerler Etkinliği:  Bu aşama, 

barış, saygı, sevgi ve yardımseverlik değerleriyle uyarlanmış  etkinlikleri ve bir 

sokak çocuğunun ailesi hakkındaki otuz iki hikaye serisini içermektedir. Hikayeler, 

aile içi şiddet, ölüm, AIDS, uyuşturucu madde satıcılığı, uyuşturucu madde, cinsel ve 

fiziksel taciz, küçük kardeşlere ilgi, sağlıklı beslenme ve temizlik ile ilgili konuların 

tartışıldığı ve bunlar hakkında öğreticiliği de olan birer araç olarak kullanılmaktadır. 

Gerçekleştirilen yetmiş yedi ders, tartışmaları, etkinlikleri ve olumlu yönde uyum, 

koruyucu sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini içermektedir.  

 

11-14 yaş grubu sokak çocukları için Yaşayan Değerler Etkinliği:  Bu aşama, 

barış, saygı, sevgi, yardımseverlik ve dürüstlük değerleriyle uyarlanmış  etkinlikleri 

içermektedir. Önceki hikayeler, büyük yaş grubu için yeniden düzenlenmiştir. 

Hikayeler, daha çok AIDS, güvenli seks, öz saygı, fahişelik, uyuşturucu madde, 

seyyar satıcılık, seks ve küçük kardeşlere ilgi konularını içermektedir. Drama ve 

skeçler aracılığıyla AIDS ve diğer konular hakkında toplumun eğitilmesinin yanında, 

mesleki eğitim alanlarında da toplumun daha iyi seviyeye gelmesi için önerilerde 

bulunulmaktadır.  

 

15-18 yaş grubu çocuklar için de çalışmalar planlanmaktadır. Bunlar 2004 yılında 

gerçekleştirilebilecektir.  



 121

Sokak Çocukları İçin Yaşayan Değerler Etkinlik Derslerinin Bileşenleri 

 

Etkinlikler, çocukların sosyal ve duygusal becerilerini, problem çözme becerilerini 

ve anlaşmazlığı çözme becerilerini geliştirirken, olumlu düşünmelerini de 

sağlamaktadır. Değer dayanaklı etkinlikler, değerlerin incelenmesi için çeşitli yolları 

içermektedir. Paylaşma, düşünme, yaratma, işbirlikçi sosyal becerileri öğrenme, 

oyun, resim, şarkı, dans ve hayal kurma egzersizleri ile birleştirilmiştir.  
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EK-2 

ARAŞTIRMACI TARAFI�DA� YAPILA� AKTİVİTELERE YÖ�ELİK 

KATILIMCI PROFİLİ 

Katılımcı 1: (10) 

Yaşı K6 ile neredeyse aynı olmasına rağmen daha içine kapanık bir çocuktu. Genelde 

çalışmalarda verilen görevleri yerine getiriyor ancak çok fazla konuşmuyordu. Ancak 

daha zeki ve ne yaptığını biliyordu. O da öğrendikleri sırf bir oyun gibi değil, daha 

sonra kullanabileceği yaşamdaki renkler  olarak görüyordu. Her doğaçlamada biraz 

daha ileri gidiyor ve kendini ifade yollarını keşfediyordu. O da okulda arkadaşlarının 

önünde şarkılar söylemiş ve güveni yerine gelmişti. Hep K6’nın olduğu yerde ikinci 

planda kalmayı tercih ediyor ancak olup biteni bütün dikkatini yoğunlaştırarak 

gözlemliyor ve adeta kaydediyordu. Yapılan hiçbir şeyi unutmuyordu. 

 

Katılımcı 2: (11) 

Grupta en düzgün kendini ifade edenlerden biri olduğu söylenebilir. Diğerlerine göre 

daha fazla ilgilenilmiş ve kendine güven açısından diğerlerinden daha ön plandaydı. 

Genelde sessiz ancak iş yapma, bir aktiviteye katılma konusunda daha iyiydi. Diğer 

çocuklar gibi o da oyunu çok seviyor bunun dışında nerede durup dinlemesi 

gerektiğini biliyordu. Özdisiplini daha fazla gelişmişti. Son haftalarda vücut 

koordinasyonu çok iyi olduğu için diğerlerinin ritimleri öğrenmesinde drama liderine 

yardımcı oldu. Bu ona daha farklı bir güven ve başarı duygusu kazandırdı.  
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Katılımcı 3: (8yaş) 

Sevgi dolu ve sürekli gülümseyen bir çocuk. Ancak anlık kırgınlıklarla gözyaşlarına 

hakim olamıyor. Hırslı ama yaşının da küçük olmasıyla öfkesi ve hırsını hemen 

unutuyor. O da sözünü esirgemediği için K6 ile sorun yaşamıştı. Ritim konusunda 

çalıştığında başarabiliyor ama yeterince konsantrasyon sağlayamıyor. 

