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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

DAL/MESLEK

Manken

MODÜLÜN ADI

Podyumda Yürüyüş

MODÜLÜN TANIMI

Defilelerde yürüyüş tekniklerini, aşamalarını takip etme ve
uygulamalar hakkında bilgi içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Podyumda yürümek
Genel Amaç: Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında
yürüyüş ile ilgili bilgileri kazanacaksınız.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar:
1. Temel yürüyüş uygulamalarını yapabileceksiniz.
2. Temel dönüş uygulamalarını yapabileceksiniz.
3. Özel yürüyüş tekniklerini uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Sınıf, atölye, podyum, ev, kütüphane, çeşitli
organizasyon firmaları, tanıtım broşürleri, rehber, telefon,
internet vb.
Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon makinesi,
tepegöz, kamera çekimleri, video, CD, DVD, VCD.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla öğretmeniniz tarafından
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Defilelerde mankenlerle ilgili en çok konuşulan konu podyumdaki yürüyüşüdür. Profesyonel
mankenler podyumda koreografiyi uygularken adım yöntemini kullanırlar.
Koreografi, günümüzde dans esnasında adım ve hareketleri ve yürüyüş belirleme şekline
dönüşmüş ve bu şekilde yaygınlaşmıştır. Defilede koreografi, podyumda yürüyüşün kurgusunu,
yapısını, adım düzenini ve bu adımlara bağlı hareket akışını anlatmak için kullanılır. Mankenlerin
yürüyüş şekilleri, özellikle defilelerde hareket akışını belirlemek için kullanılmaktadır.
Adım düzeni yani yürüyüş şekilleri çoğunlukla müzik eşliğinde çalışarak oluşturulur. Defilenin
teması doğrultusunda belirlenen yürüyüş şekilleri, uygun müzik ve koreografi ile bütünleştiğinde
başarılı bir defile yapılabilir.
Bu modülde yürüyüşü oluşturan faktörlerden bahsederek manken için yürüyüş şekillerinin
önemine değinilecektir.
Modülde yürüyüş ile ilgili, meslek hayatınızda çalışmalarınızı kolaylaştıracak gerekli bilgilere
yer verilmiştir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
yürüyüş ile ilgili bilgi ve becerileri uygulayıp öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Temel yürüyüş uygulamalarını araştırınız.
Temel dönüş uygulamalarını araştırınız.
Özel yürüyüş tekniklerini araştırınız.

1. YÜRÜYÜŞ
Defilenin en önemli unsurlarından olan mankenlikte yürüyüş teknikleri farklılıklar
göstermektedir. Podyum yürüyüşü mankenlerin ilk öğrenmesi zorunlu olan tekniklerdendir. Müzik
eşliğinde doğru teknik ve adımlarla yürümek mankenin profesyonelliğinin en önemli göstergesidir.

Resim 1.1: Yürüyüş şekilleri

1.1. Mankenlikte Temel Yürüyüş Teknikleri
Mankenlerin podyum yürüyüşünde beş temel yürüyüş kuralı vardır. Bunlar yürüyüşteki temel
kurallar ve düzgün yürüyüşle direk alakalı olan başın pozisyonu, belin duruşu, omuz duruşu ile adım
atma ve el kol hareketleridir.
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1.1.1. Temel Yürüyüş Kuralları
Temel yürüyüşlerde aşağıda yer alan duruşlara dikkat edilmelidir:
















