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ÖZET 
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE DRAMA KULLANIMINA İLİŞKİN YETERLİLİK 

ALGILARI VE DRAMA KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLARI İLE GÖRÜŞLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Teknolojinin hızla geliştiği dünyada dijital destekli, teknolojik destekli öğretim 
yöntemleri her ne kadar artmış olsa da insana ve topluma dönük öğretim yöntemlerine de 
ihtiyaç bir o kadar artmıştır. Eğitimde drama yöntemi de, topluma ve kişiselliğe dönük bu 
özellikleriyle belirtilen ihtiyaca yönelik bir öğretim yöntemi olduğu söylenebilir. Bu 
araştırmanın genel amacı; Mersin’ de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 
ilişkin yeterlik algı düzeylerini belirlemek, yeterlik düzeylerini çeşitli değişkenler 
açısından(cinsiyet, meslekte hizmet yılı, mezun olunan üniversite, drama eğitimi alma durumu) 
incelemek,  eğitimde drama yöntemi hakkında görüşlerini açık uçlu ve kapalı uçlu sorular 
aracılığı ile almak ve eğitimde drama kavramına ait metaforik algılarının belirlenip ortaya 
çıkartılmasıdır.  

Araştırma tarama (survey) modelli betimsel bir araştırma olup yakınsayan paralel 
desende kurgulanmıştır. Bu araştırmanın evrenini Mersin ili 4 merkez ilçede görev yapan 2137 
sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemi 2014-2015 eğitim- öğretim yılında evrenden 
‘tabakalı küme örnekleme’ yöntemine göre hinterlandlara göre belirlenmiş okullardan seçilen 
441 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi 
Formu”, Tanrıseven (2013) tarafından geliştirilen “Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlik 
Algısı Ölçeği”,  araştırmacı tarafından hazırlanan “kapalı uçlu sorular formu”, “açık uçlu sorular 
formu” ve  “metafor formu” kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 17.0 programı 
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler 
kullanılmış olup; kapalı uçlu sorular için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır.  Nitel veriler 
için içerik analizi yapılarak Miles ve Huberman’ın güvenirlilik katsayısı hesaplanmıştır. 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin genel yeterlik algıları açısından eğitimde drama 
kavramına ilişkin genel yeterlik algıları ve alt faktör olan drama planlaması, uygulanması ve 
değerlendirilmesine yönelik yeterlik algı düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Alt boyutlar incelendiğinde ise planlama boyutunda drama eğitimi alma, uygulama 
boyutunda cinsiyet ve drama eğitimi alma; değerlendirme boyutunda cinsiyet değişkeni 
açısından anlamlı farklılık çıkmıştır.   

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik görüşleri incelendiğinde 
eğitimde dramanın öğrencinin kişisel gelişimini sağladığını; etkili bir yöntem olduğu; yaparak 
yaşayarak öğrenmeyi sağladığı görüşlerine ulaşılmıştır. Eğitimde drama kavramına ait 
metaforik algıları incelendiğinde eğitimde drama kavramı için derse destek verici olarak 
kullanıldığı;  yaşamın kendisi olduğu; aydınlatıcı olduğu görüşlerine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: eğitimde drama, sınıf öğretmenleri, metafor 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cenk AKAY, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT (İNGİLİZCE) 
 

ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ COMPETENCY PERCEPTIONS OF DRAMA IN 
EDUCATION AND EXAMINING THEIR METAPHORS TOWARDS DRAMA CONCEPT AND 
OPINIONS 

With the rapid development of technology, the need for technologically assisted 
teaching methods has increased, along with the need for human-based teaching methods. The 
method of drama in education can also be said to be a teaching method directed towards these 
needs, which is characterized by collectivity and personality. The purpose of this study is to 
determine the level of competence perceptions of the classroom teachers working in Mersin in 
relation to the drama in education, to examine the proficiency levels in terms of various 
variables (gender, years of service in the profession, graduate school, drama education), and to 
identify and reveal the metaphorical perceptions of drama in education. 

The research is a survey-type descriptive research and constructed with the converging 
parallel design. The universe of this research is composed of 2137 class teachers working in 
four central districts of Mersin province. 441 class teachers in 2014-2015 academic year were 
selected from the schools according to the hinterland based on the 'stratified cluster sampling' 
method. "Perception Questionnaire Form", "Open-ended Question Form" and "Metaphore Form" 
were used as the data collection tool in the "Personal Information Form", "Perception of 
Proficiency Perception on Drama Use in Education" developed by Tanrıseven (2013). SPSS 17.0 
software was used for statistical analysis. Parametric tests were used because of the normal 
distribution of the resultant analysis. Frequency and percentage values are calculated for 
closed-ended questions. For the qualitative data, the reliability analysis of Miles and Huberman 
was performed. 

In the study, it was concluded that general teachers' perceptions of general competence 
related to drama concept in education and drama planning, application and evaluation of sub - 
factors are over the average of perceived competence perceptions in terms of general 
competence perceptions. When sub-dimensions are examined, drama education in planning 
dimension, gender and drama training in application dimension; There was a meaningful 
difference in terms of gender variation in the evaluation dimension. 

When the opinions of the class teachers on the concept of drama in education are 
examined, it is found that the drama in education helps the personal development of the 
student; it is an effective method; and learning by doing and living. When the metaphorical 
perceptions of drama in education are examined, it is used as a support to the drama concept in 
education and found to be enlightening. 
 
 
Key words: drama in education, class teachers, metaphor 
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Cenk AKAY, Mersin University, School of Educational Sciences, 
Mersin. 
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1.GİRİŞ 

1.1.Problem Durumu 

İlerleyen çağın gereksinimleri karşısında eğitim de şekil değiştiren bir kavram haline 

gelmiştir. Bilginin sürekli çoğaldığı bu sistemde öğretim yöntemlerinin de kuşkusuz aynı kaldığı 

söylenemez. Günümüz eğitim sisteminde oluşturmacılık bakış açısı altında bakıldığında 

eğitimde drama yönteminin önemli ve bu bakış açısına uygun kriterler taşıdığını söylemek 

mümkündür. Hem öğretmenin rehber olma özelliği ile hem de sürecin sonuçtan daha çok 

önemli oluşu, bilginin bireyler tarafından etkin bir şekilde oluşturulması, öğrenmenin toplum ve 

bilişsel süreçlerden bağımsız olmayışıyla öğrencinin öğrenme sürecine aktif bir şekilde katıldığı 

anlayışla eğitimde dramanın öğretim anlayışı birebir örtüşmektedir. Başlı başına bir alan ve 

aynı zamanda bir öğretim yöntemi olan eğitimde drama yöntemi ile öğrenciler öğrenirken 

sosyalleşme duygusunu da yaşamış olmaktadırlar; eğitimde drama aynı zamanda bireyin kendi 

ile olan iletişimini kuvvetlendiren bir yöntem olma özelliğini taşımaktadır. Teknolojinin hızla 

geliştiği dünyada dijital destekli, teknolojik destekli öğretim yöntemleri her ne kadar artmış olsa 

da insana ve topluma dönük öğretim yöntemlerine de ihtiyaç bir o kadar artmıştır. Eğitimde 

drama yöntemi de topluma ve kişiselliğe dönük bu özellikleriyle özel bir öğretim yöntemi de 

denilebilir.   

Genç (2003) dramayı kültürel bir gelişim sağlamasının yanı sıra kişinin kendine olan 

güvenini arttıran, kendisini tanımasını sağlayan, kendini gerçekleştirip aşmasını sağlayan bir 

yöntem olmakla beraber kişiye yaratıcılık becerisi ve eleştirel bir bakış kazandıran bir yöntem 

olarak açıklamaktadır. Ayrıca problem çözme ve çözüm yolları üretme gibi nitelikleri 

kazandıran etkili bir yol olarak tanımlamaktadır.  Drama bir durum, olayda tiyatro etkinlerinden 

de yararlanıldığı lider veya öğretmen önderliğinde yapılan bir grup etkinliğidir. 

Eğitimde drama yöntemi öğretmenler tarafından desteklenen bir yöntemdir. Fakat 

drama eğitimi belli bir hazırlığı, aşamaları olan planı ve programı olan bir yöntemdir. Bu özelliği 

öğretmenler tarafından kurgulanmayışıyla doğaçlama olarak akıllarda kalmaktadır. Karakaya 

(2007) dramanın bir bilim ve sanat işi olduğunu vurgulayarak yeterli drama bilgisi olmayan 

eğitimcilerin drama yapmak istemelerinin faydadan çok zarar vereceği görüşündedir. Dramayı 

oyun olarak görmenin dramanın oyuna feda edileceğini söylemektedir. Öğretmenlerin belli bir 

eğitimden geçmesinin şart olduğunu öneri sürmektedir. 

İlköğretimin birinci kademesini kapsayan 6-11 yaşlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri 

yoğundur. Bu dönemde çocukların düşünme becerisi somut özellikler taşımaktadır. Çocuklar bu 

dönemde akıl yürütme işini duyu organlarıyla aldıkları durumlar içerisinde gerçekleştirebilirler. 

Ayrıca sosyalleşme ve başarı arzuları ön planda olup aşırı hareketlidirler. Özellikle erkek 

çocuklar bedensel güce dayanan etkinlikleri daha fazla tercih etmektedirler (Selimhocaoğlu, 

2004).   

1 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

Eğitimde dramanın kişisel gelişimi arttırıcı bir yöntem olduğunu birçok çalışma 

vurgulamaktadır (Avcı Agün,2013; Bozdağan, 2003; Genç, 2003; Gündoğdu ve Izgar, 2010; 

Önder, 2007). Ayrıca akademik başarıyı da arttırdığını birçok araştırmacı tarafından 

desteklenmektedir (Akbaş, 2011; Aktepe ve Bulut, 2014; Altıkulaç ve Akhan, 2010; Can Yaşar, 

2009; Sedef, 2012; Üstündağ, 1997). Hem duygusal zekaya hitap eden bir yöntem olan eğitimde 

drama yöntemi dikkat çekici bir yöntem olması sebebiyle öğrenciyi derse çekebilen bir 

yöntemdir.  

Drama süreçlerinde öğrenmenin ve sosyalleşmenin dışında kimine göre; drama güven 

ve kendine saygıyı geliştirir, kimine göre; bir grubun üyesi olmanın getirdiği toplumsal gizil 

gücü vurgular, diğerleri içinse iletişim ve problem çözme yetilerinin geliştirir. Edilgenlik yerine 

katılımcı olma, bağımlılık yerine bağımsız olma karar verebilme yetkinleşme demokratikleşme 

eğitimde dramanın kazandırabildiği diğer niteliklerdir (San, 1990). 

Eğitimde drama yöntemi teknoloji çağının ilerleyişiyle oluşan bireysel, toplumsal 

iletişim eksikliğini giderebilen bir yöntem özelliği taşımaktadır. Kişinin duygusal zekasına hitap 

edebilen bu yöntem öğrencinin iç dünyasını dile getirebildiği, kendini sosyal bir toplulukta ifade 

edebildiği bir alandır. Teknolojinin giderek arttığı ve insan duygularının mekanikleşmeye 

başladığı günümüzde eğitimde drama yöntemi içindeki sosyal dinamiklerle bu eksikliği 

giderebilmektedir. 

Özel bir öğretim yöntemi olan eğitimde dramaya karşı öğretmenlerin bakış açısı ve 

yaklaşımı da kuşkusuz önemlidir. Bu araştırmada öğretmenlerin eğitimde drama kavramına 

yönelik görüşleri ve metaforları incelenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yeterlik algıları çeşitli 

değişkenler açısından incelenmiştir.  

1.2.Araştırmanın Amacı  

İlkokul çağı olan 7-11 yaş aralığında dikkatini belli bir konuya uzun süre 

yoğunlaştıramayan çocuğun ilgisini çekmenin zor olduğu bilinmektedir. Çocuğun zevk alarak 

yaptığı etkinliklere yer verilerek dikkat süresinin artması sağlanmaktadır. Böylece katılım 

sayısında artış ve istekli olmakla beraber derse olan alakalarının yükseldiği görülecektir. İlkokul 

çağındaki çocuğun derse olan ilgisini diri tutmak amacıyla oyun yoluyla öğrenmelere olanak 

sağlayan yöntemlerden biride eğitimde drama yöntemidir. Eğitimde drama alanının temel 

amaçları bireydeki tüm bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranış alanlarını genişletmektir. 

Öğrencilerin bilişsel öğrenmelere duyuşsal ve psiko-motor becerilerini de katarak ulaşmaları 

sağlanır. Böylece birden çok duyu organı işe koşularak, öğrenmelerin kalıcı olması için uygun 

bir ortam sağlanır.  Eğitimde drama faaliyetleri çocukların duygularını ortaya koydukları doğal 

bir oyun ortamı yaratır. Eğitimde drama, çocukların olumsuz duygularını dışa vurmalarını 

sağlar, kişilik gelişiminde olumlu etkiler yaratır. Drama, grup etkileşimini arttırdığından 

çocuğun duygularını başkaları ile paylaşmasını, başkalarının duygularını anlamasına yardımcı 
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olmakta ve çevresindekilerle iletişime girmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak eğitimde drama 

çocukların toplumlaşmasında da rol oynamaktadır. Duygusal gelişim de sosyal gelişimle 

ilişkilidir. Duygusal gelişim, bireyin kendine dönük yönünü, sosyal gelişim ise duygusal 

özelliklerinin toplumla ilgili yönünü ifade etmektedir. Çocuk grup içerisinde işbirliği, paylaşma, 

dayanışma, başkalarına saygı duyma vb. öğrenir. Bu anlamda yaratıcı drama grup ortamında 

gerçekleştiği için kendi bünyesinde sosyalleşmeyi barındırmaktadır. Sosyal ve kişisel gelişim 

eğitim sisteminin yazılı hedefleri arasında yer alsa da, uygulamada hedeflerin çoğunlukla 

rekabet ve akademik başarı üzerinde odaklandığı görülmektedir. Oral’a(2002) göre bireylerin 

şiddet, yabancılaşma ve sosyal izolasyon gibi sorunlarla etkin şekilde başa çıkabilmeleri için 

sosyal davranış ve becerilerinin gelişmesi gereklidir. Günümüzde yalnızca bireyin gözlenebilen 

davranışlarını, öğrenme ürünü olarak kabul eden davranışçı yaklaşım yerine, her bireyin kendi 

bilgi ve anlamını kendi zihinsel sürecinde inşa edebileceğini kabul eden oluşturmacı 

(yapılandırmacı) yaklaşım ön plana çıkmıştır. Bu gelişmelerin doğrultusunda 2004 yılında 

İlköğretim öğretim programları sistemimiz yapılandırmacı yaklaşım felsefesi temel alınarak 

hazırlanmıştır. Bu yenilen program; öğretmenlere, öğrencinin yaparak –yaşayarak öğrenmesine 

olanak tanıyan yöntem ve teknikleri önermektedir. Bu yöntem ve tekniklerden biri de eğitimde 

drama yöntemidir. Bu yöntemden beklenen yararın sağlanması önemli ölçüde öğretmenlerin 

yaklaşımlarına ve davranışlarına bağlıdır. Bunun için birçok alanda önemli gelişmelere destek 

sağlayan drama etkinliklerini yönlendirecek olan öğretmenlerin eğitilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı, 1998-1999 öğretim yılından itibaren, Eğitim Fakültelerinin 

programları yenilemiş, sınıf öğretmenliği programına “İlköğretimde Drama “ adı altında dersler 

konmasını sağlamıştır. Ancak bu dönemden önce mezun olan sınıf öğretmenleri, drama 

konusunda yetersiz bilgi ve becerilere sahip olabilmektedir. İlkokulda eğitimde drama 

yöntemine ilişkin öğretmenlerin yeterliliklerini belirlemek başlı başına bir sorun ve araştırma 

konusudur. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik 

algılarının belirlenip çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve sınıf öğretmenlerinin eğitimde 

drama kavramına yönelik görüşlerini ve metaforik algılarını ortaya çıkartmaktır. 

1.3.Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

Bu amaç kapsamında araştırmanın ana ve alt problemleri aşağıda yazılı şekilde 

oluşturulmuştur. 

Araştırmanın Ana Problemi,  sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kullanımına ilişkin 

yeterlik algıları ne düzeydedir ve eğitimde drama kavramına yönelik metaforları ile görüşleri 

nedir şeklinde oluşturulmuştur.  

Araştırmanın Alt problemleri 

1. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri

nedir?
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1.1. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama planlamasına yönelik 

yeterlik algı düzeyi nedir? 

1.2. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama uygulamasına yönelik 

yeterlik algı düzeyi nedir? 

1.3. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama değerlendirmesine 

yönelik yeterlik algı düzeyi nedir? 

2. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri 

çeşitli değişkenler açısından bir farklılık göstermekte midir? 

2.1. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı 

düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

2.2. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı 

düzeyleri mezun oldukları fakülteye göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

2.3. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı 

düzeyleri hizmet yılına göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

2.4. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin algı düzeyleri 

öğretmenlerin eğitimde drama eğitimi almalarına göre anlamlı bir fark göstermekte 

midir? 

3.Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik görüşleri 

nelerdir? 

4.Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik metaforları 

nelerdir? 

1.4.Araştırmanın Önemi 

Sosyal davranış ve becerileri geliştiren, bireyin kendine güvenmesini sağlayan bir 

yöntem olan eğitimde drama yöntemi akademik başarının yanı sıra bireyin kişilik gelişimine 

katkı sağlayan, bireyin kendisini tanımasına yardımcı olan bir yöntemdir. Bu özellikleriyle diğer 

yöntemlerden ayrılan eğitimde drama yöntemi adeta duygusal zekaya hitap eden itici bir nitelik 

taşımaktadır. Çoklu zeka türlerinden hangi zeka türü gelişirse gelişsin duygusal zeka etkin 

olarak kullanılmadıkça kişi kendini tanımada, kendi isteklerini anlamlandırmada eksik 

kalacaktır. Hatta hangi zeka türünün gelişkin olduğunu bile fark edemeyecek bir yapıda 

olacaktır. Sadece akademik başarıya önem veren bireyin duygusal zekasını önemsemeyen bir 

sistemde duygusal zekası gelişkin olmayan, akademik alanda başarılı mutsuz bireyler 

yetişecektir. Eğitimde drama teknoloji çağının ilerleyişiyle oluşan bireysel, toplumsal iletişim 

eksikliğini giderebilen bir yöntem de denilebilir. Çünkü eğitimde drama yöntemi öğeleriyle 

katılımcıların ve bir liderin olduğu sosyal bir topluluktur. Bireye bir gruba ait olma, kendini bir 

sosyal çevrede olma duygusunu hissettirmektedir. Böylelikle özgüvenin oluştuğu ilkokul 

döneminde öğrenci hissettiği aitlik duygusu ile sosyal iletişimini arttırmış olmaktadır. Sosyalliği 
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ve bir sosyal topluluk içinde kendini ifade etmeyi gerçekleştiren öğrenci aynı zamanda bu 

dünyada ben de varım ifadesini hissetmekte ve kendi iç dünyasını dile getirmektedir. Böylelikle 

öğretmenler de bu eğitimde drama yöntemini etkili kullanabilirlerse öğrencinin her anlamda 

gelişimine katkı sağlayabileceklerdir. Eğitimde dramayı etkili kullanan eğitimciler bireysel 

olarak keşfettikleri öğrencilerin eksikliklerini daha iyi öğrenecek ve yaklaşımları daha gerçekçi 

ve daha adil olacaktır. Eğitimde drama yönteminin içeriğinde bulunan oyunsu öğeler 

öğrencilerin rahatlamasına vesile olacak ve sınıf ortamını stresli bir ortam olarak değil 

eğlendikleri, rahatladıkları bir alan olarak görmeye başlamalarıyla öğrenciler okula ve sınıfa 

karşı olumlu bir tutum sergilemiş olacaklardır. Okul ve sınıf ortamını benimseyen bir öğrenci 

akademik alanda da kendi başarısını gösterebilecektir.  Bir öğretim yöntemi olarak eğitimde 

drama yöntemi ilkokul çağındaki öğrenciler için dikkati çekmede ve sürdürmede de etkilidir. 

Derse destek verici olarak ders anında oluşan konsantrasyon bozuklukları eğlenceli bir drama 

etkinliğiyle monotonluktan uzaklaşabilir. Ancak ilkokulda drama etkinliklerini planlarken, 

uygularken ve değerlendirme aşamalarında sınıf öğretmenlerine büyük sorumluluklar 

düşmektedir. Bu araştırma ile sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algıları 

belirlenmiş olacaktır. Ayrıca öğretmenlerin eğitimde drama kavramı yöntemi hakkındaki 

görüşleri, uygulama ve uygulamama nedenleri tartışılmaktadır. Eğitimde dramaya yönelik 

metaforik algılarda da eğitimcilerin eğitimde dramayı nasıl gördükleri ortaya çıkmıştır. Bu 

anlamda özel bir yöntem olan eğitimde dramayı sınıf öğretmenlerinin ne kadar kullandığı neden 

kullandığı ve bu yöntem hakkında ne düşündüklerini bildirmesi açısından bu araştırma önem 

taşımaktadır. Sınıf öğretmenleri ile ilk defa eğitimde drama konusunda metafor algıları üzerine 

bir araştırma olma özelliği taşıması açısından da önem taşımaktadır. Bu kadar etkili bulunan bir 

yöntemin uygulanmama nedenleri Milli Eğitim Bakanlığı için bir öneri niteliği taşıması 

açısından da araştırma önem taşımaktadır. Araştırmanın hem nitel hem nicel yani yakınsayan 

desende kurgulanmış olması da bu araştırmayı önemli kılmakta bu yönüyle çok yönlü bir 

araştırma olduğunu vurgulamaktadır. İlkokul eğitimi en temel eğitim dönemi olduğu için sınıf 

öğretmenlerinin eğitimde drama yönteminin önemine dikkatlerini çekmesi açısından da 

oldukça önem taşımaktadır. 

1.5.Sayıltılar 

Araştırmanın temel sayıltıları aşağıda ifade edilmiştir. 

1.Kişisel bilgi formu, Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kullanımına ilişkin yeterlik 

algısı ölçeği, Açık uçlu sorular formu, sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına ilişkin 

metaforları yoluyla toplanan veriler gerçeği yansıtmaktadır.  

2.Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri sorulara doğru ve içten cevap vermişlerdir. 

1.6.Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekilde belirlenmiştir. 
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1.Araştırma bulguları araştırmanın yürütüldüğü Mersin ili merkez ilçelerdeki okullarda 

görev yapan sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır.  

2.Veri toplama araçları kişisel bilgi formu, sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 

kullanımına ilişkin yeterlik algısı ölçeği, açık uçlu sorular formu, sınıf öğretmenlerinin eğitimde 

drama kavramına ilişkin metaforları ile sınırlıdır. 

3.Veriler 2014-2015 2. eğitim öğretim dönemi ile sınırlıdır.  
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2.KAYNAK ARAŞTIRMALAR 

İnsanoğlu var olduğundan bu yana eğitim ihtiyacı da var olmuştur. Önce ellerini 

kullanmayı öğrenen insan vahşi doğa ile savaşmış kendi gereksinimlerini karşılamayı 

öğrenmiştir. İnsanoğlunun hayatta kalma mücadelesi ona öğrenmek zorunda olduğunu, eğitimin 

bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Önceleri informal bir şekilde gerçekleşen eğitim daha düzenli 

sistematik bir biçimde bilgiye ulaşma gereksinimi ve fikri ile formal eğitim ihtiyacını 

doğurmuştur. İnformal eğitim her yerde gerçekleşebilen zaman ve mekan kavramı olmayan 

eğitim çeşididir. Formal eğitim ise planlı ve programlı bir eğitim sürecidir. Eğitimin sonunda 

kazanılacak hedefler önceden bellidir ve plan programda yazılıdır. Formal eğitim profesyonel 

kişiler tarafından verilir.  Eğitim, Türk Dil Kurumu (2015) sözlüğünde şu şekilde geçmektedir: 

“Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve 

anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya 

dolaylı yardım etme, terbiye”. Eğitim bireyin doğumundan ölümüne kadar süregelen bir 

olgudur. Eğitim bir olgu olarak politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde 

bulundurmaktadır. Bu yüzden tanımının yapılması zor bir kavramdır. İnsan ömrünün önemli bir 

zaman dilimini eğitime harcamaktadır. İnsan her türlü duygu ve düşünceyi deneyimleyemez. 

Tecrübe ve deneyimlerin aktarımını eğitim sağlamaktadır. İnsan ömrü ne kadar uzun olursa 

olsun her türlü tecrübe ve deneyime bilgiye ulaşamaz. Önceleri hayatta kalma hissiyatından 

doğan eğitim gün geçtikçe daha kaliteli yaşama daha iyiye ulaşma adına şekil değiştirmiştir. 

Eğitim ve öğretim kavramları ise birbirileri ile karıştırılmakta olan iki kavramdır. Öğretim ise 

kişileri belli bir amaca ulaştıracak bilgileri öğretmek işidir. Sözlük anlamı ile öğrenmeyi 

kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araçları sağlama ve öğrenmede yol gösterme işi 

anlamına gelmektedir. Eğitim öğretimi kapsayan, eğitimin bir alt boyutudur. Öğrenilen bilgiler 

kişide davranış değişikliğine yol açabilmişse eğitim gerçekleşmiş diyebiliriz. Her öğretimden 

geçene eğitilmiş diyememekteyiz. Şayet trafik kurallarına uymayan fakat bu öğretimden geçmiş 

birçok insan görmekteyiz.  Eğitilmiş olmak tam anlamıyla o bilgiyi içselleştirmekten ve hayata 

geçirebilmekten, yaşatmaktan geçer. Yaşayan bilgi gerçektir. Kullanılan, hayata geçen bilgi 

değerlidir. Yöntem bir amaca ulaşmak için izlenen yol, sistem manasına gelmektedir. Ders 

yöntemi ise Hesapçıoğlu’na(1994) göre amacı ve görevi en iyi yolla yerine getirmek için 

düzenlenmiş hareket biçimidir. Bir konunun, bir ünitenin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 

teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan öğretme yoluna ise 

öğretim yöntemi diyebilmekteyiz. Etkili bir eğitim için etkili öğretim yöntemleri şarttır. 

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana yaşayışın getirdiği politik, siyasi, kültürel değişimler 

hayatı, dolayısıyla eğitim felsefelerini de etkilemişlerdir. Eğitim felsefeleri doğrultusunda 

değişen eğitim anlayışları her seferinde eğitimi şekillendirmiş farklı boyutların, farklı öğretim 

yöntemlerinin doğmasına, oluşmasına sebep olmuştur. Tüm dünyada eğitim programlarının 
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değişimine paralel olarak eğitim alanında öğrencilerin öğrenmesini geliştiren birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Eğitimde önemli olan; öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenciye rehberlik etme ve 

öğrenmeye güdülenmesinde ona yardımcı olmaktır. Yöntemler eğitimciler tarafından farklı 

şekillerde sınıflandırılmıştır. Geleneksel ve çağdaş yöntemler olarak bir ikili sınıflama yapan 

eğitimciler olduğu gibi bu sınıflandırmaya karşı çıkan eğitimciler de bulunmaktadır. Koç (1999) 

geleneksel öğretim yöntemlerini öğretenin aktif, öğrenenin ise pasif olduğu merkezinde ders 

kitapları ve öğretmenin yer aldığı yöntemler olarak tanımlarken; çağdaş yöntemleri ise 

öğrencinin aktif, öğretmenin sadece bir rehber görevinde olduğu öğrenciyi merkez alan 

yöntemleri tanımlamaktadır. Günümüzde eğitim bilimcilerin öğretmenin bilgi aktarıcıdan çok, 

sadece bilgiye ulaşma yollarını gösteren bir rehber olarak görev aldığını, öğrencinin aktif 

katılımını gerektiren çağdaş öğretim yöntemlerinin kullanılması gerektiğini ifade ettiklerini 

belirtmektedir. Ülkemiz eğitim sisteminde, öğretmen merkezli yöntemlerin ağırlıklı olarak 

kullanıldığı, özellikle ilköğretim düzeyinde düz anlatım ve soru-cevap yöntemlerine ağırlık 

verildiğine ilişkin araştırma bulgularına rastlanmaktadır (Şeker, 1994). Fidan (1996) da öğretim 

yöntemlerini, gelişim açısından farkları belirlemek amacıyla geleneksel ve çağdaş olmak üzere 

iki grupta incelemiştir. Geleneksel öğretme yöntemlerinde bütün etkinlikler öğretmenin 

merkezde olduğu görüşüne, çağdaş yöntemlerde ise öğretmenin görevinin öğrencinin 

öğrenmesini kolaylaştırma, öğrenciye rehberlik etme, öğrenme sürecine öğrencinin katılımını 

ve kendi çabasını, katkısını sağlama ile yükümlü olduğu; ayrıca öğrencinin motivasyonundan 

sorumlu olduğunu dile getirmektedir. Öğretmenin kullanacağı yöntemlerin bu etkinlikleri 

gerçekleştirecek nitelikleri taşıması gerektiğini savunmaktadır.  

 Öğretmen merkezli yöntemlerde “öğretenin aktif, öğrenenin pasif” olduğu kalıbını bazı 

eğitim bilimciler kabul görmemektedirler. Etkili bir anlatım yönteminin yahut etkili bir soru 

cevap yönteminin verimli ve kaliteli bir üslupla gerçekleştiği sürece çok etkili olduğu 

kanısındadırlar. Önemli olan bu öğretim yöntemlerinden yeri geldiğince yararlanmanın, hepsini 

etkili bir şekilde kullanmanın gerekliliği görüşündedirler. Önemli olan bu yöntemlerin hedefi 

karşılar nitelikte olmasıdır. Günümüz eğitim sisteminde çoğunlukla aktarma yoluyla öğretimin 

yapıldığını göz önüne alan Cumhuriyet (1999) birçok becerinin bilgi düzeyinde kalıp uygulama 

düzeyine hayat pratiğine geçemediği yani davranışa dönüşemediğini ifade etmektedir. 

Çocukların yaşamı ve çevresini oyun oynayarak öğrendiğini ve aynı zamanda bu şekilde 

toplumsallaştığını ekler (akt., Kaf, 1999). “Özgür ve bilimsel düşünce,  öğrenciyi salt bilgiyle 

donatmak değil, bilgilenme sürecinde öğretmen otoritesinden bağımsız, kendi başına 

düşünebilen, yorumlayabilen, eleştirebilen, analiz sentez yapabilen, yeni düşünceler 

üretebilenler olduğu müddetçe yaşayacaktır yoksa güneşe, suya, havaya uyum sağlayamayan, 

toprak bulamayan çiçekler gibi yok olmaya mahkum olacaklardır”(Nalbur Taşdemir,  2007).  
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Etkili eğitim ve öğretim süreçleri kendiliğinden gerçekleşmemektedir. Öğretmen, 

öğrenci grubunun durumunda, kazandırılacak davranışlara, içeriğe göre farklı eğitim-öğretim 

ortamları oluşturmak ve öğrencilerin etkili katılımını sağlamak durumundadır. Bu durum, 

öğretim yöntemlerinden yararlanılarak planlanır ve gerçekleştirilir. Etkili öğretim için 

öğretmenin uyguladığı yöntemin önemli bir rolü vardır. Günümüz öğrenme yöntemleri, 

öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini, öğrenme kaynağıyla doğrudan etkileşimde 

bulunmalarını sağlayacak biçimde gerçekleştirilmektedir. 

  Bu sınıflandırmaların eşliğinde günümüz eğitim sistemlerinde uygulanan öğretim 

yöntem ve teknikleri;  

1. Anlatım yöntemi 

2. Soru-Cevap Yöntemi 

3. Örnek Olay Yöntemi 

4. Tartışma Yöntemi 

5. Demonstrasyon Yöntemi 

6.  Problem Çözme Yöntemi 

7. Drama yöntemi 

Aşağıda günümüz eğitim sistemlerinde uygulanan genel öğretim yöntemlerine kısaca 

değinilmiştir. 

2.1.Genel Öğretim Yöntemleri 

2.1.1.Anlatım Yöntemi    

Küçükahmet (2000) Anlatım yöntemini öğrencinin dinleyici konumda olduğu öğretmen 

otokrasisi altında dersin anlatılarak öğretilmesine dayanan en genel ve en eski öğretim yöntemi 

şeklinde açıklar. Karadağ’a(2005) göre bu yöntem öğrencilerin pasif olarak oturmalarına neden 

olduğu ve onlara düşüncelerini açıklama fırsatı vermediği için sıkıcı ve etkisiz bir metot olarak 

kabul edildiğini ifade etmektedir. Tüm derslerde kullanılabilen bu yöntem Demirel’e(2011) göre 

kitapların dışında çok az materyal kullanan öğretmenler bu yönteme ağırlık vermektedir. 

Çağdaş öğretimin anlatım yöntemine pek fazla yer vermediğini ancak öğretmenlerin her konuda 

geleneksel yöntem bulunan bu yöntemi belli bir ölçüde kullanma gereği duymaktadırlar.  

Safran’a (1993) göre öğretmen bu yöntemi etkili kullanmak istiyorsa vücut, jest ve mimik 

hareketlerini etkili bir şekilde kullanabilmeli; ses tonunu iyi ayarlamalı ve içtenlikle davranması 

gereklidir. Sönmez’e (2007) göre anlatım yönteminde bilişsel alanın bilgi basamağındaki 

hedefler gerçekleşebilmektedir. Duyuşsal alanında ise alma, tepkide bulunma düzeyindeki 

davranışlar gerçekleşirken, psiko motor alanında da uyarılma düzeyindeki hedef davranışlar 

gerçekleştirilmesi amaçlanır. Avantajları arasında Kalabalık sınıflara uygulanması, organize bilgi 

vermesi, kısa zamanda çok bilgi vermesi açısından kolay ve ekonomik bulunmaktadır (İşman ve 

Eskicumalı, 2001; Tan ve Erdoğan, 2004). Her ne kadar eleştirilse de kullanımının gerekli ve 
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faydalı olduğu durumlar vardır. Dersin başında öğrencilerin güdülenmesinde, konu ile ilgili 

çalışmaların özetlenmesinde, anlaşılması güç konuların açıklanmasında gereklidir. Öğretim 

konularını belli bir düzende verilmesini sağlar (Büyükkaragöz ve Çivi, 1999). 

Küçükahmet’e(2000) göre beklenmedik bir bilgi ile karşılaşılmayacağı için öğretmen kendini 

güvende hissetmektedir. Öğrenciye dinleme becerisi ve önemli kısımları not alma becerisini 

kazandırmaktadır (Karadağ, 2005).  Bu yöntemin uzun süre kullanılması dersin monotonluğunu 

arttırmakta ve akılda kalıcı olmamaktadır (Çetin, 2003).   İşitsel tip öğrenenler için etkili bir 

yöntem olmakla beraber görsel ve devinimsel tip öğrenenler için uygun düşmemektedir 

(Karadağ, 2005). Nas (2003) İyi bir öğretmenin etkileyici anlatımı ve konuşmasıyla 

öğretmenciyi olumlu anda etkileyebileceği görüşündedir. Sınırlılıkları olmasına rağmen bu 

yöntem deneyimlerin aktarıldığı hayat tecrübelerinin öğrenciler için yol gösterici olabileceği bir 

yöntemdir.  

2.1.2 Soru-Yanıt Yöntemi 

Soru yanıt yönteminde öğretmenin formalize ettiği soruları öğrenciler sözel olarak 

cevaplamaktadırlar (Küçükahmet, 2000). Bu yöntem eğitimde anlatım yöntemini etkin kılmak 

amacıyla uygulanmaya başlanır (Nas, 2003). Soru yanıt yöntemi, buluş sınıf içi uygulamalarda 

en çok kullanılan tekniklerden biridir. Öğrencilere düşünme ve doğru konuşma alışkanlıkları 

kazandırması açısından önemlidir. Her dersin öğretiminde kullanılabilir. Bu yöntemle öğrenci 

yanlışları peşinen kabul etmemeyi öğrenmektedir. Soru sorma tekniğiyle derse öğrencinin 

katılımı artmaktadır. Öğrenci öğrendiklerini gözden geçirmektedir. Bir konuda tartışmayı 

başlatabilmekte ve öğrenciler yaratıcı düşünmeyi öğrenebilmektedir (Aylıkçı, 2001:  18). Bu 

yöntemle öğrenciler bilişsel basamağın anımsama, akıl yürütme, değerlendirme ve yaratıcılık 

gibi düşünme tipleri değerlendirilmektedir. Ancak soru-yanıt yöntemi etkili kullanılmaz sadece 

bilişsel alanın alt basamakları olan anımsama, akıl yürütme basamak düzeyinde soru tipi sorular 

sorulursa öğrencinin yorum gücünü ve yaratıcı düşünceyi geliştiremeyip öğrenciyi ezbere teşvik 

etme riski taşımaktadır. Doğanay’a (2012) göre soru yanıt tipi öğretim yönteminin etkili 

kullanımında ezber hatırlama sorularından çok üst düzey sorular sorulması öğrencinin 

düşünme becerilerini geliştirmekte öğrenciyi güdüler ve konuşma alışkanlığı kazandırmaktadır. 

Aynı zamanda öğrencinin zorlandığı alanlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak bunun için yeterli bir 

düşünme süresinin olması gerekmektedir. Kaliteli soru hazırlamanın zor olması ve uzmanlık 

gerektirmesi ayrıca yanlış yanıtların zaman ve güven kaybına neden olması bu yöntemin sınırlı 

yönleri olarak görülmektedir. Güngördü’ye (2002) göre bu yöntemde iyi bir öğretmen neyi, ne 

zaman soracağını bilmelidir. Yine öğretmen soruları ile öğrencilerin yalnızca gerçek hatırlama 

ile cevap vermelerini değil düşünmelerini de sağlamaktadır. Aylıkçı (2001) ise bu yöntemle 

öğrenci öğrendiklerini gözden geçirebilmekte ve bir konuda tartışma başlatıp yaratıcı düşünme 

becerisi kazanabilmektedir. Bu yöntem zaman alıcı olduğundan kalabalık sınıflarda 

10 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

uygulanması,  her öğrenciye soruları cevaplayacak süre olanağı olmaması bakımından zordur. 

Sürekli bu yöntemin kullanılması öğrencilerde tedirginliğe ve öğrenimin sıkıcı hale gelmesine 

sebep olabilir. Soru yanıt yönteminin uygulanması esnasında öğrencilere soru sorma imkanı 

tanındığından amaçtan uzaklaşma ortaya çıkabilir. Sorular iyi hazırlanmaz ve iyi ifade edilmezse 

anlaşılmaz ve yöntem amacına ulaşamaz. 

2.1.3.Örnek Olay Yöntemi  

Örnek olay gerçek veya hayali bir olay olabilmektedir. Olayın anlatıldığı ve gerekli 

verilerin olduğu bir rapor üzerinde öğrenciler çalışarak olayları öğrenir, verileri analiz eder ve 

sorunu değerlendirirler. Bir grup çalışması olan bu yöntemde grupça sorun tartışılmakta ve en 

sonunda çözüm önerileri sunulmaktadır (Küçükahmet, 2000). Bu yöntemde öğrencilerin 

sorunlu bir olaya aktif olarak katılmaları ve bu olayların nedenleri hakkında fikirler ve çözümler 

üretmeleri istenir. Bu olay küçük ya da hayali olabilir, genelliklerde yazılıdır. Örnek olay 

incelemesi öğretmenin gözetimi altında gerçekleşir ve gerek bireysel, gerekse grup halinde 

yapılabilir. Avantajları arasında öğrencilerin hep bir arada bir konu hakkında zihinsel çaba 

gösterip bağımsız düşünceyi geliştirmesi ve orijinal fikirleri koymaya çalışması. Karar verme 

yaşantıları ile karşı karşıya kalınarak karar verme becerisini öğrenmesi. Öğrencilerin olaylara 

yüzeysel yaklaşımlarını önleyip, olayları derinlemesine inceleme olanağı tanır. Düşünme, 

anlama, kavrama, orijinal fikir üretme, tartışma, anlama, analiz, sentez, değerlendirme, 

araştırma ve problem çözme gücü geliştirir (Karadağ, 2005).  

Bilen (2002) örnek olay yönteminin sınırlı yönünün örnek olay yazmanın güçlüğü olarak 

görmektedir. Kalabalık sınıflar için de sınıfı kontrol etme açısından kullanışlı olmadığı görüşünü 

taşımaktadır. Öğrencinin merakının ve isteğinin devam etmesi açısından örnek olayların öğrenci 

yaşantısından izler taşıyıp duyuşsal özelliklerini geliştirecek yapıda olması gerektiğini ifade 

eder.   

2.1.4. Tartışma Yöntemi 

Aylıkçı (2001) tartışma yöntemini bir fikir bir konu hakkında birden fazla görüş ve 

yorum olabileceğini gösteren, öğreten bir yöntem olarak açıklamaktadır.  Tartışma yöntemi 

öğrencilerin herhangi bir konu hakkında bilgi ve deneyim kazanıp aynı zamanda öğrencilerin 

sürece katılarak öğrendikleri bir yöntemdir (Olaiton, 1981). Tartışma yöntemi öğretmen ve 

öğrenci arasında olabileceği gibi gruplar arasında da olabilir (Güngördü, 2002).  Grup 

tartışmasında öğretmen sınıfta lider konumundadır ve tartışmayı yönlendiren kişidir. Soyut 

düşünmeye daha uygun olduğundan karmaşık sorunlar üzerinde düşünebilen ortaöğretim 

öğrencilerine daha uygun olması bu yöntemin sınırlı yönü olmaktadır. Problem çözme 

genelleme ve sentez yaparak öğrenmeyi sağlayan bir yöntemdir.  Aktif düşünmeyi ve akıl 

yürütmeyi gerektirir.  Diğer yöntemlere karşılaştırıldığında daha fazla hazırlık ve zaman 

gerektirdiğini ifade eder. Kalabalık sınıflarda uygulanması, öğrencileri ayrı ayrı değerlendirmesi 
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zordur. Bazı tartışmalar uzayabilir ve amacından sapabilir. Gruba liderlik etmek zorlaşabilir. 

Tartışmalar her zaman bir ders saati içinde bitmeyebilir. Bir konuyu aktarmak için yavaş bir 

yöntemdir.  Altıntaş (2010) sınırlı yönü olarak öğretmen değerlendirmesinin zor olduğunu ve 

her ders için uygun olmadığını ifade eder. 

2.1.5. Problem Çözme Yöntemi  

Problem çözme, bir problemin değişik boyutlarıyla ele alınması, formüle edilmesi, 

problemin çözümü için gerekli verilerin değerlendirilmesi, eldeki imkân ve araçların problemin 

çözümünde etkili olarak kullanılması gibi süreçleri içeren bir öğretim yöntemi olarak da 

tanımlanabilir. Problem çözme yöntemi, araştırma soruşturma yoluyla öğretim stratejisi içinde 

yer alır. Problem çözme yönteminin amacı, öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmektir. Bu 

karar verme becerisi onlara hayat boyu kullanabilecekleri problem çözme yeteneği 

kazandırmaktır (MEB, 2006).  Senemoğlu (2009) problem çözme becerisinin kişinin yaşadığı 

çevreye uyum sağlamasına yardımcı olmakta olduğunu belirtmektedir. Bilimsel araştırma 

yöntemini temel alan problem yöntemi zaman alan ancak öğrencide ilgi ve güdülenmeyi arttıran 

bir yöntemdir (İşman ve Eskicumalı, 2002).  Eleştirel düşünme uygulaması olan problem çözme 

yönteminde bu yönteme deneyimsiz öğrencilerin adım adım alıştırılması gerekmektedir. 

Oktaylar (2007) karmaşık durumlarla baş etmede etkili olan bu yöntem öğrenme alanlarından 

bilişsel alanın üst düzey basamaklarını gerçekleştirdiğini ifade eder.  Öğrenci eleştirel ve 

sorgulayıcı bir bakış açısı kazanmaktadır. Başlangıçta yaşamın içinden durumlar, sorunlar 

seçilmektedir. Bu sorunlar üzerinde öğrenciler yaratıcı düşünme çalışarak çözüm yolları elde 

etmeye çalışmaktadır. Bu yöntemde sınama yanılma iç görü oluşturma ve yaratıcı düşünme gibi 

öğrenme yoları kullanılmaktadır.  

2.1.6. Gösteri Yöntemi  

Bir topluluğun önünde, bir işin davranışın nasıl gerçekleşeceğini adım adım gösteren 

öğretim yöntemidir. İş ve davranışın yanı sıra bir ilke ve becerinin açıklanmasında da 

başvurulmaktadır (Sözer, 1998). Hem kulağa hem göze hitap etmesi bakımından etkili bir 

yöntemdir. Kelimelerin yetersiz kaldığı fikirlerin, prensiplerin kavramların açıklanmasında 

kullanılmaktadır (Öztaş, 2010). Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu 

bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılmasında kullanılır (Çetin, 

2003: 34). İlköğretimin 1. kademesi başta olmak üzere, araç ve gereçlerin sınırlı olduğu 

okullarda gösteri yöntemine sıklıkla başvurulmaktadır (Görecek, 2007).  

Dezavantajları sayılacak olunursa 

-Kalabalık sınıflara uygulanma güçlüğü, 

-Plan ve hazırlık aşamalarının yapılması gerekliliği, 

-Zaman bakımından ekonomik bulunmamaktadır. 

-Yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma şartı olarak verilmektedir.  
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2.1.7. Drama Yöntemi 

Drama yöntemi hakkında bilgi vermeden önce drama kavramının tanımını açıklamak 

gerekmektedir. Drama kavramının Türkçe’ de onu karşılayan bir tanımı yoktur. Kök olarak 

yunanca bir sözcük olan “dran”  sözcüğünden türetilmiştir. Dran ise bir fiil olup yapmak, etmek, 

eylemek anlamlarını taşımaktadır. Drama sözcüğü ise yine yunanca bir kelime olan 

“dramenonun” seyirlik olarak benzetmecisi olarak kullanımıdır.  Fransızca’ da dram (drame) 

burjuva tiyatrosu anlamını taşımaktadır.  Türkçe’ de kullanılan dram kavramı Fransızcadaki” 

drame “sözcüğünden gelmektedir. Uzunca bir süre dilimizde de drama tiyatronun içinde bir 

takım türlerle eş anlamda kullanılmış hatta dramanın tiyatro adıyla anıldığı zamanlar da 

olmuştur. Ancak Türkçe’ de özellikle halk dilinde ve algısında bu kavram acıklı, hüzünlü, 

duygusal oyun anlamında kullanmaktadır.  Tiyatro biliminde ise soyutlanmış, özetlenmiş eylem 

durumları olarak açıklanmaktadır (San,1990). Dramatik sözcüğünün Türkçe’deki acıklı algısı 

kazanmasına karşın bu sözcüğün anlamı “etkili, canlı, tiyatral, göz alıcı” gibi anlamlara gelmekte 

ve drama sözcüğüne hizmet eden bir anlamı ifade etmektedir (Gönen & Uyar Dalkılıç, 2003). 

San’a(1990) göre dramatik alan ya da drama insanın her türlü eylem ve ediminde yer 

almaktadır. İnsanın insanla giriştiği her tür dolaysız, doğrudan ilişkisi, etki tepki alışverişi arada 

oluşan en küçük bir etkileşim bile bir dramatik an ya da bir dramatik durumdur. TDK (2016) 

sözlüğünde ise şu şekilde tanımlanmaktadır: “acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü 

yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi”, “tiyatro, sahnede oynamak 

için yazılmış oyun”, “tiyatro edebiyatı ve acıklı olay anlamlarına gelmektedir. Eğitim terimleri 

sözlüğü (1981) ise dramatizasyonu oyunlaştırma kavramı üzerinde durarak çocuk oyun 

ilişkisine dikkat çekmiştir. Sağlamöz (2006) dramayı tanımlarken sözcüğün ilk biçimi olan 

doğrudan doğruya yaşamak anlamını esas almış “bir veya birden çok insanın bir yaşam 

durumunu tiyatral süreçler içinde “yeniden üretmesi” olarak tanımlamıştır. Dramanın özünün 

“mimesis” yani gerçek yaşam tekrarı veya taklidi oluşturmadığını; yaşam durumlarının doğal 

biçimde değil sahici biçimde yeniden üretildiğini vurgulamaktadır. Yıldız (1998) ise dramanın 

temel özelliklerinden birinin kurmaca olduğunu belirterek dram sanatının seyirciler önünde 

gerçek ya da kurmaca olayların o an oluyormuş duygusu verilerek taklide dayalı bir aksiyon 

olduğunu vurgulamaktadır (akt., Vural ve Somers, 2011).  

