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AÇIKLAMALAR 
KOD 212MGS020 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

DAL/MESLEK Organizasyon Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Koreografi 

MODÜLÜN TANIMI Koreografi ile ilgili, bilgi ve yeterliklerinin, verildiği bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Koreografi ve koreografi çalışması yapmak 

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında koreografi ile ilgili 

bilgileri kazanabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Koreografi ile ilgili temel kavramları 

öğrenebileceksiniz. 

2. Koreografi çalışması yapmak ile ilgili bilgileri 

öğrenebileceksiniz.   

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Sınıf, atölye, işletme,  kütüphane, ev, İnternet, bilgisayar, 

DVD, VCD, bireysel öğrenme, vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Defile organizasyonların da sıkça duyduğumuz koreografi nedir? 

 

Bedenimizde ve zihnimizde bilgiyi nasıl toplar, keşfeder ve onu nasıl 

şekillendirebiliriz? 

 

Onunla hangi formda çalışabiliriz? 

 

Bu aktiviteleri nasıl gözlemler, araştırır ve uygulayabiliriz? 

 

Koreografi, günümüzde dans esnasında adım ve hareketleri belirleme şekline 

dönüşmüş ve bu şekilde yaygınlaşmıştır. Koreografi; dansın kurgusunu, yapısını, adım 

düzenini ve bu adımlara bağlı hareket akışını anlatmak için kullanılır. Buna dansın bestesi de 

denebilir. Koreografi özellikle sahne sanatlarında, hareket akışını anlatmak için 

kullanılmaktadır. 

 

Tasarımcı, adım düzenini tasarımını çoğunlukla, müzisyen bir besteci ile çalışarak 

oluşturur. Zaman ve mekânda koreografiyi yaratmanın yollarını  keşfetmek için bedenin 

organizasyonunu, aktivitesini ve hayal gücünü tanımlayıp bunları strateji ve fikirlerle 

desteklemektedir. 

 

Bu modülde koreografiyi oluşturan faktörlerden bahsederek kişinin kendini inşa 

etmesinin önemine ve koreografinin önemine değinilecektir. 

 

Modülde koreografiyle ilgili, meslek hayatınızda çalışmalarınızı kolaylaştıracak 

gerekli bilgilere yer verilmiştir. 

GİRİŞ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dans
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Besteci&action=edit
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında,  koreografi ile ilgili bilgi ve becerileri uygulayıp öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Koreografi ile ilgili tanımları araştırınız. 

 Sahne tasarımı ile ilgili bilgileri araştırınız. 

 

1. KOREOGRAFİ 
 

Sadece sesleri bir araya getirmek nasıl bestecilik değilse yalnızca hareketleri bir araya 

getirmek de koreografinin tam karşılığı olmamalıdır.  Koreografide dans çok önemli bir 

unsurdur. Koreografi yapacak kişinin öncelikle işe dansla başlaması gerekir. Koreografilerde 

yer alacak kişi ve materyallerin özelliklerinin ortaya en iyi biçimde çıkarılması koreografinin 

başarısını ortaya koyan önemli unsurdur. 

 

1.1. Koreografi ile İlgili Tanımlar 
 

1.1.1. Koreograf  
 

Koreograf kelimesinin kökü Grekçedir. Dans sırasında adım ve hareketleri belirleyen 

kişi anlamında kullanılır. Bu tanıma göre “Adım Tasarımcılığı” doğru bir benzetmeyle dans 

besteciliği gibi düşünülebilir. Koreograf izleyicilere yaşamalarını istediği duyguyu 

yoğunlaştıracak bir tasarım sunmakla yükümlüdür.   

 

Koreograf; adım tasarımını podyum, müzik ve ritim üzerine çalışarak oluşturur. 

Hazırlanan tasarımın kâğıt üzerine aktarılmasına ve ritme göre planlanmasına Tanznotation 

denir. 

 

Nitelikli bir koreograf, tasarımını sunumda yer alacak ürün, sunumun yapılacağı 

zaman ve mekâna göre oluşturur. Koreografi yaratıcılık, uyum ve matematik demektir. 

Koreograf modacı, izleyici ve ürün arasında bağ kurulmasını sağlar.  

