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DANS F‹GÜRLER‹N‹N GEL‹fi‹M‹
Dansç›lar›n ayak hareketleri dans›n oy-

nand›¤› yerdeki toplumun geliflim fleklini ta-
n›mlamaya yard›m eder. Baz› modellerin bir
çok Avrupa ülkesinde yayg›n olmas›na ra¤-
men, basit dans flekillerini içeren geliflimin
ilk safhas› karfl›laflt›r›ld›¤›nda en kompleks
danslar›n, sonucu bilinmeyen karmafl›k tarihi
olaylar dizisinin etkisinde kald›¤› görülür.

HALKA
Dans›n ilk ve en basit flekli olan kapal›

halkalar her yerde bulunur. Kapal› halkalar
Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Rusya,
Çekoslovakya, Orta Avrupa, Kolomoras ve
benzeri say›s›z yerlerde hâlâ ilkel hâliyle var-
d›r. Bu danslarda herkes eflit ve cinsiyet
önemsizdir. E¤er büyü halkas›n›n baflar›l› ol-
mas› gerekiyorsa herkesin tap›n›lan cismin
etraf›ndaki daireye kat›lmas› flartt›r. Dansla-
r›n ço¤unda sa¤a veya sola çok yavafl hareket
edilirken s›k s›k ilerleme olmaz. Dans edenler
yüzlerini dairenin içine döndürerek birbirleri-
nin ellerinden, bileklerinden, omuzlar›ndan,
dirseklerinden veya bel kuflaklar›ndan tutar-
lar.

Toplumlar gelifltikçe bu paralele olarak
törenlerde, ayinlerde ve geleneksel gösteriler-
deki halkalar da karmafl›klafl›r. Bu Celtic-Sel-
lenger’s Round, Circassion Circle, baz› Rus ve
Moonshine ve Neda Griuning gibi Yugoslav
danslar›nda bulunur. Son zamanlarda, dans
edenler dairenin etraf›nda dönerlerken içeri
d›flar› hareket etmektedirler. Bununla birlik-
te oyuncular dans›n büyük bölümünde konta-
¤› sürdürürlerken ayn› zamanda aç›l›r ve bi-
reysel hareketlerini de yaparlar. Kad›n ve er-

kekler nöbetlefle ayakta beklerler veya dans,
bircinsin kendine özgü fleklinde yap›labilir.
Dans esnas›nda yap›lan bu ifllerde görülen
farkl›l›klar erkek ve kad›n›n yapt›¤› farkl› ifl-
leri gösterir. Çünkü, bu gibi danslar bir cinsin
kendine özgü oluflturulan çal›flma (görev) ile
alakal› danslard›r. Bunlar aras›nda, yulaf biç-
meyi temsil eden Provencal Dans Ronde de la
Civia ve ilk kez çobanlar›n dans etti¤i, flimdi
ise çocuklar›n oynad›¤›, k›zlar›n hasat dans›-
n› temsil eden Russian Moonshine danslar›
yer al›r.

Bazen bu danslar, Armenian Carpetwca-
ving Dansce ve Hebridan Weaving Lilt dans-
lar›ndan oldu¤u gibi daha karmafl›k örnekler-
le geliflirler. Çünkü çal›flma hareketleri kar-
mafl›k bir flekilde temsil edilmektedir. Bunla-
r›n en karmafl›klar› gerçek çal›flma hareketle-
rini içermeyen ama bu kategoride yer alan
English Point ve Sword Dance’lar›d›r. Bu
danslar›n icra edilmesinde örnek olacak
Flambarough Sward Dans›’nda aç›kça görül-
dü¤ü gibi has›r ve sepet yap›m›nda kullan›lan
bir aletten erkeklerin düz tahta k›l›çlar› türe-
tilmifltir. Bu örneklerin yap›m› gelenekle de
ilgili olup bu harekete de üçleme “threedling”
denir. Benzer flekilde Northumberland ve
Durham k›sa k›l›çlar› veya ince k›l›çlarda
(meç) kullan›lan tavflan kuyru¤u gibi e¤ri b›-
çaklardan türetilmifl ve figürlerde gösterilen
ayak hareketleride, keten ipinin e¤rilmeden
önce ayakla ezilmesini temsil eder. Di¤er
danslarda bu gibi temsili figürler de m›s›r›n
harmanda dövülmesi, üzümün ayakla ezilme-
si ve giysi örmelerde görülür. Bu gibi danslar
toplumun bir kesitinin özelli¤ini sunmakta-
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d›r. Evvela erkekler bir ifle bafllamadan bere-
ket ayinlerinin özünde olan ruhu ça¤›rmak
zorundad›rlar ki daha sonra onlar›n hünerle-
rinin s›rlar›n› ç›raklar›na ö¤retmek zorunda
olan bu yetiflkin ö¤reticiler bunu devam etti-
rebilsinler. Bütün bu ifllemlerde dans› mü-
kemmel bir flekilde yapabilmek için karmafl›k
figürleri bir dizi provas›na ihtiyaç vard›r. Yan
yana duran k›l›çlar›n alt›ndan ve üstünden
içeri ve d›flar› dönerek geçmenin birçok flekil-
leri vard›r ve her grup kendi özel metotlar›na
sahiptir.

