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Dans; genellikle müzikal sesle,
bazen bir şiirle, görsel, hareketli ve
estetik görünüşlerin birleştiği, kulağa
ve göze hitap eden kompleks bir iletişim
formudur. Sosyal ve dinsel temaslar›
taş›yan kutlama, eğlence ve dinsil tören
lerin anlan›n› içeren kültürel anlay›ş›n
sembolüdür. (Kaepher, 1992 : 196-203)
Halk Danslar›; ulusal müziğin bünye
sine göre bir oyun kuran kişilerle, adlar›
bilinmeyen halk sanaç›lar›n›n kurgular›
na dayal› düzenlilik ve disiplin kurallar›
na bağl› olarak müzik eşliğinde yap›lan
ölçümde ve tart›ml› hareketlerdir.
Bale ise, bir veya birçok dansç› tara
f›ndan genellikle müzik eşliğinde yorum
lanan koreografik gösterilerdir. (Diction
naire Larousse, 1993 : 276-277)
Bale ve Halk Danslar›, hitabettikleri
seyirci kitlesi bak›m›ndan birbirinden
kopuk iki dans kolu gibi görünse de;
asl›nda, birbirleriyle etkileşim içindedir
ler.
“Dans’ta iletişimi sağlayabilmek için
kültürel olay›n seyirci taraf›ndan anla
ş›lmas› gerekmektedir. (Kaeppler, 1992:
196-203) Geleneksel kültürün pek çok
unsuru, çağdaş sanatç›ya yol gösterici
niteliklere sahiptir. Ulusal bale düşünce
sine yak›nl›k duyan koreograf›n da yüzy›
llar›n oluşturduğu, biriktirdiği bu kültür

hazinesine dört elle s›r›lmas› kaç›n›l
mazd›r. Kald› ki; dans›, zamam zaman
güçlenen kal›plaşma eğilimlerinden
kurtulabilmesi için, koreograf›n bu çok
zengin hareket,davran›ş, duygu, renk,
ses birikimini çağdaş dans sahnesinin
yarar›n› sunmas›, en ak›lc› yöntemlerin
den biri değil midir? Bu yaklaş›m, ister
“klasik”, isterse “modern” günümüzün
hemen bütün önemli dans gruplar›n›n
çal›şmalar›ndan aç›kça gözlenebilmekte
dir. (Saray Eğlenceleri/H›drelles/DüğünTemsil Broşürü; 1984:4)
1948’de, ‹ngiliz koreograf Dame
Ninette de Valois taraf›ndan, ‹stan
bul’da, “Milli Dans Akademisi” ad›yla aç›
lan bale okuluyla Türk Balesi’nin kurum
sallaşmas› sağlanm›şt›r. Milli Dans Aka
demisi’nin ilk temsilleri aras›nda, klasik
baleden örneklerin yan› s›ra “Sivas Köy
Halay›, Erzurum Barlar›’›ndan “Dalda
lan” ve “Dello” gibi halk danslar› da sah
nelenmiş; böylece ilk defa klasik dansla
halk danslar› bir temsilde, birarada yer
alm›şt›r.
Daha sonra, 1950 y›l›nda, Dame
Ninette de Valois’nin koreografisi ve
Ulvi Cemal Erkin’in müziği eşliğinde;
konusu, herkesin gayet iyi bildiği masal
kahram›n› “Keloğlan”›n hayat› üzerinde
oluşturulan bir bale sergilenmiştir. Keloğ
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lan Hikayesi, Türkiye’de ilk defa resim,
müzik, dans gibi üç sanat›n bir araya gel
mesiyle oluşan “Bale Sanat›”’n›n gerçek
leştirilmesinde bir ç›ğ›r açm›şt›r. (Bale
Temsili Broşürü, 1950:4)
May›s 1955 tarhinde gerçekleştiri
len Bale Resitali’nde de; müziği Bülent
Arel, koreografisi Molly Lake ve Tra
vis Kemp’e ait olan “Nasrettin Hoca
Hikayesi” ad›yla bir gösteri sergelenmiş
tir. Burada; “Hoca ile Tellal”, bir bale
konusu haline getirilmiş ve böylece bale
sanat› arac›l›ğ›yla milli kültürümüzden
unsurlar yans›t›lm›şt›r. (Bale Resitali
Broşürü, 1955:2)
1965 y›l›, Türk Balesi için önemli
bir y›l olarak kabul edilir. Bu zamana
kadar yap›lan çal›şmalarda, milli kültür
unsurlar› bale temsillerine taş›nmaya
çal›ş›lm›ş, ancak bunlar, temsiller içeri
sinde yer alan bölümlerden öteye gideme
miştir. 1965’te, Dame Ninette de Valois,
Ferit Tüzün’ün “Anadolu Suiti” adl› bes
tesinden esinlenerek, ilk kez, Türk halk
dans›n›n elemanlar›n› kullanm›ş, “Çeş
mebaş› Balesi” ni yaratm›şt›r.