 

Katılımcı 4 : (9yaş) 

Çalışmalara çok az katıldı. K4 hakkında en önemli gözlemler çok fazla utangaç 

olması, hiç konuşmaması ve mümkün olduğu kadar gerilere oturup, saklanma ve 

aktivitelere sadece gözlemci olarak katılması olarak sıralanabilir.  

 

Katılımcı 5: (8 yaş) 

Yaşı çok küçüktü ve hiç konuşmuyordu. Kendini baskı altında hissetmesinden 

çekinildiğinden bazı aktivitelerde ısrar edilmedi.  Ancak çalışmanın ilk haftaları ile 

son haftaları arasında önemli farklar gözlemlenmektedir. Bunlar, kendine güven ve 

ifade de olumlu gelişmeler olarak adlandırılabilir.  

 

Katılımcı 6: (10yaş) 

Grubun adeta doğal lideri diyebileceğim baskın bir karaktere sahipti. Kendisini ön 

plana çıkarabilmek ve ilgiyi sürekli kendisinde toparlayabilmek için sürekli bir çaba 

içerisinde idi. Arasıra diğer arkadaşları ile bu konuda bazı sürtüşmeler yaşadığı ve 

dikkat çekmek için küstüğü anlara tanık olunmuştur. Ancak genelde zor ve ilk defa 

yaptığı şeylere biraz uzak kalmayı ve başarısız olma korkusu ile genelde en son ya da 

hiç denememeyi ancak eve gidip çalışmayı tercih ediyordu. Örneğin onlara “Hayat 
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Bayram Olsa “ şarkısı bir kere söylenmişti ama bir sonraki hafta ilk bölümünü 

ezberleyerek söylemişti. Bu yüzden de canı sıkılınca hemen “haydi şarkı söyleyelim” 

deyip, bu şarkıyı söyleyip, başarı duygusunu tekrar yaşamak istiyordu. Nitekim vücut 

ritmi konusunda da aynı şey oldu. İlk önce koordinasyonu iyi olmadığı ve 

yapamazsam başkaları hakkımda ne düşünür korkusu ile yeterince konsantrasyon 

sağlayamadı ve bu aktiviteye katılmak istemedi ve küstü. Ancak bir sonraki hafta 

geldiğinde ilk o bu çalışmayı yapmak istedi çünkü evde çalışmış gelmişti. Bazı 

çocuklara göre daha geç öğreniyor ama onu yaşamına aktarmada hiç gecikmiyordu. 

İlk olarak öğrendiklerini gidip mahalledeki arkadaşlarına öğreten ve öğrendiği 

şarkıları öğretmenine ve sınıf arkadaşlarına söyleyen K6 idi. 

 

Katılımcı 7: (11yaş) 

K6 ona bütün ritimleri öğretmişti. O da bunu çok iyi yapıyordu. Koordinasyonu çok 

iyi olduğu için diğerlerinin kıskançlıkları ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Dışa dönük 

bir birey. R’leri söyleyemese bile kendini ifadeden kaçınmayan ve sosyal bir kişilik. 

 

Katılmcı 8:  (13Yaş) 

Çalışmaya ilk beş hafta katıldı. Genelde isteksiz görünüyordu. Bu da kendini gruba 

ait hissetmemesinden ileri geliyordu. Yaşça diğerlerinden büyük olması buna 

etkendi. Ancak yine de yeni şeylere pek açık değildi. Özellikle yaratıcılığa dair 

çalışmalardan çabuk sıkılıyor, diğerlerini taklit ediyor ya da yapmamak için 

bahaneler buluyordu.  Geçen beş hafta içerisinde katılımcı olmamasından ötürü 

herhangi  bir değişim gözlenemedi. Grupla etkileşime de girmiyordu. Sadece 
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katıldığı son haftalarda daha fazla şikayet eder olmuştu ve camdan dışarıyı izliyordu. 

Hiçbir aktivitenin onu çekmediği ve zevk almadığı söylenebilir. 

