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Değerli Üyelerimiz ve Katılımcılarımız! 

“15.Yönetim Kurulu” olarak; derneğimiz bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin yer 

aldığı bültenimizi sunuyoruz. Üye olduğumuz uluslararası kuruluşlarla yapılan 

çalışmalar, “Dijitalleşme Sürecinde Yaratıcı Dramanın Dönüşümü” ile ilgili  yazılar, 

çevrim içi eğitim programlarımız ile ilgili değerlendirme, şube - temsilciliklerden 

haberler ve katılımcılarımızın derneğimizin  çalışmaları ile ilgili duygu ve düşüncelerini 

belirttikleri mesajlar  bu bültenimizin ana konularını oluşturmaktadır.  

  2020’nin son ayı olan, Aralık bültenimizi sizlerle buluştururken, yeni yılın 

herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Ayrıca tüm üye ve 

katılımcılarımızdan eğitimde drama adına yaptığı tüm etkinlikleri 5N 1K kuralına göre, 

fotoğraflar da ekleyerek bilgi@yaraticidrama.org adresine e-posta yoluyla 

göndermelerini rica ediyoruz. Bilgi almak için 0312 425 00 89 numaralı telefonumuzu 

da arayabilirsiniz. 
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IDEA - ULUSLARARASI DRAMA/TIYATRO VE EĞITIM ÜST BIRLIĞI 
(INTERNATIONAL DRAMA/THEATRE AND EDUCATION ASSOCIATION- 

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDIK! 
 

En son 2013 yılında Paris’te gerçekleştirilen dünya kongresinden beri çeşitli 

nedenlerden dolayı yeni bir kongre yapılamadığı için bu yıl, IDEA’nın genel kurul 

toplantıları Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Normal koşullarda, bu toplantılar, üç yılda 

bir düzenlenen, IDEA Dünya Kongreleri programının, önemli bir parçası olarak yer 

alıyordu. 2020 yılında, Çin’de gerçekleştirilmesi, planlanan dünya kongresi, COVİD-19 

salgını nedeniyle, iptal edildi. Haliyle, dünya kongresi programının, bir parçası olarak 

gerçekleştirilen genel kurul toplantıları da uzaktan olacak biçimde dönüştürüldü.   Bu 

toplantıların geleneksel olarak dünya kongresi süresince birbirini takip eden üç güne 

bölünerek, sürdürülme geleneği uzaktan yapılan toplantılarla yine aynı biçimde, 23 

Ekim, 7 Kasım ve 5 Aralık olmak üzere üç farklı tarihe bölünerek gerçekleştirilmiş oldu. 

Çağdaş Drama Derneği olarak, üç farklı günde yapılan toplantıların tümüne katıldık. 

Toplantılarda Derneğimizi Genel Başkanımız Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Genel Başkan 

Yardımcımız Dr. İhsan Metinnam ve Genel Sekreterimiz Dr. Zeki Özen temsil etti.  
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23 Ekim’deki toplantı IDEA’nın şu anki genel başkanı Robin Pascoe’nun açılış 

konuşmasıyla başladı. Pascoe, açılış konuşmasında drama ve tiyatro eğitimcileri olarak 

tüm dünyada zor bir süreçten geçtiğimizi vurguladı. Ardından yönetim kurulu üyeleri 

tek tek IDEA üyelerini selamladı. Takip eden süreçte, genel kurul raporu sunuldu. İlk 

toplantıda geride bırakılan üç yıllık süreçte (aslında pandemi nedeniye üç yılı aşan bir 

süre olsa da), IDEA’nın tüm dünya üzerinde daha etkin çalışabilmesi, üye profilini ve 

yelpazesini daha hızlı geliştirme, yeni tüzük metni, drama ve eğitimin herkese ulaşması 

için geliştirilebilecek politikalar üzerinde konuşmalar yapıldı. Buna ek olarak, bir 

sonraki dünya kongresinin nerede ve kim tarafından düzenleneceğine de karar verildi. 

 Bir sonraki IDEA Dünya Kongresi İzlanda’nın başkenti Rejkavik’te 

gerçekleştirilecek. Kongenin konusu “Drama4All- Drama for Tall and Small- 

Celebrating Drama in a Changing World (Herkes İçin Drama- Kısa çöp için Uzun 

Çöp İçin de- Değişen Bir Dünyada Dramayı Herkese Tanıtmak)” olarak belirlendi. 

Dünya kongresi İzlanda Drama Derneği ve İzlanda Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği 

ile 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek (Taslak program için: 

https://www.ideadrama.org/resources/Documents/program%20IDEA%20Conference

%20Iceland%204%20(1).pdf ).  

Bir başka tartışılan konuda ise, IDEA’nın kültürel çeşitliliğe, demokratik değerlere 

yaklaşımı, kapsayıcı olup olmaması konularına odaklanıldı.  Bu odakta, dil farklılığından 

dolayı böylesi bir üst çatı organizasyonun faaliyetlerine katılamayan birçok üye olduğu 

ifade edildi. IDEA’nın bu konuda adımlar atması kararlaştırıldı.  

Toplantıların önemli bölümlerinden biri de, COVİD’le beraber değişen dünyada  

dijitalleşen drama eğitimiydi. Bu tartışmadan once, dünya genelinde drama eğitiminin 

ne durumda olduğuyla ilgili devam eden bir araştırmanın ön verileri paylaşıldı. 

Ardından, dijitalleşen dünyada drama eğitiminin olanakları tartışıldı.  

Türkiye’de de, salgının ilk yükseldiği dönemde drama eğitimlerinin uzaktan olup 

olmayacağına ilişkin, farklı görüşler oluşmuştu. Bu tartışmalarda, drama eğitimlerinin 

https://www.ideadrama.org/resources/Documents/program%20IDEA%20Conference%20Iceland%204%20(1).pdf
https://www.ideadrama.org/resources/Documents/program%20IDEA%20Conference%20Iceland%204%20(1).pdf
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uzaktan yapılıp yapılamayacağına ilişkin ortaya çıkan görüşlerde “elimizden geleni 

yapmak, hiçbir şey yapmamaktan iyidir” diyen bir anlayışla çalışmalar yürütülmüştür.  

 

IDEA toplantıdaki paylaşımlar, durumun tüm dünyada aynı olduğunu gösteriyor. 