San (1990) dramatik anların uzmanlar tarafından grup içi etkileşim süreçleri içinde 

yaratılması, yaratıcı drama çalışmaları olarak nitelendirildiğini söylemektedir. Yaratıcı drama 

kavramının daha çok ABD’de kullanılmakta olduğunu belirten San, İngiltere’nin ise eğitim 

süreçleri içinde yaratıcı drama kavramını uygulama bakımından en deneyimli ülke olduğunu 

belirtmektedir. İngiltere’de daha çok “eğitimde drama” (drama in education) kavramı olarak 
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kullanılırken, Federal Almanya’daki kullanımı ise ”okul oyunu” ya da “oyun pedagojisi” dir. 

Kuramsal ve uygulamalı alana bakıldığında da “oyun ve tiyatro eğitbilimi” ya da “oyun ve 

etkileşim eğitbilimi” adını almakta olduğunu ifade etmektedir. 

Eğitsel yaratıcı drama sahneye konmak üzere hazırlanmayan, yazılı bir metne dayalı 

olmayan amacı tiyatro ve oyunculuk yapmak, sergilemek olmayan içinde tiyatro formlarını 

kullanan, özünde de “oyunculuk değil” oyun kavramı bulunan katılımcıların bir grup çalışması 

içinde bir fikri, bir eğitim ünitesini, bir olayı,  bazen de soyut kavramları ve davranışları kendi 

özgün fikirleri, anıları, gözlem ve bilgilerine dayalı olarak yaptıkları canlandırmalardır (San, 

1999). 

Adıgüzel (2013) dramayı insanın birbirleriyle, doğayla ya da başka nesnelerle etkileşime 

girmeleri sonucunda yaşadıkları içsel ve dışsal devinimler olarak tanımlamıştır. Alanyazında 

drama kavramı için kimi zaman farklı adlandırmalarla karşılaşıldığını fakat nitelik, amaç ve 

kapsam açısından yaratıcı drama, eğitimde drama, eğitsel drama ve eğitici drama kavramlarının 

öz olarak birbirinden aynı olduğunu birbirinden farklı olmadığını belirtmiştir. “ Kavramların 

uluslararası alan yazınınında karşılıkları “creative drama”,”drama in education” veya 

“educational drama” dır ve bu kavramlar “yaratıcı drama”, ”eğitimde drama”, ”eğitsel drama” 

veya Türkçe’ de bazı kaynaklarda olduğu gibi “eğitici drama” olarak karşılığını bulur ve 

buradaki anlam “eğitim ile ilgili” yanını veya “eğitilebilir” yanını vurgular. Bu sözcüklerden 

yalnızca birini seçip sonra da bu yaratıcı dramadan farklı bir kavramdır iddiası doğru değildir”. 

Milli Eğitim Bakanlığı (2007) ezbere dayalı bir eğitimin çocuğun zihinsel gelişimini 

engellediğini ayrıca araştırma yapabilme becerisini, diğer insanlarla olan iletişim ve paylaşımını 

ve etkili öğrenmeyi engellediğini belirtmektedir.  Eğitim ve öğretimde yeni bir oluşum olan 

dramanın ise yaratıcılığı geliştiren ve çocuğu hayata hazırlayan hem bir eğitim alanı hem de 

etkili bir yöntem olduğunu vurgulamaktadır. 

Eğitimde drama yöntemi yapısında oyundan beslenen öğrencinin toplumsallaşmasını, 

hayata uyum sağlamasını ve bunu yaparken de hayat ahenginin kaybolmasına izin vermeyen, 

öğrenciyi hayatın akışı içinde tutan; hayal gücünü geliştiren ama bir o kadar da farkındalık 

duygusunu arttıran, öğrencinin zevk alarak öğrenmesini kolaylaştıran çok zengin bir öğretim 

yöntemidir. Eğitimde drama yöntemi öğrencilerin büyün duyu organlarını işe koşabildiği bir 

öğretim yöntemidir. Günümüz dünyasında teknoloji sürekli ilerlemekte bilgi hızla takip 

edilemez biçimde çoğalmaktadır. Değişen teknolojiye ayak uydurmak çağın gereksinimlerini 

karşılamak ama aynı zamanda insani duyguları dengelemek şu çağda daha da bir önem 

taşımaktadır. Duygusal boyutu eksik kalan bir birey yaşamdan soyutlanmış bir bireydir.   

Öğrenilmiş davranışlar bilişsel, duyuşsal, devinişsel olarak üç bölümde incelenmektedir. 

Eğitimde drama yöntemi ile öğrenciler hem bilişsel hem duyuşsal hem de devinişsel olarak 

öğrenme gerçekleştirmektedirler. Eğitimde drama yöntemi bilgi kazanımını gerçekleştirdiği için 
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bilişsel öğrenmeyi gerçekleştirmektedir. Eğitimde dramada katılımcı duygularını da işe 

katmaktadır dolayısıyla duyuşsal öğrenme de gerçekleşmektedir. Eğitimde drama süresince 

öğrenci bedenini aktif olarak kullanmaktadır böylece devinişsel öğrenme de gerçekleşmektedir. 

Diğer öğretim yöntemlerinde bilişsel ve devinişsel özelliklerinin daha baskın oldukları 

görülmektedir. Duyular eğitimi eğitimde gün geçtikçe daha da önemli hale gelmiştir. Teknoloji 

neticesinde yalnızlaşan birey toplumsal yönünü kaybetmeden kendini özgür bir biçimde 

aktarabilmelidir. Kendini özgür bir biçimde yaşayan, anlatabilen bir birey sağlıklı bir toplum 

olabilmenin ilk şartıdır. Günümüzde işlenen birçok suç ve psikolojik sorunun insanın kendini 

anlatamamasından kaynaklandığını görmekteyiz. Ömeroğlu’na (1990) göre dramanın en önemli 

özelliği zihinsel,  sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleşmiş olmasıdır. Diğer öğretim 

yöntemlerinde bulunan birçok özellik drama yönteminde yer almakta olduğunu 

vurgulamaktadır.  

Eğitimde drama yönteminin diğer yöntemlerden farkı duygulara da yer vermesidir. 

Duygulardan eksik bir öğrenmede bütüncül bir algı oluşamamaktadır. Eğitimde drama yöntemi 

bu eksiği gidermektedir. Eğitimde drama tekniği, çocuğun yaratıcılığını kullanarak derse aktif 

katılımını sağlamaktadır.  Grupla yapılan bir etkinlik olmasının sonucu iletişim kurma ve 

eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine, bununla birlikte gruptaki sorumluluklarını 

öğrenmesine, oyun şeklinde olmasından dolayı soyut kavramların somutlaştırılmasına ve daha 

kolay öğrenmeyi sağlamasına, olayları, durumları ve bunlar arasındaki bağlantıları kurarak 

problem çözme becerisinin gelişmesine katkı sağlayacağı söylenebilir.   

Eğitimde drama, çocukların bir arada grupla oynamasını sağlar. Bu birliktelik çocuklar 

arasında karşılıklı güven ve dayanışma yeteneklerini geliştirir. Böylece çocuklar farklı görüşleri 

dile getirebilir, diğer kişilere analiz ederek aktarabilir. Bu kazanım gerçek dünyada çocukların 

karar verebilen ve problem çözebilen bireyler olmalarını sağlayacaktır (Fulford ve diğerleri, 

2001: 2). 

Eğitimde drama, bu konuda okul öncesinden başlayarak çağdaş ve bireyi merkez alan 

öğretim anlayışı için, öğretmenlerin uygulayabileceği çok güçlü bir yöntemdir.   

Bir yöntem, bir disiplin ve bir sanat eğitimi olarak görülen eğitimde drama kavramı 

bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışları kazandırmada etkili bir öğretim yöntemidir. Sanat 

eğitiminde beş duyuya hitap etme söz konusudur. Duyuların eğitimi ile bütüncül bir estetik 

anlayış oluşturmada sanat eğitimi alanı olarak görülürken; yaşanılan süreci betimleme, 

açıklama ve kontrol edebilme olanaklarıyla bir disiplin olarak bireylerin çok yönlü 

gelişebilmelerini sağlar bir yöntem, disiplin ve sanat eğitim alanı olarak görülen eğitimde 

dramanın ortak paydasında oyunlaştırma, canlandırma ve doğaçlama temelde olmak üzere 

atölye çalışmaları çerçevesinde yürütülmektedir (Üstündağ, 1998). 
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Drama öğrenciye estetik bir bakış açısı, eleştirel düşünce ve ifade ayrıca olaylara ve 

insanlara çok yönlü bakma özelliği kazandırır. Drama sanatsal özellikler taşır. Genç (2005) 

dramada şiir, resim, müzik gibi sanat dalları da kullanıldığını, İspiroğlu (1994) sanatı eğitim ve 

öğretimin temel taşlarından biri olduğunu; eksikliği halinde kişilik ve sosyal gelişimlerde 

boşluklar doğurabileceği gibi olumsuz etkilerinin de olacağını belirtmektedirler. Sanatla iç içe 

olan dramanın sanat aracılığıyla öğrenciye düşünmeyi öğrenme, bedensel ve ruhsal olarak 

gelişmesine ve en son da yaratıcı ve üretken bireyler haline dönüşmesine katkıda bulunduğunu 

vurgular. Drama “duygular eğitimidir” (Adıgüzel, 2002; İspiroğlu, 1994).  Duyarsız insan 

duyguları eğitilmemiş insandır. “bu kimseler bakar ama görmez, işitir ama duymaz olurlar”. 

Hayata bakış açısında bir farkındalık oluşturan sanat insanların güzellik anlayışlarının geliştiren 

bir felsefe dalıdır (İspiroğlu, 1994).  

Adıgüzel  (2013) duyuları eğitilmiş olan kişilerin daha kolay ve çabuk öğrendiğini 

belirtmektedir. Eğitimde drama öğretim yöntemleri arasında “özedönük” kişinin iç dünyasını 

yansıtıcı bir özellik taşımaktadır. Eğitimde drama yöntemi ile kişi kendini daha iyi ifade etme 

imkânı bulur. Çoğu başarısızlığın arkasında yatan “kendini ifade edememe” durumu drama 

yöntemi ile aşılabilir.   

Dramada çıkış noktası olarak çocuk oyunlarından ve benzer etkinliklerden yararlanılır. 

Dramada değişik yaşam durumları canlandırılarak olaylar yeniden yaratılıp irdelenme fırsatı 

elde edilir(Ömeroğlu Turan ve Can Yaşar, 1999). Drama ile oyun sık sık birbiri ile 

karıştırılmakta ve karşılaştırılmakta olan iki terimdir. Drama oyundan beslenen salt oyun 

özellikleri taşımayan bir kavramdır. 

Çocuğun en temel ihtiyacı olan oyun fiziksel, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişim için 

önemlidir. Çocuğu yetişkin hayatına hazırlayan oyun ayrıca çocuğa insan ilişkilerini, 

yardımlaşmayı, konuşmayı, bilgi edinmeyi, deneyim kazandırmayı öğretirken;  psikomotor 

gelişim duygusal ve sosyal gelişimi de etkiler (Karakaya, 2007). “ İnsan hayatında çocuk 

oyunlarının oynanmadığı, oyuna önem verilmediği zaman yok gibidir”…. Oyunu bir eğitim aracı 

ve bir eğitim yardımcısı olarak kullanma fikri Froebel’e aittir. ….Bir çocuk en iyi oyun oynarken 

tanınabilir. Çocuklar oyun oynarken özgür ruhlarını açığa çıkartıp düşüncelerini saklama gereği 

duymazlar. Bir çocuk oyun oynağında onun kimi örnek alıp almadığını, kime kızıp kızmadığını 

gözlemleyebiliriz. Hayata bakış açısından izler taşıyan oyun dramanın özünü oluşturur. 

2.2.Eğitimde Drama  

Güneysu (1991) eğitimde dramanın kişinin empati yaparak çok yönlü gelişmesini 

sağladığını, kendini ifade edebilmeyi sağlamanın yanı sıra kişinin yaratıcı olma ve araştırmaya 

istek ve duygusunu geliştirdiğine değinmektedir. Eğitim ve öğrenme isteğini arttırıcı bir eğitim 

yöntemi olan dramanın eğitim ve öğretimi hazır şablonlardan çıkarıp, kısır döngüden 
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uzaklaşmasını sağladığını eğitim ve öğretimin angarya bir iş haline dönüşmesini engellediğini 

dile getirmektedir.  

“Eğitimde drama bir kavramın ders konusunun bir metnin daha iyi anlaşılır kılınması 

için birey ya da gruplar tarafınca özümsenen duygu ve düşüncelerin içsel yaşantılara dönüşüp 

gözden geçirilerek dışa vurulmasıdır. Böylece yaparak yaşayarak öğrenen birey aynı zamanda 

toplumsallaşabilmektedir” (San, 1996).  
Eğitimde drama doğaçlama rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir 

grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı bir fikri kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir 

davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, 

canlandırılmasıdır (San, 2002).  

Eğitim literatürüne bakıldığında, drama kavramı yerine öğretim yöntemi olarak rol 

içinde öğrenme ya da dramatizasyon gibi kavramlar tercih edilmiştir. Somers (1994) eğitimde 

drama ile drama eğitiminin farklı kavramlar olduğunu belirtmiştir. Eğitimde drama kavramının 

farklı içeriklerden oluşan her biri bir alan olan dil, matematik, coğrafya, resim, müzik vb. 

alanların öğretiminde bir yöntem olduğunu vurgulamaktadır.  Drama eğitiminin ise drama dersi 

başlığı altında verileceğini amacı kişinin kendini tanıma, çok yönlü bakış açıcı kazanabilme ve 

bireysel gelişimini arttırmak, sanatsal yaratıcılığın ortaya çıkarılmak olduğu belirtilmiştir. 

Eğitimde dramada etkinlik kapsamı eğitici tarafından belirlenmektedir. Drama 

eğitiminden farklı olarak eğitim amaçlarıyla sınırlandırılmış olmasıdır (Sağlamgöz, 1991). 

Dramayı eğitsel olan ve olmayan drama şeklinde kategorilendiren Gönen (1992) eğitimde 

dramanın eğitsel olan hedeflerin olduğunu bu hedefler de drama yöntemi ile öğrenciye 

öğretilmekte olduğunu belirtmektedir 

Dramanın eğitici özelliği olduğu kadar “katharsis” yani bazı duygulardan arındırmaya 

etkisi de vardır (Genç, 2005). Toplumsallaşmanın sağlanmasında sosyal beceriler önemli bir yer 

tutmaktadır. İçinde bulunulan sosyal ortama uygun davranma yeteneği olarak tanımlanan 

sosyal beceriler kişini olumlu ya da olumsuz duygularını uygun bir şekilde anlatabilmesini, 

kişisel haklarını savunabilmesini, gerektiğinde başkalarından yardım isteyebilmesini kendisine 

uygun olmayan istekleri geri çevirebilmesini kolaylaştırma konusunda önemli rol oynamaktadır 

(Sorias, 1986) . Sosyal ve kişisel gelişim eğitim sistemimizin yazılı hedefleri arasında yer alsa da 

uygulamada hedeflerin çoğunlukla rekabet ve akademik başarı üzerinde odaklandığı 

görülmektedir. Oysa bireylerin şiddet, yabancılaşma ve sosyal izolasyon gibi sorunlarla etkin 

başa çıkabilmeleri için sosyal davranış ve becerilerinin gelişmesi gereklidir (Oral, 2002). 

Baltacıoğlu eğitimin amacı için “Eğitim kişiliği bütün olarak kazandırmak değil yalnız bir başlamaktır. 

Eğitim sosyal yaşayışa henüz elverişli olmayan toyları sosyal çevre içinde sosyal tramvaylarla sosyal 

randıman sağlayarak sosyal kişilik edinmeye başlatmaktır. Bu kişilikleri edindirmek eğitimle başlar. Bu 

edinme işi git gide sosyalleşen insanın kendi çalışmaları ile yaşama boyunca sürüp gider” ifadesini 

kullanmıştır (akt., Açıksözlü, 1999).  
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İlköğretim yıllarında dil gelişimi hızlıdır. Kelime dağarcığı hızlı ve önemli bir biçimde 

zenginleşir. Çocuklar çevresindekiler tarafından beğenilmek ve takdir edilmek isterler. Bu 

dönem çocukları başarılı olmaz ve takdir edilmezlerse aşağılık ve yetersizlik duyguları söz 

konusu olur. Bu nedenle ilköğretim dönemindeki çocukların zihinsel fiziksel, dil sosyal duygusal 

ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunabilmek için eğitimde drama önemlidir. Çünkü eğitimde 

drama tekniği ile yaparak yaşayarak öğrenme daha kalıcı ve eğlendiricidir. Eğitimde drama 

bireylerin kendinin tanımasını, duygularını fark etmesini sağlar, toplum yaşamına uyum 

sağlamada güvenli bir birey olarak topluma katılabilmede önemli bir rolü vardır. Selimhocaoğlu 

(2004) bireyin kendisi hakkında kendi yapabildikleri ve yapamadıklarıyla daha gerçekçi olarak 

kendini tanımasına yardımcı olabilmektedir.  Günlük hayatta çeşitli nedenlerden ötürü dile 

getirilmeyen duygular eğitimde drama yolu ile ifade edilebilir. Bu yolla kendini ifade eden 

öğrenci olumsuz duygusunu dile getirmiş olur ve duygularında farkındalığı gelişir. Düşüncesini 

ifade etmeyi öğrenir.  

Eğitimde drama etkinliklerinde çocuk sözel olmayan iletişimi de öğrenir. Örneğin vücut 

hareketlerini esnasında vücut parçalarını yani gözlerini, başını, yüzünü ellerini kollarını v.b. 

kullanarak nasıl iletişim kuracağını keşfeder (Selimhocaoğlu, 2004). Drama eğitimi; herkesin 

bildiği ama üzerinde düşünmediği detayları etüt ederek (doğaçlama, oyun, tiyatro, rol oynama) 

teknikleriyle bireyi sorgulatarak, tartıştırarak bireyde farkındalık kavramını kazandırmaktadır 

(Nalbur Taşdemir, 2007). 

Öğretmen bütün sınıfı içeren faaliyetler organize ederken dersi öğrenciyi aktif kılacak 

şekilde planlarken grup etkinliklerini organize ederken beklenmeyen bir durumda ya da 

planların bozulması halinde ortama ayak uydururken sosyal kontrol becerilerine gereksinim 

duyar. Öğretmenin, öğrencinin kişisel problemleriyle ve endişeleriyle ilgilenirken duyuşsal ve 

sosyal yönden duyarlılığı ön plana çıkar. Duyuşsal yönden duyarlı olan öğretmen öğrencilerin 

içinde bulunduğu dönemin kültürünü anlar ve ona göre davranır. Yüksel (2001) gelişmeye açık, 

etkin bir öğretmenin öğrencilerin duygularına değer vererek, öğrencilerin sözel ve sözel 

olmayan tepkilerine değer verdiğini ve dinlediğini böylece öğrencilerin olumlu benlik kavramı 

geliştirmelerine yardımcı olacağını ifade eder.  

İlkokulların görevinin çocuğun sosyal kişiliğini yaratmak olduğunu ifade eden 

Baltacıoğlu ilkokulun birincinin görevi çocuğa kişiliğini edindirmek olduğunu vurgulamaktadır. 

İkinci görevinin ise çocuğu bütün insan kişiliklerinin birliği, bütünlüğü için gerekli olan ilk 

tekniklere başlatmak olduğunu, ilkokul öğrenimini alan bir çocuğun, bir köylü, bir kasabalı, bir 

şehirli olarak kendini, dolayındakileri kalkındıracak tekniği öğretecek olduğunu ifade 

etmektedir (akt., Açıksözlü, 1999). 

Langheim (1987) öğrencinin çoğu zaman sınıfta kendisini ifade etmekten çekinip bu 

durumun öğrencinin suskunluk yaşamasına ve bir çeşit küskünlük hissine kapılmasına neden 
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olduğundan bahsetmektedir. Bu gibi çekingenlikleri yaşayan öğrenciler eğitimde drama 

yöntemi ile kendilerini ifade etme fırsatı bulmaktadırlar. Çok hassas kişisel yönden çok duygusal 

ve soyut denilebilecek konular eğitimde drama yöntemi aracılığı ile çekinmeden sınıfta 

tartışılıp, karşıt düşünceler çekinmeden savunulabilmekte aynı zamanda hem öğrenci hem de 

öğretmen için eğlenceli hale gelebilmektedir (akt., Çalışkan ve Karadağ, 2008 ). 

Güneysu (1991) da dramanın insanın içindeki saklı enerjilere meydan okuyan bir 

yöntem olduğunu ifade etmektedir. Özgürlük duygusunun kimi zaman çocukları korkuttuğunu, 

böyle zamanlarda çocuğa yardımcı olup onu özgürce harekete geçirebilmenin önemine işaret 

etmekte fakat bunun için drama liderlerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. Aral ve 

arkadaşları (2000) dramanın bireylerin kendilerinde var olan yaratıcılıklarının gelişimini 

destekleyip, hayal güçlerini gerçekleştirdiğinden bahsetmektedir. İnsanlar drama sayesinde 

çevrelerini yüzeysel değil derinsel ve evrensel boyutlarda görebilme şansına sahip 

olmaktadırlar. 

İfade edilemeyen her türlü duygu ve düşünce aktarılma şansına sahip olur. Kendini ifade 

eden öğrenciler sosyal bir rahatlama ve paylaşım içine girerler böylece derslerine daha fazla 

yoğunlaşma şansına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler canlandıracakları roller aracılığı ile 

gerçekte aktaramadıkları birçok duygu ve düşünceyi rolleri üzerinden aktarabilmektedir.  

2.3.Eğitimde Drama Kullanımı 

Eğitimcilerin en önemli görevleri çocukların ve ergenlerin yaşadığı çevreyi, dünyayı 

algılayıp anlayabilmelerini, kendilerini tanıma ve başkalarıyla iletişime geçip, çeşitli 

etkileşimleri gerçekleştirmelerini sağlamak ve yaşamları için onlara imkânlar hazırlayıp, ortam 

sunmaktır. Özellikle günümüzde okulda ve evde çocuklara bu bakımdan sağlanan olanaklar 

kısıtlı olmaktadır. Ayrıca çevresi ve dünyası ile kurduğu iletişimde, öğretmen, ders kitabı ve 

yazarı ya da bir kitle iletişim aracı gibi hep bir araç bulunmaktadır (Bowel ve Heap, 2001). 

Böylece çocuğun duyuşsal alanı ve bilişsel alanı ister istemez birbirinden ayrılmaktadır. 

Öğrenme yaşantısal olmaktan çıkıp sadece bilişsel yollardan gerçekleştiği için öğrenci bilgilerini 

öznelleştirememekte, yararlı ve işlevsel kılmada çok az olanak tanımaktadır. Öğrenme 

süreçlerine duyuşsallığı ve yaşantıların katılmasını eğitimde drama çalışmaları olanaklı hale 

getirmektedir (San, 1992: 5).  

Eğitimde dramanın eğitsel amacı “ bir kavramın, bir ders konusunun, bir metnin daha iyi 

anlaşılır kılınması, bireyce ve grupça özümsenip içsel yaşantıya dönüşmesi, gözden geçirilerek, 

üzerinde düşünülerek dışa vurulmasıdır” (Nickel, 1986). Buna dayalı olarak yaratıcı dramanın 

genel amacı, çocukların, ergenlerin ve gençlerin canlandırmalar yoluyla gerçek dünya ile 

kurgusal dünya arasında gidip gelmelerini olanaklı kılarak, bir bilinçlenme ve kültürleme süreci 

içerisinde, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen 
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ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış, imgesel düşünebilen, estetik kaygı, 

demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler yetiştirmektir. 

İlkokul öğrencilerinin oluşturduğu 6-11 yaşları için eğitim öğretim faaliyetleri yoğun bir 

halde gerçekleşmektedir. Bu dönemde öğrencilerin düşünme becerisi somut özellikler 

taşımaktadır. Çocuklar duyu organlarıyla aldıkları durumlar içerisinde düşünüp akıl 

yürütebilirler. Sosyalleşme ve başarı arzuları ön planda olan çocuklar bu dönemde aşırı 

hareketlidirler. İlkokul yıllarında dil gelişimi hızlıdır. Kelime dağarcığı hızlı ve önemli biçimde 

zenginleşir. Bu dönem çocukları başarılı olmaz ve takdir edilmezlerse aşağılık ve yetersizlik 

duygusuna kapılabilirler. Eğitimde drama yöntemi gerek hazırlık gerekse uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında öğrenci merkezli eğitimi baz alır. Amaç çocukları öğrenme süreci 

boyunca etkin kılmak bu süreç içerisinde neşeli vakit geçirmelerini ve öğretilenlerin kalıcılığını 

sağlamaktır (Selimhocaoğlu, 2004: 5). 

Hem bir öğretim yöntemi, hem bir disiplin alanı, hem de sanat eğitimi aracı olan yaratıcı 

drama, anlatımsal yaratıcılığı, çocuğun toplumsallaşmasını ve bilinçlenmesini geliştiren 

yardımcı bir alandır. Eğitimdeki yeni yaklaşımlar eğitimde dramayı öğretmenlerle öğrenciler 

arasındaki ilişkilerde, problem çözme sürecindeki aşamaları gerçekleştirdiği ve eleştirel 

düşünmeyi sağladığı için önemli görmektedir. Eğitimde drama, eğitimde çocukların soyut ders 

konularını somutlaştırmalarını sağlar. Çocukların derse ve konuya ilgilerini çekerek 

öğrenmenin kalıcı olmasına yardımcı olur (Aral ve diğerleri, 2000). 

Eğitimde drama çok etkili bir yöntem olmasına rağmen ülkemizde çok sık kullanılan bir 

yöntem değildir. Bunun nedenlerinden biri drama etkinlikleri konusunda öğretmenlerin 

çoğunun fazla bilgiye sahip olmaması, genelde geleneksel yöntemlerle ders işlemeleridir. Drama 

ders öncesinde öğretmenin yapması gereken hazırlığı arttırdığı için, etkinliklerin en ince 

ayrıntısına kadar planlanmasını gerektirdiği için öğretmenler tarafından çok fazla tercih 

edilmemektedir.  

Eğitimde drama etkinlikleriyle ders işleyen öğretmenlerin ders öncesi yapması geren 

hazırlık tabii ki geleneksel yöntemle ders işleyen bir öğretmene göre daha zahmetli olacaktır. 

Ama öğrenci merkezli çağdaş yaklaşımların öğrenme üzerindeki olumlu etkilerinin kanıtlandığı 

(Akbaş, 2011; Demirel Erdil, 2007; Subaşı,  2012; Şenol Özyiğit, 2011; Ural Keleş, 2009; 

Üstündağ, 1997; Yılmaz Arıkan, 2011) günümüz eğitiminde eğitimde drama yöntemini 

kullanabilir bir yöntem olarak kılmaktadır. 

Finlay-Johnson (1913) tarafından her yaş düzeyi için bazı temel amaçlar şu şekilde 

sıralanmaktadır. 

1. Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek 

2. Kendini tanıma, gerçekleştirme ve başkalarıyla iletişim becerisini geliştirmek 

3. Demokratik tutum ve davranış geliştirme 
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4. Estetik davranışlar geliştirme 

5. Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisini geliştirme 

6. İş birliği yapabilme- birlikte çalışma becerisi geliştirme 

7. Sosyal duyarlılık yaratma 

8. Duygunun sağlıklı bir biçimde boşalımı ve kontrolü 

9. Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirme  

Bilgi çağındaki öğrenenlere, kazandıkları bilgi amaçlara uygun yöntemin bulunup 

uygulanmasıyla işlerlik kazanabilmektedir. Kalıplaşmış eğitim programlarıyla yıllardan beri 

önemli değişikliklere uğramadan kullanılmaya devam edilen eğitim araçlarıyla öğrencileri 

değişikliklere uğramadan kullanılmaya devam edilen eğitim araçlarıyla öğrencileri ilgi ve 

yetenekleri ölçüsünde yetiştirmek olanaksızdır. Yetiştirilen bireye ezber bilgiler aktarmak 

yerine öğrenmeyi öğretecek temel kavramları anlama, yorumlama ve uygulayabilme olanağı 

verecek, problem çözme yetenek ve davranışlarıyla bilimsel düşünme alışkanlığı kazandıracak 

araştırma yapmayı ekiple çalışmayı konuşma tartışma ve yazma yoluyla iletişim kurmayı 

sağlayacak süreçler dersler aracılığıyla program geliştirme sürecinde derinlemesine çalışmayı 

gerektirir (Üstündağ, 1997).  

Eğitimde drama ilkokul öğrencileri için en canlı ve doğal öğrenme yollarından birisidir. 

Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri gibi sözel derslerin öğretiminde geniş ölçüde eğitimde 

dramadan yararlanılmaktadır. Öğrenciler bu derslerde düz anlatım yöntemine göre eğitimde 

drama yöntemiyle daha çok şey öğrenirler. Türkçe dersindeki okuma metinleri ve hikayeler 

drama için çok elverişlidir. Aynı zamanda eğitimde dramadaki karşılıklı etkileşim öğrencilerin 

anlama düzeylerine katkı sağlar (Morris, 2001). Eğitimde dramaya katılan öğrenciler sebep ve 

sonuçları anlama yeteneklerini geliştirirler. Ayrıca eğitimde dramanın düşünce ve olayları 

mantıklı bir sıraya koyma yeteneğini geliştirmeye yardım ettiği de görülmektedir (McClintock, 

1984).  

Arieli’e(2007) göre çoğu eğitimciler eğitimde eğitimde drama etkinliklerinin eğitimde 

kullanmasını şu sebeplerden dolayı önermektedirler: 

• Tekrar ve takviye 

• Telaffuz ve dil bilgisi öğretimi 

• Anlayışı güçlendirme 

• Canlandırma  

• Yazma becerilerini ilerletme 

• Dil ve düşünme becerilerini geliştirme 

• Hikâyeye dayalı drama yoluyla edebiyatı zenginleştirme 

• Yaratıcı düşünme 

• Problem çözme becerilerini geliştirme 
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• Karar verme becerisi öğretme 

• İletişim becerilerini geliştirme 

• İşbirliği kurma ve sorumluluk alma becerilerini geliştirme 

2.4.Eğitimde Drama Tarihi 

Eğitimde dramanın tarihi süreci dünyada ve Türkiye’de eğitimde drama tarihi olmak 

üzere iki kısımda incelenecektir. Öncelikli olarak eğitimde dramanın dünyadaki tarihine 

değinilecektir.  

2.4.1.Dünya’da Eğitimde Drama Tarihi 

Dramanın tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Platon devlet adlı eserinde 

çocuk eğitiminde ruhun geliştirilmesi gerektiğine değinmiştir. Bu gelişimin de oyun ve masallar 

aracılığıyla olacağı görüşündedir. Aristotales ‘Nikomakhos’ adlı kitabında, antik roma 

döneminde yaşamış olan Çiçero ise ‘Hatip Hakkında’ adlı kitaplarında dramadan bahsederken, 

Erasmus’ un eserlerinde drama tekniklerinin eğitim öğretimde kullanılması gerektiğinden 

bahsetmiştir (Aytaç, 1998).  

Eğitimde drama fikri Avrupa’daki reformcu hareketlerin yarattığı etki ile Fransa da J.J. 

Rouseau ile başlamış olduğu belirtilse de (Demirtaş, 2009; Gönen ve Uyar Dalkılıç, 1998; Maden, 

2010); John Locke 17. Yüzyılın sonlarında yaparak yaşayarak öğrenme olgusunu eğitime taşıma 

fikrini ortaya atmıştır Pestalozzi ise bu ilkeye dayalı okul açmıştır. Montessori ise duyuların 

eğitiminin ne kadar önemli olduğuna değinmiştir (Akın, 1993). 1800’ lü yıllardan önce öğrenci 

bilgi yüklenmesi gerekilen boş bir kap olarak görülüyordu. Eğitim felsefesi olarak esasicilik 

hakimdi. Adıgüzel (2013)  18. yüzyılda gelişen ve sanatı dolayısı ile eğitimi etkileyen romantizm 

akımının yaratıcı dramanın gelişimini de etkilediğinden bahsetmektedir.  Yaratıcı drama 

romantizmin etkisinde oluşan ilerici eğitim hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Duyguların 

önemli olduğu öğrenenin merkeze alındığı bu eğitim anlayışı yaratıcı dramanın temelini 

oluşturmakta olduğunu belirtmiştir. Eğitimde drama fikri Fransa’ da doğmuş olmasına rağmen 

İngiltere’ de uygulamalar daha önce gerçekleşmiştir (Maden, 2010).  Bu dönemde Fransa’ da 

romantik natüralizm etkisi görülmektedir;  İngiltere’ de ise sanayi devrimi başlamıştır. Sanayi 

devrimi ile İngiliz eğitim sisteminde kalıcı değişiklikler olmuş ve bu yenilikler doğrultusunda 

1889-1893 yılları arasında ilerici eğitim anlayışında bireysel duyarlılığa önem veren okullar 

açılmıştır. Eğitimde dramanın ilk uygulamaları bu okullarda görülmüştür (Gönen &Uyar 

Dalkılıç, 2003). Ürün değil sürecin önemli olduğu oynayarak davranış geliştirmenin amaç 

olduğu çocuk oyunlarından yola çıkarak öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışı oluşmuştur 

(San, 1990). Bu ilk çalışmalarda yeni açılan bu eğitim kurumları genelde varlıklı aile çocuklarına 

yönelik olarak açılmış olup sanayileşmenin yan etkileri olan insancıllıktan uzaklaşmamak adına 

eğitim ve öğretim duyu ve duygu odaklıdır. Böylece yeni bir sınıfsal toplum oluşmaktadır 
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(Adıgüzel, 2013). Bilgi yükleme işlevli eğitim bırakılmış ve çocuk merkezli bir eğitim anlayışı 

ortaya çıkmıştır.  

Harriet - Findlay Johnson adında bir köy öğretmeni eğitimde drama konusunda ilk 

çalışmaları yapmış olan kişidir. Bu ilk çalışmalar “make believe play” yani öyleymiş gibi yapma 

ilkesi taşımaktadır (Okvuran, 1993; San, 2002). 1911 yılında yazmış olduğu “the dramatic 

method of teaching” adlı kitap bu alanda yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşımakta ve bu 

uygulamalara yer verkmektedir.  Johnson dramayı okul tiyatrosundan farklı olarak uygulayan 

ilk kişidir. Bu uygulamalar ilk olarak “make belive play” yani “mış gibi yapmak” biçiminde 

olmuştur (Bolton, 1998; akt., Aral vd, 2000; GönenveDalkılıç, 2003; San, 1999). Henry Caldwell 

Cook ezberlemeye karşı çıkarak oynayarak öğrenmeyi savunmuştur. 1917’ de The Play Way adlı 

eserinde gerçek öğrenmenin yaparak yaşayarak öğrenileceğini ve zorla kimseye bir şey 

öğretilemeyeceğini öğrencinin öğrenmeyi istemesi gerektiğini ifade etmektedir. Öğrenmelerinin 

gerçekleşebilmesi için sorumluluk verilmesi gerektiğini vurgulamış, şiir yazma, resim yapma, 

şarkı söyleme, rol yapma etkinliklerine derste yer verilmenin önemine dikkat çekmiştir (Gönen 

ve Uyar Dalkılıç, 2003). 1954 yılında yayınlanan ‘Child drama’  ‘Çocuklarla Yapılan Drama’ adlı 

kitabın yazarı Peter Slade aynı zamanda bir psikoterapisttir.  Çocuk ve oyun kavramına değinen 

Slade çocuğun kendi dünyasının olduğu ve bu dünyanın yetişkin dünyasından çok farklı 

olduğunu ifade etmektedir. Çocuğun oynadığı oyunlar sırasında kişiliğinden ipuçları vereceğini 

dile getirir. Slade dramayı tiyatro ile karşılaştırılmaması gerektiğini ve okul programlarında da 

bağımsız olarak yer alması gerektiğini savunmaktadır. Onun bu düşünceleri İngiltere eğitim 

anlayışında çok etkileyici bulunmuş ve okullardaki drama çalışmalarında köklü bir değişikliğe 

gidilmesini zorunlu hale getirmiştir (akt., Sağlam, 1997).  Slade dramada çocuğu yaratmak adına 

doğal uyarıcılara odaklanmıştır (Uşaklı, 2006). Dramayı bir sanat olarak gören Slade dramanın 

drama için yapılacağını savunmaktadır. Bir öğretim yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğini 

savunmuştur. Kitabında spontanlığı ve doğaçlama kavramlarını gündeme getirmiştir (Çebi, 

1996).  1967’ lerde Brain Way drama üzerine çalışmalarda bulunmuştur. ‘The Development 

Through Drama’ adlı eserinde drama ve tiyatroyu birbirinden ayırmıştır. Bu kitapta oyunların 

eğitim amaçlı yazılması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca çocukların kendilerinde bulunan ortaya 

çıkmamış yönlerini keşfetmelerine yardımcı olacak önerilerde bulunmuştur (Adıgüzel, 2013). 

Sınıfta dramaya duyuşsal yaşantıları eklemiştir (San, 1990). 2.dünya savaşının çıkmasıyla 

drama okulda yer almaya başlamıştır. 1943 yılında Eğitsel Drama Derneği kurulmuştur (Kara, 

2010). 1951 yılında İngiltere Eğitim Bakanlığı dramaya gereken ilgiyi göstermeye başlamıştır 

(Ay, 1997). 1960’ lı yıllarda çeşitli drama yazıları yayınlanmıştır.  San’a göre dramayı bir süreç 

olarak gören Finlay- Johnson’ un çalışmalarıyla başlayan eğitimde drama çalışmaları çok doğru 

biçimde başlamıştır. Fakat 60 yıl boyunca bu süre iyi değerlendirilememiştir. İçeriğin ağırlıkta 

olduğu drama giderek biçime dönüşerek dil ve sözel ağırlıklı hünerlerin olduğu gösterilere, okul 
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temsillerine, toplu halde konuşmaların sergilendiği müsamerelere, retorik çalışmalara 

dönüşmüştür.  Dramanın özünden kopuk bu anlayışı 1970’ li yıllarda Dorothy Heathcote ile asıl 

olması gereken konumunu bulmaya başlamıştır. 

Dorothy Heathcote çağdaş drama eğitim anlayışının kurucusu olmuştur. Dramayı 

yeniden tanımlayan Heathcote dramada lideri daha aktif bir şekilde katmıştır (Okvuran, 1993). 

Drama konularını, ilkelerini, kullanım alanlarını, sonuçlarını ve sorumluluklarını gözden 

geçirmiştir. Drama sürecinin başında çocuk ve ergenlere kendini ifade etme şansının 

verilmemesi gerektiğini savunmuştur. Çünkü ona göre bu kazanılacak, üstüne uğraşılacak, emek 

gösterilecek bir durumdu. Heathcote’u otoriter bulan bazı eğitimciler onun bu yönüyle 

dramanın ruhuna ters düştüğü üzerine eleştiriler de yapmışlardır. O Öğrencilere güçlerini yavaş 

yavaş kullanmayı öğretmektedir (San, 1990).   Slade ve Way’ in görüşlerinin tersine sanatsallık 

ve kişisel gelişim kavramlarına karşın bilgiyi vurgulayan ve amaçlayan bir görüş kazandırmıştır 

(Adıgüzel, 1993).  O dramada eğitselliği vurgulayarak dramanın iyi bir öğretim yöntemi olarak 

görmektedir (Erbay, 2009).  

2.4.2.Türkiye’de Eğitimde Drama Tarihi 

Adıgüzel’e (2013) göre Türkiye’de drama tarihi 1980’li yıllar ve öncesi olarak iki 

dönemde incelenmelidir. 1980’li yıllar öncesi yaratıcı drama çalışmaları cumhuriyet dönemi ile 

başlamış olup temsil, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlama, müsamere gibi kavramlarla 

yaratıcı dramanın karıştırılması ya da aynıymış gibi düşünüldüğünden bu dönemin ayrı olarak 

ele alınması gerektiğini savunur.  

Tiyatronun okullarda yer almasını sağlayan kişinin İsmail Hakkı Baltacıoğlu dur. İsmail 

hakkı Baltacıoğlu okul temsillerine ağırlık vererek yapılan müfredat programlarına Türkçe 

derslerinde de dramanın kullanabileceğini belirtmiştir ancak o dönemde kullanılmamıştır 

(Gönen, 2003). 1915 yılında yayınlamış olduğu mektep temsillerinin usulü temsili adlı broşürde 

meşrutiyet dönemi eğitim programlarına okul temsillerine ilişkin bir ders eklemiştir (Çoruh, 

1943).  Öğretimin ilk vasıtasının deneme olduğunu vurgulayan Baltacıoğlu insanın nesnel, tinsel 

olan her şeyi ancak deneyerek yaşayarak öğrendiğini savunmaktadır. O aklın ve zekanın aksiyon 

kaynaklı olduğunu ifade etmektedir.  Baltacıoğlu insan eğitiminde çocuk kişiliğinin gelişmesine 

önem vermekte ve bunun okulda tiyatroyla mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Tiyatronun 

diğer sanat dallarına nazaran hayata en yakın bir sanat kolu olduğunu ifade eden Baltacıoğlu bir 

eğitim aracı olarak tiyatroyu bütün öteki güzel sanat kollarından üstün tutmaktadır. 

Cumhuriyet tarihinde 1926 tarihli ilkokul programında, dramatizasyon adı altında 

ilkokulun eğitim ve öğretim ilkeleri bölümünde, dramatik gösteriler temel alınmıştır ibaresi ile 

dersler içinde dramatik gösterilerin gerçek anlamda bir öğretim ve ifade aracı olarak ele 

alınmıştır (Adıgüzel, 2013). Eğitimde drama kavramına ilişkin en yakın çalışmaların ise köy 

enstitüsü döneminde Türkçe öğretim programında yer aldığı görülmektedir.  1951 yılında 
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ortaokul programlarına, 1968’ de ise ilkokul programlarına alınmıştır. 1968 programında yer 

almasına rağmen drama uygulamaları yapılmadığı görülmüştür. Bunun en önemli nedeni 

eğitimcilerin bu eğitimi almayışları olmaktadır (Karakaya, 2007). 1950 yılında Selahattin Çoruh 

‘Okullarda Dramatizasyon’ adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitapta dramatizasyon kavramından ve 

okullardaki kullanımından bahsetmektedir. 1926 tarihli ilkokul programını incelemiş ve bu 

programda yer alan dramatik gösterilerin derslerde de bir öğretim aracı olarak ele alındığını 

ifade etmiştir. Hayat bilgisi derslerindeki dramatik gösterilerin bu dersler için bir ifade yolu 

olarak kabul edilmiş ve öğretim programında rontlar, şarkılar, temsiller ve oyunlar adı altında 

yer verilmiştir (Çoruh, 1950).  1965 yılında Emin Özdemir ‘Uygulamalı Dramatizasyon’ isimli bir 

kitapçık yayınlamıştır. Bu kitapçıkta eğitimde drama yöntemini eğlendirerek öğreten yaratıcılığı 

ortaya çıkartan bir yöntem olduğunu vurgular (Özdemir, 1965).   

1980 sonrası drama tarihi Tamer Levent ve İnci San’ ın Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi’nde 80 öğrenci ile yaptıkları drama çalışmaları ile başlamaktadır (San, 1998). 

Ankara Üniversitesi’nde başlatılan drama kursu ile drama kavramına ilk kez bilimsel olarak 

yaklaşmıştır. Adıgüzel’e(2013) göre alanın akademik bir ortamda ele alınması bakımından 

Türkiye’de yaratıcı drama tarihinin çağdaş anlamda başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1982 

yılında başlayan bu çalışmalar 1984-1986 Sanat Kurumu Deneme Sahnesi Topluluğuyla atölye 

çalışması ile devam etmiştir. 1989-1990 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesinde ilk yüksek lisans dersi gerçekleşmiştir.  Aynı ikili 1985 yılında Ankara’da ilk olarak 

uluslararası eğitimde dramatizasyon” seminerini gerçekleştirmişlerdir. Önce belli aralıklarla 

yapılan bu seminer çalışmaları 2007 senesinden sonra her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirilmiştir.  1988 yılında Oluşum Drama Atölyesi ilk drama çalışmalarını yapmıştır. 

1990 yılında ise Çağdaş Drama Derneği (A.Ü.) Tamer Levent ve İnci San önderliğinde 

kurulmuştur.  1998 yılından itibaren YÖK tarafından planlanan “Eğitim Fakültelerini Yeniden 

Yapılandırma Projesi” kapsamında ilköğretimde drama” adı altında eğitim fakültelerine bağlı 

sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ana bilim dallarında zorunlu dersler arasında yer 

almaktadır (Karadağ ve Çalışkan, 2008). Karadağ (2007) üniversitelere bu kadar geç 

konmasının sebebi bu dersi okutacak olan kalifiye öğretmenlerin olmayışından kaynaklandığını 

ifade eder. Adıgüzel (2013) 2007 yılında bölümlere ek olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 

Türkçe Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Yabancı Dil Öğretmenliği gibi bölümlerde de 

zorunlu olarak genellikle drama adıyla yer aldığını belirtir. 2000 yılında ise Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesinde Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Eylül 

1998’de M.E.B. Talim Terbiye kurulunca yayımlanan tebliğler dergisinde , ilköğretim okulları 

seçmeli drama dersi 1-2-3 öğretim programı yayımlamış ve 1997-1998 öğretim yılından 

itibaren seçmeli ders programlarında yer almıştır.  2006- 2007 yılı programında yer alan 

derslerin çoğunluğunda drama bir öğretim yöntemi olarak belirtilmektedir (Vural ve Somers, 
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2011).  MEB (2012) programında ise programın özünde oyun ve öğretim esas alınmıştır.  Drama 

dersi  ‘oynamak öğrenmektir’ şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca drama alanında yazılmış 

birçok doktora ve yüksek lisans tezi bulunmaktadır. 1988 yılında Tülay Üstündağ’ ın 

dramatizayon ağırlıklı yöntemin etkililiği başlıklı tezi drama alanında ilk yüksek lisans tezidir.   

2.5.İlkokullarda Eğitimde Drama Kullanımı 

Yapılan araştırmalar sonucu görülmektedir ki çoğu öğretmen eğitimde drama yöntemini 

dramanın doğasına uygun şekilde kullanmamaktadır (Tutuman,  2011; Eyüp B., Yurt Uzuner, 

2012). Drama aşamalarını kullanmadan hazırlıksız plansız doğaçlamalar şeklinde 

canlandırmalar olarak kullanmaktadırlar. Birçok eğitimci drama eğitimini üniversitede 

almamıştır fakat çoğu kendi yaşantısında edindiği bilgileri kullanmaktadır. Drama eğitimi alan 

öğretmenlerin de hazırlıklı drama yerine hazırlıksız dramayı tercih ettikleri görülmüştür. 

Bunların sebepleri arasında hazırlıklı dramanın ön bir hazırlık gerektiği başlıca sebebidir. Diğer 

sebepleri arasında yer sıkıntısı, zaman eksikliği kalabalık sınıf mevcutlarını sayılabilmektedir. 

Eğitimcilerin çoğu eğitimde drama yöntemini birkaç öğrenciyi ders esnasında kaldırıp küçük 

canlandırmalar şeklinde kullanmakta olduğu görülmektedir. Bu tür canlandırmalar yararlı 

olabileceği gibi ısınma aşaması gibi öğrenciyi dramaya hazırlayan, çekingenliğini atmasını 

sağlayan aşama önemsenmediğinden tam tersi çekingen çocuklar için yıldırıcı olabilmektedir. 