 

Koreograf bir defilede sadece estetik görünümü değil işlevsellik, çarpıcılık, yapıtın alt 

metni, modele sağlanacak hareket alanları gibi öğeleri de göz önünde bulundurmak 

zorundadır. Kısaca defile sunumunda modacı, ürün, firmanın vizyonu, müzik, ışık ve 

mankenler özdeşleşmiş olmalıdır. Bu özdeşleşmenin sonucunda koreograf görüntülerini 

eleştirel gözler için oluşturmalıdır. Sahne tasarımcısı, tasarımını mankenlerin provalarının 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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sonuçlarıyla sınamalıdır. Mankenlerin istek ve düşünceleri, onun buluşlarına kaynak 

oluşturur. Mankenlerin yeteneklerinin neler olduğunu araştırır ve yeni açılımlar yapabilir. Bu 

aşamada tasarım değişkenlik gösterebileceği için mankenler farklılıklara hemen adapte 

olmalıdır. İyi bir sahne tasarımcısı bazen mankenin önünde, bazen ardında, ama sürekli 

onunla birlikte podyumda yürüyormuş gibi denemeler yaparak yavaş yavaş koreografiyi 

oluşturur. Sahne tasarımcısı için hiçbir şey kesin olmamalıdır. Her aşama değişiklik 

gösterebilir. Modacı, firma, sunucu ve mankenler arasında düşünce ve hareket birliği 

sağlanmaz ise sunum "doğal" gelişmez. 

 

Resim 1.1: Koreografide düzen 

Koreograf, bir defilenin gitgide gelişen kuruluşunu izlediğinde, kendi düzeninin 

oluşup oluşmadığına karar vermelidir. Kurulan düzenin teknik yönden düzeltilebilir olması 

sunumda yer alan tüm birimlere kolaylık sağlayacağı için tüm sahne düzenini defilenin ana 

konsepti üzerine kurmalıdır. 

 

1.1.2. Koreografinin Önemi 
 

Bir sunumun başarısı, ilgili firmanın ve firma çalışanlarının tüm emeğinin doruk 

noktada değerine kavuştuğu andır. 

 

Defileler çok boyutlu düşünülmesi ve detaylandırılması gereken uzun, zahmetli ve 

bilinçli planlanması zorunlu bir işlemdir. İlk olarak sunumun konusu, yapısı, içeriği ve 

müşteri profili tartışılır. Daha sonra sunumun planlanması başlar. Bu planlama bir ekip 

çalışması olarak yapılmalıdır. Modacının düşüncelerini iyi özümsemek; sunulacak giysiler, 

dekor, ışık ve müziğin niçin, ne anlamda ve nasıl planlanacağını saptamak gerekir. Örneğin, 

ışık bir sunumun ruhudur. Işıklandırma izleyici üzerinde büyük etki bırakır. Spot (Nokta) 

aydınlatma, genel ve yoğun ışık ayarlamaları da koreografın düzenlemeleri arasında yer alır. 

Tasarımcının ışığın seyircileri direkt etkilediğini unutmaması gerekir. 
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Resim 1.2: Koreografide konsept  

Koreograf bütün konsepti anlamış, özümsemiş; modacı ve modaevi ile fikir birliğine 

varmış olarak tüm çalışmayı organize eden kişidir.  

 

İyi bir koreograf,  bir sunumu firma, izleyici ve potansiyel müşteri gözüyle görebilen 

kişidir. Bu nedenle seçilecek müzik, defile mankeni, çıkış sırası, gereğinde dans ve ışık 

gösterisinin kusursuz bir bütün olarak planlanması açısından çok önemlidir. 

 

Resim 1.3: Koreografide dans ve müzik 

Genel olarak koreografide öncelikle kullanılacak olan materyallerin niteliği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Materyaller ne kadar zengin olursa koreografi o kadar iz bırakıcı 

olacaktır. Kısa dönemde yapılacak olan koreografilerde dansçıların en iyi özellikleri ortaya 

çıkarılmaya çalışılmalıdır. Uzun dönemde yapılacak olan koreografilerde ise dansçıların 

teknik bilgilerini aynı düzeye getirmeye çalışmak gerekir. Dansçıların bütün halinde 

görünmesi bu şekilde sağlanabilir. 

