
Giriş
Dans ve beden arasındaki ilişki özellikle 

kadın bedeni ve bedenin imgeleri üzerinden ele 
alınmıştır. Kadın bedeninin dansta temsili hem maddi 
hem sosyal yönüyle araştırmalara konu olsa da ne 
yazık ki tüketilen bir nesne konumundadır. Tüketim 
kadın bedeninin biçimi, görünüşü ve sunuluşu 
üzerinden yapılırken, kadının değerli olma ölçüsünün 
güzel ve ince olmakla eş tutulduğu bilinen bir gerçektir. 
Batılı danslarda sahnede dans eden kadın bedeni için 
biçilen roller halk oyunlarının sunum biçimleri için de 
geçerli olmaya başlamıştır.

Çocukluğun ilk dönemlerinden itibaren 
her konudaki rol modeller önce aile ve çevreden öte-

sinde de iletişim kanalları ile bize ulaşan figürlerden 
öğrenilir. Geçmişte halk oyunlarındaki rol modeller 
kuşkusuz oyunların geleneksel olarak icra edildikleri 
alanlardan seçilirdi. Oysa günümüzde özellikle büyük 
şehirlerde oyunların icra edildikleri geleneksel alanlar 
kalmamıştır. Bunun yerine halk oyunları dendiğinde 
kişilerin aklına spor salonlarında yapılan yarışmalar-
dan görüntüler gelmekte ve yeni nesile bu ortamlar 
model oluşturmaktadır. Bu nedenlerdir ki diğer dans 
disiplinleri ile halk dansları arasında belirgin bir gör-
sellik farkı vardır. Dans dendiğinde ince vücutlu seksi 
kıyafetli kadınlar akla gelirken halk oyunları dendi-
ğinde geleneksel kıyafetler içinde özellikle kırsal kesim 
kadını gözümüzde canlanır. Günümüzün estetik anla-
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yışına uzak gelen bu görüntü sebebiyle halk oyunla-
rındaki görsellik geleneksel görüntüden uzaklaştırıl-
maktadır. 

Sahnede Kadın
Geleneksel halk oyunları icrasında top-

lumsal, kültürel değerlerin ve dini inançların da etki-
siyle kadının erkeklerle birlikte olması mümkün değil-
di. Ancak 1950 li yıllardan bu yana halk oyunlarını 
sahneleme çabaları içinde kadın ve erkek birlikte yer 
almaya başladılar. Başlangıçta aynı sahneyi paylaşsa-
lar dahi oyunlar kadın ve erkek oyunları olarak ayrı 
ayrı sergilenmekteydi. Ortak oynanan oyunlarda bir-
likte yapılan icralar bu ilk sahneleme çalışmaları ile 
yavaş yavaş artış gösterdi. Yapı kredi bankasının 
düzenlemiş olduğu ilk halk oyunları bayramlarına1 
katılan halk oyunları ekiplerini incelediğimizde ilk 
bayramdan 10. Bayrama kadar katılan kadın oyuncu-
lardaki artışı görmek mümkündür. Zaten geniş çaplı 
düzenlenen bu bayramların amacının karanlıkta kal-
mış oyunlarımızın gün ışığına çıkarılmasının yanı sıra 
özellikle kadın ekiplerinin de bayramlara katılımının 
sağlanması olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.2 
Ancak o yıllarda sahnedeki kadın imajı günümüz 
ekiplerindeki kadın imajı ile örtüşmemektedir. 
Özellikle 2000li yılların başında kurulmaya başlanan 
profesyonel halk dansları gruplarında sahne alan 
kadın dansçılardaki beden imgesi güzellik ve zarafetin 
üzerine kurulu olduğu kadar, toplumsal olarak erkeğe 
yüklenen yeterli ve güçlü imajına da göz koymaktadır. 
Kadın bedeninin güzelliği tüm hatları ile ortaya konu-
lurken bu bedende var olan gücü gösteren danslar da 
özellikle tercih edilmektedir. Ivan Illich’e göre, “günü-
müzde erkeklerin kadınsı biçimleri kullanmasından 
daha çok kadınlar erkeksi biçimleri kullanırlar.”3 
Böylece sahnede var olan kadın hem erkek hem de 
kadın rollerini birlikte üstlenerek bu güne kadar top-
lumsal olarak kendisine yüklenen ikincil olma duru-
mundan kurtulmak istemektedir ki bu ikincil olma 
durumu sadece sahne üzerinde değil sahne gerisinde 
de mevcuttur. Halk oyunlarının sahnelenmesinde 
koreograf, sanat yönetmeni, tasarım ve sahne teknikle-
ri gibi konularda görev yapanların büyük bir yüzdesi-
ni erkekler oluşturmaktadır.