Ayrıca çekingenliklerini arttırabilmektedir. Aklına bir fikir gelmeyip tekrar yerine giden, 

öğretmeninden replik bekleyen pek çok canlandırma örneği ile karşılaşılmaktadır. Drama 

yöntemi gerçekten planlanıp hazırlıklı bir şekilde yapılırsa esas bir verim alınabilir. Öğrencinin 

duygusal gelişimi gözlenebilir. Aksi takdirde tahtaya sözlü için aniden kaldırılan öğrenci 

gerginliğini sürekli içinde taşıyan öğrencinin dramadan keyif alacağı pek söylenemez. İlkokul 

dersleri arasında eğitimde drama yöntemi her türlü ders için uygulanabilir özellikler taşıyan bir 

yöntem olduğu söylenebilmektedir. Önder (2007) günümüzde eğitimde drama yönteminin 

matematik eğitiminden sosyal alana, dil eğitiminden çok kültürlü eğitime birçok alanda 

yaygınlaşarak kullanılmakta olduğunu belirtmektedir. Zatarain (1999) oyunu bu kadar çok 

seven çocuğun dersten kurtulmak, okuldan kaçmak vb. duyguları onların sevdiği oyunlarla yok 

edilebileceğini ifade etmektedir. Müzik dersinde nota öğretimini drama yöntemi aracılığı ile 

yapılabilir. Yahut resim dersinde ana renkler ara renkler konulu bir dramatizasyon örneği 

canlandırılabilir. Matematikte anlaşılmayan bir konuda örneğin kesirlerde drama yöntemi 

uygulanarak konunun daha keyifli işlenmesi gerçekleştirilebilir.  

Ülkemizde ve yurtdışında eğitimde drama uygulamalarının ilkokulda fen bilgisi, 

matematik, hayat bilgisi, dil öğretimi gibi farklı pek çok alanda etkili olduğu sonucuna ulaşan 

çok sayıda araştırma bulunmaktadır.  

 Yapılan araştırmalar göstermektedir ki ilkokulda eğitimde drama yöntemi ile işlenen 

derslerde akademik başarı, hatırda tutma düzeyi (kalıcılık), derse yönelik olan olumlu tutum 

26 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

(bakış açısı) ve etkili öğrenme olumlu düzeyde artmaktadır (Erdem Zengin, 2014; Karacil, 2009; 

Karadağ ve Çalışkan, 2008; Kaya, 2006; Onur, 2008; Selanik Ay, 2005; Sever, 2010; Sözer, 2006; 

Üstündağ, 1988; Ütkür, 2012; Yalım, 2003). Ayrıca eğitimde drama yöntemi bilişsel becerilerin 

yanı sıra duyuşsal olarak sosyal beceri kazanımında, iletişim becerilerinin artmasında ve benlik 

algısının olumlu olarak oluşmasında etkili bir yöntemdir (Akoğuz, 2002; Altıntaş, 2008; Kaf, 

1999; Kahriman, 2015; Taşkıran, 2005).  Karadağ ve Çalışkan (2006) soyut kavramların 

ağırlıkta olduğu Hayat bilgisi ve sosyal B. derslerinin tüm konularında başarıyı arttırmada 

önemli bir yöntem olarak görmektedirler. Selimhocaoğlu (2004) da drama yönteminin oyun 

aracılığı ile fen ve matematikteki karışık soyut öğrenmeyi daha somut ve ilgi çekici hale 

getirdiğini ifade eder.  Eğitimde drama yönteminin duygusal zekayı geliştirdiğini ifade eden 

Kocayürük (2004) endüstrileşme hareketleri sonucunda zeka puanındaki artışın yükseldiğini 

ancak duygusal ve sosyal becerilerde tam tersi düşme olduğunu ifade ederken; dramada 

çocukların pek çok rol alarak bir çok duyguyu yaşadıklarından bu çeşitliliğin sonucunda da 

herkesin bir duygusu olduğunu anlamalarına ve davranışlarının sebebini daha iyi anlamalarına 

yardımcı olmakta olduğunu belirtmektedir. Goleman (1995) Duygusal Zeka adlı kitabında 

beyinde ‘amigdala’ adlı bir kısımın insanın duygusal olarak algıladığı şeyleri çok çabuk işleyip 

onu başka yerlere nasıl götürdüğünden bahsetmektedir. Aslan (1997) da duygusal zekanın 

doğuştan kazanılan bir özellik olmadığını ve sonradan kazanılıp geliştirilebileceğini ifade 

etmektedir. Güneysu (1999) eğitim sisteminin daha çok matematiksel ve sözel zekayı 

vurguladığından bahsetmektedir. Öğrenci başarılarının da bu 2 zekaya dayalı değerlendirme 

ölçütlerine göre ölçüldüğünü belirtmektedir. Gardner’in çoklu zeka teorisini destekleyenler için 

bu tip değerlendirmeleri adaletsiz bulmaktadır. Eğitimde dramayı insanın kendini tanımasını 

sağlayan, içlerindeki var olan yeteneklerin çıkmasını sağlayan sihirli bir yöntem olduğunu 

eklemektedir. San’a(2002) özellikle çocukların eğitiminde duyuşsal, düşler yaşantılarının da 

yaşamsal önem taşıdığını belirtir. Yalnızca bilgiye, sol beyne yüklenmenin sonucunda çok yönlü 

düşünemeyen, ezberci olduğundan üretken ve yaratıcı olamayan bireylerin ortaya çıkmasına 

neden olacağını belirtir. Dramanın duygusal zekayı geliştirdiğini ifade eden Üstündağ (1999) 

duygusal zekayı kendiyle barışık olmak, kendini bilmek, kendini tanımak, başkalarıyla iletişim 

kurmak yaratıcı olmak şeklinde tanımlamıştır ve eğitimde dramanın bir öğretim yöntemi olarak 

hem bilişsel hem de duyuşsal davranışları ve becerileri kazandırmada etkili bir yöntem 

olduğunu ifade etmektedir.   

Drama yöntemi her derste kullanılmaya uygun bir yöntem olmakla beraber hazırlıklı bir 

plan doğrultusunda uygulandığında zaman yönetimi konusunda bir sıkıntı çıkmamaktadır. 

Öğrencinin anlamakta zorlandığı bir konu drama yöntemi ile işlenerek somutlaşabilir.  

Öğrencinin aktif olarak en çok yer aldığı bütün duyu organların işe koyulduğu etkili bir 

yöntemdir. Erikson’un psikososyal kuramında ilkokul dönemine denk gelen dönem başarıya 
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karşı aşağılık duygusu dönemidir.  Bu dönemde çocuk ilkokula başlamıştır ve oyun oynamanın 

dışında da amaçlar edinmeye başlar. Başarılı olmak, öğrenebildiği ve başarabildiği konularda 

başkaları tarafından takdir edilmek, bir şeyler üretmek, yaptığı işlerde başarılı olmak 

istemektedir. Bu nedenle ailesinin ve öğretmenin yaptıklarını görmesini ve takdir etmesini 

bekler. Çocuk başarılı oldukça kendisine güven duygusu gelişmekte, böylece çalışma ve başarılı 

olma motivasyonu da artmaktadır. Başarısız olan, kendisinin yeterince başarılı olmadığını 

düşünen veya engellemelerle karşılanan çocukta aşağılık (yetersizlik-tembellik) duygusu 

oluşmaktadır. Bu durumda kişide sosyal ilişkilerde ve çevreye uyum becerilerinde problemli bir 

kişilik yapısı oluşmaktadır. Çocuğa ilgi ve yetenekleri ölçüsünde sorumluluklar vermek, 

kapasitesini kullanma ve geliştirme olanağı sağlamak, onun benlik algısını güçlendirmekte ve 

başarı duygusunu geliştirmektedir. İlgi ve yetenek alanlarının dışında başarı beklenen, 

yaptıkları beğenilmeyen ve bu konuda başka çocuklarla kıyaslanan çocuklarda ise aşağılık ve 

yetersizlik duyguları gelişmektedir. Bu dönemde (okulda ve evde) çocuğu başkalarıyla 

kıyaslamak, olumsuz benlik gelişimine sebep olmaktadır. Etkili ve hazırlıklı uygulanan drama 

yöntemi ile bu dönem ihtiyaçları giderilebilir. Eğitimde drama yöntemi ile kendine güveni gelen 

öğrencilerin derse katılımı daha fazla olmaktadır. Birçok başarısızlığın altında bu dönemdeki 

eksikliklerden kaynaklı yaşantılar yer almaktadır. Bu kapsamda ele alındığında özellikle ilkokul 

döneminde çocuk gelişimini her yönden destekleyen eğitimde drama eğitimi etkili bir öğretim 

yöntemi olarak görülmektedir.  

2.6.Eğitimde Dramanın Temel Öğeleri 

Eğitimde drama uygulamasında 4 temel öğe bulunmaktadır.  

1. Drama lideri/eğitmeni/öğretmen 

2. Grup(katılımcılar) 

3. Mekan 

4. Konu 

2.6.1.Drama lideri/eğitmeni/öğretmen 

 Kavcar (1985) “bir okul, ancak içindeki öğretmen kadar iyidir” sözünü esas alarak 

başarılı bir dramanın ön koşulu olarak öğretmenin yapıcı, yaratıcı, becerikli ve iyi bir lider 

olmasından geçtiğini ifade etmektedir. Adıgüzel’e (2013) göre lider drama sürecinin en temel 

öğesini oluşturan sürece ilk hareketi veren ancak sürecin nasıl gelişeceğini, sonuçlanacağını 

bilmeden çalışmada aksayan yönler olduğunda rehberlik eden kişidir. Çandar (1999) iyi bir 

drama liderinin ‘tiyatroyu iyi bilen, diğer sanatlar hakkında bilgi sahibi, oyunculuk becerisi olan, 

bedenini kullanabilen, okuma alışkanlığı, pedagojik formasyonu olan, çocuklara ilgi ve sevgisi 

olması gereken bir özellikte olması gerektiğini ifade etmektedir. San (1990) da benzer şekilde 

tiyatro bilimiyle ilgilenmiş olma, tiyatro terminolojisini bilme, oyun biçimini tanıma, oyun 

pedagojisi bilgilerine sahip olma özellikleri taşıması gerektiğini belirtmiştir. Churukian’a (1992) 
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göre ise etkili bir öğretmen yani lider öncelikle kendi hakkında, öğrencileri, arkadaşları, ailesi ve 

öğreteceği konu hakkında olumlu düşüncelere sahip olabilmelidir. Öğretmeyi ve gerçek insan 

ilişkilerini teşvik edici bir kişiliği olmalıdır. Eğitmen’e(1999)  göre ise kişilik yapısı olarak 

kendini tanıyan, gelişime açık olan, güvenli, rahat, dinamik, işini seven ve ciddiye alan, mizah 

yönü güçlü olan, estetik beğeni sahibi olan bir özellikte olmalıdır. Aslan’a(1999) göre ise lider 

olmanın üç koşulu bulunmaktadır. Kişisel özellik olarak çocukları sevmek, sabırlı olmak ve 

eğitim almış olmak. Formasyon olarak sahip olmaları gereken ise kişisel, eğit-bilimsel ve 

sanatsal olmak üzere üç grupta toplamıştır. Lider uygulamadan önce eğitimde drama 

programının hedeflerini, yöntemlerini belirlemeli, gerekli araç ve gereçleri drama çalışmasının 

yapılacağı mekanı hazırlamalıdır (Köksal Akyol, 2003).  Öztürk (1999) müziğin dramadaki 

önemine dikkat çekmiş ve müzik seçimine özen gösterilmemesinin sebepleri arasında 

müziklerin çalışma amaçlarına uygun olup olmadığını denememe ve drama liderinin müzik 

dağarcığındaki eksiklik ve sınırlı olmasıdır. Her lider için estetik zevki gelişmiş olması 

beklenemez nerde neyi nasıl kullanacağını iyi bilen bir özellikte olması yeterli olmaktadır.  Lider 

katılımcıların özgür olmasını sağlayabilmeli diyen Aslan (1999) liderin kendisin de özgür olması 

gerektiğine sığ ve kuru müfredatları, anlamsız kuralları sorgulamasına gerekirse 

değiştirebilmesine inanmaktadır. Güneysu (1991) ise insanın oyun yoluyla bugüne dek 

gerçeklik olarak bildiği adlandırdığı ne varsa baskı ve kısıtlamalardan özgürleşerek özgürlüğün 

kendisi ile oynayacağını ifade etmektedir. Eğitimde drama etkinliklerinin okula dışarıdan gelen 

bir kişi tarafından yapılmasını eleştiren Aslan (1999) drama etkinlikleri için en iyi liderin 

öğrencilerin kendi sınıf öğretmenleri olduğu görüşündedir. Eğitimde dramanın amaçlarından 

birinin de öğretmenin öğrencilerin farklı yönlerini görebilmesi ve tanıyabilmesi olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu ortam drama oyunları ile sağlanmaktadır. Çünkü duygu ifadelerinin şartsız 

kabul olduğu ifade özgürlüğü gibi koşullar ile katılımcıların birbirine yakınlaştığı bir ortamı 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda etkinlikler oluşturmada ve değerlendirme aşamasında çocukları 

eğitbilimsel, kişisel ve ailevi özelliklerini iyi bilen kendi öğretmenleri tarafından yapılmasının 

daha etkili olacağı görüşündedir. Önder (2006)  drama liderinin aşırı mükemmeliyetçi 

tutumunun zararlı olabileceği kanısındadır. Çünkü kendisini rahat bırakmayan liderin 

öğrencilere de daha iyi oynamaları konusunda göstereceği sürekli müdahalenin dramanın 

özünü bozacağı görüşündedir. Hazer (1997) eğitimde dramanın pasif öğrencileri 

aktifleştirdiğini, korkakları ise cesaretlendirdiğini ifade etmektedir. Eğitimde drama bir sorunu 

çözme sorunu fark etme olanağı sağlayan bir yöntemdir. Ancak etkili bir drama lideri ile bu iç 

dünyalar ortaya çıkabilmektedir. 
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2.6.2.Grup (Katılımcılar): 

Drama etkinliğine katılan bireylerden oluşur. Katılımcıların her biri farklı deneyim ve 

özelliklere sahip olduğundan drama programı oluşturulurken bu özelikler dikkate alınarak 

program hazırlanmalıdır. Gruptaki katılımcıların yaşları, gelişim seviyeleri, cinsiyetleri, ilgi ve 

ihtiyaçları dramanın nasıl yönlendirileceğini ve çalışmanın süresini etkileyen özelliklerdir (Aral 

ve diğerleri, 2000: 98).  

Drama yapılan grubun sayısına gruptaki bireylerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate 

alınarak karar verilmelidir. Sayı bu niteliklere göre değişmekle birlikte 10–12 kişilik gruplar en 

ideal olanıdır (Çağdaş ve diğerleri, 2003: 102). 

Adıgüzel’e (2013) göre grubu oluşturan bireyler farklı özelliklere sahip olsa da grup 

üyelerinin az da olsa benzer ortak özelliklere sahip olması grup başarısı açısından önem 

taşımaktadır. Lider grubun rahat çalışması için tanışma, uyum ve güven çalışmalarına önem 

vermelidir. Ortamın demokratik bir özellikte olmasını sağlamalıdır. Öğrencilerin bulundukları 

noktayı, başlangıç noktası sayan Heathcote, yapmış olduğu etkinlikleri öğrencilerle beraber 

geliştirerek yapılandırır ve ileri noktalara taşır. Öğrencilerin kurduğu her cümlenin süreç 

içerisinde değerli olduğunu düşünür ve planlamalarını bu paylaşımlardan yola çıkarak 

yapılandırır. Öğrencinin yakın çevresi ile yapmış olduğu bu ilişkilendirmeler, kendisini 

geliştirerek toplumsal olguları ve sosyal problemleri tartışmaya başlamaktadır. Buradan yola 

çıkarak, Heathcote’un anlayışlarında öğrenciye dünyayı bulduğundan daha iyi bırakmayı 

düşünen bireyler rolü yüklenmektedir (Özen, 2011). 

2.6.3.Mekan (Çalışma Ortamı) 

Drama sözcük anlamını hareket etmek eylemi olan ‘dran’ kelimesinden almıştır. 

Hareketin böylesine yoğun olduğu bir yöntem için Adıgüzel (2013) çalışma ortamının rahat 

hareket edilebilecek bir özellikte olması gerektiğini ifade etmektedir. Önder (2006) ilkokullarda 

drama için en uygun yerin öğrencilerin kendi sınıfları olduğu görüşündedir. Özel bir salona, 

tiyatro sahnesine gerek olmadığını ifade etmektedir. Çocukların rahatça hareket edebilecekleri, 

yere uzanabilecek birbirlerine kolayca çarpmayacakları genişlikte mekanların yeterli olduğu 

görüşündedir. Çok geniş mekanlarda ses dağılımı olacağından öğretmen ve öğrencilerin sözel 

davranışlarını anlamak; çocukları geniş alanda toparlamak güç olabilmektedir. Küçük mekanlar 

ise etkinliklere ve hareket edileceği için kısıtlamalar getirmektedir ( Köksal Akyol, 2003).  Aral 

ve arkadaşlarına (2000) göre çalışmalar anında oturma, uzanma gibi etkinlikler de yer 

aldığından zeminin parke ya da halı ile kaplı olması gerekmektedir. Ayakkabısız çalışmaların 

yapılabileceği, sıcaklık ve aydınlık koşulları uygun bir ortam amaca ulaşmada etkili olmaktadır. 

Ancak geleneksel sınıf ortamları bu özellikleri taşıyamamaktadır. Drama uygulamalarının 

özellikle ilgili gerçek ortamda yapmanın etkililiğine inanan Önder (2006) ilişkili olduğu ortamda 

ele alınan konunun daha çok anlam kazanacağını ifade etmektedir. Drama uygulanacak gerçek 

30 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

ortamlar arasında çeşitli müzeler, sanat atölyeleri, resim ve heykel sergileri, çeşitli işkollarına 

ait üretim merkezleri, yönetim merkezleri sayılabilmektedir. Ancak gidilecek yere ulaşım ve 

gezi yerinde çocukların güvenliği adına bütün önlemlerin ve gerekli düzenlemelerin yapılması 

gereklidir.   

2.6.4.Konu (Düşünce) 

Çalışmalarda temel olarak özel hayatlar ve evrensel değerlere ters düşen durumlar 

dışında “her şey” konuyu oluşturabilmektedir. Konu, drama çalışmalarında çözülmesi gereken 

bir problem olabileceği gibi herhangi bir durum ya da olay olabilmektedir. Konu herhangi bir 

olaydan, bir eğitim ünitesinden, haberden, anıdan, bir resimden, bir fotoğraftan ya da soyut 

kavramdan, davranıştan yola çıkarak belirlenebilmektedir. Eğitimde drama çalışmaları sanat 

eğitimi başta olmak üzere eğitim bilimlerinin tüm dallarından yararlanmaktadır. Eğitimde 

drama çalışmalarında konu bir gazete haberinden, televizyon reklamından, fotoğraftan, 

nesneden, herhangi bir olaydan sanat alanlarından seçilebilmektedir (Adıgüzel, 2013). Yeterli 

bir drama eğitiminden geçmemiş olan bir eğitimcinin drama yapmak istemesi faydadan çok 

zarar getirebilmektedir. Dramanın oyunsu öğeler barındırması ile ilgili bir kafa karışıklığı 

yaşayan eğitimcilerin birçoğu dramayı sadece oyun olarak görmektedirler. Halbuki dramanın 

öğrencilerin bilişsel, sosyal, fiziksel, cinsel, duygusal ve psikomotor gelişimlerine etkisi vardır. 

Karakaya (2007) ilkokullarda dramanın hazırlıksız-doğaçlama ve hazırlıklı-plan olmak 

üzere iki şekilde yapıldığını vurgulamaktadır. Hazırlıksız dramada öğretmenin ön hazırlık 

yapmasına gerek olmamaktadır. İşlenmekte olan ders konusunun içerisinde geçen nesne, olay, 

düşünce taklit yolu ile öğrenciler tarafından canlandırılmaktadır. Örneğin evde aile ilişkileri 

dersin konusu ise ders işlenirken veya ders işlendikten sonra ailede baba nasıl olmalıdır 

şeklinde bir soru sorup öğrencilerden iyi bir baba nasıl olmalıdır sorusuyla beraber 

öğrencilerden anne kız ve erkek çocuklarının içinde bulunduğu bir canlandırma hazırlıksız 

dramaya örnektir. Hazırlıklı drama ise planlı çalışmayı gerektiren bir etkinliktir. Anlatılan ders 

konusu üzerinde yazılı olarak bir drama senaryosu hazırlanmaktadır. Sınıf öğretmenin hazırlıklı 

dramayı gerçekleştirmek için muhakkak bir eğitim almış olması gerekmektedir. İki bölümden 

oluşan hazırlıklı dramanın ilk bölümünde drama planı yer almaktadır. Drama planında drama 

dersinin adı, draması yapılacak ünite, üniteden seçilen drama ders konusu, drama sınıfı, yaş 

grubu, drama süresi dramada kullanılacak yöntemler, dramada kullanılacak araç ve gereçler 

dramanın amacı ve dramanın hedef ve davranışları kazanımlar yer almaktadır. İkinci bölümde 

ise drama aşamaları yer almaktadır.  

Drama yöntemini etkili olarak kullanılmak isteniyorsa aşama aşama önceden 

planlanmalıdır.   

Aşağıda hazırlıklı bir drama için gerçekleşecek olan aşamalar açıklanmaktadır.  
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2.7. Eğitimde Drama Aşamaları 

Eğitimde yaratıcı drama aşamaları 3 aşamadan oluşmaktadır.  

I.  Isınma-hazırlık çalışmaları 

II. Canlandırma(doğaçlama-oluşum)aşamaları 

III. Değerlendirme-tartışma aşaması 

Eğitimde Yaratıcı drama aşamaları sırasıyla aşağıda açıklanmaktadır. 

2.7.1.  Isınma- hazırlık çalışmaları 

Grup üyelerinin bütünleşmesine yönelik çalışmalar bu aşamada yer almaktadır 

(Çalışkan; Karadağ, 2005). Grubu bir sonraki aşamaya hazırlayan bu aşama katılımcıların 

dikkatini yoğunlaştırma işlevine sahiptir. Spor, dans, harekete dayalı etkinlikler bu aşamanın 

kaynağını oluşturmaktadır. Çocuk oyunları ve türetilmiş oyunlar da ısınma aşaması için ideal 

etkinliklerdir (Adıgüzel, 2013). Bu aşamada aynı zamanda grup üyelerinin birbirini de tanıdığı 

aşamadır. Üstündağ (1998) tanıma etkinlikleri bireyin hem kendisi ile birtakım ipuçlarını 

yakalamakta aynı zamanda da diğer katılımcıları tanımakta olduğu bir aşama olduğunu 

belirtmektedir.  

Aynı sınıfta bulunan ilkokul öğrencileri birbirlerini tanımaktadır. Ancak bazı 

öğrencilerin birebir diyaloğa girmedikleri sadece isim olarak birbirlerini bildikleri, 

konuşmadıkları gözlenmektedir. Her çocuk bir değildir bazı çocuklar kendilerini kolayca 

tanıtabilir arkadaşlıklar kurabilir ama bazı çocuklar daha çekingen oldukları için fırsatlar 

yaratılmazsa kendini tanıtma, başkalarını tanıma çabasını gösteremezler. Bu tanıma aşamasında 

hiç diyaloğu olmayan öğrenciler bile birbirini tanıma fırsatı bulup etkileşime gireceklerdir. Bu 

yüzden lider yani öğretmen sıklıkla grup üyelerini değiştirmeli bütün sınıfı kaynaştırıcı amaçlı 

hep değişik gruplarla çalışılmalıdır.  San (1996) ısınma çalışmalarını kendini tanıma, gruptaki 

diğer bireyleri tanıma aşamasından sonra iletişim kurma, ikili iletişimden daha çok kişi içeren 

iletişim ve etkileşime geçme, grup dinamiğinin oluşması, anıların anlatılması, öykü anlatma ve 

oyun aşamasına geçme şeklinde sıralamaktadır. Akar Vural ve Somers (2011) öğretmenlerin 

ısınma çalışmalarına çoğu zaman bir oyun ya da ısınma egzersizi ile başladıklarını ancak bunun 

zorunlu olmadığını belirtmişlerdir. Bir önceki oturumda neler yapıldığı üzerine konuşmaların 

da ısınma çalışmasının yerini tutabileceği görüşündedirler. Oyun ya da egzersizin uzun 

tutulması durumunda çalışmanın odağının kaydırabileceğini eklemektedirler. Somers (1994) 

ısınma çalışmalarının drama çalışmasına uygun olması ve on dakikayı geçmemesi görüşündedir. 

Isınma çalışmalarında müzik de etkili olarak kullanılabilmektedir. Öztürk’e (1999) göre ısınma 

çalışmalarında ritim çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Biçimsel olarak müziğin ritim, 

uyum ve ezgiden oluştuğunu ifade eder. Ritimden yararlanılan bu çalışmalarda ortaklaşa el ve 

ayak vuruşlarının katılımcılarda coşkunluk, başarabilme ve ortak yaratıcılık duygusu 
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oluşturduğunu belirtmektedir. Bu şekilde çocuğun bir şeyin parçası olma hissini yaşamakta 

olduğunu belirtmektedir.  

Rahatlama çalışmalarına yardımcı olan müziktir (Çağdaş ve diğerleri, 2003). Bu 

aşamada ezgisel gerilimi olmayan, ritm yapısı sıkça değişmeyen uyumlu seslerden oluşan 

müzikler kullanılmalıdır (Öztürk, 1999). Bu aşamaların her birinin başına ya da sonuna 

rahatlama, ara paylaşım, tartışma etkinlikleri eklenebilmektedir. Bu tür erkinlikler dikkatin 

azaldığı sürelerde başlangıçta yahut dramatik kurgudan gerçek kurguya geçiş zamanlarında 

zihni hazırlama amaçlı da yapılabilmektedir.   

Rahatlamada hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama söz konusudur. Eklem yerlerinin 

hareket ettirilmesi, kasların yumuşatılması ve çocukların sakinleştirilmesi amacıyla 

etkinliklerin sonunda kullanılır. Rahatlamayı kolaylaştırmak için ortamda sakin bir müzik ve 

sözel yönergeler kullanılır. Buradaki amaç çocuğu rahatlatmak ve olayın tamamlandığını 

hissettirmektir (Aral ve diğerleri, 2000: 117). 

2.7.2. Canlandırma  

Canlandırma aşaması, doğaçlama, rol oynama, pandomim ve benzer etkinlikleri 

içermektedir. Çakır İlhan (1997) oynama aşamasının belirli kurallar çerçevesinde kişinin 

özgürce oyun kurup, geliştirebildiğini ifade etmektedir. Canlandırma birinin kılığına kişiliğine 

girip o ruh halini kişiliğini etkin bir duruma gelmesini sağlamaktır.  Bu aşamada canlandırılacak 

konu çerçevesinde lider tarafından verilen ve bir başlangıç noktası olan doğaçlama, rol oynama 

ve diğer tekniklerin yoğun olarak kullanıldığı bir özelliğe sahiptir.  Canlandırmalar bireysel ikili 

olacağı gibi küçük ya da büyük gruplar veya grubun tamamıyla olabilmektedir (Adıgüzel, 2013). 

Yaratıcılık ve imgelem boyutları işin içine bu aşamada girmektedir (San, 1996; San, 2001). Beş 

duyuyu geliştirmeye yönelik çalışmaları içermektedir. Doğaçlama ve oluşum aşamaları ile 

devam etmektedir. Koçak (1999) doğaçlama için bir grup aktivitesidir tanımını yapmıştır. 

Grupla beraber bir durumu çözümleme içinde olduğunu böylece bireylerin topluca yaşama 

duygusunu gelişmekte olduğunu belirtmektedir. Doğaçlamalar sayesinde büyük bedensel 

rahatlama ve hareket özgürlüğü yaşayan birey kendi güç potansiyeline bu şekilde farkına 

varmaktadır. Okvuran (2001)  “Doğaçlama aşamasında herhangi bir metne bağlı olmadan 

bireylerin kendilerini rahatça ortaya koyduğu aşamadır” tanımını yapmıştır.  Doğaçlama 

aşamasında masal, öykü, şiir, tablo, gazete haberi, fotoğraf gibi nesnelerden yola çıkılarak 

canlandırma yapılabilmekte olduğunu eklemektedir. Genç (2005) ise doğaçlama aşaması için 

bireyin kişi nesne ya da hayvanların kimliklerine girerek onların şartlarını hayal etme, anlatma 

ve kullanmasıyla beslenen önceden tasarlanmamış çok özgün bir aşama olduğunu 

söylemektedir. Ergün (1999) doğaçlama yapmada başarısız olmak diye bir şey olmadığını 

belirtmektedir. Doğaçlama bireye tekrar tekrar deneme cesareti imkanı vermektedir. 

Hatalarından yola çıkan birey sürekli yeni şeyler öğrenmekte ve başka oyuncuları da izleyerek 
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doğruları bulmaya çalışmaktadır.   Doğaçlamalarla gelişen aşama sonuçta oluşum aşamasına 

ulaşmaktadır. 

Rol oynama bir oyunda canlandırılan karakterin duygu, düşünce hal ve tavrına 

girilmesine denilmektedir. Başkalarının kimliğine giren çocuk başka hayattaki insanların ne 

düşündüğünü ne hissettiğini anlamaya çalışacak ve o duyguları, düşünceleri yaşama fırsatı elde 

etmiş olacaktır. İnsanlar arasındaki problemlerin anlaşılmasında yardımcı bir etkinliktir (Tezel, 

Şahin, 2003). Pandomim düşünce ve duyguların sözel ifadeler olmadan hareketler aracılığıyla 

anlatılmasıdır (Gürol, 2002). 

2.7.3. Değerlendirme- Tartışma 

Değerlendirme aşamasında eğitimci ve katılımcıların yaratıcı drama çalışmalarında 

yaşadıkları, hissettikleri, gözlemledikleri, duyumsadıklarını paylaştıkları gözden geçirdikleri bir 

aşamadır (Genç, 2005). Değerlendirme aşaması Drama etkinliği bitiminde grup üyelerince 

yapılmaktadır. Grupta yer alan bireyler hem kendilerini hem de grup üyelerini 

değerlendirmektedir. Burada önemli olan kişisel değerlendirmeler değil, çalışmanın iyi ve 

aksayan yönleri, sürecin nasıl geçtiği, niteliği değerlendirmesi ve süreç içindeki yaşanılan duygu 

ve düşüncelerdir (Adıgüzel, 2013; Sağlamöz 1990). Tartışma aşamasında açık uçlu sorular 

sorulmaktadır ve tek bir doğru cevap yoktur. Eleştiriler kişiye değil role yapılmaktadır. Bu 

aşamada amaç problemi tanımak, çözümünü öğrenmek ve çözüm yollarını keşfetmektir (Gönen, 

1992). Lider bu aşamada yapıcı eleştiri ortamını sağlayabilmeli; katılımcıların dramadan olumlu 

duygular ile ayrılmasını ve yaşantıların ifade edilmesine yardımcı olmalıdır (Okvuran, 2000; 

Üstündağ, 2000).  

Değerlendirme aşamasında gönüllülük esastır. Öğrencilerden zorla fikirlerini beyan 

etmeleri beklenmesi doğru olmamaktadır.  Aksi takdirde drama çalışması bir tartışma fikir 

etkinliğinden çok bir sözlü sınav halini almaktadır. Dramadan keyif alınabilmesi severek 

yapılabilmesi adına gönüllülük her zaman öncelikli şart olmalıdır. Aksi takdirde o öğrencilerin iç 

dünyası ve ruhları yakalanamamakta,  fikirleri tam randımanlı bir şekilde alınamamaktadır.  

Bu aşamaların her birinin ya da bir kaçının ardından tartışma açılması ‘Ne yaşadınız?’, 

‘Neler hissettiniz?, ‘Nerede güçlük çektiniz?’ gibi soruların tartışılması ve katılımcılarca 

yanıtlanması drama çalışmalarının önemli boyutlarındandır. Bu yolla başkalarının davranış 

biçimleri, duyguları, düşünceleri, deneyimleri ile ilgili bilgi sahibi olmak bireyin kendi yaşamına 

bilinçli bir biçimde göz atması açısından önemlidir (Üstündağ, 2002: 36). Küçük çocuklar için 

yapılan değerlendirme çalışması çok uzun olmamalıdır. Aksi takdirde küçük çocuklar 

birbirlerini şikâyete varan değerlendirmeler yapabilmektedir (Sağlamöz, 1990). Drama 

liderinin bu süreci etkili ve verimli bir şekilde yönetmesi rehberlik etmesi gereklidir. Genç 

(2005) eğitimcinin gerekli gördüğü yerlerde kişisel gözlemlerini katılımcılarla paylaşabileceğini 

belirtmektedir. Tartışma aşamasından sonra yapılacak etkinlikler konunun daha iyi 
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anlaşılmasına yardımcı olabilmektedir. Resim, kesyap, çalışma sayfası, kompozisyon, şarkı gibi 

etkinlikler yaptırılarak farklı duyulara hitap eden değişik öğretim teknikleri ile çalışılması 

çocuğun yaşantılarını zenginleştirmiş olmaktadır (Önder, 2006).  

Değerlendirme aşaması drama aşamaları arasında en son aşama olsa da önemi 

büyüktür. Çünkü doğaçlama sırasında fark edilemeyen tutumlar tartışılarak öğrencinin drama 

üzerine düşünmesine sebep olacaktır böylece değerlendirme aşamasının uygulanmasıyla drama 

salt bir oyun olmaktan öteye gidecektir. Değerlendiren, analiz edebilen, davranış ve hislerin 

nedenini görebilen bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Bu sebeple değerlendirme kesinlikle 

uygulanması gereken önemli bir aşamadır. Sadece canlandırma kısmının gerçekleştirilmesi 

öğrencinin karşılaştırma yapamamasına, neden sonuç ilişki kuramamasına sebep olmaktadır. 

Ayrıca değerlendirme de kullanılan eleştirel olmayan üslupla öğrenciler birbirlerinin fikirlerine 

saygı duyarak konuşmayı bir konu üzerinde düşünebilmeyi öğrenecektir. Dolayısıyla bu 

aşamanın öğrenci üzerinde demokratik tutuma sahip bir anlayış kazandırabileceği söylenebilir. 

Ayrıca drama değerlendirme aşamasında keskin olmayan yorumların yapılması olaylara geniş 

açıdan bakabilen her olayın oluş aşamasında neden sonucu kestirebilen aslında dolayısıyla 

insan ve insani davranışları yorumlayabilen empatik bir tutum kazanma şansına sahip olabilir. 

2.8.Eğitimde Drama Yöntemi İle İlgili Yapılmış Araştırmalar 

Eğitimde drama yöntemi ile ilgili yapılmış çalışmalar ulusal ve uluslararası alanda olmak 

üzere iki başlık altında incelenecektir. 

2.8.1.Ulusal Alanda Eğitimde Drama Yöntemi İle İlgili Yapılmış Araştırmalar  

Ulusal alanda eğitimde drama yöntemi ile ilgili araştırmalar iki başlık altında 

incelenmiştir. Bu başlıklar; genel olarak eğitimde drama yöntemi ile ilgili yapılan ulusal 

araştırmalar ile ilkokullarda eğitimde drama yöntemi ile ilgili yapılan ulusal araştırmalar olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bu araştırmada sınıf öğretmenleri ile çalışıldığı için birinci kademe olan ilkokullarda 

yapılan eğitimde drama yöntemi ile ilgili olan araştırmalar ayrı başlık altında incelenmiştir.  

2.8.1.1.Genel Olarak Eğitimde Drama Yöntemi ile İlgili Yapılan Ulusal Araştırmalar 

Oruç (2004) araştırmasında eğitim fakülteleri ilköğretim bölümleri sınıf öğretmenlikleri 

anabilim dalı programında yer alan İlköğretimde Drama dersini veren öğretim elemanlarının 

karşılaştıkları güçlükleri ve bunlarla baş etmek için buldukları çözüm önerilerini saptamayı 

amaçlamıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarında 

bir drama dersliğinin olmayışı uygulama yapmada güçlükler oluşturduğu görülmüştür. Öğrenci 

sayısının fazlalığı bir problem oluşturmamıştır. Kemikleşmiş grupların süreçte sorun 

yaratmaması adına çalışmalarda grubun rasgele seçilmeye çalışıldığına değinilmiştir. Dersin 

haftalık saatinin yeterli olduğu ancak sadece bir dönem programda yer almasının yeterli 

görülmediği; dersi veren öğretim elemanlarının bu alanda eksiklikleri olduğu saptanmıştır. 
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Ancak öğretim elemanlarının bu alandaki eksikliklerini fırsat buldukça etkinliklere katılarak 

gidermeye çalıştıkları saptanmıştır. Çözüm önerisi olarak öğretim elemanlarının 

yetiştirilmesinin hızlandırılması, şu an dersi vermekte olan öğretim elemanlarını yetiştirecek 

programın düzenlenmesi, her fakülteye bir drama atölyesi oluşturulması ve şube sayılarının 

arttırılması ilköğretimde drama dersini veren öğretim elemanlarının alan yeterliliklerinin tespit 

edilmesi amacıyla bir araştırma yapılması yönünde öneriler sunulmuştur. 

Hamurcu’nun (2010) “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları” 

adlı bildirisinde öğretmen adaylarının almış oldukları drama dersinin onların yaratıcı dramaya 

yönelik tutumları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Deneysel yöntemle gerçekleştirdiği bu 

çalışmada tek grup ön test son test modeli kullanılmıştır. Drama uygulamaları 11 hafta 

sürmüştür. Öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları Okvuran (2000) 

tarafından geliştirilmiş olan 5’li likert tipi bir ölçekle belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumlarında 11 haftalık uygulama sonucunda 

olumlu yönde bir değişim meydana getirdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmeni 

adaylarının öğrenim gördükleri şubeleri, öğretmen adaylarının cinsiyeti gibi değişkenlerin 

yaratıcı dramaya yönelik tutumları açısından incelendiğinde anlamlı farklılıklar oluştuğu 

saptanmıştır. Ancak almış oldukları öğrenim türünün ise tutum ölçeğinin sadece bir alt 

boyutunda anlamlı farklılıklar oluşmaktadır. 

Gönen ve Uyar Dalkılıç (1997) yaptıkları bir araştırmada altmış-yetmiş iki aylık çocuklar 

ile yapılan çalışması sonucunda çocukların dil gelişimlerinde önemli bir ilerlemenin olduğu 

saptanmıştır.  

Kara ve Çam’ın (2007) yapmış oldukları araştırmada yaratıcı drama yönteminin bazı 

sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi araştırılmıştır. Çalışma ve gelişim dersi alan 74 

öğretmen adayı ile bir neye ve kontrol gruplu deneme modeli kullanılarak yürütülmüştür. Sonuç 

olarak bulgular grupla bir işi yapma ve yürütme becerileri ilişkiyi başlatma ve sürdürme 

becerileri ile kendini kontrol etme becerilerini kazandırma konusunda yaratıcı drama 

yönteminin etkili olduğunu göstermektedir.  

Çoban ve Çeçen’in (2013) yapmış oldukları araştırmada Türkçe öğretmenlerinin drama 

uygulamalarına ilişkin algıları metafor kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına 

göre Türkçe öğretmen adayları drama uygulamalarına yönelik 70 geçerli metafor üretmiştir. Bu 

metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak 10 olumlu 1 olumsuz toplam 11 farklı kategoride 

toplanmıştır. Oluşturulan 70 geçerli nitelikteki metafora yönelik Türkçe öğretmen adaylarının 

drama dersi uygulamalarına yönelik 67 (%95.7) tanesi olumlu 3 (%4.3) tanesi olumsuz algıya 

sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların metaforlarının %18.5’ i dışavurum başlığı altında 

drama uygulamalarını “terapi, kendini ifade edebilecek sahne, sıcak bir ana kucağına” 
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benzetmişlerdir. Dramanın içsel dünyayı dışa aktaran bir yöntem olduğunu düşünmekte 

oldukları ortaya çıkmıştır. 

Saraç (2015) yüksek lisans tezi araştırmasında sosyal bilgiler dersinin öğretiminde 

drama yönteminin beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, öğrenilen konuların 

kalıcılığına ve öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının etkisi araştırılmıştır:  

sosyal bilgiler öğretiminde drama çalışmalarının uygulandığı deney grubu yapılandırmacı 

öğretim uygulanan kontrol grubundan daha başarılı olmuştur. Deney grubunun kontrol 

grubuna göre başarı düzeyi daha yüksek seviyede çıkmıştır. 

Yalçınkaya (2010) araştırmasında öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde kullanılan drama 

yöntemine ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Bu araştırmada öğrenci 

görüşleri çerçevesinde drama yönteminin kullanımı ile ilgili olarak drama yönteminin 

öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmesine yeteneklerinin farkına varmalarına, düşünme 

becerilerini kazanmalarına, düşündüklerini rahatlıkla ifade etmelerine yardımcı olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Ünal’ın (2002) araştırmasında sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören 

öğrencilerin almış oldukları İlköğretimde Drama dersine ilişkin tutumları incelenmiştir. 

Analizlerin sonucunda öğrencilerin ilköğretimde drama dersine ilişkin tutum düzeylerinin 

öğretim şekli, cinsiyet ve okul başarı durumlarına göre farklılıklar gösterdiği, genel olarak 

bakıldığında tüm öğrencilerin olumlu tutumlara sahip oldukları görülmüştür.  

Yurt Uzuner ve Eyüp(2012) tarafından sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme 

sürecinde drama etkinliklerine yer verme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

2010-2011 eğitim öğretim yılında Trabzon il merkezinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı devlet okullarında görev yapan 90 sınıf öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri 

toplama aracı olarak anketin kullanıldığı araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin 

%55,6’sının drama ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı, %96’sının derslerde drama etkinliğine, 

çoğunlukla da Türkçe ve Serbest Etkinlik derslerinde yer verdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sınıf 

öğretmenlerinin %34,8’inin dramada bütün aşamaları kullandıkları ve dramada kullanılan 

teknikler konusunda genellikle yetersiz oldukları belirlenmiştir. 

Tanrıseven (2013) tarafından okul uygulamalarının öğretmen adaylarının eğitimde 

drama kullanımına ilişkin yeterlik algıları üzerindeki etkisi adlı araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Araştırma 

sonuçları, öğretmen adaylarının drama etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve 

drama kullanımına ilişkin genel yeterlik algılarının deney ve kontrol grupları arasında deney 

grubunun lehine anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Yıldırım’ın(2008) gerçekleştirmiş olduğu “İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin 

Yaratıcı Drama Yöntemine İlişkin Yeterlik ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi” adlı yüksek 
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lisans tezi araştırmasında; araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 81.1 gibi büyük bir 

çoğunluğu drama ile ilgili hiçbir eğitim almadığını belirtmektedir. Çünkü drama dersinin eğitim 

fakültelerine ders olarak konulması daha çok yenidir.1998-1999 yılından itibaren ilköğretim 

programına "İlköğretimde Drama" adı altında ders konulmuştur. Dolayısıyla 1998-1999'dan 

önce mezun olan öğretmenlerin dramayla ilgili hiçbir eğitim almamışlardır. Aynı zamanda Milli 

Eğitim Bakanlığı' nın dramaya ilişkin açtığı hizmet içi kurs sayısının da az oluşu,  bu sonucun 

çıkmasında etkili olmuş olabilir 

Aykaç’ın (2008) yüksek lisans tezinde Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem 

olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmada nitel ve nicel 

yöntem birlikte kullanılmıştır. Nitel yöntem olarak öğrenci değerlendirme formundaki veriler 

içerik analizi türlerinden frekans analizi kullanılarak elde edilmiştir. Uygulamadan elde edilen 

sonuçlara göre deney ve kontrol gruplarının son testi toplam puanlar arasında fark olduğu ve bu 

farkın yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubu lehine olduğu görülmüştür. Bu sonuç 

dikkate alındığında Yaratıcı Drama yönteminin Sosyal Bilgiler dersinde kullanılmasının öğrenci 

başarısı üzerinde önemli sayılabilecek etkisi olduğu görülmüştür. 

Selanik Ay (2005) tarafından gerçekleştirilen “İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretiminde 

Yaratıcı Drama ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısı ve Hatırda Tutma Düzeyi 

Üzerindeki Etkileri” yüksek lisans tezinde ilköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersinde ulusal 

egemenlik ve çocuk bayramı ünitesinin öğretiminde; geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol 

grubunun ön-test ve son-test puan ortalamaları arasında zıt yönde anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir. Geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun ön-test puan ortalamaları, 

son-test puan ortalamalarından yüksektir. Bu durum geleneksel yöntemlerin öğrencilerin 

yeterince ilgisini çekmemesi, dikkatleri konu üzerine çekmede yetersiz kalasıyla 

açıklanmaktadır. Bu durumun sebebi, geleneksel yöntemde öğrencinin ders öncesi konuya karşı 

olan ilgi ve merakının ders esnasında aynı düzeyde korunamaması olarak açıklamıştır.  

Koç’un(2013) “Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yöntemini Uygulama ve 

Drama Tekniklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tezinde 

öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama düzeyleri ve drama 

tekniklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini 2011-2012 

eğitim öğretim yılında Kırşehir’de görev yapan 155 (4.sınıf) ve 106 sosyal bilgiler öğretmeni 

oluşturmaktadır.  Araştırmanın örneklem grubunu Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan 

84’ü sosyal bilgiler, 135’i sınıf öğretmeni olmak üzere 219 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem 

grubuna 2 bölümden oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Birinci bölüm Karadağ, Çalışkan, Korkmaz 

ve Yüksek (2005) tarafından geliştirilen “Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama 

Uygulama Yeterliliği Ölçeği”  başlıklı ölçekten oluşmaktadır. İkinci bölüm ise araştırmacı 

tarafından geliştirilen  “Drama Yöntemi Tekniklerine İlişkin Yeterlilikler” bölümüdür 
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Fenli (2010) “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Drama Dersine Yönelik 

Tutumları(makü örneği)” adlı yüksek lisans tezi araştırmasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

2008-2009 öğretim yılında öğrenim gören sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı 

drama dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği 

araştırılmış. Deneysel bir araştırma olan bu araştırmanın araştırma grubunu Mehmet Akif Ersoy 

üniversitesinde öğrenim gören 232 öğrenci oluşturmaktadır.  Veri toplama araçları olarak 

kişisel bilgi formu ve Adıgüzel (2006) tarafından geliştirilen  “Yaratıcı Drama Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği”  başlıklı ölçek kullanılmıştır.  Kişisel bilgi formunda yer alan bilgilere göre 

cinsiyet, öğretim türü, yaratıcı drama dersinin teorik ve uygulamalı işlenmesinin öğretmen 

adaylarının tutumlarında bir fark gösterip göstermediği incelenmiştir. Ölçek dönem başı ve 

dönem sonu olmak üzere iki kere uygulanmıştır. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre sınıf 

öğretmeni adaylarının cinsiyet ve öğretim türüne göre yaratıcı drama dersine yönelik tutumları 

farklılık göstermemiştir. Ancak yaratıcı drama dersini uygulamalı olarak gören öğrencilerin bu 

dersi teorik alanlara göre tutumları olumlu yönde olmuştur. Aynı zamanda sınıf öğretmeni 

adayları yaratıcı drama dersini aldıktan sonraki tutumlarının da daha olumlu olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır.  

