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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Sanat eğitimi, yaratıcılığı geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir. Sanat
eğitiminin amacı öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel
biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendilerini özgürce ortaya
koyabilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil,
sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler yetiştirmektir. Yani herkesin sanatçı olması
mümkün olmasa da sanatı anlayan ruhu kazandırmaktır.

Sanat eğitimi, çocuk ve ergende estetik kaygıyı geliştirir. Estetik bir bakıma güzelin
bilimidir. Böylece çocuk ve ergen güzeli, iyiyi anlar, seçer ve arar. Ayrıca sanat eğitimi
etkin, eleştirel ve yaratıcı bireylerin gelişmesini sağlar. Çocuk ve ergene kendisi ile birlikte
çevresini biçimlendirmesi, kendine ve başkalarına saygılı olması gibi toplumsal
sorumluluklar yükler. Böylece çocuk ve ergenin çok yönlü, açık fikirli yetişmesi, kendine
güvenmesi, olay ve olguları kavraması, yeniliklere, çağdaş gelişmelere kapalı kalmaması ve
kendisini gerçekleştirmesi de hedeflenir. Sanat eğitimi, eğitim dizgesinde ihmal edilen
duyulara, duygu ve hayallere yer verir. Böylece yetişmekte olanlara yalnızca insanın tek bir
yanına, yani biliş ve bilgisel yanına önem verme gibi yanlışlık sanat eğitimiyle dengelenir.

Bu nedenle eğitim sistemleri içerisinde sanat eğitimine önem verilir. Çünkü sanatın
kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri, kültür birikimi
insan için yaşamın her alanında kendini gösterecektir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Yaş dönemlerine göre bireyleri sanatsal ve kültürel etkinliklere
yönlendirebileceksiniz.

 Bulunduğunuz çevrede düzenlenen sanatsal ve kültürel etkinlikleri
gözlemleyiniz.

 Sanatsal ve kültürel etkinliklerin hangi kurum ve kuruluşlarca düzenlendiğini
araştırınız.

 Sanatsal ve kültürel etkinliklerin bireyler için yararlarını araştırınız.

1. SANATSAL VE KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği
evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını
değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.

Sanat, düşüncelerin ve durumların ya da olayların beceri ve düş gücü kullanılarak
ifade edilmesine ya da başkalarına iletilmesine yönelik yaratıcı insan etkinliğidir.

1.1. Sanat ve Kültür

Sanat sadece resim, heykel, senfoni demek değildir. Sanat, “Hayatı anlayan zekânın
onu en ilgi çekici, en güzel biçimlere sokması demektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Tolstoy, "İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan
sonra aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya
kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır." der.

İnsan nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla
hayata girmiş olursa insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle
canlı ve cansız simgeler hâlinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren gerçekten tarih
sahnesine çıkmış olur.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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Sanat, din ve felsefe gibi insanı günlük hayatın dar kalıplarından kurtaran bir teneffüs
anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini
aramaktadır. Din, felsefe, bilim, sanat hatta teknik gibi alanlar, birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.

Her sanat eseri, var olan bir şey ya da bir nesne ile ilgilidir. Belli bir varlığı anlatır,
ondan bir kesit ortaya koyar. Bir resim, belli bir tabiat parçasının resmidir veya bir insan
görüntüsüdür. Bir tiyatro oyunu, belli olayların simgelenmesidir. Bir şiir ya da müzik
parçası, ya tabiattan ya da insan ruhundan, insan duygularından bir anlatımdır. Sanatçının
gördüğü, kavradığı ve gerçeklik olarak belirlediği varlığın bilgisi, sanatın öz konusunu
oluşturur.

Yukarıdaki tanım ve açıklamalardan hareketle sanat, insan yaşamına en erken
dönemden başlayarak katılacak olursa yaşamı anlayabilen bir zekânın yaşamın her alanında
sanatla ilintili olması da kaçınılmaz olacaktır. Çünkü sanat, yapılan her işte iyi olma çabası
ve kaygısı gütmektir.

Vücudun sağlıklı gelişebilmesi için vitaminler, proteinler, mineraller nasıl gerekli ise
yaratıcılığın, özgür düşünebilmenin, yaşamı ve kendini daha iyi tanıyabilmenin yolu da
sanatın varlığı ile olabilmektedir. Her ne kadar sanat, çağdaş ve çağcıl bir kimlik sorunu
simgesi olarak anlaşılmakta ve insana, insanı ne denli iletilebildiği ile bir anlam, bir değer
kazanmaktaysa da özellikle eğitimde öncelikle ele alınması ile değeri artabilecektir.

Resim 1.1: Amacı yeni şeyler yapabilen insanlar yetiştirmek olan sanat eğitimi

Sanat eğitiminin amacı diğer kuşakların yaptıklarını tekrar eden değil, yeni şeyler
yapabilme yeterlilikleri olan insanlar yetiştirmektir. Bu tanımlardan da yola çıkarak sanat
eğitimi yalnızca sanatçı yetiştirmeye değil, sanatın kendisiyle yaşayarak bilgilenerek ve
tartışarak karşılaşan bireylerin, bu sanatsal yaşantılar ve deneyler yoluyla bilimde,
teknolojide ve kısaca düşüncede yaratıcı olarak yetişmesini sağlamaktır.

Toplumsal, kültürel değişimlerin hızına günümüzde yetişmek kolay görünmemektedir.
Bu hıza erişmek için yeni düşünceler üreten ve bunları insanların gereksinimlerini de
karşılayacak ürünlere dönüştürebilen bireylerin yetişmesi gerekmektedir.

Sanat eğitimi, bu tür bireyleri yetiştirmede en etkili alanlardan biridir. Bu eğitimden
geçen çocuk ve ergenlerin yaşamlarında karşılaşacakları yeni durumlara ve olaylara
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özerkliklerini kaybetmeden uyum göstermeleri zor olmayacaktır. Bu nedenle sanat
eğitiminin niteliği, yani çalışma uygulama süreçlerinin buluşa, yaratıcılığa, özgür
çağrışımlara, özgür düşünme biçimlerine açık olmasından bir yandan da zaman, yer, çalışılan
konu, araç gereç sınırlılıkları gibi belli sınırlamalar ve belli bir disiplin gerektirdiğinden
günümüzdeki hızlı değişimlere uyum için uygun bir ortam ve temel hazırlar.

Sanatlar genel olarak iki büyük sınıfa ayrılır:

 Mekanik sanatlar; elle ve âletlerle yapılan sanatlardır. Dokumacılık,
duvarcılık, dülgercilik, marangozluk, demircilik vb. Bu mekanik sanatlara
Türkçe’de genellikle “zanaat” kelimesi karşılık olarak kullanılır.

 Güzel sanatlar; estetik duygular uyandıran, güzellikle ilgili sanatlardır. Güzel
sanatlar şu şekilde gruplandırılmaktadır:

 Hacim sanatları; üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Heykel, seramik,
anıtlar vb.

 Dil sanatları; edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır. Roman,
hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb.

 Ses sanatları; müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır. Halk
müzikleri, klâsik müzikler vb.

 Yüzey sanatları; tüm iki boyutlu sanat çalışmaları yani bir eni ve bir
boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine
uygulanan sanatlardır. Resim ve türleri (yağlı boya, sulu boya, baskı
sanatları, afiş, grafik çizimler), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf,
batik, süsleme vb.

 Mekân sanatları; iç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat
dallarıdır. En başta mimari olmak üzere (bahçe mimarisi, peyzaj
mimarisi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım
çalışmalarıdır.

 Hareket sanatları; insanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı
sanatlardır. Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.

 Dramatik sanatlar; insanın eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir
olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır. Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla
gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türler buna örnek olarak
gösterilebilir.

Resim 1.2: Yüzey sanatlarından olan ebru tekniği ile bir çalışma
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Kültür; toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar,
aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürünü kapsamına alır.

Kültür, en yaygın şekilde insanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak
kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

 Kültürün özellikleri

 Toplumsal bir üründür. Öğrenilerek kazanılır. İnsanlar arasında etkileşim
sonucu doğup gelişir (dil kullanabilme yeteneği).

 Genetik bir faktör değildir (Kalıtsal olarak babadan oğla geçmez).
 Her toplumun kültürü kendine özgüdür.

Kültürü gündelik hayat içindeki yapısıyla tanımlamamak her anki ilişkilerimizin
toplamı olarak ele almamak kültürün etkisini ve gücünü yeterince açıklamamış eksik bir
tanım olur. Milyonlarca insanın hayatı, çalıştığı veya eğitim aldığı saatlerin dışında kendisini
bir sonraki çalışma gününe veya bir sonraki ders gününe bir biçimde hazırlamak için giriştiği
bütün o ilişkilerden, olaylardan ve nesnelerden kurulmuştur. Bütün bu etkinlikler kültürel
yapı ile ilişkilidir.

Otobüs beklerken yemek yerken müzik dinlerken ders çalışırken eğlenmek ya da
dinlenmek için bir yerlere gider ya da bir şeyler satın alırken barınmak ve örtünmek için
ihtiyaç duyulan maddeleri tüketirken girilen her ilişki, bizi çevreleyen her şey, bizi kurulu,
devralınmış ve yeniden üretilen bir yapıya yönelten her bağ kültür kavramıyla ifade
edilebilir.

Kültür inanç, değer, norm, davranışlar ve bir nesilden diğer bir nesle aktarılan
ögelerden oluşan bir bütündür. Toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi
kapsar. Toplumda yaşayan insanlara rehberlik eder, insanlar arasındaki ilişkileri yönlendirir.
Toplumdaki paylaşılan ortak ürünlerden oluşur. Toplum ise ortak kültürü paylaşan ve
birbirleriyle etkileşimde bulunan insanlardan meydana gelir.

Gelenekteki değişiklik, diğer gelenekleri etkiler ve değişikliğe neden olur. Toplum
bilimciler bu olaya birleşme adını vermektedir. Kültürün bütün parçalarının herhangi bir
biçimde birbirine bağlanmasına “kültürel birleşme (entegrasyon)” denir.

Kültürü oluşturan parçalar (norm-değerler) şunlardır;

 Norm: Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Toplumsal düzeni
sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen
kurallar, standartlar ve fikirlere “norm” denir. Özellikleri:

 Yaptırımı olan kurallar sistemidir.
 Ödül ve ceza ile güvence altına alınır.
 Resmî ve gayrıresmî olabilir.
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 Bireyin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir (bilet alırken kuyrukta
bekleme vb.).

 Toplumdan topluma farklılık gösterir.
 Toplumda zaman içinde değişir.

 Değer: Bir toplumun kültürünü öğrenmek demek o kültürün değerlerini
bilmektir. İnsanların iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş
oldukları standartlardır. Özellikleri:

 Değerler zamanla değişebilir yerine yenileri gelebilir.
 Eskiyen değerler atılabilir.
 Her toplumun kendine özgü değerleri vardır.

1.2. Sanat ve Kültürel Etkinliklerin Önemi

Sanata hazır ortam yaratıldığında bireyin elde olanlarla en iyiye ulaşma çabası ve bu
konuda aklını kullanma becerisi de gelişecektir.

Sağlıklı ve mutlu bireylerin topluma kazandırılmasında sanatı eğlenceli bir detay
olmaktan çıkarıp başlı başına bilimsel çalışma metodu olarak ele almak ve sanatı tüm kolları
ile iş görür kılmak gerekmektedir. Sanat eğitimi kavramı ne yaşla ne de kurumlarla kısıtlanır.
Her yaş için ve her ortamda bu eğitimden söz edilebilir.

1.2.1. Çocuklar Açısından Önemi

Çocukların dünyasında birçok sanat etkinlikleri içinde resmin farklı bir yeri vardır.
Çocuk tüm zihnini resim ile ortaya koyar. Çocukluk döneminde otokontrol gelişmediği için
çocuk tüm düşüncelerini, hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker. Bu nedenle çocuğun
resmi, olduğundan çok daha fazla şey ifade eder. Resim çocuğun psikolojisinin, gelişiminin,
becerilerinin bir göstergesidir.

Bir çocuğun resmine bakarak çevresi ve ebeveynleri ile olan sorunları ile ilgili ipuçları
edinilebilir. Çocuk resmi klinik açıdan çocuğun psikolojisini anlamayı sağlar. Çünkü çocuk
resim yaparken doğaldır. Hiçbir şeyi yansıtmaktan çekinmez. Bu tutum da çocuğu
gözlemleyen kişiye avantaj kazandırır.