Halk oyunlarının geleneksel icralarındaki 
edilgen kadın imgesi ilk sahneleme çalışmalarında da 
devam etmiştir. Günümüzde özellikle yeni uygulama-
larda bu edilgenliğin kırılmaya başladığı bir gerçektir. 
Ancak bu gerçeklik sadece sahne üzerindeki perfor-

manslar için geçerlidir. Kırsalda veya halk oyunlarının 
icra edildikleri doğal ortamlarında edilgen olma duru-
mu devam etmektedir. Zengin bir halk oyunları kültü-
rümüz olduğu her zaman dile getirilen bir durumdur. 
Bölgelere ve yörelere göre oyun türlerimizin çok çeşit-
liliği de bilinen bir gerçektir. Ancak bu oyunları erkek 
ve kadın oyunları olarak ayrı ayrı değerlendirdiğimiz-
de erkek egemen bir dans kültürüne sahip olduğumuz 
öncelikle görülecektir. Demirsipahi halk oyunlarımız-
daki bu erkek egemen durumundan memnuniyetsizli-
ğini şu şekilde dile getirmektedir. “Uzun yıllar irtica 
nedeni ile gün ışığına çıkamamış olan oyun sanatımı-
zın pek çok sorunu vardır. Ancak en önemlisi her oyun 
türümüzün kadın zarafetinden ve estetiğinden yoksun 
erkek hoyratlığı ve zorbalığı altında bırakılmış olması-
dır.”4 Baskıcı bir toplum anlayışı yüzünden kadınları-
mızın oyun geleneğimiz içinde yer almadığını da 
belirten Demirsipahi köçeklik geleneğinin dahi bu 
alanda kadınlara duyulan eksiklikten kaynaklandığını 
belirtir. 

Geleneksel oyunlardaki edilgen kadın 
imajı halk oyunlarının bir sahne sanatı olarak kabul 
görüp sahneleme çalışmalarının hız kazandığı 1990 
ların sonlarında değişmeye başlamıştır. Kadın dansçı-
ların sayılarının artmaya başlaması, kadın oyunlarının 
ön plana çıkması ve özellikle solo danslarda kadınla-
rın daha çok kullanılmaya başlanması halk oyunları-
nın sahnelenmesinde kadınların dansçı olarak aktif 
hale geldiğinin göstergesidir. 60 lı yıllarda ekiplere 
kadın dansçı bulmakta zorlanılırken, 90 lı yıllarda hala 
ekip anlayışı içinde devam eden bir sahneleme anlayı-
şı olsa da kadınların erkeklerle birlikte daha aktif ola-
rak dans ettikleri örnekler bu yıllarda görülmektedir. 
Özellikle üniversitelerde halk oyunları bölümlerinin 
kurulması ve burada eğitim gören öğrencilere erkek 
ve kadın oyunları eğitiminin cinsiyet ayrımı gözet-
meksizin birlikte verilmesi de bu dönemler içinde yer 
almaktadır.5 Kadın dansçıların sahne üzerinde sayıla-
rının artması ve kadın oyunlarının ön plana çıkartıl-
maya başlanmasıyla birlikte özellikle vurgulanan 
nokta kadının abartılmış hareketler ve kostümler 
yoluyla kadınsılığı olmaya başlamıştır.  Geleneksel 
kıyafetler içindeki kadın bedeni içine kapanık ve 
küçük açılı hareketlerden bedenin varlığını daha çok 
belirgin hale getirecek büyük açılı hareketlere geçiş 
yapmıştır. İlk başlarda orijinal hareketlerin abartılma-
sı ile başlayan kadın bedeni üzerindeki bu değişim git-
tikçe daha radikal değişimleri beraberinde getirmiştir. 
Kadınların doğal ortamlarında sadece kendi araların-
da yapmış oldukları eğlencelerde özellikle kendi cinsi-
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yet ve cinselliklerini vurgulayıcı bazı hareketlerde 
sahne üzerine taşınmaya başlanmıştır.