 

 

Katılımcı 9: (10) 

Sadece bir çalışmaya katıldı. Oldukça yaratıcıydı ve güzel bir enerjiye sahipti. 

Sürekli orijinal fikirler üretiyor ve denemek için ortaya çıkıyordu. Okulu bırakıp ve 

ayakkabı boyacılığına başlayan bu katılımcı, programa devam etseydi gruba ve 

kendine çok şey katabilirdi.  

 

Katılımcı 10:  (9) 

Yaşça diğerlerine göre daha küçüktü ve konuşma becerisi çok gelişmediği için 

kendini pek iyi ifade edemiyordu. Genelde az konuştuğu için ne istediğimi anlayıp 

anlamadığından pek emin olamıyordum ancak ilk hafta iplerle yaptığımız çalışmada 

dondurma yapma fikri onu çok heyecanlandırmıştı ve ondan sonraki haftalarda daha 

belirgin bir şekilde çalışmalara katılma istekliliği gösteriyordu. Özellikle beşinci 

haftada ki öykü oluşturma çalışmasında güzel cümleler kurmaya başlamıştı. Son 

haftalarda yaptırdığım doğaçlama çalışmalarda asansör, gemi, evcilik gibi oyunlarda 

sesini duymaya başlamıştım ve kendiliğinden diyaloglar kurmaya başlamıştı. Yine 

son haftalarda ritim çalışmasında birçok kişiden daha çabuk ayak ritimlerini 

öğrenmesi de konsantrasyon ve koordinasyon konusundaki gelişimini 

göstermekteydi. 
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Katılımcı 11: (16) 

İlk üç hafta katıldı. Yaş itibari ile diğerlerinden daha büyük olması nedeniyle 

kendinden küçük çocuklarla o ortamda bulunmaktan pek memnun görünmüyordu. 

Ancak çok efendi bir kişiliğe sahipti, bu durumdan hiç şikayet etmedi ve ne zaman 

kendisini denemesi için davet etsem gelip, bir şeyler yapmaya çaba gösterdi. 

Diğerlerinden daha çabuk algılıyor ve diğerlerinin algılamasında onlara yardımcı da 

oluyordu.  

 

 

Katılımcı 12: (11) 

Oldukça hareketli ve grup lideri olma hevesi içerisinde konuyu anlasın ya da 

anlamasın kalkıp bir şeyler göstermeye çalışıyordu. Genelde de benim verdiğim 

şeyden çok uzak şeyler yapıyordu. Ancak çok istekli oluşu tekrar denemesi güzeldi. 

Grup dinamiğini bozduğu için birkaç kez isimle uyardığımı hatırlıyorum. Ancak son 

haftalardaki ritim çalışmasında çok başarılı olamamış ama öğrenmek için bütün 

gayretini ortaya koymuştu. Sıklıkla yaptıklarını onaylatma çabasındaydı. Bu 

çabasının arkasındaa drama liderine yakın olma ve diğer katılımcılara yardım etme 

isteği vardı.  

 

Katılımcı 13: (11) 

K13 diğer erkeklere göre daha geri planda olan bir katılımcı idi ancak grup 

dinamiğini bozma konusunda hemcinsleri ile hemen kaynaştığı söylenebilir. K13 

programa katılım konusunda düzensizdi. Son hafta oldukça zorlandığı ritim 

çalışmasında başarı duygusunu tattı ve yüzünde güzel gülümseme oluştu. 
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Katılımcı 14: (11) 

Son derece verici ve iyi niyetli bir çocuk, olduğu söylenebilir. Diğerlerindeki gibi ön 

planda olma ya da kıskançlık gibi huylar onda yoktu. Gerçekten kardeşi ve o anneleri 

tarafından iyi yetiştirilmişlerdi. Yasemin’in yüzünde sürekli bir gülümseme ve 

öğrenmeye istekli sürekli bir çaba gözlenebilir. Diğerleri kadar vücut 

koordinasyonunun çok iyi olduğu söylenemez ancak konsantrasyon, sabır ve yaptığı 

işe ilgisi itibariyle grupta göze çarpmaktaydı. O da öğrendiklerini diğerleri ile 

paylaşmadan çok mutlu olan son derece alçakgönüllü ve yapıcı bir karaktere sahipti 

Son haftalarda ritim ve diğer çalışmalarda gerçekten gözle görülür bir aşaman 

kaydetti. Kendisine verilen her görevde mutlu ve başarılı olabilmeyi biliyordu. Rol 

seçerken; o, rol beğenmeyen,  diğerlerine göre çok daha başarılı doğaçlamalar ve 

diyaloglar kurabiliyordu. 