Birçok ‹ngiliz Danslar›nda “Marnis
Dances” dansç›lar›n sapan, mendilleri veya
iki parmaklar›yla çevirerek yapt›klar› daha
basit daire örnekleri vard›r. Bu danslar haya-
tî ayinlerin yap›ld›¤› yerlerde bafllat›lan ve
bo¤a sesi veren özel müzik aletleriyle yap›lan
daha önceki basit Kolo’lardan türetilmifller-
dir. Bu dans örnekleri, Hilt Sword Dansla-
r›’nda ve Point Danslar›’nda yap›ld›¤› gibi
özel çal›flmalarla icra edildi¤i yerlere göre de-
¤iflirler.

Kolo’nun bir di¤er önemi de direkt ola-
rak bereket (üretkenlik) ayinlerinden türetil-
mifl olmas›d›r. Kad›nlar›n oluflturdu¤u d›flar›-
daki bir daire veya zincir, erkeklerin olufltur-
du¤u içerideki daire veya zincirin etraf›nda
döner veya tersi de olur. Onlar daha sonra
Dolmalian Eagle Kolo’da oldu¤u gibi dans›n
h›z›n› art›r›rlar ve erkekler kad›nlar› yakala-
yarak bereket s›çramalar› ile onlar›n etraf›n-
da sallan›rlar.Di¤er zamanlarda La Tournid-
jaire’de oldu¤u gibi, beraberce dans etmeden
önce cinsler yüzyüze gelerek ortak bir daire
etraf›nda hareket ederler. Di¤er çift daire
danslar›nda, flimdi bir çocuk oyunu olan Co-
rillon (‹le-De-France) de oldu¤u gibi çiftler
çan çalmay› farz ederek, el ç›rpma, ayak vur-
ma gürültüleri yaparak baz› çal›flma metodu
canland›r›rlar. 

Z‹NC‹R
Zincir dans›n›n ilk flekli, geleneksel gös-

terilerin geliflmesindeki bafllang›ç safhas›nda
yap›lan kapal› dairelerden türetilmifltir. Baz›
otoritelere, göre kapal› dairede “bir aç›kl›k b›-
rak›ld›¤›nda ya fleytan kaçaca¤› veya iyilikle-

rin içeri girece¤i” inanc›yla zincir dans› yap›l-
d›. Bunun yan›nda, özellikle erkek zincirinin
ortada, kad›n zincirinin d›flar›da yap›ld›¤› çift
katl› kapal› halka danslar›nda, kapal› daire
içindeki büyü, erkeklerin bereket s›çramalar›,
kad›nlar›n ise etraflar›nda sallanarak dönme-
leri ile kad›nlar›n üzerinden kalk›p giderdi. O
anda yap›lan güçlü büyü halkan›n çevresin-
deki k›rsal kesime giderdi. Bu gibi davran›fl-
lar, geleneksel danslar›n yap›ld›¤› ilkel yerle-
flim yerlerindeki dar s›n›rlar içerisinde her fle-
yin bulunmamas›ndan kaynaklanm›flt›r. Bu
gerçek, Chain Dans›’n›n yayg›n olarak yap›l-
d›¤› Yunanistan, Yugoslavya ve benzeri yer-
lerde kesinlikle vard›r. Köyün ortas›nda yap›-
lan daireden sonra lider, grubunu al›r, iyi
flans getirmesi için da¤›n›k flekilde bulunan
evlerin etraf›nda, sarp yerlere veya alanlara
götürerek danslar›na devam ederler.

