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29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
“Gelenler”

1985 yılında birincisi yapılan Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama buluşmalarımızın amacı,
ülkemizdeki ve değişik ülkelerden gelen yaratıcı drama liderlerinin alan bilgisi ve deneyimini alan
uzmanlarıyla paylaşabilmelerini sağlamaktı. Ülkemizde ve dünyada yaratıcı drama alanında yapılan
çalışmaların yaygınlaşması, önemli birikimlerin oluşması ve bu birikimlerin akademik ortamlarda da
aktarılması amacıyla 2013 yılından itibaren eminerlerimizi kongre boyutuna dönüştürerek yılda en az
bir kez eğitimde yaratıcı drama kongreleri olarak düzenlemekteyiz. Bu yıl "29. Uluslararası Eğitimde
Yaratıcı Drama Kongresi’ni 25-26-27-28 Ekim 2018 tarihleri arasında başka ülkelere göç eylememek
uğruna verilen Kurtuluş Mücadelemizin merkezi Ankara’da gerçekleştirdik.

Kongremiz yaratıcı drama eğitmenlerini, sanat eğitimcilerini, tiyatrocuları, tiyatro bilimcileri, eğitim
bilimciler, yaratıcı drama uygulamaları yapan öğretmenleri, yaratıcı drama alanıyla ilgilenenleri ya da
yaratıcı dramaya giriş yapacakları bir araya getirmiştir.

Temasını “Gelenler” olarak belirlediğimiz kongremizin amacı; insan çemberi ve etkileşiminde göç,
mülteci, iltica kavramlarını yaratıcı drama süreçlerinde tartışmak ve değerlendirmek idi. Drama
çemberden, çember noktalardan oluşur. Drama çemberinde her bir nokta insanı ve insana özgü olanı
anlatır. Çemberdeki insan; doğal yapısını koruyarak, evrensel değerler ve eşitlik ilişkisi içinde
çemberin devamlılığını ve devinimini birbirine tutunarak sağlayabilir. İnsanlık tarihiyle beraber
kurulan çemberlerin çeşitli nedenlerle koptuğunu, insanın tek tek ya da topluluklar halinde dağıldığını,
bir yerlere gitmek ya da gelmek için yola çıktığını ya da çıkarıldığına tanık oluruz. Kimileri çoktan
geldi… Kimileri de gelmek üzere… Gitmeyi düşünenler ya da bugün gelenler, geride bıraktıkları ve
yanına sığdırabildikleri ile gelebildikleri yerdeler. Gelenler kimler? Niçin geldiler? Geride neler
bıraktılar, yanlarına neler sığdırabildiler? Yanlarına sığdırabildikleri ile geldikleri yere sığabildiler mi?
Sığabilmelerinin koşulları var mıydı? Geldikleri yere etkileri nelerdir? Çemberin içinde, dışında ya da
merkezindeler mi? Bu sorulara kongremizde yanıt aradık ve bulduğumuz bazı yanıtlar burada sizlerle
paylaşıyoruz.
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ

Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı
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Suçlular/Nedenler, Mağdurlar ve Biz: Göç ve Göçmenliğe Tarihsel ve Bütüncül
Bir Bakış
Prof. Dr. Hayriye Erbaş
Ankara Üniversitesi, hayriyeerbas@gmail.com
Özet
Beklenenin tersine, göç son yıllarda giderek daha da önem kazanan ve neredeyse tüm dünyayı ilgilendiren bir olgu haline
dönüşmüştür. Göç kesintisiz devam etmekte ancak zamana ve koşullara bağlı olarak egemen göç kalıpları değişmektedir. Bu anlamda
1980’ler sonrası göç kalıpları/tipleri kendi içinde farklılıklar gösterse de insanların çaresiz bırakılarak “kaçmak durumunda” kalması
sonucu gerçekleşen göç, en yaygın göç türüdür. Dolayısıyla bu göç türünde göçmenlerin “mağduriyeti” daha bir görünürken,
“suçlular/nedenler” o kadar görünür olamamaktadır. Suçluların görünür kılınması nesnel olma çabasında olunan politik/etik bir
bakışla sürecin ortaya konulması ile olanaklıdır ki bu da bütünsel bir bakışı gerektirir.
Dünyada doğal felaketler olarak kabul edilen durumlar da dâhil olmak üzere, yaşanan ekonomik ve politik süreçlere bağlı olarak “göç
etmek zorunda kalan” ya da “zorla yerinden edilen” “mağdurlar” ortaya çıkmaktadır. Göçe yol açan süreçlerin her düzleminde belli
aktörler mevcuttur. Bu anlamda “mağdurları” ve “mağduriyetleri” yaratan temel aktörlerin yanı sıra “mağdurların” ya da
“mağduriyetlerin” devam etmesinde rolü olan aktörler de bulunmaktadır. Göç ve göçmenliğe bakışta tüm bu aktörlere yer verilmesi
gereklidir. Göç ve göçmenliğe bakışın eksik ya da sorunlu olması, “mağduriyetin” yeniden üretilmesi sürecine katkıda bulunmaktadır.
Ayrıca bizlerin, hepimizin gündelik yaşamlarımızda mağdurlarla karşılaşmalarımızdaki tutum ve davranışlarımız da “mağdurları”
etkilemektedir. Yani, önemli olan “mağduriyet” sürecine neden olan aktörler, esasen sermaye sahipleri ve sermayenin çıkarlarını
gözeten devlet politikalarıdır. Ancak, suçlu görünmeyen düşünce üreticileri ve akademik topluluk üyelerinin yanı sıra gündelik
yaşamda karşılaşmalarımızda “’Biz’ler de ‘mağduriyeti’ yeniden üretiyor muyuz?” sorusunu kendimize soruyor olup olmamamız ve
ne kadar sıklıkta soruyor olmamız da bir o kadar önemlidir.
Bu bildiride ilk olarak, etik bir kaygı ile nesnellik çabasında olunan bütüncül ve eleştirel/düşünümsel bir bakış açısıyla, göçün farklı
aşamalarında yer alan aktörlerin kimler olduğu ve bu aktörlerden kim(ler)in “suçlu” kimlerin “mağdur” oldukları ele alınacaktır. Ek
olarak, “açıklama yapanlar” yani alana dair düşünce/kuram üretenler ve “biz”lere düşen sorumluluğun ne olduğu ya da olabileceği
sorunsallaştırılmaya ve “açımlanmaya” çalışılacaktır. Böylesi bir “açımlama” ile yaratıcı dramanın buluşması göç alan ülkedeki
insanların “gelenler”e karşı önyargılarının kırılarak, “görünmeyen sınırların” yıkılmasında önemli bir etki sağlayabilecektir.

8
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmenler, Sığınmacılar, Göç Metodolojisi, Göç Etiği
Summary
In contrast to expectation, migration has become an increasingly important phenomenon and a problem that concerns the whole world
in recent years. Migration continues ceaselessly, but dominant patterns of migration are changing depending on the time and
circumstances. In this sense, although migration patterns/types differ among themselves after the 1980s, the type of migration in
which people are rendered helpless and forced to “escape” is the most common type of migration. Therefore, while the “victimization”
of migrants/victims in this migration type is more visible, the “criminals/causes” are not so visible. Making criminals visible is
possible with a political/ethical perspective that attempts to be objective, which requires a holistic perspective.
Due to the economical and political processes, including the circumstances considered as natural disasters by the world, “victims”
who are “forced to migrate” or “forcibly displaced” arise. There are certain actors in each of the processes that lead to migration. In
this sense, as well as the main actors that create “victims” and “victimization”, there are also actors that have a role in the perpetuation
of “victims” and “victimization”. All of these actors should be taken into the consideration in the study of migration and immigration.
When the perspective towards migration and immigration is deficient or faulty, it contributes to the reproduction of the “victimization”
process. In addition, our attitudes and behaviors during our encounters in our daily lives affect the “victims”. So, the important actors
that cause the “victimization” process are mainly capital owners and state policies that serve the interest of the capital. However,
along with the idea creators and academic community members that do not appear to be guilty, it is equally important whether “we”
ask ourselves –and how often we ask ourselves– the question, “Are we reproducing the ‘victimization’ during our encounters in our
daily lives?”
In this paper, firstly, the actors who are involved in different stages of migration and who among them are the “guilty” ones and who
are “victims” is tried to be taken into consideration through an ethical concern and a holistic and critical/reflective perspective, with
an effort to be objective. In addition, the responsibility of the ones who “make the explanations”, that is, the people who produce
ideas/theories within the field, and the responsibility of “us” is tried to be problematized and “explored”. The convergence of such an
exploration and creative drama will break the prejudices of the people of the immigrated country against the “comers/refugees” and
provide an important impact in demolishing the “invisible borders”.
Keywords: Migration, Immigrants, Asylum Seekers, Migration Methodology, Migration Ethics
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Giriş: Değişen Kalıplarla Bitmeyen Göç
1980’ler Sonrası göçler: “Direniş ya da Varoluş Dalgaları”
Göç ve göçmen konusunda pek çok tanım mevcuttur. En genel anlamı ile göç, bir yerden başka bir yere gitme,
yer değiştirme; göçmen ise yer değiştirme ve değiştirdiği yere “yerleşme” çabasında olan kişiler olarak
tanımlanabilir. Ancak bu çaba çoğu zaman “yerleşik olamama” ile sonlanan “hep kıyıda” yaşama halidir. “Yer
değiştirme” kimi zaman aynı ülke sınırları içinde kırdan kente, kimi zaman farklı bir kente, kimi zaman da farklı
bir ülkeye göç etme biçiminde olur. “Yerleşik olma çabasının” en zoru farklı bir ülkeye yerleşme biçiminde
yaşanan halidir ki bu tür göçte göçmenlerin göç ediş biçimine bağlı olarak zorluğun düzeyi değişebilir.
“Yerleşme çabasında” olunan ülkenin geride bıraktığı ülke ile farklılıkları ne denli çoksa ve yaşam pratikleri ne
denli uzaksa, elbette o ülkenin göçmen politikalarına da bağlı olarak, “yerleşik olma hali” o denli zorlaşır.
Bu bağlamda günümüzdeki göçler daha çok göç ediş biçimine bağlı olarak göç sonrası sürecin de zor olduğu
göç ve göçmen tiplerinden oluşmaktadır. Bu anlamda göç dalgaları çok farklı biçimlerde sınıflandırılsa da bu
yazıdaki tartışma bağlamında kendi içinde farklılık gösteren ancak dönemin göç türüne rengini veren egemen
göç türünden hareketle i) 1980’ler öncesi göç dalgaları ve ii) 1980’ler sonrası göç dalgaları biçiminde
sınıflandırılabilir (Erbaş, 2018). Bu yazıdaki tartışmalar 1970’lerin sonlarında başlamış olan ve 1980 sonrasında
hızlanan göç hareketlerine değinecek ve özellikle de mülteci ve sığınmacı göçleri üzerinde odaklanılarak
yürütülecektir. 1980’ler sonrasındaki göç türlerinin belirgin özelliği “yerinden edilme” (displacement)
biçimindeki iç göç ve “zorla yerinden edilme” (forced displacement) biçimindeki uluslararası göçlerdir.1
Uluslararası göçmen sayısı 1970’te 84,5 milyon iken, 1980’de yaklaşık 102 milyona, 1990’da yaklaşık 152,5
milyona, 2000 yılında yaklaşık 172,5 milyona, 2010 yılında 221,7 milyona ve 2015 yılında 243,7 milyona
ulaşmıştır (International Organization for Migration [IOM], 2017, s. 15). Bu sayılar uluslararası göçmen
sayısının 1980’lerden sonra hızının arttığını göstermektedir. Dünya Bankası’nın 2016 verilerine göre
uluslararası göçmen sayısı 247 milyonu aşmıştır (World Bank, 2016, s. xi) ve Birleşmiş Milletler’in raporuna
göre 2017 yılında uluslararası göçmen sayısı 258 milyon kişiye ulaşmıştır (United Nations, 2017, s. 1).
Göç sayısı tahminlerin çok çok üstünde gerçekleşmiştir. Tahminlerdeki yanılma büyük oranda, dünyada
yaşanan krizler ve istikrarsızlıklarla ilişkili olarak ortaya çıkan düzensiz göçmenlik ile açıklanabilir. “Göçmen
krizi” olarak adlandırılmasının nedeni, bunun beklenmedik bir nüfus hareketi olmasıdır (Erbaş, 2018, s. 131132). Ancak tam da bu noktada bütüncül ve tarihsel bakışla yapılan çözümlemeler bunun beklenen bir durum
olduğunu göstermektedir.
Yapılan bir tahmine göre 2009 yılında iç göç süreci yaşayan insan sayısı 740 milyondur yani uluslararası göçün
üç katını geçmektedir (IOM, 2018, s. 2). Bu sayılar iç göçün uluslararası göçün üç katına yakın olduğunu

1
Göç konusunda kavram kargaşası önemlidir. Genellikle mülteci ifadesinin, zulüm endişesiyle ülkesinden ayrılan kişiyi
nitelerken; yerinden edilen kişi ise benzer endişelerle aynı ülke içinde yer değiştirenleri tanımlamada kullanılmaktadır. Aslında her iki
tür de yerinden edilme anlamını taşımaktadır. Bu iki durum için önemli olan yerinden edilmenin zorla mı yoksa koşullara bağlı olarak
bir anlamda “görünmeyen” baskılarla mı olduğudur.
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göstermektedir. Bu anlamda belki de iç göçün nedenleri üzerinde yeniden durmak giderek daha da önem
kazanmakta ve uluslararası göçün nedenleri konusunda da belli oranda aydınlatıcı olmaktadır. Tahmini olarak
740 milyon olan iç göçmen sayısı göz önüne alındığında, uluslararası göçle birlikte dünyada yaklaşık 1 milyar
insanın diğer bir ifade ile yaklaşık her 7 kişiden birinin göç ettiği görülmektedir (IOM, 2011, s. 49).
Uluslararası göç konusunda Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Zorla Yerinden
Edilmeye İlişkin Küresel Eğilimler, 2016 raporuna göre (Global Trends in Forced Displacement) dünya
ölçeğinde baskı, zulüm, şiddet olayları nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 2014 yılında 59,5 milyon ve
2015 yılında 65,3 milyon olduğu görülmektedir (UNHCR, 2016). Bu sayının 2017 yılında 68,5 milyona ulaştığı
düşünüldüğünde “kaçışın” yükselmeye devam ettiği söylenebilir. BMMYK’nin 2017 raporuna göre 2007
yılında 42,7 olan zorla yerinden edilmiş kişi sayısı 68,5 milyona ulaşmıştır (UNHCR, 2017, s. 4). Bunların 40
milyonu ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişiler (displaced), 25,4 milyonu mülteci (refugee) ve 3,1 milyonu
sığınmacı (asylum-seekers) konumundadır. 25,4 milyon mültecinin 19,9 milyonu BMMYK’nin görev alanına
girerken 5,4 milyon Filistinli ise BM Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun çalışma ve
sorumluluk alanındadır. 3,1 milyon kişi ise sığınmacı konumundadır (UNHCR, 2017, s. 4).
11 Eylül 2001 olaylarının ardından ABD’nin önce Afganistan’a sonrasında Ortadoğu’ya müdahalesi ile Arap
Baharı hareketinin yarattığı etki göçmen sayısındaki artışta önemli olmuştur (Erbaş, 2018). Daha sonra Suriye
iç savaşı, şimdilerde Myanmar’daki iç çatışma, Yemen’de yaşananlar ve başta Meksika ve Venezüella olmak
üzere Latin Amerika’daki göç hareketleri dikkat çekmektedir. Bu da tam anlamı ile bu yazıda ileri sürülen yer
değiştirmenin her türüne göçmen demenin ne denli yetersiz olduğunu gösterme açısından önemlidir. Çünkü
günümüzdeki göçler gerçekten “kaçgun” (M. Erbaş, 2010, s. 151) biçiminde gerçekleşmektedir.
Göç ve Türkiye: Mülteciler Akımına “Hazırlıksız” Yakalanma
Her ne kadar Doğu Bloğu’nun dağılmasından sonra eski SSCB’den, Doğu Avrupa’dan ve Üçüncü Dünya
ülkelerinden Türkiye’ye göç olsa da, asıl göç dalgası Suriye’de yaşanan iç savaşla gerçekleşmiştir. Türkiye’nin
istikrarsız ya da istikrarsızlık üretilen bölgelerle AB arasında bulunan coğrafi konumu göç hareketleri açısından
önemli bir konumda olması anlamını taşımaktadır. Bu nedenle de Türkiye’nin göç veren ve transit bir ülke
konumundan göç alan bir ülke konumuna gelişinde coğrafi konumu etkili olmuştur. Türkiye’nin bu coğrafi
konumuna ek olarak siyasal nedenlerin de etkili olduğu söylenebilir. Öyle olsa bile Avrupa’nın gelişmiş
ülkelerinin zor durumda olan mültecilere ve sığınmacılara kapılarını kapatması, hatta dış politikada “pazarlık”
konusu haline getirilmesi (Erbaş, 2018) ve daha da kötüsü az sayıda göçmen kabulünü de “seçmece usulü” ile
yapma çabası bir insanlık ayıbı olarak değerlendirilmelidir.
Mübadele ile nüfus hareketi açısından Türkiye’nin göç tarihi çok eskilere dayanıyor olmakla birlikte Suriyeli
göçmenlerin kitlesel göçüne kadar kapsamlı bir göçmen politikası oluşturulmamıştır. 2011 yılında Suriye’de
başlayan iç savaş sonrasında Türkiye sığınmacı akınına uğradı ve bunun üzerine bir yasal düzenleme ile İçişleri
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Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu.2 Bu kanunun 61, 62 ve 63’üncü maddeleri
gereğince Türkiye’den uluslararası koruma statüsü talep edenlerden başvuruları kabul edilenlere mülteci, şartlı
mülteci veya ikincil koruma statüsü verilebilmektedir. Ancak, Suriyeli göçmen sayısının ülkelerinde yaşanan iç
karışıklıklardan dolayı çok fazla olması nedeni ile bireysel olarak başvurularının değerlendirilme imkânı
olmadığından tamamı “geçici koruma” kapsamına alınmıştır.
Bölgede yaşanan çatışma ve istikrarsızlıklar sonrasında dünyada çoğunluğu Suriyeliler ’den oluşan mültecilere
ev sahipliği yapma anlamında Türkiye birinci sırada gelmekte; Türkiye’yi Ürdün ve Lübnan izlemektedir (IOM,
2017, s. 32-34). T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacı
sayısının artış hızı görece azalmış olsa da artmaya devam etmektedir. 2012 yılında 14.237 kişi olan sayı 2018
yılında 3,611,834 kişiye ulaşmıştır.3 Düzensiz göçmenlerle birlikte düşünüldüğünde göçmen sayısı daha da
yükselmektedir (Erbaş, 2018, s. 134-147).
Suriyeli nüfusun Türkiye nüfusu içindeki oranı 2018 yılında %4,47 olmuştur. Bu oran özellikle Şanlıurfa
(nüfusun %44,9’u) , Adana (%26,9), Hatay (%17) ve Kilis (%14,7) başta olmak üzere4 belli bölge ve illerde
yoğunlaşmış olsa da ülkenin her yerinde farklı mekânlarda ve alanlarda karşılaşmakta ve birlikte yaşamaktayız.
Sonuç olarak tüm dünyadaki 1980’ler sonrasında yaşanan ekonomik, politik gelişmeler ve özellikle de Suriye
iç savaşı sonrasında yükselen yeni göç akımları açısından Türkiye en çok etkilenen ülke olmuştur. Mevcut
veriler de son yıllarda Türkiye’de göçmen nüfusundaki artış oranının dünyadaki göçmen nüfus artış oranının
çok çok üstünde olduğunu göstermektedir.
Neden Bütüncül Bir Bakış?
Göç yolu ve göçmenlik halleri çok aşamalı, çok etmenli ve bu nedenle de çok karmaşık bir yoldur. Bu yolda
pek çok etmen, aktör ve karşılaşmalar mevcuttur. Bu anlamda göç ve göçmenlik konularında geliştirilecek bir
perspektif, süreci tüm aşamaları ve tüm boyutları ile değerlendirmek durumundadır (Erbaş, 1999; Erbaş, 2008;
Erbaş ve Alioğlu Türker, 2017; Erbaş, 2018). Göçteki tüm aşamalar ve bu aşamalardaki aktör ve süreçler ortaya
konulmadan gerçek çözüm yollarının üretilmeyeceği bu yazının temel hareket noktasıdır. Bu da çok önemli ve
başarılması zor metodolojik bir sorundur. Göç kuramı oluşturma, Castles’in (2010) ifadesi ile “kayalıklı bir
yoldur” ve ayrıca bu yol sadece kayalıklı değil “dik yokuşlu, kayalıklı uzun bir yoldur” (Erbaş, 2018, s. 159).
Göç süreçlerini anlamak için göç konusunda çalışanların her şeyden önce süreci kavrama konusunda bilim
insanı sorumluluğu ile metodolojik ve kavramsal sorunları ortadan kaldıracak ve nesnel bakabilmeyi sağlayacak
bir duruşla bilgi üretmesi önemlidir. Bu nedenle de yapılan çalışmaların bu kaygıyı taşımıyor olması, aslında

2
Bilindiği üzere Suriye’den gelen daha doğrusu yerinden edilen sığınmacıların büyük bir bölümü Türkiye’de geçici koruma
durumunda bulunuyordu. Ancak 04 Nisan 2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile İçişleri Bakanlığına
bağlı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulması yönündeki düzenlemenin sonrasında 11/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi
Gazete de yayımlanmış ve aynı gün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
3

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik

4

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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süreci doğru kavramama anlamını taşımakta ve metodolojik bakış açısı ve kavram üretme düzlemlerinde
devreye girmekte ve sürecin mevcut hali ile sorunlu işleyişine katkı sunmaktadır.
Bu metodolojik sorunların en önemlisi, göçün giderek çeşitlenmesine bağlı olarak her göç türünün salt
özgünlüklerinin olduğundan hareketle, kaba pozitivizmin “evrensel göç kuramı” eleştirisi yapılırken;
postmodernizmin “kuram karşıtlığı” ve “kuram yapılamazlığı” “metodolojik tuzağına” düşmektir. Oysa olması
gereken bu iki uç nokta arasında hem göç ve göçmenlikle ilgili genel/yapısal hem de farklı göç türleri ve
göçmenler konusundaki özgünlüklerin ortaya konulmasını olanaklı kılan bir metodoloji anlayışıdır (Erbaş,
1999; Erbaş, 2018). Bu, tüm göç dalgalarının ortak yönleri ve özgün yönlerinin olduğundan hareketle göçlerin
hem ortak hem de özgün yönlerinin çözümlenmesine olanak tanıyan bir kuramlaştırmadır. Bu anlamda tüm
göçlerin ortak yönü “emperyalizm”, “kapitalizmin işleyişi” ve “sömürüdür”. Bu süreçler hem göç öncesi, hem
yolculuk hem de göç sonrası aşamada işlemektedir. Bu saptamalar yerinden edilme ve zorla yerinden edilme
konularında gerçek ve kalıcı çözümler üretmenin kilit noktalarını oluşturur.
Göç konusundaki diğer metodolojik sorun ise, birinci sorunla ilişkili olarak üretilen kavramlardır. Diğer alanlar
için de bu durum söz konusu olsa da özellikle göç konusunda kavramların kötüye kullanıma açık oluşu göç
konusunda diğer alanlardan çok daha yüksektir. Zira göç konusundaki kavramlar diğer alanlardan daha
taraflıdır. Örneğin “ev sahibi ülke”, “konuk işçi”, “yasa dışı göçmen” gibi. Özellikle de “işgücü ithalatı” ve
“göçmen işgücü ihracatı” nitelemeleri de bir başka açıdan çarpıcıdır (Erbaş, 2018).
Bu metodolojik sorunların aşılması elbette öncelikle alanda araştırma yapan, kavram ve kuram üretenlerin
etik/politik sorumluluğu ile ilgilidir ve metodolojik sorunların aşılması da etik/politik tercihle biçimlenmektedir.
Ürettikleri bilginin/düşüncenin sonuçlarını da düşünerek sürekli bir biçimde kendilerini de sorgulayarak;
yaptıkları işleri ve geliştirdikleri düşünceleri gözden geçirmelidirler. Bu sorumluluk gerçekleri saptama
anlamında tarihsel ve bütüncül bakmayı gerektirir. Çünkü ancak tarihsel ve bütüncül bakıldığında farklı
dönemlerde yaşananlar ilişkilendirebilir ve hangi süreçlerin hangi süreçler üzerinde etki yarattığı ortaya
konulabilir. Çünkü toplumsal olaylar ve sorunlar anlık oluşumlardan çok geçmişten gelen yapılanma ve süreçler
ile biçimlenir.
Metodolojik sorunların aşılmasıyla, nesnel olma çabası taşıyan tarihsel ve bütüncül bir bakışla, göç ve
göçmenlik konularının ele alınmasıyla göçmenlerin dünyada uygulanan politikalar ve uluslararası eşitsizlik ve
sömürü ilişkileri sisteminin mağdurları olduğunu anlamak mümkün olabilecektir. Bu nedenle de dünyada
ekonomik, politik, sosyal ve kültürel olup biten toplumsal oluşumlarla dünyanın herhangi bir yerinde olanlar
arasındaki bağı kurmak zorunludur. “Salt betimleyici ve mikro ölçekte ve şu ‘anı’ inceleyen çalışmalar bir
anlamda anlık pragmatik çözümler üretmenin ötesine geçememektedir. Pragmatik sorun çözmede özellikle
gerekli ancak bu sorunların süregitmesine engel oluşturacak çözümler üretmekten uzaktır” (Erbaş, 2018, s. 125).
Göç ve göç dalgalarını çözümleyebilmek için iç göçlerin yükselişini yeniden değerlendirmek aslında temel
sorunları görebilmek adına oldukça anlamlıdır. Şimdilerde daha çok dış göç tartışmalara konu olmakla birlikte
aslında iç göç daha yoğun biçimde yaşanmaktadır. Dış göçün daha görünür olması “göçün” yaşanış biçiminden
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kaynaklanmaktadır. Şöyle ki “kaçmak durumunda olan” göçmenlerin sürekli biçimde haberlere yansıması ve
bir “göçmen krizi” ya da “sorunu olduğu” söylemini güçlendirme adına pek çok ülkenin kapılarını göçmenlere
kapatması, sığınmacılara kötü muamele yapılması ve bunların haber olması uluslararası göçü daha görünür
kılmaktadır.
Bütüncül ve tarihsel bir bakış insanlara göçün ve göçmenlerin nasıl bir süreçle oluştuğunu ve gerçek suçluların
kimler ya da neler olduğunu ortaya koymak açısından önemlidir. Ancak böylesine bir bakış açısı ile ancak
“göçmenlerin kriz” yarattığı söyleminin kırılarak yerine şu andaki değil, yıllarca uygulanan yeniden yapılanma
süreçlerinin göçmenleri yarattığı anlaşılabilecektir. Böylesi bir “açımlama” ile yaratıcı dramanın buluşması
“gelenler”e karşı insanlarda var olan ya da yaratılan önyargıların kırılarak “görünmeyen sınırların” yıkılmasına
önemli bir etkide bulunacaktır.
Göç Aşamaları ve Aktörler
Göç farklı aşamaları olan bir süreçtir. Bu süreç aktörleri belirsiz bir süreç değildir ve bu aşamaların her birinde
de farklı aktörler bulunmaktadır. Bu yazı kapsamında ekonomik, politik ve gündelik/bireysel düzlemde ele
alınacaktır. Bu düzlemlerin her birinde yapıp ettikleri ile insanlar “mağdurları yaratanlar”, “suçlular/nedenler”,
“mağduriyetleri yeniden üretenler” ve “mağdurların mağduriyetini giderme çabasında olanlar” biçiminde
sınıflandırılabilir. İzleyen bölümde metodolojik sorunların aşılarak süreçlerin her aşamasında hangi aktörlerin
nasıl devreye girdiği ve ona bağlı olarak da sürecin suçluları ve mağdurları ele alınmaya çalışılacaktır.
Suçlular/Nedenler
Şimdilerde dünyada her an bir yerden bir yere giden ve gitmek durumunda olan insanların dünyasında
yaşamaktayız. İnsanların göç etmek durumunda kalmalarına neden olan yapısal süreçler yaygın olarak kabul
edilmesine karşın, sistemsel sorunların yaratıcılarının aktörler olduğu pek kabul edilmez. Oysa göç öncesi
aşamada dünya ölçeğinde küresel, ulusal ve yerel aktörler ile biçimlenmektedir. Genellikle yapılan ya sistemi
ya da mağdurları suçlamaktır. Oysa bu süreçlerin yaşanması “sistemsel” bir sorundur ancak aktörleri belirsiz
değildir.
Özellikle dünyanın küçüleceği ve tüm insanların küresel yurttaş olacağı söylemine göre biçimlendirilen
dünyanın kazananları ve kaybedenlerinin kimler olduğu sorusuna verilecek yanıt göçe ve göçmenlere ilişkin
bakışımıza ışık tutacaktır. Göç konusunda bütüncül ve nesnel olma çabasında olmayan tartışmalar genellikle
göçmenleri/mağdurları sorun olarak görür. Göçe neden olarak da daha çok “itici faktörler” adı altında doğal
felaketler kastedilir ya da yoksulluğa değinilir ancak yoksulluğun nedeni için ülkede uygulanan politikalara
sınırlı göndermeler olsa bile dünyayı biçimlendiren küresel politikalara değinilmez ya da çok az yer verilir.
Geride bırakılan ülkelerdeki çatışma da genellikle emperyalizm ve kapitalizmin işleyişi ile ilişkilendirilmez ve
ülke içi bir sorun düzleminde bırakılır. Oysa 1990’lar sonrasında tek kutuplu dünyaya geçişin ardından yükselen
küreselleşme söylemi doğrultusunda tüm dünyayı bir bütün olarak “yeniden-yapılanma sürecinin” sunduğu
reçetelerin uygulanması ile ilişkilidir.
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İnsanların göç etmesi ve özellikle de evlerini terk etmek durumunda kalmaları biçimindeki göçler için nedenler
makro düzeyde uygulanan ekonomi politikalarıdır. 1970’lerin ortalarında başlayan ekonomik krizin ve
1980’lerde dünyada yaşanan çatışmalar ile mülteci ve sığınmacı hareketleri yükselişe geçmiştir. Sovyet
Bloğunun çöküşü ile Orta Asya ve Balkanlarda ortaya çıkan çatışmalar, büyük katliamlara ve göç dalgalarına
yol açmıştır (Erbaş, 2002). 2000’ler ve sonrasında ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da insanlar yerlerinden
edilmiştir. Bu süreçlerin tümü bir anlamda dünyada küresel düzlemde yaşanan güç savaşlarının etkisi ile
biçimlenmektedir. Bu güç savaşlarında genellikle güçlü devletler kazanan güçsüz devletler kaybeden
konumundadırlar.
Özellikle de Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından ABD dünyayı biçimlendiren hegemonik güç olmuştur.
Dolayısıyla tarihsel ve bütüncül bir perspektifle bakıldığında 1970’ler sonrasında yaşananların ve ardından
ekonomik krizleri atlatmanın yolu olarak üretilen çözümün ve ardından tek kutuplu dünyaya geçişle dünyaya
biçim vermenin pek çok sorunla beraber “göçmen krizi” olarak adlandırılan bir süreci beraberinde getirdiği
anlaşılabilecektir. Bu açıdan bakıldığında sürecin kazananları bir anlamda gerçek suçluları olmaktadır. Bu
sürecin kazananları küresel büyük sermayedir. 1980’lerde başlayıp 1990’larda hızlanan dünya ölçeğindeki
yapılanmanın temel aktörleri, küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda dünya ölçeğinde müdahalelerde
küresel kuruluşlardır (DTÖ, IMF, DB gibi). Bu süreçte önemli diğer aktörler bu uygulama ve müdahaleler
konusunda küresel sermayenin önünü açacak biçimde dönüşen devletlerdir. Sonuç sermayenin “yeni
emperyalizm” olarak adlandırılabilecek biçimde tüm mekânlara kendi çıkarları doğrultusunda müdahale etmesi
ve bu mekânları yaşanmaz kılması olmuştur.
Bu dönüşüm sürecinin önemli suçluları süreçten kazanç sağlayanların yanı sıra söylemi üretenlerdir. Bu
adımların en belirgin özelliği “küreselleşme” söylemi ile biçimlenen “küçük sevimli dünya” tablosunun (Erbaş,
2000) sunulmasıdır. Küresel sermayenin ve güçlü devletlerin çıkarları doğrultusunda küresel sömürü ekonomisi
(ki, daha çok savaş ekonomisi ve sermayesi) söylemi üretenlerin dünyanın biçimlendirilmesindeki etkisi çok
önemlidir. Özellikle Fukuyama (1992) tarafından ABD toplum modelinin en “demokratik” toplum modeli
olarak gösterilmesi ve toplum tasarımı konusunda “tek seçenek” olarak sunulması beraberinde her konuda
“yeni” ve “farklı” bir dönemin söylemini oluşturmuş ve bu doğrultuda tüm dünyada adımlar atılmıştır. Bu “yeni
dünyada” politika da artık başka türlü işlemektedir. Ne ülkeler arası eşitsizlik/emperyalizm ne de sınıf eşitsizliği
ve sömürüsü/kapitalizm eskisi gibi olacaktır. Artık “kültürel kimlikler” ve “yeni sosyal hareketler” dünyayı
biçimlendirecektir. Bu söylem “küresel yurttaşlığı ileri sürerken; herkesin teknolojinin yarattığı nimetlerden
yararlanarak dünyanın her yerinde yaşayabileceğini müjdeliyordu. Bunun böyle olmayacağını düşünenler ve
yazanlar azınlıkta kalıyor ve “çağdışı” olarak nitelendiriliyordu. Şimdilerde “küreselleşme söylemi” ile çizilen
dünya özellikle Fukuyama (2018) ve Habermas’ın (2018) son yorumları ile yıkılmış olsa da hala iş başındadır.
Ancak aradan geçen yıllarla, dünya mikro milliyetçiliklerin yükseldiği, çatışmaların yaşandığı ve insanların her
an bir yerden bir yere hareket etme durumunda kaldığı bir yer haline gelirken, bu hareket halinde olma özellikle
son yıllarda daha çok “yerinden edilme” ya da “zorla yerinden edilme” biçiminde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla
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da uygulanan ekonomi politikaları sonucunda ortaya ekonomik krizler, savaş ve iç savaşlar, küresel eşitsizlik
ve adaletsizliklerin yaşandığı bir dünya yaratmıştır.
Alanda bilgi üretenlerin süreci doğru bir perspektifle kavra(ya)mamaları ve kavram üret(e)memelerinin süreci
meşrulaştırdığı ve sorunları yeniden ürettiği söylenebilir. Bu metodolojik sorunlarla üretilen bilgi siyasilerin ve
iktidarların göçmenlere ilişkin tavırlarını desteklemiş olmaları yoluyla yaratmaları nedeni ile “epistemik
adaletsizlik” olarak adlandırılmaktadır. Miranda Fricker (2007) tarafından geliştirilen Sager (yayında)
tarafından göç konusunda kullanılan “düşünsel adaletsizlik” (epistemic injustice) olarak ifade edilen durum
aracılığı ile bilim insanlarını, düşünürleri bir anlamda siyasilere malzeme üreten ve mevcut anlayışları yeniden
üreten bir konuma düşmektedir (Erbaş, 2018, s. 148-151). “Düşünsel adaletsizlik” ister bilerek ister bilmeyerek,
ya da ister farkında olunsun ister olunmasın sonuç itibarı ile mağduriyetleri yeniden üretmektedir. Böyle
davranan düşünce ve bilgi üreticileri de gerçek suçludurlar.
Sonuç olarak göç öncesi aşamanın suçluları, uygulanan makroekonomik politikalardan kazanç sağlayanlar, bu
politikaların uygulayıcıları ve kurumları, bu politikaların önünü açan devletler ve uygulanan politikaların
herkesin yararına yani küresel ölçekte demokratikleşmeye katkısı olduğu söylemini üretenlerdir. Yolculuk
aşamasındaki suçlular, göçmenler ya da mülteciler konusunda insan kaçakçılığı ve insan ticaretine bulaşmış
kişiler ya da çete benzeri yapılanmalarda yer alan kişilerdir. Göç sonrası aşamada ise, ülkenin göçmen
politikaları ve uygulamaları ile biçimlenen süreçler ve göçmenlerin özellikle de mülteci ya da sığınmacıların en
çok da düzensiz göçmenlerin çaresizliğinden yararlanıp onları daha fazla sömürüye maruz bırakanlardır. Her
toplumda olduğu gibi, Suriyeli ya da diğer ülkelerden göç edenler ve mülteciler de kimi zaman suça
karışabilirler. Çoğunluğu adi suçlardan oluşan bu tür vakalarla göçmen grupları kolayca ve olumsuz yönde
“etiketlenirken”; çoğu zaman tüm bu süreci yaratan asıl aktörler ve suçlular gözden kaçırılmaktadır.
Mağdurlar, Biz ve Karşılaşmalarımız: Görünmeyen ya da Gizli Sınırlar
Türkiye’de son dönemde yaşam tarzı göçü biçiminde emeklilikten sonra tercih edilen kentten kıra doğru bir göç
olsa da diğer yandan kırdan kente doğru iç göç yeniden hızlanmaktadır. Uluslararası göç anlamında ise önceleri
dış göç veren ve transit bir ülke iken; göç alan bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktayız. Bu nedenle de her gün
kaçmak durumunda kalan insanların haberlerini öylesine kanıksamış durumdayız ki “onları” insan değil “sayı”
olarak görür olduk. Tıpkı Almanya’ya davet edilerek ve anlaşmalar eşliğinde kabul edilen işçiler için “biz işçi
bekliyorduk insan çıktılar” yaygın sözünde kendini gösteren “insan olmayan” göçmenler örneğinde olduğu gibi.
Göçün oluşum aşaması ya da nedenleri ister doğal ister açıktan görünen aktörler olsun göçmek durumunda kalan
insanlar mağdurlardır. Bu açıdan “göçmek” ile “kaçmak” arasındaki fark günümüz göçlerini anlama açısından
önemlidir. Göçmenlerin tümü mağdur olsa da mağduriyet düzeyinin en yüksek olduğu grup “kaçmak”
durumunda kalanlardır. Bu anlamda “gelenler”i çok bir ülke olarak “mağdurlar”la karşılaşmalarımızda
gösterdiğimiz tutum ve davranışlarımız önemlidir ve bu tutum ve davranışlarımız bizi suçlu ya da suçsuz kılar.
Göçmenler konusunda yaygın kabul gören eleştiri, göçmenlerin ekonomiye yük olduklarıdır. Türkiye için
gerçekten mültecilerin bir yüke dönüşmüş olması, aslında belli ülkelerin yarattığı ve tüm dünyayı ilgilendiren
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bir sonucun diğer ülkelerin kapılarını kapatması ya da çok az aralaması ve Birleşmiş Milletlerin ve diğer
ülkelerin sorunu çözme yönünde yeterince adım atmamasındandır. Bu anlamda 2011 Mart ayında başlamış olan
Suriye iç savaşı sırasında kapılarını kapatmış olan Avrupa’daki bazı ülkelerin 2015 yılında birden hümanist bir
söylemle kapılarını açmaya başlamasının nedenleri ve kabul edebileceği mülteci sayısını neye göre belirlediği
konusu üzerinde düşünülmeye değerdir. Özellikle de 2 Eylül 2015’te, IŞİD saldırılarından kaçan ailenin Aylan
bebeğinin (Aylan Kurdi) minik bedeninin Bodrum sahiline vurması ve sosyal medyada görülmesi ile başta
Suriye olmak üzere yerlerinden edilen insanları görmeyenleri, daha doğrusu görmek istemeyenleri birazcık
harekete geçirmiştir. Ancak mülteci kabul etmek isteyen ülkelerin gerekçeleri de kendi nüfus yapısı ve
sorunlarına göre değişmekte ve bunu pazarlık konusuna dönüştürmektedirler. Örneğin; Almanya ve İngiltere
genç nüfus isterken, İsveç vasıflı işçi ihtiyacını karşılama çabasındadır.
Ülkede işsizlik, ekonomik sıkıntı varken büyük oranda politik yarar gözetilmesi nedeniyle kapıların sonuna
kadar açılması sonucunda Türkiye'ye geçici statüde kabul edilen, ancak geçiciliği zaman içinde kalıcılaşan
Suriyelilere insanlar haklı olarak genellikle tepkilidir. Bu tepkinin aslında “gelenler”e değil, onları bu duruma
getirenlere olduğunu ve bu tepkileri gerçek suçlulara yöneltme ile sorunların gerçek anlamda çözülebileceğini
kavramak durumundayız. Çünkü göçün ve göçmenlerin hükümetler-siyasiler tarafından politik bir araç olarak
kullanılması pek çok durumda söz konusudur. Ancak bu durum bizim mağduriyetler üretmemiz için asla
gerekçe olamaz ve olmamalıdır. Önyargılarımızı yıkmak için yalan yanlış haberlere dayanarak genelleme
yapmamak ve Suriyelilerce yapıldığı söylenen her şeyin doğru olup olmadığını araştırmak gerekiyor öncelikle.
Yapanlar varsa da bu, burada yaşayan tüm Suriyelilere ya da bir başka göçmen grubuna genellenemez ve
genelleştirilmemelidir de. Bu nedenle Suriyeli insanlara düşmanlık etmek yerine onların neden ve kimler
yüzünden yerlerini, yurtlarını terk etmek durumunda bırakıldıkları üzerine kafa yormamız ve bunu her ortamda
dillendirmemiz, anlatmamız gerekir. Özellikle de öğretmenlerin çocukların önyargılarını kırma yönündeki
çabaları bu anlamda oldukça önem taşımaktadır.
Bir önceki başlıkta değinilen noktalar dikkate alındığında sürecin kazanlarının ve sürecin işleyişi yönünde
söylem üretenlerin göçmenleri suçlu göstermesi beklenebilir bir sonuçtur. O halde kendimizle yüzleşme adına
göçmenlerle ilgili olarak düşüncelerimizi gözden geçirerek belki de göçmenleri mağdur olarak görmeyi ve
mağduriyetleri azaltamasak bile “yeniden üretmeme” yönünde bir adım atmayı başarmış olacağız.
Gündelik yaşamımızda “gelenler”e karşı tutum ve davranışlarımız konusunda kendimizle yüzleşme ve
düşüncelerimizi gözden geçirme önemlidir. Çünkü değişim ve dönüşüm beden ve benle başlar ve dalga dalga
genişler.
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Bu anlamda;


“Göçmek” ile “kaçmak” arasında fark olduğu,



Yarın bizim de tarafı olmayacağımız bir savaşın ortasında kalmayacağımız ve benzer duruma
düşmeyeceğimizin hiçbir güvencesinin olmadığı,

“Gelenler” konusunda mevcut açıklamaların “yanlı” olabileceği ve bu yanlılığın bizim “gelenler”e karşı
tavrımızı etkileyebileceği,
Gerçek suçluların kimler olduğu konusunda egemen olmayan farklı açıklamaların olabileceği,
Genellikle kaçak göçmen ve sığınmacı göçünü oluşturan göçmenlerin gittikleri ülkede “sınıf-altı/under-class”
olduğu ve bu nedenle de her türden sömürüye ve adaletsizliğe daha fazla maruz kaldıkları halde, yaşadıkları
yeri terk edip bilinmeze yolculuğun istenir bir şey olmadığı,
Geri gitsinler dediğimizde sorunların çözülmüş olmayacağı aynı sorunların farklı bir ülkede yeniden
hortlayabileceği vb. konular göçmenler konusundaki düşüncelerimizi sorgulamada yararlı olabilir.
Tüm bu düşüncelerin sorunsallaştırılması sonucunda bizim “gelenler”i anlama yönündeki çabamız onları değil
gerçek suçluları görmemizi sağlamada etkili olacaktır. Bu sorgulama başta milliyetçi refleksler olmak üzere
“görünmeyen sınırlarımızın” silikleşmesi ve yıkılması açısından önemlidir. Suriyeliler konusunda özellikle
milliyetçi reflekslerimiz sorunları çözmek yerine yeni düşmanlıklara ve çözümsüzlüğe sürükler. Suriyelilere
vatandaşlık verilmesine tepki onları anlamaya, empati kurmaya engel olmamalı. Çünkü onlara vatandaşlık
verilmesi onların sorunlarını çözemeyeceği gibi bizim de sorunlarımızı büyütür. “Gidin buradan bizim
yoksulumuz bize yeter”, “ülkesinde kalıp savaşmak yerine kaçmayı tercih etti”, “çalışmadan bedava yaşamayı
seviyorlar” benzeri pek çok niteleme ile Suriyelilere her koldan saldırma gerçek çözüm üretmekten çok bizlerin
de benzer duruma düşmemiz açısından sorunlu ve tehlikeli bir tutumdur. Türkiye'de iş bulan Suriyeliler
konusunda İpek İzci ve Aslı Barış'ın Hürriyet gazetesinin 09.07.2016 tarihli yazısındaki söyleşiler önemli
ipuçları sunmaktadır. 5
Sonuç: Sınırları Yıkmak
1980’ler sonrasında yaşanan ekonomik, politik gelişmeler tüm dünyada eşitsizlikleri derinleştirmiş, yoksulluğu
ve çatışmaları arttırmıştır. Döneme damgasını vuran “küreselleşme söylemi” doğrultusunda küresel aktörler tüm
dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda dönüştürecekleri mekânlar olarak görmüşlerdir. Gerçek suçluların kimler
olduğunu anlamak ve göstermek öncelikle bu konuda düşünce üretenlerin üstlenecekleri etik/politik bir duruşla
ilgilidir ve sorumluluk yüklemektedir. Ancak bunun dışında da hangi konumda olursa olsun herkese bir
sorumluluk düşmektedir. Özellikle de Suriye iç savaşı sonrasında yükselen yeni göç akımları açısından Türkiye
en çok etkilenen ülke olması nedeni ile bir bölümü “geçici” olsa da bir bölümü ile sürekli olarak yaşamak
durumundayız. Birlikte yaşamak ve daha yaşanır bir dünya kurmak için asıl suçlular dururken “mağdurları”

5

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/caresizlikten-buradayiz-ulkemize-geri-donecegiz-40138220
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suçlamak ve dolayısıyla da “mağduriyeti” yeniden üreterek “suçlu” konuma düşmemek için hepimize
sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk “mağdurlara” değil “gerçek suçlulara” tepki göstermeyi de içerir.
Bu birlikte yaşama sürecinde öncelikle onları anlamak ve bu anlama sürecini de kendimizle başlatmak
gerekmektedir. Kendimizle başlayan bu sorgulamada “görünmeyen sınırlarımızı” keşfedip onları yıkmak
durumundayız. Göçmenler kendi içinde her anlamda farklılaşmaktadırlar. Onlar arasında da olumlu
düşünemeyeceğimiz “uyanık” insanlar elbette mevcuttur. Ancak bu sorun için de yine bütüncül bir bakışla
düşünerek gerçek suçluları görebilmek önemli. Göçmenler ve yoksul kesimler arasındaki farklılıklar/yalıtılmış
yaşamlar onların dayanışma ve mücadele gücünü zayıflatmakta ve sömürüye daha açık hale getirmektedir.
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‘Sınır’ı Geçmek: Göçmek
Dr. Öğretim Üyesi, Zerrin Arslan,
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji azerrin@gmail.com

Özet
Günümüzde göç ve ilgili çalışmalar ve tartışmalar, ‘sınır’ ve ‘sınır bölgesi’ tartışmaları ile birlikte sürdürülmektedir. Ülkeleri
birbirinden ayıran sınırlar, ‘içeri’ ve ‘dışarı’yı belirlerken, genellikle sınır güvenliği, çeşitli sınır ihlalleri ve kaçakçılık nedeniyle
uluslararası meseleler olarak ortaya çıkar ve tartışılır. Sınırlar ve sınır güvenliği, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Saldırısı ve son Suriye
İç Savaşı sonrasında, terörist geçişler, sığınmacılar, mülteciler, özellikle Suriyeli mülteciler ve uluslararası göçmenler nedeniyle tüm
dünyanın politik gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde terörist geçişler ve Avrupa Birliği bölgesine,
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi gelişmiş ülkelere geçen/geçmeye/göçmeye çalışan sığınmacılar, mülteciler ve göçmenler
nedeniyle ülkelerin sınır politikaları ve uygulamaları, ‘sınır’ı geçip ‘gelenler’ olarak göçmenlere yönelik politika ve uygulamaları iç
içedir ve birbirini etkilerler. Bu bağlamda, terörist, sığınmacı ve mülteci geçişleri, kaçakçılık ve insan kaçakçılığı ve ticaretini de
kapsayan her türlü yasal ya da yasal olmayan sınır geçişlerine yönelik önlemler, ülkelerin sınır politikalarınca belirlenir. Günümüzde,
Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu gibi ekonomik istikrarsızlık ve politik çatışmaların olduğu ve gelişmiş ülkelere geçiş için
kullanılan Türkiye, İspanya, Meksika gibi sınır bölgelerinde, sınırları korumak, güvenliği sağlamak ve yasal olmayan her türlü geçişi
önlemek için, sınır devriyesi, gözetleme kuleleri, güçlendirilmiş malzemeden dikenli tel, çit, çelik/beton duvar, insansız araçlar, gece
görüşlü izleme kameraları gibi yüksek teknolojik araçlar ve donanımlar gibi birbirinden farklı yöntem ve teknikler içeren sıkı ‘sınır
güvenliği’ önlemleri uygulanmakta ve kullanılmaktadır. Sınır güvenliği uygulamaları ve önlemleri, sınır çalışmaları yazınındaki
anlamıyla, sınırların ‘geçirgenliği’ni engellemek ve azaltmak amacı taşımaktadır.
Bu çalışmada, dünyanın farklı yerlerinde kullanılan yüksek teknolojik donanımlarla desteklenen sıkı sınır güvenliği politikaları ve
uygulamalarının, sınır geçirgenliğine, ‘gelen’lere ve sınır insanlarına etkisi, Suriye sınırında bir kent olan Hatay deneyimi aracılığıyla,
ele alınacaktır. Bu çalışma, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü’nce 16776 Proje Numarası ile
desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sınır, Sınır Bölgesi, Türkiye-Suriye Sınırı, Göçmen ve Mülteci, Hatay, Sınır Güvenliği ve Güvensizliği,
Geçirgenlik, Sınır Politikaları ve Uygulamaları
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Crossing the ‘Border’: Immigrate
Summary
In our times, migration and related studies and debates have been continued together with debates of ‘border’ and ‘borderland’. While
borders separating countries from each other determine ‘inside’ and ‘outside’, they generally emerge and are discussed as international
issues because of border security, border violation and smuggling. Borders and border security take important places in political
agenda in the World because of terrorist crossings and asylum seekers, refugees and legal or illegal (im)migrants after terrorist attack
to the Twin Towers in the September 11, 2001 and the last civil war in Syria. In this context, the precautions for all kind of legal and
illegal crossings including terrorists, asylum seekers and refugees, smuggling and human smuggling and trafficking have been
determined by the countries’ border politics. Border politics and their applications intertwine and affect each other with the politics
and applications for the (im)migrants as the ‘comers’ crossing the ‘border’. Nowadays, there are significant flows of asylum seeker,
refugee and (im)migrant crossing/trying to cross/ trying to emigrate from the regions within economic instabilities and political
conflicts the United States, Canada and the countries in European Union. In the borderlands such Turkey, Spain and Mexico used as
transit countries, tighter security precautions involving different high-technological equipment, devices and monitoring techniques
such as patrolling teams, monitoring towers, barded and razor wires, fence, steel/concrete wall with reinforced materials, drones,
monitors, cameras and devices with night vision have been applied and used for patrolling the borders, maintaining border security
and preventing of all kind of illegal crossings. The border security applications and precautions aim to prevent and reduce the
permeability of the borders in the meaning of literature of border studies.
In this study, the effects on border permeability, ‘comers’ and borderlanders of tighter border politics and their applications supported
with high technological equipment and used in different regions in the World are critically scrutinized throughout the experience of
Hatay as a case of Syria border city. This study was supported by Hatay Mustafa Kemal University, Scientific Project Foundation by
the Project Number: 16776.

