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Bazen kafan z  kald r p öyle bir etraf n za 
bakt n zda, insanlar n ko u turmalar n  fark edersiniz. 
Kimi yaln zca doymak için h zla yeme ini yerken; bir 
ba kas  yan ndan geçti i bahar çiçekleriyle dolu a açlar n 
ve üzerinde bin bir ekil olu turan bulutlar n fark na 
varmadan, ba n  önüne e mi , belki gözlerini 
do rulttu u kald r m ta lar na bile bakmadan geçip 
gitmektedir. Belki de tam o s rada gözünüz, elini az önce 
ald  çilek po etine dald r rken gözleri lt lar saçan, 
çile i ilk s rd nda yüzüne kocaman bir mutlulukla 
kar k tatmin duygusu yay lan kad na tak l r. Yüzünde 
öyle bir ifade vard r ki, siz çile in kokusunu ve tad n  
içinizde hissedersiniz. Kad n çile e kar  sizde bir istek 
uyand r r. Di erlerinden farkl  olarak kad n çile i sadece 
yememi , onu yerken tüm duygular n  kullanarak; 
kokusunun, tad n n, renginin, ye il beneklerinin, ilk 
s r ndaki sesinin fark na varm ; çile i adeta ya am t r. 

Çile in ve kendisinin d nda, duyular n  da devreye 
sokarak o ana üçüncü bir boyut katm t r. 
 Ba m z  biraz daha kald r p pencerelere 
bakt m zda, içeriden gelen gür ve otoriter sese kar l k 
veren bir çocu un sesinin geldi i s n fa tak l r gözümüz. 
Biraz yakla p gözlemeye ba lar z daha sonra. Masan n 
ba ndaki adam Vikingler’den bahsederken, arada bir 

kafas n  kald r p sorular sormakta ve parmak kald ran, belli ki s n f n en çal kanlar ndan olan ö renci de 
sorular n  yan tlamaktad r. Yan tlar bir çocu a ait olamayacak kelimelerle doludur ve nedense yan t n ba lamas yla 
bitmesi bir olmu tur. Çocuk ezberledi i her eyi bir solukta tekrarlam  ve ö retmeninden de “aferin”i alm t r. 
Belki de hayat  boyunca ona sorulan her sorunun cevab n  kitaplardan ezberledi i cümlelerle anlatacak ve hayata, 
sorularla cevaplar n aras na kendi dü ünce ve deneyimlerini katmad  için, iki boyutlu bakmaya devam edecektir. 
 Her nedense; e itimde hayal gücü, canland rma gibi yarat c  faaliyetler daha çok, resim ve kompozisyon 
gibi alanlarda devreye sokulmu tur. Oysaki; hayat  çok boyutlu alg layabilmek için, kendi duygu ve 
dü üncelerinin fark nda olmak, ö rendiklerini deneyimlemek, yaratmak gereklidir. Yaratmak için de, bir çocu un 
dü ünce ve hayal gücü yeteneklerinin harekete geçirilmesi gereklidir. Bu ise her derse, hatta tarih dersine bile 
uygulanabilir. Tarih dersinde bir çocu un Viking olmas ; bir Vikingmi  gibi, tamamen kendi dü ünce ve 
kelimeleriyle, kendine has ifadesiyle, nas l, ne ekilde ya ad n  anlatmas , tarihi o kitaptaki kelimeler olmaktan 
ç kar p, gözlerinin önüne serecek; Vikingler’i tüm duyular yla görerek, duyarak, hissederek, hayal ederek, 
canland rarak üçüncü boyuta ta y p, böylece onlar  kendi duygu ve dü ünce süzgecinden geçirerek ya amas n  
sa layacakt r. 
 Bu noktada e itimde drama devreye girer. Dram sanat ; gerçek ya amda olmu , olan, ya da tasarlanm  
olaylar ; yani gerçek ya da dü sel dünyadaki olaylar  taklit eder, oynar, gösterir. Drama; gösteri sanatlar  içinde en 
kendine özgü olanlardand r, hayali evrenini yaratmak için, gerçekli i; gerçek insanlar ve genellikle de gerçek 
nesneler kullanarak gösterir. 
 E itimde draman n kullan m , çocu un ö rendi i eyleri tamamen kendi ak l ve hayal gücü süzgecinden 
geçirmesini sa lar. Çocuk bu yolla, anlad klar n ; kendi kelimeleriyle, ö rendi i eyin onda yaratt  ça r mlara 
dayanarak ifade eder. Bu ö reti eklinin, bir insan hayat nda yarataca  etki çok aç kt r. Ki i kendi duygu ve 
dü üncelerini fark edip tan yarak, t pk  üç boyutlu masal kitaplar n n hikayeyi gözümüzde canland rmas  gibi, 
hayat  tüm duyular yla alg lay p, her yönüyle görebilecek, her an n  kendisi için ya an r k lmay  bilecektir. 
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