Bu danslar›n ilginç bir taraf› da, Greek
Kalamatianos dans›nda oldu¤u gibi ayn› ada-
m›n sürekli lider olarak kalmamas›d›r. Bun-
dan emin olmak için, Liderin yaflama dair
bafllama noktas›ndaki yalvarmas›n›, grup
ilerlerken galeyana getirip s›çramalar›n›,
dönmelerini ve di¤er kendine has, görülmeye
de¤er, hareket ve ad›mlar›n› her yerde görebi-
lirsiniz. Lider yoruldu¤u zaman mendili ken-
dinden sonrakine verir ve yeni lider enerjik
bir flekilde devam eder ve o da yoruldu¤u za-
man bir sonrakine verir. Bu flekilde gösteri
dans›n bafllad›¤› ilk toplanma yerine gelince-
ye kadar devam eder. Elde bir meflale veya di-
¤er bir sembol tutularak yap›lan bu tip ayin-
lerden maraton yar›fl› türetilmifltir. Bu, keza
Guerilla Danslar›nda canland›r›ld›¤› gibi ölen
liderin yerine ondan sonrakinin, liderin k›l›c›-
n› kaparak çarp›flmaya devam etmesi fleklin-
de olur. 

Buna benzer zincir danslar› (Chain Dan-
ces), Norvegion Chasis, Farce Island, eski Yu-
goslavya Yunan danslar›ndaki gibi s›k s›k
herkes taraf›ndan yap›l›r. Bazen dans tek
cinsle kendine has liderinin tafl›d›¤› özel ifla-
retlerle ve çok kolayl›kl› sarp yollardan geçi-
lerek yap›l›r. Bu hareketlerin amac› ise ilk za-
manlar baz› özel gruplar, toplumun rahat›
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için saklanan s›rlar›n bu hayat ayinin yollar›
üzerinde bulundu¤unun zannedilmesinden-
dir.

Ara s›ra bu danslar; flimdilerde yürüye-
rek veya koflularak söylenen dinî veya yar› di-
nî baz› Chains, Cromingnons, Coreules dans-
lar›nda nöbetlefle ayakta bekleyen kad›n ve
erkeler taraf›ndan yap›l›r. Bu türün daha es-
ki danslar›nda, Pronencal Frondole, Fransa,
‹talya ve ‹spanya’n›n, bu dans versiyonlar›n-
da oldu¤u gibi, çok karmafl›k y›lanvari örnek-
lerle dans edildi¤i görülür. Bu özel dansda
karmafl›k bereket ayinlerinde olan Theseus
ve Labyrinth efsanesinin tasvir edildi¤i farze-
dilir. Bu danslarda; kifliler, Labyrinth’den
Thesus’a uzanan ipek ipli¤ini temsil ettikleri-
ni varsayarak mendillerle birbirlerine tutu-
nurlar. Onlar›n ad›mlar› labirentten geçen
dar ve k›vr›ml› yolu, oluflturduklar› halkalar
ise Minotourla çarp›flt›klar› yeri temsil eder.
Bu dans›n sonunda, öndekilerin elleri ile yap-
t›¤› kemerin alt›ndan dik, vakur bir flekilde
yürümeleri ise onlar›n nihai zafer alay› ç›k›fl›-
n› temsil eder. Bir çok di¤er geleneksel göste-
rilerde bu basit yürümeler görülür. Bu hare-
ket, onlar›n yeni yaflant›lar›n›n bafllang›c›n-
daki sembolik nizamiye kap›s›na do¤ru gitti¤i
inanc›ndan do¤mufltur.