Keywords: Border, Borderlands, Turkey-Syria border, Immigrant and refugees, Hatay, Border Security, Insecurity, Permeability,
Border Politics and Applications
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Giriş
Günümüzde göç ve göçle ilgili çalışma ve tartışmalar, ‘sınır’ (border, boundry, frontier) ve ‘sınır bölgesi’
(borderland) tartışmaları ile birlikte sürdürülmektedir. Sınır, bir ülkeyi diğer ülkelerden ayırıp ‘içeri’ ve
‘dışarı’yı belirlerken, o ülkenin sınır bölgesine yönelik politika ve uygulamaları ve ‘sınır’ı geçip ‘gelenler’e
yönelik tavrını da belirler.
Bugün sınırlar, daha çok yasal ya da yasal olmayan geçişler ve dolayısıyla güvenlik (security) ve güvensizlik
(insecurity) nedeniyle sıkça gündeme gelmektedir. Az gelişmiş yoksul üçüncü dünya ülkelerinden daha gelişmiş
zengin ülkelere geçen ya da geçmeye çalışan ‘göçmenler’ ((im)migrants) ve ülkelerindeki politik istikrarsızlık
ve çatışmalardan kaçan sığınmacılar (asylum seekers) ve mülteciler (refugees) ve ‘gelenler’e (comers) ne
olacağı ve ne yapılacağı, nasıl bir politika uygulanacağı sıkça tartışılmaktadır. Göçmen ve mülteci konusu, son
olarak Suriye iç savaşından sonra dünyanın gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle, Avrupa Birliği
bölgesine Ege ve Akdeniz’den, Türkiye ve İspanya’dan, Amerika Birleşik Devletleri’ne Meksika sınırından ve
Kanada’ya Amerika Birleşik Devletleri’den, Türkiye’ye Suriye’den yasal olmayan geçişler, uluslararası
göçmen ve mülteci sorunu ile birlikte ‘sınır güvenliği’ (border security) soruna ve güvenlik önlemlerini
tartışmalarına neden olmaktadır. Özellikle, sınır geçişlerinin yoğun ve sorunlu olduğu bölgelerde sıkı güvenlik
uygulamaları ve beton ya da çelik sınır güvenlik duvarı ülkelerin gündemindedir.
Bugün, dünyanın birçok sorunlu sınır bölgesinde sınır güvenlik duvarı ülkelerin kullandığı en önemli
önlemlerdendir6. Gerek bireysel anlamda geçişler, gerekse politik ve ekonomik istikrarsızlıklardan kitlesel kaçış
anlamında geçişler, gerekse insan kaçakçılığı ve insan ticareti yoluyla geçişler, herhangi bir ülkenin sınırının
diğer tarafına geçen yeni ‘gelenler’i ortaya çıkarmaktadır. Sınırları korumak ve güvenliği sağlamak için, sınır
devriyesi, gözetleme kuleleri, güçlendirilmiş malzemeden dikenli tel, çit, çelik/beton duvar, insansız araçlar,
gece görüşlü izleme kameraları gibi yüksek teknolojik araç-gereç ve donanımlar gibi birbirinden farklı yöntem
ve teknikler kullanılmaktadır. Tüm bu önlemler, bir anlamda sınırların ‘geçirgenliği’ni (permeability)
engellemek ve azaltmak amacı taşımaktadır. Bu sunuşta söz konusu geçirgenlik insan, yani ‘gelenler’in geçişini
ifade etmektedir ve alınan önlemler ‘gelenler’i önlemeye yöneliktir.
Bu bağlamda, sınırları, siyasal ve ekonomik boyutlarının yanı sıra sosyal ve kültürel dinamikleri ile birlikte
değerlendiren, anlamaya ve açıklamaya çalışan “sınır çalışmaları”, kendine özgü disiplinler arası bir sosyal
bilimler alanı olarak gelişmekte ve Türkiye’de oldukça yeni bir çalışma alanı olarak son yıllarda sosyoloji ve
antropolojinin ilgisini çekmektedir. Sınırın sosyal ve kültürel boyutuna ve sınır bölgelerindeki yaşama
odaklanılan bu sunuşta, sosyoloji, etnografi, sosyal ve kültürel antropoloji alanlarına dayanan ve sınırın kendine
özgü ekonomi-politiği olduğunu belirten sınır çalışmalarının sınırın sosyal ve kültürel inşasını vurgulayan sınır
yaklaşımlarından ve ilgili kavramlarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada, öncelikle sınır çalışmaları alanının
temel kavramaları aracılığıyla; dünyanın farklı yerlerinde kullanılan sınır güvenliği için uygulanan koruma
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önlemleri sınır çalışmaları yazını bağlamında ele alınarak eleştirel bir yaklaşımla tartışılacaktır. Ardından,
Suriye’deki iç savaşın Türkiye’nin sınır politikalarına ve sınır bölgesindeki yaşama etkisi, bir sınır şehri olan
Hatay’a ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkisi üzerinden örneklenecektir. Özellikle, sınır güvenliğini
sağlamak ve yasal olmayan her türlü sınır ihlallerini engellemek amacıyla sıkı sınır politikaları ve Fiziki
Güvenlik Sistemi Projeleri adı ile Türkiye-Suriye sınırına inşa edilen ‘yüksek güvenlikli sınır duvarı’nı7 da
içeren güvenlik önlemlerin aynı zamanda yasal ya da yasal olmayan göçmen ve mülteciler, yani gelenler için
ne anlama geldiği ve sınırların geçirgenliği üzerine etkisi değerlendirilecektir8.
Yöntem
Bu araştırmanın saha çalışmasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda
belirtilen sınır deneyimlerini içeren konular/temalar doğrultusunda Hatay’ın sınır ilçe, köy ve mahallelerinde
görüşmeler, derinlemesine görüşmeler, odak grup görüşmeleri, etnografik gözlem, sohbet ve konuşma teknikleri
kullanılarak yapılan saha çalışmasında nitel veri elde edilmiştir ve görüşmecilerin araştırmaya katılımın
“gönüllülük” esasına dayalı olduğu belirtilmiştir. Saha çalışması, Temmuz 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında
yapılmıştır. Derinlemesine mülakat yapılacak kişilere kartopu ve çoklu kartopu tekniği kullanılarak ulaşılmıştır.
Kartopu tekniğinin kullanılması araştırmacı ve görüşmecinin güvenliği (safety) ve güven duygusu (trust) için
önemli olduğundan tercih edilmiştir.
Bu çalışmaya gönüllü olan katılımcılar, Hatay’da yaşayan Türkiye vatandaşı, 18 yaşını aşmış yetişkin kadın ve
erkeklerden oluşmuştur. Görüşmecilerin yaşları ile ilgili alt sınır 18 olmakla birlikte, özellikle sınırın sınır
politikaları ve uygulamalarında yaşanan tarihsel değişim ve dönüşümleri de anlamak için üst yaş sınırı
belirlenmemiştir.
Sınırlar ve Sınır Bölgeleri
Sosyal bilimlerde neredeyse her çalışmada ve araştırmada araştırmanın çerçevesini belirlemek için kullanılan
‘sınır’ kavramı, modern ulus-devletlerin egemenlik ve iktidar alanlarını belirleyen ve iki devletin topraklarını
birbirinden ayıran hatlar olarak tanımlanır (Donnan ve Wilson, 2002: s.17; Özcan, 2014: s.162-163). Sınır,
sosyal ve kültürel bir mekan olarak dinamik bir yapı, dolayısıyla bir sabiti değil, sürekli değişim ve dönüşümü
de ifade eden ve deneyimleyen bir süreçtir. Sınırlar (borders, boundaries) ya da hudutlar (frontiers), belli bir
coğrafyada iki devletin egemenlik alanını belirleyen ve topraklarını birbirinden ayıran çizgi-hat anlamına
gelmektedir. Sınırlar; nehir, dağ, tepe gibi coğrafik özelliklere göre çizilebildiği gibi, etnik köken, dil, din,
mezhep gibi sosyal ve kültürel özelliklere göre de çizilebilmektedir. Sınırlar, bir devletin uyruğunda yaşayanları
komşu devletin uyruğundan ayırırken, ‘içeridekiler’ ve ‘dışarıdakiler’ arasındaki farkları da kuran ve
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vurgulayan (D'Costa, 2008) “hem süreçler hem de kurumlardır” (Anderson, 1997) ve “[S]ınır bölgeleri, iktidar
alanları ve sembolleridir” (Donnan ve Wilson, 2002: s.1). Sınır bölgelerinde ekonomik, sosyal ve kültürel
ilişkiler, sınırın diğer tarafında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıklardan etkilenerek sosyal ve kültürel olarak
değişip dönüşür. Sınırda yaşayanlar (borderlanders), sınıra özgü tarihsellikle farklı sosyal, ekonomik ve kültürel
yapıya sahiptirler (Özgen, 2004, 2005, 2013) ve “modern dünyada, insanların gündelik hayatları içinde yaşanan
hemen her şey, sınır bölgelerinde de olur ya da olabilir” ve “bazı şeyler, sadece sınırlarda ortaya çıkar” (Donnan
ve Wilson, 2002: s.17). Bunların nedenini, Donnan ve Wilson (2002, s. 17), sınırların devletlerarası ilişkilerde
sahip olduğu işlevin, devletlerin ortaya çıkması ve gelişmesinde oynadıkları rolden kaynaklandığını ve hem
tarihsel olarak hem de her ulus ve devlet için ayrı ayrı önemi olduğunu vurgularlar; ve “sınırların, devletler
içindeki diğer bölgelerden farklı özelliklere sahip” ve “sınır insanları da ülkeden ülkeye farklılık gösteren siyasi
ve toplumsal sistemlerin birer parçası” olduğunu eklerler. Bir başka ifade ile, sınırlar ve sınır bölgeleri kendine
özgü tarihselliği ile sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dinamiklere sahiptir; bu nedenle sınır bölgelerinin
kendine özgü yaşam tarzları, gündelik yaşam ve tüketim pratikleri ve alışkanlıkları vardır ve bunlar sadece
sınırda yaşanır.
Sınır insanı, hem uyruğu olduğu devletin, hem komşu devletlerin iç ve dış siyasetlerinden, hem de devletlerarası
ve devletler üstü siyaset ve ekonomiden doğrudan etkilendiği gibi, ulusal, uluslararası ve uluslar üstü olaylardan
ve süreçlerden sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik olarak doğrudan etkilenir. Bir başka ifadeyle, “sınır”
sadece uluslararası ilişkiler ve hukukun alanı olmayıp, sosyal ve kültürel olarak çizilen, belirlenen, kurulan ve
yeniden kurulan bir nitelik taşımaktadır. Ülkelerin/devletlerin en uç ya da ilk noktası olarak sınırlar/hudutlar,
devletlerin egemenlik alanlarını belirlerken, sınır bölgeleri “gelip geçen yolcuların gördüğü ilk ya da son devlet
sahasıdır” ve “sınır bölgeleri, iktidar alanları ve sembolleridir” (Donnan ve Wilson, 2002: s.31). Sınır insanının,
sınırın öteki tarafıyla akrabalık, hısımlık gibi sosyal ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra, yasal ya da yasal olmayan
ticareti gibi ekonomik ilişkileri vardır. Sınır bölgelerinde yaşam, herhangi bir sorun yaşanmadan sürebileceği
gibi, zaman zaman gerilir, kesilir, askıya alınır. Bu nedenle, sınırlar ve sınırda yaşayanlar ülkenin geri kalan
yerlerine göre daha tedirgin, temkinli, kırılgandır. Yani, sınırlar, ‘içeridekiler’ ve ‘dışarıdakiler’ arasındaki
benzerlikleri ve farkları kurar ve vurgularken, hem süreçler hem de kurumlar olarak hem de iktidar alanları ve
semboller olarak kurulur ve yeniden kurulur; değişir, değiştirir ve dönüştürür (D'Costa 2008; Anderson 1997).
Bir başka ifade ile sınır sadece bir hat ya da hudut değil, içerilere doğru genişleyen ve derinleşen sosyal ve
kültürel bir süreçtir. Sınır ve sınır insanları üzerine çalışan sosyal bilimciler, sadece bölgede yaşayan insanların
değil, “aslında bütün devlet, siyaset, vatan, vatandaşlık ve yurttaşlık üzerinde de” çalışıyordur ve “Sınır üzerinde
bir söz söylemek, kısmen bunların hepsini açıklamak, hepsini çalışmak ve/veya hepsine dair metaforları
üretmek ve yeniden üretmek anlamına da gelir.” (Özgen, 2013). Buna ek olarak, sınırlar uluslararası hukuk ve
siyasetin alanı olmakla birlikte hem devletler ve vatandaşları hem de sınırda yaşayanlar için sosyal ve kültürel
olarak kurulmakta ve yeniden kurulmakta ve bir çizgi ya da dar bir alanı işaret etmenin ötesinde, sınırın iki
tarafına genişleyen ve derinleşen bir anlamı ifade etmektedir. Bununla birlikte sınırlar, sınırdan yasal ya da yasal
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olmayan geçişlere izin verilmesi ya da verilmemesine göre sınırın geçirgenliğini (permeability) de tanımlar ve
ifade eder (Danış ve Aksel, 2014).
Bugün sınırlar daha çok yasal olmayan geçişler ve dolayısıyla güvenlik ve güvensizlik nedeniyle sıkça, politik
istikrarsızlık ve çatışmalardan kaçan sığınmacılar, mülteciler, az gelişmiş ve yoksul üçüncü dünya ülkelerinden
daha gelişmiş zengin ülkelere geçen ya da geçmeye çalışan ‘göçmenler’ nedeniyle sıkça gündeme gelmektedir.
Ayrıca, sınırlar, Avrupa Birliği bölgesine geçişler için tüm Ege ve Akdeniz, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve
İspanya’yı, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya geçişler için ise bütün Meksika ve Orta Amerika’yı ve
bu bölgelerdeki yüksek geçirgenliği ifade etmektedir. Özellikle, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırısından sonra
Amerika Birleşik Devletleri’nin Meksika sınırı ve Suriye’deki son iç savaştan sonra Türkiye-Suriye sınırı
terörist geçişleri ve her türlü yasal olmayan göçmen ve mülteci geçişleri, kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı
nedeniyle, ‘sınır güvenliği’ sorununa ve sıkı sınır güvenlik önlemleri uygulamalarına neden olmaktadır. Sınırları
sürekli gözetim altında tutan insansız araçları, gece görüşlü izleme kameraları gibi yüksek teknolojik araçgereçler ve donanımlarla güçlendirilmiş birbirinden farklı yöntem ve teknikler kullanan sınır devriyesi,
gözetleme kuleleri/karakollar ve hatta gözetleme kaleleri/kalekollar, güçlendirilmiş malzemeden dikenli-jiletli
teller, çelik/beton çitler ve duvarlar, sınırların her türlü mal ve insan geçişlerini ifade eden ‘geçirgenliği’ni
(permeability) engellemek ve azaltmak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu geçirgenlik, terörist
geçişleri, mülteci ve sığınmacı geçişlerini ve insan kaçakçılığı ve insan ticaretini içeren insan geçişlerini ve
dolayısıyla ‘gelenler’in geçişini ve alınan önlemler de ‘gelenler’i önlemeyi ifade etmektedir.
Türkiye Sınır Bölgeleri ve Antakya-Hatay Örneği
23
1938’de Hatay’ın Türkiye’ye katılması ile son halini almış olan Türkiye’nin sınırları ve bölgeleri, Sovyetler
Birliği’nin dağılması, Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsız devlet olmaları; ve İran, Irak ve Suriye’deki rejim
değişiklikleri ve iç savaşlar ile komşu ülkelerdeki anlaşmazlıklar ve çatışmalar nedeniyle ve aynı zamanda
Avrupa Birliği ile komşuluğu nedeniyle önemli değişim ve dönüşümler deneyimlemektedir. Bazen sınırlar, bugün
Ermenistan sınırı ve Hatay, Yayladağı sınır kapısında olduğu gibi, hiçbir geçişe izin vermeyecek şekilde
tamamen kapalı, bazen Gürcistan sınırında olduğu gibi günü birlik geçişlere izin veren ve bazen de 2000’li
yıllarda Suriye sınırında olduğu gibi yasal kısıtları esneten ve dolayısıyla daha geçirgen olan uygulamalar
içermektedir.
Bir tarafta sınırın geçirgenliğini önlemek için alınan yüksek güvenlik önlemleri, bir taraftan komşu bölgelerdeki
ekonomik ve politik istikrarsızlıktan kaçan sığınmacı ve mülteci akınları ile ‘gelenler’in ülkemizde barınmaları,
yerleştirilmeleri ve yasal konumları, uygulanan sınır ve göçmen politikaları ile ilgilidir. Mart 2011’de Suriye’de
başlayan iç savaşın ilk yıllarında Türkiye’nin Suriye iç savaşındaki politik konum nedeniyle gevşek bir şekilde
uygulanan sınır politikaları özellikle terörist geçişleri ve kaçakçılığı içeren yasal olmayan her türlü sınır
ihlallerine neden olmuştur. Nisan 2011’den itibaren ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilerin, yani ‘Suriyeli
gelenler’in Türkiye’deki durumları ulusal ve uluslararası düzeyde sık sık gündeme gelmiş ve gelmeye devam
etmektedir. Özellikle, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin hem kamplarda kalan mülteciler hem de
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kamp dışında kalan sığınmacılardan ekonomik, politik ve sosyo-kültürel olarak yoğun bir şekilde
etkilemektedir. Bununla birlikte, gevşek sınır politikaları özellikle sınır ticareti anlamında, sınıra yakın
bölgelerde geçimlik ‘bavul’ ticaretini ve sınır insanlarının, sınır ticareti ya da sınır alışverişini (border shopping)
sıkça kullanmalarına neden olmuş, yani tüm geçişlere yönelik sınır geçirgenliği artmış ve sınırda yaşayanları
sosyal ve ekonomik olarak etkilemiştir.
Bu sunumda ifade edilen bulgular, bir sınır kenti olarak Hatay’ın sınır ile komşuluğu olan tüm ilçe, köy ve
mahallelerinde yapılan araştırmadan elde edilmiştir ve sınır’a özgü güvenlik önlemleri ve uygulamalar sınır
bölgesinde gündelik yaşamında önemli bir yer tutmaktadır ve belirleyicidir. Yukarıda da belirtildiği gibi, iki
ülke arasındaki ilişkilerin normal olduğu dönemlerde günlük turistik, ticari ve akraba ziyaretleri olmakta, sınır
bölgelerinde hem tarım ve hayvancılık devam etmekte, meralar ve ekili-dikili alanlar kullanılabilmekte,
güvenlik önlemleri ve kontroller daha hoşgörülü ve gevşek olmaktadır. Farklı yaş gruplarından görüşmeciler
tarafından sosyal ve kültürel belleklerinde, Suriye ile ilişkilerin gerilimli ya da gerilimsiz olduğu dönemlerine
göre sınır deneyimine nasıl farklı yansıdığı anlatılmaktadır. Özellikle 1950’li yılların sonlarına kadar, sınırın
taşlar, dikenli tel, çitler, “iz tarlası” adı verilen kum havuzları ve sınır görevlisi askerler ile korunduğu
anlatılmaktadır. Güvenlik önlemlerinde dönüm noktası, sınırların 1950’lerin ortalarından itibaren mayın ile
korunmaya başlamasıdır. Hatay’da da bazı bölgelere mayın döşendiği anlatılmakta ve eskiden sınır geçmek
isteyenlerin, özellikle kaçakçıların mayına bastığı anlatılmaktadır. Güvenlik önlemleri ve kontrollerine dair ise
farklı deneyimler ifade edilmektedir. Şöyle ki, bazı görüşmeciler, eskiden “kuş uçurmazdı asker” derken
bazıları, “Komutanlar, askerlere: “çaya, sigaraya ses etmeyin!” derlerdi!” diye anlatmaktadırlar. 2000’li yıllara
kadar Hatay’ın sınıra yakın olan bölgelerinde sınır daha çok gerilimli, sürekli güvenlik önlemlerine mazur
kalınan ve gündüz-gece, arazi, tarla ya da meraya giderken sürekli kontrol ve sınır diğer tarafına geçişlerin ve
akrabalar ziyaretlerinin ancak bayramlarda verilen kısıtlı ziyaretler ile yapılabildiği gerilimli mekanlar olarak
deneyimlenmektedir.
Suriye ile sınırın en barışçıl mekan olarak kurulduğu ve korunduğu dönemler, 2000’li yıllardır. 2000’li yıllarda,
Suriye’nin Kürt hareketine desteğini çekmesi ile sınırlar açılmış ve kişisel kota ile iki ülkeden hem akraba
ziyaretleri hem de turistik gezi ve alışveriş ziyaretleri serbest olmuştur. Bu dönemi, “O dönemde karşılıklı
akrabalarımızı bulduk. Onlar bize, biz onlara gidip geldik. Hediyeler getirip götürdük!” diyerek ifade
edilmektedir. Ayrıca, bazı görüşmeciler o dönemi “Akrabamız da var, onlara da gittik, ama tatile de gittik
Lazkiye’ye. 5 yıldızlı otelde kalıp, bir hafta yat tatili yaptığımız oldu!” şeklinde ifade ederek sınırın geçilebilir,
esnek ya da sınır literatüründe kullanıldığı biçimde çok “geçirgen” olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte,
pek çok görüşmeci, yukarıda da vurgulandığı gibi, o dönemde Suriye’ye sık sık gidildiğini ve birçok kişinin
kişisel kotasında getirdiği çay, şeker, mazot, sigara vs. ile geçimine önemli destek olduğunu anlatmaktadır. Bu
şekilde, sınırın diğer tarafından yapılan bavul ya da kendi arabasıyla yapılan sınır alışveriş kaçakçılık olarak
değil, “sınırın avantajını kullanmak” şeklinde tanımlamaktadır. Sınırın avantajını kullanmak, kişisel kotayı
aşmak ya da tümüyle ticari amaçla günde birkaç kez gidip gelerek kişisel kotaları ile sınır ticareti yapmak
şeklinde olduğu vurgulanmaktadır. Bazı görüşmeciler, özellikle benzin, mazot gibi en kazançlı “kayıt dışı”
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ticaret olan akaryakıt için araçların depolarının modifiye edilerek büyütüldüğü ve gizli depolar eklendiğini de
belirtmektedir. Bu şekilde modifiye depolara sahip araçlar ya da araçlardan sökülmüş depolar, Reyhanlı ve
Cilvegözü sınır kapısına yakın köy ve mahalle kenarlarındaki hurdalıklarda görülmektedir.
Suriye’deki savaşın ilk yılları sınırı hem yasal ve yasal olmayan geçişler ve hem de kaçakçılık anlamında farklı
bir geçirgenliği göstermekte ve bu geçirgenlik, Hataylı sınır insanlarınca sık sık ‘2013’teki Reyhanlı
patlamalarına kadar “kalbur”a dönmüş sınır’ şeklinde ifade edilmektedir. Buna ek olarak, bu döneme kadar olan
sınır deneyimleri; “İster terörist ister cihatçı ya da isyancı olsun, ister Suriyeli mülteci ister küçük kendine kadar
ya da ülkeye dağıtmak üzere kaçakçılık olsun isteyen herkes sınırı geçti. İnsanlar araçlarına ek depolar
yaptırdılar. Hatta Asi nehrinin altından boru geçirilip benzin, mazot kaçakçılığı yapıldı!” şeklinde
aktarılmaktadır. Sınırın bu şekilde farklı geçirgenlikleri, özellikle Suriye rejim karşıtı terörist ya da cihatçı
isyancıların ve Suriyeli sığınmacıların büyük kitleler halinde sınır geçmesi ve kaçakçılık, “sınır güvenliği”
konusunu gündeme getirmiş ve politik olarak “sınır güvenliğini sağlamak” için yüksek güvenlik önlemleri
gündeme gelmiştir. Sınır güvenliği, yasa dışı insan, özellikle terörist ve cihatçı geçişleri, kaçakçılık ve insan
kaçakçılığı ile mücadele amaçlı olarak politik söylemde yer almaya başlamıştır.
Özellikle, Mayıs 2013’teki Hatay’ın sınırındaki Reyhanlı ve Cilvegözü bombalamaları ile ulusal ve yerel
medyada sınıra dair yapılan haberler, sınırın güvensizliğini (insecurity) ve sürekli terörist ya da mülteci olsun
yasa dışı geçişleri ve bunların önlenmesi gerektiğini belirtmektedir9. Böylece, Reyhanlı patlamalarından
itibaren, yüksek güvenlik önlemleri ve sınır güvenlik duvarı gündeme gelmiş ve Türkiye’nin sınır politikaları
ve uygulamaları ciddi bir şekilde değişmiş ve sınırın geçirgenliğini azaltmak ve engellemek amacıyla sınır
politikaları sıkı kontrol ve denetimler şeklinde uygulanmaya başlamıştır. Buna ek olarak, uygulanan sınır
politikaları da değişmiş ve yeni uygulamalara geçilmiş ve sınırın bazı yerlerine ‘yüksek güvenlikli sınır duvarı’
inşa edilmesi gündeme gelmiştir.
Ancak, yüksek güvenlikli sınır güvenlik duvarı Türkiye’nin gündemine ilk olarak 2011’de Yunanistan’ın Meriç
Irmağı’nın kendi tarafına, Türkiye’den Avrupa Birliği bölgesine yasadışı göçmen ve mülteci geçişini önlemeye
yönelik olarak yaptığı sınır güvenlik duvarı ile girmiştir (Kaşlı 2014; Skleparis 2017; Tsianosi and Karakayali,
2010). Türkiye-Suriye sınırına bir duvar inşa edilmesi ve 2014’te İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde Acil
Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi olarak duyurulmuş ve Entegre Sınır Güvenlik Sistemi Projesi adı ile
uygulamaya koyulmuştur10. Sınıra yapılacak olan duvarın Çin Seddi ile benzerliği, Trump’ın ABD-Meksika
sınırına inşa ettiği duvar için vurguladığı gibi, sık sık belirtilmekte ve bu özellikleri ile dünyanın en büyük sınır

Erişim
11/07/2018
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suriye-sinirindaki-duvar-ay-sonunda-bitiyor-/916636,
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/328805/Suriye_sinirina_dev_proje__Elektronik_duvar.html
9
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Erişim 08/07/2018 https://www.migrationpolicy.org/article/borders-and-walls-do-barriers-deter-unauthorized-migration,
http://www.milliyet.com.tr/suriye-sinirina-2-milyarlik-proje-gundem-2091340/,
http://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/turkiye-suriyesiniri-hattinda-yasa-disi-ve-terorist-gecisler-ile-kacakcilik-faaliyetlerine-karsi-fiziksel-engel-olusturmasi-amaciyla-baslatilan-acil-sinirfiziki-guvenlik-sistemi-projesinde-calismalar-devam-ediyor.

29th International Congress on Creative Drama in Education / 25-28 October 2018 Ankara/TURKEY

25

güvenlik duvarlarından biri olacağı ile medyada yer almaktadır11. Türkiye-Suriye sınır güvenlik duvarı, 911 km
uzunluğunda olup, 276.9 km.si Hatay’ın tüm sınır ilçe, köy ve mahallelerinden ve sadece Asi Nehri’nin sınır
olarak belirlendiği bölgeler dışında tüm kara sınırından geçmektedir12. Her biri 7 ton ağırlığında, 3 m
yüksekliğinde, 2 m genişliğinde ve 30 cm kalınlığında modüler betondan yapılan duvar TOKİ (Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi) tarafından inşa edilmektedir. Bunlara ek olarak, TOKİ, 15 m yüksekliğinde 22 Gözetleme
kulesi ve 59 sınır kapısı da yapacak ve bunları yüksek gözetleme ekipmanlarıyla donatacaktır13. Güvenlik
duvarının inşası, Ekim 2018’de, Hatay’ın Yayladağı ilçesinin bugün güvenlik nedeni ile kapalı olan sınır
kapısının Akdeniz yönünde kalan kısmı hariç diğer kısımları tamamlanmıştır. Yüksek dirençli beton, gözetleme
kuleleri, kalekollar, asfalt devriye yolları, dirençli ve güçlendirilmiş tel ve çitler, aydınlatma sistemleri, etkin
devriye birimleri, yüksek teknolojik donanımlı balonlar ve dronların/insansız hava araçlarının kullanıldığı
kumanda ve kontrol sistemleri ile desteklenen ve güçlendirilen duvarlar14, bölge insanının yaşamında sınırı yeni
bir sosyal ve kültürel mekan olarak inşa etmektedir.
Yüksek güvenlikli sınır duvarı, Suriye’deki savaş sürecinde bölge insanının gündelik yaşamında önemli yer
tutan güvenlik önlemleri ve kontrolleri ile kaçakçılık ve insan kaçaklığı, özellikle kalabalık Suriyeli sığınmacı
ve cihatçı militan geçişleri açısından sınırın yeni bir mekânsal deneyimini ortaya koymuştur. Özellikle duvar
inşa edildikten sonra uygulanılan yüksek güvenlik önlemleri ve teknolojik donanımlar sınır bölgesi insanları
için zaman zaman bıktırıcı olurken, bazen da eleştiri ve şaka konusu olmaktadır. Suriye savaşı öncesinde sınır
ihlallerini ve kontrollerini normal karşılayan ve bunları gündelik yaşamlarında rutin olarak gören sınır insanları,
son yıllarda, rutinlerinin değiştiğini, özellikle sınıra “0” noktasında arazileri, tarlaları ve meralarına geçişlerdeki
günde birkaç kez yapılan kimlik ve güvenlik kontrolleri, araç depolarındaki yakıtın kontrolleri ve gece
arazilerine gitme yasakları nedeniyle bıktırıcı olduğunu ve arazilerini kullanmadıklarını ve hatta misafirlerinin
de benzer kontrollere tabi olduğunu belirtmektedirler. Bununla birlikte, özellikle duvarın inşaatından sonra,
yollarda, tarlalarda, dünyanın farklı yerlerinden ve farklı uluslarından 18-35 yaş arası kadın ve özellikle de genç
erkeklerle sık sık karşılaştıklarını belirtmektedirler. Özellikle Güney Asya kökenli, Afgan, Iraklı ve Afrika
kökenli yakalanan göçmenlerin jandarmalar tarafından deport edilmek ya da gerekli gözetim-konaklama
merkezlerine götürülmek üzere geçirildikleri anlatılmakta ve bunların ancak yakalananlar olduğu ifade
edilmekte; ve ironik bir ifade ile “yüksek teknoloji ile donanmış gece görüşlü termal kameralı insansız hava
araçlarının 100-200 kişilik kaçak göçmen gruplarını yakalamadığı ve neredeyse her gün gece sınırdan
geçirildiğini; ama köylünün 2-3 tavuğunu, 3-5 koyununu hemen yakaladığını” vurgulanmaktadır. Bunun yanı

11
Erişim
08/07/2018
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/155293-suriye-sinirina-duvar-ve-dunyanin-duvar-lari,
http://bianet.org/english/world/155300-turkey-is-building-a-wall-on-syrian-border, https://www.sozcu.com.tr/2015/ekonomi/iste-sinirduvarinin-maliyeti-923512/,
https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/04/13/suriye-sinirina-turk-seddi,
https://www.ensonhaber.com/galeri/dunyanin-en-uzun-3-duvari-turk-seddi,
http://islamdevleti.info/2017/10/uzunlukta-cin-seddibirinci-suriye-sinir-duvari-ucuncu/
12

Erişim 26/08/2018, http://www.toki.gov.tr/en/

13

Erişim 08/06/2018, https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2128594-suriye-sinirina-564-km-lik-duvar-oruldu
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Erişim 08/07/2018 http://www.milliyet.com.tr/suriye-sinirina-2-milyarlik-proje-gundem-2091340/
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sıra bazı kişiler, özellikle yüksek teknolojik araçlar ve 2 m jilet tellerle donatılmış 30 cm kalınlığında 4 m
yüksekliğindeki güvenlik duvarının, tıpkı ABD-Meksika sınırında olduğu gibi merdivenlerle ve tünellerle
aşıldığını ve bunu yapanların eskisi gibi Suriye’deki savaştan kaçan sığınmacı ya da mülteciler değil, ‘organize
insan kaçakçıları’ olduğunu belirtilmektedir. Artık, sınırı ve duvarı geçmenin, telleri zorlayıp geçmek/göçmek
şeklinde olmadığı, aksine organize bir insan kaçakçılığı olduğunu ve bunun piyasasını tutanın ve bu işi
yapanların ‘organize insan kaçakçıları’ olduğu vurgulanmaktadır.
Türkiye’nin esnek ve katı sınır politikaları ve uygulamalarının, özellikle Suriyeli sığınmacılar ve mülteciler,
yani gelenler, açısından birbirinden farklı uygulamalar içermektedir. Bununla birlikte Suriye iç savaşı sürecinde,
Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar ve mültecilere yönelik belirgin bir göçmen politikası olmaması hem gelenler
hem de Türkiyeliler için de bir belirsizliğe/bilinmezliğe neden olmaktadır. Özellikle savaşın kısa sürece biteceği
yönündeki ilk yıllardaki öngörü ve beklentiler, belirgin bir göç ve göçmen politikasının ve dolayısıyla sosyal
politikaların olmasının önündeki engel olarak belirtilmektedir. Savaşın ilk günlerindeki ‘Suriyeli misafirler’
söylemi, gelenlere yönelik politika ve uygulamaların da belirsizliğini ve bilinmezliğini ifade etmektedir. Bugün,
misafir ifadesi sığınmacı ve mülteci ifadeleri ile yer değiştirmiş olsa da, hala ‘gelenler’e yönelik belirli bir
politika ve uygulamanın olduğu söylenemez. Neredeyse 7-8 yıldan beri süren savaş nedeniyle Türkiye’de
yaşayan neredeyse 3,5 milyon misafir, sığınmacı, mülteci ya da bazı durumlarda Türkiye vatandaşı evli ve
çocuklu kadınlar gibi konumlarda bulunan ya da kısaca ‘Suriyeliler’ olarak ‘gelenler’in içinde bulundukları
durum ayrıca çalışılmaya ve yeni göç politikalarının ve uygulamalarının yapılmasına gereksinim olduğu
görülmektedir.
Sonuç
‘Sınır’ı geçmek: Göçmek’ başlıklı bu çalışmada, göç ve sınır politikaları arasındaki ilişki, sınır, çalışmaları
yazını kullanılarak Hatay örneği üzerinden ele alınmıştır. Bölge insanı, bir taraftan devletin, ülkenin ve sınırın
güvenliği için güvenlik önlemlerinin ve kontrollerinin olması gerektiğini, devletin sınırını ve kendilerini
koruması gerektiğini vurgularken; diğer taraftan aşırı kontrol ve yasakların yaşamlarını çok zorlaştırdığını
belirtmektedirler. Bir başka ifade ile, 2000’li yıllarda ve Suriye iç savaşının ilk yıllarında her türlü insan ve mal
geçişleri için oldukça geçirgen olan Suriye sınırının, 2013’te sınır kapıları kapatıldıktan ve sıkı sınır politikaları
ve uygulamaları nedeniyle geçirgenliğinin azaldığını, hatta Yayladağı sınırı kapısında olduğu gibi, tümüyle
kaybettiğini belirtilmektedir. Böylece, sınır katı ve yüksek güvenlik önlemlerinin ve kontrollerinin uygulandığı
bir mekân haline gelirken, sınır bölgesi de yüksek güvenlik teknolojilerinin kullanıldığı yeni bir alan haline
geldiği söylenebilir. Sınır insanlarının sınır deneyimleri dikkate alındığında, anlatıların uzak geçmişten çok,
2000’li yılları ve özellikle Suriye’deki son iç savaşın etkisinde son 6-7 yıllık deneyimlerin ifade edildiği
belirtilmedir.
Bununla birlikte, her türlü terörist ve insan geçişlerini ve kaçakçılığı önlemek ve engellemek amacıyla 2015’te
inşaatına başlanılan bugün neredeyse tümüyle tamamlanan yüksek güvenlikli sınır duvarı, sınıra yakın
bölgelerde geçimlik sınır ticareti ya da sınır alışverişini anlatan ‘bavul’ ticaretini neredeyse tümüyle
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sonlandırdığından, sınır insanlarının daha ucuz tüketim mallarına ulaşmayı anlatmak için kullandıkları ve
‘sınırın avantajı’ olarak gördükleri olanakların kaybedilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte, sınıra yakın
bölgelerde sıkı sınır güvenliği politikaları, hududa yakın mahalle ve köylerde sınır ilçe ve köylerinde tarımsal
üretim ve hayvancılığı olumsuz yönde etkilemekte ve tarım ve hayvancılıkla uğraşanların gelirinde düşmeye
neden olduğundan özellikle kırdan kente göçü artırıcı bir etki yaratmaktadır. Ayrıca hem Suriyeli sığınmacılar
ve mülteciler ile temas ve bir arada yaşama biçimleri hem de neredeyse sekiz (8) yıldır süren savaştan sonra
birçok kentsel ve kırsal mekânda bir arada yaşama pratikleri sınır bölgelerinde farklı deneyimlenmekte ve
gündelik yaşam ve pratikleri farklı etkilemektedir.
Türkiye’nin ‘güvenlik’ ve ‘sınır güvenliği’ merkezli sıkı sınır politikaları ve uygulamaları, sınır insanlarınca
daha çok küçük çaplı bavul, araba ya da kamyonetlerle yapılan çay, şeker, sigara, mazot gibi tüketim mallarına
yönelik gündelik ve geçimlik sınır ticaretinin yerini, organize insan ve mal kaçakçılığına dönüştüğü ifade
edilmektedir. Bir başka ifade ile, yeni ve sıkı sınır politikalarının hem sınır insanları hem de ‘gelenler’ için
sınırın yeni bir mekansal deneyimini işaret ettiği belirtilmelidir.
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Özet
Ülkemizin özellikle son yıllarda, önceki yıllara göre çok daha fazla iç içe olduğu bir olgu var: “Göç”. Bu olgu başta eğitim olmak
üzere hayatımızı birçok yönden etkilemektedir. İlgili alanyazınında konu ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu
çalışma ise geleceğin eğitimcilerinden fen bilgisi öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin görüşlerini almak, bu kavrama ilişkin
metaforik algılarını belirlemek ve değerlendirmelerde bulunmak amaçlı yapılmıştır. Bu amaca yönelik araştırma problemleri “Fen
bilgisi öğretmen adaylarının, göç kavramına yönelik metaforik algıları nasıldır? Fen bilgisi öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar
ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? Fen bilgisi öğretmen adaylarının göçe ilişkin görüşleri
nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) çalışması ile
desenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüş belirleme anketi, alanında uzman
kişiler tarafından geliştirilmiş ve pilot çalışması yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu için amaçlı örneklem yöntemlerinden amaçlı
ve kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya 2017-2018 akademik yılında Ankara’da bulunan bir devlet
üniversitesinde, Yaratıcı Drama dersini almış 34 fen bilgisi öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin toplanmasında
araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorular ile birlikte katılımcıların metaforik algılarını belirlemek üzere göçe ilişkin görüş
belirleme anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemlerinden yüzde ve frekans ile içerik analizi yöntemiyle kod
ve temalar oluşturulup analiz edilmiştir. Çalışmanın geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin açıklamalar sunulmuştur. Veri analiz
sonuçlarına göre öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin ürettikleri olumsuz metafor sayısının daha fazla olduğu söylenebilir.
Katılımcılar göç kavramını genel olarak; bir yerden başka bir yere, çeşitli sebeplerden ötürü, yaşamını sürdürebilmek için isteyerek
veya zorla yer değişikliği yapmak olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte katılımcılar insanları göçe zorlayan sebeplerin başında savaş,
işsizlik, maddi sıkıntılar ve eğitim ihtiyaçlarının geldiğini vurgulamıştır. Veri analizi sonuçlarına göre gelecek çalışmalar için
sonuçlara yönelik bulgular ve sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın bulguları farklı alanlarda ve gruplarla
yapılan diğer araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Metafor, Nitel araştırma

Summary
There is a fact that our country has become more concentrated on some issue especially in recent years than in previous years:
"Migration". This phenomenon affects our lives in many ways, especially it affects education widely. It seems that the related studies
are not adequate in the literature. This study was carried out in order to get opinions of prospective teachers of science teachers about
the concept of migration, to determine the metaphorical perceptions of this concept and to evaluate them. Research problems of the
study related to this aim are; "How is the metaphorical perception of the science student pre-service teachers towards the concept of
migration? What conceptual categories can metaforths produced by prospective teachers of science share in terms of their common
characteristics? What are the opinions of candidates of science teachers about the migration? "The research was designed by a study
of phenomenology which is one of the qualitative research methods. Semi-structured interview form was used as data collection tool.
The opinion survey questionnaire was developed and piloted by experts in the field. A purposeful and easily accessible sampling
technique was used for the study group for purposeful sampling methods. Thirty-four science teacher candidates who took Creative
Drama course participated in a volunteer work at a state university in Ankara in 2017-2018 academic year. In collecting the data,
open-ended questions generated by researchers were used together with a paternal opinion survey to determine the metaphorical
perceptions of the participants. The obtained data were analyzed by descriptive analysis methods with percentage and frequency and
content analysis method. Explanations on the validity and reliability of the study were presented. According to the data analysis
results, it can be said that the number of negative metaphors produced by the teacher candidates regarding the concept of migration
is higher. Participants in general terms immigration; from one place to another, for various reasons, to make a willing or forced
displacement to survive. However, the participants stressed that war, unemployment, financial difficulties and educational needs came
at the forefront of the reasons that forced people to migration. Based on the results of the data analysis, suggestions were made in the
direction of the findings and results for the future studies. The findings of the study are similar to the results of other studies conducted
in different areas and groups.
Keywords: Migration, Metaphor, Qualitative research
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Giriş
Günden güne daha da göç alan bir ülke haline geldiğimizden gerek okullarda ve sınıflarda gerekse yaşadığımız
çevrede göçmenlerle daha fazla iletişim kurmamızı gerektiren bir dönem içerisindeyiz. Geçmişten günümüze
kadar olan zamana baktığımızda insanlar açlık, kıtlık, salgın hastalıklar, savaş gibi çeşitli nedenlerden dolayı
kendi istekleriyle ya da zorunlu sebeplerle yaşadıkları yerden daha güvenli olduğunu düşündükleri yerlere
sığınmışlardır. (Çağlar, 2011). Bu durumun en yakın örneği ise Dünya Göç Raporu’nun (WMR, 2018) verilerine
göre, ülkemiz 2016 yılı itibarıyla özellikle 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye
sığınan Suriyelilerin bulunduğu 2,9 milyon mülteciyle birlikte dünya genelinde en çok mülteciye sahip bir ülke
konumundadır.
Uluslararası Göç Örgütü’nün Göç Terimleri Sözlüğü’ndeki “göç” tanımında “Uluslararası bir sınırı geçerek
veya bir Devlet içinde yer değiştirmek. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus
hareketleridir. Buna, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler
dâhildir.” ifadesi yer almaktadır (IOM, 2009). Türk Dil Kurumu (2018) “göç” kavramını şöyle tanımlamaktadır:
“Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim
yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret”. Buradan da anlaşılacağı üzere göç
kavramına ilişkin farklı tanımlar olmasına rağmen göç algısının benzer olduğu ve bir yerden başka bir yere
çeşitli sebeplerle yapılan yer değişiklikleri olduğu söylenebilir.
Bireyler kültür, yaş, aile, eğitim gibi durumlardan etkilenebilir. Böyle durumlarda, zihinsel ve bedensel gelişim
bir süreç olduğundan, bir konuya ya da kavrama bakış açısında zaman içerisinde değişiklikler gözlenebilir. Algı
dediğimiz kavramı, bireylerin çevresinde yer alan gerçek uyaranların farkında olması ve bunları anlamlandırma
süreci olarak tanımlayabiliriz. Öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin algıları ise metafor çalışmaları
yoluyla ölçülebilir. İlk kez Lakoff ve Johnson (1980) tarafından kullanılan ve tecrübelerin sonucunda ortaya
çıkan kavramları kesin olarak tanımlayamamakla birlikte onların ek tanımlarını yapmamızı sağlayan metafor
kavramı aynı zamanda inançları, tutumları ve değerleri etkilemektedir. (Çoğaltay ve Aras, 2018). Günlük
hayattaki eylem ve düşüncelerin kavramsallaştırılması sürecinde varsayımları açıklamak ve zihinsel imgelere
yeni manalar yüklemek için kullanılan metaforlar, nitel araştırmalar içinde oldukça önemli bir veri toplama aracı
niteliği taşır (Yalçın, Özoğlu ve Dönmez, 2016). Bu bağlamda çalışma kapsamında göç kavramına ilişkin
metaforik algıların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca Saban (2009) çalışmasında, eğitimle ilgili olgulara
yönelik öğretmen adaylarının kişisel algılarının belirlenmesinde metaforların kullanılmasının güçlü bir veri
toplama aracı olduğunu vurgulamıştır.
Göç olgusu kapsamında eğitim alanına yönelik az sayıda çalışma yapıldığı tespit edilmiştir (Çelik, 2018; Levent
ve Çayak, 2017; Özdemir, 2017; Tezcan, 2000). Ülkemizde de sayıları giderek artan sığınmacılarla eğitim
ortamlarında karşılaşılması, özellikle öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarından itibaren oldukça muhtemeldir. Bu
nedenle geleceğin öğretmenlerinin göç kavramına ilişkin algılarının araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
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Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda yapılan değişikliklerle birlikte, programda yaratıcı düşünme becerisine
verilen önem de azalmıştır. Fen bilimleri öğretmenleri, bilimsel bilginin yanı sıra öğrencilerinin muhakeme ve
iletişim becerilerini geliştirme konusunda da rehberlik etmelidir (MEB, 2018). Bu bağlamda araştırma
kapsamında yaratıcı drama dersi alan fen bilgisi öğretmen adayları ile çalışılmıştır.
Araştırmanın Amacı:
Bu araştırma, geleceğin eğitimcilerinden fen bilgisi öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin
görüşlerini almak, bu kavrama ilişkin metaforik algılarını belirlemek ve değerlendirmelerde bulunmak amaçlı
yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma problemleri ve alt problemlerine yanıt aranmıştır:
1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin görüşleri nelerdir?
Fen bilgisi öğretmen adaylarına göre;
1.1. “Göç” kavramı neyi ifade ediyor?
1.2. Çevrelerinde göç etmiş birilerini tanıyorlar mı? Bu kişiler hakkında ne tür bilgilere sahipler?
1.3. İnsanları göçe zorlayan sebepler nelerdir?
1.4. Göç alan ya da göç edenlerden hangileri daha zorlu bir süreç yaşıyor olabilir?
1.5. Göç etmenin, göçmenler için kolaylıkları ve zorlukları neler olabilir?
2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının göç kavramına yönelik metaforik algıları nasıldır?
31

