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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

GAVIN BOLTON’IN DRAMA YAKLAŞIMINDA 
OYUN-ÖĞRENME İLİŞKİSİ 

 
 

Tuğçe KULA 
 

Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tiyatro Anabilim Dalı 
 

Danışman: Doç. Dr. Tülin SAĞLAM 
2012, 177 sayfa 

 
 

 Bu tezin amacı, Gavin Bolton’ın drama yaklaşımını öğrenme bağlamında 
irdelemek, böylece dramanın bir öğrenme süreci olarak nasıl yapılandırılması 
gerektiğini incelemektir. Dramayı bilgi edinmede yararlı bir araç olarak gören 
Bolton’a göre drama, sanatsal bir biçimle sunulduğunda öğretme/öğrenme 
deneyimi daha etkili olacaktır. Drama sürecinde yer alan zaman duygusu, odak 
noktası, sürpriz, karşıtlık bu süreçte gerilimi ayakta tutan sanatsal öğelerken, 
sanatsal biçimde anlam da sembolik ve çok katmanlıdır. Bu dramatik biçimin özünü 
anlamak ve yapılandırılmış bir dramayla etkili bir öğretme/öğrenme ortamı sunmak 
liderin/öğretmenin sorumluluğudur. Bu şekilde yapılandırılmış bir drama hem kişisel 
gelişime, hem bilişsel gelişime, hem de öğretmenin/ liderin vermek istediği 
hedeflerin doğru şekilde kazandırılmasına olanak sağlar. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Gavin Bolton, sanat, drama, oyun, öğrenme süreci. 
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ABSTRACT 
 

Master of Science Thesis 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PLAY AND LEARNING IN GAVIN BOLTON'S  
DRAMA APPROACH 

 
 

Tuğçe KULA 
 

Ankara University 
Graduate School of Social Sciences 

Theater Program 
 

Supervisor: Assoc.Prof. Dr. Tülin SAĞLAM 

2012, 177 pages 
 
 

 This study aims to examine the drama approach of Gavin Bolton in means of 
learning and how to prepare a foundation of drama learning process. According to 
Gavin Bolton, who considers the drama is a usefull tolls in depth of learning, when 
drama is presented in the form of art, the educational objectives will be more 
effective. The materials such as sense of time, focus, suprise and contrast, which 
takes part in drama, bases fort he tension in this process nevertheless in form of art 
these terms are very symbolic and have multilevels. The responsibility of 
assimilating this dramatic way and presenting the  aura of educational objectives 
which are structured with efficient drama consept belongs to the leader/teacher. 
Forming the drama with this way helps to gain the goals what teacher marks and 
improve individual and cognitive development.    
 
Keywords: Gavin Bolton, art,  drama, play, learning process. 
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ÖNSÖZ 

 Dünyada –özellikle İngiltere ve Amerika’da- son elli yıldır eğitim sisteminde 

kendine ayrıcalıklı bir yer edinen drama alanı, Türk eğitim sistemine 1980’li yıllarda 

girmiştir. Ankara Üniversitesi bünyesinde başlayan bilimsel çalışmalar sonrasında, 

dramanın kişisel gelişime ve öğrenmeye olan katkısını fark eden eğitimciler, bu alana 

yönelmiş araştırma ve projeler gerçekleştirmiştir. Sonrasında ise drama, 

üniversitelerde öğretmen adayları için zorunlu ders haline getirilmiştir.  

  

Sınıf öğretmenliği bölümünde okurken tanıştığım ve üniversitenin dışında da 

ilgilendiğim dramanın ne kadar işlevsel olduğunu o yıllarda fark ettim. Lisans 

eğitimimi sınıf öğretmenliği bölümünde, yüksek lisansımı tiyatro bölümünde 

yapmam dramada eğitim ve tiyatro bağının kurulması yönündeki inancımı 

güçlendirdi. Dramanın eğitsel ve sanatsal boyutunu incelemek için yazdığım bu 

çalışma, eğitimde dramanın kullanılması ve dramanın öğrenme üzerindeki etkisiyle 

ilgilidir. Sanatı ve eğitimi aynı platformda birleştirmesiyle diğer dramacılardan 

ayrılan Gavin Bolton’ı seçme nedenim ise, onun drama anlayışını hem sanatın hem 

de eğitimin isterlerini karşılayacak şekilde yapılandırmasıdır. 

 

Eğitimde, kişilik gelişiminin yanı sıra, istenilen hedeflere ilgi çekici bir şekilde 

ulaşabilmek ve öğrenme süreçlerini etkili hale getirmek için de yapılandırılan drama 

çalışmaları, Gavin Bolton’a göre her durumda iyi bir öğrenme aracı değildir. Bolton, 
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dramanın bir yapısı olması gerektiğini, sadece amaç için kullanıldığında değil, her 

durumda sanatsal bir çerçeveyle sunulmasının önemini vurgular. Ona göre, doğru 

şekilde yapılandırılmamış bir drama etkili öğrenme ortamı sağlamaz. Sanatsal bir 

biçim içinde yapılandırılmış drama ise hem dramayı amaç olarak kullanan 

eğitimcilerin hedeflediği kişisel gelişimi öğrenciye sunarken hem de dramayı 

eğitimde araç olarak kullanan eğitimcilerin öğrenciye vermek istedikleri hedefleri 

doğru şekilde kazandırır.  

 

Bu çalışmanın amacı, Bolton’ın drama anlayışını oyun- öğrenme bağlamında 

incelemek, öğrenmede değer değişiminin hedeflendiği “kavrayış için drama” 

kavramını açıklamak ve bu kavramın dinamiklerini anlaşılır kılmaktır. Çalışmanın 

kavramsal çerçevesini oluşturan giriş bölümünde, eğitim süreçlerinin yaşanan 

tarihsel olaylara göre yeniden şekillenmesi ve dramanın yeni eğitim sürecinde 

kendine bulduğu yer açıklanmaktadır. 

 

Tezin birinci bölümünde, gelişim ve öğrenme kavramları açıklanmakta,  

gelişim ve öğrenme psikolojisi alanında önemli adımlar atmış Piaget ve Vygotsky’nin 

düşüncelerine yer verilmektedir.  

 

İkinci bölüm, Gavin Bolton’ın drama yaklaşımını oluştururken Piaget ve 

Vygotsky’nin düşüncelerinden nasıl yararlandığı üzerinde durmaktadır. Çocukları bu 
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eğitimcilerin düşüncelerinden yola çıkarak izleyen ve değerlendiren Bolton, kendi 

drama sürecini de bu eğitimcilerin kavramsal çerçevesine uyarak tanımlamıştır. Yine 

aynı bölümde, Gavin Bolton’ın dramaya bakış açısı, Bolton’a göre dramanın çeşitleri 

ve açıklamaları ve bu dört tip dramanın (A tipi: egzersiz, B tipi: dramatik oynama, C 

tipi: tiyatro, D tipi: kavrayış için drama) eğitim sürecine katkısı üzerinde 

durulmaktadır. Farklı bir alt başlıkta, Bolton’ın drama çeşitlerinden öğrenme 

sürecine en çok yarar sağladığını savunduğu “D tipi drama”ya ve onun yapılandırma 

sürecine değinilmiştir. Son olarak oyun, dramatik oyun ve öğrenme ilişkisi açıklanmış 

ve oyunun öğrenmeye etkisi, dramatik oyunun, çocuk oyunundan farkı üzerinde 

durulmuştur.  

 

Bu tez çalışmam sırasında görüşleri ile katkıda bulunan, hiçbir konuda 

yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. Tülin Sağlam’a, her an yanımda 

olan ve bana destek veren eşim Burak Kale’ye, bugünlere gelmemi sağlayan annem 

Meral, babam Mustafa Kula’ya sonsuz teşekkür eder, çalışmamın tüm ilgililere 

yararlı olmasını dilerim. 
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GİRİŞ 

 Gavin Bolton, dramanın öğrenme aracı olarak etkili bir yöntem olduğunu 

düşündüğünden “drama”nın eğitsel bir araç olarak kullanılması gerektiğini savunur. Bu 

nedenle Gavin Bolton’ın oyun- öğrenme bağlamında drama anlayışını incelemeye 

geçmeden önce dramanın eğitimde yer alma sürecine bakılması gereklidir. Eğitimin 

önemli hedeflerinden biri bilgi aktarımı olduğu için bilgiye ilişkin algıda ve bilgiye 

bakışta ortaya çıkan farklı görüşler eğitim sürecini etkilemektedir. Bu nedenle öncelikle 

“bilgi” kavramı ele alınacak ve bilgiye ilişkin algının nasıl değiştiği açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

İnsan hayatında vazgeçilmez bir yeri olan bilginin tanımı oldukça zordur. “Bilgi 

nedir?” sorusu filozoflarca sorulan onlarcası gibi ilk bakışta son derece yalın görülse de 

onu ifade etmek sanıldığı kadar kolay olmamıştır. Çok eski olmasına rağmen “bilgi” 

sözcüğünün anlamı konusunda görüş birliğine varılamamış ve özellikle son yıllarda farklı 

olgulara “bilgi” denilmiştir. Bu yüzden de bilginin tanımı birçok etkene göre farklılık 

gösterir. Genelde “Bir alanda ya da toplumda bilinen gerçekler, bir gerçeğe ya da 

duruma kazanılan farkındalık, bir deneyim veya eğitim sırasında bir kişinin gereksinim 

duyduğu uzmanlık” biçiminde tanımlanan bilgi, yazarların bakış açısına göre değişiklik 

gösterir. Bilgi özelliklerine, onun “gerçek” veya “yararlı” olmasına, bir biçim ve nesne 

olarak biçimlendirilmesine, kasıtlı, bilerek olmasına, bir amaca iletilmesine göre 
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tanımlanabilmektedir. “Bir seçim yaptığımızda gereksinim duyduğumuz, daha önceden 

bildiklerimizi değiştiren şey bilgidir.” tanımında olduğu gibi, onu etkilerine göre 

tanımlayanlar da vardır. Biz olmasak da bilginin var olacağını söyleyen görüş, bilginin 

maddesel dünyanın yapısı içinde var olduğunu savunurken, diğer bir görüş insanın 

dışındaki dünyanın sadece bilenin kavramlar sistemi tarafından işlendiğinde bilgiye 

dönüşebileceğini savunur (Uçak, 2010). Böylece bilgi tanımı araştırmacılara, onların 

savunduğu dünya görüşüne göre değişebilmektir.  

 

Yıllarca birçok biçimde tanımlanan, hala da tanımlanmaya devam eden 

“bilgi”den vazgeçilmemesinin nedenini Pears, şöyle açıklar: “Hiç kuşkusuz bilgi üstüne 

bilgi, tıpkı öteki bilgi türleri gibi, salt kendisi için peşine düşülmeye değer bir bilgidir” 

(Pears, 2004). 

 

Sadece araştırmacılar değil, farklı disiplinler de bilgiye farklı açılardan bakmakta 

onu farklı şekillerde tanımlamaktadır.  Bilgi önceleri sadece felsefenin ilgi ve tartışma 

konusu olsa da bilimsel alanların ortaya çıkışıyla tüm bilim dallarının konusu haline 

gelmiştir. Her alan bilgiye kendi çerçevesi içinde baktığından bilginin tanımı tek 

olmamakta, bu da onun anlamının genişlemesine yol açmaktadır. Felsefi açıdan bilgi, 

nesne ile içerik arasındaki ilişkiyi, karşılıklı iletişimi oluştururken; çağdaş bilgi kuramı 

açısından bilgi, nesne ve özne arasında aktlar aracılığıyla elde edilen zihinsel bir olgudur. 
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Bilgi kuramı ağırlık noktasının insan değil, onun bilgisi üzerinde olduğunu savunurken; 

antropoloji bilginin ağırlığının onun yaratıcısı olan insan üzerinde olduğunu, sosyoloji ise 

bilginin toplumdan ayrı tutulamayacağını, bilginin toplumsal olduğunu ve onun 

toplumsal bir düzen oluşturduğunu böylece de bilginin ağırlığının toplum üzerinde 

olduğunu savunur. 

 

Her ne kadar bilgiye değişmez gözüyle bakılsa da bilginin tanımı kişilere, bilim 

dallarına göre değişebildiği gibi zamana göre de değişiklik gösterir. Bu da bilginin 

anlamının bir kez daha genişlemesine yol açar. “Bilgi” kavramının tarihsel sürecine 

bakıldığında, “information” sözcüğünün Avrupa dillerinde daha çok zihin veya 

karakterin şekillenmesi, bir kalıba sokulması olarak tanımlandığı görülür. Ortaçağda bilgi 

“şekil vermek” anlamında kullanılırken daha sonraları da “herhangi bir şeyin başkasına 

iletilmesi” şekline dönüşmüştür. Bir süre etkisi azalan bilgi kavramı üzerindeki 

tartışmalar 20. yüzyılda tekrar hareketlenmiştir (Uçak, 2010).  

  

Sanayi toplumunda bilginin iletilmesi, üretilmiş bilginin üzerine bilgi koyarak onu 

çoğaltarak ve gelecek nesillere var olan bilgiyi aynen aktararak olmuştur. Bu nedenle 

bilgi bu dönemde kamusal bir kimlik kazanmıştır. Bilginin paylaşılması sanayi alanındaki 

gelişmelerin tamamlanmasını sağlamıştır. Bu üretime de yansımış ve üretimde 

uzmanlaşma meydana gelmiştir. Ama bu toplumda bilgi somut düzeyde olduğundan, 
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bilgi fayda sağladığı sürece önemli kabul edilmiştir. Çünkü bilgi kar artışı elde ettiği 

sürece değerlidir ve bilgideki amaç sadece onu işe uygulamaktır. Matbaanın 

bulunmasıyla daha çok kamusallaşan bilgi sayesinde, bilim de hem teorik hem 

uygulamalı olarak gelişmiştir. Önceleri bilim adamlarının sadece sahip oldukları bilgi 

düzeyine göre itibar görmesi ve bilimin bilgi ustalarının tek elinde olması durumu 

değişmiştir. Bilgi toplumsallaşmış, kurulan halk kütüphaneleriyle halka açılmıştır. 

Bilginin tüm kitlelere mal edilmesi ve bilginin kamusallaşması durumu kitlesel eğitimi 

ortaya çıkarmıştır.  

 

Sanayi Toplumunda Eğitim 

Bilginin önem kazanmasıyla ve 19. yüzyılla birlikte pozitivist akım bir çok alana 

hakim olmuştur. Pozitivizm, bilinebilir olanın sadece olgular olduğunu varsayan bir 

felsefi akımdır. İnsan için önemli olanın sadece olguları araştırmak olduğunu ve 

olgularla desteklenen, olgularla ilgili verilere dayanan bilginin gerçek bilgi olduğunu 

savunur. Pozitivizme göre, bilim olgulara dayandığından, bilimsel bilgi geçerli kabul 

edilebilecek tek bilgi türüdür. Bu akımın eğitime yansımasıyla pozitivist eğitim 

oluşmuştur. Pozitivist eğitim sayesinde, duyumsal tecrübe, tüm bilginin kaynağı olarak 

kabul edilmiş ve tecrübe yoluyla kazanılmayan bilgiler ilim dışı kabul edilmiştir (Serter, 

1997; Akt: Çötok, 2006).  Dolayısıyla eğitim her çağa göre yeniden şekillenmektedir. 

Sanayi toplumu eğitiminde söz konusu olan öncelikle kitle eğitimidir. Eğitimdeki genel 
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amaç okuma- yazma öğretmek, yanlışsız hesap yapmayı kavratmak ve iyi bir tarih bilgisi 

öğretmektir (Çötok, 2006). Amaç, sanayi toplumundan önceki ortaçağ eğitiminin aksine 

dini öğretmek olmaktan çıkmış, bilimsel düşünüş ve bilimsel bakış açısı olmuştur. Bilgiyi 

kazanmak ve onu uygun şekilde kullanmak değerli olduğundan sosyalleşmek önemli 

değildir. Bu dönemdeki yaygın görüş, eğitimin öğrencinin yeteneklerinden bağımsız bir 

dışarıdan oluşturma süreci olduğudur (Dewey, 2011). 

 

Sanayi toplumunda insanlığın ortak mirasının kuşaktan kuşağa geçirildiği 

ortamlar çoğunlukla okullar olmuştur. Çünkü artık eğitim- öğretim aileden ayrılmış ve 

kamunun görevi haline gelmiştir. Bu toplumda okulların amacı, öğrencileri bugün ve 

gelecek için gerekli bilgiyle yüklemektir (Çötok, 2006). Bu anlayışta öğretilen şeyin 

özünde durağan olduğu düşüncesi hakimdir. Öğretilen şey, ilk ortaya çıkışındaki koşullar 

ve gelecekte meydana gelmesi kesin olan değişimler dikkate alınmaksızın, tamamlanmış 

bir ürün olarak öğretilmektedir. Eğitimin konusu ve içeriği, geçmişte işe yaramış olan 

bilgi ve becerilerden oluştuğundan okulun temel görevi bunları yeni kuşaklara 

aktarmaktır. Geçmişte, davranış standartları ve kuralları da geliştirilmiştir. Bu nedenle 

ahlaki eğitimin amacı bu kurallara uygun davranmaktır (Dewey, 2011). Bunun için okul, 

öğretmen ve ders kitaplarıyla birlikte hareket eder, bilgiyi olduğu gibi, değiştirmeden 

öğrenciye aktarır. Okullar yönetici tarafından yönetilir, kararları müdür onun da 

öncesinde toplum verir. Öğretmen alınan kararları uygulayıcı ve eğitimde en çok görevi 

olan kişidir. Öğrenci ve öğretmen arasında katı bir hiyerarşi vardır. Öğretmen, 



6 

 

öğrencileri okul kurallarına uymaya ve kendisinin verdiği bilgiyi eksiksiz almaya zorlar. 

Öğretmen her şeyi bilmek ve doğru şekilde aktarmak durumundadır. Tek tip, toplumun 

istediği gibi insan yetiştirmesi gerekir. Öğrencinin tüm kontrolünü elinde tutar. Onu 

öğrendirmeye sevk etmek, ona rehberlik etmek yerine onu tamamen bilgiyle donatır. 

Yönetimin sunduğu tek tip müfredatlar tek tip öğrenci yetiştirmek için bireysel 

farklılıklara meydan vermeyen bir eğitim ortamı sunar. Bu da yaratıcı ve üretken 

olmayan bireyler yetiştirerek ulus devlet bilincinin oluşmasını kolaylaştırmıştır (Çötok, 

2006). 

  

Dewey’e (1859- 1952) göre, sanayi toplumu eğitiminde öğrenilecek konu ve 

uygun davranış standartları geçmişten aktarıldığına göre, öğretmen ve yöneticilerin 

istediği öğrenci davranışları da; usluluk, almaya eğilimlilik ve itaattir. Bu durumda 

öğrencinin görevi ise, iyi bir dinleyici olmak, öğretileni aynen almak ve işine yaradığı 

yerde de olduğu gibi kullanmaktır. Zeka sabit ve değişmez olarak görüldüğünden zeka 

testleri yaygınlaşmıştır. Öğrenciler sanayileşmenin gerekliliklerini yerine getirmek, söz 

dinlemek, gösterileni kafa kullanmadan yerine getirmek açısından en iyi, en zeki olmak 

için çalışırlar. Öğrenciler arasında rekabet vardır. Bu yarışmacı yaklaşımın olduğu 

ortamda da işbirliğinden söz edilemez. Zaten öğrenci profili öğretileni pasif bir şekilde 

özümser bu yüzden de ekip çalışmasına gerek yoktur (Çötok, 2006). Yalnız çalışma 

önemli ve fikir alış verişinin olmaması nedeniyle sosyalleşme değersizdir.  
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Eğitimin amacı bireye yönelik değil, topluma yönelik olduğundan öğrencilerin 

bireysel farklılıkları dikkate alınmaz. Çünkü eğitim bireye değil, topluma yöneliktir. 

Bireyselliğin dikkate alınmadığı bir sistemde öğrenciler pasif, öğretmen ise öğrenme 

ortamındaki tek aktif öğedir.  

 

Bu durumda öğretmenin seçtiği tek ders metodu da anlatım metodudur. 

Öğretmen tebeşir kullanarak tahtasına yazı yazar, öğrenciler de tek kaynaktan aldıkları 

bilgiyi depolar ama onu nerde kullanacağını bilmez. Bu eğitim programında öğrenilenler 

de bu yüzden davranışa dönüşmez. Ölçme ve değerlendirme önemli olduğundan, not 

verme sistemine göre öğrencilerin başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmesi 

yeterlidir (Çötok, 2006). 

 

Geleneksel düzen özünde yukarıdan ve dışarıdan zorlamaya dayalıdır. 

Erişkinlerin standartların, konularını ve yöntemlerini erişkinliğe yavaş adımlarla 

ilerlemekte olan gençlere zorla kabul ettirmeye çalışır. Aradaki boşluk oldukça 

büyüktür, çünkü öğrenilmesi gereken konu ve davranışlar gençlerin mevcut 

kapasitesinin oldukça üstündedir. Bu nedenle her ne kadar bazı öğretmenler bu 

eğitimin zorlama olmaması için elinden geleni yapmaya çalışsa da öğrencilerin 

zekalarının, öğrenme kapasitelerinin, bireysel farklılıklarının dikkate alınmadığı bu 
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eğitim biçiminde, konular ve davranış biçimleri öğrencilere zorlama yoluyla 

kazandırılmaktadır (Dewey, 2011). 

  

Buhar makinesinin bulunmasının oluşturduğu teknoloji devrimi ile ortaya çıkan 

sanayi toplumda bir süre sonra işlerin mekanik ve kurallı bir şekilde yürütülmesi 

açısından doğan bilgi ihtiyacı, bilginin değerini giderek arttırmıştır. Toplumun kullandığı 

teknolojideki gelişme, bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin etkisi, teknoloji üretiminin 

sanayi toplumunun sınırlarını aşacak düzeye gelmesine, bu da yeni bir toplumun 

oluşmasına neden olmuştur. Daha önce de bahsedildiği gibi bilginin kendi adını verdiği 

bu toplum tipine bilgi toplumu denilmiştir. Bu toplum bilgiye ağırlık veren, bilim ve 

teknolojideki atılımları her alanda kullanabilen bir toplumudur. Kesici’ye göre bilgi 

toplumu her türlü bilgiyi üreten, bilgi ağlarına bağlanan, hazır bilgilere erişen, erişilmiş 

bilgileri kolaylıkla yayabilen ve bu bilgileri her sektörde kullanabilen bir toplumdur 

(Çötok, 2006). Öğüt, bilgi toplumunun; bilginin üretimi için temel kaynak olduğu, bilgi 

üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, bilgi üretimi ve dağıtımında çalışanların çoğunlukta 

olduğu, sürekli öğrenme yoluyla değişme ve gelişmenin kaçınılmaz hale geldiği, yeni 

toplumsal ve ekonomik bir örgütlenme dönemini işaret ettiğini ifade eder (Özkan, 

2009). Kısaca bilgi toplumu önceki dönemlere göre bilgiye değer veren, bilgiyi olduğu 

gibi almak yerine onun gelişmesi, yeniden yapılandırılması için çalışan bir toplumdur. 
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Bilgi toplumu, bilimsel bilgi kadar bilimsel olmayan yani bilimsel verilerle 

kanıtlanamayan, göreceli olan bilgiye de önem vermiştir. Bu da belirsizlik, görecelilik, 

rastlantısallık ilkelerini ön plana çıkarmıştır (Çötok, 2006). Bilgiye yönelik bu yeni bakış 

açısı birçok alanda kendini gösterdiği gibi eğitim alanında da büyük bir değişime neden 

olmuştur.  

 

Bilgi Toplumunda Eğitim 

Doğan ve Erdoğan, 21. Yüzyıla damgasını vuran eğitimin toplumların birbirine 

kesin çizgilerle kapalı olduğu ve birbirleriyle iletişim ve etkileşimin daha az olduğu 

dönemlerdeki gibi olmadığını söyler. Eğitimin amacı; belli tutum, tavır, değer ve bilgileri 

aktaran, önceki kuşakların yaptığını yineleyen değil, yeni ürünler, fikirler geliştirebilme 

yeteneği olan insanlar yetiştirmek olarak değişmiştir. (Numanoğlu, 1999).  Bu toplumun 

amacının yeniliklere, değişime açık bireyler yetiştirmesinin nedeni; artık eğitimin statik 

değil, her gün yenilikler karşısında güncellenen bir alan olmasıdır. Eğitimin yaş sınırı 

ortadan kalmış, hem hayat boyu eğitim hedeflenerek eğitim yaşı uzatılmış, hem de 

eğitim okul öncesine kadar inmiştir. Bilgi toplumunda eğitim bireyselleşmiştir. Herkesin 

farklı ihtiyaçları olduğu ve bireysel farklılıkları olduğu dikkate alınmıştır (Çötok, 2006).  

Sosyalleşmeyi de amaçlayan eğitim sisteminde amaç artık aktif öğrenmedir. Bilgiyi 

olduğu gibi almak yerine “öğrenmeyi öğrenen” bireyin amacı mevcut bilgileriyle yeni 

durumlarda yeni bilgiler üretebilmektir. Bu şekilde çağı yakalamak mümkün olacaktır. 
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Bu toplumun anlayışına göre her birey öğrenebilir. Önemli olan bireyin öğrenmesi değil 

etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilmesidir. Var olan bütün bilgileri tanımak, ezberlemek, 

depolamak ve bu bilgileri kullanmak çağımızın öğrenme biçimi değildir (Özkan, 2009). 

 

 Bu anlayışta, yukarıdan zorlama düşüncesine karşı bireyselliğin ifadesi ve 

geliştirilmesi düşüncesi; dışarıdan disiplin uygulama düşüncesine karşı, hareket 

serbestliği; metinlerden ve öğretmenlerden öğrenme düşüncesine karşı, deneyimler 

yoluyla öğrenme; alıştırma yaparak tecrit edilmiş becerilerin ve tekniklerin öğrenilmesi 

düşüncesine karşı, bunların doğrudan başvurduğu kaynağı olacak amaçlara ulaşmasında 

bir araç olarak öğrenilmesi düşüncesi; uzak bir gelecek için hazırlık yapma düşüncesine 

karşı, günümüz hayatının savunduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanma düşüncesi; 

durağan amaç ve gereçlere karşı değişen dünya ile tanışık olma düşüncesi sunulmuştur 

(Dewey, 2011; 23).   

 

Artık “öğrenmeyi öğrenen birey” kavramı önemlidir. Öğrenen birey yaratıcı, 

sorgulayıcı, düşünen ve üretebilen insandır. Öğrenen bireyi yetiştirmek için eğitim 

programları değişmiştir (Özkan, 2009). Toplum odaklı eğitim yerini bireysel farklılıkları 

önemseyen birey odaklı eğitime bırakmıştır. Serter, birey odaklı eğitimle birlikte bilgi 

toplumunun amacının bireyi grup çalışmalarına yönlendirmek olduğu söyler. Grupla 
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çalışmak, işbirliği yapmak, topluluğun sorumluluğunu alabilmek, paylaşmak ve ekip 

çalışmasını yönetmek gibi ona birçok beceri kazandıracaktır (Çötok, 2006).  

  

Bilgi toplumda eğitim artık sadece okullarla sınırlı kalmamaktadır. İnsanların 

birçok yerde eğitim alabilmesinin yanı sıra okullarda eskisi gibi katı disiplinden çıkmış, 

esnekliğe olanak sağlayan bir yer olmuştur. Okullar yoğun bir teknolojik donanıma sahip 

olmalıdır. Öğrencilere “öğrenmeyi öğrenme” konusunda bireylere öğrenmenin yol ve 

yöntemlerini keşfetmelerini sağlamaktadır. Bu durumda okullar yenilenmeye açık, 

eğitim öğretim dışında sosyal aktivitelere de yer veren bir yapıya dönüşmüştür (Çötok, 

2006). 

 

Eğitim sisteminde kitle eğitiminden kişiselleşmiş öğretime, tek öğretimden 

çoğulcu öğretime, katı programlardan esnek programlara, bağımlı içerikten bağımsız 

içeriğe geçişin yaşandığı bu toplumda öğretmenin de rolü değişmiştir. Program 

başlatma ve yürütme gibi birçok sorumluluğu olan öğretmen, sorumluluklarını 

öğrencilere devretmiş ve artık görevi öğretmek olmayan öğretmenin amacı rehberlik 

etmek ve yol göstermek olmuştur. Öğretmen öğrencilerin aktif olmasını, doğru bilgiye 

kendilerinin ulaşmasını sağlamaktadır. Öğrencileriyle daha samimi ilişkiler kuran 

öğretmen onların neye ihtiyacı olduğunu bilir ve ona göre seçenekleri önlerine sunar.  
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Bilgi toplumundaki öğrencilik yaşam boyu devam eder. Yeni gelişmeleri ve 

dünyada olup bitenleri de takip eden birey her bakımdan kendini geliştirmeye çalışır. 

Aktif, araştırmacı kimliği ile bu topluma uygun olarak eğitimde birçok projeler 

geliştirebilen, ekip çalışması ile araştırmalar ortaya koyabilen bireyler hedeflenmiştir. 

Bilgi toplumunun öğrencisi kendini tanır, bireysel farklılıklarını bilir, öğretmenin 

sunduğu seçeneklerden kendine uygun olanı alarak, kendi öğrenme yöntemini seçer.  

Artık onun amacı verileni aynen alarak onu gelecek nesillere aktarmak değil, edindiği 

bilgiyi kullanarak yeni şeyler üretebilmektir. 

  

Bilgi toplumunda eğitim süreçleri de yeni amaçlar doğrultusunda değişmiştir. 

Eğitim sürecinde gerek bilişsel, gerek duyuşsal, gerekse psikomotor hedefler yer 

aldığından, öğretim metotları da çeşitlilik artmıştır. Bu programlarda amaç, birçok 

beceriyi aynı anda kazandırmaktır. Eğitsel ortamın çoklu ortam halini aldığı sınıflarda, 

öğrenciler görsel, işitsel ve uygulama da yaparak tam öğrenmeyi gerçekleştirebilecek 

ortam içinde bulunmaktadır. 

 

Bireyi merkeze alan ve bireysel farklılıkların farkında olan öğretmen, artık sadece 

anlatma yöntemini seçmek yerine onların yaratıcı düşünme, eleştirel bakış açısı, 

problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek için öğretme ortamına katacağı 

farklı yöntem ve teknikler geliştirmeye çalışır. Buradaki amaç, Dewey’in savunduğu gibi 
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eğitim ve kişisel deneyim arasındaki organik bağı kurmaktır. Bu eğitim felsefesinde 

gerçek deneyim ve eğitim süreçleri arasında kaçınılmaz bir ilişki vardır. Fakat Dewey, 

geleneksel anlayışla eğitim veren okullarda deneyimlere çok az sayıda yer verildiği 

fikrine şu bakımdan karşı çıkar: “Geleneksel eğitime dair yapılan temel saldırı unsuru 

gerek öğrencilerin gerekse de öğretmenlerin sınıf içerisinde edindikleri deneyimlerin 

çoğunlukla yanlış türden deneyimler olduğu düşüncesidir. Fakat buradaki asıl sorun, 

geleneksel eğitimdeki deneyim eksikliği değil, edinilen deneyimlerin başka deneyimlerle 

bağlantılı olma açısından yanlış ve hatalı olmasıdır. Çünkü her şey deneyimin niteliğine 

bağlıdır” (Dewey, 2011; 31- 32). Dewey’e göre, eğitimin niteliği iki şekilde belli olur; 

birincisi, deneyimin kabul edilebilirliği, ikincisi ise deneyimin sonraki deneyimler 

üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak. Birincisine o an karar verebilirken, sonraki 

deneyimler üzerine etkisine karar vermek o an için zordur. Burada öğretmenin görevi, 

öğrencinin faaliyetlerini geri plana değil, ön plana iterken, diğer yandan gelecekleri 

deneyimlere karşı istek aşılayacak şekilde deneyimi eğlenceli hale getirmektir. Bu 

nedenle deneyim temeli üzerinde kurulu bir eğitim anlayışının öncelikle çözmesi 

gereken sorun, daha sonraki deneyimlerde de üretken ve yaratıcı şekilde yaşamaya 

devam edebilecek deneyimlerin şimdide seçilmesidir (Dewey, 2011).  

 

Asıl ihtiyaç duyulan felsefeyi Dewey, Lincoln’ün demokrasi için söylediği şeyi 

uyarlayarak yeniden vurgular: “Gerekli olan, deneyim içinden, deneyim yoluyla ve 

deneyim için alınacak bir eğitim felsefesidir.” Bu eğitim anlayışındaki birinci önemli ilke, 
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“deneyimin devamlılığı”dır. Dewey’e göre bu prensip temelinde (biyolojik olan) 

alışkanlık gerçeğine dayanır. Alışkanlığın temel özelliği, tecrübe edilen her deneyimin 

tecrübe eden kişiyi değiştirmesidir ve kişi istese de istemese de bu gelecek 

deneyimlerin niteliğini etkiler. Dewey, bu durumu şımarık bir çocuğu örnekleyerek 

açıklar. Her dediği yapılan şımarık bir çocuğu şımartmanın etkisi devamlılık arz eder. 

Çocuğun gelecekte de herkesin ve her şeyin kendi isteklerini tatmin etmesi gerektiğini 

düşünmesine yol açar. Engellerin aşılmasında çaba ve sabır göstermesi gereken 

durumlarda isteksiz ve başarısız olur. Böyle bir durumda deneyimin devamlılığı, 

çocuğun gelecek deneyimlerinin niteliği olumsuz olarak etkiler. Diğer taraftan bir 

deneyim merak uyandırırsa, kişinin teşebbüs gücünü arttırırsa ve kişiyi gelecekte 

karşılaşacağı ölü noktalardan aşırabilecek istek ve amaçlar ortaya çıkarırsa, devamlılık 

tamamen farklı bir yöne çalışır. Her deneyimin itici bir güç olduğu unutulmamalıdır. 

Dewey’e göre bir deneyimin olumlu veya olumsuz devamlılık göstereceğini önceden 

görmek eğitimcinin görevidir.  

 

Dewey, deneyime dayalı eğitim anlayışında ikinci önemli ilkenin “etkileşim” 

olduğunu söyler. Bu prensip, deneyimin eğitimsel işlevi ve gücü çerçevesinde 

yorumlanması için gereklidir. Bu anlayış deneyimi etkileyen her iki faktöre de yani içsel 

ve nesnel koşullara eşit seviyede önem verir. Bu iki koşul etkileştiğinde, “durum” 

dediğimiz şey ortaya çıkar. Dewey’e göre geleneksel eğitim sistemindeki asıl sorun 

bireyin ne tür bir deneyim elde edeceğine eşit şekilde karar veren içsel koşullara çok az 



15 

 

önem verilmesidir. Ona göre, “durum” ve “etkileşim” kelimeleri birbirinde bağımsız 

değildir. Bir deneyim daima bir bireyle o an çevresinde olan şeylerin (her şey olabilir) 

arasında oluşan etkileşim sonucunda gerçekleşir. Başka bir deyişle, çevre tecrübe edilen 

deneyimin yaratılmasına yönelik olarak kişisel ihtiyaçlar, istekler, maksatlar ve 

kapasiteler ile etkileşime giren her türlü durumdur. Gökyüzünde bir kale inşa eden bir 

birey bile kendi hayal ettiği nesnelerle bir etkileşim içerisindedir (Dewey, 2011; 53). 

Bireyle aktif olarak birleştiklerinde devamlılık ve etkileşim, bir deneyimin eğitimsel 

önem ve değerinin ölçütünü belirler. Eğitimde devamlılığın olumlu veya olumsuz 

sonuçlarını belirlemek nasıl öğretmenin göreviyle, öğrencinin doğru etkileşime girmesi 

için gerekli materyalleri seçmek de öğretmenin görevidir. Çünkü konunun veya konu 

alanının nasıl sunulduğu etkileşim prensibi için önemlidir. Bu prensip açıkça 

göstermektedir ki; materyalin bireyin ihtiyaç ve kapasiteleri ile uyumlu hale 

getirilmemesi, bireyin kendisini materyalle uyumlu hale getirmesinde başarısızlığa yol 

açacağı kadar deneyimin eğitici olma özelliğini kaybetmesine de yol açabilir. Bu 

durumda deneyime dayalı eğitim felsefesinin doğru şekilde uygulanması, konu alanının 

ilerlemeci tarzda düzenlenmesinden geçer (Dewey, 2011; 57).  

 

Dewey’e göre ilerlemeci eğitim anlayışının öncelikli olarak yapması gereken, 

hedefindeki gibi deneyime dayalı olmasını sağlamak, bunun için de konu alanını 

deneyime olanak sağlayacak şekilde düzenlemektir. Konu ister matematik, tarih, 

coğrafya, isterse de doğa bilimlerinden biri olsun, çalışma olarak nitelendirilecek her 
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şey başlangıçta sıradan hayat deneyimlerinin kapsamına giren malzemelerden 

türetilmek zorundadır. Öğretimin, öğrencilerin hâlihazırda sahip oldukları 

deneyimlerden başlaması veya bu deneyimin ve bu deneyim süresince geliştirilmiş olan 

kapasitenin daha sonra gerçekleşecek bütün öğrenmeler için başlangıç noktası teşkil 

ettiği düşüncesi yeni eğitim anlayışının temel ilkelerinden birisidir. Bu ilke 

doğrultusunda konu deneyimin büyütülmesi ve geliştirilmesi yoluyla konu alanının 

örgütlenmesi ve geliştirilmesine de önem verilmelidir (Dewey, 2011). 

 

Deneyimin büyütülmesi kapsamında oluşturulan programlar okuldan okula 

farklılık gösterebilir. Çünkü deneyim alanı geniştir ve içerik olarak yerden yere, 

zamandan zamana değişebilir. Dewey’e göre tüm ilerlemeci okullar için düzenli bir 

müfredat oluşturmak zordur. Zaten ona göre böyle bir şey yapmak hayat deneyimleri 

ile bağlantılı olma prensibinin ihlali anlamına gelir (Dewey, 2011). Ama okuldan okula 

uygulamalarda farklılıklar olsa da, bu farklılıkların ortak noktası özgürlük, estetik beğeni, 

sanatsal ifade, bireysel gelişim ve pasif öğrenme yerine etkinlikler yoluyla öğrenme 

doğrultusunda birleşmektir. Bu amaçlar ilerlemeci okullarda ortak ruh ve atmosfer 

oluşturur (Dewey, 2010; 144). Hangi konuya, hangi derse uygulanırsa uygulansın 

Dewey’e göre konu alanı da deneyimler gibi birbirini izlen bir biçimde gelişmelidir. Bu 

deneyimler ise çeşitli materyallerin mantıklı bir şekilde seçimi ve düzenlenmesi için 

gerçekleşebilir. Bu da çocuğun dürtülerinin ve olgunlaşmamış isteklerinin islenmesini 
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sağlamakta ve bir sonu değil etkileşim yoluyla bir gelişimi ifade etmektedir (Dewey, 

2010). 