Baş dik olmalıdır.
Omuzlar dik olmalıdır.
Bel içerde olmalıdır.
Karın içerde olmalıdır.
Yürüyüşte esas kural sağ adımla başlanmasıdır. Yürüyüşe sağ adımla başlanır. Hareketlere
ve dönüşlere sağ adımla başlanmalıdır.
Düz bir çizgi üzerinde yürür gibi dengeyi koruyarak yürüyüş, duruşlar ve pozlarla
birleştirerek yapılmalıdır.
Kişilerin anatomik yapısına uygun temel yürüyüş kuralları aynı olsa da yürüyüş tarzları
farklılıklar gösterir.
Temel yürüyüş kurallarına uyarak kusurlu bir anatomiye sahip kişi bile kusursuz bir
sunum yapabilir. Ancak çok düzgün anatomiye sahip kişi yürüyüş kurallarını
uygulamadığı takdirde kusurlu bir sunum yapmış olabilir.
Her düzgün fiziğe sahip kişinin iyi bir sunum yapacağı anlamına gelmez. Kişi hangi
kusurunu nasıl örtmesi gerektiğini eğitimle öğrenir.
Podyum ya da sahnede önemli olan aldığı eğitimle kendi ışığını birleştirip görsel olarak
yansıtabilmesidir.
Müziğin ritmine uygun adımlar eşliğinde bir ahenk içinde yürümek gerekmektedir.
Sunulan kıyafete, defilenin konseptine göre yürüyüş tarzı değişiklikler gösterir.
Adımlar kalça, bel ve omuzların hareketi bir uyum içinde olmalı. Bütünlükle
sergilenmelidir.
Temel yürüyüşün tam olarak öğrenilmesi için belirli bir eğitim gerekmektedir. Omuz, bel,
kollar, kalça ve bacakların yürüyüşteki uyumu özel eğitim süreci içinde gerçekleşebilir.
Tam bir estetik görünüm için zaman gerekir.

Resim 1.2: Podyumda yürüyüş
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1.1.2. Başın Yürüyüşteki Pozisyonu



Genel kural olarak baş her zaman dik olmalıdır. Bakışlar hiçbir zaman yere düşmemelidir
ancak tiyatral içerikli koreografilerde, koreografın gösterdiği duruş ve bakışlar
uygulanmaktadır.
Sunulan ürünün konseptine göre duruş, bakış ve gülüş mimikleri belirlenir. Ancak genel
anlamda ifade etmek gerekirse abartıya kaçmamak koşuluyla seyirciyle göz teması
kurulmalıdır.

Resim 1.3: Yürüyüşte baş pozisyonu

1.1.3. Temel Yürüyüşte Bel Duruşu








Bel her zaman içeride olmalıdır.
Karın içeride ve kalça hafif dışarıda olmalıdır.
Yürürken müziğin ritmine göre bel hareketlerinin önemi çok büyüktür. Özellikle duruş ve
dönüşlerde beldeki esneklik, bel ile vücudun doğru yönlendirilmesi estetik açıdan çok
önemlidir.
Yürürken kalçadan atılan adımla belden atılan adım farklıdır. Kalçadan atılan adım daha
keskin ve sert iken belden atılan adım daha esnek ve yumuşaktır.
Bel atışında abartıya kaçmak estetik görüntüyü bozar. Belden atılan adımları doğru ayarda
yapmak çok önemlidir.
Her vücut tipine uygun bel atışı farklılık gösterebilir. Vücuda en uygun bel atışı ayna
karşısında ve eğitmenler gözetiminde çalışarak bulunabilir.
Bel vücudumuzun tam ortasında bulunduğundan, vücudun üst ve alt kısmının yürüyüşteki
uyumu büyük oranda belin hareketine bağlıdır.
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Resim 1.4: Yürüyüşte omuz duruşu

1.1.4. Omuz ve Adım Atma






Omuzlar her zaman dik olmalıdır.
Öne düşmüş bir boyun, kamburu çıkmış bir sırt kıyafette doğru bir askı görevi göremez.
Omuzlar geride ve göğüslerin dışarıda olması en sağlıklı görüntüyü verir. Omuzların bu
şekilde duruşu kendine güvenen bir görüntü ifade eder.
Adımlar bir doğru üzerinde atılmalıdır. Adımları sağa sola kaydırmamak gerekir.
Birbirinin önüne atılan adımlar veya omuz hizasını geçmeyecek şekilde çapraz adımlar
kullanılmalıdır. İki adım atış şekli de doğrudur. Manken hangi adımı atarken daha estetik
ise ve kendisine hangisi uygunsa onu kullanmalıdır.