Fen bilgisi öğretmen adaylarının;
2.1. Göçe ilişkin ürettikleri metaforlar nelerdir?
2.2. Ürettikleri metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında
toplanabilir?
Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde araştırma deseni, veri toplama aracı, çalışma grubu ve verilerin analizi kısımlarına
yer verilmiştir.
Araştırma Yöntemi ve Deseni
Fen bilgisi öğretmen adaylarının “göç” kavramına ilişkin algılarının incelenmesi amacıyla yürütülen bu çalışma
kapsamında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi; görüşme, gözlem vb. gibi daha
subjektif, sayısal olarak veri toplanamayan ve bilimsel bir araştırma yöntemidir. Bu araştırma nitel araştırma
türlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseniyle desenlenmiştir. Farkında olduğumuz fakat hakkında detaylı ve
derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız olgulara odaklanmamızı sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Araştırmacılar, bireysel algılar arasındaki ortak noktaları bulmaya çalışan bu desenle, olgulara ait tek fenomenin
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temel yapısını derinlemesine araştırırlar (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Bu araştırmada ele alınan fenomen
ise göçtür.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 akademik yılının bahar döneminde Ankara’da bulunan bir devlet
üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında okuyan, seçmeli ders olan “Yaratıcı Drama” dersini
alan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Toplamda 34 öğretmen
adayı formu doldurmuş ve veri kaybı yaşanmamıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu (% 91) kadın öğretmen
adayı (n=31) ve çok az bir kısmını da (%9) erkek öğretmen adayları (n=3) oluşturmaktadır.
Çalışma kapsamında nitel çalışmalarda çokça tercih edilen amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi, araştırmadaki gözlem birimlerinin araştırmacı tarafından belli
niteliklere sahip olan kişi, olay, durum ya da nesneler olması durumunda tercih edilir (Büyüköztürk, Kılıç
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Bu bağlamda seçmeli yaratıcı drama dersi alan fen bilgisi
öğretmen adayları çalışma grubunu oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırma kapsamında göç kavramına ve alt problemlere yönelik algıları ortaya çıkarmak için araştırmacılar
tarafından oluşturulan açık uçlu sorularla birlikte, katılımcıların göç kavramına ilişkin ürettikleri metaforları
ortaya çıkarmak için “Göç …….. gibidir. Çünkü ……………….. .” ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış
görüşme formunu doldurmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarına formun doldurulmasına ilişkin göç kavramını
herhangi bir şeye benzetebilecekleri ve bu benzettikleri şeyin de nedenini belirtmeleri gerektiği açıklanmıştır.
Katılımcılara düşüncelerini yazmaları için 20 dk süre tanınmıştır. Bu süre bütün öğretmen adayları için yeterli
olup hiçbir katılımcı ek süre istememiştir. Veriler kategorize edilirken farklı kişiler tarafından üretilen aynı
metaforların farklı gerekçelerle sunulmuş olabileceğinden dolayı hem üretilen metaforlar hem de gerekçeleri
göz önünde bulundurulmuştur.
Veri Analizi
Veri toplama aracı ile ulaşılan katılımcı görüşleri ile metaforlar betimsel ve içerik analiz yöntemi ile
çözümlenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından düzenlenip yorumlandıktan sonra, sistematik ve açıklayıcı bir
şekilde okuyucuya sunulmuştur. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemlerinden yüzde ve frekans ile, içerik
analizi yöntemiyle kod ve temalar oluşturulup analiz edilmiştir. Metaforun tek başına değil de çünkü kelimesi
ile birlikte açıklamalı olarak istenmesinin sebebi, katılımcıların neden bu metaforu ürettiği, metaforun
betimlenmesinin daha iyi yapılması, metaforun üretim amacının belirlenmesi ve en önemlisi de benzetmelerin
tek başına değil de gerekçeleriyle birlikte anlam kazanmasından dolayıdır (Saban, 2008; Yalçın, Özoğlu ve
Dönmez; 2016).
Veriler toplandıktan sonra araştırmacılar tarafından her bir veri için numaralandırılma işlemi yapılmış, alt
problemlere ilişkin katılımcı görüşleri ve metaforlar tablolaştırılmış, metaforun kaynağı ve gerekçesine, ortak
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özelliklerine göre gruplandırma yoluna gidilmiştir. Elde edilen gruplarla kodlar oluşturulmuştur. Ana ve alt
temaların oluşturulmasında uzman görüşüne başvurulmuştur. Katılımcıların görüşlerine ilişkin bulgulara
yönelik doğrudan alıntılara ve tablolara yer verilmiştir.
Geçerlik ve Güvenirlik:
Nitel araştırmalarda LeCompte ve Goetz’e göre (1982), araştırma sonuçlarının doğruluğunu konu alan geçerlik
için; sonuçların benzer gruplara ya da ortamlara genellenebilir olması dış geçerlikle, araştırma sürecinin açık
bir şekilde ifade edilmesindeki yeterliği ise iç geçerlikle ilgilidir. Araştırma sonuçlarının tekrar edilebilirliği ile
ilgili olan güvenirlik için ise; sonuçların benzer grup ya da ortamlarda aynı şekilde elde edilip edilemeyeceği
dış güvenirlikle, farklı araştırmacıların aynı sonuçlara ulaşıp ulaşamayacağı da iç güvenirlikle ilgilidir (Akt.
Yıldırım ve Şimşek, 2011). Güvenirlik ve geçerlik için aşağıdaki yöntemlere başvurulmuştur:
Araştırma verileri için bütün öğretmen adaylarına formu doldurmaları için eşit süre tanınmıştır. Hiçbir öğretmen
adayı ek süre istememiş olup araştırmacı tarafından verilen süre öğretmen adaylarının düşüncelerini forma
aktarmaları için yeterli olmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplandıktan sonra araştırmacı
tarafından her bir veri için numaralandırma işlemi yapılmış, katılımcıların görüşleri, metaforlar ve gerekçeleri
tablolaştırılmış, metaforun kaynağı ve gerekçesine göre ortak özelliklerine göre gruplandırma yoluna
gidilmiştir. Daha sonra ana tema ve alt temaların oluşturulması sürecinde uzman görüşüne başvurulmuştur.
Araştırma sonuçlarının aktarılabilirliğini artırmak için katılımcıların görüşlerine ilişkin bulgulara yönelik
doğrudan alıntılara ve tablolara yer verilmiştir. Araştırma, nitel bir araştırma türü olduğu için çalışmanın
aktarılabilirliğini artırmak adına amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini artırmak
için araştırma süreci ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Araştırma bulguları kavramsal çerçeve ile uyumlu olup
kendi içerisinde tutarlı ve anlamlıdır.
Bulgular
1.1. Alt Probleme İlişkin Bulgular
“Fen bilgisi öğretmen adaylarının göçe ilişkin görüşleri nelerdir?” ilk araştırma problemine ait alt problemlerden
göç kavramına ait katılımcı görüşleri araştırmacılar tarafından “Daha iyi bir yaşam için konum değiştirmek,
taşınmak (n=18), zorunlu sebeplerden dolayı bulunulan yeri terk etmek (n=6) ve geçmiş yaşantılardan
vazgeçmek zorunda kalmak (n=10)” olmak üzere üç tema altında toplanmıştır.
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Tablo 1. Göç kavramına yönelik öğrenci görüşleri
Tema

Kategori

f

%

18

52,94

6

17,64

10

29,41

Yaşanılan yerden uzaklaşma
Daha iyi bir yaşam için
konum değiştirmek,
taşınmak

Yer değiştirme
Taşınma
Yeni arayış, yeni hayat

Zorunlu sebeplerden
dolayı bulunulan yeri
terk etmek

Mecburi taşınma
Uzun yıllar geri dönmemek
Zorunlu yolculuk
Umutsuzluk
Vazgeçiş

Geçmiş yaşantılardan
vazgeçmek zorunda
kalmak

Ayrılık
Hüzün
Alışkanlıkların dışına çıkma
Değişim
Zorluk

Tablo 1’de görüldüğü üzere, katılımcılar göç kavramını en çok daha iyi bir yaşam için konum değiştirmek,
taşınmak olarak tanımlamışlardır. Bu tema altındaki katılımcıların görüşlerine ilişkin örnekler şu şekildedir:
K3: Göç bir yerden bir yere doğru hareket etmektir
K23: Bir yerden başka bir yere yeni bir yaşam alanı için gitmek.

Zorunlu sebeplerden dolayı bulunulan yeri terk etmek temasına ait katılımcı görüşlerine ilişkin örnekler şu
şekildedir:
K14: Zorunlu olarak yaşanılan yerin değiştirilmesi.
K28: Göç; zorunlu sebeplerden dolayı (savaş, açlık, salgın hastalık, işsizlik, eğitim vb.) yaşadığımız yerden bir
başka yere yapılan yolculuktur.

Geçmiş yaşantılardan vazgeçmek zorunda kalmak temasına ait katılımcı görüşlerine ilişkin örnekler şu
şekildedir:
K1: Değişimdir. Alışkanlıkların dışına çıkmaktır.
K26: Geçmişten, alışkanlıklardan, yaşantılardan vazgeçmeyi ama geleceğe sıkı sıkı tutunmaya ifade ediyor.
Hayatta kalma savaşı gibi.

1.2. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının %59’u (n=20) yakın çevrelerinde göç etmiş kişi ya da kişilerin olmadığını ve %41’i
(n=14) de göç etmiş kişilerin olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların cevapları doğrultusunda, tanıdıkları göç eden
kişilerin yurtdışına göç ettiğini, işsizlik sebebiyle göç ettiğini, Suriye’den zorunlu göç ettiklerini, köyden kente
göç ettiğini, maddi imkanların yetersizliği sebebiyle göç ettiğini ifade etmişlerdir. Buna göre katılımcı
görüşlerine ilişkin örnekler şu şekildedir:
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K4: Suriye’den zorunlu göç eden kadın, 30 yaşlarında, evli, 2 kızı var.
K6: Komşumuz. Erkek, evli, 3 tane çocuğu var. İş nedeniyle Almanya’ya göç ettiler.
K10: Tanıyorum. Bir aile yurt dışına göç etmişti. Yaklaşık 50’li yaşlarda anne-baba ve 20’li yaşlarda 2 çocuk ile
birlikte göç etmişlerdi.
K26: Eski komşularım Suriye göçmeniydi. Anne, baba ve çocuklardı. Baba rahatsızdı, maddi durumları kötüydü.

1.3. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Katılımcıların, insanları göçe zorlayan sebeplerin neler olduğuna ilişkin görüşlerine göre frekanslarına
bakıldığında, bu sebeplerin başında maddi sıkıntılar, işsizlik, eğitim, barınma, sağlık ihtiyaçları ve savaş gibi
nedenlerin geldiği vurgulanmıştır.
Tablo 2. İnsanları göçe zorlayan sebepler

Göçe zorlayan sebepler

f

Ekonomik nedenler (geçim sıkıntısı, iş imkanı vs.)

26

Siyasi nedenler (savaş, iç karışıklıklar, bölge coğrafyası, töre, kan davası vs.)

19

Sosyal nedenler (sağlık problemleri, eğitim ihtiyacı, barınma ve beslenme vs.)

23

Katılımcıların, insanları göçe zorlayan sebeplere dair verdiği cevaplar doğrultusunda üç tema oluşturulmuştur.
Araştırmacılar tarafından oluşturulan temalara ilişkin örnekler şu şekildedir:
K1: Geçim sıkıntısı, daha iyi yaşama hayalleri, bulunduğu coğrafyadaki birtakım sıkıntılar.
K3: İş için genelde göç ediliyor. Geçimlerini sağlamak, hayat standartlarına uygun yaşamak için.
K18: İşsizlik, savaş, maddi durum, kişisel ihtiyaçlar, daha iyi yaşam koşulları (iyi eğitim vb.)
K20: Savaş, ekonomik nedenler, eğitim veya iş imkanı sebebiyle göç edilmek zorunda kalınabilmektedir.
K24: Savaş, iş durumu, atama, kıtlık vs. olabilir çünkü kimse alıştığı, sevdiği bir çevreyi terk etmek istemez.
Muhtemelen zorunluluk vardır.
K25: Yemek, su yetersizliği, savaşlar, doğal afetler.
K28: Genellikle savaş, açlık, salgın hastalık, işsiz, eğitim insanları göçe zorluyor. Günümüzde maalesef en büyük
sebebi savaşlar.
K33: Bulundukları ortamın ekonomik seviyesi, savaşlar olması, kendi ihtiyaçlarını karşılayamama gibi
sorunlardan dolayı göç edebilir.

1.4. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Katılımcıların %65’i göç edenlerin yeni bir hayata adapte olmada, alışkanlıklarını değiştirmede, yeni bir kültürü
benimsemede ve hayata tutunmada daha zorlu bir süreç yaşadığını ifade etmiştir. Göç alanların daha zorlu süreç
yaşadığını ifade eden öğretmen adayları, katılımcıların %9’luk bir kısmını oluşturmaktadır. Hem göç alanların
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hem de göç edenlerin aynı düzeyde zorlu bir süreç yaşadığını ifade eden öğretmen adayları ise katılımcıların
%26’lık bir kısmını oluşturmaktadır.

Tablo 3. Göç etme ya da alma durumuna göre zorlu süreç yaşayan taraflar ve nedenleri
Tema
Göç edenler

Göç Alanlar

Her ikisi de

Kategori
Uyum süreci
Yeni ortama adapte aolma
Değerlerinden vazgeçiş
Eğitim
Nüfus yoğunluğu
İşsizlik
Güven
Uyum, alışma süreci
Kültür farklılığı
Nüfus artışı

f

%

22

64,70

3

8,82

9

26,47

1.5. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Katılımcılar, genel olarak göç edenler için göç etmenin, durumların iyileştirilmesi bakımından kolaylığı
olduğunu; alışılmışın dışında yeni bir yaşama uyum sağlama bakımından ise zorluğu olduğunu ifade etmişlerdir.
Tablo 4: Göç etmenin kolaylıkları ve zorlukları
Kötü anıları, geçmişi (göç etme sebeplerini) geride bırakma, uzaklaşma
Kolaylıkları

Şartların iyileşmesi, imkanların fazlalığı, hayat kalitesinin artması
Farklı kültürler tanıma
Uyum sağlamada sıkıntı çekme

Zorlukları

Değerlerini geride bırakma, vazgeçiş
Dışlanma
Göç etme süreci (temel ihtiyaçları karşılayamama)
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2.1. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo 5. Öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar
Metaforun Adı

Metafor No.

Sayı

%

1

Araba

1

3.03

2

Benliği bulmak

1

3.03

3

Biber

1

3.03

4

Ceza

1

3.03

5

Deprem

1

3.03

6

Devrim

1

3.03

7

Dramatik bir film

1

3.03

8

Evsiz

1

3.03

9

Halı

1

3.03

10

Hayat

2

6.06

11

Heyelan

1

3.03

12

Kaçış

1

3.03

13

Kaplumbağa

1

3.03

14

Kayıp

1

3.03

15

Kuş/ kuş olmak

2

6.06

16

Leylek

1

3.03

17

Ölmek/Ölüm

3

9.09

18

Polen

1

3.03

19

Rus ruleti

1

3.03

20

Sevmediğimiz bir ilaç

1

3.03

21

Uçmak

2

6.25

22

Uzun yolda seyahat

1

3.03

23

Yeniden doğmak

5

15.15

24

Yuvasızlık

1

3.03

33

%100

Toplam: 24

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin “Göç ………… gibidir. Çünkü
…………………” ifadesine verdiği yanıtlar doğrultusunda, toplamda 33 geçerli metafor ürettiği görülmüştür.
Bu metaforlardan hayat (n=2), kuş/kuş olmak (n=2), uçmak (n=2), ölmek/ölüm (n=3) ve yeniden doğmak (n=5)
metaforları bazı katılımcılar tarafından tekrar edilmiştir. Diğer 20 metafor ise yalnızca birer kişi tarafından
oluşturulmuştur.
2.2. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının oluşturdukları metaforlar ortak özelliklerine göre “Olumlu, olumsuz ve nötr” olmak üzere
üç tema altında toplanmıştır. Tablo6’da katılımcıların oluşturdukları metaforlar ve bunların gerekçelerine ilişkin
veriler bulunmaktadır.
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Tablo 6. Öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlara ait temalar
Tema

Metafor

Gerekçe (Çünkü…)

f

%

8

24.24

… yeni bir çevre, yeni hayatlar, yeni iş, yeni insanlar ve yeni
bir coğrafyaya gözünü açmak, doğmaktan farksızdır.
… tamamen farklı bir çevreye, belki farklı bir dile alışma,
uyum sağlamak zorundalar.
Yeniden doğmak

…. göç edilen yerde her şeye sıfırdan başlarsın. Belki dil
öğrenmek zorunda kalırsın vs.
… yabancısı olunca bir yere gidip orada yaşamaya çalışmak,
yeni insanlar tanımaktır.

Olumlu

… her şeye sıfırdan başlıyor belki de başlamak zorunda
kalıyorsun.

Olumsuz

Devrim

… eskide kalan her şeyi bırakıp tamamen yeni bir yerde yeni
bir başlangıç yapılıyor.

Uçmak

… ancak uçanlar için kolay bir eylemdir.

Araba

… hayat bir yolsa göç edenler arabayı temsilen o yolda dura
dura bir şekilde istedikleri yere giderler.

Deprem

… dağılır, yıkılır fakat yeni bir yerde yeniden hayat
kurulabilir (deprem sonrası yaşıyorsak).

Heyelan

… göç ettiğiniz yer sizin için uygun olmamakla beraber
ulaşacağınız yere kadar sürünürsünüz.

Kayıp

… geçmişini, köklerini göç ettiğin yerde bırakır ve zamanla
geçmişini kaybedersin.

Dramatik bir film

… her anıyla bireyi duygusal yönden hüzne sürükler.
Özlemleriyle, sorumluluklarıyla, zorlanmalarıyla acıktı bir
sahnedir.

Sevmediğimiz bir ilaç

… ilacı sağlığın ve geleceğin için tüketmek zorundasındır
fakat onu içmek istemezsin. Tıpkı zorunlu sebeplerden
dolayı göç etmek zorunda kalmak gibi.

Benliği bulmak

… biz benliğimizi bulabilmek için bir sürü yoldan geçeriz,
bir sürü zorlukla karşılaşırız. Göçte bence ait olduğu yeri
bulmaya çalışmaktır.

Yuvasızlık

… yurttan ayrılmaktır.

Evsiz

… hiçbir yere ait hissedemezsin kendini.

38

16

48.48

… hayatta kalma içgüdüsü ile nerede yaşayabilecekse oraya
uçar.
Kuş / Kuş olmak

… her zaman gidecek farklı yerlerin vardır ama düzenli,
yerleşik bir hayatın yoktur. Oluşan koşullardan dolayı yer
değiştirmedir.
… yaşadığınız yeri, toprağı, anılarınızı, çocukluğunuzu
bırakıp yalnızlığa gidiyorsunuz, bu da ölüm gibi.

Ölmek / Ölüm

… kabullenmek zorundasın geçmişi unutamadan hasretle
beklemek.
… vatanını terk etmek yerine ölmek daha şereflidir.

Ceza

… insanları zorlayan bir eylem.

Halı

… acılar halının üzerinde bir bir işleniyor.

Kaçış

… her şeyi ve herkesi arkanda bırakmaktır.
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Uzun yolda seyahat

… yer değiştirmek gibidir.

Biber

… acı tatları da vardır, güzel tatları da.

Kaplumbağa

… insanın karnı nerede doyuyorsa evini alıp oraya gidiyor.

Hayat

… hayat bazı zorlukları önümüze serer ve bize en uygun
rotayı belirlemek için yönümüzü hep daha iyisi için değiştirir
ve o rota da tutunmamızı sağlar.

Nötr

… sürekli bir değişim içindedir.
Uçmak

… farklı yerler farklı hayatlar görmek mümkündür.

Leylek

… o da başka yerlere gider.

Polen

… rüzgarla birlikte sürüklenirken güzel bir sonuca da
ulaşabilir ya da yolda dağılıp yok olabilir de.

Rus ruleti

… ne ile karşılaşacağını bilemezsin.

9

27.27

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmen adaylarının ürettikleri olumsuz metafor sayısının daha fazla olduğu
görülmektedir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Türkiye, Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre (WMR, 2018), 2016 yılından itibaren 2,9 milyon kişi ile
dünyada en çok mülteci/sığınmacı nüfusuna sahip bir ülke konumundadır. Yakın gelecekte de bu durumun böyle
olması oldukça olası görünmektedir. Bu da beraberinde olumlu veya olumsuz birçok sonucu meydana getirse
de, göçten etkilenen önemli bir kitle de -2018 yılı itibarıyla yaklaşık 20 bini aşacağı düşünülürse (Akkoyunlu
Ertan ve Ertan, 2017)- çocuklardır. Çocuklar temel haklarından biri olan eğitim hakkından göçün olumsuz
sebeplerinden dolayı etkilenebilirler. Ayrıca çocuklar, okullarda sosyal uyum sağlamada güçlük, dil
uyuşmazlığı ya da bilgi ve beceri kazanımında eksiklik gibi sebeplerden dolayı öğretmenleriyle iletişim halinde
olmalıdır. Öğretmenler göç etmiş olan göçmen/mülteci/sığınmacı bireylerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının
farkında olmalıdır. Bu durumda farkındalık kazanmada en önemli rolü, geleceğin öğretmenleri olan öğretmen
adayları taşımaktadır. Çünkü öğretmen adayları, çoğunlukla atamaları sonucunda en çok mülteci/sığınmacıların
yaşadığı illere atanmaktadır. Fen Bilimleri Öğretim Programına göre (MEB, 2018), fen bilimleri öğretmenleri
yalnızca bilimsel bilginin değil aynı zamanda öğrencilerin muhakeme ve iletişim becerilerini geliştirme
konusunda da rehberlik etmelidir. Yine değişen programla birlikte yaratıcı düşünmeye verilen önemin
azaltılması ile birlikte, lisansta alınan Yaratıcı Drama dersi bu beceriyi edinmede öğretmen adaylarına yardımcı
olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, yaratıcı drama dersi alan fen bilimleri öğretmen adaylarının
göçe ilişkin bakış açılarının incelenmesi değerlidir. Dolayısıyla bu araştırma ve sonuçları, alanyazında eğitim
alanına yönelik yapılan çalışmaların da azlığı bakımından önem kazanmaktadır.
Katılımcılar göç kavramını genel olarak; bir yerden, çeşitli sebeplerden ötürü, yaşamını sürdürebilmek için
isteyerek veya zorla yer değişikliği yapmak olarak tanımlamıştır. Literatürde de birçok tanım (IOM, 2009; TDK,
2018; Türkyılmaz vd., 1998) bulunmasına rağmen, katılımcıların tanımlarının da ortak algı (Karpat, 2003)
oluşturduğu söylenebilir.
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Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların her beşinden ikisinin yakınında birçok sebeple göç etmiş kişiler
bulunmaktadır. Dünya Göç Raporu’nun (2018) araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde en çok mülteciye
sahip olan ülke olduğumuzu düşündüğümüzde, bu oranın daha fazla olması bile mümkündür. Daha düşük bir
oran bulunması, örneklem sayısının az olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Çiftçi (2015) çalışmasında,
katılımcıların %28.7’sinin mahallesinde yaşayan, %16’sının mahallesinde işyerine sahip olan, %14,4’ünün
apartmanında oturan Suriyeliler olduğunu ifade ettiklerini belirtmiştir.
Öğretmen adayları, insanların göç etme sebeplerinin genellikle maddi yetersizlikler, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi
ekonomik sebeplerden dolayı olduğunu ifade etmişlerdir. Nonneman ve Kaizen (2007) çalışmasında, insanların
bir yeri terk etme sebeplerinin yolsuzluk ve işsizlikten kurtulma gibi “ekonomik” ve savaş, insan haklarına
saygının yoksunluğu gibi “siyasi” nedenlerden ve bir başka nedenin de sel, deprem gibi “doğal afet”lerden
olduğunu ifade etmiştir. Çağlar (2018) çalışmasında, göçün nedenleri arasında ekonomik, hukuksal, sosyokültürel, çevresel, siyasi-askeri nedenler sayılabileceğini ifade etmiştir. Günay, Atılgan ve Serin (2017) de
araştırmasında, bu nedenlere ek olarak bir diğer nedenin de güvenlik kaynaklı olduğunu ifade etmiştir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu göç edenlerin daha zorlu bir süreç yaşadığını ifade etmişlerdir. Yeni bir hayata
adapte olmanın, alışkanlıklarını değiştirmenin, değerlerinden vazgeçmenin, yeni bir kültürü benimsemenin ve
hayata tutunmanın göç eden kesim açısından çok daha zorlu bir süreç olduğunu ifade etmiştir. Ekici ve Tuncel
(2015) çalışmasında, göç eden bireylerin, gittikleri yerde toplumsal dışlanmaya maruz kalabildiklerini, bu
durumun da sosyal yaşantılarını olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Cengiz (2015) çalışmasında, göçün bir insan
fenomeni olduğunu; göç edenlerin gittikleri yerlerde gereksinimleri, halkla kaynaşması, halktan hangi
muameleyi gördüğü, arkasında neleri bıraktığı ve göçün kendilerine neler kattığı arasında denge kurması
bakımından olduğunu ileri sürmüştür.
Katılımcılar göç edenler için süreç içerisinde var olan bazı kolaylıklar ve zorlukların olduğunu ifade etmişlerdir.
Katılımcılar, göç etme sebeplerinden uzaklaşmış olma, şartların iyileşmesi, imkanların göç etmeden önceki
yerlerine göre daha fazla olması, hayat kalitesinin artması, farklı kültürler tanımaları açısından göç edenler için
kolaylık sağladığı görüşündedir. Aynı zamanda göç edenlerin uyum sağlamada güçlük çekebilecekleri, göç
ettikleri yerde dışlanabilecekleri, göç ederkenki süreçte temel ihtiyaçlarını sağlamada sıkıntı yaşayabilecekleri
açısından göç etmenin zorlukları olduğunu ifade etmişlerdir. Günay, Atılgan ve Serin (2017) çalışmasında, göç
olgusunu farklı açılardan ele alarak pozitif ve negatif yönlerini ortaya koymuştur. Cebeci (2015) çalışmasında,
göçmen ve mültecilerin beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçları ve yasal sorunlar, yaşamlarına
düzene sokmaları bağlamında çeşitli sıkıntılar çektiğini ve entegrasyon sorunu yaşadığını ortaya koymuştur.
Öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin görüşlerinin daha çok olumlu yönde olmadığı söylenebilir. Ayrıca
metaforun özünde, bir şeyi başka bir şey kullanarak ifade etmek olduğu için, öğretmen adayları arasında da
birbirinden farklı görüşlerin çıktığı söylenebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar araştırma sonuçlarını destekler
niteliktedir (Cengiz, 2015; Çelik, 2018; Özdemir, 2017; Özer, 2016; Tunç, 2015; Paksoy ve Şentüregil; 2018).
Çiftçi (2018), ülkemizde yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tutum ve
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algılarını incelediği araştırmasında, katılımcıların sığınmacılara yönelik çalışma hakkının verilmesi, suça
meyilli olmamaları konusunda daha olumlu tutuma sahipken vatandaşlık hakkı verilmesi, birlikte yaşama ve
empati kurma gibi konularda ise daha olumsuz tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır.
Araştırmacılar tarafından aşağıda sunulan önerilerin bu konuda çalışacak olan araştırmacılara ve literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir:
Fen bilgisi öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin görüşlerini ve metaforik algılarını belirlemeye çalışılan
bu araştırmada, bir sonraki araştırmalar için çalışma grubu sayısı artırılarak çalışma yinelenebilir. Yaratıcı
Drama dersini alan öğretmen adayları ile göç kavramını ele alan bir drama atölyesi gerçekleştirilerek görüşme
soruları yinelenebilir. Çalışmanın katılımcı grubu matematik, okul öncesi, sınıf öğretmenliği gibi diğer bölüm
öğrencileri ile genişletilebilir. Öğretmen adaylarının göç kavramına ilişkin olumsuz bakış açısının nedenleri bir
başka çalışmayla araştırılabilir. Öğretmenlere sosyal uyum kapsamında hizmet içi eğitim verilebilir. Bir eylem
çalışması planlanarak bir çalışmanın yapılmasının, alanyazın açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.
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İlköğretimdeki Türk Öğrencilerin Suriyeli Çocukları İmgelemi

Öğretmen, Abdulgafar Terzi, Milli Eğitim Bakanlığı, terzigaffar@gmail.com
Dr. Öğretim Üyesi, Eser Ördem, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, eserordem@gmail.com
Özet
Son yıllarda dünyada çeşitli nedenlerden dolayı göç artmaktadır. Özellikle Suriye’deki savaştan dolayı Türkiye’ye göç etmek zorunda
kalan Suriyeli insanların sayısı resmi verilere göre nerdeyse 4 milyona yaklaşmaktadır. Göçten en çok etkilenenler arasında çocuklar
yer almaktadır. Çocukların dünyayı ya da belli bir olguyu nasıl gördükleri topluma farkındalık kazandırmak için oldukça önemlidir.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çocuk politikalarının yasal anlamda olgun olmasına rağmen uygulamada belli sorunların olması
bu çalışmanın gerekçesini oluşturmaktadır. Yetişkinlerin çocuklar konusunda belli bir olguyu nasıl gördüklerine ek olarak, çocukların
kendi olgularını kendi gözlerinden nasıl gördükleri bilimsel çalışmalarda son dönemde önem kazanmaktadır. Aslında bu durum
doğrudan insan bilimlerinin yöntemsel bir sorunudur. Çünkü çalışmaların çoğu yetişkinlerin bakış açışından verilmektedir. Bu durum
çocuk sosyolojisinin, çocuk psikolojisinin ve çocuk felsefesinin tarihsel olarak çok geç bir tarihe rastlamasından kaynaklanmaktadır.
Kısaca çocuğun tarihi yetişkinlerin tarihi ile kıyaslandığında oldukça kısadır ve yenidir. Öğrencilerin göçten etkilenen Suriyeli
çocukların yaşamları hakkında zihinlerinde nasıl imgeledikleri insan bilimleri açısından oldukça önemlidir. Çünkü dünyada ve
özelliklede Türkiye de erken dönemde çocuk ve göçün politik olarak nasıl imgelendikleri önemli bir problem teşkil etmektedir. Bu
çalışma imgesel ve söylemsel teknik kullanılması açısından niteliksel özelliktedir. Bu amaçla yürütülen çalışma kapsamında görsel
sanatlar dersinde ilköğretimde okuyan Türk öğrencilerden ‘ Bilim İnsanı Çiz’ tekniği ile göçten etkilenen Suriyeli çocukların
yaşamları hakkında resim çizmeleri istenmiştir. Çalışmaya 5 ve 6. sınıflarda okuyan toplam 60 öğrenci katılmıştır. Ayrıca öğrencilere
yaptıkları resimlerin arkasına da çizdikleri resimlerin ne ifade ettiğini yazmaları istenmiştir. Araştırmadan çıkan veriler, Finson,
Beaver, and Cramond (1995) ‘ Bilim İnsanı Çiz’ kontrol listesine göre kodlanmıştır. Daha sonar iki uzman eşliğinde öğrencilerin
yazıları açık kodlama ile kodlanmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların büyük bir çoğunluğunun göçten etkilenen Suriyeli
çocukları daha çok trafik ışıklarında dilenen, mezarlıkta ağlayan, savaşın ortasında yalnız başına kalan, mutsuz çocuk yüz ifadelerini
çizdiklerini göstermiştir. Çocukların çok azının ise göçten etkilenen Suriyeli çocukları yakın bir arkadaş, kardeş ve akraba gibi
göstermişlerdir. Çocukların çizdikleri resimlerin bu tür imgelemleri çizme nedenlerine bakıldığında ise Suriyeli çocukları gözle
görülür şekilde zorluk çektiklerini ve hiçbir şey yapamadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılardan bazıları Suriyeli çocuklar için umut
vaat eden çizimler yapmışlardır. Öğrencilerin umutsuzluğu belirtmek için daha çok siyah rengi ve savaşı belirtmek için de daha çok
kırmızı rengi kullandıkları görülmüştür. Bu tür çalışmalara bakılarak çocuklarda drama ile farkındalık çalışmaları yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Göç, İmgelem, Çocuklar

Image of Syrian Children by Turkish Students in Primary Education
Abstract
In recent years, immigration has been increasing in the world for various reasons. In particular, the remaining number of Syrian
people forced to migrate to Turkey because of the war in Syria, according to official data it has reached almost nearly 4 million.
Children are among the most affected by migration. How children see the world or a particular event is very important for raising
awareness. Despite the fact that developing countries such as Turkey are mature about child policy means legally, there are certain
problems in practice which justifies the reason for this study. In addition to how adults perceive a certain phenomenon about children,
the way in which children see their own events in their own eyes has gained importance in recent scientific studies. In fact, this is a
methodological problem of the human sciences directly because most of the work is done from the point of view of the adults. This
is due to the fact that child sociology, child psychology and child philosophy have historically been too late. In short, the history of
the child is rather short and new when compared with the history of adults.The work is qualitative using image elicitation and
discursive technique. In the visual arts lesson, Turkish students studying at 5/6/7 grades were asked to draw Syrian children in
elementary school via the technique of ‘Draw a Scientist’. 30 students were involved in the study. How the students perceive the
children of Syria in their minds is very important in terms of human sciences because it is an important step in how children and
immigrants are politically imaged in the early period. After asking the students to draw, they are asked to write the reasons behind
their drawings on the drawing paper. The data are coded according to Finson, Beaver, and Cramond (1995) 'Draw a Scientist checklist.
Then, in the case of two experts, the texts of the students were coded with open coding system. The results of the study show that
children mostly draw Syrian children who live in traffic lights, crying children in cemeteries, and children with desperate facial
expressions. When the reasons for drawing such imagery are taken into account, they have shown that Syrian children visibly have
difficulties and that they cannot do anything. Some of the participants made promising illustrations for Syrian children. Students have
use black color more to indicate despair and red color more to indicate battle. Through such studies, drama activities can be used or
added as efficient techniques to gain awareness of these situations.
Keywords: Immigration, Image, Children
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Giriş
Çocuk ve göç insanlık tarihinin çok özel ve karmaşık sorunları arasında yer almaktadır. Çocuğun bir birey olarak
tanınmasında özellikle ikinci dünya savaşından sonra önemli gelişmeler yaşanmıştır. Fakat sorun birçok
boyutuyla hala devam etmektedir. Göç olgusu konusunda da benzer şekilde gelişmeler olmasına rağmen küresel
ölçekte sorunlar güncelliğini korumaktadır. Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Uluslararası
Çalışma Örgütü ve UNICEF gibi kurumlarda hukuki anlamda gelişmeler yaşanmasına rağmen çocukların
çalışması ve hakları konusunda fiili az gelişme yaşanmıştır. Özellikle göç ile birleşince çocukların durumu daha
trajik bir hal aldığı raporlarda bildirilmektedir. Çocuklar, ucuz çocuk işçiliğine maruz ya da aileyi geçindirmek
için çalışmak zorunda kalmaktadır. Tüm dünyada çocukların temel yaşamda kalma hakları yasa ile
belirlenmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı görülmektedir. Çocukların yaşamda kalma, korunma,
gelişme ve katılma hakları yasalarla belirlenmesine rağmen eylemsel düzeyde bu yasalar uygulanmamaktadır.
Göç tarih boyunca insanları etkilemiştir ve göç sürecinde insanlar arkalarından birçok imge bırakmıştır. Göç
çok farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilir (Aksoy, 2012). Fakat zorunlu nedenlerden dolayı meydana
gelmiş göçlerin sonuçları çok ağır olabilir çünkü başka bir kültüre göç etmek yaşamı yeniden deneyimlemek
anlamına gelir ve çok karmaşık bir süreci içermektedir. Bireylerin kendi kültürlerinden başka bir kültüre doğru
yol alması ve o kültürde yaşamaya başlaması bireyin sosyal, psikolojik, politik ve ekonomik zor süreçlerden
geçmesine neden olabilir. Göç olduktan sonra en çok etkilenenler arasında kadınlar ve çocuklar yer almaktadır.
Özellikle çocukların okullaşma, sosyalleşme ve dil edinim süreçleri aileyi zorlayan diğer önemli zor süreçler
arasında sayılabilir.
44
Özellikle 2011 yılından beri Suriye’deki savaştan dolayı zorunlu olarak Türkiye’ye göç eden Suriyeli
vatandaşlar tüm olumlu önlemlere rağmen zor bir süreçten geçmektedirler (Koçak ve Terzi, 2012). Özellikle
barınma ve ekonomik olarak yaşamda kalma mücadeleleri Suriyeli vatandaşları büyük oranda olumsuz
etkilemektedir. Bu nedenle barınma insan yaşamının en önemli ihtiyaçlarından biridir. Çünkü barınma
sağlanmadığı ya da bulunamadığı takdirde yaşamda var olma mücadelesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Suriyeli
ailelerin barınma sorunu en önemli sorunlardan biri olarak güncelliğini korumaktadır. Şekil 1’de geçici
barınmanın çok az sayıda olduğu fakat bu geçici barınma merkezleri dışında barınmanın çok fazla sayıda olduğu
görülmektedir. Fakat geçici barınma merkezleri dışında barınma sorunu olan birçok Suriyeli vatandaş
bulunmaktadır. Çocukların okul çıkışında sokaklarda yaşaması barınmanın ve yaşam alanının problemli
olduğunu göstermektedir.
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Şekil 1. Geçici Barınma Merkezleri İçinde ve Dışında Kalan Suriyeliler

Barınma sorununa ek olarak yetişkinlerin iş bulamaması ve gerekli ekonomik geliri elde edememesi çocukların
sokaklarda ve kötü yerlerde çalışmasına neden olmaktadır (Erkan ve Erdoğdu, 2006; Harunoğulları, 2016;
Özservet ve Sirkeci, 2016). Çocukların bir kısmı hem okula gitmekte hem de kâğıt toplamak gibi farklı işlerde
çalışmaktadır. Yukarıdaki tüm bu süreçlere bakıldığında Suriyeli göçmenler ile ilgili araştırmaların yetişkinlerin
bakış açısıyla verildiği literatür taramasında karşımıza çıkmaktadır. Aksine bu tür araştırmalar göç olgusunun
çocukların bakış açısından çok az analiz edildiği görülmüştür.
Literatür taramasında göç olgusunu işleyen çalışmaların araştırma düzeyinde kaldığı çok azının uygulamaya
dönük oldukları görülmüştür. Bu araştırmalarda farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemlerden biride
sanattır. Sanatın tanımına baktığımızda birçok tanımının olduğunu görürüz. May (1998) sanatın yaratıcılıkla
eşdeğer “yeni bir şeye varlık kazandırma süreci” olduğunu söyler (62). Tanelli (1999) ise “Anlamlı biçimlerin
özgürce yaratılması olan sanatı, ülkülerimize, isteklerimize ve dünyayı algılamamıza biçim verdiğini dile getirir
(196). Tanımlardan da anlaşılacağı gibi sanat, insanoğlunun geçmişten getirdiği tüm duygu durumlarını ve
birçok sorunu ele almıştır. Sanat ise bu duygu durumlarını imgeler aracılığıyla aktarır. Bayav (2009) İmgelerle
düşünme ve imgeler tasarlama insanlığın en eski düşünsel süreçlerinden olduğunu ve duyularla algılanan,
zihinde tasarlanan bu imgelerin sanatı var eden temel kavramlar olduğunu söyler (105). Diğer yandan Artut
(2001) ise “Kişinin öznel iç görüsü, imgeleri, düşünceleri ve duyguları sanat ile görselleşir (95). Şeklinde ifade
etmiştir. Sanat imgeler aracılığıyla görünür hale gelir. İmgelerle düşünme ve yaratma sürecinde çocuk resimleri
oldukça önem kazanmaktadır. Okullarımızda görsel sanatlar dersinde çocukların bu yönde eğitilmesi büyük
önem kazanmaktadır. Fakat gerek müfredat ve gerekse de alan öğretmenleri bu konuda yeterli görülmemektedir.
Kırışoğlu (2002) “sanat eğitimi düzeyimiz nedir? Çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda yeterli eğitimi
verebiliyor muyuz? Okullarda görsel sanat (Resim-İş) derslerinde ne öğretiyoruz? Öğretmenlerimiz bu alanda
eğitim ve öğretimi istenilen düzeyde yürütebiliyor mu? (3) şeklindeki sorularla ülkemizde gerek müfredat ve
gerekse bu alandaki sorunlara değinmiştir. Tüm bu sorunlara rağmen özellikle görsel sanatlar dersinde konuların
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gündelik hayattan, çocuğun yaşadığı çevreden alınması gerektiği üzerine araştırmalar mevcuttur. Tüm derslerde
olduğu gibi özellikle görsel sanatlar dersinde konuların gündelik hayatla ilişkilendirilmesi çocuğun duygu
dünyasını güçlendirmesi çevresine, doğaya özellikle de insani olaylara karşı farkındalık oluşturması açısında
son derece hayatidir. Tüm dünyada ve ülkemizde Suriye sorunu ve bunun sonucu olan göç olgusu halen
güncelliğini korumaktadır. Bu çalışma ülkemizde ve yakın gelecekte derinden etkileyecek olan bu problemleri
çocukların gözüyle kendi imgelerini resim yoluyla ortaya çıkarması açısından önemli görülmüştür.
Bu amaçla çalışma ilköğretimde okuyan Türk öğrencilere Suriyeli çocukları zihinlerinde nasıl temsil ettikleri
sorulmuştur. Türk çocuklarının belli ölçüde gündelik yaşamlarında, sosyal medyada, kitle iletişim araçlarında
Suriyeli çocukları görmesi zihinlerinde belli imgeleri yaratmış olabilir. Dolayısıyla, çocukların zihninde
Suriyeli çocuklarla ilgili oluşan bu imgeler oldukça önemlidir. Oluşan bu imgeleri ‘Bilim İnsanı Çiz’ tekniğiyle
ilköğretimde okuyan öğrencilere resim yaptırılarak ve yaptıkları resimlerin ne ifade ettiklerini yazmaları
istenerek veriler toplanmıştır.
Yöntem
Nitel araştırma çerçevesinde yapılan bu çalışma veri toplama aracı Chambers’in (1983) ‘Bilim İnsanı Çiz’
tekniğiyle yapılmıştır. Bu tekniğin amacı katılımcıların zihnindeki temsilleri ortaya çıkararak belli bir olay,
olgu, kişi, yer ve nesne ile ilgili zihinsel şemaları ve prototipleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı bir okulda görsel sanatlar dersinde 5 ve 6. sınıflarda okuyan öğrencilerden ülkemize savaştan
kaçarak göçle gelen Suriyeli çocukların neler yaşadıklarını ve onları nasıl gördükleri hakkında bir resim
çalışması yapmaları istenmiştir. Çalışma öğrencilerin Suriyeli çocuklara yönelik imgelerini resimler yoluyla ele
almıştır. Yapılan bu çalışmada katılımcılara resim kâğıdı boyutu, kullanılan malzemeler ve hangi teknikle
çizmeleri konusunda serbest bırakılmışlardır. Buradaki amaç çocuğun resim yaparken kullanacağı malzemeleri
kendi yetkinliği çerçevesinde özgür bırakmaktır. Uygulamada çıkan tüm resimler daha sonra iki araştırmacı
tarafından çalışmanın verilerini elde etmek için kodlanmıştır.
Katılımcılar
Araştırmanın evrenini, 2018-2019 öğretim yılında Adana İl Merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
resmi bir ortaokulunda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Hümeyra Ökten Anadolu
Kız İmam Hatip Ortaokulu 5,6 ve 7. sınıflarada okuyan toplamda 60 kız öğrenci oluşturmuştur. Okul, sınavla
öğrenci alan bir proje okulu kapsamındadır. Bu okula öğrenciler sosyo-ekonomik düzeyi orta ve yüksek gelir
düzeyine sahip ailelerden gelmişlerdir. Bunun yanında ailelerin de eğitim düzeyleri ortanın üstünde olup
çoğunluğunu üniversite mezunu oldukları bilinmektedir. Görsel sanatlar dersi 5/6/7. sınıflarada bir ders saati; 9
da 2 ders saati 10/11/12. sınıflarada ise yine bir ders saati olarak işlenmektedir. Dolayısıyla uygulama yapılan
grup hafta bir ders görsel sanatlar dersini almaktadır.
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Bulgular
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Chambers’in (1983) ‘Bilim İnsanı Çiz’ tekniği kullanılmıştır. Çalışma
5 ve 6. sınıflarda okuyan öğrencilerden ülkemize savaştan kaçarak göçle gelen Suriyeli çocukların neler
yaşadıklarını ve onları nasıl gördükleri hakkında bir resim çalışması yapmaları istenmiştir. Ayrıca çizdikleri bu
resimlerin arkasına resim çalışmasında ne ifade ettiklerini de yazmaları istenmiştir. Süreç sonunda elde edilen
çalışmalardan ‘Bilim İnsanı Çiz ’tekniğiyle veriler toplanarak kodlamalar yapılmıştır. Daha sonra veriler sıklık
analizine göre sınıflandırılmıştır.
Renk Kategorisi
Araştırmanın rekle ilgili kategorisinde öğrencilerin yaptıkları resimlerde sıkça kullandıkları renkler ele
alınmıştır. Öğrencilerin renk kategorisine ilişkin bulguları Tablo 1'de gösterilmiştir.
Tablo 1. Renk Kategorisi
Renk

F

%

Siyah

33

55

Kırmızı

15

25

Mavi

13

21.6

Yeşil

7

11.6

Kahverengi

5

8.3

Sarı

3

5

Tablo 1’deki bulgulara bakıldığında katılımcıların siyah (n=33), kırmızı (n=15), mavi (n=13) renkleri daha fazla
kullandıklarını; digger renkleri daha az kullandıkları görülmüştür. Kullandıkları bu renklerin resimlerinde
karamsarlık, kan ve kötülükleri temsil ettiklerini ifade etmişlerdir. Çocukların açıklamalarına yönelik yaptıkları
resimler Şekil 2’de sunulmuştur.

29th International Congress on Creative Drama in Education / 25-28 October 2018 Ankara/TURKEY

47

Şekil 2.

Ç3: Bu resim kanlar içinde kalanları ve karanlıkta kalan
parçaları ve ömürleri anlatıyor. Bir çocuk ve onun kanlar
içindeki dünyasını anlatıyor.

Kişi Kategorisi
Araştırmanın kişi ile ilgili kategorisinde öğrencilerin yaptıkları resimlerde sıkça kullandıkları rkişiler ele
alınmıştır. Öğrencilerin kişi kategorisine ilişkin bulguları Tablo 2'de gösterilmiştir.
Tablo 2. Kişi Kategorisi
Kişi

F

%

Çocuk

29

48,3

Yetişkin

11

18,3

Ölmüş Bebek

8

13,3

Yaralı Çocuklar

4

6,6

Asker

4

6,6

Yüzsüz İnsanlar

3

5

Ölmüş Kadın

2

3,3

Ayağı kopan Çocuk

1

1,6

Tablo 2’deki bakıldığında katılımcıların çocuk (n=29), yetişkin (n=11), ölmüş bebek (çocuk) (n=8) gibi kişileri
resimlerinde daha çok kullandıkları görülmüştür. Resimlerinde bu kişileri savaştan etkilenen, zarar gören hatta
ölen kişiler olarak götermişlerdir.