Tutuman (2011) “Türkçe öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Uygulama Yeterlilikleri” adlı 

yüksek lisans tezi araştırmasında Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemi ile ilgili 

yeterliliklerini ve bu yöntemi uygulama düzeylerini araştırmıştır.  Araştırmanın çalışma 

grubunu İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve tabakalama yöntemiyle 

belirlenen 57 ilköğretim okulunda çalışan 131 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın 

veri toplama araçlarını Yıldırım (2008) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Drama Yeterlilik Anketi” 

ve araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme soruları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda 

Türkçe öğretmenlerinin drama ve drama uygulamasına yönelik yeterlilikleri bilme ve uygulama 

düzeylerine göre daha düşük seviyede olduğu bulgusu ortaya çıkmıştır. Türkçe öğretmenlerinin 

dramayla ilgili alınan eğitimi ve çalıştıkları okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi 

değişkenine göre yaratıcı drama yöntemini bilme ve uygulama düzeyleri arasında anlamlı fark 

görülmüştür. Buna karşın Türkçe öğretmenlerinin cinsiyet, mezun olunan okul, kıdem ve 

çalıştıkları kurumun türü değişkenlere göre yaratıcı drama yöntemini bilme ve uygulama 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin 

yaratıcı drama yöntemini uygularken, öğrencileri sınava hazırlama kaygısından ve sınıfın 

fiziksel olarak dar oluşundan kaynaklanan sorunları diğer sorunlara göre daha sık yaşadıkları 

belirtilmiştir.  Türkçe öğretmenlerinin kendilerini yaratıcı drama konusunda yeterli görenlerin 

dramayla ilgili eğitim aldıkları ve drama uygulamasıyla ilgili deneyim sahibi oldukları için 

yeterli gördükleri bu yöntemi derste uygulayanların ise yaratıcı drama yöntemini etkili ve 

eğlenceli bir yöntem olarak gördükleri için uyguladıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Türkçe 
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öğretmenlerinden kendilerini yaratıcı drama konusunda yeterli görmeyenlerin ve yaratıcı 

drama yöntemini derste uygulamayanların “drama ile ilgili eğitim görmedikleri” ve dramaya 

dair bilgi sahibi olmadıkları için yöntemi uygulamadıkları ve kendilerini yeterli görmedikleri 

sonucu ortaya çıkmıştır. Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini genel olarak 

derslerinin anlama, konuşma ve dilbilgisi bölümlerinde dikkat çekme, konuları somutlaştırma 

ve derste sıkılmayı önleme amaçlı kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Kale (2011) “Yaratıcı Drama Dersine Katılan ve Katılmayan Okul Yöneticilerin Yaratıcı 

Düşünmeye Yönelik Algılarının İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezi çalışmasında okul 

yöneticilerinin yaratıcı düşünmeye yönelik algılarını incelemiştir.  Araştırma yarı 

yapılandırılmış ön ve son görüşme şeklinde kontrol grubundan oluşup deneysel araştırma 

modeli ile incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 eğitim öğretim yılında 

mersin il merkezinde görevli değişik tür ve derecedeki 52 okul yöneticinden oluşturmaktadır. 

Araştırma süresince yaratıcı drama kursu eğitimi alan 26 okul yönetici bu eğitimi almamış 26 

okul yönetici ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bu eğitimi alan 

okul yöneticilerinin yaratıcı düşünmeye yönelik algılarının olumlu yönde değiştiği ve yönetimde 

yaratıcı düşünmenin gerekliliği konusunda bakış açılarında farklılıklar oluştuğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Karadağ (2012) “Yetişkinlerin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanılan Drama 

Yöntemi Hakkındaki Görüşleri” adlı yüksek lisans tezi betimsel tarama modeli niteliğindedir. 

Araştırmanın çalışma grubunu hizmet içi eğitimlerinde en az 12 saat yaratıcı drama yöntemi 

kullanılmış olan 115 yetişkin oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 3 

bölümden oluşan görüşler anketi uygulanmıştır. Birinci bölümde tanıtıcı bilgiler formu yer 

alırken ikinci ve üçüncü bölümde yaratıcı dama yönteminin eğitimin etkililiği üzerine çeşitli 

boyutlarına ilişkin maddelerden oluşan sorular yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre 

hizmet içi eğitimde yaratıcı drama yöntemi kullanılan yetişkinlerin yaratıcı drama hakkındaki 

görüşlerinin olumlu yönde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yaratıcı dama yöntemi 

kullanılan eğitimlerin kişisel gelişimini destekleyici ve demokratik olduğu, geleneksel ve diğer 

eğitim yöntemlerinden de daha etkili sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 

Yönel (2004) “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Yaratıcı Dramaya Yönelik 

Tutumlarının İncelenmesi” adlı yüksek lisans tez çalışmasında Konya il merkezindeki eğitim 

kurumlarında çalışan öğretmenlerin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarını incelemiştir.  Çalışma 

evrenini Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan resmi ve özel okul öncesi eğitim 

kurumlarında çalışan öğretmenler oluştururken; çalışma örneklemi Konya il merkezinde 

meram Selçuklu ve Karatay ilçelerinde bulunan milli eğitim müdürlüklerine bağlı resmi ve özel 

okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 142 öğretmen oluşturmaktadır. Kişisel özelliklerine ve 

drama uygulamalarına ait veriler yaratıcı drama bilgi forumu ve yaratıcı drama tutum ölçeği ile 
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elde edilmiştir. Araştırma grubunun tamamının sınıfta drama çalışmaları uyguladıkları 

belirlenirken; genel, bireye yönelik ve eleştirel tutumlarda yaş, eğitim durumu ve mezun 

oldukları fakülte ve bölüme göre anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Genel ve bireylerin 

kendilerine yönelik tutumlarında önemli bir fark çıkmamıştır ancak meslekteki kıdemleri daha 

fazla olan öğretmenlerin yaratıcı dramaya daha eleştirel yaklaştıkları sonucuna varılmıştır. 

Drama dersi alma durumuna göre yaratıcı, eğitici drama lisans dersi ve dramatik etkinlikler 

lisans dersi alan öğretmenlerle hiç drama dersi almayan öğretmenler arasında genel ve bireye 

yönelik tutumlarında bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılırken, eleştirel tulumlarında yaratıcı 

eğitimde drama lisans dersi alan öğretmenlerle hiç drama dersi almayan öğretmenler arasında 

eğitimde drama dersi alan öğretmenlerin dramaya daha eleştirel yaklaştıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenlerin genel ve bireye yönelik tutumlarında drama kursuna katılma 

durumuna ve katılma sürelerine göre anlamlı bir fark olmazken, drama kursuna katılmalarına 

ve bu kurslara katılma sürelerine göre eleştirel tutumlarında anlamlı bir fark olduğu 

görülmüştür. Buna göre çeşitli kurslara katılanlar hiç kursa katılmayanlara göre dramaya daha 

eleştirel yaklaşmışlardır. 3-4 haftalık bir sürede kursa katılanlar hiç katılmayanlar, 1-2 haftalık 

kurs alanlar ve 4 haftadan daha fazla bir süre ile kursa katılanlardan dramaya çok daha fazla 

eleştirel yaklaştıkları sonucuna varılmıştır. 

Çöme (2011)  “Okul Yöneticilerinin Eğitimde Yaratıcı Drama Faaliyetlerine İlişkin 

Tutumları” adlı yüksek lisans tezi çalışmasında ilköğretim okulu yöneticilerinin eğitimde 

yaratıcı drama etkinliklerine yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Veri toplama aracı 

olarak kendi geliştirmiş olduğu tutum ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya 49 madde ile başlanmış 

ve uygulamalar 300 okul yönetici üzerinde gerçekleştirilmiştir.  Araştırma sonucunda Okul 

yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları incelendiğinde yaş, eğitim 

düzeyi ve yaratıcı drama konusunda hizmet içi eğitim, okul mevcudu ve okulun kaç yıldır 

faaliyette olduğu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Okul yöneticilerinin yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları kıdem değişkeni için anlamlı 

bulunmuştur.   

Durusoy (2012) araştırmasında ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Kuvvet ve 

Hareket” ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ile yaratıcı drama yöntemini, akademik 

başarıya, fen ve teknoloji dersine karşı tutumuna ve kalıcılığa etkileri açısından karşılaştırmıştır. 

Hangisinin daha verimli olduğunu deneysel yolla araştırdığı araştırmada nicel veriler başarı 

testi, tutum ölçeği ve öğrenme stili ölçeğiyle; nitel veriler ise öğrenci günlükleri, gözlem formu, 

süreç değerlendirmeleri ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır.  Araştırma 

sonuçlarına göre; hem yaratıcı drama yöntemi hem de basamaklı öğretim yönteminin, 

öğrencilerin akademik başarılarını ve kalıcılıklarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.  
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Maden (2010)  doktora tezi çalışmasında Türkçe dersi temel becerilerinin öğretiminde 

drama yönteminin başarı ve kalıcılık üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla araştırma 

yapmış ve geleneksel öğretime göre başarı ve hatırda tutma üzerinde daha etkili olduğu ve farklı 

başarı düzeyindeki öğrenciler tarafından olumlu tutuma sahip olunduğu sonucuna varılmıştır.  

Yılmaz Arıkan (2010) doktora çalışmasında “Görsel Sanatlar” dersi kapsamında, sanat 

eleştirisi konusunun öğrencilere verilmesinde uygulanan “yaratıcı drama” yönteminin “klasik” 

yönteme göre daha etkili ve daha kalıcı bir yöntem olup olmadığını araştırmıştır. Araştırmanın 

sonucunda yaratıcı drama yöntemi klasik yönteme göre daha etkili ve kalıcı olduğu sonucu 

ortaya çıkmış öğrencinin başarı, kalıcılık ve olumlu tutuma sahip olmasını arttırdığı gözlenmiş; 

ayrıca öğrencinin konu ile ilgili tutumlarında da “yaratıcı drama” yönteminin nispeten daha 

etkin olduğu görülmüştür. 

Şenol Özyiğit (2011) doktora çalışmasında, yaratıcı drama destekli matematik öğretim 

programının ve mevcut matematik dersi öğretim programının, ilköğretim öğrencilerinin 

matematik dersindeki başarısı, benlik kavramı ve problem çözme strateji kullanımı üzerindeki 

etkilerini ve yaratıcı drama gruplarındaki etkileşim örüntülerini incelemiştir. Araştırma 

sonucunda, yaratıcı drama destekli matematik öğretim programının, öğrencilerin matematik 

dersi başarısını arttırdığı ve benlik kavramı düzeylerinde olumlu yönde bir artışa neden olduğu 

saptanmıştır. 

Uşaklı (2006) doktora araştırmasında, drama temelli grup rehberliğinin ilköğretim V. 

sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerine, atılganlıklarına ve benlik saygılarına olan etkisi 

incelemiştir.  Çalışma sonucunda drama temelli grup rehberliği programının ilköğretim V. sınıf 

öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerini değiştirerek ve atılganlıklarını artırarak etkilediği ve bu 

etkinin kalıcı olduğu ancak benlik saygılarını artırmada herhangi bir etkisinin olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Öğrencilerin atılganlık düzeylerinin artması ise saldırgan ve çekingen davranışlarının 

azalmasıyla oluştuğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Üstündağ (1997) doktora araştırmasında ilköğretim sekizinci sınıfta okumakta olan 

Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde yer alan hürriyetçi demokrasimizde temel hak ve 

ödevlerimiz ünitesinin öğretiminde yaratıcı dramanın öğrencilerin erişilerine ve derse yönelik 

tutumlarına etkileri araştırılmıştır. Yaratıcı dramayla öğretim daha etkili olmuştur. Ayrıca 

öğrencilerin tutumu açısından da geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu sonucu elde 

edilmiştir. 

Yılmaz (2012) doktora tezi araştırmasında Sosyal Bilgiler derslerinde drama yöntemi ile 

öğretimin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin; sosyal beceri düzeylerine, empatik beceri 

düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi olup olmadığını incelemiştir. Empatik beceri ve 

akademik başarı bakımından deney ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine anlamlı bir 

fark olduğu saptanmıştır. Empatik beceri ölçeği genel puanı bakımından kızlar ve erkekler 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Akademik başarı için kızlar ve 

erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Ayrıca kızlar ve erkekler 

arasında sosyal beceri ölçeği genel puanı, sosyal kurallar alt ölçeği puanı, beğenilirlik alt ölçeği 

puanı ve sosyal açıdan uygun davranmama alt ölçeği puanı bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. 

2.8.1.2.İlkokullar’ da Eğitimde Drama Yöntemi ile İlgili Yapılan Ulusal Araştırmalar 

Altıntaş (2010) ilköğretim 4. sınıf Türkçe dersinin yaratıcı drama yöntemi ile 

öğretiminin öğrencilerin istendik davranışları geliştirmeye etkisini araştırmıştır. Deney ve 

kontrol grubu oluşturulan 2 grup arasında farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma 

kapsamında oluşturulan grupların uygulama sonrasında istendik davranışları üzerinde anlamlı 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Drama eğilimli davranış değiştirme programının 

öğrencilerin istendik davranışları üzerinde anlamlı bir farklılığa sebep olduğunu 

göstermektedir. Kontrol grubundaki 27 öğrencinin ilk test- son test sonuçlarına göre istendik 

davranışları arasında fark oluşup oluşmadığı incelenmiş. Kontrol grubundaki öğrencilerin ilk 

testleri ile son testleri arasında anlamlılık düzeyinde bir farklılık çıkmadığı sonucuna varılır. 

Deney grubundaki 34 öğrencinin ilk test- son test sonuçlarına göre istendik davranışları 

arasında fark oluşup oluşmadığı incelenmiş ve deney grubundaki öğrencilerin ilk testleri ile son 

testleri arasında anlamlılık düzeyinde bir farklılık meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Bu 

sonuçlar da uygulanan drama eğilimli davranış değiştirme programının öğrencilerin istendik 

davranışları üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin yönteme alışkın olmamaları 

sebebiyle kendilerini kalabalık önünde rahat hissetmedikleri etkinliklere katılma ve grup 

çalışmalarında söylenenleri yapma konusunda çekingenlikleri olduğu için belirli bir süre 

deneyim süreci geçirmeleri sağlanmıştır. Bu deneyim sürecinden sonra etkinlikler olumlu 

seyretmiş ve deney grubu lehine anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sonunda, deney 

grubunda uygulanan yaratıcı drama yönteminin, kontrol gruplarına uygulanan geleneksel 

yönteme göre daha etkili olduğu ve deney grubundaki öğrencilerin sosyal becerilerinde kontrol 

gruplarındaki öğrencilere göre daha fazla gelişme olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Taşkıran (2005) araştırmasında ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler 

dersinin öğrenilmesinde ve benlik kavramları üzerinde dramanın etkisini incelemiştir. Bu 

amaçla Merkez İlköğretim Okulundan 36 drama eğitim grubu, 39 geleneksel eğitim grubu ve 

Gazi ilköğretim Okulundan 27 drama eğitim grubu, 33 geleneksel eğitim grubu olmak üzere 

toplam 135 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma deseni olarak ön test-eğitim-son 

test deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ön test ve son testte Pierr-Harrris'  in Öz 

Kavramı Ölçeği kullanılmıştır. Sosyal bilgiler dersi iki ayrı eğitim yöntemi olan drama eğitim 

yöntemi ve geleneksel eğitim yöntemiyle işlenmiştir. Yapılan araştırmanın sonuçlarında gazi 

ilköğretim okulunda uygulanan drama eğitimin benlik oluşumuna etkisinin var olduğu tespit 
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edilmiştir. Uygulanan drama ve geleneksel eğitim sonucu oluşan benlik üzerine okul faktörünün 

etkisinin var olduğu Gazi İlköğretim Okulu’nda tespit edilmiştir. Uygulanan drama eğitimi 

sonucunda benlik algısının olumlu geliştiği buna bağlı olarak da akademik başarının yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Okul türü ve eğitim türü ne olursa olsun cinsiyetin benlik algısına ve 

akademik başarıya etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın uygulandığı bütün 

öğrencilerde drama eğitim türünün benlik algısını olumlu etkilediği tespit edilmiştir. 

Üstündağ (1988) çalışmasında ilkokul ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde yer alan 

Çevremizde Sonbahar ünitesinin öğretiminde dramatizasyon ağırlıklı yöntem ile takrir ağırlıklı 

yöntemin öğrenci başarısına etkilerini araştırmıştır. Araştırma için bir ilkokulun ikinci sınıf 

şubelerinden 2 şube seçilmiş bir deney biri kontrol grubu olarak saptanmıştır. 34 kişiden 

oluşturulmuş kontrol grubunda çevremizde sonbahar ünitesi takrir eğitim yöntemiyle 

işlenmiştir. Öntest ve sontest sonuçlarına bakıldığında başarı puanı olarak bir artış görülmekte 

ve başarının varlığını göstermektedir. Fakat öğrenci bazında bireysel olarak ele alındığında 

takrir ağırlıklı yöntemin çok fazla etkili olmadığı görülmüştür. Toplam 38 kişiden oluşan deney 

grubunda ise ünite dramatizasyon yöntemiyle işlenmiştir. Öntest ve sontest puan ortalaması 

arasındaki grupta başarı olduğunun göstergesidir. Ayrıca öğrenciler tek tek incelendiğinde de 

başarılı oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Yapılan analizler sonucu her iki grubun başarıları 

arasında anlamlı farkın dramatizasyon ağırlıklı yöntemin lehine olduğunu göstermiştir. Bu da 

dramatizasyon ağırlıklı yöntemin etkili olduğunu göstermiştir. 

Av Hartuç (2015) çalışmasında ilkokul öğretmenlerinin 2. Sınıf Hayat Bilgisi ders 

konularını drama yöntem ve tekniklerini kullanarak daha etkili bir şekilde işleyebilmeleri için 

bir uygulama önerisi ortaya koymuştur. Kullanılan yöntem ve tekniklerin, çocukların eğitim ve 

öğretim hayatındaki ve Hayat Bilgisi ders programının içeriğindeki yeri ve önemi 

betimlenmiştir. Bunun için öncelikli olarak alan yazın incelenmiş sonrasında uygulanan form ile 

Hayat Bilgisi ders programı ve yöntemini Hayat Bilgisi dersinde drama uygulanıp 

uygulanmadığı ve kullanılabilirliğine dair sorular sorulmuş, cevaplar nitel veri analizi tekniği ile 

incelenmiştir. Öğretmen görüşlerinde drama yöntemini tercih etmelerinin sebepleri olarak 

öğrencilerin sosyal beceri ve iletişim, farkındalık yönlerinin artması, doğaçlama ile dersin zevkli 

hale gelmesi, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlaması gibi sebepler gösterilmiştir. Bazı 

öğretmenler drama yöntemini kullanmama sebebi olarak araç ve gerecin az olmasını, okul 

yöneticilerinden bazılarının drama ile tiyatro kavramlarını karıştırdığını ve öğretmenlerden 

sene sonu tiyatro gösterisi istediklerinin, konulara ayrılan ders saatlerinin yetersiz olması 

sebebiyle bu yöntemi hayat bilgisi dersinde kullanmamalarını göstermişlerdir.  

 Kahriman (2014) çalışmasında ilkokul 3. Sınıf hayat bilgisi’ ’Benim Eşsiz Yuvam’’ 

temasındaki konuların drama yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin iletişim becerileri, empatik 

eğilim becerileri, değer algılarına etkisi incelenmiştir. Araştırma bulgularına bakıldığında 
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öğrencilerin sosyal değerler ölçeği puanları üzerinde etkili olduğu ve ortalamalar arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 3. Sınıf hayat bilgisi’ ‘Benim Eşsiz Yuvam’’ temasındaki 

konuların drama yöntemiyle işlenmesinin iletişim becerilerine etkisi incelenmiştir. Bulunan 

sonuçlar öğrencilerin drama yöntemiyle işlenen hayat bilgisi dersi benim eşsiz yuvam 

temasındaki konularda iletişim becerilerinde deney gurubu lehine anlamlı bir fark ortaya 

çıkmıştır. Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmede drama yöntemi mevcut öğretim 

programına göre daha etkili olduğu anlaşılmıştır. Hayat bilgisi dersi ‘’Benim Eşsiz Yuvam 

teması’’ konularının darama yöntemiyle işlenmesinin kullanılan öğretim yaklaşımlarının 

öğrencilerin empatik eğilim ölçeği puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. Öğrenci görüşme formları, öğrencilerin drama yöntemine göre işlenen 

dersi genel anlamda takip ettiklerini, çeşitli bilişsel ve duyuşsal gerekçelerden dolayı dersten 

daha çok zevk aldıklarını ve diğer ünitelerin de drama yöntemine göre işlenmesini istediklerini 

göstermektedir. Ancak öğrencilerin sınıfın kalabalık olmasından dolayı bazen etkinliklerde 

problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler genel itibariyle drama yöntemini faydalı 

bulmuş ve derslerin bu şekilde devam etmesini istediklerini belirtmiş fakat sınıfın kalabalık 

olmasının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söylemişlerdir. Görüşme formlarıyla elde 

edilen veriler nicel analiz sonucunda elde edilen bulguları desteklemektedir. Bu da araştırmanın 

güvenilirliğini göstermektedir. 

Taş (2008) tez çalışmasında ilköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde drama 

tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin matematik dersi temel becerilerine katkısına ilişkin 

öğretmen görüşlerini araştırmıştır. Araştırma deseni olarak nitel araştırma deseni 

kullanılmıştır. 54 maddeden oluşan anket araştırmacı tarafından uzman denetiminde 

hazırlanmış olup problem çözme, iletişim, akıl yürütme ve ilişkilendirme olarak dört boyuttan 

oluşmaktadır. Araştırma kapsamında bulunan problem çözme, iletişim, ilişkilendirme ve akıl 

yürütme becerilerine drama tekniğinin katkısına öğretmenlerin katıldıkları bulunmuştur. 

İlköğretim Okulu sınıf öğretmenleri matematik dersinde drama tekniğinin kullanılmasının 

öğrencilerin problem çözme becerisine katkısına ilişkin görüşlerini  ‘Kesinlikle Katılıyorum’ 

şeklinde belirtirken; öğrencilerin iletişim becerisine katkısına ilişkin görüşlerini  ‘Katılıyorum’ 

şeklinde belirtmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin ilişkilendirme becerisine katkısına ilişkin 

görüşlerini  ‘Katılıyorum’ şeklinde belirtirken; öğrencilerin akıl yürütme becerisine katkısına 

ilişkin görüşlerini ‘Kesinlikle Katılıyorum’ şeklinde belirttikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Onur (2008) çalışmasında ilköğretim ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine okul ve sınıf 

kurallarının hayat bilgisi dersi programı çerçevesinde drama tekniği ile öğretiminin öğrenmede 

kalıcılığa etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmada ayrıca cinsiyet faktörünün, 

uygulama kapsamına alınan öğrencilerin ilköğretim okuluna başlamadan önce kreş, yuva veya 

anasınıfına gitmelerinin, annenin eğitim durumunun ve sınıf düzeylerinin drama tekniği ve düz 
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anlatım yönteminin kullanıldığı sınıflardaki sınıf ve okul kurallarının öğretiminde kalıcı 

öğrenmeye etkisi de incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı 

tarafından hazırlanan Okul ve Sınıf Kuralları Gözlem Formu kullanılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Bursa ili Osmangazi ilçesindeki ilköğretim okullarının ikinci ve üçüncü sınıfları 

oluşturmaktadır.   Araştırmanın evrenini temsil edebilecek örneklemi, 2006–07 öğretim yılında 

Osmangazi ilçesi Fertur İlköğretim Okulu’nun 2/B, 2/E ve 3/B, 3/E şubelerinde öğrenim gören 

56 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonuçları 

olarak araştırma süreci içinde yapılan gözlem 1 sonucu deney grubunda yer alan öğrencilerin 

ortalama gözlem puanları, kontrol grubundaki öğrencilerin ortalama puanlarından yüksektir. 

Bu durum öğretim sırasında drama tekniğini kullanmanın, öğrenme seviyesini arttırdığını 

göstermektedir. Son gözlemden üç hafta sonra uygulanan gözle 2 formu uygulanarak okul ve 

sınıf kurallarının drama tekniği ile öğretiminden sonra ne kadar uygulanıldığı gözlenmiştir. 

Deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı olmuşlardır. Bu 

sonuç öğretimin kalıcılığını arttırmada da dramanın etkili bir teknik olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca araştırmanın başlangıcında uygulanan ön gözle formundan alınan puanlara bakıldığında 

okul öncesi eğitim alan öğrenciler almayanlara göre daha başarılı olmuşlardır. Çıkan sonuçlara 

göre anne eğitim durumunun öğrenmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma 

kapsamına alınan öğrencilerin okul ve sınıf kurallarını drama tekniği ve düz anlatım yöntemi ile 

öğrenmeleriyle sınıf seviyeleri arasında anlamlı farklılaşmalar bulunamamıştır. Cinsiyetler 

arasında da anlamlı farklılaşmalar bulunmamıştır. Araştırma sonuçları drama tekniğinin 

geleneksel yöntemlere oranla kalıcılığı arttırmada etkili bir teknik olduğunu ortaya koymuştur. 

Sever (2010) üçüncü sınıf müzik dersi müziksel yaratıcılık öğrenme alanı 

kazanımlarının edinilmesinde yaratıcı drama yönteminin etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmada deneysel desen modellerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bolu’da bir İlköğretim Okulunda bulunan 3. sınıf 

iki grup oluşturmaktadır. Deney grubunda 22, kontrol grubunda 30 olmak üzere araştırma 52 

öğrenciden oluşmaktadır. 8 hafta süren öğrenme alanı öncesi ve sonrasında kazanıma uygun 

geliştirilen değerlendirme araçları uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre; yaratıcı drama 

yöntemiyle işlenen grup ile programın ön gördüğü yöntemle işlendiği grubun son test 

puanlarına bakıldığında eğitimde drama yöntemi lehine anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Buna 

göre eğitimde drama yönteminin, müzik dersi müziksel yaratıcılık öğrenme alanı 

kazanımlarının edinilmesinde programın ön gördüğü yönteme kıyasla daha etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.    

Kaya (2006) 9 yaş grubu öğrencilerinin resim-iş (görsel sanatlar) eğitimi dersine olan 

ilgi, tutum ve başarısında eğitimde drama yönteminin etkili olup olmadığını araştırmıştır. 

Araştırmada biri deney diğeri de kontrol grubu olmak üzere, iki grup bulunmaktadır. Bu gruplar 
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yansız atama yöntemi ile oluşturulmuştur. Her iki grupta deney öncesi ve deney sonrası “tutum 

ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmanın evreni, Ankara ilindeki özel ilköğretim okulları 3. sınıf 

öğrencilerini kapsamaktadır. Benzer sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel koşullara sahip tüm illerin 

ilköğretim okullarındaki öğrenciler evren olarak kabul edilebilir bulunmuştur. Ancak çalışma 

evreni, Ankara TED Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.  Örneklem 

için, Deney Grubu olarak (15 kız, 17 erkek) toplam 32 öğrenci ve kontrol grubu olarak (17 kız, 

15 erkek) toplam 32 öğrenci seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak tutum ölçeği, değerlendirme 

ölçeği, öğrencilerin resim çalışmaları ve görüşme oluşturmuştur.  Çalışmalara başlamadan önce 

her iki sınıfa da tutum ölçeği uygulanmış ve her iki sınıfın da resim-iş dersine tutumları 

birbirine yakın oldukları çıkmıştır. Müfredattan seçilen belirli konular eğitimde drama yöntemi 

ile deney grubuna uygulanırken; kontrol grubuna ise geleneksel, sözlü anlatım ve ardından 

uygulama ile çalışılmıştır.  Çalışmalar sonrasında deney ve kontrol gruplarına son test tutum 

ölçeği uygulanarak t testi ile kıyaslama yapılmış ve sonuç olarak deney grubunun resim-iş 

dersine olan tutumu deney grubunun lehine olarak sonuçlanmıştır. Araştırmacı deney grubu 

öğrencileri hakkında daha fazla kişisel bilgiye sahip olmuş ve öğrencilerin arasında daha fazla 

sıkı bir bağın oluştuğunu gözlemlemiştir.   

Avcı Agün’ün (2012) araştırmasının amacı ilköğretim 4. sınıf matematik öğretiminde yer 

alan tüm öğrenme alanlarında (sayılar, geometri, ölçme, veri) hazırlıklı-planlı dramaya uygun 

etkinlikler geliştirmek ve sınıf ortamında uygulamak ve sonuçları ortaya çıkarmaktır.  Bu 

araştırma, 2010–2011 eğitim öğretim yılı 1 ve 2. yarıyıllarında, Rize İli Kalkandere ilçesinde yer 

alan Atatürk İlköğretim Okulunda okuyan 4–A sınıfında 24 öğrenci (tüm sınıf) ile 15 hafta 

süreyle gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın yapıldığı 4-A sınıfı, araştırmacının 3 yıldan beri 

öğretmeni olması, hem sınıfın öğretmeni hem de öğretmenin sınıfı yakından tanıması nedeniyle 

seçilmiştir. Bu araştırma için 2010–2011 Eğitim Öğretim yılında pilot çalışma yapılmıştır. Aslı 

çalışma için gözlenen olumsuzluklar gözetilerek tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak 

katılımcı gözlem, anket, kişisel bilgi formu ve görüşme soruları yer almaktadır. Anket, kişisel 

bilgi formu ve görüşme soruları uzman eşliğinde geliştirilmiş olup araştırmacı tarafından 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda hazırlıklı-planlı drama etkinliklerinin öğrenciler için zevkli ve 

eğlenceli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitimde drama etkinliklerinin öğrenciler arasında 

paylaşımı arttırdığı ortaya çıkmıştır, ilgilendirici ve yeni bilgiye ulaşmayı sağladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca eğitimde drama etkinlikleri sayesinde öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri 

günlük hayatla ilişkilendirebilecekleri; öğrencilerin drama etkinliklerinden memnun kaldıkları; 

öğrencilerin, diğer derslerde de dramanın kullanılmasını istedikleri ortaya çıkmıştır. Drama 

etkinliklerinin ısınma, oyun, rahatlama ve değerlendirme aşamaları öğrenciler tarafından 

beğenilmiştir.  
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Yalım (2003) araştırmasında ilköğretim dördüncü sınıf fen bilgisi dersinin eğitimde 

drama yöntemi ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini belirlemektedir.  

Araştırma öntest-sontest kontrol kümeli modele göre desenlenmiş ve deneysel olarak alanda 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama 2003–2004 öğretim yılının birinci döneminde Nevşehir İli Acıgöl 

İlçesi Karapınar Kasabası Karapınar İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

okulun 4-A ve 4-B şubelerinden biri kontrol, diğeri deney kümesi olmak üzere yansız olarak 

belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgiler anketi 

uygulanmıştır.   "Çevremizi Tanıyalım"   ünitesine ait hedef ve davranışlar belirlenip bu 

hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını kontrol etmek için öntest ve sontest olarak kullanılmak üzere 

bir başarı testi hazırlanmıştır. Veri toplama aracı anket ve ünite başarı testi yer almakta bu 

ölçme araçları araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Eğitimde drama yöntemiyle öğretim 

yapılan deney kümesinde bulunan öğrencilerin akademik başarıları ile eğitimde drama 

yöntemiyle öğretim yapılmayan kontrol kümesinde bulunan öğrencilerin akademik başarıları 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark eğitimde drama yöntemiyle öğretim yapılan 

küme lehinedir. Buradan da; ilköğretim dördüncü sınıf fen bilgisi dersinde öğrencilerin 

akademik başarıları bakımından öğrencilere eğitimde drama yöntemiyle yapılan öğretimin 

geleneksel öğretimden daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuca 

dayanarak; eğitimde drama yönteminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkili olduğu 

yargısına varılmıştır.  

Yıldırım (2008) araştırmasında ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin 

eğitimde drama yöntemine ilişkin yeterlilik ve uygulama düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini Malatya ilinde görev 

yapan ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 

ise şu şekilde oluşmaktadır.  Örneklem 2006-2007 eğitim- öğretim yılında Malatya ili merkez 

eğitim bölgelerindeki okullar göz önüne alınarak belirlenmiştir. Her eğitim bölgesinden 8 

ilköğretim okulu olmak üzere toplam 32 okul, Malatya ili merkezine bağlı 10 köy ilköğretim 

okulu ve 3 özel ilköğretim okulu belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini oransız küme 

örnekleme yoluyla seçilen 360 ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin, drama yöntemine ilişkin kişilik özellikleri, drama 

etkinlikleri ve öğrenme durumlarına ilişkin yeterlilikler, drama etkinliklerinin 

değerlendirilmesine yönelik yeterlilikleri, bilme ve uygulama düzeylerinde yeterli oldukları 

görülmüştür. Buna karşın drama ve drama uygulamasına yönelik yeterlilikleri bilme ve 

uygulama düzeylerinde, yeterli olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.  Öğretmenlerin, yaratıcı 

drama ve alt boyutlarına yönelik yeterlilikleri bilme ve uygulama düzeyleri arasında anlamlı 

fark bulunmaktadır. Öğretmenlerin en çok karşılaştıkları sorunlar drama yöntemini bilmeme, 

maliyetin yetersizliği, sınavlara hazırlanma kaygısı olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin 
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cinsiyet değişkenine göre yaratıcı drama niteliklerini bilme ve uygulama düzeyleri arasında 

anlamlı fark yoktur. Öğretmenlerin drama ile ilgili almış oldukları eğitim değişkenine göre; 

drama yöntemine ilişkin kişilik özellikleri, drama etkinlikleri ve öğrenme durumlarına ilişkin 

yeterlilikler, drama etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik yeterlilikleri, bilme ve uygulama 

düzeyleri arasında anlamlı fark yoktur. Buna karşın drama ve drama uygulamasına yönelik 

yeterlilikleri bilme ve uygulama düzeyleri arasında anlamlı fark vardır.   

Ütkür’ün (2012) yüksek lisans tezi araştırmasında eğitimde drama yönteminin 

ilköğretim 3. Sınıf hayat bilgisi derslerinde kullanılmasının öğrencilerin başarılarına, 

öğrendiklerinin kalıcı olmasına ve bu şekilde işlenen derslere yönelik tutumlarına olan etkisi 

araştırılmıştır. Başlangıçta başarı düzeyleri eşit iki gruptan birinde Hayat Bilgisi ders kitabında 

yer alan yöntem ve teknikler hiçbir ekleme ya da çıkarma yapılmadan işlenmiş ve diğerinde 

eğitimde drama yöntemi kullanılarak ders işlenmiştir. Ardından uygulanan testler sonucunda 

eğitimde drama yöntemi kullanılarak ders işlenen deney grubunda bulunan öğrencilerin aynı 

konulardaki başarı artışlarının diğer gruptaki öğrencilerin başarı artışlarından daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir. Bu grup Aradan belirli bir süre geçmesine rağmen başarısını korumuş 

ve öğrendikleri kalıcı hale gelmiştir ancak kontrol grubundaki öğrenciler için kalıcı öğrenme 

gerçekleşmemiştir. 

Sözer’in(2006) yüksek lisans tezi araştırmasında ilköğretim 4. sınıf Matematik dersi 

“Kesirler” ünitesinde uygulanan eğitimde drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, 

tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 

38’i deney grubunda ve 37’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 75 öğrenci ile 

yürütülmüştür. Bu araştırma sonucunda, başarı ve öğrenmenin kalıcılığı bakımından, deney 

grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık 

olduğu; eğitimde drama yönteminin denek grubunun tutumlarını olumlu yönde etkilediği ortaya 

çıkmıştır.    

Karacil (2009) ilköğretim 1.kademede eğitimde drama yönteminin öğrencinin akademik 

başarısına etkisinin araştırdığı yüksek lisans tezinde aktif örenmenin en önemli yöntemlerinden 

biri olan eğitimde drama yönteminin ilköğretim 1. Kademede Türkçe dersi öğretiminde 

uygulandığı grup ile geleneksel yöntemin uygulandığı grubun akademik başarısı arasında ne 

derece etkili olduğu araştırılmıştır. Araştırma sonucunda eğitimde dramanın uygulandığı deney 

grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu arasında farklılık olduğu görülmüştür. 

Elde edilen bulgulara göre, eğitimde drama ile öğretimin öğrencinin akademik başarısını 

artırmada daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Karadağ ve Çalışkan (2006) yaptırdıkları araştırmada ilköğretim üçüncü sınıf 

öğrencilerinden oluşan araştırma grubuna hayat bilgisi dersinden bir ünite seçilmiş ve kontrol 

grubuna geleneksel öğretim yöntemi deney grubuna ise eğitimde drama yöntemi kullanılarak 
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işlenmiştir. Öğrencilerin araştırma sonunda tutumlarında nasıl bir farklılaşma gösterdiklerini 

tespit etmek amacıyla ünite başında ve ünite sonunda olmak üzere iki defa tutum ölçeği 

uygulanmıştır. Araştırmanın başlangıcında yapılan deney ve kontrol gruplarının hazır 

bulunuşluk düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yapılan ön test sonuçlarına göre araştırma 

gruplarının birbirinden farklı olmadıkları tespit edilmiştir. Eğitimde drama yönteminin hayat 

bilgisi dersine yönelik tutumlarında artı yönde değişikliklere neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

öğrencilerin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları arasında eğitimde drama yöntemi ile 

geleneksel yöntem arasında drama yöntemi lehinde farklılık gösterdiği saptanmıştır.  

Erdem Zengin (2014)  yüksek lisans tez araştırması olarak eğitimde dramanın yöntem 

olarak kullanılmasının ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere 

etkisini belirlemek olmuştur. Araştırmada deneysel yöntem uygulanmıştır. Uygulama 

sonrasında eğitimde drama ağırlıklı yürütülen etkinliklerin öğrencilerin eğilimini arttırmada 

geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu görülmüştür. 

Selçioğlu Demirsöz (2010) doktora araştırmasında İlköğretim Bölümü Sınıf 

Öğretmenliği Anabilim Dalı Programında yetişmekte olan 3. sınıf öğretmen adaylarının 

demokratik tutumları, bilişüstü farkındalık ve duygusal zekâ yeterlilikleri üzerinde eğitimde 

drama eğitimi ve geleneksel öğretim yönteminin etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 

Sonuç olarak “Eğitimde drama eğitimiyle yetişen sınıf öğretmeni adayları ile geleneksel öğretim 

yöntemiyle yetişen sınıf öğretmeni adaylarının demokratik tutumları arasında anlamlı farklılık 

vardır” denencesinin kısmen doğrulandığı söylenebilir. Eğitimde dramanın öğretmen 

adaylarının bilişüstü farkındalıkları üzerindeki etkisi incelendiğinde; Deney ve kontrol 

gruplarının bilişüstü farkındalık ölçeği biliş bilgisi alt ölçeği,  biliş düzenlemesi alt ölçeği ve 

ölçeğin tümü son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Bilişüstü farkındalık 

bakımından son test sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığını göstermektedir. Bilişüstü farkındalık ölçeği deney ve kontrol gruplarında ön testin 

etkisinin araştırıldığında ise hem Biliş bilgisi alt ölçeği, hem biliş düzenlemesi alt ölçeği ve de 

ölçeğin tümünde deneysel işlem öncesi ön testin yapılmasının deney ve kontrol gruplarında 

öğrenme ve duyarlılaşmaya etkisi yoktur. 

Ural Keleş (2009) doktora tezi çalışmasında ilköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji öğretim 

programında yer alan “Canlıları Sınıflandıralım” konularına yönelik kavramsal değişim 

metinleri, oyun ve eğitimde drama etkinlikleri ile zenginleştirilmiş 5E modeline uygun öğrenci 

ve öğretmen rehber materyalleri geliştirmek ve etkililiklerini değerlendirmiştir.  Yarı-deneysel 

yöntem kullanılarak yürütülen çalışmada, konunun kazanımlarına yönelik, dokuz 5E etkinliğini 

içeren, öğretmen ve öğrenci rehber materyalleri geliştirilmiştir. Yapılan uygulamalar sonrasında 

deney grubunda,  kavram testinde yer alan on kavramın her birinde kalıcı kavramsal değişim 

sağlandığı belirlenirken, kontrol grubunda “bitkilerde solunum”, “mikroskobik canlıların günlük 

50 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

hayatımızdaki etkileri” ve “canlıların sınıflandırılması” ile ilgili kavramlarda kavramsal değişim 

sağlandığı saptanmıştır. Ayrıca hazırlanan rehber materyallerin öğrencilerin akademik 

başarılarını kalıcı bir şekilde arttırdığı, tutumlarında da istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

pozitif etkiler meydana getirdiği belirlenmiştir. Sınıf içi gözlemlerde ve mülakatlarda oyun ve 

eğitimde drama etkinliklerinin, eğlenerek öğrenme ortamı sağladığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı 

ve öğrenilenlerin kalıcı olmasına yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 

2.8.2.Uluslararası Alanda Eğitimde Drama Yöntemi ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Uluslararası alanda eğitimde drama yöntemi ile ilgili yapılan araştırmalar ilkokullarda 

eğitimde drama yöntemi ile ilgili yapılan uluslararası araştırmalar ve genel olarak eğitimde 

drama yöntemi ile ilgili yapılan uluslararası araştırmalar olmak üzere iki başlık altında 

incelenmiştir.  

2.8.2.1. Uluslar Arası Alanda İlkokullarda Eğitimde Drama Yöntemi ile İlgili Yapılan 

Araştırmalar 

Moore ve Caldwell (1993) yapmış oldukları araştırmada ilkokul öğrencileri ile deneysel 

çalışmış olup eğitimde dramanın yaratıcı yazma konusunda etkililiğini araştırmıştır. Ortaya 

çıkan sonuçlara göre eğitimde drama aktivitelerinin yaratıcı yazmayı geliştirdiği sonucu ortaya 

çıkmış bu yöntemle öğrencilerin geleneksel yöntemlere göre daha başarılı olabilecekleri ileri 

sürülmüştür. 

Kaaland-Wells (1993) yaptığı araştırmada sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramayı 

kullanıp kullanmadıkları ve yönteme ilişkin algıları üzerinde çalışmıştır. 224 ilkokul öğretmeni 

üzerinde uygulanan testler ile eğitimde drama eğitimi almış öğretmenlerin, eğitimde dramanın 

etkili bir yöntem olduğuna inandıkları ortaya koymuştur. 

2.8.2.2. Uluslararası Alanda Genel Olarak Eğitimde Drama Yöntemi ile İlgili Yapılan 

Araştırmalar 

Bailey (1997), yaşları 10–14 arasında olan, depresyonu ve içe kapanıklığı bulunan, 

saldırganlık ve şiddet eğilimi gösteren, sosyal becerilerinde sıkıntı yaşayan, bir grup ortaokul 

öğrencisi ile 13 hafta süresince yaratıcı drama çalışmıştır. Araştırmanın sonunda, depresif 

belirtilerde belirgin olarak bir gerileme, saldırganlık ve şiddet eğilimi davranışlarında 

kaybolma, içe kapanıklığı olanlarda ise kendine güven ve öz kavramda bir yükselme ile birlikte, 

kendilerini daha iyi ifade edebilme saptanmıştır(akt., Erdoğan, 2006). 

Yassa tarafından 1999 yılında yapılan çalışmada; lise öğrencilerinin eğitimde dramayı 

algılayış biçimlerini, katılım algılarını ve eğitimde dramanın sosyal etkileşimleri üzerindeki 

etkisini incelenmiştir. Çalışma mülakatlarla veri toplama gözlem ve mülakat (görüşme) 

metotları kullanılmıştır. Tüm veriler toplandıktan sonra nitel araştırma teknikleriyle analiz 

edilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak ise eğitimde dramanın sosyal etkileşim ve kendine 

güveni geliştirdiği sonucuna varılmıştır.    
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McNaughton (2004) ‘Eğitimi Güçlendirmek için Drama’ adlı araştırmasında 10 veya 11 

yaşındaki üst sınıflardaki ilköğretim öğrencileri sınanmıştır. Deney grubuna drama dersleri 

verilmiştir. Bu derslerin amacı genç insanlara bilgi ve birikimlerini genişletmede yardımcı 

olmak, pozitif tutuma sahip olmalarını sağlama, kişisel hayat tarzlarını belirlemede yol 

gösterme, günlük hayatta kullanabilecekleri becerileri kazanmalarını sağlama olarak 

belirtilmiştir. Çalışma İskoçya eğitim sistemini kapsamaktadır. Birçok anahtar bilgi dersin 

öğretim ve değerlendirme aşamasında kayıt altında tutulmuştur. Bunlar öğretmenin ders 

esnasında aldığı notlar, öğrencilerin çalışmaları ve öğrenmelerini ölçen testler, öğretmenin ve 

izleyicilerin gözlemleri, öğrenciler ve izleyiciler ile yapılan anketler ve ders anlatılırken çekilen 

videoteyp görüntüleridir. Bütün bu bilgiler değerlendirildiğinde; sonuç olarak drama 

öğrencilerin derste verilenleri başarılı bir şekilde öğrenmesinde çok etkili bir araç olduğu 

ortaya çıkmıştır. Dramanın da etkili bir şekilde kullanılması için öğrencilere iletişim kurarken, 

işbirliği yaparken, görüş ve fikirlerini ifade ederken gerekli ortamın sağlanması gerektiği 

vurgulanmıştır.  Ayrıca seçilen hikâyelerde öğrencilerin çevrede olup bitenleri tanımasında ve 

olayın içindeki insanlara nasıl davranacağı konusunda da yardım edebilecek nitelikte olması 

gerektiği belirtilmiştir. Bazı durumlarda öğrencilerden kendi başlarına konuyla ilgili oyun 

yazmaları istenerek onların yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunabileceği açıklanmıştır.  

Laurin (2010) yaptığı çalışmada eğitimde dramanın çocukların yazma becerilerine 

etkisini araştırmıştır. Deney grubunda 26, kontrol grubunda ise 19 çocuk bulunmaktadır. Deney 

ve kontrol grubundaki çocuklardan yazma seviyelerini belirlemek için kısa bir metin yazmaları 

istenmiştir. Daha sonra 8 haftalık bir dönemde deney grubundaki 26 çocuk iki eşit gruba 

ayrılmış ve hikâye drama seanslarına katılmıştır. Her seansın sonunda bir yazma etkinliği 

yapılmıştır. Toplamda 203 metin oluşturulmuş ve bu metinler, kelime sayısı, açıklama niteliği ve 

metinlerin yapısına göre kodlanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, çocuklar drama 

seanslarından sonra daha fazla kelime üretmişlerdir. Eğitimde dramanın çocukların yazma 

becerilerini geliştirdiği tespit edilmiştir. 

Müller (1997) dramaya yönelik araştırmaların sonuçlarını yorumlamıştır. Drama bir 

süreç olarak kullanıldığında tam öğrenmeyi, problemleri keşfetmeyi, başkalarının yaşantılarını 

fark etmeyi, paylaşmayı ve kabul etmeyi sağlamakta olduğunu ifade etmiştir. Dramanın araç 

olarak kullanıldığında ise oyun yoluyla öğrenmeyi sağlamakta ve yaratıcılığı geliştirmekte 

olduğunu belirtmiştir (akt., Hatipoğlu, 2006: 45).    

Pepler ve Ross’un benzer ve farklı problemleri çözmede oyunun etkisini göstermek için 

yaptıkları araştırmada farklı oyun deneyimleri olan çocukların farklı problemlere verdikleri 

tepkilerinde oyun deneyimleri olmayan ve benzer oyun deneyimleri olan çocuklarla 

kıyaslandığında düşünme sürecinde daha farklı tepkiler verdikleri bulunmuştur (akt., Dinçer, 

Güneysu, 1998: 73).   

52 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

3.YÖNTEM 

Bu bölümde sırasıyla araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, veri analizi 

yer almaktadır.  

3.1.Araştırma Modeli 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik yeterlik algılarına, görüşlerine 

ve metaforlarına yönelik mevcut durumu belirleyebilmek için bu araştırmada tarama modeli 

tercih edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak geçmişte ve şu anda olan olay ve olguları tespit edip 

açıklamaya çalışan hem eğitim bilimlerinde hem de sosyal bilimlerde çok yararlanılan tarama 

(survey) modeli kullanılmıştır (Ekiz, 2003). Karasar (2005) tarama modelinde araştırmaya 

konu olan bireyi ya da nesneyi herhangi bir şekilde değiştirme ve etkileme çabasına girmeden; 

kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlandığını ifade eder. Bu araştırmalarda önemli olan 

araştırmaya konu olan birey ya da nesneyi en uygun biçimde belirleyebilmektir. Tarama 

araştırmalarında hedeflenen geniş kitlelerin görüşlerini özelliklerini betimleyebilmektir. 