 

Önemli ve sürekli bir gelişim içerisinde olan deneyimlerin referans alındığı 

konular, gerçek bir rehberlikte de genellikle değerli sayılmaktadır. Beceri gelişimini 

kavramayı ve rasyonel özgürlüğü teşvik eden konuların ortaya çıkarılması üzerinde 

işbirlikçi olarak çalışılması gereken önemli bir konudur. İlerlemeci okullar, çocuklara 

okulu zevkli hale getirmek adına, sosyal yaşamla ilintili anlayış kazandırmaktan da 

vazgeçmemelidir. Her ikisine de önem verdiği durumlar da öğrencilerin içsel 

yaşamlarına yönelik kaynaklara eklemeler yapmak eğitimin değerini arttırır. 

 

Bunların yanı sıra ilerlemeci okullar; müzik, resim, tiyatro, edebiyat ve şiir gibi 

güzel sanatlarda da yaratıcılığın gelişmesine önem vermiştir. Böylece estetik yönden 

daha duyarlı ve hassas bir neslin yetişmesi amaçlanmıştır (Dewey, 2010). Yaratıcı drama 

da tıpkı diğer sanat dalları gibi 18. yüzyıl etkisinde gelişen romantizm akımının etkisiyle 

eğitimde yer bulmuştur. Bu dönemde konuşulmaya başlayan, temelinde öğrencinin 

merkeze alındığı, onun duygularının artık önemli olduğu, kişisel deneyimin ve amaçların 

önemsendiği ilerici eğitim anlayışıyla birlikte drama, ilk kez İngiltere eğitim sisteminde 

yer almıştır (Adıgüzel, 2010). 
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II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan umutsuzluk ortamında eğitimciler, 

eğitim sistemindeki bir çarpıklığın ya da yanlışlığın da bu savaşlarda etkili olabileceğini 

düşünmüşlerdir. “İyi insan” yetiştirebilmenin yollarını arayan eğitimcilerin dikkatini, 

eğitimde insan malzemesinin göz ardı edildiği ve çocuklara sadece belli bilgilerin 

verilmesiyle yetinildiği gerçeği çekmiştir (Sağlam, 1997). Bu süreçten sonra “iyi insan” 

diye tanımlanan bireysel ve duyarlı bireyler yetiştirmek önemli olmuştur. Bu anlayışa 

göre bireysel bir duyarlılık önemlidir ve dikkate alınmalıdır. İnsanlığın kurtuluşu sevgi, 

yaratıcılık ve kendini ifade aracılığıyla daha olanaklı olacaktır (Adıgüzel, 2010).  

 

Bu yönelim ilericilik anlayışına sahip bazı okulların kurulmasını sağlamıştır. Uzun 

süre yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda bu anlayışa göre iyi bir eğitim 

vermenin yollarından biri olarak “Dramatik Eğitim” yöntemi geliştirilmiş ve bu yöntem 

hızla yayılmaya başlamıştır (Sağlam, 1997). İngiltere’de ortaya çıkıp yaygınlaştığı 

biçimiyle “Eğitimde Drama” özellikle 1950’li yıllardan beri çocukların yaşadıkları 

dönemin farkına ve bilincine vardırmak üzere yöntem odaklı olarak geliştirilmiştir 

(Adıgüzel, 2010).  

 

Öncelikle okullarda sadece okul temsili olarak yer alan drama, ders dışı bir 

etkinlikti ve “öğrenme”den ayrı tutuluyordu. Dramanın önemli bir öğrenme yolu olduğu 

düşüncesiyle atılan ilk adımların sahibi, İngiltere’de Harriet Finlay Johnson, Caldwell 



19 

 

Cook ve Amerika’da Winifred Ward olmuştur. Eğitsel dramanın tahrihsel gelişimiyle ilgili 

kitaplarda adı çok yer almasa da tarihi belli olmayan The Dramatic Method of Teaching 

kitabıyla Harriet Finlay Johnson bu alanın öncülerinden olduğunu kanıtlamıştır (Sağlam, 

1997). 

 

Johnson (1871- 1956), 20. yüzyılın başlarında İngiltere’de bir köy okulunda 

öğretmendi. Öğrencilere geleneksel biçimde davranıldığını, onlara “sınıf olarak 

muamele edildiğini gözlemleyen Johnson, müdür olduktan sonra öğretim yönteminde 

kökten değişiklik yapmayı hedeflemiştir. Öğretimde dramatik süreci kullanmaya yönelik 

denemeler yapmış dramayı araç olarak kullanarak öğretime katmıştır. Ele alınan konuyu 

kendi başlarına araştıran çocuklar, konuyla ilgili malzeme toplayarak, ona ait öykü 

yazarak, diyaloglar oluşturarak hazırlanan öyküyü canlandırmış yani dramatize 

etmişlerdir. Böylece zevkli hale gelen öğrenme sürecince her konu (Tarih, Coğrafya, 

Matematik…) dramatik eyleme uyarlanmaya başlamıştır. 

 

Johnson’ın emekliliğinin ilk yıllarında yazdığı The Dramatic Method of Teaching 

kitabı, onun meslek yaşamı süresince yaptığı ve yaşadıkları üzerine odaklanmıştır. Bu 

yöntemsel kitap onun dramayı gerçeklere ışık tutmak ve bilgi aktarmak amacıyla 

kullandığı derslerdeki drama çalışmalarını içerir.  
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Henry Caldwell Cook (1885- 1939) da tıpkı Johnson gibi eğitim programlarındaki 

gereksinimlerin drama odaklı çalışmalarla giderilebileceğini savunmuştur. The Play Way 

adlı kitabında eğitimin doğası hakkındaki düşüncelerini tartışmaya açmış ve oyun 

eyleminin eğitimin temeli olması gerektiği görüşünü geliştirmiştir. 

 

Cook, derslerde ilgiyi ayakta tutabilmek için oyun yönteminin olması gerektiğini 

savunmuştur. Çünkü çocuğun doğasında oyun vardır ve öğrenme sürecini zevkli hale 

getirmek oyunla mümkündür. Cook kendi yöntemini şöyle açıklamaktadır: “Oyun yolu 

ciddi bir çalışma, inceleme, derin bilgi kazanımı kovalamacasını zevkli hale getirmek için 

yapılan bir icatlar demeti değil, zevkli kovalamacaları değerli kılmak için aktif bir 

felsefedir.” (Cook, 1917; Akt: Sağlam, 1997).  

 

Cook’un oyun yönteminde bütün anlamları aynı anda görerek öğrenmeye büyük 

destek olacağı görüşü hakimdir. Bu hakim düşüncede eğitimde drama çalışmalarının 

yeri hareket, özgürlük, bireysellik ve kendi kendini yönetme odağındadır. Cook, 

yönteminde dramayı mutlaka bir oyunla uygulamak gerektiğinden söz eder ve bu 

uygulamada öğretmen kararlı olmalı, yaptığı işin üstünde durmalıdır. Ona göre, 

dramatik süreç bir deneyim ortamı olduğundan kendi başına değerlidir. Amaç, öğretilen 

konunun gerçeklerine dramatik süreç aracılığıyla ışık tutmak değil, çocuklara deneyim 
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yapma şansı vermek ve bu süreçle zevk almalarını sağlamaktır (Sağlam, 1997). Yani 

aslında Cook da Johnson gibi dramayı eğitimde araç olarak kullanmıştır.  

 

Öğrencilerini Shakespeare oyunlarını oynama konusunda cesaretlendiren Cook, 

onlara oyunculuk becerisini öğretmek yerine, öğrencilerinin Shakespeare’i anlamalarını 

istemiştir. Cook, öğrencilerinden sadece oyundaki olayları bir seyirci için anlaşılır, açık 

seçik hale getirmelerini istemiştir. Bu süreç yoluyla öğrenciler sanatsal ortam içinde 

İngiliz dilinin güzelliklerini ve olanaklarını öğrenir, böylece de Shakespeare’i takdir 

ederler.  Shakespeare oyunlarının oynanmak için yazıldığını düşünen Cook, bu yöntemle 

oyunları sınıfta oynayarak hakkını vermek durumunda olan öğrencilerin kendilerini 

gerçek oyun sahnesinde gibi düşünmeleri gerektiğini savunmuştur. Macbeth’i oynayan 

çocukların, kendini Glamis kalesinde hissetmeleri ve karşı tarafa da onu hissettirerek 

oynamaları gerekir. Böylece onu daha iyi kullanmak için Shakespeare’in dilini anlamaya 

çalışan çocuklar, oyunu oynayarak da onun dramatik biçimini gerçek yaşama 

uyarlanması üzerinde durmuş olur.  Böylece Cook da dramayı drama olarak 

öğretmemiş, dramatik süreci öğrencilerine estetik ve zevkli bir deneyime sahip olma 

şansı vermek için kullanmıştır.  
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Dramanın diğer bir öncüsü Winifred Ward (1884- 1975)’dur. Amerika’da gelişen 

tüm harekete adını veren Winifred Ward’un Yaratıcı Oyunlar yaklaşımı, belki de 

dramatik eğitimin gelişmesinde ikinci aşama olarak görülebilir (Sağlam, 1997). Ward, 

“oyun yapma” olarak isimlendirdiği yöntemi Creative Dramatics ve Playmaking With 

Children adlı kitaplarında açıklamaktadır. Ward, çocukların en iyi doğrudan deneyim 

yoluyla öğrendikleri ve ilgilerini çekecek aktivitelere doğrudan katılmanın sonucunda 

yapıcı, olumlu bir biçimde büyüdükleri düşüncesine katılmıştır (Sağlam, 1997). Johnson 

ve Cook’un anlayışından farklı olarak o, tiyatro sanatının sadece başka konuları 

öğretmek için kullanılmasına karşı çıkmıştır, ona göre oyunun kendi başına da eğitsel bir 

değeri vardır.  

 

Bu nedenle Ward, grubun zevk alması için tüm grubun doğaçlamalar yapmasını 

önermiştir. Doğaçlamalar genellikle kaynağını yazılı metinlerden (edebi niteliği için 

seçilmiş şiirler, dünya çocuk edebiyatından seçilmiş öyküler) alınmıştır. Genel olarak 

gruplar tiyatro oyunlarını ve egzersizlerini kullanarak basit ritm ve hareketlerle işe 

başlar. Duyusal eğitimi sağlamak için, duyguların ifade edilmesi, karakterlere dayalı 

pantomim ve pantomim oyunları üzerinde çalışılarak basit pantomime geçerler. Ayrıca 

ses odaklı doğaçlamalar üzerinde de çalışmaktadırlar. Çoğu oyun yaratma dersinde grup 

öykünün canlandırılması üzerine yoğunlaşır (Adıgüzel, 2010). 
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Okunan ya da sınıfa sunulan öykünün nasıl oyuna dönüştürüleceği sıralama, 

karakterler, yer, zaman, giriş-çıkışlar ve dekor bağlamında öğrencilerle tartışılır. İlk 

sahneler gönüllüler tarafından oynandıktan sonra değerlendirilen sahne bir kez daha 

oynanır. Grup bu sahneden tam anlamıyla hoşnut olana kadar sahnenin oynanması 

tekrarlanır. Arkasından diğer sahnelerde aynı şekilde irdelenerek, tekrar tekrar oynanır. 

Sonunda tüm oyun en iyi şekilde oynanmış olur. Ward’a göre her bir oyun yapım 

sürecince çocuklar, çözülmesi gereken yeni sorunlarla ve öğrenilecek yeni şeylerle 

karşılaştıklarından problem çözme yetileri bu süreç yoluyla gelişmektedir (Sağlam, 

1997). 

 

Bu yöntem dramanın ilk kez kendi başına önemli olduğunu vurgulasa da drama 

süreci boyunca çocukların çözdükleri problemlerin zaten verilen metin içinde 

çözümlerinin yer alması, doğaçlamaya yer vermeyerek var olan metnin dramatize 

edilmesi dramanın asıl niteliğini göz ardı ettiğinden süreç içinde öğrenmenin 

gerçekleşmesi zordur. Ayrıca amacın yazılı metnin (oyunun) daha iyi sunulması olduğu 

bu ders sürecinde drama yine araç olarak kullanılmıştır.  

 

Dramanın bir araç olarak heba edilmeyecek kadar değerli olduğunu söyleyen ve 

onun kendi başına bir sanat biçimi olarak kullanılmasını öneren ilk eğitimci Peter 

Slade’dir. Yirmi beş yıllık gözlemleri sonucunda Slade (1912- 2004), çocuğun 
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bebeklikten başlayarak yeni becerler kazanma yoluyla kendi dramasını yarattığını ve bu 

dramanın desteklendiği taktirde okul çağından sonra bile gelişmeye devam edeceğini 

gözlemlemiştir. Yazdığı Child Drama adlı kitabında dramanın tiyatrodan ayrı bir sanat 

olarak benimsenmesi ve çocuğun kişilik gelişimi için okul programlarında bağımsız 

olarak yer alması gerektiğini savunmuştur (Sağlam, 1997).  

 

Slade’e göre drama çok küçük yaşlarda başlar ve yoğun bir dramatik niteliğe 

sahip oyunun beş yaşına kadar, dramatik oyunun ise yedi yaşına kadar kurulması 

gerekir. Bebeğin anlamsız sesler çıkarması, el çırpması onun hareket ve sesle ilgili ilk 

denemeleridir. Slade tüm aktiviteleri drama olarak görür çünkü ona göre drama 

“yapmak (doing)”tır (Sağlam, 1997). Çocuk bir yaşına geldiğinde bu sefer ilk 

denemelerin üstüne taklit eklenir. Çocuğun, küçüklükten beri dairesel hareketler 

kullandığına dikkat çeken Slade, bunun çocuğun kendi kişisel çemberini çizmek için ilk 

denemeleri olduğunu söyleyerek, drama çalışmalarında da çember şeklinin 

kullanılmasıyla çocuğun kendini daha rahat hissedeceğini ifade eder.  

 

Yürüme, koşma gibi fiziksel özellikleri kazanan çocuk dramatik denemeler 

yapmaya başlar. Slade, çocuk oyununu ikiye ayırır: Kişisel Oyunlar ve Tasarlanan 

Oyunlar.. Kişisel oyunun tipik özelliği karakterizasyon ve harekettir. Koşma, top 

oynama, ip atlama gibi oyunlar bu gruba dahildir. Tasarlanan oyunlar da ise zihinsel 
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süreç devreye girer. Bu yolla çocuk zihinsel konsantrasyonla kendini hayali bir dramatik 

durum içinde tasarlarken birçok da beceri geliştirir. Slade göre, drama da tıpkı 

tasarlanan oyunlar gibi gözlem yapma, yaratıcılık, resim yapma, okuma, yazma, sosyal 

yönden gelişme, empati kurma, farkındalık kazanma gibi çocuğa bir çok beceri 

kazandırır. Bu yüzden Slade, Çocuk Dramasının, çocukların kendi kendilerine oynadıkları 

evcilik türü (-mış gibi oynanan) oyunların bir devamı olarak okullarda tanınmasını ve 

beslenmesini ister.  

 

Slade’e göre Çocuk Draması’nda hareket oyunları büyük yer tutar. En iyi oyun 

açık havada, düz bir alanda oynanılır. Çocuk henüz perspektif ve derinlik duygusunu 

kazanmamıştır. Bu çağda hareketleri daireseldir. Beş ile yedi yaş çocuğun dramatik 

oyunu yavaş yavaş öykü biçimine geçerken, yedi ile oniki yaş çocuğunda grup olma 

aşaması görülür ve drama küçük gruplara kayar. Hala seyirciye hazır değildirler ve 

hareketlerdeki dairesellik devam eder. Ortaokulun sonlarına doğru perspektifi algılayan 

çocuklar, derinliği fark eder. Bu da çocukların üç boyutlu tiyatro yaklaşımlarının ilk 

işaretleridir. On iki yaşından itibaren başlayan cilalanmış doğaçlamalar ve oyun 

yazılımıyla çocuk yetişkin tiyatrosuna yönelir, bu da dramatik aktivitenin son aşamasıdır 

(Sağlam, 1997). 
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Dramanın amacının kişilik gelişimini sağlamak ve mutlu bir birey yetiştirmek 

olduğunu savunan Slade “Düşünce Oyunu” diye bir oyun bulmuştur. Bu oyunda rehber, 

çocuğun kendinin farkına varmasını sağlayacak olan, çocukların motivasyonunu ayakta 

tutmak için her türlü sesi (davul, tef, zil..) kullanan öğretmen, çocuklardan kendisine bir 

ya da birkaç kelime söylemelerini ister. Öğretmen bu kelimeleri kullanarak bir öykü 

yaratır ve çocukların bunu geliştirmesini isteyerek onları bu öyküyü oynamaya davet 

eder. Çocuklar doğaçlamaya geçer fakat sonu belli olan bir öykü sadece oynanıyordur. 

Slade, doğaçlamanın olabilmesi için öykünün sadece ilk kısmının çocuklara 

söylenebileceğini de önermiştir. 

 

Slade’in Çocuk Dramasının kökeni oyundur ve ona göre drama araç olarak 

kullanılamayacak kadar değerli olduğundan, amaç olarak kendi başına kullanılmalıdır. 

Çünkü drama kendi biçimine ve gelişimine sahiptir ve tek başına kullanıldığında da 

çocuğa kazandırdığı birçok beceri vardır.  

 

Slade’in Çocuk Dramasının Asal karakteristikleri şunlardır:  

 Yolculuk (tüm aktivite akışkandır) 

 Çember (çocuklar bir daire içinde hareket etme eğilimindedirler) 
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 Dairesel Hareketlerle Oynamak, Seyirci Katılımı (çocuklar bir seyirciye 

gereksinim duymadıkları için, seyirci olmak isteyenlerin katılmaya 

cesaretlenmesi gerekir) 

 Absorbe Etme (çocuklar bir seyirci isteği duymadan yapılan şeye tümüyle 

kendilerini verirler) ve İçtenlik (herhangi bir sahne hilesi olmadan 

çocuklar dürüstçe kendilerini vererek oynarlar) (Sağlam, 1997).  

 

Slade bu kendi yöntemini sunduktan sonra özellikle İngiltere ve Avusturalya’da 

onu izleyen yüzlerce eğitimci bu yöntemi okullarda kullanmaya başlamıştır; böylece 

dramatik eğitimin niteliğinde önemli bir değişim olmuştur.  

 

Peter Slade’in Çocuk Draması kitabının editörü olan Brain Way (1923- 2006), 

Slade’in aynı zamanda öğrencisidir. Dramayı “yaşamın pratiği” olarak tanımlayan Way, 

dramanın yalnızca bir okul dersi olmadığını, insanların bireysel gelişimiyle de ilgisi 

olduğunu belirtir. Way, drama uygulamacılarının temel kitap olarak nitelendirdiği “ 

Drama yoluyla Gelişim (Development Through Drama)” kitabının yazardır. Way, kitapta 

dramanın işlevi, yaratıclık, oyun kurma, hareket ve ses kullanımı gibi başlıklar kendi 

drama anlayışıyla aktarmıştır (Adıgüzel, 2010). 
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Brain Way’in yöntemleri daha önce Winifred Ward ve başka drama liderleri 

tarafından önerilenlere benzer. O, çalışmanın duyu öğretimine konsantre olma yoluyla 

başlanmasını, daha sonra hareket çalışmalarının, ses kullanımının, konuşmanın, 

kişileştirmenin ve ses doğaçlaması gibi unsurların eklenmesiyle devam edebileceğini 

belirtir. Way’e göre dramayı çok iyi bilmeden onu araç olarak kullanmak doğru değildir. 

Drama çok yararlı bir araç olabilir, fakat öncelikle aracın kendisi yapılmalıdır (Way, 

1967; Akt: Adıgüzel, 2010). 

 

Way’e göre yaratıcı drama, katılımcıların hayal etmelerini sağlamak ve 

deneyimlerini göstermek için bir lider tarafından yönlendirildiği, ön-hazırlık süreci 

olmayan, doğaçlamaya dayalı, göstermeci olmayan ve süreç odaklı bir drama biçimidir. 

Yaratıcı drama çocukların doğal dünyasını, yaratıcı oyunlarını merkeze alır, onları tiyatro 

tekniklerini kullanarak geliştirir (Way, 1967; Akt: Adıgüzel, 2010). 

 

Brain Way, otoritenin simgesi ve çocuk düşselliğinin bir uyarıcısı olarak “zil”i 

kullanmış, çocuklarla yapılan drama çalışmalarının kişilik gelişimini etkilediğini ve 

eğitimde dramanın kaybolan bazı içgüdülerin ortaya çıkmasını sağladığını belirtmiştir. 

Way’in yönteminde çocuk önce kendi kendine, sonra ikili gruplarla sonra da küçük 

gruplarla çalışır. Amaç, tüm sınıfı aynı dramanın içine dahil edebilmektir Böylece her 

çocuk, zihinsel, bireysel, fiziksel gelişimini yarıştırmadan aynı çemberde olabilecektir. 
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Çünkü Way’e göre dramanın amacı, çocuğun iç bireysel gelişimini beslemesi, diğer bir 

deyişle kişinin kendi gerçeğini oluşturabilmesidir (Adıgüzel, 2010). 

 

1960 ve 70’lerde İngiltere’de Dorothy Heathcote, Amerika’da Viola Spolin’in 

fikirleri eğitim alanındaki birçok kişiyi etkilemiştir. Spolin, ilk kez tiyatro oyunları 

aracılığıyla amatörlere oyunculuğu öğretme metodunu yaratmıştır. Improvisation for 

the Theatre adlı kitabında bu oyunların nasıl kullanılması gerektiği konusundaki 

görüşlerini açıklamış ve bir dizi tiyatro oyunu sunmuştur. Heathcote (1926- 2011) ise, 

dramayı bir öğrenme aracı olarak gördüğünden onu drama için değil, çocuklara eğitsel 

bir olanak sağlamak için kullanmıştır (Sağlam, 1997). 

  

Heathcote, drama anlayışını bir anlamda eski haline dönüştüren ve değiştiren 

isim olmuştur. Dramayı bilgi edinmenin aracı olarak gören ve öğretmenin rolüyle, 

öğretme tarzında değişime neden olan Heathcote, Slade gibi bu alanda önemli 

değişikliklere sebep olmuştur. Slade’in drama anlayışını içerikten yoksun olarak 

değerlendirdiğinden, sadece kişilik gelişimi için kullanılan drama Heathcote’a göre seçici 

olmayan, karışık bir aktivitedir. 
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Johnson gibi dramayı eğitsel bir ortam olarak değerlendiren Heathcote’un amacı 

farklıdır. Heathcote, sadece bir konuyu bu yolla öğretmeyi amaçlamamış aynı zamanda 

çocukların, gerçeklerin ötesinde herhangi özel bir konunun daha evrensel olan 

boyutlarını görmelerini amaçlamıştır. Böylece öğrencilerini, rol alma yoluyla duygusal 

olarak dramanın içine katan Heathcote, onların sosyolojik bir perspektifle duruma 

bakmalarını istemiştir (Sağlam, 1997). Bu yolla öğrenciler hem derinlemesine bilgi sahibi 

olabilecekler hem de içinde yaşadıkları toplumun geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği 

hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir (Adıgüzel, 2010). 

  

Heathcote, dramanın asıl cevherinin topluluk halinde yapılmasında olduğunu 

söylemiştir. Oyuna dayalı bir grup çalışması olarak drama, öğrencilerin farklılıklarını 

toplumsal bir ifadeyle bir araya getirmelerini, birleştirmelerini sağlar. Çocuklar 

kendilerini test ederken, arkadaşlarıyla aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri görür. Bu 

yolla da ait olma duygusunu kazanırlar (Sağlam, 1997). 

  

Heathcote, dramanın işlevini doğaçlama ve dramatik aktiviteler yoluyla yerine 

getirdiğini kabul etmiştir. Bir olayı dramatize etmek bir sorunu seçme ve onu tüm 

boyutlarıyla derinlemesine irdeleme olanağı verir. Ele alınan sorun o anda yaşanmadığı 

için güvenle ve sağlıklı bir biçimde irdelenebilir. Heathcote, drama çalışmalarını 

doğaçlamalı etkinlikler üzerine kurar. Ne öğreteceğini, hangi yöntemle öğreteceğini, 
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aşamalarını planlayarak derse girer. Dersleri tematik olarak planladığından eylemlerin o 

anda doğaçlama olarak temanın üzerine konulmasına izin verir. Öğretmen, otoriter bir 

liderdir. Drama çalışmasında da bunu hissettirerek, gardiyan, polis, kaptan gibi olay 

zincirini değiştirebilecek bir rol üstlenir. Açıklamaya gerek duyarsa rol içinde açıklama 

yapar. “Bilen kişi” rolünü oynar, bu da genellikle bilim adamı, çiftçi, avukat olabilir. 

Drama amacı dışında bir yere gidiyorsa öğretmen olarak rolden çıkma, durdurma veya 

çalışmayı sonlandırma hakkı vardır. Çalışma sonunda da çocuklara sorular sorarak 

dramanın amaca uygunluğunu test edebilir.  

  

Heathcote’un çalışmalarında yer verdiği iki önemli yaklaşım vardır. Bunlardan 

biri, çocukların gerçeklerin ötesinde olanı görmesini sağlamak için onlara sosyolojik bir 

perspektiflik kazandırdığı “uzman rolü (mental in expert)”dür. Bir uzman rolüne giren 

çocuk, olaylara duygusal açıdan bakmak yerine, onun evrensel boyutlarını ve çözüm 

yollarını görmeye çalışır. Böylece drama asıl amacı olan, eğitsel sürece bir adım daha 

yaklaşmış olur. İkincisi ise, “problem çözme (man in a mess)”dir. Herkesin kim ya da 

neden orda olduğunu sorgulamadan role girmesini ve var olan sorun için çözüm yolu 

bulmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Grup dinamiği ve liderin rol içindeki 

yönlendirmeleriyle eğitsel bir süreç gerçekleştirilir (Sağlam, 2009). Öğrenme ortamını 

daha zevkli hale getirmek için dramayı kullanan Heathcote, gerek savunduğu 

düşünceler, gerekse uyguladığı drama çalışmalarıyla dramanın araç olarak 

kullanılmasını yaygınlaştırmıştır.  
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 Gavin Bolton (1927- ), kendi drama anlayışını oluştururken tüm bu birikimlerden 

yani kendisinden önce gelen dramacıların kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlarından 

yararlanmıştır. Bolton, drama anlayışını inşa ederken drama öncülerinin görüşlerinin 

yanı sıra Piaget ve Vygotsky’nin bilişsel gelişim kavramına yönelik düşüncelerinden de 

etkilenmiştir. Bu nedenle Bolton’ın drama yaklaşımı irdelenmeden önce çalışmanın 

birinci bölümünde; Piaget ve Vygotsky’nin gelişim ve öğrenme psikolojisi hakkındaki 

düşüncelerine, arkasından da yine aynı eğitimcilerin oyunun öğrenmeye ve gelişime 

etkisi bağlamındaki görüşlerine yer verilecektir. İkinci bölümde Gavin Bolton’ın drama 

yaklaşımı, dramayı yapılandırması ve drama-oyun- öğrenme ilişkisi irdelenecektir.  

 

Amaç ve Sınırlılıklar 

Gavin Bolton’ın drama anlayışının oyun- öğrenme bağlamında ilişkisinin ele alındığı bu 

çalışmanın amacı, Bolton’ın drama anlayışına öğrenme bağlamında yaklaşmak, onun 

eğitsel ve estetik boyutlarını irdelemek ve Bolton’ın eğitimde en etkili yöntem olarak 

tanımladığı “kavrayış için drama” kavramını açıklamaktır. Çalışmanın sınırlılıkları 

şunlardır: 

1) Çalışmada ele alınan konu,GavinBolton’ın drama yaklaşımını kuramsal olarak 

irdeleyen eserleriyle sınırlıdır.  
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2) Çalışma, GavinBolton’un drama anlayışı hakkındaki düşünceleri, ulaşılan kaynaklarla 

sınırlıdır. 

 

Yöntem 

 Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle ele alınmıştır. Nitel araştırma; doğal, 

durumsal, betimsel, yorumlayıcı ve kuram geliştirici araştırmalardır. Nitel araştırma, 

belli olgu veya olayları kendi doğal ortamları içerisinde çok yönlü ve uzun süreli olarak 

derinlemesine inceler (Saban, 2006). Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel yolla ele 

alınan bu çalışmada “ne” sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Alanyazın taramayla 

toplanan veriler, araştırma problemine ilişkin olarak karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. 
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I. PIAGET VE VYGOTSKY’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM 
 

Gelişim kavramı döllenme ile başlayan ve yaşam boyu devam eden hareket, 

değişim anlamındadır. Bu değişim büyüme ve gerileme şeklinde olabilir. Bu nedenle 

yaşam boyu olan değişim yani gelişim olumlu da olumsuz da olabilir (Özbay, 2004). 

Gelişim fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, duygusal gelişim ve sosyal gelişim olarak dörde 

ayrılır. Bunlar birbirinden farklı olsa da gelişim süreci içinde birbirine etki eden, 

bağlantılı boyutlardır. Örneğin; bilişsel gelişim, duygusal, bedensel gelişimden 

etkilenirken; bedensel gelişimde, zihinsel gelişimden olgunlaşmadan, duygusal 

gelişimden etkilenir.  

 

Bilişsel gelişim yaşa bağlı olarak ortaya çıkan aktivitelerden olan düşünme, 

bellek, algı, dikkat, öğrenme, hatırlama, yargıda bulunma ve dildeki değişimler, 

iletişimle ilgili bütün bilişsel süreçlerdeki değişimleri içerir. Bilişsel boyuttaki özellikler 

farklılaşan yapılarıyla gelişim süresince bir seri değişimin anlaşılmasını sağlar. Gelişime 

ilişkin olarak yapılan tartışmalar genetik ve kalıtımsal program çerçevesinde, katılım ve 

çevre faktörleri üzerinde odaklaşmaktadır. Bu yüzden kalıtımsal ve çevresel etkenler de 

zihinsel gelişimin içinde yer alır.  

 

 



35 

 

Bilişsel gelişime bağlı olan dil ve düşünce arasındaki ilişki kuramsal açıdan da 

deneysel açıdan da çağlar boyunca ilgi çekmiştir, çekmeye de devam etmektedir. 

Vygotsky ve Piaget, bilişsel gelişimin dil sayesinde olduğunu savunan iki önemli 

psikologdur. Vygotsky’nin Düşünme ve Dil adlı yapıtının basımıyla birlikte bu önemli iki 

psikologun yaklaşımlarına ilişkin bir tartışma başlamıştır. Tartışmalar genelde bu iki 

düşünürün psikolojik oluşumla toplumsal oluşuma bakış açıları arasındaki farklılıklarla 

ilgilidir. Aralarındaki en temel ayırımı Piaget’nin çocukların bilgiyi inşa etmek için önce 

onu keşfederek eylemlerinden yararlandıklarını, başka bir deyişle anlamak için önce 

keşfetmenin gerektiğini savunması, Vygotsky’nin ise anlamanın başlangıç noktasının 

sosyalleşmede olduğunu ileri sürmesidir (Tuna, 2006). Piaget yaptığı araştırmalarda 

çocukların bazı bilişsel evrelerden geçtiği sonucuna varmıştır. Bu evreler birbirini takip 

eden ve bazı zikzak gelişmelerin de görülebildiği bir süreci kapsar. Evreleri atlama, 

birinden geçmeden diğerine sıçrama söz konusu değildir. Piaget çocukların bu evreleri 

ardışık olarak geçtiğini savunur. Bireysel farklılıklara göre evrelerin sırası değişmez. 

 

Piaget, bilişsel gelişimde dört evre olduğunu belirtmektedir. Duyu- motor 

dönemde (0- 2 yaş) bebek kendini diğer nesnelerden ayırmaya başlar. Bebekte nesne 

sürekliliği, ilkel düzeyde nedensellik, zaman ve yer anlayışı gelişir. İşlem öncesi 

dönemde (2- 7 yaş) çocuğun sembolik düşünme işlevleri gelişir ve dilin sembolik 

kullanımında gelişim olur. Yine bu dönemde sezgisel sorun çözme, tersine 
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dönüştürememe vardır. Animism (canlandırmacılık) görülür. Benmerkezci düşünme 

hakimdir. Somut işlem dönemde (7- 11 yaş) madde, uzunluk, ağırlık ve hacim korunumu 

kazanılmıştır. Çocuk, tersine dönüştürebilir, odaktan uzaklaşabilir ve diğerlerinin bakış 

açısını anlayabilir. Soyut işlem dönemde (11+ yaş) düşüncede esneklik, soyut düşünme, 

denenceleri zihinsel olarak sınama, karmaşık akıl yürütme ve sorun çözmede olası 

durumları dikkate alma özellikleri gelişir.  

 

Piaget’nin bu önemli dört evresinin açıkladıktan sonra onu en çok eleştiren kişi 

olan Vygotsky’e dönmek doğru olacaktır. Çocuğun gelişimine sosyokültürel bir bakış 

içerisinde yaklaşan Lev S. Vygotsky; Pavlov, Freud ve Piaget’nin çağdaşıdır. Vygotsky, 

Piaget’nin ilk kez “nicelik” yerine “niteliğe” önem vermiş olmasını ve çocuğun 

eksikliklerini vurgulamak yerine nelere sahip olduğunu söylediği için onun dil ve 

düşünce teorisini önemli bulur. Fakat Vygotsky, Piaget gibi çocuğun bilişsel gelişimde 

“olgunlaşmaya” vurgu yapmak yerine onun kültürel çevresinin çocuk için önemli 

olduğunu vurgulamıştır (Erdener, 2004). Bunu da Vygotsky şöyle ifade eder:  “Bizim 

Piaget’le ayrıldığımız en önemli nokta, onun gelişimle eğitimi birbirinden ayrı süreçler 

olarak görmesidir.” (Vygotsky, 1998). Piaget’ye göre çocuk gerekli olgunlaşmaya 

sahipse bazı becerileri yerine getirebilir fakat Vygotsky bunların olgunlaşmayla 

gerçekleşmediklerine, ya da olgunlaşmanın önkoşul için yeterli olmadığına dikkat çeker. 

Bunu daha iyi anlamak için de onun “yakın gelişim alanı” (zone of proximal 

development) kavramına değinmek gerekir. 
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Yakın gelişim alanı, çocuğun problemleri bağımsız olarak çözmesiyle belirlenen 

gerçek gelişim düzeyi ile bir yetişkinin rehberliği altında ya da daha yeterli yaşıtlarla 

işbirliği içinde problemleri çözmesi aracılığıyla belirlenen gelişim düzeyi arasındaki 

farktır (Vygotsky, 1998). Yakın gelişim kavramı Vygotsky’nin çocukların tek başına 

yapmaları çok zor olup akranlarının veya kendisinden daha büyük birilerinin yardım ve 

rehberliğinde başarabildikleri görevleri anlatmak için kullandığı bir kavramdır.  

Vygotsky, çocuğun gizil gelişim düzeyini ölçmenin gerçek gelişim düzeyini ölçmek kadar 

önemli olduğunu belirtmektedir. Gizil işlev düzeyi, zihinler arasındaki süreçten ortaya 

çıkar. Bu sosyal süreç ve karşılıklı öğretim zihinsel işlevi geliştirir. 

 

Vygotsky’nin başlıca temel taşlarından biri de içselleştirmedir. Çocuklar bir işi ya 

da görevi önce yetişkinlerin yardımıyla çözmeye çalışırlar. Çocuk öğrendiği bu iş ya da 

görevi zamanla kendi başına yapmaya başlar. Yani iş ya da eylemi içselleştirir. Sürecin 

sonunda çocuk kendi eylemlerini denetleyebilecek hale gelirken yetişkin de destekleyici 

bir gözlemci rolünü üstlenir. Yani Vygotsky’e göre öğrenme iki evrede 

gerçekleşmektedir: Birinci evre görevi nasıl yapacağını öğrenme, ikinci evre kendi 

kendine öğrenme ve akıl yürütmenin nasıl yapılacağını öğrenmedir (İnanç, Bilgin, Atıcı, 

2004).  İçselleştirme süreci sırasında gizil gelişim gerçek gelişim haline gelir ve gerçek ile 

gizil gelişim düzeyi arasındaki fark olabileceği en uygun düzeydeyse eğitimden de o 

kadar çok yarar sağlanır.  
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Piaget'ye göre küçük çocuk, benmerkezci olduğu için toplumsal etkileşimlere 

geniş ölçüde kapalıdır. Küçük çocuklar genellikle başkasının görüşlerini anlamakta 

zorlandıklarından kendi bakış açılarını kullanırlar. Başkasının bakış açısını kabul etseler 

bile bunun mantığını anlayamazlar, bu yüzden de gerçekte gelişimsel olarak 

ilerleyemezler. Piaget'nin aksine Vygotsky, çocuklarda toplumsal rehberliğin önemli rol 

oynadığını söyler. Bu rehberlik, çocuklara kendi yeteneklerini geliştirme, toplumsal 

olarak uygulanan etkinliklere katılma fırsatları sağlar, böylece bağımsız olarak problem 

çözebilme becerisi kazanırlar (Öncü, 1999). Vygotsky’e göre abisinin oyuncakları ile 

kendi oyuncaklarından hangisinin çok olduğunu bilemeyen çocuk, annesinin veya 

kendisinden büyük birinin yardımıyla oyuncakları karşılıklı dizerek hangisinin çok 

olduğunu öğrenebilir. Çocuk, olgunlaşma bakımından Piaget’e göre sıralama 

yapamayan evre de olmasına rağmen, toplumsal rehberlik ona yeteneklerinin ötesine 

uzanmada yardımcı olur.  

 

Vygotsky’e göre çocuğun bilişsel gelişiminde önemli olan iki etmen dil ve 

düşüncedir. Dil ve düşünce arasındaki ilişki zihin işlevlerinin anlaşılabilmesi için 

önemlidir. Vygotsky, dil ve düşüncenin ayrı ayrı geliştiğini, birbirinden bağımsız olarak 

gelişmeye başladığını fakat çocuğun gelişim süreci içinde zamanla birbirlerine geçiştiğini 

söyler. Böylece toplumsal bir araç olan dil, toplumun gelişen anlayış ve fikirlerini 

çocuğun düşünce alemine getirir. Dil ve düşünmenin birleşmesini iki ilke yönetir: Birinci 

ilkeye göre, tüm zihinsel işlemler dışsal ve toplumsal kökenlidir. Çocuklar, kendi zihinsel 
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süreçlerine içsel olarak odaklaşmadan önce, dili ve başkalarıyla iletişimi 

kullanmaktadırlar. İkinci olarak, çocuklar dışsal olarak iletişimde bulunmalı ve içsel ya da 

özel konuşma (private speech) yetisi dışsal konuşmanın yerini almadan önce uzun bir 

zaman süreci için dili kullanmaktadırlar. Bu geçiş dönemi 3 ve 7 yaşları arasında olur ve 

kendi kendine konuşmayı içerir (Erdener, 2004). 