Derneğimizin 2019 mart ayında yapmaya başladığı eğitim ve etkinliklere benzer 

adımların dünyadaki birçok drama eğitimcisinin yeni başlayabildiği gözlemlendi. Hemen 

herkes drama eğitiminin en etkili biçimde elbette yüz yüze olacağını kabul ediyor. Ancak 

salgın uzayıp, karantina devam ettikçe de, müdahale ederek bir şeyler yapma gerekliliği 

konusunda da görüş birliğine varıldı. Bunun, dünyadaki tüm drama eğitimcileri için bir 

sorumluluk olduğu ayrıca dile getirildi.  
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İkinci toplantının son bölümü, Genç IDEA ve bir sonraki yönetim kurulu için 

adayların belirlenmesiyle geçti. Genç IDEA, IDEA’nın gelecekteki kadrolarını oluşturmak 

için oluşturulmuş bir birim. Dünyanın her yerinden genç drama eğitimcileri IDEA çatısı 

altında görülmek isteniyor. Türkiye’den de bu birime katılım sağlanması ısrarla talep 

ediliyor. Genç IDEA’nın birliğin kuruluşundan bu yana en verimli dönemini geçirdiği tüm 

üyeler tarafından kabul ediliyor. Geride kalan üç yılda, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika 

işbirliğiyle nitelikli bir gençlik projesinin sonuçları da bu toplantılarda paylaşıldı.   

 

Genç IDEA’nın sunumlarından sonra yönetim kurulunda görev yapacak adayların 

belirlenmesine geçildi.  

 

5 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen son toplantıda ise IDEA yönetim kurulu 

seçiminin sonuçları açıklandı. Daha önceden Derneğimizin düzenlemiş olduğu 

uluslararası kongrelere eğitmen olarak katkı veren Robin Pascoe başkanlık görevini, 

yine Dernek katılımcılarımız ve üyelerinin yakından tanıdığı bir başka drama dostumuz 

olan Sanja Krsmanovic Tasic’ e devretti.  Seçim sonuçlarında, Çağdaş Drama Derneği de 

IDEA Yönetim Kurulunda temsil edilme hakkı kazanmıştır. 

 

2013-2017 yılları arasında üyemiz Dr. İhsan Metinnam IDEA’nın yönetim 

kurulunda derneğimizi temsil etmiştir. Yeni dönemde ise derneğimiz genel sekreteri Dr. 

Zeki Özen, seçim sonucunda IDEA yönetim kuruluna “Araştırmalardan Sorumlu Üye” 

olarak seçilmiştir.  Bu durum, alanımızın en önemli birliğindeki gücümüzün ve 

etkinliğimizin kurumsallaştığını ayrıca göstermektedir.  

 

Derneğimizin drama alanına sunmuş olduğu, uluslararası kurumlarca hep takdir 

edilen ve imrenilen araştırma kültürünün IDEA çatısı altında da devam etmesini 

diliyoruz. IDEA Genel Kurul Seçimleri’nin resmi sonuçlarını aşağıdaki görsellerde 

bulabilirsiniz: 
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IDEA RESMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI 
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IDEA EUROPE (IDEA AVRUPA) TOPLANTISINA KATILDIK 
 
Bir başka uzaktan yapılan toplantı ise IDEA’nın Avrupa’daki üyelerinin yıllık 

gerçekleştirilen buluşmasıydı. Bu yıl, IDEA Avrupa toplantısı da çevrimiçi ortamda 

gerçekleşti. Bu yılki IDEA Avrupa toplantısı, genel kurul toplantısının hemen ardından 

gerçekleştirildi. Salgın, birçok açıdan hepimizi yormuş olsa da uluslararası toplantıların 

dijitalleşmesi, bu yolla dünyanın birçok yerini ulaşılabilir kılması açısından faydalı oldu. 

Bu toplantıda da derneğimizi, genel Başkanımız Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Genel Başkan 

Yardımcımız Dr. İhsan Metinnam ve Genel Sekreterimiz Dr. Zeki Özen temsil etti. IDEA 

Avrupa toplantısında genel olarak proje ortaklıkları ve salgın döneminde drama/tiyatro 

eğitiminin olanakları konuşuldu. 
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ALMANYA FEDERAL OYUN VE TIYATRO ÜST BIRLIĞI- DIE 
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT SPIEL UND THEATER E.V.) 

ILE ORTAK ÇALIŞMALAR DEVAM EDIYOR! 
 

 
Derneğimizin üyesi olduğu Almanya Federal Oyun ve Tiyatro Üst Birliği ile ortak 

çalışmalarımız devam etmektedir. 2020 yılının Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan 

“Göçmenlerle Tiyatro ve Drama Çalışmaları” konulu uzman değişim programı salgın 

nedeniyle ertelenmişti. Bu etkinlik, dijital ortama aktarılarak bir tür çevrimiçi 

konferansa dönüştürülecek. Bu etkinlikle ilgili bilgiler yakında paylaşılacaktır. 
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 BAG’nin hakemli dergisinin 77. sayısı “Drama Eğitmeninin Tutumu” dosya 

konusuyla çıktı. Dergi dosyasıyla ilişkili olarak, derneğimizin de ilk imzacılarından 

olduğu “Yaratıcı Drama Eğitmenleri/Liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranış ve 

Tutumuna İlişkin Etik Bildirge (Sözleşme)”si de yazılardan birinde ele alındı. 

Önümüzdeki süreçte, drama eğitmenliği mesleğinin davranış ve tutumlarıyla ilgili etik 

sorumlulukları düzenleyen bu belgenin daha fazla yaygınlaştırılması, dünyanın her 

yerindeki meslektaşlarımıza ulaştırılması için çalışmaların artırılması planlanmaktadır. 

 
  
 BAG, bu süreçte “Work Under Pandemic (Pandemide Koşullarında Çalışmak)” 

konulu bir Podcast serisi başlattı. Bu kapsamda, önce Almanya’daki üyeleriyle 

görüşmeler gerçekleştiren BAG, Podcast serisinin uluslararası görüşmelerine 

derneğimizle başladı. Bu kapsamda, derneğimiz genel başkan yardımcısı Dr. İhsan 

Metinnam ile BAG’ye pandemi dönemindeki çalışmalarımızla ilgili ayrıntılı bilgiler sunan 

bir röportaj yapıldı.  
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EDERED AVRUPA DRAMA BULUŞMALARI (EUROPEAN DRAMA 
ENCOUNTERS) 

 
 EDERED’le ortak çalışmalarımız, devam ediyor. 2020 yılında, Hırvatistan’da 

gerçekleştirilmesi planlanan buluşma, salgın yüzünden iptal edilmişti. 

  Buluşmanın yapılması için salgın sonrasının bekleneceği, aksi durumda çevrimiçi 

de olsa buluşmanın gerçekleşeceği konusu EDERED’in şu sıra ana gündem maddesini 

oluşturmaktadır.  

 EDERED’in 8 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci toplantısında ise 

buluşmanın gelecekteki yol haritası biraz daha netleşmiştir. Bu toplantıda, buluşma için 

iki farklı olasılık tartışılmıştır. Tartışılan ilk olasılık, bölgesel mini buluşmalar yapılıp 

yapılamayacağıdır. İlk olası senaryoda, birbirine yakın ülkelerin üçerli ya da dörderli 

gruplar oluşturarak, bölgesel buluşmalar gerçekleştirmesi ön görülmektedir. Salgının 

getirdiği belirsizlik yüzünden, birçok ülke mini buluşmalara pek sıcak bakmamıştır. 