Tarama modellerinde amaçlar soru cümleleri ile ifade edilmektedir. Tarama araştırmalarında: 

ne, ne ile ilgilidir, nelerden oluşmaktadır, nerede, ne zaman, ne sıklıkta, hangi sıklıkta, hangi 

düzeyde, nasıl sorularına yanıt aranmaktadır (Balcı, 2001; Wellington, 2006; Karasar, 1999). 

Büyükasar’a (2014) göre tarama araştırmalarının amacı var olan durumun fotoğrafını çekerek 

betimleme yapmaktır. Tarama araştırmalarında genel olarak araştırmacı tarafından belirlenen 

topluluktan belirlenen cevap seçenekleri kullanılarak bilgi toplanmaktadır (Fraenkel&Wallen, 

2009). 

3.1.1.Araştırma Deseni  

Araştırmadaki veriler karma yöntemde kullanılan desenlerden biri olan yakınsayan 

desen kapsamında toplanılmıştır. Nicel ve nitel aşamaları araştırma sürecinin aynı olan bir 

aşamasında eş zamanlı olarak uygulanmasıyla oluşan bu desen yöntemlere öncelik, analiz 

sırasında aşamaları birbirinden ayrı tutarak daha sonra genel yorum yaparken sonuçları 

birleştirmektir (Dede, 2015). Bu desen; bir örneklemdeki katılımcıların kazanımlarını, tutum ve 

davranışlarını ya da diğer özelliklerini ortaya koyarak mevcut durumu tanımlamak amacıyla 

kullanılmaktadır (Burke&Christensen, 2004). Bu araştırmadan hem nicel hem de nitel veriler 

elde edilmiştir. Açık uçlu soru formu ve metafor cümle formundan elde edilen veriler nitel 

verileri oluştururken; kişisel bilgi formu, kapalı uçlu sorular formu ve sınıf öğretmenlerinin 

eğitimde drama kullanımına ilişkin yeterlik algıları ölçeğinden elde edilen veriler ise nicel 

verileri oluşturmaktadır. Her iki tür veriyi bulundurması açısından araştırma önem 

taşımaktadır. Nicel verilerin yetersiz kaldığı durumlarda nitel veriler daha betimleyici bir tasvir 

çizmektedir. Her iki verinin de gerekliliğine inanan Frankel ve Devers (2000) nitel 

araştırmaların geleneksel araştırma yöntemleri ile ifade edilmesi zor olan sorulara cevap 

sağlaması bakımından gerekli olduğunu ifade etmektedir. Önemli olanın doğru yöntemi 
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seçmekten geçtiğini ve bu yöntemlerin her ikisini birden uygun şekilde kullanabilmenin 

önemine dikkat çekmektedir. Nitel araştırmalarda alternatif görüşler üretilebilmektedir. 

İşlemlerle ilişkin ön yargılar ile baş etmek araştırmacının görevidir nicel araştırmada ise uygun 

araştırma desenleri ile kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.  

Aşağıda tez araştırmasının yakınsayan paralel desen süreci Şekil 3.1. ’de verilmiştir.  

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

 
                                                                   

                                                                                                                                        

 

Şekil 3.1. Yakınsayan paralel desen süreci  (kaynakça: Creswell&Clark, 2015) 

 

Nicel kısmı tasarlama 
-Araştırmanın nicel kısmı için 
geliştirilecek veri toplama araçları 
ile uygulanacak veri toplama 
araçlarına karar verilmiştir.  
Nicel Veriyi Toplama 
Araştırmanın nicel verileri gerekli 
izinler alınarak toplanmıştır. 

Nitel Kısmı Tasarlama 
Araştırmanın nitel kısmı için Açık 
uçlu sorular formu ve metafor 
formu araştırmacı tarafından 
hazırlanmıştır.  
Nitel Veriyi Toplama 
Araştırmanın nitel verileri gerekli 
izinler alınarak toplanmıştır. 
 

Nicel Verinin Analizi 
-araştırmada uygulanan ölçek için,  
veriler normal dağılımda 
çıktığından parametrik testler 
uygulanmıştır.  
- Kapalı uçlu sorular formu için 
frekans ve yüzde değerleri 
hesaplanmıştır. 

Nitel verinin analizi 
-Açık uçlu sorular formu ve 
metafor formundan elde edilen 
bulgular için içerik analizi 
yapılmıştır. 
-Miles and Huberman güvenirlilik 
katsayısı hesaplanmıştır.  

İki Küme Sonucu Birleştirmek için strateji kullanımı 
-Nicel ve nitel veriler karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. 
 

 

Birleştirilmiş Sonuçların Yorumlanması 
-Ayrı sonuçlar özetlenmiş ve yorumlanmıştır. 
-İki küme verinin birleşen ve birbirinden ayrılan sonuçları yorumlanmış ve tartışılmıştır. 
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3.2.Araştırma Grubu 

Araştırmanın inceleyeceği evrenin tümüne; ekonomik, işgücü ve zaman sınırlılığı gibi 

nedenler bakımından ulaşmak mümkün olmayacağı için genellikle örneklem alma yolu tercih 

edilmektedir. Büyük bir topluluğun belirli bir konuya dair görüşlerinin, inançlarının, bilgi, 

tutum, ilgi v.b. betimlenebilmesi için topluluğu temsil edecek bir parça seçilmektedir. Veriler bu 

topluluğu temsil eden örneklemden toplanmaktadır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014).  Bu 

araştırmanın evrenini Mersin ili merkez ilçede görev yapan 2737 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Örneklem 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Mersin ili merkez eğitim 

bölgelerindeki okullar göz önüne alınarak belirlenmiştir.  Araştırmanın örneklemi ise, evrenden 

seçkisiz örnekleme yöntemi olan ‘tabakalı küme örnekleme’ yöntemine göre seçilen 

öğretmenler oluşturmaktadır. Büyüköztürk vd. (2014) tabakalı örneklem için Evrendeki alt 

grupların belirlenip evren içindeki büyüklüğü içindeki oranlarıyla örneklemde temsil 

edilmelerini sağlayan bir örnekleme yöntemi tanımını yapmaktadır. Çıngı (1994) ise bu yöntemi 

evrenin her biriminin yalnız bir tabakaya ait olacak ve hiçbir evren biriminin açıkta kalmayacak 

şekilde alt gruplara bölünerek her bir tabakadan ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak 

çekilen yöntem şeklinde açıklamaktadır.  Erkuş (2013) Tabakaların neler olacağını, “ilgili 

literatür, ön çalışmalar ve gözlemler sonucunda bağımlı değişkeni etkileme potansiyeli olan 

değişkenlere göre belirlendiğini” ifade etmektedir. Araştırmanın örneklemini Mersin’ in 4 

merkez ilçesi olan Toroslar, Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki hinterlandlara göre 

belirlenmiş okullarda çalışan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Okullar belirlenirken Mersin 

İli’nin 4 merkez ilçesinin farklı mahallelerinden sosyoekonomik açıdan farklılık gösteren 23 

okul seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini 441 ilkokul sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 

Araştırmada 470 kişiye ulaşılmıştır. 29 kişinin verileri kullanılmamıştır.  Toplam 441 kişinin 

verileri kullanılmıştır.  

 

Tablo 3.1. Tabakalı örneklem yüzdelik dağılım tablosu 

Merkez ilçe Evren Dağılım yüzdesi Örneklem Dağılım yüzdesi 

Akdeniz  1030 %37,6 154 %34,9 

Toroslar 861 %31,4 138 %31,2 

Yenişehir 510 %18 84 %19 

Mezitli 336 %12,2 65 %14,7 

Toplam  2137 %100 441 %100 

 

Tablo 3.1. incelendiğinde evrene bakıldığında 4 merkez ilçede çalışan öğretmenlerin 

sayısı şu şekildedir: Akdeniz ilçesinde 1030 öğretmen, Toroslar ilçesinde 861 öğretmen, 

Yenişehir ilçesinde 510 öğretmen, Mezitli ilçesinde 336 öğretmen olarak toplam 2737 öğretmen 

55 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

çalışmaktadır. İlçelerin evrene oranı Akdeniz ilçesi için %37,6; Toroslar ilçesi için %31,2; 

Yenişehir ilçesi için %18; Mezitli ilçesi için %12,2’dir. Bu araştırmanın örnekleminde de Akdeniz 

ilçesinde 154 kişiye ulaşılarak %34,9; Toroslar ilçesinde 138 öğretmene %31,2; Yenişehir 

ilçesinde 84 öğretmenle %19; Mezitli ilçesinde ise 65 öğretmene %12,2 gibi bir orana 

ulaşılmıştır. Bu değerlerle tabakalı küme örnekleme yöntemine uygun düşen değerler olduğunu 

görülmektedir.  

Aşağıda Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin çeşitli değişkenler açısından 
frekans ve yüzde değerleri Tablo 3.2.’de verilmiştir. 

 
Tablo 3.2. Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin çeşitli değişkenler açısından frekans ve 
yüzde değerleri(N=441) 

DEĞİŞKENLER f  %  
1-Cinsiyet   
-Kadın 276 62,6 
- Erkek  165 37,4  
Toplam 441 100 
2-Hizmet yılı 
-10 yıldan az 96 21,8 
-11-20 149 33,8 
-21 ve üstü 196 44,4  
Toplam 441 100 
3-Mezun Olunan Fakülte   
-Eğitim fakültesi 314 71,2 
-Diğer 127 28,8  
Toplam 441 100 
4-Drama Eğitimi Alınması 
-Evet 163 37,0 
-Hayır 278 63,0 
Toplam 441 100 
5-Sınıf Mevcudu 
-1-24 214 48,5 
-25 ve üstü  227  51,5  
Toplam 441 100 

 

3.2.1.Veri Toplama Süreci  

Bu araştırma için Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı izin alınmıştır. Alınan izin 

ile okul idarecilerine bilgi verilerek öğretmenlerin uygun olduğu teneffüs ve boş dersler 

değerlendirilmiştir. Veri toplama aracında formun nasıl doldurulacağına yönelik açıklama 

bulunsa da ayrıca öğretmenlere gerekli açıklamalar da yapılmıştır. Tez araştırma konusu ve 

kapsamı hakkında öğretmenlere bilgi verilmiş, araştırmada gerçekçi ve dürüst yanıtların 

önemine dikkat çekilmiştir.  

441 öğretmene uygulanan veri toplama aracında açık uçlu sorular bulunmamaktadır. 

Açık uçlu sorular formu ise 50 öğretmene uygulanmıştır. 441 öğretmene uygulanan veri 

toplama aracından elde edilen veriler SPSS’ e aktarılmıştır. Nitel veri olan 430 adet metafor 
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formu çalışması ve 50 adet açık uçlu soru formu uzman görüşü yardımıyla analiz edilip 

kategorilere ayrılmıştır. 

Aşağıda veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair süreç şekil3.2.’de yer 

almaktadır. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

    

Şekil 3.2. Veri toplama süreci 

 

 

 

 

Literatür taraması yapılmıştır. 

Ulusal ve yabancı kaynaklar 
incelenmiştir. 

Hangi ölçme araçlarının 
kullanılacağına karar verilmiştir. 
 
Hazır ölçek için gerekli izin alınmıştır. 
 

Ölçeğin croanbach alpha güvenirlilik 
katsayısının hesaplanması için ölçek 
araştırmacı tarafından 244 sınıf 
öğretmenine uygulanmıştır. 

 

 

Diğer Veri Toplama Araçlarının 
Oluşturulması  
Kişisel bilgi formu, Kapalı uçlu sorular 
formu, Açık uçlu sorular formu ve 
metafor formu araştırmacı tarafından 
hazırlanmıştır. 
  
Uzman kanısı alınmıştır. 
 
Dönütlerle gerekli düzeltmeler yapılmış, 
veri toplama aracına son şekli 
verilmiştir.  
 
 
 

İl milli eğitim müdürlüğünden 
gerekli izinler alınmıştır. 
 

Gerekli izin ve onay işlemleri 
gerçekleştikten sonra veri toplama 
aracı uygulanmıştır. 

 

Ölçek ve kişisel bilgi formundan elde 
edilen nicel veriler SPSS’e girilmiştir.  
 
Kapalı uçlu soru formundan elde 
edilen verilerin frekans ve yüzde 
değerleri hesaplanmıştır. 
 
 Nitel verilerin içerik analizi 
yapılmıştır. 
  

57 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

3.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada Veri toplama araçları olarak araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

kişisel bilgilerine ulaşma amaçlı “Kişisel Bilgi Formu”, Sınıf Öğretmenlerinin eğitimde drama 

kullanımına ilişkin yeterlik algılarını ölçmek için Tanrıseven (2013) tarafından geliştirilen 

“Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği”, araştırmacı tarafından hazırlanan 

kapalı uçlu sorular formu, sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemi hakkındaki görüşlerini 

belirlemek amaçlı araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorular formu, sınıf 

öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik metaforlarını belirleme amaçlı araştırmacı 

tarafından hazırlanmış “metafor formu” kullanılmıştır. Öncelikli olarak alanyazın ile ilgili olan 

yüksek lisans tezi ve doktora tezi olmak üzere çeşitli araştırma makaleleri incelenerek veri 

toplama araçları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Araştırmanın amacına hizmet edecek şekilde 

hazırlanan veri toplama aracı Mersin Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümü 

öğretim üyeleri ile birebir görüşmeler yapılarak uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca ilkokul 

öğretmenlerine de veri toplama aracı incelettirilmiş eklemek istedikleri eksik veya fazla 

buldukları yerler konusunda dönütler alınmıştır. Onların fikirleri ve dönütleri ile veri toplama 

aracı geliştirilerek son halini almıştır. Bu veri toplama aracı, araştırmanın amacına uygunluğu, 

açıklık ve anlaşılırlığı açısından bir alan bilgisi ve bir dil bilgisi uzmanın görüşüne sunulduktan 

sonra uygulama şeklini almıştır. Araştırmacı tarafından veri toplama araçlarına ilişkin bilgiler 

ayrıntılı olarak aşağıda yer almaktadır. 

3.3.1.Kişisel Bilgi Formu 

  Bu form araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin araştırmanın problemine dair 

sonuçlarda etkili olabileceğini düşünülen sosyo-demografik özellikleri belirlenmiş olup 

araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin “cinsiyet, 

hizmet yılı, mezun olunan fakülte, katılımcının drama eğitimi alıp almadığı, katılımcının 

öğretmenlik yapmakta olduğu sınıf mevcudu aralığı” gibi çeşitli değişkenlere ilişkin sorular 

kişisel bilgi formunda yer almaktadır. Form geliştirilirken kapsam geçerliliği için uzman kanısı 

alınmıştır. Eğitim programları ve öğretim alanında 7 uzman öğretim elemanından ve sınıf 

öğretmenliği alanında 1 uzman öğretim elemanından uzman kanısı alınmıştır. Soruların hazırlık 

aşamasında öncelikli olarak geçmiş yıllara ait tez araştırma soruları incelenmiştir. Tez 

konusunun amacına yönelik olarak araştırma sonunda ulaşılmak istenen sorular listesi 

hazırlanarak araştırmanın amacına uymayan sorular elenmiştir. Birbirleri ile ilişkili sorular ard  

arda verilmiştir.  
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3.3.2.Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama etkinliklerini planlama, uygulama ve 

değerlendirme ve genel yeterliliklerine ilişkin algıları Tanrıseven (2013) tarafından geliştirilen 

“Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği” aracılığıyla ölçülmüştür. Likert tipi 

bir ölçme aracı olan 44 maddeden oluşan ölçme aracı “planlama”, “uygulama” ve 

“değerlendirme” olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Planlama ölçeği 9 sorudan, 

uygulama ölçeği 20 sorudan, değerlendirme ölçeği ise 15 sorudan oluşmaktadır. Belirlenen 44 

maddeye öğretmen adaylarının verecekleri cevaplar  “1=yetersiz, 2=kısmen yeterli, 3=yeterli” 

şeklinde derecelenmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması ölçeği hazırlayan Tanrıseven 

(2013) tarafından yapılmıştır. Ölçme aracının yapı geçerliğini test etmek amacıyla LISREL 8.51 

programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırmanın ortalama hata 

karekökü(RMSEA) ,091 olarak hesaplanmıştır. 0, 10’ un altındaki değerlerin kabul edilebilir 

uyuma karşılık gelmekte olduğu belirtilmiştir. Ölçme aracının güvenirliliği Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı ile tespit edilmiştir.  Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının ölçme aracının 

bütünü için ,91; planlama ölçeği için ,70; uygulama ölçeği için ,83 ve değerlendirme ölçeği için 

,82 olduğu tespit edilmiştir.  Araştırmanın güvenirliliğini tespit etmek amacıyla Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı hesaplanmış olup ölçme aracının bütünü için ,91 değeri elde edilirken 

planlama ölçeği için ,70; uygulama ölçeği için ,83; değerlendirme ölçeği için ,82 olarak 

hesaplanmıştır. Tanrıseven’in(2013) Tavşancıl’dan(2002) aktardığına göre bu veriler iç 

tutarlılık katsayısı için uygun görülmektedir. Test homojenliğinin göstergesi olarak iç tutarlılık 

katsayısının en az ,70 olması gerektiği belirtilmiştir. Her bir faktöre ilişkin iç tutarlılık 

katsayısının uygun olması ve P<0,01 olması ölçekte bulunan maddelerin birbirleri ile uyumlu 

olduğunu göstermektedir.  

 Bu ölçek tez araştırmasında kullanılmadan önce 244 sınıf öğretmeni üzerinde 

uygulanmış ve güvenirlilik katsayısı (Croanbach’s alpha) değeri ,95 çıkmıştır.    

3.3.3.Kapalı Uçlu Sorular Formu 

Araştırmacı tarafından hazırlanan 4 adet kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. “Okulun 

fiziksel koşulları, eğitimde drama yöntemi kullanma sıklığı, eğitimde drama yönteminin 

öğrenciler açısından faydalı bulunup bulunmadığı, mevcut ilkokul programının eğitimde drama 

yöntemini kullanmaya uygunluğu”  gibi sorular bulunmaktadır. Form geliştirilirken kapsam 

geçerliliği için uzman kanısı alınmıştır. Eğitim programları ve öğretim alanında 7 uzman 

öğretim elemanından ve sınıf öğretmenliği alanında 1 uzman öğretim elemanından uzman 

kanısı alınmıştır. 

3.3.4.Açık Uçlu Sorular Formu 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlı 

açık uçlu sorular araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Form geliştirilirken kapsam geçerliliği 
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için uzman kanısı alınmıştır. Eğitim programları ve öğretim alanında 7 uzman öğretim 

elemanından ve sınıf öğretmenliği alanında 1 uzman öğretim elemanından uzman kanısı 

alınmıştır. Kapsam geçerliliği ve uzman kanısı alındıktan sonra ölçme aracına konmasına karar 

verilmiştir. Bu bölümde yer alan açık uçlu soruların amacı sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 

yöntemi hakkında görüşlerini açığa çıkartmaktır. Erkuş (2013) bilinmedik beklenmedik 

tepkilerin ve fikirlerin ortaya çıkartılmasında açık uçlu soruların uygun olduğu görüşündedir. 

Atılgan (2009) bu tür sorularda yanıtın içerik ve niteliğini, uzunluğunu belirlemede 

yanıtlayıcıya belli ölçülerde özgürlük verdiğinden bahsetmektedir. Sınıf öğretmenlerinin 

eğitimde drama yöntemi ile ilgili görüşlerini daha net bir şekilde istedikleri ifadelerle 

açıklamalarına yardımcı olmak; yöntemi uygulama konusundaki durumlarını ortaya çıkarırken 

nedenleri ile belirtmelerini sağlama amaçlı aşağıdaki iki adet açık uçlu soru sorulmuştur. 

1.Eğitimde drama yöntemi hakkındaki görüşlerinizi yazınız. 

2.Eğitimde drama yöntemini uyguluyor musunuz? (Evet/hayır nedenleri ile 

açıklayınız.  

3.3.5.Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Metafor Formu 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya yönelik metaforlarını açığa çıkarma amaçlı 

katılımcılara açık uçlu cümle tamamlatılmıştır. “Eğitimde drama …….gibidir; çünkü…………   .” 

şeklinde verilen açık uçlu cümle aracılığı ile sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına 

ilişkin metaforları belirlenmek istenmiştir. Metafor, düşünme ve görselleştirme aracı olarak 

kullanılır ve kişinin dünya ve gerçeklik algısını sembolize etmektedir (Saban, 2011). Morgan 

(1998) metaforların günlük hayatta kullanılan dili sadece süslemeye yönelik bir söz sanatından 

ibaret olmadığını, insan yaşamındaki öneminin bundan çok daha fazlasını kapsadığını ifade 

etmektedir. Metafor kullanımı için genel olarak dünyayı kavrayışımızla ilgili bir düşünce ve 

görme biçimi olduğunu ifade eder. Metafor bir konuyu bir olguyu daha iyi anlamamızı 

sağlamaktadır. Taşpınar (2014) metaforun son yıllarda geniş bir kullanım alanının 

bulunduğunu çağrıştırıcı olarak da ifade edilen metaforların bilimsel kuram geliştirmede, 

yönetim bilimlerinde ve eğitimde etkin bir biçimde kullanıldığından bahsetmektedir. Metafor 

terimi daha çok edebiyat alanında kullanıldığı düşünülse de günlük yaşamda sıkça başvurulan 

dilsel benzetme olgusudur. Eğitim alanında da özellikle yeni bir öğrenme gerçekleşeceğinde 

öğrenmeyi kolaylaştırmak ve akılda kalıcılığını sağlamak için sıklıkla eşdeğer ögelerin birbirleri 

yerine kullanılması yoluna başvurulur. Öz olarak metafor bir şeyi başka bir şeye göre 

anlamlandırmak, ifadelendirmektedir (Lakoff&Johnson, 2005: 25). Metafor uzun sürecek 

anlatımları kısaltmakta ve anlatılmak istenilen ifadeleri daha somut daha kalıcı bir hale 

getirmektedir. Arslan ve Bayrakçı (2006) metaforların zor kavram ve terimleri öğrenebilme, 

soyut kavramları zihinsel olarak somutlaştırmada ve görselleştirmelerinde etkili olduğunu 

belirtmektedir. Katılımcıya yardımcı olması açısından araştırma sorusu olan cümleden önce iki 
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adet örnek metafor cümleleri verilmiş ayrıca metaforun tanımı yapılarak katılımcının metafora 

ait kavram yanılgısı yaşamaması amaçlanmıştır.  

3.4.Veri Analizi 

Araştırma verilerinin analizi nitel ve nicel analiz olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin; eğitimde drama kullanımına ilişkin yeterlik algısı ölçeği, kişisel bilgiler 

formu ve kapalı uçlu sorular formundan elde edilen veriler araştırmanın nicel verilerini 

oluştururken; sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik görüşleri ve metafor 

algılarından elde edilen veriler araştırmanın nitel verilerini oluşturmuştur. Aşağıda nicel ve 

nitel veri analizi olmak üzere araştırmanın analizi iki başlık altında incelenmiştir. 

3.4.1.Nicel Veri Analizi 

3.4.1.1Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik Algılarına Yönelik Nicel 

Veri Analizi 

Araştırmanın verilerin analizi bölümünde elde edilen verilerin dağılımı incelenmiştir. 

Veri setinin normallik dağılım testi basıklık ve çarpıklık değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

basıklık değeri 0,573; çarpıklık değeri de 0,158 olup +1,96/-1,96 aralığında olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır (Gravetter&Wallnau, 2014). Verilerin normal dağılımda olduğu tespit edildiğinden 

verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Aşağıda kullanılan parametrik testler 

sırasıyla Tablo 3.3.’de verilmiştir.  

 
Tablo 3.3.  Ölçekten Elde Edilen Verilen Analiz Testleri 
Ölçekten elde edilen verilerin analizi Analiz Testleri 
Öğretmenlerin Eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algıları analizi Betimleyici analiz testi 
Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 
planlamasına yönelik yeterlik algı düzeyi için  

Betimleyici analiz testi 
 

Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 
uygulamasına yönelik yeterlik algı düzeyi için; 

Betimleyici analiz testi 

Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 
değerlendirmesine yönelik yeterlik algı düzeyi için 

Betimleyici analiz testi 

Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 
ilişkin yeterlik algı düzeyleri cinsiyet değişkeni açısından bir 
farklılık göstermekte olduğuna dair analiz testi  

 
İlişkisiz örneklem T testi 

Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 
ilişkin yeterlik algı düzeyleri mezun oldukları üniversite 
değişkeni açısından bir farklılık göstermekte olduğuna dair 
analiz testi  

İlişkisiz Örneklem T testi 

Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 
ilişkin yeterlik algı düzeyleri hizmet yılı değişkeni açısından bir 
farklılık göstermekte olduğuna dair  analiz testi 

Tek yönlü varyans (ANOVA) analizi 
testi 

Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 
ilişkin yeterlik algı düzeyleri drama eğitimi alma değişkeni 
açısından bir farklılık göstermekte olduğuna dair analiz testi 

İlişkisiz örneklem T testi 

 

 

61 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

3.4.1.2. Kapalı Uçlu soruların Analizi 

Kapalı uçlu soruların analizi frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir.  

3.4.2.Nitel Veri Analizi 

3.4.2.1.Açık Uçlu Soruların Analizi  

Araştırma nitel bir araştırma olması ve veri toplama aracının açık uçlu sorulardan 

oluşması sebebi ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yapılarak açık 

kodlama yöntemine başvurulmuştur. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 

okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 

227). 

 Açık uçlu sorular 50 sınıf öğretmenine uygulanmış olup toplam 2 sorudan oluşmaktadır. 

Açık uçlu soruların analizi için açık uçlu sorular formu birden elliye kadar numaralandırılmıştır. 

Elde edilen yanıtlar baştan sona kadar okunmuş ve buna yönelik kodlamalar oluşturulmuştur. 

Ardından kodlar bir araya getirilerek ortak yönleri bulunmuş, böylece araştırma bulgularının 

temaları (kategoriler) ortaya çıkarılmıştır. Belirlenen temalar altındaki kodlarla ilişkili olacak 

biçimde yorumlanmış ve araştırmanın amacı doğrultusunda sonuçlar ortaya konulmuştur. 

Katılanların bakış açılarını yansıtmak amacıyla açık uçlu sorulardan elde edilen verilerden 

alıntılara yer verilmiştir. Alıntıların yanında katılımcıların cinsiyeti ve hizmet süresini belirten 

kısaltmalara yer verilmiştir. Erkek öğretmenler (E), bayan öğretmenler (B) şeklinde verilmiş 

olup hizmet süreleri olduğu gibi belirtilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik, araştırma sonuçlarının 

inandırıcılığını sağlamak için kullanılan en önemli iki ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, araştırmada ulaşılan kavramsal kategori altında 

verilen açık uçlu soru cevaplarının, söz konusu bir kavramsal kategoriyi temsil edip etmediğini 

teyit etmek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, bu ifadeler 

araştırmacı dışındaki uzman biri tarafından daha okunarak kodlanması sağlanmış ve böylelikle 

bağımsız kodlar oluşturulmuştur. Bu bağımsız kodlar kategorilendirilmiş daha sonra, uzmanın 

yaptığı eşleştirmeler araştırmacının kendi kategorileriyle karşılaştırıldı. Karşılaştırmalarda 

görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları tespit edilerek ilk soru için araştırmanın güvenirliği, Miles 

ve Huberman’ın (1994: 64) formülü [(Görüş Birliği) / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] x 100 

kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda birinci açık uçlu soru için güvenirlik 0,75 

olarak belirlenmiştir. İkinci açık uçlu soru için ise güvenirlik 0,95 çıkmıştır. Verilerin (f) ve 

yüzdesi (%) hesaplanmıştır. 

3.4.2.2.Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kavramı İçin 

Geliştirdikleri Metaforların Analizi 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramı için geliştirdikleri metaforların analiz 

edilmesi ve yorumlanması beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar şunlardır (Yıldırım ve 
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Şimşek, 2006; Saban 2004, 2008): (a) Adlandırma Aşaması, (b) Tasnif Etme (Eleme ve Arıtma) 

Aşaması, (c) Kategori Geliştirme Aşaması, (d) Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması ve (e) 

Verileri Bilgisayar Ortamına Aktarma Aşaması. 

3.4.2.2.1.Adlandırma Aşaması 

Bu aşamada sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik metaforlarının 

anlamlı metafor cümleleri oluşturup oluşturmadığına bakılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin üretmiş 

oldukları metaforlar geçici olarak kavramlar şeklinde kayıt edilmiştir. Herhangi bir metaforun 

yazılmadığı kâğıtlar işaretlendi.   

3.4.2.2.2.Eleme Aşaması 

Bu aşamada metafor benzetmesi ve niçin benzettiğine yönelik metafor ifadesinde 

birbirleri arasında ilişki unsuru bulunmayan metaforlar elenmiştir.  Bu amaç için öğretmenlerin 

yazdıkları metaforlar tekrar tek tek okunup gözden geçirilerek, her metafor (1) metaforun 

konusu, (2) metaforun kaynağı ve (3) metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki ilişki 

bakımından analiz edildi. Bu araştırmada herhangi bakımından uyumsuz olması gerekçesiyle, 

toplam 11 kağıt elenerek araştırma kapsamı dışına atılmıştır. 441 metafordan 430 metafora 

düşmüştür. Verilerin analizinde Yıldırım ve Şimşek (2006); Saban, Koçbeker ve Saban (2006); 

Saban’ın(2009) çalışmalarından yararlanılmıştır.  

3.4.2.2.3.Kategori Geliştirme 

Sınıf öğretmenlerinin vermiş oldukları tüm metafor ifadeleri dikkate alınarak ortak 

özellik barındıran metafor ifadelerine yönelik kategoriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu işlem 

esnasında özellikle 430 metafor hakkında oluşturulan “metafor listesi” dikkate alınarak her 

metaforun “Eğitimde drama” olgusunu nasıl kavramsallaştırdığına bakıldı. Bu amaç için, sınıf 

öğretmenleri tarafından üretilen her metafor “eğitimde dramaya” ilişkin sahip olduğu bakış 

açısına göre belli bir tema ile ilişkilendirilerek, toplam 10 farklı kavramsal kategori 

oluşturulmuştur. 

3.4.2.2.4.Geçerlik ve Güvenirliliği Sağlama Aşaması 

Araştırmanın güvenirliliğini sağlamak amaçlı 10 kategori altında üretilen metaforların 

söz konusu bir kavramsal konuyu teyit edip etmediği amacıyla uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda uzman kişiye iki adet liste verilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda, uzman kişiye iki liste verildi: Bunlar; (a) 430 adet örnek metaforun dizili olduğu 

bir liste, (b) 10 farklı kavramsal kategorinin adlarını ve özelliklerini içeren bir liste. Uzmandan 

bu iki listeyi de kullanarak birinci listedeki örnek metafor listesini, ikinci listedeki 10 kavramsal 

kategoriyle (hiçbir metafor dışarıda bırakmayacak şekilde) eşleştirmesi istendi. Daha sonra, 

uzmanın yaptığı eşleştirmeler araştırmacının kendi kategorileriyle karşılaştırıldı. 

Karşılaştırmalarda görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları tespit edilerek araştırmanın 
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güvenirliği, Miles ve Huberman’ın (1994: 64) formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + 

görüş ayrılığı) kullanılarak hesaplanmıştır. Güvenirlilik katsayısı 0,81 çıkmıştır.  

3.4.2.2.5.Frekansların Hesaplanması ve Yorumlanması 

Toplam 430 metaforun belirlenmesinden ve bu metaforların oluşturduğu 10 adet 

kavramsal kategorinin geliştirilmesi işleminden sonra, ilk olarak 430 metafor ve 10 kategoriyi 

temsil eden katılımcı sayısı (f) ve yüzdesi(%) hesaplanmıştır.  
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4.BULGULAR 

Tezin bu bölümünde araştırma bulgularına yer verilmiştir. 

4.1.Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

(Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri 

nedir?) 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri Tablo 4.1.’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 4.1. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik Algı Düzeyleri Tanımlayıcı 
Analizi Sonuçları(N=441) 
 
 

 
N Minimum Maksimum  

     Ölçek 
Ortalaması         Std. hata 

Algı(genel) 441 44,00 132,00 103,8571 88          ,86983 
 

 

Tablo 4.1. ’de verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 

ilişkin yeterlik algı düzeyleri ölçeğinde alınabilecek en düşük puan 44, en yüksek puan 132’dir.  

Ortalama ise 88’dir. Öğretmenlerin yeterlik algı düzeyi puanı 103,8571’dir.  Elde edilen bulgular 

sınıf öğretmenlerinin ortalamanın üstünde bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir.   

4.1.1. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Planlamasına 

Yönelik Yeterlik Algı Düzeyi Bulguları 

 Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama planlamasına yönelik bulguları Tablo 4.2.’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 4.2. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Planlamasına Yönelik Yeterlik Algı Düzeyleri 
Tanımlayıcı Analizi Sonuçları(N=441) 
 
 N Minimum Maksimum  

Ölçek 
Ortalaması Std. hata 

Plan 441 9,00 27,00 19,7846 18 ,20150 

 

Tablo 4.2.’ de verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 

planlamasına ilişkin yeterlik algı düzeyleri ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 9, en yüksek 

puan 27’dir. Bu ölçeğin ortalama puanı 18’dir. Öğretmenlerin eğitimde drama planlamasına 

yönelik yeterlik algı düzeyleri puanı ise 19,7846’dır. Elde edilen bulgular sınıf öğretmenlerinin 

ortalamanın üstünde bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir.  
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4.1.2. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Uygulamasına 

Yönelik Yeterlik Algı Düzeyi Bulguları 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama uygulaması yeterlik algı düzeyine yönelik 

bulguları Tablo 4.3.’de verilmiştir.  

 

Tablo 4.3. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Uygulamasına Yönelik Yeterlik Algı Düzeyleri 
Tanımlayıcı Analiz Sonuçları(N=441) 

 N Minimum Maksimum  
Ölçek 

Ortalaması Std hata 

Uygulama 441 20,00 60,00 48,5465 40 ,42748 

 

Tablo 4.3.’ de verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 

uygulamasına ilişkin yeterlik algı düzeyleri ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek 

puan 60’dır. Bu ölçeğin ortalama puanı 40’dır. Öğretmenlerin eğitimde drama uygulamasına 

yönelik yeterlik algı düzeyi puanı ortalaması 48,5465’tir. Elde edilen bulgular sınıf 

öğretmenlerinin ortalamanın üstünde bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir.  

4.1.3. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Değerlendirmesine 

Yönelik Yeterlik Algı Düzeyi Bulguları 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama değerlendirmesine yönelik bulguları Tablo.4.4.’de 

verilmiştir. 

 

 Tablo 4.4. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Değerlendirmesine Yönelik Yeterlik Algı 
Düzeyi Tanımlayıcı Analizi Sonuçları(N=441) 

 N Minimum Maksimum        
Ölçek 

ortalaması Std. hata   
Değerlendirme 441 15,00 45,00 35,5261 30 ,32766   

 

Tablo 4.4.’de verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 

değerlendirmesine ilişkin yeterlik algı düzeyi ölçeğinde alınabilecek en düşük puan 15, en 

yüksek puan 45’dir. Bu ölçeğin ortalama puanı 30’dur. Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 

değerlendirmesi yönelik yeterlik algı düzeyi puan ortalamaları ise 35,5261’dir. Elde edilen 

bulgular sınıf öğretmenlerinin ortalamanın üstünde bir tutuma sahip olduklarını 

göstermektedir.  

4.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

(Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri 

çeşitli değişkenler açısından bir farklılık göstermekte midir?) 
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Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeylerinin sınıf 

öğretmenlerinin, cinsiyet, mezun oldukları fakülte, hizmet yılı, drama eğitimine sahip olmaları 

gibi çeşitli değişkenler açısından bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular aşağıda 

sunulmuştur.  

4.2.1. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik 

Algı Düzeyleri Cinsiyete Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte Midir? Alt Problemine 

Yönelik Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular Tablo 4.5.’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.5. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik Algı Düzeylerinin Cinsiyete 
Göre İlişkisiz Örneklemler için T Testi Analizi Sonuçları(N=441) 

 CİNSİYET N  ss t p 
Algı(genel) Kadın 276 105,4058 18,19156  2,314 0,021* 
 Erkek 165 101,2667 18,15151   
 Toplam  441     
Plan Kadın 276 20,0652 4,04467 1,806 0,072 
 Erkek 165 19,3152 4,50041   
 Toplam  441     
Uygulama Kadın 276 49,2971 8,85923 2,282 0,023* 
 Erkek 165 47,2909 9,05944   
 Toplam  441     
Değerlendirme Kadın 276 36,0435 6,95635 2,050 0,041* 
 Erkek 165 34,6606 6,68407   
 Toplam  441     

*p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 4.5.’de verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 

ilişkin yeterlik algı düzeyleri cinsiyete göre kadın lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(p=,021, p<0.05). Ancak alt faktör olan plan faktöründe sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 

ilişkin yeterlik algılarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır (p=0,072, 

p<0.05).  Alt faktör olan uygulama faktöründe sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin 

yeterlik algılarına bakıldığında cinsiyete göre kadın lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir 

(p=0,023, p<0.05). Diğer bir alt faktör olan değerlendirme aşamasında sınıf öğretmenlerinin 

eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeylerine bakıldığında kadın lehine anlamlı bir fark 

görülmektedir (p=0,041, p<0.05).  
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4.2.2. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik 

Algı Düzeyleri Mezun Oldukları Fakülteye Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte midir? 

Alt Problemine Yönelik Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri mezun oldukları 

fakülteye göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine dair bulgular Tablo 4.6’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 4.6. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik Algı Düzeylerinin Mezun 
Oldukları Fakülteye göre İlişkisiz Örneklemler için T Testi Analizi Sonuçları(N=441) 

 Mezun olunan 
fakülte  N  ss t p 

Algı(genel) Eğitim fakültesi 314 104,5127 18,07426 1,186 ,236 
 Diğer 127 102,2362 18,70636 1,168  ,244 
 Toplam 441     
Plan  Eğitim fakültesi 314 20,0096 4,18157 1,760 ,079 
 Diğer 127 19,2283 4,31900 1,736  
 Toplam 441     
Uygulama Eğitim Fakültesi 314 48,8694 8,82916 1,188 ,235 
 Diğer 127 47,7480 9,32054 1,161  
 Toplam 441     
Değerlendirme  Eğitim Fakültesi 314 35,6338 6,84863 ,516 ,606 
 Diğer 127 35,2598 6,97980 ,512  
 Toplam  441     
*p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 4.6.’da verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 

ilişkin genel algı düzeyleri mezun oldukları üniversiteye göre anlamlı bir farklılık çıkmamıştır 

(p=0,236, p≥0,05).  Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin alt faktör olan plan 

aşamasında yeterlik algı düzeyleri mezun oldukları fakülteye göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir(p=,079, p≥0,05 ). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı 

düzeyleri alt faktör olan uygulama faktöründe anlamlı bir farklılık çıkmamıştır(p=,235, p≥0,05). 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algıları alt faktör olan değerlendirme 

faktöründe anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.(p=,606, p≥0,05 ) 
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4.2.3. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik 

Algı Düzeyleri Hizmet Yılına Göre Anlamlı Bir Fark Göstermekte Midir? Alt Problemine 

Yönelik Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri hizmet yılına göre 

anlamlı bir fark gösterip görmediğine yönelik bulgular Tablo 4.7.’de verilmiştir. 

 
Tablo 4.7.  Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik Algı Düzeyleri Hizmet Yılına 
Göre Tek Yönlü Varyans(Anova) Testi Sonuçları(N=441) 

 HİZMET YILI Kareler 
toplamı s.d. Kareler 

ortalaması F p 

Algı(genel) 
Gruplararası 
Grup içi 
Toplam 

244,179 
146565,82 
146810 

18,19156 
18,15151 
 

122,089 
334,625 
 

,365 ,695 

Plan 
Gruplararası 
Grup içi 
Toplam 

82,748 
7795,787 
7878,535 

4,04467 
 
 

41,374 
17,799 
 

2,325 ,099 

Uygulama 
Gruplararası 
Grup içi 
Toplam 

354,721 
35104,576 
35459,297 

8,85923 
9,05944 
 

177,361 
80,147 
 

2,213 ,111 

Değerlendirme 
Gruplararası 
Grup içi 
Toplam 

7,479 
20824,471 
20831,950 

6,95635 
6,68407 
 

3,740 
47,544 
 

,079 ,922 

*p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 4.7.’ de verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya 

ilişkin genel yeterlik algı düzeyleri hizmet yılına göre bakıldığında anlamlı bir fark bulunmadığı 

görülmüştür (p=0,695 p≥0,05). Sınıf öğretmenlerinin alt faktör olan plan aşamasında eğitimde 

dramaya ilişkin yeterlik algıları hizmet yılına göre bakıldığında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmamıştır (p=0,099, p≥0,05). Sınıf öğretmenlerinin alt faktör olan uygulama aşamasında 

eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algıları hizmet yılına göre bakıldığında anlamlı bir farklılık 

çıkmamıştır (p=0,111,p≥0,05). Sınıf öğretmenlerinin alt faktör olan değerlendirme aşamasında 

eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algıları hizmet yılına göre bakıldığında anlamlı bir farklılık 

çıkmamıştır (p=0,924, p≥0,05).  

4.2.4. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Algı 

Düzeyleri Öğretmenlerin Eğitimde Drama Eğitimi Almalarına Göre Anlamlı Bir Fark 

Göstermekte Midir? Alt Problemine Yönelik Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin algı düzeyleri öğretmenlerin yaratıcı 

drama eğitimi almalarına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine yönelik bulgular Tablo 

4.8.’de verilmiştir. 
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Tablo 4.8. Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin algı düzeyleri öğretmenlerin eğitimde 
drama eğitimi almalarına göre bağımsız örneklem T testi analizi Sonuçları (N=441) 

 Eğitimde drama 
eğitimi alma  N  ss t p 

Algı(genel) Evet 161 107,3789 16,82147 2,655 ,008* 
 Hayır  275 102,8727 17,26908   
 Toplam 441     
Plan  Evet 161 20,7267 4,01246 3,233 ,001* 
 Hayır  275 19,4255 4,08094   
 Toplam 441     
Uygulama Evet 161 50,1491 8,18322 2,418 ,016* 
 Hayır  275 48,1200 8,61103   
 Toplam 441     
Değerlendirme  Evet 161 36,5031 6,40227 1,812 ,071 
 Hayır  275 35,3273 6,61853   
 Toplam  441     

*p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin algı düzeyleri öğretmenlerin eğitimde 

drama eğitimi almalarına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini ölçmek amacıyla t test 

analizi yapılmıştır. T test analizi sonuçlarına göre Tablo 4.8.’de verilen bulgular incelendiğinde 

sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin genel yeterlik algı düzeylerine eğitimde drama 

eğitimi alıp almamaları açısından bakıldığında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p=,008; 

p≤0,05). Drama eğitimi almalarına göre sınıf öğretmenlerinin (107,3789) değeri ile ortalamaları 

drama eğitimi almayanlara göre (102,8727) daha yüksektir. Alt faktör olan plan aşamasında 

sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeylerine eğitimde drama eğitimi 

almalarına göre bakıldığında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p=,001 p≤0,05). Sınıf 

öğretmenlerinin uygulama aşamasında eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeylerine 

eğitimde drama eğitimi almalarına göre bakıldığında (p=,016; p≤0,05) anlamlı bir fark 

görülürken diğer bir alt faktör olan değerlendirme aşamasında (p=,071, p≥0,05) anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

4.3.Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kavramına Yönelik 

Görüşlerine Ait Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik görüşlerine ait bulgular kapalı 

ve açık uçlu sorular şeklinde alınmıştır.  
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4.3.1.Kapalı Uçlu Soru Formundan Elde Edilen Bulgular  

Bu bölümde  kapalı uçlu sorular aracılığı ile Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin 

eğitimde drama kavramına yönelik görüşlerinden elde edilen bulgular Tablo 4.9.’da verilmiştir. 

 
Tablo 4.9.  Kapalı Uçlu Soru Formundan Elde Edilen Verilerin Frekans ve Yüzde 
Değerleri(N=441) 
DEĞİŞKENLER f % 

Okulun Fiziksel Koşulu 
-Evet 
-Hayır   
-Bazen  

 
119 
194 
128 

 
27 
44 
29 

Toplam 441 100 

Eğitimde drama yöntemini kullanma sıklığı 
-Genellikle 
-Bazen 
-Hiç kullanmam 

 
125 
295 
21 

 
28,3 
66,9 
4,8                    

Toplam 441 100   

Dramanın öğrenciler açısından faydası 
-Evet 
-Hayır 
-Kararsızım 

 
421 
13 
7 

 
95,5 
2,9 
1,6 

Toplam 441 100 

Mevcut İlkokul Programının Yönteme Uygunluğu 
-Evet 
-Hayır 
-Kararsızım  

 
160 
189 
92 

 
36,3 
42,9 
20,9 

Toplam 441 100 
 

 

Tablo 4.9.’ da verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenleri okulun fiziksel koşullarının 

eğitimde drama yöntemini uygulayabilmek adına 441 sınıf öğretmeninden 119 (%27) öğretmen 

uygun bulurken; 194 (%44)  öğretmen uygun bulmamaktadır. Sınıf öğretmenlerinden 128 

(%29) kişi ise kısmen uygun bulmuştur. Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemini 

kullanma sıklığı durumları incelendiğinde 125 (%28,3) kişi genellikle kullanırken; 295 

(%66,9)kişi bazen; 21 (%4,8) kişi ise hiç kullanmadığı görülmüştür. 441 sınıf öğretmeninden 

eğitimde drama yönteminin öğrenciler açısından faydalı bir yöntem olduğunu düşünen 421 

(%95,5) kişi varken; faydalı bulmayan 13 (%2,9) kişi bulunmaktadır. Bu konuda 7 sınıf 

öğretmeni (%1,6) kişi eğitimde dramanın öğrenciler açısından faydası konusunda kararsız 

kalmıştır.  
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441 sınıf öğretmeni mevcut ilkokul programı eğitimde drama yöntemini kullanmaya uygunluğu 

konusunda 160 (%36,3) kişi uygundur görüşünü taşırken; 189 (%42,9) kişi uygun bulmamıştır. 

92 (%20,9) kişi ise bu konuda kararsız kalmıştır.  

4.3.2. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kavramı 

Hakkındaki Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular 

Açık uçlu soru formunda 2 adet soru yer almaktadır.  

4.3.2.1. Temalara Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemini uyguluyor musunuz? açık uçlu sorusundan 

elde edilen bulgular kategoriler halinde frekans ve yüzde değerleri Tablo 4.10. ’da verilmiştir. 

 

Tablo 4.10. Sınıf Öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemi hakkındaki görüşlerinin 
kategorilerinin frekans ve yüzde değerleri (N=50) 

No TEMA Kodlar  f Tema 
f 

% 

1 Kişisel açıdan 
gelişim 
sağlaması 
bakımından 
drama  

Kendini ifade etme                                              
Kendine güven duymayı sağlama                   
İletişim becerilerini geliştirici                           
Empati kurma becerisi                                         
Kendini tanımayı sağlama                                   
Hayal gücü geliştirici                                            
Kendi ile ilgili ipuçları verir      
Diğer                            
 
(Diğer  14 kod ekte tabloda verilmiştir.) 

12 
10 
5 
3 
3 
2 
2 
14 
 

51 %29 

2 Etkili bir 
yöntem olması 
bakımından 
drama  

Etkili                                                                           
Yararlı                                                                       
Aktif hale getirici                                                    
Önemli oluşu                                                            
Gerekli ve elzem 
Diğer    
 
(Diğer 18 kod ekte tabloda verilmiştir.)                                                   

6 
5 
4 
3 
3 
18 
 

39 %22 

3 Yaparak 
yaşayarak 
öğrenmeyi 
sağlaması 
bakımından 
drama  

Kalıcılık                                                                    
Yaşayarak öğrenme                                              
Uygulamalı eğitim 
Anı yaşamayı sağlar 
Hayata uygulama 
 
 

15 
13 
3 
2 
1 
 

34 %19 

4 Derse ve okula 
yönelik olumlu 
tutum 
kazandırması 
bakımından 
drama  

Eğlenerek öğrenme 
Dersi sevdirme 
Oyunlaştırarak öğrenme 
İstekli  
Diğer  
 
(Diğer 12 kod ekte tabloda verilmiştir.) 