Çocuk resminde kullanılan figür ve çizgilerin yorumlarına göz atılacak olursa:

 Baş: Çok küçük çizilen kafa, çocuğun kendini bilgi bakımından yetersiz
görmesi, çok büyük çizilen kafa çocuğun daha başarılı olmaya arzu duyması
anlamına gelebilir.

 Ağız: Birçoğunun ağzı eksik göstermesi iletişim sorunu olduğuna işaret
edebilir. Konuşma ve dil sorunu olan çocuklar büyük ağız çizerler.

 Kulak: İşitme zorluğu olan çocuklar büyük kulaklar çizebilirler.
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 Ayak: Kendine güven duyma isteğini gösterir. Ayağın çizilmemesi çocuğun
kendini güvensiz hissettiği anlamına gelir.

 Kol: Resimde kolların çizilmemesi güvensizliği dile getirir.

 El: Ellerin çizilmemesi çevresel iletişimde uyum güçlüğünü yansıtabilir.

 Diş: İri çizilmiş dişler saldırganlığı ifade edebilir.

Tabii ki tüm bu yorumlar çocuğun yalnız bir resmi ile değil, klinik olarak incelenmesi
sonucunda belirlenebilir. Çocuğun resimsel özellikleri her yaş döneminde değişiklik gösterir.
İlk çizilen karalamalar giderek sanatsal oluşuma dönüşür. Ergenlik döneminde çizgiler
kendini bulur.

Resim 1.3: Giderek sanatsal oluşuma dönüşen çocuk resimleri

Tarih boyunca pek çok filozof, eğitimci ve devlet adamı müziğin eğitimsel işlevine
inanmış, müziğin gelişmesine yardım ve hizmette bulunmuştur. Çocukların daha bilinçli
eğitilmeleri, yeteneklerinin ortaya çıkartılması, zekâ düzeylerinin saptanması gibi belli başlı
amaçları olan anaokullarının yararları kuşkusuz büyük değer taşımaktadır. Bu okullardan
sonra temel eğitime başlayan çocuklar, gruplarına daha iyi uymakta; öğretmen, okul ve
arkadaşlık kavramlarını bilerek geldikleri için daha bilinçli olmaktadırlar.

Eğitimin diğer safhalarında olduğu gibi okul öncesi müzik eğitimi çocuğa o ülkenin
kültür değerlerini öğreterek toplumsallaşma sürecinde önemli bir rol oynar. Okul öncesi
dönemde verilen müzik eğitimi, çocuklara bazı kavramların ve değerlerin kazandırılmasında
oldukça etken bir yoldur. Okul öncesi müzik eğitiminin çocuklara etkileri:

 Müziğin ruhsal açıdan etkisi: Okul öncesi müzik eğitimi, çocuğun psikolojik
gelişiminde olumlu rol oynar. Müzik eğitimi yoluyla çocuklara iyi, doğru ve
güzel kavratılarak toplumsallaşması yolunda küçümsenmeyecek mesafeler
alınabilir. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem
sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanma şansına
kavuşmaktadır.

 Müziğin kültürel açıdan etkisi: Müzik bir anlatım yoludur, anlatım ise dil ile
gerçekleştirilir. Müziksel anlatım ancak müzik diliyle ifade edilebilir. Müziğin
insanın ortak dili olması özelliğinden dolayı çocuğun kendi ülkesi ve başka
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ülkelerde yaşayan insan topluluklarını ve onların kültürlerini anlayarak evrensel
kültürün temelleri oluşturulur. Kitle iletişim araçları yoluyla insanlar
duygularını ifade etmekte, farklı toplumların kültürel özelliklerini yansıtan
müzikler yayılmakta ve dinlenmektedir. Bu açıdan müzik, bir kültür
aktarmasıdır ve milli duyguları geliştirir. Bu kültür ürünü olarak müzik, içinde
filizlendiği toplumun tüm kültür ögelerini taşır ve bunları sürekli biçimde
geleceğe iletir. Bu yönüyle müzik, geçmişle gelecek arasında bir bağ kurar ve
kuşakları birbirine bağlar. İnsanın yapısı ve yaradılışı gereği müzik hoşlanma,
keyif alma, neşelenme aracı olmanın çok ötesinde insan için çok daha derin,
köklü, kapsamlı ve anlamlı ilişkiler ifade eden bir yaşam biçimi, bir kültür
ürünüdür.

 Müziğin sosyal gelişime etkisi: Okul öncesi dönemde müzik eğitimi, çocuğun
diğer çocuklarla birlikte mutlu yaşama alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.
Çocuğun çeşitli müzik etkinliklerinde yer alması, gerek şahsen gerek sorumlu
bir üye olarak yaptığı grup çalışmalarında bu amaca doğru yönelmesini sağlar.
Bunun neticesi olarak da çocuk sosyalleşir. Çocukların toplumsal etkinliklere
katılma deneyimleri oldukça azdır. Müzikal etkinlikler, çocuğa toplumsal ve
sosyal bir ortama sokarak ferdi, grup ve toplu iş yapmalarını sağlayacağından
çocukların toplumsal etkinliklere katılma deneyimleri artacaktır. Grup ve toplu
çalışmalar çocuğa toplu çalışma, düzenli ve disiplinli olma, çevresine uyum
sağlama ve birlik içinde mutlu yaşama alışkanlıkları kazandıracağından
çocukların sosyalleşme sürecinde oldukça önemlidir. Birlikte şarkı söyleme,
çocukların seslerini birbirlerine göre kontrol etmelerine ortak bir uyum için çaba
göstermelerine ve aynı etkinliği paylaşmanın zevkine varmalarına katkıda
bulunmaktadır. Böylelikle çocukların dil, sosyal ve duygusal gelişmeleri
desteklenmektedir.

 Müziğin zekâ gelişimi ve anlayışına etkisi: Okul öncesinde yapılacak müzik
eğitimi, çocuğa yaşamı algılama, yorumlama, yaratıcılık ve düşünme sistemini
geliştirme ve eğitme konularında etkili olacaktır. Okul öncesinde verilecek
zengin bir müzik eğitimi, çocukların müzik anlayışlarının ve yeteneklerin
gelişmesine yardım edeceği gibi karşılaşacakları problemlerin ve olayların
nedenini anlamada kolaylık sağlayacağı kabul edilebilir bir varsayımdır. Müzik,
sanat eğitiminin temel ögelerinden biri olup zihinsel süreçlerin de bir ifadesidir.
Çocuklar iç dünyalarında yaşadıklarını zaman zaman sözcüklerle anlatmakta
güçlük çektiklerinde müziği araç olarak kullanırlar. Müzik dinleyen çocuk
sessiz olmayı, dikkatini yoğunlaştırmayı ve müzik dinleyenlere sessiz kalarak
saygı göstermeyi, sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi öğrenmektedir. Farklı
zamanlarda dinlediği müzikleri hatırlaması, dinlediği müzikte konu
anlatıldığında konu ile müzik arasında neden sonuç ilişkisi kurması böylelikle
bilişsel süreçlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

 Müziğin çocuğun bedensel ve psikomotor gelişimine etkisi: Müzik
etkinlikleri, çocuğun psikomotor gelişimini etkilemektedir. Örneğin, müzik
aletleri kullanan bir çocuğun büyük ve küçük kas gelişimleri desteklenir.



10

Enstrümanlar, çocukların psikomotor gelişimlerinde önemli olan koordinasyon,
güç ve tepki hızı gibi kavramların gelişmesine yardımcı olur. Çocuğun müziğe
vücut hareketleriyle tepki vermesi müziğe uygun dans figürleri oluşturmaya
çalışması ve müziğe sesiyle eşlik ederek sesini tanıması bilişsel ve psikomotor
gelişimine büyük bir katkı sağlamaktadır.

Resim 1.4: Çocuğun psikomotor gelişiminde olumlu rol oynayan müzik eğitimi

 Müziğin çocukta dil gelişimine etkisi: Çocukta dil gelişimi okul öncesinde
gerçekleşir Bu gelişimi destekleyen en güzel araç şarkılar ve tekerlemelerdir.
Sözleri, dili ve duyguları geliştirici olan, ezgileri uygun ses aralığında yazılmış,
söz-müzik cümleleri uyumlu (prozodisi başarılı), doğru cümleler ve doğru
vurgulamalarla söyletilen şarkılar ve tekerlemeler altı yaşından sonra yerini
örgün eğitimde “yazma” öğrenimine bırakır. Şarkı söylemesi çocuğun sesini
kullanmayı öğrenmesini sağlamakta, şarkı sözlerinde bilmediği sözcüklerin
anlamlarını kavramasına yardımcı olmaktadır.

Müzik aletlerini kullanırken çocuk, enerjisini olumlu yollarla dışa yansıtmakta, sesleri
keşfetmekte, kendi ritimlerini yaratmakta ve enstrüman çalma becerisi kazanmaktadır. Bu da
çocuğun başarı ve güven duygusunu geliştirmektedir.

1.2.2. Gençler Açısından Önemi

Ergenlik yaşları, anne babaların çocuk eğitimi konusunda en çok zorlandıkları
dönemidir. Çocukluk ve yetişkinlik arasında gelgitler yaşayan ergenin olmadık beklentileri,
yanlış tutum ve davranışları, kötü arkadaşlıkları ve alışkanlıkları ebeveynleri ciddi anlamda
sıkıntılara sokmaktadır.

Birçok anne babanın bu konudaki ilk başvurduğu çözüm ise yasaklama yoluna
gitmektir. Oysa gerekli önlemler alınarak gençlere yasaklar yerine hem onların beğeneceği
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hem de anne babaların içini rahat ettirecek alternatifler sunmak gerçekçi bir çözüm
olmaktadır.

Ergenin çok boyutlu birey olarak yetişmesi için kendi ilgi, eğilim ve isteklerini ortaya
çıkarması, aktif ve katılımcı şekilde serbest zaman etkinlikleriyle uğraşması gerekir.
Etkinlikler, ergenin yaşam kalitesini yükselten, çok yönlü ve zengin bir kimliğin gelişmesine
olanak sağlayan bir özelliğe sahiptir.

 Sanat, sosyal ve kültürel etkinliklerin gençler açısından önemi

 Ergenin beden imgesinin gelişmesinde temel spor dallarının olumlu etkisi
vardır. Spor, bedeni tanıma ve işlevlerini geliştirme olanağı sağlar.

 Takım sporları; kişiler arası etkileşimin, yarışmanın ve rekabetin çok
boyutlu geliştiği ortamlar sağlar.

 Müzik, sinema, tiyatro etkinlikleri gençleri kültür, sanat ortamına
yöneltir. Toplumsal ve evrensel kültürün özümlenmesinde etkili olan bu
ortamlar, gençlere etkin katılım ve paylaşma olanaklarını sağlar.

 Ergenlik döneminde gençler, yüz yüze ilişkiler içinde örgütlü sosyal,
kültürel ve sanatsal etkileşim ortamında bireysel ve sosyal gelişimlerini
tamamlarlar. Arkadaş edinme, sosyal çevre kazanma gereksinimi bu
ortamlarda karşılanır.

 Serbest zaman etkinlikleri ergenlere kendini, başkalarını, toplumun
değerlerini tanıma ve benimseme olanağı sağlar. Toplumsal aşama, rol ve
sorumluluk alma ile gençlerin yapıcı, yaratıcı ve üretken bireyler olarak
toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırır.

 Ergenlik döneminde serbest zaman etkinliklerine katılım, demokratik
kişiliğin geliştirilmesine olanak sağlar. Demokrasi kültürü ve demokratik
yaşam biçimi etkinlik ortamlarında edinilir.

 Gençler arasında uyuşturucu kullanmanın yaygın olduğu zamanımızda
sanat eğitimi, gençlere hobiler kazandırarak onları kötü alışkanlıklardan
uzak tutabilir.

 Spor, sosyal ve kültürel etkinlikler bireysel ve sosyal varlığın gelişmesine
ve kimliğin oluşmasına yardımcı olur.

“HERKES SANATÇI
OLAMAYABİLİR AMA DÜNYADA

BARIŞ VE SEVGİYİ KORUYAN,
YAŞAM HAKLARINA SAHİP ÇIKAN

SANATÇI DUYARLILIĞINI
KAZANABİLİR.”
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Zihinsel, bedensel, duygusal ve cinsel yönden sağlıklı kuşakların yetiştirilmesi;
kendisinden, toplumundan ve çağından sorumlu gençlerin yetişmesiyle olanaklıdır. Sanat
eğitimi, kuşkusuzdur ki yaratıcılığı geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir.