 

Koreografide bütünlüğü sağlayacak olan en önemli şey müzik seçimidir. Müzik çok 

dikkatli seçilmelidir. Bunun yanı sıra partnerle yapılacak olan gösterilerde partnerler 

arasındaki seviye, boy, kilo farkına dikkat edilmelidir. Çok uzun boylu bir partnerin 

kendisinden 4 cm kısa bir partner ile gösteri yapması hoş görünmeyebilir.  
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Resim 1.4:  Koreografide uyum 

Özellikle grup koreografilerinde dansçıların seviyelerinin eşit olması, şayet eşit 

değilse seviyelerini eşitlemeye yönelik çalışma yapılması gerekir. Bu nedenle benzer 

seviyedeki kişileri aynı grupta toplamak gerekir. Böyle bir imkân olmadığı durumlarda 

partnerler seviye farkı gözetilmeden aynı grupta yer alacak ise iyi seviyedeki nitelikli 

dansçıların ön plana çıkması sağlanmalıdır.  

 

 

Resim 1.5:  Podyumda çizgi yürüyüşü 

 

Grup koreografilerinde grup çeşitli şekillerde kullanılabilir. Çoğunlukla grup 

koreografilerinde yıldız veya yuvarlak biçimleri kullanılır. Bunun dışında grup tek bir çizgi 

halinde de kullanılabilir. Bu şekilleri koreografi içinde değişik yerlerde değişik şekillerde 

kullanabiliriz. Başta düz çizgi seklinde olan grubu koreografi içinde yıldız sekline sokup 

daha sonra kendi içinde birkaç parçaya bölüp tekrar birleşmesini sağlayabiliriz. Bunun 

dışında dansçıların başta tek bir sıra halinde görülmesini sağlayıp daha sonra dansçıların 

aralıklı parçalara ayrılmasını sağlayabiliriz. Yapılacak olan geçişlerin çeşitliliği 

koreografinin dikkat çekmesini sağlayacaktır. 
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Resim 1.6: Podyumda parçalara bölünme 

 

Kullanılan materyallerin çeşitliliği de koreografinin dikkat çekmesini sağlayacaktır. 

Koreografide işlenen temaya göre çeşitli malzemeler kullanılabilir. Mankenler veya 

dansçıların kullanacağı aksesuarların kostümleri ile bütünlük taşıması gerekir. 

 

Defile koreografilerinde tasarımcının en belirgin özelliğini yansıtacak olan temalar 

seçilmelidir. Daha sonra bu temaya göre bir müzik seçilmelidir. Eğer defilede dansçı 

kullanılacaksa dansçıların tasarımcının tasarladığı ürünleri üzerinde taşıması hoş bir fikir 

olabilir. Koreografilerde yaratıcı fikirleri doğru yerlerde kullanmak da oldukça önemlidir. 

 

1.1.3. Koreografinin Unsurları 
 

 Sahne Tasarımı 

 

Sahnede mekânın nasıl düzenleneceğinin yanı sıra kostüm tasarımı ve ışıklandırma 

gibi konularda da öğrenim görüp uzmanlaşmış kişi sahne tasarımcısıdır.  

 

Sahne tasarımcıları sahne sanatları haricinde televizyon programları ve sinema 

filmlerinde de çalışmaktadırlar. Sahne tasarımcısı mekânın izleyici ve yapıt arasında bağ 

kurmasını sağlayan kişidir. Sadece estetik görünümü değil işlevsellik, çarpıcılık, yapıtın alt 

metni, kurulma ve taşınmada pratiklik, oyuncuya ve modele sağlanacak hareket alanları gibi 

öğeleri de göz önünde bulundurmak durumundadır. Sahne tasarımcısı, eline çiviyi çekici alıp 

dekoru çakmakla görevli değildir. Sahne tasarımcısının işi tasarlamaktır. 

http://eksisozluk.com/show.asp?t=tasarlamak
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Resim 1.7: Podyumda zemin tasarımı 

 

Sahne tasarımcısı, yerine göre, zemini yürüyen kayışlarla değiştirebilir, arka plana bir film 

perdesi koyabilir, yandaki kulislere orkestrayı yerleştirebilir, tavanı asansörler taşıyan bir 

iskele durumuna sokabilir, hatta oyun alanını salonun ortasına aktarmayı bile söz konusu 

edebilir. Görevi dünyayı göstermektir. 

 

 Sahne Tasarımının Parçaları Olarak Oyuncular ve Modeller 

 

Sahne tasarımcısı yönetmenle, koreografla, oyun yazarı ile müzikçiyle ve oyuncuyla 

uzlaşma içinde olabilir, onlar tarafından desteklenebilir ve her desteği kullanabilir.  Grafik ve 

filmlerin gösterimi oyunu kesintiye uğratabilir. Örneğin, müzik araçları, oyuncular ve 

modeller de sahne düzeninin bir parçası olacaklarsa öbür sanatlarla bir uyum içine girilir.  