Resim 1.5: Konsepte uygun yürüyüş
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Sunulan kıyafete veya defilenin konseptine göre uygun adım atış şekilleri değişebilir.
Abiye ve gelinlik gibi ağır kıyafetlerde genellikle adımlar tane tane, ağır, ufak ve daha çok
çapraz olarak kullanılmaktadır.
Dansla birleştirilmiş koreografilerde adımlar ufak ritmik hareketlerle birleştirilir ve
değişiklik gösterebilir.
Günlük, spor, rahat kıyafetlerinin sunumunda adımlar daha canlı, hızlı, rahat ve düz
olmalıdır.

1.1.5. Yürüyüşte El Kol Hareketleri





Estetik olarak sol ayak öndeyken sağ el önde olmalıdır.
Kollar kesinlikle kasılmamalı ve rahat olmalıdır. Duruş ve pozlarda el kol hareketleri
büyük önem taşır. İki kol aynı anda öne gidip gelmemelidir.
Tanıtılan giysinin vurgulanması gereken bölümlerinin el kol hareketleri yardımıyla
gösterilmesi giysinin ön plana çıkartılmasını kolaylaştırır.
El kol hareketleri en çok takı ve aksesuar tanıtımlarında önemlidir. Doğru yerde
kullanmak gerekir.

Resim 1.6: Yürüyüşte el kol hareketleri
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Resim 1.7: Kolun belde tutulması




Yürürken kolları öne, arkaya, sağa, sola çok açmamak gerekir. Kol hareketleri adımlarla
orantılı ve estetik olmalıdır.
Kolun omuzla beraber hareket etmesi gerekir. Kolun hareketi engellenmemelidir. Kolun,
dirsek kısmından bel bölümüne gelince hafif kıvrılması uygundur. Kasılmış bir kol bütün
yürüyüşün güzelliğini bozabilir.

1.2. Temel Dönüş Teknikleri
1.2.1. Tam Dönüşte Temel Kurallar







Tam dönüş, dönüşler içerisindeki en zor dönüştür.
Yürüdüğümüz istikamette sağ adımda bir es verilerek sol adımın yardımıyla kendi
etrafımızda tam bir tur dönerek aynı istikamette dengeyi bozmadan sağ adım ile yürüyüşe
devam edilir.
Yürüyüşün ritmine göre dönüş hızı ayarlanır.
Tam dönüşte en önemli unsur dengedir.
Dönüşün genellikle podyumun ya da sahnenin orta kısmında yapılması uygundur.
Çıplak ayakla sunum yapılan defilelerde parmak ucunda yükselerek dönüşün
tamamlanması uygundur.
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Abiye ve uçuşan tüllü kıyafetlerde tam dönüş yapılması dönüş hareketine daha estetik
görüntü kazandırır. Dönüşlerde eller ve kolların yardımıyla aksesuar kullanılması, tam
dönüşün daha anlamlı olmasını sağlar ( şal, ceket, kürk vb. gibi ).

Resim 1.8: Dönüş çalışmaları

1.2.2. Yarım Dönüşte Temel Kurallar







Öğrenilmesi en gerekli olan dönüştür. Genellikle podyum ve sahne sonlarında gidilen
istikametten geriye dönüş maksadıyla yapılmalıdır.
Sağ adımdan es verilerek öne atılan sol adım yardımıyla kendi etrafında yarım tur atıp
geriye dönerek hareket tamamlanır.
Yarım dönüşe girmeden yürüyüş hızı düşürülür.
Kıyafetin ön yüzü yavaş yavaş gösterilip geriye dönüş tamamlanır.
Yarım dönüş esnasında önce vücut sonra bakışlar, yüz, baş dönmelidir.
Yarım dönüşler koreografili defilelerde, koreografın belirlediği yerlerde uygulanabilir.

1.2.3. Yan “A” Dönüşte Temel Kurallar





Bu hareket genellikle podyumun sağ ve sol yanlarında seyircilerin olması halinde
yapılmaktadır.
Yönlendirici olan sağ ayak es verilerek sağa doğru döner, ayaklar omuz genişliğinde
açılır. Birkaç saniye bekledikten sonra sağ ayakla başlayarak tam tersine dönülür. Ayaklar
yine omuz genişliğinde birkaç saniye beklendikten sonra hareket tamamlanır. Podyumun
veya sahnenin önüne veya geriye dönülür.
Yana dönüşünde esas amaç sunulan ürünün sağ ve sol yanlardaki seyirciler tarafından net
bir şekilde görünmesini amaçlar.
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1.3. Mankenlikte Özel Yürüyüşler
1.3.1. Geri Yürüyüşler





