
eAdDA$ rcGiriw 25

Gengli$in Hareket ihtiyacrnr Kargrlamada
Spor ve Halk Oyunlan fuqkisi

enqlik: do[asr gere$i, dinamik,
atrlgan ve elegtirel bir dzellik
gOsteren yaplya sahiptir. Fizyo-

lojik ve biyolojik olarak vucutta meyda-
na gelen hormonal faaliyet bu durumda
baq rolu oynamaktadrr. Bu donemde
hzh bedensel geliEmenin yanrsrra kar-
maErk ve qeligkilerle dolu ruhsal bir
durum da beraberinde geliqmektedir.
Bu nedenle genqlik saShkh bir fiziksel
geligmeye oldu[u kadar, dengeli bir
ruhsal geliqmeyle birlikte, kiEilik ge-
liqimine ydnelik e[itime de ihtiyaq duy-
maktadrr. Her ydnuyle sa$hkh bireyler
ve buna ba$r olarak da sa$hkh bir top-
lum oluqturmanln yolu da gengli[in
gafdaE eSitim anlayrEr do$rultusunda
planh ve programh e$itiminden geg-
mektedir.

Gencin estetik bir fizi$e sahip
olmasr, toplumsallaSmasl, dengeli ve
sa$lrkh ruhsal dawanrg Ozelli[i kazan-
masr, kiqilikli ve erdemli davranrqlar
g6stermesi amaglanan bir durumdur.
GengliSin do$al olarak iqinde taErdrfir
hareket etme ihtiyacr, toplumda
befenilme duygusu, prestij kazanma
iste$i ve liderlik davranrqlarl gdster-
mesi gibi olumlu davranrqlann yanl-
srra, topluma karqr olumsuz tutum
geliEtirmesi ve toplumsal de$erlerle
qatrqrnasr gibi birbiriyle geliqen dav-
ranrqlar sergilemektedir. Bu ytrzden
gengliSin planh, programh ve amagh
bir bigimde ydnlendirilmesinde spor
gaSdaq anlamda bir arag durumunda-
dr. Sporun bu dzelli$inden her ortam
ve firsatta yararlanmak da artrk ve bili-
min bir gereSidir.

DiSer yandan spor, sadece genglik
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ddneminde gerekli olan bir faaliyet
alanr deEildir. Spor; gocuk yagta efttsel
oyunla baqlayan hareket, genqlik d6-
neminde sportif oyun ve performans
sporu olarak devam etmekte, yetiqkin
ve yaEhhkta da saShk igin spor ve ser-
best zamanlan de{erlendirmenin temel
etkinlifi olarak kullanrlmaktadrr.
Planh ve amagh eSitim ve d[retimin
yaprldr[r drgtn efitim kurumlannrn
gorevlerinden birisi de bireye ders igi
ve ders drqr etkinliklerle sa$hfrnr koru-
ma, serbest zamanlarr eniyi biqimde
deferlendirme, yaqam boyu kulanabi-
lecekleri ve yagamdan zevk alabilecek-
leri ahEkanhklan kazandrrmaktrr. Bu
ba$amcla gence duyuqsal olarak spora
ydnelik olumlu tutum kazandrrmanrn
yanrnda, eyleme ddnuqturtlmuq bir
spor ortamrnrn da sa$lanmasr gerek-
mektedir.

Efitimin sadece okulda olmadlfir
gergefini gdz dnunde tutarsak, birqok
olumlu dawanrqrn da okulda kaza-
nrldr$r bir gergektir. Buradan hareketle
toplumda spor yapma ahqkanhsrnrn
oranlnr okullarda verilen e$itimle ba[-
daEtrrmak yanhq bir yaldaErm olmaya-
caktrr. Di$er taraftan glintmUz efitim
sisteminde ilkokul qafr gocuklarrn ilgi
duydu$u dersler arasrnda "Eleden
ESitimi" dersinin dn planda oldugu bi-
linmektedir. Gitntrmuz ilkokullarrnda
bu ders gere$i gibi yaprlmasa da gocuk
bu dersler ve faaliyetlere severek ka-
trlmaktadrr, E[er bu ders oyun bi-
giminde organize edilirse Qocugun ilgisi
iki katrna grkmaktadrr. Ancak, egitim
kademesi ilerledikge bu derse karqr
olan 6$renci ilgisi azalmakta ve rzdrrap
veren bir ders gdr0n0mt almakta
oldu[u da gdzlenmektedir. Bunun nede-
ni ise beden e$itimi ders ortamrntn pe-
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dagojik ilkelere uygun olarak oluq-
turulamadrfrndandtr. llkohul Ea$rnda
qocuk ihtiyag ve beklentilerinin ne ol-
duSunun farkrnda ve bilincinde olma-
dan spora kargr olumlu tutum ige-
risindeyken; ortao{retirn gaIrndaki
genqler gevreye daha duyarh bakma-
larr, kendi ilgi, istek ve ihtiyaglannrn
neler oldufu konusunda daha bilinqli
davranmakta ve segici olmak istemek-
tedirler. Baqka bir anlatrmla geng bu
derste alternatif igerik aramaktadrr.
Bu durum; beden efiitirni dersleri orla-
cifretim genglerinin beklentilerini kar-
grlayacak duzeyde uygulanamadr[rn-
dan, gengin bu derse ve spora karqr
olumsuz bir tutum geliqtirmekte olclu$u
biqiminde aqtklanabilir. Ortaya qrkan
bu sonucu ders programlarrnrn gegitli
ve ihtiyaca ydnelik olarak hazrrlan-
manln yanrsrra, dSretim durumlannrn
da dnenli etkisi oldufu biqiminde yo-
rumlayabiliriz.