 

Resim 1.8: Koreografide mankenin önemi 
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Oyuncular ve modeller bir ölçüye kadar tasarımın en önemli parçalarıdır. Oyunculara 

ve modellere alanın serbest bırakılması yeterli değildir. Sahne düzeni bir ağaç ve üç 

adamdan oluşuyorsa ya da bir adam, bir ağaç ve iki adamdan oluşuyorsa bu durumda, ağaç 

yalnız başına sahne düzenini oluşturmaz, daha doğru bir deyişle, oluşturamaz. 

Öbeklenmelerin dağılımı, sahne düzeninin dağılımıdır; sahne tasarımcısının da asıl görevidir.  

 

 Oyun ve Sahne Alanının Düzeni  

 

Oyuncular ve modeller için gerekli olan, güzel oyun olanakları sağlayan alanlar 

yaratmaktır.  

 

Koreograf, daha provalar başlamadan önce oyuncularının ve modellerin bütün 

duruşlarını ve hareketlerini belirlemişse ki oldukça şansız bir yöntemdir bu, o zaman ilk 

sahne için seçilmiş mekânı diğerleri için de sabitleştirme sevdasına düşer çünkü bu sahneyle 

başka diğer sahneler de bağlantılıdır ya da bağlantılıymış gibi görünebilir.  

 

Resim 1.9: Koreografide prova 

 

İyi bir sahne tasarımcısı yavaş ve deneyler yaparak çalışır. Onun için yararlı olan şey, 

defilenin başarılı olmasına dayalı bir çalışma ile mankenler ve diğer çalışanlar ile sahneleme 

bağlamında etraflıca konuşmalar yapmaktır ancak ana tasarım olabildiğince genel çizgide ve 

esnek olmak zorundadır. Sahne tasarımcısı, tasarımını sürekli olarak oyuncuların ve 

modellerin provalarının sonuçlarıyla sınayacaktır.  
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1.1.4. Defilelerde Koreografi Seçimi 
 

Üretici firmanın kıyafetleri sunumun konseptine bağlı olarak gruplanır. Bu 

gruplamada birbirine uygun, kontrast ve tek çıkması gereken giysiler gruplanır. Sunum 

sırasındaki çıkışlar planlanır. 

 

 

Resim 1.10: Tekli çıkış 

 Tekli Çıkış 

 

Tekli çıkışta dikkat edilmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Sahneyi tek başına doldurabilecek mankenin seçilmesi 

 Mankenin izleyiciler ile göz temasında bulunması 

 Mankenin seçilmiş olan müziğin ritmine uygun adımlarla yürümesi 

 Giysinin özelliklerini ve detaylarını izleyiciye göstermesi 

 Kendisine verilen süreyi aşmaması 
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 Çiftli Koreografi 

 

Çiftli çıkışta dikkat edilmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Sahne girişlerinin saptanması 

 Manken boylarının birbirine uygun olması 

 Mankenlerin seçilmiş olan müziğin ritmine uygun adımlarla yürümesi 

 Birlikte yürürken hizayı kaçırmamaları 

 

Resim 1.11: Çiftli çıkış 

 Grup Koreografisi 

 

Grup koreografisi en zor olan sunumdur. Bütün olarak hareket etmek ve uyumlu 

olmak gerekir. Grup koreografisinde dikkat edilmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Sahne girişlerinin saptanması 

 Yan yana olacak manken boylarının birbirine uygun olması 

 Mankenlerin uygun adımlarla yürümesi, dönüşlerde partnerini izlemesi 

 Ritmi sayarak müziği kaçırmamak 

 Verilen süreyi aşmamak 
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Resim 1.12: Grup koreografisi 

 Danslı Koreografi 

 

Danslı Koreografide dikkat edilmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Sahne girişlerinin saptanması 

 Dans eğitimi almış mankenlerin seçimi 

 Müzik seçiminin hem dans için hem de sunumun konseptine uygun 

seçimi 

 Mankenlerin müziğe uygun ve ritmik sunu yapması 

 Verilen süreyi asla aşmamak 

 

Resim 1.13: Danslı  koreografi 
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Resim 1.14: Defilede dans 

 Final Koreografisi 

 

Tüm sunumun en can alıcı bölümü finaldir. Bu bölümde üretici firmanın en önem 

verdiği tasarım tekli çıkış ile sunulur. Mankenlerin toplu geçişlerinin ardından defile 

sunumunun finalinde yer almış olan son manken sahneye tasarımcı, modacı veya koreograf 

ile çıkabilir. 