Genellikle podyum sonlarında yapılır. Yarım dönüşün kullanılmadığı yerlerde sunulan
ürünün birkaç saniye daha görünmesi amacıyla geriye doğru atılan birkaç adım sonrasında
da arkaya dönülür.
Geriye atılan adımlar ufak ve zarif olmalı. Geri yürüyüşlerde giysinin görüntüsünde bir
hata olmamalıdır.
Geriye doğru keskin ve net adımlardan kaçınılmalıdır.
Esneklik ve estetik görünüm harekette büyük önem taşır.

1.3.2. Kros Yürüyüş




Kros diye adlandırılan aslında aslında karşılıklı geçiş şeklidir.
Podyumun sonundan dönmüş olan bir manken ve podyumun sonuna doğru gitmekte olan
bir mankenin karşılaşıp yan yana geçmekteyken birbirlerine çarpmadan zarif omuz
hareketiyle birbirlerini geçmeleridir.
Karşılaşılan manken hangi taraftan geçmekteyse vücudun o tarafındaki omuz geriye
esnetilerek geçiş tamamlanır.

Resim 1.9: Yürüyüşte geçiş şekilleri

1.3.3. Adım Uyumluluğu




İkili, üçlü ve çoklu yürüyüşlerde adım uyumluluğu çok önemlidir. Hareketlerin aynı
adımlarla başlanması ve tamamlanması görünüm açısından bütünlük ve zenginlik sağlar.
Yürüyüşe hep birlikte sağ adımla başlanır, hareketlere sağ adım ile giriş yapılır.
Mankenlerin yürüyüşe aynı anda, aynı adımlarla başlaması sunumu çok daha etkili kılar.
Yan yana yürüyüşlerde mankenler yanında duran kişiyi göz ucuyla takip ederek aynı
adımı atmaya dikkat etmeli ve yürüyüş hizasını korumalıdır.
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Resim 1.10: Yürüyüşte adım uygunluğu

1.3.4. Aksesuar Taşıyarak Yürüyüş





Yürüyüş sırasında aksesuarlar eller ve kollar yardımıyla öne çıkarılır.
Duruş ve dönüşler yardımıyla aksesuara tam bir vurgu yapılır.
Aksesuarın tanıtımında en önemli eylem duruş ve ellerdir.
Koreografide belli bir duruş ve hareketi belirlenmemişse manken doğaçlama olarak
aksesuarını taşır ve sunar.

Resim 1.11: Aksesuar taşıma
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Resim 1.12: Aksesuar taşıma

1.4. Defilede Poz Verme
Defilede sunum; yürüyüş, dönüş ve poz verme ile yapılmaktadır. Poz verme, bir sunumun
olmazsa olmazıdır. Sahneye ilk çıkışta poz verilir.
Sahne sonunda ve içeriye girmeden önce ve son kez poz verilir. İlk duruş ve son duruştaki poz
estetik açıdan çok büyük önem taşır.

Resim 1.13: Poz verme
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İlk görünüm ve son görünüm poz vermeyle mümkün olduğundan sağlanan ilk intiba ile akılda
kalan son görüntü verilen pozun etkisiyle mümkündür.
Ayrıca basının katıldığı defilelerde mankenler fotoğraf çeken basın görevlilerine gazetelerde yer
alacak resimler içinde poz vermektedirler.

Resim 1.14: Podyumda poz verme

Resim 1.15: Poz verme
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1.5. Koreografide Poz Verme
Koreografide sunulan ürüne ve yapılan koreografiye göre pozlar çeşitlilik gösterir. Sunulan
ürünün öne çıkarıldığı pozların verilmesi mümkün olduğu gibi, defilenin izleyiciye vermek istediği
mesajı yansıtan pozlar da verilebilir.