8 
3 
2 
2 
12 
 

27 %15 
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Tablo 4.10 (devamı) 
No TEMA Kodlar  f Tema 

f 
% 

5 Akademik 
Başarıyı 
Arttırması 
bakımından 
drama  

Konuyu daha iyi anlama 
Başarı arttırıcı 
Öğrenmeyi en üst düzeyde gerçekleştirir 
Diğer  
 
(Diğer 3 kod ekte tabloda verilmiştir.) 

6 
4 
1 
3 
 

14 %8 

 
6 

 
Yaratıcılık ve 
yeteneği 
ortaya 
çıkartması 
bakımından 
drama 

 
Yaratıcılık geliştirici 
Yetenek ve kişilik ortaya çıkarıcı 
Diğer  
 
 
(Diğer 2 kod ekte tabloda verilmiştir.) 

 
3 
1 
2 
 
 

 
6 

 
%3 

7 Eğitimde 
Dramanın 
Kullanılamam
asına Yönelik 
Görüşler  

Sınıf mevcudu fazla olmamalı 
Kısıtlı bilgim var 
Diğer  
 
(Diğer 3 kod ekte tabloda verilmiştir.) 

1 
1 
3 5 %3 

Toplam   
 

176         100 

 

4.3.2.1.1.Kişisel Açıdan Gelişim Sağlaması Bakımından Eğitimde Dramaya Yönelik 

Öğretmen Görüşleri 

Tablo 4.10’da verilen bulgular incelendiğinde  “Eğitimde drama yöntemi hakkındaki 

görüşlerinizi yazınız” alt probleminden elde edilen bulgularda öğretmenler en çok eğitimde 

dramanın kişisel açıdan gelişim sağladığına yönelik cevaplar vermişlerdir (f= 51, %29). 

Öğretmenlerin bu konudaki kendi görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Drama çocuğun kendi duygu, düşünce ve isteklerinden hareketle kendini ve çevresini daha 

gerçekçi algılamasını sağlar. Çevresiyle denge kurmasına yardımcı olur. Kişisel ilişkilerini, 

başkalarıyla iletişimini sağlıklı yürütmesine katkı sağlar. Kendini tanımasına, yaşanmışlıklarında 

uygun tepkiler vermesine yardımcı olur.” 

“Özellikle ilkokulda sık kullanılması gereken bir yöntem. Özellikle bizim gibi gelişim 

düzeyine sahip ülkelerde çocukların kendilerini ifade etmesinde fırsat, ilgi eksikliği olduğu her 

yerde kullanılabilir.(K,21ve üstü)” 

“Çocuğun kalıcı öğrenmesinde olmazsa olmaz yöntemlerden biri olduğunu düşünüyorum. 

Kısıtlı bilgime rağmen sınıfımda yaptığım az sayıdaki uygulamada gözlemlediğim; bu etkinliklere 

katılan öğrenciler kendilerine güvenerek hareket ediyorlar. Benlik kaygıları azalıyor.”(E,11-20). 

“Drama oyunlaştırarak öğrenmedir. Hayal gücünü geniş ve hareketli tutar. Öğrencilerin 

doğaçlama yeteneklerini ortaya çıkartır veya geliştirir. Olaylarla veya konularla ilgili geniş 

düşünmelerini sağlar.”(E,11-20). 
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“Eğitimde drama yöntemi öğrencinin kendini ifade etmesi kelime hazinesini çoğaltması, 

konuyu daha iyi anlaması açısından önemlidir. Ayrıca karşılaştığı problemlere çözüm önerileri 

getiren, yaşadığı çevreyi sorgulayabilen ve  ileri boyutlara taşıyan duygularını aklıyla birlikte 

kullanan bilgiyi özümseyerek onu işe dönüştüren bireylerin yetişmesi için önemlidir.”(K,21 ve 

üstü). 

“Gerçek hayata dair yaşantılar elde edilir. Çocuğun bilgiyi, duyguları ve düşünceleri 

içselleştirmesi ve hayata uygulaması kolaylaşır. Kendinin ve çevresinin farkına varır. Kendini tanır. 

Arkadaşlarını tanır. Dersi sever.”(E,10 yıldan az). 

4.3.2.1.2.Etkili Bir Yöntem Olması Bakımından Eğitimde Dramaya Yönelik Öğretmen 

Görüşleri 

Tablo 4.10’da verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenleri eğitimde drama 

yöntemi hakkında etkili bir yöntem olması bakımından eğitimde drama başlığına yönelik 39 kod 

(%22) üretmişlerdir.   

Aşağıda bu tema ile ilgili örnek cümleler verilmiştir: 

“Yeni eğitim sistemine en uygun yöntem olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlere bu konuda 

daha çok eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum”(K,10yıldan az). 

“Drama dikkat çekici, farkındalığı arttırıcı bir yöntemdir. Farkındalığı “şimdi” de tutması 

açısından önemli ve öğreticiliği yüksektir.”(K,11-20) 

“Yararlı olabileceğine inanıyorum. Yeri geldiğinde konuya uygun yapılırsa verimli 

olacaktır.”(K,21 ve üstü). 

“Çok yararlı olduğuna inanıyorum çünkü çocuklar bu yöntem ile hem kendilerini rahat 

ifade ediyorlar hem de öğreniyorlar.”(E,11-20)  

4.3.2.1.3.Yaparak Yaşayarak Öğrenmeyi Sağlaması Bakımından Eğitimde Dramaya 

Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Tablo 4.10.’da verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenleri eğitimde drama 

yöntemi için 34 kod ile (%19) bu temaya yönelik görüşlerde bulunmuşlardır.  

Aşağıda bu tema ile ilgili verilmiş olan örnek cümleler bulunmaktadır. 

“Görerek, yaparak, yaşayarak öğrenme metoduna dayalı bir yöntemdir. Öğrencilerin 

konuyu daha iyi kavramasını sağlar. Derse katılımı arttırır. (K,21 ve üstü) 

“Uygulamalı eğitim olduğu için çocuklar üzerindeki etkisinin büyük olduğunu 

düşünüyorum”(K,11-20) 

“Drama yöntemi tamamen öğrencileri konunun içine çeken, ders işleniş süresini zevkli hale 

getiren bir anlatım yöntemidir. Öğrencilerde öğrenilen şeylerin uzun süre mevcut kalmasını 

sağlayan şaheser bir yöntemdir. Drama yöntemini ders içerisine sokmayan bir kişi; tayinsiz 

pekmez, pilavsız kuru fasulye, salçasız makarna gibidir.” (E, 11-20). 
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4.3.2.1.4.Derse ve Okula Yönelik Olumlu Tutum Kazandırması Bakımından Eğitimde 

Dramaya Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Tablo.4.10.’da verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenleri eğitimde drama 

yöntemi hakkında derse ve okula yönelik olumlu tutum kazandırması bakımından eğitimde 

drama başlığına yönelik 27 (%15) kod üretmişlerdir. 

Aşağıda bu tema ile ilgili görüşler yer almaktadır. 

“Eğitimde drama mutlaka gerekli bir yöntemdir. Çünkü eğitimi eğlenceli kılmaktadır. 

Okulu ve dersi sevdirmede etkilidir. Empati kurmada etkilidir.” (K,21 ve üstü) 

“Eğitimde drama yöntemini etkili buluyorum. Bu yöntemle çocuğun ilgisi artar. Okulu ve 

dersleri daha çok benimser. Derslerin işlenişi eğlenceli bir hal alır.”(E, 21ve üstü) 

4.3.2.1.5. Akademik Başarıyı Arttırması Bakımından Eğitimde Dramaya Yönelik 

Öğretmen Görüşleri 

Tablo 4.10.’da verilen bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenleri eğitimde drama 

yöntemi hakkında akademik başarıyı arttırması bakımından eğitimde drama temasına yönelik 

14  (%8)  kod üretmişlerdir.  

 Aşağıda bu tema ile ilgili verilen görüşler yer almaktadır. 

“Eğitimde drama yönetimi öğrencinin kendini ifade etmesi, kelime hazinesini çoğaltması, 

konuyu daha iyi açısından önemlidir. Ayrıca karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getiren, 

yaşadığı çevreyi sorgulayabilen ve ileri boyutlara taşıyan duygularını aklını birlikte kullanan 

bilgiyi özümseyerek onu işe dönüştüren bireylerin yetişmesi için önemlidir.”(K,21 ve üstü) 

4.3.2.1.6. Yaratıcılık Ve Yetenekleri Ortaya Çıkartması Bakımından Eğitimde Dramaya 

Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Tablo 4.10’da verilen bulgular incelendiğinde öğretmenler 6 (%3) ifade ile eğitimde 

dramanın yaratıcılığı ve yeteneği ortaya çıkarttığından ve geliştirdiğinden bahseden ifadelere 

yer vermişlerdir.  

Aşağıda bu temadaki görüşlerden bazılarına yer verilmiştir. 

“Öğrencilerin yaratıcılıklarının ve becerilerinin ortaya çıkması açısından çok önemli 

buluyorum. Drama ile konuyla gerçek yaşam arasında bir bağlantı kurmalarını, yorumlamalarını 

kolayca sağlayabiliyoruz.” (K,21 ve üstü) 

“Drama yaparak yaşayarak metodunun geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için yapılan bir 

tekniktir. Drama metodu kullanıldığı zaman insanların yaratıcılık düzeyleri de gelişir. Kişi olayın 

içinde olur. Yeteneklerini ve kişiliğini ortaya çıkarır.” (E,21 ve üstü). 

4.3.2.1.7. Eğitimde Dramanın Kullanılamamasına Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Tablo 4.10’da verilen bulgular incelendiğinde öğretmenler 5 (%3) ifade ile eğitimde 

drama yöntemi hakkındaki olumsuz görüşlerini dile getirmişlerdir. 

Aşağıda bu temada yer alan görüşlerden bazıları yer almıştır. 
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“Öğrencinin kendine güven duymasını, eğlenerek öğrenmesini sağlamaktadır. Ancak 

kalabalık sınıflarda öğrencilerin tümünün katılımı sağlanamadığından çok fazla başvurulan bir 

yöntem değildir. “ (E,11-20). 

4.3.3. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Yöntemini 

Uygulama Durumlarına Yönelik Bulgular 

Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemini uygulayıp uygulamama 

değerleri ve nedenleri Tablo 4.11.’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.11. Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemini uyguluyor musunuz? (Evet hayır 
nedenleri ile açıklayınız) maddesine verdikleri cevapların temalandırılmış frekans ve yüzde 
değerleri (N=50) 
Tema Alt tema f Tema 

f 
% 

Evet 
Hayır  
Bazen 

 26 52 
 5 10 
 19 38 

Toplam   50 100 
Drama 
yöntemini 
uygulayamama 
nedenleri 

Fiziki imkan yetersiz  
Kalabalık sınıflar 
Ders programı yoğunluğu  
Malzeme donanım yok  
Yeterli bilgim yok 
İlköğretim programı uygun değil 
Kısıtlı imkanlar 
Müfredat ağır 
Diğer     
 
(Diğer 15 kod ekte tabloda yer almaktadır.) 

10 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
15 
 
 

 
45 
 

%41 

Uygulama 
nedenleri  

Öğrenme zevkli hale gelir  
Derse katılım 
Kalıcı 
Etkili 
Özgüven gelmesi  
Yararlı 
Sözel derslerde faydalı  
Kendini ifade etme 
Davranış kazandırmada olumlu  
Unutulmayan bir yöntem şekli 
Diğer  
 
(Diğer 30 kod ekte tabloda yer almaktadır.) 

8 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
 

64 %59 

TOPLAM    109 100 

 

Tablo 4.11. incelendiğinde eğitimde drama yöntemini derste uyguluyor musunuz? 

(Evet/hayır nedenleri ile açıklayınız) açık uçlu sorusuna verilen yanıtlardan ortak görüşler tema 

haline getirilerek yukarıdaki tabloda verilmiştir. 50 öğretmenden 26’sı (%52) eğitimde drama 
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yöntemini kullanma durumlarına evet cevabını verirken; 19’u (%38’i) bazen kullanıyorum 

cevabını vermiştir. 50 öğretmenden 5’i (%10) ise eğitimde drama yöntemini kullanmamakta 

olduğu görülmüştür.  

4.3.3.1.Eğitimde Drama Yöntemini Uygulamama Nedenlerine Yönelik Öğretmen 

Görüşleri 

Öğretmenlerden eğitimde drama yöntemini kullansalar dahi eğitimde drama yöntemini 

çoğu zaman neden kullanmadıklarına dair olumsuz durumları da açıklamışlardır. 50 

öğretmenden 45 kod ile (%41) eğitimde drama yöntemini uygulayamama sebeplerinden 

bahsetmiştir.  

Aşağıda sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemini uygulayamama nedenlerine 

dair görüşlerden bazılarına yer verilmektedir. 

“Drama hazırlanması ve yapılması uzun sürdüğünden bazen bu yöntemi 

kullanabiliyorum.”(E,10yıldan az) 

“Çok sık olmamakla birlikte uyguluyorum. Çok sık uygulamamamın nedeni ise bu konudaki 

bilgi ve becerimin drama etkinliklerini sağlıklı bir şekilde uygulamaya yetmeyeceğini düşünmem. 

Ayrıca öğretim programının, zaman ve planlama konusunda bence çok uygun olmaması.”(E,11-

20). 

“Müfredatın ağırlığından dolayı uzun zaman ayıramıyorum. Mümkün olduğumca 

sınıfımda dramaya yer veriyorum.”(K,10 yıldan az). 

“Bazen uyguluyorum. Yeterli eğitim almadığımız için ve ilköğretim programı uygun 

olmadığı için bazen uyguluyorum.”(E,11-20). 

“Sınıf mevcudumun az olması nedeniyle çok fazla uygulayamıyorum çabuk 

sıkılıyorlar.”(E,11-20). 

4.3.3.2.Eğitimde Drama Yöntemini Uygulama Nedenlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Sınıf öğretmenlerinden ifade edilen 64 kod ile (%59)  drama uygulama sebeplerini dile 

getirmişlerdir.  

“Eğitimde drama yöntemlerini uyguluyorum. Drama yöntemi ile öğrencilerin birbirleri ile 

daha iyi kaynaşması özgüvenlerinin gelişmesi, bulunduğu veya yaşadığı ortamda gelişen herhangi 

bir olaya çözüm bulabilmesi, kendindeki farklı yönleri tanıması ve derslere daha iyi adapte olması 

nedenlerinden dolayı uyguluyorum.”(E,11-20). 

“Çoğu zaman uyguluyorum. Öğrenciye edindiği yeni bilgileri yaşantılarıyla birleştirerek 

dersi içselleştirmesine yardımcı oluyor”.(K,10 yıldan az). 

“Derslerde bu yöntemi uygulamaya çalışıyorum. Bu yöntemin etkili bir öğrenme 

sağlayacağına inanıyorum.”(E,21 ve üstü). 

“Zaman zaman uyguluyorum. Daha etkili bir öğrenme sağladığını düşünüyorum. Öğrenci 

derse aktif olarak katıldığı için dersten zevk allıyor. Bu da öğretmenin motivasyonunu da 
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arttırıyor. Ancak drama yaparken bazen öğrenciler bunu bir onu gibi görüp konuyu dağıtabiliyor. 

Dolayısıyla drama yaparken disiplini iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum.”(K,10 yıldan az). 

“Daha kalıcı ve zevkli oluyor. Öğrenci derse aktif olarak katılabiliyor. Kendini tanıma ve 

ifade edebilmesi için gereklidir. Oyun çocuğun gıdasıdır.”(K,21 ve üstü) 

“Evet. Ders içerisinde drama öğrencilerde merak güdüsünü uyandırdığı için; derse katılım 

oran yüzdesi yükselmektedir. Ayrıca anlatılanda drama yöntemi uygulandığından, öğrencilerde 

kalıcılık ve kavrama seviyesi yüksek oranda olmaktadır. Ayrıca drama çocukların özgüvenlerini 

arttıran bir yöntemdir. Çocukların anlatılanlarda ne kadarını veya neyi anladığını gösteren bir 

yöntemdir. Bunlardan dolayı; çocukların dersin içerisinde daha fazla var olması için, çocukların 

özgüvenlerinin tam olması için, düşüncelerini küçük yaşta yansıtabilmesi için drama yöntemini 

derste uyguluyorum.”(E,11-20) 

“Genellikle uyguluyorum. Öğrencilerimin derse katılımını, öğretimi zevkli hale getirme, 

kalıcılığı sağlama açısından büyük yararlarını gördüm.”(K,21 ve üstü). 

“Evet uyguluyorum. Öğrencilerime kendilerini daha iyi ifade etmesini sağlıyor. İçlerindeki 

cevheri ortaya çıkarıyor”.(K,11-20). 

“Zaman zaman uygularım. Özellikle anlamakta zorlandıkları konular olduğunda (hangi 

ders olursa olsun) konuyu öğrencilerle birlikte oyunlaştırarak anlamalarını sağlarım. Drama 

öğrencilerin geniş düşünmelerini, uzun hayal kurmalarını sağladığı için etkili bir 

yöntemdir.”(E,11-20) 

4.4.Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kavramına Yönelik 

Metaforlarından Elde Edilen Bulgular  

Bu bölümde Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına 

yönelik ‘Eğitimde drama ……. gibidir; çünkü ………’ açık uçlu metafor ifadesine ilişkin yanıtlara 

Tablo 4.12.’ de yer verilmiştir.  

 

Tablo 4.12. Sınıf Öğretmenlerinin dramaya ilişkin metaforlarının kategorilendirilmiş frekans ve 
yüzde değerleri(N=430) 
Kategoriler Metaforlar f Kategori 

f 
% 

1.Derse 
destek verici 
olarak 
drama 

 

Oyun  
Televizyon  
Lunapark  
Eğlence   
Gökkuşağı  
Kaydetme Aracı 
Eğitimin Bir Parçası 
Uyum 
Deniz  
Mikrofon 
Diğer  
(Diğer 62 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

11 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
62 
 

91 21,1 
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Tablo 4.12 (devamı) 
Kategoriler Metaforlar f Kate

gori 
f 

% 

2.Yaşamın 
kendisi 
olarak 
drama  

Yaşam 
Tiyatro  
Öğrenme  
Canlandırma 
Yaparak Yaşayarak Öğrenme 
Hayatın Aynası 
Diğer  
(Diğer 31 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

42 
5 
3 
2 
2 
2 
31 

87      20,2 

3.Aydınlatıcı 
olarak 
drama  

 

Güneş 
Işık 
Anahtar 
Meşale 
Karanlığı Dağıtan Işık 
Diğer 
(Diğer 37 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

16 
8 
3 
2 
1 
37 

67 15,5 

4.Bir rehber 
olarak 
drama 

Direksiyon 
Rehber 
Navigasyon 
Yönlendirme 
Google  
Diğer  
(Diğer 35 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

7 
6 
3 
2 
2 
35 

55 12,7 

5.İç dünyayla 
ilgili drama  

 

Ayna 
Mikrofon 
Çocuğun İç Aynası 
Diğer  
(Diğer 22 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

25 
2 
1 
22 

50 11,6 

6.Yaşamsal 
bir ihtiyaç 
olarak 
drama 

Su 
Gerekli 
Çiçeğe Verilen Su 
Diğer  
(Diğer 11 metafor ekte tabloda yer almaktadır. 

7 
2 
1 
11 

21 4,8 

7.Büyümeyi 
ve 
olgunlaşmay
ı sağlayıcı 
olarak 
drama 

Fidan  
Ağaç  
Çiçek 
Diğer  
(Diğer 9 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

3 
3 
2 
9 

17 3,95 

8.Hayal 
dünyasını 
geliştirici ve 
yaratıcılığı 
arttırıcı 
olarak 
drama 

Resim 
Beyin Fırtınası  
Rüya                                                                                                                                                                                
Diğer  
 
(Diğer 10 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

2 
2 
1 
10 

15 3,4 
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Tablo 4.12 (devamı) 
9.Etkili Bir 
güç olarak 
drama 

Mıknatıs 
Hortum 
Motor 
Diğer  
(Diğer 8 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

2 
2 
2 
8 

14 
 

3,2 

10.Özgüven 
geliştirici ve 
rahatlatıcı 
olarak 
drama 

İlaç 
Kendine Güven  
Masaj Aleti 
Diğer  
(Diğer 9 metafor ekte tabloda yer almaktadır.) 

2 
1 
1 
9 
 

13 3,02 

Toplam    430 100 
 

Tablo 4.12. incelendiğinde 430 sınıf öğretmeni eğitimde drama kavramı hakkında 430 

metafor üretmiştir. Bu metafor ifadeleri içinden en çok üretilen metafor ifadesi 38 kişi ile yaşam 

metaforu olmuştur. Bu metaforu sırasıyla 25 kişi ile ayna metaforu, 16 kişi ile güneş metaforu 

takip etmektedir. Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına ilişkin ürettikleri 

metaforların ortak özelliklerinden hareketle ortaya çıkan kategoriler aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 4.12.’de sınıf öğretmenleri tarafından üretilen toplam 430 metaforun ortak 

özelliklerinden hareketle toplam 10 kategori oluşturulmuştur. Sınıf öğretmenlerinden 91 kişi 

(%21,1) eğitimde dramayı derse destek verici olarak; 87 kişi(% 20,2) yaşamın kendisi olarak; 

67 kişi(%15,5) aydınlatıcı olarak; 55 kişi (%12,7) bir rehber olarak; 50 kişi (%11,6) iç dünyayla 

ilgili olarak; 21 kişi (%4,8) yaşamsal bir ihtiyaç olarak; 17 kişi(%3,95) büyümeyi ve 

olgunlaşmayı sağlayıcı olarak; 15 kişi(%3,4) hayal dünyasını geliştirici ve yaratıcılığı arttırıcı 

olarak; 14 kişi (%3,2) etkili bir güç olarak; 13 kişi (%3,02) özgüven geliştirici ve rahatlatıcı 

olarak  metaforik cümlelerde bulunmuşlardır.  

4.4.1.Derse Destek Verici Olarak Eğitimde Dramaya Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına yönelik derse destek verici olarak 

eğitimde drama başlığına dair 91 (%21,1) metafor üretmişlerdir. 

Aşağıda bazı metafor örnekleri verilmiştir.                                                                                       

Eğitimde drama can yeleği gibidir; çünkü öğretmeni anlaşılması zor konulardan kurtarır. 

Eğitimde drama alternatif yol gibidir; çünkü öğretim zorlandığında bu yol kullanılır.  

Eğitimde drama özlü bir söz gibidir; çünkü konuyu kısa zamanda açıklar.(daha güzel 

anlatır.)                                          

Eğitimde drama puzzle parçası gibidir; çünkü yaptığımız eğitim öğretimin 

tamamlamasında bize yardım eder. 

Eğitimde drama can gibidir; çünkü dersin canlanmasına, hareketlenmesine sebep verir.   

Eğitimde drama köstebek gibidir; çünkü köstebekler toprağı havalandırıp canlandırır. 

Dramada öğrencileri canlandırır ve verimi arttırır. 
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Eğitimde drama derse motive olmada ışık gibidir; çünkü drama eğitimi eğlenceli kılar. 

Eğitimde drama lunapark gibidir; çünkü hem eğlenir hem öğrenir. 

4.4.2.Yaşamın Kendisi Olarak Eğitimde Dramaya Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına yönelik yaşamın kendisi olarak eğitimde 

drama başlığına dair 87 (%20,2) metafor üretmişlerdir.  

Eğitimde drama hayatı yaşamak gibidir; çünkü drama hayatın ta kendisidir 

Eğitimde drama yaşayarak öğrenmenin provası gibidir; çünkü gerçek hayatta 

karşılaşabileceği durumların bir imitasyonu niteliğindedir.*                                                                                

Eğitimde drama yaşamın minyatürüdür gibidir; çünkü her şey vardır.                                                                                                 

Eğitimde drama ustanın çırağa çömlek yapması gibidir; çünkü yaparak, yaşayarak 

göstererek uygulayarak öğrenmeyi kolaylaştırır.  

Eğitimde drama ikinci bir hayat gibidir; çünkü çocuk canlandırdığı rol ile yepyeni 

deneyimler edinir.  

4.4.3.Aydınlatıcı Olarak Eğitimde Dramaya Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına yönelik aydınlatıcı olarak eğitimde drama 

başlığına yönelik 67 metafor (%15,5)  üretmişlerdir. 

Eğitimde drama güneş gibidir; çünkü hayat ışığıdır     

Eğitimde drama aydınlatıcı bir ışık gibidir; çünkü konunun aydınlığa kavuşmasında 

belirleyici bir rol oynar. 

4.4.4.Bir Rehber Olarak Eğitimde Dramaya Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına dair bir rehber olarak eğitimde drama 

başlığına yönelik 55 metafor  (%12,7) üretmişlerdir. 

Eğitimde drama denizde yol alan bir gemi gibidir; çünkü ..farklı ufuklarla öğrencilerin 

farklı düşüncelere yönlenmesini sağlar.           

Eğitimde drama navigasyon gibidir; çünkü çocuğu geliştirir.              

  Eğitimde drama bir rehber gibidir; çünkü kişilik gelişimine yardımcı olur.                         

Eğitimde drama direksiyon gibidir; çünkü çocukları nereye çevirirsen oraya gider 

Eğitimde drama pusula gibidir; çünkü eğitime yol gösterir.        

Eğitimde drama trafik levhaları gibidir; çünkü doğru yolu gösterir.                                                         

Eğitimde drama gelecekteki yaşam ışığı gibidir; çünkü öğrencilerin gelecekte hangi 

modeli oluşturacağını belirler.       

4.4.5.İç Dünyayla İlgili Eğitimde Dramaya Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına dair iç dünyayla ilgili eğitimde drama 

başlığına yönelik 50 metafor (%11,6) üretmişlerdir. 

Üretilen metaforlardan bazıları şu şekildedir: 

Eğitimde drama ayna gibidir; çünkü yaşadıklarımızla yüzleşmedir. 
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Eğitimde drama ayna gibidir; çünkü çocuk arkadaş ortamında drama aracılığıyla duygu 

ve düşüncesini birbirine yansıtır.    

Eğitimde drama çocuğun iç aynası gibidir; çünkü bütün yeteneklerini ve kabiliyetlerini 

gösterir.    

Eğitimde drama ayna gibidir; çünkü kişiliği ve yeteneği yansıtır. 

Eğitimde drama kişinin gözlemlerinin aynası gibidir; çünkü drama ile kişi gözlemlerini 

kendi yeteneği doğrultusunda çevresindekilere yaşatır. Drama ile kendine güven kazanır. 

Çevresinde olup bitene duyarlı davranır. Çevresindekilerin de dikkatini çekendir        

Eğitimde drama ayna gibidir; çünkü olanı da olmayanı da net gösterir.        

 Eğitimde drama ayna gibidir; çünkü çocuğun yaşantılarını yansıtır. 

Eğitimde drama projeksiyon gibidir; çünkü öğrencilerin yaşantılarındaki bilinmeyenleri 

yansıtır.      

Eğitimde drama ayna gibidir; çünkü kendimizi yansıtır; ruhsal ve bedensel olarak 

kendimizi görmemizi, fark etmemizi sağlar. 

4.4.6.Yaşamsal Bir İhtiyaç Olarak Eğitimde Dramaya Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına ait yaşamsal bir ihtiyaç olarak eğitimde 

drama başlığına yönelik 21 metafor (%4,8) üretmişlerdir.  

Yaşamsal bir ihtiyaç olarak eğitimde drama kategorisinden bazı metafor örnekleri 

aşağıda verilmiştir: 

Eğitimde drama bitkiye can suyu vermek gibidir; çünkü kendini doğru ifade edebilen 

durum ve olayları öğretir.     

Eğitimde drama çiçeklere dökülen su gibidir; çünkü su nasıl bitkilerin gelişmesinde ve 

büyümesinde çok önemli bir unsursa dramada çocukların ufkunun aydınlanmasında ve kendini 

geliştirmelerinde çok önemli bir etkendir.     

 Eğitimde drama su gibidir; çünkü öğrenmeye hayat verir.  

Eğitimde drama açlığın giderilmesi gibidir; çünkü ihtiyaçtır.* 

Eğitimde drama nefes alıp vermek gibidir; çünkü eğitim dramasız ayakta durmaz. 

4.4.7.Büyümeyi ve Olgunlaşmayı Sağlayıcı Kişiliğe Şekil Verici Olarak Eğitimde Dramaya 

Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına dair büyümeyi ve olgunlaşmayı sağlayıcı 

kişiliğe şekil verici olarak eğitimde drama başlığına yönelik 17 metafor ( %3,95) üretmişlerdir. 

Aşağıda bazı metafor ifadelerine yer verilmiştir: 

Eğitimde drama bir çiçek gibidir; çünkü ortamı ve duyguları güzelleştirir.                         

Eğitimde drama çiçek gibidir; çünkü tohumdan ürüne emek ister.         
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Eğitimde drama yeni doğan bir çocuk gibidir; çünkü doğan bir çocuk biraz gelişimini 

tamamladıktan sonra konuşmaya, yürümeye başlar.  Dramada buna benzer öğrenciler kendilerini 

ifade etme becerisini kazanırlar.  

Eğitimde drama bir bebek gibidir; çünkü hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar 

geliştirmeyi sağlar. 

Eğitimde drama ağaç gibidir; çünkü sürekli filizlenir. 

4.4.8.Hayal Dünyasını Geliştirici ve Yaratıcılığı Arttırıcı Olarak Eğitimde Dramaya 

Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına dair hayal dünyasını geliştirici ve 

yaratıcılığı arttırıcı olarak drama başlığına 15 metafor (%3,4)  üretmişlerdir.  

Aşağıda bu kategoride üretilen metafor ifadeleri yer almaktadır. 

Eğitimde drama rüya gibidir; çünkü hayallerini gerçeğe ulaştırma yöntemidir. 

Eğitimde drama kitap gibidir; çünkü hayal dünyasını geliştirir 

Eğitimde drama resim gibidir; çünkü hayal gücünü geliştirir.      

 Eğitimde drama hayal ve yaratıcılığın anahtarı gibidir; çünkü drama bizim hayal 

gücümüzü geliştirir.                                          

 Eğitimde drama işleyen bir demir gibidir; çünkü uyguladıkça yaratıcılıklar gelişir.                                                     

 Eğitimde drama üretim aracı gibidir; çünkü yeni değişik fikirler, öneriler üretir. 

4.4.9.Etkili Bir Güç Olarak Eğitimde Dramaya Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına dair etkili bir güç olarak eğitimde drama 

başlığına 14 metafor (%3,2) üretmişlerdir. Bu kategoride bulunan bazı metafor ifadeleri şu 

şekildedir: 

Eğitimde drama mıknatıs gibidir; çünkü çocuğu eğitimin içine çeker. 

Eğitimde drama. hortum(doğa olayı)  gibidir; çünkü ister istemez herkesi içine alır ve 

çeker.   

Eğitimde drama şimşek gibidir; çünkü çaktığı zaman çevresindekilerin dikkatini  çeker. 

 Eğitimde drama deniz dalgası gibidir; çünkü her değdiği bireyi içine katılmasını sağlar.          

Eğitimde drama bir mıknatıs gibidir; çünkü öğrenciyi konunun içine çeker. 

Eğitimde drama motor gibidir; çünkü peşinden gelenleri çeker. 

Eğitimde drama enerji gibidir; çünkü başarıya dönüştürür. 

4.4.10.Özgüven Geliştirici ve Rahatlatıcı Olarak Eğitimde Dramaya Yönelik Metaforlar 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramına dair özgüven geliştirici ve rahatlatıcı 

olarak eğitimde drama başlığına 13 metafor (%3,02) üretmişlerdir.  

Aşağıda bu kategoride yer alan metafor ifadeleri yer almaktadır: 

Eğitimde drama masaj aleti gibidir; çünkü öğrenciyi rahatlatır.   

83 
 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

Eğitimde drama bir motor yağı gibidir; çünkü motor yağının motoru rahatlatması gibi 

çocukları rahat bir psikolojide çalışmasını sağlar.                                                                                                

Eğitimde drama sıkışan kemerin gevşetilmesi gibidir; çünkü öğrenciyi rahatlatır, 

gevşetir, kendi gibi davranmasını sağlar. 
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5.TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda tartışma ve yorum verilmiştir. 

5.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Tartışma 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular incelenmiş ve her bir alt probleme ait bulgular 

dikkate alınarak yorum yapılmıştır. İlk olarak Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin 

eğitimde drama yöntemine yönelik yeterlik algı düzeyleri bulguları yorumlanmıştır. 

5.1.1. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik 

Algı Düzeylerine Yönelik Tartışma 

Araştırmaya katılan 441 sınıf öğretmeninin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı 

düzeylerine bakıldığında, ortalamanın üstünde bir tutuma sahip oldukları görülmektedir. 

Alanyazın incelendiğinde Yıldırım (2008) tarafından yapılan araştırmada sınıf öğretmenlerinin, 

eğitimde drama yöntemine ilişkin kişilik özellikleri, drama etkinlikleri ve öğrenme durumlarına 

ilişkin yeterlilikler, eğitimde drama etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik yeterlilikleri, 

bilme ve uygulama düzeylerinde yeterli oldukları görülmüştür. Buna karşın eğitimde drama ve 

eğitimde drama uygulamasına yönelik yeterlilikleri bilme ve uygulama düzeylerinde, yeterli 

olmadıkları görülmüştür. Koç’un (2013) araştırmasında ise 4.sınıf öğretmenleri ve sosyal 

bilgiler öğretmenleri ile yapmış olduğu araştırmasında öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde 

“Dramayı Planlama Yeterliği”, “Dramayı Gerçekleştirme Yeterliği” ve “Dramayı Değerlendirme 

Yeterliği” boyutlarında kendilerini çoğu zaman yeterli gördükleri görülmüştür. Branş bazında 

sınıf öğretmenleri açısından değerlendirildiğinde tüm alt kategoriler ve genel kategoride sınıf 

öğretmenlerinin puan ortalamaları daha yüksek görülmektedir. Bu bulguyu destekleyen 

Akyel’in(2011) araştırmasında da okul öncesi öğretmenlerin genel drama yeterlilikleri 

ortalamanın üstündedir sonucuna ulaşılmıştır.  Altıntaş’ın (2012) araştırmasında ise çeşitli 

üniversitelerde okuyan fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinin işlenmesine 

yönelik adayların öz yeterlik düzeylerini incelendiğinde; elde edilen verilere göre drama 

yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz yeterliliklerin kararsızlık düzeyinde 

olduğu ancak tutumların oldukça yüksek düzeyde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma 

bulguları değerlendirildiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya yönelik yeterlik algı 

düzeylerinin yüksek olduğu yargısına varılmıştır. Aynı zamanda Akyel (2011) ve Koç’un (2013) 

araştırmaları da bu bulguyu desteklemektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve 

literatür taraması sonucunda bu veriler ışığında sınıf öğretmenleri eğitimde dramaya ilişkin 

yeterlik algı düzeylerinin yüksek olduğu, sınıfta kullanabilecek olduğu, öğretmenlerin bu 

konuda istekli olduğu, drama faaliyetlerini sınıfta yürütebilecekleri oluşturmacı bakış açısı 

kapsamında öğretmenlerin öğretme sürecinde öğrencileri aktif kılabilmek adına etkili bir 

yöntem olan eğitimde dramayı kullanabilme yeterliliğine sahip olduğu görüşü sunulabilir.  
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5.1.1.1.Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Planlamasına 

Yönelik Yeterlik Algı Düzeyine Yönelik Tartışma 

Elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama planlamasına yönelik 

yeterlik algı düzeyi ortalamanın üstünde olduğu sonucu elde edilmiştir. Alanyazın 

incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama planlaması yeterliliği ortalamanın üstünde 

çıktığı Koç’un (2013) araştırması da bu bulguyu desteklemektedir. Akyel’in (2011) okul öncesi 

öğretmenleri ile yaptığı araştırmada öğretmenlerin “Dramayı Planlama Yeterliği” boyutundaki 

ortalama puanları ortalamanın üstünde bulunmuştur. Elde edilen bulgular ve alanyazın 

incelendiğinde okul öncesi ve sınıf öğretmenliğinin planlamaya yönelik yeterlik algı 

düzeylerinin ortalamanın üstünde olmasının sebebinin temel öğretimden kaynaklı olduğu 

söylenebilir.  Öğretmenlerin yıllık plan, günlük plan vs. alışkın olmalarından kaynaklı plan 

yapmaya aşina oldukları söylenebilir. 

5.1.1.2. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Uygulamasına 

Yönelik Yeterlik Algı Düzeyine Yönelik Tartışma  

Sınıf öğretmenlerinin drama uygulamasına yönelik yeterlik algı düzeyleri ortalamanın 

üstündedir. Alanyazın incelendiğinde Akyel (2011)  okul öncesi öğretmenleri ile çalışmış ve 

öğretmenlerin dramayı uygulama yeterliliği düzeyi ortalamanın üstünde olduğu görülmüştür. 

Maden’in(2010) Türkçe öğretmenlerine yönelik olarak yapmış olduğu araştırma bulguları 

Türkçe öğretmenlerinin genel olarak drama yöntemini kullanmaya hazır olduklarını ve Türkçe 

öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri derslerinde kolayca 

kullanabileceklerini göstermektedir. Bu araştırmaların aksine Yıldırım’ın(2008) sınıf 

öğretmenleri ile yaptığı araştırmasında drama etkinliklerini uygulama alanında öğretmenlerin 

kendilerini yetersiz olarak algıladıkları görülmüştür.  Ayrıca öğretmenler drama aşamalarını 

uygulama yeterliliğinde de kendilerini yetersiz olarak algılamaktadırlar. Araştırma sonucunda 

elde edilen bulgular ve literatür taraması sonucunda sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama 

uygulamasına yönelik yeterlik algı düzeyleri eğitim programının yapılandırmacı ve uygulamaya 

yönelik bir program olmasından dolayı yüksek olduğu söylenebilmektedir. Öğretmenlerin 

tekniğe yönelik tutumlarının uygulamayı etkilediği ve derslerde yaratıcı drama kullanılmasının 

etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir (Kreamer, 2011).  Bu açıdan yorumlandığında sınıf 

öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemini uygulama alanında kendilerini yeterli olarak 

algılamalarının sebebinin eğitimde drama yöntemine karşı olumlu tutumlarından kaynaklandığı 

söylenebilir. 

5.1.1.3.Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Değerlendirmesine 

Yönelik Yeterlik Algı Düzeyine Yönelik Tartışma 

Araştırma bulguları ışığında sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama değerlendirmesine 

yönelik yeterlik algı düzeyi ortalamanın üstündedir. Alanyazın incelendiğinde Akyel’in (2011) 
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de araştırması bu bulguyu desteklemektedir.  Okul öncesi öğretmenleri ile yaptığı 

araştırmasında öğretmenlerin drama değerlendirme yeterlik düzeyleri ortalamanın üstünde 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yıldırım (2008) sınıf öğretmenlerin, eğitimde drama etkinliklerinin 

değerlendirmesine ilişkin yeterlikler alanında yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını ve bu alanı 

“biliyor” düzeyinde bildiklerini bulgulamıştır. Maden (2010) Türkçe öğretmenleri ile yapmış 

olduğu araştırmasında “Drama yöntemi ile öğrenciyi kolay değerlendirememe” düzeyinde 

durumlarında ‘katılmıyorum’ düzeyinde yeterliğe sahip olduklarını bulmuştur. Bu bulgular 

literatür taraması ışığında değerlendirildiğinde;  şu anki mevcut eğitim sistemi sonuç odaklı 

değerlendirmenin yanı sıra süreç odaklı değerlendirme istemekte olduğunu ve dolayısıyla 

öğretmenlerin süreç değerlendirme konusunda etkin olduklarını proje, performans, portfolyö 

gibi araştırmalarda kendilerini geliştirdikleri için bu araştırmada etkindirler denilebilir.  

5.2.Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik Algı 

Düzeyleri Çeşitli Değişkenler Açısından Bir Farklılık Göstermekte midir? Alt Problemine 

Yönelik Tartışma 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeylerinin sınıf 

öğretmenlerinin cinsiyet, mezun oldukları fakülte, hizmet yılı, eğitimde drama eğitimine sahip 

olmaları gibi çeşitli değişkenler açısından bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular 

aşağıda yorumlanmıştır.   

5.2.1. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik 

Algı Düzeyleri Cinsiyete Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte midir? Alt Problemine 

Yönelik Tartışma 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin genel yeterlik algı düzeyleri cinsiyete 

göre kadın lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ancak plan aşamasında sınıf 

öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algıları cinsiyete göre anlamlı bir fark 

göstermezken; uygulama ve değerlendirme aşamalarında eğitimde dramaya ilişkin yeterlik 

algıları cinsiyete göre kadın lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Alanyazın 

incelendiğinde Yıldırım’ ın (2008) ilköğretim 1.kademe sınıf öğretmenleri ile yaptığı 

araştırmasında eğitimde drama etkinliklerini planının nasıl hazırlanacağı bilme konusunda 

cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.  Eğitimde drama ve drama 

uygulamasına yönelik yeterlilik düzeyi cinsiyet açısından bakıldığında da anlamlı bir farklılık 

ortaya çıkmamıştır. Aynı araştırmada öğretmenlerin eğitimde drama etkinliklerinin 

değerlendirilmesine yönelik yeterlilikleri uygulama düzeyinin cinsiyete göre bakıldığında 

cinsiyet değişkenine göre "Tartışmayı yönlendirme"  yeterliliğini uygulama düzeyi arasında 

anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate alındığında kadınların 

erkeklere göre tartışmayı yönlendirme uygulamalarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Koç (2013) ise araştırmasında sosyal bilgiler ve 4.sınıf öğretmenleri ile çalışmıştır. Koç’un 
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(2013) sosyal bilgiler dersine yönelik bu araştırmasında üç alt yeterlilik ve toplam yeterlik 

boyutunda yapılan etkinlikler cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Planlama 

boyutunda erkekler lehine anlamlı fark bulunurken; drama sürecini uygulama yeterliliği 

açısından istatistiksel olarak kadınlar lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Her boyutta ve 

toplamda kadın öğretmenlerin yeterlilikleri erkek öğretmenlere göre daha olumludur. Yani 

kadın öğretmenlerin dramanın uygulanmasında daha başarılı oldukları görülmektedir. 

Altıntaş (2012) araştırmasına Gazi, Trakya ve Kafkas üniversitelerinde öğrenim gören fen 

bilgisi öğretmeni adaylarının drama dersine yönelik ortalama öz yeterlik puanları ile cinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşırken;  Çetingöz (2012) 

tarafından yapılan araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini 

kullanmaya yönelik yeterlik düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Ancak Tutuman’ın (2011) da araştırmasında ilköğretimde çalışan Türkçe 

öğretmenleri Türkçe öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre yaratıcı drama yöntemini 

uygulama düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur sonucuna ulaşmıştır.  Araştırmadan elde 

edilen bulgular ve alanyazın desteği ile eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyinin genel 

anlamda ve alt kategoriler olan uygulama ve değerlendirme aşamalarında cinsiyete göre kadın 

lehine anlamlı bir farklılık olduğu yargısına varılmıştır. Sadece plan aşamasında anlamlı bir 

farklılık olduğu ortaya çıkmamıştır. Bayan öğretmenlerin eğitimde drama öğretim yöntemini 

daha çok benimsedikleri söylenebilir. Uygulamada ortalamalarının daha iyi olması üzerine 

kadın öğretmenlerin daha rahat mizaçlı oldukları, rehberlik görevlerini daha iyi yerine 

getirdikleri söylenebilir.  

5.2.2. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik 

Algı Düzeyleri Mezun Oldukları Fakülteye Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte Midir? 

Alt Problemine Yönelik Tartışma 

Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin genel yeterlik algı 

düzeyleri mezun oldukları fakülteye göre anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Alt kategoriler olan 

plan, uygulama ve değerlendirme kategorilerinde de anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Alanyazın incelendiğinde Tutuman (2011) araştırmasında ilköğretim Türkçe öğretmenleri ile 

çalışmış olup; Türkçe öğretmenlerinin mezun oldukları okul türlerine göre dramayı bilme ve 

uygulama alanlarında önemli farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir. Türkçe öğretmenleri ile 

yaptığı araştırmada Türkçe öğretmenlerinin mezun olunan okul değişkenine göre eğitimde 

drama yöntemini bilme ve uygulama düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve literatür taraması sonucunda sınıf 

öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeylerinin mezun oldukları fakülteye 

göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamasının sebebi yapılan hizmet içi eğitim seminerleri ve 

öğretmenlerin meslek bilgilerini kendi aralarında paylaşması olarak yorumlanabilir.  Ya da 
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eğitim fakültesindeki derslerin ders saati olarak az olması sebebiyle belli bir farkındalık 

oluşturmadığı söylenebilir. 

5.2.3.Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik 

Algı Düzeyleri Hizmet Yılına Göre Anlamlı Bir Fark Göstermekte midir? Alt Problemine 

Yönelik Tartışma 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin genel yeterlik algı düzeyleri hizmet yılına 

göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik 

algı düzeyleri alt faktörler olan plan, uygulama ve değerlendirme kategorilerinde hizmet yılına 

göre anlamlı bir fark görülmediği sonucuna varılmıştır. Alanyazın incelendiğinde Koç (2013) da 

araştırmasında 4.sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenliği farklı hizmet yılı olan öğretmen grupları 

arasında toplam açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ancak Koç (2013) araştırmasında drama sürecini planlama yeterliliği, drama sürecini 

gerçekleştirme yeterliliği, drama sürecini değerlendirme yeterliliği gibi alt boyutlarda da 

inceleme yapmış ve eğitimde drama planlama yeterliliği ve drama değerlendirme ile hizmet yılı 

arasında anlamlı bir fark görüldüğü sonucuna ulaşırken; eğitimde drama uygulama yeterliliği ile 

hizmet yılı arasında anlamlı bir fark görülmediği sonucuna ulaşmıştır. Tutuman (2011) da bu 

bulguyu destekleyecek bir şekilde ilköğretimde çalışan Türkçe öğretmenleri ile yaptığı 

araştırmada Türkçe öğretmenlerinin hizmet yılı değişkenine göre yaratıcı drama yöntemini 

bilme ve uygulama düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur sonucuna ulaşmıştır.  Ancak Akyel 

(2011)’in okul öncesi öğretmenleri ile yaptığı araştırmasında öğretmenlerin genel drama 

yeterliliği ile hizmet yılı puanları arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir. 21 ve üzeri 

hizmet yılını çalışan öğretmenlerin ortalama puanları en yüksek değer olup, 16-10 hizmet yılı ile 

1-5 hizmet yılını çalışan öğretmenlerin yeterlilik ortalamaları takip etmektedir. En düşük 

ortalama puana ise 11-15 hizmet yılını çalışan öğretmenler sahiptir. En yüksek değer olan 21 ve 

üzeri hizmet yılını takiben 16-10 hizmet yılının ortalama değerlerinin yüksek olduğuna 

bakıldığında hizmet yılı arttıkça eğitimde drama yeterlilik algısı da artmakta olduğu 

söylenebilir. Ancak bu değerleri takiben 1-5 hizmet yılını çalışan öğretmenlerin ortalamasının 

11-15 hizmet yılını çalışan eğitimcilerden yüksek olma sebebi bu bağlamda 

değerlendirilmemelidir. Yeni mezun eğitimcilerin eğitimde drama yöntemini uygulamada daha 

hevesli oldukları söylenebilir. 11-15 yılı hizmet yılını çalışan eğitimcilerin üniversitede eğitimde 

drama dersi almadıklarına da değinmekte fayda vardır.  Alt kategoriler olan plan, uygulama ve 

değerlendirme boyutlarına bakıldığında da hizmet yılı çok olan öğretmenlerin eğitimde drama 

yeterliliği daha yüksektir denilebilir ancak bu kaideyi 1-5 arası hizmet yılını çalışan grup 

bozmakta en düşük ortalamayı 11-15 hizmet yılı arasını çalışan öğretmenler vermektedir. 