İkinci olasılık ise buluşmanın tamamen uzaktan gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemeyeceğidir. İkinci olası senaryoda izlenecek yol, buluşmaya katılacak 

ülkelerin, oluşturdukları gruplarla kendi ülkelerinde buluşmaya uygun bir mekanda bir 

araya gelmesidir.  

 Her grup, kendi ülkesinde, buluşmanın teması odağında tıpkı buluşma varmış gibi 

çalışmalarını sürdürecektir. Her çalışma gününüjn sonunda ise çevrimiçi ortamda, diğer 

ülkelerle buluşulacaktır. Toplantı sonunda, kinci olası senaryonun üye ülkelerin 

çoğunluğu tarafından benimsendiği söylenebilir. Ancak son verilen karar, ilerleyen 

günlerde salgınla ilgili olumlu gelişmeler meydana gelmesi durumunda, yüz yüze bir 

buluşma için planların esnek tutulması yönünde olmuştur. EDERED Buluşmasının 

geleceğiyle ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 
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  PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞİŞEN OYUN ALGIMIZ! 

          İnayet Efe Al 

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte evlerimizde 

dostlarımızdan, sevdiklerimizden uzak kaldığımız, hayatımızın tekdüze hale geldiği 

günlerde oyunun iyileştirici gücüne sığındık. Çağdaş Drama Derneği Eskişehir Şubesi 

olarak, çemberde buluşamayınca, ekranda buluştuk. Metin And “Oyun ve Bügü” adlı 

kitabında birlikte oynamanın oyuncuları birbirine yakınlaştırdığını, oyun bittikten sonra 

aynı derneğin üyesi gibi bir yakınlık kurulduğunu söyler. Aynı derneğin üyesi olsak da, 

yüz yüze hiç görüşmemiş katılımcıların da aralarında bulunduğu bir topluluk olarak 

başladığımız bu süreci bitirdiğimizde, bir grup olmayı, oyun arkadaşı olmayı başardık. 

Nisan- Temmuz ayları arasında her perşembe akşamı bir araya gelerek oyun konuştuk, 

oynadık, düşündük. Daha önce yüz yüze, yan yana, el ele oynadığımız otuza yakın oyunu 

biraz orasından çekip, biraz burasını kırpıp ekranlarımıza sığdırdık. Çevrimiçi oynamaya 

uygun olacak şekilde yorumladık. Ardından bu oyunları, bir atölyede nasıl 

kullanabileceğimize ve hangi özelliklerinden yararlanabileceğimize kafa yorduk.   Kırka 

yakın oyun denedik, ekranda oynadığımızda ilerleyemediğimiz oyunları eledik. Kalan 

oyunlardan kendimize bir oyun arşivi oluşturduk. 

Şimdi yeniden başladık oyun oynamaya. İki haftada bir çarşamba günleri bir 

araya gelerek yine oyun oynuyor, oyunlar üzerine düşünüyor ve konuşuyoruz. Sağlıklı 

günlerde çemberde buluşup oynayacağımız oyunları özlemle beklerken biz yine oyuna 

sığınıyoruz.  
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ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞI ÇEVRIMIÇI PROGRAM GELIŞTIRME 

SÜRECI 

       Blm. Uzm. Akın Keklik 

George Basalla (2013 s. 19) “Teknolojinin Evrimi” isimli kitabında antik 

çağlardan günümüze insanın teknolojik olarak ortaya koyduğu icat ve buluşlar hakkında 

bilgi verir. Buluşların ve icatların hangi dönemlerde kimler tarafından hangi amaçlara ve 

gereksinimlere yönelik olarak ortaya çıktığı ya da çıkmak zorunda kaldığını ortaya 

koyar. Kitapta, her ne sebeple olursa olsun, gereksinim özellikle vurgulanır. Basalla, 

hepimizin bir şekilde duyduğu, okuduğu aşağıdaki masalı anlatarak gereksinimin 

esasında “İcadın Anası” olduğunu söyler: 

 “Karga çok uzun süre uçar ve artık çok susar. Ne kadar su arasa da bulamaz, artık 

susuzluk dayanılmaz hale gelir. Tam bu sırada bir köylünün testisini görür. Testiyi görür 

görmez oraya yönelir ve konar. Testinin ağzı incedir ve o ince delikten testiye bakar. 

Oradan gagasını uzatır fakat suya bir türlü ulaşamaz. Ne yaptıysa işin içinden çıkamaz 

daha sonra kızgın bir şekilde yerden bir taş alır ve testinin kırılması için yukarıdan 

bırakmaya karar verir. Taşı alır kanatlanır ve taşı aşağı bırakır, istemeyerek o taş testinin 

ağzından içine girer tekrar testiye yaklaşır belki dibinden kırılmıştır diye bakar fakat 

başka bir durum fark eder, su yükselmiştir. Daha sonra ortaya koyduğu bu yaratıcılık ve 

buluşun gerektirdiği devinimi devam ettirir. Suya ulaşır. Suyu içer ve hayatta kalır.”  

 İcat etme ya da buluş yapma öncesi süreçler çok yoğun düşünsel ve fiziksel 

yoğunlaşmalar barındırır. Sonucunda insanlar, onları rahatsız eden bir problem 

durumuna kalıcı ya da geçici çözümler üretirler. Bunlara kitaptan birkaç örnek verecek 

olursak; “Benzinli Otomobil” uzun süren savaşların sonucu insanların tarlalarını ekip 

biçmede kullandıkları hayvanları olan atların, savaşlarda öldürülmesi sebebiyle ortaya 

çıkan at kıtlığı sonucu yapılan çalışmalarla icat edilmiştir. Bu arabaları ilk satın alabilen 

varlıklı insanların bazıları ise bu araçları oyuncak, eğlence aracı olarak almıştır. Her icat, 

ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıktığı dönemde gereksinimin dışında bir yan anlam 

olarak, insan yaratıcılığı ya da sonrasında, farklı amaçlar için de kullanılmış 

olabilmektedir. Ama günümüzde bu araçlar artık vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç haline 
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gelmiştir. Yine kitaba göre” Benzinli Otomobil “icadı sonrasında başka insanlar başka 

denemeler yapmış ve “Kamyon”’ u icat etmişlerdir. Fakat kamyon nedense rağbet 

görmemiş ve hangarlara kaldırılmıştır. Ne zaman ki İkinci Dünya Savaşı patlak verip 

daha fazla askerin taşınması ve cephane nakliyesi ihtiyacı ortaya çıkmış “Kamyon” ’un 

değeri anlaşılmış ve önem kazanmıştır. Özellikle askeri alanda yapılan yatırımlar 

“Kamyon” ’nu vazgeçilmez hale getirmiştir. Buradan yola çıkarak bazen ortaya konulan 

icat ya da buluşların kendisi için uygun ortam ve şartların olgunlaşmasını beklemek, ve o 

uygun şartlar ve olgunlaşan ortam dönemlerinde vazgeçilmez olabildiği sonucuna 

varılmaktadır. Kimi zaman teknolojiye olan ihtiyaçlar amacı dışında gelişip farklılaşıp 

insanın hizmetine farklı seçenekler de sunmuştur.  