HALAY
Halay yürüyüflü veya gezintisi kayna¤›

iki önemli kabile adetinden gelir. Birçok Teut-
ronic ve ‹skandinav danslar› halayla bafllar.
Birinci adet fliddetli bir k›fl›n arkas›ndan top-
lumun temizlik ihtiyac›, di¤eri ise bereketin
devam›n› sa¤lamak ihtiyac›d›r. ‹ngilizler Hel-
son Furry Dance, Abborts Brombay Horned
danslar› olarak muhafaza etmifller ve Avru-
pa’da di¤er örnekleri de vard›r. ‹ngiliz halay-
lar›nda tüm toplum yeflil süpürge veya benze-
ri dallarla toplan›p her fleylerini temizlerler
ve evlerinin içinde, civar›nda ve tüm kasaba-
da dans ederler. Baz› yerlerde, halaya bir
oyuncak ad veya baflka bir hayvan liderlik
eder ve özellikle k›z seyirciler sadece flans ge-
tirmesi için de¤il hayvan› çeken adam›n ken-
dilerini öldükten sonra diriltti¤ine inanarak
kat›l›rlar.

Kuzey Rus Yakutlar› taraf›ndan yap›lan
The Abborts Brombay Horned Dance di¤er ge-
leneksel gösteriler içerisinde kendine has
özelliktedir. Bu dans o ilkel insan›n inançla-
r›nda, bir hayati kavgan›n kazan›lmas›, bafla-
r›l› bir av ve bereketin sa¤lanmas› manas›n-
dad›r Ren geyi¤i boynuzu tafl›yan üçü beyaza,
üçü siyaha boyanm›fl alt› kiflilik bir erkek, bir
kad›n, bir oyuncak ata binmifl bir kifli, ok ve
yaylarla donat›lm›fl bir erkek çocuk taraf›n-
dan takip ediliyormufl gibi köy ve alanlarda
dans ederler. Siyah boynuzlu lider di¤erleri-
nin etraf›nda y›lan gibi k›vr›larak, onlar› çift
s›raya sokmaya çal›fl›r gibi dans eder. Bu iki
s›ra ise birbirlerine meydan okurcas›na, bü-
yük boynuzlar›n› afla¤› yukar› sallayarak, ile-
ri geri hareket ederek, çapraz geçifllerde dön-
melerle ilerler. Yakut dans›nda bu daha basit
bir flekilde yap›l›r. Bir kavgadan sonra en güç-
lü olan lider olarak en büyük boynuzlar› giyer
ve kad›n seyirciler aras›nda ilk seçme hakk›-
n› kazan›r.

Bazen halay danslar› tek s›ral› olmakla
beraber ço¤u çift s›ral› olup, çift s›ral› olanlar-
dan iki enteresan dans geliflmifltir. Bunlar›n
birincisi bir s›ra kad›n ve bir s›ra erkekten
oluflan her bir dokuz ad›mda sanki çal›lar›n
arkas›nda uzan›yormufl gibi dans› kesip yolda
durarak yap›lan Breton PilerLon dans›d›r.
Bununla beraber bu dansta halay duraklar,
çiftler yollar›na devam etmeden önce orada
durup el ele tutunarak dans ederler. Daha
sonra çiftlerin yapt›¤› bu ikinci dansta, evve-
la Processional Courd Dance sonra English
Longway Set ve bunlar›n k›ta versiyonlar›, en
sonunda en popüleri olan ‹skandinav, Teufo-
nu ve Alp Dans flekillerinin temel prensibi
olarak ortaya ç›kan Çiftler Dans› “Couple
Dance” gelifltirilmifltir. Bu danslardaki yak›n
dönüfller kiliseyi k›zd›rm›flt›r. Buna hayret et-
memek gerekir. Çünkü, dans esnas›nda har-
canan enerji; dansç›lar›n kendilerini kaybede-
rek ilkel atalar›n›n yapt›¤› bereket dans›na
benzer bir flekle girmesine mani olmayacak
kadar çoktu. Bu olay Viyana valslerinin, ‹ngi-
liz balo salonlar›na geldi¤inde tutucu anneler
taraf›ndan da dikkate al›nm›flt›r.
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KARMAfiIK ÖRNEKLER
Çok karmafl›k örnekleriyle Circle ve