 

Piaget yaptığı gözlemlerle çocukların konuşmasını ikiye ayırır. Bunlardan ilki 

benmerkezci konuşmadır. Çocuk kendisiyle konuşur, iletişim halinde değildir, cevap 

beklemez veya bir şey anlatmaz. Bu bir çeşit monologa benzer. İkincisi ise sosyalleşmiş 

konuşmadır. Burada ise çocuk tepki verir, kendini ifade etmeye çalışır ve bilgi alır 

(Erdener, 2004). 

 

Vygotsky sesli konuşmayla ilgili Piaget’ye şu şekilde karşı çıkar: “Piaget 

benmerkezci konuşmayı ve bunun gelişme içindeki sonunu betimlerken, çocuğun 

davranışlarında gerçekçi anlamda yararlı bir işlevi olmadığını ve çocuk okul çağına 

yaklaşırken zayıflayıp yok olduğunu vurgulamaktadır. Kendi yaptığımız deneyler ise bize 

bu görüşün doğru olmadığını düşündürmektedir. Biz, benmerkezci konuşmanın erken 

yaşlarda çocuğun etkinliğinde son derece belirli ve önemli bir rol oynamaya başladığı 

kanısındayız” (Vygotsky, 1998). 
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Vygotsky’e göre benmerkezci konuşma gerilimleri dile getirme ve boşalmasının 

bir aracı olmasının yanı sıra, kısa sürede-bir soruna çözüm arama ve çözümü 

tasarlamada- gerçek anlamda düşüncenin bir aracı haline de gelmektedir. Ona göre, 

eğer Piaget’nin iddia ettiği gibi benmerkezci konuşma toplumsallaşmış konuşmadan 

önce geliyorsa, o zaman içinden konuşmanın da toplumsallaşmış konuşmadan önce 

gelmesi gerekir. Ama bu da oluşum açısından kabul edilemeyecek bir varsayımdır. 

 

Vygotsky, toplumsal konuşmanın benmerkezci konuşmadan önce geldiğini ve 

aslında bu Piaget’nin bu şekilde konuşmayı ikiye ayırmasının yanlış olduğunu şöyle 

açıklar: “Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde konuşmanın birincil işlevi 

haberleşmedir, toplumsal iletişimdir. Bu yüzden çocuğun konuşması daha en baştan 

özü bakımından toplumsaldır. Başlangıçta farklılaşmıştır ve çok işlevlidir; işlevleri daha 

sonra farklılaşır. Çocuğun toplumsal konuşması belli bir yaşta oldukça keskin biçimde 

benmerkezci ve iletişimsel olmak üzere ikiye bölünmüştür. (Piaget’nin, sanki toplumsal 

hale gelmeden önce başka bir şeymiş gibi toplumsallaşmış diye adlandırdığı konuşma 

biçimi için, biz iletişimsel terimini kullanmayı yeğliyoruz. Bizim görüşümüze göre, 

işlevleri farklı olmakla birlikte, iletişimsel ve benmerkezci biçimlerin her ikisi de 

toplumsaldır” (Vygotsky, 1998). 
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Vygotsky savunduğu “konuşmanın gelişim şeması”yla, Piaget’in gelişim şeması 

arasındaki farkı şöyle açıklar: “Konuşmanın gelişmesi hakkında sahip olunan görüş, 

tamamen benmerkezci konuşmanın oynadığı rolün nasıl yorumlandığına bağlı olarak 

değişmektedir. Bu yüzden, önce toplumsal, sonra benmerkezci, daha sonra içinden 

konuşma biçimindeki bizim gelişme şemamız, sesli konuşma, fısıldama, içinden 

konuşma şeklindeki geleneksel davranışçı şemadan da, Piaget’nin sözsüz içe yönelik 

düşünceden başlayarak benmerkezci düşünce ve konuşma aracılığıyla toplumsallaşmış 

konuşma ve mantıksal düşünceye ulaşan dizisinden de farklıdır. Bizim görüşümüze göre, 

düşüncenin gelişmesinin gerçek yönü, bireyselden toplumsallaşmışa değil, 

toplumsaldan bireysele doğrudur” (Vygotsky, 1998). 

 

Yine Piaget’nin karşı çıktığı bir başka görüş ise; Vygotsky’nin kendiliğinden 

kavramın gelişim sürecinin çocuğun okuldaki öğrenme süreciyle ilintisiz olduğunu ileri 

sürmesidir. Piaget, çocuklukta edinilen kavramları ikiye ayırır: İlki, çocuğun programlı 

herhangi bir eğitim almadan, içinde bulunduğu yaş dilimi neticesinde olgunlaşma 

sonucu kendi zihinsel süreçlerinden geçerek oluşan ve bilinçli bir öğrenme olmayan 

“kendiliğinden” (spontaneous) kavramıdır. İkincisi, yetişkinler ile yetişkin dünyasının 

hüküm sürdüğü okulda öğrenilenlerin etkisiyle bilinçli şekilde öğrenilen “kendiliğinden 

gelişmeyen”(non-spontaneous) kavramıdır (Erdener, 2004). 
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Piaget, kendiliğinden gelişmeyen kavramların bilinçli öğretilen kavramlar 

olduğunu söylerken; Vygotsky, “kendiliğinden gelişen” kavramları, çocuğun bireysel 

yaşantısından geçen ve bilinçsizce öğrenilen “gündelik kavramlar” olarak tanımlar. 

“Kendiliğinden gelişmeyenler” ise okul ya da ebeveynler tarafından öğretilen ve bilinçli 

öğrenilen “bilimsel kavramlar” olarak tanımlamıştır. Vygotsky, bunlar ayrı birer parçalar 

olduğunu değil kavram gelişimi içinde bir bütün olduklarını ve birbirlerini etkilediklerini 

ileri sürer.  

 

Piaget’ye göre bazı durumlarda uygun yönergelerle verilen kavramlar çocuklar 

tarafından oldukça iyi özümsenmektedir. Bunun nedeni de okulda öğretilen şeyler 

aslında çocuğun kendiliğinden kavramının bir uzantısıdır. Böylece çocuğun gelişimi de 

hızlanmaktadır. Yani okuldaki eğitim çocuğun kendiliğinden öğrendiği kavramları 

geliştiriyorsa çocuğun düşünme gelişimi de hızlanacaktır. Bu bağlamda Vygotsky ve 

Piaget’nin görüşleri aynı doğrultudadır. Vygotsky de çocukların tüm gelişim süreçlerinde 

edindikleri kavramların yetişkinlerin müdahalesi sonucunda oluştuğunu savunmaktadır. 

 

Bütün bunların sonucunda hem Vygotsky hem de Piaget’nin uğraştığı sorunların 

ortak olduğu görülmektedir. Her ikisi de çocuğun bilişsel gelişiminde dil ve düşüncenin 

önemli olduğunu savunmuş fakat bu iki özelliğin gelişmesi konusunda farklı bakış 

açılarına sahip olmuşlardır. Onlar sadece sorunlara yaklaşım biçimlerinde ve getirdikleri 

çözümlerde farklılık sergilemektedirler.  
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I.1. Piaget ve Vygotsky’e Göre Oyun 

 

Oyunla bilişsel gelişim arasındaki ilişki pek çok psikolojik araştırmaya konu 

olmuştur. İki büyük kuramsal çerçeve bu araştırmaları şekillendirmede ve örgütlemede 

baskın bir rol oynamıştır. Uzun bir dönem boyunca Piaget’nin yaklaşımı benimsense de 

bu programın sınırlılıkları nedeniyle Piaget’nin gelişim kuramı eleştirilere hedef 

olmuştur. Eleştirilerin çoğu Piaget’nin toplumsal ve kültürel etmenlere yönelttiği ilginin 

yetersizliğidir. Vygotsky, Piaget’nin eksikliklerini düzenleyerek yeni bir kuram ortaya 

atmıştır. Onun kuramı sosyokültürel yaklaşımlı zihinsel gelişimdir. 

 

Piaget, oyunu birbirini izleyen üç sistem şeklinde sınıflandırır. Bunlar; alıştırma 

oyunu, sembolik oyun ve kurallı oyundur. Piaget’ye göre alıştırma oyunu ilk olarak 

ortaya çıkan oyundur ve yaşamın ilk 18 ayı boyunca baskındır. Çocuğun kasları ile 

yaptığı oyunlardır. Çocuğun yaptığı eylemler araçsal ya da pratik amaçlı değildir. Çocuk 

onları yaparken aldığı haz için bu eylemleri tekrarlar. Piaget'e göre, bu oyun biçimi 

çocuk tarafından kazanılan hemen hemen tüm duyu-devinim şemalarından doğmakta 

ve temel olarak çocuğun nesneleri kullanması üzerine odaklanmaktadır. Örneğin; 4 

aylıkken objeleri yakalaması, sallaması, ileri-geri hareket ettirmesi ve bunu tekrarlamayı 

öğrenmesi alıştırma oyunlarına girer. Çocuk bundan zevk alır ve bir amaca yönelik 

olmasa da uygular. Piaget alıştırma oyunlarının zihinsel fonksiyonların gelişmesi için 

gerekli olduğunu söyler. Çocuk çevresindeki çeşitli objelerle ilişki kurduğunda çevresi 

hakkında bilgi edineceğinden, bu hareket sosyal zekanın gelişmesine katkı sağlar. 
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Sembolik oyun, yaşamın ikinci yılı boyunca tasarımlama ve dilin doğuşuyla 

birlikte görülmektedir. Daha çok harekete dayanan oyunlardır, fakat buna dilin 

sembolik işlevi de katılır. Taklit işin içine girer. Piaget'e göre çocuk oyunlarında sembol 

iki şekilde görülür: bir faaliyetin, bir objeden diğerine aktarılması ve çocuğun başka 

birinin rolünü üstlenmesi.. Çocuğun başka bir rol üstlenmesi, onun gibi davranması yani  

"-mış gibi oyun", başlangıçta doğuştan gelen/ bireye özgü oyun sembollerinin 

kullanımını içeren yalnız bir sembolik etkinliktir. Sembolik oyun içinde şu davranışlar 

bulunabilir:  

a) Bağlamdan uzaklaşmış davranış (örneğin, içi dolu olmayan bir tabaktan çorba 

içmek)  

b) Kendine göndermede bulunmaktan bir başkasına göndermede bulunmaya 

doğru değişmeler (örneğin, kendisinin kızdığı bir olayı oyuncak bebeklerine yansıtması 

ve bebeğinin diğer bebeğe bağırması).  

c) İkame nesnelerinin kullanımı (örneğin, at yerine bir sopa, alevli ateş yerine 

kağıt kırpıntılarının kullanılması).  

d) Sırasal kombinasyonlar (örneğin, çocuğun, tek bir eylemi taklit etmek yerine -

mış gibi olarak bütün bir senaryoyu kurması).  

 

Bu tarz sembolleştirmeler çocuğun hayal dünyasına katkı sağlar. Bunun yanı sıra 

dramatik oyunlarda da artış olur. Başta konuşmanın dahi olmadığı bu hayali oyunlar 

giderek daha karmaşık bir hal alabilir. Konuşmalar artar ve daha önce canlandırılmış bir 
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olay aynı şekilde tekrar canlandırılabilir.  

 

 Piaget’ye göre çocuk sembolik oyunun gelişimiyle birlikte gerçekçiliği fiziksel 

olarak bastırmanın, başka şeye yansıtmanın zevkini duyar. Artan bir biçimde yansıtma, 

çarpıtma ve gerçek olmayan olayların sembolleşmesi görülebilir. Dolayısıyla sembolik 

oyun, ödünleme, dilek-doyum, çatışmaların ortadan kaldırılması vb. aracılığıyla fantezi 

doyumun gerçekleşmesi için kullanılmaktadır. Sembolik oyun, çocuğun, egoyu 

gerçekliğe bağlı kılmakta giderek daha yeterli duruma gelmesiyle birlikte dört yaş 

dolaylarında azalmaktadır. 

 

Üçüncü tür oyun, kurallı oyundur. Piaget'in tartıştığı bu oyun türü, 4 ile 7 yaşları 

arasındaki dönemden önce seyrek olarak oluşmakta ve baskın olarak 7'den 11 yaşa 

kadar olan dönemde görülmektedir. Kurallı oyundaki kuralların çoğu yıllardan beri 

süregelen kurallardır, çok azı yeni bulunmuştur. Bu kuralların özellikleri, en az iki bireyin 

etkileşimiyle oluşması ve toplumsal grubu düzenleme, bütünleştirme işlevinde 

olmasıdır. Çocuk oyun kurallarına dikkat ederken benmerkezci düşünce yapısından 

sıyrılır ve oyunun kuralları gereği sosyal normlara uygun davranır. 

 

Piaget oyunun saf bireysel süreçlerden, doğuştan gelen sembollerden toplumsal 

oyuna ve ortak sembolizme doğru ilerlediğini söyler. Oyun çocuğunu zihninden doğar 

ve ancak bu zihin yapısı tarafından açıklanabilir. Oyun, özümlemenin uyum sağlamadan 
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farklılaşması ile başlayan bir etkinlik biçimidir ve özellikle özümleme kendi başına 

işlevde bulunabildiği zaman ortaya çıkar. Tasarımlama yeteneğinin doğuşuyla birlikte, 

özümlemenin kendisi için yapılan özümleme, yalnızca çarpıtıcı değil, aynı zamanda 

önceden tasarlanmış -mış gibi yapmanın kaynağı durumuna da gelir. Dolayısıyla, - mış 

gibi oyun, çocuğun, geçmiş yaşantılarını, egonun gerçekliğe boyun eğmesi için değil 

doyuma ulaşması için bastırmasını sağlar. Bu bakımdan, oyun, gerçekliği nesnel olarak 

kavrama gereksiniminden çok, sempatik ve yumuşak bir biçimde anlama gereksinimini 

yansıtmaktadır (Nicolopoulou, 1993). 

 

Vygotsky'ye göre, gerçek oyun 3 yaş dolaylarında -mış gibi oyunla başlar. Ona 

göre, oyun toplumsal bir sembolik etkinliktir ve tek bir çocuktan fazlasını kapsar. 

Oyundaki konular, parçalar, öğeler çocukların kendi toplumlarının sosyokültürel 

öğelerini kavramalarını ve bunu oyun amacıyla yansıtmalarını sağlar. Dolayısıyla küçük 

bir çocuk yalnız başına oynadığında bile, Vygotsky bu tür oyunun, oyunun konuları ve 

parçaları sosyokültürel öğeleri ifade ettiği için önemli bir biçimde toplumsal olduğunu 

düşünmektedir. 

 

Vygotsky, oyunun basit bir biçimde bilişsel gelişimi yansıttığını düşünmekten 

çok, bilişsel gelişime önemli bir biçimde katkıda bulunduğunu düşünmektedir. Vygotsky, 

oyunu nitelerken, birbiriyle ilişkili iki temel öğenin varlığını vurgulamaktadır: a) İmgesel 

bir durum ve b) imgesel durumdaki dolaylı kurallar. Bir imgesel durum, sadece -mış gibi 
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oyunun değil, aynı zamanda gizli bir biçimde bulunsa da kurallı oyunların da belirleyici 

bir niteliğidir. Örneğin, oldukça soyut bir oyun olan satranç, yalnızca belirli ve kurallı bir 

biçimde hareket edebilen şah, vezir, at ve bunun gibi belirli aktörlerle doldurulmuş 

imgesel bir dünya tarafından yapılandırılmaktadır. Kurallar oyunun kurulmasına hizmet 

eder ve –mış gibi oyunun da belirleyici niteliğidir. Örneğin doktor olan ya da anne/ baba 

olan çocuk istediği her hareketi yapmak yerine, üstlendiği role uygun davranış sergiler. 

Burada önemli bir bilişsel çaba vardır. Vygotsky bunu şöyle ifade eder: "Gerçek 

yaşamda çocuğun gözden kaçırdığı şey, oyunda bir davranış kuralı haline gelmektedir" 

(Nicolopoulou, 1993). 

 

Vygotsky uzun dönemli oyun gelişimini –mış gibi oyun ve kurallı oyun arasındaki 

dolaylı kuralların olduğu doğrudan imgesel bir ortamdan (-mış gibi oyun), doğrudan 

kuralların olduğu dolaylı imgesel bir ortama doğru (kurallı oyunlar)- dereceli bir hareket 

olarak görmektedir. Oyun, kişinin dünyasını genişletme fırsatı sağlamaktadır ve 

dolayısıyla Vygotsky, okulöncesi çocuk için oyunun bilişsel gelişim açısından yararlarını, 

daha ileriki yıllardaki başarılı bir eğitim boyunca ortaya çıkacak öğrenme ve gelişimin 

önemli bakımlardan bir prototipi olarak görmektedir (Nicolopoulou, 1993). 

 

Oyun, bilişsel gelişimde yeniden örgütlenme için önemli bir etkinliktir. Hem 

Piaget hem Vygotsky oyuna farklı açılardan yaklaşsalar da oyunun önemini savunmuş, 

çocuğun gelişimi, kendini ifade etmesi, haz alması, dil ve düşünce gelişimine katkı 
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sağması için oyunun önemli olduğunu vurgulamışlardır. Piaget, çocuğun zihinsel yapısını 

kullanarak oyun oynadığını ve oyun oynarken geçmiş yaşantılarını bastırdığını savunur. 

Vygotsky ise, oyunu toplumsal bir süreç olarak görür ve “oyun öğrenme etkinliğidir.” 

der. Ona göre gönüllü olarak kabullendiği imgesel ortamı gerçekleştiren kurallara 

uyması bile, “kurallara uyma” becerisini geliştirdiğinden her oyun öğrenme aracı ve 

sosyokültürel bir boyuttur. 
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I.2. Gavin Bolton’ın Drama Yaklaşımında Piaget ve Vygotsky’nin Etkisi 

 

Bolton, kendi “dramatik oyun” kavramını açıklama sürecinde iki önemli 

eğitimciden etkilenmiştir. Bunlardan biri; oyunun, çocuğun zihinsel yapısından 

kaynaklandığını, çocuğun geçmiş yaşantılarının da etkisi olduğu bu zihinsel yapı 

olmadan onun oyununun açıklanamayacağını söyleyen Piaget’dir. Diğeri ise; çocuğun 

tek başına oynarken bile oyununun konuları ve parçaları olduğunu, bu parçalar da 

sosyokültürel öğeleri ifade ettiğinden, oyunun toplumsal bir süreç olduğunu düşünen 

Vygotsky’dir. 

 

Bolton, drama etkinliklerini dört başlık altında ele alır. Bir sonraki bölümde 

açıklanacağı gibi bu drama etkinlikleri A tipi: egzersiz, B tipi: dramatik oynama, C tipi 

tiyatro ve D tipi: kavrayış için dramadır. Bolton’a göre en etkili öğrenme aracı olan D tipi 

drama, “dramatik oynama” gibi Piaget’nin bahsettiği sembolik oyundan ortaya çıkar. 

Piaget’e göre uygulamalı oyunlar daha çok fiziksel tatmin içindir. Atlama, derenin 

üstünden karşıya geçme gibi bir oyunun uygulamalı oyunda konusu yoktur. Fakat aynı 

eylem sembolik oyun yani “–mış gibi oyun” için kullanılıyorsa, çocuk timsahların 

üzerinden atlıyor olabilir. Bolton’a göre “–mış gibi oyun”lar aksiyonların (zıplamak) ve 

nesnelerin (kişi olarak kendisi ve bir dere) simgesel kullanımıyla anlam üretilen zihinsel 

faaliyetlerdir.  
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Bolton, “-mış gibi oyun”ların içeriğinin daha iyi anlaşılması için bu oyunları 

oluşturan iki aksiyon türünü açıklanması gerektiğini vurgular. Bir çocuğun dışarıdan ne 

yapıyor göründüğüyle ilgili olan dış aksiyon ve onun bu eylemi yaparken ne hissettiğiyle 

ilgili olan iç aksiyon. Bolton’a göre Vygotsky ve Piaget’nin “-mış gibi oyun” üzerine 

düşünceleri de bu noktada ayrılır. 

 

I.2.1. Dış Aksiyon 

Bolton’ın dış aksiyonunu bir örnekle açıklamak daha iyi olacaktır. Dört yaşında 

bahçede elindeki sopayı havada savurarak oyun oynayan bir çocuğa, annesi “ne 

yapıyorsun” diye sorduğunda, çocuk ona “savaşıyorum” cevabını verir. Çünkü aslında o 

bir şövalyedir ve halkını korumak için düşmanla savaşıyordur. Bu deneyimde, başlık: 

savaşmak, olayın sahnesi/ dekoru: şövalyenin ülkesi, olay örgüsü ise: şövalye halkını 

kurtarmak için savaşıyordur. Bolton’a göre bir oyunun dış aksiyonu, başlık, sahne ve 

olay örgüsünden oluşur. Ama ona göre “-mış gibi oyunların” iki tane dış aksiyonu vardır. 

Biri çocuğun düşünerek, oyun için yaptığı (şövalye olarak savaşmak), diğeri ise oyunu 

hiç bilmeyen bir gözlemcinin dışarıdan gördüğü (çocuğun elindeki sopayı savurarak 

oyun oynaması). Bolton’a göre ikisi de doğrudur. Burada var olan iki bağlamı Bolton, 

gerçek somut bağlam ve dışsallaştırılmış somut bağlam olarak tanımlar. Yani çocuğun 

sopasını savurması gerçek somut bağlam, şövalye olarak savaşması ise dışsallaştırılmış 

somut bağlamdır. Çünkü çocuk şövalye olarak savaşma eylemini gerçek eylemler ve 



51 

 

faaliyetlerle (elindeki sopayı savurmak) somut olarak yansıtıyor yani dışsallaştırıyordur. 

Bu durumda “-mış gibi oyun”ların dış aksiyonu iki somut bağlamın yan yana gelmesiyle 

oluşur. Bolton’a göre biri diğerinin yerini tutmaz, ikisi de mevcuttur ve bağımsızdır. 

Sembolik oyunu ve dramayı karakterize eden de bu iç dayanışmadır (Bolton, 1979). 

 

Bolton, oyun üzerine yazılan yazılara baktığında en çok ilgilendikleri arasında 

Vygotsky’nin yazdıkları olduğunu ifade eder (Bolton, 1979). Vygotsky bu aktivitelerden 

söz ettiği için değil, oyunla dramatik aktivite arasında bağlantı kurduğundan ve onun 

terimlerinin eğitimde dramanın işlevine en çok uygulanabilecek olmasındandır. 

Bolton’ın aktardığına göre Vygotsky, okul öncesi çocuğun gelişiminde, çocuğun mevcut 

algısal dünyasında olanlarla düşünmekten, şu anda var olanın ötesini düşünebilmeye 

doğru bir gelişim gösterdiğini savunur. Oyun, onu bu değişimi yapmaya yönelten bir 

köprüdür. Atı olmayan bir çocuk, bir nesnenin (sopa) kullanımıyla ve o nesne üstüne 

binerek, atı ve ata binme eylemini düşleyebilir. Bu durumda sopa ve sopaya binme 

eylemi gerçek bağlamken, at ve ata binme eylemi (olmayan nesne ve eylem) 

dışsallaştırılmış bağlamdır. Vygotsky, dışsallaştırılmış bağlamı “eksen” olarak 

adlandırarak, Piaget’nin kullandığı “simge” sözcüğüne karşı çıkar. Piaget’e göre çocuk 

eylem ve nesneleri (sopa), hayali eylem ve nesnelerin (at) “simge”si olarak kullanır. 

Vygotsky ise bu durumu şöyle açıklar: “Çocuk oyunda sembolleştirmez, fakat yapmak 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Beril Boz 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 17- 29)  
çevirisinden yararlanılmıştır. Aksi belirtilmediği takdirde diğer çeviriler tez yazarına aittir. 
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istediklerini, gerçeğin temel kategorilerinin kendi deneyimlerinin içinden geçmesine izin 

vererek gerçekleştirir. Bu da oyunda bir günün neden yarım saat sürdüğünü ve yüzlerce 

kilometrenin nasıl beş adımda gidilebildiğini tam olarak açıklıyor” (Vygotsky, 1976: 550; 

Akt: Bolton, 1979).  

 

“-mış gibi oyun”larda iki somut bağlam varken biri diğeri için simge ya da eksen 

konumundadır. Bu birleşme (iki somut dünyanın birleşmesi) iki dünya birbirinden 

uzakken onu daha net şekilde anlamamızı sağlar. Örneğin, çocuk sopayı kullanırken 

onun at olduğunu söylemesi gibi. Vygotsky bu durumda bile bazı sınırlılıkların olduğunu 

söyler. Ona göre, gerçek dünyanın bazı özellikleri yaratılan dünya için anımsatıcı 

olmalıdır. Çocuğun kartpostalı değil de sopayı at olarak kullanmasının nedeni budur. 

Sopa ve atı düşündüğümüzde somut iki bağlamın birbirinden uzak ve farklı olması işi 

kolaylaştırırken iki dünyanın uyumlu olması durumu onu biraz karışık hale getiriyor. 

 

Bolton’ın aktardığı Vygotsky’nin meslektaşının yaptığı bir deneyde, 7 yaşındaki 

bir kız çocuğunun küçük kız kardeşine “kız kardeşçilik oynayalım” demesi dikkat çeker. 

Kızlar zaten kardeştir ve bu oyunu oynayabilmek için önce kendilerine dışarıdan 

bakmaları gerekmektedir. Oyunu araç olarak kullandıkları bu durumda aslında kendi 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Beril Boz 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 17- 29)  
çevirisinden yararlanılmıştır. 
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kardeşliklerine farkındalık kazanırlar. Vygotsky’e göre oyun, böyle bir deneyimde 

görüldüğü gibi sadece “olmak” değil, aynı zamanda “olmayı keşfetmektir”. Bolton, bu 

birbirine çok benzeyen iki somut dünyanın bile aslında birbirinden farklı olduğunu, 

yönelim farkı olduğu için hala iki ayrı, birbirinden farklı somut dünya olduğunu ifade 

eder.  

 

Terimsel olarak bu somut bağlamlardan birinin diğeri için “eksen” veya “simge” 

olmasının önemli olmadığını söyleyen Bolton, önemli olanın, çocuğun anlam yaratma 

kapasitesine sahip olması olduğunu vurgular. Tıpkı Bolton gibi Vygotsky için de –mış gibi 

oyun”ların temel işlevi anlamın üstünlüğüdür. Eylemi ikinci plana atmak, oyun ve 

dramanın eğitsel işlevini anlamak için önemlidir. Dramanın “yapmak” değil, “yapıyor 

görünmek” olduğunu söyleyen Bolton, çocuğun eylem içindeki düşüncesinin amacının 

anlam yaratmak olduğunu ifade eder. Yukarıda bahsedilen dış aksiyonun barındırdığı 

somut iki bağlam arasındaki etkileşimden ortaya çıkan anlamlar çocuğun oyun 

oynarken kazandığı becerilerdir. Bolton’a göre bu beceriler ikiye ayrılır. 1- Gerçek 

bağlama uygun beceriler (nesnel beceriler): Çocuğun sopayı kılıçmış gibi doğru şekilde 

kullanması, düşmanla savaşıyormuş gibi yaparak beden ve el becerisinin gelişmesi… 2- 

“-mış gibi bağlam”a uygun beceriler (öznel beceriler):  Şövalye olan çocuğun onun gibi 

davranması, gerçek savaşa uygun hareketler ve konuşmalar yapması. 

 



54 

 

Öznel olan beceriler kişisel, bireysel, etkileyici ve bir deneyimle vücut bulan 

becerilerdir, nesnel olan beceriler ise ortak, sosyal, kişisel olmayan, bilimsel anlamları 

barındıran becerilerdir. Bolton’a göre; çocuk, şövalyenin nasıl savaştığı hakkındaki 

bildiklerini oyun sırasında açığa çıkarıyor. Eğer şövalye istediği gibi savaşamaz ve halkını 

kurtaramazsa çocuk bunu tekrar deneyecektir ve savaşma konusundaki bedene yönelik 

becerisini arttıracaktır. Bu durumda nesnel anlam (beceriler), öznel (duyusalmotor) 

deneyiminin sonucunda elde edilir. Yani şövalye olarak düşmanla doğru şekilde savaşan 

çocuk, aslında doğru şekilde sopa kullanarak bedensel becerisini geliştiriyordur.  

 

Bolton’a göre nesnel anlamın öznel anlamdan oluşmasının dışında daha önemli 

bir boyutu daha vardır. Nesnel anlam, oynama süreci iç aksiyonun bir parçası 

olduğunda kullanılır hale gelir. 

 

I.2.2. İç Aksiyon 

Bolton’a göre iç aksiyon aynı deneyimin diğer yönü yani madalyonun öbür 

yüzüdür. Dış aksiyondan farkı, onun gibi mevcut ve dışa vurulmuş olmamasıdır. Bolton, 

iç aksiyonu açıklarken; oyunun, çocuğun zihinsel yapısından kaynaklandığını söyleyen 

Piaget’e döner. Piaget, eylemin iki yönü olduğunu söyler. Bunlar birincil ve ikincil 

sembolizmdir. Birincil sembolizmi çocuğun bilinçli sembol seçimi olarak vurgularken 
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ikinci sembolizmi şöyle açıklar: “Birçok oyunda önemi çocuk tarafından anlaşılmamış 

sembollerle karşılarız. Örneğin, erkek kardeşinin doğumuyla onu kıskanan çocuk, iki 

farklı boydaki bebeğiyle oynarken, küçük olan bebeği yolculuğa çıkartır. Büyük olan ise 

annesiyle kalır. Çocuğun, bunu yaparken kendisini veya erkek kardeşini düşündüğünün 

farkında olmadığını farz edersek, bu olayı ikincil ya da bilinçsiz sembolizm olarak 

adlandırabiliriz.” (Piaget, 1972: 171; Akt: Bolton, 1979). Bolton’a göre burada tema ya 

da eylemin altında yatan neden “erkek kardeşe duyulan kıskançlık”tır. Dış aksiyon, 

başlık, olay dizisi ve sahneden oluşurken; tema, oyunun altında yatan nedeni yani iç 

aksiyonu verir. Çocuğun davranışında onu yönlendiren bir iç yönü vardır. Bolton, bunun 

çocuğun dış dünya hakkındaki duygularına dayanan kendi dünyasının bireysel tutumunu 

temsil ettiğini söyler.  

 

Örneği daha net açıklama gereği duyan Bolton, kıskanç çocuğun yeni kardeşiyle 

olan ilişkisi hakkında kaygılandığını ifade eder. O, yeni bebeğin bir tehdit olduğunu 

düşünüyor olabilir. Bu durumu ifade etmesinin tek yolu da onu eylemden geçirmesidir. 

Bu durumda da eylem “-mış gibi yapmak”tan geçer. Bolton, iç aksiyonun örnekte 

görüldüğü gibi, genelden özele, temadan olay örgüsüne doğru olduğunu söyler. Yani bu 

durum özelden genele giden dış eylemin tam zıttıdır. 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Beril Boz 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 17- 29)  
çevirisinden yararlanılmıştır.   
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Daha önce bahsedilen Vygotsky’nin kız kardeş örneğinde, kızlar “aynılık”ı 

dışsallaştırırken (soyutlarken), buradaki çocuk da “boyut farklılığı”nı ve “uzağa gitme”yi 

bebeklerini kullanarak dışsallaştırır. Çocuğun kendi kardeşinin uzağa gitmesini istemesi 

onu bu oyuna iten iç aksiyonken, oynadığı bebeklerden küçük olanını palto giydirerek 

trene bindirmesi dışsallaştırılmış anlamdır.  Daha önceki şövalye olan çocuk örneğinde, 

iç aksiyon şövalyeyi taklit etme isteği, şövalye olmanın güzel olduğu düşüncesi, 

kahraman olma arzusu olabilir. Ama iç aksiyon eğer “şövalye olmak eğlencelidir” kadar 

genelse, çocuk birkaç savaşma eylemiyle bu ihtiyacını tatmin edebilir. Ama amaç bir 

şövalye kadar iyi savaşmak ise, çocuk “-mış gibi yapma” becerisini yüksek dereceye 

kadar kullanmak isteyecektir. Bolton, bu durumu bir örnekle şöyle açıklar. Bir çay 

partisinde yetişkin gibi davranan çocuklar gerçek bir çay karıştırma, şeker atma, çay 

içme ritüeli içindedirler. Ama aynı grup canavarlara karşı kazanılan bir savaşın zafer 

yemeğindeyken yeme içme eylemine son derece özensiz yaklaşırlar. Çünkü orada amaç 

zafer kutlamaktır ve bu zafer ziyafet verilen bir festivalle doruğa ulaşmıştır. Dolayısıyla, 

iç aksiyon dış aksiyonun biçimini ve onun yönelimini etkiler (Bolton, 1979). 

 

D tipi dramanın temelini oluşturan “–mış gibi oyun”ların iki yüzü vardır. Dış 

aksiyon ve iç aksiyon. “-mış gibi oyun”lar nasıl bu iki yüzü de kendi içinde barındırmışsa, 

Bolton da kendi “dramatik oyun” terimini açıklarken hem Vygotsky’nin hem de 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Beril Boz 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 17- 29)  
çevirisinden yararlanılmıştır. 
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Piaget’nin düşüncelerine yer vermiştir. Bolton, oyunun, hem Vygotsky’nin bahsettiği 

gibi toplumsal parçalardan oluştuğu, toplumsal bir süreç olduğu, imgesel ortamı 

gerçekleştirmenin ortamdaki kurallara bağlı olduğu, bir öğrenme etkinliği olduğu ve 

oyundaki amacın anlam yaratmak olduğunu kabul eder, hem de Piaget’in savunduğu 

gibi oyunun çocuğun bilişsel yapısından kaynaklandığı gerçeğini dikkate alarak, iç 

aksiyonu çocuğun içsel motivasyonu, geçmiş yaşantılarının da etkisi olduğu itici güç 

olarak tanımlar. 
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II. GAVIN BOLTON VE DRAMA  

 

20. yüzyıl İngiliz kuramcı ve uygulamacısı Gavin Bolton; Peter Slade, Brain Way, 

Dorothy Heatcote gibi eğitici (pedagojik) dramayı geliştiren kişilerden biridir. Sheffield 

Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar ilk ve orta dereceli okullarda çalışan 

Gavin Bolton, 1964’te Durham Universitesi’ne katılmış ve oradan emekli olmuştur. 

Çalışma hayatı boyunca dramanın eğitsel ve sanatsal yönünü araştırmış ve bunu birçok 

yerde uygulamıştır.  

 

Gavin Bolton, dramanın bir sanat biçimi olarak yapılandırılması gerektiğini 

savunur.  Dramayı bilgi edinmede yararlı bir araç olarak gören Bolton, dramanın hem 

eğitimin, hem de sanatın isterlerini karşılayacak biçimde yapılandırıldığında 

öğrenme/öğretme deneyiminin daha etkili olacağını belirtir. Ona göre drama kurgusu 

içinde öğretmen rolde olarak çocuklara soru sorar, onlarla dersi paylaşır, onları kontrol 

eder ve onlara model olursa, bu durum öğretime farklı bir boyut katacaktır.  

 

Gavin Bolton Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabında öncelikle 

drama aktivitelerinin çeşitlerini tanımlar. Bunun nedenini ise, hiç drama deneyimi 
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yaşamamış bir okuyucunun, bu aktivite çeşitlerini kolayca tanıması ve kendi drama 

deneyimine farklı perspektiften bakması için yarar sağlaması olarak açıklar.  

  

Gavin Bolton’a göre çocukların ve üniversite öğrencilerinin basit drama 

deneyimlerinin üç ortak yönelimi vardır. 

 

A Tipi: Egzersiz 

B Tipi: Dramatik Oyun 

C Tipi: Tiyatro 

 

Ona göre bu kategoriler yanıltıcı olabilir ama mümkün olan birçok örnek bu özel 

başlıklar dışına çıkmaz. Gavin Bolton, savunduğu ve ona göre en yararlısı olan diğer 

drama çeşidini (D tipi dramayı) açıklamadan önce bu başlıkları analiz eder. 
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II.1. A Tipi: Egzersiz 

Gavin Bolton drama dersinde ortak kullanılan beş çeşit egzersizi ayırt etmenin 

mümkün olduğunu söyler. Bazı öğretmenler oyun ve teknik beceriler gibi özel türleri 

ayrı tuttuğundan, o dramadaki bir kavram gibi egzersizin de ana karakteristiklerinin aynı 

olduğunu göstermeyi amaçlar. Birbirinden farklı özellikte olan egzersizler; doğrudan 

deneyimsel olan egzersizler, dramatik becerileri geliştirmeye yönelik egzersizler, 

“drama” egzersizleri, oyunlar ve diğer sanat biçimleri olarak beşe ayrılır.  

 

Doğrusal deneyimsel olan egzersizler, katılımcıların doğrudan karşılaştıkları 

durumlarda kullanılır. Örneğin, soğuk bir odaya girmek, pis bir giysiyi koklamak, 

çevredeki insanlarla röportaj yapmak, dışarıdan gelen sesleri dinlemek ve bunları ayırt 

etmek, ısınma, konsantrasyon çalışmaları gibi…  

 

Dramatik becerileri geliştirmeye yönelik egzersizler, hatırlama, hissetme, 

düşünme gibi doğrudan yaşanmayan ama öyle olduğu varsayılan durumlarda kullanılır. 

Örneğin; nemli bir odayı hissetmek, dışarıdan gelen sesleri hayal etmek, komutan gibi 

konuşup onun gibi yürümeye çalışmak, kendi kelime dağarcığı ve cümle stilini 

kullanarak padişah fermanı hazırlamak gibi… 
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Drama egzersizleri canlandırma, doğaçlama gibi etkinliklere başlamak için veya 

bu etkinliklerin de içinde bulunduğu egzersizlerdir. Örneğin; öğretmenin “ ve birden 

kendini karanlık bir mahzende buldun… Rutubet kokusunu duyuyorsun ve soğuğu 

hissediyorsun. Ben trampete hafifçe vurduğum zaman köşede parlayan bir şey 

görüyorsun… Şaşırıyorsun… Yanıma doğru geliyorsun…” gibi başlangıç egzersizi, biri 

röportaj yapan diğeri de görüşmeci olan A ve B çifti olan öğrencilerin röportaj yapması, 

grup olarak kız kardeşin evden ayrılmak istediği annenin onayladığı fakat babanın karşı 

çıktığı bir soruna çözüm yolu bulmak, okunan bir hikayenin olay örgüsüne uygun olarak 

canlandırılması drama egzersizleri içinde yer alır. 