Basalla (2015, s.15) teknolojik evrime tek taraflı bakmak yerine, organik evrimin 

de önemine vurgu yapmıştır. Zorunluluk ve fayda kavramlarının, insan nesli tarafından 

yaratılan ürünlerin çeşitliliğini ve yeniliğini ayrıntılı biçimde açıklamasını 

beklememektedir. Bu nedenle, konuyla ilgili daha başka açıklamaların özellikle hayatın 

anlamı ve amaçlarının bütünlüklü açıklamalarının da peşine düşülmesi gerektiğinden 

bahsetmiştir.  

Bizler de Covid-19 pandemisinde, fiziksel ihtiyaçlarımızın yanında psikolojik 

ihtiyaçlarımızın da karşılanmasına gereksinim duymaktayız. Covid-19 pandemisi bizleri 

evlere kapanma, her an hasta olabilme korkusu, yakınlarına bulaştırmama endişesi…vb. 

gibi birçok psikolojik baskı unsuru ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu baskı süreklilik 

gösterdiği için, bize aynı sabaha uyanılan bir filmin içinde gibiymişiz gibi 

hissettirmektedir. Bu da bizleri canlandırmalarımızda sürekli tekrara düştüğümüz ve 

kendimizde dahil olmak üzere herkesin sıkıldığı bir noktaya taşımaktadır. Dolayısıyla şu 

an bu baskının hafiflediği farklı bir güne uyanamamaktayız ve bu durum çok rahatsız 

edici bir hal almaya başlamıştır. 

Bu dönemde biz drama eğitimcilerinin en çok özlemini duyduğu şeylerden birinin 

de “oynamak” olduğunu düşünmekteyim. Biz duruma çözüm bulmak amacıyla Çağdaş 

Drama Derneği eğitmenlerinin içinde bulunduğu bir grupla yüz yüze drama 

oturumlarını çevrimiçi ortamda uygulanacak biçime dönüştürmeye çalıştık. Başlarda bu 

sürecin tam da karganın yaşadığı, “susuzluk” gibi bizlerin de “dramaya karşı susuzluk 
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yaşamımızla başladığı söylenebilir.”. Bu susuzluğu dindirmek için “Yaratıcılık” ortaya 

koymada deneyimli bir kesim olarak biz drama gönüllülerinin çözüm üretmesi 

gerektiğini düşünerek çalışmalara başladık. Ayrıca mensubu olduğumuz derneğimizin 

doğasında olan “liderlik” ve “öncü kurum” geleneğini sürdürmesini sağlamalıydık. Bu 

çalışma bizim için çok değerliydi. Çünkü belki bu çalışma, drama için Basalla’nın 

bahsettiği, bir “Benzinli Araba”, bir “Kamyon” ya da karganın testisinin içine düşecek o 

ilk taştı. Bunun gerilimini ve mutluluğunu hep hissettik. Ama her ne yapıyor olursak 

olalalım, salgın dönemine uyum sağlama kaygısı çıkan çeşitli uygulamalara ve çevrimiçi 

yapılan çalışmalara hızla tepki vermemiz gerekliliği, eski alışkanlıkları bırakıp yeni 

şeyleri deneme düşüncesi bizi her zaman tetikledi. Çok farklı alanlarda yapılan bazı 

başka başarılı çalışmalar varken, dramanın yerinde sayması, belki de çok geç gelecek 

olan “normalleşme süreçlerini” beklemek doğru bir yaklaşım olamazdı. Basalla’nın 

bahsettiği evrimi, teknolojinin bir de “drama” için geçirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla 

birbirimize ve insanlara bir şekilde ulaşmaya, onlara doğal hakkı olan sosyalleşmeyi 

daha önce de yaptığımız gibi dramayla aynı lezzetle olmasa da değişik ve güzel bir 

lezzetle vermenin yollarını aramaya başlamalıydık. Artık bu süreçte de çevrimiçi olsa 

bile tekrar “çemberdeymiş gibi” yaparak birlikte oyunlar oynamalı ya da sorgulamalar 

yapabilmeliydik. Bu kurgu oluşturma, –mış gibi. Yapma aslında bize kodlarımızla 

aktarılan bir özelliktir. Bu durumu Harari (2015, s.51), “Homo Sapiens” kitabında insan 

kurgu icat etme becerisi sayesinde karmaşık oyunlar üretmiş ve kendisinden sonra 

gelen her nesil o oyun ve kurgu ağını geliştirerek daha ileriye götürdüğünü ifade 

etmiştir. Bizler de kendi zamanımıza kadar biriken olgunlaşan kurgu ve oyunsu süreçleri 

başka bir platformda aktarabilmeliydik. Yani sosyal bir varlık olan biz insanların, hele 

hele biz dramacılar gibi okuyan, sorgulayan, hayatına uygulayan ve farkındaysa 

sorumluluğunu hisseden buna uygun yaşam biçimleri ortaya koyan insanların eve 

kapandığı bu zorlu süreçlerde birlikte bir arada olabilmenin, teknolojik çözümünün 

geliştirilmesi gerekmekteydi. Elimizde var olan ve her zaman uyguladığımız oyunları, 

kurguları bir önceki nesilden devralıp bir sonraki kuşağa ışık yakmak adına düzenleme 

görevimizi layıkıyla yapmaya çalışmalıydık. Belki bu yönde yaptığımız planlamalar 

alanımızdaki kıymetli eğitmenlerimize eksik ya da hatalı gelecektir Ama daha önce de 
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belirttiğim gibi amacımız “Sanal Karanlığa” bir kandil yakmaktır. Ne kadar 

aydınlatabiliriz? Aydınlık, bizlerin yani tüm dramacıların beklediği kadar aydınlık olur 

mu? Belki tüm bu soruların cevabını zaman gösterecek. Ama teknoloji ve teknolojiye 

uyum, evrimsel bir süreçtir. Bu evrimi yaşayacak ve göreceğiz. Uzaktan drama eğitim 

program geliştirme komisyon üyeleri olarak dramanın, yüzyüze gelinen gerçek 

ortamlarda uygulanmasının daha etkili olduğuna inanmaktayız. Ama Basalla’nın da 

dediği gibi zor ve üstesinden gelmemiz gereken bir duruma karşı çözüm üretmemiz 

gereken bir noktadayız. Yine birlikte olabilmek ve uzaktan da olsa jestlerimizi 

mimiklerimizi samimiyetimizi maskesiz surat ifadelerimizle gösterebilmek adına, bir 

arada olmaktan, salgin öncesi çembere dahil olmak isteyyip fiziksel koşullardan 

kilometrelerce uzakta olmasından kaynaklı olarak bunca zamandır dahil olamayan 

dostları da dahil etmek adına yapılmış çalışmada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. 