 

Katılımcı 15: (12) 

Çalışmaya ilk geldiğinde enerjisi ve dışa dönük kişiliği ile hemen dikkat çekiyordu. 

İp çalışmasında yaratıcı zekaya sahip olduğunu ve bu zekası ile diğerlerinin arasında 

sivrildiği gözlenmiştir. Öyle ki, yeteneği ile doğal bir grup lideri özelliği taşıyordu. 

Bütün herkes o ne yaparsa taklit etmeye hazırdı. İlk geldiğinde konsantrasyon sorunu 

çok fazla yaşıyordu. Hep konuşuyor ve diğerlerinin düşünmesi ve yaratması için hiç 

sabrı yoktu. Son haftalara doğru bu özelliği büyük ölçüde değişmiş  ve herkese karşı 

oldukça sabırlı davranmayı öğrenmeye başlamıştı.  
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Katılımcı16: (16yaş)  

Yaşları diğerlerine göre daha büyük olmasına rağmen çalışmaya aktif bir şekilde 

katılıyordu. Aktivitelerde eğleniyor olduğu gözlenmekteydi. Ancak orijinal bir şeyler 

bulma çabasında değildi. Genelde gözleyerek öğrenmeyi ve farklı açıları tanımaya 

çalışıyordu. Pek konuşmayı sevmiyor ya da ortamda utandığı için sessiz kalmayı 

tercih ediyordu. Kendisine fırsat verildiğinde denemekten korkmuyor, değişmek için 

çaba sarf ediyordu. 

 

Katılımcı 17: (12yaş) 

Çok kırık bir Türkçe ile konuşması, sessiz olmasına neden gösterilemez. Kendi ile 

barışıktı ve sürekli duygularını ifade ediyordu. Bir çalışmada diğer arkadaşlarının 

yaptıkları hakkında da hiç çekinmeden yorumlar yaptı.  Özellikle  oyunlarda çok 

eğleniyordu. Ritim ve vücut koordinasyonunda grubun en iyisi olduğu söylenebilir, 

bu durum K6’nın onu kıskanmasına neden olduğu gözlenmiştir. Ritim 

çalışmasındaki yönergeleri hemen kavradığı gözlendi. İplerle yapılan çalışmada K15 

kadar orijinal şeyler olmasa da yine ilginç şeyler buluyordu. Ancak en önemli 

özellikleri kendine güvenen, kendiyle barışık ve başarı duygusunu tanıyan bir birey 

olmasıydı. 

 

Katılımcı 18: (16yaş) 

Genelde yaşı büyük olduğu için çalışmadan sıkıldığını düşünsem de her çalışmaya 

aktif bir şekilde katılıyordu. Verilen görevlerin hepsini yapmayı deniyordu orijinal 

bir şeyler bulma konusunda çok başarılı değil ancak aktivitelere katılımcıydı..  
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Katılımcı 19: (14yaş) 

Yaşça büyük ve akıllı bir çocuktu. O da yeni şeyler denemekten hoşlanıyordu ancak 

çok konuşuyordu. Gerekli gereksiz sürekli konuşuyor bir şeyler soruyordu. Kendine 

güveni tamdı ancak çok yaratıcı değildi. Ritim ve vücut koordinasyonu biraz zayıftı. 

Biraz kilolu olması nedeniyle ritm çalışmasını yapmadı, ikna etme konusunda bütün 

yolların denenmesine rağmen biraz inatçı davrandı.  

 

Katılımcı 20: (11yaş) 

K20 de kendi ile barışık bir çocuktu. sorulan sorulara güzel ifadelerle cevaplar 

verebiliyor ve grubu kritik noktalarda gizli bir kurtarıcı gibi yönlendirebiliyordu. 

 

Katılımcı 21: (10 yaş) 

Çalışmaya K2, K12 ve K13’ün arkadaşı olarak son iki hafta katıldı. Öğrenmeye 

hevesliydi. Ritimleri öğrenmek için çok çaba sarf etti ancak gruba yabancılık çekti. 

Süreç içerisinde kendine güvenme ve başarı duygusunu grupla paylaşacak kadar 

uzun süre çalışmalara katılmadı. 