Kadının halk oyunlarında sahne üzerin-
deki görüntüsünün ve bedenindeki hareketlerin değiş-
mesi başlangıçta geleneksel halk oyunları camiası 
tarafından çok büyük tepkilerle karşılanmıştır. O yıl-
larda halk oyunlarının sahnelenebildiği platformlar 
yarışmalardır ve özellikle kadın bedeni üzerinden 
yapılan yeni çalışmaların bu yarışmalarda sunulması 
dereceye girememe riskini beraberinde getirmiştir. 
Örneğin kadın oyunlarında bedenin daha ön planda 
sergilendiği göbek atma ve benzeri figürleri içeren 
oyunları kullanan ekipler o yıllarda tepkiyle karşılan-
mış ve Türk kadınının bedenini bu şekilde teşhir eden 
hareketleri yapmayacağına dair söylemler öne çıkmış-
tır. Bu tür söylemler aslında geçmiş yılarda da gele-
neksel dans kültürümüz içinde asla yer bulmayan ve 
varlıkları yadsınan hareketler ve danslar için kullanıl-
mıştır. Zekeriya Sertel zeybek dansları ile ilgili olarak 
Selim Sırrı Tarcan ile yaptığı röportajında bu tür dans-
larla ilgili düşüncelerini “Şüphesiz düğünlerde ve otu-
rak âlemlerinde oynanan rakslar edep ve nezaket hari-
cinde şeylerdir. Fakat ıslah edilerek cemiyetler içinde 
oynanabilecek bir hale kalbedilecek milli rakslarımız 
yok mudur?........milli rakslarımızı her gencin utan-
maksızın, bilakis zevk alarak oynayabileceği bir hale 
koymak lazımdır”6, derken, Selim Sırrı beyin kızı 
Selma hanım ile yaptıkları zeybek dansı için de görüş-
lerini şu sözlerle dile getirmiştir. “Selim Sırrı Bey sır-
malı zeybek elbiseleri içinde hakikaten Aydın’ın buğ-
day tenli kahraman efelerini andırıyordu. Selma 
Hanım sırmalı cepkeni, uzun bol şalvarları içinde bir 
zeybek güzeli olmuştu. Şimdiye kadar yalnız erkekler 
arasında oynandığını gördüğüm ve her gördükçe 
başka bir zevk duyduğum bu raks, bu milli hava için-
de daha şahane, muhteşem oluyordu. Erkek ve kadı-
nın hareketlerinde birbirine bakışlarında öyle bir tatlı-
lık, öyle bir şiir vardı ki bir akşam evvel cazbandın çıl-
gın havası içinde birbirlerine yapışık dans edenlerden 
iğrendim”.7 Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere gele-
neksel danslarda görülmek istenen, kadının hareketle-
rinin ve kıyafetlerinin toplumsal cinsiyet beklentileri 
ile uyumlu olmasıdır.8 Bu beklentilerle halk dansları-
mızı medeni bir hale soktuğunu söyleyen Selim Sırrı 
Tarcan yazdığı Tarcan zeybeğinde9 kadını erkekle bir-
likte aynı hareketlerle ancak kadınsılığını bozmadan 
dans ettirme çabası gösterdiğini söylemektedir. 
Oyunda erkek kadının etrafında döner, elini tutar ve 
nihayet kadının dizini öperek oyunu tamamlar. Bu 
hareketlerden anlaşılacağı üzere kadın her ne kadar 