Resim 1.16: Koreografide poz verme

Resim 1.17: Koreografide poz verme
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Canlı, dinamik, ağır, yumuşak, hırçın gibi ruh hallerinin yansıtabileceği gibi savaş, barış,
hastalık, yardım gibi konuları ele alan defilelerde ise konuları yansıtması gereken pozlar verilir. Aynı
zamanda oturarak, herhangi bir dekor ve aksesuar kullanılarak poz verildiği gibi toplu pozlar da
verilebilir.

Resim 1.17: Grup poz verme

1.5.1. Jest ve Mimikler
Yürüyüşte manken koreografinin gerektirdiği kimliğe bürünülmelidir. Gerektiğinde masum,
çocuksu, ukala, şımarık, cazibeli olmak gerekmektedir. Bürünülen kimliğe uygun hareketler ve
mimikler koreografinin bütünlüğünü sağlar. Koreografın istediği karakteri yansıtabilmek esastır.

Resim 1.18: Pozda jest ve mimik
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Resim 1.19: Pozda jest ve mimik

1.5.2. Bakış ve Duruş
 Defilede koreografi nasıl olursa olsun mankenin duruşu ve bakışı kendinden emin olmalı,
yansıtması gereken kimliği en doğru şekilde yaptığını göstermelidir.
 Bakışlar asla yere düşmemeli karşıya doğru bakılmalıdır.
 Koreografide aksi bir bakış sergilenmesi istenmemişse karşıdaki seyirci ile göz teması ile
sağlanmalıdır.
 Yürüyüşte bakış kadar duruş da önemlidir. Tanıtılmak istenen ürün duruşlarla doğru
vurgulandığı takdirde bütünlük sağlamış olur.
 Koreografinin ve sergilenecek olan ürün sahibinin belirlediği konsepte uygun sunum
yapılmalıdır. Manken, bir oyuncu gibi kendisine yüklenen rolü sahnede yansıtmak
zorundadır. Defilede koreografi gereği alımlı bir bayan, şımarık bir çocuk, bir sultan ya da
devlet liderini yansıtmak gerekebilir.
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Resim 1.20: Bakış şekilleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
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.
 Koreografi ile ilgili CD, resim, dokümanları
toplayınız.
 Koreografi
ile
ilgili
bilgileri
sınıftaki
arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum yaparak
tanıtınız.

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.
 Davetiye temininde kendinizi ve
konunuzu belirtiniz.
 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 koreografi ile
ilgili kaynakları tarayarak ilgili modülü
tekrar gözden geçiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan
kutucuğu işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

1. Gruplara ayrıldınız mı?
2. Farklı koreografların gösteri ve defilelerini belirleyebildiniz mi?
3. Hazırlık için ön araştırma yapabildiniz mi?
4. İzleyeceğiniz gösteri veya defilenin giriş biletlerini temin edebildiniz mi?
5. İzlediğiniz etkinliğin görüntülerini edinebildiniz mi?
6. Görüşlerinizi kaydederek küçük notlar alabildiniz mi?
7. İzlediğiniz etkinlik ile ilgili birbirinizin fikirlerini kayda alabildiniz mi?
8. Koreografi ile ilgili CD, resim ve dokümanları toplayabildiniz mi?
9. Koreografi ile ilgili bilgileri sınıftaki arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum
yaparak tanıtabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “evet” ise başarılı olduğunuz için
diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar edebilirsiniz.
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette sonunda defile podyumlarında müziğe uygun yürüyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Müzik ile ilgili bilgi konularını araştırınız.
Ritim ile ilgili bilgi konularını araştırınız.
Değişik ritimlerde yürüyüş uygulamalarını araştırınız.

2. DEFİLE MÜZİĞİNE UYGUN YÜRÜMEK
2.1. Müzik
Müzik, duygu, düşünce ve imgeleri tek sesli ya da çok sesli olarak anlatma sanatıdır. Müzik;
ritim, melodi ve armoniden oluşan bir bütündür.