 

Resim 1.15: Defilede final 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak farklı koreografların gösteri ve 

defilelerini izleyiniz. Bu gösteriler ile ilgili birbirinizin düşüncelerini alarak bu konuda CD, 

resim vb. dokümanlardan oluşan dosya hazırlayınız, görsel araçlarla sunum yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gruplara ayrılınız. 

 Farklı koreografların gösteri ve 

defilelerini araştırınız. 

 Hazırlık için ön araştırma yapınız. 

 İzleyeceğiniz gösteri veya defilenin giriş 

biletlerini temin ediniz 

 Mümkünse etkinliği kaydediniz veya 

görüntülerin yer aldığı CD veya 

doküman toplayınız. 

 Görüşlerinizi kaydederek küçük notlar 

alınız. 

 İzlediğiniz etkinlik ile ilgili görüşlerinizi 

kayda alınız. 

 Koreografiyle ilgili CD, resim, 

dokümanları toplayınız.  

 Koreografi ile ilgili bilgileri sınıftaki 

arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum 

yaparak tanıtınız. 

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız. 

 Davetiye temininde kendinizi ve 

konunuzu belirtin. 

 Güler yüzlü olunuz. 

 Paylaşımcı olunuz. 

 Giyiminize ve temizliğinize dikkat 

ediniz. 

 Olumlu iletişim içinde olunuz. 

 Görüşleriniz açık ve anlaşılır olmalıdır. 

 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz. 

 Etkinliği izledikten sonra koreografiyle 

ilgili kaynakları tarayarak ilgili modülü 

tekrar gözden geçiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz. 

 

1. (    ) Koreograf bir defilede sadece estetik görünümü değil işlevsellik, çarpıcılık, 

yapıtın alt metni, modele sağlanacak hareket alanları gibi öğeleri de göz önünde 

bulundurmak zorundadır. 

 

2. (    ) Koreografide bütünlüğü sağlayacak olan en önemli şey müzik seçimidir. 

 

3. (    ) Koreografi yapacak kişinin işe öncelikle dans ile başlaması gerekir. 

 

4. (    ) İyi bir sahne tasarımcısı daha önce çalışılmış temalar doğrultusunda çalışır. 

 

5. (    ) Tekli çıkış koreografide en zor çıkış şeklidir. 

 

6. (    ) Oyuncular ve modeller de sahne düzeninin bir parçasıdır. 

 

7. (    ) Sahnede mekânın nasıl düzenleneceğinin yanı sıra kostüm tasarımı ve ışıklama 

gibi konularda da öğrenim görüp uzmanlaşmış kişi mankendir. 

 

8. (    ) Defilelerde çıkış sırası önemli değildir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda,  toplumsal hayatta 

insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen nezaket ve görgü kurallarını kavrayarak sosyal 

hayatınızda uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Koreografide müzik seçimini araştırınız. 

 Koreografide sahne düzenini araştırınız. 

 Koreografide sahne ışığını araştırınız. 

 

2. KOREOGRAFİ ÇALIŞMASI YAPMAK 
 

2.1. Müzik Seçimi 
 

Bir defile sunumunun tüm sorumluluğu koreograftadır. 

 

Koreografiyi yaparken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bu konuların en 

önemlilerinden biri de sunu sırasında fon ses olarak duyulacak olan müziktir. Koreografide 

müzik çok önemlidir ancak müzik, gösteriye yardım etmeli, öne çıkmamalıdır. 

 

Müzik insan kulağının en çabuk algıladığı sestir. Sunum sırasında podyumda yürüyen 

mankenlerin işini kolaylaştıracak ritmi kadar izleyicilerin de beğeni ile dinleyecekleri müzik 

parçaları seçilmelidir. Kulağa hoş gelen ancak temayla alakası olmayan bir müzikle yapılan 

koreografi başarısız olacaktır. Bu açıdan; seçilen müzik yürüyüş kolaylığı sağlamalı, 

defilenin konseptine uygun seçilmelidir. 

