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* "Sanatsız Olmaz" başlıklı çalışma kapsamında öğrencilerden güzel sanatların 

hiçbirinin olmadığı bir dünyada yaşadıklarını hayal ederek yaşantılarında meydana 

gelecek değişiklikleri yazılı olarak ifade etmeleri istenir.  

 

GÜZEL SANATLAR OLMASA 

 

    Merhaba benim adım Buse soyadım Çiçek. Ben 6-A sınıfında okuyorum. Ben güzel 

sanatların olmadığı bir dünyayı düşünemiyorum çünkü güzel sanatlar insanı geliştiriyor. İnsana 

bazı olası örnekler gösteriyor. Tabi ki bu benim düşüncem herkesin düşüncesi aynı olmayabilir. 

Mesela ben şiir yazmayı çok seviyorum ve şiir yazarken çok mutlu oluyorum. 

       Güzel sanatlar olmasa kendimizi bu kadar geliştiremezdik. Tiyatrodan, şiirden, resimden, 

müzikten bunlardan bir tanesinden bazılarımızın yeteneği olabilir. Güzel sanatlar olmasaydı 

belki de bazı arkadaşlarımıza dünya üstüne geliyor gibi olabilirdi. Güzel sanatlar insanın 

kendisiyle bütünleşmesini sağlıyor. Belki de dünya güzel sanatlardan oluşuyor. 

       Kısacası güzel sanatlar olmasaydı dünyada bir sıkkınlık olur, örnek olabilecek yerler 

olmasaydı insanlar bazı yanlışlar yapabilirler. O yüzden iyi ki varsın güzel sanatlar. 
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*"Resimlerin Şiiri" isimli çalışma kapsamında öğrencilere resimden hareketle yazılmış şiirlere 

örnekler verilir. Öğrencilere bir resim gösterilerek bu resmin kendilerinde uyandırdığı duygu ve 

düşüncelerden hareketle şiir yazmaları istenir.  

 

ANNEM 

Gece karanlığında ay aydınlattı bizi. 

Gölgelerimiz süzgün dalgalarda belirdi. 

Gün batımıydı güneş ufukta, 

Sen benim yanımdaydın, 

Sana bunca zamandır anlatamadığımı, 

Şurda birkaç satırda anlattım. 
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* "Sanatsız Olmaz" başlıklı çalışma kapsamında öğrencilerden güzel sanatların hiçbirinin 

olmadığı bir dünyada yaşadıklarını hayal ederek yaşantılarında meydana gelecek değişiklikleri 

yazılı olarak ifade etmeleri istenir. 

 

 

SESSİZ DÜNYA 

 

Bir baktım eğlence yok dünyada, 

Müziksiz,eğlencesiz zevk almıyorum dünyadan, 

Sanki dünya durmuş,boş, 

Bir baktım ışık yok dünyada. 

 

Hemen koşup gittim tiyatroya insan yok, neşe yok, 

Sokaklarda kedi,köpek,kuş sesleri var, 
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Sanki dünyanın sonu gelmiş,insanlar taşınmış, 

Güzelliği kalmamış dünyanın çiçekler solmuş,ağaçlar boyun bükmüş. 

 

Baktım da eğlencesi kalmamış dünyanın, 

Hiçbir arkadaşım kalmamış, 

Kendimi ölü gibi hissediyorum, 

Bu ıssız dünya kendine derin,sanatsız uçurumlar açmış. 
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