Longway Danslar› ilk saray ve toplumsal
danslardan gelifltirilmifltir. Kapal› Çember
Usulü; 17. yy sonlar›nda bafllayarak 18 ve 19.
yüzy›llardaki ‹skoç Gerçekleri, Polonya Ma-
zurka ve Krakovyaklar›, ‹skandinav ve Fran-
s›z türleri ile ‹ngiliz Kauntri danslar›ndan
oluflmufltur. O, s›k s›k aç›l›p kapanan çeflitle-
meleri, efllerin k›sa süreli birbirleriyle ayr›l-
malar›, efl de¤ifltirmeleri ile birçok karmafl›k
tipleri içerir. Bunlar›n en basiti eski Lectic
Reels da bulunur. Daha karmafl›k örnekleri
16. Yüzy›lda sunulan danslar› ile 17. Yüzy›l-
daki ‹ngiliz Marques ve Frans›z Balketts’i ta-
n›tan danslardan türetilmifltir. O y›llarda bu
danslar›n yap›ld›¤› e¤lenceler, mitolojik ve al-
legorik imarlarla ö¤retimi amaçlayan pelerin
giymifl edebi flahsiyetler ve filozoflar taraf›n-
dan düzenlenmifltir. Hatta dans edenlerin
ayaklar› ile sunduklar› örnekler, ya büyülü
bir yaz›y› resmetmek veya onurland›r›lan ba-
z› lordlar›n isimlerini çizmek fleklindeydi.

Böyle oynanan danslardaki gerçek
ad›mlar genellikle çok basittir. Ama dans
edenlerin eflini ve gruptaki di¤er üyeleri tutu-
flundaki ve yer de¤ifltirmelerindeki enteresan
yol takip ediflleri s›k s›k farkl› flekillerde su-
nulur. Bu çeflit danslarda baz› tutufl flekilleri
afla¤›da sunulmufltur.

‹çerden Ellerin Ba¤lanmas›;
Ayn› yönde veya ters yönde yanyana ge-

lince içerdeki eller tutulur. Eller bazen di¤er
dans edenlerle birlikte bina kemeri görüntü-
sünü alacak flekilde kald›r›l›r. 

Çapraz El Tutuflu;
Erkek, kad›n›n sa¤ elini sa¤ eliyle, sol

elini sol eliyle tutar.
‹ki El Tutuflu;
Erkek, kad›n›n sa¤ elini sol, sol elini sa¤

eliyle tutar.
Balo Salonu Tutuflu;
Erkek, kad›n›n sa¤ elini sol eliyle tutar,

sol eli kad›n›n sol kürek kemi¤inin alt›nda
bulunur ve kad›n›n sol eli erke¤in sa¤ omuzu
üzerinde bulunur.

Kol Tutmas›;
Efller sa¤ veya sol dirsekleriyle zincirle-

me tutarlar.
Daire Kavramas›;
Ne kadar kifli dans etmek istiyorsa elle-

rini birlefltirir ve dairede, yukar›da tutarlar.
Bafl Parmak Kavramas›;
Genellikle ya sol veya sa¤ omuzlar› yan-

yana birbirlerine do¤ru ayakta duran iki er-
kek taraf›ndan da yap›l›r. Biri di¤erinin bafl-
parma¤›n› s›k›ca kavrayarak onun etraf›nda
döner.

Çift Daire kavramas›;
Nöbetlefle ayakta duran kad›n ve erkek-

lerden her bir erkek sa¤ elini sa¤›nda duran
kad›n›n beline yerlefltirir ve bir sonraki erke-
¤in sol elini kavrar. Sol elini solunda duran
kad›n›n önünde yerlefltirir. Bir sonraki solda-
ki erke¤in sa¤ elini kavrar. Kad›nlar da ayn›
flekilde erkeklerinkinin üzerinden ellerini
ba¤larlar.

Dönerek Ba¤lama;
Saat yönün dönerek dans ederken efller

yüz yüze gelince sol elleriyle çapraz tutuflur-
larken sa¤ ellerini birbirlerinin omuzlar›na
koyarlar. Saat yönünün tersine dönerken de
tutufllar di¤er ellerle yap›l›r.

Sepet kavramas›;
Dört kiflinin dans etmesi içindir. ‹ki er-

kek karfl› karfl›ya gelerek sa¤ elleriyle birbir-
lerinin sol bileklerinden tutarak ayakta du-
rur. Sol elleriyle karfl›s›ndaki erke¤in sa¤ bi-
le¤ini yakalar (kavrar). ‹ki kad›n, erkeklerin
üzerinde ve alt›nda kollar›n› açarak birleflti-
rirler.