Sanat eğitiminin amacı öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini
görsel biçimler ile ifade edebilmesine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya
koyabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil,
sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler yetiştirmektir. Yani herkesin sanatçı olması
mümkün olmasa da sanatı anlayan ruhu kazandırmaktır.

Toplumun geleceği olan gençlerin belirlenen gelişmeleri yaşarken, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif yönlerden ilgi, beceri ve eğilimlerine göre çok yönlü yetişmeleri
sağlanmalıdır. Çocukların ve gençlerin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olan anne,
baba, öğretmenler ve yöneticiler; ergenleri spor yapmaya, sosyal ve kültürel etkinliklere
katılmaya ve sanatın belirli alanlarıyla ilgilenmeye yönlendirmelidir.

Resim 1.5: Sanat etkinliklerine katılmanın demokratik kişiliğin gelişmesine olanak sağlaması

1.2.3. Yaşlılar Açısından Önemi

Birçok insan, emekli olduktan sonraki yılları için planlar yapar ve yeni bir yaşam
hazırlığı içine girer. Bu düşüncelerin birey açısından ne kadar önemli olduğunu belirtmek
gerekir. Bunlar, bireyin yaşama bağlı olduğunun ve yaşam sevincini kaybetmediğinin
göstergeleridir. Birey yaşlılık öncesinden kendisini nasıl meşgul edeceğini düşünmeli ve
hazırlık yapmalıdır. Bu sebepledir ki kişi yaşlılık öncesi, hobi anlamında sanatın değişik
dallarında etkinlik gösterebilir.

Örneğin resim, heykel, seramikle uğraşmak; şiir, roman, hikâye yazmak; sinemaya,
tiyatroya, konsere gitmek; herhangi bir müzik aleti çalmak ya da şarkı söylemek vb.
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Resim 1.6: Yaşlılıkta yeni bir yaşam hazırlığı için planlar yapmanın yaşama sevincini arttırması

Orta yaş etkinliklerini sürdürmek isteyen ya da istemeden bıraktığı etkinliklerin yerine
yenilerini koyan yaşlılardan bazıları mutluluğu kalabalıkta bazıları ise yalnızlıkta arayabilir.
Yani emeklilik veya yaşlılık dönemine uyum ve yaşam doyumu, bireylerin boş zamanını
değerlendirme biçimine bağlıdır.

Örneğin bireyin kişilik yapısı, dünya görüşü ve yaşam beklentisi bireyin yaşlılığa
bakışında ve kabullenmesinde farklılıklar yaratır. Bireyin bu döneme özgü krizlere karşı
direnç geliştirerek yaşam kalitesini arttırması gerekir. Bunun için sağlığı korumak, olası
kayıplara hazır olmak, dönemin getirisi olumsuzluklarla baş etme becerileri geliştirmek, yeni
roller üstlenebilmek, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek, toplumdan kopmamak
gerekir. Yaşlıların boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmesi ve yaşamlarını üretken
kılmaları durumunda uzun ve başarılı bir yaşlılık dönemi sürdürebileceği açıktır.

Bu çerçeveden yola çıkılarak bireylerin yaşlılık döneminde sosyal ihtiyaçlarını
karşılamaları ve yalnızlık duymamaları, bir işe yaramaları, bir işi başarmaları ve toplumsal
sorumluluk duygusunu tatmaları bakımından önce sosyal ilişkilerini canlı tutmaları gerekir.
Bu davranışlar bir bakıma yaşamı anlamlandırmanın da yoludur.
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Resim 1.7: Yaşlılıkta krizlere karşı direnç geliştirilerek yaşam kalitesinin arttırılması

Bunların dışında hobi olarak bahçe işleri ile uğraşmak, organik bitkiler yetiştirmek ya
da çiçekçilik ile uğraşmak çok fazla bilgiyi gerektirmeyebilir. Toprak ile uğraşmak ve
bitkilerin filizlendiğini görmek insana sevinç ve mutluluk kaynağı oluşturabilir.

Tohumdan çiçek açmaya ve dereceli olarak büyümelerine şahit olmak ve yeni bir
şeyleri doğaya armağan etmek bireyin farklı ve güzel duygular yaşamasını olanaklı kılabilir.
Bu tür uğraşılar, yaşlı bireyin yaşama sevincini sürekli canlı tutmaya yardımcı olur.

Bireylerin sosyal ilişkilerini canlı tutması; aile, akrabalık, komşuluk ve özellikle
arkadaş çevresini genişletmesi kadar hobi ya da hobiler (uğraşı içinde bulunma) geliştirmesi
ile de mümkündür.

Bu sebep ile yaşlı bireyin onu idare edebilecek derecede sağlıklı olmasının önemini
ayrıca vurgulamak ve yaşlılık dönemine girmeden önce yaşlılığa sosyal anlamda yatırım
yapmak gerekir. Her birey bir gün yaşlanacağını düşünerek yaşlılık öncesi bir takım tedbirler
almalıdır.

Bu tedbirleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 Standart bir gelire, sağlık güvencesine ve kalacak bir mekâna sahip olmak

 Yaşam tarzı anlamında düzenli ve dengeli beslenmek

 Beden ve ruh sağlığı açısından müzik ve sporla uğraşmak

 Akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerini sorunsuz bir biçimde oluşturmak
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 İletişimde uzlaşmacı bir tavır geliştirmek

 Kendisini meşgul edecek hobiler ile uğraşı içinde olmak

Bu etkinliklerden birini ya da birkaçını yapmak sosyal açıdan yaşam kalitesinin
yükselmesine yol açtığı gibi yaşamın daha keyifli hâle gelmesini de sağlar.

Resim 1.8: Sevgi ve şefkate ihtiyacı olan yaşlı bireyler

Boş zamanların değerlendirilmesinin gerekliliği ve gerçekliği günümüzde var olan bir
durumdur. Aktiviteler, entelektüel olmak, hobilere zaman ayırmak, yeni keşifler yapmak ve
yaratıcılığı arttırmak bireyin yaşam doyumunu yükseltip dinamik olmasını sağlar. Ev dışı
etkinliklerini başka insanlarla yaparken sorunlarını paylaşabilen, rehberlik alan, kendini ifade
etme ve potansiyelini ortaya çıkartma olanağı bulan yaşlı birey sevgi, şefkat, benlik duygusu
ve ait olma gibi sosyal ihtiyaçlarını da karşılar.

Entelektüel ya da ruhsal etkinlikleri evin içinde tek başına yapan birey, ev dışında
başka insanlarla yaptığı daha çok fiziksel ve sosyal etkinliklerde ise sorunlarını paylaşma,
rehberlik alma, kendini ifade etme ve potansiyeli ortaya çıkartma olanağı bulur. Sevgi,
şefkat, benlik duygusu ve ait olma gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılar.

Zamanı iyi değerlendirmek için sanatsal uğraşılar, hem kişiye hem de çevreye olumlu
katkılar sağlamaktadır. Özel sanat kursları, fotoğrafçılık, resim, seramik, makrome, örgü,
kumaş ve cam boyama olabilir. Bunun yanı sıra drama, müzik kursları da zamanı hoşça ve
kaliteli geçirmek için yararlı uğraşılardır.

Yaşlılar, bu kurslarda aldıkları bilgilerle yeteneklerini geliştirme imkânı bulurlar.
Ayrıca kurumların hobi atölyelerinde;

 Hediyelik ev mefruşatı (pike takımları, yatak örtüleri, nevresim takımları, uyku
setleri, sandalye minderleri, yer minderleri, masa ve sehpa örtüleri vb.),

 Hediyelik süs eşyaları (şamdan, şekerlik, mumluk vb.),

 İmitasyon hediyelik takılar (kolye, bilezik, küpe, yüzük, halhal vb.),
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 Hediyelik çantalar, kurumun perde dikimleri, kurum sakinlerinin terzilik işleri
yapılabilir.

Resim 1.9: Hediyelik takı çalışması

Yaşlılara araç gereç desteğinin sağlanması önemli rehabilitasyon hizmetidir. Emeklilik
döneminde iş yaşamındayken yapılamayan etkinlik, aktivite, entelektüel ilgi ve hobilere
zaman ayırmak, yeni keşifler yapmak ve yaratıcılığı arttırmak yaşam doyumunu yükseltir,
bireyin geri kalan yaşamında daha dinamik olmasına katkı sağlar. Örneğin:

 Kitap okumak

 Gazete, dergi vb. güncel yayınları okumak

 Ev işleri ile uğraşmak; bazı tamiratlar, evin bakımı, ebeveynlere yardım etme
vb.

 Radyo ve TV izlemek

 El sanatları ile uğraşmak (örgü, nakış vb.)

 Spor faaliyetleri ile uğraşmak

 Tiyatro ve sinemaya gitmek

 Aile bireyleri ile görüşmek, toplantılara katılmak

 Temiz havası olan yerlerde kır gezileri, yürüyüşler yapmak

 Sanatsal faaliyetlerle uğraşmak (resim yapmak vb.)

 Zekâ oyunları oynamak

Bunların dışında bireyin tercihlerine ve kişilik özelliklerine göre değişebilecek, bireyi
geliştirecek ve rahatlamasını sağlayacak faaliyetler de boş zamanları değerlendirmek için
uygun faaliyetlerdir.

Tüm bu faaliyetler genel olarak fiziksel, zihinsel ve toplumsal/sosyal faaliyetler olmak
üzere üç grup altında toplanabilir.

 Fiziksel faaliyetler: Bireyin biyolojik ve psikolojik (bedensel ve ruhsal)
gelişimini sağlayan bir eylem biçimidir. Boş zaman değerlendirmede sıkça
başvurulan yollardan birisidir. Yürüyüş yapmak, dans etmek, hafif egzersiz
yapmak, bahçe işleri ile uğraşmak vb.
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Resim 1.10: Fiziksel faaliyetler

 Sosyal faaliyetler: Aile bireyleri ve diğer insanlarla yakın olma, yeni insanlar
tanıma da en iyi yollardan birisidir. Bu faaliyetler bireylerin kendilerini değerli
hissetmelerine yardımcı olduğu gibi diğer insanların da yaşlı bireyin dünyasının
bir parçası olduğunu hissetmelerine katkıda bulunur. Telefonda konuşma, aile
bireyleri ve arkadaşlarını ziyaret etme, çeşitli toplantılara katılma gibi
etkinlikler örnek verilebilir.

 Zihinsel faaliyetler: Bireyin zihinsel gelişimine katkıda bulunan faaliyetlerdir.
Bu faaliyetlere örnek olarak okuma, bulmaca çözme, el işi ve el sanatları ile
uğraşma vb. verilebilir.

Resim 1.11: Sosyal faaliyetler
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1.2.4. Engelli Bireyler Açısından Önemi

Engelli bireyler için güzel sanatlar eğitimi, özel gereksinimli bireyin sahip olduğu özel
durumu daha iyi bir konuma getirebilmek için oluşturulmuş güzel sanatlar (resim-iş / plastik
sanatlar) içerikli etkinlikler ve çalışmalar sürecine verilen genel isimdir.

Resim 1.12: Görme engelli Eşref Armağan’ın resim çalışması

 Engelli bireyin güzel sanatlar eğitimi

 Bireysel kimlik kazanması,
 Başarı duygusunu tatması,
 Güven ve cesaretinin artırılması,
 Sosyal yaşama uyumunun sağlanması,
 El - göz ve el - göz - beyin koordinasyonun sağlanması,
 Duygusal yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
 İfade gücünün geliştirilmesi,
 Algılama yapısının artırılması,
 Büyük kas ve küçük kas becerilerinin artırılması,
 Kıyaslamalar ve benzetmeler yapabilmesinin sağlanması,
 Yaratıcılık oluşumunun geliştirilmesi,
 Estetik beğeni ve haz duygusunun geliştirilmesi ve diğer akademik

alanlardaki (Türkçe, matematik, yazı, kavram bilgisi, günlük yaşam
becerileri vb.) bilgi ve becerilerin öğretiminin veya genellemesinin
yapılabilmesi için gereklidir.