 

Bir defile sırasında baştan sona kadar belli bir müzik parçasını kullanmak yerine,  

çeşitli geçişler yapılarak koreografi daha dikkat çekici bir hale getirilebilir. 

 

Ancak bu geçişler çok özenli seçilmelidir. Bir sonraki müzik parçasının öncekiyle ilgisiz 

olmaması gerekir. Müzikler arasındaki geçişler ani ve kesintili olmamalıdır. Defilede fon 

oluşturacak ardışık müzik parçalarının bütünlük sağlayacak ezgi yapısında olması gerekir. 

Müzik parçalarında yapılacak olan geçişlerin çeşitliliği ve uygunluğu koreografinin ilgiyle 

izlenmesini sağlayacaktır. 

 

Müzik seçimi konusunda sınırsız denebilecek kadar zengin bir kaynak mevcut olduğu 

düşünülürse bu aşamada koreografın bireysel seçimi tüm sunumun başarı grafiğinin de 

belirleyicisi olacaktır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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2.2. Sahne Düzeni 
 

Sahne, podyum, renkli ışıklar ve dekor koreografiyi tamamlayan unsurlardır. 

Etkileyici bir müzik eşliğinde sahneye çıkmaya başlayan birbirinden güzel ve zarif onlarca 

genç kız ve genç adam sahne düzenini oluşturur. Hayatımızda tatlı bir kesit yaratan, izlerken 

bizi bambaşka bir dünyaya götüren defilelerde koreografi müzikle bütünleşmelidir. 

 

Resim 2.1: Defilede sahne düzeni 

Büyük defile organizasyonu çok uzun işlemlerden geçmektedir. Olayın konusu 

tartışılır; yapısı, içeriği incelenir. Daha sonra işin uygulaması başlar. Bütün bu kesitler büyük 

bir ekip olarak hazırlanır. Örneğin, sahnenin dekoru tartışılır, sonra dekor örneklerine bakılır. 

Moda podyumunda daha çok profesyonellerle çalışılmak gerekir. Taşınacak kıyafetler 

anlatılır. Modacının düşünceleri, provadayken dekorun niçin, ne anlamda ve nasıl 

kullanılması gerektiği anlatılır. 

 

Resim 2.2: Tekstil defilesi 
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Sahne düzeninde iki türlü düşünce tarzı vardır. Tekstil ürünü ekspozisyonları ve 

modacıyla yapılan çalışmalar. Her iki çalışmada birbirinden farklıdır. Biri hazır giyim, diğeri 

ise future; yani ileriye dönük çizim veya kesim gösteren modacının atılımını gösteren 

sergidir. Bu, galerici olarak bir ressamla çalışmaya da benzetilebilir çünkü tarzın gerektirdiği 

bir mekân, dekorasyon, ışık, atmosfer vb. çok önemlidir. Tabi tüm bunları yapmak için önce 

modacıyı veya hazır giyim olacak materyalleri çok iyi takip etmek gerekir çünkü bu 

materyaller teşhir edilirken, sergilenirken bu materyallere uygun müzik seçilmesi gerekir. 

Bir jean veya genç giyim ürünleri sergilenirken kullanılacak müzik ve dekor farklıdır. 

Bunlara dikkat edilmediğinde sergide ruh eksikliği olur.      

 

Resim 2.4: Defilede dekor 

2.3. Sahne Işığı 
 

Sahne ışığı, tiyatro, dans, opera ve diğer performans sanatların üretiminde esnek bir 

araçtır. Farklı tiplerde sahne aydınlatması aletleri değişik prensiplerle veya aydınlatma 

amaçlarında kullanılır. Sahne üzerindeki kişiler ve nesnelerin önemlerine göre, gözü rahatsız 

etmeyecek, dikkati dağıtmayacak şekilde görülebilmesi gerekir. 

 

Sahnede, özel durumlar haricinde insan gözüne hitap eden bir ışık düzeni gerektirir. 