Bu balenin bir konusu yoktur, her
hangi bir Türk köyünden sahneler yan
s›t›r: Suya giden k›zlar, sat›c› kad›nlar,
köy davulcusu, çingeneler ve ulusal Göl
ge Oyunumuz’un baş kişileri Karagöz’le
Hacivat bu tek perdelik eserin kişilerini
oluştururlar. Aş›k Garip’le sevgilisi de
bir ikili dans (Pas de Deux) yaparak onla
ra kat›l›rlar.
Dama Ninette de Valois, eserini şu
sözleriyle aç›klam›şt›r: “Bu balenin Türk
Ulusal Oyunlar›’n›, bu oyunlara özgü
dans biçimlerini sahneye getirmek gibi
bir iddias› yoktur; ayr›ca köylü danslar›

n›n ad›mlar› üzerine salt bir ustal›k gös
terisi de say›lmaz. Bununla beraber kore
ografi, baz› Türk dans ad›m ve hareketle
rinin sunulmas›yla zenginleştirilmiştir.
Türk Balesi için haz›rlanm›ş olan bu
bale, Türk danç›lar›n›n üslup ve ritmin
den esinlenerek yarat›lm›ş koreografik
bir fantazidir. (Volois, 1964:7)
Buraya kadar bahsettiğimiz, Türk
Folkloru’ndan motifler taş›yan bale tem
sillerini sahneye koyan koreograflar›n
tamam›n›n yabanc› olmas›, Dame Ninet
te de Valois’n›n da belirtiği gibi, “Ger
çek Türk Balesi” nin oluşmas›na çok
da imkan vermemekle birlikte, bu tür
çal›şmalar›n yap›lmas› için başlang›ç teş
kil etmektedir: “Gerçek Türk Balesi”nin
doğmas› için uluslararas› klasik bale eği
timi görmüş kişilerin, bu ülkenin ulusal
oyunlar›yla folklorundan yararlanmas›
gerekmektedir.” (Valois; 1964:7)
‹şte, Dame Ninette de Valois’in kas
tettiği, klasik bale eğitim görmüş, Türk
Ulusal Oyunlar› ve Folkloru’ndan etki
lenmiş öğrencilerinden biri olan Gülo
ya Aruoba, 1981-1982 sezonunda, önce
Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçeler” müziği
ile “Düğün” balesini sahnelemiştir. Bu
bale, bir köy düğününün başlad›ğ› davul
cu taraf›ndan ilan edilir. Düğün sahibi
büyükler, konuklar› karş›lam›ş; tebrikle
ri kabul ederler. Dualar okunur. Gelin,
şans getirsin diye, arkadaşlar›na gelin
teli dağ›t›r. Geleneksel danslar yap›l›r.
Gelin, yüz görümlüğü olarak, damattan
hediyeler almadan duvağ›n› açmaz. (Aru
oba, 1984:4)
Daha sonra müziğini Kemal Çağ
lar’›n yapt›ğ› “‹stanbul Saray Eğlencele
ri” ni sahneye koymuştur. Güloya Aru
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oba, eserini şöyle tan›tmaktad›r: “Bu
balenin tarihle ilgisi yoktur. Asl›nda,
küçücük bir fantaziden başka bir şey
değildir. Kocaman bir kentte, saray m›
desek, yoksa bir konak yavrusu mu,
onun hareminde; kad›nlar kendi arala
r›nda, bir yandan çal›p, bir yandan konu
şarak vakit geçirirler. Sonunda, harem
ağas›, baş kalfaya Bey’in geleceğini bildi
rir. Bir telaş sarar haremi, karş›lamaya
haz›rlan›rlar. Bey, curcunabazlar eşliğin
de sökün eder. ‹kramlar ç›kar ortaya.
Bey’in gönlünü hoş k›lmak için danslar
edilir. Yeni gözde k›z, süslenip püsle
nip, baş kalfan›n eşliğinde boy gösterir.
Bey, göze girmek için ellerinden geleni
yapan öteki k›zlara pek ald›rmaz. Gönlü
yeni gözdesindedir. K›skançl›k ve üzün
tü dalgas› k›sa sürer, yerini, yeniden
eğlenceye b›rak›r. Hokkabaz hünerlerini
gösterir. Gece; eğlenceleriyle hoşluklar›y
la sürer gider.”(Aruoba, 1984:2)
Yine bu dönemde, müziğini Nevit
Kodall›’n›n, koreografisini Altan Tekin’in
yapt›ğ› “Ebru” adl› bale sergilenmeştir.