.Çocukların açıklamalarına yönelik yaptıkları resimler Şekil 3’de

sunulmuştur.
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Şekil 3

Ç10: Büyüklerin şavaşında ölen her bir çocuk. Yeryüzünün melekleri,
yeryüzünün Kabul etmediği melekler. Halbuki gökyüzü onları hoşlulukta
karşılayarak onlara bir anne kucağı bahşetti.

Nesne Kategorisi
Araştırmanın nesne ile ilgili kategorisinde öğrencilerin yaptıkları resimlerde sıkça kullandıkları nesneler ele
alınmıştır. Öğrencilerin nesne kategorisine ilişkin bulguları Tablo 3'de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Nesne Kategorisi (soyut-somut)
Nesne

F

%

Trafik Işıkları

20

33,3

Yol

15

25

Yırtık Elbise

15

25

Baloncuk

11

18,3

Silah

10

16,6

Yıkık Evler

9

15

Araba

7

11,6

Yağmur Damlası

5

8,3

Mezarlık

5

8,3

Güneş

5

8,3

Bomba

5

8,3
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Şimşek Çakan Siyah
Bulut
Bayrak

4

6,6

4

6,6

Araba

4

6,6

Bayrak

4

6,6

Ateş

4

6,6

Uçak

3

5

Çöpler

3

5

Bulut

3

5

Çephane

3

5

Tank

3

5

Yağmur Damlası

3

5

Kırık Pencere

2

3,3

Kan

2

3,3

Çadır

2

3,3

Ağaç

2

3,3

Kopan Bacak

2

3,3

Çiçek

2

3,3

Zincir

2

3,3

Güvercin

2

3,3

Yıldız

1

1,6

Solmuş Çiçek

1

1,6

Park

1

1,6

Gökkuşağı

1

1,6

Hayalet

1

1,6

Kedi

1

1,6

Kızılay

1

1,6
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Mektup

1

1,6

Ağaç

1

1,6

Yıldız

1

1,6

Çitler

1

1,6

Masa

1

1,6

Yük Arabası

1

1,6

Rüzgar

1

1,6

Yağmur

1

1,6

Harita

1

1,6

Tablo 3’deki bakıldığında katılımcıların belli nesneleri çok fazla kullandıkları görülmüştür. Trafik ışıkları
(n=20), Yol (n=15), Yırtık Elbise (n=15), Baloncuk (n=11), Silah (n=10), Yıkık Evler (n=9), Araba (n=7) v.b
nesneleri resimlerinde daha çok kullanmışlardır. Resimlerinde kullandıkları bu nesneleri savaşın ve kötülüğü
temsili gibi göstermeye çalışmışlardır. Çocukların açıklamalarına yönelik yaptıkları resimler Şekil 4’de
sunulmuştur.
Şekil 4
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Ç21: Düşmanlar üst tarafta küçük kızı arıyorlar.
Düşmanların tarafı karanlık ve kötülükle dolu.
Çocuk ise saflığın, sadeliğin, masumluğun ve
arkasına saklanıyor.
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Yiyecek-İçecek Kategorisi
Araştırmanın yiyecek ile ilgili kategorisinde öğrencilerin yaptıkları resimlerde sıkça kullandıkları yiyecekler ele
alınmıştır. Öğrencilerin yiyecek kategorisine ilişkin bulguları Tablo 4'de gösterilmiştir.
Tablo 4. Yiyecek-İçecek Kategorisi
Yiyecek-İçecek

F

%

Ekmek

4

6,6

Yemek

3

5

Su

2

3,3

Meyve

1

1,6

Tablo 4’deki bakıldığında katılımcıların ekmek (n=4), yemek (n=3), Su (n=2) kategorilerini kullandıkları
görülmüştür. Resimlerinde kullandıkları yiyecek ve içeceklerin sayıca oranlarını az olması geçinmek için daha
farklı ihtiyaçlara gereksinim duyduklarını göstermektedir. Çocukların açıklamalarına yönelik yaptıkları
resimler Şekil 5’de sunulmuştur.
Şekil 5
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Ç29: Hiç birinden kaçıpailenizi bıraktınız
mı? Annesini babasını alıyorlar. O çocuk
oradan kaçıyor. Kardeşiyle birlikte
kaçarken bomba atılıyor. Kardeşi ölüyor.
Şavaştan kaçıyor. O güzel evinden gittiği
için nerede kalacağını bilmiyor. Havanın
boğuk mavisi üzerine tozlar içinde
kayboluyor.
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Araştırmanın duyguile ilgili kategorisinde öğrencilerin yaptıkları resimlerde sıkça kullandıkları duygular ele
alınmıştır. Öğrencilerin duygu kategorisine ilişkin bulguları Tablo 5'de gösterilmiştir.

Tablo 5. Duygu Kategorisi
Duygu

F

%

Üzgün Yüz

17

28,3

Gözyaşı

8

13,3

Yalnızlık

4

6,6

Kötülük (sinirli)

4

6,6

Mutluluk

3

5

Gülen Yüz

3

5

Kırık Kalp

1

1,6

Tablo 5’deki bakıldığında katılımcıların üzgün yüz (n=17), gözyaşı (n=8), yalnızlık (n=4), kötülük (n:4) gibi
kategorileri daha çok kullandıkları görülmüştür. Buna karşılık katılımcıların çok azı mutluluk (n:3), gülen yüz
(n:3) gibi kategorileri daha az kulladıkları görülmüştür. Çocukların açıklamalarına yönelik yaptıkları resimler
Şekil 6’da sunulmuştur.
Şekil 6

Ç44: Türkiye Suriye sınırını çizdim.
Resmin üstünde kalan kısım Türkiyeyi
temsil ediyor. Alta kalan kısım Suriye.
Suriye de insanlar ölüyor. Her yerde
bombalar patlıyor. Yerlerde silahlar var
ve son kalan çiçekler de el bombalarıyla
yok oluyor. Türkiye de insanların
sığınabileceği çadırlar var. Yemek
masaları var. Ve bu yüzden Suriyeliler
Türkiyeye göç ediyor.
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Tartışma
Göç olgusu hem akademik hem de sosyal ortamlarda en çok tartışılan konular arasındadır çünkü göç olgusu
gündelik yaşamda en yoğun hissettiğimiz somut olgular ve olaylar arasında yer almaktadır. Adana örnekleminde
birçok insan farklı kültürlerden bireylerle ve çocuklarla karşılaşmaktadır. Teknolojinin yanı sıra göç sayesinde
de birçok ülke bu gün dünya çapında ölçekte yaşamaktadır. Göç olgusu olumlu anlamda kültürel farklılıkları
bir araya getirse de sorunlara da neden olmaktadır. Nerdeyse her gün Amerika, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri
ve diğer ülkeler göç konusunda fikirler ileri sürmektedir çünkü göç, sosyal olaylar arasında en karmaşık
sorunlardan biridir. Tarihin her döneminde önemli bir olgu olarak güncelliğini korumaktadır. Özelikle
ekonominin çok gelişmediği ülkelerde göç daha trajik bir hal alabilmektedir.
Bu çalışma ilköğretimdeki çocukların Suriyeli çocukları zihinlerinde nasıl temsil ettiklerini araştırmıştır ve
çalışmanın sonuçları çocukların Suriyeli çocukları daha çok trajik ve acı çeken olarak temsil ettikleri
görülmüştür. Mekân olarak daha çok caddeler seçilirken, yüz ifadesi olarak üzgün ve mutsuz yüz ifadeleri ön
plana çıkmıştır. Mezarlık ve yıkık evler diğer önemli imgeler olarak çizilmiştir. Geleceğe yönelik tasarımlarda
ise umuda daha az yer verilmiştir.
Sonuç
Son yıllarda dünyada çeşitli nedenlerden dolayı göç artmaktadır. Özellikle Suriye’deki savaştan dolayı
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli insanların sayısı resmi verilere göre nerdeyse 4 milyona
yaklaşmaktadır. Göçten en çok etkilenenler arasında çocuklar yer almaktadır. Çocukların dünyayı ya da belli
bir olguyu nasıl gördükleri topluma farkındalık kazandırmak için oldukça önemlidir. Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerin çocuk politikalarının yasal anlamda olgun olmasına rağmen uygulamada belli sorunların olması
bu çalışmanın gerekçesini oluşturmaktadır. Yetişkinlerin çocuklar konusunda belli bir olguyu

nasıl

gördüklerine ek olarak, çocukların kendi olgularını kendi gözlerinden nasıl gördükleri bilimsel çalışmalarda son
dönemde önem kazanmaktadır. Aslında bu durum doğrudan insan bilimlerinin yöntemsel bir sorunudur çünkü
çalışmaların çoğu yetişkinlerin bakış açışından verilmektedir. Bu durum çocuk sosyolojisinin, çocuk
psikolojisinin ve çocuk felsefesinin tarihsel olarak çok geç bir tarihe rastlamasından kaynaklanmaktadır. Kısaca
çocuğun tarihi
Çocukların yaşama hakları göz önünde bulundurularak drama çalışmaları ile daha fazla farkındalık çalışmaları
yapılabilir. Drama, canlandırmayı içerdiği için katılımcıların sorunu hissetmesine yardımcı olabilir. Dolayısıyla
drama, farkındalık çalışmalarında çok önemli bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. Drama, resim ve sosyal
problemler- farkındalık – canlandırma – öneri resimdeki hayalgücü ile dramadaki etkinlik birleşince çok güçlü
farkındalık çalışmaları yapılabilir.
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İlkokul 1.Sınıfta Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Konuşma
Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması
Blm.Uzmanı, H.Özlem Onur,
Ankara Üniversitesi, onur.ozlem@gmail.com

Özet
Tamamı ya da büyük çoğunluğu yabancı uyruklu sığınmacı öğrencilerden oluşan bir sınıfta okuma yazma öğretimi öğretmenler için
büyük zorluklar yaratmaktadır. Kendi dillerinde de okuma yazma bilmeyen ve ilk defa okul ortamıyla tanışan çocukların öncelikle
okul kültürüne uyumunun sağlanmasında Türkçe anlama ve konuşma becerilerinin en kısa sürede kazandırılmasının gerekliliği
açıktır. MEB Müfredatına göre ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğretilirken, verilen sesle ilgili sözcükler türetildiğinde,
öğrenciler sözcüklerin anlamını bilmediklerinden öğrenme anlamlandırılamamakta ve kalıcı olmamaktadır. Bir yandan da sığınmacı
çocukların ülkelerindeki çatışma ortamında ve göç sürecinde yaşadıkları travmatik deneyimler okul kültürüne uyum sağlamalarını
güçleştirmekte, öğrenciler kurallara uyum sağlama konusunda direnç göstermektedirler. Bu çalışmanın amacı, yaratıcı drama yöntemi
kullanılarak, okuma yazma eğitimini destekleyecek şekilde 1.sınıfta okuyan mülteci öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerinin
geliştirilmesidir. Bu ana amacın yanı sıra öğrencilerin dinleme, beden dili gibi sözel olmayan iletişim becerileri ile grup çalışmalarına
ve okul kurallarına uyum kapasitelerinin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. Proje sürecinde elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri
kullanarak incelenmiştir. Hem atölyeler süresince hem de sonrasında çekilen video kayıtları doğrultusunda doldurulan yarı
yapılandırılmış gözlem formlarından yararlanılmıştır. Her oturum sonunda öğrencilere yöneltilen sorular ve uygulanan çalışmalarla
kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığı ölçülmüştür. Elde edilen verilerden yola çıkarak betimsel analiz yapılmıştır. Çalışmalara
başlandıktan sonra öğrencilerin öğretmenle ve birbiriyle iletişime daha açık hale geldikleri gözlenmiştir. Uygulamalar sonucunda,
öğrencilerin sesleri ve sözcükleri yaratıcı drama etkinlikleri ile daha kolay öğrendikleri ve kullanmaya başladıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Göç, Yaratıcı drama, Türkçe öğretimi
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Summary
In a classroom of foreign students where all or majority of whom are foreign refugees, the teaching of reading and writing is a
challenge for teachers. It is clear that the children who are illiterate in their own language and who meet with the school environment
for the first time shall gain understanding and speaking skills in Turkish as soon as possible for adaptation to the school culture. While
teaching reading and writing with sound based sentence method as per the MEB Curriculum, when the vocabulary related to the given
voice is derived, learning will not be meaningful and permenant since the students cannot understand the meaning of the words.
Besides, the traumatic experiences of refugee children in the conflict environment and migration process make it difficult for them to
adapt to school culture and the students resist in obeying the rules. The aim of this study is to develop Turkish speaking skills of
refugee students who are studying in the 1st grade in a way to support literacy education by using creative drama method. In addition
to this main objective, non-verbal communication skills such as listening, body language, as well as group work and adaptation to
school rules are aimed. The data obtained during the project process were examined using qualitative research methods. Semistructured observation forms filled with video recordings were used both during and after the workshops. At the end of each session,
the questions directed to the students and the achievements of the studies were measured. Based on the data obtained, descriptive
analysis was performed. Following these studies, it was observed that the students became more open to communication with the
teacher and to each other. As a result of the applications, it was determined that the students learned and started to use sounds and
words with creative drama activities more easily.
Keywords: Refugee, Migration, Creative drama, Turkish education

Giriş
2011 yılında Tunus’ta başlayan ve Arap Baharı olarak isimlendirilen toplumsal hareket hızla diğer Arap
ülkelerine yayılmış ve Mart 2011’de Suriye’de kitlesel hareketlere yol açmış, buna bağlı olarak birçok kişi başta
Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye’ye gelen Suriyeliler ilk aşamada
sadece sınır illerinde ve kamplarda ikamet etmişler ancak iç savaşın uzaması ile kamp sayısı yetersiz kalmaya
başladığından kamplardan bağımsız olarak bir kısım Suriyeli kamplar yerine, sınır illerinde veya ilçelerinde
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akrabalarının yanında ya da kiraladıkları evlerde ikamet etmeyi tercih etmeye başlamışlardır (Güçtürk, 2014).
Zaman içinde göç edenlerin sayılarındaki büyük artışla beraber, ülkenin tamamına dağılmışlardır.
Türkiye’de yaklaşık 1.600.000’ i çocuk olmak üzere 3.600.000 civarında Suriyeli geçici koruma altında
bulunmaktadır. Buna ek olarak 116.000’i çocuk olmak üzere 366.000 mülteci de Afganistan, Irak ve İran’dan
gelerek Türkiye’ye sığınmıştır. Yaklaşık 500.000 çocuğun 5 yaşın altında olduğu ve 603.929 çocuk örgün
eğitime kayıt olmuş olduğu tespit edilmiştir (UNICEF Turkey 2018 Humanitarian Situation Report March
2018). Bu çocukların bir kısmının eğitim gördüğü, Suriyedeki öğretim programına uygun olarak Arapça eğitim
veren GEM (Geçici Eğitim Merkezi)ler kademeli olarak kapatılmakta olup, 2016-17 eğitim-öğretim yılında 1,
5 ve 9. sınıflara başlayacak Suriyeli çocukların GEM lere kaydedilmelerine izin verilmemiştir (Eğitim İzleme
Raporu 2016/2017).
Taylor ve Sidhu (2012), okulların mülteci ve sığınmacı çocukların yerleşimlerinde, aidiyet duygularının
gelişiminde, yeni ülkeye uyum sağlamada kritik rol oynadığını belirtmektedir. Bireyin bulunduğu toplumda
kendisini ifade edebilmesi, diğerleriyle iletişim kurabilmesi için temel araç dil olduğundan, sığınmacı
öğrencilerin tamamen farklı bir dilde ilköğretim hayatlarına başlamaları; hem kendileri hem de okul ve
öğretmenler açısından büyük zorluklar doğurmaktadır. Özellikle ilkokul çağındaki sığınmacı öğrenciler, okul
kültürüne de yabancı olmaları sebebiyle yaşanılan zorluklar katlanarak artmaktadır.
Uzun ve Bütün (2016), okul öncesi eğitim kurumlarında Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar
ile ilgili yaptıkları çalışmada dil engelinin öncelikli sorun olarak tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada öğretmenler;
çocuklarla hiçbir şekilde iletişime geçemediklerini, çocukların akranları ile iletişimlerinin de sınırlı olduğunu,
dertlerini anlatamadıklarını dile getirmişlerdir.
Dil engelinin sadece eğitim hizmetlerine erişimi engellemekle kalmayıp aynı zamanda sağlık, sosyal yardım
alma veya sosyal çevreyle etkileşime girmenin önünde büyük bir sorun olarak karşımıza çıktığı çok sayıda
çalışmada vurgulanmıştır (Fazel, et al.,2012;Measham, et al., 2014; Ryan, Dooley ve Benson, 2008; Scheppers,
et al., 2006, Akt: Uzun ve Bütün 2016).
Tamamı ya da büyük çoğunluğu yabancı uyruklu sığınmacı öğrencilerden oluşan bir sınıfta okuma yazma
öğretimi öğretmenler için büyük zorluklar yaratmaktadır. Kendi dillerinde de okuma yazma bilmeyen ve ilk
defa okul ortamıyla tanışan çocukların öncelikle okul kültürüne uyumunun sağlanmasında Türkçe anlama ve
konuşma becerilerinin en kısa sürede kazandırılmasının gerekliliği açıktır. MEB Müfredatına göre ses temelli
cümle yöntemi ile okuma yazma öğretilirken, verilen sesle ilgili sözcükler türetildiğinde, öğrenciler sözcüklerin
anlamını bilmediklerinden öğrenme anlamlandırılamamakta ve kalıcı olmamaktadır. Sığınmacı çocukların
ülkelerindeki çatışma ortamında ve göç sürecinde yaşadıkları travmatik deneyimler de okul kültürüne uyum
sağlamalarını güçleştirmekte, öğrenciler kurallara uyum sağlama konusunda direnç göstermektedirler.
Dil öğretiminin belli bir plana göre yapılması gerekmektedir. Bunun için öncelikle çalışılacak gruba en uygun
olacak yöntem belirlenmelidir. Projede söz konusu grup ilkokul 1.sınıf öğrencileri olup, kendi dillerinde de
okuma yazma bilmemektedirler. Bununla birlikte okul öncesi eğitimi almamışlardır. Savaş ortamından
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geldikleri göz önüne alındığında, aile içinde yeterli bir öğrenme ortamı oluşmadığı ve sonuç olarak birçok temel
kavramın yerleşmemiş olduğu gözlenmektedir. Grubun tüm bu özellikleri dikkate alındığında; onların okula,
öğretmene, birbirlerine uyumunu sağlayacak ve öğrenmeye hazırlayacak olan en etkili yol, tüm çocukların ortak
dili olan oyundur. Oyun ise yaratıcı drama yönteminin hammaddesidir. Oyunun iş, ritüel, din, önemli tarih
olayları karşısında önemsiz bir uygulama olduğu görüşünü değiştiren Huizinga’ya göre oyun kavramının
özellikleri şöyledir:
1.Oyun isteğe bağlı gönüllü bir eylem olup başlıca özelliklerinden biri de sağladığı özgürlüktür.
2.Oyun, gerçek yaşamdan farklıdır ve oyunu oynayan bunun bilincindedir.
3.Oyunun, günlük yaşamdaki yer ve zaman dışında kendine özgü bir yer ve zamanı vardır.
4.Oyunda, belli bir sonuca ulaşmak için çabalama, bir gerilimi sona erdirme uğraşı vardır.
5.Oyun, oyuncuların uymayı baştan kabul ettiği ve uymadığında oyun dışında kalacağını bildiği kuralları vardır
(Adıgüzel, 1993).
“Yaratıcı drama, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama,
rol oynama (rol alma)vb. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir
lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi
yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.” (Adıgüzel,2010).
Eğitim öğretim sürecinde önemli olan öğrenciyi bedeni ve duyu organlarıyla aktif kılarak, öğretilen konuları
soyut olmaktan çıkarıp canlandırmalarla yaşanır duruma getirmektir. Yaratıcı drama, bireyin öğrenme sürecine
etkin katılması için duygularını, düş gücünü devreye soktuğu bir yöntem olarak, temel amacı iletişim ve
etkileşim kurmak olan dil öğretim sürecinde, kişinin duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etmesini sağlar.
Bireye duyularının tümünü kullanması için fırsatlar sunan bir yöntem olarak dil öğretme-öğrenme sürecinde
önemli bir yere sahiptir (Üstündağ,1998, 2006).Yabancı dil öğretiminde hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın,
yöntem duyu organlarına hitap etmek ve dili etkin bir şekilde kullanmak durumundadır (Tarcan,1997).
O’Neil ve Lambert’e (1991) göre yabancı dil öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının birçok
yararı vardır. Olumlu katkılarından birisi, dilin kullanımına yönelik rahatlatıcı bir ortam hazırlanmasını
sağlamasıdır.
Aşamalı bir öğretim yöntemi olan yaratıcı dramanın birinci aşaması olan hazırlık ve ısınma çalışmalarında
oynanan oyunlarla çocuklar rahatlayarak içlerindeki sıkılganlığı atar ve kaynaşma olanağı bulurlar. Bu aşama
aynı zamanda konuya da bir hazırlık içerir. Canlandırma ve değerlendirme aşamalarında yapılan etkinlikler,
aktif katılım gösteren öğrenciler için yabancı dili kullanmada önemli fırsatlar doğurur. Öğrenciler, yaratıcı ve
spontan olarak sürece katılır, bu süreçte öğrendikleri dilde düşünme becerisi kazanırlar.
Bu çalışma ile yaratıcı drama yöntemi kullanılarak Türkçe bilmeyen öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerinin
gelişmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. İlk başlarda hiçbir Türkçe sözcük bilmeyen öğrencilerin,

29th International Congress on Creative Drama in Education / 25-28 October 2018 Ankara/TURKEY

58

doğaçlamalar sırasında kendilerini beden yoluyla ifade etmeye çalışırken, zihinsel olarak da doğru sözcükleri
bulmaya çalışma çabalarının öğretmen tarafından sözel olarak desteklenmesi gerekebilir. Belirli bir durumda,
belirli bir duyguya girmiş ve o duyguyu bedenen ifade etmiş çocuğun tek eksiği bunu sözel olarak kendi dilinden
başka bir dilde ifade etmektir. Bu da önceleri öğretmen desteğiyle olurken, yürümeyi öğrenen bir çocuğun
zamanla desteğe ihtiyaç duymadığı gibi, zaman içinde sözcükler zihne ve ardından dile yerleşerek kullanılmaya
başlanır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Proje sürecinde elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri kullanarak incelenmiştir. Nitel araştırma, bir
konunun ya da durumun derinlemesine ve bütüncül olarak incelenmesine olanak sağlayan bir araştırma
yöntemidir (Creswell, 2013; Yıldırım ve Şimşek; 2011).
Çalışma Grubu
Proje; tamamı Suriyeli olan, hiç Türkçe bilmeyen, kendi ülkesinde veya Türkiye’de anasınıfına gitmemiş 28
1.sınıf öğrencisiyle yapılmıştır.
Veri Toplama Yöntemi
Planlar oluşturulurken öncelikle ses temelli cümle öğretimi yönteminde verilen ses sıralamasına uygun olarak
1.ve 2.grup seslerden oluşan sözcükler listelenmiş, birbiriyle ilişkilendirilebilen sözcükler bir araya getirilerek
ve öğrencilerin gündelik hayatlarında Türkçe konuşma ve iletişim ihtiyaçlarına yönelik olarak etkinlik temaları
belirlenmiştir. Türkçe derslerinde bir yandan sesler verilip yazma çalışmalarına devam edilirken, buna paralel
olarak konuşma ile ilgili kazanımları gerçekleştirmek üzere yapılan planlar uygulanmıştır. Hem atölyeler
süresince hem de sonrasında çekilen video kayıtları doğrultusunda doldurulan yarı yapılandırılmış gözlem
formlarından yararlanılmıştır. Her oturum sonunda öğrencilere yöneltilen sorular ve uygulanan çalışmalarla
kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığı ölçülmüştür.
Verilerin Analizi
Gözlem formu ve video kayıtlarından elde edilen verilerden yola çıkarak betimsel analiz yapılmıştır. İlkokul
Türkçe dersi konuşma becerileri kazanımlarından yola çıkılarak oluşturulan yarı yapılandırılmış gözlem formu
her öğrenci için doldurulmuştur. Gözlem formunda belirtilen becerileri gerçekleştiren öğrenci sayılarına göre
grafikler oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra oturumlar sırasında ve sonrasında video kayıtlarından öğrencilerin
iletişim becerilerindeki değişim analiz edilmiştir.
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Tablo 1
Konuşma Becerileri Gözlem Formu
Konuşma Becerileri

Öğrenci 1

Öğrenci 2

Gösterilen görselin Türkçe karşılığını söyleyebiliyor mu?
Sözcükleri anlamına uygun kullanıyor mu?
Sorulan soruya uygun cevap verebiliyor mu?
Yönerge doğrultusunda karşılıklı konuşabiliyor mu?
Duyduğu hikayeyi anlatabiliyor mu?

Bulgular
Yarı yapılandırılmış gözlem formundan yola çıkarak oluşturulan grafiklere göre; gösterilen görselin Türkçe
karşılığını söyleyebilen öğrenci sayısı 1.oturumda 19, 2.oturumda 17, 3.oturumda 20, 7.oturumda 20,
8.oturumda 13, 9.oturumda 21 olmuştur. Öğretilmesi hedeflenen sözcüklerin anlamlarına uygun kullanılıp
kullanılmadığı gözlendiğinde, 1.oturumda 10, 2.oturumda 9, 3.oturumda 10, 4.oturumda 19, 5.oturumda 19,
6.oturumda 21, 7.oturumda 21, 8.oturumda 21, 9.oturumda 20 öğrencinin sözcükleri anlamlarına uygun
kullanabildiği görülmüştür. Her oturumda yapılan her etkinlik sırasında ve etkinlik sonrasında öğrencilere
sorular sorulmuş ve soruyu anlayıp soruya uygun yanıt verebilenler not edilmiştir. Buna göre 1.oturumda
8,2.oturumda 10,3.oturumda 20, 4.oturumda 20, 5.oturumda 21, 6.oturumda 22, 7.oturumda 21, 8.oturumda 21,
9.oturumda 21 öğrencinin sorulan sorulara uygun yanıt verdiği gözlenmiştir. Karşılıklı konuşma gerektiren
etkinliklerde yapılan gözlem sonucu, 1.oturumda 4, 2.oturumda 9, 3.oturumda 5, 4.oturumda 10, 6.oturumda 20
öğrencinin karşılıklı konuşma yapabildikleri tespit edilmiştir. Her oturumda yapılan gözlem sonucu, sözcükleri
doğru telaffuz eden öğrencilerin sayısı 1.oturumda 15, 2.oturumda 16, 3.oturumda 12, 4.oturumda 12,
5.oturumda 16, 6.oturumda 16, 7.oturumda 11, 8.oturumda 12, 9.oturumda 16 olarak tespit edilmiştir.
Öğrencilerin özellikle içinde i,ü,ö sesli harflerinin geçtiği sözcükleri telaffuz etmekte zorlandıkları gözlenmiştir.
Hikaye anlatımı ve dramatizasyonunun yapıldığı etkinlikler gözlendiğinde, 2.oturumda 17, 3.oturumda 18,
4.oturumda 20, 5.oturumda 18, 6.oturumda 18 öğrencinin öğretmenin anlattığı hikayeyi kendi sözcükleriyle
kısaca anlatabildiği veya dramatize edebildiği görülmüştür.
Tartışma
Okuma yazma çalışmalarında öğrenilen seslerden oluşan sözcüklerle ilgili etkinlikler planlandığından,
öğrencilerin sesleri ve sözcükleri yaratıcı drama etkinlikleri ile daha kolay öğrendikleri ve kullanmaya
başladıkları gözlenmiştir. Öğrencilerin masal dramatizasyonları sırasında öğrendikleri sözcükleri başka
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derslerde de dile getirdikleri görülmüştür. Örneğin önceden “istiyorum” sözcüğü gibi ek almış fiiller
kullanılmazken, “Obur Dev” masalının işlenmesinden sonra bu sözcüğün kullanıldığı fark edilmiştir. Günlük
yapılan eylemler sırayla anlatılabilmeye başlanarak verilen yönergelere uygun hareket edebilme becerisi
geliştiği görülmüştür. Konuşma becerilerindeki olumlu gelişme, kendilerini daha rahat ifade etmeye
başladıklarından diğer derslerdeki yazma ve okuma çalışmalarına da yansımıştır. Öğrenilen sözcüğün
kullanımını bizzat canlandırma yoluyla deneyimleyen öğrencilerin öğrenme isteklerinin ve derslere ilgilerinin
arttığı tespit edilmiştir. Zıt anlamlılarını bulma etkinliği gibi bazı etkinliklerde henüz öğrenilmemiş seslerin yer
aldığı sözcüklerin de oyun yoluyla kolaylıkla akılda kaldığı görülerek diğer derslerde öğrenciler tarafından
kullanıldığı gözlenmiştir.
Tüm oturumlarda bütün öğrencilerin derse katılma isteklerinin çok yüksek olduğu ve doğaçlamalar sırasında
Türkçe cümle kurabilmek için yoğun çaba harcadıkları görülmüştür. Yaratıcı Drama çalışmalarına başlandıktan
sonra öğrencilerin öğretmenle ve birbiriyle iletişime daha açık hale geldikleri gözlenmiştir. Oyunlarda önceleri
erkek ve kız öğrenciler yan yana gelmek istemezken süreç içinde birçok öğrencinin bunu aştığı ve karşı cinsle
daha rahat iletişim kurduğu görülmüştür. Bireysel davranan öğrencilerin yapılan grup çalışmalarına zamanla
uyum sağladıkları ve liderlik özelliği baskın olanların da grup içinde paylaşıma gittikleri tespit edilmiştir.
Yapılan etkinlikler birden çok zeka alanına hitap ettiğinden, her öğrencinin aktif katılımı sağlandı ve en az bir
etkinlikte kendini başarmış hissettiği gözlenmiştir (Kağıt kesme, boyama, sıralama, eşini bulma, oyundaki
yönergeye uygun hareket etme, hikaye anlatma, hikaye canlandırma, sözsüz anlatım vb.).
Sonuç
Hiç Türkçe bilmeyen 1.sınıfa başlamış yabancı uyruklu öğrencilerin okula uyumları ve derslerdeki başarıları
açısından Türkçe anlama ve konuşma becerilerinin en kısa sürede geliştirilmesi gerekliliği açıktır. Yabancı dil
öğretiminde etkili bir yöntem olan yaratıcı drama, aynı zamanda kişiler arası iletişimi güçlendirici yönü ve
oyundan yola çıkarak canlandırmayla devam eden süreciyle öğrencilerin ilgisini çeken ve öğrenme
etkinliklerine katılımlarını kolaylaştıran bir yöntemdir. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar, yaratıcı
dramanın Türkçe konuşma becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.
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İnsanlaşma Süreci Olarak ‘‘Öteki’’
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Özet
Bu çalışmanın amacı, filozofların düşünceleri ışığında’’öteki’’ kavramını incelemektir. Başkalarının varlığı
“insanlaşmamız” için gereklidir. Bu düşünceden hareketle çalışmamızda yer alan filozoflar şunlardır: Immanuel Kant,
Emmanuel Levinas, Martin Buber ve Karl Jaspers. 18. Yüzyıl filozofu Kant, ‘‘konukseverlik’’ kavramını ileri surer.
Kant’a göre uluslararası hukuk konukseverlik hakkını tanımaktadır. Filozofa göre konukseverliğin gereği, kendi
ülkesine gelen yabancıya dostluk göstermektir. 20. Yüzyıl filozofu Levinas için etiğin temeli ötekine karşı duyulan
‘‘sevgi ve sorumluluk’’ duygusudur. Düşünür için ötekiler, her zaman büyük önem taşımıştır. Ötekiler ya da insanlık
söz konusu olduğunda adalet kavramı gündeme gelmektedir. Martin Buber felsefesi ben ve sen diyaloğuna
odaklanmaktadır. Gerçeklik, Ben ile Sen’in ilişkisinden ortaya çıkan şeydir. Karl Jaspers felsefesi bir iletişim
felsefesidir. İletişim içinde olmayan birinin kendi hakikatini gerçekleştirmesi mümkün değildir.
Ülkemiz çok sayıda dışarıdan gelen kişiyi konuk etmektedir. Çalışmanın temel savı, bizim dışımızdaki öteki insanların
insan olmamız için varlıklarının kabul edilmesi gerektiğidir.
Anahtar Kelimeler: Öteki, İnsan, Sorumluluk. Felsefe, Immanuel Kant, Emmanuel Levinas, Matin Buber, Karl Jaspers.

Summary
The aim of this study is to examine ‘‘the other’’ concept in the light of philosophers' thoughts. The existence of others
is necessary for “our humanization”. From this point of view, the philosophers involved in our study are: Immanuel
Kant, Emmanuel Levinas, Martin Buber and Karl Jaspers. The 18th century philosopher Kant argues for the concept of
hospitality. According to Kant, international law recognizes the right to hospitality. According to the philosopher,
hospitality is the treatment of the foreigner who comes from his own country. For Levinas, the 20th-century philosopher,
the basis of ethics is the emotion of ‘‘love and responsibility’’ towards the other. The others have been always the matter
for the thinker. When the matter of fact is the others or humanity, concept of justice comes up. Martin Buber’s philosophy
focuses on the I-tou dialogue. Reality is a thing appeared in encounter of I and Tou. Karl Jaspers philosophy is a
communication philosophy. To realise one’s own truth is impossible if he does not communicate.
Our country hosts many foreigners. The main thesis of the study is that the other people outside of us should be accepted
to be human beings.
Keywords: The Other, Human-being, Responsibility, Philosophy, Immanuel Kant, Emmaunel Levinas, Martin Buber,

Karl Jaspers.

Giriş
20. yüzyıl filozoflarından Karl Jaspers’in felsefenin güncel problemleri düşünen önemli bir etkinlik
olduğunu vurgulayan sözleri vardır. Ona göre felsefe fildişi kulede kendi düşünceleriyle baş başa kalmış
kişilerin meydana getirdiği bilgi değildir. Bu bilgi herkese açıktır: ‘‘Kitleler felsefi düşünceden ne kadar çok
faydalanırlarsa, yüce fikirler ve kritik ayrımların farkına o denli çok varırlar. Bu nedenle, önemli olanı
olabildiğince yalın ve açık bir şekilde, ona çok zarar vermeden, ifade edilebilir hale getirmek için, herkesin
derinlemesine düşünmesi zorunludur’’ (Störig, 2013: 17). Felsefe bu anlamda insanlığın yüz yüze geldiği
sorunlar karşısında kendi alanının teknik ve yaklaşımıyla çözümler üreten bilgisel bir etkinlik olmaktadır. Bu
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nedenle felsefenin her alan için katkı yapıcı yönü vardır. Felsefenin katkı sunabileceği alanlar arasında yaratcı
drama çalışmaları da söz konusudur. Kavramların doğru biçimde tanımlanmasının ve kişide yaşanmasının
yollarından birisi de felsefe-drama etkileşimidir.
Ülkemiz çok sayıda yabancı insana kapılarını açmış ve onların daha insani bir ortamda yaşamalarını sağlamak
için çabalar göstermiş ve göstermektedir. Felsefenin bu soruna nasıl yaklaşabileceğini göstermek açısından
konumuzu konukseverlik, Başkası, ötekiyle insan olmak noktalarında değerlendirdik. Bu bağlamda Kant,
Levinas, Buber ve Jaspers’in düşüncelerinden hareketle tartışmalara katkıda bulunduk.
Immanuel Kant, Ebedi Barış Düşüncesi ve Konukseverlik
Immanuel Kant 1795 yılında yayımlanan Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme adlı yazısında konukseverliğe
ilişkin düşüncesini ileri sürmektedir. Kant’ın bu eserini daha ayrıntılı tanımakta yarar vardır. Eser altı ön
maddeden meydana gelmektedir. İlk maddede şu ifadeler yer alır: ‘‘İçinde gizlenmiş yeni bir harp vesilesi
bulunan hiçbir anlaşma, bir barış anlaşması sayılamaz’’ (Kant, 1960: 9). Kant bu maddeye dayanarak, gizli ve
yalan içeren, düşmanlık besleyen hiçbir tutumu kabul etmemektedir. Bir anlaşma, gelecekte de olsa bir savaş
durumu yaratacaksa kabul edilmemelidir. ‘‘Ebedi barış düşüncesine aykırı davranışlar arasında kılı kırk
yararcasına arşivlerdeki tozlu belgeleri çıkarıp bulma, fırsatçılık cezvit kazuistiğine benzer bir içten pazarlık
gibi haller bulunmaktadır’’ (Bozkurt, 2007: 505). İkinci ön maddede ‘‘ister küçük ister büyük olsun, hiçbir
bağımsız devlet, diğer herhangi bir devletin hakimiyeti altına tevarüs, mübadele, alım-satım veya hibe yollarıyla
asla geçmemelidir’’ yazmaktadır (Kant, 1960: 9). Ahlaki bir şahıs gibi düşünülen devletin bağımsızlığı Kant’a
göre vazgeçilemezdir. Üçüncü ön madde, ‘‘ daimi ordular zamanla ortadan tamamıyla kalkmalıdır’’. Dördüncü
ön madde, ‘‘devlet, dış menfaatlerini desteklemek için borçlanmalara girişmemelidir’’. Beşinci ön madde,
‘‘hiçbir devlet, diğer bir devletin esas teşkilatına veya hükümetine zor kullanarak karışmamalıdır’’. Altıncı ön
madde, ‘‘hiçbir devlet, harpte, ileride barış akdedileceği zaman devletlerin birbirlerine karşılıklı güven
duymalarını imkansız kılacak yollara başvurmamalıdır; bu yollardan örnekler şunlardır: Düşman ülkesinde
katiller, zehirleyiciler kullanmak, kapitülasyonlara aykırı hareket etmek, düşman tebaasını kendi devletine karşı
ihanete uğratmak, vs.’’dir.
Kant bunların yanında üç tane nihai madde eklemektedir. Nihai ilk madde, ‘‘her devletin esas teşkilatı
cumhuriyetçi olmalıdır’’ (Kant, 1960: 18). İkinci nihai madde, ‘‘devletler hukuku hür devletlerden kurulu bir
federasyona dayanmalıdır’’ (Kant, 1960: 22). Konumuzla ilgisinde önemli olan üçüncü nihai madde ise ‘‘dünya
vatandaşlığı hukuku, evrensel bir misafirlik şartlarıyla sınırlandırılmalıdır’’ (Kant, 1960: 26).
Kant, konukseverlik kavramını hukuk temelinde belirlemiştir. Konukseverlik, her vatandaşın geldiği ülkede
düşmanca muamele görmemesini dile getirir. Bir ülkeden başka bir ülkeye giden göçmenler, sığınmacılar ya da
geçici korunma statüsüyle bulunanlar gittikleri ülkede hukukun gereği olarak karşılanmak durumundadırlar.
Dünya vatandaşlığı kavramı, insanların birbirleriyle dostane bir şekilde bir arada bulunmasının önünü
açabilmektedir. Bu anlayış da, farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan insanların aynı zamanda evrensel
konukseverlik duygu ve düşüncesine sahip olmaları gerektiğini içermektedir.
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Emmanuel Levinas, Öteki ve Adalet
Derrida, Levinas etiğinin felsefenin bir dalı değil, bir ilk felsefe olduğunu işaret eder (Derrida, 2006: 84). Bu
anlayış, etiği, kişinin farklı olanla yani Öteki’yle karşılaşmasından başlatmaktadır. Levinas felsefesinde
yalnızlıktan ve bencillikten Öteki’yle olan ilişki sonucu çıkılır: ‘‘Sosyallik varlıktan çıkışın bir tarzıdır; bilgi
yoluyla çıkıştan başka türlü bir çıkış’’ (Levinas, 2003: 316). Öteki, kendisini yüzüyle ortaya çıkarmaktadır.
Levinas’a göre yüzü algıya da indirgemek doğru değildir. Yüz, uzaklardan gelen bir yabancı olduğunu gösterir.
İlişki yüzle başlar: ‘‘Anlamın, düzenin ki benim için ilk olandır, bize tam da insanlararası ilişkiden gelir ve
bundan sonra Yüz, anlamca çözümlenmesinin sonucunda ortaya çıkabilecek tüm yönleriyle, düşünülürlüğün
başlangıcıdır’’ (Levinas, 2003: 241).
Yüz, aynı zamanda Başkasına adaletli-sorumlu olunmasını ve ‘‘öldürmeyeceksin!’’ buyruğunu içinde
taşımaktadır. Adalet burada temel değer durumundadır. Levinas adalet değeri konusunda şunları dile getirir:
‘‘Önüme çıkan, benim tek muhatabım olsaydı, yalnızca yükümlülüklerim olurdu! Ama yaşadığımız dünyada,
yalnızca bir tek ‘‘karşılaşılan’’ yok; dünyada hep bir üçüncü var: o da benim başkam, benim yakınım (…)
Demek ki burada adalet, başkasının yazgısını üstlenmenin öncesindedir. Öncelikle sorumluluklar almam
gereken yerde, yargılarda bulunmalıyım. Burası kurumsallığın doğuşudur, burada kurumsalın temeli olan adalet
doğar. Ama yargıyı ve karşılaştırmayı, ilkece karşılaştırılabilir olmayanın karşılaştırılmasını (çünkü her varlık
biriciktir; her öteki biriciktir) taşıyan adalet daima Yüz’den, ötekine duyulan sorumluluktan ortaya çıkar.
Adaletle uğraşmanın bu zorunluluğunda, nesnellik fikrine temel olan bu hakseverlik fikri görülür. Belli zorunlu
bir anda bir ‘‘tartılmışlık’’, bir karşılaştırma, bir düşünce vardır ve felsefe bu anlamda, başlangıçtaki bu
merhametin derinindeki bilgeliğin belirişidir; sözcüklerle oynamıyorum, felsefe merhametin bilgeliği, sevginin
bilgeliğidir’’ (Levinas, 2003: 242).
Başkası için duyduğu sorumluluğu ve adaleti düşüncelerinin merkezine alan Levinas iyilikseverliği, kardeşliği,
merhameti ve sevgiyi de unutmamıştır. Onun düşüncesinde kardeşlik, biyolojik bir anlam içermemektedir.
Kardeşliğin belirleyicisi kan bağı değil, öteki için duyulan sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Onun kardeşliği
biyolojik yakınlık olarak görmemesi, Nasyonel Sosyalizm’in ırkçı düşünce ve uygulamalarına karşı ileri
sürdüğü bir seçenek durumundadır (Bernasconi, 2011: 47). İdeolojilerde tüketilen insan haklarıyla birlikte
insandır. İnsan hakları da, özgürlük de kişinin kendisiyle değil, öncelikli olarak Öteki’nin haklarıyla
başlamaktadır. Levinas’a göre bu bakımdan Avrupalı’nın vicdanı huzurlu değildir. ‘‘Avrupalı’nın vicdanı
huzurlu değildir. ‘‘Şanlı Akla’’, bilmenin muzaffer Aklına ait bin yılların sonundaki vicdan rahatsızlığı; aynı
zamanda da, siyasi ama kanlı kardeş katilliğinin, evrensellik diye görülen emperyalizmin, insanın kendi
beğenmişliğinin ve sömürünün ve iki dünya savaşının, baskının, soykırımların, holokostun, terörizmin,
işsizliğin, üçüncü dünyadaki son gelmez sefaletin, faşizmin ve nasyonal-sosyalizmin acımasız öğretilerinin ve
kişinin savunulmasının Stalinizme dönüştüğü en üst paradoksa varıncaya dek süregiden binyılların da sonundaki
vicdan rahatlığı’’ (Levinas, 2003: 193). Hitler döneminde yakınlarını kaybeden Levinas sorumluluk kavramının
altını sürekli vurgulamaktadır. Bu yüzden, Heidegger’in Hitler’e olan yakınlığından dolayı onu eleştirmiştir.
Levinas düşüncesini dönemin yaşanan toplumsal olaylarından ayırtetmek olanaksızdır.
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Martin Buber’de Ben ve Sen İlişkisi
Egoyu ‘‘Ben/Kişi’’ kavramından ayıran Buber, egonun kendisini diğer egolardan ayırarak ortaya çıkardığını,
kişilerinse başka insanlarla ilişki kurarak meydana çıktıklarını dile getirmektedir (Buber, 2003: 92). Ona göre
bazı insanlar kişi merkezli bazı insanlar ego merkezli olarak hayatlarını sürdürmektedir. İnsan ne kadar egonun
egemenliği altına girmişse o kadar da kendisini gizlemiş olmaktadır. Oysa hayat yolu yalnızca kendi yolumuzu
değil aynı zamanda başka insanla karşılaşmada gerçekliğini ortaya çıkarır: ‘‘İnsan, bir Sen’den dolayı bir Ben
olur’’ der Buber (Buber, 2003: 67).
‘‘Varoluşçu Düşünür Martin Buber’in Diyalog Felsefesi ve Bu Felsefi Yaklaşımın Eğitim Açısından
Uzantıları’’ başlıklı çalışmasında Abdüllatif Tüzer, felsefinin merkezinde ilişki olan Buber’in ‘‘Ben-Sen’’
diyolojik ilişkisini şu özellikleriyle dile getirmektedir:’’İlişki dünyası ‘‘sen’’lerden oluşur. Ben Sen’e
tanımlayacağı, ölçüp biçeceği, kullanacağı ve kontrol altında tutacağı bir nesne, bir şey gibi bakmaz. Sen, bütün
varlığıyla, kendiliğindenliğiyle kişidir. Varlığa/dünyaya/gerçekliğe iştirak esastır. İki varlık birbirlerinin içine
akar; birbirine bütün varlıklarıyla hitap edip cevap verirler. Ben ve Sen birbirlerinin biricikliğine, özgürlüğüne,
kendiliğindenliğine zarar vermeden kendilerini bütün varlığıyla sunar ve birbirlerini etkilerler. Gerçek bir
ilişkidir: Karşılıklılık esastır. Bütün varlığıyla gerçekliğe/dünyaya katılır. Kişisel sorumluluk vardır. Değerlerin
mutlaklığı kabul edilir’’ (Tüzer, 2009: 19-20).
Buber’in Ben ve Sen ilişkisi, kendimizi başkalarıyla Bütünlemenin ifadesidir. Gerçek insan oluş başkasıyla olan
ilişkide meydana gelmektedir. Aksi takdirde insanın kendi içine kapanan ve yalnızca kendisiyle kalan bir
egodan farkı kalmazdı. Başkası olmadan kişinin Ben demesinin bile olanağı olmadığı felsefesinde Buber
ötekinin varlığını koşulsuz kabul etmektedir.
Karl Jaspers, İnsan ve İletişim
Karl Jaspers’i Türkiye’deki lise felsefe kitaplarında ve felsefeye ilişkin yayınlarda yer etmiş olan şu tanımıyla
tanıdık: ‘‘Felsefe yolda olmaktır’’. Filozof, bilim adamı, politika yazarı olan Jaspers, psikiyatriden politikaya,
psikolojiden felsefe tarihine, atom bombası eleştirisinden eğitime kadar pek çok ve farklı alanda binlerce sayfa
eser vermiştir.
Jaspers iletişim için ‘‘felsefi yaşamın gündelik ödevidir’’ demektedir (Jaspers, 1974: 136). 1932’de kaleme
aldığı üç ciltlik Philosophie adlı eserinden kaleme aldığı son eserine kadar iletişim kavramı filozofun temel
kavramı olmuştur. Onun iletişim kuramı insan görüşünden ayrı tutulamaz. İnsan, ırk kuramlarında özel bir tür,
psikanalizde bilinçaltı ve onun etkileri, Marksist düşüncede, emek sayesinde üreten ve üretimi sayesinde de
doğaya ve topluma egemen olan bir varlık biçiminde düşünülmektedir. Bütün bu bilgiler insanda ve meydana
gelen eylemlerde ‘‘b i r ş e y i’’ kavramaktadırlar. Bu bilgilere göre insan ‘‘d ü n y a i ç i n d e’’ ve ‘‘Dasein’’
biçiminde bilinebilir nesne olarak ele alınıp kavranmakta ve incelenmektedir (Jaspers, 1996a: 50). Jaspers,
insanın ‘‘d ü n y a

i ç i n d e’’, araştırmanın ve insanı inceleyen bilimlerin bir nesnesi olarak ‘‘Dasein’’

biçiminde bulunmasının onun bir sadece bir yönüne işaret ettiğini düşünmektedir. İnsanın bir başka gerçek yönü
daha vardır. ‘‘İnsan kendisi hakkında bildiğinden ve bilinenden her zaman daha fazladır’’ (Jaspers, 1996b: 51).
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Bu yön, bilimlerin her türlü araştırmasına kapalı, ancak ‘‘ö z g ü r l ü ğ ü i ç i n d e’’ aydınlatılabilir olan
‘‘varoluş’’tur. Jaspers’e göre insanın varoluşunu ortaya çıkaran temel işaret iletişimidir.
Jaspers çarpıcı bir biçimde iletişimin zorunluluğunu şu ifadelerle dile getirir: ‘‘İletişim, karşılıklı olarak insanın
insanla olan iletişiminde söz konusudur. Kendi olanın bir başka kendisi olanla kendisi olduğu süreç insanlar
arasında söz konusudur’’ (Jaspers, Jaspers, 1967: 783). ‘‘Madem ki yine özgür olarak birbirimizle
konuşabiliyoruz, o halde ilk ödevimiz gerçekten birbirimizle konuşmak olmalıdır’’ (Jaspers, 1951: 149). Jaspers
tüm bu sözleriyle iletişimin insan tükenene kadar varolacağını da söylemektedir. Hitler döneminde baskılara
maruz kalan Jaspers insanlar arasındaki iletişimin yeniden her şey için umut olacağını savunmaktadır. Yayın
yasağı konup, ders verdiği kürsüden uzaklaştırılan Jaspers savaşın en acı sonuçlarını kendi hayatında yaşamıştır.
Kendisi de Alman kimliğini geri verip İsviçre’ye yerleşmiş ve huzur içinde orada ölmüştür.
Tartışma ve Sonuç
Kant, Levinas, Buber ve Jaspers felsefelerinden hareketle söylersek, bizim dışımızdaki insanların varlıkları
kendi varlıklarımız açısından olumlu değer taşımaktadır. Bu olumlu değerin en açık ifadesi, diğer insanlar
insanlaşmamız açısından gerekli olduğudur. Özellikle belirli nedenlerle kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda
kalan insanlara konukseverlik, adalet ve hoşgörü göstermek insan olmayla ilişkili değerlerdir. Her türlü
ayrımcılığın engellendiği, temel insan haklarının korunduğu ve daha insanca yaşanılan Dünya özlemi İnsan
Hakları Evrensel Bildirge’de de dile getirilmektedir. İnsanoğlunun üzerinde anlaşabildiği ve başarı olarak
değerlendirilecek somut bir değer taşıyan Bildirge, aynı zamanda felsefi açılar da taşımaktadır. Bildirge’yi
hazırlayanların arasında filozofların da olması söylediğimizi desteklemektedir.
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Yaratıcı Drama Yöntemi İçeren Grup Uygulamasının, Üniversite Öğrencilerinin
Depresyon Düzeylerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi, Güldener Albayrak,
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, guldenere@yahoo.com

Özet
Bu çalışmanın amacı, yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulamasının, üniversite öğrencilerinin, depresyon
düzeylerine etkisini incelemektir. Bu çalışmada deney-kontrol, ön-son test ölçümlü yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Deney grubu öğrencileri ile haftada bir olmak üzere, 12 hafta süreyle yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulamaları
gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu ile herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Uygulanan yaratıcı drama yöntemi
içeren grup uygulaması, araştırmacı tarafından üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerini düşürme amacı ile
kendini kabul, diğerleri ile olumlu ilişkiler, çevresel hâkimiyet, özerklik, bireysel gelişim, yaşam amacı konularında
farkındalıklarını arttırmaya dönük olarak geliştirilmiştir. Araştırma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim
Fakültesinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında okumakta olan ve gönüllü olan 20 (deney grubu) ve 20
(kontrol grubu) 3. sınıf öğrencisi
(30 kadın, 10 erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Boratav Depresyon
Tarama Ölçeği (Boratav, 2003) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar
Testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulamasının, üniversite
öğrencilerinin, depresyon düzeyleri üzerinde, istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, Depresyon, Üniversite öğrencileri.