Özel eğitim, sürekli ve düzenli bir koordinasyonu gerekli kılan bir alandır. Bu
nedenden dolayı öğrenci hakkında farklı alanlarda eğitim almış bireylerin (özel eğitim
öğretmeni, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı vb.), öğrencinin ailesinin, öğrenci
ile daha önce çalışmış eğitimcilerin görüş ve önerileri ile birleştirilerek birtakım amaçlar
belirlenir.
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Resim 1.13: Güzel sanatlar eğitiminin engelli bireyin güven ve cesaretini artırması

Belirlenen amaçlar kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere ayrıştırıldıktan sonra
öncelikli amaçlar doğrultusunda süreğen ve birbirini tamamlayan güzel sanatlar (resim-iş /
plastik sanatlar) içerikli etkinlikler dizini oluşturulur.

Oluşturulan bu güzel sanatlar içerikli etkinlikler; farklı alanlarda eğitim almış
bireylerin, öğrencinin, ailesinin, öğrenci ile daha önce çalışmış eğitimcilerin görüş ve
önerilerinin resim iş eğitim uzmanının görüş ve önerileri ile birleştirilmesi sonucunda resim
iş eğitim uzmanı tarafından oluşturulur.

Güzel sanatlar, diğer sanat alanlarından farklı olarak somut değerler sunabilen bir
alandır. Eğitim alanında öğretimin yaşama dökülmesi, tüm duyu organlarına hitap etmesi ve
tekrarın yapılması gibi ögelerin kalıcılığı artırabildiği bilinmektedir.

Plastik sanatlar eğitimi de belirtilen bu ögelere hizmet etmekte, diğer alanlarla
bağdaşabilmekte ve diğer sanat alanlarıyla birlikte de kullanılabilmektedir.

Resim 1.14: Diğer sanat alanlarından farklı olarak somut değerler sunabilen güzel sanatlar
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Kişilerin engel düzeylerine ve motor becerilerine göre planlanan boş zaman
aktiviteleri kişileri değerli kılacak, yaratıcılık becerilerini geliştirecek, sosyal yaşamlarını
şekillendirecek faaliyetlerdir.

El sanatları, müzik, resim, spor etkinlikleri, seramik, ahşap boyama, bilgisayar
kullanma, folklor, şiir okuma ve yazma, hikâye yazma, kitap okuma bu faaliyetler arasında
yer alabilir.

Boş zaman etkinlikleri planlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar:

 Boş zaman aktiviteleri reçete gibi uygulanamaz. Bu faaliyetleri uygularken
uygulayıcının mutlu olduğu görülmelidir. Kişi haz almıyorsa verimliliği düşer.

 Engellinin ailesi, bu tedavileri ve ek faaliyetleri sabırla karşılamalı ve destek
vermelidir.

 Destek verip bu faaliyetleri memnuniyetle karşılarsa bu aktivite amacına ulaşır.

 Boş zaman aktivitelerinde ortaya çıkacak ürünler veya etkinlikler üzerine
engelliyle konuşmak gerekir. Bu konuşma olumlu yönde etkileyerek onun
aktivitelere devam etmesini sağlayacaktır.

 Boş zaman aktivitelerinin ekstra yük ve maliyete neden olmaması gerekir.

 Engellilere boş zaman aktivitelerinin uygulanmasının zorlama şeklinde
olmaması gerekir. Bu tarz yaklaşım amaca ulaşmayı engeller.

 Engellilerde bağışıklık sistemi hassas olduğu için hastalandıklarında
faaliyetlerden uzak durma veya bırakma eğilimindedirler. Ufak bir rahatsızlık,
onların bazı aktiviteleri bırakmasına neden olduğu için süreklilik ve devamlı
gelişim söz konusu olamamaktadır.

 Engelli bireyler, çoğu zaman küçük bir olumsuzluğu büyütebilir ve boş zaman
aktivitelerini yarım bırakabilirler.

Boş zaman aktiviteleri düzenli, devamlı, ilginç, sağlıklı, geliştirici, eğlendirici, kolay
kabul edilebilir, yan etkileri olmayan tipte olmalıdır.

Boş zaman aktiviteleri olarak engelli bireylere; sanatsal bazı faaliyetler (tahta-ahşap
işçiliği, süsleme, seramik, takı vb.), kitap okuma, yazma önerilebilir. Müzik dinletme ve
söyletme belleğin gelişimine katkı sağlayacaktır. Halk müziği, sanat müziği, klasik müzik
gibi alanlarda kaset, CD ve programlar dinlettirilerek keyifli zaman geçirilmesi
sağlanabilinir. Satranç gibi zihinsel aktivite oyunları düzenlenebilir.

Özgüven duygusunun kazanılması için çeşitli konular üzerinde konuşularak münazara
ve tartışma egzersizi yapılabilir. Şiir dinleti kasetleri konuşma becerilerini geliştirir. Müzik
koroları kurulabilir.
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Resim 1.15: Engelli bireylerin tiyatro etkinliği

1.3. Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerin Yürütüldüğü Kurum ve
Kuruluşlar

 Kurumlar

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 Devlet Tiyatroları Müdürlüğü
 Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü
 Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Sanat ve Bilim Akademisi
 Müze Müdürlüğü
 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
 Özel Eğitim Kurumları

 Kuruluşlar

 Meslek Edindirme Kursları
 TOGEM (Toplumsal Gelişimi Destek Merkezi )
 Belediye Şehir Tiyatroları
 Gösteri Sanatları Merkezi
 Fuar-Şenlik-Festivaller
 Meslek Odaları
 Sivil Toplum Kuruluşları
 Sanat Galerisi
 Kültür Merkezi
 Mevlana Kültür ve Sanat Vakfı
 Mimarlar Odası Sanat Galerisi Vakfı
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 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 TUFAG (Turizm, Folklor, Araştırma ve Geliştirme Derneği)
 GÜSAD (Güzel Sanatlar Derneği)
 MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği Toplumsal Araştırmalar Kültür ve

Sanat İçin Vakıf) TAKSAV (Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını
Koruma Vakfı)

 İKSV (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı)
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UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizde sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen kurum, kuruluş ve kişileri

araştırınız. Hangi yaş gruplarına ne tür etkinlikler düzenledikleri ile ilgili bir dosya
oluşturunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çevrenizde düzenlenen sanatsal ve
kültürel etkinlikleri araştırınız.

 Yapacağınız araştırmanızı not
edebileceğiniz bir not defteri, fotoğraf
makinesi ve kalemi yanınızda
bulundurabilirsiniz.

 Çevrenizde bulunan kişilerden, yazılı ve
görsel kaynaklardan araştırma
yapabilirsiniz.

 Konu ile ilgili kurum ve kuruluşların
listesini oluşturabilirsiniz.

 İlgili kurum ve kuruluşların halkla
ilişkiler bölümü ile görüşme
yapabilirsiniz.

 Broşür ve doküman isteyebilirsiniz.

 İlgililerden izin alarak fotoğraf
çekebilirsiniz.

 Konu ile ilgili ulaşabileceğiniz telefon
numaralarını, iletişim adreslerini not
alabilirsiniz.

 Çocuklar için bölgenizde düzenlenen
sanatsal ve kültürel etkinlikleri
araştırınız.

 Araştırmalarınızda İnternetteki arama
motorlarını kullanarak istediğiniz bilgi
başlıklarını yazarak size gereken
bilgilere ulaşabilirsiniz.

 Çevrenizdeki kişilerden
yaralanabilirsiniz.

 İlgili kurum, kuruluş ve sektörlerden
yardım alabilirsiniz.

 Gençler için bölgenizde düzenlenen
sanatsal ve kültürel etkinlikler veren
kurumları belirleyiniz.

 Gençler için sanatsal ve kültürel
etkinlikler veren kurumlara
gidebilirsiniz.

 Kurumlarda uygulanan sanatsal ve
kültürel etkinlikleri tespit edebilirsiniz.

 Yaşlı ve hastalar için bölgenizde
düzenlenen sanatsal ve kültürel

 Yaşlılar için sanatsal ve kültürel
etkinlikler veren kurumlara randevu

UYGULAMA FAALİYETİ
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etkinlikleri araştırınız. alarak gidebilirsiniz.

 Kurumlarda uygulanan sanatsal ve
kültürel etkinlikleri tespit edebilirsiniz.

 Yaşlı ve hastaların yaralanabileceği
sanatsal uğraşıları, çeşitli ortamlarda
gözlemlerken en çok tercih edilenleri
belirleyebilirsiniz.

 Engelli bireyler için bölgenizde
düzenlenen sanatsal ve kültürel
etkinlikleri uzmanlığı olan kişilerle
görüşme yaparak belirleyiniz.

 Basılı kaynak ve İnternet araştırmanızı
tamamladıktan sonra engelli bireyler
eğitiminde, sanatsal ve kültürel
etkinlikler konusunda uzmanlığı olan
kişilerden yardım alabilirsiniz.

 Görüşmeden önce soracağınız soruları
hazırlayabilirsiniz.

 Görüşme sırasında not tutabilirsiniz.

 Tavsiye edilen yerleri ziyaret
edebilirsiniz.

 Topladığınız materyal ve araştırma
sonuçlarını rapor hâline getiriniz.

 Topladığınız dokümanları dal
öğretmeninize gösterip ondan yardım
alarak rapor hâline getirebilirsiniz.

 Olumlu ve olumsuz görüşlerinizi dal
öğretmeninizle görüşerek raporunuza
ekleyebilirsiniz.

 Dosyanızı hazırlayınız.

 Oluşturduğunuz gruplamaya göre farklı
renkte kâğıtlar kullanabilirsiniz.

 Çekiğiniz fotoğraf ve topladığınız
dokümanları kullanarak dosyanızı
zenginleştirebilirsiniz.

 Her etkinliğin sonuna bir iletişim adresi
ve telefon numarası ekleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Çocukluk döneminde ........................... gelişmediği için çocuk tüm düşüncelerini,
hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker.

2. ................; bazı düşünceler, bazı durumlar ya da olayların beceri ve düş gücü
kullanılarak ifade edilmesine ya da başkalarına iletilmesine yönelik yaratıcı insan
etkinliğidir.

3. ................; insanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa
aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünüdür.

4. Okul öncesi müzik eğitimi, çocuğun ........................ gelişiminde olumlu rol oynar.

5. Ergenlik döneminde.............. ...............etkinliklerine katılım, demokratik kişiliğin
geliştirilmesine olanak sağlar.

6. Yaşlılıkta bedende meydana gelen deformasyonları azaltmak ve kasları
kuvvetlendirmek için yaşlı bireyin yaşına ve sağlık durumuna uygun
................................... düzenli olarak yapması istenilen bir durumdur.

7. Engelli bireyin ................. .................. eğitimi; el - göz ve el - göz - beyin
koordinasyonun sağlanması, duygusal yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesi, ifade
gücünün geliştirilmesi ve algılama yapısının artırılmasını sağlar.

8. ................. ...................... bireyin biyolojik ve psikolojik (bedensel ve ruhsal)
gelişimini sağlayan bir eylem biçimidir.

9. Aile bireylerinin ve arkadaşlarının ziyaret edilmesi .................... ..................
etkinliğidir.

10. ............. .................. sürekli ve düzenli bir koordinasyonu gerekli kılan bir alandır.

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Sanatsal ve kültürel etkinlikleri takip edebileceksiniz.

 Sanatsal ve kültürel etkinlikleri gözlemleyiniz.

 Sanatsal ve kültürel etkinlikleri inceleyiniz.

2. SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK
ÇEŞİTLERİ

2.1. Resim

Resim, kişinin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koyma ve geliştirme aracıdır.
Resim ile benliğin yansıması oluşur. Resim aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bireyin
zekâsı, sosyokültürel edinimleri ve psikolojik özelliklerini çevresiyle paylaşmasına olanak
sağlar.

Bireyin ortaya koyduğu resim sadece teknik bir beceri değil, bilgisel aktarımındaki
beceriyi de açığa çıkarır. İnsan yaptığı resimde kendisine ait bir parçayı yansıtır, duygularını
ortaya koyar.

Resim, çağlar boyu toplumsal bir eleştiri aracı olarak bile işlev görmüştür. Birçok
sanatçı, toplumsal ve politik olaylara olan tepkilerini resim ile ifade etmiştir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Kişinin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koyan ve geliştiren resim

Geçmişten günümüze resim, tarihi belgeleme görevi de görmüştür. Fotoğraf
makinesinin olmadığı dönemlerde insanlar zamanı görüntülemek için resimden
yararlanmışlardır (Osmanlı İmparatorlarının portreleri, Avrupa tarihindeki soylular ve halkın
yaşamı vb.). İnsanların yaşayış tarzını, maddi ve manevi özelliklerini resim ile ortaya
koymuşlardır.