İnsan gözünün hassasiyeti ve görüntüyü beyinle düzenlemesi sayesinde çok fazla ışık 

şiddetine gerek kalmaz. Hatta çoğu zaman aydınlatma yapılır. Işık yapmak yerine karanlıkta 

bırakma ve gölgeleri ön plana çıkarma uygulaması yapılmaktadır. 
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Resim 2.3: Sahnede ışık 

Sahnede ışıkla zaman anlatımı film veya televizyondaki kadar kullanılmaz. Sahnelerin 

küçüklüğünden ve dekorların ışığa göre uygunsuzluğundan dolayı genelde nokta ışık veren 

projektörler veya spotlar kullanılmaktadır. Aslında bu kadar dar alanlarda ışık yapmaya 

çalışmak birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Psikolojik anlamlar yaratmak 

amacıyla sahnenin bir bölümünü karanlıkta bırakıp bir bölümünü aydınlatmak için sert 

ışıklar kullanılmalıdır ki sert ışık yerdeki beyaz boyalardan bile yansıyarak karanlıkta kalan 

bölgeyi aydınlatabilir. Bu nedenle genellikle fon ve yer koyu renklere boyanır veya ışığı 

yansıtmayan malzemeler kullanılır. 

 

Sahne gösterileri hayal dünyası yaratarak insanları o dünyanın içine sokmayı ister. Bu 

büyük ölçüde ışık ve dekorla mümkündür. Işık yönetmeni tarafından provalar izlenir, 

yönetmenle reji toplantıları yapılır. Dekor tasarımcılarıyla ortak çalışmalar yürütülür. 

 

Sürekli devam eden gösterilerde, gösteri başladığında yapılan ışık, ışık masasına 

oturarak gerektiğinde gösteri boyunca ışıkları kontrol eden ışık rejisi tarafından zamanımızın 

modern reji masalarına kaydedilir. Bu kayıtlar saklanarak gösterinin sergilenmesinde 

kullanılır. Böylece ışıkçılara sadece yapılan ışığı korumak, tamir ve bakımını yapmak kalır. 
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Resim 2.4: Işık  

Işık, sahnenin canıdır, dekorun iyilik perisidir, sahnelemenin ruhudur. Sadece ışık, 

ustaca kullanıldığı takdirde dekora atmosfer, renk, derinlik ve perspektif verir. Dramatik bir 

eserin derin anlamına yaptığı sihirli vurgulama ve olağanüstü eşlik, kazandırdığı önem 

dolayısıyla ışık seyirci üzerinde de doğrudan doğruya etki eder. Işıktan en iyi sonucu almak 

için onu cesaretle kullanmaktan ve yaymaktan çekinilmemelidir. 

 

Her tasarımcı hangi tür gösteri sanatlarında çalışırsa çalışsın öncelikle kendi alanında 

çok iyi bilgi sahibi olmalıdır. Yeterli donanıma sahip olamayan bir ışık tasarımcısı, çok iyi 

olabilecek bir gösteriyi başarısız hale getirebilir. 

 

Tasarımcının, ışığının seyircileri direkt etkilediğini unutmaması gerekir. Sahne 

ışıklandırmasında çok önemli bir kural vardır; hiçbir zaman çok iyi bir resim gösterebilmek 

için gösterinin bütününden vazgeçilmemelidir. Işık tasarımcıları, galalar ve prömiyerler 

dışında seyircinin karşısına çıkmazlar. Kimi zaman basılan afişlerde, broşürlerde isimleri 

dahi yer almaz. 

 

 

Resim 2.5: Koreografide ışığın başarısı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla farklı gruplar oluşturarak bir defile teması belirleyiniz. 

Belirlediğiniz temaya uygun sahne düzeni, müzik ve ışık düzenlemeleri çalışmaları yapınız. 

Oluşturduğuz CD, resim, çizim vb. dokümanlar ile dosya hazırlayınız, görsel araçlarla 

sunum yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gruplara ayrılınız. 

 Farklı defile teması belirleyiniz. 

 Hazırlık için ön araştırma yapınız. 

 Tema ile ilgili araştırmalar yapınız. 

 Temanızla ilgili müzik araştırmaları 

yapınız. 

 Temanıza uygun sahne düzenlemesi 

planlayınız. 

 Sahneye uygun ışıklandırma planlaması 

yapınız. 

 Koreografiyle ilgili temaya uygun 

planlamalar yapınız. 

 Farklı temalarda yapılmış defile CD, 

resim, dokümanları toplayınız.  

 Hazırladığınız dosyayı arkadaşlarınıza 

görsel araçlarla sunum yaparak tanıtınız. 

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız. 

 İlgi duyduğunuz konuda tema 

belirleyiniz. 

 Güler yüzlü olunuz. 

 Paylaşımcı olunuz. 

 Olumlu iletişim içinde olunuz. 