İnterneti alışkanlıklarımızın dışında kullanmak başlarda hepimize garip gelebilir. Belki 

böyle bir evrim süreci başlarda dokunamamanın, jest ve mimiklerin anlaşılamamasının, 

gerçek ortamdan sanal ortama geçişin neden olabileceği farklılığından dolayı, herkesi 

tedirgin edebilir. Ama tekrar aynı mekanlarda maskesiz ve el ele tutuşabildiğimiz 

günlere kavuşana kadar en güvenli ve en doğru yolun bu olduğunu düşünmekteyiz. 

Hazırlanan programa da canı gönülden inanmaktayız. 

Pek çok alanda hep ilk adımı atanlar akılda kalırlar, özellikle icat ve buluşlarda 

atılan ilk adımlar daha yenilikçi yaklaşımların önünü açar. Bu bakımdan; çağın 

özelliklerine uygun biçimde, spontanlık ve doğaçlamaya dayalı doğası gereği eyleme 

geçen, Çağdaş Drama Derneği’nin, bu konuda da “öncülük” ve “liderlik” vasfını bir kez 

daha göstererek dramanın önünü açması bizim için yine ve yeniden gurur kaynağı 

olmuştur. 

Özlenen günlerin en kısa sürede gelmesi dileğiyle saygılarımı sunarım. 
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    SORU/LAR… 
        Birsen Kılıçaslan Binici 
 

Yaratıcı drama alanındaki yolculuğum, öğretmenler odasındaki klasörün içinde 

öğretmenlere tebliği edilen yazıları okumamla başladı.  Yazılardan birinde yaratıcı 

drama kursuna ilişkin bir bilgilendirme vardı. Bu yolculuğumdaki ilk sorumu o gün 

sordum sanırım: “Neden olmasın?”, Cevabı basitti. “Olur” deseydim kendimi kursta 

bulacaktım. “Olmaz” deseydim yazıyı okuyup, imzalayıp, klasörün kapağını 

kapatacaktım. Merakımın yolunu izledim ve birkaç gün sonra yeni sorular sormaya 

başladığım Çağdaş Drama Derneği’nde buldum kendimi. Sorular; bana dair, bize dair, 

çevreye dair...  Merakımın yolunu izlemeye devam ettim. Dinamik bir yapının içinde 

günler geçti.  Sorular ardı ardına, bir azaldı bir çoğaldı… 

 Dert edindim bu aralar soruları, soru sormayı…  

 Günde kaç tane soru sorduğunuzu hiç düşündünüz mü? Benim her seferinde bir 

günde kaç soru sorduğumu sayasım geliyor ama olmuyor. Unutuyorum sonra soruları 

saymayı. Soru sormadığımız bir günümüz var mı? Yok sanırım. Belki de asıl mesele nasıl 

soru/ sorular sorduğumuzdadır.  

En temelde kapalı uçlu sorular mı soruyoruz? Açık uçlu sorular mı soruyoruz? 

Kapalı uçlu sorular, evet/ hayır cevabı verilen ya da genel tarafından bilinen kısa cevaplı 

sorulardır. Bu sorular, konuyu kapatır, teyit ettirir ya da yerine göre kişiyi motive ettirir. 

 “Bugün oyun oynadınız mı? , Hangi dersten ödevin var?, Başarılı  olduğunu biliyor 

musun?... “ 

Açık uçlu sorular, ne? /nasıl? soru kelimelerini içeren, karşı tarafın açıklama 

yapacağı, düşüncelerini dile getireceği, konuyu açan, konuşturmaya yarayan sorulardır.  

“Parazit” etkinliğini, iletişim engelleri açısından nasıl değerlendirirsin?, Kentsel 

dönüşümün çevreye olan etkileri konusunda ne düşünüyorsun?  

 

Peki, bir yaratıcı drama atölye planı tasarlarken soru sormaya ihtiyaç duyuyor 

muyuz? Hangi soruları soruyoruz? Açık/ Kapalı?  
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Cevabını bildiğimiz sorular mı soruyoruz? Yoksa konu-kazanım/ 

kazanımlarımızla ilişkili ve cevaplarını birlikte düşüneceğimiz, sorgulayacağımız sorular 

mı soruyoruz?   

Yaratıcı dramanın genel amaçları; yaratıcılığı ve hayal gücünü, iletişim becerisini, 

demokratik tutum ve davranışı, estetik davranışları, eleştirel ve bağımsız düşünebilme 

becerisini, işbirliği - birlikte çalışma becerisini, ifade becerisini geliştirmek ve sosyal 

duyarlık yaratmaktır (Adıgüzel, 2018). Bu amaçlar varsa sorular da vardır.  

 

Fer’e (2008) gore; öğretmen (lider/ eğitmen), öğrenenlerin ilgi ve yetenek 

alanlarını etkili birer araç olarak kullanıp farklı öğrenme yollarından yararlanarak, etkili 

öğrenme yönünde kapılar açmalıdır. Çünkü farklı öğrenme yollarının sunulduğu, zevkli 

ve heyecanlı öğrenme deneyimlerinin oluştuğu ortamlar, öğrenenler için kuşkusuz en 

etkili ortamlardır (Fer, 2008). Bence yaratıcı drama, etkili yöntemlerden biridir ve bu 

yöntem kapsamında etkili ortamlar yaratmanın koşullarından biri de etkili sorular 

sormaktır. Sorular, merakı uyandırır. Düşünceleri uyarmaya yardımcı olur, daha üretken 

düşünmeyi sağlar. Sorular aracılığıyla düşünme biçimi değişir, yön değiştirir ve gelişir. 

Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Özellikle üst düzey düşünme becerilerinden 

eleştirel düşünme becerisinin gelişmesinde önemli bir araçtır.  

Düşünme bir konu üzerinde sorular sorulmaya başlandığı andan itibaren 

oluşmaya başlar (Özden, 2003’den akt. Kubat, 2020). 

Belki de yöntem olarak yaratıcı dramayı kullandığımız bir öğrenme tasarımında 

soru sormaya niyetlendiysek, kendimize soracağımız sorulardan biri de “Ben bu soruyu 

neden soruyorum?” olabilir. 