Arkadan Tutma;
Efller yanyana gelip yüzlerini tek yan

taraflara çevirir (sa¤ eli yan tarafa do¤ru aç›k
olan eflinin) sol elini her bir efl arkas›na koyar
ve yan tarafa do¤ru aç›k olan sa¤ eli ile önün-
dekinin sol elini tutar.

Tek El De¤irmeni;
Dört veya daha fazla dans eden kifli

önünde kollar›n› açm›fl, baflparma¤› yukar›ya
do¤ru bakarak dans eden kiflinin sa¤ elini ve-
ya bile¤ini yakalar veya saat yönünün tersine
dans ederken sol elini yakalar ve dans eder.
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‹ki El De¤irmeni;
‹ki çift içindir. Birinci çift ellerini yüz

yüze gelecek flekilde tutarlar ve di¤er çift de
ilk çift taraf›ndan oluflturulan halkan›n alt›n-
da sol kollar›n› üzerinden sa¤ kollar›n› yerlefl-
tirerek onlara ba¤lan›rlar. 

Dönme;
Efller çift el tutuflu kullanarak etraf›nda

z›plarlar. (‹ngiliz Country Dans›) veya eflleri
ile bir eksen etraf›nda, ya dirsekleri ile tutu-
flarak veya eflinin sol kalças› üzerine, sa¤ elle-
riyle tutuflarak ve sol ellerini kald›rarak ya
da balo salonlar›n› kullanarak dönerler.

BAZI YER DE⁄‹fiT‹RME YÖNTEM-
LER‹

Büyük Zincir veya Hey;
Eflit say›da dans edenler bir zincir, Elips

veya bir daire içerisinde yüzlerini efllerine dö-
nerek ayakta dururlar. Sonra onlar ilk önce
sa¤, sonra sol omuzlar› birbirlerine de¤erek
afla¤› yukar› e¤ilerek, do¤rularak (ayn› anda)
ilk yerlerine gelinceye kadar hareket ederler.

Üçlü Hey ;
Heyler vard›r ki bunlarda iki flekilde se-

kiz çizerek yap›lan bir figür vard›r. ‹ngiliz
Mollis dans›nda d›flar›da iki erkek birbirlerin-
den, dönerek uzaklafl›rken merkezdeki dansç›
liderini takip eder ve lideri ile ilk defa üçüncü
erkek buluflur. ‹skoç versiyonunda ise d›fl ta-
raftaki iki erkek birbirleriyle yüz yüzedir. Ve
ilk lider merkezdeki dansç›yla buluflur. Bu-
nun yan›nda dörtlü ve çiftli hey’ler de vard›r.

Yar›m Pousette ;
‹ki çift karfl› karfl›ya, ellerini tutarak

dururlar ve ayn› anda içeri ve d›flar› yar›m
daireler veya mekik gibi yer de¤ifltirerek dans
ederler.

Tam Pousette veya dönme ;
Bu yukar›daki ile ayn›d›r. Fakat çiftler

daireyi tamamlar ve kendi yerine dönerler.
Bu her iki figürler ya bir dairenin içinde ve d›-
fl›nda bir dairenin merkezi dairenin içinde ve
d›fl›nda veya bir sütunda hareket edilerek ya-
p›l›r. Dönen çiftler hareket ederlerken kendi
kendilerine dönerler.

Saç›lma ;
Bir çift di¤er dans edenlerin grubundan

genellikle d›flar› do¤ru dönerek bölünürler.
Onlar s›k s›k grubun di¤er üyeleri taraf›ndan
takip edilirler.

Gruplaflma ;
Dans eden kifli efline veya grubun di¤er

bir üyesiyle yüz yüze gelerek sola geriye ve
sa¤a bir hareket eder. Dans eden kenara ha-
reket ederek hafif bir e¤ilme ile efline refakat
eder.

Siding ;
‹ki dansç› ya eflleri ya da gruptaki üye-

lerle dönüp sol taraftan geçerek yer de¤ifltirir-
ler. Ve ayn› iz boyunca tekrar yerlerine döner-
ler. Daha sonraki daire ne Longways dansla-
r›nda birçok baflka figürler bulunur. Fakat
bunlar Lancess’larda veya benzeri Quadrilles
ve Catillions danslar›nda oldu¤u gibi benzeri
geliflmifl danslar›n temel tafllar› olmufltur.