Tüm bunların yanı sıra resim, psikolojide de kullanılan önemli bir tanı aracıdır.
İnsanların psikolojik sorunlarını belirlemede resim yardımcı olur.

Resim birçok sanat alanı gibi düşünceyi dışa vurmaktır. Resmin belki de en önemli
özelliği eline kâğıt, kalem alan her bireyin iyi veya kötü kendini ifade edebilme kolaylığı
sağlamasıdır.

Resim 2.2: Geçmişten günümüze tarihi belgeleme görevi de görmüş olan resim

Çocukların dünyasında birçok sanat etkinlikleri içinde resmin daha farklı bir yeri
vardır. Çocuk tüm zihnini resim ile ortaya koyar. Çocukluk döneminde otokontrol
gelişmediği için çocuk tüm düşüncelerini, hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker. Bu
nedenle çocuğun resmi, olduğundan çok daha fazla şey ifade eder.
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Resim çocuğun psikolojisinin, gelişiminin, becerilerinin bir göstergesidir. Bir çocuğun
resmine bakılarak çevresi ve ebeveynleri ile olan sorunları ile ilgili ipuçları edinilebilir.
Çocuk resmi klinik açıdan çocuğun psikolojisini anlamayı sağlar. Çünkü çocuk resim
yaparken doğaldır. Hiçbir şeyi yansıtmaktan çekinmez. Bu tutumda çocuğu gözlemleyen
kişiye avantaj kazandırır.

2.2. Müzik

Müzik seslerle üretilen bir sanattır, müziği üretenler de müzisyenlerdir. İnsanlar,
yaşadıkları toplumlarda ve alanlarda seslerle etkileşim içinde bulunurlar ve yaşadıkları
olaylar gerek sosyal gerek psikolojik açıdan insanlar üzerinde kişilikler oluşturur. Bu
kişilikler ile bireylerin algıları yan yana geldiği zaman bir yaşam tarzı oluşmaktadır.

Bireyler algılarını, kişiliklerini, düşüncelerini ve tarzlarını birleştirerek sesler
yardımıyla kendilerini ifade edecekleri müzikler yaratırlar. Bu kişiler müzisyenlerdir.
Müzisyenlerin genellikle algıları ve refleksleri gelişmiştir. Yarattıkları yapıtlarla bir olguyu
veya bir düşünceyi ortaya koymak isterler.

Müzisyen insanların maneviyatları güçlüdür. Onların kendilerinin yarattıkları
hayatları, anlayışları vardır. İnsanların sesleri kullanarak ifade ettikleri bu olguya “müzikal
anlatım” denir. İnsanların kullandıkları bu ifadeler sonuç olarak bir lisandır ve haklı olarak
bu lisanın da kuralları ve üslubu vardır. Müziksel anlatımın bir düzeni vardır.

Müzik genel olarak bir duyguyu ifade eder. Bu duygular sevinç, hüzün veya tutku vb.
duygulardır. Geriye kalan tüm anlamlar her insanın kendi algısına göre değişir. Sizi çok
hüzünlendiren bir eser belki bir başka kişiyi aynı oranda hüzünlendirmediği gibi tutku
içerisine sürükleyebilir. Müzik evrenseldir.

Müziğin ana maddesi ses olduğu için soyut bir olgudur. Bu yüzden müziğin hayal
gücü sınırsızdır. En önemlisi müzik ruha hitap eder, ruhu besler ve bakış açısını etkiler.

Müzikler enstrüman müzikleri ve sözlü müzik olarak iki ana grupta toplanır.

Sözlü müzikte ağırlık müziğin duygusal desteği ile birlikte sözler üzerine inşa edilir.

Enstrümantal müzikte ise sadece enstrümanların yarattığı müziğin etkisi söz
konusudur. Bu tür müziklerin algısı ve takibi daha güçtür.
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Resim 2.3: Enstrümantal müziklerin algısı ve takibi daha güç

Bir eserin oluşması için gerekli olanlar; müziği yapacak olan insan (müzisyen),
seslerin oluşumu, bu seslerin düzenlenip anlamlandırılması ve müzisyenin yaratıcılığıdır.
Bunlar bir arada olduğu zaman “beste” oluşur.

Her zaman eseri oluşturan kişi eseri seslendirmez. Bunu yapan müzisyenlere
“yorumcu” denir. Yorumcular, bestelenen eserlere kendi yeteneklerini katarak gerçek
değerlerini arttırırlar. Bu nedenle besteci, yorumcu ve dinleyici ayrı önemleri olan olgulardır.

Müzik ilk çağlardan beri var olan bir sanat olmasına rağmen müziğin gelişimine açılan
kapıları Bach (1685–1750) açmıştır. Bach Alman, İtalyan ve Fransız sitillerini kullanarak
birçok eser meydana getirmiştir ve müzik tarihinde dönüm noktası yaratan “kontrpuan
tekniği”ni icat etmiştir. Mozart ise Bach'tan sonra bilinçli bir şekilde tüm stilleri birleştirerek
müziğe yeni bir soluk kazandırmıştır.

Her bestecinin bir stili vardır. Bu stilleri eserlerinin tanınmasında ve eserin karakterini
ortaya koymasında büyük rol oynar. Bunlara ilave olarak her müzik döneminin de bir stili
vardır; bu bize bir sonraki bestecinin bir önceki besteciden etkilenebildiğinin açık ispatıdır.

Müzik yaşamın her aşamasında insanların yanındadır; anne karnında işitilen annenin
kalp atışları ile ritim kazanılır. Bazı çevrelerde müzik ile iç içe büyüyen çocuklarda müzik
kabiliyeti çok erken yaşta büyük bir hızla yükselir. İnsanların çocukluğunda mevcut öğrenme
kabiliyetleri bir yetişkinden çok daha fazladır. Müzikle iç içe büyüyen çocuklar, kısa sürede
tempoları ve müziğin dilini kavrarlar ve genç yaşlarda çok başarılı müzisyen olurlar. Bunun
temelinde seslerle anlaşma ve onları düzenleyebilme vardır.

Müzik yeri geldiğinde insanı düşündürür, hüzünlendirir veya eğlendirir. Müzik
kültürdür. Müzik insanların yozlaşmamasını, değerlerini yitirmemesini, geçmiş ile gelecek
arasındaki köprülerin kurulmasını sağlar.
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Toplumun kültürel gelişiminde genel olarak tüm koroların, özel olarak da çocuk ve
gençlik korolarının önemli bir yeri vardır.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ve bağımsızlığımızın değerini “İstiklal Marşı” ile;
Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve değerini “Onuncu Yıl Marşı” ile; hayvan sevgisini
“Hayvanları Sevelim” ya da “Mini Mini Bir Kuş Donmuştu” şarkılarıyla; evrensel barış ve
çocuk sevgisini “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” adlı şarkı ile; Atatürk sevgisini “Biz
Atatürk Gençleriyiz” adlı gençlik şarkısı ile; Yunus Emre’yi tanıyıp sevmeyi “Yunus Emre
Oratoryosu” ile ve daha pek çok alandaki kültür birikimleri, konularla özdeş şarkılar korolar
aracılığı ile tüm toplumumuza söyletildiği ve toplumca müziksel belleğimizde yer almaları
sağlandığı zaman daha iyi anlaşılacağı ve daha da iyi kavranabileceği tartışılmaz bir
gerçektir.

Çağdaş kültüre ulaşmak isteyen toplumlarca seslendirdiği şarkılar aracılığı ile
bireysellik yerine toplumsallığı, ben ve sen yerine biz ve onları, ilkel duygular yerine
evrenseli, karamsarlık yerine yaşama sevincini, kısacası insana insanca ince duyguları ve
değerleri aktarmaya çalışan nitelikli koroların kurulup geliştirilmesi ve kullanılması
kaçınılmaz bir zorunluluk olacaktır.

2.3. Tiyatro

Edebi türler içinde en canlı ve yaşama en yakın olanı tiyatrodur. Tiyatro eserleri
müziksiz (trajedi, komedi, dram) ve müzikli (opera, operet, müzikal, pandomim, bale, skeç)
olmak üzere iki grupta toplanır.

Resim 2.4: Edebi türler içinde en canlı ve yaşama en yakın olanı tiyatro

2.3.1. Tiyatro ile İlgili Terimler

 Perde: Bir sahne eserinin her bir bölümüne verilen isimdir.

 Jest-mimik: Jest, herhangi bir olayı açıklamak için oyuncunun yaptığı el, kol
hareketleridir. Mimik ise herhangi bir olayı açıklamak için oyuncunun yaptığı
yüz hareketleridir.

 Suflör: Oyunculara rollerinde unuttukları sözleri seyircilere duyurmadan
hatırlatan kişidir.
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2.3.2. Tiyatro Türleri

 Trajedi: Kişilere korku, heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermek amacı
güden en eski tiyatro çeşididir. Şiirsel olarak yazılması ve değişmez kurallara
bağlı olması sebebiyle diğer tiyatro çeşitlerinden kolayca ayrılır.

Klasik trajediler genellikle beş perdelik oyunlardır. Eski Yunan’da başlayan bu eserler
üç veya altı perdelik olurdu. O zamanki tiyatrolarda dekor bulunmaz ancak sahnenin bir
köşesinde olayların sebep ve sonuçlarını anlatan bir koro yer alırdı. Yine klasik trajedilerde
kahramanlar kral, kraliçe, prenses, eski Yunan’ın tanrı ve yarı tanrıları gibi en üst tabaka
kişilerden seçilirdi. Orta tabaka ve basit halk adamlarına rastlanmazdı. Kahramanları
arasında geçen olaylar, insanların ruhsal zayıflıkları, tutkuları iradeye bağlı yüce
davranışlarla çakıştırılırdı.

Trajedilerde parlak söylevleri andıran yüksek ve asil bir üslup kullanılır. Kaba, çirkin
ve niteliği düşük sözler bulunmaz. Trajedi şairleri mısralarının derin manalı ve bilgelik dolu
olmasına önem verirlerdi. Trajedilerde kader, ahlak, töre ve gelenekler üstün bir değer
taşırdı.

Trajedinin amacının “insanın acılarının ifade edilerek seyircilerin ruhunda korku ve
merhamet uyandırılması” olduğu kabul edilmektedir.

 Dram: Trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro çeşididir. Modern
tiyatronun sürekli olarak aristokrat zümrenin yaşayışını veya sadece hayatın
gülünç taraflarının sahneye konulmasını yeterli bulmayarak hayatı birçok
tarafıyla temsil etme arzusundan doğmuştur.

Konuları tarihten ve hayatın acıklı veya gülünç, çirkin veya güzel hemen her
olayından alınabilen dramda kader, umut, neşe, kuşku, tasa, facia ve komik davranışlar bir
arada bulunabilir. Kahramanları her sınıftan (halk soylu ayrımı gözetmeksizin) seçilebilir.
Her türlü karaktere yer verilir. Dram eserleri gerçekleri göstermeyi amaçlamıştır.

Dramın ciddi ve ağırbaşlı yazılmış şekline “piyes”, duygulandırıcı ve fazla heyecan
verici olanına “melodram” denir. Melodram müzikli oyun demektir, yalnız günümüzde
müzik kısmı atılmıştır. Bununla birlikte yine dram türlerinden olan "feeri" ise bir masalın
sahneye konulmuş şeklidir. Kahramanları cin, peri, dev gibi düşsel varlıklardır. Olayın
geçtiği yer ve zaman belli değildir.

 Komedi: Bir konunun komik yönlerini vurgulayarak sahneye konulmasıdır.
Günümüzde kalıpları aşmış ve komediden yola çıkarak “absürt komedi” türüne
de yol açmıştır.

 Opera: İnsanların konuşmak yerine tiyatro oyununu şarkı söyleyerek sahneye
koymasıdır. Operanın tiyatrodan ayrılan başlıca özelliği, bir müzik bölümünün
bulunmasıdır.
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 Pandomim: Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen
dansla bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı hedefleyen sözsüz oyun
türüdür. Yüz mimikleri ile el, kol ve beden hareketleri kullanılarak tema
anlatılmaya çalışılır. Pandomim (mim), evrensel bir tiyatro dili sayılır.