68
The Effect Of Group Practıce Involvıng Creatıve Drama Method On The Depressıon Levels Of Unıversıty
Students
Summary
The purpose of this study is to examine the effects of group practice involving creative drama method on the depression
levels of university students. In this study, semi-experimental design with experimental-control and pre-posttest
measurement design was used. Experimental group students were given group exercises with creative drama method for
12 weeks and once a week. No practices were carried out with the control group. The applied creative drama method
was developed by the researcher in order to increase the awareness of the university students about self-acceptance,
positive relationships with others, environmental mastery, autonomy, personal growth, purpose of life with the aim of
reducing depression levels. The study was conducted with 20 volunteer (experimental group) and 20 (control group) 3rd
grade students (30 female, 10 male) studying at Niğde Ömer Halisdemir University’s Psychological Counseling and
Guidance Program in the Faculty of Education. Boratav Depression Screening Scale (Boratav, 2003) was used in the
study. Mann Whitney-U Test and Wilcoxon Signed Ranks Test were used in the analysis of the data.
According to the findings of the research, it was concluded that the group practice involving creative drama method was
statistically significant on university students' depression levels.
Keywords: Creative drama, depression, university students.
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Giriş
Depresyon kelimesinin Latince kökü “depresus” dur; bitkin, gamlı ve dertli olmak anlamını içermektedir.
Psikoloji literatüründe ise ‘çökkünlük’ olarak kullanılmaktadır (Ceylan & Aral, 2004). Depresyon, derin
üzüntülü bir duygu durumu içinde bireyin düşünce, konuşma ve hareketlerinde yavaşlama, durgunluk,
değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi
belirtiler yaşadığı bir sendromdur (Öztürk, 1997). Bu bireyler, kaygı, değersizlik, suçluluk, çaresizlik,
umutsuzluk ve kızgınlık duyguları yaşadıklarını ifade etmektedirler (Aydemir, Vedin Temiz ve Göka, 2002).
DSM-V’e göre (1994) depresyon tanı ölçütleri; hemen hemen her gün devam eden depresif duygu durum,
hemen hemen her gün devam eden tüm aktivitelere karşı ilgi yitimi ve zevk alamama, dikkat çekici şekilde kilo
kaybı ya da alımı, uyku problemleri (aşırı uyku ya da uykusuzluk), yorgunluk hissi, enerji kabı, mutsuzluk,
değersizlik ve suçluluk duyguları, tekrarlayan olumsuz otomatik düşüncelerin bireyde görülmesidir. Depresif
bireylerde sıklıkla, suçluluk duyguları, benlik saygısında ve kendine güvende azalma ve önceden severek veya
isteyerek katıldığı aktivitelere karşı genel bir ilgi azalması ortaya çıkar. Bireylerin sosyal ilişkilerinin yanı sıra
enerji düzeyleri de azalmıştır (Özkürkçügil ve Kırlı, 1998).
Depresyonlu bireyler için sağlıklı bir sosyal çevre oluşturulması, bireyin çevresine uyum sağlamasına yardımcı
olacak baş etme yollarının öğretilmesi veya geliştirilmesi önemlidir. Bu konularda bireyi geliştiren yaratıcı
drama yöntemi içerikli grup uygulamaları, depresyon ile baş etmede yeni ve etkili müdahaleler kapsamına
alınabilir. Nitekim, benzer çalışmalar kapsamında, eğitsel oyun çalışmalarının, depresyon düzeyi yüksek
parçalanmış aile çocuklarının depresyon düzeylerinin azalmasında etkili olduğu (Özağı, 2007) görülmüştür.
Yaratıcı drama, tümel bir öğrenmeyi gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir; öğrenmede bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel gelişim alanlarının eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı ve öğrenmenin yaşantısal hale
getirildiği uygulamalardan oluşur. Katılımcılar eğitimde yaratıcı drama ile kendilerinin merkezde olduğu çeşitli
dramatik süreçleri yaşarlar. Bu süreç içerisinde çeşitli rolleri üstlenen katılımcı, kendini ve çevresini daha iyi
tanır, algılar ve çeşitli öngörüler geliştirir (Adıgüzel, 2013).
Yaratıcı drama katılımcıları, hangi yaş grubundan olurlarsa olsunlar, yaratıcı oyunlar ve etkinlikler ile önemli
değerleri kazanabilirler. Bu temel değerlerden bazıları hayal gücünü, iletişim becerilerini geliştirmek, kendini
tanımak, kendi ile barışık olma yollarını fark ettirmek, bağımsız düşünebilmek, işbirliği yapabilmek ve sosyal
duyarlık oluşturmaktır (Adıgüzel, 2013).
Yaratıcı drama, öncelikle bireyin kendini kabul ederek, anlayarak ve sonra da başkalarını kabul ederek sosyal
gelişimini kolaylaştırmaktadır. Yaratıcı drama, özellikle dramaya katılanlara duygusal bir rahatlama ve tehditsiz
bir çevrede sosyal becerileri geliştirme ve yapıcı davranışları deneme, işbirliği ve dayanışmayı öğrenme fırsatı
verir (Altınova ve Adıgüzel, 2012).
Yaratıcı dramada katılımcılar değişik durumlarda nasıl tepki verildiğini (tepki uygulaması-davranışsal prova)
rol oynama ile gerçekleştirirler. Rol oynama ile katılımcılar değişik karakterler sergilerken, değişik durumlarla
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yüz yüze gelme, çatışma yaşama, kızgınlık duyma ve problem çözümü gibi deneyimlerle duygusal kontrolü de
öğrenirler. Birey, duygusal dünyasını keşfederken yaşamda bulunan durumları ve farklı karakterleri de keşfeder.
Böylece kendine ve başkalarına karşı tutumlarını, davranışlarını gözden geçirme fırsatı bulurken bilişsel
yapılandırma da sağlanmış olur (Freeman, Sullivan ve Fulton, 2003, Akt: Önalan Akfırat, 2006).
Yaratıcı drama; yaşamın modelini çıkardığımız ve yaşamı daha iyi anlamamızı sağlayan, katılımcıların
kendilerinden farklı olan insanların sorunlarını ve değerlerini öğrendiği, gözleyerek başkalarının aynı
durumlarda neler yaptıklarını anlama olanağı buldukları ve pek çok sanatsal beceriyi de bir araya getiren bir
süreçtir (Önalan Akfırat, 2006).
Somers (2008), yaratıcı drama atölye çalışmasında “iyi bir şey yapma” beklentisi içinde olunduğu için drama
etkinliklerinin psikolojik ve duygusal değişimlere neden olduğunu ileri sürer. Drama; terapide, terapötik etki ile
ilgili bir niyet, tiyatro ise; birçok etkinliğin olduğunu, ortasında olan yaratıcı dramada ise; değişime yönelik açık
veya örtülü amaçları olan drama etkinliklerinin yer aldığını belirterek, yaratıcı drama deneyimlerinin birey
üzerinde terapötik etkisi olduğunu söyler.
Yaratıcı drama kimine göre benlik saygısını geliştirir, kimine göre grup üyesi olmanın getirdiği gizil gücü
vurgular, kimilerine göre de iletişim ve problem çözme yetilerini geliştirir (San, 2002). Bu anlamda, yaratıcı
dramanın sahip olduğu özellikler, amaçlar ve uygulanma biçimleri ile psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
arasında rahatlıkla bir ilişki kurulabilir. Bu yönüyle yaratıcı dramanın bireye; kendini tanıma, hayatı, olayları
ve sorunları gerçekçi bir biçimde algılama, kendi sorunlarını çözebilme yönünde destek olması nedeniyle, aynı
zamanda bireyin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayan bir grup rehberliği yöntemi olabileceği söylenebilir
(Gündoğdu ve Adıgüzel, 2006).
Yaratıcı drama, bireyin ihtiyaç duyduğu sosyal desteği sağlaması nedeniyle, yalnızlık ve karamsarlık hissini
azaltabileceği, bu anlamda yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulamaları, depresyon ile başa çıkmada
kullanılabilecek yaklaşımlardan biri olabileceği düşünülmektedir.
Bu amaçla aşağıdaki soruya cevap aranmıştır; Yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulaması üniversite
öğrencilerinin depresyon düzeyleri üzerinde önemli bir farklılık göstermekte midir?

Yöntem
Bu çalışmada deney-kontrol, ön-son test ölçümlü yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çok denekli desenlerden
biri olan yarı deneysel desenler, hazır gruplar üzerinde, grup eşleştirmenin olduğu, seçkisiz atamanın olmadığı
desenlerdir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Araştırma iki grup üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Deney grubu ile yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulaması gerçekleştirilmiş, kontrol
grubuna ise bir işlem yapılmamıştır.
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Çalışma Grubu
Araştırma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik
programında okumakta, depresyon düzeyleri yüksek ve gönüllü olan 20 (deney grubu) ve 20 (kontrol grubu) 3.
sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 28’i (% 70) kadın, 12’si (% 30) erkektir. Yaşları, 1920 arasında değişmektedir, yaş ortalamaları, 19,9’dur (ss=,30).
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ve katılımcıların cinsiyet, yaş, okuduğu
bölüm vb. bilgilerin yer aldığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Boratav Depresyon Tarama Ölçeği: Boratav (2003) tarafından geliştirilmiştir. Depresyonu tanımaya ve
taramaya yöneliktir. Ölçek, 16 maddeden oluşan evet hayır seklinde kapalı uçlu cevaplanabilen bir ölçme
aracıdır. 10 tanesi düz, 6 tanesi ters puanlanmaktadır. Ölçekte en düşük puan 0, en yüksek puan 16’dır. Verilerin
değerlendirmesinde “7” ve üzeri puan alan öğrencinin depresyon semptomu gösterdiği varsayılmıştır. En düşük
puan 0, en yüksek puan 16’dır. Okuryazar olmayanlara sözlü olarak uygulanabilmesi düşünülerek
tasarlanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Benzer ölçek geçerliği
kapsamında ölçek ile Beck Depresyon Ölçeği arasında .81, Sürekli Kaygı Envanteri ile .76 korelasyon
bulunmuştur.
İşlem
Deney grubu öğrencileri ile 12 haftalık yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Kontrol grubu ile herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Ölçek oturumlardan önce ve sonra her iki gruba
tekrar uygulanmıştır. Yaratıcı drama yöntemi kullanılarak yapılan grup uygulaması, deney grubuna haftada bir,
ortalama 135 dakikalık, 12 hafta süreyle gerçekleştirilmiştir. Uygulamada, birçok yaratıcı drama tekniği
kullanılmış (doğaçlama, rol oynama, rol değiştirme, eş zamanlı doğaçlama, dramatizasyon vb.), süreç
katılımcıların interaktif olarak katılımları ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmacı tarafından yürütülen grup uygulamasında; katılımcıların benliklerini tanımaları ve olumlu bir tutum
geliştirmeleri, insan ilişkilerinde özveri, empati, sevgi vb. unsurların önemini fark ederek, sıcak ve güvenli
ilişkilere sahip olma konusunda farkındalık yaratılması, kendi istekleri doğrultusunda zamanı ve günlük
aktivitelerini planlamaları, çevredeki imkânlar, etkinliklerde ve insanları etkinliklere yönlendirmede deneyim
kazanmaları, bağımsız olmanın önemi, sosyal baskı ile baş etmenin ve kendi kendine karar verebilmenin
öneminin farkına varmaları, bireysel gelişim durumlarını gözden geçirerek, yeni deneyimlere ve gelişmeye açık
olduğunu fark etmeleri, kendi yaşam amaçlarını ortaya net bir şekilde koyabilmeleri konusunda oturumlar
planlanmış ve uygulanmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
Deney ve kontrol grubuna uygulanan uygulama öncesi ve sonrası ölçek sonuçları, SPSS 24 paket programı ile
çözümlenmiştir. Araştırmada hata payı .00 olarak alınmıştır. Yapılan araştırmada ilk önce deney ve kontrol
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gruplarının normal dağılım gösterip göstermediği belirlenmiştir. Veri setinin araştırma için uygun şartlara sahip
olduğu görülmüştür. Örneklem sayısının düşük olması (deney ve kontrol grupları; n=20) nedeniyle nonparametrik yöntem tercih edilmiştir. Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın alt problemi doğrultusunda, yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulamasının, üniversite
öğrencilerinin depresyon düzeyleri üzerindeki etkisini inceleyebilmek için deney ve kontrol gruplarının
başlangıçtaki depresyon düzeylerinin ne düzeyde olduğuna ve birbirlerine eşit olup olmadığına bakılmıştır.
Bunun için deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları
hesaplanmış ve iki grubun ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann
Whitney U Testi yapılmıştır (Bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubunun Boratav Depresyon Ölçeği Ön Test Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart
Sapma ve Mann Whitney U Testi Değerleri
Ön Test

Son Test

n

x̄ (ss)

x̄ (ss)

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

20

5.85 (4.67)

2.00 (3.35)

20.78

415.5

Gruplar

Deney

U

194.5
Kontrol

20

5.90 (5.10)

6.05 (4.91)

20.23

404.5

Bulgulara göre; deney ve kontrol grubu ölçek ön test toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir (U= 194, p>.00). Bu bulguya bağlı olarak araştırma öncesi deney ve kontrol gruplarının,
birbirlerine denk olduğu görülmüştür.
Deney sonrasında grupların depresyon düzeylerinin hangi düzeyde olduğuna ve birbirlerine eşit olup olmadığı
tekrar test edilmiştir. Bu amaçla, iki grubun ortalamaları arasında farkın önemli olup olmadığını anlamak için
Mann Whitney U testi yapılmıştır (Bkz. Tablo 2).

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun Boratav Depresyon Ölçeği Son Test Puanlarına İlişkin Sıra Ortalaması, Sıra Toplamı
ve Mann Whitney U Testi Değerleri
Gruplar

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Deney

20

15.15

303

Kontrol

20

25.85

U

p

93

.00

517
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Bulgulara göre; deney ve kontrol grubu ölçek son test toplam puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir
fark olduğu görülmektedir (U= 93, p=.00). Bu bulguya göre, gerçekleştirilen yaratıcı drama yöntemi içeren
grup uygulamasının deney grubundaki öğrenciler üzerinde önemli derecede etkili olduğu görülmüştür.
Uygulamanın deney grubundaki etkisinin hangi yönde olduğunu saptamak için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
yapılmıştır (Bkz. Tablo 3).

Tablo 3. Deney Grubunun Boratav Depresyon Ölçeği Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Sıra Ortalaması, Sıra Toplamı
ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Değerleri
Ölçüm

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Negatif Sıra

14

9.50

133

Pozitif Sıra

3

6.67

20

Eşit

3

(Son
Test)

U

p

-2.68

.00

test-Ön

*Negatif sıralar temeline dayalı

Bulgulara göre; deney grubundaki ölçek ön ve son test toplam puanları arasında fark puanlarının sıra toplamı
dikkate alındığında son test lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p=.00). Bu bulguya göre, deney grubu
öğrencilerinin depresyon düzeylerinin düştüğü görülmüştür.
73
Tartışma
Psiko-sosyal etkenlerin, depresyonun oluşumunda önemli yeri vardır; ciddi ekonomik sorunlar, ailesel ve işle
ilgili sorunlar, iş veya statü yitimi, sevgi nesnesinin yitimi, ciddi bedensel hastalıklar, onur kırıcı durumlar vb.
birçok psiko-sosyal olay depresyonu ortaya çıkması ve süreğenleşmesinde büyük rol oynamaktadır ancak bu
yaşam olaylarının çoğu özgül değildir, yani herkeste bu tür bir bozukluğa yol açmaz. Ancak biyolojik veya
ruhsal yatkınlık olduğunda bu etkenler bozukluğun başlamasında önemli rol oynarlar. Yatkınlıktan söz
edildiğinde de, bireyin kişilik özellikleri öne çıkmaktadır. Depresyona yatkın olan bireylerde belirgin bir kişilik
özellikleri kümesi bulunduğu düşünülmekte ve bu bireyler; kimseyi incitmemeye, herkesi memnun etmeye
çalışan, iyiliksever olmaya eğilimli, aşırı verici, “hayır” diyemeyen, öfkesini göstermekte güçlük çeken, aşırı
derecede duyarlı ve bağımlı kişilerdir. Bu ve benzeri özellikler bireyin çevresi tarafından onaylanır, beğenilir.
Ancak çeşitli zorlayıcı yaşam olaylarıyla karşılaştıkça bireyin bu boyun eğici özellikleri ona eziyet vermeye
başlar ve kendini ezilmiş, yenilmiş, birçok doyum ve uyum kaynaklarını yitirmiş hissetmeye ve böylece
depresyon yaşamaya başlar (Öztürk, 1997). Depresyonun oluşumunda psikososyal etkenler rol oynuyor ise,
çözümünde de psikososyal girişimler etkili olabilir.
Başoğul ve Buldukoğlu (2015), depresyonun tedavisinde psikososyal girişimlere ve bu girişimlerin etkinliğine
dikkat çekmektir. Buna göre, psikososyal girişimler, biyolojik faktörler yerine psikolojik veya sosyal faktörleri
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vurgulayan girişimler olarak tanımlanmaktadır ve sosyal destek ve sosyal ağ içermektedir (Ruddy ve House
2005). Psikoeğitimsel girişimlerin hafif ve orta düzeyde depresyon belirtilerini azalttığı (Dalgard ve ark. 2006,
Casañas ve ark. 2012), bilişsel davranışsal tekniklerin kullanıldığı aile odaklı ve okul odaklı psikoeğitim
çalışmalarının (Puskar ve ark. 2003, Sanford 2006, Lusk ve Melnyk 2013) depresyonun önlenmesinde etkili
olduğu saptanmıştır. Bu noktada yaratıcı drama içerikli grup çalışmaları da, psikososyal girişimler olarak
değerlendirilebilir. Yapılan bu çalışma, ülkemizde genç yetişkinlerde depresyon ile başa çıkma yolları ile ilgili
yapılan diğer çalışmaları destekleyici nitelikte olması ve depresyon ile ilgili geliştirilecek grup uygulamalarına
kaynak olması açısından önemlidir. Bireylerin birebir deneyimleme şanslarının olması nedeniyle süreçten daha
fazla etkilenebileceği ve ruh sağlıklarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Diğer bir açıdan, Sayın (2018) yaptığı bir araştırmada, yalnızlık düzeyi arttıkça depresyon düzeyinin de arttığını,
yalnızlık düzeyi azaldıkça depresyonun da azaldığını gözlemlemiştir. Bireyin yalnızlığının ise aile ve arkadaştan
algılanan sosyal desteğin düşük algılanması ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. Yaratıcı drama yöntemi içeren grup
çalışmalarına katılımın, bu anlamda bireyin yalnızlığını dolayısıyla da depresyonunu azaltacağı
düşünülmektedir.
Yaratıcı drama uygulamalarının, bireylerin ruhsal açıdan gelişimlerine katkı sağladığı ve psikolojik durumları
üzerinde olumlu etkiler yaptığı ortaya konmuştur; kadınların özsaygı düzeylerini arttırdığı (Altınova ve
Adıgüzel, 2012), kendini açma ve sosyal kontrol üzerinde olumlu etkisi olduğu (Özşenler, 2013), astımlı
ergenlerin psikososyal uyumunda olumlu etkisi olduğu (Güney, 2014), ergenlerin utangaçlıkla baş etme ve
atılganlık davranışları üzerinde olumlu yönde etkili olduğu (Abacı, 2014), öfke denetimi becerilerini arttırmada
etkili olduğu (Kaçıra Çapacıoğlu ve Yıldız Demirtaş, 2017) gibi.
Sonuç
Bu çalışma sonucunda, yaratıcı drama yöntemi içeren grup uygulamasının, üniversite öğrencilerinin, depresyon
düzeyleri üzerinde, istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışma sonucunda;







Depresyon tedavisinde kullanılan ilaç ve terapi desteğinin yanı sıra bireyler için yaratıcı drama içerikli
grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
Depresyon ile başa çıkmada sosyal, sanatsal ve spor aktivitelerinin desteklendiği görülmektedir. Bu
anlamda yaratıcı drama çalışmalarına bireylerin katılması,
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili kişilerin, yaratıcı drama eğitimi alması ve bulundukları
yerlerde yaratıcı drama çalışmaları gerçekleştirmeleri, bireylerin depresyon ile başa çıkmalarında
önemli bir destek sağlayabilir. Yaratıcı drama atölyelerinin yaşam boyu eğitim kapsamı içinde halk
eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, sürekli eğitim merkezleri gibi kurumlarda sürekli olarak
açılması,
Depresyon her yaştaki bireyin deneyimlediği bir durumdur. Yaşa özgü başa çıkma yollarının da
gözetildiği yaratıcı drama grup uygulamalarının planlanması,
Yapılacak izleme çalışmaları ile bu tür uygulamaların etkililiği ve kazanılan başa çıkma stratejilerinin
kalıcılığı, öğrenilen başa çıkma yollarının ne oranda kullanabildiği ile ilgili bilgilerin, katılımcılardan
hem nitel hem de nicel bulguların elde edilmesi,
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Bireyleri yönlendirebilmeleri için çeşitli kurumlarda görev yapan ruh sağlığı çalışanlarının yaratıcı
drama deneyimi kazanmaları ve liderlik eğitimi almaları için hizmet içi eğitim programlarının
arttırılması,
Bireylerin eğitim hayatları içinde de, yaratıcı drama deneyimi kazanmalarına fırsat sağlanması,
Yapılacak araştırmalarda; farklı ruhsal sorunlar ile ilgili olarak da, yaratıcı drama ile etkileşimlerinin
araştırılması önerilmektedir.
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Yaratıcı Dramayla Planlanmış Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Alanındaki
Lisansüstü Çalışmalara Genel Bir Bakış
Arş. Gör. Gülbike Keşaplı,
Uşak Üniversitesi, gulbike.yildirim@usak.edu.tr
Özet
1980’li yıllardan itibaren ülkemizde bir disiplin ve öğretim yöntemi olarak varlığını sürdüren yaratıcı drama, bu süreç zarfında pek
çok farklı bilim dalının çalışma alanına girmiştir. Özellikle eğitim bilimleri ile yoğun bir ilişki içerisinde olan yaratıcı drama, Türkçe
eğitimi ve öğretiminde de karşılığını bulmuştur. İlgili literatür incelendiğinde teorik ve uygulamaya dönük pek çok çalışmaya yer
verildiği görülmüştür. Kişilerin duyularından ve deneyimlerinden hareket eden ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekleyen yaratıcı
drama sürecinin uygulamaya dönük boyutunun varlığı bu açıdan oldukça önemlidir. Literatür taramasında yaratıcı drama
çalışmalarına toplu bir bakış açısı sunan, yaratıcı drama çalışmalarının etkililiğini inceleyen meta analiz çalışması (Özbey, 2017) ile
Türkçe eğitiminde drama yöntemi üzerine bir kaynakça sunan (Kara, 2014) çalışmalara rastlanmışsa da yaratıcı drama yöntemiyle
hazırlanmış Türkçe eğitimi ve öğretimi alanındaki lisansüstü çalışmaların detaylı incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu
sebepler doğrultusunda bu araştırmanın amacı, okul öncesinden yükseköğretime, anadili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı lisansüstü çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vererek Türkçe eğitimi ve
öğretiminde yaratıcı drama ile ilgili mevcut durumu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda YÖK Ulusal Tez Merkezi üzerinden
yapılan araştırmada Türkçe eğitimi ve öğretimiyle ilgili olarak ulaşılan 23 yüksek lisans 6 doktora tezine içerik analizi yapılarak
araştırma konuları, araştırma yöntemi, örneklemi, veri analiz yöntemleri, araştırmaların yıllara göre dağılımı, detaylı bir şekilde
incelenmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanıldığı uygulamaya dönük Türkçe eğitimi ve öğretimi
çalışmalarının yıllar içerisinde iniş çıkışlı bir düzlemde ilerlediği görülmüştür. Yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunun ön-test
son-test kontrol gruplu model üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmalarda nitel araştırma yönteminin eksikliği belirgin bir
şekilde kendini göstermektedir. Aynı zamanda; okul öncesi, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde yapılan çalışmaların artması,
farklı düzeylerdeki uygulamaların etkinliğinin görülmesi açısından önemli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, Türkçe eğitimi, İçerik analizi.

Summary
Creative drama, which exists in Turkey since 1980s as a method for discipline and teaching, found its way into the scope of various
scientific fields. Interacting intensely especially with educational sciences, creative drama was well received in Turkish education
and teaching. A look at related literature, one would find many theoretical and practical studies. Since creative drama stems from
senses and experiences of individuals and encourages learning through realization, experiencing; existence of practical aspect is very
important. Providing a general look at all creative drama studies, there is a meta-analysis study (Özbey, 2017) which explores the
effectiveness of creative drama and a study which provides bibliography on drama method in Turkish education (Kara, 2014). There
is, however, no study making detailed analysis of graduate studies on Turkish education and teaching that were carried out by creative
drama methods. In the light of these, the purpose of this study is to ascertain the status of the current state of creative drama in Turkish
education and teaching via delivery of detailed information about the graduate studies (scope of which spans from pre-education to
higher education, from native to nonnative speakers) in which creative drama is used as a teaching method. In line with this purpose,
23 masters and 6 doctoral theses on Turkish education and teaching were thoroughly examined for this study, which was carried out
through Council Of Higher Education Thesis Center. In the light of these, it can be seen that Turkish education and teaching research
that incorporates applied creative drama as a method, follows an up-and-down pattern throughout the years. It is revealed that majority
of the research focuses on pre-test, pro-test control group model. There is a significant absence of qualitative method in the studies.
An increase in studies at preschool, middle school and high school levels would also be important for effectiveness assessment of
practices at different levels
Keywords: Creative drama, Turkish education, Content analysis

Giriş
Bireyin var olmasını sağlayan en önemli araçlardan biri ana dilidir. Bu sayede yakın ve uzak çevresini
anlamlandırır, kendi varlığını hisseder ve kendini tanımaya başlar. Ana dili öğretimi kişilik gelişiminde
belirleyici bir işleve sahiptir (Sever, 2001, 15). Bireyin gelişim sürecine doğrudan etki eden ve aslında tek
başına bir öğrenme ve öğretme aracı olan (Sever, 2001) ana dili öğretimi bu bakımdan oldukça önemli ve hassas
bir konudur. Ana dili öğretiminin temel düzeyde amacı anlama (okuma ve dinleme) ve anlatma (konuşma ve
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yazma) becerilerinin gelişimi ile bu gelişimin devamlılığını gerçekleştirerek, bunları birer alışkanlık haline
getirerek ve kişinin her alanda kendini en iyi şekilde ifade etmesini ve ifade edilenleri anlamlandırmasını
sağlayarak sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmaktır. Bu temel düzeydeki amacın dışında ilerleyen zamanla
gelişen zihinsel düşünce ile birlikte dilin estetik boyutu da duruma dâhil olur. Ana dili öğretimi yalnızca dört
temel beceri alanında etkili iletişim sağlamak değildir. Okuduğu bir edebiyat eserinden haz almak, yazılı ve
sözlü anlatımında anlamı güzelleştirici edebi unsurlardan faydalanmak, sadece anlamak için dinlemek değil,
keyif almak için dinleme yetisine ulaşmak da ana dili eğitiminin üst düzey becerilerini oluşturur. 1929 tarihli
Türkçe dersi programında ana dili öğretimi bu bağlamında şu şekilde ifade edilmiştir: “Türkçe dersleri bir ilim
olarak değil, bir sanat olarak tedris edilmeli ve nazarî olmaktan ziyade amelî bir mahiyeti haiz olmalıdır.” (1929
Programı, s.12’den akt. Demir, 2007, 16).
Ana dili öğretiminin ilk adımları çocuğun doğup büyüdüğü aile ortamında atılır. Gelişigüzel bir şekilde
gerçekleşen bu öğretim okul öncesi eğitim ile birlikte yerini planlı ve programlı bir eğitim-öğretim sürecine
bırakır. Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda
öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir (Meb,
2018a, 8). Bu sebeple tüm derslerin temeli sayılan Türkçe dersindeki başarı diğer derslerdeki başarıyı doğrudan
etkilemektedir. Türkçe eğitimi ve öğretimi okul öncesinden başlayarak yükseköğretim de dâhil olmak üzere tüm
kademelerde zorunlu bir ders olarak gerçekleştirilmektedir. Okul öncesi dönemde Türkçe Etkinlikleri, ilk ve
ortaokul döneminde Türkçe, ortaöğretim döneminde Türk Dili ve Edebiyatı, yükseköğretim döneminde ise Türk
Dili olarak öğretim programlarında karşılığını bulur. Bu anlamda oldukça uzun bir sürece yayılan Türkçe
eğitimi ve öğretimi için tüm kademelere yönelik birçok farklı öğrenme ve öğretme yaklaşımı kullanılabilir. Dil
öğrenimi doğrusal bir faaliyet olmadığından dört temel dil becerisinin kazandırılmasında tek bir öğrenme
öğretme yaklaşımı benimsenmemeli, farklı öğretim yöntem ve teknikleri bir arada ve dengeli şekilde
kullanılmalıdır (Meb, 2018a, 8).
Türkçenin bilgi dersi olmanın ötesinde bir beceri dersi olduğu düşünüldüğünde uygulamaya dönük
yaklaşımlardan, yöntem ve tekniklerden faydalanmak önemlidir. Geleneksel yaklaşımların yerini alan öğrenci
merkezli yaklaşımlarla öğrencinin öğrenme sürecine doğrudan dâhil edildiği yöntem ve teknikler bir beceri ve
uygulama dersi olan Türkçe dersi için oldukça önemlidir. 21. Yüzyıla kadar geçen sürede okullar öğretim
merkezi olarak görülmüştür. Teknolojik gelişmelerin ışığında 21. Yüzyıl okulları artık hem öğretmenler hem
de öğrenciler için bir öğretim değil öğrenme ortamı olarak düzenlenmeye başlamıştır. 21. Yüzyıl bireylerden
eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği, iletişim, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji
okuryazarlığı, esneklik, liderlik, girişimcilik, üretkenlik, sosyal beceriler gibi yetkinlikler beklemektedir (Dede,
2009). Bunun yanında OECD’nin “Eğitim ve Yetkinliklerin Geleceği 2030” başlıklı raporunda; eleştirel
düşünme, yaratıcı düşünme, öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, empati, özyeterlilik, yeni bilgi teknolojisinin
kullanımı, motivasyon, güven, farklılıklara saygı, erdem, yaşama ve insan onuruna saygı, çevreye saygı gibi
yeterlikler geleceğin yetkinlikleri olarak görülmektedir (OECD, 2018). Tüm bunlar göz önüne alındığında
Türkçe eğitimi ve öğretiminde öğrencilerin bilişsel ve üst bilişsel beceriler, sosyal ve duygusal beceriler, pratik
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ve fiziksel beceriler, kişisel, toplumsal ve küresel değerleri destekleyecek öğretim yöntemlerinin kullanılması
gerekmektedir. Bir yöntem olarak eğitimde yaratıcı drama kişilik ve kimlik gelişimi, sosyal uyum, ekip
çalışması, işbirliği yapma, sosyal duyarlık, yaşam deneyimi, empati, eleştirel düşünme, farkındalık, iletişim,
etkileşim, yaşayarak öğrenme, kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme, demokratik tutuma sahip olma, estetik
davranışlar geliştirme, dil ve ifade gücünün gelişimi gibi duyuşsal ve bilişsel yetilerin gelişimi üzerine
odaklanır. Yaratıcı drama bunu, aynı zamanda süreç odaklı ve öğrenci merkezli bir şekilde gerçekleştirir.
Çağın ve geleceğin yetkinlikleri ile yaratıcı drama yönteminin kazanımları karşılaştırıldığında Türkçe
derslerinde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılması oldukça önemlidir.
Okulöncesinden Yükseköğretime Yaratıcı Dramanın Türkçe Öğretim Programlarındaki Yeri
Yaratıcı drama, okul öncesinde Türkçe etkinlikleri, ilk ve ortaokulda Türkçe dersi, ortaöğretimde ise Türk Dili
ve Edebiyatı dersleriyle birlikte yükseköğretimde eğitim fakültelerinde 2018 yılı itibariyle değişen eğitim ve
öğretim programına göre Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Eğitimde Drama, Yaratıcı Drama gibi zorunlu ve
seçmeli derslerle desteklenmektedir.
1980’li yıllara kadar yaratıcı dramanın benzer noktalarda buluşan fakat yaratıcı drama amacını tam olarak
karşılamayan mektep temsilleri, okul tiyatrosu, oyun ve dramatizasyon, piyes, çocuk tiyatrosu, müsamere,
canlandırma gibi faaliyetler kapsamında cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okullarda uygulandığı ve Türkçe
dersi öğretim programlarına yansıdığı görünmektedir.
1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı, 1-5. Sınıf Arası Genel Açıklamalar kısmında Sözlü
Anlatım başlığı altında dramanın piyes temsilinden ayrı bir alan olduğunun vurgulanması oldukça önemlidir.
“…Öğrencileri konuşturma konusunda küçük dramatizasyon çalışmalarının da önemli bir yeri vardır.
Oyunlaştırarak canlandırma (dramatizasyon), ayrıca belli konuların bedenle canlandırılması için de fırsat
hazırlar. Bu nedenle öğretmen, öğrencilere dinledikleri ya da derslerde öğrendiklerini hemen sınıfta temsil
ettirmelidir. Bu işe daha ilk sınıfta başlanmalıdır. Burada sözü geçen oyunlaştırarak canlandırma
çalışmalarıyla yazılı piyeslerin temsil edilmesi birbirine karıştırılmamalıdır. Burada sözü edilen
oyunlaştırarak canlandırma çalışmaları, çocukların kendilerini, dinledikleri ya da okudukları şeylerde
geçen kişilerin yerine koyarak bir olayı temsil etmeleridir.” (MEB, 1981’den akt. Temizyürek ve Balcı,
2015, 334).

Kendilerini okudukları ya da dinledikleri şeylerde geçen kişilerin yerine koyarak bir olayı temsil etmeleri
açıklaması dolaylı yoldan rol oynama tekniğine yakınlaşmaktadır.
Ancak gerçek anlamda yaratıcı dramanın Türkçe öğretimi programlarına yansımaları 1983 yılında
gerçekleşmiştir:
“Türkçe dersine ayrılmış 10 saatin 2 saati sözlü anlatım ve dramatik etkinlikler olarak işlenmelidir. Bu
etkinliklere, Türkçe dersi ile bağlantılı fakat kendine özgü bir ders niteliği kazandırılmalıdır. Okul
öncesinde uygulanması “Tiyatral Eğitimin Anlayışı” temel eğitimin 1. Kademesinde de etkin biçimde
sürdürülmelidir. Türkçe dersinin 2 saatinin “Sözlü Anlatım ve Dramatik Faaliyetler” olarak işlenebilmesi
için mevcut sınıf öğretmenleri, hizmet içi eğitiminden geçirilerek bu etkinlikleri daha iyi yürütebilecek
seviyeye getirilmelidir.” (MEB, 1983, 2-3’den akt. Adıgüzel, 2015, 222).

Bunun dışında 1991’de yayınlanan Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimini Geliştirme Özel İhtisas Raporu’nda
dramanın öğretmen yetiştiren tüm programlarda zorunlu ders olması gerektiği üzerinde durulması (Adıgüzel,
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2015, 224) ileriki zamanlarda Türkçe Öğretmenliği bölümünde “Tiyatro ve Drama Uygulamaları” dersinin
zorunlu ders olarak yer almasına katkı sağlamıştır.
1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eylül 1998’de İlköğretim Okullarında
Seçmeli Drama Dersi 1-2-3 Öğretim Programını yayınlamış ve ardından öğretmenlere yönelik Drama 1 başlıklı
bir ders kitabı hazırlanmıştır (Adıgüzel, 2015, 224).
2005 yılıyla birlikte geleneksel eğitim öğretim yaklaşımlarının yerini yapılandırmacı yaklaşıma bıraktığı çağın
gerekliliklerine göre düzenlenmiş 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5 Sınıflar)
incelendiğinde bu programda dramanın her öğrenme alanında kullanıldığı ve ilk kez yaratıcı drama kavramına
yer verildiği görülmektedir:
Drama tekniği, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda daha çok “yaratıcı drama” anlamında ele
alınmıştır. Buna göre drama; doğaçlama, canlandırma vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden
yararlanılarak bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir kavramı ya
da bir beceriyi, ön bilgilerini kullanarak yapılandırması, anlamlandırması ve canlandırmasıdır. (MEB,
2005, 376).

2005 yılında yaratıcı dramanın öğretim programları için atılan doğru adımın 2015 Türkçe Öğretim Programında
(1-8. Sınıflar) devamlılığı olmadığı fark edilmektedir. Bu programda bir geri dönüş göstergesi olarak
dramatizasyon kavramı üzerinde durulur. Kazanımların birçoğu kısa bir hikâyenin, masalın, olayın ve durumun
dramatize edilmesi olarak programda yer alır. Bunun yanında “Bağımsız olarak hikâye, drama ve şiirleri okur
ve anlar.” cümlesinde olduğu gibi dramanın muhtemelen yazınsal bir tür olarak düşünüldüğü, doğru olmayan,
belirsiz bir anlamda kullanıldığı kazanımlara rastlanmaktadır.
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar) incelendiğinde drama sözcüğüne dahi yer verilmediği
görülmektedir (MEB, 2018a). Fakat Seçmeli Drama (5-6. Sınıflar) ayrı bir ders olarak yer almıştır.
2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı (9-12 Sınıflar) incelendiğinde drama ile ilgili doğrudan bir
etkinliğe yer verilmediği ancak 12. Sınıf Hikâye Ünitesinde “Öğrencilerden inceledikleri ya da kendi seçtikleri
bir hikâyeyi dramatize etmeleri istenir.” başlıklı bir kazanımın yer aldığı görülmektedir (MEB, 2018b).
İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programları dışında yükseköğretimde
yaratıcı dramanın varlığı, 1997-1998 öğretim yılında Eğitim Fakültelerinin Lisans Programlarında uygulanmaya
başlanmış, 2007 yılında güncellemeye gitmiştir (Üstündağ, 2010). Bu uygulama Türkçe eğitimi bölümlerinde
de karşılığını bulmuş ve “Tiyatro ve Drama Uygulamaları” zorunlu bir ders olarak 4. Sınıf 1. Dönemde yer
almıştır.
2018 tarihinde yenilenen Eğitim Fakültesi Öğretim Programları doğrultusunda Türkçe Eğitimi bölümünde
“Tiyatro ve Drama Uygulamaları” dersinin zorunlu ders olarak devam ettiği ve Eğitim Fakültelerinin genelinde
Eğitimde Drama ve Yaratıcı Drama adlı iki seçmeli derse yer verildiği görülmektedir.
Genel olarak bakıldığında yaratıcı dramanın Türkçe eğitimi ve öğretimi için inişli çıkışlı bir yol izlediği
görülmektedir. Bu durumun yansımaları ileriki bölümlerde işlenecek olan yaratıcı dramanın bir yöntem olarak
ele alındığı lisansüstü çalışmalarda da varlığını göstermektedir.
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Bu araştırmada Türkçenin eğitimi ve öğretiminde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanıldığı lisansüstü
çalışmaların detaylı bir analizi yapılarak, yaratıcı dramanın Türkçe eğitimi ve öğretiminde lisansüstü düzeydeki
var olan durumunu ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:







İncelenen lisansüstü çalışmaların yıllara göre yüksek lisans ve doktora düzeyindeki dağılımı
nasıldır?
İncelenen lisansüstü çalışmaların tercih edilen araştırma alanlarına göre dağılımı nasıldır?
İncelenen lisansüstü çalışmaların kullanılan araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?
İncelenen lisansüstü çalışmaların araştırma desenine göre dağılımı nasıldır?
İncelenen lisansüstü çalışmalar hangi çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir?
İncelenen lisansüstü çalışmalarda kullanılan veri toplama teknikleri nelerdir?
Yöntem

Bu bölümde yapılan araştırmada kullanılan araştırma deseni, araştırma örneklemi, veri toplama araçları, veri
analiz süreci hakkında bilgi verilecektir.
Araştırma Modeli
Bu araştırma doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi araştırılması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek,
2008, 188).
Veri Toplama Süreci
Veri toplama süreci doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen
olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2018, 189).
Ulusal Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) aracılığıyla toplanan veriler için arama butonuna
“drama” kavramı yazılarak “Aranacak alan”, “İzin Durumu” ve “Tez Türü” başlıkları için “Tümü” seçeneği
tıklanarak geniş çapta bir arama yapılmıştır. Drama kavramının seçilmesinin nedeni, yaratıcı drama,
dramatizasyon gibi yaratıcı drama ile ilgili kavramların içinde sözcüğün harf dizilimi olarak doğrudan var
olması ile ilgilidir. Ardından tarama sonucunda çıkan 4229 kaydın filtrelenmesi amacıyla konu bakımından
sınırlandırılmaya gidilmiş ve “Eğitim ve Öğretim” ile “Güzel Sanatlar” konu dizininde yer alan tezler üzerinden
inceleme yapılmıştır. Eğitim ve Öğretim alanının tercih edilmesi eğitim alanında yapılan lisansüstü tezlerin bu
konu dizini altında toplanmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında Güzel Sanatlar konu dizininin tercih
edilmesinin gerekçesi ise Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programlarının Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı
altında gerçekleşmesidir. Bu konu dizini dâhilinde Türkçe eğitimi ve öğretimiyle ilgili olarak 39 lisansüstü
çalışmaya ulaşılmıştır. Bu 39 lisansüstü çalışmanın 10’u erişime açık olmadığı için çalışma tam metnine ulaşılan
29 lisansüstü çalışma üzerinde gerçekleşmiştir.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu tür analizde amaç,

toplanan verileri

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018, 242). Bu çerçevede, içerik
analizi yoluyla verileri tanımlamaya, verilerin içindeki saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya ve birbirine
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benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayacağı şekilde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Araştırmada tespit edilen 29 tez
için bir çerçeve oluşturulmuş, bu çerçevede öncelikle tezlerin yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki kısma
ayrılmış ve yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı tespit edilmiştir. Düzey ve yıllara göre ayrılan tezler
üzerinde detaylı bir incelemeye gidilmiş, her çalışma için; araştırma alanı, örneklem türü, araştırma yöntemi,
araştırma deseni, veri toplama teknikleri olmak üzere altı kategoriye ayrılmış ve bu kategorilere göre içerik
analizi yapılmıştır.
Bulgular
Grafik 1: İncelenen Çalışmaların Yıllara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyindeki Dağılımı
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Araştırmanın başlangıcında yaratıcı drama yöntemiyle hazırlanmış Türkçe eğitimi ve öğretimi alanındaki
lisansüstü çalışmalar incelendiğinde, toplam 38 teze rastlanmıştır. Bu tezlerden 9 tanesi erişime açık değildir.
Araştırma erişime açık olan bu 29 tez üzerinden yürütülmektedir. Yaratıcı drama yönteminin Türkçe eğitimi ve
öğretimindeki yansımalarını görebilmek adına yıllara göre yüksek lisans ve doktora düzeyindeki çalışmaların
dağılımı grafikteki gibidir.
Grafiğe göre yaratıcı dramanın doğrudan bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı tezlerin yıllara göre dağılımı
oldukça iniş çıkışlı bir şekilde ilerlemektedir. Bazı yıllarda birden çok lisansüstü çalışmaya rastlanırken kimi
yıllarda her iki düzeyde (yüksek lisans ve doktora) hiçbir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Yapılan ilk
lisansüstü çalışmanın 1996 yılındaki bir doktora tezi olmasına rağmen, yaklaşık 14 sene boyunca herhangi bir
doktora çalışmasının olmaması da dikkat çekici bir unsurdur.
Grafiğe göre yaratıcı dramanın doğrudan bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı doktora düzeyinde 8 tez
bulunmaktadır. Bu sayının yüksek lisans düzeyindeki karşılığı ise 30 tez çalışmasıdır. Sayılar hem doktora hem
yüksek lisans düzeyinde kendi içinde dalgalı bir seyir izlemektedir.
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Yapılan çalışmaların 2009 yılından itibaren bir artış içinde olduğu görülmektedir. Bu durumda 2005 yılında
yenilenen Türkçe Öğretimi Programlarının etkisi olasıdır. Yapılandırmacı yaklaşım için oldukça uygun olan
yaratıcı drama yöntemi özellikle 2005 programında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Programların yaratıcı
dramaya bakış açısı lisansüstü çalışmaları da etkilemektedir.