sahnede erkeğin yanında yer alsa da erkek tarafından 
korunması gereken narin bir varlıktır. Öztürkmen’e10 
göre ise Selim Sırrı’nın kadın ve erkeğin birlikte icra 
etmesi için yazmış olduğu bu dans oldukça romantik 
bir kurgudur ve Tarcan’a göre Osmanlı devletinin tam 
altı asır kadını erkekten ayıran tavrının bir telafisi gibi-
dir. Tarcan’ın bir kız öğrencisiyle birlikte Atatürk’ün 
huzurunda da oynadığı bu oyunu Atatürk de çok 
beğenmiş hatta medeni kıyafetlerle tekrar oynamaları-
nı istedikten sonra zeybek dansı her içtimai salonda kadın-
la beraber oynanabilir ve oynanmalıdır sözleriyle toplum-
sal cinsiyet açısından diğer alanlarda kadını ikincil 
plandan kurtarma çabalarını halk oyunları alanında 
da göstermiştir. 

Kadın bedeninin ve beden imgelerinin 
halk oyunlarının sahnelenmesinde kötüye kullanıldı-
ğını söyleyen bir başka isim de Sadi Yaver Ataman’dır. 
Bu tür kullanımları zararlı faaliyet olarak niteleyen 
Ataman, Kastamonu’da izlediği bir gösteride yaşadık-
larını bize şu şekilde anlatmaktadır. “ Yarı çıplak bir 
kadın sahneye çıktı. Sırtında uydurma ve zevksiz 
motiflerle süslü, yarı cepkenimsi son derece frapan bir 
yelek, göğsü kısmen meydanda, kalçalarına kadar çıp-
lak, al kırmızısı ipek bir şalvar, demez mi ki şimdi siz-
lere Sepetçioğlu oyununuzu oynayacağım, bir alkıştır 
koptu. Haspa o canım Sepetçioğlu11 oyununu, göbek 
ırgalamaları, müstehcene kaçan kalça ve ayak figürle-
ri, göğüs titretmeleri ile rezil etti.”12 Kendi tabiriyle 
haspanın oyununa verdiği tepkilerle son verdirdiğini 
söyleyen Ataman, tamamen profesyonel amaca yöne-
lik piyasa çalışmaları olarak nitelendirdiği bu tür hare-
ketlerin milli değerlerimizi zedeleyen ve halk oyunla-
rımızı ayağa düşüren çalışmalar olduğunu düşünmek-
tedir.

Toplumsal cinsiyet konusunda ki bu bek-
lentilerin kadının bedeni üzerinden kurulduğuna ait 
bir başka örnek de Van yöresi oyunlarının sahnelen-
meye başlandığı ilk yıllarda karşımıza çıkmaktadır. 
Yöre çalıştırıcıları tarafından sahneye konan bir oyun-
da, bölgenin kültürel yapısına göre şekillenen bir anla-
yışın olduğu kolaylıkla görülebilmektedir. Herzani 
(Hırhır) olarak isimlendirilen bu oyunda iki erkek ara-
sındaki kavga sahnesi bir kadının kendini erkeklerin 
ortasına atması ve başındaki örtüsünü çıkarması ile 
son bulur.13 

“Soy temelinde örgütlenmiş topluluklar-
da, kadının iffeti “aile şerefiyle” iç içe geçmiştir ve 
bunlar çok önemli kavramlardır. Onur ve utanç ın çok 
işlendiği bu tür toplumlarda, onur daha çok erkek 
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tarafından temsil edilirken, daha çok kadınlara ait 
olan utanç erkeklerin onurunu yükseltip alçaltan bir 
niteliktedir. Dolayısıyla erkekler açısından, kadınların 
kontrol altında tutulması kendi namuslarının belirlen-
mesinde çok önemlidir. Bu yüzden kadın cinselliğiyle 
bağdaştırılan namus çoğunlukla kadın üzerinden tem-
sil edilir.”14 Tam da burada belirtildiği üzere oyunda 
kadın bedeninin ortaya atılışı namusun koruyucusu 
olan erkek tarafından kontrol altına alınmak istemek-
te, her ne gerekçeyle olursa olsun kadını ve bedenini 
korumak adına kavga sona erdirilmektedir. İlk sahne 
çalışmaları sebebiyle belki de kadını ve bedenini sahne 
üzerinde aktif hale getirmek üzere yapılan bu çalışma 
aslında kadın bedeni üzerindeki hâkimiyetin hala 
erkekler tarafından kontrol edilmek istenmesinin bir 
göstergesidir.