Yeni bir yıla yaklaşırken sağlık ve sorularla dolu günler dilerim…  

 Kaynakça 

 Adıgüzel, Ö. (2018). Eğitimde Yaratıcı Drama. İstanbul Yapı Kredi Yayınları. 
 Fer, S. (2008). Öğretim Tasarımı. Ankara Anı yayıncılık 
 Kubat, U.. Soru varsa öğrenme de vardır. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 

(68), 1585- 1598. 
https://www.researchgate.net/publication/328290604_Soru_varsa_ogrenme_de
_vardir, adresinden 19.12.2020 tarihinde alınmıştır 

https://www.researchgate.net/publication/328290604_Soru_varsa_ogrenme_de_vardir
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  ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR 

 

 

 

Çağdaş Drama Derneği olarak, uzman eğitmenlerimizle, temel aşama 

seviyesinden başlayarak; iki, üç, dört ve beşinci aşamalarımız çevrim içi olarak devam 

etmektedir. Eğitim anlayışımızdan ödün vermeden, drama alanına katkı sağlayan çevrim 

içi, aşamalarımızdan genel merkezde açılan üçüncü aşama; Koray Budak, İbrahim 

Toprak, Nurhan Aleçakır, ikinci aşama; Özgür Deniz Adıgüzel, Dilek Er Şentürk, Elif 

Aykanat Özcan, birinci aşama; Sebahattin Doğru, Levent Aslantaş, Gül Olağan Kara 

tarafından verilmiştir. 

Çevrimiçi yaratıcı drama eğitmenliği/liderliği eğitim programımızın 

hazırlanmasında; Doç. Dr. Pınar Özdemir Şimşek, Doç. Dr. Nami Eren Beştepe, Dr. İhsan 

Metinnam, Özge Metinnam, Sema Baş, Elif Aykanat Özcan, Nurhan Aleçakır, Selda Doğan, 

Koray Budak, Özgür Deniz Adıgüzel, İbrahim Toprak, Bedia Cicioğlu (Genel Merkez), 
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Birsen Kılıçaslan Binici, Gökhan Karaosmanoğlu, Özlem Yıldırım, Evin Doğan Kor, Deniz 

Devrim Şahin (İstanbul Şubemiz), Emine İspir, Elif Özarı (İzmir Şubemiz) Akın Keklik 

(Eskişehir Şubemiz), Sami Süner(Hatay Temsilciliğimiz), Algül Kalay İnce(Antalya 

Temsilciliğimiz) önemli katkılar sunmuşlardır.  
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 ÇEMBERİMİZİ SMA HASTASI ÖYKÜ’YE DESTEK VERMEK İÇİN 
KURDUK 

 
 

 SMA Tip 1 Hastasi Öykü Bebek’ in tedavi masraflarına destek vermek amacıyla, 

ÇDD Trabzon Temsilciligi eğitmenlerimizden, Sinem Çol’un yürütücülüğünü yaptığı 

‘Storygami, Oyun ve Drama’ konulu bir atölye düzenlemiştir. Etkinlik, 4 Aralık 2020 

tarihinde 86 bağişcımızın aktif katılımı ile çevrimiçi eğitim ortamında gercekleşmiştir. 
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ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ HİKÂYE ANLATICILIĞI 
EĞİTİMLERİNE BAŞLADI 

 

 

 

 Çağdaş Drama Derneği, 2020 yılında yeni bir adım daha atarak, yönetim kurulu 

karar ve onayı ile Bedia Cicioğlu rehberliğinde; alanında deneyimli eğitmenlerimizden 

Ezgi Aydın Korkmaz, Şule Günaydın, Çiğdem Kırak, Banu Akçadağ, Evin Doğan Kor, 

Bahar Gürey, Simge Yılmaz, Gül Olağan Kara ve Merve Ulu Bektaş’ın katılımlarıyla, 

 “Hikâye Anlatıcılığı Eğitmenlik Programı Geliştirme” komisyonunu kurmuştur.  
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 Kursiyerlerimizle ilk hikâye anlatıcılığı eğitimi 25 Aralık Cuma ve 26 Aralık 

Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir. Eğitimin ilk dersine, değerli hocalarımız Prof. Dr. 

Ömer Adıgüzel ve Doç. Dr. Pınar Özdemir Şimşek de, katılarak açılışı yapmışlardır. 

Çağdaş Drama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Adıgüzel açılış konuşmasında; 

“Anadolu kültüründe ve coğrafyasında var olan bu kültürün, tekrardan 

yaygınlaşmasından memnun olduklarını ve bu eğitim için geç kalındığını vurgulayıp ilk 

mezunlarla birlikte MEB onay sürecinin başlayacağı müjdesini” vermiştir. Yönetim 

kurulu üyesi Pınar Özdemir Şimşek ise “Yaşamın hikâyeler üzerine kurgulandığına ve bu 

eğitimle birlikte kendi hikayemizle ilgili farkındalığın da artacağına” dikkat çekmiştir.  
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ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER 

DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİMİZ 

 

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ DENİZLİ EĞITMENLERI DİKDÖRTGENDE ’DE BULUŞTU 

 Çağdaş Drama Derneği Denizli Temsilciliği, online proje kampı sonrası genişleyen 

eğitmen/lider kadrosuyla gücüne güç kattı. Yapılan toplantıda, yeni liderler tebrik edildi 

ve çevrim içi proje kampı ile, sürecin öğrettikleri paylaşıldı. Ayrıca Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Çocuk Eğitimi Birimi, Kapsayıcılık Birimi, Müze Birimi, 

Felsefe Birimi ile Doğaçlama ve Tiyatro Birimi Kuruldu. 

 Yeni yılda ‘Dikdörtgen’ yerine, ‘Çember’de buluşmak dileği dile getirildi.  
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İZMİR ŞUBEMİZ 

 

 Çevrimiçi temel aşama 5 Ekim - 2 Aralık 2020 tarihleri arasında Ayşegül Eroler ve 

Nurcan Eraslan eğitmenliğinde 13 kadın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 
 Çevrimiçi dördüncü aşama 19 Ekim – 28 aralık 2020 tarihleri arasında Emine 

İspir ve S. Elif Özarı eğitmenliğindei 20 kadın 1 erkek olmak üzere toplam 21 katılımcı 

ile gerçekleştirilmiştir. 
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    Kukla ve Maske Birimi 

 Nermin Aşıcı rehberliğinde (Gökhan Süslü, Nurcan Eraslan, Işıl Güneş Bodur, 

Seher Uzun, Mine İnal, Olcay Baran ile birlikte) yürütülen kukla birimi, pandemi 

döneminde ara vermek zorunda kaldığı çalışmalarına online olarak devam etme kararı 

almıştır. 06 Aralık 2020 tarihinde yapılan ilk buluşmada çevrim içi ortamda yaparak 

yaşayarak, kukla nasıl yapılır sorusuna cevap aranmıştır. Yeni tiplemeler, teknikler ve 

konu belirlenerek haftada bir gün toplanmaya karar verilerek, ilk toplantı 

sonlandırılmıştır. 