 

Katılımcı 22: (11) 

Çalışmaya sadece iki kez katıldı ve ilk çalışmada sürekli grubun dinamiğini bozmaya 

çalıştı. Bir taraftan yeni bir şeye ilgi duyuyor. Bir taraftan da yapılan çalışmaya ve 

katılanlara aşağılayıcı gözlerle bakıyordu. Kendine fırsat verildiğinde sırf sırasını 

geçiştirmek için bir şeyler yapıyordu. İkinci hafta çalışmanın sonlarına doğru babası 

geldi ve babasının önünde bu çalışmaya dair bir şeyler yapmaktan çok utandı. 

Çocukların velilerini çalışmayı izlemek için bile içeri almak doğru bir karar değildi.  
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EK-3 

Görüşme Formu 
Amaç 

Sokak çocuklarının eğitiminde tiyatro ve dramanın kullanılmasına yönelik 

uygulamaya katılan çocukların süreç hakkındaki görüşlerini ortaya koymak 

Merhaba, seninle ve arkadaşlarınla uzun süredir bir çalışma yapıyoruz. Bu 

çalışmada yaptığımız uygulamaların sizlerde ne gibi değişiklikler yarattığın: 

gözlemlemeye çalıştım. #imdi de genel olarak kendini ve çalışmaları 

değerlendirmen İçin seninle görüşme yapmak istiyorum. Yaptığım tüm görüşmelerde 

verilen bilgiler, sadece bu araştırmada kullanılacak ve kişisel bilgiler kesinlikle gizil 

tutulacaktır. Görüşmemiz yaklaşık yarım saat sürecek. Zamanı daha verimli 

kullanabilmek, sorulara verdiğin yanıtların ayrıntılarını kaçırmamak adına izin 

verirsen görüşmeyi kaydetmek İstiyorum. 

Görüşme isteğimi kabul ettiğin için şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşme 

başlamadan önce sormak istediğin bir şey varsa öncelikle onu yanıtlamak isterim. 

1. Yapılan etkinliklerden hangilerini hatırlıyorsun? 

2. En beğendiğin çalışma hangisiydi, neden? 

-En rahat katıldığın çalışma hangisiydi? -

En eğlendiğin çaiışma hangisiydi? 

-Neler hissettin? 

3. Öğrendiğin oyunları başkalarıyla paylaştın mı / öğrettin mi? 

-Neden paylaştın?/öğrettin? -

Neler hissettin? 

4. Bu konuda belirtmek istediğin başka görüş veya önerilerin var mı? 

Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Görüşmemizden 

sonra eklemek istediğin başka görüş ve önerilerin olursa, lütfen bana 

ulaşır mısın? 

Murat Bayer 
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E K 4                        B A Ş B A K A � L I K  

       SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME 
KURUMU GE�EL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI      : B.02.1.SÇE.0.72.00.Ol/E-6-2/03- 286 A�KARA 

K.ONU    : Mesleki Uvgulama  29./12/2003 

GE�EL MÜDÜRLÜK MAKAMI'�A 

A.Ü. Sosyal Bilimler Enstiîüsü'nün 23.12.2003 tarih ve 7854 sayılı yazısı ile Tiyatro (Çocuk 
Tiyatrosu ve Oyun Tiyatro Drama) Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Murat BAYER'in 
Yrd.Doç.Dr.Tülin SAĞLAM danışmanlığında "Sokak Çocuklarının Eğitiminde Drama ve 
Tiyatro'nun Kullanımı ve Bir Uygulama" adlı tez kapsamında Ankara'daki sokak çocuklarına yönelik 
merkezlerde uygulama yapabilme talebi bildirilmiştir. 

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde 01.01.2004-01.05.2004 tarihleri arasında Fatma Üçer, 
Ulus, Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde ekteki protokol çerçevesinde Kuruluş Müdürlüğünün 
uygun göreceği gün ve saatlerde uygulama yapabilmesi ve araştırma sonucunda tezinin bir örneğinin 
Eğitim Merkezi Başkanlığı'na gönderilmesi hususunda Olurlarınızı arz ederim. 

 

H.Lütfi ÖZTÜRK 
Uygun Görüşle Arzederim. Eğitierkezi Başkan V. 