  

Oyunlar hareketli oyunlar (don-ateş, kuyruk kapmaca…), konsantrasyonla ilgili 

olunlar (vampir, zil sesi…), beceriyle ilgili oyunlar (çin çubukları, kibritten en uzun kuleyi 

yapma…), rekabetle ilgili oyunlar (birçok top oyunu: renkli stop, yakan top…) ve grupla 

işbirliği gerektiren oyunlar (dokuz kiremit, mendil kapmaca..) olarak beş gruba ayrılır. 

 

Diğer sanat biçimleri ise, çalışmaya, dramaya katkı sağlayan farklı becerileri 

geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalardır. Çalışmanın sonunda o ana kadar yapılanların 

hikayesini anlatma ve bunu yazma, soy ağacı tasarlama, Yoldan geçenlerin fotoğrafını 

çekmek, çalışmayla ilgili düşündüklerini resmetmek, o an hissettiği duyguyu oyun 

hamurlarıyla arkadaşlarına yansıtmak gibi etkinlikler diğer sanat biçimleri içine girer. 
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Gavin Bolton, kendi sınırlılıkları ve etkileriyle dramatik aktivitenin üç biçiminin 

de (egzersiz, dramatik oyun ve tiyatro) eğitsel süreç içinde yer aldığını söyler. Ona göre 

bazı öğretmenlerin kendi drama derslerinde egzersize yer vermeme nedeni gibi, 

egzersiz deneyimin basit bir kategorisi değildir. Gavin Bolton egzersizlerin özelliklerini 

şöyle sıralandırır: “ 

1) Her zaman kısa süreli çalışmalardır. Sıklıkla 

tamamlanmışlık hissi yaratır. 

2) Her zaman hem öğretmen hem katılımcı egzersizin özel 

amacını bilir. 

3) Bazen bir cevap bulunabilir. 

4) Her zaman “kesintiye uğratılabilir”. Devam edildiğinde 

hiçbir yere varmayacaksa, katılımcının ihtiyacı olan 

amaca ulaşılmışsa egzersiz kesilebilir, bitirilebilir. 

5) Her zaman bazı yönergeler, aktivitenin ön şartıdır (III. 

maddenin a şıkkında olduğu gibi) öğretmen tarafından 

verilir. 

6) Açıklamalar değişmez ve her zaman anlaşılacak şekildedir. 

7) Kurallar çoğunlukla nettir. 

8) Çoğunlukla aynı biçimde tekrar edilebilir. 

9) Genellikle dışarıdan bakan gözlemci egzersizin ne 

hakkında olduğunu oldukça çabuk anlar.” 

10)  Çoğunlukla egzersiz küçük gruplar halinde, eşli olarak 

ve bireysel olarak yürütülür. 

11)  Bazen katılımcıların çalışmalarının “gösterme” niteliği 

vardır. Aksiyon, bir düşünceye işaret eder ya da çözüm 

“deneyime” karşı koyar. 
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12)  Yüksek derecede duygulanmayla ilişkilendirilmez. 

Burada beklenmeyen sürprizler vardır. 

13) Çoğunlukla amaca ulaşmak için katılımcıların yüksek 

derecede konsantrasyon ve enerjiye ihtiyacı vardır. 

14) Bazen problem çözme biçiminde yapılır.” (Bolton, 

1979). 

 

II.2. B Tipi: Dramatik Oyun/ Oynama 

Gavin Bolton –mış gibi yapılan oyunla, dramatik oynama arasındaki farka sonra 

değineceğini belirterek, bu bölümün amacı için onların farklı özelliklerini görmezden 

gelip onları benzer aktivite olarak düşünmemizi ister. Tabi okullarda uygulanan, hem 

öğretmen hem öğrenci tarafından drama diye adlandırılan ve okulun övdüğü dramatik 

oyunu bunlardan hariç tutar. 

 

Dramatik oyunda mekan ayarlanır. Öykünün geçeceği yer hastane, süpermarket, 

uzay gibi..mekan belirlenir. Üzerinde konuşulacak, canlandırılacak durum belirlenir. Bu 

aile hayatı, kamp yapmak, otobüs kuyruğunda beklemek gibi her şey olabilir. Bir kavga, 

savaş ya da çatışmanın olma ihtimaline grup hazırdır. Çete kavgası, anne- baba 

tartışması gibi olası çatışma ihtimalleri ayarlanır. Doğal yıkım gibi sonuçlar ayarlanır. 

Örneğin deniz kazası, trafik kazası gibi yıkım getirecek sonuçlar ayarlanabilir. En 



64 

 

önemlisi ise karakterler belirlenir. Bu durumun, kimin başına geleceği önceden hazır 

olmalıdır. 

 

Gavin Bolton, B tipi dramanın özelliklerini ise şöyle sıralandırır: “ 

1) Zaman sınırlaması yoktur. Hatta “ne zaman bittiği” 

nadiren belli olur. 

2) Özel bir amacı ve tamamlanmışlık duygusu yoktur. 

3) Herhangi bir sınırlama görüş birliğiyle ve değişebilir 

olarak kabul edilir. 

4) Başlıca özellikleri; akışkan, esnek ve kendiliğinden 

olmasıdır. 

5) Kurallar belirgin değildir. 

6) Deneyim kolay kolay tekrar edilebilir nitelikte değildir. 

7) Dışarıdan bakan bir gözlemci oyunun ne hakkında 

olduğunu anlamakta zorlanabilir. 

8) Sıklıkla küçük gruplarla yürütülür. 

9) Çoğunlukla aksiyonun hali yoğun bir “içinden geçerek 

yaşama” şeklindedir. Gerçek hayattaki gibi yaklaşır. 

Varoluşçu bir özelliktir. 

10) Genellikle düşünsel olarak yüzeyseldir, “sonrasında ne 

olacak” düşüncesine güdümlenilir. 

11)  Yüksek konsantrasyon ve duygu yoğunluğuna gerek 

yoktur ama katılımcılarda bu bazen olur. 

12)  Enerji düzeyi çoğunlukla yüksektir. 
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13)  Bireysel işbirliği ve bağlılıkla oyunun “varlığını 

sürdürme” düzeyi değişebilir. 

14)  Bireysel yaratıcılık için özgür bir alandır, bazen 

yaratıcılık grubun görüş birliğinin düşük paydada 

buluşmasıyla bastırılabilir. 

15) Bu deneyim için üç eleman önemlidir: 

 Aksiyon dizisi (olgu) 

 Belirlenmiş mekan ve kişiler (bağlam) 

 Bir enerji kaynağı, motivasyon veya ilgi noktası (gizli 

tema)” (Bolton, 1979). 

 

Gavin Bolton, farklı aktivitelerin ortak özelliklerini bulmayı amaçlayan bu listenin 

oysaki A tipi egzersizlerinden farklılıkları gösteren bir liste olduğunu söyler. Ona göre B 

tipi örnekleri farklı bir aktiviteyi tasvir eder. Fakat son maddedeki “deneyim için önemli 

üç element”, D tipi dramanın ana özelliklerindendir. Gavin Bolton bunu şöyle açıklar: “D 

tipi dramada içeriğin her zaman iki düzeyi vardır: açıkça olan;  aksiyon ve bağlamın 

sağladığı içerik, buna körü körüne bağlı olan; katılımcıların istek, inanç ve 

davranışlarının oluşturduğu içerik. Ben bunu “gizli tema” olarak adlandırıyorum.” Bu 

gizli tema onun için A tipi ile B tipi arasındaki en önemli farktır. Gavin Bolton, A tipinde 

çalışan bir öğretmenin B tipinde çalışan ve içeriğe vakıf olan bir öğretmenden daha çok 

bunun önemini vurgulayacağını söyler. Buna açıkça vakıf olmayan fakat öğrencilerinin 

çalışmalarındaki gizli temayı hisseden öğretmen, D tipi dramanın prensiplerini anlama 

şansına sahiptir. 
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II.3. C Tipi: Tiyatro 

Gavin Bolton, tiyatronun her bir örneğinin seyircilerin paylaşımıyla ilgili 

olduğunu söyler. Ona göre tiyatro; öğrencilerin drama çalışmalarını öğretmene veya 

başka bir sınıfa göstermesi, drama çalışmasında bir doğaçlamanın veya problem 

çözümünün drama grubu içindeki başka küçük gruba sergilenmesi, hikaye üzerine 

çalışarak, onu cilalayarak resmi olan veya olmayan seyirciye bunu sergilemek ve bir 

oyun metnini sahnelemek için çalışmak tiyatrodur. 

   

Gavin Bolton tiyatronun başlıca özelliklerini şöyle açıklar: “ 

1) Konuşma ve eylemde bir açıklık ister. 

2) Dış aksiyon oyunun anlamını veya hikayeyi seyirciye 

anlatacak nitelikte olmalıdır. 

3) (Doğallıkla) taklitte beceri veya (Brecht yaklaşımıyla) 

canlandırmada gerçeklik olmalıdır. 

4) Yüksek derecede kendini adama ve işbirliği ister. 

5) Güç ve zayıflıklar, özellikle de zayıflık, sahnede 

vurgulanır. 

6) Sıklıkla güçlü bir “olay” duygusu vardır, bu elbette hem 

oyuncuları hem de oyuncu olmayanları duygulandırır. 

7) Tüm çalışma “son-ürün”ün önemine odaklıdır. Başarı 

duygusu coşturucu hale getirmelidir” (Bolton, 1979). 
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Gavin Bolton, A, B ve C tipi dramaları birbirinden ayırt edebilmeyi kolaylaştırmak 

için Fareli Köyün Kavalcısı örneğini hepsine uyarlar ve türler arasındaki açıklamasını 

şöyle sürdürür: “Öğretmen, öğrencilerin öyküyü anlamalarının yolu olarak öyküyü olay 

örgüsü şeklinde hatırlamak gerektiğini düşünüyor, bunu önemsiyorsa, ya da öğrenciler 

salonda sessizce yuvarlanarak fare gibi kaçıyorlarsa veya eşli olarak yeni bir fare kapanı 

dizayn ediyorlarsa, öğretmen egzersizi kullanıyor demektir. Diğer taraftan eğer 

öğrenciler, olay örgüsünü kendi oyunları için referans noktası olarak kullanıyorsa, o 

zaman akışkan bir süreçte ve B tipi dramanın içindedirler. Eğer çocuklar ve öğretmen 

birbirine bağlı olan her aksiyon ve sesi başkası (gerçek veya varsayılan) için eğlenceli bir 

şekilde sahneye koymakla ilgileniyorsa, bu açıkça tiyatrodur.” (Bolton, 1979). 

 

Birçok öğretmen üç drama çeşidini de kullanabilir. Bir ürüne yönelik çalışan 

öğretmenin, egzersiz kullanması ve çalışmasının ilk evrelerinde serbest dramatik oyuna 

yönelmesi mümkündür. Eğitimde drama çalışmalarında kullanılan üç tip etkinliği 

açıklayan Bolton, bazı deneyimlerin bu üç tür altına da giremeyeceğini belirtir. 

Kendisinin de bu tür bir deneyimi içeren bir drama anlayışı olduğunu belirtir ve bunu D 

tipi drama olarak adlandırır. Bolton’un yaklaşımının adı: D tipi drama; kavrayış için 

drama’dır. 
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II.4. D Tipi: Kavrayış için Drama ve Dramatik Yapısı 

Tiyatronun temelini oluşturan dram sanatını incelemek için önce onun kökenine 

bakmamız gerekir. Nutku, “drama”nın eski Yunancada “bir şey yapma” ya da “yapılan 

bir şey” anlamında kullanıldığını belirtir. Bu sözcüğün başka bir anlamı da “oynamak”tır. 

Nutku’ya göre klasik tanımı ile dram sanatı “bir ya da birkaç kişinin sahneye uygun bir 

biçimde yazdığı yapıttır.” Ona göre, dram sanatı, dramatik olanın sanatsal bir yaratılışla 

canlandıran üretim işidir. Dram sanatının izleyiciyle buluşmasına ise tiyatro denir. 

Tiyatronun temelini oluşturan dram sanatını daha iyi anlamak için dramatik olanla 

olmayanın ayrımını yapabilmek gerekir. Dramatik olan her şeyden önce insanla ilgili 

olandır. İnsan yaşamını temel alan ve bu yaşamdaki bir sorunu, bir anı, bir düşünceyi ya 

da bir duyguyu ileten bir görünümdür (Nutku, 2001: 27- 29).  

 

Dram sanatı açısından yapılacak bir inceleme için, tiyatro oyunun yapısal 

nitelikleri üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Nutku’nun ifade ettiği gibi her sanat 

yapıtının vazgeçilmeyecek iki öğesi vardır. Bunlar öz (içerik) ve biçimdir. Çalışlar’ın 

söylemine göre bu iki öğe birbirinden ayrılamayacak derecede karşılıklı etkileşimli ve 

bağlantılı bir süreç olsa da kuramsal açıdan incelemek için ayrıymış gibi kabul edilebilir. 

Nutku, içerik yani konu ve biçim farkını şu örnekle açıklar: “Övripides’in Medea’sı ile 

Güngör Dilmen’in Kurban’ı aynı konuyu işleyen oyunlardır, ama her ikisi de birbirinden 

ayrı bir biçimi kapsar. İşte konu ile biçim arasındaki bu bağa teknik denir. Teknik, 
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sanatsal olanla beceriyi içeren ve öze biçim vermeye yarayan bir işlemdir.” (Nutku, 

1991: 162). Teknik bir sonuç değil sadece bir araçtır. Ama teknik yeterli değildir, önemli 

olan tekniğin işleyebileceği konu ve biçim arasındaki uyumdur. Nutku, oyunun teknik 

olarak değil, söyleyeceği şeyi olması ve bunu en iyi biçimde seyirciye iletebilmesi 

açısından önemli olduğunu ifade eder. Burada önemli ilk adım konu ve temanın yani 

içeriğin belirlenmesidir. 

 

Çalışlar, genel olarak sanat yapıtında içeriğin (özün) öğelerinin tema, konu, 

olaylar dizisi yani öykü olduğunu ifade eder. Tema, bir konunun, bir düşünceyi 

belirtmek için işlenmesidir. Tema ile yazar konusunu hem bir bütünlük içinde ele alır 

hem de onu denetleyebilecek duruma gelir. Başka bir deyişle tema, bir yapıtın ana 

düşüncesine egemen olan anlamdır (Nutku, 2001: 166). Nutku temanın tek başına 

önemli olmadığını söyleyerek şu örneği verir: “İbsen, kadın hakları sorunu üzerinde 

düşünüp temasını bu sorun içindeki kadın-erkek çatışmasını yansıtan karı-koca 

görünüşü ile verince Bir Bebek Evi adlı önemli bir yapıt ortaya çıkmıştır. Ancak bu 

yapıtta önemli olan sadece tema değil, temayı ateşleyen, ona itici güç kazandıran 

durumlar ve oyun kişileridir” (Nutku, 1991: 166). Egri (1982), amaç, tema, temel 

düşünce, öz, niyet plan gibi kavramların genel adına “önerme” demeyi tercih eder ve 

bunu şöyle açıklar: “Önerme, evvelce tasarlanan ya da saptanan bir öneri; tartışmaya 

temel olan bir görüştür; belli bir sonuca götürmek üzere ileri sürülmüş ya da 

benimsenmiş bir öneridir.” 
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Egri, verdiği bir örnekte W. Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” eserinin 

önermesini açıklar. Piyes, iki aile –Capulet’ler, Montagu’ler- arasında sürüp giden 

amansız bir kavga ile başlar. Montegue’lerin bir oğlu vardır, Romeo; Capulet’lerin bir 

kızı vardır, Juliet. Bu gençlerin aşkları öyle büyüktür ki aileler arasındaki nefreti 

unutturur onlara. Bu aşk sadece aileler arasındaki nefrete başkaldırmakla da kalmaz, 

ölümde buluşmak üzere yaşamı bile hiçe saydırır. Piyesin sonunda gençler, beraber 

olabilmek adına ölümde buluşmaya karar verir. Egri, bu aşk piyesinin önermesinin 

“Büyük aşk, ölüme bile meydan okur.” olduğunu ifade eder (Egri, 1982: 20, 21). 

 

Temayı kapsayan durum, duygu, düşünce ve olaya konu denir. Konu dramatik 

durumla var olurken, olaylar dizisi de eylemle var olur (Çalışlar, 2009: 20- 22). Konuyu 

yani dramatik durumu anlamamıza yardımcı olan olaylar dizisi Nutku’ya göre, yazarın 

amacı ölçüsünde öykünün büyütüldüğü ve düzenlendiği dokudur. Çalışlar, olay dizisinin 

yani öykünün düzyazılı edebiyatta okuyucuya anlatılırken, oyunda anlatma yerine 

gösterme, canlandırma yapıldığını ifade eder. Bu yüzden de olaylar dizisi eylemle 

bütünleşir. Eylemle bütünleşen olaylar dizisi aksiyona biçim verir ve oyunun gidişatı için 

büyük önem taşır. Nutku, olaylar dizisinin, olay sırasına göre olabileceği gibi ortadan 

başlayarak geriye doğru, ya da sonucu gösterdikten sonra baştan başlayarak 

gidebileceğini ifade eder.  
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Egri, olaylar dizisini yaratanın karakter olduğunu söyler. Karakter, zihinsel, 

coşkusal, sinirsel olan karmaşık bir yapıdır ve olaylar dizisini şekillendirir. Egri, Çehov’u 

bu duruma örnek olarak gösterir. Çehov’da anlatılacak bir öykü, sözü edilecek bir 

durum yoktur. Bununla birlikte piyesleri bugün de geniş halk kitlelerinin hoşuna gittiğini 

ve gelecekte de gideceğini açıklayan Egri, bunun nedenini şöyle açıklar: “Çehov, 

karakterlerine, hem kendilerini, hem de içinde yaşadıkları zamanı açıklamalarına izin 

verir.” Egri, karekterin olaylar örüntüsünden daha önemli olduğunu söyler. Bunu da 

Shakespeare’in “Hamlet” eseriyle açıklar. Egri’ye göre, duygulu, kuruntulu, kuşkucu 

hamlet yerine, zevk düşkünü; yaşamını, prensliğinin kendisine sağladığı ayrıcalıklardan 

yararlanarak sürdürmek isteyen birini koysaydık, bu evlat babasının öcünü almaya 

kalkışmayabilirdi. Bu tür bir evlat, tragedyayı komedyaya dönüştürebilirdi. Bu durumda 

karakterler kendi piyeslerinin olaylar örgüsünü kendi yaratır (Egri, 1982: 108- 122). 

 

Nutku, olaylar dizisini ortaya çıkaran temel öğeleri, serim, çatışma, düğüm, 

doruk nokta ve çözüm olarak sıralar. Serim, oyunun başında yer alan, dramatik durumu 

açıklayan, olayları anlatan, oyun kişilerini tanıtan bölümdür. Serimin, aksiyonun önemli 

bir parçası olduğunu ifade eden Nutku, serim durursa oyunun duracağını, çatışmaların 

serpildiği, oyunun genişleten bölümün serim olduğunu söyler (Nutku, 2001). 
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Nutku, çatışmayı ayrı bir madde olarak ele alsa da çatışma dramatik içeriğin 

temel taşıdır ve serimde serpilen çatışma orta bölümde gelişir ve doruğa yükselir. 

Düğüm yani orta bölüm, olaylar dizisinin serimden sonra uğradığı yer yani çatışmanın 

geliştiği bölümdür. Bu bölüm aksiyonun yönelişini gösterir. Sonuca engelsiz gidilmediği 

için bu bölümde çatışmalar ve engeller yer alır (Nutku, 2001: 172). 

 

Dramatik içeriğin temel öğesi olan çatışma, sadece fiziksel çatışma değildir. Olay 

dizisini geliştiren herhangi bir maddi ya da ruhsal karşıtlık, engeller, geciktirmeler, 

tartışmalar çatışma kapsamına girer (Nutku, 2001: 172).  Egri’ye göre, çatışmanın özü, 

her şeyde ve her yerde izlenebilir. Yaşamda herkesin en çok istediği bir şey vardır. Bu 

bir gün, bir hafta, bir aylık bir yaşam özlemi olabilir. Egri, bu ne kadar önemsiz görülürse 

görülsün böyle bir özlemden, gittikçe gelişen bir çatışmanın doğabileceğini ifade eder. 

Bu çatışma giderek tehlikeli boyutlara ulaşabilir, bunalıma dönüşür, doruk noktasına 

erişir, sonunda özlemli kişi yaşamını önemli ölçüde değiştirebilecek bir karar vermek 

zorunda kalabilir.  

 

Çatışmanın daha karmaşık biçimleri de vardır. Ne türden olursa olsun çatışma 

Egri’ye göre, saldırı ve karşı saldırıdan oluşur. Yükselerek gelişen gerçek çatışma, eşit 

güçteki düşmanların savaşımlarıyla oluşur. Güçlü bir insanla, hastalıklı güçsüz bir insanın 

savaşını izlemede coşku verici bir yön yoktur. İki eşit kişinin savaşımı ister boks ligninde, 
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ister tiyatro sahnesinde olsun Egri’ye göre, ikisi de kendilerinde bulunan güçlerden 

sonuna kadar yararlanmak isteyecektir. Çatışma tek başına var olmaz. O, içinde 

bulunduğu çevrenin, toplumsal düzenin, en önemlisi de kahramanın etkisindedir (Egri, 

1982: 155- 157). 

 

 Eğer çatışma oyun kişilerinin eylem ve hareketlerinden doğuyorsa, bu fiziksel 

çatışmadır. Örneğin, iki ülke arasındaki savaş, iki arkadaşın kavgası, karı- kocanın 

tartışması fiziksel çatışmaya girer. Oyun kişilerinin ruhsal ve zihinsel çelişmelerinden 

doğan çatışma ise psikolojik çatışmadır. Örneğin, eşler arasındaki fikir ayrılığı, kişinin 

kendi düşüncelerinin birbiriyle çelişmesi psikolojik çatışmaya girer.  

 

Olay kişilerinin geliştirip sonuçlandırdığı çatışma dış çatışmayken, dramatik 

durumdan kaynaklanan çatışma iç çatışmadır. Örneğin, üniversite sınavını kazanan 

çocuğunu başka bir şehre göndermek istemeyen bir baba ve onun ne olursa olsun 

okumasını isteyen bir anne arasındaki çatışma iç çatışmayken, oyun kişilerinin oynarken 

sonradan geliştirdiği ve sonuçlandırdığı diğer çatışma dış çatışmayı oluşturur. İç çatışma, 

oyunun temel eylemsel öğesini oluşturur (Çalışlar, 2004: 36). 

 

 



74 

 

Çalışlar’a göre, dramatik çatışma en yüksek düzeyde ve en keskin çatışma 

türüdür. Çünkü dramatik çatışma, insan yaşamında ortaya çıkan çelişmeleri, yaşamda 

içerili karşıtlıkların çarpışmasını verir. Bu çatışmanın kaynağı belirli toplumsal güçler ile 

belli toplumsal gelişim eğilimleri arasındaki savaşımda yatar. Çalışlar’a göre onu diğer 

çatışma türlerinden ayıran özellik, toplumsal içeriğindeki karşıtlıkların sivrileşme 

ölçüsüdür.  

 

Orta bölümde adından da anlaşılacağı gibi sadece çatışmalar değil düğümler de 

bulunur. Nutku, olayların gelişimi sırasında ortaya çıkan birtakım duygusal odak 

noktalarına düğüm noktaları adını verdiğini ifade eder. Ona göre düğüm noktaları, 

duyguların birbiriyle çarpıştığı bir durum ve içinde bulunulan duruma karşı bir tepkidir. 

En küçük düğüm noktası bile merak unsurunu ayakta tutar. Baş oyun kişisinin en çok 

zorlandığı yerin orta bölüm olduğunu ifade eden Nutku, orta bölümün gerilim- 

rahatlama evreleriyle sonuçlanan bir gelişim olduğunu söyler. İlk düğüm, çatışmayı 

başlatırken, ana çatışma 1) eğer kişiler ön planda ise, baş oyun kişisinin yönelişine göre, 

2) Eğer olaylar ön plandaysa ana olay gelişimin yönüne göre saptanır (Nutku, 1991: 

178). Kısacası; çatışma oyunun ana çelişkisini, karakterin yöneliminden doğan çelişkili 

durumu ortaya koyarken, düğümler çatışmaya göre daha küçük ve bölüm içinde 

çözülebilen gerilimlerdir. Çalışlar, gerilimin çatışmayla birlikte başladığını ve doruk 

noktasından sonra giderek azaldığını söyler (Çalışlar, 2009). 
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Doruk noktası, gerilimin en uç noktası ve çatışmanın çözümünü belirleyen 

noktadır. Nutku, doruk noktasını bir değişim ya da heyecanın doruğa ulaştığı yer olarak 

tanımlar. Ona göre burası her zaman en heyecan verici nokta olmayabilir ama her 

zaman bir değişim noktasıdır. Olayların gidişatı değişir ve çözüm belirlenir. 

 

Çözüm, oyunun son bölümüdür. Çatışma sona erer, düğümler çözülür. Nutku’ya 

göre çözümün başarılı olabilmesi için belirgin, anlaşılır ve ilginç olması gerekir. 

 

Egri, bu durumu W. Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” eseriyle açıklar:  

“Romeo, sevgilisi Rosalindi bir kerecik olsun görebilmek için 

yüzüne maske takarak nefret ettiği Capulet’lerin evine 

gider. Orada öyle güzel, öyle büyüleyici bir kız (Juliet) görür 

ki, birden çarpılır ve deli gibi aşık olur (kriz). Sonra da 

Juliet’in ailesinin can düşmanı Capuletler’in varisi olduğunu 

öğrenir (düğüm/doruk nokta). Mr. Capulet’in yeğeni Tybalt, 

Romeo’yu teşhis edince onu öldürmeye kalkar (çözüm). Bu 

arada Juliet de Romeo’nun Romeo olduğunu öğrenir ve 

gide, derdini aya, yıldızlara anlatır. Juliet’in aşkıyla 

beyninden vurulmuşa dönen Romeo yaklaşır, onun 

anlattıklarına kulak verir (kriz). Evlenmeye karar verirler 

(düğüm/ doruk nokta). Ertesi gün Romeo’nun dostu rahibin 

yanında evlenirler (çözüm).”  

Piyeste bu şekilde gündüzün geceyi izlemesi gibi, her perdede kriz, düğüm ve 

çözüm birbirini izler (Egri, 1982: 246). 
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Dramatik yapıyı oluşturan unsurlara baktığımızda birçok etkenin iç içe geçtiğini 

ve birbirlerinin oluşumunda önemli rol oynadığını görebiliriz. Çalışlar, sanat yapıtının 

içeriğinin daha net anlaşılması için şu örneği verir: “Tragedyada ana tema, insanın 

yazgısına yenik düşmesi ise konu yani dramatik durum, insanın yenik düştüğü güçlerle 

(tanrılarla) savaşmasıdır. Bu dramatik durum, dramatik çatışmayı içerir. Çatışma, 

insanın tanrılarla çatışmasıdır. Bu çatışma yoluyla da olaylar dizisi belirli bir dramatik 

öykü içinde yürütülür” (Çalışlar, 2009: 25). 

 

Dramatik yapı, tiyatro için önemli olduğu kadar drama için de önemlidir. Hem 

öğrencilerin hem öğretmenin hedeflerine ulaşabilmesi, ilgilinin ayakta tutulabilmesi ve 

drama çalışmasının bir bütünlük içinde ilerleyebilmesi için öğretmenin yapması gereken 

öncelikli iş, çalışmasını dramatik yapı içinde oluşturmaktır. Bolton'a göre drama ve 

tiyatrodaki ortak zemin dramatik yapıdır. Ona göre, dramatik yapı tiyatroda seyircinin 

yaşantılarını çoğaltarak seyirci için işlerken, dramada katılımcının yaşantılarını 

çoğaltarak katılımcı için işler.  

 

Gavin Bolton, Geoffrey Gilham’ın “öğretmen için oyun” ve “çocuklar için oyun” 

bakış açısıyla aynı oyunu iki şekilde ele almasından yola çıkarak dramatik aktivitenin de 

öğretmen için ayrı, çocuklar için ayrı hedefleri olduğunu vurgular.  Birbirini tamamlayan 

bu iki oyun: çocukların “daha sonra ne olacak” öğretmenin “eğitsel hedefler taşıyan 
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yönelimler”inden oluşur. Bir drama çalışması A, B ve C drama etkinliliklerinin bir 

karışımından oluşabilir. Bunlardan “A tipi drama” kesin amaçları, net sınırları ve 

kurallarının tekrarlanabilirliğiyle tanımlanabilir. “B tipi drama” varoluşu daha az 

sınırlandırılmış etkinliklerle mümkündür. Son ürünün izleyiciye sunulduğu etkinlikler ise 

“C tipi drama”nın kapsamına girer. “Öğretmen için oyun” ağırlıklı olarak “A tipi egzersiz” 

veya “C tipi tiyatro” olabilir. Fakat çocuk dramatik oynama halindedir. Yani, sınırlarını 

bilmeden/bilme gereksinimi duymadan oyun oynamaktadır. Öğretmen eğitsel 

amaçlarını bu oynama halinin içine, egzersiz ve tiyatral etkinlikler aracılığıyla yedirir. 

Başka bir deyişle, “öğretmen için oyun”un egzersiz veya tiyatro yapısı, “çocuklar için 

oyun”un “içinden geçerek yaşama” yapısı içinde bütünleştirilmiş olur (Bolton, 1979: 

52). 

 

Dorothy Heathcote, öğrencilerin kendilerini dramatik olayın içine sokmalarını 

gerektiren dramayı “içinden geçerek yaşama draması” olarak adlandırır. Ona göre 

“içinden geçerek yaşanılan” drama deneyimi yaşayarak öğrenmeyi sağlar. Bu 

deneyimde; katılımcıların yaşantılarından bir an alınır, onların kendi hareket ve 

kararlarıyla yüzleşmeleri sağlanır ve sonra da doyum sağlayabilecekleri gerçek 

sonuçlara götürülür (Vural, 2006). Bolton, dramatik oyunda karşılıklı olarak birbirini 

çeken unsurlarla, durumun harekete geçirildiğinden bahseder. Bir karşıtlık vardır ve bu 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Gözde Aral 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 51- 72)  
çevirisinden yararlanılmıştır. 
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karşıtlık çatışmayı yaratır. Katılımcılar çatışırlarken içinden geçerek yani yaşayarak 

öğrenirler. “İçinden geçerek yaşama” deneyimi dinamiğini dramatik yapıdan alır. 

Bolton, bu duruma “Bronz Çağı” örneğini verir. Bu etkinlikte bulunan bronz çağına ait 

duvar resimleri ve çizimler katılımcıların kendilerini “galerideymiş gibi” hissetmesini 

sağlar. Bu yani “galerideymiş gibi” aktivitesi, dramatik oynama bağlamıyla yani “içinden 

geçerek yaşama” deneyimiyle geliştirilir. 

 

“İçinden geçerek yaşama” deneyimi kendi içinde çift işlevi barındırır. Gavin 

Bolton bu çift işlevden birini bu benim başıma geliyor hissi (pasif işlev), diğerini ise 

bunun olmasına ben neden oluyorum hissi (aktif işlev) olarak tanımlar. Çocuklar drama 

boyunca her iki işlevi de hissedebilmelidirler (Bolton, 1979: 53). Tıpkı bir çocuk 

oyunundaki gibi… Çocuklar örneğin “don-ateş” oynarken, oyunu seçme, istedikleri 

zaman oyuna son verebilme ve ebeyi değiştirebilme gibi oyunu başlatıp-bitirme, kural 

koyma gibi konulardaki seçme özgürlüklerinden dolayı durumlarda aktif haldedirler.  

Ama oyunun devamı için kendi koydukları kurallara olduğu gibi uymak zorundadırlar; bu 

da onların pasif olduğu durumdur.  Bu pasif işlev hem dramada hem de çocuk 

oyununda olmazsa, çocuklar oyunun heyecanını alamaz ve onu gerçekten 

deneyimleyemezler. Çünkü çocuklar hep aktif olurlarsa, oyunun kurallarına uymadan 

oyunu istedikleri gibi değiştirebilirler, bu durumda da oyunun gerilimi kalmaz. Gerilimi 
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olmayan bir oyun ilgiyi ayakta tutamayacağından çocukların ilgisini çekmez. Oyunun 

hedefi, amacı kaybolur. Drama çalışmasında da benzer bir durum vardır; çocukların 

konuyu, deneyimi yaşamalarına olanak sağlayacak eylemleri seçmeleri, deneyim içinde 

bir şeyler üretmeleri aktif işlevken, öğretmenin yön verdiği ölçüde, onun koyduğu 

sınırlar çerçevesinde çalışmaya uygun davranmaları pasif işlevdir. Çocuklar her iki işlevi 

de deneyimlerken öğretmen için aynı şey söz konusu olamaz. Bolton’a göre “D tipi 

drama” öğretmeni için kullanılabilir işlev, aktif işlevdir. Öğretmen “bu bize oluyor” 

deneyimine kendini kaptırmamalıdır. Çünkü öğretmenin amacı katılım değil, öğretme 

hedeflerine yönelik tasarlamadır.  

 

Daha öncede belirtildiği gibi Bolton, dramatik yapıyı kurgulayacak olan 

öğretmenin iki yolla bunu yapabileceğini ifade eder. Öğretmen, ağırlıklı olarak “A tipi 

egzersiz”den veya “C tipi tiyatro”dan yararlanabilir. Öğretmen seçtiği tipi, “B tipi 

dramatik oynama” içine yerleştirerek çocukların “içinden geçerek yaşama” 

deneyiminden yararlanmasını ve kurguladığı dramatik yapıyla onların yaşantılarının 

çoğalmasını sağlar.  
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II.4.1. Egzersizin Ağırlıklı Olarak Kullanıldığı Çalışmadaki Dramatik Yapı: 

Bolton, dramatik yapıyı oluşturmak için egzersizden yararlanan öğretmenin 

çalışmayı tasarlarken önce konu, sonra konu dahilinde bir bakış açısı, konuya uygun bir 

eylem planı ve eylemi yapabilmek için bir tutum belirlemesi gerektiğini söyler. Ona 

göre, konu çocukların yaş gruplarına, ilgi alanlarına göre belirlenebilir. Dikkat çekici ya 

da çocukların yaşlarına uygun konular onların çalışmanın içine daha çok katılmasına ve 

konuya uygun duygu durumuna girebilmesine olanak sağlayacaktır. Seçilen konu 

çocukların daha önceden bildikleri başka konularla ilişkilendirilerek sınırlanmalıdır. 

Örneğin, “uzay yolculuğu” konu başlığı seçildiğinde çocuklar uzay hakkında bir şey 

bilmeyebilir. Ama yolculuğa çıkmadan önce hazırlanması gereken eşyalar ve yolculuk 

öncesi hazırlık vurgulanırsa çocuklar hali hazırda biliyor oldukları bir yolculuk 

deneyimini uzay yolculuğuna uyarlayabilirler. Farklı gruplarda “uzay yolculuğu” ana 

başlığı altında farklı hazırlıklar yapılabilir ve en önemlisi dramatik biçim işlevsel hale 

gelir. Konu seçildikten sonra ona uygun eylemler öğrenci ve öğretmen tarafından 

seçilmelidir.  Yolculuk sırasında çocuklar ne yapacaklarını bilemezlerse öğretmen onlara 

yapacakları eylem konusunda yardım etmelidir. Seçim iki şekilde olabilir; birincisi tüm 

sınıf aynı eylemi yapabilir (tasarlanan uzay gemisindeyken telsizden dünya’ya 

gönderecekleri mesaj kodlarını kararlaştırmak (Bolton, 1979: 58) veya yanlarına alınan 

eşyaları nerde, nasıl kullanacaklarına karar vermek). İkincisi ayrı ayrı ama aynı anda, 
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aynı eyleme dahil olmaları sağlanabilir (her bir öğrencinin telsizden dünya’ya 

göndereceği mesajları kaydetmesi (Bolton, 1979: 58) veya iş bölümü yaparak, her 

öğrencinin uzay gemisindeki yolculuğun kusursuz olması için seçtiği bir işi yapması). 

Bolton, eylem planı sürecinde eylem seçmenin yeterli olmadığını belirtir. Ona göre bu 

sadece nesnel bağlamı anlatır ve tek başına eğitsel bir değer taşımaz. Öznel bağlam 

eylemi gerçekleştiren çocukla eylem arasındaki ilişkidir. Bu her çocuğa, onun duygu 

niteliğine, tutumuna göre değişir. Çocuğun kişisel düşüncesi, bir konuya, bir düşünceye, 

drama çalışmasına karşı bakış açısı, onun öznel anlamıdır. Çocuğun, gerçekleştirdiği 

eylemden ne anladığı, onu nasıl anlamlandırdığıdır. Nesnel anlam ise, drama 

oturumunun, yapılan eylemin, işlenen konunun çocuğa sunduğu anlamdır. Geneldir, 

her çocuk için değişmez. Bolton, öğrenmeyi, öznel anlam ile nesnel anlam arasındaki 

değişim olarak tanımlar. Ona göre, çocuğun eylemi yaparken, ona uygun bir tutumu 

olması öğrenmenin gerçekleşmesi için önemlidir. Eğer onun tutumu eylemle 

bağdaşmazsa yapılan drama yapmacıklığa gider ve öğrenme gerçekleşmez.  

 

Bolton, D tipi dramayı açıklarken bu durumun yani tutum- eylem uyuşmazlığının 

öneminden bahseder. Ona göre, drama, anlamın öznel düzeyindeki öğrenmeyle ilgilidir. 

Bu da sadece nesnel düzeyden geçilerek yapılır. Drama ile oyun arasındaki en önemli 

fark, çocuk “oynarken” ne yapıyor ile “dramayı sanatsal biçim olarak kullanırken” ne 
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yapıyor arasındaki farkla ilgilidir. Bolton, bu benzer iki aktivite arasındaki farkın 

merkezinin “öznel anlam niteliği” üzerinde olduğunu belirtir. Dramada ve grup 

oyunlarında üç farklı anlam düzeyi vardır. Bunlar; nesnel anlamla ilgili olmayan kişisel 

duygular, nesnel anlamla ilgili kişisel duygular ve nesnel anlamla uyumlu ortak 

tutumdur (Bolton, 1979: 32, 33). 

 

Nesnel anlamla ilgili olmayan kişisel duygu, katılımcının dramanın nesnel anlamı 

dışında bir duyguya sahip olması demektir. Dramada her katılımcı aynı duyguya sahip 

olmayabilir veya katılımcıların duyguları drama çalışmasının konusuyla ilgili olmayabilir. 