2.1.1. Defilede Müzik
Defilede kullanılan müzik defilenin konseptine uygun olarak seçilmelidir. Konsepte uygun
hazırlanan koreografi ile birlikte müzik araştırmaları da yapılmaktadır.
Müzik ve koreografinin uyumu defilenin başarısını sağlayan en önemli unsurlardandır. Bu iki
unsuru tamamlayan ise müzik ve konsepte uygun olarak mankenin yürüyüşüdür.
Müziğin etkileyici olabilmesi için sözsüz (enstrümantal) olması veya çok az sözlü olması uygun
olmaktadır. Seçilen müziğin ilk kısmı yani mankenin podyuma çıktığı ilk anda müziğin etkin olması
mankenin yürüyüş kalitesini etkilemektedir.
Defile müziği seçiminde mankenin adımlarının uyumlu olması açısından seçilen müziklerin
ritimsel yapıları belirgin, zengin ve hareketli olmalıdır.
Defile müziklerinin başına veya sonuna farklı efektlerin konulması izleyicinin ilgisini
çekmektedir.
Seçilen müziklerin ritimsel yapıları belirgin, zengin ve hareketli olmalıdır.
Mankenler koreografiyle uyumlu olacak şekilde müziği duymalı ve müzikteki ritmi ayak
adımlarını bozmadan uygulayabilmelidirler.
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2.2. Defilede Kullanılan Müzik Çeşitleri


Klasik batı müziği






Çocuk, gençlik şarkıları
Süitler
Oda müzikleri
Sonat, konçerto, senfoniler
Oratoryo, opera ve baleler

Resim 2.1: Türk sanat müziği



Geleneksel Türk müziği



Türk halk müziği
o Kırık havalar- Türküler ve oyun havaları
o Uzun havalar- Ağıt, bozlak ve maya
Türk sanat müziği ( Saray, divan müziği)
o Mehter müziği
o Fasıl müziği- Taksim, peşrev, şarkı ve saz semaisi
o Dini müzik- Camii müziği, tasavvuf müziği

21



Popüler müzik





Şarkılar
Dans müzikleri
Caz müzikleri
Film müzikleri

Resim 2.2: Mehter ekibi

Defile müzikleri seçilen konunun (konseptin) içeriğine göre belirlenir.
Örneğin;
Konsept, Mevlana ise tasavvuf müziği,
Konsept, yöresel ise yöresel (etnik) müzik,
Konsept, Osmanlı dönemi ise saray müziği (makamsal) kullanmak defilenin etkinliğini artırır.

2.3. Ritim (Tartım)
Çeşitli süre ve uzunluktaki seslerin belirli bir düzen içinde
sıralanmasıdır. Ritim seslere canlılık ve hareket kazandırır.

2.3.1. Ritim Çeşitleri




Basit ritimler; iki dörtlük, üç dörtlük, dört dörtlük
ritimlerdir. Her birinci ritim vurguludur.
Bileşik ritimler; üç sekizlik, altı sekizlik, dokuz
sekizlik, on iki sekizlik
Aksak ritimler (karma); beş sekizlik, yedi sekizlik,
dokuz sekizlik ritimlerdir. Genellikle roman
havalarında kullanılan Ritim çeşidi türkülerimizde de kullanılmaktadır.
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2.3.2. Değişik Ritimlerde Yürüme Çalışmaları
Defilede kullanılan müzikler genellikle ritimsel yapıları belirgin olan zengin ve hareketli
müzikler olmalıdır.
Sahnelenen defilede konu ve koreografi gereğince minik dans ve figürlere yer verildiğinde
defile müziğindeki ritmin mutlaka mankenlere öğretilmesi gereklidir.
Aksi takdirde ritmi duymayan manken podyumdaki yürüyüşte istenilen performansı elde
edemez.
Manken podyumdaki görsel zenginliği desteklemek açısından, müziksel ritmi, ayak ritimlerini
bozmadan takip etmelidir.
Örneğin dokuz sekizlik aksak ritimde, aksayan zaman belirginleştirilerek, adım geciktirmesi
minik bir aksama figürü ya da vücutta bir hareketle süslenerek ritmin bozulmadan algılanması ve
sahnelenmesi sağlanmalıdır.