 

 

    Çocuk Kitapları Birimi 

 Ayşegül Eroler ve M. Mine Özbek rehberliğinde yürütülen çocuk kitapları birimi 

Aralık 2020 tarihinden itibaren 21 katılımcıdan oluşan yeni grup ile nitelikli çocuk 

kitaplarından yol çıkılarak farklı yaş gruplarına atölye planlama çalışmalarına 

başlamıştır.  
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 TRABZON TEMSİLCİLİĞİMİZ 

  Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 

düzenlenen çevrim içi seminerler kapsamında 24 Aralık 2020 tarihinde Trabzon 

Temsilciliğimiz eğitmenlerinden ve temsilciliğimiz çocuk grupları koordinatörlüğü 

görevini üstlenen Öğ. Gör. Sinem Çöl tarafından, ‘Interactive Online Class Recipes 

Through Drama Activities’ başlıklı semineri; 

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ankara, ErzurumAtatürk ve Kafkas Universitelerinden 

mezun ve bölüm öğrencilerinden oluşan 300 katılımcı ile gerçekleşmiştir. 

 ÇDD Trabzon Temsilciği diğer bir etkinliği ise, eğitmenlerimizden Öğ. Gör. Sinem 

Çöl’ün eğitmenliğinde gerçekleştirilmiştir. Çöl, Fatma Aliye Mesleki Ve Teknik Anadolu 

Lisesi çocuk gelişimi bölümünden elli öğrenci ile 18 Aralık 2020 tarihinde çevrim içi 

drama çemberinde buluşarak, çocuk kitapları ve drama ilişkisi üzerine eğitim vermiştir 
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    MUĞLA TEMSİLCİLIĞİMİZ 

SELEN KORAD BİRKİYE İLE DRAMATURGİ ATÖLYESİ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muğla İl Temsilciliğinin, 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde, ‘’Dramaturgi’nin Temel 

Kavramları’’ başlığıyla, Doç. Dr. Selen Korad Birkiye’nin eğitmenliğinde, düzenlediği 

konulu atölye 24 katılımcıyla tamamlandı. Katılımcı değerlendirmelerine göre keyifli ve 

verimli geçen eğitimin içeriği; dramaturginin, dramatik kompozisyonun ve dramanın 

temel bileşenlerinin sahnede sunumuna yönelikti. 
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KATILIMCILARIMIZ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLERİMİZ HAKKINDA 
GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTILAR 

 

 

Online proje kampı sürecim farklı şehirlerde aşağı yukarı 

aynı stresi yaşayan yüzlerce eğitmen adayının varlığını bilmenin 

bile beni rahatlatmaya yetmediği zamanlardı. Derleme toplama 

bilgilerden size hayır gelmeyecek bir an. Her şey yaratıcılığınıza 

bağlı. Tüm yaşadığım stres bir yana projenin bu işin olmazsa 

olmazı olduğunu projemi tamamladığımda anladım. Neleri 

yapmamam gerektiğini hatalar yaparak yaşayıp neyi nasıl 

kullanabileceğimi görebilmeye başladığım bir öğrenme zamanının 

içindeydim. Öte yandan “Proje kampı keşke yüz yüze olsaydı” 

diyebileceğim bir an bile yaşamadım. Çünkü yüz yüze eğitimi 

aratmayan bir danışmana sahiptim. Başta danışmanın Selda 

DOĞAN Hocam olmak üzere süreçte emeği geçen herkese sonsuz 

teşekkürler. 

 

 

Sevgi Eryılmaz / Eskişehir 
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Yaratıcı Drama Ailem, 

Altı üstü bir çember dedik, NE UMDUK NE BULDUK… 

Offf, her defasında düze çıkarım derken, içimde kendimle deli çatışmalar… 

Dramanın sadece adını biliyordum ama adı bile yetiyordu dramayı anlatmama ve önermeme. 

Yanlış anlamayın beni sakın içine daldıkça çemberin, derya deniz buldum … 

Keşiflere doyamıyorum, o kadar farklı ki… 

Hayat yolculuğu; ama bitmeyen…↓ 

Erzurum’da doğdum, ebem Akın  Zor bir doğumdu, nereye geldim ben dedim? 

Erzincan’da ilk adımlarımı atmayı Gül öğretmenim öğretti, güler yüzüyle besledi beni. 

Yürümeye devam ettik tabi, dilimizde açıldı, Erzurum’da ki ebem bana “ayı” demeyi öğretti, şşiişşt 

aman duymasın… 

Düşünceli ailem benim, sağlıklı eğitim alabilmem için teknolojinin nimetlerini kullanmamı tavsiye etti. 

Çok yönlü eğitim yani… 

Ekranı açtım, zoom tabi, sanal güreşi öğrendim rakibim zoom, tabi siz bilmiyorsunuz ki ben yeni 

tanıştım onunla.  

İlk dersimize oyun oynayarak başladık ama öyle bir oyun ki ekranda oynayabildiğimize şaştım kaldım! 

Arkadaşlarımla yan yanayken oynardık, çok da sevdiğim bir oyun (söylemeyeceğim ısrar etmeyin). 

 Durduramıyorum kendimi yürümeye devam ediyorum ama “mış gibi”.  

Selda öğretmenim “gerilimi” bizi gere gere öğretti sağolsun  “Öğrenci milleti işte, ne bekliyorsunuz?” 

diye söylendiğini duyar gibiyim. “Öğrenciyim ben, hıhh.”  

Kendiliğinden gelişen diyaloglar en sevdiğim! Odalara girip çıkmaktan cereyana kapıldım, oda da 

kayboldum, hiç gülmeyin şaka yapmıyorum gergedan Gülderen oda da kayboldu  

Film de izledik, müzede de gezdik, kitapta okuduk, heykel de yaptık (benim ki 100 yıllık bir çınar, 

başarımı görün ve alkışlayın), şiir de okuduk, şarkı da söyledik, saklambaçta oynadık (sormayın nasıl 

diye, anlatmayacağım, banane), pandomim yaptık, maske yaptık, rüyalara daldık, denizlere girdik, 

spor yaptık, eşya olduk, basın mensubu olduk, soru çözdük, sorun çözdük, balina olduk, mandalina bile 

olduk, her bir şey olduk anlayacağınız!   

Selda öğretmen işte, özeti bile uzun, daha sizi nasıl anlatayım öğretmenim, reklam da yaptık yemin 

ediyorum. 

 Yazıyı yazdık ya, ahh role de girebilsek, küçük adımlarla ilerliyorum. 

 Yolculuğa devam edeceğim, bakalım daha neler göreceğiz, merakla, heyecanla, dikkatle, 

rezillikle, eleştiriyle, sabırsızlıkla bekliyorum. Maceraya devam   Bana kattığınız her şey için teşekkür 

ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın. 

 

 

 

Gülderen Şahin/ Gümüşhane 
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Çocukların yaşam deneyimlerinden yola çıkarak; 

 “Onların yaparak ve yaşayarak öğrenmesine nasıl katkıda bulunabilirim? 

 “Eleştirel düşünme becerilerini nasıl geliştirebilirim?” 

 “Onlara sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak için hangi yollara başvurabilirim?” 