Robert Witki, çocuklar tarafından hissedilen, ilgili, ilgisiz, içsel, dışsal, akılda olan, 

sonradan hatırlanan, önceden oluşmuş, spontane, direkt, dolambaçlı duygulara “ham 

duygu” adını verir (Bolton, 1979: 34). Bu nesnel anlamla uyumlu olmayan duygular, 

çalışmadan önce veya çalışma sırasında ortaya çıkarsa ve yeterince güçlüyse 

katılımcının dramaya katılım sürecini etkiler. Bolton’a göre, “dramadan nefret 

ediyorum” kişisel duygusuna sahip bir katılımcı, dramanın nesnel anlamı içinde var 

olamaz. Örneğin, nesnel anlamın “gemi kazası” olduğu bir drama çalışmasında, 

“dramadan nefret ediyorum” duygusuna sahip bir çocuk, bu duygusunu “–mış gibi 

yapma”nın içinde kaybederek, cankurtaran botundaki yerinden gönüllü olarak 

vazgeçebilir. Böylece, onun bu duygusu bilinçsizce başka bir davranışta açığa çıkar 

(Bolton, 1979: 34). Başka bir örnekte olduğu gibi, “eğer doğru yapmazsam öğretmenin 

beni cezalandıracağından korkuyorum” kişisel duygusuna sahip bir çocuk, kendi 
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hareketlerine gerektiğinden fazla odaklanacağından, kendini çalışmanın nesnel 

anlamına kaptıramaz. Nesnel anlamla ilgili olmayan bu duygular yeterince güçlüyse, 

çocuk “–mış gibi oynama” aktivitesinden dışlanır. Bolton’a göre o ne dramanın 

içindedir, ne de oyunun. 

 

Bazı durumlarda da katılımcıların kişisel duyguları, dramanın konusuyla, “o an”la 

yani nesnel anlamla uyumlu olabilir. Örneğin, Ortaçağ şövalyesini oynayan bir katılımcı, 

“kendimi zırh içinde hayal ediyorum” kişisel duygusuna sahipse, onun kişisel duygusu 

nesnel anlamla uyumludur. Başka bir örnekte olduğu gibi, dramada, subaya 

ganimetlerin nerede olduğunu itiraf etmek zorunda olan bir çocuk “ganimetlerin nerde 

olduğunu söylemezsem subay (Collin Green) bana oyun sırasında vuracak”  duygusuna 

sahip olabilir. Bu tür mevcut ya da kolayca ulaşılabilen duygular, “-mış gibi yapma” 

bağlamıyla ilgilidir ve “içinden geçerek yaşama” deneyiminin gerçekleşmesine yardımcı 

olur. 

 

Fakat bu tür duyguların her zaman olduğu gibi kullanılması, çocuğun dramada 

olduğunu yani “-mış gibi yaptığını” kanıtlamaz. Bolton, bu durumu “bu çocukları 

döveceğim” kişisel duygusuna sahip Collin Green adlı bir çocuğu örnek vererek açıklar 

(Bolton, 1979: 34, 35). “Bu çocukları döveceğim” kişisel duygusuna sahip Collin Green, 

subay olarak, askerlerini ganimetlerin nerede olduğunu itiraf ettirmeye zorlarken onlara 
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gerçekten vurursa, o “–mış gibi yapıyor” olmaz. Bu durumda Green, kişisel duygusunu 

kendi olarak uyguladığından, ne oyun oynuyordur, ne de dramanın içindedir. Eğer, 

aslında arkadaşlarını dövme meraklısı olan Collin Green, nesnel anlama uygun olması 

için kendisini tutuyor ve bir subaymış gibi davranarak vurmayı taklit ediyorsa bu durum 

iyidir ve onun kişisel duygusu nesnel anlamla uyuşmuş olur. Fakat Bolton, “içinden 

geçerek yaşama” deneyimi için taklit etmenin değil, hissederek yapmanın gerekli 

olduğunu söyler. 

 

Collin Green’in kişisel duygusunun nesnel anlamla uygun olmadığı bir dramada 

ise durum farklıdır. Nesnel anlamın “bir yaz gününde piknik yapmak zevklidir” olduğu 

dramada, Green’in doğal kabalık eğilimi nesnel anlamla uyuşmaz. Bu durumda, Green 

kişisel duygusuna göre davranırsa, sınıfın geri kalanı drama yapıyorken, o sadece 

oynuyor olur. Öte yandan, Green, sınıfın geri kalanını beraberine alırsa ya da nesnel 

anlam öğretmen tarafından “kabadayının varlığı tarafından bozulan piknik” olarak 

değiştirilirse, onlar “dramaya doğru” tekrar itilmiş olurlar. Bolton, bu durumun 

sınıflandırmadan çok, öğretmenin yönlendirmesi olduğunu ve katılımcıların hala tam 

olarak “-mış gibi yapma”dığını ifade eder. Bu yüzden bu durumu “dramaya doğru” 

olarak açıklar (Bolton, 1979: 35).  
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Nesnel anlamla uyumlu ortak tutum ise, -mış gibi yapma” konusunda sınıfın 

ilgisine bağlıdır. Sınıfın ilgisine uygun konu seçildiğinde, katılımcılar bu konuya uygun 

ortak bir tutum oluştururlarsa, nesnel anlamla uyumlu ortak tutum seviyesine ulaşılmış 

olur. Örneğin, Bolton, nesnel anlamın “uzay gemisi” olduğu bir çalışmada katılımcılara 

bazı soyutlamalar sunar. Bunlar; bilinmeyene doğru gitmek, uzman mürettebat ihtiyacı, 

kaptanın özellikleri, acil durumlar için planlama, yolcuların refahı gibi alt başlıklardır. 

Katılımcılar, kendi görüşleri ve duygu niteliklerine uygun bir soyutlama seçer. 

Katılımcılar Bolton’a göre, hangi davranışı benimsemiş olursa olsunlar, o duyguyu 

hissetmeli, taklit etmemelilerdir. Örneğin, “gemi mürettebatı” olmaya değer olduklarını 

kanıtlamaya çalışan bir grup, çalışmanın devamında “bilinmeyene gitmek” başlığına 

güçlü duygularla kayabilir. Bolton, bu durumun önemli olmadığını, önemli olanın bu alt 

başlıkların (soyutlamaların) her birine oyun tecrübesinden çok, drama tecrübesi için 

bütün bir grup halinde aynı anda odaklanabilmek olduğunu ifade eder (Bolton, 1979: 

35, 36). 

 

Bolton’a göre, kişisel duyguların nesnel anlama yönlendirilmesinde dört özellik 

vardır. Bunlar; paylaşma, uygunluk, öznelliğin kişiselliği üzerinde toplu olanın hakimiyeti 

ve duygu niteliğidir. Paylaşma, grup üyelerinin toplu halde “–mış gibi olan”a 

odaklanmasıdır. Böylece katılımcılar benzer duyguları taşır, onu paylaşırlar. Uygunluk, 

kişisel duyguların nesnel anlamla uyumlu olması durumudur. Tutum, nesnel anlama 

uygun olmazsa, drama yapmacıklığa gider. Örneğin, nesnel anlamı “gemi kazası” olan 
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bir dramada çocuklar “cankurtaran botuna atlamak eğlencelidir.” duygusunu taşırsa, 

“içinden geçerek yaşama” deneyimi olmayacağından öğrenme gerçekleşmez. Öznelliğin 

kişiselliği üzerindeki toplu olanın hakimiyeti, çocuğun kişisel duygusunu dengeleyen, 

nesnel anlama uygun duygu oluşturması veya oluşturmasına yardımcı olmaktır. Bolton, 

bu hakimiyetin, kişisel duygu yok edilmeden yapılması gerektiğini söyler. Ona göre, 

katılımcının enerjisini oluşturan onun kişisel duygusudur ve o duygu yok edilmeden, 

sadece nesnel anlama uygun olacak şekilde dengede tutulmalıdır. Duygu niteliği, 

çocuğun dramada sahip olması gereken duygudur. Bolton’a göre, bu tutum, birçok 

şekilde oluşturulabilir. 1) Kişisel duygu ılımlı hale getirilerek nesnel anlama uygun bir 

tutum oluşturulur (Collin Green’in çocukları dövme istediğini bastırıp subaymış gibi 

davranarak vurmayı taklit etmesi gibi). 2) Bu tutum belirli bir geçmiş deneyimden 

çağırılır (sudan korkan bir çocuğun, “gemi kazası”nı konu alan dramadaki duygu niteliği 

gibi).  3) Genel bir duygu deneyimi matrisinden çağırılır (ölüm hakkında hiçbir bilgisi 

olmayan çocuğun, üzüntü, acı, pişmanlık gibi deneyimlerini birleştirerek ölümü hayal 

etmesi ve “kralın ölümü” nesnel anlamlı dramaya katılması gibi) (Bolton, 1979, 36- 38). 

Her durumda amaç, katılımcının dramanın nesnel anlamına uygun bir tutum bulmasıdır. 

Eğer katılımcı, konuya uygun tutumu kendi bulamazsa, bu durumda devreye öğretmen 

girer ve çocuğa tutum bulma konusunda yardımcı olur.  
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Öğretmenin verdiği tutum, katılımcıların geçmiş yaşantılarından çıkarımda 

bulunabilecekleri bir tutum olmalıdır, grubun bir inancı paylaşmasını sağlamalıdır, üstü 

kapalı bir baskı veya gerilime yol açabilecek nitelikte olmalıdır. Örneğin, tarih öncesi 

devirlerde ilk kez kişisel amaçla mühür kullanılmasına yönelik bir çalışma için 

“eşyalarımı kaybetmek istemiyorum” tutumu öğrencilere verilebilir. Onlar tarih öncesi 

devirlerde yaşayan insanları canlandıramayabilir, mühür yapma eylemi de böyle bir 

durumda yetersiz kalabilir. Fakat kendine ait bir mühür bulmazsa eşyalarını 

kaybedeceği korkusu ona bu mührü yapmak ve korumak konusunda motivasyon 

sağlayacaktır. Bu durum çocuğa, yaşamda duygusal olarak bildiği bir tutumu drama 

etkinliğine aktarma şansı verir ve bu eylem “elindekileri kaybetmemek için çaba 

gösterme” kavramını, mevcut durumun sınırları dışına taşır ve genel bir anlam 

kazanmasını sağlar.  Eylemde ve olay örgüsünde bir frendir tutum ve bunu seçen 

öğretmendir. Gavin Bolton, çocuklarla yaptığı bir çalışmadan verdiği örnekte konuyu 

“planlanmış bir buluşmaya gitmek” olarak seçmiştir. Konuya uygun olarak başlangıç 

noktasını ise, “banka soygunu” olarak belirler. Çocuklar soyguna giderken nasıl 

davranacakları bilemeyeceklerinden, dramanın gerçeğe uygun olması ve çocukların 

eylemlerini aynı tutarlılıkta yapabilmeleri için bir tutum belirler. “Dikkatleri üzerimize 

çekmemeliyiz” tutumu çocukların eylemlerini uygulamada bir fren görevi görür ve artık 

banka soygununa nasıl gidecekleri belirlidir (Bolton, 1979: 61). 
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Öğretmen burada çocukların nasıl rol oynadıklarına bakmaz, onların ortak bir 

tutumu nasıl paylaştıklarına dikkat eder. Geleneksel tiyatro görüşündeki öğretmen “o 

karakter olmak” kavramını hedef olarak belirlediğinde tamamen farklı bir bakış açısıyla 

çalışır. Fakat “D tipi drama” öğretmeni sadece belirlenen değer/ tutum duruma uygun 

olduğu sürece çocuğun davranışlarında olumlu değişikliğe gidildiğini bildiğinden 

çocuğun bunu yapmak için attığı adımların neler olduklarıyla ilgilenir. Gavin Bolton bazı 

öğretmenlerin de “olma” durumunu çocukların bir süreliğine kendilerinden uzaklaşma 

ihtiyacını ortaya çıkaran deneyim olarak gördüğünü ifade eder. Ona göre “D tipi drama” 

öğretmeni çocukların ya da yetişkinlerin kendilerinden kaçmalarını değil, tam aksinin 

gerçekleşmesini ister. Gavin Bolton’a göre eğitimde dramanın birincil amacı; kişinin 

kendisini farklı bir açıdan görmesidir. Bu nedenle öğretmen aktif olarak “öğretmen için 

oyun” sürecinde; bir konu dahilinde bakış açısı bulma, bir eylem seçme ve bu eylemle 

ilintili bir değer boyutu sağlama konularında çocuklara yardımcı olmalıdır. Bunu 

çocukların karaktere bürünmeleri, rollerini iyi oynamaları için değil, onların 

davranışlarında olumlu değişiklik yaratabilmek için yapmalıdır. 

 

Bolton, ağırlıklı olarak egzersizin yer aldığı dramatik yapının daha iyi anlaşılması 

için “Afrikalılar” örneğini verir (Bolton, 1979: 47- 50). Altı yaşındaki Kaliforniyalı 

çocuklarla ilkel ve modern Afrika hakkında proje yaparlar. Afrika’daki tarımcılık, evler, 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Esen Tekin 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 41- 50)  
çevirisinden yararlanılmıştır. 
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müzik ve danslar hakkında sınıf öğretmenleri tarafından çocuklar bilgilendirilir. Fakat 

öğretmenleri, çocukların Afrikalılara karşı tuhaf ve küçümseyici genel bir tutumlarının 

olduğunu fark eder ve Bolton’dan yardım isteyerek çocukların daha geniş bir bakış açısı 

kazanmalarını ister. Çocuklarla günde bir saatten beş gün çalışan Bolton’ın yaptığı 

çalışmanın konusu Afrikalılar, seçtiği bakış açısı yani teması ise Afrikalıların da 

Amerikalılar kadar problem çözmede becerikli olmaları ve iki ulusun da benzer 

özelliklerinin olmasıdır. İlk günün eylem planında yer alan, barakadan evler yapmak, 

ağaç kavuğuyla dişleri temizlemek, Afrika yemeği olan “fou fou” pişirmek, davulun 

iletişimin tek yolu olduğu düşüncesiyle davul çalmak net bir şekilde “A tipi egzersiz”e 

örnektir. Çocukların süreç içinde Afrikalılar olarak rol alması, egzersizleri belirli bir öykü 

ve dramatik yapıya uygun olarak yapmaları, onların “B tipi dramatik oynama”da 

olmasındandır. Bolton, hikaye konusunu, yağmacı bir aslana tuzak kurmak için 

kendilerini yardıma çağıran uzaktaki bir köye yardım etmek olarak seçmiştir. Bu konu 

doğrultusunda yapılan beceriler ve planlanan etkinlikler çocuklara tutum kazandırır. 

Uzaktaki bir köye yardım etmek için evlerinden ayrılmak zorunda kalan öğrenciler tıpkı 

Amerikalılar gibi Afrikalılar olarak da üzülür ve kaygılanırlar. Böylece liderin, çocuklara 

bir tutum vermesine gerek kalmadan, çocuklar dramatik öyküye uygun tutumu 

kendileri bulurlar ve ona göre davranırlar. Konu, eylem ve tutum belirlendikten sonra 

çocuklar probleme güdülenirler ve yola çıkmak için gerekli eşyaların alınması, davulla 

haber gönderilmesi, mızrakların bilenmesi, aslana tuzak kurulması egzersizlerini 

başarıyla gerçekleştirirler. Ertesi gün çocuklar Amerika denilen bir yerden gelen ve jeep, 
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buzdolapları, telefonlar gibi garip ve hoş şeylerden bahseden bir yabancıyla karşılaşırlar. 

Bu yabancı kendilerini anlamayacak olsa da yaşadıkları zafer sevincini ona anlatırlar. Bu 

yabancı Amerika’nın onlara para teklif ettiğini ve bu parayı yollar, jeepler, silah, telefon 

ya da oyuncak için kullanabileceklerini söyler. Çocuklar oyuncakları seçer. Amerikalının 

neden oyuncakları seçtiklerini sorusuna ise kızlardan birisi şöyle cevap verir: “Siz 

Amerikalılara bizim de çocuklarımızı sevdiğimizi ve onlar için bu oyuncakları seçtiğimizi 

söyleyebilirsiniz.” Bolton, en azından bir çocuk için eğitsel hedefin net bir şekilde 

kavrandığını ifade eder. Birçok egzersizden oluşan bu çalışma belirli bir dramatik öykü 

içinde verildiğinden ve çocuklar öyküye uygun olarak devamlı rol içinde olduklarından, 

“B tipi dramatik oynama” deneyimini yaşarlar. Bu durumda öğretmen “A tipi egzersiz” 

yapısını “B tipi dramatik oynama” bağlamı içinde kullanırsa ortaya çıkan “D tipi drama” 

olur. Ama bu “D tipi drama”, “A tipi egzersiz”den ve “B tipi dramatik oynama”dan çok 

daha fazlasıdır. Her iki yapının da birleşimi olacaktır. Gavin Bolton, dramatik yapının 

egzersiz biçimini açıkladıktan sonra, yapısal anlamda egzersize yakın uzun süreli üç 

temel drama aktivitesinden bahseder. Bu drama aktiviteleri, problem çözme draması, 

uzman rolü yaklaşımı ve bağlamsal rol oynamadır. 

 

 

 

 



91 

 

II.4.1.1. Problem Çözme Draması 

Gavin Bolton, bazen dramayı ilginç ve merak uyandıran bir problem tasarlayarak 

başlatmanın mümkün olduğunu söyler. Bu durumda katılımcıların konuyla ilgili bir 

tutum belirlemesine gerek kalmadan çalışma başlatılabilir, çünkü katılımcılar dışsal 

olarak problem tarafından güdülenmişlerdir. Bolton, verdiği örnekte 5 yaş grubu 

öğrencileriyle bir çalışmasını anlatır (Bolton, 1979: 65). Öğrencilerine baş aşağı 

çevirerek salladığı bir çömleği göstererek “Ne yapacağımı bilmiyorum, parmak çocuk 

Tom’u kaybettim. Onu dün gece buraya yerine bırakmıştım ama şimdi yok. Ne 

yapabilirim?” sorusunu sorduğunu söyler. Bolton’ın çocuklara sunduğu bu problem 

hemen kayıp olanı bulma çabasına dönüşür. Sonunda yüksek bir ağacın tepesinde 

bulunan parmak çocuk için yeni problem cümlesi “inmek istemezse onu aşağı inmeye 

nasıl ikna edersiniz?” olur. Böylece çocuklar için güdülenecekleri yeni bir problem 

başlar. Bolton, bu tür bir drama çalışmasına başlamadan önce grubu hikayeye yönelik 

harekete geçiren ortak bir ilgi olmadığı ifade eder. Ama çocuklar kim olduklarını ve 

parmak çocuğu ararken hangi duygu niteliğinin uygun olduğunu bilmeye ihtiyaç 

duymadan problem tarafından güdülenirler.  
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tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 51- 72)  
çevirisinden yararlanılmıştır. 
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Örneğin, çalışmanın yazarı tarafından yapılan bir çalışmada çalışma mekanı 

çocuklar gelmeden önce gazete kağıtları, şişeler ve bir çok çöple kirletilmişti. Çalışma 

alanına giren öğrenciler çevreyi şaşkınlıkla incelerlerken, bir mektup zarfı buldular. 

Gelecekten gelen ve çevre kirliliğinin aşırı derecede arttığını anlatan mektup sayesinde 

bu sorunu çözmek için güdülenen öğrenciler çözüm yolları aramaya başladılar. 

Öğrencilerin kim olduklarını, bu sorunu çözmek için neden kendilerinin seçildiğini ya da 

hangi duyguyla hareket etmeleri gerektiğini bilmelerine gerek yoktu. Onlar 

karşılaştıkları problemi çözme isteğiyle güdülenmişlerdi.  

 

Gavin Bolton ilgi çekici bir sorun ve bunun çözülebilmesi ihtimalinin çocukların “-

mış gibi yapma”ya motive olmaları için yeterli olduğunu ifade eder ve bu yöntemin her 

yaş grubuyla kullanılabilmesinin mümkün olduğunu belirtir. Bunlar egzersizlerden çok 

daha fazla zaman alan çalışmalardır. “kim olduklarını” dert etmeden problem çözmeleri 

için gerekli motivasyona sahip olmaları, çocuklara bir oturumdan fazla sürecek itici güç 

sağlayabilir.  

 

II.4.1.2. Uzman Rolü Yaklaşımı 

Egzersizin ağırlıklı olarak kullanıldığı uzun süreli drama çalışmalarına örnek olan 

uzman rolü yaklaşımı katılımcıların probleme belirli bir mesafeden bakmasını 
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sağladığından onların konuyu objektif olarak değerlendirmesine ve çözüm üretmesine 

olanak sağlar. Bolton,  uzman rolü yaklaşımını, bir grup insanın özel bir şekilde kim 

olduklarını bilerek problem çözdükleri biçim olarak tanımlar. Kendisine bu biçimi 

tanıtanın Dorothy Heathcote olduğunu ifade eden Bolton, dikkate değer eğitsel 

potansiyelinin yanında, uzman olmayan öğretmenler için de en kolay dramatik biçim 

olduğunu ifade eder.  

 

Bolton ve Heathcote’a göre bu yaklaşım, birçok olayın gerçek hayatta başlarına 

gelmesini beklemek yerine, çocukların, kurgusal ortamlarda gerçek yaşantılara 

geçirerek, gerçek hayatta daha donanımlı olmalarını sağlayarak, onlara deneyim 

zenginliği kazanmaları için fırsat oluşturur. Bu bağlamda drama, çocuklar için dünyayı ve 

olayları daha basit ve anlaşılabilir kılabilir (Vural, 2006).  

 

Heathcote’un Uzman Rolü Yaklaşımında temel aldığı altı kural vardır.  

1) Çocukların drama içinde birer uzmanmış gibi olgun bir şekilde yer almaları 

sağlanmalıdır. Çocuklara uzman rolü verilerek problemin farkına varmaları, 

sorumluluk almaları ve bilgiyi elde etme gereksinimi duymalarına olanak 

sağlamalıdır. 

2) Gerekli olan tüm bilgiler bu yapı içinde yer almalıdır. Öğretmen, drama 
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etkinlikleri sırasında öğrencilerin gereksininim duyabilecekleri bilgi ve 

kaynakları içerik aracılığıyla etkinliklere kanalize etmelidir.  

3) Dramada öğretmen gerekli olan açıklamaları bir öğretmen olarak değil, 

sadece role girerek yapmalıdır. Öğretmenin role girerek, öğrencilerle 

meslektaş gibi açıklama ve yorum yapması, dramanın doğal akışını 

bozmadan etkileşimi arttırır, çocukların da rollerine uyum sağlamalarına 

yardımcı olur. 

4) Gerekli olan disiplin yine yapı içinde sağlanmalıdır.  

5) Okullarda yapılacak drama çalışmaları, programın hedefine ve içeriğine 

uygun olmalıdır. 

6) Drama boyunca tüm çocukların aktif olmalarına, bir şeylerle meşgul 

olmalarına dikkat edilmelidir. Çocukların tümü drama etkinliklerine katılmalı, 

pasif durumda bırakılmamalıdır (Pennington, 1999; Akt: Vural, 2006). 

Bolton’ın örneğine göre; öğretmen, I. William’ın elçisi olarak dünyaca ünlü 

mimarları (öğrenciler) zapt edilemez yeni bir kale tasarımları geliştirmeleri için bir araya 

getirmiştir. Mimar olarak uzman rolü alan öğrenciler sorumluluk duygusuyla probleme 

güdülenirler (Bolton, 1979: 67). 
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çevirisinden yararlanılmıştır. 
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Heathcote’un uzman rolü yaklaşımına örnek olan bir çalışmasında, öğrenciler bir 

fabrikanın farklı bölümlerinde (tasarım, onarım, dağıtım, personel) çalışan, maluller için 

materyal üreten işçilerdir (Bolton, 1979: 68). 

 

7-11 yaş grubuyla tarafımdan yapılan bir çalışmada lider, Emniyet Genel 

Müdürlüğünden gelen bir yönetici olarak farklı meslek gruplarını toplantıya çağırdı ve 

uzmanlar olarak “trafik kazalarının azaltılması için yapılabilecekler” hakkında proje 

hazırlamalarını istedi. Lider, emniyet yöneticileri olarak sorunu çözemedikleri için farklı 

mesleklerden uzmanların katılacağı bir toplantı yapmaya karar verildiğini ve toplantı 

sonucunu emniyetin onlar adına uygulamaya koyacağını anlattı. Çocuklar ayrıntılarıyla 

kim olduklarını bilmeseler de, toplantıya gelirlerken veya toplantı sırasında hangi 

mesleğin uzmanı olarak orada oturduklarının farkındaydılar. Bundan sonraki kararları 

seçmiş oldukları uzmanlığa uygun olarak verecek ve problemi bu şekilde çözmeye 

çalışacaklardı. 
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çevirisinden yararlanılmıştır. 
 



96 

 

Problem çözme dramasında olduğu gibi bunda da başlangıçta tutum belirlemeye 

gerek yoktur. Önemli olan biran önce sorunu çözmektir. Böyle bir durumda Bolton 

çocukların ne kadar çok şey bildiklerini ve bilmedikleri hakkında araştırma yapmanın ne 

kadar faydalı olduğunu fark ettiklerinde ortaya çıkan özgüvenin tadını 

çıkarabileceklerini belirtir. Heathcote ve Bolton, bu yaklaşımda önemli olanın 

“sorumluluk dağılımı” olduğunu söyler. Öğretmen, öğrencilerin kendine olan 

bağımlılığını kesmeye çalışır ve onlara uzman sorumluluğu verir. Çocukları yöneten 

otorite öğretmen değil, girişim ve ilgilenilen problemdir. Bu nedenle bilgi kaynakları 

yapının içerisine ustaca yerleştirilmelidir (Vural, 2006). Öğrencilere, konu verilip bir 

sonraki drama çalışması için onlardan konuya hazırlık yaparak gelmeleri istenebilir veya 

drama ortamında konu verildikten sonra ortaya konan kitaplar, gazete haberleri gibi 

kaynaklardan öğrencilerin o anda bilgi sahibi olmaları istenebilir. Bu durumda ön 

hazırlık yapmak ve konuya dair bilgi edinmek için çocuklar okur, öğrenir, tartışır, plan 

yapar ve yorumlar. Tüm eğitsel beceriler uygulanır, nesnel bir bilgi edinimi gerçekleşir. 

Bu deneyim öğretmen ve öğrenciler tarafından başka bir şeye bilinçli olarak 

dönüştürülmedikçe rol oynama becerisine ihtiyaç duymaz. 

 

Bolton’a göre bu yaklaşımda iki duygu da gelişme söz konusudur: Birincisi 

neredeyse tam anlamıyla kavranmış sorumluluk duygusu, diğeriyse çalışılan uzmanlık 

alanına ve nesnel dünyaya duyulan saygıdır. 
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II.4.1.3. Bağlamsal Rol Oynama 

Bolton, birçok insan için rolün tümüyle bağlamsal olduğunu ifade ederek 

bağlamsal rol oynamanın özelliklerini diğer rol oyunlarından farklı olarak şöyle 

tanımlar:” 

1- Genellikle katılımcılara bazı sosyal becerileri uygulama 

imkanı verir. 

2- Dışsal tavırlar üzerine odaklanır. 

3- Çoğunlukla kısa bir süreye ihtiyaç duyar (yarım 

dakikadan daha fazla) 

4- Katılımcılar için amaç her zaman açıktır. 

5- Yapı kesin olmak zorundadır, aksi taktirde yanlış şey 

geliştirilmiş olur. 

6- Anında algılanan bir başarı duygusu olabilir. 

7- Egzersiz net bir şekilde son bulur.” (Bolton, 1979: 69,70). 

 

Bolton, dramanın bu çeşidine, uzun süre hastanede ya da bakımevinde kalan 

insanların tekrar toplum içine dönebilmeleri için yapılan bazı alıştırmaları örnek verir. 

Bunlar; alışveriş yapma, diğer insanların davranışlarını değerlendirme, kalabalık içinde 

yürüme gibi egzersizler olabilir. Yani bağlamsal rol oynama, hastalara ya da kişisel 

sorunları olan insanlara sorunlarını çözmeye yönelik egzersizler içerir. Örneğin 
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hiyerarşinin insan ilişkilerini engellediği bir kurumda, sosyalleşmeyi artırmak amaçlı 

hiyerarşiyi hafifletici egzersizler yapılabilir. Bolton’a göre bu egzersizlerin amacı 

genellikle katılımcıların kendi hayatlarıyla ve çoğunlukla sosyal problemleriyle ilişkilidir. 

Bu drama biçiminde katılımcıların rollerinin ne olduğu belirtilmeden, açıkça 

“kendilerini” oynamaları gerekmektedir. 

 

Bolton, bu biçimin kısa bölümlerden oluştuğunu, dersin temel aktivitesi 

olmadığını söyler. Okullarda ancak münazara için bir referans noktası veya görsel katkı 

sağlamak için kullanılabilir. Birçok eğitimcinin bu biçimi müfredat genelinde değerli 

gördüğünü söyleyen Bolton, bağlamsal rol oynamanın drama alanında en düşük eğitsel 

potansiyele sahip olan tür olduğunu söyler. 

 

Kavrayış için dramanın yani D tipi dramanın öğretmenin ve öğrencilerin 

hedeflerinin birleşimi olduğunu belirten Bolton'ın, çocukların oyunu B tipi drama 

özelliklerine sahipken, öğretmeninkinin A tipi ya da C tipi olabileceğini ifade ettiği 

belirtilmişti. “A tipi egzersiz”i dramatik yapı içinde kullanmayı seçen öğretmenin neler 

yapabileceği açıklandıktan sonra, şimdi de sıra “C tipi tiyatro”yu dramatik oynamayla 

birleştirmek isteyen öğretmenin dramatik yapıyı nasıl kurgulayabileceği konusu ele 

alınacaktır. 
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II.4.2 Tiyatronun Ağırlıklı Olarak Kullanıldığı Çalışmadaki Dramatik Yapı 

Bolton, dramayla onu oluşturan egzersiz arasındaki zorunlu kaynaşmanın, 

dramayla onu oluşturan tiyatral yaklaşımların arasında da bulunduğunu belirtir. 

Dramayı oluşturan egzersiz ve tiyatro oyunları teknikleri drama maksadıyla 

kullanıldıklarında dramanın amaçları doğrultusunda değiştiklerinden salt hallerinde 

kalmazlar. Dramada tiyatral yaklaşımlar ve egzersizler eğer salt halinde kalırsa ve drama 

çalışması gerilim, yoğunluk, tiyatroya ait olan dolaylı anlatım ile birleşen eylemin 

dolaysızlığı unsurlarını taşımazsa, o çalışmadan anlamlı bir dramatik etkinlik çıkamaz.  

 

Bolton, dramada çocukların, kendilerine ne olduğunun farkında olmalarını ve 

olaylar içindeki sorumlulukları konusunda bilinçli olmalarını istediğini söyler. Bu yüzden 

çocuklar dramada, seyirci için değil, anlayışı yükselten durumu sezgi yoluyla 

tanıyabilmek için kendilerini dışarıdan izlemelidirler. Katılımcılar –mış gibi oyunun 

dünyasını ve gerçek dünyayı aynı anda zihinlerinde tutmak durumundadırlar. Augusto 

Boal, bu durumu “metaxis” olarak adlandırır. Bu durum gerçek ve hayali olanın birbirini 

karşılıklı olarak etkilemesidir. Bunu sağlayan dramatik yapı hem tiyatroda hem de 

dramada ortak zemindir. Daha öncede belirtildiği gibi, bu ortak zemin geleneksel 

tiyatroda seyircinin yaşantılarını çoğaltarak seyirci için işlerken, dramadaki ortak zemin 

katılımcıların yaşantılarını çoğaltarak katılımcı için işler. 
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Bolton, tiyatro biçiminin temel öğelerinin gerilim, karşıtlık ve sembolik anlatım 

olduğunu ifade eder. Etkili bir dramatik yapı içinde bu öğelerin yer alması 

gerekmektedir. 

 

II.4.2.1. Gerilim 

Gerilim, bir oyunun gelişim süreci içinde, çatışmanın yer almaya başlamasıyla 

birlikte, doruk noktasına doğru yükselme ve doruk noktasından sonra düşme biçiminde, 

oyunun sonu için ilgi ve heyecan uyandıran durumdur (Çalışlar, 2004).  Gerilim drama 

çalışmaları için de önemli bir unsurdur. Çünkü Heathcote’a göre, öğretmen öğrencilerin 

üzerinde çalışmasını istediği problemin farkına varmalarını ve onu çözme gereksinimi 

hissetmeleri için gerilimi kullanmalıdır. Heathcote, bu durumu bir örnek vererek açıklar. 

Bir dramanın ilk aşamasında çocuklardan, kral için tehdit oluşturan ve asla 

yakalanmayan iri ve uzun bir domuzu yakalamak için krala yardımcı olmaları istenebilir. 

İkinci aşamada domuzun ininin işgal edildiğinin ve o alanın içinde son derece sessiz 

olmanın gerektiği açıklanır. Üçüncü aşamada gerilim arttırmak için domuzun başıboş 

olduğu ve her an atağa geçebileceği söylenebilir. Son olarak da karanlığın bastığı ve 

ormanda kayboldukları açıklanabilir (Vural, 2006). Öğretmen çocukları dramatik öyküye 

çekecek ilgiyi gerilimle ayakta tutmaya çalışmalıdır. Bolton, gerilimin zaman duygusu, 

odak noktası ve sürpriz öğelerinden oluşan, çatışmaya dönmesi gerekmeyen ve ilgiyi 

ayakta tutan bir unsur olduğunu ifade eder. Bolton, öğretmenlerin çatışma denilince 
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aklına savaş, tartışma, kavga geldiğini ve gerilimden çok çatışmaya önem verdiklerini 

söyler. Bu yüzden de öğretmenler genelde drama çalışmasında bu tarz konulara yönelir 

ve dramatik bir uyumsuzluk yoksa dramanın başlamayacağını sanarak yanılırlar. 

Bolton’a göre aslında dramatik olanı ortaya çıkaran ve sürdüren çatışmadan ziyade 

gerilimdir. Çünkü çatışma değil, çatışma öncesindeki gerilim ilgiyi ayakta tutar. Savaşan 

düşmanlar, çatışan fikirler, kavga eden arkadaşlardansa dramatik gerilimi oluşturan; 

savaşı ertelemek isteyen insanlar, kavga etmemek için fikirlerini birbirine söylemeyen 

çiftler, kavga etmek yerine yalan söyleyen arkadaşlardır. Bu durumlarda gerilim vardır 

ve hissedilir, çünkü çatışma yakındır (Bolton, 1979: 77). 

 

II.4.2.1.1. Zaman Duygusu 

Sağlam (2006), zaman duygusunu şöyle açıklar: “Bolton’a göre dramatik 

etkinliğin zamanı “şimdi”, mekanı “burada” olmalıdır. O, “şimdiki an”ın önemli 

olduğunu, çalışmalarında da bir sonraki adımı düşünmek yerine o anın farkına 

varmanın, o anın sorumluluğunu taşımanın katılımcılar için önemli olduğunu belirtir. 

Bolton, “şimdiki an”ın kendi içinde hiç dinmeyen ancak sürekli sorumlulukların ve 

sonuçların gerilimini taşıyan, geleceğe ve geçmişe bakan zaman duygusu olduğunu 

ifade eder. Ona göre, şuana bakıldığında geçmişin izi, geleceğin tasarımı anlaşılmazsa o 
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anın gerilimi hissedilmez. Geçmişin “şimdiki an”a kattığı anlamla eyleminin niteliğini 

belirleyen katılımcı, geleceğe yönelik kararlarını “şimdi” vermelidir ki, “içinden geçerek 

yaşama” deneyimiyle öğrenme gerçekleşebilsin.” 

 

Sağlam, bu durumu Bolton’ın “Robin Hood” örneğiyle açıklar. Robin Hood’un 

kim olduğunu bilmezsek, Robin Hood oyunu oynayan bir çocuğun neden ve ne 

yaptığını, dolayısıyla eylemin niteliğini açıklayamayız. Robin Hood’a dair bilgimiz yani 

geçmiş, bizim “şu an”ı anlamamızı sağlar ve geleceğe ilişkin bilgi verir. Çocuğun 

geleceğe ilişkin ne tür bir tasarımı olduğunu, neyi neden yaptığını anlamamızı sağlar. 

Dolayısıyla zaman, hem geriye hem ileriye bakışı içerir (Sağlam, 2006: 59). 

 

II.4.2.1.2. Odak Noktası 

Zaman duygusu katılımcının zihinsel durumuyla ilgiliyken, odak noktası yazarın 

bakış açısıyla ilgilidir. Katılımcı zaman duygusunu o an, içinde bulunduğu duruma 

yönelik zihinsel olarak yaratır, fakat odak noktası oyun yazarının bir durum ya da 

herhangi bir konu hakkında seçtiği bakış açısıdır. Çocuklar oyuna başlamak için bir bakış 

açısı bulamıyorsa, öğretmen oyunun amacına uygun olarak bakış açısını çocuklara 

sunmalıdır. Bolton, bir örneğinde, 8- 12 yaş grubu çocuklarıyla yaptığı çalışmadan 

bahseder. Robot yaparak dünyayı yok etmek isteyen çocuklardan oluşan bir grup için 
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odak noktasını robot yapmanın ve robotu kontrol etmenin problemleri olarak seçmiştir. 

Bu yüzden dünyayı yok etmeden önce birkaç ders boyunca yapma ve kontrol etmenin 

ortak çalışmaya dayanan deneyiminin tadına varılır. Önemli olan, robot yapmak ve 

onun nasıl kontrol edileceğinin öğrenilmesidir. Elektrik devrelerini döşeme ve benzeri 

eylemler sonuç alma yani yok etme beklentisiyle yapılır. Tüm çalışma bittiğinde dünyayı 

yok edip etmeme kararı yine çocuklarındır (Bolton, 1979: 77, 78). 

 

II.4.2.1.3. Sürpriz 

Katılımcıların beklentisini, çalışmanın ilerleyişine dair tahminleri yıkmak ve 

olayların gidişatını değiştirmek adına öğretmenin sunduğu yeni duruma sürpriz denir. 