 Tuluat: Tiyatro türlerinden biridir. Sanatçılar, oynadıkları eserin konusuna
bağlıdırlar ama oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söyleyerek doğaçlama
yaparlar. Yazılı esere uyma mecburiyeti yoktur. Perdeli orta oyunu da denir.

 Operet: Sözlerinin müziksiz kısımları müziklerden çok olan tiyatro eserleridir.
Halka hitap etmek için yazılır. Operetlerde renk, ışık, kıyafetler ve dans en göze
çarpıcı şekilde kullanılır.

 Bale: Müzikli dansın daha çok öne çıktığı, daha çok lirik ve dram arası bir
temada oynanan oyunlardır. Diğerlerine göre estetiğe daha çok önem verilir.

 Revü: Olaylı eleştirili yapılan tiyatro türüdür. Konu açısından bir bütünlüğü
olmayan, birbirine gevşekçe bağlanmış, kendi başlarına anlamlı olan,
tablolardan kurulu, ezgi, monolog, skeç, dans ve karşılıklı nükteli
konuşmalardan oluşan bir gösteri biçimidir.

 Skeç: Beş-altı dakikaya sığdırılan tablolar şeklinde kısa, müzikal oyunlardır.
Bir çeşidi de radyo skeçleridir. İnsanların oynamaktan hoşlandığı bir
sahnelemedir.

2.4. Sinema

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini
belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde bir perde üzerinde
yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işidir.

Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı
salon veya yapıya da “sinema” denir Sinema, yedinci sanat olarak kabul edilir. Bir
projeksiyon makinesi özelliğinde olan sinema makinesinde film üzerinde bulunan resimler,
saniyede en az on-on iki, ortalama olarak on altı defa değiştirmek suretiyle bu hareketli
görüntülerin meydana gelmesini sağlamış olur.

Bu hareketli görüntü, gözün aldanmasından meydana gelen bir görüntüdür. Saniyede
aynı ekran üzerinde ortalama on altı defa değişen ve hareketlerinin birer devamı özelliğinde
olmak kaydı ile çekilmiş filimler, sinema makinesinden geçerek sahnede bulunan bir perde
üzerine aksettiklerinde ayrı ayrı olan bu resimlerin ayrılığı göz tarafından fark edilmez.
Böylece perdede, gerçekte olduğu gibi hareket eden görüntüler meydana gelmiş olur.

Sinema filmi, kamera yardımı ile oluşturulabileceği gibi animasyon şeklinde
insanların kendi çizimleri ile de oluşturulabilir. Günümüzde animasyon olarak bilinen,
sahnelerin ardı ardına kâğıt üzerinde çizilip yine seri olarak gösterilmesi ile oluşur.

Siz de basit bir sinema filmi yapmak istiyorsanız bir kâğıt destesine şekiller çizebilir
ve daha sonra onların hızlı hızlı geçişini sağlayarak görüntünün nasıl aktığını görebilirsiniz.
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Sinemada her bir resme “frame (çerçeve)” denir ve yönetmenlerin ellerini bir araya
getirerek çekilecek görüntüye bir çerçeveden bakmaya çalışmasının asıl kaynağı buradan
gelir.

Bu birçok resim yani “frame” ardı ardına seri olarak yansıtıldığında bir sinema
görüntüsü oluşur. Bu resimlerin geçişlerinin yakalanamamasının nedeni insan gözünün
yapısından kaynaklanır. İnsan gözü belli bir hızda akan serileri yakalayamaz ve belli bir hız
ile bu resimler aktarıldığında insan gözü bunu gerçek gibi algılar.

Bunun en basit örneklerinden biri hızlı giden bir arabanın tekerleklerinin geri doğru
dönüyormuş gibi görünmesidir. Sinema da aynı göz yanılgısını kullanarak bizlere beyaz
perdenin zevkini yaşatır.

Resim 2.5: Kamera yardımı ile oluşturulabileceği gibi animasyon şeklinde insanların kendi
çizimleri ile de oluşturulabilen sinema filmi

Sinemada görüntünün seri olarak yansıtılması ile birlikte ayrı olarak ses de verilir ve
görüntü ses uyumu sağlanır. Böylece sinemaya gidildiğinde ses ve görüntü uyumu nedeni ile
beyaz perdede gösterilen görüntü birebir yaşanıyormuş hissi oluşturur. Bu yüzden birçoğu,
ses tesisatı iyi olmayan bir sinemaya gittiğinde sinema tadını tam alamadığı için yakınır.
Bunun nedeni, sinemada ses ile görüntü uyumunu sağlayacak sistemin tam anlamda mevcut
olmamasıdır.

Bugün sinema en önemli bir dinleme, bilgiyi ve görgüyü arttırma, çeşitli konuları olan
olayları gerçekteki gibi istenildiğinde görebilme imkânlarını sağlayan resim, müzik, tiyatro
gibi güzel sanat kollarının hepsini birden kapsayan önemli buluşlardan biridir.
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2.5. Opera ve Bale

2.5.1. Opera

Genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, müzikal ve
tiyatral formda bir sahne eseridir. "Klasik Batı Müziği" geleneğinin önemli bir parçası olan
opera, bir tiyatro eserinde bulunan birçok unsurun yanı sıra müzikal form veya dansın da
içselleştirildiği bir yapı bütünlüğüne sahiptir.

“Opera sanatçısı” sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro
eseri olan opera sanatını icra eden kişidir.

Bir orkestra veya müzik topluluğunun eşliğinde sunulan eserin yazılı metnine
"libretto" adı verilir. Oyun süresinin çoğunu sözlü bölümler oluşturur.

 Sözler konunun akışına göre belli başlı şu müzik türleri içinde bestelenir:

 Arya; bir kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtır. Düet, terzet, kuartet,
kentet vb. iki, üç, dört ve beş kişinin duygu, düşünce ve konuşmalarını
iletir. Operalarda baş solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği
genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parçadır.

 Resitatif; kişilerin sözlerini konuşurcasına bir şarkıyla söyledikleri
bölümdür.

 Koro; oyundaki kamu vicdanının sesini ortaya koyar. Bunların dışında
oyun başlarken genellikle bir giriş parçasına (uvertür) ve oyun içinde yer
yer orkestra bölümleri ya da geçitleri gibi çalgısal bölümlere yer verilir.
Bazı operalarda bale sahneleri de bulunur. Bir opera eserinde genellikle
bahsedilen bu müzik türleri ayrı parçalar hâlinde ardıl olarak sunulmakla
birlikte bazılarında müzik bir perde boyunca kesintisiz olarak sürer.

2.5.2. Bale

Bale kuralları, belli akademik dans (danse d’école) tekniğinin başka sanatsal ögelerle
de birleştirilerek bir sahne gösterisi oluşturacak biçimde sunulmasıdır. Müzik eşliğinde tek
ya da toplu olarak yapılan estetik bir tür danstır.

Bale terimi bu akademik dans tekniği için de kullanılır. Bir gösteri sanatı olarak
genellikle müzik eşliğinde dekor ve sahne giysileriyle sunulan son derece titiz bir danstır. Bir
bale; dans, müzik ve tasarımla dramatik bir öykü anlatabilir ya da hiçbir öykü olmadan
yalnızca müziğin dans aracılığıyla bir yorumu biçiminde sunulabilir.
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Resim 2.6: Bale gösterisi

Bugün her kıtada ve çoğu ülkede bale toplulukları ve okulları vardır. Klasik müzik
yerine popüler müzikten ya da sessizlikten yararlanılan giysilerin en aza indirgendiği ya da
çalışma giysilerinin kullanıldığı dansın kendisi dışında başka bir konusu olmayan baleler,
günümüzde bu sanatta görülen yeni eğilimler arasındadır.

Birçok bale, sinema ya da televizyon için özel olarak tasarlanır. Bunların stüdyo
dışında filme çekilebilme olanağı, koreograf ve yönetmene geniş bir çalışma alanı
sağlamıştır.

“Kırmızı Pabuçlar, Kuğu Gölü, Fındıkkıran” gibi baleler sinema ve televizyonun
gözde örnekleridir.

Balenin tarihi, dini inançların bir ögesi olarak çok eski uygarlıklara kadar uzanır. 17.
yüzyıl başlarında operanın gelişmesi bu dans türünün gelişimine de ön ayak olmuştur. 18.
yüzyılın ortalarında özelikle Fransa’da günümüz modern balesinin temelleri atılmıştır. 20.
yüzyılın başlarında özellikle Petersburg balesinin gösterileri balenin yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Balenin bu şekilde gelişmesi birçok bestecinin bu alanda eserler vermesini
sağlamıştır.

Günümüzde dünyanın belli başlı kentlerinde yalnızca bale gösterileri yapan dans
toplulukları vardır. Balerin ve baletler tarafından yorumlanan bale, tüm dünyada yaygın bir
sanat türüdür.

Bale yapan kadın sanatçıya “balerin”, bale yapan erkek sanatçıya da “balet” adı verilir.
Modern bale, günümüzde geniş izleyici topluluklarının beğenisini toplamaktadır.

Evrensel bir dil olan bale, artık herkesçe anlaşılıp kavranabilir bir sanat dalı durumuna
gelmiştir. Ülkemizde özellikle Cumhuriyet Döneminde yaygınlaşan bu sanat türü, bugün üç
büyük kentimizde “Devlet Opera ve Balesi Kurumu” çatısı altında çalışmalarını
sürdürmektedir.
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Resim 2.7: Bale yapan bir balerin

2.6. Dans

Musikiye uyarak vücudun yaptığı ölçülü hareket dizisidir. İlkel insanlar arasında dans
keder, sevinç ve heyecanı ifade eden bir vasıta olmuş; aşk, kin ve yüksek dini heyecanlar
dansla ifade edilmiştir. Daha ileri toplumlarda ise dans, bir eğlence vasıtası hâline gelmiştir.

 Dansın çeşitleri

Dansı başlıca şu çeşitlere ayırmak mümkündür:

 Özel hayattaki danslar: Eğlence özelliğinde olan bu danslar, genel
olarak törenlerde, düğünlerde ve ziyafetlerde oynanan danslardır. Bunlara
ilave olarak cambazlık, perendazlık ve el oyunları da yapılır. Düğünlerde
ve çeşitli toplantılarda yapılan bu dansların yanında çeşitli halk
eğlenceleri ve toplu olarak yapılan danslar da sayılabilir.

Halk oyunları, “Ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan; bir olayı, bir sevinci,
bir üzüntüyü ifade eden, kökeni din ve büyü ile ilgili olan, bir müzik aleti eşliğinde veya
müzik aleti olmaksızın el, ayak gibi organlarla tempo tutularak tek kişi veya gruplar hâlinde
icra edilen, ölçülü ve düzenli hareketler”dir.
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Resim 2.8: Gaziantep halk oyunları topluluğu

Müzik ve oyun başlangıçta din duygularıyla oluşmuş, çoğu oyun ve ezgi yalnız dinle
ilgili törenlerden doğmuş, mistik ve yarı dinsel törenler bir anlatım tarzı içinde kalmıştır.

Sözgelimi semahlar, gelin kutlama hareketleri (evlenme törenleri), ateş kültürü ve iş
gücüyle ilgili kimi törenler, bir kısım ağıtlamalar, yarı dini törensel (sinsini vb.) işlevlerini
bugün de korumakta ve hatta sürdürmektedir. Sözgelimi “Kılıç Kalkan” oyunu, ordu
eğitiminden gelmiştir. Çardak oyunu, gemicinin yaşamından oyunlaştırılmıştır. “Köroğlu,
Zeybek ve Seymen” oyunları haksızlıklara, kötü yönetime karşı direncin tepkileridir. Bu,
türküler için de geçerlidir.

Bir kısım oyunlar ve türküler; iş hayatı, esnaf kuruluşları (lonca ilişkileri), imece, saya
gibi hareket anlatan şenliklerle ve seyirlik oyunlarla ilgili folklorik değer taşır.

 Tiyatro dansları: Bunlar tiyatrolarda oynanan piyeslerle ilgili olarak
yapılan danslardır.

Resim 2.9: Tiyatro dansları
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 Savaş dansları: Bu danslar silahlı ya da silahsız olarak yapılır. Silahlı
danslar, hemen her millette görülür. Özellikle Yunanlılarda cüret dansları
efsanevi bir mahiyet almıştır.