1900lü yılların başında halk oyunlarında 
kadının yeri ve kadın bedeni ile ilgili geleneğe bağlı 
düşüncelerin 1970li yıllara gelindiğinde pek fazla 
değişmediğini o yıllarda kurulan Kültür Bakanlığı 
Devlet Halk Danslarında yer alan kadın dansları ile 
ilgili tepkilerden anlıyoruz. Devlet halk dansları kadın 
dansçıları tarafından ilk defa sergilenen çiftetelli15 
oyunu ve kıyafeti de aynı görüşler doğrultusunda 
eleştirilmiş hatta halk oyunlarında bedenin geleneksel 
formların dışında kullanılmasını resmileştiren kurum 
olarak dahi görülmüştür. 

2000li yılların başında kurulan Sultans of 
the Dance,16 Night of the Sultans17, Ney Flames of 
Passion,18 ve Shaman Dans Tiyatrosu19 gibi profesyo-
nel toplulukların halk oyunları ağırlıklı sunumlarında 
ise, kadın bedeni sahnede özellikle vurgulanır hale 
gelmiş, kadın önce bedeni ile değerlendirilmiştir. Bu 
topluluklarda hazırlanan koreografilerde öncelikle 
öne çıkan kadının bedenini açıkça sergileyen kostüm 
tasarımlarıdır. Kadın dansçıların giydikleri kostümler 
geleneksel dansları icra etseler dahi seksepalitesi ön 
planda olan kostümlerdir. Tasarımlarda parlak kumaş-
ların kullanılması, dar ve vücuda yapışan streç kıya-
fetlerin seçilmesi kadın bedenini özellikle ön plana 
çıkarmak için yapılan tercihlerdir. 20 

Örneğin ilk kurulan profesyonel topluluk 
Sultans of the Dance grubunda iyi ve kötünün savaşı-
nın ele alındığı bir sahnede kötülerin iyilere karşı 
kazandıkları zafer kadınların dansı eşliğinde kutlan-
maktadır. Burada kadın dansçılar makyajlarından kos-
tümlerine, hareketlerinden bakışlarına kadar bedenin 
kadınsılığını ortaya kayarken cinsiyete yönelik tüm 

davranışları sergilemekte ve bedenlerini bir nesne ola-
rak sunmaktadır. Kadının erkek bedenine ve dolayı-
sıyla toplumsal bedene hakim olabildiği en önemli ala-
nın cinselliğini, kadınlığını öne çıkardığı alan olduğu-
nu ve bu nedenle kadının ve kadın bedeninin eğlence 
sektöründe başrolü oynamakta olduğunu söyleyen 
Okumuş21 bedenin tüketim alanı olarak değerlendi-
rildiği bu ve buna benzer sahnelerde işlenen kadın cin-
selliğine işaret eder gibidir. 

Kadın bedeninin toplumsal cinsiyet bek-
lentilerinin aksine erkeğin yapabildiği hareketleri aynı 
güç ve performansla sergilediği sahnelere bir örneği 
ise Shaman topluluğunun sahnelediği Buluşma göste-
risinden vermek mümkün. Geleneksel Azeri dansların 
icrasında kadın dansçı zariftir, sahnede adeta süzüle-
rek yürür ve erkek dansçılar tarafından daima koruma 
altındaymış hissini veren hareketlerle desteklenir. 
Erkeğin yaptığı zorlu hareketler ise kadın tarafından 
nazik bir edayla alkışlanarak beğeni ortaya konur. 
Oysa Shaman dans topluluğunda dans eden kadın 
dansçılar geleneksel olarak erkeklerin icra ettiği hare-
ketleri sahnede onlarla birlikte aynı teknik ve beceri ile 
icra ederler. Sahne üzerinde cinsiyet ayırımı ister hare-
ketler yoluyla olsun ister kostümleri açısından söz 
konusu değildir. Kadın ve erkek aynı sahnede birlikte 
hareket etmektedir ve bu sahnede toplumsal cinsiyete 
dair beklentilerin tersine kadın ve erkek bedenlerinin 
dans yoluyla eşitlenmesi söz konusudur. 