Grafik 2: İncelenen Lisansüstü Tezlerin Tercih Edilen Araştırma Alanlarına Göre Dağılımı
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Araştırmada incelenen 29 lisansüstü tez çalışması, grafikte görüldüğü üzere en çok yaratıcı dramanın Türkçe
dersi başarısı üzerindeki etkisi üzerinde durmaktadır. Ardından yazma eğitimi ve dil gelişimi konularında
yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanıldığı lisansüstü çalışmaların
Türkçe eğitimi ve öğretimi alanında yeterli sayıya ulaşmadığı görülmektedir. En çok çalışılan araştırma konusu
olan Türkçe dersi başarısı ile ilgili yapılmış tezlerin sayısı 5’tir. Bunun yanında konu alanındaki anahtar
kelimelerin bütünlük oluşturmadığı görülmüştür. Lisansüstü çalışmalarda toplam 16 farklı araştırma alanında
çalışmalar yapılmıştır. Konu bakımından incelendiğinde yapılan çalışmalarda yazma ve okumanın dinleme ve
konuşma becerisinin önüne geçtiği görülmektedir. Bazı konular üzerinde birden çok çalışma gerçekleşirken
yaratıcı dramanın asıl hareket alanı olan duyuşsal içerikli temel becerilere (araştırma yapma, iletişim kurma,
karar verme) Türkçe eğitimi kapsamında yer verilmediği görülmektedir.
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Araştırmaya konu olan 29 lisansüstü tez çalışmasında kullanılan araştırma yöntemi tercihleri arasında belirgin
farklılıklar olduğu dikkat çekmektedir. En çok tercih edilen araştırma yöntemi, diğer araştırma yöntemlerine
göre oldukça büyük bir farkla nicel araştırma yöntemidir. Özellikle yüksek lisans çalışmalarında 23 çalışmadan
20’sinin nicel araştırma yöntemi ile tasarlanması dikkat çekicidir. Doktora çalışmalarında ise karma araştırma
yönteminin ağırlığı görülmektedir. Grafiğe göre nitel araştırma yöntemlerinin 29 tez çalışmasında yalnızca bir
yüksek lisans tezinde kullanılması üzerinde durulması gereken bir durumdur. Yaratıcı dramanın tanımı ve dil
sanatlarının içeriği nitel özellikte olmasına rağmen çalışmalar nicel ağırlıklıdır.
Grafik 4: İncelenen Lisansüstü Tezlerin Araştırma Desenine Göre Dağılımı
20

83

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Deneysel desen

Gömülü Desen+ Deneysel
Desen
Yüksek Lisans

Tarama Modeli

Karışık Desen

Doktora

İncelenen lisansüstü çalışmalarda tercih edilen araştırma desenleri grafikteki gibidir. Araştırmacıların yaptıkları
adlandırmalara herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Buna göre diğer desenlere göre büyük bir farkla en çok
tercih edilen araştırma deseninin deneysel desen olduğu görülmektedir. Ayrıntılı olarak incelendiğinde ise
deneysel desenlerin tümünü ön test – son test kontrol gruplu deneysel desen oluşturmaktadır. 23 yüksek lisans
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tezinin 19’u deneysel desenle, 6 doktora tezinin tamamı deneysel desenle meydana getirilmiştir. Bunun yanında
tarama modelinin kullanıldığı 2 yüksek lisans çalışması, karışık desen ve gömülü desen ile deneysel desenin
birlikte kullanıldığı 1 yüksek lisans çalışması bulunmaktadır. Deneysel desenlerin bu denli tercih edilmesi
çalışmalarda nicel araştırma yöntemlerinin ağırlıklı olmasıyla doğrudan ilgilidir.
Grafik 5: İncelenen Lisansüstü Tezlerin Çalışma Grubuna Göre Dağılımı

İnceleme yapılan lisansüstü tezlere göre en çok çalışmanın yapıldığı örneklem türünün ilkokul ve ortaokul
öğrencileri olduğu görülmüştür. Ardından lise ve okul öncesi örneklem gruplarının seçildiği gözlenmektedir.
Lise ve okul öncesi örnekleminde doktora çalışmalarının olmaması dikkat çekicidir. Örneklem grubunun
yalnızca öğrenciler ile sınırlı kalmadığı öğretmenlerin de çalışmaya dâhil edildiği lisansüstü çalışmalar
bulunmaktadır. Örneklem çeşitliliği olarak bakıldığında lisansüstü düzeyde her kademe için en az bir çalışma
yapıldığı görülmektedir.

Bu durum çalışmaların örneklem çeşitliliğini karşılamadığını göstermektedir.

İlköğretim Türkçe dersi 5-8 sınıflar aralığında olmasına rağmen okul öncesinden itibaren tüm seviyelerde
yaratıcı drama ve Türkçe öğretimi birlikte çalışılması olumlu bir gelişmedir. Fakat öğretmen eğitiminde yaratıcı
dramanın öncelikli çalışma alanı olmadığı görülmektedir.
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İncelenen lisansüstü tezlerde veri toplama araçlarının adlandırılmasıyla ilgili olarak araştırmacıların veri
toplama araçları başlığından faydalanılmış ve adlandırmalara herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. En çok
tercih edilen veri toplama aracının test olduğu görülmekte ve onu ölçek ve anket takip etmektedir.
Araştırmaların büyük çoğunluğunda birden fazla veri toplama aracı kullandığı görülmektedir. Birden fazla veri
toplama aracından faydalanması araştırmaların sınırlılık ve yanlılıklarının ortadan kaldırılması için önemlidir.
Bununla birlikte nicel yöntemin yoğunluğu veri toplama araçları çeşitlerini de doğrudan etkilemektedir.
Tartışma ve Sonuç
Yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanıldığı Türkçe eğitimi ve öğretimi alanındaki tezler incelendiğinde
yüksek lisans ve doktora alanında tezlerin yıllara göre dağılımı doğrusal olmayan bir boyuta sahip olduğu ve
oldukça iniş çıkışlı bir tablo çizdiği görülmektedir. Bazı yıllarda birden çok lisansüstü çalışma yapılırken bazı
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yıllarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu durum yaratıcı dramanın lisansüstü düzeyde Türkçe eğitimi ve
öğretimi alanında henüz bir sisteme oturmadığını göstermektedir. Özellikle doktora alanında yapılmış olan
tezlerin sayısı oldukça azdır. Fakat doktora çalışmaları, yaratıcı dramanın uzmanlık alanı olarak artmasını
sağlayacak ve bu alanda uzman olan kişiler akademik olarak yeni öğrencilerin yetişmesine katkı
sağlayacaklardır. Bu açıdan doktora çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir.
İncelenen lisansüstü çalışmalarda tercih edilen Türkçe eğitimi ve öğretimi alanı bakımından oldukça geniş bir
yelpaze gözler önüne serilir. 29 çalışmanın 16 farklı çalışma alanına sahip olduğu görülür. Bu durum konu
alanında anahtar kelimelerin bütün oluşturmadığını göstermektedir. En çok üzerinde çalışılan alan Türkçe dersi
başarısıdır. Bu alanla ilgili çalışmaların sayısı ise 5’tir. Çeşitli konu alanlarında yapılan çalışmaların artması bir
literatür oluşturmak için önemlidir. Bu bakımdan konu çeşitliliğinin altını dolduracak çalışmaların artması
gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında pek çok konu için o konunun daha önce çalışıldığı ve
bu sebeple çalışılmaması gerektiği söylenir. Fakat bu rasyonel tutum daha çok fen bilimleri için geçerli
görünmektedir. Kaynağı insan olan sosyal bilimler ve dolayısıyla yaratıcı drama için her grup kendi dinamiğine
sahiptir ve aynı konu pek çok farklı yoldan çalışılabilir. Yaratıcı dramanın Türkçe eğitimi ve öğretimindeki
gelişimi için bu konu çeşitliliğinin yapılan çalışmalarla belirli bir niceliğe ulaşması, bir alt yapı oluşturulması
bakımından önemlidir.
Okuma ve yazma ile ilgili çalışmalara ağırlık verildiği kadar yaratıcı dramanın asıl hedefi olan iletişimsel yetiye
de çalışmalarda yer verilmelidir.
Yapılan çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemi ise oldukça dikkat çekicidir. İncelenen 29 lisansüstü
çalışmanın 21’i nicel araştırma yöntemiyle düzenlenmiştir. 6 doktora çalışmasından 5’i karma yöntemle biri
nicel yöntemle düzenlenmiştir. Doktora düzeyinde nitel bir araştırmaya rastlanmamıştır. 23 yüksek lisans
çalışmasından 20’si nicel araştırma yöntemiyle, 2’si karma ve biri nitel araştırma yöntemiyle düzenlenmiştir.
Nicel araştırmanın karma ve nitel araştırma yöntemlerine göre bu denli fazla tercih edilmesi yaratıcı dramanın
bir öğretim yöntemi olarak seçildiği lisansüstü çalışmalar için düşündürücüdür. Yaratıcı drama, bireysel
farklılıkların, kişisel deneyimlerin, farklı yaşam becerilerinin, grupla öğrenmenin ön planda olduğu bir yöntem
olarak nicel araştırma yöntemlerinden çok, karma ve özellikle nitel araştırmaların doğasına çok daha uygun
görünmektedir. Genelleme yerine derinlemesine betimlemenin, nedensellik yerine, kişinin bakış açısını
anlamanın, deney ve kontrol yerine durumların kendi doğal bütünlüğü içinde ele alındığı, araştırmacının uzaktan
gözlemlemek yerine olayları yakından takip ettiği ve katılımcı olduğu nitel araştırmanın özellikleri yaratıcı
drama yöntemi, lideri, planı ile pek çok ortak özelliğe sahiptir. Buna rağmen 29 tez çalışması içinde nitel
araştırma yönteminin kullanıldığı yalnızca bir tez bulunmaktadır. Bilim, pozitivist paradigma içinde gelişip
büyümüş ve pozitivist paradigma tüm bilimleri yöntem açısından çok uzun yıllar yönetmiştir. Her ne kadar
yorumlamacı paradigma son yüzyılda yükselişe geçse de var olan araştırma geleneği olarak nicel araştırma
yöntemleri ön plandadır. Bu durum yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı tezlerde de kendini
göstermektedir. Yaratıcı drama, çağdaş öğretim yöntemleri arasında gösterilirken araştırma yöntemi olarak
çağdaş araştırma yöntemlerinden faydalanmak bir zorunluluktur.
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Nicel araştırma yönteminin yapılmış çalışmalardaki ağırlığı tercih edilen araştırma desenlerine de doğrudan
yansımıştır. 29 araştırmanın 19’unda deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel desenler yakından incelendiğinde
ön test – son test kontrol gruplu deneysel desenin tercih edildiği görülmektedir. Deney ve kontrol grubu
oluşturmak özellikle ortama yeni bir uyarıcının dâhil edildiği eğitim bilimleri çalışmalarında sıklıkla kullanılan
bir uygulamadır. Fakat yaratıcı drama çalışmasının sonuçtan çok süreç odaklı olması nitel ve karma araştırma
desenleriyle daha uyumlu görünmektedir.
Yaratıcı dramanın Türkçe eğitimi ve öğretiminde bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı çalışmalar örneklem
grupları açısından incelendiğinde en çok çalışma yapılan grubun ilk ve ortaokul öğrencileri olduğu
görülmektedir. Bunun yanında yüksek lisans çalışmalarında her öğretim kademesi üzerinde en az bir çalışma
yapılmış, doktora çalışmalarında ise okul öncesi ve lise düzeyinde çalışma yapılmamıştır. Çalışmalardaki
örneklem grubunun çeşitlenmesi ve artırılması, yaratıcı dramanın Türkçe eğitimi ve öğretimindeki alan yazına
katkı sağlayacaktır.
Dezavantajlı gruplara Türkçe öğretiminde ve öğretmen eğitiminde yaratıcı drama temelli çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Yapılan çalışmalarda tercih edilen veri toplama araçları incelendiğinde yine seçilen araştırma yöntemiyle
uyumlu olarak nicel ağırlıklı veri toplama araçlarının ön planda olduğu görülmektedir. 29 çalışma arasında en
çok tercih edilen veri toplama aracı testtir. Onu sırayla ölçek ve anket takip etmektedir. Bununla birlikte yapılan
çalışmalarda büyük çoğunluğunda tek bir veri toplama aracına bağlı kalınmadığı, birden fazla veri toplama
aracına yer verildiği görülmektedir. Bu durum çalışmaların güvenirliğine önemli katkı sağlamaktadır. Fakat
çağdaş öğretim yöntemlerinden olan yaratıcı drama ile ilgili verilerin toplanmasında test, ölçek, anket gibi
katılımcıların kişiliklerinin, karakterlerinin, duygularının, öğrenme süreçlerinin geri planda kaldığı sonuç odaklı
veri toplama araçları, sonuçtan çok sürece odaklanan ve kendi içinde değerlendirme aşamasında dahi klasik
değerlendirme seçeneklerini kullanmayan yaratıcı drama için uygun görünmemektedir.
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Özet
Yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerin sınıf içerisinde aktif olmalarını ve ön bilgilerini kullanarak yeni bilgileri yapılandırmalarını
amaçlayan felsefi bir yaklaşımdır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşıma uygun olan birtakım yöntemleri
(işbirlikçi öğrenme yöntemi, yaratıcı drama yöntemi vs.), öğrenme modellerini (5E öğrenme modeli vs.) ve tekniklerini (rol oynama,
beyin fırtınası vs.) kullanmaları amaçlanmıştır. Buradan hareketle, öğrenci merkezli birçok yöntem ve teknik fen bilimleri öğretmenleri
tarafından da sınıf içinde kullanılmaya başlanmıştır. Yaratıcı drama yöntemi de bu kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Yaratıcı drama
öğrenciyi sınıf içinde aktif kılan, anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayan ve öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve
yaratıcılık becerilerini artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Kullanılan bu yöntemin sınıf içinde etkin bir şekilde uygulanabilmesi için
geleceğin fen bilimleri öğretmenlerinin bu yöntem hakkında yeterli ve etkili bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Bu yöntemi
etkili şekilde uygulayamayan bir fen bilimleri öğretmeninin yukarıda bahsedilen öğrenci becerilerini uygulayabilmesi zorlaşabilir. Bu
sebeple, öğretmen adaylarının eğitim fakültelerindeki bu yöntem ile ilgili eğitimine oldukça önem verilmeli ve onların bu yöntemi
gelecekte etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için yeterli sayıda uygulamalar fakültelerde gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla, bu yöntemi
sınıflarında nasıl uygulayacağını anlayamayan öğretmen adayının yetiştireceği öğrenciler karar verebilme ve sosyalleşme açılarından
sıkıntı yaşayabilirler. Bu sebeple, bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının bu yöntem hakkındaki görüşleri alınarak bu yöntemin
uygulanması açısından olumlu ve olumsuz durumlar tespit edilmiştir. Böylelikle, bu çalışma yaratıcı drama yönteminin sınıflarda daha
etkili uygulanması açısından fen bilimleri öğretmenlerine ışık tutacaktır. Bu yöntemin etkililiği üzerine yapılan nicel çalışmaların fazla
olması ve nitel yolla bu yöntem hakkında derinlemesine öğretmen adaylarının görüşlerini alan çalışmaların az olması bu çalışmayı daha
etkin kılacaktır.
Bu çalışma nitel araştırmanın fenomenoloji desenine göre yürütülmüştür. Çalışma grubunu özel öğretim yöntemleri dersinde yaratıcı
drama uygulamaları yapan dört (4) kadın öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcılar üçüncü sınıf olup, yaş ortalamaları 22’dir.
Katılımcılar amaçlı örneklem yönteminin bir türü olan ölçüt örnekleme ile belirlenmişlerdir. Burada ölçüt öğretmen adaylarının yaratıcı
drama uygulamalarını yürütmüş olmalarıdır. Veri toplama aracı olarak sırasıyla yarı yapılandırılmış gözlem, doküman incelemesi ve
yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Her öğretmen adayı iki yaratıcı drama uygulaması boyunca her iki araştırmacı tarafından
gözlenmiştir. On sorudan oluşan doküman yine her iki araştırmacı tarafından uygulandıktan sonra, dokümanda yazmış oldukları ifadeleri
derinlemesine incelemek için 26 sorudan oluşan görüşme birinci araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen
verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış, bulgular kodlar, kategoriler ve temalar yoluyla sunulmuştur. Çalışmanın bulguları yaratıcı
drama teması altında dört kategori olarak sunulmuştur. Bu kategoriler sırasıyla “Yaratıcı dramayı öğrenme amaçları”, “Öğrendikten
sonra yaratıcı dramaya yönelik bakış açıları”, “Öğretmen oldukları zaman yöntemin kullanımına yönelik bakış açıları”, “Yaratıcı
dramanın olumlu ve olumsuz taraflarına yönelik bakış açıları” olarak belirlenmiştir.
Birinci kategoride öğretmen adayları etkili iletişim sağlamak, keyif almak, öğrenci merkezli uygulamalar gerçekleştirmek ve öğrencilerin
gizli yeteneklerini ortaya çıkarmak için yaratıcı dramayı öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Yaratıcı dramayı öğrendikten sonra öğretmen
adaylarının hepsinin bakış açısı olumlu olmuştur. Dört katılımcı olumlu bakış açısına sahiptiler çünkü bu yöntem öğrencilerde anlamlı
öğrenmeyi gerçekleştiriyordu. Benzer şekilde katılımcıların hepsi ileride öğretmen olduklarında bu yöntemi kullanmak istediklerini
belirtmişlerdir. Özellikle görüşmede bunun nedeni olarak öğrencilerde derse karşı olumlu tutum geliştirmek istemelerini belirtmişlerdir.
Son kategoride ise öğretmen adaylarının hepsi yaratıcı dramanın en önemli olumlu yönünü kişiler arasında etkili iletişim kurabilme
olarak açıklamışlardır. Olumsuz yönünü ise sınıf içerisinde öğretmenin kontrolü kaybedebilmesi olarak ifade etmişlerdir. Buradan
hareketle, bu çalışma ile fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemi hakkında ileriye yönelik olarak olumlu düşüncelere
ve uygulamalara sahip oldukları sonucuna varılmıştır. İlave olarak, bu yöntemin daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi için eğitim
fakültelerinde yeterli önemin verilmesi gerektiği sonucu çıkarılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmen adaylarının yaratıcı drama
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gibi öğrenci merkezli yöntemleri ileride etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması
derslerinde onların etkinliklerinin artırılması önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yaratıcı Drama, Fen Eğitimi, Nitel Araştırma, İçerik Analizi.
Pre-Service Science Teachers’ Views of Creative Drama Method
Abstract
The constructivist approach aims to make students active in the classroom and construct new knowledge by using their
prior information. For this purpose, it is aimed to use some methods (collaborative learning method, creative drama method
etc.), learning models (5E learning model etc.) and techniques (role playing, brain storming etc.) since they are suitable for
constructivist approach. From this point of view, many student-centered methods and techniques have begun to be used in
the classroom by the science teachers. Therefore, creative drama is one of these methods. Creative drama is a method that
makes students active within the classroom, aims to promote meaningful learning and to enhance students’ problemsolving, critical thinking and creativity skills. In order for this method to be used effectively within the classroom, preservice teachers need to have the sufficient and effective knowledge about this method. It can be difficult to apply the
student skills mentioned above for a science teacher who cannot apply this method effectively. Therefore, pre-service
teachers should be given a great deal of training regarding this teaching method at teacher preparation programs and they
should get adequate practice in sufficient number of practices so that they can use this method effectively in the future.
Thus, the future students who will be trained by these pre-service teachers will have difficulties in deciding and socializing
because the pre-service teachers will not able to understand how to apply this method in their classroom. Moreover, in this
study, positive and negative views will be determined in terms of application of this method by taking the opinions of preservice science teachers about this method. Thus, this study will shed light on the science teachers in terms of applying the
creative drama method more effectively in the classroom. Furthermore, excessive quantitative studies on the effectiveness
of this method and the lack of qualitative studies that deeply examine the pre-service teachers’ opinions on the method will
make this study more effective
This study was conducted according to the phenomenological design of the qualitative research. The study group was
consisted of four (4) female pre-service science teachers who completed creative drama applications in the special teaching
methods class. Participants were third grade and their average age was 22. Participants were determined with the criterion
sampling which is a type of purposive sampling. The criterion here is that the pre-service science teachers must have
implemented creative drama. Semi-structured observation, open ended questions and semi-structured interview were used
as data collection tools respectively. Each pre-service teacher was observed by both researchers during two creative drama
applications. After the document consisting of ten questions was applied by both researchers, the interview was conducted
by the first researcher, which consisted of 26 questions in order to examine in depth the expressions they had written in the
document. In the data analysis, content analysis was used and the findings were presented through codes, categories and
themes. Findings were presented in four categories under the creative drama theme. These categories were identified as
“Purposes of learning creative drama”, “Viewpoints for the creative drama after learning”, “Viewpoints for the use of
method when they are teachers”, “Viewpoints for the positive and negative aspects of creative drama”.
In the first category, the pre-service science teachers expressed that they learned the creative drama in order to provide
effective communication, enjoyment, student-centered practices and to reveal the secret skills of the students. After
learning the creative drama, all pre-service teachers’ perspectives were positive. Four participants had a positive point of
view since this method performed meaningful learning in the students. Similarly, all participants stated that they would
like to use this method when they were teachers in the future. In particular, in the interview, they stated that they would
like to develop a positive attitude towards the lesson in the students as a reason for this. In the last category, all participants
explained the most important positive aspect of creative drama is the ability to communicate effectively among people.
They also expressed the negative direction of creative drama as the loss of control within the classroom. Consequently,
participants have positive views and practices for the future regarding the creative drama. In addition, the conclusion has
been drawn that sufficient importance should be given at teacher preparation programs in order to be able to apply this
method more effectively. In the light of these results, it is suggested that pre-service teachers should be increased their
activities in special teaching methods and teaching practice courses so that student-centered methods such as creative drama
can be applied effectively in the future.
Keywords: Creative Drama, Science Education, Qualitative Research, Content Analysis.
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Giriş
Türkiye’de "Millî Eğitim Bakanlığı" (MEB) tarafından 2005 ve 2013 yıllarında değiştirilen fen bilimleri
programı ile öğrencilerin fen bilimlerinin doğasını, bu bilimin toplum ve çevreyle olan etkileşimini anlayan
bireyler haline gelmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, hedefler arasında öğrencilerin fen bilimleri ile ilgili stratejileri
uygulayabilen, olaylara eleştirel yaklaşabilen, sorumluluk alabilen bireyler olması da vardır (MEB, 2005; 2013).
Yukarıda bahsedilen öğrenci davranış ve kazanımlarını öğrencilerin etkin bir şekilde kazanması gerekmektedir.
Bu noktada öğrencilerin fen bilimlerini ne derecede etkin öğrendiği, bir başka ifadeyle yukarıdaki beceri ve
değerleri ne derecede kazandığı sorusu akla gelmektedir. Bu soruya cevap bulabilmek için öğrencilerin sınıf
içinde fen bilimlerini nasıl öğrendiklerinin araştırılması hatta bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla sınıf
içerisinde öğretmenlerin kullandığı yöntem, teknik ve stratejilerin onlar tarafından ne kadar etkin kullanıldığının
bilinmesi yukarıdaki soruyu cevaplamaya yardımcı olabilir.
En son 2013 yılında ortaya atılan fen bilimleri öğretim programı ile fen bilimleri öğretmenlerinin öğrenci
merkezli öğretim yöntemlerini içeren bir yaklaşımı kullanması uygun görülmüştür (MEB, 2013).
Yapılandırmacı yaklaşım olarak bilinen bu paradigma ile öğrencilerin sınıf içerisinde aktif olması ve ön
bilgilerini kullanarak yeni bilgileri yapılandırması amaçlanmıştır (Chee, 1997; Richardson, 1997; Smerdon,
Burkam ve Lee, 1999). Bu amaç doğrultusunda, fen bilimleri öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma uygun
olan birtakım yöntemleri (işbirlikçi öğrenme yöntemi, yaratıcı drama yöntemi v.s.), öğrenme modellerini (5E
öğrenme modeli v.s.) ve tekniklerini (rol oynama, beyin fırtınası v.s.) kullanmaları amaçlanmıştır. Dolayısıyla
öğrenci merkezli birçok yöntem ve teknik fen bilimleri öğretmenleri tarafından sınıf içinde kullanılmaya
başlamıştır. Yaratıcı drama yöntemi de bu kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Aşağıda bu yöntem hakkında
bilgi verilmiştir.
Yaratıcı Drama
“Drama” sözcüğü köken olarak Yunanca’dan gelmektedir. Yunan Dilinde “Dran” olarak kullanılan bu sözcük,
itmek, çekmek, yapmak, etmek, eylemek anlamlarında kullanılır (San, 2006).
Yaratıcı drama 18. yüzyılda, sanat ve eğitimi etkileyen romantizmden etkilenmiştir. Dolayısıyla, yaratıcı drama
bu dönemde başlayan eğitim ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmıştır. Yapılandırmacı paradigmaya paralel olarak
öğrenenin merkezde bulunması gerekliliğine olan inanç yaratıcı dramanın doğuşunda etkilidir. Yaratıcı
dramanın öncüleri; Harriet Finlay Johnson, Henry Caldwell Cook, Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote,
Gavin Bolton ve Winifred Ward’dır (Adıgüzel, 2006).
Yaratıcı drama, sonuçtan çok sürece odaklıdır ve drama esnasındaki tecrübelerin çoğu drama anında
kendiliğinden yaşanır (Adıgüzel 2005). Yaratıcı dramada üç temel öğe vardır. Bunlar drama lideri, katılımcı ve
mekandır. Liderin gerek gördüğü durumlarda drama tekniklerinin çalıştırıldığı süreçler drama yaşantılarının
kendisini oluşturur. Drama sürecinde esneklik vardır ve drama süreçlerindeki aşamalara uyma zorunluluğunun
bulunmayışı yaratıcı dramanın üstün yönlerindendir (Adıgüzel 2006). Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama

29th International Congress on Creative Drama in Education / 25-28 October 2018 Ankara/TURKEY

92

vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanır. Bir grup çalışması içerisinde gerçekleştirilir ve bireylerin bir
yaşantıyı, olayı, fikri, soyut bir kavramı ya da davranışı canlandırılmasıyla meydana gelir (San, 1991). Yaratıcı
drama, eğitim sürecinde drama liderinin yönlendirmesiyle oyunlarla geliştirilen bir etkinliktir. Öğretimde
öğrenciyi pasif bir durumdan kurtarabilmek için onu bedeni ve duyu organlarıyla harekete geçirebilmek gerekir.
Ayrıca, konuları öğrencilerin katılımıyla canlandırarak yaşanır duruma getirmek yaratıcı dramanın bu süreçte
öğrenciyi aktif yapması açısından uygun bir öğretim yöntemi olarak görülebilir (Üstündağ, 2003).
Yaratıcı drama: tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanır ve bir grup çalışması içinde doğaçlamayı merkeze
alarak gerçekleşir. Müzik, dans, resim, heykel, edebiyat gibi çeşitli sanat dallarına ilişkin etkinlikleri içerisinde
barındırır. Yaratıcı drama ile farklı zekâ ve yetenekteki öğrencilere hitap etme şansı yakalanabilir, öğrenciler
anlamlı öğrenmeyi sağlayabilir, öz değerlendirmesini yaparak öğrenci kendini gerçekleştirebilir ve son olarak
öğrenci sosyal yönden kendini geliştirebilir (Bozdoğan, 2003; Kara ve Çam, 2007; Yeğen, 2003). Yaratıcı
drama lideri, drama grubu, konu, ortam ve teknik gibi öğelerden oluşur. Aşağıda bunlar hakkında bilgi
verilmiştir:
Drama lideri: Drama lideri drama çalışmalarında katılımcılara ya da öğrencilere rehberlik eder. Drama lideri
drama sürecinin en temel öğesidir çünkü drama sürecinde öğrencileri yönlendiren, onların eleştirel düşünme
becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesi için rehberlik eden kişidir (Adıgüzel, 1993). Lider, sınıf içi yaratıcı
drama etkinlikleri sırasında iyi bir gözlemci olmalı ve bu etkinlikler esnasında öğrencileri yönlendirmek adına
sesi olabildiğince gür olmalıdır (Kara ve Çam, 2007; Yeğen, 2003).
Drama grubu: Dramaya katılan öğrenciler öğrenmeye istekli olmalı ve içine kapalı olmamalıdır. Bireyler
dramaya niçin katıldıklarını bilmeliler, grupla çalışmaya kendini adapte etmeli ve kendilerini rahat ve güvende
hissetmelidirler (Adıgüzel, 2006).
Konu: Yaratıcı dramada herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür,
edebiyatın tüm türleri ve anı konu olarak çalışılabilir. Bir ders konusu, eğitim-öğretimde dramada işlenecek
konuyu rahatlıkla oluşturabilir (Adıgüzel, 2006).
Drama Ortamı: Dramada çalışmaların yapılacağı sınıf benzeri ortamların her türlü etkinliğe elverişli olması
gereklidir Ortam gerektiğinde çalışmaları sahnelemeye olanak tanımalı, ısı ve ışık açısından yeterli olmalıdır
(Adıgüzel, 2005).
Teknik: Eğitimde drama çalışmalarında kullanılan en önemli teknikler doğaçlama ve rol oynama teknikleridir.
Drama yönteminin kullanıldığı derslerde bu iki tekniğin kullanılması bireylerin kendilerini geliştirmesi
açısından oldukça önemlidir (Adıgüzel, 2007).
Eğitimde Yaratıcı Drama
Yaratıcı drama yukarıda da bahsedildiği gibi, doğaçlama ve rol oynama tekniklerinden yararlanır. Bir grup
çalışması içerisinde, bireylerin bir yaşantıyı, olayı, fikri, birtakım süreçler içerisinde canlandırılması yoluyla
gerçekleşir (Koç, 1999; San, 2006). Yaratıcı drama bireylerin kendini ifade etmesi ve empati yeteneklerini

29th International Congress on Creative Drama in Education / 25-28 October 2018 Ankara/TURKEY

93

geliştirmesi açısından oldukça önemlidir (Karadağ, 2005). Yaratıcı drama yöntemi her yaş grubuyla çalışma
imkânı sunar. Çalışma grubunun yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak oluşturulan oturumlar
yaratıcı drama çalışmalarının verimliliğini arttırır. Yaratıcı dramada gönüllülük esastır bir başka ifadeyle
öğrenciler drama etkinliğine katılmaya istekli olmalıdırlar; çünkü istekli olan öğrenciler drama sürecinde yeni
şeyler öğrenmeye ve keşfetmeye hazırlıklı olacaklardır. Öte yandan drama etkinliklerinin gerçekleşeceği ortam
bireyin kendini güvende hissedeceği bir ortam olmalıdır. Yapılan çalışmalardan sonra bir değerlendirme
konuşması yapılmalıdır. Öğrencilerin hissettiklerini ve düşündüklerini paylaşmaları için onlara ortam
sağlanmalıdır. Eğitimde drama etkinliğinde ödül ya da ceza yoluna başvurulmamalıdır. Pekiştireçler sözel takdir
şeklinde olmalıdır (O’Neill ve Lambert, 1995; Yeğen, 2003).
Yaratıcı drama çalışmaları oyuncu eğitimi değildir. Bu çalışmalar seyircilere sergilenmek için uygulanmaz.
Yaratıcı dramada katılımcılar hem oyuncular hem de izleyicilerdir. Bu çalışmalarda özel izleyiciler
bulundurulmaz. Çalışmaların uygulanma alanları çok geniştir ve pek çok yerde -sınıfta, holde, bahçede,
kütüphanede, yemekhanede- uygulanabilir. Mekânın yeteri kadar büyük olması idealdir (Gönen ve Dalkılıç,
2003).
Yaratıcı dramayı bir eğitim aracı olarak kullanan öğretmenler ve öğrenciler okul dışındaki aktivitelerinde de bu
yöntemin etkilerini göreceklerdir. Örneğin, dramayla çocuk yaşadığı dünyayı araştırır ve gözlem yaparak
keşfeder. Drama öğrenmeye duyuşsal boyut katar. Sürece yaşantı yoluyla katılımı sağladığından, öğrencilerin
duyuşsal, davranışsal ve bilişsel yanını bütün olarak değerlendiren bir yöntemdir. Drama özellikleri gereği
öğrencilerin dünyayı algılamaları, çevreleriyle, başkalarıyla ve kendileriyle etkili ve doğru bir iletişim kurmaya
olanak sağlar (Dirim, 2002).
Yaratıcı dramayı etkili kılan bir başka unsur da katılımcıların yaşantılarından yararlanabilme becerisidir ve bunu
yaparken belirli bir yaş, belirli bir konu, belirli bir ders gibi kısıtlama söz konusu değildir. Kişinin empati
kurarak gerçek ortamları tartışmasına izin vermesinin yanı sıra kişinin dil, rol ve sanat gelişimi için de yararlıdır
(Özden, 1999).
Yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanıldığı ortamlarda, bireyin sürece etkin olarak katılması, iletişim
becerilerini geliştirmesi açısından oldukça önemlidir. Yaratıcı dramada ele alınan öykü, masal, şiir, makale, anı
vb. edebiyat ürünlerinin incelenmesi, işlenmesiyle öğrenenlerin iletişim becerileri gelişebilir. Yaratıcı drama
etkinliklerinde, özellikle dokunma duyusuyla ilgili çok fazla yaşantı fırsatı vardır. Bu yaşantılar iletişim
becerilerinin gelişmesinde önemli katkılarda bulunabilir (Üstündağ, 2003).
Yaratıcı drama ile öğrenciler kendine güven ve saygı, edilginlik yerine katılımcı olma, yeteneklerini keşfetme,
bağımlılık yerine bağımsız karar verme, demokrat kişilik geliştirme, empati kurma, kendini başkasının yerine
koyma, kendisiyle ve başkalarıyla barışık olma, hoşgörü, yaratıcı kişilik geliştirme, neden-sonuç ilişkisi
kurabilme, analiz-sentez yapabilme, estetik sezginin artması, yaşamda karşılaşılan durumlara hazır olabilme ve
problem çözebilme gibi özellikler kazanır (Morgül, 2006).
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Yaratıcı drama öğretmen yetiştirme alanında hem öğretmenlik formasyonunda hem de genel kültür dersleri
arasında yer almalıdır. Bir disiplin olarak öğretmen adayını olumlu bir biçimde geliştirecek yaratıcı drama,
zorunlu bir ders olarak kabul görmelidir (San, 2006).
Yaratıcı Dramanın Aşamaları
Yaratıcı drama üç bölümden oluşur. Bunlar; “Isınma – hazırlık”, “Canlandırma” ve “Değerlendirme”
aşamalarıdır (Adıgüzel, 2006). Aşağıda bunlar hakkında bilgiler verilmiştir:
Isınma- Hazırlık Çalışmaları
Katılımcının fiziksel ve zihinsel olarak sürece hazırlanmasıdır. Bedensel kullanım ile katılımcıların
dikkatlerinin toplanması bu aşamada gerçekleştirilmektedir. Dans ve harekete dayalı etkinliklerle birlikte,
bedenin gevşetilmesi, gerilmesi, davranış, jest, mimik, ses, nefes gibi çalışmalar bu aşamada uygulanmaktadır.
Aşamadaki temel amacı diğer aşamaya hazırlık oluştururken güven kazanma, uyum sağlama ve öğrencilerin
birbirlerine alışması gibi durumlar göz önünde bulundurulur (Adıgüzel, 2006).
Canlandırma
Canlandırma; bir kılık ya da kişiliğe girip onu oynamak ve o kişiliğin etkin bir duruma gelmesini sağlamaktır
(Püsküllüoğlu, 2004). Bu aşamada, belirli bir başlangıç noktası vardır ve süreç doğaçlama, rol oynama ve diğer
tekniklerin kullanılması ile oluşur. Bu aşamadaki canlandırmalar bireysel olacağı gibi küçük ya da büyük
gruplar yoluyla da olabilir (Aykaç, 2008).
Değerlendirme
Drama çalışmaları boyunca elde edilen sonuçların değerlendirildiği aşamadır. Bu aşama sürecin özünün,
öneminin, niteliğinin ve niceliğinin saptandığı aşamadır. Ayrıca bu aşama duygu ve düşünce paylaşımları,
eğitsel kazanımlar üzerine ya da ortaya çıkan oluşumlar üzerine tartışmaların yapıldığı aşamadır. Öğrenilenlerin
kazanıma dönüşüp dönüşmediği ve bu durumun gelecek yaşantılara etkisinin olup olmayacağı, tüm drama
yaşantı ve süreçlerinin nasıl algılandığı, anlaşıldığına yönelik duygu ve düşüncelerin paylaşılması bu aşamada
söz konusudur. Bu aşama aynı zamanda konu ya da drama öğretim bilgisi ile bilgilerin de tartışıldığı bir
aşamadır (Adıgüzel, 2006).
Yaratıcı Drama Üzerine Alan Yazın Çalışmaları
Alanyazın incelendiğinde, yaratıcı dramanın öğrencilerin başarılarını artırmada etkin bir öğretim yöntemi
olduğunu gösteren birçok nicel çalışma bulunmaktadır (Akkuş, 2013; Dikmenli Vardar, 2015; Koşucu, 2016;
Tuğçe Bingöl, 2015; Yetim, 2015). Örneğin, Akkuş, (2013), birinci sınıf hayat bilgisi dersindeki fen
kavramlarının öğretiminde yaratıcı dramanın etkili olup olmadığını araştırmıştır. Nicel araştırma yöntemiyle
yürütmüş olduğu çalışmasında 35 birinci sınıf öğrencisiyle 20 ders saati boyunca çalışmıştır. Çalışmanın
sonucuna göre, hayat bilgisi dersindeki fen kavramlarının drama yöntemiyle öğretiminin öğrencilerin başarısını
artırdığı tespit edilmiştir. Bir diğer çalışmada ise, Dikmenli Vardar (2015) 7. Sınıf solunum sistemi konusunun

29th International Congress on Creative Drama in Education / 25-28 October 2018 Ankara/TURKEY

95

öğretiminde yaratıcı drama yönteminin etkili olup olmadığını araştırmıştır. Yarı deneysel nicel araştırma
yönteminin kullanıldığı bu çalışmada deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve her bir grupta 28 öğrenci yer
almıştır. Çalışmanın sonucuna göre, solunum sistemi konusunun öğretiminde yaratıcı drama yönteminin anlamlı
bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışma için alanyazın taraması yapıldığında yukarıda da bahsedildiği gibi genellikle yaratıcı dramanın bir
konu üzerindeki başarıları kıyaslanmıştır. Bir başka ifadeyle çalışmalar genel olarak nicel araştırma
yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalardır. Bu bakımdan alanyazında bu konu üzerine nitel çalışmaların bir başka
ifadeyle derinlemesine görüşlerin alındığı çalışmaların olmadığı dikkati çekmektedir. Nitel çalışmaların olması
ile derinlemesine analizler yapılmasının önü açılacak ve bu yöntemin doğru kullanımları üzerine öğretmenlere
ve eğitimcilere ışık tutacaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın bu yönüyle alanyazına bir katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Fen bilimleri aday öğretmenlerinin nitel yolla yaratıcı drama yöntemi hakkındaki görüşleri alınarak onların
gelecekte yaratıcı drama yöntemini nasıl kullanacakları açısından bir kazanç sağlayabilir. Ayrıca onların
öğretmen olmadan önceki düşünceleri kendilerini geliştirmeleri açısından onlara bir yol gösterici olacaktır.
Dolayısıyla yukarıda bahsedilen tüm bu sebeplerden dolayı böyle bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
Araştırma Sorusu
Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemi hakkındaki görüşleri nelerdir?
96
Alt Problemler
Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı drama yönteminin teorisi hakkındaki görüşleri nelerdir?
Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı drama yönteminin sınıf için uygulanması hakkındaki görüşleri
nelerdir?
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu çalışma nitel araştırmanın olgu bilim desenine göre yapılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi
ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Yıldırım ve Şimşek (2011)’e göre olgubilim (fenomonoloji) deseni farkında
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır.
Türkiye’de eğitim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda eğitim sistemimiz gelişmiş ve çağdaş bir hal
almıştır. Gelişen eğitim sistemine katkı sağlayan yaratıcı drama yöntemi hakkında derinlemesine bilgi toplamak
amacıyla fen bilimleri öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Bu araştırmada derinlemesine bilgi toplamak
için nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme, gözlem ve doküman incelemesi kullanılmıştır.
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Çalışma Grubu
Çalışma grubunu özel öğretim yöntemleri dersinde yaratıcı drama uygulamaları yapan dört (4) kadın öğretmen
adayı oluşturmuştur. Katılımcılar üçüncü sınıf olup, yaş ortalamaları 22’dir. Katılımcılar amaçlı örneklem
yönteminin bir türü olan ölçüt örnekleme ile belirlenmişlerdir. Burada ölçüt öğretmen adaylarının yaratıcı drama
uygulamalarını yürütmüş olmalarıdır. Veri toplama aracı olarak sırasıyla yarı yapılandırılmış gözlem, doküman
incelemesi ve yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Her öğretmen adayı iki yaratıcı drama uygulaması
boyunca her iki araştırmacı tarafından gözlenmiştir. On sorudan oluşan doküman yine her iki araştırmacı
tarafından uygulandıktan sonra, dokümanda yazmış oldukları ifadeleri derinlemesine incelemek için 26 sorudan
oluşan görüşme birinci araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde
içerik analizi kullanılmış, bulgular kodlar, kategoriler ve temalar yoluyla sunulmuştur. Bundan dolayı bu
çalışmada, yaratıcı drama yöntemini sık kullanan iki ve orta sıklıkta kullanan bir eğitimci, öğretmen ve öğretmen
adayı gönüllülük esasına göre seçilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme, gözlem ve doküman analizi kullanılmıştır.
Aşağıda bunlar hakkında ilgiler verilmiştir.
Yarı yapılandırılmış görüşme: Çalışma grubundaki kişilerin yaratıcı drama hakkındaki görüşlerini almak
amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formları araştırmacı tarafından alan yazın taranarak oluşturulmuştur.
Gözlem: Yaratıcı dramanın görüşme esnasında bahsedildiği gibi uygulanıp uygulanmadığını anlamak için
çalışma grubundaki kişiler en az üç ders gözlenmiştir. Bu amaçla araştırmacı tarafından alan yazın taranarak
oluşturulan yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır.
Doküman İncelemesi: Çalışmadaki kişilerin görüşlerini alırken veri toplama çeşitlemesini sağlamak amacıyla
yazılı olarak açık uçlu sorulardan oluşan doküman kullanılmıştır. Bu doküman ile katılımcıların yaratıcı drama
hakkındaki düşünceleri yazılı olarak alınmıştır. Bu form da alan yazın taranarak araştırmacı tarafından
oluşturulmuştur.
Verilerin Analizi
Çalışmanın bulguları yaratıcı drama teması altında dört kategori olarak sunulmuştur. Bu kategoriler sırasıyla
“Yaratıcı dramayı öğrenme amaçları”, “Öğrendikten sonra yaratıcı dramaya yönelik bakış açıları”, “Öğretmen
oldukları zaman yöntemin kullanımına yönelik bakış açıları”, “Yaratıcı dramanın olumlu ve olumsuz taraflarına
yönelik bakış açıları” olarak belirlenmiştir.
Kategoriler oluşturulurken sorulara verilen cevaplara yönelik oluşturulan kodlar dikkate alınmıştır. Örneğin;
yaratıcı drama yöntemini öğrenmenin amaçları ile ilgili olan soruya yönelik katılımcıların cevapları
doğrultusunda verilen kelime ve kelime gruplarına yönelik yaratıcı drama yöntemini öğrenme amaçları kodları
belirlenmiştir.
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Tablo 1 Görüşme sonucu elde edilen kodlar
Öğrenciyi
Geliştirmek

Ece

X

Gizli
Yetenekleri
Ortaya
Çıkarmak
X

Öğrenci
Merkezli

Öğrenciyi
Tanıyabilmek

Etkili
İletişim

Etkin
Katılım

Keyif
Almak

X

X

X

Oya

X

Arzu

X

X

X

Eda

Bulgular
Bu kısımda katılımcıların verdikleri cevaplara yönelik oluşturulan kodlar ve kategoriler ayrı ayrı incelenmiştir.
Bununla birlikte katılımcıların verdikleri cevaplar doğrudan aktarılmıştır.
Yaratıcı Drama Yöntemini Öğrenme Amaçlarına Yönelik Bulgular
Tablo 2’ye bakıldığında öğrenme amaçlarının çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Yaratıcı dramanın öğrenci
merkezli olması üç katılımcı (Oya, Arzu ve Eda) tarafından dile getirilmiştir. Eda, “Yaratıcı dramanın öğrenci
merkezli olması sebebiyle öğreniyorum” şeklinde bu görüşünü dile getirmiştir.