Idris YEKELER  

Genel Müdür Yardımcısı 
OLUR 

 
Dr.CaferTATLIBAL 

Genel Mudür V. 
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EK-5 

T.C. 
B A Ş B A K A � L I K  

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GE�EL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI       : B.02.1.SÇE.0.72.00.01/E-6-2/04-29 A�KARA 

KO�U    : Mesleki Uygulama 08/01/2004 

İLGİ: A.Ü.  Sosyal Bilimler Enstıtüsü'nün 23.12.2003 tanh ve 7854 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Tiyatro (Çocuk Tiyatrosu ve Oyun Tiyatro Drama) Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
öğrencisi Murat BAYER'in Yrd.Doç.Dr.Tülin SAĞLAM danışmanlığında "Sokak Çocuklarının 
Eğitiminde Drama ve Tiyatro'nun Kullanımı ve Bir Uygulama" adlı tez kapsamında Ankara'daki 
sokak çocuklanna yönelik merkezlerde uygulama yapabilme talebi bildirilmiştir. 

Makamın 29.12.2003 tanh ve 286 sayılı Onayı ile 01,01.2004-01.05.2004 tarihleri arasında 
Fatma Üçer, Ulus, Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde ekteki protokol çerçevesinde 
Kuruluş Müdürlüğünün uygun göreceği gün ve saatlerde uygulama yapabilmesi ve araştırma 
sonucunda tezinin bir örneğinin Eğitim Merkezi Başkanlığı'na gönderilmesi koşulu ile uygun 
görülmüştür. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

H. Lütfi ÖZTÜRK 

Genel Müdür a. 
Eğitim Merkezi Başkan V. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmada, sokak çocuklarının eğitiminde drama ve tiyatronun 

kullanılmasının, onların iletişim becerilerinin arttırılmasında etkisinin olup olmadığı 

araştırılmıştır. Çalışmaya ilk olarak eğitime ve çocuğa ilişkin tanımlar yapılarak 

başlanmıştır. Eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliştirme işlevleri 

dünyanın her yerinde aynıdır. Bütün bu işlevlerin özünde eğitimin çocuklukta 

başlamasının ve bio-fizyolojik ihtiyaçları karşılanan çocuğun siyasi ve ekonomik 

açıdan güçlü toplumların güçlü bireylerini oluşturacağı söylenebilir. Bu ihtiyaçlar 

karşılanmadığında, çareyi sokaklarda arayan çocukların ve sorunlarının tanımlanması 

ile konu irdelenmiştir. Çocukların karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri için bir 

yaşam pratiğine ihtiyaçları vardır. Bunun yolu ise, oyun oynamaktır. Oyunun, 

dramanın ve tiyatronun eğitimde etkili bir yol olduğu günümüz eğitimcilerinin ortak 

görüşüdür. Sokak çocukları ve sorunlarının ardından eğitimde oyun, drama ve 

tiyatronun etkisi üzerinde durulmuştur. 

 

 İkinci bölüm olan uygulama kısmında ise Ulus Çocuk ve Gençlik 

Merkezinde, sokakta çalıştıkları tespit edilen ve merkeze davet edilen sayıca 

değişken yaklaşık 22 çocuk ile yapılan bir drama uygulaması yer almaktadır.  

Tutulan gözlem raporları ve görüşme kayıtlarına ilişkin veriler incelendiğinde, 

araştırmaya konu olan çocukların iletişim becerilerinde tiyatro ve dramanın 

kullanımının etkili olduğu ancak, bu becerilerde istendik düzeyde bir gelişmenin 

daha uzun süreli çalışmaları gerektirdiği anlaşılmıştır.  
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SUMMARY 

 

 What was researched in this study, is whether using drama and theatre in the 

education of street children has an effect in developing their communication skills. 

The study was commenced by introducing definitions relating education and 

children. The social, political, economic and individual-developing functions of 

education are alike in every part of the world. Considering all of these functions, it 

can be said that to start the education from childhood and to meet the bio-

physiological needs of the child will result in a stronger society with stronger 

individuals. The main theme was stressed by describing how the children are looking 

for aid and remedy on the streets when these needs are not responded and what kind 

of problems they have. The children need a practice for living in order to solve these 

problems they encounter. The way for this is to play. The fact that play, drama and 

theatre are effective means in education is a common point on which educationalists 

of today agree. The effects of play, drama and theatre in education were emphasized 

besides the street children and their problems. 

 

 In the second part which is application, there is a drama practice that was 

carried out in Ulus Children and Youth Centre with about 22 children who were 

confirmed to be working on the streets and who were invited to that centre. When 

observation reports and records of interview obtained were analysed, it was 

concluded that it is effective to use theatre and drama to develop communication 

skills in the children who are the subject of the study, but it requires longer periods of 

work to reach to a desirable level in these skills.  