Gdruldufu gibi, gencin hareket ih-
tiyacrnr karqrlamada okul spor e{itimi
yetersiz kalmaktadrr. Bu eksikligi gi-
dermede, toplumda sporun yaygm-
laEtrrrlmasrnda ve spor yapanlann
sayrsrnln artrrrlmasr yolunda birgok
faiit6rden faydalanma yollarr aran-
mahdrr. Bu faktorierden birisi belki de
en onemlisi "halk oyunlart" dtr. Qunku
halk oyunlan iqinde taqrdrfr birqok
boyutu ile etkinlik alanrnl genig-
letmektedir. Halk oyunlan kultur-sanat
faaliyeti olarak algrlandr$r gibi, beden
e{itimi ve spor faaliyeti olarak cla
algrlanmah ve bu yonde kullanrl-
mahdrr. Qunkri halk oyunlan gunirmuz
toplumunda insanlann en fazla ilgi
gdsterdikleri, severek izledikleri ve
firsat bulduldannda da yaptrldan hare-
kete dayah laaliyetlerin baqrnda fut-
boldan sonra halk oyunlarrnrn gel-
difini gozlemekteyiz. Batr okullan efi-
tim programlarr incelencli$inde okul
spor efiitim programlaru "fizihsel akti-

viteler", "danslar" ve "oyunlar" bigiminde
gruplanclrfr ve igerifincle buna gore
oluqlurulclu$unu gdrmekteyiz. Qunku
dans bireye ritim eElifincle uzun sure
yorgunluk hissi vermeden hareket
yapma olanafr verrnehteclir.

Difer yandzrn, bir toplumu ayakta
tutan, onu kmynaqtrran ve ulusal
buttinlu{u saf,layan etkenlerin bagrncla
"ortak kultur uriinleri"nin bulunmasr ve
bu urtinlerin kullanrlrnasr savr dnem
kazanrnaktzrclrr. Harekete dayah bu
ortak kultur urunlerinin bagrnda cla
halk oyunlarr gelrnekteclir. Ataturk'un
ifade ettifi gibi "tiirkn sdylemesini
bilmeyen toplumlar ba$rmsrzhfrnr
koruyamaz" bicimindeici yakle,rqrmr cla
konunun onenini vurgulamak bakr-
mtndan dnemlidir. Bu neclenle her
yonUyle saf,hkh bir toplum olug-
turmacla halk oyunlailndan qok boyut-
lu olarak yararlanma yollarrnrn aran-
masr gerekmektedir. Qok boyutlu, etki
alanr Eok geniq ve figUr zenginligine
sahip olarak gordugumuz halk oyun-
larrmrzrn sahnelenmesi (koroografi)
san'atr, yore dzellifine (olantiklifii) uy,
gunlufu, ydresel ozellik]eri yansrtmasr
ve aktanhnasr bahrmrndan kulturu
uygun oyuncunLrn seqimi, ofretime
hazrrhk (limberik), Ilziksei geligim ve fi-
ziksel koordinasyon, efcrru ve rekabeti
gerektirmesi barktnrnclan beden eSitimi
ve sporu, ritmik ozellifi ve kullanrlan
enslruman agrsrndan da muzi$i ilgilen-
dirmektedir. He,rlk oyunlannrn bu
dzellifi clikkate ahnarak genglifin fizik-
sel, ruhsal ve {oplurnsal eSitiminde kul-
lanrlmasr kaqrnrlmaz gorunmektedir.