Tablo 2 Yaratıcı drama öğrenme amaçlarına ilişkin kodlar
Öğrenciyi
Geliştirmek

Ece

X

Gizli
Yetenekleri
Ortaya
Çıkarmak
X

Öğrenci
Merkezli
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Öğrenciyi
Tanıyabilmek

Etkili
İletişim

X

Oya

X

Arzu

X

Etkin
Katılım

Keyif
Almak

X

X

X

X

Eda

Yaratıcı Drama Yöntemini Öğrendikten Sonra Bu Yöntemin Kullanımına Yönelik Bakış
Açılarına Dair Bulgular
Tablo 3’te de görüldüğü gibi katılımcılar bu yöntemi öğrendikten sonra kullanmak istediklerini çeşitleri amaçlar
doğrultusunda belirtmişlerdir. Örneğin, Ece “Öğrencilerimde kalıcı öğrenme sağlayacağı için kullanacağım”
şeklinde düşüncesini ifade ederek kalıcı öğrenmeyi ön plana çıkaran bir amaç belirtmiştir.
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Tablo 3 Yaratıcı drama kullanım amacına yönelik kodlar

Gerekli

Alternatif

Kalıcı Öğrenme
Verimli

Ece

X

X

Öğretici

Öğrenci Merkezli

Zaman Alıcı

X
X

Oya

X

Arzu
X

Eda

X

Öğretmen Oldukları Zaman Yöntemin Kullanımına Yönelik Bakış Açıları
Tablo 4 katılımcıların öğretmen olduklarında bu yöntemi neden kullanacaklarına dair düşüncelerini
göstermektedir. Buna göre, Arzu yaratıcı dramanın etkin katılımı sağladığını “Öğrenciler fen dersinde etkin
katılım yapacakları için kullanırım” şeklinde dile getirmiştir.
Tablo 4 Öğretmen olunduğunda yaratıcı drama kullanımına yönelik kodlar
Keyifli Ders

Ece

Özgüven

Fen Bilgisini

Kalıcı

Etkin

Sevdirmek

Öğrenme

Katılım

X

Oya

X
X

X

X

99
Arzu

X

X

Eda

X

X

Yaratıcı Dramanın Olumlu ve Olumsuz Taraflarına Yönelik Bakış Açıları
Tablo 5 katılımcıların yaratıcı dramanın olumlu yanlarına ilişkin görüşlerini göstermektedir. Buna göre
katılımcılardan Eda hariç hepsi etkili iletişimi sağladığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Örneğin, Oya “Yaratıcı
drama öğrencilerin hem bizimle hem de kendi aralarındaki iletişimi artıracaktır” şeklinde düşüncelerini
açıklamıştır.
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Tablo 5 Yaratıcı dramanın olumlu yanlarına ilişkin kodlar
Yaratıcılık

Özgüven

Derse

Aktif

Anlamlı

Kalıcı

Gizil

Etkili

karşı

katılım

öğrenme

öğrenme

öğrenme

iletişim

X

X

tutum
Ece
Oya

X

Arzu

X

X

X

Eda

X

X

X

X

Tablo 6 ise yaratıcı drama hakkındaki katılımcıların olumsuz görüşlerini göstermektedir. Oya hariç diğer
katılımcılar süre kontrolü açısından sıkıntı yaşayacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, sınıf yöneteminin
zorlaşacağını Oya ve Eda belirtmişlerdir.
Oyunun ön

Sınıf

Kalabalık

Bütün sınıfın

Süre

Her konuya

plana

yönetimi

sınıf

katılımı

kontrolü

uygun değil

çıkması
Ece

X

X
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Oya

X

Arzu
Eda

X

X

X
X

X

X

X

X

Sonuç ve Tartışma
Birinci kategoride öğretmen adayları etkili iletişim sağlamak, keyif almak, öğrenci merkezli uygulamalar
gerçekleştirmek ve öğrencilerin gizli yeteneklerini ortaya çıkarmak için yaratıcı dramayı öğrendiklerini ifade
ettiler. Yaratıcı dramayı öğrendikten sonra öğretmen adaylarının hepsinin bakış açısı olumlu olmuştur. Dört
katılımcı olumlu bakış açısına sahiptir çünkü bu yöntem öğrencilerde anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmektedir.
Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi yaratıcı dramanın kullanılması için en önemli gerekçelerden birisi olmalıdır
(O’Neill ve Lambert, 1995). Benzer şekilde katılımcıların hepsi ileride öğretmen olduklarında bu yöntemi
kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu durum çok olumlu bir gelişmedir çünkü ne kadar çok öğrenci
merkezli yöntem kullanılırsa yaratıcı ve üretken bireylerin yetişmesi o kadar kolay olacaktır (Üstündağ, 2003).
Özellikle görüşmede bunun nedeni olarak öğrencilerde derse karşı olumlu tutum geliştirmek istemelerini
belirtmişlerdir. Son kategoride ise öğretmen adaylarının hepsi yaratıcı dramanın en önemli olumlu yönünü
kişiler arasında etkili iletişim kurabilme olarak açıklamışlardır. Olumsuz yönünü ise sınıf içerisinde öğretmenin
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kontrolü kaybedebilmesi olarak ifade etmişlerdir. Buradan hareketle, bu çalışma ile fen bilimleri öğretmen
adaylarının yaratıcı drama yöntemi hakkında ileriye yönelik olarak olumlu düşüncelere ve uygulamalara sahip
oldukları sonucuna varılmıştır. İlave olarak, bu yöntemin daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi için eğitim
fakültelerinde yeterli önemin verilmesi gerektiği sonucu çıkarılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmen
adaylarının yaratıcı drama gibi öğrenci merkezli yöntemleri ileride etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için özel
öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması derslerinde onların etkinliklerinin artırılması önerilmiştir.
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Yaratıcı Dramanın, Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Toplumsal Yaşam
Becerileri ve Alıcı Dil Gelişimi Üzerindeki Etkisi
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Dokuz Eylül Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü
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Özet
Bu araştırmanın amacı, yaratıcı dramanın, zihinsel yetersizlik tanısı almış öğrencilerin toplumsal yaşam becerileri ve alıcı dil gelişimi
üzerindeki etkisini incelemektir. Bu araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı-deney deseni kullanılmıştır. Deney grubu için
eğitim uygulama merkezinden 8, kontrol grubu için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden 7 öğrenci çalışmaya katılmıştır.
Hedeflenen alıcı dil ve toplumsal yaşam becerilerinin öğretimi için 15 oturumluk eğitim programı oluşturulmuştur. Yaratıcı drama
oturumları 60-90 dakikalık süreyi kapsayacak şekilde araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Eğitim programında, yaratıcı drama
öğretim yöntemi olarak kullanılmıştır. Veri toplama araçları PEABODY Resim Kelime Eşleştirme Testi, Toplumsal Yaşam Becerileri
Öğrenci gözlem formu ile toplanmıştır. Yaratıcı drama oturumları öncesi ve sonrasında, deney ve kontrol grubu öğrencilerine
PEABODY Resim Kelime Eşleştirme Testi ve Toplumsal Yaşam Becerileri Öğrenci gözlem formu uygulanarak veriler elde
edilmiştir. Çalışmadan üç ay sonra izleme testi verilmiştir. Ebeveynlere uygulanan form ise çalışma sonrasında davranış
değişimlerinin yansıması amaçlı değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulanan ön testte, deney ve kontrol
gruplarının ölçekten aldıkları ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Son-testten elde edilen sonuçlara
göre; grupların aldıkları ortalama puanlar arasında manidar bir fark ortaya çıkmıştır. (Peabody ön testi x deney =68.62, x kontrol =72.42,
t (11)=.730; Peabody son testi x deney =83.75, x kontrol =75.28, t (8)=.466) İzleme testi verileri de öğrenmenin kalıcı hale geldiğini
gösterdi (Peabody deney x izleme=81.87, t(?)=1.370, Peabody kontrol x izleme=76.42, t(?)= ,-920.). Deney grubundaki öğrencilerin ön
test-son test puanları toplumsal yaşam becerileri öğrenci gözlem formu (tüm alt boyutlar için) ortalamalarına göre yapılan tamamlayıcı
hesaplardan Mann Whitney “U” (Benferonni Düzeltmeli) sonuçlarına göre; deney grubuna uygulanan yaratıcı drama programının bu
grupta yer alan öğrencilerin tüm alanlardaki toplumsal yaşam becerileri üzerinde yaratıcı drama değişkenine bağlı olarak anlamlı bir
farklılık oluşturmuştur. Çalışmamızın sonunda, yaratıcı drama programının zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin alıcı dil
becerileri ve toplumsal yaşam becerilerinin arttırılmasında etkili olduğu bulunmuştur. Yaratıcı drama yöntemi zihinsel yetersizliği
bulunan öğrencilerin alıcı dil becerilerini ve toplumsal yaşam becerilerini geliştirmenin yanında bu öğrencilerde davranış
değişiklikleri oluşturdu. Uygulanan eğitim programında kullanılan yaratıcı drama yöntemi; zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin
kendisinin olmayan bir rolü davranışlarla oynamasına ve o davranışları daha iyi tanımasına fırsat verdiği görüldü. Çalışmaya katılan
öğrenciler kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı buldu, toplum yaşamındaki kurallara uyulmasının önemini fark etti ve çevresinde
karşılaştığı meslek gruplarıyla ilgili bilgi sahibi olmaya başladı. Zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin bu becerilerinin
arttırılması, öğrencilerin toplum içinde daha fazla görülmesine, toplum kurallarına uymasıyla beraber daha sosyal bireyler olarak
hayatlarına devam etmelerine imkan sağlanacağı sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Drama, Zihinsel Yetersizlik, Toplumsal Yaşam Becerileri, Alıcı Dil Becerileri
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Summary
The aim of this study was to examine effect of creative drama on receptive language development and social life skills of students
who get diagnosis of intellectual disability. In this study, pretest-posttest control group semi-experimental design was
used.Experimental group involves 8 students from education application center, control group involves 7 students from special
education and rehabilitation centers. A educational programme including 15 sessions is developed to teach aimed receptive language
and social life skills.Each creative drama session is prepared as it includes 60-90 minutes by the researcher.In the educational program,
creative drama was used as teaching method.PEABODY Picture-Word Matching Test, Social Life Skills Student Observation Form
were used as data collection tools. Before and after the creative drama sessions, data were obtained by applying the PEABODY
Picture-Word Matching Test and the Social Life Skills Student observation form to the experimental and control group students.A
follow-up test was given three months after the study. The form applied to the parents was evaluated as a reflection of behavioral
changes after the study. There is no statistically significant difference between the mean scores of the experimental and control groups
in the pre-test applied to the students of the experimental and control groups. According to the results obtained from the post-test;
there was a meaningful difference between the average scores of the groups.(Peabody pretest x experimental =68.62, x control =72.42, t
(11)=.730; Peabody posttest x experimental =83.75, x control =75.28, t (8)=.466) The follow-up test data also showed that the learning
has become permanent.(Peabody experimental x follow up=81.87, t(?)=1.370, Peabody control x follow up=76.42, t(?)= ,-920.).
According to Mann Whitney "U" (Benferonni Corrected) results, the pretest-posttest scores of the students in the experiment group
complementary calculations were made according to the average of the social life skills student observation form (for all subdimensions); the creative drama program applied to the experimental group made a meaningful difference depending on the creative
drama variable on the social life skills of all the students in this group. At the end of our study, we found that the creative drama
program was effective in enhancing the language skills and social life skills of students with intellectual disabilities. The creative
drama method, in addition to developing the recipient language skills and social life skills of the students with intellectual disabilities,
also changed behavior in these students. The creative drama method used in the educational program; students with intellectual
disabilities were found to be able to behave in a non-existent role and to better understand those behaviors. Students who participated
in the study found the opportunity to better express themselves, recognized the importance of observing the rules of society life, and
began to have knowledge of the professions they met. As a result, it can be stated that enhancing those skills will allow students to
be seen more in society, to comply with the rules of society and to continue their lives as more social individuals.
Keywords: Creative Drama,, İntellectual Disability, Social Life Skills, Receptive Language.

Giriş
Zihinsel yetersizliği olan birey 2012 yılında yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde “Zihinsel
işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal,
sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki
gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi ifade eder.”
şeklinde tanımlanmaktadır. (Milli Eğitim Bakanlığı, 28360 sayılı resmi gazete, 2012)
Psikolojik sınıflamaya göre zihinsel engelliler, hafif düzeyde zihinsel engelliler, orta düzeyde zihinsel engelliler,
ağır düzeyde zihinsel engelliler ve çok ağır düzeyde zihinsel engelliler olmak üzere 4’e ayrılmaktadır. Eğitsel
sınıflamaya göre ise, Eğitilebilir zihinsel engelliler, öğretilebilir zihinsel engelliler ve ağır ve çok ağır zihinsel
engelliler olmak üzere 3’e ayrılırlar. Ülkemizdeki birçok çalışmada (Eripek, 2002; MEGEP, 2007; Karadağ,
2008; Sucuoğlu, 2010; Tezcan, 2012; Demirbilek, 2013) ve ilgili yönetmelikte (Milli Eğitim Bakanlığı, 26184
sayılı resmi gazete, 2006) bu sınıflamanın kullanıldığı görülmüştür.
AAIDD (2002)’nin yaptığı tanıma göre zekâ geriliği, zihinsel işlevler ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal
becerilerde kendini gösteren uyumsal davranışların her ikisinde görülen anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize
edilen bir yetersizliktir (Bowe, 2007). Bu yetersizlik 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır. Çevresel faktörlerin
etkisi dikkate alınarak zihin engelli bireylerin eğitimleri erken yaştan itibaren başlamalıdır. Böylelikle bireyde
sosyal etkileşim, bağımsızlık, başkalarıyla olan ilişkileri, okul ve toplum içinde uyum gibi değişmeler
gözlemlenebilir (Luckasson vd,2002:1; aktaran: Bowe, 2007).
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Alıcı dil becerileri, bireyin çevresindekilerin ifade ettiklerini anlamak için kullandıkları becerilerdir. Bu
becerileri, yönergeleri yerine getirirken ve karşılıklı konuşmalarda söz sıramızı beklerken kullanırız. Alıcı dil
becerileri, aynı zamanda, başkalarının ne dediklerini anlamamızı da sağlar (Tekin, 2007, s. 5). Çocuklarda alıcı
dil gelişimi henüz sözcük üretemediği dönemde başlar. Yani alıcı dil, ifade edici dilden daha önce gelişir
(Topbaş, 2007, s. 140). Örneğin, çocuk önce bir “kedi” kelimesi duyduğunda bunu anlamlandırabilir fakat ifade
edemez daha sonraki dönemlerde de “kedi” demeye başlar. Özellikle zihinsel yetersizlik, otizm, konuşma
becerilerindeki yetersizlik yaşayan kişilerde alıcı dil birey hakkında daha fazla bilgi vermektedir.
Zihinsel yetersizliğe sahip kişilerin özellikle toplumsal yaşam becerilerinde ve sosyal hayatlarında sıkıntılar
yaşadığı görülmektedir. Genellikle zihinsel yetersizliğe sahip bireyler toplumsal yaşam becerilerini tam olarak
kazanamadığından toplumla yeterince ilişki kuramazlar ve toplumdan izole yaşar hale gelirler. Zihinsel
yetersizliğe sahip bireylerin toplumda var olma çabaları toplumsal yaşam becerilerinin kazanılmasına bağlı
olarak değişmektedir.
Ülkemizde zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirmektedir. Sosyal
hayatın ve toplumsal yaşam becerilerinin bireylere öğretilmesi amacıyla oluşturulan sosyal hayat ve toplumsal
yaşam becerileri modüllerinde, yine bireylerin sosyal hayatta aktif hale gelmesi ve toplumsal yaşam becerilerini
kazanarak toplumla iletişim halinde yaşamını devam ettirmesi amacı yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı
toplumsal yaşam becerilerini 23 ana beceride belirlemiş, verdiği eğitimlerle bu becerileri geliştirmeyi ve
öğretmeyi hedeflemektedir.
Yaratıcı Drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin,
doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerinden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri
deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine,
-mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden faydalanır (Adıgüzel, 2010).
Eğitimde drama veya yaratıcı drama alanlarının temel amaçları, bireydeki tüm bilişsel, duyuşsal, devinişsel
davranış alanlarını geliştirmektir (Adıgüzel, 2010). Özellikle özel eğitime gereksinim duyan bireylere beceri
öğretiminde kullanılan yaratıcı drama yönteminin etkili olduğu konusunda araştırmalar (Avcıoğlu, 2012; Çetin
ve Avcıoğlu 2010; Kaya, 2011.) mevcuttur.
Yaratıcı dramanın bir grup etkinliği olması, katılımcıları merkeze alması, oyundan yararlanması, canlandırma
yapmaya dayanması ve sonucun aksine süreç odaklı bir çalışma olması özellikle özel eğitime gereksinim duyan
kişilerde kullanımını önemli hale getirmektedir. Yine alıcı dil becerilerinin gelişimi, kendini ifade etmekte
güçlük yaşayan özellikle zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek
açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu nedenlerden dolayı, yapılan araştırmada orta düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı almış bireylerin toplumsal
yaşam becerilerinin öğretiminde ve alıcı dil gelişimlerinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği incelenmiştir.

29th International Congress on Creative Drama in Education / 25-28 October 2018 Ankara/TURKEY

105

Yöntem
Araştırmada, ön test-son test, deney ve kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Desende bağımlı
değişken, öğrencilerin toplumsal yaşam becerilerini öğrenmeleri, bağımsız değişken ise toplumsal yaşam
becerilerini öğretici ve alıcı dil gelişimini destekleyici çalışmalar içeren yaratıcı drama programıdır.
Araştırmada bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bilindiği gibi deneysel
desenlerde temel amaç değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmektir (Büyüköztük, 2011).
Uygulama öncesinde, uygulama sırasında ve uygulama sonrasında deney ve kontrol gruplarına eş zamanlı
olarak uygulanan işlemlere ilişkin çalışma programı ve araştırma süresince yapılan diğer çalışmalar aşağıdaki
Tablo’1 de belirtilmiştir.
Tablo 1. Uygulama Öncesi, Sırası ve Sonrasında Deney ve Kontrol Gruplarına Eş Zamanlı Olarak
Uygulanan İşlemlere İlişkin Çalışma Programı
Grubun Adı
Deney Grubu
(D)

Deney Öncesi

Peabody
Resim
Kelime Testi(Ö1)
Toplumsal
yaşam
Becerileri Öğrenci
Gözlem Formu

Kontrol Grubu
(K)

Peabody Resim
Kelime Testi(Ö2)
Toplumsal yaşam
Becerileri Öğrenci
gözlem formu

Deney Süreci

Deney Sonrası

Yaratıcı
dramayla
şekillendirilmiş
toplumsal
yaşam
becerileri modülü
Haftalık beceri kontrol
listesi

Toplumsal
becerileri modülü

yaşam

Peabody Resim Kelime
Testi(S1)
Toplumsal
yaşam
Becerileri
Öğrenci
Gözlem Formu

Peabody
Resim
Kelime Testi(S2)
Toplumsal
yaşam
Becerileri Öğrenci
Gözlem Formu

İzleme

Peabody Resim
Kelime Testi(İ1)

Peabody Resim Kelime
Testi(İ2)

Araştırmanın deney grubunu Eğitim Uygulama Merkezi’ne devam eden sekiz öğrenci, kontrol grubunu ise özel
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden yedi öğrenci oluşturmuştur. Deney grubu 6’sı erkek 2
kız, kontrol grubu 5’i erkek 2 kız öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmayı yaratıcı drama eğitimi almış olan
araştırmacı yürütmüştür. Uygulamalara üç gönüllü öğretmen katılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin tamamı
Eğitim Uygulama Merkezi 2. kademede görev yapan öğretmenlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden ikisi
özel eğitim öğretmeni, biri müzik öğretmenidir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden birisi yaratıcı drama
eğitimi aldığını belirtmiştir.
Araştırmada öğrencilerin alıcı dil becerilerini ölçmek için Peabody Resim Kelime Testi, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın hazırladığı Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı içerisinde toplumsal yaşam becerileri
modülünden seçilen becerilerden hazırlanan Toplumsal Yaşam Becerileri Öğrenci Gözlem Formu
kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının hazırlanmasından sonra araştırmacı tarafından 15 hafta sürecek alıcı
dili, iletişim becerilerini, toplum yaşamındaki kuralları, meslekleri tanımayı geliştirmeyi amaçlayan yaratıcı
drama oyun ve etkinlikler hazırlanmıştır. Deney grubuna; araştırmacının liderlik yaptığı yaratıcı drama
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çalışmaları uygulanmış ve son ölçümler yapılmıştır. Çalışma sonrasında 3 aylık dönemden sonra öğrencilere
izleme testi uygulanarak araştırmanın kalıcılığı test edilmeye çalışılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde,
frekans, ortalama, standart sapma, Wilcoxon ve Mann Whitney U Testinden faydalanılmıştır.
Bulgular
Aşağıda sırayla araştırma bulguları yer almaktadır. İlk olarak PEABODY Resim Kelime Eşleştirme Testi (Alıcı
Dil Düzeyi) sonuçlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun Ön test-Son test Puanlarına Göre Ortalama, Standart Sapma ve t Testi
Sonuçları

t Testi
Grup

Peabody

n

x

SS
Sd

Öntest

8

68.62

24,27

p
Fark Önemli.000

4.76

Deney

Kontrol

t

Sontest

8

83.75

26,11

Öntest

7

72.42

17,15

P<0.05
Fark Önemsiz.058
3.28

Sontest

7

75.28

16,98

P<0.05

Tablo 2 incelendiğinde, yaratıcı drama programı uygulanan deney grubundaki öğrencilerin alıcı dil
becerilerinde anlamlı derecede gelişme olduğu görülmüştür (Peabody x öntest=68.62, x sontest=83.75, t(14)=4.76).
Yaratıcı drama programı uygulanmayan kontrol grubundaki öğrencilerin alıcı dil becerilerinde anlamlı bir
değişiklik olmadığı görülmüştür (Peabody x öntest=72.42, x sontest=75.28, t(14)=3.28). Verilerden hareketle
hazırlanan yaratıcı drama programının bireylerin alıcı dil becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir (p
< .05).
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunun Sontest-İzleme Puanlarına Göre Ortalama, Standart Sapma ve t Testi
Sonuçları

t Testi
Grup

Peabody

n

x

SS
Sd

Sontest

8

83.75

26,11

p
Fark Önemsiz.213

1.370

Deney

Kontrol

t

İzleme

8

81.87

25,23

Sontest

7

75.28

16,98

İzleme

P<0.05
Fark Önemsiz.393
-,920

7

76.42

19,01

P<0.05

Tablo 3 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının son testleri ve izleme testleri istatiksel yöntemlerle
değerlendirilmiştir. Deney grubunun izleme ve son testleri arasında anlamlı sonuçlar bulunmamıştır. (Peabody
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x sontest=83.75, x izleme=81.87, t=1.370). Kontrol grubunun son test ve izleme testleri arasında anlamlı sonuçlar
bulunmamıştır. (Peabody x sontest=75.28, x izleme=76.42, t= ,-920), p < .05). Buna göre deney ve kontrol
grubundaki öğrencilerin dil becerilerinde farklılaşma yoktur.
Yaratıcı drama programının, öğrencilerin toplumsal yaşam becerileri üzerindeki etkilerinin değişip
değişmediğini belirlemek amacıyla deney grubundaki öğrencilerin toplumsal yaşam becerileri formundan
aldıkları ön test ve son test puanlarından ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Toplumsal yaşam
becerileri alt kategorileri (İletişim becerileri, toplum yaşamındaki kurallar ve meslekleri tanıma) ayrı ayrı
değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 4 ’de verilmiştir.
Tablo 4. Deney Grubundaki Öğrencilerin Öntest-Sontest Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Alt Boyutlar

İletişim Becerileri
Toplum Yaşamındaki
Kurallar
Meslekleri Tanıma

Gruplar

n

x

SS

Öntest

8

52.87

27.06

Sontest

8

68.37

26.15

Öntest

8

52.50

24.39

Sontest

8

100.12

42.51

Öntest

8

7.50

3.50

Sontest

8

30.25

3.49

Tablo 4 ’deki istatistiklere bakıldığında, deney grubunda bulunan öğrencilerin ön test-son test ortalamalarında
yüksek düzeyde farklılıklar olduğu görülmüştür. Deney grubu ön test ve son testteki toplumsal yaşam becerileri
öğrenci gözlem formu (tüm alt boyutları ile) arasında fark olup olmadığını belirlemek için, Wilcoxon testi
uygulanmıştır. Bu testin uygulanmasının nedeni, deney grubundaki öğrenci sayısının az olması ve bu yüzden
nonparametrik test uygulanmasının gerekliliğindendir (Büyüköztürk, 2003). Deney grubundaki öğrencilerin ön
test-son test puanlarına göre yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları Tablo 5 ’de verilmiştir.
Tablo 5. Deney Grubundaki Öğrencilerin Öntest-Sontest Puanlarına Göre Wilcoxon Testi Sonuçları
Alt Boyut

İletişim Becerileri

Toplum
Kurallar

Sıralamalar

8

0.00
4.50

8

0.00
4.50

0.00
36.00

-2.521

.012

0.00

0.00
36.00

-2.536

.011

Yaşamındaki

Meslekleri Tanıma

8

4.50

Ortalaması

Sıralamalar
Toplamı

n

0.00
36.00

z

-2.533

p

.011
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Tablo 5’de görüldüğü gibi, deney grubundaki öğrencilerin ön test-son test puanları toplumsal yaşam becerileri
öğrenci gözlem formu (tüm alt boyutlar için) ortalamalarının sonuçlarına göre; deney grubuna uygulanan
yaratıcı drama programının bu grupta yer alan öğrencilerin tüm alanlardaki toplumsal yaşam becerileri üzerinde
yaratıcı drama değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık oluşturduğu söylenebilir.
Tablo 6. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Öntest-Sontest Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Alt Boyutlar

İletişim Becerileri
Toplum Yaşamındaki
Kurallar
Meslekleri Tanıma

Gruplar

n

x

SS

Öntest

7

58.42

20.50

Sontest

7

70.14

28.03

Öntest

7

68.57

26.68

Sontest

7

76.85

43.24

Öntest

7

8.42

1.61

Sontest

7

17.57

8.30

Tablo 6’da yer alan istatistiklere bakıldığında, kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ön test-son test
ortalamalarında farklılıkların olduğu görülmüştür. Kontrol grubundaki öğrencilerin ön test-son test puanlarına
göre toplumsal yaşam becerileri öğrenci gözlem formu (tüm alt boyutlar için) arasında önemli bir farklılığın
olup olmadığını belirlemek için de Wilcoxon testi yapılmış ve sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Ön test-Son test Puanlarına Göre Wilcoxon Testi Sonuçları

n

Sıralamalar

İletişim Becerileri

7

0.00
4.00

Toplum
Kurallar

7

6.00
3.67

6.00
22.00

-1.352

.176

0.00

0.00
21.00

-2.201

.028

Yaşamındaki

Meslekleri Tanıma

7

3.50

Ortalaması

Sıralamalar
Toplamı

Alt Boyut

0.00
28.00

z

-2.366

p

.018

Tablo 7 incelendiğinde, kontrol grubundaki öğrencilerin ön test-son test puanları toplumsal yaşam becerileri
öğrenci gözlem formu (tüm alt boyutlar için) sonuçlarına göre iletişim becerileri ve meslekleri tanıma alt
boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bir diğer alt boyut olan toplum yaşamındaki kurallarda anlamlı
bir farklılık bulunamamıştır.
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Sonuç ve Tartışma
Uygulanan yaratıcı drama programında; doğaçlamalar, rol oyunları, dans/hareket etkinlikleri ve grup
paylaşımlarına yer verilmiştir. Bu çalışmalarda zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin kendilerini tanımaları,
alıcı dil ve iletişim becerileri geliştirmeleri, günlük işlerin gerektirdiği farklı durumlara uygun söz kalıplarını
kullanmaları, gerektiğinde reddetme davranışı göstermeleri, sinema, tiyatro gibi yerlerde, lokantada, alışveriş
yapılan yerlerde, toplu taşıma kurallarına uyması, okul servisinde kurallara uyması ve sağlık, eğitim, adalet
gibi çeşitli alanlardaki meslek gruplarını tanıması beklenmekteydi. Bu beklentiler doğrulanmıştır. Alan yazında
yaratıcı drama yönteminin zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin toplumsal yaşam becerilerini geliştirmeye
yönelik çalışmalar bulunmamaktadır. Ancak, yaratıcı drama yönteminin alıcı dil gelişimine (Akfırat, 2004;
Dibek, 2003; Roach, 1990; Solmaz, 1997; Uyar, 1995) olumlu etkisinin olduğuna ve yaratıcı drama yönteminin
zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sosyal gelişimine (Bayhan, 1995; Roach, 1990; Schut, 1991; Chasen,
2011; Uysal, 1996; İpek, 1998; Kaya, 2011; Avcıoğlu, 2012) olumlu etkisinin olduğuna ilişkin çalışmalar vardır.
Deney grubu öğrencilerine uygulanan toplumsal yaşam becerileri öğrenci gözlem formu alt kategorilerinde
(iletişim becerileri, toplum yaşamındaki kurallar ve meslekleri tanıma) ilerleme kaydedilmiştir. Akın (1993),
Uysal (1996), Pehlivan(1998), Metin (1999), Kaya (2011), Hocaoğlu (2009), Önder (2009) yapmış oldukları
çalışmalar bu sonuçları desteklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın var olan zihinsel engelliler destek eğitim
programına devam eden kontrol grubundaki öğrencilerin toplumsal yaşam becerileri ile ilgili tüm alt
boyutlarında (iletişim becerileri, toplum yaşamındaki kurallar, meslekleri tanıma) kendi içinde bir ilerleme
kaydedildiği fakat meslekleri tanıma alt kategorisi dışında anlamlı bir ilerleme olmadığı görülmüştür. Bunun
nedeni okuldaki uygulamaların, zihinsel yetersizliği bulunan öğrenciler tarafından deneyimlenememesi,
yaparak yaşayarak ve -mış gibi yapma modeline uygun çalışmalar yapılamaması ve öğrencilerin kendilerini
ifade etmek için gerekli yer-zaman-mekan-materyallerin uygun olmamasından kaynaklanabilir.
Sonuç olarak denilebilir ki, yaratıcı drama programı zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin alıcı dil becerileri
ve toplumsal yaşam becerilerin arttırılmasında etkilidir. Yaratıcı drama yöntemi zihinsel yetersizliği bulunan
öğrencilerin alıcı dil becerilerini ve toplumsal yaşam becerilerini geliştirmenin yanında bu öğrencilerde davranış
değişiklikleri oluşturmuştur. Uygulanan eğitim programında kullanılan yaratıcı drama yöntemi; zihinsel
yetersizliği olan öğrencilerin kendisinin olmayan bir rolü davranışlarla oynamasına ve o davranışları daha iyi
tanımasına fırsat vermiştir. Çalışmaya katılan öğrenciler kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı bulmuş, toplum
yaşamındaki kurallara uyulmasının önemini fark etmiş ve çevresinde karşılaştığı meslek gruplarıyla ilgili bilgi
sahibi olmaya başlamışlardır. Zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin bu becerilerinin arttırılması,
öğrencilerin toplum içinde daha fazla görülmesine, toplum kurallarına uymasıyla beraber daha sosyal bireyler
olarak hayatlarına devam etmelerine imkân sağlayabilir. Bu durum zihinsel yetersizliği bulunan öğrenciler
toplum tarafından daha kolay kabul edilmesine olanak sağlayabilir. Bu nedenle zihin engelli öğrenciler için
hazırlanan toplumsal yaşam becerileri eğitim programlarında yaratıcı drama çalışmalarına daha fazla ağırlık
verilebilir. Ayrıca özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin yaratıcı drama ile ilgili eğitim almalarına olanaklar
sağlanabilir.
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Yaratıcı Drama Yöntemiyle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Kişiler Arası
Çatışma Çözme Becerileri Üzerine Bir Çalışma
Öğretmen Nehir Sevimli
MEB, sevimlinehir@gmail.com
Dr. Öğretim Üyesi Nami Eren Beştepe
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, nbestepe@gmail.com

Özet
İnsan başkalarıyla ilişki kurarak, dolayısıyla etkileşime girerek değişir, gelişir ve toplumsallaşır. İnsanın biyolojik, zihinsel ve
duyuşsal gelişmişlikleri, algılama, anlama ve kavrama becerileri, ilgileri, istekleri, ihtiyaçları, alt yapıları, bakış açıları birbirinden
farklıdır. Bu farklılıklarla etkileşime girilmesi çatışmaları doğal ve kaçınılmaz yapar. Bu çatışma durumları doğru yönetilirse
çatışmayı yaşayan kişileri geliştiren süreçlerdir ve yararlıdır. Çatışmalarını çözmeyi öğrenen öğrenciler dış denetime gerek duymazlar,
çatışmalarını öğretmenlerinin ya da yöneticilerinin çözmesini beklemeyip kendileri çözebilirler ve onlarla işbirliği yaparak da
çözebilirler. Bu çalışmada çatışma çözme yöntemleri çalışılırken yaratıcı dramadan yararlanılmıştır.
Bu araştırmanın genel amacı, yaratıcı drama yöntemiyle öğrencilerin kişiler arası çatışma durumlarını, yapıcı çatışma çözme
yöntemlerinden yararlanarak çözebilme becerilerinin gelişimini değerlendirmektir. Araştırmanın uygulama grubunu, İstanbul’da bir
devlet okulunun 5. sınıf öğrencileri arasından gönüllü 7 kız 4 erkek olmak üzere toplam 11 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın
uygulaması, iki saatlik dokuz oturum/atölye ve toplam on sekiz saatte yapılmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi temel alınmış ve odak grup görüşmesi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Odak grup
görüşmesi, araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan ve on bir açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak yapılmıştır.
Bu sorular, ilk oturumun başlangıcında ve son oturumun bitiminden sonra gruba yöneltilmiş ve elde edilen veriler bilgisayar ortamına
aktarılmış, betimsel analizden yararlanılarak analiz edilmiş ve araştırma soruları ile ilişkilendirilerek tablolaştırılmıştır. Sonra, ilk ve
son odak grup görüşmeleri bulguları karşılaştırılmış ve bir fark oluşup oluşmadığı belirlenmiştir.
Araştırmanın bulguları; yaratıcı drama yöntemiyle gerçekleştirilen etkinliklerden sonra, öğrencilerin çatışma ve çözümüne ilişkin
bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının, bakış açılarının değiştiği ve geliştiğini; çatışmaların doğal olduğu ve iki taraf için de uygun
olan çözümlerin bulunabileceğini; çatışma durumlarındaki davranış, dinleme, dinlenme ve çatışmayı çözme biçimlerinin değiştiğini;
çatışma yaşandığında ve bir çatışma durumu paylaşıldığında yapılan davranışlar ve tutumların, hedeflenen olumlu davranış ve
tutumlarla yer değiştirdiğini; çatışmanın nedenleri ile ilgili öngörülerinin geliştiğini, karşısındakinin ve kendisinin ihtiyacını daha
kolay görebildiğini; çatışmaları çözerken bir çok alternatif çözüm üretebildikleri, olası çözüm yollarını tespit edebildiklerini;
çatışmaları yaratıcı drama yöntemiyle deneyimlemenin çatışmayla ilgili davranış ve tutumlarında değişiklik yarattığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, Çatışma çözme becerisi, Çatışma çözme yöntemleri.
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A Case Study on the Secondary School 5th Class Students’ Conflict Solution Skills Using the Method of Creative
Drama
Summary
A person changes, improves and socializes establishing relationship to and thus interacting with other people. Someone’s biological,
mental and affective developments, perception, understanding and comprehension skills, interests, requests, needs, backgrounds and
aspects differ from each other. These differences naturally and inevitably make conflicts in interaction processes. These conflict
situations, if they are truly administered, are developer processes and beneficial for these people. The children/students learned to
resolve their conflict don’t need any external audits, they can solve their conflict out of their teachers’ or administers’ hands and they
can construct a collaboration with their teachers and administers. In this study, the conflict resolution methods are scrutinized utilizing
the creative drama.
Common aim of this research is to evaluate the improvement of children/students’ skills for conflict resolution ability taking
advantages of the creative drama method.The application group of research composes of total voluntary 11 students (7 girls and 4
boys) who are 5th grade students at a public school in Istanbul, Turkey. The application was made in nine (9) two-hour
sessions/workshops and taken 18 hours.
This research based on the qualitative method and the focus group interview was used. Focus group interviews was made using an
interview guide which was prepared with 11 unstructured questions according to the aims of the research. These questions were asked
for at the beginning of the first session/workshop and was asked again at the end of the last session/workshop. Gathered data based
on focus group interviews was computerized and analyzed using descriptive analysis and tabulated within the association of the
research questions. The differences or not among the answers were defined and interpreted comparing with the first and last
sessions/workshops’ answers.
The findings of our research demonstrate: After the activities realized to utilize the creative drama method, the children’s/students’
knowledge and awareness levels and aspects change and develop about the conflict and its resolution; conflicts are natural and it can
be found an appropriate solution for both sides; their behavior, listening, relaxation and conflict resolution forms change; their
previous behaviors and attitudes within lived and shared conflict situations are replaced with the targeted positive ones; their
prediction about reasons of conflict develop and they see easily themselves and others’ needs; they can produce and determine
alternative solutions and ways; their conflict experience with the creative drama method creates the changes on their behaviors and
attitudes about conflict.
Keywords: Creative Drama, Conflict Resolution Skill, Conflict Resolution Methods
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Giriş
İnsanın sağlıklı gelişmesi, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasıyla yakından ilişkilidir; çünkü insan başkalarıyla
ilişki kurarak, dolayısıyla etkileşime girerek değişir, gelişir ve toplumsallaşır. İnsanların biyolojik, zihinsel ve
duyuşsal gelişmişlikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklarla etkileşime girilmesi çatışmaları doğal ve
kaçınılmaz yapar. Yaşanan çatışma durumları aynı zamanda çatışma yaşayan kişiler için çözülmesi gereken
problem durumlarıdır. Bu çatışma durumları doğru yönetilirse çatışmayı yaşayan kişileri geliştiren süreçlerdir
ve yararlıdır. Çünkü insanı düşünmeye iter. Ve bir çatışmadan diğerine yeni bakış açıları, fikirler, düşünceler,
görüşler oluşur. İlişkileri yönetebilmek, problem çözme becerisini geliştirmek aynı zamanda hayal gücünü,
yaratıcılığı ve spontanlığı da geliştirir. İnsanların karşılaştıkları çatışmaları çözmek için kendilerinde bulunan
gücün farkına varmaları önemlidir.
Çocuk Vakfı’nın (2006, s.25), hazırlamış olduğu “Türkiye’nin Çocuk Karnesi” değerlendirme raporunda
okullarda şiddetin yaygınlaşma eğilimi gösterdiği belirtilmiştir. Araştırma sonuçları tutarlı bir biçimde
ilköğretim öğrencilerinin birbirlerine karşı şiddet kullandığını göstermektedir (Akgün, S. Araz, A. 2010, s.3).
Akgün ve Araz’a (2010, s.1) göre, çocukluk döneminde yapılan saldırganlık çok önemlidir, çünkü araştırma
bulguları saldırgan davranışların oldukça durağan olduğunu göstermektedir. Örneğin, Finlandiya’da yapılan
yedi yıllık boylamsal bir çalışmada (Keltigangas-Jarvinen, 2001), akranları tarafından ‘saldırgan’ ya da ‘sosyal’
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olarak tanımlanan 10-11 yaş çocukları ergenliklerinde tekrar değerlendirilmişlerdir. Öğrencilerin %80’inin
kendi kategorilerinde kaldığını, yani saldırgan çocukların ‘saldırgan ergenler’, sosyal çocukların ise ‘sosyal
ergenler’ olduğu bulunmuştur.
Bu nedenle okullarda yaşanan şiddetin azalması ve güvenli bir ortamın sağlanması için öğrencilere
anlaşmazlıklarını, karşılaştıkları problem durumlarını şiddet kullanmadan, yapıcı yollarla çözmelerini
öğretmek, kişiler arası çatışma çözme becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapmak oldukça
önemlidir.
Çatışma insanların farklı görüş, ilgi, değerler ve ihtiyaçlar konusunda yaşadığı doğal bir anlaşmazlık ya da
gerginlik durumudur (Quest International, 1994, p.32, akt., Çoban, R. 2012, s.260).Kişiler arası çatışma
açısından bakıldığında; çatışma iki ya da daha fazla kişi arasında yaşanan uyuşmazlık durumudur ve insan
yaşamının doğal bir parçasıdır (Deutsch, 1994; Lulofs ve Cahn, 2000; Deutsch ve Coleman, 2000, akt., Taştan,
N. 2006, s.1).
Çatışma temelde bir problem durumudur. Bu nedenle kişinin çatışma çözme konusundaki yaklaşımı onun
probleme nasıl yaklaştığıyla ilgilidir (Arslan, C.

2004, s.3). Öğrencilerin çatışmalarını hangi yollarla

çözdüklerinin araştırıldığı kapsamlı bir çalışmada, yaşadıkları çatışmaların %90’ını ya çözemedikleri ya da
yıkıcı stratejilerle çözmeye çalıştıkları bulguları elde edilmiştir (DeCecco ve Richards, 1974, akt.: Johnson ve
Dudley, 1992, akt., Akgün, Araz, 2010, s.27). Türnüklü ve Şahin (2002,s.290)’in yaptığı araştırmada da sonuç
benzerdir. Öğretmenler, ilköğretim ikinci kademede öğrencilerin akranlarıyla yaşadıkları çatışmaları genellikle
‘birbirine hakaret etme, küfür, kavga etme, birbirine lakap takma, çekememezlik, kıskançlık, birbirini şikayet
etme, kaba kuvvet kullanma’ gibi şiddet içeren yollarla ya da öğretmene şikayet ederek çözmeye çalıştıklarını
ifade etmişlerdir. Her iki araştırmaya bakıldığında çocukların, yaşadıkları çatışmayla nasıl baş edeceklerini,
çatışmayı nasıl yöneteceklerini bilmediklerini ve doğru çatışma çözümü yollarını bilmedikleri için ya şiddet
kullanmakta ya da çatışmadan kaçınmakta olduğu görülmektedir.
Oysaki çatışmalar yapıcı bir biçimde sonuçlandığında, çatışma yaşayan kişiler olumlu bir değişim ve gelişim
yaşayabilmektedir (Johnson ve Johnson, 2000, akt., Taştan, N. 2006, s.3). Eğer öğrenciler günlük yaşamın
akışında, karşılaştıkları çatışmaları çözerken sistemli bir biçimde sorun çözme yöntemlerini kullanabilirse,
yaşanan çatışmalar ilişkilerini geliştirebilir (Taştan, N. 2006, s.2).

Çatışma çözme becerisinin

kazandırılmasındaki temel felsefe; öğrencilerin yaşadıkları çatışmaları çözmede, kendi denetimlerini
yapabilmelerini sağlamak ve yapıcı çatışma çözme yollarını kullanarak çatışmalarını çözebilmeleridir. Bu da
daha barışçıl bir öğrenme ortamını ve akademik başarıyı beraberinde getirebilmektedir.
İnsanlar çatışmaktan kaçabilir, onunla yüzleşmekten çekinebilir, saldırganlık ve öfke içeren davranışlar
sergileyebilir ya da problemi çözmeye yönelik iletişim kurmayı seçebilir. Hangi davranışı seçeceği, çatışma
çözmede kişinin sahip olduğu problem çözme yaklaşımının çatışmayı sağlıklı çözüp çözemeyeceği ile ilgili
olduğunu göstermektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, çatışma çözümü eğitimi alan çocuklar,
karşılarındaki kişinin davranışına daha az oranda düşmanca niyet yüklemektedir.
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Çocukların çatışma çözmede iletişim becerilerini kullanarak ve işbirliği içinde çalışma becerisi kazanmaları,
kendi fikir ve inançlarını ifade edebilmeleri,

düşünme şekilleri ve yaşantıları farklı olan insanların

davranışlarını anlamaları, kendisinden farklı olan bu insanlarla ilgi, ihtiyaç, inanç ve düşünceleri çatıştığında
problem çözme becerilerini kullanabilmeleri gelişimlerine önemli katkılar sunar.
Bu konuda Çoban (2002)’ın yaptığı araştırma, çatışma çözme eğitim programı uygulanan deney grubundaki
öğrencilerin çatışma durumlarında kullandıkları çatışma çözme stratejilerinin, ilk testten son teste anlamlı bir
şekilde değiştiğini ve bu değişimin altı ay sonra da devam ettiğini göstermiştir.
Bingham (1998, s.26)’a göre ise, problemleri etkili bir şekilde çözmeye yarayacak ve bütün problem çözen
kimselere tavsiye edilecek tek bir yöntem yoktur ve yapılan araştırmalar problem çözme davranışının duruma
ve zamana göre değiştiğini göstermektedir. Bingham davranış, problemden probleme ve bireyden bireye göze
çarpar şekilde değişse bile, problem çözme işleminin kesinleşmiş ve oldukça ortak gibi görünen bazı genel temel
yönleri bulunduğunu belirtir ve bunları şu şekilde sıralar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemi tanımak ve onunla uğraşmak ihtiyacını duymak.
Problemi açıklamaya, niteliğini, alanını tanımaya ve onunla ilgili ikincil (tali) problemleri
kavramaya çalışmak.
Problemlerle ilgili veri ve bilgileri toplamak.
Problemin özüne en uygun düşecek verileri seçmek ve düzenlemek.
Toplanmış verilerin ve problemle ilgili bilgilerin ışığı altında çeşitli muhtemel çözüm yollarını
tespit etmek.
Çözüm şekillerini değerlendirmek ve duruma uygun olanlar arasından en iyisini seçmek.
Kararlaştırılan çözüm yolunu uygulamak (denemek).
Kullanılan problem çözme yöntemini değerlendirmek.

Bingham (1998, s.27), bu problem çözme basamaklarına rağmen, problem çözmenin değişiklik gösteren bir
işlem olduğunu, insanın çözmeye çalıştığı her problem için belirtilen basamakların hepsini kullanmasının
mümkün olmayacağını ve çözüm işinin de aynı sıraya göre yapılmayabileceğini belirtir.
Bununla birlikte problem çözme basamaklarının nasıl bir yöntemle uygulanacağı da önemlidir. Etkili bir eğitim
programı oluşturulması, ayrıca çocuğun bu becerileri en iyi şekilde yaşamıyla ilişkilendirip kurgusal bir
gerçeklik içerisinde deneyimlemesini sağlayacak bir yöntem seçilmesi gerekmektedir. Bu noktada yaşantı
odaklı bir yöntem olan yaratıcı drama, oluşturulacak olan eğitim programının tasarımında işe koşulacak en etkili
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanmaya başlanan
yapılandırıcı yaklaşıma göre düzenlenen yeni öğretim programında da bir yöntem olarak drama yer almıştır.
Eğitimde Etkili Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama
San, yaratıcı dramayı önceden yazılmış bir metin olmaksızın katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün
düşünceleri, yaşantıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları, doğaçlama ve canlandırmalar
olarak tanımlar (San,1990;1998 akt. Adıgüzel 2010, s.62). Adıgüzel (2006)’e göre de, yaratıcı drama
katılımcılar için dünyayı ve olayları daha basit ve anlaşılır kılabilir. Drama süreçleri gerçekmiş gibi yaşanır.
Çünkü drama gerçek hayatta bulduğumuz kuralların aynısını kullanır. Drama yaşamı oynama ve uygulama
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aracıdır. Yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı çalışmalarda çocuklar oyun ve etkileşimin önemli bir yer
tuttuğu yaratıcı drama etkinlikleriyle belirtilen basamakları deneyimleyebilirler. Gerçekleştirdikleri yaratıcı
drama etkinlikleri ile bir taraftan problemi daha iyi anlar, diğer taraftan da problemin çözümüne yönelik olarak
zihinlerinde tahmini sonuçlar oluştururlar. Bu sayede yaparak, yaşayarak ve oyun oynayarak öğrenme ile bir
sonuca ulaşmış olurlar.
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki öğrenmenin kalıcılığında, öğrenci için oluşturulan öğrenme-öğretme
süreçlerinde ağırlıklı olarak kullanılan öğrenme yollarının etkisi büyüktür. Öğrencinin öğrenme sürecinde
tamamen aktif rol aldığı yaşantılara dayalı öğrenmede, öğrenmedeki kalıcılık %90 oranında yükselmeye
başlamaktadır.
Adıgüzel (2010, s.18)’e göre, çocuklar dramatik oyunlarda gerçek yaşam rollerini güçlü bir şekilde oynayabilir,
gereksinimlerini ifade edebilir, yaşadıkları olayları hayal gücüyle yeniden canlandırırlar. Problem çözmede de
cesaretle yeni çözüm yolu bulurlar. Yaratıcı drama çalışmalarında oluşturulanlar ilk kez o anda yaratılır.
Böylece bir problemin çözümüne ilişkin birbirinden farklı da olsa çeşitli bakış açılarının yansımaları doğal
olarak ortaya çıkar.
Uzmanlar yaratıcı drama çalışmalarının etkilerini bireyde sağladığı gelişimler açısından tanımlamışlardır. Buna
göre; yaratıcı drama etkinliklerinde çocukların, esnek ve yaratıcı bir şekilde düşünme, sabırlı olma, olumlu
benlik tasarımı, öz-denetim, kendine ve başkalarına güven duyma, saygı duyma, kendinin ve diğerlerinin
duygularını ve düşüncelerini keşfetme, çevresinin farkında olma, kendi ve diğerlerinin davranışlarının
nedenlerini anlama, sorumluluk alma, kurallara uyma, sosyal sorunlarla başetme gibi sosyal becerileri
geliştirmektedir (Peter, 2003:26; Hendy veToon, 2001:56; Heining, 1993:10; Güleç, 2005:867; Freeman ve diğ.,
2003:131; Brown ve Pleydell, 1999:127; Köksal Akyol ve Koçer Çiftçibaşı, 2004:39; Eratay, 2005,83;
Cömertpay, 2006:50; Gönen ve Uyar Dalkılıç, 2002:31 akt. Ceylan, 2009, s.21).
Kişiler arası Çatışma Çözme Becerileri ve Yaratıcı Drama
Yaratıcı drama alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı
kişiler arası çatışma çözme becerileri konusunda 5. sınıf düzeyinde bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bununla
birlikte farklı düzeylerde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı çatışma çözme ya da kişilerarası sorun
çözme konularında araştırmaların yapıldığı görülmüştür.
Betül Öztürk’ün (2008, s.69), ‘İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinde Çatışma Çözme Becerilerinin Yaratıcı Drama
Yöntemiyle Geliştirilmesi’ araştırması sonucunda katılımcıların empati kavramını öğrendikleri, empatinin
iletişimdeki önemini kavradıkları, çatışma çözmede empatinin en temel beceri olduğunu ayırt edebildikleri,
çatışma kavramının sadece bir anlaşmazlık olmadığını, çatışmanın olumlu sonuçlar da doğurabileceğine ilişkin
bakış açılarının geliştiği görülmüştür.
Rezzan Gündoğdu’nun (2009. s,443), “Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenlerde Öfke,
Saldırganlık ve Çatışma Çözme Becerisine Etkisi” doktora tezi sonucunda ‘Yaratıcı Drama Temelli Çatışma
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Çözme Programı’na’ katılan 9. Sınıf öğrencilerinden oluşan deney grubunun, plasebo ve kontrol grupları ile
arasında problem çözme düzeyi bakımından anlamlı bir farklılık bulunmazken, saldırganlık, öfke kontrolü
bakımından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İki ay sonra yapılan izleme ölçümlerinde de etkisinin devam ettiği
görülmüştür.
Fadime Altay’ın (2013), “ ‘Çözümün bir parçası da sen ol’ Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kişilerarası Sorun
Çözme Becerisi Eğitimi” çalışmasının sonuçlarına göre, oturumlara katılan bireylerin kişilerarası sorun çözme
becerilerinde olumlu ve anlamlı bir düzeyde değişiklik olduğu görülmüştür. Eğitime katılan 18-21 yaş
aralığındaki üniversite öğrencilerinin çalışma öncesine göre problemlere olumlu yaklaştıkları, sorumluluk
almada, sorunlar karşısında ısrarcı ve sebatkâr bir yaklaşım sergilemede ve kişilerarası sorunlarını yapıcı bir
şekilde çözme konusunda istekli oldukları belirlenmiştir.
Gamze Karataş Karayel’in (2016, s.107-108), ‘İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme ve Akran
Arabuluculuğu Becerilerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Geliştirilmesi’ başlıklı araştırması sonucunda deney
ve kontrol grubuna uygulanan Çatışma Çözümü Becerileri Ölçek sonuçları değerlendirildiğinde programa
katılan öğrenciler ile bu programa katılmayan öğrencilerin çatışma çözme becerileri arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur.
Yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı araştırmaların sonuçlarına bakıldığında atılganlık düzeyine,
yaratıcılığa, sosyal beceriye, problem çözme becerilerine, kendini ve diğerlerini tanımaya, empatiye, sosyalduygusal gelişime olumlu yönde etkisi olduğu bunun yanında saldırganlık ve şiddet düzeylerinin azaltılmasında
da etkisi olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak yukarıdaki tüm verilere dayanarak bu çalışmada yapılmak istenen; yaratıcı drama bağlamında
ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kişilerarası çatışma durumlarını yapıcı çatışma çözme yöntemlerinden
yararlanarak çözebilme becerilerini desteklemek ve oluşturulan öğrenme yaşantısı sonucunda öğrencilerin
beceri gelişimlerini değerlendirmektir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın genel amacı, yaratıcı drama yöntemiyle öğrencilerin kişiler arası çatışma durumlarını, yapıcı
çatışma çözme yöntemlerinden yararlanarak çözebilme becerilerinin gelişimini değerlendirmektir.
Bu genel amaçtan hareketle aşağıdaki sorulara yanıt bulunmaya çalışılacaktır.
Çalışmaya katılan öğrenciler;
1. Bir çatışmanın varlığını fark edip, onunla uğraşma ihtiyacı duyuyorlar mı?
2. Ortaya konulan çatışma hakkında sorular sorabiliyorlar mı? (Sorun ne? Ne oldu? Ne hissediyorum?
Neye ihtiyacım var? Çatışma yaşadığım kişi ya da grup ne hissediyor? Onun/Onların neye ihtiyacı var?
vb.)
3. Soruların cevaplarından yararlanarak çatışmanın nedenlerini tahmin edebiliyorlar mı?
4. Çatışma çözmede mevcut bilgilerin ışığında olası çözüm yollarını tespit edebiliyorlar mı?
5. Birçok alternatif arasından her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm yolu bulabiliyorlar mı?
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6. Çatışmaları yaratıcı drama yöntemiyle deneyimlemenin çatışmayla ilgili davranış ve tutumlarına
etkisinin farkında mı?

Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırmada nitel araştırma yöntemi temel alınmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi
gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
Araştırmanın uygulama grubunu, İstanbul ili Sarıyer ilçesinde bulunan bir devlet okulunun 5. sınıf öğrencileri
arasından gönüllü 7 kız 4 erkek olmak üzere toplam 11 öğrenci oluşturmuştur.
Veri Toplanması ve Analizi
Araştırma kapsamında ulaşılan veriler odak grup görüşmesi aracılığıyla elde edilmiştir. Odak grup görüşmesi
“ılımlı ve tehditkâr olmayan bir ortamda önceden belirlenmiş bir konu hakkında algıları elde etmek amacıyla
dikkatle planlanmış bir tartışmalar serisi” olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmanın amacı
doğrultusunda on bir tane açık uçlu soru hazırlanmıştır. Bu on bir sorunun, ilk oturumun başlangıcında ve son
oturumun bitiminden sonra gruba yöneltilmesiyle elde edilen verilerin analizinde betimsel analizden
yararlanılmıştır. Odak grup görüşmesinde elde edilen veriler, tablolaştırılıp, betimsel analizi yapılarak
yorumlandıktan sonra, ilk ve son odak grup görüşmeleri bulguları karşılaştırılarak, bir fark oluşup oluşmadığı
belirlenmeye çalışılmıştır.
Uygulama Süreci
Araştırmanın uygulama bölümü dokuz oturumdan oluşmuştur. Her oturum ikişer saatte tamamlanmış, toplam
dokuz gün (üç hafta) 18 saat sürmüştür. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen oturumlar Tanışma, İletişim,
Uyum, Çatışma, Dinleme, Duygular-İhtiyaçlar, Ben Dili, Çözüm, Barışmak temaları çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Yorum
Araştırmada, ilk oturumdan önce ve son oturumdan sonra yapılan odak grup görüşmesinde öğrencilere
yöneltilen sorulara verilen yanıtların betimsel analizi yapılarak ulaşılan bulgular, araştırmanın alt soruları
bağlamında yorumlanmıştır.
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Birinci alt probleme (Bir çatışmanın varlığını fark edip, onunla uğraşma ihtiyacı duyuyorlar mı?) ilişkin
bulgular
Tablo 1. ‘Çatışma’ deyince aklınıza neler geliyor?
Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

1. Öğrenci

Problemlerle, kavgalarla uğraşmak.

Çatışmayı çözmek

2. Öğrenci

Kavga dünyanın en lanet şeyi.

3. Öğrenci

Kavga, iki kişinin ya da birkaç kişinin
birbiriyle laf çatışması veya yumruklarla
dövüşmeleri.

İki kişinin anlaşamaması

4. Öğrenci

İnsanların anlaşamaması geliyor.

Nötr dinleme, ben dili

5. Öğrenci

İki keçinin hikayesi geliyor aklıma.

İnsanların birbirinden farklı şeyler istemeleri

6. Öğrenci

Silahlı çatışmalar geliyor aklıma.

Farklı istekler ve herkese uygun olacak şeyi
bulmaya çalışma

7. Öğrenci

Kardeşimle kavga etmek geliyor aklıma.

Çatışmaların doğal olduğu

8. Öğrenci

Ablamla kavgalarım geliyor.

Bir insanın başka bir şey istiyor diğer insanın
başka bir şey istiyor. Ve bu durumda çözüm
yolları aramak geliyor aklıma.

9. Öğrenci
10. Öğrenci
11. Öğrenci

Silahlı çatışmalar.
Bir topluluğun başka bir toplulukla farklı bir
düşüncesi olduğu için çatışması geliyor.

İnsanların anlaşamaması, aynı şeyi ya da farklı
şeyleri istemeleri
Farklılıklarda ortak noktayı bulma olabilir.

Kavga sadece vurarak değil sözlü de olabilir.

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin genelinin çalışma öncesinde çatışma kavramını ¨kavga, laf çatışması (Ö3),
yumrukla dövüşme, anlaşamama, silahlı çatışma (Ö6, Ö9), kardeş kavgası, sözlü kavga¨ ifadeleriyle
ilişkilendirdikleri görülmüştür.
Yaratıcı drama çalışmalarının ardından öğrencilerin soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise ‘çatışma’
kavramını; ¨anlaşmazlık¨ ve ¨anlaşamama¨ kavramlarının yanında ¨çatışmayı çözmek, nötr dinleme, ben dili,
çatışmaların doğal olduğu, istek farklılığı, herkese uygun olacak şeyi bulma, farklılıklarda ortak noktayı bulma¨
ifadeleriyle ilişkilendirdikleri görülmüştür.
Verilen cevaplardan yola çıkarak araştırmanın hedefleri doğrultusunda oturumlar sürdükçe, kavram başlangıçta
daha çok şiddet boyutuyla hatırlanan, sonlara doğru yaratıcı drama çalışmalarında yapılanlarla ilgili
çağrışımların ifade edildiği görülmüştür. Bu farklılık nedeniyle ‘çatışma’ kavramına yüklenen anlamın değiştiği
söylenebilir.
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Tablo 2. Yaşadığınız bir çatışmaya örnek verir misiniz?
Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

1. Öğrenci

Kardeşimle kumanda çatışması.

Geçen gün atölyede arkadaşımla mektubu kimin
okuyacağı konusunda çatışma yaşadık.

2. Öğrenci

Ben genelde çatışmam. Ben hiç çatışmam.

Arkadaşımla üzerinde ‘dokuz’ yazan mindere
oturmak için çatışma yaşadım.

Abim televizyon izliyordu, yüzüne su
fırlattım. Geldi beni kovaladı. Sonra ¨Özür
dilerim¨ dedim. ¨Bir daha yapacak mısın¨
dedi. ¨Hayır¨ dedim. ¨Tamam¨ dedi.

Arkadaşımla yaşadım. Pahalıya aldığım silgiyi
bakmak için aldı ve vermedi. Sonra da kaybetti.
Benim için kıymetli olan şeylere aynı değer
verilmediğinde sorun oluyor.

Arkadaşlarımdan birisi küfür ediyor bazen.
Bende sinirleniyorum, kendimi tutamıyorum.
Bağırıyorum.

Evet, etkinlik yaparken mektubu
okuyacağı konusunda çatışma yaşadık.

Arkadaşımla kavga etmiştik. O benim
boynumu çizmişti, birbirimize dalmıştık.
Sonra ikimiz de birbirimizden özür
dilemiştik, barışmıştık.

Oyunlar konusunda oluyor. Arkadaşlarımla bu
oyunu mu şu oyunu mu oynayalım diye kavga
ediyoruz.

3. Öğrenci

4. Öğrenci

5. Öğrenci

6. Öğrenci

Ablam benim telefonumu almıştı. Çünkü
kendi telefonunu dönemin başında kırmıştı.
Telefondaki oyunu oynuyordum. Bir anda
elimden çekti. Sonra neden çektin diye
bağırdım, o da bana kızdı.

7. Öğrenci

Yanımda oturan arkadaşım sıraya çantamı
koymadan bana bağırmaya başladı. Ben
“Yeter artık! Daha montumu çıkarmadım,
çantamı koymadım, bana bağırıyorsun”
dedim. Böyle bir kavgamız oldu.

8. Öğrenci

9. Öğrenci

10.Öğrenci

11.Öğrenci

Ablamla oldu. Ablam iki, üç şişe suyu
kafama boşalttı. Ben de çok sinirlendim.
Mutfağa gittim. Şişe aldım. Şişeyi plastik
sandım. Attığımda ablamın üstünde kırıldı.
Sonra o da bana bayağı sinirlenmişti.
Benim iki tane var. Birincisi, bir sınava
giriyorduk. Aramıza çanta koyacaktık. Sıra
arkadaşımda “Senin yerin daha fazla, benim
yerim az” falan diyordu. Bende “Asıl senin
yerin daha fazla” diyordum. Öyle
anlaşmazlıklar oluyordu.
Benim de iki tane var. Birinde bizim sitede
Efe diye biri var. Bir kez benimle kavga
etmişti. Bir de ablamla kumanda kavgası.

kimin

Ablamla hangi kanalı izleyeceğimiz konusunda
sorun yaşıyoruz.

Kardeşimle yaşıyorum. Telefonumu alıyor ve
ihtiyacım olduğunda bana vermiyor. Hep oyun
oynamak istiyor ama benim internetten bazı
şeylere bakıp araştırma yapmam gerekiyor.

121
Ablamla yaşıyorum. Bana vuruyor.

Bilgi konusunda oldu. Bu bilgi doğru ya da
yanlış diye oldu.

Arkadaşımla oyun oynarken, benim istediğim
oyunu oynayalım diyorum o da kendi istediği
oyunu oynamak istiyor. Anlaşmazlık yaşıyoruz.

Benim çatışmam annemle benim aramda
oluyor. Telefon sürem var. Onu aşınca o
bana bazen kızabiliyor.

Tablo 2’de yaşanan çatışma örneklerine ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde çatışma örneklerinin aile üyeleri
(anne, abla, abi, kardeş) (Ö1, Ö3, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11) ve arkadaşlar (Ö4, Ö5, Ö7, Ö9, Ö10) ile;
kumanda/televizyon kanalı (Ö1, Ö10), sınıfta sıra paylaşımı (Ö7, Ö9), telefon kullanımı (Ö6, Ö11), küfürlü
konuşma (Ö4), karşısındakini kızdıracak davranışta bulunmak (Ö3, Ö8, Ö5) konularında yaşandığı görülmüştür.
Bununla birlikte (Ö2) hiç çatışma yaşamadığını, çatışma örneği olmadığını belirtmiştir.
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Yaratıcı drama çalışmalarından sonra çatışma yaşanan grupların aile üyeleri (Ö6, Ö7, Ö8), arkadaşlar (Ö1, Ö2,
Ö3, Ö4, Ö5, Ö9, Ö10, Ö11) ile; isteklerin aynılığı (Ö1, Ö2 ve Ö4), eşya kullanımına özen (Ö3), oynanacak
oyun (Ö5, Ö10), izlenecek kanal (Ö6), telefon kullanımı (Ö7), abla kardeş çatışması (Ö8), düşünce farklılığı
(Ö9) konularında olduğu belirtilmiştir.
Çatışmaların daha çok aile ve yakın arkadaşlarla; ihtiyaçların, önceliklerin, ilkelerin farklılığı nedeniyle çıktığı
düşünülebilir. Her iki görüşmede de çatışma yaşanan grupların ve nedenlerin; çok benzer olduğu söylenebilir.
İkinci alt probleme (Çatışma hakkında sorular sorabiliyorlar mı?) ilişkin bulgular
Tablo 3. Arkadaşınızla bir çatışma yaşadığınızda neler yaparsınız?
Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

1. Öğrenci

İlk önce konuyu anlamaya çalışır ondan sonra
da konuya göre cevap vererek çatışmayı
durdurmaya çalışırım.

Dinlerim, konuyla ilgili düşüncemi söylerim.
Çözmeye çalışırım.

2. Öğrenci

Öğretmene
barışmıştık.

3. Öğrenci

Eğer haksız yere bir şey yaparsa kafa göz
dalarım.

Onu dinlerim.

İlk önce konuyu anlamaya çalışırım. Eğer
inadına gidiyorsa çok tepki vermem yani
sinirlenmem hemen. Çok kötü bir davranış
yaparsa konuyu büyütmemek için özür
dilerim.
Eğer çok sinirlenirsem bağırmaya başlarım.
Çok sinirlenmezsem normal bir şekilde
konuşurum ve sorunu çözmeye çalışırım.
Sinirlenirim. Ablam bana vurur. Ben de ya
annemlerin odasına ya da kendi odama
giderim. Etrafı dağıtırım. Kendi kendime
bağırırım. Sakinleştiğim zaman resim
çizerim.
Ağlayarak bağırmaya başlarım, ağlayarak
konuşurum.

Dinlerim, anlaşmaya çalışırım. Ne istediğini
sorarım. Ne hissettiğimi söylerim.

4. Öğrenci

5. Öğrenci
6. Öğrenci

7. Öğrenci
8. Öğrenci
9. Öğrenci
10. Öğrenci

11.Öğrenci

şikayet

ettim.

Ağlamıştık,

Saçını tutarım, çekerim. Ayağına tekme
atarım. Yere düşünce de bırakırım.
Küsüp giderim. Zaten sonra da barışırım.
Küçük kavgalarda da direk birbirimizden
özür dileriz.
Eğer kavgayı ablamla yaşamıyorsam bir şey
yapmam, öyle giderim. Ama ablamla
yaşarsam birbirimize vururuz.

Sakin olurum, anlaşmaya çalışırım.

Onu dinlerim, ne istediğini anlamaya çalışırım.
İkimiz için de uygun olanı bulmaya çalışırım.
Nötr dinlemeye dikkat ederim, önce şunu
yapalım sonra bunu yapalım olur mu derim.
İkimiz için de uygun çözüm bulmaya çalışırım.
Çözmeye çalışırım,
konuşmaya çalışırım.

ben

dilini

kullanarak

Konuşarak çözmeye çalışırım. Olaya göre değişir
aslında bazen sinirlenip inat edebilirim.
İkimizin de istediğini yapmaya çalışırım, orta
yolu bulmak gibi yani.
Nötr dinleme yaparak sorunu anlamaya çalışırım.
Ben dilini kullanarak kendimi ifade etmeye
çalışırım.

Beni çok sinirlendirirse, ben ona hem sözel
hem vurarak tepki gösteririm. Eğer az
sinirlendirirse onun seviyesine inmem ve onu
umursamam.

Tablo 3’de yer alan öğrenci görüşleri incelendiğinde, anlamaya, çatışmayı durdurmaya çalışma (Ö1, Ö4),
şikayet etme (Ö2), fiziksel şiddet kullanma (Ö3, Ö8, Ö10, Ö11), özür dileme (Ö4, Ö9), bağırma (Ö5), sinirlenme
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(Ö6), ağlama (Ö7), küsme (Ö9), bir şey yapmama (Ö10), sözel tepki verme ya da umursamama (Ö11)
davranışlarının yapıldığı belirtmiştir.
Çalışma sonrasında daha çok dinlemek/nötr dinleme (Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö10), anlamaya, anlaşmaya, çözmeye
çalışmak (Ö1, Ö2, Ö5, Ö7 ve Ö10), iki taraf için de uygun olanı bulmaya çalışmak (Ö5, Ö6, Ö9) gibi olumlu
davranışların yanında inat etme davranışının da (Ö8) yapılabileceği belirtilmiştir.
Çalışma öncesi yaşanan çatışmaya verilen tepkiler çatışmayı yıkıcı yollarla çözmeye yönelik davranışlarken
çalışma sonrası daha yapıcı, daha çok dinlemeye, anlamaya, çözmeye yönelik olumlu davranışların olduğu
görülmüştür. Çalışmanın öğrenci görüşlerini değiştirdiği söylenebilir.
Tablo 4. Çatışma yaşadığınızda kendinize nasıl sorular sorarsınız?

1. Öğrenci
2. Öğrenci
3. Öğrenci
4. Öğrenci
5. Öğrenci
6. Öğrenci
7. Öğrenci

8. Öğrenci
9. Öğrenci
10. Öğrenci

11.Öğrenci

Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

Bu çatışmaya neden olan şey nedir? Bu
olayın konusu nedir?

Neden böyle oldu?

Acaba o yanlışlıkla mı vurdu? Ben niye ona
vurdum? Ben mi suçluyum o mu suçlu?
Niye vurdum? Bu kavga neden başladı?

Ben ne yapabilirim?

Özür dilesem mi dilemesem mi? O empati
kuruyor mu?
Acaba neden böyle yaptı? Acaba kavga
neden çıktı? Asıl sorun ne?

Neden böyle oldu?

Neden tartışıyoruz?

Sorun ne? Acaba neden tartıştık? Küstü mü
bana?

Acaba neden bir bisiklet için kavga çıktı?
Ona küssem mi küsmesem mi?

Neden kavga ettik?

Niye bu çatışma çıktı? Ondan özür dilesem
mi dilemesem mi? O bana ne yaptığımı
söyler mi söylemez mi?

Orta noktayı bulabilir miyiz? Neden kavga
ediyoruz?

Neden bu kız bana bakıyor? O mu özür dilese
ben mi özür dilesem?
Acaba şimdi o ne yapıyordur? Kim özür
dilese? Gidip barışsam mı?
Keşke ona ben de onun vurduğu gibi
vursaydım. Ben zaten hiç böyle yapmıyorum.
Keşke yapsaydım diyorum ve kendimi suçlu
hissediyorum.
Ben haklıysam o niye böyle yaptı diye kendi
kendime soruyorum.

Ne oldu şimdi? Niye kavga ettik?
Acaba barışsam mı?
Ben niye öyle davranmadım?

Tablo 4’te yer alan öğrenci görüşleri incelendiğinde, çatışmanın nedenine (Ö1, Ö3, Ö5, Ö7, Ö11), suçluyu
belirlemeye (Ö2), kendini suçlama (Ö10), özür dileme (Ö4, Ö7, Ö8), barışma (Ö9), küsme (Ö6) davranışlarına
yönelik sorular sorulduğu görülmüştür.
Çalışmanın ardından öğrenci görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin çoğunun (Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7 ve Ö8)
çatışmanın nedeniyle ilgili soru sorduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte Ö10 ¨Ben niye öyle davranmadım¨, Ö9
¨Acaba barışalım mı¨ sorusunu sorabileceğini belirtmiştir.
Çalışma sonrasında soruların daha çok çatışmanın ve yapılan davranışın nedenini anlamaya yönelik olduğu
söylenebilir.
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Tablo 5. Çatışma yaşadığınız kişiye nasıl sorular sorarsınız?
Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

1. Öğrenci

Neden böyle yapıyorsun?

Neden böyle yapıyorsun? Biraz konuşalım mı?

2. Öğrenci

Neden bunu yaptık? Senin mi suçun var
benim mi?

Neden bunu yapıyorsun? Sorun ne?

3. Öğrenci

Barışalım mı?

Bu sorunu çözelim mi? Barışalım mı?

4. Öğrenci

Neden yapıyorsun bunu?

Sorun ne? Ne yapmak istiyorsun?

5. Öğrenci

Neden kavga ediyoruz? Konuşarak da
halledebilir miyiz?

Neden kavga ediyoruz? Sorun ne?

6. Öğrenci

Neden tartışıyoruz? Neden bulaşıyorsun?

Neden tartışıyoruz? Bir senin istediğini bir benim
istediğimi sırayla yapalım mı?

7. Öğrenci

Neden böyle bir davranış yaptın? Neden beni
suçluyorsun?

Neden bunu istiyorsun?

Neden başlattın onu? Neden bulaşmaya
çalışıyorsun?
Neden sadece o konu hakkında düşünce
yürütüyorsun?
Neden böyle yapıyorsun? İstersen başkasına
soralım doğrum mu değil mi diye?

Neden benimle tartışıyorsun?

8. Öğrenci
9. Öğrenci
10. Öğrenci
11.Öğrenci

Neden ısrar ediyorsun?
Neden böyle yapıyorsun? Neden ‘A’ olmak
istiyorsun?

Neden tartışıyoruz? Neden başlattın? Niye
beni kızdırmak için uğraşıyorsun?

Tablo 5’te yer alan öğrenci görüşleri incelendiğinde, çatışmanın nedenini irdeleyen sorular sorulduğu (Ö1, Ö2,
Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11), bu sorulardan farklı olarak Ö3’ün ¨Barışalım mı¨ sorusunu sorduğu
görülmüştür.
Çalışmaların ardından kişinin davranışının nedeniyle ilgili sorular sorulduğu, Ö3 ve Ö6’nın çatışmanın nedeni
ve çözüme yönelik sorular sorduğu görülmüştür.
Çalışma öncesinde de sonrasında da yaşadıkları çatışmalar hakkında çatışma yaşadıkları insana daha çok
çatışmanın ve yapılan davranışın nedenini irdeler nitelikte sorular sordukları görülmüştür. Soruların aynı yönde
olduğu söylenebilir.
Tablo 6. Arkadaşınız yaşadığı bir sorunu sizinle paylaşırken ona nasıl davranırsınız?
Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

1. Öğrenci

Benimle sorununu paylaşan olmadı.

Onu dikkatle dinlerim.

2. Öğrenci

Biz genelde birbirimize destek oluruz.
Genelde onu anlamaya çalışırım. O üzülürse
ben de üzülürüm genelde. Konuşuruz,
tartışırız. Neden oldu? Birbirimizin dertlerini
önemseriz.

Dinlerim, ona sorular sorarım.

3. Öğrenci

Bana çok kötü şeyler demezse mesela senin
yüzünden falan demezse iyi davranırım.
Senin yaptığın davranıştan çok üzüldüm,
benimle konuşma falan derse ben ondan

Nötr dinleme yaparım. Ne olursa daha iyi
olacağını sorarım.
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özür dilerim. İkna olmazsa elimden ne
gelirse onun istediği şeyi yaparım.
4. Öğrenci

Anlattığında empati kurarım. Ona destek
çıkarım.

5. Öğrenci

Üzücü bir şey anlatıyorsa onunla üzülürüm.
Mutlu bir şey anlatıyorsa sevinirim

6. Öğrenci

Benim en yakın arkadaşımın böyle bir sorunu
olmuştu. Benim de olmuştu. İkimiz dertleşip
konuşuyorduk. Bir kişiyle benim aramda bir
tartışma geçti. O zaman en yakın arkadaşıma
anlatıyordum. O da neden başladığını nasıl
böyle bir olayın olduğunu soruyordu. O da
böyle bir durum yaşadığında ben de ona
soruyordum.

Önce dinlerim, ama o dinleme engellerini
kullanmadan. Sonra da neye ihtiyacı olduğunu
sorarım. Belki o zaman sorununu çözer.
Dinlerim sonra ona ben dilini, sen dilini
anlatırım. İki tarafı da memnun edecek şeyin ne
olduğunu sorarım. Ne olursa sen de o da mutlu
olur derim? Sorular sorarım öyle.
Dinlerim, konuşup dertleşiriz. Sorular sorarım,
önerilerde bulunurum.

7. Öğrenci

Yapabildiğim kadarıyla onu mutlu edecek
şeyler yapmaya çalışırım.

Onu mutlu etmeye çalışırım. Dinlerim mesela,
sonra sorunu çözmesine yardım etmek için
sorular sorarım. Bunun doğal olduğunu söylerim.

8. Öğrenci

Üzücü bir şey anlattığında önce onu dinlerim.
Neşelendirmeye çalışırım. Sarılırım falan.

Konuşurum onunla. Anlatmasını isterim.
Anlatınca da çözümü ne olabilir diye sorarım.
Çözmesine yardımcı olmaya çalışırım. Sarılırım.

9. Öğrenci

10. Öğrenci
11.Öğrenci

Elimden geldiğince anlayışlı davranmaya
çalışırım. Zaten başıma geliyor, bana
anlatıyorlar. Olayda küsme olursa gidip
onları barıştırıyorum.

Genelde başıma geliyor. Arkadaşlarım bana
anlatırlar yani. Anlayışlıyımdır zaten. Dinlerim
onları, barışsınlar diye onları bir araya getiririm.

Ben önce dinlerim, ona soru sorarım. Sonra
da onu neşelendirmeye çalışırım.

Önce dinlerim, sorular sorarım sonra da çözümü
bulunca rahatlar diye nasıl çözeceğini sorarım.

Ben onunla empati kurarak onun sorunu
bende olsaydı nasıl bir davranış yapardım?
Ona öyle öneriler verirdim.

Tablo 6’da yer alan öğrenci görüşleri incelendiğinde, konuşma, tartışma, destek olma, birlikte üzülme (Ö2, Ö6),
empati kurma, onu mutlu etmeye çalışma (Ö4, Ö11), dinleme ve neşelendirmeye çalışma davranışlarının (Ö8,
Ö10) yapıldığı belirtilmiştir. Bir öğrenci de (Ö1) kendisiyle sorun paylaşılmadığını belirtmiştir.
Çalışmaların ardından konuşma (Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10), dinleme engellerinin kullanmadan, nötr dinleme
yaparak dinleme (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö9, Ö10), iki taraf içinde uygun çözümü bulmasına yardımcı olacak
sorular sorma (Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö10), sen dilini ve ben dilini anlatma, sorunu çözmesine yardımcı olma (Ö5,
Ö8) davranışlarını yaptığı belirtilmiştir.
Çalışma öncesinde kendisiyle bir çatışma durumu paylaşıldığında daha çok anlatanla sempati (karşısındakinin
duygu ve düşüncelerinin aynısına sahip olmak) kurulduğunu gösteren ifadelerin, çalışma sonrası yerini yapıcı
çatışma çözme yöntemlerinin kullanılmasına yönelik ifadelere (özellikle nötr dinleme ve ben dili kullanımı)
bıraktığı söylenebilir.
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Üçüncü alt probleme (Soruların cevaplarından yararlanarak çatışmanın nedenlerini tahmin
edebiliyorlar mı?) ilişkin bulgular
Tablo 7. Yaşadığınız çatışmaların nedenleri nelerdir?

1. Öğrenci

2. Öğrenci

Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

Benim bir keresinde bir çatışmam olmuştu.
Arkadaşım takılı usbyi çıkarıp kendi usbsini
takıp bizim şarkı dinlememize engel
oluyordu. Böyle bir çatışma yaşadık.

Farklı şeyleri istemek.

Arkadaşımın
söylemesi.

Bazen farklı bazen aynı şeyleri istemek.

beni

kıracak

kelimeler

Başka sınıfta bir çocuk vardı. Benim de
onun da sevdiği kızın adı aynıydı. İkimizin
sevdiği kızın adı aynıydı. İkimiz de aynı kızı
seviyoruz sandık. Kavga ettik.

Oyunlarda anlaşamıyoruz.

4. Öğrenci

Benimle alay etmesi, kötü laf söylemesi.

Oyun kavgası

5. Öğrenci

Genellikle benim söylediğim bir sözün
üstelenmesi. Genellikle ondan oluyor.

3. Öğrenci

Evet biz de oyun kavgası ve kumanda kavgası
yapıyoruz.

Kardeşimin benimle oyun oynamak istemesi
fakat benim ödevim olduğu için
oynayamamam oluyor.
Bence çatışmalar iki tarafında başka bir şey
istemesi ve onların sonucunda benimki
doğru diye söylenip onların kavga etmesi.

Bizde de aynı şeyi istemek ya da farklı kanalları
izlemek istemek kavgaya neden oluyor.

8. Öğrenci

Çoğunlukla omuz atmakla, dik dik bakmakla
başlıyor kavgalar.

Kardeş kavgası bizimki. Beni kızdırıyor.

9. Öğrenci

Oyunlarımızda anlaşmazlık oluyor.

Daha çok bilginin doğruluğu, yanlışlığı.

Bilgi hakkında oluyor. Yani o bilgi doğru
değil ya da doğru diye oluyor.
Benim çatışmalarımın nedeni genellikle
anlaşmazlık oluyor. Mesela, aynı oyuncağı
kardeşimle ikimizin aynı anda istemesi.

Oyun

6. Öğrenci
7. Öğrenci

10. Öğrenci
11.Öğrenci

Telefon, bilgisayar kullanmakla ilgili oluyor
genelde.

Tablo 7’de yer alan öğrenci görüşleri incelendiğinde, farklı/anı istekler (Ö1, Ö6, Ö11), kırıcı/kötü sözler
kullanılması (Ö2, Ö4), yanlış anlama, ısrar ve inatlaşmanın (Ö3) neden olarak gösterildiği görülmüştür.
Yaratıcı drama çalışmalarının ardından öğrenci görüşleri incelendiğinde, isteklerin farklılığı ve aynılığı (Ö1,
Ö2, Ö6), farklı inanışlarda olma (Ö9), oyunlarda anlaşamama (Ö3, Ö4, Ö5, Ö10), telefon, bilgisayar kullanımı
konusundaki çatışma (Ö7) ve kardeşinin kendisini kızdırması (Ö8) neden olarak gösterilmiştir.
Öğrencilerin yaşadıkları çatışmaların nedenleri hakkında tahminlerinin olduğu görülmüştür. Sürecin başında
yaşanan çatışmanın nedenleri olarak farklı/aynı istekler, kırıcı/kötü sözler kullanılması, yanlış anlama, ısrar ve
inatlaşmanın neden olarak gösterilirken süreç sonunda isteklerin farklılığı ve aynılığı, farklı inanışlarda olmak
neden olarak gösterilmiştir. Çatışma nedenlerinde farklılık olduğu görülmektedir.
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Dördüncü alt probleme (Çatışma çözmede mevcut bilgilerin ışığında olası çözüm yollarını tespit edebiliyorlar
mı?) ilişkin bulgular
Tablo 8. Yaşadığınız çatışmayı çözmek ister misiniz?
Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

1. Öğrenci

Konuya göre isteyebilirim de
istemeyebilirim de.

Evet

2. Öğrenci

İsterim

Evet

3. Öğrenci

Evet isterim.

Evet

4. Öğrenci

İsterim.

Evet

5. Öğrenci

Evet.

Evet isterim.

6. Öğrenci

İsterim.

Evet isterim

7. Öğrenci

Evet isterim

İsterim

8. Öğrenci

İstemem. Aile içinde olan çatışmaları çözmek
isterim.

Bazılarını isterim bazılarını istemem.

9. Öğrenci

İsterim.

İsterim

10.Öğrenci

Duruma göre değişir.

Çok önemli olanları çözmek isterim.

11.Öğrenci

Evet.

Tablo 8’de belirtilen öğrenci görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin tamamının sürecin başında da sonunda da
yaşadıkları çatışma durumlarının farkında oldukları görülmüştür.

Bu çatışmalarla uğraşma ihtiyacı

duymalarıyla ilgili tercihlerinin başlangıçta on bir öğrenciden sekizi için ¨evet¨, ikisi için (Ö1 veÖ10) ¨konuya
göre isteyebilirim de istemeyebilirim de¨, birisi için (Ö8) ¨istemem, aile içinde olan çatışmaları çözmek isterim¨
şeklinde olurken, süreç sonunda on öğrenciden sekizinin ¨evet¨, birisinin (Ö8) ¨bazılarını isterim bazılarını
istemem¨, birisinin (Ö10) ise ¨çok önemli olanları çözmek isterim¨ dediği görülmüştür. Yaşadığı çatışmayı
çözme isteği konusunda sürecin başından sonuna belirtilen öğrencilerden birisinin (Ö1) düşüncesinde değişiklik
olduğu görülürken ikisinin düşüncelerinde anlamlı bir değişiklik olmadığı söylenebilir.
Tablo 9. Çözme ihtiyacı duyduğunuz çatışmalar genellikle hangi çatışmalardır? Örnek verir misiniz?
Çalışma Öncesi
1. Öğrenci

2. Öğrenci

3. Öğrenci

Daha önce söylediğim usb ile igili çatışmayı
oylama yaparak çözmek isterim.

Ben arkadaşlarımla çıkan atışmaları çözmek
isterdim. Çünkü çok üzülüyorum. Bir de aile
içi, babamla olan çatışmayı. Tabi vuruyor. O
sırada onu da çözmeye çalışıyorum.
Dün oldu bu olay. Maç yapıyorduk. Maçın
türleri olduğu için birisi aylık oynayalım
dedi. Ben de maç oynayalım dedim. Çünkü
ayıkta topa en fazla bir kere

Çalışma Sonrası
Arkadaşlarımla olan çatışmalar. Sık sık
yaşıyoruz. Bazen eşyamı izinsiz alıyor bazen
farklı müzikleri dinlemek istiyoruz bazen de
görev paylaşımında sorun yaşıyoruz. Aynı şeyi
istiyoruz.
Babamla olan çatışmaları çözmek istedim.
Bazen pek anlaşamıyoruz. Mesela benim dışarı
çıkmama hiç izin vermiyor.
Hepsini çözsem dahi iyi olurdu. Hepsini çözmek
isterim. Arkadaşım eşyamı istiyor.
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4. Öğrenci

5. Öğrenci
6. Öğrenci

7. Öğrenci

8. Öğrenci

9. Öğrenci

10. Öğrenci

11.Öğrenci

dokunabiliyoruz. Başka dokunamıyoruz.
Arkadaşımız dokununca bir kere
dokunabiliyoruz. Ama maçta sınırsız, topa
istediğin kadar dokunabiliyorsun. Çok ısrar
ettim en sonunda çocuk kabul etti.
Oyun oynarken çıkan atışmaları çözmek
isterdim. Mahallede top oynarken beni
küçük düşürüyor. Sen iyi oynayamıyorsun
diyor. Ben de kendimi savunuyorum.

Dayanamıyorum veriyorum sonra kaybediyor
ya da kırıyor.

Oyun oynarken çıkan anlaşmazlıkları
çözmek isterdim.

Bütün çatışmaları çözmek isterim. Farklı
oyunlar oynamak istediğimizde sorun oluyor.

Kardeşimle olan anlaşmazlıkları çözmek
isterdim.
Ben de bazen arkadaşlarımla bu bilgi doğru
o bilgi doğru diye çatışmaya girdiğimde
bilgilerin hangisinin doğru olduğunu
çözmek isterdim.

En çok arkadaşlarımla yaşadığım çatışmaları
çözmek isterim. Mesela A olmayı ikimiz de
istiyoruz ya da mektubu okumayı ikimiz de
istiyoruz.

Ben de kardeşimle yaşadıklarımı çözmek
isterim. Onun sevdiği çizgi filmlerle benim
sevdiklerim farklı. Bu yüzden sorun yaşıyoruz.
Onunkini mi izleyeceğiz benimkini mi?
Arkadaşlarımla, ailemle, hepsini çözmek isterim.
Mesela,

Annem ile ablamın arasındaki sorunları
çözmek istedim.

Özellikle ailemle ilgili çatışmaları çözmek
isterim. Diğerlerini çözmek istemediğim de
olur. Kardeşime çok sorun yaşıyoruz.
Birbirimizi kızdırıyoruz.

Biz arkadaşlarımızla bazen bir konu
hakkında ortaya başka başka teoriler
koyuyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz
teorilerden hangilerinin doğru olup
olmadığını çözmek isterdim.

Arkadaşlarımla bilgi konusunda çatışma
yaşıyoruz. Ben bildiğimin doğru olduğunu
düşünüyorum Bu bilgi doğru ispatlayayım
diyorum o kendi bilgisinin doğru olduğunu
söylüyor.

Arkadaşlarımla yaşadığım çatışmaları
çözmeyi daha çok isterdim.

Ben hepsini çözmeyi çok isterim. Oyunlarda
sorun yaşıyoruz. Bazen kaba konuşmalar
oluyor.

Anlaşmazlıkları Çözmek isterdim. Mesela
iki şeyi aynı anda istediğimiz
anlaşmazlıkları çözmek isterdim.

Tablo 9’da belirtilen öğrenci görüşleri incelendiğinde, Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11’in arkadaşlarıyla
yaşadığı çatışmaları, Ö6 ve Ö8’in aile (anne, abla, kardeş) ile yaşanan çatışmaları, Ö2’nin ise hem arkadaşlarıyla
hem de ailesiyle yaşadığı çatışmaları çözmek istedikleri görülmüştür.
Yaratıcı drama çalışmalarının ardından öğrenci görüşleri incelendiğinde, dört öğrencinin (Ö3, Ö5, Ö7, Ö10)
yaşadığı bütün çatışmaları çözmek istediği, üç öğrencinin (Ö1, Ö4, Ö9) arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmaları
çözmek istediği, üç öğrencinin (Ö2, Ö6, Ö8) ailesiyle yaşadığı çatışmaları çözmek istediği görülmüştür.
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Beşinci alt probleme (Birçok alternatif arasından her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm yolu
bulabiliyorlar mı?) ilişkin bulgular

Tablo 10. Yaşadığınız çatışmanın hem sizin hem de karşınızdaki kişinin istediği gibi sonuçlandığı oldu mu? Sorun neydi?
Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

1. Öğrenci

Her iki tarafın da memnun olduğu bir şey
yaşamadım.

Oldu. Bu süreçte arkadaşlarımla bazen grup
içinde sorun yaşadık. Sonra sırayla herkes
fikrini söyledi, çözdük.

2. Öğrenci

Bütün oyunları birleştirmiştik.

Evet yaşadım. İkimiz dokuz numaralı minderi
sırayla kullandık.

3. Öğrenci

Oldu. Yüzmeyi çok iyi bilmiyordum.
Arkadaşım dubalara kadar benimle yüzmek
istiyordu. Ben gidemeyeceğimi söyledim. O
dubalara gitti. Ben onu bekledim.

Oldu. Oyun oynarken sorun yaşadık. Sayışmaya
karar verdik. Öyle çözüldü.

4. Öğrenci

Bazen oluyor. Oyunu sıra sıra oynuyoruz.

Oldu. Taş-kağıt-makas yaptık. Çıkan A oldu.

5. Öğrenci

Arkadaşımla sırada otururken, ikimiz de
öğretmen tarafına oturmak istiyorduk. Ama
ikimizin de aynı anda oturma şansı yoktu.
Biz de bir gün ben bir gün arkadaşım
oturarak çözdük.

Oldu. Oyunları sırayla oynadık.

6. Öğrenci

Kardeşimle ikimiz aynı şeyi istiyoruz
markette. Annem ikimizin aynı şeyi
almasına izin vermiyor. O zaman bizde
kardeşimle şöyle anlaşıyoruz. Mesela başka
bir istediğimiz varsa birimiz onu alıyor
diğerimiz başka bir şey alıyor.

Oldu. Kanalları sırayla izledik.

7. Öğrenci

Olmuyor bizde.

Pek olmadı.

8. Öğrenci

9. Öğrenci

10. Öğrenci
11.Öğrenci

Arkadaşım bize geliyordu. Eskiden tabletini
getirmiyordu. Öyle çok zor oluyordu durum.
İlk benim hesabımdan girelim diyorduk.
Sonra kendi teknolojik şeylerimizi getirip
götürdük.
Tablette farklı oyunlar oynamak istiyoruz.
Sonra önce birimizin istediğini sonra
diğerimizin istediğini oynuyoruz.
Bizde oluyor ama çok az. Mesela arkadaşım
bir oyunu istiyor. Biz iki kişiyiz o bir kişi
önce bizi istediğimiz oyun oynanıyor. Sonra
onun.
Biz de pek olmuyor.

129
Bizde de okuldaki çatışmalarda iki tarafında
istediği gibi sonuçlandığı oluyor ama evde
olmuyor.
Oldu. Ben yazdım o da okudu. İkimiz de birer
görev almış olduk.
Oldu. Kim A olacak kavgasıydı. Taş-kağıtmakasla çözdük.

Tablo 10’da belirtilen öğrenci görüşleri incelendiğinde, her iki tarafında istediği gibi sonuçlanan çatışmalara
Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10 birer örnek verirken, Ö1, Ö7, Ö11’in böyle bir durumun olmadığını belirttiği
görülmüştür. Çatışmaların daha çok oyunlar ve isteklerin farklılığı, aynılığı hakkında olduğu belirtilmiştir.
Yaratıcı drama çalışmalarının ardından öğrenci görüşleri incelendiğinde, sekiz öğrencinin (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4,
Ö5, Ö6, Ö9, Ö10) olduğunu belirtip birer örnek verdiği, bir öğrencinin (Ö8), okuldaki çatışmalarda olurken
evdeki çatışmalarda olmadığını belirttiği, bir öğrencinin de (Ö7), olmadığını belirttiği görülmüştür.
Çatışmaların daha çok isteklerin farklılığı, aynılığı hakkında olduğu belirtilmiştir.
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Çatışma çözmede daha az öğrenci alternatif çözümler arasında her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm
yolunu bulabildiğini belirtirken süreç sonunda daha çok öğrencinin her iki taraf için de kabul edilebilir bir
çözüm yolu bulduğunu belirttiği görülmüştür. Bununla birlikte bazılarının okuldaki çatışmalarda bulurken
evdeki çatışmalarda bulamadığını belirttiği görülmüştür.
Altıncı alt probleme (Çatışmaları yaratıcı drama yöntemiyle deneyimlemenin çatışmayla ilgili davranış
ve tutumlarına etkisinin farkında mı?) ilişkin bulgular
Tablo 11. Çatışmaları yaratıcı drama yöntemiyle deneyimlemek sizi nasıl etkiler?
Çalışma Öncesi

Çalışma Sonrası

1. Öğrenci

Eğlenceli olur. Daha iyi çözümler bulabiliriz.

İyi etkiler. Sorunları daha kolay çözerim.

2. Öğrenci

Benim hayatıma etkisi olmaz ama ben drama
oynarken eğlenirim.

Eğlenceli olur. Daha az sorun yaşarım.

3. Öğrenci

Yaratıcı drama yöntemiyle yaparız. Mesela
o benim rolüme girer. Onun adı benimki
olur. Adı Mehmet ise ben Mehmet olurum, o
ben olur. Arkadaşlarımız bize olayı en
baştan anlatır. Kendimiz kafamızdan
uydurmayalım diye kendimi haklı
çıkarmayalım diye. Olayı canlandırırız. O
benim ne duygu yaşadığımı anlar. Ben de
onun ne duygu yaşadığını anlarım. Daha iyi
çözüm olur.

Çok güzel olur. Çünkü deneyince nasıl
çözeceğimi öğrenirim.

4. Öğrenci

Kavgalarımız azalabilir.

Ben ce de iyi olur. Kavgaları burada çözmeye
çalışırsak daha az kavga ederiz belki.

5. Öğrenci

Beni şöyle etkiler. Mesela ben bir çatışma
yaşadım. Onda haklı veya haksız olduğumu
öğrenmiş olurum.

Olumlu etkiler. Çünkü çatışmayı yaşarız, nasıl
çözeceğimizi yaşarız.

6. Öğrenci

Bence çok güzel olur. Drama çalışmasında
kavga edenleri görünce empati kurabiliriz.

Katkısı olabilir. Belki daha az çatışma yaşarız.

7. Öğrenci

Bence de iyi etkiler.

Doğaçlamalarda çatışmayı yaşayınca daha iyi
oluyor. Sonra çatışma yaşadığımda nasıl
çözebilirim diye düşünürüm.

8. Öğrenci

Bir şeyler öğrenmiş oluruz.

Olumlu etkiler. Daha çok çözmeye çalışırım.

9. Öğrenci

Daha iyi etkiler. Sorunu daha hızlı çözmüş
olur.

Dramada deneyimlemek çatışmayı çözmemi
kolaylaştırabilir.

10. Öğrenci

Ben de arkadaşım gibi düşünüyorum. Yani
birbirimizin rolüne girip duygusunu anlarız.

Ben de öyle düşünüyorum. Dramada çatışmaları
yapmak, çatışmaları çözmemizi
kolaylaştırabilir. Olumlu olur yani.

11.Öğrenci

Bence sorunumu yaratıcı dramayla çözmek
iyi etkiler.

Tablo 11’de yer alan öğrenci görüşleri incelendiğinde, çalışma öncesinde Ö7 ve Ö9 daha iyi, daha hızlı çözümler
bulunabileceğini, Ö4 kavgaların azalabileceğini, Ö1 eğlenceli ve daha iyi çözümler bulabileceğini, Ö3
arkadaşının yaşadığı duyguyu daha iyi anlayacağını, Ö5 karşısındaki kişinin haklı ya da haksız olduğunu
anlayacağını, Ö6 empati kurulabileceğini, Ö8 ise bir şeyler öğrenmiş olacağını belirtilmiştir. Bununla birlikte
Ö2’nin hayatına etkisinin olmayacağını belirttiği görülmüştür.
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Çalışma öncesindeki olumlu katkısı olacağı görüşünün yaratıcı drama çalışmalarının ardından da devam ettiği
ve Ö2’nin düşüncesinde ‘Eğlenceli olur. Daha az sorun yaşarım’ şeklinde değişiklik olduğu görülmüştür.
Yaratıcı drama çalışmalarının öğrencilerin olumlu algının devam etmesine ve düşüncesinin olumlu yönde
değişmesine katkısının olduğu söylenebilir.
Sonuç
Bu araştırma, yaratıcı drama yöntemiyle öğrencilerin kişiler arası çatışma durumlarını yapıcı çatışma çözme
yöntemlerinden yararlanarak çözebilme becerilerinin gelişimini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.










Yaratıcı drama yöntemiyle gerçekleştirilen etkinliklerin ardından öğrencilerin çatışma kavramına
ilişkin bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının, bakış açılarının değiştiği,
Çatışma durumlarını sorularla irdeledikleri,
Yaratıcı drama çalışmalarında çatışmaların doğal olduğunu ve iki taraf için de uygun olan çözümlerin
bulunabileceğini deneyimledikçe çatışma durumlarındaki davranış, dinleme, dinlenme ve çatışmayı
çözme şekilleri ile ilgili farkındalıklarının geliştiği,
Çatışma yaşandığında ve bir çatışma durumu paylaşıldığında yapılan davranışlar ve tutumların
(çatışmanın doğal olduğu düşüncesi, ben dilini kullanma, nötr dinleme, çözmeye çalışma, iki taraf için
de uygun olanı bulmaya çalışma vb.) hedeflenen olumlu davranış ve tutumlarla yer değiştirdiği,
Çatışmanın nedenleri ile ilgili öngörülerinin geliştiği, karşısındakinin ve kendisinin ihtiyacını daha
kolay görebildiği,
Çatışmaları çözerken birçok alternatif çözüm üretebildikleri, olası çözüm yollarını tespit edebildikleri,
Çatışmaları yaratıcı drama yöntemiyle deneyimlemenin çatışmayla ilgili davranış ve tutumlarında
değişiklik yarattığı söylenebilir.

Tüm bu bulgulara dayalı olarak ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kişilerarası çatışma çözme becerilerini
desteklemek için yaratıcı drama yöntemini kullanarak oluşturulan öğrenme yaşantısının belirlenen hedeflere
ulaştığı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında çalışma öğrencilerin duygusal, sosyal ve kişisel gelişimi için
oluşturulan yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı benzer öğrenme yaşantılarıyla yakın sonuçlar
vermektedir.
Öneriler
Farklılıklarımızla dünyada var olmaya devam ettiğimiz sürece çatışmalar her zaman hayatımızda olacak. Bu
nedenle yaşadığımız çatışmaları doğru yönetmeyi öğrenmek kıymetli. Hayatımızın her döneminde buna
ihtiyacımız olacak. Buradan hareketle çatışma çözme becerilerini geliştirmeye yönelik atölyeler açılması,
projeler yapılması ve bu projelerin, atölyelerin yaygınlaştırılması; barışçıl bir iletişim dili ve bakış açısının
geliştirilmesi toplumu da olumlu etkileyecektir.
Öğrencilerin yaşadıkları çatışmaları çözmek için güçlenmeye ihtiyaçları var. Buradan hareketle, öğrencileri
merkezine alan başta Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Ağı, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Anne Çocuk
Eğitimi Vakfı (AÇEV), Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) gibi pek çok dernek ve sivil toplum
kuruluşunun yaratıcı dramayı da yöntem olarak kullanarak öncelikle öğretmenlerle (sadece rehber
öğretmenlerle değil, branş ve sınıf öğretmenleriyle de) kişiler arası çatışma çözme becerisine yönelik pozitif
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disiplin ve yapıcı çatışma çözme yöntemleri konularında eğitim çalışmaları yapmalarını ve öğretmenlerin
öğrencileriyle bu beceriyi geliştirmek ve farkındalıklarını arttırmak için atölyeler yapmaları önemle önerilir.
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