Resim 2.10: Zambiya’da maskeli bir dansçının bacaklarındaki zillerle dans etmesi

 Dini danslar: Dansların en önemlisi ve çoğu dini törenlerde ve bir koro
heyeti tarafından ya da bu koronun katılması ile yapılan danslardır.
Özellikle eski Yunan’da Apollon ibadetinde yapılan danslar dini danslara
örnektir. Bu danslarda koro heyeti iki kısma ayrılır. Bir kısmı hareketsiz
durarak ya da halka meydana getirerek şarkı söyler, öbür koro ise şarkıyı
temsil eden oynar ve hareketli dans yapardı.

Resim 2.11: İki genç kızın Bali'nin dinsel mim dansını yapması
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20. yüzyılın ilk yarısında fazlaca bir önem taşımayan dans sanatı, günümüzde en
gözde gösteri sanatları arasına girmiştir. Bunda televizyonun önemli bir rolü vardır.
Televizyon ise göze yönelik bir araç olarak dansa hemen yer vermiştir.

Düzenli olarak dans etmek vücudu forma sokmak açısından son derece yararlıdır. Eski
dansçılar ve başarılı dans öğretmenleri, vücutlarını formda tutmak isteyenlere dans
etmelerini önermektedirler.

Bale, çağdaş danslar ve dans temeline dayanan egzersizleri uygulayan kadınların daha
ince ve düzgün bir vücuda sahip olmaları bir rastlantı değildir. Ayrıca dans öğrenmenin çok
eğlenceli bir uğraşıdır.

Vücut egzersizleri kasları güçlendirir fakat onları gerip uzatmayı sadece dans sağlar.
Dans, vücudu güzelleştirip esneklik kazandırmaktadır. Bu, tüm güzellik uzmanlarının kabul
ettikleri bir gerçektir. Ayrıca dans, karamsar düşüncelerden kurtulup sıkıntı ve stresten
uzaklaştırır.

Resim 2.12: Müzikal bir oyunda dans etmenin incelik, dikkat ve yetenek gerektirmesi

2.7. Gezi

Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla ülkeler veya şehirler arası yapılan uzun
yolculuklara, seyahatlere “gezi” denir.

İnsanların farklı ilgi alanları vardır. Bu ilgilere göre bir yeri görme isteği uyandıran
etkenler değişir. Yeni yerler görerek oranın tarihi, doğası, insanı hakkında merak edilenleri
öğrenme isteği bu etkenlerden biridir. Merak, ilgi, eğlenme, dinlenme ve öğrenme ihtiyacı
bir yeri görme isteği uyandıran etkenlerdir.

Gezilen bir yerin yaşayış, gelenek, görenek, doğal güzellik, tarihi özellik ve daha
değişik yönlerden ilgi çekici ve farklı bulunan yanlarının başkaları tarafından mutlaka
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bilinmesi gereği düşüncesi, gezilen yerlerle ilgili izlenim ve bilgilerin yazılması isteğini
doğurur.

Gezinmeyi iş edinen kişi “seyyah veya gezgin” adıyla anılır. Gezgin gezip gördüğü
yerlerin insanlarını, yaşayışlarını, tarihlerini ve medeniyetlerini anlatır.

Seyahatnameler, yazarların sadece gezip görmek ihtiyacından doğmamıştır. Çeşitli
savaşlar, hac ziyareti, görevle başka ülkelere gönderilen memurların yolculukları sebebiyle
de seyahatnameler yazılmıştır.

Resim 2.13: Yurt içi ve yurt dışı gezilerinin kültürel açıdan büyük yararları

Yurt içinde veya yurt dışında görülen yeni yerlerin kültürel açıdan yarar sağlayacağı
muhakkaktır. Seyahat edilen yerlerde yeni ve farklı bir insan topluluğuyla karşılaşılır.

Bu yeni toplumun dolayısıyla bu yeni kültürün insana, eşyaya, mekâna bakışı ve
yaşam felsefeleri öğrenilmiş olur. Gelenek, görenek, doğal güzellik, tarihi mekânlar yepyeni
dünyaların kapısını açar. Birey meraklı ise ve öğrenmeye açıksa gerçekten bu seyahatlerin
bilgi ve görgü arttırma açısından ve kültürel açıdan büyük yararı vardır.

2.8. Sergi

İnsanlara bilgi vermek, tanıtmak amacıyla uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin
(sanat eserleri, el işi ürünler vb.) bulunduğu yerdir. İlk sanat sergileri 18. yüzyılda ortaya
çıkmıştır. Birden çok sanatçının yapıtlarını içine alan sergiler şeklinde de düzenlenebilir. Tek
bir sanatçı veya bir grup sanatçı tarafından açılabilir (resim, heykel).
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Genellikle taşınabilir boyutta olan sanat eserlerinin toplu olarak kamuya sunulmasıdır.
Bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini
tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yerler de sergi kapsamındadır.

Resim 2.14: Ebru sanatı sergisi

Türkiye’de ilk sergi, 27 Şubat 1863 tarihinde Sultan Ahmet Meydan’ında Sultan
Abdülaziz’in de katıldığı bir törenle açılan “Sergi-i Osmani”dir. Çeşitli el sanatları ile tarım
ve sanayi ürünlerinin yer aldığı bu sergiye İmparatorluk sınırları içinde kalan ülkelerden
olduğu gibi bazı Avrupa ülkelerinden de katılımlar olmuştur.

Resim 2.15: Resim sergisi

2.9. Diğerleri

2.9.1. Fuar

Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve
yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik iş birliği, geleceğe
yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak düzenli
aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir.
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Resim 2.16: Fuar görüntüsü

Fuarlarda alıcı ve satıcılar çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya
gelmektedir. Zaman açısından sınırlandırılmış aktiviteler olup çok sayıda katılımcı, bir veya
birden fazla ekonomik dalın önemli ürünlerini sergilemektedir.

Fuarlar mal ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin belli bir zaman ve mekân dilimi
içerisinde buluştukları bir pazar niteliği taşımakta ve fuarların belirli bir konuya yönelik
olması katılımcılara istenilen ürünlere doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde ulaşma
imkânı vermektedir. Bu sayede de hem satış hem de tanıtım açısından önemli kazanımlar
elde edilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan fuarlarda firmalar, bir bölgeyi ya da kültürü
yansıtan ürün ve hizmetlerin tanıtımını kapsamlı olarak yapma olanağı ve fırsatı
bulmaktadır.

Firmaların büyüklüğü ne olursa olsun ticari ihtisas fuarlarına katılmak onlara; bundan
sonraki çalışmalarında rehberlik edecek bilgileri toplamak, satış yapmak ya da yeni ilişkiler
kurmak adına pek çok fırsat sunmaktadır.

2.9.2. Festivaller

Yapıldığı çevre, konusu, katılanların sayısı gibi nitelikleri belli bir programla belirtilen
ve özel önemi olan sanat, kültür, bilim, ekonomik faaliyet, ürün, dönem veya belli bir temaya
yönelik olarak düzenlenen, tek seferlik veya belli periyotlarla tekrarlanan gösteri ve
etkinlikler dizisidir.
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Geleneksel mahalli (yerel) festivallerin dışında ülkemizde ilk festival 1931 yılında
İstanbul'da toplanan “2. Balkan Konferansı” nedeniyle Beylerbeyi Sarayı'nda “Balkan
Oyunları Festivali” adıyla düzenlendi.

Ülkemizin en uzun ömürlü sanat festivali ise 1973'den beri düzenlenen “Uluslararası
İstanbul Festivali”dir.

Resim 2.17: Festival afişi

 Festival çeşitleri

 Yerel festivaller (Malatya kayısı festivali vb.)
 Bölgesel festivaller (Güneydoğu Yemekleri veya Balkan Müziği Festivali

vb.)
 Ulusal festivaller (Türkiye Üniversitelerarası Halk Oyunları Festivali vb.)
 Uluslararası festivaller (Uluslararası İstanbul Film Festivali)
 Geleneksel-tekrarlanan festivaller (27. Geleneksel Kemalpaşa Kiraz

Festivali vb.)
 Tek olaya mahsus-tek kerelik festivaller (Uluslararası Nemrut-

Kommagene Festivali/ Doğu ve Batı Medeniyetleri Kavşağında
Adıyaman Sempozyumu)

 Tek bir alan/konu/sanat dalı ile ilgili festivaller (Rock 'n Coke - rock
müziği, Mengen Türk Yemekleri Festivalleri, çocuk festivalleri, tiyatro
festivalleri)

 Çok alanlı (multidisipliner) festivaller (Ayvalık Sanat Festivali, resim,
heykel, sinema, edebiyat, müzik etkinlikleri vb.)

Festivaller kişilerin eğlenmek, gösteri izlemek, sanat faaliyetlerinden yararlanmak gibi
ihtiyaçlarından doğduğuna göre doğmuş bir talep var demektir. Bu talebi karşılamak üzere
çeşitli kişi veya kuruluşların yeni hizmetler (konser vermek vb.) veya mallar (resimler,
heykeller gibi sanat eserleri) üretmesi veya önceden üretilmiş olanları festivalin yapılacağı
yere taşıması gerekir. Bu ürün ve hizmetlerin alınması (tüketilmesi), örneğin yapılan
yemeklerin yenmesi ve sergilenen tiyatro oyunlarının izlenmesi için talep sahipleri bir bedel
öder.

Ayrıca bir festivalin düzenlenmesi için yapılan organizasyon faaliyetleri, tanıtımı için
yapılan reklâmlar, yeni hizmetlerin üretilmesinin gerektiği anlamına gelir.
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Resim 2.18: Festival resimleri

Hem gösteri sunacak hem de bunları izleyecek kişilerin festival yerine gelmesi için
ulaşım hizmetleri, konaklamaları için otel odalarının kiralanması, resimlerin sergilenmesi
için galerilerin ve konserler için salonların düzenlenmesi gibi faaliyetler hepsi yeni
hizmetlerin üretilmesi demektir.

Üretim ve tüketimin birbirlerini tetikleyen zincirleme bir süreç olduğu gerçeğinden
hareketle bu etkinlikler dizisi sırasında birçok kişi ve kuruluş, yeni mal ve hizmetler üretir.
Sonuç olarak ekonomide canlanma, ekonomik faaliyette ve kişilerin kazancında artış olur.

2.9.3. Panayır

Belli zamanlarda kurulup içinde belli bir süre için satış yapılan sergilere verilen addır.

Panayırlarda yalnız bir bölgenin hayvanları, malları sergilendiği gibi çevre
bölgelerden hatta yabancı ülkelerden gelen malların sergilendiği büyük panayırlar da vardır.
Bunlar da genel olarak panayır adı ile değil, sergi ve fuar adlarıyla anılır. 3–4

Resim 2.19: Panayırlarda genellikle belli bir bölgenin ürünlerinin yer alması
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Eğlencenin geleneksel ve yerel biçimi olarak bilinen panayırlar, renk zenginliğinin
yanı sıra iletişim yoğunluğunun da yaşandığı yerlerdir. Büyük olasılıkla da bireyler arasında
kurulan iletişim süreçlerinin ve türlerinin yoğunluğu, panayırın görkemini oluşturan
renklilikten ve seslerden daha çoktur. Panayır düzenlemenin öncelikli amacı toplumsal
iletişim ortamı oluşturmaktır.

2.10. Sanatsal ve Kültürel Etkinlik Uygulamaları

Bireyleri sanatsal ve kültürel etkinlik uygulamalarına yönlendirme ve
organizasyonlara katılım sağlamanın öncelikli koşulu başarılı bir planlama yapmaktır. Plan
bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir.

Geleceği yönetme ve kaynakları dağıtma aracı olan planlama neyin yapılacağının,
nasıl yapılacağının, ne zaman harekete geçileceğinin, bütün bu çalışmalarda kimlerin
sorumlu olacağının belirlenmesi ve saptanması sürecidir.

Plan yapmak; belirsizlikleri ve değişmeleri dengelemeye, faaliyetleri bilinçli olarak
belirlenmiş amaçlar üzerinde odaklaştırmaya, gelecekteki faaliyetler için koordineli
sistematik bir göstericiye sahip olmaya ve gelecekteki faaliyetler için standartlar belirleyerek
denetimi kolaylaştırmaya katkı sağlayacaktır.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda ilk aşama bireyin ilgi ve ihtiyaçları
doğrultusunda kısa ve uzun vadeli amaçların belirlenmesidir. Amaçlar doğrultusunda
kaynakların ve etkinliklerin belirlenmesi ise bir sonraki aşamadır. Daha sonraki aşamalarda
ise etkinlikleri düzenleyen kurum ve kuruluşların tespit edilerek iletişime geçilmesi, görev ve
sorumluluklar için iş bölümü yapılması ile yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi yer alır.