 Problem çözme becerilerini nasıl geliştirebilirim?”   

soruları ile boğuşurken, arkadaşlarımdan aldığım destekle, “yaratıcı drama” 

ile tanıştım. Hemen başvurdum… Yaratıcı dramanın 1. aşamasını yüz yüze eğitimle 

alarak, kendimi bu serüvenin içinde buldum. 1. aşamada aldığım yüz yüze eğitimde, 

aradığım sorulara cevap bulmaya başladım. Bu süreçte, grup arkadaşlarımızla 

birbirimize dokunduğumuzda, göz göze geldiğimizde, vermek istediğimiz bütün 

duyguları karşı tarafa aktarabiliyorduk.  

Bu eğitim boyunca birçok kişi ile çemberde buluştuk. Grup arkadaşlarımızla, 

sosyal ve duygusal anlamda, birçok bağ kurduk. Yaratıcı dramanın 1. Aşamasında 

ceplerimi doldurarak, 2. aşamaya daha fazla neler öğrenirim diyerek kayıt 

yaptırdım. Yaşanan pandemi sürecinden dolayı, 2. Aşamada, online eğitim ile yola 

devam ettim. Yaratıcı dramanın, online eğitiminde de, ceplerimi doldururken, grup 

arkadaşlarımla her açıdan gelişebileceğim bir serüveni daha tamamladım. 

Yaratıcı drama etkinliğinin, 1. ve 2. aşamasında da role girmek için birçok 

materyale ihtiyaç duydum. Online eğitim sürecinde, evde olduğum için rollere 

girerken, daha çok materyale ulaşma şansımın olduğunu fark ettim. Bu sayede, 

rollere daha yaratıcı bir biçimde girdim. Ancak yüz yüze eğitimdeki o duygusal 

bağın da, bana çok fazla şey kattığına inanıyorum. 

Bu serüvende yol almama destek olan başta İren Özgün Nalçacı, Alev Çelik 

Arslan ve Selda Doğan hocalarıma ayrıca bu imkanı sağlayan Çağdaş Drama 

Derneğine nitelikli eğitiminden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. 

Emine Ceylan / KAYSERİ 
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YARATICI DRAMA YAYINLARI 

 Kültürlerarası duyarlılık, bireyin sahip olduğu kültürlerarası bilgi, beceriler ve 

tutumlar doğrultusunda kültürlerarası kontekstlerde etkili ve uygun iletişim kurabilme 

yeterliliği olarak tanımlanmaktadır. Bu yeterlilik 21. yüzyılın en temel becerilerinden 

biri olarak gösterilmekte ve çoğulcu demokratik toplumlarda etkili bireyi oluşturan 

temel bileşenlerden biri olarak ifade edilmektedir. 

 

Bu beceri bireylerin küresel 

dünyada küresel vatandaşlar 

olabilmelerinin ön koşullarından 

biri olarak belirtilmektedir. Bu 

kitap zorunlu göçü ve 

ötekileştirmeyi konu edinen 

resimli çocuk kitapları ile yaratıcı 

drama uygulamalarını 

sentezleyerek bireylerde 

kültürlerarası duyarlılık 

konusundanasıl arkındalık 

kazandırılacağına yönelik 

bir yol sunmaktadır. Bu
 

doğrultuda çok katmanlı 

kontekstlerde etkili bir 

şekilde iletişim kurabilen bireylerin yetiştirilmesini amaç edinen tüm eğitim 

paydaşlarına rehberlik edecektir. 

 

  Pegem Akademi Yayınlarından çıkan “Resimli Çocuk Kitapları ve Yaratıcı Drama”, 

Muğla Temsilcimiz Doç. Dr. Nejdet Aykaç ve Prof. Dr. Kasım Yıldırım tarafından kaleme 

alınmıştır. 
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Philip Taylor, dramayı eleştirel kuramların bakış açısıyla, toplumsal değişim ve 

dönüşümü sağlayacak, sanat temelli ve etkili bir yöntem ve disiplin olarak ele 

almaktadır. Taylor, drama yoluyla değişim ve dönüşümün bütünsel bir çabanın ürünü 

olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle drama çalışmalarında uzun süredir tartışma 

konusu olan kuram ve uygulama veya kuramcı ve uygulamacı ayrımlarını 
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reddetmektedir. Drama süreçlerinde bu tür ayrımlar hem drama alanına hem de bu 

konuda çalışmalar yapan herkese zarar vermektedir. Taylor, bu yüzden drama 

alanındaki her türlü çabayı “drama praksisi” olarak tanımlar. Çünkü praksis, en genel 

tanımıyla, ‘değiştirip dönüştürmek için girişilen etkinlikler’ olarak tanımlanır. Böylece 

drama hem gerçek işleviyle kullanılabilir hem de drama odaklı tüm çabalar arasında bir 

eşitlik sağlanarak çatışmalar önlenebilir.  Drama praksisinin oluşması için bir şeyleri 

değiştirip dönüştürme tutkusuyla, ortak bir uzamda (sokak, sınıf, müze, hastane vd.) bir 

araya gelmiş insanlarla buluşmak ve drama etkinlikleri yapmak yeterlidir. 

 Philip Taylor eğitimde drama alanında nitel araştırma yöntemlerinin uygulandığı 

ilk bilimsel çalışmaların sahibidir. Bunun yanında, eğitimde drama alanındaki 

yöntembilim çalışmalarının ele alındığı IDIERI (International Drama in Education 

Research Institute- Eğitimde Drama Araştırmaları Enstitüsü) Konferansının da ilk 

düzenleyicilerindendir. Kendisi nitel araştırma desenlerinden ‘eylem araştırması’nı 

sıklıkla kullanmaktadır. Kitabın alt başlığı olan, ‘eylem, yansıtma ve dönüştürme’ 

üçlüsünün de eylem araştırmasının ‘planla, uygula, gözlemle ve yansıt’ döngüsünden 

esinlenilerek oluşturulduğu ifade edilebilir. Bu anlamda, Taylor’un çalışmaları, drama 

alanında eylem araştırması yapan bir nitel araştırmacının saha notları olarak da 

okunabilir. Hatta Taylor’u, eylem araştırmasının sosyal değişimi amaçlayan bir türü olan 

katılımcı eylem araştırmasının etkin uygulayıcılarından biri olarak görmek gerekir. 

Dramanın, keşfe ve araştırmaya dayalı özgürleştirici ve dönüştürücü bir araç olarak 

kullanımına ilişkin nitelikli örneklerin yer aldığı kitap, derneğimiz eğitmenlerinden; Dr. 

İhsan Metinnam, Dr. Zeki Özen, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Keleşoğlu, Dr. Gökhan 

Karaosmanoğlu ve Eğitim Uzmanı Gözde Polatkal’ın katkılarıyla Pegem Akademi 

Yayınlarından çıkmıştır. Alanımıza katkı sağlaması dileğiyle... 

 

 

  