 Çalışmalarınız açık ve anlaşılır 

olmalıdır. 

 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz. 

 Belirlediğiniz temayla ilgili kaynakları 

tarayarak, ilgili modülü tekrar gözden 

geçiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz. 

 

1. (    ) Defilede kulağa hoş gelen bir müzik ile yapılan koreografi başarılı olacaktır. 

 

2. (    ) Bir defile sırasında müzik parçalarında yapılacak olan çeşitli geçişler koreografiyi 

daha dikkat çekici bir hale getirecektir.  

 

3. (    ) Sahne, podyum, renkli ışıklar ve dekor koreografiyi tamamlayan unsurlardır. 

 

4. (    ) Dekor tasarımı mankenlerle yapılan ortak çalışmalarla yürütülür. 

 

5. (    ) Tasarımcının, ışığın seyircileri direkt etkilediğini önemsememesi gerekir. 

 

6. (    ) Defilede tarzın gerektirdiği bir mekân, dekorasyon, ışık, atmosfer çok önemlidir. 

 

7. (  ) Defilede yapılacak olan geçişlerin çeşitliliği koreografinin dikkat çekmesini 

sağlayacaktır. 

 

8. (    ) Podyum hazırlanmasında profesyonelliğin önemi yoktur. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz. 

 

1. (    ) Koreografi yapacak kişinin işe öncelikle dans ile başlaması gerekir. 

 

2. (    ) Koreograf adım tasarımını podyum, müzik ve ritim üzerine çalışarak oluşturur. 

 

3. (    ) Firmanın başarısı firma çalışanlarının emeğiyle hazırlanan defile ile sağlanır. 

 

4. (    ) Moda sunumları profesyonel kişilerin çalışması gerekli bir olgudur. 

 

5. (    ) Koreograf bütün konsepti, anlamış, özümsemiş, modacı ve modaevi ile fikir 

birliğine varmış olarak tüm çalışmayı organize eden kişidir. 

 

6. (    ) Koreografide kullanılacak olan materyallerin niteliği değil kalitesi önemlidir. 

 

7. (    ) Sahne tasarımcısı yerine göre, sahneyi farklı şekillerde değiştirebilir. 

 

8. (   ) Üretici firmanın kıyafetleri sunumun konseptine bağlı olarak gruplanır. Bu 

gruplamada birbirine uygun, kontrast ve tek çıkması gereken giysiler gruplanır.  

 

9. (    ) Tekli çıkış koreografide en zor çıkış şeklidir. 

 

10. (    ) Koreografilerde süreyi aşmamak defile akışı açısından çok önemlidir. 

 

11. (    ) Koreografide müzik, defile sunumuna yardım etmeli, öne çıkmamalıdır. 

 

12. (    ) Defilede kulağa hoş gelen bir müzik ile yapılan koreografi başarılı olacaktır. 

 

13. (    ) Sahne ışığı, tiyatro, dans, opera ve diğer performans sanatların üretiminde esnek 

bir araçtır. 

 

14. (    ) Sahnede, özel durumlar haricinde insan gözüne gelen bir ışık düzeni gerektirir. 

 

15. (    ) Sahnede fon ve yerler koyu renklere boyanır veya ışığı yansıtmayan malzemeler 

kullanılır. 

 

16. (    ) Sadece ışık, ustaca kullanıldığı takdirde dekora atmosfer, renk, derinlik ve 

perspektif verir. 

 

17. (    ) Yeterli donanıma sahip olamayan bir ışık tasarımcısı, çok iyi olabilecek bir 

gösteriyi başarısız hale getirebilir. 

 

18. (  ) Işıktan en iyi sonucu almak için, onu cesaretle kullanmaktan ve yaymaktan 

çekinilmemelidir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI  
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 YANLIŞ 

6 DOĞRU 

7 YANLIŞ 

8 YANLIŞ 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YANLIŞ 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 YANLIŞ 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

8 YANLIŞ 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 YANLIŞ 

4 DOĞRU 

5 DOĞRU 

6 YANLIŞ 

7 DOĞRU 

8 DOĞRU 

9 YANLIŞ 

10 DOĞRU 

11 DOĞRU 

12 YANLIŞ 

13 DOĞRU 

14 YANLIŞ 

15 DOĞRU 

16 DOĞRU 

17 DOĞRU 

18 DOĞRU 

 

CEVAP ANAHTARLARI  
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