İyi bir planlama ve organizasyon; uzmanlaşmadan yararlanma, denetim, giderleri
azaltma ve koordinasyonu kolaylaştırma gibi yararlar sağlayacaktır.

2.10.1. Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği

Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanmasında imkânları göz önünde
bulundurarak çevrenin mevcut avantajlarını en iyi şekilde kullanmak ve bireyin yaşam
kalitesini artırılmak ilk hedeftir.

Bu nedenle çevrenin bireye sağladığı avantajların önceden belirlenmesi ve kurum
kuruluşlarla iş birliği yapılması gerekir.

Etkinliklerin planlamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise bireylerin ilgi
ve ihtiyaçlarına uygun olan mümkün olduğunca çok seçenek sunulmasıdır. Bu nedenle
etkinlikleri planlayacak kişinin bir ajanda oluşturarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşları
görüşülecek kişilerin unvanını, adını ve soyadını, iletişim adreslerini (e-posta, telefon vb.),
kurum ya da kuruluşun adresini, telefonunu, ulaşım imkânlarını düzenli olarak güncellemesi
ve takip etmesi gerekir.
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Günümüzde bireyin yaşam kalitesini artırmak için sanatsal ve kültürel etkinlikler
düzenlemek sosyal devlet anlayışının hız kazanması sonucu yerel yönetimlerin, devlete bağlı
kurumların ve özel sektörün önem verdiği bir konu hâline gelmiştir.

Gelişmelerin yazılı ve görsel basından takip edilmesi kaynakların doğru ve etkili
kullanımı için gereklidir.

Örneğin etkinliklerin düzenlenmesinde tasarruf (zaman, para, ulaşım, enerji vb.)
sağlama açısından etkinliklerde kurumun salon ya da uygun olan başka bir mekânının
kullanılmasını sağlamak vb.

2.10.2. Grup ve Bireysel Etkinlikler Planlama

Sanatsal ve kültürel etkinlikler planlanmadan önce grubun ya da bireyin gelişim
özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri, yetenek ve zevkleri önceden doğru belirlenmelidir.
Planlama yapmadan önce amaçların ve hedeflerin doğru tespit edilmesi organizasyonun
başarıya ulaşmasını sağlayacak ve planlamayı kolaylaştıracaktır.

Grup ve bireysel etkinlikler düzenlenmeden önce iyi bir planlama yapılmalıdır. Çünkü
plan, bir işin üstesinden gelmek amacıyla gerekli olan bir taslaktır. Etkinlik düzenlenmeden
önce plan yapmanın genel amacı, aktivitelerin düşük maliyetle etkili ve verimli bir biçimde
nasıl yapılacağını önceden tahmin etmektir. Etkinlikleri planlarken zamanlamak ve ne kadar
süreceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca ulaşımın nasıl ve kimler tarafından
yapılacağı planlamada göz önünde bulundurulmalıdır.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin planlamasında gerek katılımcı gerek izleyici olarak
gruplar ya da bireyler için kurum ve kuruluşların aktivitelerini takip etmek ve gerekli
görüşmeleri yapmak planlamadan sonraki en önemli aşamalardandır.

Görüşme, temelde soru sorma ve yanıt alma ile ilgilidir. Görüşmenin en çok bilinen
türü bireysel, yüz yüze söz alışverişidir. Fakat yüz yüze grup görüşmesi posta yoluyla kendi
başına yanıtlanan soru formu veya telefon görüşmesi şeklinde de olabilir. Görüşme
çoğunlukla yüz yüze yapılmakta ise de televizyonlu telefon gibi anında ses ve resim
iletişicileri ile de olabilir.

Görüşme için sadece konuşma ve dinleme gibi herkes tarafından kullanılan temel
becerileri gerektirdiği düşünülse de bir beceri, duyarlılık, yoğunlaşma, bireyler arası anlayış,
öngörü, zihinsel uyanıklık ve disiplin gibi pek çok boyutu kapsaması açılarından hem sanat
hem de bilimdir. Etkinlik planlamada görüşmenin amacı iş birliği sağlama ve sürdürmektir.

Görüşmenin uygulanmasında öncelikle amaca uygun olan görüşme türüne karar
verilmesi ilk aşamadır. Görüşme yapılacak kişilerin seçimi, görüşmenin yönetilmesi ve
görüşmeyi kaydetme uygulamada ortaya çıkan temel noktalardır.
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Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken temel konular şunlardır:

 Kiminle neden görüşme yapılmaktadır?

 Kaç kişi ile kaç defa görüşme yapılacaktır?

 Ne zaman ve ne kadar süre ile görüşme yapılacaktır?

 Görüşme nerede yapılacaktır?

 Görüşmeye nasıl başlanacaktır?

Görüşme tamamlandıktan sonra verilerin yazılı hâle getirilmesi ve görüşülen kişilerin
daha sonraki etkinliklerin planlanması sırasında kullanılmak üzere iletişim bilgilerinin
ajandaya eklenmesi gerekir.

Görüşme sürecinin daha etkili ve verimli hâle getirilmesi için dikkat edilmesi gereken
ilkeler ve süreçler şöyle sıralanabilir:

 Görüşme sorularını sorarken akışa göre gerekli değişiklikleri yapma

 Soruları konuşma tarzında sorma

 Teşvik edici olma ve geri bildirimde bulunma

 Görüşme sürecini kontrol etme

 Yansız empatik olma

 Görüşmeci görüşmede olumlu bir hava yaratabilmeli, soruları özenle sormalı,
uygun tepki elde etme, tepkileri kayıt etme ve yanlılıklardan kaçınma davranışı
gösterebilmelidir.

Etkinlikler planlanırken görev dağılımı yapılacaksa yazılı paylaşım ve kayıt
kaçınılmazdır. Etkinlikler planlanıp gerçekleştirildiğinde planın irdelenmesi için gerekli
planlamalar kayda alınmalı, sonuçlar raporlaştırılarak dosyalanmalıdır. Sonuçların
raporlaştırılması ve aksaklıkların giderilmesi bir sonraki etkinliklerde önceliklerin
belirlenmesini kolaylaştıracaktır.

Ayrıca beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını takip etmek açısından da önemlidir.
Gerekli resmî ve diğer evrakların titizlikle belirlenmesi, düzenlenmesi ve her etkinlik
sonunda rapora eklenerek dosyalanması sonra oluşabilecek yasal uygulamalar için oldukça
önemlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Sanatsal ve kültürel etkinlik düzenleyen kurum ve kuruluşları tespit ediniz ve etkinlik
düzenlerken gerekli olabilecek iletişim bilgilerinin olduğu bir dosya hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bölgenizdeki sanatsal ve kültürel
etkinlikleri araştırınız.

 Yazılı ve görsel basından
yararlanabilirsiniz.

 Çevrenizdeki kişiler ve kurumlar ile
görüşebilirsiniz.

 Sanatsal ve kültürel etkinlikleri
gruplayınız.

 Gelişim dönemlerine ve bireylerin
özelliklerine göre (yaşlı, çocuk, engelli,
genç vb.) gruplama yapabilirsiniz.

 Etkinlik türlerine göre (bale, tiyatro vb.)
gruplama yapabilirsiniz.

 Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre
(resmî veya özel) gruplama
yapabilirsiniz.

 Kurum ve kuruluşlara giderek yüz yüze
görüşme yapınız.

 Yanınızda araştırmanızı not
edebileceğiniz düzgün dosya kâğıtları,
fotoğraf makinesi, ürün dosyası,
araştırma formları ve kalem
bulundurabilirsiniz.

 Görüşeceğiniz kişilerden önceden
randevu alabilirsiniz.

 Randevunuza geç kalmamak için adresi
belirleyerek ulaşımınızın nasıl olacağını
planlayabilirsiniz.

 Görüşme formu hazırlayınız.

 Kurumun ya da kuruluşun ne tür
etkinlikler düzenlediği ile ilgili sorular
sorabilirsiniz.

 Hangi yaş grubuna hizmet verdiği ile
ilgili sorular sorabilirsiniz.

 Etkinlikleri düzenlerken kimler ile
iletişim kurmanız gerektiği ile ilgili
sorular sorabilirsiniz.

 Kurumun ulaşımı ile ilgili sorular
hazırlayabilirsiniz.

 Kurumdaki etkinliklerin maliyeti ile
ilgili sorular hazırlayabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Görüşmeleriniz sonucu iletişim
adreslerinin de bulunduğu bir dosya
hazırlayınız.

 Kurum ve kuruluşların etkinlik alanlarını
fotoğraf çekerek dosyanıza
ekleyebilirsiniz.

 Kimler ile görüştüğünüzü
belirtebilirsiniz.

 Kuruma ait broşür ve yayınları
isteyebilirsiniz.

 Kurumun etkinliklerini nasıl takip
edebileceğinizi öğrenerek iletişim
bilgilerine ekleyebilirsiniz.

 Çalışmalarınızda karşılaştığınız sorunlar
ve görüşleriniz ile ilgili bir rapor
hazırlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Fotoğraf makinesinin olmadığı dönemlerde insanlar zamanı görüntülemek için
......................... yararlanmışlardır.

2. Bireyler algılarını, kişiliklerini, düşüncelerini ve tarzlarını birleştirerek sesler
yardımıyla kendilerini ifade edecekleri müzikler yaratırlar. Bu kişilere ……….. denir.

3. Genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, müzikal ve
tiyatral formda bir sahne eserine ………….. denir.

4. .................. herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların
resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde
üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işidir.

5. Bir orkestra veya müzik topluluğunun eşliğinde sunulan eserin yazılı metnine
"..................." adı verilir.

6. Bale yapan kadın sanatçıya ................. , bale yapan erkek sanatçıya da .................. adı
verilir.

7. Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla ülkeler veya şehirler arası yapılan uzun
yolculuklara, seyahatlere ................ denir.

8. Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yere
……………… denir.

9. Dönemi, yapıldığı çevre, konusu, katılanların sayısı gibi nitelikleri belli bir programla
belirtilen ve özel önemi olan sanat, kültür, bilim, ekonomik faaliyet, ürün, dönem veya
belli bir temaya yönelik olarak düzenlenen, tek seferlik veya belli periyotlarla
tekrarlanan gösteri ve etkinlikler dizisine ........................ denir.

10. ……................. belli zamanlarda kurulup içinde belli bir süre için satış yapılan
sergilere verilen addır.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Özel sanat kursları; fotoğrafçılık, resim, seramik, makrome, örgü, kumaş ve cam
boyama olabilir.

2. ( ) Engelli bireyin güzel sanatlar eğitimi, el - göz ve el - göz - beyin koordinasyonun
sağlanması için gereklidir.

3. ( ) Yürüyüş yapma, dans etme, hafif egzersiz yapma ve bahçe işleri ile uğraşma
zihinsel faaliyetlerdir.

4. ( ) Bir orkestra veya müzik topluluğunun eşliğinde sunulan eserin yazılı metnine
"libretto" adı verilir.

5. ( ) Sosyal yatırım standart bir gelire, sağlık güvencesine ve kalacak bir mekâna sahip
olmaktır.

6. ( ) Çocukta dil gelişimi okul döneminde gerçekleşir. Bu gelişimi destekleyen en
güzel araç şarkılar ve tekerlemelerdir.

7. ( ) Serbest zaman etkinlikleri ergenlere kendini, başkalarını, toplumun değerlerini
tanıma ve benimseme olanağı sağlar.

8. ( ) Bale, sözler eşliğinde tek ya da toplu olarak yapılan halk danslarıdır.

9. ( ) Müzikle iç içe büyüyen çocuklar, kısa sürede tempoları ve müziğin dilini kavrarlar
ve genç yaşlarda çok başarılı müzisyenler olurlar.

10. ( ) Komedi; kişilere korku, heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermek amacı
güden en eski tiyatro çeşididir.

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.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1 otokontrol

2 sanat

3 kültür

4 psikolojik

5 serbest zaman

6 spor faaliyetleri

7 güzel sanatlar

8 fiziksel faaliyetler

9 sosyal faaliyetler

10 özel eğitim

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1 resimden

2 müzisyenler

3 opera

4 sinema

5 libretto

6 balerin, balet

7 gezi

8 sergi

9 festival

10 panayır

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 Y

4 D

5 D

6 Y

7 D

8 Y

9 D

10 Y
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