Sürpriz, drama çalışmasının hedefine uygun olmalı ve katılımcıların çalışmanın 

gidişatına yönelik tahminlerini yıkmalıdır. Bu şekilde gerçekleşen sürpriz, ona hazırlıksız 

yakalanan katılımcıların “içinden geçerek yaşama” deneyiminden yararlanmasını ve 

sürprize uygun yeni tutum, davranış belirlemesini sağlar. Böylece klişeyi yıkan, ilgileri 

yüksek olan katılımcılar tarafından öğrenme gerçekleşir. Hedefe yönelik olmayan 

sürpriz bir değişim sağlamaz. Yeni durum karşısında, yeni kararlar almak zorunda kalan 

katılımcıların konuya farklı açılardan bakabilmesi amaçlanmalıdır.  
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Bolton’ın çocuklarla yaptığı bir çalışmadan aktardığı örnekte verilen tutum “izci 

liderinin sözünü dinlemeliyiz.”dir (Bolton, 1979: 78- 81). İzci liderini memnun etmek 

için çadırlarını etkin bir şekilde kurmaya çalışan çocuklar mim oynamakta ustalaşırlar ve 

dolayısıyla görevlerini başarıyla yerine getirmenin sevinciyle biraz gururlanırlar. Bu 

sırada lider (Bolton) onların eleştiren, başarılarına değer vermeyen yeni izci başı olarak 

kampa geri gelir. İzci başının sonraki uğraşlarında öğrenciler onun adalet duygusundan 

yoksun olduğunu anlar ve öğrencilerin hayal kırıklıkları kızgınlığa dönüşür. Oyuna 

devam etmek için öğrenciler, intikam almak ve izci başının ayrılması, köye geri dönmesi 

için çadırına zarar verme planları yapar. Lider ikinci sürprizi vermek için kampa geri 

döndüğünde gerilim yüksektir. O ise her zamanki gibi gürültülü bir şekilde çadırına 

dönmek yerine, çocuklarla kalıp “kakao” üzerine dostça sohbet eder. Sohbet 

bittiğindeyse neşeli bir iyi geceler dileğiyle yanlarından ayrılır. Öfkenin boşalmasını 

uman ve zihinsel olarak hakaret ve cezaya kendini hazırlayan çocuklar şaşırırlar. Çalışma 

boyunca yapılan sürprizler çocukların değişen durum karşındaki tepkilerini ölçmeye 

yöneliktir. İzci başının sözünü dinlemeye güdülenen çocuklar, onun haksız davrandığını 

görüp tam kendi kararlarını almışlardı ki, izci başının değişen ruh haliyle yine ona itaat 

etmek zorunda kalırlar. 
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Tarafımdan yapılan bir çalışmada 7-11 yaş grubundaki çocuklar maskeli baloya 

gitmek için ihtiyaçları olan maskeleri tasarladılar. Balonun tek kuralı herkesin maskeli 

içeri girmesiydi. Maskeleri yanına alan öğrenciler, baloya gitmek için zorunlu olarak 

ormanın içinden geçen yola vardıklarında karşılarına yoldan geçirmeyen, huysuz bir 

ormancı olarak lider çıktı. Ormancı, evinin o yol üstünde olduğunu ve kendisini ikna 

etmedikleri sürece kraliçenin şatosuna gitmelerine izin vermeyeceğini söyledi. 

Sorunsuzca baloya gidebileceklerini düşünen çocuklar, ormancıyı ikna etmek için 

maskelerini ona vermek zorunda kaldıklarında artık yeni bir karar aşamasındaydılar: 

Maskesiz baloya giremeyeceklerini bildikleri halde yola devam mı etmelilerdi, yoksa geri 

mi dönmelilerdi? Amacın, “hedefe ulaşmak için gidilen yolda bazen karşımıza engeller 

çıksa da hedefimizden vazgeçmemeliyiz” olduğu bu çalışmada yola devam etme kararı 

veren öğrenciler, şatoya ulaştıklarında mutluydular. Çünkü şato kapısında yeni maskeler 

dağıtan adam (liderin ikinci sürprizi) kraliçenin misafirleri için hiçbir masraftan 

kaçınmadığını onlara anlattı. Yolda maskelerini kaybetmenin üzüntüsünü unutan 

çocuklar, hedeflerine ulaştıkları ve geri dönme kararı vermedikleri için mutluydular. 

 

Yine aynı yaş grubuyla tarafımdan yapılan bir çalışmada külkedisi masalı 

canlandırılıyordu. Çalışmanın amacı, masalların gidişatının her zaman aynı 

olmayabileceği ve dış görünüşün çok da önemli olmadığıydı. Ufak bir hareket veya 

beklenmeyen bir sürpriz masalı çok farklı bir sona götürebilir ya da masal kahramanları 

farklı kararlar almak zorunda kalabilirlerdi. Lider, külkedisi masalını canlandırmak için 
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hazırlanan gruba peri rolünü seçmemelerini söyledi. Canlandırma sırasında, sihirli 

değnekle prensese dönüşmek ve baloya gitmek için bekleyen külkedisinin yanına peri 

olarak giden lider, dışarıda yağmur yağdığı için sihirli değneğinin çalışmadığını anlattı. 

Güzelleşip yeni kıyafetlerle baloya gitmeyi bekleyen öğrenci, hayal kırıklığına uğramıştı. 

Peri, külkedisine baloya gitmek istiyorsa üstündeki kıyafetlerle gitmesi gerektiğini ve 

sadece yere basmaması için kendi cam ayakkabılarını verebileceğini söyledi. O an karar 

vermesi gereken öğrenci, prensin kendisini beğenebilme ümidiyle balodan 

vazgeçmeyeceğini ve kıyafetlerinin önemli olmadığını söyleyerek, cam ayakkabıları aldı 

ve baloya gitti.  

 

Sürpriz, şaşkınlık yaratan taktikler öğretmenin kafasındaki amaca uygun 

olduğunda ve amacı geliştirdiği sürece etkili olur. Bazen başka bir hedef de amaç 

olabilir. Sürpriz, drama çalışmasının konusuna uygun olmasa da katılımcıların 

becerilerini geliştirmeye yönelik uygulanabilir. Örneğin, maskeli balo çalışmasında 

öğretmen, yola çıkmadan önce rahatsızlandığı için aralarına katılamayacağını ve onsuz, 

anlattığı yoldan şatoya ulaşmaları gerektiğini söyleyerek grup sorumluluğu ve özgürlük 

deneyimine ihtiyaç duyan bir grup için onların deneyimine katkıda bulunabilir. 

Sürprizdeki amaç deneyimin dramatik niteliğini değiştirmektir.  
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Bolton, sürprizin sadece dramatik oyunda ve oyunun varoluşsal sürecinde 

yapıldığı zaman gerçekleşebileceğini ifade eder. Ona göre, eğer çocuklar tiyatro 

havasında olmuş olsalardı, sürprizi yaşamazlar, sadece sürprizin nasıl yaşantıya 

dönüştüğünü seyirciye teknik olarak gösterebilirlerdi. 

 

II.4.2.2. Karşıtlık 

 Sürpriz her zaman konuyla ilgili olmak zorunda değildir. Eğer değilse ve zıtlıklar 

katımcıda ilgiyi ayakta tutmak ve gerilimi arttırmak için kullanılıyorsa buna karşıtlık 

denir. Dramatik olanı üreten temel unsurlardan biri de karşıtlıktır. Karşıtlık, görsellikle, 

müzikle ya da duyguların zıtlığıyla sağlanabilir. Karşıtlığın amacı çalışma içinde duygu 

niteliğini vermektir. Örneğin görsellikle sağlanan bir karşıtlıkta kralı oynayan çocuğu 

yüksekte oturtmak, diğer çocukların ise daha aşağıda kalmasını sağlamak katılımcılara 

uygun duygu niteliğini vermede yardımcı olur. Kralı oynayan çocuğun kendini kral gibi 

hissetmesini, diğerlerininse hiyerarşiyi anlamasını sağlar. Yani karşıtlık, katılımcıların bu 

duruma inanmalarına, durumu algılamalarına ve ilgilerinin ayakta tutulmasına yardımcı 

olur. Eğer seyirci olsaydı karşıtlık onlara da durumu anlamaları için yardımcı olurdu. 

Aynı durum müzik ya da seslerle de sağlanabilir. Bolton verdiği bir örnekte ülkesini 

kurtarmak için canavar Grendel ile savaşmayı bekleyen savaşçılardan bahseder (Bolton, 
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1979: 82, 83). Savaşçılar Grendel’in savaşmak için yanlarına geleceğini zaten bilir, 

çünkü bu hikaye İngiliz edebiyatı için önemli ve eski bir örnektir. Grendel’in gelişi ilk 

geliş olsa da bu katılımcılar için bir sürpriz değildir. Fakat lider tarafından bu sessiz 

bekleyiş belirsiz sesler kullanılarak sürprize dönüştürülebilir. Belirsiz sesler net bir 

yoğunlukla ve gelişen adımlarla birbirini takip ediyorsa, beklenen sessizliğe yönelik zıtlık 

yaratmak için ses kullanılmış olur. Böylece sessizlik hiç beklenmedik, korku veren bir 

yaşantıya dönüşür. Karşıtlık sayesinde katılımcılarda farklı duygu niteliği belirlenmiş 

olur. 

 

Karşıtlık fiziksel öğeler dışında da kullanılabilir. Bu da “yönergelerin karşıtlığıdır.” 

Daha önce açıklanan Bolton örneğinde olduğu gibi izci başının adaletsiz olduğunu 

düşünen kampçılar intikam hırsı taşırken, onların izci başı aniden hoşgörülü olur ve iki 

duygu arasında zıtlık oluşturularak karşıtlık kullanılır. 

 

II.4.2.3. Sembolik Anlatım 

 Sembolik anlatım, duygularla ifade edilemeyen bir durumun somut nesne, ses 

veya işaretler kullanılarak sembollerle anlatılmasıdır. Daha çok tiyatroda kullanılan bu 

anlatım türü drama için de önemlidir. Dramanın amacı, görünenin altındaki başka 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Hanife Benzer 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 73- 89)  
çevirisinden yararlanılmıştır. 



109 

 

durumu, anlamı ortaya çıkarmak olduğundan, sembolik anlatım derinden kavrayışı 

sağlayan bir zenginliktir. Bolton, sanatta bir sembolün sıradan bir anlamının yanı sıra, 

onun gizlenmiş yan anlamlarının da olduğunu ifade eder. Ona göre “D tipi drama”da 

öğretmenlerin başlıca görevlerinden birisi de anlamlar üzerinde çalışırken, katılımcılara 

düz anlamların ötesinde çalışabilmeleri için yardım etmektir.  

 

Bolton, dramanın gücünün somut olana, dramanın anlam üzerindeki 

potansiyelinin ise sembolik anlatıma bağlı olduğunu ifade eder. “D tipi drama” sembolik 

oyundan ortaya çıkar. Bolton, sembolik oyuna “–mış gibi oyun” demeyi tercih ettiğini 

ifade eder. –mış gibi oyunlarda çalışmanın birinci bölümünde açıklandığı gibi iki tür 

aksiyon vardır: dış aksiyon ve iç aksiyon.   

 

İç aksiyon ve dış aksiyondan oluşan sembolik oyun drama için bu kadar 

önemliyken öğretmenlerin sadece neyin, nasıl yapıldığına önem vermesi, onların 

eylemlerin işlevsel anlamlarını seçtiğini gösterir. Oysa derin bir öğrenme, anlamlar 

somutun içinden geldiği ve soyut anlamları da barındırdığı sürece gerçekleşebilir. 

  

Bolton’ın aktardığı Dorothy Heathcote çalışması örneğine göre, Heathcote bir 

grup gençle çalışırken çocuklardan birine oyun için paspas ve kova getirmesini söyler ve 
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çocuk yeri silmeye başlar (Bolton, 1979: 85, 86). Eylem o anda yeterince somuttur. 

Sonrasında Heathcote mekanın hapishane olduğunu ve elektrikli sandalyeye gitmeden 

önce suçlunun son sabahının olduğunu anlatır fakat katılımcılar kimler olduklarını 

hesaba katmadıkları sürece kovanın kullanımına ilişkin hala dikkate değer bir değişiklik 

yoktur. Canlandırma başladığında gençler yataklarında uyuyan mahkûmlardır ve 

zemindeki paspas hışırtı sesleri onlar için artık esaret ve köleliği sembolize eder. Günlük 

yapılan yer yıkama eylemi ve sesi mahkumlar için hapishanedeki bir sabahı dayanılmaz 

bir şekilde gerçeğe dönüştürür. Bolton, buradaki sembolün etkisinin –eylem mi, obje 

mi, ya da her ikisi mi- onun somut oluşuna ve insanda uyandırdığı derin duyguya bağlı 

olduğunu söyler. 

  

Sembol yaş grubuna ve çalışmaya uygun olmalıdır. Katıldığım bir çalışmada, “aç 

kapıyı bezirgân başı” çocuk oyunundan yola çıkılarak “kapı”nın neleri sembolize ettiği 

üzerine doğaçlamalar yapıldı. Kimi için o bir sınav salonunun kapısıyken, kimi için de iş 

görüşmesi için içeri girilmesi gereken bir kapı oldu. Bolton, sembol seçiminin önemli 

olduğunu ve amaca uygun duyguyu uyandırması gerektiğini ifade ederek uyguladığı bir 

çalışmadan örnek verir (Bolton, 1979: 86- 88). 10-11 yaş grubu çocukları Batı 

Amerika’nın ortasında yaşayan çiftçiler olarak topraklarından gitmeye zorlanırlar ve tek 
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sığınacakları yer California’nın bereketli topraklarıdır. Evden ayrılış planları, hazırlık ve 

uzun yolculuklar sonunda çiftçiler California’ya varır ve karşılarında sandalyede oturan 

bir California’lı vardır (Gavin Bolton rolde). California’lı onlara neden bu topraklara 

izinsiz girdiklerini ve buranın özel bir mülkiyet olduğunu söylerken öğrenciler keyifle 

oyunlarını oynarlar fakat elindeki portakalı yiyerek kabuklarını çiftçilerin ayaklarına 

atması, çocukları kızdırır ve aşağılanmış gibi hissettirir. Bolton, bu örnekte sembol 

seçiminin (sahip olmayı ve toprak hakkını göstermek için portakal yemek) çok dikkatli 

yapıldığını ve hemen etkisini gösterdiğini ifade eder. Kendisiyle konuşan çiftçileri 

dinlerken topraklarında yetişen portakalı yemesi ve kabuklarını çiftçilere doğru yere 

atması çocukların karşılarındaki adama kızmasına ve bağırarak kendilerini 

savunmalarına yol açar. Ama bazen eylemin baştan savma olarak tanımlanabilen bir 

tutum içinde başlayabileceğini de ifade eden Bolton, yaptığı bir çalışmadan örnek verir. 

Hint tapınağında turist oldukları varsayılan yetişkin bir grupla tapınak konusu üzerine 

çalışılır. Sandalyelerden yapılan “tapınak heykeli” kazara yıkıldığında katılımcıların 

inandırıcılık duyguları da zarar uğrar. Böyle bir durumda kullanılan sembol konuya, 

temsil ettiği nesneye uygun olmalıdır. Tapınak heykeli sandalyeden de yapılabilir ama 

bu tarz bir sembol için öncelikli koşul sağlam olmasıdır. 

  

Semboller, bağlam içinde anlam kazanan semboller ve çağrışımı net olan 

semboller olarak ayrılır. Portakal ve sandalye bağlam içinde anlam kazanan 

sembollerdendir. Portakal tek başına akla esareti, toprak sahipliğini getirmediği gibi, 
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sandalye de tapınağı çağrıştırmaz. Ama bağlam içinde kullanıldığında anlam 

kazanabilirler. Kendi başlarına çağrışımı olan yani bağlama ihtiyaç duymayan nesneler 

de vardır. Konuyla ilgili anlamların daha net anlaşılacağı kılıç, elmas, İncil, bayrak gibi 

nesneler kendiliğinden anlamı geliştiren, bu tarz nesnelerdir. Bunların dışında bir de 

çocuklar tarafından tekrar evrensele dönüştürülebilen, onların daha özgür hareket 

etmesini sağlayan nesneler olduğunu da belirtir Bolton. Bunun için öğretmen, kapıyı 

kapı veya anahtarı anahtar olmaktan öte görmezse, yüzeysel dramatik oyun 

seviyelerinin tümünde (A, B, C tipi dramalarda) yerinde sayar ve çocukların da yerinde 

saymasına yani derinlikli bir anlam üretememesine neden olur.  
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II.5. Oyun- Dramatik Oyun- Öğrenme İlişkisi 

Oyunun kültürden daha eski olduğunu ifade eden kültür tarihçisi Huizinga, 

oyunun ritüellerden sonra ortaya çıktığını savunan tarihçilerin aksine, onun çeşitli kültür 

biçimlerinin doğuşuna kaynaklık ettiğini savunur. Oyun, ilk insanın yaşamı ve doğayı 

öğrenmekte kullandığı ilk etkinliktir. Oyun için belli ve kesin bir kural olmadığından her 

canlı, hayata oyun oynayarak başlar.  

 

İnsanoğlu doğuştan “homo ludens”tir. Yani oynayan insandır. İlk insanın 

çevresini tanıması, keşfetmesi, bilgi edinmesi, sanat yapması oyunla başlar. Uygarlık 

geliştikçe, kendisi de giderek gelişen insan artık düşünebilen, sorgulayan insana 

dönüşmüştür. Yani “homo sapiens” olmuştur. Oyun artık entelektüel düzeye de çıkmış 

ve oyunun dahil olduğu tartışmalara, sanata düşünce gücü de eklenmiştir (Huizinga, 

2006). Giderek sanayi ve teknolojiye kendini kaptıran insan önce “homo ludens”i sonra 

da “homo sapiens”i bir kenara bırakmış ve var olan hayata kendini kaptırmıştır. Bu 

yüzden de oyuna hayatında daha az yer vermeye başlamıştır. Bu da oyunun günümüz 

modern anlayışında düşüşe geçmesine neden olmuştur. 
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İnsanların yaşam biçimlerinden kaynaklanan oyunun tanımı kurama veya kişiye 

göre farklılık gösterir. Fazla enerji kuramına göre, çocuklar ve yavru hayvanlar 

enerjilerini, yaşamlarını sürdürmesi, üremesi ve koruması için harcamak zorunda 

olmamaları nedeniyle oyunla açığa vurulan fazla enerjiye sahiptirler. Bu yüzden 

çocuklar yetişkinlere göre daha fazla enerjiye sahip olduklarından daha çok oyun 

oynarlar. Canlandırma kuramına göre, bedenin yeniden canlandırılması için dinlenme 

ve uyku yeterli değildir. Oyunun zihinsel ve fiziksel yorgunluğunun onarıcı ve yeniden 

sağlık kazandırıcı özelliği canlandırmaya yardımcı olur (Çelen, 1992; Akt: Adıgüzel, 

1993). İçgüdü- eylem kuramına göre, insanların ve hayvanların savunma, beslenme ve 

türün üremesi gibi temel olarak koruyucu amaçlara hizmet eden, doğuştan getirdikleri 

içgüdüleri vardır (Öngen, 1991; Akt: Adıgüzel, 1993). Gross’a göre, oyunun da güdüsel 

faktörü içgüdüdür. Yani oyun insanoğlunun içgüdülerinde mevcuttur. Bu yüzden oyun 

insanı ve üst düzeydeki hayvanları eğitmek için çok önemlidir. Özünü yineleme kuramı, 

oyunun biyolojik miras sonucu oluştuğunu savunur. Kurama göre, çocukların oynadığı 

oyunlar yaşlara göre bir evre düzeni oluşturur. Emekleyen bebekler ilk insanları, 

çamurla oynayan çocuk mağara adamlarının deneyimlerini, kovboyculuk oynayan 

çocuklar ise, avcı ve dövüşçü insanı canlandırırlar (Gabriel, 1969, Öngen, 1992; Akt: 

Adıgüzel, 1993). Katharsis kuramına göre, oyun bir duygusal boşalım sağlar. Örneğin, 

kavga oyunu oynayan çocuklar, öfke duygularının birikimini engellemiş olur. Kendini 

ifade kuramına göre, bireyin anatomik, fizyolojik yapısı ve psikolojik eğilimleri onu belirli 

bir etkinliğe yöneltir. Çünkü oyun organizmanın fiziksel etkinlik gösterdiği, psikolojik 
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olarak süreç içinde yer aldığı ve psikolojik eğilimleri ile kendini ifade ettiği bir etkinliktir 

(Çelen, 1992; Akt: Adıgüzel, 1993). Tarihsel-  kültürel oyun kuramına göre ise, oyun ilk 

insanların duygularını ortaya koymak için başvurduğunu yöntemdir. İlk insanlar güçlü 

hissettikleri şeyler için dans ederler ve kutsal oyunları ritüellerdir. Yani oyun tarihsel 

geçmişi ve kültürel birikimi olan bir etkinliktir (McCaslin, 1990; Akt: Adıgüzel, 1993).  

 

Kiminin bir boşalma, kiminin taklit içgüdüsü, kiminin enerji fazlasını atma olarak 

tanımladığı oyun, bir kurama göre de genç insanın ya da hayvanın ileriki yaşamın 

gerektirdiği uğraş ve eylemlere bir hazırlıktır (Huizinga, 2006). Huizinga’ya göre bütün 

bu kuramlarda ve görüşlerdeki tek ortak nokta ise, oyunun içinde oyun olmayan bir 

hedefe varmaya yaramasıdır. Oyunu oynayan çocuklar eğlenme veya kurallara doğru 

şekilde uyma amacı güderken, oyunu dersinde kullanan bir öğretmen oyuna çocukları 

konuya ısındırma veya öğretme amacı yükleyebilir. Böylece oyun, içinde oyun olmayan 

bir hedefe ulaşmaya yarar sağlamış olur. 

  

Bolton, bizi günlük hayatın dışına çıkaran her türlü aktivitenin (ibadet, 

karnavallar, müzik dinlemek, roman okumak…) oyunun birer sınıflandırması veya 

uzantısı olabileceğini ifade eder. Hayatın içindeki zorlamalar, baskılar, stresler, ihtiyaçlar 

oyunda geçici olarak askıda bırakılır ve ona göre oyun oynayan kişi bu günlük 

ihtiyaçların oyun tarafından devralınmasına izin verir.  
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 Hem çocuk oyunlarının hem de sanat dallarının benzerliği, “estetik amaç”ı 

karşılamaktan geçer. Hangi tür olursa olsun, müzik, şiir, resim, her sanat dalında ortak 

bir nokta vardır. Somut olarak birbirlerinden farklı olsalar da her biri “estetik tutum”a 

ihtiyaç duyar. “Estetik tutum” veya bir amaca olan ilgiyi Bolton, Kant’ın düşüncesini 

izleyerek “ilgisiz ilgi” olarak tanımlar. 

 

“İlgisiz ilgi” kendi için bir şeylerden tat almak, sadece eğlenmek için o işi 

yapmaktır. Bir bakıma oyun da “ilgisizlik” temelinde, tüm aktiviteler için sosyal bir terim 

haline gelebilir. Oyunun ciddiyetsiz olduğunu düşünen eğitimcilerin aksine Bolton, 

oyunun bütün türlerinin dikkati (konsantrasyonu) yüksek derecede harekete geçirdiğini 

ifade eder. Oyun keyif alındığı zaman, içselleştirildiği zaman amacına ulaşır. Oyun; 

gönüllü bir eylem olması, belirli kurallarının olması, bir hedefinin ve estetik amacının 

olması, ancak içselleştirildiği zaman hedefe ulaştırması, gerilimi içeren büyüleyici bir 

etkisinin olması bakımından dramayla benzerlik gösterir. Oyunu tanımladıktan sonra 

drama ve oyun arasındaki benzerliklere ve farklılıklara değinmek yararlı olacaktır.  

 

 

                                                           
 Kant, ayırt edici özellikleri estetik yargılara dayanarak tanımlamıştır. Kant, estetik bir deneyim elde 
etmek için seyircinin “ilgisiz ilgi”sinin olması gerektiğine inanırdı. Diğer bir deyişle bir sanat eserini 
incelerken izleyicilerin o sanat eserine kesin bir mesafe koyması gerektiğini düşünürdü. 
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II.5.1. Oyun ve Drama 

Drama da bütün oyunlarda olduğu gibi oyun içindeki, süreci veya bir oyundan 

alınan keyfi içermediği zaman imkansız hale gelen bir biçimsel sıraya dayanır. Oyunun 

kurallara bağlı olduğu gibi, dramada müzakere sonucu oluşturulan kurallara bağlıdır. 

“Estetik amaç”, kurallarla kısıtlanma ve gönüllüğün esas olduğu oyun ve drama, günlük 

yaşamın sıradanlığına anlam getiren aynı yapısal temele sahiptir. Drama ve oyun 

yapısal, antropolojik olarak birbirine yakındır (Bolton, 1988). Yapısal açıdan ikisi de bir 

hedefi ve belirli kuralları olan, katılımcıya gerçeğe yakın, onun inanmasıyla, 

içselleştirmesiyle oluşturduğu bir ortam sunan süreçlerdir.  Antropolojik olarak 

bakıldığında ise, oyun nasıl yaşamı kolaylaştırmak ve doğayı öğrenmek için kullanılmaya 

başlandıysa; drama da öğretme/ öğrenmeyi kolaylaştırmak, kişisel gelişime katkı 

sağlamak için kullanılmaya başlanmıştır.  Bu oyun ve drama arasındaki yakınlık 

eğitimcilerin oyunu tek başına bir amaca yönelik kullanmasının dışında, onu drama 

içinde de kullanmasına olanak sağlar.  

  

Dramatik süreçlerin her anında yer alan oyun, çalışmanın dinamiğini sağlar. 

Dramanın amacına ulaşmasında yardımcı olan oyun, ilgiyi ayakta tutarak dramatik 

süreçlerin basamaklarının akışkan olmasını sağlar. Fakat yapısal açıdan benzeseler de 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Gözde Aral 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Drama as education adlı kitabının (sayfa 76- 105)  çevirisinden 
yararlanılmıştır. 
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oyun ve dramanın farklılıkları da vardır. Dramatik süreçlerin her basamağında oyun yer 

alabilir ama her basamak oyun olsa da drama olmayabilir. Örneğin; öğretmenin 

gösterdiği bir resim üzerine öğrencilerle tartışma yapıldığı, arkasından da eşlerin bu 

fotoğraftaki kişileri canlandırdığı bir drama çalışmasının içindeki her bir basamak (resim, 

tartışma, canlandırma) oyundur. Her basamak bir oyun olsa da, drama değildir. 

Öğrencilere resmin gösterildiği basamak ve yapılan tartışma drama değildir. Sadece 

canlandırmanın drama yani dramatik egzersiz olduğu bu sürecin etkileşimli yapısının 

dinamiğini oyun oluşturur (Bolton, 1988). 

  

Bolton, drama ve oyun arasındaki ilişkiyi daha ayrıntılı açıklamak için “Batı Yolu” 

isimli çalışmasını örnek verir. Bu örnek bağlamında incelenecek olan unsurlar; gerilim, 

gerilim yaratma olanakları, rol alma deneyiminin niteliği, zaman ve mekanın niteliği, 

eylemin niteliği, duygusal tepkinin niteliği, oyun ve drama arasındaki gerçek kurgunun 

niteliği ve kendiliğindenlik kavramıdır. “Batı Yolu” isimli çalışmaya sınıf çember şeklinde 

oturarak ve kendilerini Orta Batı’da bir kasabada olduklarını hayal ederek başlar. 

Bolton, kendisini hükümetin temsilcisi olarak tanıştırır. Kasabadaki bu gruba Oregon’a 

uzun bir yolculuk yapmaya karar verirlerse, hükümetin onlara ücretsiz tarım alanı 

vereceğini ve ülkedeki verimli topraklara sahip olacaklarını söyler. Çocuklar Oregon 

hakkında sorular sormak için teşvik edilir. Yolculuğun uzunluğu ve tehlikeleri hakkında 
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konuşan çocuklar lider tarafından yolculuğa yönlendirilir ve yolculuk sırasında 

karşılaşabilecekleri tehlikeler en aza indirilir. Lidere göre, gitmeye karar veren insanlar 

çalışkan ve sorumluluk sahibi insanlar olmalıdır. Çünkü sadece bu insanlar ayakta 

kalabilir. Lider çocukların bir karar almasını ister ama karar için acele ettirmez. Son 

kararlarını oluşturmak için tekrar buluşurlar (Bolton, 1988: 82- 84).  

 

Bolton, buradaki durumu öğretmen ve sınıf arasındaki soru cevap ilişkisi olarak 

açıklar. Durum, çocukların bir şey yapması için yeterinde gerçek değildir ama yüzeysel 

olarak da olsa karar vermek zorundadırlar. Henüz bir canlılık yoktur, Çünkü canlılık 

gerilim unsurunun çalışmaya dahil olmasıyla ortaya çıkar. Buradaki yapı ise, henüz 

örtüktür. Gerilim, her iki tarafın (lider, çocuklar) etkisiyle farklı şekillerde konuya dahil 

olabilir. Liderin, hükümet temsilcisi rolünü kullanarak yolculuk için zorunlu anlaşma 

yapmak istemesi, güvenilmez bir kişiymiş gibi onlara tuzak kurması, 

“Söyleyeceklerimden daha fazlasını biliyorum” gibi merak unsurunu kullanarak 

oluşturulabilir. Gerilim dramaya, oyuna güç veren kritik bir eksendir. Gerilim 

uzaklaştığında daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi oyun da drama da son bulabilir 

ve etkililiğini yitirebilir. Saklanma, risk alma, problem çözme, strateji planlama, 

alıkoyma, engelleme, iki seçenek tanımak, yakalanmak gibi yapılar gerçek hayatta da 
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oyunda da gerilim unsurudur. Gerilim, sözle yaratılabileceği gibi incelenmesi gereken 

esrarengiz bir resimle veya bilinen bir çocuk oyunuyla da çalışmada yer alabilir. Bazen 

çocuk oyunları konuya giriş yapmak, motivasyonu sağlamak için önemli bir unsurdur. 

Bolton, bu durumu “Beowulf” örneğiyle açıklar. Lider, çocukların etrafında dolaşarak 

her birinin gözlerinin içine bakar ve ellerine dokunur. Her birinin kendisiyle birlikte 

yemin etmesini ister. Öğrencilerin kabul etmesi üzerine birlikte yemin edilir ve lider 

eline bir sopa alarak bunun Beowulf’un sopası olduğunu söyler. 

  

Onlara Grendel adında bir canavarın birçok insanı öldürdüğü gizli bir (İngiliz 

tarihine ait) hikaye anlatır. Çocukların bu hikayeyi daha önceden bilmesi üzerine, 

onlarla Grendel hakkında konuşur. Beowulf, birçok insanın öldürüldüğü Hrohtgar 

karasına yelken açmak ve canavara karşı savaşmak ister. Lider çocukların da bu 

maceraya onunla birlikte gelmek isteyeceklerini bildiğinden onları zorunlu bir teste 

tutar. Ancak bu testi geçebilen ve gücünü ispatlayan savaşta yer alabilecektir. Bu 

dramatik süreçte, artık oyun içinde oyun yer almaktır.  

  

Rolde öğretmen çemberin ortasına bir sandalye, sandalyenin altına da sopayı 

(Beowulf’un sopasını) koyar. Test biraz kolaydır. Gönüllü olanın sopayı alması ve 

sandalyede oturan gözleri kapalı gardiyana yakalanmaması gerekmektedir. Sopayı alan 

gönüllü yakalanmadan yerine geçmeyi başarırsa testi geçer ve sopanın yeni gardiyanı 
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olur. Yakalanırsa, girişim başarısız sayılır. Bolton, burada çocuklar tarafından iyi bilinen 

bir oyunu (Anahtarların Muhafızı) öyküye uyarlamıştır. Gerilim öykünün kendisinden 

çok öyküye uyarlanmış oyunla ayakta tutulur (Bolton, 1988: 99) 

  

Katılımcıların oyun oynarken aldığı tutum dramadaki tutumlarına benzer. 

Dramada çocuklar için gerekli olan, kendileri olmalarıdır. Ancak kendileri olduklarında, 

durumun onlar için ne ifade ettiğini canlandırabilirler veya tutumlarına yansıtabilirler. 

Dramada düzen ve rollerin kurgusu oyun ve yaşamdan farklı olduğundan buradaki 

beceri, kişinin kendini işleve bırakması yani kendisi gibi davranabilmesidir. Oyunu ve 

dramayı oynamak için katılımcı seçer. Katılımcılar tıpkı oyundaki gibi dramaya da geçiş 

yapmak için bir neden bulurlar. Buldukları yani inandıkları neden geçici olsa da ve zoraki 

bir durum olarak deneyimlense de şimdiki zamana aittir. Dramadaki zaman, şimdiki 

zaman olduğundan, gelecek sadece tahmin edilebilir.  

  

Şimdiki zamanın yaşandığı oyun ve dramadaki farklardan biri eylemin yapılış 

şeklidir. Oyunda saklambaç oynayan çocuklar, “saklanma” eylemini, onu yaşamdan 

soyutlamak için yerine getirirler. Drama da ise, “saklanma”yı soyutlamak için, gerçekten 

saklanmaya ihtiyaç yoktur. Saklanma deneyimi hissettirilir ama uygulamaya geçilmez. 
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İkinci olarak, dramada dramatik bağlam, referans noktalarının ayrıntılandırılmasını 

sağlarken, oyun da bu gerekli değildir (Bolton, 1988). 

  

Bir oyundaki ve dramadaki duygusal tepki ise aynıdır. Bu tepki, yaşamdan 

ayrılmışlığa, bir soyutlamaya verilen tepkidir. Bolton’a göre bu tepki gerçek hayattaki 

kadar, hatta ondan daha bile kuvvetli olabilir. Bu yüzden Bolton, Vygotsky’nin “….çocuk 

oyun içinde hasta olarak rolünde ağlar, ama oyunca olarak eğlenir.” cümlesine katılmaz. 

Ona göre, acı gerçektir. Duygu yoluyla aslında var olmayan bir şeyin gerçekliğe 

taşınması, tüm hayali eylemlerin temelidir. Dramadaki rahatlık, Vygotsky’nin de dediği 

gibi “bu sadece bir oyun” düşüncesinin verdiği keyfin acıyı hafifletmesinden doğar. 

Çocuklar, gerçek dünyanın var olmaya devam ettiğini gösteren işaretler arasında 

kendini güvende hissederek –mış gibi yapma dünyasına özgürce girer. Böylece kişinin 

kendini kurguya bırakması için, “inançsızlığın” güven altına alınması gerekir (Bolton, 

1988). “Bu sadece bir oyun” düşüncesi katılımcıyı hem fiziksel, hem de psikolojik 

zarardan korur. Ama bu kısa süreliğine de olsa psikolojik olarak etkilenmediği anlamına 

gelmez. “Tilki tilki saat kaç?” oyununu oynayan çocuk, tilki “yemek zamanı” diye bağırıp 

kendisini kovalamaya başladığında bir anlık panik yaşar. Tilki onu yakaladığında 

kendisine fiziksel olarak zarar vermeyeceğini bilse de yaşadığı anlık korku oyunun bir 

parçasıdır. Bu korku çoğu zaman cezp edicidir.  
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Oyun ve drama arasındaki en önemli farklardan birisi, dramada gerçek ve kurgu 

arasındaki çizginin daha az belirgin olmasıdır. Katılımcılardan gerçeğe yakın 

davranışlarda bulunmaları beklendiğinden kurgu da gerçeğe yakındır. Dramada 

öğretmenlerin genellikle otoriter bir rol üstlenmesi buna örnektir. Böyle zamanlarda 

çocuk “oyun” tabiatını çok iyi kavramış olmalı, ya da öğretmen çocuğun anlayacağı bir 

fark yaratmak üzere rolden çıkmalıdır. O sınıfa yabancı olan bir öğretmen, gerçekliği 

daha çok yansıtmaya çalışır. Gerçeklik ve kurgu arasındaki sınırlar bulanıklaştığında, 

hissedilen duygunun gerçek olması gibi bir tehlike ortaya çıkar. Bu yüzden oyun ve 

gerçeklik arasında hassas bir denge vardır. Huizinga’ya göre, kurallar çiğnendiğinde tüm 

oyun dünyası çöker. Oyun biter. Hakemin düdüğü büyüyü bozar ve ‘gerçek’ yaşam 

yeniden akmaya başlar. Kuralları ihlal eden ya da dikkate almayan oyuncu 

‘oyunbozan’dır. Oyunbozanla hilebaz aynı şey değildir; zira hilebaz oyun oynuyor gibi 

davranır ve görünüşe bakıldığında o sihirli çemberi kabul etmektedir. Toplumun 

hilebazlara karşı, oyunbozanlara olduğundan çok daha hoşgörülü yaklaştığı söylenebilir. 

Bunun nedeni, ‘oyunbozan’ın oyun dünyasının kendisini yıkıyor olmasıdır. Bu nedenle 

de oyundan kovulması gerekir, çünkü oyun oynayan topluluğun varlığını tehdit 

etmektedir (Huizinga, 2006). 

 

Bolton’a göre geleneksel bir oyun bu kadar kırılgansa, daha az belirgin kurallarla 

çevrelenen drama daha da hassastır. Bolton, dramatik kurguya girişi zorlaştıran nedenin 

kendiliğindenlikten (spontane olma) yoksunluk olduğunu ifade eder. Buna neden olan 
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iki tutum ise, yüksek beklentiyle yüklü ilgi ve kişinin kendi imajına fazla önem 

vermesidir. 

  

Kendiliğindenlik (spontanlık), kişinin çalışmaya yönelik sezgilerinin, onun bir 

durumun içinde yeteri kadar kalmasına izin vermesidir. Bolton’a göre 

kendiliğindenlikten yoksunluk katılımcının kendini tutması, duruma kendini 

verememesidir. Drama derslerinde katılımcıların kendilerini tutmalarının çok çeşitli 

nedenleri olabilir. Bolton’a göre bunlardan biri yüksek beklentiyle yüklü ilgidir. 

Katılımcının dramaya, duruma aşırı derecede beklentiyle yüklü olması kendiliğindenliği 

bozabilir. Yönetim becerilerini geliştirmek için bir rol oynama egzersizine katılan bir 

yöneticinin bunu yapma adına gösterdiği aşırı çaba onun kendini bırakmasına engel 

olur. Kişinin kendi imajına önem vermesi de bu dengeyi bozan ikinci nedendir. Şirket 

çalışanlarıyla yapılan bir çalışmada şirket müdürünün otoritesini sarsmamak için kendini 

tutması buna bir örnektir. Ergenlerle yapılan çalışmalarda da oyun sırasında ergenlerin 

“karizmayı kaybetmemek” için hareketlerine dikkat etmesi kendiliğindenliği bozar.  

  

Bolton hem dramada hem de oyunda olan benzer ve ayırt edici özelliklere 

değindikten sonra en çok karıştırılan ve aralarındaki ilişki açıklanırken tartışmalara 

neden olan iki kavramı daha açıklamaya yönelir: dramatik oyun ve sahnelenen oyun 

(temsil). Günümüzde de dramatik oyunun asıl amacının ürün çıkartmak olduğunu 
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düşünen, temsil ve dramatik oyun kavramlarını birbirlerinin yerine kullanan eğitimciler 

yer almaktadır. Oysa dramatik oyun ve temsil arasında diyalektik bir ilişki bulunsa da var 

olma amaçları ve öğrenme biçimleri birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle çalışmanın bu 

bölümünde temsil ve dramatik oyun kavramlarını açıklamak yararlı olacaktır. 