(Thema Larousse, 1993:413)
Müziğini Ürel Tapt›k ile Cengiz
Tunç’un koreografisini ise Oytun Turfan
da’n›n yapt›ğ› “Yoz Döngü” adl› balede
de Türk Halk Danslar› ad›mlar›n›n ve
geleneksel Türk Başl›klar›’n›n kullan›l
d›ğ› görülmüştür. Ayr›ca, bu bale, orkest
ra içerisinde, ilk defa bağlama”n›n yer
almas› aç›s›ndan önemlidir. Daha sonra
koreografisini Binnaz Erden’in yapt›ğ›
“Hars” adl› eserde de bağlama kullan›l
m›şt›r.
1982-1983 sezonunda da koreograf
Güloya Aruoba, eserlerinde, folklorik
unsurlara yer vermiştir. Bunlardan,

müziğini Bülent Tarcan’›n yapt›ğ›, üç
perdelik, yar› klasik bir bale olan “Deli
Dumrul”, Dedem Korkut’un Kitab›’dan
yola ç›k›larak renkli, ayr›nt›l› karakter
çizimleriyle sergilenmiştir. (Thema Laro
usse, 1993:413)
Daha sonra, müziğini Muammer
Sun’un yapt›ğ› “H›drellez “ adl› tek perde
lik bale sergilenmiştir. Aruoba, eserinin
metnini şöyle aktarmaktad›r: “Günler
den 6 may›s’t›r. Anadolu’nun herhangi
bir kentinin k›y›s›nda, yeşillik, ağaçl›k,
su baş›, mesire yerlerinden birindeyiz.
Bir küme eş-dost H›drellez’i kutlamak
için taplanm›şt›r. Sal›ncaklar kurulur,
çocuklar sevinç içinde oyun oynar. Kad›n
lar dilek küpüne dileklerini atar, gül
fidan›n›n dibine koyarlar. Yaşl› kad›n,
küpteki eşyalar› teker teker seçip, o y›l
kimlerin dileklerinin tutacağ›n› söyler.
Onlar sevinirler, dans ederler. Ateş yak›
l›p, üstünden. hasta olmamak dileğiyle
atlan›r. Uzun süredir ayr› kalm›ş bir
çift-her y›l olduğu gibi-yeniden birleşir.
Çocuklar bu kez yumurta k›rmaca oynar
lar. Bayram, coşku ile kutlan›r. (Aruoba,
1984:3)
1990-1991 sezonunda ise, müziğini
Timur Selçuk’un yapt›ğ›, koreografisini
Aruoba’n›n eseri hakk›ndaki görüşleri
şöyledir: “Yunus Emre” bir baledir. Bir
bale olarak tasarlanm›ş, bir bale olarak
oluşturulmaya çal›ş›lm›şt›r. Başka bir
söyleyişle, ne bir  bilimsel araşt›rma,
ne de bir halk dans› uyarlamas›d›r...
Benim üzerinde ilerlemeye çal›şt›ğ›m
yolun, daha aç›k bir deyişle koreografin
yaklaş›m noktas›n›n, halk sanat› olarak
al›nmas›n›n en uygunu, olduğunu kuşku
suz savunmuyorum. Ama bunun önemle
irdelenmesi gereken bir yol olduğunu da,
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hale hemen her alandaki birikimin zen
ginliği göz önünde tutulduğunda, kimse
yads›yamaz.” (Aruobe, 1990: 3-4)
Yukar›da başl›calar›na değindiğimiz
eserlerin, Türk Folkloru’ndan örnekler
yans›tt›ğ› görülmektedir.
Henüz, yar›m as›rl›k bir geçmişe
sahip olan Türk Balesi’nde sahnelenen
eserlere bak›ld›ğ›nda, Türk Milli Kültü
rü’nü yans›tan eserlerin son derece az
olduğu gözlemlenir. Bu az say›da ve biz
ce çok değerli eserleri oluşturan k›ymet
li koreograflar›m›z› buradan minnetle
anmay› bir borç bilmekteyiz.
Sözlerimizi; araşt›rmam›zda, arşivi
ni kullanmam›za izin veren, yard›mla
r›n› ve desteğini esirgemeyen değerli
koreograf Güloya Aruoba’n›n sözleriyle
noktalamak istiyoruz.: “Türkiye’de “halk
kültürü” ya da “halk sanat›” kavramlar›
genellikle “k›r-köy kültürü ya da sanat›”
biçiminde alg›lanmaktad›r. Bu gözlem,
dans aç›s›ndan bak›ld›ğ›nda daha da
güçlenmektedir. Oysa toplumumuzda,
köklü bir kentlilik olgusu vard›r. Kent
teki halk kültürü ve sanat› gelişkindir
ve çağdaş sanatç›n›n eline geçmeyi bek
lemektedir.” (Aruoba, 1984:4)
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