Profesyonel halk dansları toplulukları 
gösterileri üzerine yazılmış eleştirilere göz atıldığında, 
karşımıza iki temel tartışma noktası çıkmaktadır. Bu 
tartışma noktalarından ilki gösterilerdeki dansların 
kullanımı üzerinedir. Halk oyunları adımlarından 
yararlanarak eserlerini meydana getirdiklerini söyle-
yen topluluklara karşı, içeriği biçimden öte tutan gele-
nekselciler karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel uygula-
malardan yana olduğunu söyleyenler profesyonel 
halk dansları topluluklarının gösterilerindeki halk 
oyunları kullanımının son derece yetersiz olduğunu 
hatta bunun halk oyunları olmadığını söylemektedir-
ler. Elit tabakadaki eleştirmenler ise bu grupların gös-
terilerini halk oyunlarında bir aşama olarak kabul 
etmekte üst tabakaya ulaşabilmenin yeni formüllerini 
arayan ve gelenekselliğin katı sınırlarını aşan gruplar 
olarak tanımlamaktadırlar. 
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Sonuç
Sonuç olarak halk oyunlarının sahnelen-

mesinde kadına ve kadın bedenine ait imgeler hem 
geleneksel icralar hem de yeni uygulamalar üzerinden 
değerlendirildiğinde doğal ortamında var olan kadın 
imgelerinden farklı olarak seyirlik bir nesne şeklinde 
sunulmaya başlanmıştır. Doğal ortamında erkek ege-
men bir halk oyunları kültürü devam ederken bu ege-
menlik sahne üzerinde biraz şekil değiştirmiştir. Kadın 
ve bedeni sahne üzerine gelmeye başladığı andan iti-
baren beden ön plana çıkmaya başlamış ve bu önde 
olma hali günümüzde profesyonel toplulukların sah-
nelerinde had safhaya çıkmıştır. Sahne üzerindeki 
geleneksel uygulamalarda erkek, oyunları ve oyunu 
yönlendirmesi ile egemenliğini hala sürdürmeye 
devam ederken kadın, güzelliği, zarafeti, inceliği kısa-
cası bedeni ve toplumsal cinsiyete ait beden imgeleri 
ile sahnede yer almaktadır. Kadın estetik açıdan erke-
ği tamamlayan konumdadır. Farklı dans disiplinleri-
nin teknik ve sunumlarından yararlanarak çalışmaları-
nı sahneleyen profesyonel halk oyunları gurupların-
daki uygulamalarda ise kadının yeri ve kadın bedeni-
nin kullanımı özellikle görselliğin vurgusunu arttır-
mak amacıyla kullanılmaktadır. Bu gruplarda dans 
eden kadın için toplumsal cinsiyete ait roller gelenek-
sel uygulamalardaki gibi kesin sınırlarla birbirinden 
ayrılmaz. Bazen kadının ve kadın bedeninin zayıflığı 
vurgulanırken, bazen bedenlerin içine sıkıştırılan cin-
siyet kavramından kurtulmak istercesine kadın bede-
ninin de güçlü olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Bu 
toplulukların gösterilerindeki toplumsal cinsiyet ve 
kadının sunuluş biçimi geleneksel icralardan farklı 
olarak tüm dans disiplinlerinden kazanılmış teknik ve 
becerilerle bazen kadının bakılasılığını ve toplumsal 
kimliğini ön plana çıkararak bazen de cinsiyet ayrımı 
yapılmaksızın sunulmaktadır. 
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