 

II.5.2. Dramatik oyun ve Temsil (Performans) 

 Bolton, bu iki kavramın ilk önce niyet olarak birbirinden ayrıldığını ifade eder. 

Dramatik oynamada “bir olayı deneyimlemeye kendini bırakma” yani olma niyeti 

varken, temsilde “bir olayı başka birine iletme” anlamına gelen betimleme niyeti vardır. 

Dramatik oynamadaki duygu “gerçekleşen duygu” olduğundan o bir fiil, temsildeki ise, 

“betimlenen duygu” olduğundan bir sıfattır. Yani bir şeyi deneyimlemek “fiil”ken, onu 

betimlemek “sıfat” farklı biçimlerdir. Fiil, spontane/kendiliğinden, akıcı ve tekrar 

edilemez iken, sıfat hesaplanmış, statik/durağan ve tekrar edilebilirdir. Fiil, öznel ve 

gizliyken; sıfat nesnel, belirgin, gözlenebilirdir. Bu açıdan fiil ve sıfatın duygusu da 

farklıdır. Duygusu farklı olan iki kavramın davranışı da farklıdır. Bolton’a göre, dramatik 

oynama duygusal uyarılma halini beraberinde getirdiğinden “ifadeye yönelik davranış” 

sergilenir, temsilde ise, oyuncular kendilerini duygusal davranışın yüzeyinden 

ayırdıklarından “temsili davranış” sergilerler. Tormey’ye göre ifadeye yönelik davranış 

aynı anda iki yöne işaret eder. Birincisi kişideki duygusal uyarılma durumuyken (öfke, 

beğenmek, gibi) ikincisi kişinin dışında olan duygusal uyarılma durumunun ilişkili olduğu 
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nesnedir. Bu nesneye bağlam da denebilir. Çünkü duyguya karakteristik özelliğini veren 

şey, belirli bir bağlamla kurulan bilişsel ilişkidir (Bolton, 1988). Öfke istediği kadar 

deneyimlensin herkesin öfkesi farklıdır ve bu davranışı deneyimleyen kişi tarafından 

bilinen ve hissedilen bir yönü vardır. Diğer taraftan temsili davranışta bu öfke karakterin 

öfkesi olduğundan tüm ayrıntıların seyirciye ulaşması için anlam tümüyle 

belirginleştirilir. Oyuncu kendisinin değil, karakterin sıkıntısını betimlediğinden, 

sanatçının içinde sadece kendisinin bileceği bir şey kalmaz. Sanatçının yeteneği en derin 

duygularını ifade etmekte değil, onları betimlemekte yatar (Bolton, 1988). 

  

Bolton, bu konuda Stanislavski yaklaşımını ayrı tutar. Onlar, karakterin 

hislerinden anladıklarını damıtarak temsil etmek yerine, duygusal anlamda buna dahil 

olurlar. Oyuncunun nihai niyeti bir duygusal olayı “betimlemek” olmasına rağmen, 

Stanislavski yaklaşımında verildiği üzere dramatik oynama için temel olan “olma” 

niteliği de temsil haline (mode) dahil olabilir. Oyuncu hem deneyimlemekte hem 

betimlemektedir. Böylece fiil ve sıfat arasında bir salınım kurulur. Böyle bir temsilin 

dramatik oynamayla benzer özellikleri vardır. 

1- Hem dramatik oynamada hem de temsilde duygusal tepkinin türünü, yoğunluğunu 

ve boyutunu belirten soyutlamalar olan metaforlar kullanılır. Ne bir çocuk ne de bir 

                                                           
 
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Gözde Aral 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Drama as education adlı kitabının (sayfa 76- 105)  çevirisinden 
yararlanılmıştır. 
 



127 

 

oyuncunun gerçek anlamda ölüm, çok büyük acı, ruhani coşkunluk deneyimi yaşamadığı 

kabul edilir. Bu yüzden Stanislavski’yi izleyen bir oyuncu temsil sırasında duygusal 

olarak kendini kaptırsa bile, onun duygusal tepkisi dramatik biçim aracılığıyla sadece 

karakterin duygusal durumuna yaklaşan bir duygu olabilir. 

2- Her ikisinde de katılımcıdan duygunun kendisine odaklanması beklenmez. Dramatik 

oynamada çocuğun göreve ya da çözülecek probleme odaklanması gibi Stanislavski’nin 

oyunculara tavsiyesi de karakterin duygularından ziyade, davranışlarındaki hareketin 

esas sebebine odaklanmasıdır (Bolton, 1988). 

  

Bolton, dramatik oynamanın içinde yer alan katılımcıların diğer katımcılara 

çalışmalarını sergileme yöntemine temsille karışmaması adına “sunum” der ve bu iki 

kavramı şöyle açıklar:   

“Dramatik oynama, kişinin diğer katılımcılarla iletişim 
kurmak için dilini ve jestlerini kullanarak kendini genele 
sunmasının yollarını arama ile kişisel ifade arasında 
süregelen gerginlik halidir. Kısacası, kişisel ifadeyle genel 
ifade arasındaki sürekli gerilim durumudur. 

 

Bu iletişimin yüksek seviyeye çıkması katılımcının 
dramatik oynama dahilindeki temsile (performans hali) 
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yaklaşmasını sağlar. Dramatik oynamanın en uç biçimi 
benmerkezci oyun olabilir. 

 

Temsil ise, bir deneyimi betimlemeyle kendini bu 
deneyime verip gerçekten içinde olma hali arasındaki 
gerilimdir. Sunumun en uç hali tümüyle teknik olarak elde 
edilmiş olandır. Sunumun en karmaşık biçimi, karakterin 
ifadesini seyirciye betimleme çabasının yanı sıra oyuncunun 
ifadesinin var olduğu zamandır. 

 

Bu Stanislavski yaklaşımı, her biri kayda değer teknik ve 

hassas bir duyarlılık gerektirir.” (Bolton, 1988: 124).  

 

Bolton bu durumu bir şekille özetler. İki taraftaki kutuplaşma oyun ve tekniktir. 

Aralarından geçen hayali çizgi yani sunum ise dengeleyen taraftır.  

 

 Dramatik Oynama (İfade)                                         Temsil (Performans) 

Oyun  Olma Niyeti                                    
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Tarif Etme

  
Sunum   

Teknik  
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 Bolton, bu diyalektiğin öğretmenlerin değerlendirmesi açısından çok önemli 

olduğunu ifade eder. Bazı öğretmenlerin kendilerini tümüyle bu maddelerden biriyle 

sınırlandırdıklarını ya da bu teknikleri (tiyatroya karşı olarak yaratıcı drama gibi terimler 

kullanarak) çocukların eğitiminde ayrı aşamalar olarak gördüklerini söyler. Ona göre, bu 

kavramlar birbirinin içinde yer alır ve bu ikisi arasında incelikli bir hareket çocuklara 

birçok şans sağlar. Bazı çalışmalarda çocuklar dramatik oynamadan temsile geçebilirler 

veya tam tersi de olabilir. Kendini bir aşamayla sınırlayan öğretmen, çocuğun ihtiyacı 

olan deneyimi karşılayamamış olacaktır. Belirli bir konu, belirli bir grup veya her bir 

başlık ve grubun potansiyelini tanıyabilmek için dramatik oynama içindeki başlangıç 

aşamasında temsil hali ve temsil içindeki dramatik oynama hali bu iki kavram arasında 

hareket edebilmek için yarar sağlar. Bu aşamada öğretmenin nereden başlayıp nasıl 

devam edeceğini yönlendiren anahtar faktör “koruma”dır (Bolton, 1988). Koruma, 

öğrenmeye yönelik hedefe sağlıklı bir şekilde ulaşmayı sağlar. Bu nedenle korumanın ne 

olduğunda değinmek yerinde olacaktır.  
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II.5.3. Koruma 

 Koruma, katılımcıları duygudan korumak değildir. Çünkü bir tür duygusal 

bağlantı olmaksızın hiçbir şey öğrenilemez. Koruma, katılımcıları duyguların içinde 

olmaktan korumadır. Katılımcıyı incitecek duygulardan onu korumak için kullanılan veya 

çalışmanın “yapay drama” halini almaması için gerekli görülen koruma, hedefe 

doğrudan ulaşmayı sağladığı gibi, çalışmanın amacından sapmasını da engeller. Bolton, 

üç çeşit koruma olduğunu ifade eder (Bolton, 1988). 

 

II.5.3.1. Temsil Hali: 

 Temsil hali, kendine has bir koruma barındırır. Cenaze acısına teknik bir egzersiz 

gibi yaklaşmak veya mezarlığın çevresindeki diyaloglar katılımcının olayın (ölümün) 

duygusal yönüne bağlanmasını engeller. Bu yolla çalışmanın birçok avantajı vardır. 

Katılımcıların yeteneklerini, kendi duygusal girdilerini kontrol etmelerine müsaade 

ettiğinden duruma bakış açısı başarılı ve memnuniyet verici olur. Katılımcılar egzersiz 

olarak göreve bağlı kalabilir veya kendilerini güvende hissederlerse, hissettiklerini 

paylaşabilirler. Kısacası Bolton’a göre, temsil hali veya bu dramatik biçim katılımcıların 

katkısı ne olursa olsun bunu çevreleyecek kadar güçlü olduğundan koruyucudur.  
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II.5.3.2. Konunun Dolaylı Yolla Ele Alınması: 

 Bazı konular acıklı, tartışmaya yol açan, heyecan verici cinsten olabilir. Bu 

durum, bu konuları çocuklardan saklamak için bir neden değildir. Ama bu konuları 

doğrudan acıya, hassasiyete veya karşıtlığa neden olabilecek şekilde vermek çocukları 

duyguya girmekten korumaz. Eğer bu konular dolaylı olarak ele alınmazsa çocuklar 

kendilerini konuya ilgi göstermeyerek, dalga geçerek korurlar. 

 

 Bolton, bu konuya kendi drama çalışmalarından biri olan “fahişelik”  çalışmasını 

örnek olarak verir. Bir kızı kötü yola düşüren nedenlerin konuşulduğu ergen bir grupta 

kızın fakir olması gibi değinilen toplumsal sorunlar üzerine yoğunlaşıldığında, “fahişelik” 

sorununa daha saygılı bir şekilde yaklaşılmış olur. Dorothy Heathcote’un uzman rolü 

yaklaşımı da bu korumaya örnektir. “Fahişelik” sorununun irdelendiği drama 

çalışmasında katılımcıların kızın bu hayatını paylaşan zavallı insanlar olmasındansa, bu 

kızın ailesinin komşuları ya da iyi bir hikaye peşinde koşan gazeteciler olması korumayı 

arttırır. Uzman olarak belediye meclis üyeleri rolünde olmaları da yine aynı nedenden 

korumayı sağlar. 
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 Bolton, bu tarz korumanın benzetme kullanılarak da sağlanabileceğini söyler. 

Benzetmenin en basit biçimi tarihsel boyutu değiştirmektir. Günümüzün ırkçılık 

konusunu Romalılar dönemine uyarlamak veya Odysseus’u uyuşturucu bağımlılığını 

konu eden bir hikayede kullanmak gibi…. Fakat Bolton’a göre bu zor bir yöntemdir 

çünkü öğretmenin planlamada yanlış bir hükme varması, çizilen paralelin geçerliliğini 

etkiler.  

 

II.5.3.3. Dramatik Oynama Halinde Yansıtma 

 Bolton bu konuyu açıklarken Peter Slade’in tasarlanmış ve tasarlanmamış 

aktiviteler düşüncesine değinir. Kişisel (tasarlanmamış) ve tasarlanmış aktiviteler aynı 

zamanda soyutlama hiyerarşisini gösterir. Kişinin kendisini ifade aracı olarak kullandığı 

aktiviteler tasarlanmamış, kişinin kendisi dışında aracı kullandığı aktiviteler ise 

tasarlanmış aktivitelerdir. Tasarlanmamış olanlar soyutlama tablosunda daha düşük bir 

seviyede bulunur. Bolton, bu durumu “koşma” aktivitesine göre hazırlanmış bir tabloyla 

açıklar (Bolton, 1988: 132). 
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TASARLANMAMIŞ 

Koşma aktivitesi Somut (Soyutlama yok.) 

Oyunun bir parçası olarak 

saklanmak üzere koşma 
Soyutlamanın ilk düzeyi 

Bir dramada –mış gibi koşma Soyutlamanın ikinci düzeyi 

TA
SA

R
LA

N
M

IŞ
 

(A
K

TF
İ)

 

- Koşucuyu çizme 

- Koşucunun heykelini 

yapma 

- Koşan ayakların ses 

kaydının yapılması 

- Koşucu hakkında hikaye 

yazmak 

 

Yüksek düzeylerde 

soyutlama 
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TA
SA

R
LA

N
M

IŞ
 

(P
A

Sİ
F)

 

 Koşucunun fotoğrafına 

bakmak 

 Koşucunun heykelini 

kullanmak 

 Koşucunun hikayesini 

okuma 

 Koşucu hakkında oyun 

veya film izleme 

Daha yüksek derecede 

soyutlama 

 

 Bolton, tasarlanmış aktiviteleri aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayırır. “Koşma” 

eylemini yerine getirme, daha pasif bir şekilde “koşma” eylemini ancak 

algılayabilmeden daha fazla çaba gerektirdiğinden aktiftir. Ama bunların her ikisi de 

tasarlanmış aktivitelerdir. Çünkü her iki durumda da kişi dikkatini kendisinden uzağa 

yönlendirir. Bu da tabi ki korumayı sağlar.  

  

Yansıtma liderin kullandığı tasarlanmış aktivitelerin aktif ve pasif olmasına göre 

değişir. Katılımcının konunun dışından baktığı, belirli bir rol kişisi olarak yer almadığı 

ama kendisi dışında bir aracı kullanarak düşüncelerini yansıttığı durumlarda lider 

“yansıtma”yı kullanır. Bu yansıtma hali, katılımcının süreç içerisinde aktif olmasına, bir 
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dinleyici ya da izleyici rolüyle pasif olmasına veya öğretmenin rolde olmasına göre üçe 

ayrılır.  

 

II.5.3.3.1. Pasif Yansıtma: 

 Drama çalışmalarında katılımcıya verilen bir günlüğün sayfaları, gazete kağıtları, 

bir evin yıkım fotoğrafları onların pasif yansıtma içinde olmasını sağlar. Rolde izleyici 

veya dinleyici olmak katılımcının pasif olması demektir. Bolton, kendi drama 

çalışmasından bir cümleyle konuyu açıklar. Öğrencilerine “Dışarıda bir hastam var. Siz 

yönetim kadrosunu özel bir sebeple topladım. Sizlerden istediğim hastamla yapacağım 

görüşmeyi izlemeniz.” demesi onları zorunlu olarak katılımda bulunmaya yöneltse de 

bu katılım pasif bir katılımdır. Bu cümleyle katılımcılara izleme rolü için sadece bir sebep 

değil, sorumluluk da verilmiştir. Böylece drama için gerekli bağ kurulur. Daha sonra 

liderin bu yönergeye “Siz doktorlar, daha sonra gerçekleştireceğimiz toplantıya katkı 

sağlamak için notlar alın.” cümlesini eklemesi katılımcıları daha az pasif bir hale getirir. 

Bunu yaparak Bolton, katımcıların dikkatini de kontrol altına aldığını ifade eder. 
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II.5.3.3.2. Aktif Yansıtma: 

 Aynı örneğe “Birazdan danışmanın ofisine gelmiş bir hasta olacağım. Bu rolü 

nasıl oynamamı istiyorsanız, beni yönlendirin.” şeklinde bir cümle eklenirse, katılımcılar 

artık karar vermek durumunda olan aktif süreç içerisindedir. Tasarlanmış bir durum 

olan bu çalışmada hastaya öğretmen üzerinden karar vermek yansıtmaya neden 

olduğundan koruma sağlanır. Sınıfı tanıyan bir öğretmen, sınıfın bu yansıtmalardan 

hangisiyle rahat edeceğine karar vermelidir (Bolton, 1988). 

 

II.5.3.3.3. Öğretmen Rolde: 

 Bolton’a göre, bir öğretmen için en nicelikli strateji öğretmenin rolde olmasıdır. 

Bu sayede öğrenciler pasif ya da aktif bir şekilde öğretmenin rolünü yansıttıklarından 

dikkatlerini kendi üzerlerinden çekebilirler ya da bu durum öğrencilerin birbirlerini 

etkilemeleri için onları mücadeleye sokabilir. Bu göreceli olarak değişir ve birbirleri 

arasında geçiş kolaydır. Öğretmen rolde yönteminin en iyi tarafı öğretmenin farklı 

çalışmalara geçiş sağlamasına olanak vermesidir.  

 

 Yansıtma çeşitlerinden her çalışmada bir tane kullanılabileceği gibi, aynı anda 

birkaçı da süreç içerisinde yer alabilir. Bolton, konunun daha iyi anlaşılması için 

dramatik oynamada yansıtma çeşitlerinin tümünün yer aldığı bir örnek verir. Bolton’ın 
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drama çalışması 5 yaş sınıfında geçer. Lider, çocuklara kendisini neye dönüştürmek 

istediklerini sorar ve çocuklardan “cadı” cevabını alır. Liderin nasıl bir “cadı” olacağına 

karar veren çocuklar aktif bir süreç içerisindedir. Liderin çocukların yönlendirdiği gibi bir 

cadıya bürünmesi, onların istediği işleri yapması ve bu sırada çocukların lideri izlemesi 

onların pasif olarak çalışmaya katılmasını sağlar. Lider, çocukları tasarlanmamış bir 

aktivite içine çekebilmek için evinin penceresinden bakarak “bazı insanlar gördüm.”der. 

Bu tek hareket ve yorum büyük bir geçişi ima eder. Birdenbire tasarlanmamış oyunun 

sınırında yer alan çocuklar, dramada belirgin ve farklı bir yere taşınır. Seyirci statülerini 

(pasif rollerini) kaybetme tehlikesiyle gerilimi hissederler. Lider kalkar ve evinin kapısını 

açar. Çocukların, daha önceden liderin nasıl cadı olacağıyla ilgili yönlendirmeler 

yaparken “kapı açmak” aktivitesine değinmiş olmalarına rağmen, anlamı değişen bu 

eylem onları tedirgin eder. Çünkü onlar artık dramatik zamana dahildir. “Pencereden 

bakmak”, “kapı açmak”tan çok daha iyidir. Çünkü pencere uzaktadır, ama kapıyı açmak 

sadece çocukların aynı dramatik zamanı değil aynı dramatik alanı da paylaşıyor 

olduğunun kanıtıdır. Lider, durumu biraz daha erteleyerek eninde sonunda 

karşılaşacakları durum olan “cadının direkt onlara bakmasına” kendilerini hazırlamaları 

için zaman verir. Bolton’a göre bu yansıtmadan yansıtmasıza dikkatlice geçiş, 

öğretmenin edinmesi gereken bir yetenektir. Böylece öğretmen rolde olarak çocukların 

neyi kaldırıp neyi kaldıramayacaklarını tespit eder (Bolton, 1988: 135-137).  

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Esen Tekin 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Drama as education adlı kitabının (sayfa 105- 165)  çevirisinden 
yararlanılmıştır. 
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 Bolton, dramanın bu dramatik yapısının öğrenmeye nasıl etki ettiğini 

açıklamadan önce sanatsal bir deneyim olarak drama ile eğitsel bir deneyim olarak 

dramanın farkına değinir. Drama kullanıldığı amaca göre farklılık gösterdiğinden 

dramanın öğrenme için öneminin irdelenmesinden önce farklı amaçlara yönelik 

dramayı açıklamak yararlı olacaktır. 

 

II.5.4. Eğitsel ve Sanatsal Bir Deneyim Olarak Drama 

İkisinin de ham maddesinin drama olduğunu söyleyen Bolton’a göre tek fark bu 

ham maddenin hangi amaç için kullanıldığıdır. Bolton’a göre dramanın mevcut gücü 

hem eyleyene hem izleyene mevcut cevaplar sağlamasında yatar. Bunun nedenlerinden 

biri, dramanın gerçekte kendiliğinden oluşmayan bir duruma “sihirli” bir varlık, 

“şimdilik” getirmesidir. Gerçekte burada ve şimdi olmayan bir olayı, buraya ve şimdiye 

getirmek derin bir büyü yaratır. Çok basit bir olayın – mış gibi yapılması bile (sandalyede 

oturup mülakat için beklemek gibi) dikkati çekme gücüne sahiptir. Bunların hepsi 

dramatik şimdi ve dramatik burada’nın büyüsüyle yapılmaktadır. Bu bizi dramatik 

ortamın esas doğasına götürür. Bu ortamın en önemli özelliği ise, daha önce de 

açıklandığı gibi metaxis’tir. Katılımcı ve seyircilerin aynı anda hem “gerçek” hem de 

“öyleymiş” gibi yapılan dünyayı zihinlerinde barındırması dramanın bu ortamını 

destekler. Çünkü dramatik aktivitenin gücü “metaxis”de yatar. Metaxis, iki dünyayı aynı 

anda zihinde tutan yükseltilmiş bir bilinç durumudur. Bu da hem “duruma teslimiyet”i 
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hem de “kendini durumdan ayrı tutma”yı sağlar. Tüm bu dramatik ortamın etkililiği 

sayesinde her biçimdeki canlandırma, hatta en sıradan rol yapma bile, sanat ürünün 

estetik boyutunu taşır. Fakat estetik anlam katılımcının veya algılayan kişinin dikkatine 

bağlıdır. Çünkü dramatik bir sanat eseri seyirci ona estetik bir gözle bakmadıkça 

anlamından yoksun kalacaktır. Bu boyut kaçırılırsa tıpkı drama gibi, Hamlet de erkek 

kardeşini öldüren bir kralın hikayesinden daha fazlası olarak görülmez (Bolton, 1988). 

Bolton’a göre burada iki farklı niyet vardır. Birincisi canlandırmayı işlevsel olarak 

algılayan niyet, ikincisi ise estetik olarak algılayan niyettir. İşlevsel olarak algılandığında, 

canlandırma gönderme yaparak gerçekleşir. Estetik olarak algılandığında ise, anlam 

daha geneldir. Estetik anlam anlaşılmaktan çok, hissedilir ve estetik anlamlar eylem 

içinde temsil edilir. Bolton, her türlü canlandırmanın ister işlevsel, ister estetik olarak 

yaklaşılsın öğretmen için çok etkili bir araç olduğunu ifade eder. Ama ona göre, amacın 

öğrenme/ öğretme olduğu drama için bu özellikleri bilmek yeterli değildir. Bu yüzden 

eğitimde dramanın amacına tekrar değinmek ve onun epistemolojik amacını açıklamak 

gerekir. 

 

 

 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Beril Boz 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Drama as education adlı kitabının (sayfa 165- 177)  çevirisinden 
yararlanılmıştır. 
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II.5.5. Eğitimde Dramanın Epistemolojik Amacı  

Dramanın, drama yapmayı öğrenme, drama hakkında öğrenme, toplumsal 

becerileri, dil becerileri öğrenme gibi amaçlardan farklı diğer amacı da algıların, 

kavrayışın bozulması, katılımcının bilme biçiminde değişiklik yaratmadır. Bolton, bu 

amacı dramanın epistemolojik amacı olarak nitelendirir. Ona göre bu amaçların hepsi 

önemlidir ve bazı durumlarda öğretmenin öncelikli olarak seçim yapması gerekebilir. 

Eğitsel dramada hem katılımcının hem de öğretmenin niyeti, katılımcıların edinmesi 

yararlı görülen kazanımlar yani beceri ve bilgiler üzerine odaklanmaktır. Bu yüzden 

katılımcılar kendilerini öğrenen gibi hissedebilir. Bu dramanın üç önemli özelliği vardır: 

1- Çevresel şeylere değinen güçlü bir benzetme unsuru kullanılır.  

2- Genel durumlar örneklenmesinde olduğu gibi, genelleştirilen bir soyutlama içerir. 

3- Katılımcılar kendilerini bir şeyi öğrenmeye başlar gibi, ya da bir arkadaşına 

öğrenmesinde yardım eder gibi hissedebilir. Ama bu dramada da estetik deneyim için 

gerekli olan büyülü “sanki” her zaman vardır. Bu da canlandırmanın gerekli canlılığa 

sahip olmasını sağladığından teslimiyeti gerektirir ve katılımcının öğrenme niyetini 

unutmasını sağlar. 
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Bazen de bu öğrenilmesi gereken konu, grup güveni, benlik saygısı, istekli 

tartışmalar, başkalarının görüşlerine saygı gibi diğer önemli başarıların ve amaçların 

gölgesinde kalabilir. Bu durumlarda yapılan çalışmadaki öğrenilmesi gereken içerik arka 

plana düşer. Bazı durumlarda rol oyunları öncü işlev görür ve bir tür koruyucu amaç 

olur. Sıradan savunma mekanizmasının gevşemesini sağladığından katılımcılar rolde de 

güvenli dururlar. 

  

Bolton’a göre tüm bu amaçları planlayan öğretmenin bilmesi gerek şey, 

katılımcının yeni sezgiler kazanmak, kavrama alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla 

drama içinde yer almadığıdır. Burada drama geleneksel pedagojiden ayrılır. Dramaya 

katılanların aklındaki niyet “öğrenme” değildir. Bir şeyler yaratma veya bir şeylerin 

çözümünde yer alma niyetidir. Bunun iki önemli etkisi bulunmaktadır. Birincisi bilginin 

kişiselleştirilmesi, ikincisi ilginin odağı kavramıdır (Bolton, 1988). 

  

II.5.5.1. Bilginin Kişiselleştirilmesi 

Öğrenme niyetinin en başarılı çıktısı nesnel anlamda bilgidir. Bu ya deneysel 

gözlemle ya da teorik açıklamalarla öğrenilir. Bir öğrencinin bu tür bilgi edinmesi, 

sadece dışarıdan “verilenin” alınması ile olmaz. Başarılı bir öğrencinin bilgiyi dışarıdan 

içeriye doğru alarak onu kişiselleştirmesi, içselleştirmesi gerekir. Bu da ancak deneyim 
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yoluyla öğrenme ile olur. Drama da deneyimlemeye olanak sağladığından bir şeyin içten 

öğrenilmesi için fırsat yaratmaktadır. Burada öğrenilen bilginin hem bilene hem bilinene 

uygun olması, nesnel ve öznel yaklaşımla bilginin anlaşılmasını sağlar. 

 

Daha sonraki aşamada bireysel olarak algılanan bilgi sosyal olarak test edilebilir. 

Nesnel bilgi, kamu dili aracılığıyla dönüştürülebilir. Bu bağlamda bazı eğitimciler, 

dramayı bir kişiselleştirmeme (arınma) süreci olarak görülebilir çünkü grup etkileşimi 

sürekli olarak öznelliklerin çarpışmasını sağlar. Ama burada amaç toplu sesi, ortak 

anlayışı bulmaktır. Herkes sahip olduğu duygu ve düşünceyi test ederek işbirlikçi 

anlama doğru doğal bir çaba gösterir. Yani kişisel boyut ilişkinin dinamiğinden doğar 

ama yönü nesnelliğe doğrudur. Rol oynayan katılımcıların kendi özel anlamlarının 

nesnelleştirme yolu sunumdur. Bu nedenle drama kendi dışında bir şeyle ilgilenir 

(Bolton, 1988). Bu temellere dayanarak Bolton, dramanın müfredatın merkezinde yer 

alması gerektiğini ifade eder. Fakat ona göre nesnel bilgiyi edinme sürecinde çocuklar 

kendi başlarına bırakılırlarsa başarılı olamazlar. Bu yüzden bu tür çalışmalarda 

öğretmenlerin çok önemli sorumluluk taşıması gerekir. 
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II.5.5.2. Dikkat Odağı 

 Bolton, farkında olmadan, kasıtsız öğrenmenin önemi üzerinde durur. Bilgi 

edinimi sürecinde bilinçli öğrenmenin yanı sıra, “bazı şeyleri yeni biçimlerde görme”nin 

bilinçli bir davranışı gerektirmediğinin önemini vurgular. Dramada katılımcının çoğu 

zaman ne öğrendiğini ifade edememesi de bu “kasıtsız” öğrenmeden kaynaklanır. 

Dramadaki bu sözsüz anlatım öğrenmenin tamamlayıcı parçasıdır. 

  

Birçok şeyde olduğu gibi dramada da iki ayrı farkındalık düzeyi vardır. Ne 

yapacağının farkındalığı ve nasıl yapacağının farkındalığı. Ne yapılacağı, nasıl 

yapılacağından önemlidir. Bu yüzden katılımcının dikkat odağı ne yapacağı üzerine 

olmalıdır. Sahneye çıkacak bir oyuncunun heyecanı dikkatini odakladığı şeyle alakalıdır. 

Aktörün dikkati içerik yerine, rolünden başarı elde etmesini sağlayacak araçlar (sırasını 

hatırlama, sözlerini söyleme gibi) üzerineyse performansı aksar. Performansın başarısı 

bu iki farkındalık düzeyinin birleşmesinde yatar. Dramada içerik yani bağlam ise, olaylar 

örgüsü ve çözülecek problemdir. Eğer katılımcı estetik (onu nasıl yaparım) ölçütler 

üzerine yoğunlaşırsa canlandırma aksar. Katılımcının dikkatinin odağında “drama 

yaratmak” veya “problem çözmek” olmalıdır. Öğretmenin dikkat odağında ise, aynı 

zamanda estetik boyutlar olmalıdır (Bolton, 1988). 
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Bolton’a göre, dramada, öğretmenlerin kendini öğretmen gibi gördüğü fakat 

katılımcıların kendini öğrenen gibi görmediği, öğretmenlerin bağlamın estetik olarak 

akıl yürütülen ya da ima edilen üzerine odaklandığı fakat katılımcıların bağlama (içeriğe) 

odaklandığı, öğretmenlerin öğrencilerinin fikir ve algılarını kırmak için imkan bulmaya 

çalıştığı fakat öğrencilerin bu amaçla yola çıkmadığı eşsiz bir pedagojik durum vardır. Bu 

duruma, daha önce çalışmanın ikinci bölümünde belirtilen “öğretmen için oyun”, 

“öğrenci için oyun” tanımını desteklediğinden tekrar değinilmiştir. Dramada 

öğretmenlerin amacı katılımcıları bağlam üzerine odaklanmaya yöneltse de bu durum 

eğitimdeki yönelimin “sözsüz olanın eğitimi” olduğu dönemlerde farklıydı. Peter 

Slade’in tanıştırdığı ve katılımcıların tüm benliklerini durumu gerçekçi yapmak için 

kullandıkları bu yöntemde amaç katılımcının sözsüz olanı odağa almasıydı. Şimdi bile 

Bolton’a göre bazı öğretmenler sınıf buna ihtiyaç duyarsa bu tür bir “tekniğe” geçiş 

yapabiliyorlar. Bu yöntem, bağlama odaklanmayı gölgelediğinden içselleştirmeyi, 

katılımcıyı dramaya çekmeyi zorlaştırır. Fakat bazı durumlarda böyle bir teknikle 

dramaya başlamak katılımcıyı bağlamın uzağında tuttuğundan, onun korunmasını ve 

sonraki aşamalarda kendini güvende hissetmesini sağlayabilir. Daha önceki bölümde 

belirtilen koruma çeşitlerinin dışında çalışmaya teknikle yani bir egzersizle başlamak da 

katılımcıyı bir anda çalışmanın yoğun duygusuna girmekten koruyabilir. Bolton, koruma 

için teknik kullandığı bir çalışmasını örnek olması açısından şöyle açıklar: 

 “Reykjavik‘te istekli ve endişeli bir grupla İzlanda’nın denize 
bağımlılığı üzerine bir drama çalışması yapıyorduk. Olay bir gemi 
kazasıydı, ama “korumak” için konuya hem tasarlanmış hem de 
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dolaylı yoldan ulaştık: botları ufukta görünmeyen kocaları için, 
rıhtımın kenarında bekleyen kadınlar oldular. Koruma için bu 
gerekliydi. Biliyordum ki özgürce yapılandırılmış bir iletişimi 
kurmanın bir anlamı yoktu. Grubun dikkatini böyle bir bağlama 
toplamaya hazırlıklı olmadığını gördüm. Her kadın için eşlerinin 
pantolonlarına bir yama yaptırarak teknik mim alıştırması ile 
başladım. Katılımcıların haklı bir şekilde gözlerini aşağıda 
tutmasının (aslında utanmasının) verdiği güvenle “bağlam içinde” 
hareket ettik. Eğer tekrar utanırlarsa, o pratik seviyeye (yama 
yapmaya) dönebilecekleri güveniyle denize bakmak için gerekli 
cesareti kazandılar.” (Bolton, 1988; 158, 159).  

 

Bunlar öğretmenlerin iyi bilinen egzersizleridir ve katımcıların “tüm 

benlikleriyle” bağlam içine girmesini geciktirmek için kullanılabilir. Bu örnekte 

“pantolona yama dikmek” isteğe bağlı alıştırmalardan biri değildir. Sınıf bağlam içine 

girmeye hazır olmadığından öğretmenin yaptığı yönlendirmedir. Öğretmen için bu 

“yama dikme” egzersizi sadece bir teknik değil aynı zamanda “bekleme”, “dönmeyecek 

olan bir adamın elbisesini yamamaya devam etme ironisi”, “bir kadın ya da kocanın 

ilişkisindeki samimiyeti”, “kadının 19. yüzyıldaki yeri ve görevi”, “denizin şartlarına 

boyun eğme”, “bir toplumun kadınlarının trajedide bir arada gruplaşması” vb. gibi 

sembolik sezinlemelerdir. Bu bir öğretmenin özel bir alıştırmayı düzenleyerek olası 

evrensel anlamlarını sıralaması değildir. Bu daha çok sezgisel olarak hissedilendir. 

Katılımcılar bu estetik boyutlardan birini fark edebilir ya da etmeyebilir. Bazı katılımcılar 

öğretmenin öngörebileceği herhangi bir anlamdan uzak başka anlamlar bulabilirler. 

Fakat bu anlamlar hiçbir şekilde tercüme edilemez. Eğer katılımcı öğretmenin estetik 

anlamlarının dışında başka bir estetik anlam düşündüyse, o katılımcının daha önceki 

anlayış veya kavrayışları yenme ve yeni anlayışlar hissedebilme şansı vardır. 
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Bu kişisel anlayışın yarattığı gerilimi (denizi seyretmeyi sürdüren kadınların 

sessizliğindeki gerilim gibi) sadece bir sanat yoluyla ifade edebiliriz. Tabi ki bu sadece 

drama değildir. Tüm sanatlar insanı derinden etkileyebilir ve ifade aracı olarak 

kullanılabilir. Ama drama, müzik yaparken veya dans ederken tepkinin aynı anda tüm 

grup ile paylaşılabilmesine böylece de anlayışın, düşüncenin nesnelleştirilmesine olanak 

sağlar.  

 

Bolton’a göre dramatik oynama ve temsil diyalektik ilişkiye sahiptir. Zaman 

zaman birinin altı daha fazla çizilir. Aktörler seyirciye bir şey sunmaya kalktığında bunun 

için dramatik sanatı tiyatro biçiminin içinde kullanırlar. Katılımcılar prova yapmak, 

seyirciler için hazır olmak veya hisseden kimse olmadığında “yaratılanı” birbirleriyle 

paylaşmak için dramatik oynamanın içinde tiyatro biçimini kullanabilirler. İki şekilde de 

sanatın en yüksek türü elde edilir. Çünkü drama hem bir temsil hem de bir toplumsal 

sanattır.  Bu da dramanın estetik ve işlevselliğe doğru ilerleyen çift değerliliğinden 

kaynaklanır (Bolton, 1988). 

 

Bolton, dramanın sanatsal olarak yapılandırıldığında, yani estetik ve işlevselliğe 

doğru ilerleyen çift değeri içinde barındırdığında öğrenmeye etkisi olduğunu savunur. 

Bolton’a göre, sanatsal olarak yapılandırılan drama, bir odak etrafında yer alan, 

sembolizasyon ve gerilimi içeren bir süreç olmalıdır. Bu yapı içinde öğrencilere konuya 
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hem içeriden hem de dışarıdan bakabilme deneyimi sunmak önemlidir. Bu şekilde 

hedeflenen amaç, Bolton’a göre düşünce ve değer değişimidir. Bolton’ın yapılandırma 

sürecini daha iyi açıklamak için onun drama çalışmalarından örnekler vermek gerekir. 

 

II.5.6. Bolton’ın Drama Çalışmalarından Örnekler 

 Bolton’ın uyguladığı drama çalışmalarından ikisini, bu yapılandırma sürecinin 

daha iyi netleşmesi açısından örnek vermek yerinde olacaktır. Bu çalışmalardan birisi, 

okuldaki şiddet konulu bir drama çalışması (Bolton, 1979; 90- 105), diğeri ise nükleer 

felakete hazırlanan şehir konulu drama çalışmasıdır.  

 

Bolton, Londra’da 12 yaş grubu çocuklarıyla, Riverside stüdyolarında (tiyatroya 

çevrilmiş eski bir televizyon stüdyosu) buluşur. Çalışma tiyatrodan ve eğitimden gelen 

insanların önünde, cumartesi sabahı, cumartesi öğleden sonra ve pazar sabahı olacak 

şekilde üç oturumla gerçekleşir. Mekanın eski bir tiyatro olması, çocuklar daha 

gelmeden onların düşüncelerini ve dramaya bakış açısını etkiler. Bolton, çocukların bu 

durumdan daha az etkilenmelerini sağlamak için sandalyelerini tahtaya doğru yuvarlak 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Özge Sağsen 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 90- 113)  
çevirisinden yararlanılmıştır. 
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bir şekilde yerleştirmelerini ister. Böylece seyirciye arkası dönük olan çocuklar, izlenme 

hissini daha az hissedecektir.  

 

1. OTURUM 

Bolton, konuya başlamak için çocukları aktif kılarak, onlara üç oturum için 

listedeki altı konudan birini seçmelerini ister. Böylece onların konusu liderin terimleriyle 

başlamış olur. Bolton, iki tarafta (öğrenciler ve öğretmen) birbirini çok iyi tanıdığında 

konu konusunda tam özgürlük tanınabileceğini ifade eder. İlk kez tanışılan bir grupla 

liderin çocukların özgürlüğünü sınırlandırması koruma için gereklidir. Çocuklar “şiddet” 

ve “sınıf” konuları üzerine oy kullanırlar. Bazıları da liderin bu iki konuyu birleştirmesini 

ister. Böylece çocukların ilgilerinin hangi konulara olduğu tespit edilir. İlgi, grubun 

çalışmaya yönelik motivasyonun sağlanması açısından önemlidir.  Konu seçildikten 

sonra, Bolton’a göre, liderin koruma için çocuklara vermemesi gereken iki deneyim 

vardır. Yapılandırılmamış şiddet ve şiddet içeren dramatik aksiyonu olan bir sahne. 