Ayrrca, her seviyedeki okulda {ilk,
orta ve yriksek) halk oyunlarrna duyu-
lan ilgi difer spor dallarrndan daha
fazla oldufu gozlenmektedir. Varolan
bu ilginin genqlifin bedensel ve top,
lumsal geligimi yonuncle kullanrlmasr
da istenen bir durumclur. Bununla bir,
likte eSitim bi{irncilerin gence istenen
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davranrqlart kazandrrmada kolayhk
sa[layacakttr. Bu bilince sahip olarak;
bu ilgiyi organize etmek ve ydnetmek
herqeyclen once okula ve okuldaki
ydnetici - dfretmene duqen bir gdrev

ohnaltdrr. Gerek derslerde ve gerekse

ders chqr zamanlarrn programlanma-
srnda halk olrunlartntn yukanda belir-
tilen dzelli$inden dolayr sportif amagh
kullanilmasr efitimin genel amaqlarlnl
gergekleqtirmeyi de kolaylaqtrracakhr'

Cencin halk oYunlarr faaliYetine
katiltm yoluyla sadece serbest zamar^-

Iannt de[erlendirmesinin yanlslra
sportif faaliyetlere katlhmcla bireyin
elde ettifi davrantElarln daha fazlastnt
kazanmtq olacaktrr. Yani hem kultur'
san'at ve muzik laaliyetincle bulunmug
olacak hem de hareketler yoluyla fizik-
sei geligimi saSlanacaktrr. Gencin
clolaqrm, sinir, kas ve eklem sistemi de

cluzenli gahErp geliEecektir. Herqeyden
6nce gocuk ve genQte rilim duYgusu
geliqecektir. Ritirn cluygusu aracrh{ryla
hareketlerinde estetik gdrunun ve

denge saSlanmrE olacak, daha koordi-
neli dawantqlarda bulunacak ve kendi
yaEarnlnl anlamir krlacaktrr'

Olayr bir baEka boYutuYla da ele

alacak olursak; okul spor faaliyetlerine
spor dallartntn ozelli$inclen dolayt
srnrrlt sayrda gencin katllma olana$t
vardtr. Hareket yapmak isteyipte bu
faaliyetlere katrlamayan gengler aqrkta
kalmaktadrr. Bu sorunun gdzumune
yardrmcr olmada yeni bir hareket alant
yaratmak konusunda halk oyunlan en

uygun etkinlik alanr durumundadlr.
Difer yandan halk oyunlart faaliyetleri-
ne ise difer spor dallartna katt-
lanlardan daha fazla geng kattlabil-
mektedir. Voleybol, basketbol, hentbol
spor dallarrnda oldu$u gibi belirli bir
sayryla srntrlandtrtlmast sdz konusu
defiildir. Aynca krz 6$rencilerin birgok

spor faaliyetine katrhmr da gerek spor
dalnrn dzellifinden (futbol, gureg, boks

vb.), gerekse toplumsal ve kulturei ne-

denlerden dolayr engellenmektedir' Bu
sorunu gdzmek ve spora katrhmt ar-
trrmak agtstndan da halk oyunlarr kz
ofrenciler iqin her ydnuyle uygun bir
faaliyet turu olma dzelli$i taqtmak-
tadr.

Sonug ve dneriler

Sonug olarak, batr muzi$i eqli$inde
gok guzel dans etmesini beceren" fakat
kencli rnuzifi ile halay gekmesini, horon
oJmanasrnt beceremeyen bir genglifin
kendi toplumuna ve onun deferlerine
sahip grkmastnt beklemek fazla i5rim-

seriik olur. Genqlifin efitiminde criu
butun ydnleriyle geliEtirmek esasttr. ilu
yuzden bugunko e$itim sistemilrle,
programlanyla ve rnevcut olanaklaria
yeterli duzeyde spor altqkanh$r ka-
zandtrrlamamakta ve gence gereiili
olan hareket YaPma ortamt Yara-
trlamamaktadrr. Bu sorunu q6zmede vc:

bu ihtiyacr gidermede daha ekonornik
yoldan ve birgok amacl birden ger-
geklegtirebilecek ozellife sahip oian
hlak oyunlannt her seviyedeki okullar"-
da kullanmamv. en aktlltca bir dav-
ranlg olacaktrr. Bunu gergekle=*-

tirebilmek iqin;

l. Ortaofretim kurumlartnda zo-

runlu dersler arasrnda bulunan "Spor
Alanr" dersleri araslna "Halk Oyunlarl"
dersinin konulmastnt,

2 Bu dersi okutmak amactYla
"Beden Efitimi O$retmeni" yetigtiren
yuksekO$retim kurumlannln program-
larrnda Halk Oyunlan uzmanhk ala-
nrnrn yer almasrnr ve aJirlca konserva-
tuvarlartn Halk Oyunlarr alanrndan
mezun olanlann da ortadfretim ku-
rumlarrnda dfretmen olarak gdrev-
lendirilmesini onermekteYiz.
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