Bunun sebebi meslekte hizmet yılı fazla olan eğitimcilerin kendilerini geliştirdiklerini ancak bu 

eğitimi almayan genç eğitimcilerin eğitimde dramayı uygulamaya yönelik çabalarının az 
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oluşundan 1-5 arası eğitimcilerin de yeni mezun olmalarından dolayı daha hevesli ve idealist 

oluşlarından kaynaklı olabilir. Araştırmadan elde edilen bulgulara ve literatür taramasına göre 

sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algılarının hizmet yılına göre anlamlı bir 

farklılık göstermediğin kanıtlayan araştırmalar vardır (Koç, 2013; Tutuman, 2011). Sadece 

Akyel (2011) araştırmasında hizmet yılına göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Sınıf 

öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algılarının hizmet yılına göre anlamlı bir 

farklılık göstermemesi durumu hakkında 2005 senesi itibarıyla eğitim fakültelerine konan 

eğitimde drama dersini alan eğitimcilerle bu dersin eğitimini almayan eğitimcilerin bu eksikliği 

eğitimcilerin aldıkları hizmet içi eğitimlerle, çeşitli drama kursları ile ve meslektaş paylaşımları 

ile giderdikleri söylenebilir. 

5.2.4. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Yeterlik 

Algı Düzeyleri Öğretmenlerin Eğitimde Drama Eğitimi Almalarına Göre Anlamlı Bir Fark 

Göstermekte midir? Alt Problemine Yönelik Tartışma 

Tablo 4.8. incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin genel yeterlik 

algı düzeylerine eğitimde drama eğitimi alıp almamaları açısından bakıldığında anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir.  Alt faktör olan plan ve uygulama aşamalarında eğitimde dramaya ilişkin 

yeterlik algı düzeylerine eğitimde drama eğitimi almalarına göre bakıldığında anlamlı bir fark 

olduğu görülürken; diğer bir alt faktör olan değerlendirme aşamasında anlamlı bir fark 

görülmemektedir. Alanyazın incelendiğinde Yıldırım’ın(2008) araştırmasında da ilköğretim 

birinci kademe sınıf öğretmenlerin drama ve drama uygulamasına yönelik yeterlilikleri 

uygulamanın  drama ile ilgili almış olduğu eğitim değişkenine ilişkin varyans analizi 

sonuçlarında .05 düzeyinde anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmektedir. Ancak eğitimde  

drama etkinlik planının nasıl hazırlanacağı konusunda öğretmenlerin eğitimde drama 

etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik yeterlilikleri uygulamalarının eğitimde drama ile 

ilgili almış olduğu eğitim değişkeni arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. Bu açıdan 

araştırma bulguları karşılaştırıldığında sadece uygulama ve değerlendirme konusunda 

araştırmada benzerlik görülmektedir.  Ancak Koç’un (2013) araştırması plan ve uygulama 

boyutlarında bu bulguyu desteklemektedir. 4. sınıf ve sosyal bilgiler dersi öğretmenleri ile 

yaptığı araştırmasında öğretmenlerin eğitimde drama yöntemini uygulama yeterlilikleri ile 

dramayla ilgili alınmış olan eğitim değişkenine göre eğitimde drama sürecini planlama 

yeterliliği, eğitimde drama sürecini gerçekleştirme yeterliliği, eğitimde drama sürecini 

değerlendirme yeterliliği açısından ve toplam yeterlilik açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamaktadır (p>0,05). Tutuman(2011) İlköğretim Türkçe öğretmenlerinin almış 

oldukları eğitimlere göre dramaya yönelik bilgi ve uygulama düzeylerinde önemli farklılıkların 

var olup olmadığı Türkçe öğretmenleri ile yaptığı araştırmasında Türkçe öğretmenlerinin 

eğitimde dramayla ilgili alınan eğitim değişkenine göre eğitimde drama yöntemini bilme ve 
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uygulama düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. Eğitimde drama ile ilgili almış oldukları eğitim 

açısından Türkçe öğretmenlerinden eğitimde drama ile ilgili hizmet içi eğitime katılanların, 

mezun olduğu programda drama ile ilgili ders alanlara ve drama ile ilgili hiçbir eğitim 

almayanlara göre dramayı bilme ve uygulama düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Şahin(2006)’ in araştırmasında ise İngilizce öğretmenlerinin eğitimde drama eğitimi almalarına 

göre kullanma durumlarını incelenmiş ve dramayla ilgili herhangi bir ders ya da kurs alan  

öğretmenlerin 28’i (%93.3) dramayı kullanırken, ders ya da kurs almayan öğretmenlerin ise 

34’ü (%70.8) dramayı kullanmaktadır sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca öğretmenlerin dramayı 

kullanmaları ile dramayla ilgili herhangi bir ders ya da kurs almaları arasında eğitimde drama 

dersi alanlarına lehine anlamlı bir fark olduğu görüşüne ulaşılmıştır. Altıntaş (2012) Trakya, 

Kafkas ve Gazi üniversitelerinde okuyan fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitimde drama dersi 

alıp almamaları değişkenine göre öğretmenlerin öz yeterlik düzeylerinin ilişkisi incelemiş ve 

eğitimde drama konusunda daha fazla ders alan öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık 

olduğu görülmüştür. Şahin (2006) Tutuman (2011) ve Yıldırım’ın (2008) araştırmalarına 

bakıldığında öğretmenlerin eğitimde drama yöntemini uygulamalarının eğitimde drama dersi 

almaları açısından bakıldığında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Koç’un (2013) 

araştırmasında uygulamada anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmamıştır. Koç (2013) ve 

Yıldırım (2008) araştırmalarını plan, uygulama ve değerlendirme gibi alt boyutlarda araştırmış 

Koç’un(2013) araştırmasında öğretmenlerin yeterlik algı düzeylerinin eğitimde drama eğitimi 

almalarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği yönündeyken Yıldırım’ın(2008) planlama ve 

değerlendirme boyutlarında anlamlı farklılık göstermemesi ile sadece uygulama boyutunda 

anlamlı bir farklılığın görülmesi ile uygulama ve değerlendirme açısından bulguları destekler 

nitelikte olduğu söylenebilir. Araştırma bulguları ve literatür taramasına bakıldığında 

öğretmenlerin plan ve uygulama konusunda eğitimde drama eğitimi almaları açısından anlamlı 

bir farklılık taşıdığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında drama eğitimi almayan eğitimcilerin 

en çok plan ve uygulama konusunda sıkıntılar çektikleri söylenebilir. Eğitimde dramanın bel 

kemiğini oluşturan ısınma, doğaçlama ve canlandırma aşamalarını oluşturmada eğitim almayan 

öğretmenler bu aşamaları gerçekleştirmekte zorlandıkları yahut uygulamadıkları söylenebilir.  

Plan aşaması eğitimde dramanın daha kaliteli ve verimli geçmesini sağlayan en önemli 

aşamalardan biridir. İyi bir plan olmadan iyi bir uygulama olmayacağı görüşü de sunulabilir. 

Uygulama konusunda çekilen sıkıntılardan biri de eğitimde drama liderliği konusunda yaşanan 

sıkıntılardır. Ayrıca eğitimde dramanın hep yanlış şekilde algılanmasından da kaynaklı olabilir 

doğaçlama canlandırmaların drama yöntemi ile özdeşleştiren eğitimciler ders esnasında 

oluşturdukları canlandırmaları drama yaptıklarını düşünebilirler hâlbuki drama üzerinde 

düşünülmesi gerekilen belli bir planı, aşamaları, hazırlığı olan önemli bir süreçtir. 
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Değerlendirme aşamasında ise portföyle, proje, performans gibi süreç odaklı değerlendirmelere 

aşina olan eğitimciler bu konuda da kendilerini yeterli gördükleri düşünülebilir.  

5.3.Açık Uçlu Soru Formundan Elde Edilen Bulguların Tartışması 

Açık uçlu soru formunda yer alan iki problem aşağıda tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Aşağıda sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik görüşleri tartışılmıştır.  

5.3.1. Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kavramına Yönelik 

Görüşlerine Ait Tartışma 

Araştırma bulgularına bakıldığında sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemi 

hakkında en çok öğrencilerin kişisel açıdan gelişimini sağlar görüşüne ulaşılmıştır. Alanyazın 

incelendiğinde Genç (2003) tarafından yapılan araştırmada eğitimde drama yöntemi sayesinde 

öğrencilerin kendini tanıyabildiğini, üretebildiğini ve varlıklarını ortaya koyabildikleri ifade 

edilmiştir. Önder (2003) de eğitimde drama yönteminin duygularının farkına varılması, ifade 

edilmesi açısından olumlu özelliklerine değinmiştir. Bozdoğan (2003) ve Avcı Agun (2013)  

eğitimde dramanın kişinin kendine güven ve saygısını geliştiren yönünün olduğunu dile 

getirmişlerdir. Ayrıca Özyiğit (2011) araştırmasında da eğitimde drama yönteminin 

öğrencilerin benlik kavramı düzeylerinde olumlu bir artışa neden olduğunu saptanmıştır. 

Eğitimde drama yönteminin olayları veya bilgileri farklı açılardan düşünmeyi sağladığı 

görülmektedir (San, 1996; Ünal, 2004). Kişisel açıdan gelişim çok kapsamlı bir alandır. Kişinin 

çevresindeki çatışmaları çözebilmesi bireyin kişisel açıdan geliştiğinin de bir kanıtıdır.   

Gündoğdu ve Izgar (2010) tarafından yapılan araştırma da bu duruma örnek taşıyabilir 

denilebilir. Araştırmada 9. sınıf lise öğrencileri ile eğitimde drama temelli çatışma çözme 

programının ergenlerin çatışma çözme becerisine etkisi incelenmiş ve eğitimde drama temelli 

çatışma çözme programının uygulandığı deney grubu ergenler, plasebo ve kontrol grubunda yer 

alan ergenlerle karşılaştırıldığında çatışma çözme davranışını belirleme alt ölçeği saldırganlık 

ön test-son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Erkan Yüce (2016) akademik başarı odaklı eğitim sisteminde akademik başarı dışındaki 

bireysel farklılıkların, olağan akışın ve gereksinimlerin yok sayıldığını düşünmektedir. Duygusal 

zeka duygularla ilgilenme yeteneğini kapsamaktadır. Kişisel açıdan gelişim sağlayan bireyin 

duygusal zekasının da gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Özgen (2006) duygusal zekanın bir 

çocuğa yüksek bir IQ’ dan daha fazla avantajlar getirebileceğine değinmiştir. Duygusal zeka öz 

bilinç, duyguları yönetme, empati, iletişim, işbirliği, uyuşmazlıkların çözümü gibi becerileri 

kapsamaktadır. Araştırma bulguları ve literatür taramasına bakıldığında öğretmenler eğitimde 

dramanın kişisel açıdan öğrenciyi geliştirdiğine inandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin 

öğrencileri kişisel açıdan geliştirdiğine inandıkları görüşünü öğretmenlerin yeni eğitim 

sisteminin oluşturmacılık bakış açısından bakabildiklerini öğretmenlerin akademik başarı 

odaklı yani sonuç odaklı anlayışından çok süreç odaklı ve duygusal zekaya önem veren bir 
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düşüncede oldukları söylenebilir. Sosyal beceri kazanmada kişisel açıdan gelişim olduğu 

düşünülmüştür. Öğrencilerin eğitimde drama yöntemi ile sosyal becerilerinin arttığı sonucuna 

birçok araştırmacı ulaşmıştır (Aslan, 2008; Aslanel, 2011; Çam ve Kara, 2007; Ekinci Vural, 

2006; Eti, 2010; Güven Metin, 1999; Yılmaz, 2012). Erken çocukluk döneminde akranlarıyla 

başta oyun yoluyla olmak üzere ilişki kurmayı başarabilen bir çocuk, gelecek dönemlerdeki 

akran ilişkilerinde daha başarılı olabilmektedir (Hay, 2005; akt., Demir, 2006).  Önalan Akfırat 

(2004)  araştırmasında eğitimde dramanın 10-12 yaş arası işitme engelli öğrencilerin de iletişim 

becerilerini arttırdığı görüşüne ulaşmıştır. Ayrıca Önemli, Totan ve Abbasov’un (2015) yaptığı 

araştırmada eğitimde drama eğitiminin özel gereksinimi olan çocukların sosyal beceri 

alanlarından konuşma ve ilişki kurma becerileri gelişimine katkısı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Biber, İspir ve Ay’ın (2015) araştırmasında matematik öğretmen adayları eğitimde drama 

yöntemine yönelik görüşlerinde eğitimde dramanın iletişim kuramaya yardımcı olduğu ifadesini 

sıklıkla kullanmışlardır.  Uşaklı’nın (2006) araştırmasında da drama yönteminin öğrencilerin 

arkadaşlık ilişkilerini değiştirerek ve atılganlıklarını artırarak etkilediği sonucuna varmıştır.  Av 

Hartuç (2015) ilkokul öğretmenleri ile yaptığı araştırmasında hayat bilgisi dersinde uygulanan 

eğitimde drama yöntemi hakkında öğretmenlerin bu yöntemi tercih etme sebepleri arasında 

sosyal becerileri ve iletişimi gerçekleştirebilmesi ifade edilmiştir. Afacan ve Turan (2012) 

tarafından fen bilgisi öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin algılarının 

belirlenmesinde eğitimde drama yönteminin etkisini belirleme amaçlı yapılan araştırmada 

öğretmen adaylarının görüşlerinde iletişim sorunlarının öğretmen adaylarına öğretilmesinde, 

yaratıcı drama yönteminin etkili olduğu saptanmıştır.  Başçı ve Gündoğdu (2011) tarafından 

yapılan araştırmada ise öğretmen adayları tarafından dramanın iletişim becerilerini artırdığı 

öğretmen adaylarınca dile getirilmiştir. Çam ve Kara’nın (2007) fen bilgisi öğretmen adayları ile 

çalıştığı araştırmasında sosyal becerilerinin kazandırılmasına eğitimde drama yönteminin etkisi 

araştırılmış ve bulgular grupla bir işi yapma ve yürütme becerileri, ilişkiyi başlatma ve 

sürdürme becerileri ile kendini kontrol etme becerilerini kazandırma konusunda eğitimde 

drama yönteminin etkili olduğunu göstermiştir. Ekinci Vural (2006) tarafından yapılan 

araştırmada okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere 

uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal 

becerilerin gelişimine etkisi incelenmiş ve programa katılan çocukların sosyal becerileri 

değerlendirme ölçeğinin kişiler arası beceriler,  sözel açıklama becerileri, dinleme becerileri ve 

kendini kontrol etme becerileri alt ölçeklerinden aldıkları son test puanları ile programa 

katılmayan çocukların puanları arasında program lehinde anlamlı fark bulunmuştur.  Akoğuz 

(2002) da araştırmasının sonucunda öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin gelişmesinde 

eğitimde drama yönteminin etkili olduğunu belirtmiştir. Literatür taraması ışığında eğitimde 

drama yönteminin iletişim becerilerini geliştirdiği sonucuna varılmıştır.  Ayrıca araştırma 
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bulguları da görüş olarak eğitimde drama yönteminin iletişim becerilerini geliştirdiği 

yönündedir. Bu bulgular yorumlandığında öğretmenlerin akademik başarı odaklı olmayıp 

öğrencilerin daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde en büyük becerilerden biri olan iletişim 

becerilerine önem verdikleri ve eğitimde drama yöntemi ile öğrencilerde sorun olan 

iletişimsizlikten kaynaklı sorunların çözümünde eğitimde drama yöntemini kullanmış oldukları 

söylenebilir. Öğrencilerin iletişim sorunu olmayan bir sınıfta daha rahat eğitim öğretim 

görmeleri sağlanabilir. Duygularını, düşüncelerini iyi aktaran bireyler her alanda gelişim 

gösterebilirler. Ayrıca akran zorbalığı gibi öğrencilerin okuldan soğumasına sebep olan 

etmenler de iletişim becerilerinin kazanması ile engellenebilir. 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yönteminin etkili bir yöntem olduğuna dair 

görüşlerde bulunmuşlardır. Türker Biber, Akkuş İspir ve Sonay Ay’ın (2015)  araştırmasında 

matematik öğretmen adayları derslerini eğitimde drama yöntemi ile işlemiş ve günlükler 

tutmuşlardır bu günlüklerde en çok bu yöntemi etkili bulduklarına dair ifadelere yer 

vermişlerdir. Yapılan araştırmalarda eğitimde dramanın duygusal zekayı arttırmada etkili 

olduğu sonuçlarına varılmıştır (Selçioğlu Demirsöz, 2010). Ayrıca öğrencinin motivasyonunu 

arttırmada etkili olduğuna yönelik araştırmalarda vardır (Başkan, 2006; Ormancı, 2011). Yılmaz 

(2012) öğrencilerin empatik beceri düzeyini arttırmada etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Ancak Uşaklı’nın (2006) araştırmasında eğitimde drama temelli grup rehberliği programının 

atılganlık düzeyini arttırmada etkili olsa da benlik saygılarını artırmada herhangi bir etkisinin 

olmadığını ortaya koymuştur. Araştırma bulguları ve literatür araştırması sonucunda 

öğretmenlerin eğitimde drama yöntemini etkili buldukları sonuna ulaşılmıştır.  

Araştırmada üçüncü sırada sınıf öğretmenlerinin verdiği cevaplar doğrultusunda 

eğitimde drama yöntemi ile öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendikleri yargısına ulaşılmıştır. 

Güven’in (2012) araştırmasında ilkokul öğretmen görüşleri doğrultusunda eğitimde drama 

yöntemi sayesinde yaparak yaşayarak öğrenme konusunda büyük faydalar sağlayacağı 

yönündedir. Bilim teknolojilerinin yaparak yaşayarak öğrenmeye ket vurduğu günümüzde 

eğitimde drama yöntemi öğrencileri pasif konumdan aktif konuma geçirerek bilgiyi 

temellendiren ve inşa eden konuma gelmesini sağlar vaziyettedir. Bu nedenle öğretmenlerin 

tercih sebebidir denilebilir. Yaparak yaşayarak öğrenen öğrenciler kalıcı öğrenmeler 

gerçekleştirecekleri söylenebilir. Literatür taraması yapıldığında eğitimde drama yönteminin 

öğrenmede kalıcılığı arttırdığını ve hatırlamayı olumlu yönde etkilediğini söyleyen birçok 

araştırmacı vardır. Karapınarlı’nın (2007) araştırmasında 7. sınıf matematik dersinde eğitimde 

drama yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı 

kontrol grubu öğrencilerinin, kalıcılık düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark 

olduğu ortaya çıkmıştır. Maden (2010) tarafından yapılan araştırmada da ilköğretim 6. sınıf 

Türkçe dersinde drama  yönteminin  uygulandığı deney grubunun temel dil becerileri (okuma, 
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dinleme/izleme, konuşma, yazma) ve dil bilgisi ön test, son test ve kalıcılık testi başarı 

ortalamalarının geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundan daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Subaşı (2012) tarafından yapılan araştırmada 7. sınıf fen ve teknoloji 

dersinde durgun elektrik konusunda eğitimde drama yöntemi ile işlenen derste kalıcılık 

testinde deney grubunun daha başarılı olduğu gözlemlenirken;  Tanrıseven (2000)  tarafından 

yapılan araştırmada 5. sınıf öğrencilerine matematik öğretiminde problem çözme stratejisi 

olarak dramatizasyon kullanımının hatırlamayı olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ural Keleş 

(2009) 5. sınıf fen ve teknoloji programında yer alan canlıları sınıflandıralım konularına yönelik 

sınıf içi gözlemlerde ve mülakatlarda oyun ve drama etkinliklerinin, eğlenerek öğrenme ortamı 

sağladığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve öğrenilenlerin kalıcı olmasına yardımcı olduğu tespit 

edilmiştir. Yılmaz Arıkan’ın (2011) araştırmasında,  “Görsel Sanatlar” dersi kapsamında, sanat 

eleştirisi konusunun 8.sınıf öğrencilere verilmesinde uygulanan “eğitimde drama” yönteminin 

“klasik” yönteme göre daha kalıcı bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Güven’in (2012) 

araştırmasında ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğretmen görüşlerinin hepsinde eğitimde drama yöntemi ile 

daha kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir ifadesine rastlanmıştır. Yılmaz’ın (2013) araştırmasında 

öğretmen adaylarının bir öğretim yöntemi olarak dramaya “Drama” dersini aldıktan sonraki 

bakış açılarına ilişkin görüşleri incelenmiş ve görüşler arasında sıklıkla kalıcı öğrenme 

gerçekleştiğine dair ifadelere rastlanmıştır. Biber, İspir ve Ay (2015) tarafından yapılan 

araştırmada ise yaratıcı drama yöntemi ile işlenen matematik tarihi dersinin ilköğretim 

matematik öğretmenliği adaylarının dersin kazanımlarına yönelik etkilerine dair öğretmen 

adaylarıyla yapılan görüşmelerde de ders sırasında öğrendikleri bilgileri hala hatırladıkları ve 

bilgilerin hala taze olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca görüşme yapılan 15 öğretmen adayı da 

bilgilerinin “kalıcı olduğunu” ve “hatırladıklarını” ifade etmişlerdir.  Karamanoğlu (1999) 

tarafından yapılan araştırmasında, yaratıcı drama uygulamalarının dil öğretimi sırasında kelime 

bilgisine ve hatırlamaya etkisini incelemiş, deney ve kontrol gruplarının hatırlama düzeyi 

yönünden yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı araştırmada deney grubu lehine anlamlı fark 

çıktığı görülmüştür. Ancak bu araştırmaların aksine Saraç (2015) tarafından yapılan 

araştırmada ise 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde eğitimde drama yöntemi işlenen derste kalıcılık 

açısından anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Durusoy’un (2012) araştırmasında da 6.sınıf 

kuvvet ve hareket ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve eğitimde drama yönteminin 

kalıcılığa etkisini araştırmış eğitimde drama ve basamaklı öğretim yöntemi ile ders işlenen 

sınıflarda öğrencilerin kalıcılık testinden elde ettikleri toplam puanların ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Her iki yöntem de öğrencilerin kalıcı öğrenmesinde 

etkili olmuştur ve kalıcılıkları arasında farklılık yoktur. Güven’in (2012) araştırmasında ilkokul 

öğretmen görüşleri doğrultusunda eğitimde drama yöntemi sayesinde kalıcı öğrenmeler 

gerçekleştiği görüşündedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ve literatür taraması ışığında 
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eğitimde drama yönteminin öğrenmede kalıcılığı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler 

eğitimde drama yöntemi ile işlenen derslerin daha uzun süreler hatırlandığı; eğitimde drama 

yöntemi ile kalıcı öğrenmelerin ve kalıcı davranış değişikliklerin oluştuğunu düşündükleri 

söylenebilir.  

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini okula ve derslere karşı olumlu tutumlar 

kazandırdığına dair görüşlerini belirtmişlerdir. Gürdal ve Sağırlı (2002) 6.sınıf fen bilgisi 

dersinde eğitimde drama tekniğiyle ders işleyen öğrencilerin diğer sınıfa göre, bu derse karşı 

olumlu tutum kazandıkları görülmüştür. Susar Kırmızı’nın (2008) araştırmasında Türkçe 

öğretiminde eğitimde drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki 

etkisi incelenmiş ancak eğitimde drama grubu ve Türkçe dersi öğretim grubu arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Okumaya yönelik tutumda anlamlı bir farklılık çıkmamış olmasının 

nedenini uygulama süresinin sınırlı olması ile ilişkilendirmiştir. Eğitimde drama yönteminin 

öğrencide olumlu tutum kazandırmasına yönelik yapılan çeşitli deneysel araştırmalar vardır 

(Maden,  2010; Üstündağ, 1997; Yılmaz Arıkan, 2011). Eğitimde dramanın öğrencilerin 

eğlenerek öğrendiğine dair yapılan birçok deneysel araştırma vardır (Çam, Özkan ve Avinç, 

2009; Ural Keleş, 2009). Saraç (2015) yaptığı araştırmasında öğrencilerin drama çalışmaları 

sırasında çok eğlendikleri, mutlu olduklarını bildirmiştir. Eğitimde drama çalışmaları sayesinde 

öğrencinin eğitim ve öğretim isteği artmaktadır (Güneysu, 2002). Yılmaz’ın (2013) öğretmen 

adaylarının görüşlerine dayalı araştırmasında da eğitimde drama yöntemi hakkında en çok 

eğlenceli bir yöntem olduğu dile getirilmiştir. Akkaya (2012) tarafından yapılan çalışmada 

sosyal bilgiler dersinde 7. sınıf öğrencilerinin eğitimde drama yöntemiyle öğretiminin 

öğrenciler üzerindeki akademik başarıya etkisi incelenmiş ve deney grubu öğrencileri genel 

olarak dersin eğitimde drama yöntemiyle işlenmesinin dersin eğlenceli olması gibi olumlu 

etkiler bıraktığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak literatür araştırmasının da desteğiyle 

öğretmenlerin eğitimde drama yönteminin öğrencilerin sevdikleri bir yöntem olarak gördükleri 

söylenebilir. Bu durum olumsuz tutuma sahip birçok öğrencinin bu yöntemle olumlu tutum 

kazanmalarına yardımcı olundukları öğretmenler tarafından deneyimlenmiştir yorumu 

yapılabilir. Ayrıca öğretmenlerin eğitimde drama yöntemini eğlenceli buldukları söylenebilir. 

Sonuçtan çok sürece dayalı öğretim ilkesi açısından sürecin öğrencilere keyifli yaşantılar 

sağladığını düşündükleri söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin öğrencilere sadece 

başarı odaklı bakmamakta oldukları da çıkarılabilir. Eğlenerek öğrenen bir çocuk derse karşı 

olumlu tutum geliştirebilir dersleri bir stres faktörü olarak görmeyen öğrenci kendi kapasitesini 

daha rahat kullanabilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri eğitimde drama yönteminin akademik başarıyı 

arttırdığına dair görüşler belirmişlerdir. Literatür taraması incelendiğinde eğitimde drama 

yönteminin başarıyı arttırıcı etkisinin olduğu birçok araştırmacı tarafından söylenmiştir. Akbaş 
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(2011) tarafından yapılan çalışmada 6.sınıf öğrencileri fen ve teknoloji dersinde problem çözme 

stratejisi olarak drama uygulamalarının akademik başarıya olan etkisinin araştırıldığı çalışmada 

uygulanan ön test ve son testler karşılaştırıldığında kontrol ve deney gruplarının her ikisinin de 

başarılarında artış olmuştur. Son testler karşılaştırıldığında, deney grubu lehine anlamlı bir 

farklılık gözlenmiştir. Üstündağ’ın (1997) doktora çalışmasında bilişsel alanın bilgi düzeyinde 

geleneksel yöntem ile eğitimde drama yöntemi arasında anlamlı bir fark bulunmazken; biliş 

üstü düzeylerinde ve toplam erişi düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmuş dolayısıyla eğitimde 

drama yönteminin daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Aktepe ve Bulut (2014) 

tarafından yapılan araştırmada 3. sınıf matematik dersinde yer alan uzunluk ve çevre 

konularının eğitiminde eğitimde drama yönteminin akademik başarıya etkisi incelenmiş ve 

deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Altıkulaç ve Akhan (2010) tarafından 8.  

sınıf öğrencilerinde T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde eğitimde drama yönteminin ve 

altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanımının öğrenci başarısına ve öğrencilerin derse karşı 

tutumlarına etkisi incelenmiş ve öğrencilerin konuyla ilgili akademik başarıları ve derse karşı 

tutumları açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları ve 

literatür taramasına bakıldığında öğretmenlerin eğitimde drama yöntemi hakkında akademik 

başarıyı arttırıcı olduğuna yönelik görüşleri olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında öğretmenlerin eğitimde drama yöntemini sadece eğlence öğrencilere rahatlama 

sağlama olarak bakmadıkları yahut eğitimde drama yöntemini derse dikkat çekme amaçlı 

kullanmadıkları söylenebilir. Akademik alanda da öğretmenlerin bu yöntemden oldukça 

faydalandıkları ve bu yöntemi başarılı buldukları düşünülebilir.  

Araştırma sonucunda sınıf öğretmenleri eğitimde drama yönteminin öğrencinin 

yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya çıkarttığını içeren düşüncelere yer vermişlerdir. 

Eğitimde drama yönteminin yaratıcılık ve yeteneği geliştirdiğini söyleyen birçok çalışma 

bulunmaktadır. Sedef (2012) tarafından yapılan çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve 

hareket ünitesine yönelik hazırlanan eğitimde drama yöntemini içeren etkinliklerin kullanıldığı 

deney grubunda öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarının kontrol grubundaki öğrencilere nispeten 

istatistiksel olarak olumlu ve anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Can Yaşar’ın (2009) 

araştırmasında da anasınıfına devam eden altı yaş çocukların yaratıcı düşünme beceri 

düzeylerini belirlemek amaçlı yaptığı doktora çalışmasında eğitimde drama eğitimi alan ve 

almayan çocukların yaratıcı düşünme becerilerinde deney ve kontrol grubundaki çocukların 

yaratıcı düşünme puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Araştırma 

bulgularına ve literatür araştırmasına bakıldığında eğitimde drama yönteminin öğrencilerin 

yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya çıkarttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum 

öğretmenlerin ezberci eğitim sistemini benimsemedikleri bilgiyi yorumlayan hatta üreten 

öğrenciler olarak görmek istedikleri şeklinde yorumlanabilir. 
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Sınıf öğretmenleri eğitimde dramaya ilişkin olumsuz görüşlerde de bulunmuşlardır. 

Literatür taramasına bakıldığında da olumsuz görüşleri dile getiren çalışmalar da vardır. 

Gürol’un (2002) yaptığı doktora çalışmasında okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi eğitimi 

öğretmeni adayları eğitimde drama yönteminde en çok karşılaştıkları sorunlar olarak fiziksel 

imkan yetersizliği, uygulama eksikliği, araç gereç temini gibi sorunları dile getirmişlerdir. 

Kahriman (2014) çalışmasında ilkokul 3. sınıf öğrencilerin eğitimde drama yöntemi hakkındaki 

olumsuz görüşleri arasında sınıfın çok kalabalık olmasından kaynaklı gürültü oluşmasını, 

karmaşa çıktığını, yöntemin güzel ama hazırlık gerektirdiğini, her konuda drama 

oynanmadığını, ciddiye alınmazsa bir şey anlaşılmayacağını ve oyuna herkesin katılamayacağını 

dile getirmişlerdir. Elitok Kesici (2014) ise araştırmasında ilkokul öğretmenlerinin drama 

dersine ilişkin olumsuz görüşleri arasında öğretmenlerin yarısı bu dersle ilgili herhangi bir 

eğitim almaması, drama dersiyle ilgili kaynak yetersizliğinin dikkat çekici boyutta olması, drama 

dersinin işleneceği özel bir sınıf ihtiyacı bulunması derslerin amacına uygun olarak işlenmediği 

belirlenmiştir, öğretmenlerin çoğunluğu bu dersi işlerken kendilerini yetersiz hissettiklerini 

vurgulamışlardır. Araştırma bulguları ve literatür taramasına bakıldığında sınıf öğretmenlerinin 

de en büyük sorunlardan birisinin sınıf kalabalıklığı ve yeterli eğitim alamamalarından kaynaklı 

olduğu görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin yeterli eğitimi aldıkları takdirde 

ayrıca sınıf mevcutlarının istenen boyuta ulaştığı takdirde öğretmenlerin bu yöntemi 

uygulayabilecekleri düşünülebilir. 

5.3.2 Eğitimde Drama Yöntemini Derste Uyguluyor Musunuz? (Evet/Hayır Nedenleri İle 

Açıklayınız) Alt Probleminden Elde Edilen Bulgulara Ait Tartışma 

Eğitimde drama yöntemini uyguluyor musunuz açık uçlu sorusuna verilen yanıtlara göre 

50 sınıf öğretmeninden 45 kişi (%90) eğitimde drama yöntemini uygularken; 5 kişi (%10) 

eğitimde drama yöntemini uygulamamaktadır.  Araştırma bulgularına bakıldığında sınıf 

öğretmenlerinin bu yöntemi uyguladığı ortaya çıkmıştır. Nicel bulgularda da sınıf 

öğretmenlerinin hem genel drama yeterlik algıları hem de uygulama konusundaki yeterlik 

algıları yüksek çıkmıştır. Yakınsayan paralel desen ışığında yorumlandığında hem nitel hem 

nicel bulgular karşılaştırıldığında sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini gerçekleştirdiği 

yaptırdıkları sonucuna ulaşılabilir. 2 bulgu da birbirini desteklemektedir. 

Aşağıda sınıf öğretmenlerinin drama yöntemini uygulama ve uygulamama nedenleri 

yorumlanmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemi uygulama nedenleri arasında en çok 

öğrenmeyi zevkli hale getirdiğine yönelik görüşler bulunmaktadır.  Araştırmacılar tarafından da 

bu görüş desteklenmiştir. Çam, Özkan ve Avinç (2009) tarafından yapılan araştırmada 6.sınıf 

öğrencileri veri toplama aracı olarak öğrencilerin yöntem ve öğrenme süreciyle ilgili 

görüşlerinde %60 oranla drama yöntemi ile işlenen derslerin zevkli olduğuna dair görüşlerde 
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bulunmuşlardır. Ayrıca %60’ı da ders işlenişi boyunca çok eğlendiklerini ifade etmişlerdir. Ural 

Keleş (2009) ise araştırmasında 5. sınıf öğrencilerinin fen dersinde canlıları sınıflandıralım 

konularında sınıf içi gözlemlerde ve mülakatlarda oyun ve drama etkinliklerinin, eğlenerek 

öğrenme ortamı sağladığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin eğitimde drama yöntemini 

eğlendirerek öğrettiği için, öğrencilerin keyifli yaşantılar geçirmesini sağladığı için bu yöntemi 

kullandıkları düşünülebilir. Araştırmada sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini 

uygulama nedenleri arasında kalıcı öğrenme sağladığı görüşünde de bulunmuşlardır. Eğitimde 

drama yönteminin öğrenmede kalıcılığı arttırdığını ve hatırlamayı olumlu yönde etkilediğini 

söyleyen birçok araştırmacı vardır. Karapınarlı’nın (2007) araştırmasında 7. sınıf matematik 

dersinde yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin 

kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin, kalıcılık düzeyleri arasında deney grubu lehine 

anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Maden (2010) tarafından yapılan araştırmada da 

ilköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde drama yönteminin uygulandığı deney grubunun temel dil 

becerileri (okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma) ve dil bilgisi ön test, son test ve kalıcılık 

testi başarı ortalamalarının geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundan daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Subaşı (2012) tarafından yapılan araştırmada 7. sınıf fen ve 

teknoloji dersinde durgun elektrik konusunda drama yöntemi ile işlenen derste kalıcılık 

testinde deney grubunun daha başarılı olduğu gözlemlenirken;  Tanrıseven (2000)  tarafından 

yapılan çalışmada 5. sınıf öğrencilerine matematik öğretiminde problem çözme stratejisi olarak 

dramatizayon kullanımının hatırlamayı olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ural Keleş’in 

(2009) araştırmasında 5.sınıf fen ve teknoloji programında yer alan canlıları sınıflandıralım 

konularına yönelik sınıf içi gözlemlerde ve mülakatlarda oyun ve drama etkinliklerinin, 

eğlenerek öğrenme ortamı sağladığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve öğrenilenlerin kalıcı olmasına 

yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Yılmaz Arıkan’ın (2011) araştırmasında,  “Görsel Sanatlar” 

dersi kapsamında, sanat eleştirisi konusunun 8. sınıf öğrencilere verilmesinde uygulanan 

“eğitimde drama” yönteminin “klasik” yönteme göre daha kalıcı bir yöntem olduğu ortaya 

konmuştur. Güven’in(2012) araştırmasında ilkokul 4. ve 5. sınıf öğretmen görüşlerinin hepsinde 

eğitimde drama yöntemi ile daha kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir ifadesine rastlanmıştır. 

Yılmaz’ın(2013) araştırmasında öğretmen adaylarının bir öğretim yöntemi olarak dramaya 

“drama” dersini aldıktan sonraki bakış açılarına ilişkin görüşleri incelenmiş ve görüşler 

arasında sıklıkla kalıcı öğrenme gerçekleştiğine dair ifadelere rastlanmıştır. Biber, İspir ve Ay 

(2015) tarafından yapılan araştırmada eğitimde drama yöntemi ile işlenen matematik tarihi 

dersinin ilköğretim matematik öğretmenliği adaylarının dersin kazanımlarına yönelik etkilerine 

dair Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde de ders sırasında öğrendikleri bilgileri hala 

hatırladıkları ve bilgilerin hala taze olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca görüşme yapılan 15 

öğretmen adayı da bilgilerinin “kalıcı olduğunu” ve “hatırladıklarını” ifade etmişlerdir.  
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Karamanoğlu (1999) tarafından yapılan araştırmada, eğitimde drama uygulamalarının dil 

öğretimi sırasında kelime bilgisine ve hatırlamaya etkisini incelemiş, deney ve kontrol 

gruplarının hatırlama düzeyi yönünden eğitimde drama yönteminin kullanıldığı araştırmada 

deney grubu lehine anlamlı fark çıktığı görülmüştür. Ancak bu araştırmaların aksine Saraç 

(2015) tarafından yapılan araştırmada ise 5.sınıf sosyal bilgiler dersinde eğitimde drama 

yöntemi işlenen derste kalıcılık açısından anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Durusoy 

(2012)  6.sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve eğitimde drama 

yönteminin kalıcılığa etkisini araştırmış yaratıcı drama ve basamaklı öğretim yöntemi ile ders 

işlenen sınıflarda öğrencilerin kalıcılık testinden elde ettikleri toplam puanların ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Her iki yöntem de öğrencilerin kalıcı 

öğrenmesinde etkili olmuştur ve kalıcılıkları arasında farklılık yoktur. Güven’in (2012) 

araştırmasında ilkokul öğretmen görüşleri doğrultusunda eğitimde drama yöntemi sayesinde 

kalıcı öğrenmeler gerçekleştiği görüşündedir.  Araştırmadan elde edilen bulgular ve literatür 

taraması ışığında eğitimde drama yönteminin öğrenmede kalıcılığı arttırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenler eğitimde drama yöntemi ile işlenen derslerin daha uzun süreler 

hatırlandığı; eğitimde drama yöntemi ile kalıcı öğrenmelerin ve kalıcı davranış değişikliklerin 

oluştuğunu düşündükleri söylenebilir.  

Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini 

uygulama nedenleri arasında katılımı arttıran bir yöntem olduğu için kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Literatüre bakıldığında bu görüşün kanıtlandığı birçok araştırma vardır. Şahin 

ve Oktay (1998) eğitimde drama yöntemi ile işlenen derslerde aktif katılım arttırdığına 

değinirken; Harris, Marcus, Mclaren ve Fey (2001) bilişsel alanda yapılan araştırmalara göre, 

öğrenme sürecine aktif olarak katılan öğrencilerin daha iyi öğrendiklerini göstermekte 

olduğunu ifade etmektedir. Yılmaz (2013) ise araştırmasında öğretmen adaylarının bir öğretim 

yöntemi olarak dramaya “eğitimde drama” dersini aldıktan sonraki bakış açılarına ilişkin 

görüşleri incelenmiş ve öğretmen adayları en çok dersi aktif hale getirdiği üzerine görüşlerde 

bulunulmuştur. Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenleri eğitimde dramayı 

uygulama nedenleri arasında etkili bir yöntem olduğuna yönelik görüşlerde bulunmuşlardır. 

İlköğretim öğrencileriyle yapılan bazı deneysel araştırmalarda, derslerde eğitimde drama 

yöntemi kullanmanın, öğrencilerin öğrenmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Bıyık, 2001; 

Erhan, 2000). Kayhan (2004) ve Oral (2002) da araştırmasında eğitimde dramanın öğrencilerin 

ilgi, istek ve motivasyonlarının arttırmada etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu 

durum öğretmenlerin eğitimde dramayı etkili bulduklarını bu yöntem sonucu işledikleri 

derslerden verim alabildiklerini gösterebilir. Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf 

öğretmenleri eğitimde drama yönteminin öğrencinin kendini ifade etmesine yardımcı bir 

yöntem oldukları yargısına varılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri eğitimde 
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drama yönteminin öğrencilerin özgüvenini yerine getirdiği için bu yöntemi kullandıkları 

yargısına varılmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar da bu görüşü destekler niteliktedir. 

Ormancı ve Şaşmaz Ören’in (2010) dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik yapılan 

araştırmasında sınıf öğretmeni adayları öğrencinin özgüven kazanmasına katkı sağlayacağını 

dile getiren ifadelere yer vermişlerdir. Yine Oğuz ve Beldağ’ın (2015) yaptığı araştırmada da 

sosyal bilgiler öğretmen adayları eğitimde drama hakkında öğrencilerin özgüvenlerini 

yükselttiğini ifade eden görüşlere yer vermişlerdir.  Bu araştırmada sınıf öğretmenleri eğitimde 

drama yönteminin yaparak yaşayarak öğreten bir yöntem olduğu için bu yöntemi uyguladıkları 

sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemi ile öğrencilerin 

yeteneklerini ortaya çıkarabildikleri görülmüştür. 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini uygulayamama nedenleri arasında ise en 

çok fiziki imkan yetersizliği ve kalabalık sınıf mevcudunu ifade etmişlerdir. Av Hartuç (2015) 

tarafından yapılan araştırmada da ilkokul 2. sınıf hayat bilgisi dersinde uygulanan drama 

yöntemi ile ilgili ilkokul öğretmenleri drama yönteminin uygulamama sebepleri arasında 

canlandırmaların kimi zaman tıkanması, rollerin oluşturulamaması gibi durumlarda yönergeye 

ihtiyaç duyduklarını ayrıca araç gereç eksikliği, eğitim sisteminin ezbere dönük oluşu, konulara 

verilen ders saatinin yetersiz oluşu, öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olmayışları, sınıfta 

disiplin problemi yaratacağını düşünerek uygulanamadığını dile getirmiştir. Öğretmenlerin bu 

eksikler giderildiğinde drama yöntemini uygulayacakları söylenebilir. 

5.4.Mersin’de Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kavramına Yönelik 

Metaforlarına Ait Tartışma  

Aşağıda sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına yönelik metaforları 

tartışılmıştır. 

Metaforların incelenmesine yönelik olarak genellikle olumlu metaforların üretildiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına 

yönelik olumlu bir tutuma sahip oldukları söylenebilir. Sınıf öğretmenleri eğitimde drama 

yöntemini birinci sırada en çok derse destek verici olarak ifade eden metaforlara yer 

vermişlerdir. Etkili öğrenmenin gerçekleşebilmesi için temel öğrenme becerilerini öğrenmek ve 

geliştirmek gereklidir. Temel öğrenme becerileri arasında olan dikkati yoğunlaştırma 

(konsantrasyon), derse hazırlık ve ödev yapma, etkin dinleme ve not tutma, tekrar etme gibi 

becerileri sağlamada ve kazandırmada drama yöntemi destek verici bir yöntemdir. Uzun ve 

karmaşık bir konuda sunuş yoluyla öğretimin gerçekleştirildiği bir derste konu ile ilgili 

yapılacak olan bir drama ile dikkat yoğunlaşabilir ders monotonluktan uzaklaşabilmektedir. 

Etkin dinleme hakkında çalışmış olan Yazkan (2000) da araştırmasında ilköğretim okullarının 1. 

kademesinde dinlediğini anlama davranışının kazandırılmasına dramatizasyonun etkisini 

incelemiş ve dramatizasyon yaparak hikayelerin öğrencilere aktarılması öğrencilerde daha fazla 
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anlamayı sağlamış olduğu sonucuna ulaşmıştır.  Akkuş (2013) da araştırmasında drama 

tekniğinin fen dersine karşı olumlu tutum geliştirmede destek olma durumunu incelemiştir. 

Araştırma sonucunda hayat bilgisi dersi fen kavramlarının drama yöntemiyle öğretiminin 

öğrenci başarı düzeylerinin artışında önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Etkili 

öğrenme stratejileri arasında olan anlamlandırmayı arttıran stratejilerde öğrencinin Yeni gelen 

bilgiye anlam verilebilmesi için bireyin konu ile ilgili önbilgileri olmalı ve yeni bilgiyi var olan 

bilgilerle ilişkilendirebilmelidir. Etkili bir drama yöntemiyle işlenecek olan bir derste öğrenci bu 

ilişkiyi daha kolay bir şekilde kurabilmektedir. Örneğin ilköğretim birinci kademede sosyal 

bilgiler dersinde doğal afetler öncesinde ve sırasında alınan tedbirlerin işlendiği bir derste etkili 

bir şekilde kullanılacak olan eğitimde drama yöntemi konuyu anlamlandırmada ve kalıcılığında 

destek sağlamış olmaktadır. Bu tedbirleri ezberlemek yerine oynayan bir öğrenci için bu bilgiler 

daha kalıcı olmaktadır. Ayrıca bütün derslerde kullanılabilecek bir yöntem olan eğitimde drama 

yöntemi ile konular anlaşılır bir seviyede anlatılabilmektedir. Eğitimde drama yöntemi eğlenceli 

bir yöntem olmakla beraber öğrencinin ilgisini ve isteğini de arttıran bir yöntemdir. Bu yönüyle 

derse destek verici bir yöntemdir. Bu yöntemin öğrencideki ilgi ve isteği arttırdığına dair 

araştırmalar da yapılmıştır (Özkan, Çam ve Avinç, 2009; Şahin ve Oktay, 1998). Çam, Avinç ve 

Özkan’ın (2009) yapmış olduğu araştırmada öğrencilerin eğlenerek öğrendiği bulgusu ortaya 

çıkmıştır. Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini dersin monoton bir hal almaya başladığı 

zamanlarda uygulamakta oldukları yahut ilgi ve isteğin olmadığı ya da azaldığı bir ders anında 

ilgiyi kuvvetlendirmek ve dikkat çekmek adına kullandıkları söylenebilir. Ayrıca eğlenerek 

öğrenen bireyin algıları arttıkça öğrenme daha verimli bir şekilde gerçekleşebilir. 

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ikinci sırada en çok ürettikleri metaforun yaşamın 

kendisi olarak drama olduğu görülmektedir. San (1990) dramayı özel bir yöntem yapanın bu 

ikircikli durumdan kaynaklandığını yani gerçeklik ve kurgunun aynı anda olduğu rolü oynama 

değiştirme seçme şansının tiyatroda olmayışını dramada ise gerçekliğin coşkusunu hissedip o 

durumu o anı araştırıp değiştirebilme yeni bir durum yaratma gücüne şansına sahip 

olduğumuzdan bahsetmektedir. Drama insana olayları deneyimleme şansı vermektedir. Fulford 

ve arkadaşları (2001)  drama sayesinde öğrencilerin çeşitli durum ve olayları inceleyerek 

insanların farklı koşullara sahip olduklarını gördüklerini ve bu koşullarda nasıl 

davranabileceklerini tahlil etme şansını vermekte olduğunu ifade etmektedir. Günümüzde kabul 

gören yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak drama yöntemi gerçek hayatta karşılaşabilecek 

çeşitli durumları özgür bir ortamda ve hayal gücünün sınırlarını zorlayarak farklı çözüm 

yollarını üretebilme kabiliyetine doğrudan etki eden bir yöntemdir. Yaşamla iç içe olan bu 

yöntem hem yaşamdan beslenmekte hem de yaşama dair tecrübeler kazandırabilir.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin 3.sırada insanın kendi hislerini keşfetme görevi 

üstlenen aydınlatıcı metaforu yer almaktadır.  Literatür taraması incelendiğinde Karapınarlı’ya 
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(2007) göre de kişi kendindeki fark etmediği yönleri dramada keşfedebilmekte ve iç kendi iç 

dünyasını drama aracılığıyla aktarabilmektedir. Cerniglia (2006) ise dramatik oyunlar 

sayesinde öğrencinin dünyayı tanımaya başlamasından ilgilerini, korkularını ve düşüncelerinin 

keşfetmekte olduğunu ifade etmiştir. Saldana (1985) da drama yöntemi ile öğrenci duygularını, 

hayal gücünü, sesini, bedenini,  sosyal becerilerini keşfetmekte ve kullanmakta olduğunu 

belirtmiştir (akt., Chen, 1997). Drama yöntemi sayesinde birey kendi düşüncelerinin 

farkındalığına sahip olmaktadır. Karmaşık bir yapıda olan insanın kendini anlamaya başlayıp 

çözümleyebilmesi kendi dünyasını tanıyabilmesi önem taşımaktadır. Kendi duygularının 

farkında olan birey yaşamın her alanında kararlı bir kişilik sergileyebilecektir. Her insanın 

doğuştan mutluluğu aradığı, potansiyellerini gerçekleştirmek için çabaladığı Rogers’ın (1951) 

benlik kuramından yola çıkarak drama yöntemini kişinin olumlu benlik geliştirebilmesi için 

öncü ve önemli koşul olan yeteneklerin duyguların fiziksel beceri ve yeterliliklerin kısacası öz 

farkındalığın oluşmasına olanak sağlayabilir.   