Resim 2.3: Koreografi ve müzik gereği dans çalışması

Resim 2.4: Müziğe uygun figür çalışmaları
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Resim 2.5: Yürüyüşte ritme uygun adım çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
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.
Koreografi ile ilgili temaya uygun planlamalar
yapınız.
Farklı temalarda yapılmış defile CD, resim,
dokümanları toplayınız.
Hazırladığınız dosyayı arkadaşlarınıza görsel
araçlarla sunum yaparak tanıtınız.
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 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 tema ile ilgili kaynakları
tarayarak ilgili modülü tekrar gözden
geçiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

1. Gruplara ayrıldınız mı?
2. Farklı defile teması belirleyebildiniz mi?
3. Hazırlık için ön araştırma yaptınız mı?
4. Tema ile ilgili araştırmalar yaptınız mı?
5. Temanızla ilgili müzik araştırmaları yaptınız mı?
6. Temanıza uygun sahne düzenlemesi planlayabildiniz mi?
7. Sahneye uygun ışıklandırma planlaması yaptınız mı?
8. Koreografi ile ilgili temaya uygun planlamalar yaptınız mı?
9. Farklı temalarda yapılmış defile CD, resim, dokümanları topladınız mı?
10. Hazırladığınız dosyayı arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum yaparak
tanıttınız mı?

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “evet” ise başarılı olduğunuz için
diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar edebilirsiniz.
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak
değerlendiriniz.
Objektif Testler (ölçme Soruları)

YÜRÜYÜŞ
1. Defilenin en önemli unsurlarından olan mankenlikte yürüyüş
teknikleri farklılıklar göstermektedir.
2. Podyum yürüyüşünü mankenlerin öğrenmesi zorunlu
değildir.
3. Müzik eşliğinde doğru teknik ve adımlarla yürümek
mankenin profesyonelliğinin en önemli göstergesidir.
4. Mankenlerin podyum yürüyüşünde beş temel yürüyüş kuralı
vardır.
5. Yürüyüşte esas kural sol adımla başlanmasıdır.
6. Yürüyüş, düz bir çizgi üzerinde yürür gibi dengeyi
koruyarak ve pozlarla birleştirerek yapılmalıdır.
7. Genel kural olarak baş her zaman dik olmalıdır. Bakışlar
hiçbir zaman yere düşmemelidir, ancak tiyatral içerikli
koreografilerde, koreografın gösterdiği duruş ve bakışlar
uygulanmaktadır.
8. Bel atışında abartıya kaçmak estetik görüntüyü artırır.
9. Kollar kesinlikle kasılmamalı ve rahat olmalıdır, iki kol aynı
anda öne gidip gelmemelidir.
10. El kol hareketleri en çok takı ve aksesuar tanıtımlarında
önemlidir.
11. Tam dönüş, dönüşler içerisindeki en kolay dönüştür.
12. Tam dönüşte en önemli unsur dengedir.
13. Kros diye adlandırılan aslında aslında karşılıklı geçiş
şeklidir.
14. İkili, üçlü ve çoklu yürüyüşlerde adım uyumluluğu önemli
değildir.
15. Yürüyüşte manken, koreografinin gerektirdiği kimliğe
bürünmelidir.
DEFİLE MÜZİĞİNE UYGUN YÜRÜMEK
16. Müzik, duygu, düşünce ve imgeleri teksesli ya da çok sesli
olarak anlatma sanatıdır. Müzik; ritim, melodi ve armoniden
oluşan bir bütündür.
17. Defilede kullanılan müzikte defilenin konsepti önemli
değildir.
18. Müzik ve koreografinin uyumunu tamamlayan, müzik ve
konsepte uygun olarak mankenin yürüyüşüdür.
19. Mankenler koreografiyle uyumlu olacak şekilde müziği
duymalı ve müzikteki ritmi ayak adımlarını bozmadan
uygulayabilmelidirler.
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Doğru

Yanlış

20. Ritim, seslere canlılık ve hareket kazandırır.
21. Defilede kullanılan müzikler genellikle ritimsel yapıları
belirgin olan zengin ve hareketli müzikler olmalıdır.
22. Manken podyumdaki görsel zenginliği desteklemek
açısından müziksel ritmi, ayak ritimlerini bozmadan takip
etmelidir.
23. Defilede minik dans ve figürlere gerek yoktur.
24. Müzik, ritim ve adım uyumu manken yürüyüşü için
önemlidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız veya cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara
dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
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CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
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