Gerçek hayattaki çoğu dramatik sahneler dramatik olmayan ve gerçek dışı dramaya yol 

açar. Bu durum daha önce de açıklandığı gibi “yapay drama” olarak ifade edilir. 

Çocuklarının tutumlarının nesnel anlamla ilgili olmadığı durumlarda ortaya çıkan “yapay 

drama” çalışmanın amacından sapmasına neden olabilir. Böylece onları kendi 

konularında korumak için bu tarz bir deneyimden kaçınılmalıdır.  
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Eylemdeki ilk odak/ dramatik oynama 

Liderin ikinci yönergesi sandalyelerini kare şeklinde içe doğru birleştirmeleridir. 

Bolton, aniden dün olan şok edici olaya gizemli bir şekilde atıfta bulunarak okuldaki 

şiddetin büyümesini tartışmak için öğretmenler toplantısı düzenleyen yönetici/müdür 

rolüne girer. Bu aşamada lider tarafından belirlenen odak noktası öğrencilere açıklanır. 

Öğrenciler son zamanlarda görülen şiddet olaylarını rapor ederler. Bunlar kalem çalmak 

ya da kırmak ve pencereleri çarpmak gibi basit ve sıradan şeylerdir. Lider bağlamı daha 

da genişletmek ve öğrenciyi bağlam içine çekmek için dün ne olduğuyla ilgili sınıfa 

sorular yöneltir. İlk soru “hangi sınıftı?” sorusudur. Çocuklardan birisi 5D der, çünkü 

beşinci sınıfta olduğu için bu konuda yeterince meraklı ve heycanlıdır. Ama grup olarak 

sınıfın 5Q olmasına karar verilir. Liderin amacı, var olan 5D sınıfı öğrencilerinden 

kafalarında belli kişileri düşünmelerini engellemektir. Lider, beşinci sınıfların yaptığı 

şiddetle ilgili biraz düşünmeleri için gruba fırsat verir ve sonra özel bir toplantıda bu 

konuyu tartışmak için öğretmenler toplantısını sona erdirir. Çalışmanın bu aşamasında 

öğrenciler objektif karar vermek için var olmayan bir sınıf hakkında düşünmeye sevk 

edilir. Bunu yaparken Bolton, öncelikli olarak onların öğretmen olarak rol almasını yani 

konuya dışarıdan bakmasını sağlar. Bu koruma için gereklidir. Çünkü Bolton, konu tam 

hatlarıyla çizilmeden öğrencinin durumu kişisel ilişkilendirme yoluyla deneyimlemesini 

yani içerden bakmasını istemez. Bu nedenle öğrencilerin öğretmen rolüyle konu 

hakkında düşünmelerini isteyerek, onları korumak için dramatik oynama halinde 

yansıtma çeşitlerinden pasif yansıtmayı kullanır.  
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Planlama 

Lider 12 ve 16 yaşlarında olmak arasında ne fark olabileceğini tartışmak için 

grubu böler. Fakat küçük gruplarda istek azalır ve motivasyon düşer. Bolton’a göre 

bunun nedenleri şunlar olabilir: 

(a) Onlar öğretmeni dinlememeye başlıyorlardır. 

(b) Çok fazla düşünmeye zorlanıyorlardır. 

(c) Onlara seyirciye göstermek için şans verilmiyordur. 

(d) Küçük gruplarındaki dinamikler tartışma görevine yönelik çalışma 

becerilerini gerçekleştiremiyorlardır. 

(e) Ele alınan konu, onlar için sinir bozucudur.  Çünkü onlar gerçekten şiddet 

vuruşlarını istiyorlardır. 

 

Burada oturumu izleyen izleyicilerden gelen bir yoruma göre, çocuklar ilk 

oturumda şiddetlerini kullansaydı sonraki aşamalarda dikkatlerini daha kolay 

yoğunlaştırabilirlerdi. Fakat Bolton’a göre şiddet eyleminden önce belirli bileşenlerin 

hazır olması gerekir. Eğer çocukların ruh halleri mevcut durumlar tarafından 

zorlanmışsa (seyircinin etkisine, yeni bir öğretmene, yeni bir yere, yeni bir çalışma 

sistemine maruz bırakılmak gibi)  hareket edebilecekleri tek alan onların çalışmalarına 

izin verilen meşru alan olacaktır (öğretmenler toplantısında bulunmak). Bolton’a göre 

sadece bu duruma güvenebildikleri zaman şiddetli hareket gerektiren bir sahneyi tüm 

enerjileriyle açığa çıkarabilirler.  Fakat Bolton, bu yargısının doğru olduğunu bilse de, 



151 

 

onların farklı bir şeyler yapmaları gereken durumlarda bu yargının onları engellediği 

gerçeğini kabul eder.  

 

Bu yüzden tekrar tüm grup olarak toplanan öğrenciler, seçim yapmak için bir 

araya geldiklerinde, pencereye tırmanırken yakalanmak ve sınıftaki kızların önünde 

pantolonlarını indirmek gibi konular arasında yemek odası olayına karar verirler.  

 

İlave olunan/ötedeki tüm grup eylemi 

Grup, öğretmenler odasına geri döner. Dün yemek odasında tam olarak ne 

olduğu üzerine öğretmen raporlarını almak için öğretmen taklidini bazı denemelerle 

canlandırmaya çalışırlar. Bu, aşçılara yemek fırlatma, yiyeceklerin içine çamur karıştırma 

ve beşinci sınıftaki çocukların nasıl cezalandırılması üzerine karar verme durumuna 

dönüşür. Bolton’a göre, birkaç kısa süreli andan doğan motivasyon kaybı en azından bu 

süreç için ortadan kalkar.  

 

Bir önceki aşamada öğretmen olarak olayın ne olduğunu düşünen öğrenciler bu 

aşamada liderin yönlendirmesiyle aktif olarak olayla ilgili düşüncelerini dile 

getirebildikleri duruma gelmişlerdir. Pasif yansıtma yoluyla düşünen ve birer izleyici 

olan öğrenciler artık aktiftirler.  
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Alıştırmaya geçiş 

Öğrenciler, ikili eşler halinde dün yemek odasında ne olduğunu olmayan 

arkadaşlarına anlatan beşinci sınıf öğrencileri olmayı isterler. Bu anlatım eğlencelidir. 

Yapmış oldukları şeyden övülen ve onurlandırılan bu beşinci sınıf öğrencileri arasında 

bir uzlaşmaya vararak oturum bitirilir.  Böylece beşinci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri 

için aynı olaya iki farklı tutum gerçekleştirilmiş olur.  

 

Bolton, öğrencilerin beşinci sınıf öğrencileri rolüyle konunun içine girmesine 

olanak sağlasa da koruma hala vardır. Bir önceki aşamada öğretmen olarak rol üstlenen 

öğrenciler bu sefer asıl olayı gerçekleştiren kişiler ve onların yakın arkadaşlarıdır. Fakat 

koruma bu sefer de temsil haliyle devam eder. Çünkü öğrencilerin konunun içinden 

bakmasına ve neden oldukları yemek odası olayını birbirlerine anlatarak kişisel 

ilişkilendirme deneyimini yaşamasına rağmen, temsil hali onların konunun duygusal 

yönüne bağlanmasını engeller. 

 

2. OTURUM 

Bolton, çocukların iyi oldukları şeyi yaparken rahat ettirilmelerine ihtiyaç 

duyduklarını düşündüğünden, dersin sonunu özgürce davranmalarına izin verecek 

şekilde planlar. Fakat ne tasarladığını başlangıçta çocuklara söylemesi konusunda hata 

yaptığını kabul eder.  
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Lider, zemine koyduğu belli bir uzunluktaki kağıdı kullanarak 16 yaşındakilerin 

yapıp 12 yaşındakilerin yapamadıklarını şeyler hakkında grubu yazmaya ve çizmeye 

davet eder. Bolton’a göre şaşırtıcı bir şekilde uzunca bir süre ilgiyle çalışırlar (yaklaşık on 

beş dakika).  

 

Sonraki aşamada, lider, yemek odasındaki durumla ilgili düşüncelerini ve 

çizdikleri bazı şeyleri sözel olarak ifade etmeleri için çocuklara şans verir. Bu nedenle 

role girerek güzel bir haberi araştıran muhabir gibi davranır. Bu sefer de korumanın 

çeşidi öğretmen roldedir. Fakat burada çocuklar bireysel rol oynamanın çekiciliğine 

kapılmazlar. Birçoğu sıkılır ve rahatsız olur. Bolton’ın beklediği ilgi tam olarak 

sağlanmaz.  

 

Lider çocuklardan 5Q sınıfının beş elebaşını belirlemelerini ister. Bu beş kişinin 

farklılıklarının belirtilmesi ve asıl elebaşının seçiminin öyle yapılması gerekir. Böylelikle 

çocuklar tekrar rol oynama süreci içindedir. Seçilen elebaşının evinde üç çocuk arasında 

yaşanan bir olayın canlandırılması istenir. Lider burada, “gruplarınıza gidin ve her aile 

hakkında bir oyun oluşturun.” gibi bir ifadeden kaçınarak, onların ne yapmasını 

istediğini çocuklar için süzer. Onlara bir odak noktası verir, böylece çocukların konunun 

amacından sapmaları engellenir. Artık öğretmenden bağımsız olarak çocuklar 

kendilerini göstermek için şevkle çalışırlar ve gruplar teker teker gösterilerini sergilerler.  
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Lider bir sonraki oturum için şu kararları alır: Çocuklar bir şeyler 

gösterebilecekler, okulda 5. sınıf olmayı deneyimleyebilecekler ve bir kez daha 5Q sınıfı 

hakkında ne yapacaklarına karar veren öğretmenler olacaklardır. Bolton, bu aşamada 

süre azaldığından oturumu doğru şekilde bitirmeye yönelik üzerinde baskı hissettiğini 

ifade eder. Lider, burada dikkat çeken değişikliklere ya da dolaylı anlatıma yönelmenin 

ikilemini yaşar. Dikkat çeken değişikliklere bakmaz dolaylı anlamda ısrar ederse çocuklar 

bir karar almada zorluk yaşayabilirler. Ama dikkat çeken değişiklikler üzerine giderse, 

daha sonradan dolaylı anlatıma geçebileceği bir şansı olacaktır. 

 

3. OTURUM 

 Üçüncü oturumda çocuklar Bolton’a göre daha fazla işbirliği içindedirler ve ne 

olacağını merak ederler. Bu yüzden Bolton ders için beklentilerini öğrencilerle paylaşır. 

Bazı derslerde sınıfın bir sonraki aşamayı bilmemesinin daha doğru olacağını söyleyen 

Bolton, ikinci aşamanın sonunda aldığı kararı çocuklara açıklar.  

 

Lider, derse başlamadan önce 5 elebaşının evini simgeleyen 5 sandalyeden 

oluşan 5 daire oluşturmalarını ister. Sandalyeler ve daire sembolik anlatım olarak 

kullanılır. Lider, bu gösterme aşamasını “odak” olarak verir. Bu da her çocuğun ailelerin 

telefonla bilgilendirildiğini bilmeden okuldan eve vardıkları andır. Kurallara uygun ve 
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adil bir biçimde, anlatı yoluyla, sahneleri birbirine bağlayarak, her grup kısaca ailelerin 

çocuğu karşılamasını oynarlar. Böylelikle dramatik oynama sürecinde aktif olarak yer 

olan öğrenciler konuya tekrar içeriden bakmış olur.  

 

Bolton’a göre bu gösteriler son derecede sıradandır ve onların gösteri şevki yer 

almamaktadır. Bir sonraki aşamada lider önceden karar verdiği gibi, onlar 5Q sınıfı 

olduklarında, 5Q’nun davranışları konusundaki görüşlerini dinleme konusunda 

hazırlıksız ve isteksiz bir öğretmen olacaktır. Ayrıca kendini onlar tarafından ikna 

edilmeye bırakacaktır. Eğer ikna ederlerse öğretmenler toplantısında onları 

desteklemek için konuşacaktır. Böylece çocuklar liderin rolüyle aynı anda iki farklı 

düşünceyle karşılaşacaklardır. 

 

Dersin ikinci aşaması  

Öğrencilerin Rolü: 5Q sınıfının bir ikna etme aracı olarak kendi davranışlarına bakış 

açısını açıkça ifade etme.                    

Liderin Rolü:  İsteksiz, bir gizli destekçiden gelen direnişle karşılaşma. 

 

Dersin üçüncü aşaması      
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Liderin Rolü: Açıkça ifade ettiklerini, kendi bakış açılarını duyma.          

Öğrencilerin Rolü: Öğretmen olarak kendi bakış açılarına karşı direnç sağlama. 

 

Bolton, son oturumu bu şekilde planlamasındaki nedenini, bakış açılarında 

değişiklik yaratmak olarak açıklar.  

 

5Q sınıfını savunan ve isteksiz öğretmeni ikna etmeye çalışan çocuklar Bolton’a 

göre inandıkları, davranışlarını savundukları için değil, korkularından ikna etmeye 

çalışırlar. Bu noktada liderin seçeceği üç seçenek vardır. (a) çocukların fantezi 

yolculuğunu yok sayma (b) duygusal gelgit (debelenme) yaşamalarına izin verme (c) 

duygusal olarak kendilerini ifade etmelerine izin verme ama bazı disipline edilmiş yapı 

içinde. Bolton, bu durumu yok saymanın ve çocuklara baskı yapmanın anlayışsızlık 

olabileceğinden, gel-git yaşamalarına izin verirse de safça (katartik) bir hoşgörü 

göstermiş olacağından üçüncü seçeneği seçer.  

  

Bolton, üçüncüyü seçmesiyle birlikte çocukların özgür bir ifade için yararlı bir 

frenlemeye başvurmaya ihtiyaç duyduklarını söyler. Ona göre, kendi içinde yararlı bir 

öğrenme deneyimi olduğuna inandığı ölçülü yavaşlamaya ihtiyaç duyarlar. Amaçtan 

sapma olduğunda Bolton çalışmayı durur.  
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Liderin yapması gereken şey, durumu onlar için netleştirmektir. Toplantıya 

gitmek için sınıftan ayrılmadan önce öğretmenin onlar adına önermek zorunda olduğu 

tartışmanın çeşidini anlamaları gerektiğinden sınıf bir belirtmeye gereksinim duyar. 

Bolton’a göre eğer çocuklar bu duruma hile karıştırsaydılar, sadece 5Q deneyimini 

yaşayabilirdiler. Diğer bir deyişle, Bolton, bu çok basitçe tek boyutlu bir öğretmen 

iteleme durumu olmayacağından, dramayı durdurabileceğini ifade eder.   

 

Öğretmen toplantısı kısaca yapılır. Bolton’a göre, heyecan yüksektir, ama 

düşünme kalitesi açısından başarı düşüktür. Lider, bu noktada toplantıyı sonlandırır. 

Çünkü sertliklerini göstermek için acele eden elebaşları sahnenin mantığıyla 

düşünmezler. Ama en azından durumu kabul etmek için kendilerini zorlamışlardır.  

 

 Bolton’a göre, çocuklar bunu yaparken çok eğlendiler. Yetersiz bir öğretmeni 

oynayan Bolton’ın sandalyesinin yerini değiştirdiler. Evrak çantasını aldılar, tahtayı ve 

sehpayı devirdiler. Ama tüm bunlar etkili bir şekilde kontrol edilir. Lider, drama 

oyununun kurallarını kaybetmedikleri sürece eylemi bitirmek zorunda kalmaz. 
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Çalışma bittiğinde Bolton, çocuklarda bir değişim olduğunu ifade eder. Fakat bu 

değişim, entelektüel algı düzeyinde değil, sezgisel düzeyde kalmıştır. Çünkü çocuklardan 

yaşadıkları algı değişimine yönelik herhangi bir tutum ya da davranış değişikliği 

göremez.  

 

Bolton, bir grup çocuk ve yetişkin için veya bir grup çocuk ve yetişkin tarafından 

konu seçildiğinde, onların bu konuya bağlılık derecesi ve konuya inançları aşağıdaki 

etkenlerin karışımına bağlı olduğunu ifade eder: 

1- İlgi: Grubun konuya başladığındaki ilginin derecesidir. 

2- Topluluk: Grupla paylaşılan ilgi, grup bilincinin düzeyidir. 

3- Uyumluluk: Katılımcıların duygu seviyesinin entelektüel anlamına 

uymasıdır. “Cankurtaran botuna atlamak eğlencelidir.” örneği 

uyumdan yoksun bir örnektir. 

4- Çaba: Duygusal ya da entelektüel yeterlilikte çalışmak için gerekli 

olan enerjidir. 

5- Biçim: Dramatik ortamın öğelerinden oluşur. Soyutluk/ somutluk, 

zaman duygusu, gerilim… 
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Yukarıdaki faktörlerin her biri dramatik malzemenin nasıl ele alınacağını 

etkileyecektir. Bunlardan herhangi birindeki eksiklik katılımcının bağlam içine 

girememesine ya da daha önce bahsedildiği gibi yapay bir sahneye neden olabilir.  

 

Bolton’a göre ders serisi, amaçların entelektüel büyüme açısından 

başarılamadığı duygusuyla biter. Fakat öğrenciler, öğretmen ve gözlemcilerin çoğu 

tatminkâr hissediyorlardır. Bolton ise, kavram açıdan sığ olan bir deneyimle tatmin 

olamayacağını ifade eder (Bolton, 1979; 91- 107). 

  

Yapılandırma açısından incelenecek ikinci örnek, nükleer bir kazadan etkilenen 

şehir konulu drama çalışmasıdır (Bolton, 1986; 155- 162). 

  

Bolton, 14 yaşındaki Manchester’lı öğrencilerle yaptığı drama dersine 

öğrencilerin konu belirlemesini isteyerek başlar. Öğrenciler tartışma sonunda nükleer 

felakete hazırlanan bir şehri drama dersinin konusu olarak seçer. Kendi seçtikleri konu 

nedeniyle aktif kılınan öğrenciler, hevesle derse katılır. Uzmanlık gerektiren doktor, 

bilim insanlığı, askerlik gibi bir dizi rolü paylaşırlar. Hem konu hem de konu içerisindeki 

                                                           
 Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Pedagojisi yüksek lisans dersi bağlamında Gözde Aral 
tarafından çevrilen Gavin Bolton’ın Towards a Theory of Drama in Education adlı kitabının (sayfa 51- 72)  
çevirisinden yararlanılmıştır. 
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öğrencilerin rolleri kendileri tarafından seçildiğinden, gerekli motivasyon sağlanmış 

olur.  

  

Ardından öğrenciler, meslek seçimlerine göre gruplara bölünür ve kendilerinden 

uzman görüşlerine dayanarak öncelikli konuları listelemeleri istenir. Bunlar daha sonra 

herkesin birlikte yapacağı bir toplantıda tartışılacaktır. Öğrenciler önbilgileriyle hayal 

güçlerini birleştirerek listeyi hazırlarlar.  

  

Sonraki aşamada ortak toplantı için bir araya gelinir. Şehir meclisi üyelerinin 

başkanlık ettiği toplantıda ucuza sığınak yapmak, sığınakların derinliği, yapılacağı 

malzeme, radyasyonun canlılar üzerindeki etkisi gibi konular tartışılır. Bolton’un bu 

toplantıda konuşulan konular içinde en sarsıcı bulduğu, ama öğrencilerin sanki sıradan 

bir talepmiş gibi dile getirdiği intihar hapları meselesi olur. Öğrenciler ilk yardım 

çantasına bu hapların da konulması gerektiğini dile getirir. Çünkü onlara göre, tedavi 

edilemeyecek denli radyasyona maruz kalmış akrabaları olan ailelere bu ilaçlardan 

verilmesi gerekli bir durumdur. Öğrenciler dramatik rol oynama içinde hayal güçleri ve 

entelektüel birikimlerini kullanırlar. “Sanki” zihinsel durumu içinde bir uzman 

mesafesinde kalarak kendi dışlarındaki dünya ile ilişki kurarlar. Bu bölüm öğrencilerin 

yaptıkları işten son derece memnun oldukları bir atmosfer içinde son bulur.  
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Bunun hemen ardından Bolton, dramada rol üstlenerek, öğrencilerin rollerini 

değiştirir. Kendisi radyasyona maruz kalmış hastaların kaldığı bir hastanede görevli 

hastabakıcı, öğrenciler de hastalarmış gibi konuşmaya başlar. Önce duruma alışmakta 

zorlanan öğrenciler Bolton’ın rol içinde yaptığı yardımla hemen uyum sağlarlar. 

İçlerinden birinin çenesinin altına mama önlüğü yerleştirip bir yandan ağzının kenarını 

temizleyip bir yandan onu kaşıkla beslemeye başlaması, bu arada da o gün ne kadar 

uslu durduğunu söylemesi çocukların tavrını tamamen değiştirir. Birden uzmanların 

haklarında karar verdikleri hastalara dönüşürler. Uzman mesafesinin kaybolduğu, 

gözlem yapmadan kişisel ilişkilendirmeye geçilen aşamadır bu.  

  

Son olarak Bolton, yine rol değiştirerek, 5 yıl önce gerçekleşen ve Manchester’ı 

da etkileyen nükleer felaket hakkında kişisel bir hikaye bulmaya çalışan bir gazeteciyi 

canlandırır. Buna öğrencilerin tepkisi acı dolu olur. Kendilerini çaresiz ve kimsesiz 

hissederler ve konuşurken kekelerler. Duygularını ifade etmekte zorlanan öğrenciler 

gözleriyle hislerini anlatmayı tercih eder. Artık onlar karar veren değil, pasif 

kurbanlardır. Gözlem yapmadan deneyim edinmeye geçen öğrencinin bakış açısı 

değişir. Kişisel ilişkilendirmeyle dışarıdan değil, konuya içeriden bakan öğrenciler iki 

farklı tutum kazanmış olur. Öğrenmeyle değil, yaşama yoluyla bilgi edinirler. Bu bir 

kişisel bilgi edinimidir.  
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 Bolton’a göre bu drama dersine katılan öğrencilerde temel beceri değil, konu 

hakkındaki bakış açısı değişmiştir. Çocuklar durumu deneyimlemiş, konunun içinde 

olmuşlardır, gözlem yapmamışlardır. Akıllarıyla değil, sezgileriyle konuşmuşlardır. Onlar 

artık bu çalışmadan sonra sadece olgusal gerçeklik ve konuşma becerileri hakkında 

önceki bilgilerine güvenmezler. Etkili olmak için motor ve duygusal belleklerini de 

kullanırlar. Çünkü Bolton’a göre her türlü öğrenmenin bir bağlamı vardır. Bu yüzden de 

öğrenme gerçekleştiğinde katılımcılar yeni bağlamı tanımak, bağlamın kurallarına 

uymak durumunda kalırlar. Bolton öğrenmenin her zaman cümlelere dökülmesi 

gerekmediğini ifade eder. Ona göre, öğrenme pasif de olabilir. Bu da bizi dramatik 

etkinliğin öğrenmeyle ilişkili önemli bir niteliğine götürür. Eğer öğrenme bu deneysel 

düzeyde gerçekleşecekse öğrenciler hem aktif hem de pasif olmalıdırlar; herhangi bir 

öğrenme niyetini ertelemek bağlamında pasif, dikkatini bir "sanki" bağlamı oluşturmaya 

odaklamak bağlamında aktif. Yani öğrenme hem aktif hem de pasiftir. Bu örnekte de bu 

tarz bir öğrenme vardır 

 

Bolton, Manchester örneklemesinde, öğretmen olarak kendisinin bilerek ve 

dikkati toplamak için yapıyı dayattığını ifade eder. Aslında öğrenmenin ortaya çıkması 

için olayı yönlendirir. Ancak, ne öğrenildiği bakımından açık olamadığını söyler. Ona 

göre, müdahalesi öğrencilerin deneyimleme ve düşünme tarzlarını değiştirmiştir. 

Böylece çocuklar olayın içine girmiş ve içinden düşünmüşlerdir. Bolton, konunun 

dışında olan birinin konunun içine girmesinde o duruma inancını gösteren bir çeşit 
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öğrenme potansiyeli olduğunu söyler. Ona göre, öğrenme sürecinin doğası, birinin bir 

şiirle ilgilenme biçimine yakındır. Çünkü kişi şiiri öğrenmekten ziyade onu deneyimler. 

Bu karşılıklı iki kişinin etkileşim deneyiminden farklı değildir. Bolton’a göre, bilmek bir 

derece kişisel yatırım gerektirir. Hiçbir durumda, kişinin ne öğrendiği tam olarak 

tanımlanamaz (Bolton, 1986: 158).  

 

Bolton’ın kurduğu yapıya göre; bu çalışmadaki konu nükleer felakettir. Odak 

önce uzmanların tahminleri sonra ise, felaketi yaşayanların deneyimleri olarak 

belirlenir. Zaman olarak odak (eylemde bir an) ise, uzmanların toplantılarına şehir 

meclisi üyeleri ile başlamaları ve çene altına önlük yerleştirmedir.  

  

Buradaki sembolizasyon yani üstü örtük olarak vurgulanan, örneğin önlüğün 

kullanıldığı aşamada, önlük acizliğin, aşağılamanın, bağımlılığın, benlik kaybının bir 

sembolü ya da kurumsal hayatın bir sembolü haline gelir. Bir drama, bir hastanın 

önlüğü reddetmesinin çevresinde ilerleyebilir. Böylece, ilk başta hastaneye yatışın 

yeterli bir somut anı olarak belirtilen asıl odak, sembolik potansiyelinden dolayı önem 

kazanır. Dramatik gerilim ise, konuyla alakalı psikolojik bir gerilimdir ve hikayenin 

özünde var olan zor "hasta" rolünü yaratmadaki sorumluluktan başka bir şey değildir. 
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Bolton’a göre bu deneyim başlangıç düzeyde de olsa sanat olarak drama 

örneğinde biçim bilinciyle ilişkili bir estetik deneyimdir. Bolton, bazı eğitimcilerin 

“seyirci yoksa sanat da yoktur” düşüncesine katılmaz. Ona göre, öğrenciler zihinlerinde 

bir seyirciyi oluşturmadan drama gerçekleştirdiğinde, bu da bir sanattır.  

  

Bolton’a göre bir sanat dalı olarak dramatik eylemin türünün özünde var olan 

odak, gerilim ve sembolleştirme dışında, grupta yaratılan biçimin bilinci de olmalıdır. İki 

tür önemin yer alması gerekir: (a) katılımcılar konuyla ilgilenmelidir (b) biçimin 

kendisine karşı bir sorumluluk duygusu olmalıdır. Grup ürünüyle ilişkili olan odak, 

sembolleştirme ve gerilim ve bireylerin kendileriyle ilgili biçim bilincine sahip olması 

yeterli değildir. Grup bir biçim yaratma bilincine sahip olmalıdır. Burada sorumluluk 

lidere düşer. Liderin görevi, katılımcıların biçim bilincini geliştirmek ve çalışmanın bir 

biçime sahip olmasını sağlamaktır. Bolton’a göre, bu tarz bir çalışma iyi bir eğitimdir, 

sanat değildir.  

Bolton, bu tarz bir çalışmanın eğitim olup sanat olmamasının iki nedeni 

olduğunu ifade eder. Birincisi, dramatik yöntemin sanatın hala yararlı olabilmesi dışında 

deneyim olarak son derece zengin bir eğiticiliği olmasıdır. İkincisi ise, öğrenciler bir grup 

artistik ürün yaratmak için gerekli beceriyi kazanamasa bile, yararlı bir ders  yapmış 

olurlar (Bolton, 1986: 161).   
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Özetle, yapısal ve antropolojik açıdan birbirine benzeyen oyun ve dramanın 

eğitimde yeri oldukça önemlidir. Oyun gerek dramanın içinde yer aldığında gerekse tek 

başına uygulandığında kendisi dışında bir hedefe ulaşmaya yardımcı olur. Hem oyun 

hem drama gerçek yaşamdan farklıdır. Çocuk her iki süreçte de gerçek yaşamdan 

çıkarak kendi düzeninin, dünyasının içine girer. Bu aşamada kişi, her iki dünyanın da 

bilincindedir. Tıpkı ortam gibi, yer ve süre bakımından da günlük yaşamdan ayrılırlar. 

Hem oyun hem drama kendisine özgü bir yer ve süreyle sınırlandırılmıştır. Süreç 

içerisinde yer alan büyülü etki gerilim unsurunu da barındırdığından katılımcının 

motivasyonunu ayakta tutarak onun belirli bir sonuca ulaşmak için çabalamasını sağlar. 

Her iki süreçte de katılımcı kendini sürece kaptırdığında, durumu içselleştirdiğinde 

öğrenme gerçekleşir. Fakat Bolton’a göre dramada öğrenme olması için içselleştirme 

yeterli değildir. Dramatik oyunda öğrenmenin gerçekleşmesi için oyundan farklı olarak 

sanatsal öğeleri içinde barından yapıya gereksinim vardır. Bu yapı liderin belirlediği 

konu çevresinde odak noktası, gerilim ve sembolizasyonun kullanılmasıyla kurulur. Bu 

şekilde hazırlanan dramanın, oyuna göre eğitsel değeri oldukça yüksektir.  
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SONUÇ 

 

Dramanın dinamiğini oluşturan ve yapısı bakımından dramayla oldukça benzer 

olan oyunun çocuğun gelişiminde ne denli önemli olduğu bilinmektedir. Oyun, her 

aşamada (alıştırma oyunu, sembolik oyun, kurallı oyunlar) çocukların hayatı daha kolay 

anlamasına yardımcı olur. Yeni doğan bebeğin çevresindeki nesnelerle iletişime girmesi, 

onun sosyal zekasının gelişmesini sağlar. Okul öncesi dönemde büyük, küçük kasların 

geliştirilmesinde de oyun önemlidir. Atlama, zıplama, legolarla bir şeyler yapma gibi 

oyunlar bedensel gelişime katkı sağlar. Oyunun canlı yapısı, arkadaş ortamında 

paylaşılan duygular, aynı zamanda çocuğun duygusal gelişimini geliştirir. Kendini ve 

arkadaşlarını oyun sayesinde daha iyi tanıyan çocuk, duygusal tepkilerini kontrol etmeyi 

öğrenir. Oyun, daha önceden de belirtildiği gibi sosyal bir etkinlik olduğundan çocuğun 

oyun oynarken yer aldığı çevre onun toplumsal bir süreç içinde bulunmasına ve sosyal 

açıdan gelişmesine yardımcı olur. Bilişsel gelişimin temeli olan dil ve düşünce gelişimi de 

yine oyunla başlar. Alıştırma oyunlarından sembolik oyuna geçen çocuk yarattığı 

kurguyla düşünce sistemini geliştirmeye, kurguyu canlandırmasıyla da dilini kullanmaya 

yönelik adım atar.  

 

Zemini oyun olan, köklerini oyunla besleyen ve onunla zenginleşen drama da 

oyun gibi birçok gelişime olanak sağlar. Dramayla kazandırılmaya çalışılan eğitsel 

hedeflerin yanı sıra, drama toplumsal bir etkinlik olduğu için sosyal gelişime, 
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yaratıcılığın gelişmesine, bedensel ve sözel ifadenin gelişimine, estetik gelişimi 

sağlamaya, eleştirel düşünme yeteneği edinmeye, farklı olay ve durumlarla ilgili 

deneyim kazanmaya, özgüven ve karar verme becerisinin gelişimine yardımcı olur. Hem 

estetik hem eğitsel gelişime katkısı olan dramanın asıl amacı Bolton’a göre, davranış ve 

düşüncedeki değişimdir. “Kavrayış için drama” olarak adlandırdığı drama yaklaşımında 

Bolton, dramanın kişilik gelişimine katkısını göz ardı etmese de, dramanın bilgi 

edinmede önemli bir araç olduğunu bu yüzden de asıl amacının değer değişimi olması 

gerektiğini savunur. 

 

 “Kavrayış için drama” sanatsal bir biçimle yapılandırılmış, eğitsel niyete sahip 

drama türüdür. Bolton’a göre drama, sanatsal bir biçim içinde sunulduğunda 

öğretme/öğrenme deneyimi daha etkili olacaktır. Bu sanatsal biçim, gerilim, zaman 

duygusu, odak noktası, sürpriz, karşıtlık ve sembolik anlam öğelerinden oluşur. Grubun 

motivasyonu için “gerilimin”, ilginin ayakta tutulması ve çatışmanın oluşması için 

“karşıtlığın”, katılımcının konuya nereden, nasıl ve hangi duygu durumuyla 

başlayacağını bilmesi için “odak noktasının”, değer değişiminin yaşanması için 

“sürprizin”, örtük anlamları algılama becerisinin ve bakış açısının gelişmesi için de 

“sembolik anlamın” oluşturduğu bir biçim gereklidir. Fakat Bolton’a göre bunlar yeterli 

değildir. Güvenli bir öğrenme deneyiminin yaşanması, duygusal zedelenmenin 

olmaması için “korumaya”, katılımcının nesnel anlamla uyumlu kişisel duygu 

edinebilmesi böylece çalışmaya olan motivasyonunun sağlanması için liderin katılımcıya 
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“tutum vermesine”, yapay dramanın olmaması içinse katılımcının kişisel duygularının 

“nesnel anlamla ilişkilendirilmesine” ihtiyaç vardır. Burada sorumluluk öğretmene 

düşer. Öğretmen, konuyu birkaç seçenekli olarak belirlemeli, öğrencilere bunlar 

arasından birini seçme özgürlüğü tanıyarak onların bir konu seçmesine yardımcı olmalı, 

bu konuyu sanatsal bir biçimde yapılandırmalı ve süreç içerisinde her daim konudan 

sapma, yapay drama, korumanın yetersizliği durumlarına karşı hazırlıklı ve yönlendirici 

olmalıdır. 

 

Bu süreçte katılımcı hem aktif hem pasif durumda kalır; konuyu ve deneyim 

eylemleri seçtiği, deneyim içinde ürettiği için aktif, öğretmenin/liderin yön verdiği 

ölçüde, onun koyduğu sınırlar çerçevesinde çalıştığı için pasiftir. Hem aktif hem pasif 

olarak süreçte yer alan katılımcı “içinden geçerek yaşama” deneyimini gerçekleştirmiş 

olur. Gerçek yaşamı bir süreliğine askıya alarak kendi dünyasının düzeninin içine giren 

katılımcı, kurgusal dünya ile gerçek dünyayı aynı anda zihninde tutar; “metaxis” olarak 

adlandırılan bu durum dramatik ortamın etkililiğini oluşturur. Kurgusal dünyanın 

gerçeğe çok benzediği bu ortamda hem sürece dahil olan hem de kendi gibi olan 

katılımcı, durumu içselleştirir. Bu da öğrenmenin kalıcılığı için önemli bir unsurdur. 

 

Oyun- öğrenme bağlamında ele alınan drama, eğitimde drama yaklaşımının 

temelini oluştur. Eğitimin genel amacı, bireyde kişilik gelişimine ve kişinin içinde 

yaşadığı topluma ayak uydurmasına yardımcı olmanın yanı sıra, var olan hedefler 
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çerçevesinde öğretimi gerçekleştirmektir. Bu öğretim sürecinde, öğrencinin öğrenileni 

içselleştirmesini sağlamak, “içinden geçerek yaşama” deneyimi sunmak, duyu 

organlarının mümkün olduğunca fazlasına seslenmek, öğrenilenin kalıcılığını arttırır. 

Hem kişilik gelişimine, hem sosyal öğrenmeye hem de deneyimleyerek kalıcı 

öğrenmeye yarayan en zevkli yöntem şüphesiz ki dramadır. Çünkü drama, bir oyun 

kadar eğlenceli, bir ders kadar da eğiticidir. 

 

Gavin Bolton’ı, eğitimde dramayı kullanan diğer dramacılardan ayıran en önemli 

özelliği sanatı ve eğitimi aynı zeminde birleştirmiş olmasıdır. Bolton, dramayı çok iyi bir 

eğitim aracı olarak görür. Fakat bunun için dramanın sanatsal bir biçimle 

yapılandırılması gerektiğine ve bunun da öğretmenin sorumluluğunda olduğuna inanır. 

Bolton’ın dramada olması gerektiğini savunduğu sanatsal biçim, sadece 

öğretmenin/liderin hedeflediği kazanımların öğretilmesini sağlamaz; konunun 

içselleştirilmesine, katılımcıda değer ve davranış değişimi oluşturulmasına, katılımcının 

estetik deneyim yaşamasına olanak sağlar. Bu da “içinden geçerek yaşama” deneyimi 

demektir. Günümüz eğitim sisteminde uygulanan yapılandırmacı eğitim yaklaşımının da 

hedeflediği ilklerden biri olan “yaşayarak öğrenme” yani “içinden geçerek yaşama” 

deneyimi, Bolton’ın drama anlayışının odağında durur. Aşama aşama sanatsal bir 

biçimle yapılandırma sürecinin, dramada amaçtan sapılmaması için neler yapılması 

gerektiğinin ve drama sürecinde öğretmenin sorumluluklarının neler olduğunun 
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anlatıldığı bu çalışma, Bolton üzerine yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla 

tamamlanacaktır kuşkusuz.  

 

Türk eğitim sisteminde yeni yeni kendine yer bulmaya çalışan drama, henüz tam 

anlamıyla tanınmamaktadır. Eğitim fakültelerinde zorunlu ders olması, ilköğretim ders 

kitaplarında “ders içi etkinlik” başlığı altında yer alması, dramanın eğitimde kendine yer 

edindiğinin kanıtı olmamalıdır. Hala birçok eğitim fakültelerinde drama derslerine başka 

alanda uzman eğitimciler girerken, dramayı tanımadan üniversiteden mezun olan 

öğretmenler kitaplarda yazan drama etkinlilerini derslerinde uygulamakta zorluk 

çekerler. Bunun yanı sıra giderek artan drama kursları, bilinçli ailelerin drama dersi 

konusunda okul yönetimlerinden talepleri, kendini geliştirmek için üniversitedeki 

derslerinin dışında eğitim alan öğretmenler ve benzeri çalışmalar yakın bir zamanda 

dramanın bir yöntem ve disiplin olarak Türk ulusal eğitim sisteminde daha etkili bir yer 

bulacağı inancını güçlendirmektedir. Bu durum Gavin Bolton gibi eğitimi odağa alan 

dramacıların yaklaşımlarının bilimsel nitelikli çalışmalarla tanıtılmasına giderek daha çok 

gereksinim duyulacağını göstermektedir. Bu çalışmalar bize özgün bir yaklaşım bulma 

sürecinde destek olacaktır. 
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