Araştırmada sınıf öğretmenleri eğitimde drama için bir rehber olarak drama 

kategorisinde metaforlar üretmişlerdir. Günümüzdeki öğretim ilkelerine göre bilgiyi gerçek 

hayatla ilintili adım adım anlamlandırarak ve son olarak öğrencilerin bilgiye kendilerinin 

ulaşmasını sağlayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleşmesi hedef alınmaktadır. Drama yöntemi 

kullanılabilirliği ve pratiği sayesinde belirlenen hedeflere ulaşılmada öğrenciler ile belirlenen 

hedef arasında köprü vazifesi görmektedir. Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yönteminin 

öğrencilere yol gösterici olduğunu, her türlü durum ve olaya dair yaşantıların bulunabileceği, 

öğrencilerin zor anlarında onlara yol gösterebilen bir yöntem olarak görmekte oldukları 

yargısına varılmıştır. Özden ve Şimşek’e (1998) göre öğrenene ilişkin geleneksel değer 

yargılarında radikal bir değişim olan eğitim ve okul sistemimizde davranışçı öğrenme 

yaklaşımından oluşturmacı öğrenme yaklaşımına doğru bir dönüşüm olmuş bu dönüşümün 

temel taşı ise öğrenciyi kendine özgü öğrenme eğilimleri olan tam bireyler olarak görmek ve 

öğrencileri öğrenme sürecinin merkezine alan bir öğrenme anlayışına ulaşılmak istenmiştir. 

Copley’e (1992) göre, oluşturmacılık rehber (yol gösterici) bir öğretmen gerektirir. Öğretmenin 

temel fonksiyonu öğrencilerin aktif katılımı için yardımcı olmak ve önceki bilgileri ile anlamlı 

bağlar kurmasını sağlamaktır. Eğitimde drama yöntemi öğreneni merkeze alındığı öğretmenin 

ise lider olarak bir rehber şeklinde görev aldığı bir yöntem olarak oluşturmacılık öğrenme 

kuramına en uygun yöntemlerden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Tapscott (1999) 

öğrencinin bir olayı ya da kavramı kendilerinin keşfettiğinde öğrenmenin daha verimli 

gerçekleştiğinden ve bilginin daha iyi hazmedilişinden bahseder. Bunun sebebi olarak da 

öğrencinin kendi kendilerine keşfetmesinden kaynaklı heyecanı gelmekte olduğunu ifade eder. 

Literatür taraması ve araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin yeni programa 
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uygun bir şekilde oluşturmacı bakış açısı altında öğrenciye rehber, yol gösterici bir eğitim 

anlayışını benimsediği söylenebilir.  

Yapılan bu araştırmada sınıf öğretmenleri eğitimde drama kavramı için iç dünyaya 

yönelik metaforlarda bulunmuşlardır. Eğitimde drama yöntemini literatür incelendiğinde 

Çalışkan ve Karadağ (2005) da bedenle iletilen mesajların ruh halini ve hisleri anlatan işaretler 

olduğunu dile getirmiş, dünyanın her yerinde evrensel olan yüz ifadelerini gösteren kas 

hareketlerinin duygusal durumları açığa vurduğunu ifade etmişlerdir. Bu beden dilini iyi 

okumayı kullanabilen öğretmenler öğrencilerin mimiklerinden ruh hallerini analiz 

edebileceklerdir ifadesini kullanmışlardır. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden yola çıkarak 

öğretmenin belirlediği hedeflere ulaşmasını sağlayacak önceliklerden biri olan öğrenmeye açık 

olma durumunu belirten genel uyarılmışlık hali ve hazırbulunuşluğun istenilen seviyede 

olmadığının anlaşılmasında ve öğrencilerin iç dünyalarında yaşadıklarına dair ipuçları veren 

jest ve mimikleri anlamlandırmada drama yöntemi en etkili yöntemlerden biri olarak 

görülebilir.  

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini yaşamsal bir ihtiyaç olarak görmüşlerdir. 

Montessori eğitimi öğretmenlerin çocuklara kelimeler aracılığıyla ifade ettikleri değil, 

çocukların fiziksel ve sosyal çevrede edindikleri yaşantılarla gerçekleştiğini ifade etmektedir. 

Araştırma bulguları ışığında Mersin’de görev yapan sınıf öğretmenleri eğitimde dramayı önemli 

buldukları söylenebilir. Monoton dersi kopuklaştıran eğitim anlayışlarının tersine yeni eğitim 

sistemine uygunluğu ile eğitimde dramayı eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görme sebepleri 

arasında derse odaklanmayı sağlama ders sırasında öğrencilerin eğlenerek katılmalarını 

sağladığı için öğretmenler eğitimde dramayı yaşamsal bir ihtiyaç olarak görmüş olabilir. 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemi için insanın büyümesini ve olgunlaşmasını 

sağlayan kişiliğine şekil veren bir yöntem olarak görmekte olduklarını belirten görüşlerde 

bulunmuşlardır. Araştırma bulguları açısından değerlendirildiğinde 7-11 yaş arası öğrencilerin 

kişilik gelişimlerinde, olgunlaşmalarında öğretmenlerin öğrenciye kazandırabilecek birçok 

davranışı eğitimde drama yöntemi ile daha kolay ve rahat bir şekilde kazandırabildiği; 

öğrencilerin istenen şekilde şekil alabildikleri bir çağdır. Hem çağın özelliği olarak hem de 

eğitimde drama öğretim yöntemin kişilik üzerindeki etkisini önemli olduğunu düşünen 

eğitimciler bu yöntemi kullanmaktadırlar.  

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini hayal dünyasını ve yaratıcılığı geliştirici 

bir yöntem olarak gördüklerine dair görüşler ortaya çıkmıştır. San (2002) çocuğun öğrenme 

sürecine etkin katılabilmesi için düşlem gücünü, imgeleme yetisini, imgesel düşünmeyi ve hatta 

düşlerini de devreye sokabilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Eğitimde drama çalışmaları bu 

değerlerin öğrenme süreçlerine katılmasını olumlu kılmaktadır (akt., Susar Kırmızı, 2008). 

Alanyazın incelendiğinde yapılan araştırmalar eğitimde drama yönteminin yaratıcılığı 
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geliştirdiği yönündedir. Can Yaşar (2009) tarafından yapılan araştırmada anasınıfına devam 

eden 6 yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine eğitimde drama eğitiminin etkisinin 

ortalamanın oldukça üstünde olduğu görülmüştür. Kara’nın (2010) araştırmasında ise 6-7-

8.sınıflara giren Türkçe öğretmenleri ve bu sınıflarda okuyan öğrenciler ile çalışmış ve eğitimde 

drama yönteminin Türkçe dersinde temel dil becerilerinin, yaratıcılık ve hayal gücünün 

geliştirilmesinde, dil bilgisi öğretiminde, olumlu yönde katkı sağladığı sonucu ortaya çıkmıştır.  

Sedef’in (2012) araştırması da eğitimde dramanın yaratıcılığı olumlu anlamda etkilediği 

yönündedir. Sedef (2012) 7.sınıf öğrencileri ile çalışmış ve eğitimde drama etkinliklerinin 

bilimsel yaratıcılığa olan etkisini incelemiş ve eğitimde drama etkinliklerinin bilimsel 

yaratıcılığa olumlu ve anlamlı bir yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. McNaughton (2004) 

araştırmasında eğitimde drama ile işlenen derslerde öğrencilerin konuyla ilgili oyun 

oluşturmaları istenmiş ve yaratıcılıklarının geliştiği gözlenmiştir. Dan (2000) araştırmasında 

eğitimde dramanın öğrencilerin yaratıcılık dağarcığını geliştirdiğini ortaya koymuştur. 

Annarella (2000) araştırmasında eğitimde dramanın öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini 

sağladığı için yaratıcılıklarını ortaya çıkarma fırsatı buldukları sonucuna ulaşmıştır. Literatür 

taraması ve araştırmadan elde edilen bulgular ışığında değerlendirildiğinde yaratıcılığın ve 

hayal gücünün eğitimde drama yöntemiyle olumlu yönde gelişebildiği söylenebilir. Bloom 

taksonomisine göre bilişsel alanın en son aşaması olan sentez basamağı hayal gücü ve yaratıcılık 

gerektiren bir aşamadır. Arık (2011) yaratıcı davranışların yalnız bilimdeki ilerlemeyi değil 

toplumu da çok büyük ölçülerde etkilediğini, zeka testlerinden yüksek puan alamayanların 

yaratıcılık testinde başarılı puanlar alabileceğini yaratıcı çocukların farklı kişiliklerde olduğunu 

ve öğrenme yollarının birbirinden farklı olduğundan bahsetmektedir. Eğitimde drama yöntemi 

ile öğrenciler hem yaratıcılıklarını geliştirebilir hem de diğer yöntemlerle ortaya 

çıkaramadıkları yaratıcı düşünme ve hayal gücü becerilerini gösterebilirler. Ezberci eğitim 

sisteminin körelttiği hayal gücü eğitimde drama yöntemi ile aktif hale gelebilir bu nedenle 

öğretmenlerin tercih ettiği bir yöntemdir. 

Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini etkili bir güç olarak görmekte olduğunu 

düşündüren metaforlarda bulunmuşlardır. Dersi güçlü kılan ve bu yöntemin güçlü bir yöntem 

olduğuna dair görüşlerinin olduğu yargısına varılmıştır. Eğitimde drama yöntemini güçlü kılan 

özelliklerden birisi de Gardner’ ın çoklu zeka kuramına uygun olmasıdır. Eğitimde drama 

yönteminde birey kelimelerle ve sesli düşünmesi açısından sözel zekâya, vücudun bir amaca 

yönelik bir şekilde sergilenebilmesiyle bedensel zekaya, eğitimde drama esnasında kullanılan 

müziğin işitsel zekaya, eğitimde dramada grup içi etkileşimin yoğun olması sebebiyle sosyal 

zekaya kendimiz hakkındaki duygu ve düşünceleri şekillendirebilme açısından içsel (kişisel) 

zekaya hitap etmektedir. Bolton ve Heathcote (1999) da eğitimde dramayı çalışmayı motive 

etmesi açısından güçlü bir yöntem olarak görmektedir. Öğretmenler eğitimde drama yöntemini 
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diğer öğretim yöntemleri ile kıyaslandığında çok yönlü olmasından kaynaklı kullanmakta 

olduğu söylenebilir.  

Araştırmada sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemini öğrencinin özgüvenin 

geliştirici ve onu rahatlatıcı bir yöntem olarak görmekte olduğu görüşlerine ulaşılmıştır. San 

(2006) daha iyi konuşabilmek, daha canlı ve rahat olabilmek için eğitimde drama yönteminin 

hem öğretmenler hem de öğrenciler adına çok yararlı olduğundan bahsetmektedir. Araştırma 

bulguları ve literatüre göre özgüven hem yetişkin eğitiminde hem de ilkokul eğitiminde çok 

değerli bir kazanımdır. Günümüz yaşayışında stresten kaynaklı ve özgüven sorunundan 

kaynaklı birçok başarılı olabilecek öğrenci kendilerini geri planda tutmaktadır. Hem onları 

kazanabilmek adına hem de eğitimde dramanın özünde olan oyunsu öğelerin rahatlatıcı 

hissiyatından dolayı öğretmenler bu yöntemi kullanmaktadır denilebilir. Hem de derslere karşı 

olumsuz tutum ve yargılar eğitimde dramanın rahatlatıcı etkisi ile kırılabilir. 
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6.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

6.1.Sonuçlar 

1.Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya yönelik yeterlik algıları, drama planlanmasına 

yönelik yeterlik algı düzeyleri, drama uygulamasına yönelik yeterlik algı düzeyleri,  drama 

değerlendirmesine yönelik yeterlik algılarının ortalamanın üzerinde bir tutuma sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.   

2.Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri mezun oldukları 

üniversiteye göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmadığı sonucuna varılmıştır. 

3.Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeylerinin cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.  

4.Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeylerinin hizmet yılına 

göre anlamlı bir fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

 5.Sınıf öğretmenlerinin eğitimde dramaya ilişkin yeterlik algı düzeyleri öğretmenlerin 

eğitimde drama eğitimi almalarına göre anlamlı bir fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

6.Sınıf öğretmenleri eğitimde dramaya ilişkin metafor ifadelerinde drama en çok drama 

yaşamın kendisi olarak görüşlerine ulaşılmıştır. İkinci olarak insanın kendini tanımada aracı 

olduğu üçüncü olarak ise öğretmenin öğrenciye ulaşmasında aracı olduğuna dair benzetmeler 

yapıldığı yargısına varılmıştır. 

7.Sınıf öğretmenleri eğitimde drama yöntemi hakkında en çok dramanın öğrencinin 

kişisel açıdan gelişmesini sağladığı görüşüne ulaşılmıştır. İkinci sırada etkili bir yöntem olma 

özelliğine dair görüşüne ulaşılırken üçüncü sırada yaparak yaşayarak öğreten bir yöntem 

olduğuna dair görüşlerine ulaşılmıştır. Ayrıca drama yönteminin etkili bir yöntem olduğu, 

yaparak yaşayarak öğrettiği, kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiğini, akademik başarıyı arttırdığını, 

derse yönelik birçok katkı sağladığını, eğlenceli ve zevkli bir yöntem olan, önemli ve yararlı, 

derslere ve okula karşı olumlu tutum edinmeyi sağlayan, öğrencinin kendini ve çevresini 

tanımasına yardımcı, yaratıcılık ve yeteneği ortaya çıkaran, sosyal ilişkiler kurmaya yardımcı bir 

yöntem olduğu görüşlerine ulaşılmıştır. 

8.Sınıf öğretmenleri drama yöntemi hakkındaki olumsuz düşünceleri olarak sınıf 

kalabalıklığı, mekan yetersizliği gibi görüşlerine ulaşılmıştır. Ayrıca bu yöntem hakkında kısıtlı 

bilgi sahibi olmalarını da dile getiren görüşlere ulaşılmıştır.  

9.Sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun eğitimde drama yöntemini uyguladığı 

yargısına varılmıştır. 

10.Sınıf öğretmenleri bu yöntemi uygulama nedenleri olarak etkili bir yöntem olarak 

gördükleri, öğrenmeyi zevkli hale getirdiği, kalıcı öğrenme sağlayıcı olduğu,  sınıftaki katılımı 

arttırdığı, öğrencinin kendini ifade etmesinde yardımcı, öğrencinin kendine olan özgüveninin 
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artmasını sağladığı, yaparak yaşayarak öğrettiği ve kişide var olan yetenekleri ortaya çıkarttığı 

için uyguladıklarını belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak; sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama yöntemine karşı olumlu tutumlara 

sahip oldukları, bu yöntemi uygulamaya karşı istekli oldukları yöntemi etkili ve güçlü bir 

yöntem olarak gördükleri, benimsedikleri ancak bilgi eksikliği sebebi ile kendilerine 

güvenmedikleri, mekan yetersizliği gibi sebeplerle uygulamadıkları görülmektedir. Ancak 

yeterli eğitimden geçmeleri halinde ayrıca mekana dair eksiklikler giderildiği halde bu yöntemi 

uygulayacakları sonucuna ulaşılmıştır. 

6.2.Öneriler 

Öneriler; genel öneriler ve ileride araştırma yapmak isteyen araştırmacılara yönelik 

öneriler başlıkları altında verilmiştir. 

6.2.1.Genel Öneriler 

  1.Öğretmenlere yönelik üniversite işbirliği ile hizmet içi eğitim etkinlikleri 

düzenlenebilir. 

2.Her okula düzenlenecek atelye çalışmaları(workshoplar) düzenlenebilir. 

3.Milli eğitim bakanlığı ile işbirliği içinde her okulda drama yapılabilecek uygun bir 

mekanın olması sağlanabilir. Bu mekanın drama yapılabilecek genişlikte, yere basılabilen, 

uzanılabilen, çeşitli oyunları oynamaya imkan sağlayan gerekli malzemelerle donatılmış (ses 

sistemi vb., halı, perde, belli başlı aksesuarlar)olması sağlanabilir. 

4.Eğitimde drama yöntemi hakkında yazılmış eser ve kitaplar okul kitaplığında, 

öğretmenler odasında öğretmenlerimizin faydalanması adına bulundurulabilir. 

5.Okul müdürlerine eğitimde drama yöntemine ve önemine ilişkin seminerler verilebilir. 

Bu seminerler bizzat uygulamalı gerçekleştirilebilir.  

6.Ders kitaplarına eğitimde drama yöntemini uygulamaya yönelik daha anlaşılır, daha 

aydınlatıcı, daha kapsamlı planlar konulabilir. 

7. Dramanın salt doğaçlama algısından çok eğitimde drama yönteminin belli bir 

aşamalara sahip olduğu algısı geliştirilebilir.  

8.Türkiye’nin drama uzmanlarından uzaktan eğitim yoluyla eğitim alma şansı verilebilir. 

9.Eğitimde drama yöntemi ile işlenmiş bir ders nasıl olur temalı örnek videolar internet 

ortamına konulabilir. 

10.Eğitimde drama yönteminin uygulanabilmesi adına öğretmenler idareciler tarafından 

güdülendirilebilir ve desteklendirilir.  

11.Eğitimde drama eğitimi veren kurs yerlerinin sayısı ve niteliği arttırılmalıdır.  

12.Bu işi ticari amaçlarla yapan geçici öğretmenlerin değil sınıf öğretmenlerinin kendi 

öğrencilerini daha iyi tanımak amaçlı kendi sınıflarına bu yöntemi uygulama yapmaları teşvik 

edilmelidir. 
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13.Bu alanda yazılmış olan makale, yüksek lisans ve doktora tez araştırma sonuçları 

eğitimcilerle paylaşılmalıdır. Bu değerlerin farkına varan bir öğretmen öğrenciyi her yönüyle 

geliştiren, değiştiren başkalaştıran bu yöntemi uygulamak isteyebilir. 

14.Her okulda en az iki öğretmen eğitimde drama yöntemi ile ilgili liderlik sertifikası 

edinebilir. Bu öğretmenler kendi okullarında drama koordinatörü olarak görevlendirilebilirler. 

Böylelikle eğitimde drama yöntemi hakkında eksiği olan öğretmenlerimiz aldıkları sağlıklı 

dönütlerle ve fikir alış verişleriyle bu yöntemi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilirler. Arada 

yapılan toplantılar ve uygulamalar ile hem öğretmenler bu eğitimi almış olacaklar hem de 

uygulamış oldukları yaratıcı fikirleri meslektaşlarına yol gösterecektir. 

15.Eğitimde drama yöntemine dikkat çekmek farkındalık kazandırmak adına her sene 

drama şenlikleri gerçekleşebilir. Bu şenliklerde ders ders ve sınıf sınıf,  konu konu ayrılmış olan 

bölümlerde öğretmenler kendi ihtiyaçlarına göre bilgi edinmek isterlerse o bölüme geçip canlı 

bir şekilde drama yöntemi izleyebilirler.   

6.2.2.İleride Araştırma Yapacak Olanlara Öneriler 

1.Eğitimde dramanın yetişkin eğitiminde uygulamaları araştırmacılar tarafından 

araştırılabilir.  

2.Dijital drama (teknoloji destekli drama) alanında yapılmış çalışmalar ve uygulamalar, 

görüşler araştırmacılar tarafından araştırılabilir.  

3.Eğitimcilerin eğitimde dramaya yönelik olumlu tutuma sahip olmasına rağmen 

eğitimde dramayı nasıl uyguladıklarına dair bir araştırma yapılabilir. Böylelikle eğitimde 

dramayı bir yöntem olarak sadece bir canlandırma olarak görüp görmedikleri ortaya çıkabilir.  

4.Öğrencilerin eğitimde drama ile ilgili konuların öğretilmesinde bir yöntem olarak 

kullanıldığında eğitimde drama hakkındaki görüşleri, metaforları, algı düzeyleri araştırabilir.  

5. Öğrencilerle eğitimde drama ile ilgili deneysel yöntemle yöntemin etkililiği üzerine 

araştırma yapılabilir.  
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Ek – 1 Veri Toplama Aracı 

 
Değerli Öğretmenler, 
Bu araştırma Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim 

Dalı’nda yüksek lisans tezi kapsamında yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı “Sınıf Öğretmenlerinin 
Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlik Algılarını ve Drama Kavramına Yönelik Metaforları ile 
Görüşlerini” incelemektir. Lütfen maddelerin karşısındaki ilgili kutucuklardan size uygun olanı (×) 
şeklinde işaretleyiniz. Tüm maddelerin işaretlenmesine dikkat ediniz. 

Araştırmaya katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.  
                                                                              E.P.Ö Yüksek Lisans Öğrencisi Özge ÖZGÜR İŞYAR 
                                                                                                                          Yrd. Doç. Dr. Cenk AKAY   

   
1. BÖLÜM  
KİŞİSEL BİLGİLER FORMU 

1-Cinsiyet  

Kadın  □  Erkek □ 
 
2- Eğitimdeki hizmet yılınız ne kadardır? 
 
10 yıldan az □ 
11-20           □ 
21 ve üstü    □ 
 
3- Mezun olduğunuz fakülte  
 
Eğitim Fakültesi    □        Diğer □ 

4-Drama ile ilgili herhangi bir eğitim aldınız mı?  
 
Evet      □            Hayır □ 
 
5- Öğretmenliğini yapmakta olduğunuz sınıfın sınıf mevcudu aralığı nedir? 
 
1-24□ 
25 ve üstü □ 
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2.BÖLÜM 

EĞİTİMDE DRAMA KULLANIMINA İLİŞKİN YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ 

Aşağıda sizin drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme yeterliliklerinize ilişkin ifadeler yer 
almaktadır. Lütfen aşağıda belirtilen ifadelerle ilgili olarak kendinizi ne derece yeterli gördüğünüzü çarpı (X) işareti 
koyarak belirtiniz. 

NOT: Maddelerin hepsinin işaretlenmesi araştırmanın bilimselliği açısından gereklidir.     

 1  
Yetersiz 

2 
Kısmen 
yeterli 

3 
Yeterli 

DRAMA ETKİNLİKLERİNİ PLANLAMA 

1. Çocukların farklı gelişim alanlarını destekleyen amaç ve kazanımları belirlemede    

2. Drama sürecini amaç ve kazanımlara uygun bir şekilde oluşturmada    

3. Drama sürecini öğrencilerin özelliklerine uygun bir şekilde oluşturmada     

4. Kazanımları gerçekleştirmek için uygun içeriği seçmede    

5. Drama etkinliği içinde kullanılacak teknikleri belirlemede    

6.Aşamalarına uygun bir drama etkinlik planı oluşturmada    

7. Dramanın aşamaları arasındaki tutarlılığı sağlamada    

8. Çocukların rahat hareket edebilecekleri şekilde mekânı düzenlemede    

9. Öğrencilerin drama sürecinde kullanabileceği materyalleri sınıfa getirmede    

DRAMA ETKİNLİKLERİNİ UYGULAMA  

10. Çalışmaya ilişkin kuralları önceden öğrencilerle birlikte belirlemede    

11. Grup dinamiğini oluşturmada    

12. Drama etkinliğine ilişkin merak uyandırmada    

13. Kısa, açık ve anlaşılır yönergeler vermede    

14. Verdiği yönergeye uygun ses tonu kullanmada    

15. Öğrencilerin drama etkinliklerine aktif katılımını sağlamada    

16. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak oyunu geliştirebilmesi için zaman tanımada    

17. Drama etkinliğinin bir parçası olmada     

18. Grup çalışmalarında heterojen gruplar oluşturmada    

19. Zamanı iyi kullanmada    

20. Öğrencilerin dağıldığı noktalarda toparlayıcı yönergeler vermede    

21. Öğrencilerin kendini sözel ya da hareketlerle ifade etmede tıkandığı noktalarda rehber 
olmada 
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 1  
Yetersiz 

2 
Kısmen 
yeterli 

3 
Yeterli 

22. Öğrencilerin uygulamalarına ilişkin olumlu geribildirimler vermede    

23. Öğrencilerin nesnelere gerçekte olduğundan farklı anlamlar vermesini desteklemede    

24. Öğrencilerin olay, nesne ve rolleri beden hareketleri yoluyla ifade etmelerini 
desteklemede 

   

25. Olay, varlık ve rollerin sözel olarak ifade edilmesini desteklemede    

26.Öğrencilerin rolleri içlerinden geldiği gibi canlandırmalarını desteklemede    

27. Beden dilini etkin bir şekilde kullanmada    

28. Öğrencilerle sürekli göz iletişiminde bulunmada    

29. Öğrencilerin özelliklerine göre gerekli düzenlemeleri yapmada    

DRAMA ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME 

30. Öğrencilerin drama sürecinde geçen kavram ya da yaşantılarla ilgili ön bilgileri ortaya 
çıkarmada 

   

31. Kazanımlara uygun olarak öğrencide gözlenecek nitelikleri belirlemede    

32. Kazanımla uygun ölçme teknikleri kullanmada    

33. Amaç ve kazanımların gerçekleşme düzeyi hakkında karar vermek için uygun ölçütler 
belirlemede 

   

34. Drama aşamaları arasındaki bütünlüğü sağlamak için ara değerlendirmeler yapmada    

35. Drama sürecinin sözel değerlendirilmesinde açık uçlu sorular sormada    

36. Öğrencilerin sorulara cevap veremedikleri durumlarda yönlendirici sorular sormada    

37. Öğrencilerin drama etkinliklerinde yaşanılanları tanımlamasını sağlamada    

38. Öğrencilerin drama etkinliğine ilişkin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmada    

39. Öğrencilerin olumlu ya da olumsuz duygu ifadelerini kabul etmede    

40. Drama oyununda öğrenilen kavram ya da konuyla ilgili bilgilerini tespit etmede    

41. Öğrencilerin kendi yaşantıları ile drama oyununda yaşanılanlar arasında bağlantılar 
kurmasını sağlamada 

   

42. Her bir öğrencinin verdiği cevabı grubun tamamına yansıtmada    

43. Öğrencilerin verdikleri cevaplara ilişkin olumlu geribildirimler vermede    

44. Değerlendirme sonrasında elde edilen sonuçları özetlemede    
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3.BÖLÜM 

     KAPALI UÇLU SORU FORMU 

1- Eğitimde drama yöntemini uygulayabilmeniz için okulunuzun fiziksel koşulları 
uygun mudur? 
 
Evet   □ 
Hayır □ 
Kısmen □ 
 
2-Eğitimde drama yöntemini kullanma sıklığınız nedir?  
 
Genellikle □ 
Bazen  □ 
Hiç kullanmam  □ 
 
3- Eğitimde Drama yönteminin öğrenciler açısından faydalı bir yöntem olduğunu 
düşünüyor musunuz? 
 
Evet  □ 
Hayır □ 
Kararsızım □ 
 
4- Sizce mevcut ilkokul programı eğitimde drama yöntemini kullanmaya uygun 
mudur? 
 
Evet   □ 
Hayır □ 
Kararsızım  □ 
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4.BÖLÜM 

AÇIK UÇLU SORULAR FORMU 

Bu bölümde eğitimde drama kavramı ile ilgili açık uçlu sorular yer almaktadır. Bu bölümde yer alan açık 
uçlu soruların amacı sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kavramına ilişkin görüşlerini açığa 
çıkartmaktır. Araştırmanın bilimselliği açısından her sorunun cevaplanması önemli ve gereklidir. 

 

1.Eğitimde drama yöntemi hakkındaki görüşlerinizi yazınız.  

 

 

 

 

 

 

2.  Eğitimde drama yöntemini derste uyguluyor musunuz? (Evet/hayır nedenleri ile açıklayınız.) 
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5.BÖLÜM 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE DRAMA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI 

  Aşağıda verilmiş olan metafor cümlesini tamamlayınız. Metafor, düşünme ve görselleştirme aracı 
olarak kullanılır ve kişinin dünya ve gerçeklik algısını sembolize eder (Saban, 2011); çevrede olup 
bitenler ve hafızalarda neler taşındığı konusunda yaratıcı bir fikir oluşturulmasını sağlar (Green, 1994); 
durum veya süreçlerin nasıl algılandığını yansıtır (Inbar, 1996). Aşağıda eğitimde drama kavramını neye 
benzettiğinizi ve niçin bu benzetmeleri yaptığınızı göstermek amacıyla hazırlanan örnek yer almaktadır. 
Bir veya birden çok metafor (benzetme) oluşturabilirsiniz.  

Metafor örnekleri: 

Örnek 1: Öğretmen mum gibidir; çünkü etrafı aydınlatır.  

Örnek 2: Eğitim programı bir navigasyon gibidir; çünkü bizlere yol gösterir.   

 

(Metaforunuzu bir kelime veya kelime öbeği ile yazınız. Metaforunuz “gibidir” kelimesinden önce 
yazacağınız açıklamadır.) 

“Eğitimde drama……………………………………………………. gibidir; 

çünkü……………………………………………………………………………………………………………” 
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Ek- 2 Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Yöntemi Hakkındaki Görüşlerinin                                     
Kategorilerinin Frekans ve Yüzde Değerleri    

No TEMA Kodlar  f % 
1 Kişisel açıdan 

gelişim 
sağlaması 
bakımından 
drama  

Kendini ifade etme(12), Kendine güven duymayı 
sağlama(10), İletişim becerilerini geliştirici (5),  Empati 
kurma becerisi(3), Kendini tanımayı sağlama(3), Hayal 
gücü geliştirici(2), Kendi ile ilgili ipuçları verir(2), Çevre 
ile denge kurmaya yardımcı(1), Yaşanmışlıklarda uygun 
tepki verme(1), Kendini ve çevreyi algılamada 
gerçekçilik(1), Benlik kaygıyı azaltıcı(1), Farkındalığı 
ortaya çıkarıcı(1), Güncel olayları takip etmeyi 
sağlar(1), Özgür düşünceli konuşmayı sağlar(1), Doğal 
bir ortam sağlar(1), Geniş düşünmeyi sağlar(1), 
Problemlere çözüm önerisi getirme(1), Çevreyi 
sorgulayabilme(1), Yaşadığı çevreyi ileri boyutlara 
taşıma(1), Arkadaşlarını tanımayı sağlar(1), Rollere 
bürünme(1),  

51 %29 

2 Etkili bir 
yöntem olması 
bakımından 
drama  

Etkili(6), Yararlı(5),Aktif hale getirici(4), Önemli oluşu 
(3), Gerekli ve elzem(3), Katılımı arttırıcı(2), Dikkat 
çekici(2), Vazgeçilmez bir unsur(2), Farklı özellikleri 
ortaya çıkarmayı sağlama(2), Dezavantajlı öğrencileri 
eğitime dahil etmede etkin(1), Yeni eğitim sistemine 
uygun(1), Duygu ve aklı birlikte kullanma(1), Öğrenciyi 
kazanmayı sağlar(1), Şaheser bir yöntem(1), Dramasız 
ders eksiktir(1), Çocuklar üzerindeki etkisi büyük(1), 
Sihirli değnek etkisi(1), Dikkat dağınıklığını önleyici(1), 
Algı geliştirici(1) 

39 %22 

3 Yaparak 
yaşayarak 
öğrenmeyi 
sağlaması 
bakımından 
drama  

Kalıcılık(15), Yaşayarak öğrenme(13), Uygulamalı 
eğitim(3), Anı yaşamayı sağlar(2), Hayata uygulama(1). 

34 %19 

4 Derse ve okula 
yönelik olumlu 
tutum 
kazandırması 
bakımından 
drama  

Eğlenerek öğrenme(8), Dersi sevdirme(3), 
Oyunlaştırarak öğrenme(2), İstekli (2), İlgi arttırıcı (1), 
Kelime hazinesini çoğaltma(1), Sözel derslerde 
öğrenme etkisini arttırıcı(1), Dersin içinde etkin yer 
alma(1), Her ders için kullanıma uygun(1), Farklı 
öğrenme yöntemi(1), Birçok duyuya hitap edici(2), 
Konu ile gerçek yaşam arasında bağlantı kurar 
yorumlar(1), Kubaşık öğrenme(1),  Zevkli hale 
getirici(1),  Okulu sevdirme(1) 

27 %15 

5 Akademik 
Başarıyı 
Arttırması 
bakımından 
drama  

Konuyu daha iyi anlama(6),  Başarı arttırıcı(4), 
Öğrenmeyi kolaylaştırır(1), Öğreticiliği yüksek(1), 
Öğrenmeyi etkin kılar(1), Öğrenmeyi en üst düzeyde 
gerçekleştirir(1) 

14 %8 
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Ek- 2 (Devamı) 

6 Yaratıcılık ve 
yeteneği 
ortaya 
çıkartması 
bakımından 
drama 

Yaratıcılık geliştirici(3), Yaratıcılık ve becerileri ortaya 
çıkarır(1), Doğaçlama yeteneklerini ortaya çıkarıcı 
geliştirici(1), Yetenek ve kişilik ortaya çıkarıcı(1) 

6 %3 

7 Eğitimde 
Dramanın 
Kullanılamam
asına Yönelik 
Görüşler  

Kısıtlı zaman(1), Sınıf mevcudu fazla olmamalı(1), 
Kısıtlı bilgim var(1), Sınıfın tüm katılımını 
sağlanamamakta(1), Öğretmene daha çok eğitim 
verilmeli(1) 

5 %3 

Toplam 176         100 
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Ek-3 

Öğretmenlerin Kendi El Yazıları ile Vermiş Oldukları Cevaplar 

1.Kişisel Açıdan Gelişim Sağlaması Bakımından Dramaya Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Öğretmen 1: 

 
 

Öğretmen 2: 

 
 

Öğretmen 3: 

 
Öğretmen 4: 
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Ek- 3 (Devamı) 

Öğretmen 5: 

 
2.Etkili Bir Yöntem Olması Bakımından Dramaya Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Öğretmen 6: 

 
Öğretmen 7: 

  
3.Yaparak Yaşayarak Öğrenmeyi Sağlaması Bakımından Dramaya Yönelik Öğretmen 

Görüşleri 

Öğretmen 8:  

 
Öğretmen 9: 
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4.Derse ve Okula Yönelik Olumlu Tutum Kazandırması Bakımından Dramaya Yönelik

Öğretmen Görüşleri

Öğretmen 10:

5. Akademik Başarıyı Arttırması Bakımından Dramaya Yönelik Öğretmen Görüşleri

Öğretmen 11:

Öğretmen 12: 

6. Yaratıcılık Ve Yetenekleri Ortaya Çıkartması Bakımından Dramaya Yönelik Öğretmen

Görüşleri

Öğretmen 13:

7. Eğitimde Dramanın Kullanılamamasına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Öğretmen 14:

Öğretmen 15: 
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Ek- 4 Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Yöntemini Uyguluyor Musunuz?            
(Evet Hayır Nedenleri İle Açıklayınız) Maddesine Verdikleri Cevapların 
 Temalandırılmış Frekans ve Yüzde Değerleri     

Tema Alt tema f % 
Evet 
Hayır 
Bazen 

26 52 
5 10 
19 38 

Toplam 50 100 
Drama 
yöntemini 
uygulayamama 
nedenleri 

Fiziki imkan yetersiz(10), Kalabalık sınıflar(5),Ders 
programı yoğunluğu(3), Malzeme donanım yok(3), 
Yeterli bilgim yok(3), İlköğretim programı uygun 
değil(2), Kısıtlı imkanlar(2), Eğitim sisteminin sınava 
yönelik olması, müfredat ağır(2), Uygulamada 
aksaklıklar ile karşılaşma(1), Süre yetersiz(1), 
Uygulamaya katılmayan öğrenci müdahalesi(1), Sınıf 
mevcudu az (Çabuk sıkılıyorlar)(1), Bilgi ve becerim 
sağlıklı bir şekilde uygulamaya yetmemesi(1), 
Zaman ve planlama konusunda uygun değil(1), 
Hazırlık ve uygulama zaman alıyor(1),  İşlenen her 
konuda drama yapmıyorum(1), Sıcaklık(1), Tema 
çokluğu(1), Kılavuz kitaplarında öğretmeni 
yönlendirici drama çalışmalarının az olması(1), 
Yeterli drama eğitimim yok(1), Daha fazla emek 
ister(1), Direktifleri çocuklar zor algılıyor(1) 

44 %41 

Uygulama 
nedenleri 

Öğrenme zevkli hale gelir (8), Derse katılım(5), 
Kalıcı(5), Etkili(3), Özgüven gelmesi(3), Yararlı(2), 
Sözel derslerde faydalı(2), Kendini ifade etme(2), 
Davranış kazandırmada olumlu(2), Unutulmayan bir 
yöntem şekli(2), Öğrenci farklılıklarını ortaya 
çıkarır(1), Çok kısa zamanda öğrenme sağlar(1), 
Derslere daha iyi adapte olma(1), Çocuklar üzerinde 
olumlu etkisi var(1), Kavrama seviyesi yüksek(1), 
Daha iyi dönütler alınır(1), konuyu daha iyi 
öğrenme(1), Öğrenciler görev almada ısrarcı(1), 
Dersler daha etkin(1), Her öğretmen 
kullanmakta(1), Yeni bilgilerin yaşantılar ile birleşip 
içselleşmesi(1), Çocuk yaşantısında olan(1), 
Spontane bir yöntem(1), Anlatılacaklar daha iyi 
anlatılıyor(1),  Somutlaştırma sağlıyor(1), Dersten 
zevk alma(1), Öğretimi zevkli hale getirir(1), 
Öğretmen motivasyon artışı(1), Severek katılım(1), 
Keyifli(1), Eğlenceli(1), Zevkli(1), Oyun çocuğun 
gıdasıdır(1), Düşünceyi yansıtma(1),  Geniş 
düşünmeyi ve hayal kurmayı sağlar(1), kendindeki 
farklı yönleri tanır(1), Çocuk söyleneni değil yapılanı 
öğrenir(1), Hayatın içinde(1), İçlerindeki cevheri 
ortaya çıkarma(1), Öğrencideki yetenekleri 
keşfetmeyi sağlar(1) 

64 %59 

TOPLAM 108 100 
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Ek- 5 

Öğretmenlerin Kendi El Yazıları İle Vermiş Oldukları Cevaplar 

1.Drama Uygulamama Nedenlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Öğretmen 1:

Öğretmen 2: 

Öğretmen 3: 

Öğretmen 4: 
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Öğretmen 5: 

 

Öğretmen 6: 

 

2.Drama Uygulama Nedenlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Öğretmen 7: 
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Öğretmen 8: 

Öğretmen 9: 

Öğretmen 10: 

Öğretmen 11: 
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Öğretmen 12: 

 

Öğretmen 13: 

 
Öğretmen 14: 

 

Öğretmen 15: 

 

Öğretmen 16: 

 

Öğretmen 17: 
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Ek- 6 Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Dramaya İlişkin Metaforlarının Kategorilendirilmiş  
Frekans Ve Yüzde Değerleri                                                                                                                              

Kategoriler Metaforlar f % 
1.Derse 
destek verici 
olarak drama 

 

oyun(11), televizyon(3), lunapark(3), Eğlence(2),  
gökkuşağı(2), kaydetme aracı(2), eğitimin bir parçası(2), 
Uyum(2), deniz(2), Çizgifilm(1) ,mikrofon(1), Özlü söz(1), 
sindirim sistemi(1), Resim çekme(1), göz(1), fotoğraf 
makinesi(1), kaydet tuşu(1), konuşan tablo(1), bilgileri 
beyne yerleştirme(1), en etkili yöntem(1), perçin(1), 
Toprak verim alma(1), inek(1), sofra(1), nar(1), Puzzle(1), 
göz(1), sıcak çorba(1), yap-boz(1), usta bir figüran(1), 
pekiştirme(1), yaratıcı zeka(1), su(1), çanta(1), her şeyi 
paylaşma(1), uzay(1), su(1), anahtar(1), Can 
yeleği(1),alternatif yol(1), tiyatro gösterisi(1), tiyatro(1), 
cumhuriyet(1), demokrasi(1), eğlence kutusu(1), 
eğlenceli(1), kukla oyunu(1), palyaço(1), şenlik(1), derse 
motive olmada ışık(1), oyun parkı(1), Salata(1), ressam(1), 
nakış(1), mağaza vitrini(1), şeker(1),  garnitür(1),  yemeğin 
baharatı(1), tuz(1), çiçek(1), dünya haritası(1), 
köstebek(1), oyun bahçesi(1), kafein(1), can(1)., spor(1), 
doping(1), gerçek dünyasına giden yol(1), tiyatro(1), sahne 
oyunları(1), güzel(1). 

91 21,1 

2.Yaşamın 
kendisi olarak 
drama  

yaşam(38), tiyatro(5), öğrenme(3), canlandırma(2), 
yaparak yaşayarak öğrenme(2), günlük hayat(1), konuyu 
yaşamak(1), hayatı yaşamak(1), yaşamın parçası(1), 
yaşanmışlık(1), gerçek hayattan rol kapmak(1), gerçek 
hayat(1), canlılık(1), yaşayarak öğrenmenin provası(1), 
yaşamın minyatürü(1), yaşamak hissetmek(1), yaşamın 
yansıması(1), hayatın aynası(1), gerçek yaşam(1), yaşamın 
aynası(1), bireyin yaşamı(1), yaşanılan ile rolün 
örtüşmesi(1), hayatı adeta yaşamak(1), oyun(1), rüya(1), 
hayat tecrübesi(1), günlük hayat(1), deney(1), Ustanın 
çırağa çömlek yapması(1), kendini işe katarak öğrenme(1), 
,deney(1) Deneyim(1), tecrübe(1), kumbara(1), ikinci bir 
hayat(1), sahnelenen oyun(1), taklit(1), film(1), canlı 
performans(1), film seti(1), kısa bir video film(1) 

87      20,2 

3.Aydınlatıcı 
olarak drama  

 

Güneş(16), Işık(8), anahtar(3), meşale(2), karanlığı dağıtan 
ışık(1), mum(1),el feneri(1), dünyanın uydusu ay(1),ışıksız 
gecede çıkan ay(1), derse motive olmada ışık(1), yanan bir 
ateş(1), batmayan bir güneş(1), gelecekteki yaşam ışığı(1), 
heykeltıraşlık(1),  mimarlık(1), kemiğin ete bürünmesi(1),  
eğitimi somutlaştırma(1), taşa can vermek(1), teoriyi 
somutlaştırmada köprü(1), farkındalık(1), gölge(1), 
ağaç(1), öğretmen(1), üçüncü bir göz(1), Laboratuvar(1), 
zeka oyunu(1), keşfediş(1), yeni bir ülkeyi keşfetmek(1), 
açılmamış bir sandık(1), matruşka(1), hazine kutusu(1), iç 
dünya(1), yenilikçilik(1), bulmaca(1), sihirli asa(1), 
pencere(1), joystick(1), kitap(1), yaşamın sahnesi(1), 
canlandırma(1), tiyatro sahnesi(1), ufkunu açan bir film(1) 

67 15,5 
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Ek- 6 (Devamı) 

4.Bir rehber
olarak drama

direksiyon(7), rehber(6), navigasyon(3), Yönlendirme(2), 
Google(2), pusula(2), lokomotif(2), deniz feneri(2), 
araba(2), kapı(2),denizde yol alan bir gemi(1), yol gösterici 
metaforunuz(1), yol(1), kamyon(1), gelecekteki yaşam 
ışığı(1), kılavuz(1), yol haritası(1), canlı anlatım(sunu)(1), 
Küçük bir anahtar(1), otomobil(1), bağlantı kablosu(1), son 
model araba(1), anahtar(1), motor(1), otobüs(1), yol(1), 
köprü(1), etkin bir ileti aracı(1), tablet (1), telefon(1), 
tekerlek(1), lokomotif(1), kocaman bir adım(1) 
,pencere(1), otomatik vitesli araba(1) 

55 12,7 

5.İç dünyayla
ilgili drama

Ayna(25), mikrofon(2), çocuğun iç aynası(1), hayatın 
yansıması(1), projeksiyon(1), doğaçlama olursa ayna(1), 
kişinin aynası(1). telefon(1), hoparlör(1), sapan(1), 
detektör(1), çocuğun iç ve gerçek dünyasına giden yol(1), 
terapi(1), yolculuk(1), çocuk(1), içteki duyguların 
dışavurumu(1), ışığın yansıması(1), kostüm(1), aktör(1), 
çizgi film(1), film senaryosu(1), tiyatro(1), empati(1), 
ayakkabı(1), öykü(1) 

50 11,6 

6.Yaşamsal
bir ihtiyaç 
olarak drama 

su(7),  gerekli(2), bitkiye su vermek(1), çiçeğe verilen 
su(1), olmasa olmaz(1), maydanoz(1), çölde bulunan su(1), 
tohuma verilen su(1), organ(1), trafik ışıkları(1), 
oksijen(1), açlığın giderilmesi(1), nefes alıp vermek(1), 
masanın dört ayağından biri(1) 

21 4,8 

7.Büyümeyi
ve
olgunlaşmayı
sağlayıcı
olarak drama

Fidan(3), ağaç(3), çiçek(2), oyun hamuru(2), kendini var 
etme(2), yeni doğan çocuk(1), bebek(1), Eğitimli bir 
köpek(1), hamur(1), su(1) 

17 3,95 

8.Hayal
dünyasını
geliştirici ve
yaratıcılığı
arttırıcı
olarak drama

Resim(2), beyin fırtınası(2), Rüya(1), kitap(1), hayal ve 
yaratıcılığın anahtarı(1), çizgi film(1), oyun(1), oyun 
aracı(1), Demir(1), yaratıcılık(1), üretim amacı(1), beş 
boyutlu sinema(1),sihirli değnek(1). 

15 3,4 

9.Etkili Bir 
güç olarak 
drama

Mıknatıs(2), hortum(2), motor(2),Elektrik akımı(1), 
enerji(1), ateş(1),şimşek(1),deniz dalgası(1),müzik 
kutusu(1),kitap(1),ateş(1), 

14 3,2 

10.Özgüven
geliştirici ve
rahatlatıcı
olarak drama

İlaç(2), Kendine güven(1), özgüven(1), önemli bir unsur(1), 
Ayakkabı(1),gül(1), masaj aleti(1), kendini rahatça ifade 
etmesi(1), motoryağı(1), rahatlatma(1), çocuğun gelişimini 
sağlayan en önemli unsur(1), sıkışan kemerin 
gevşetilmesi(1). 

13 3,02 

Toplam 430 100 

136 



Özge ÖZGÜR İŞYAR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

Ek- 7  

Öğretmenlerin Kendi El Yazıları İle Eğitimde Drama Kavramına Yönelik Metaforları  

Öğretmen 1: 

 
Öğretmen 2: 

 
 
Öğretmen 3: 

 
Öğretmen 4: 

 

Öğretmen 5: 

 

Öğretmen 6: 

 

Öğretmen 7: 

 
4. Bir Rehber Olarak Dramaya Yönelik Metaforlar 

Öğretmen 8: 

 
 

Öğretmen 9: 
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Öğretmen 10: 

Öğretmen 11: 

Öğretmen 12: 

Öğretmen 14: 

Öğretmen 15: 
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