DA‹REN‹N YÖNÜ
Bir dans›n saat yönünde veya saatin ter-

si yönünde yap›lmas›n›n manas›n› tan›mla-
mak güçtür. Atalar› günefle tapan Celts’lerde
dans edenler genellikle, mutlu olaylarda saat
yönünde ve yas tutarlarken saat yönünün ter-
sine hareket ederler. Bununla beraber atalar›
günefle tapan Slav’larda büyük ço¤unluk yas-
l› olsalar bile saat yönünde dans ederler. Bu
soruya iki çözüm sunmak mümkündür.

Evvela ‹ngiltere adalar› ve Fransa’n›n
kuzey k›y›lar›na gelmeden önce, Akdeniz k›y›-
lar› boyunca do¤udan güneye seyahat eden ve
Avrupa’n›n en eski yerlileri aras›nda yer alan
Celts’ler bulunur. Onlar, güneflin do¤uflundan
bat›fl›na olan yolu takip ettiler ve danslar›nda
da öyle yapmaya devam ettiler. Di¤er taraftan
Slav kabilelerinin Türk, Fin, Ukraynal› atala-
r›, Asya’n›n kuzeydo¤usundan seyahat etme-
ye bafllad› ve onlar Roma stepleri ve Avru-
pa’n›n ovalar›na yay›lmadan önce kuzey-bat›
istikametinde seyahat ettiler. Böylece onlar›n
danslar›n›n saatin ters yönünde hareket et-
mesi konusunda, seyahatleri etkin olmufltur.

Di¤er bir fl›k; saatin tersi yönünde hare-
ket eden baz› danslarda ise ekvatorun güne-
yinde, güneflin do¤udan do¤up, kuzey ve bat›
yönlerini takip etti¤inden dönüfl yönünü, gü-
neflin takip etti¤i yoldan al›nm›fl olabilirler.
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Güney Hindistan veya Güney Afrika’dan ge-
len ilk kabileler dönüfl yönünü günefl ayinle-
rinden alm›fl ve Ortado¤u’ya giderlerken de
bunu sürdürmüfl olabilirler.

BÖLÜM III
ADIMIN GEL‹fiMES‹
Bütün danslar›n ad›mlar›nda Slavlara

yak›n olan basit yana ad›mlardan Gürcüler,
Macarlar ve ‹skoçlar›n karmafl›k s›çramalar›,
dönüflleri ve vurufllar›ndan oluflan s›rada
bahsedilmifltir. Ad›mlardaki temel de¤iflmeler
iklim, co¤rafi yap› ve ekonomik durumlar›n
sonucudur. Orijinal folklor danslar›n›n engel-
lendi¤i ve sonradan canland›r›ld›¤›, daha çok
modern müzik aletinin tan›t›ld›¤› veya a¤›z
müzi¤ine efllik etmek üzere yerine geçti¤i, si-
vil veya askerî dans ustalar›n›n dans› biçim-
lendirmede rol oynad›¤› ülkelerde istisnalar
da meydana gelmifltir. Kar›fl›k ad›mlar ve ör-
nekler üzerinden anlafl›lmas› güç tarihî etki-
lerin belirtisi oldu¤unu öne sürmek do¤ru de-
¤ildir.

Bilinen en eski Çember danslar›nda
ad›mlar son derece basittir. Birço¤u s›rf yan-
yana bir ad›m ve ayaklar›n birleflmesinden
oluflan bu basit bafllang›çtan en karmafl›k fi-
gürler gelifltirilmifltir. Yugoslavlar bu hare-
ketleri Kolos’da s›ras›n› de¤ifltirmeden on befl
de¤iflik flekilde gerçeklefltirmifllerdir. Bu
ad›mlar›n baz›lar› birçok farkl› ülkelerde ya-
flanmaktad›r. (Sa¤ aya¤›n her zaman ilk önce
hareket etti¤i düflünülmelidir.)
1. Sol ayak sa¤ ayakla s›k›ca birlefltirilir,

dizler gevflektir.
2. Sol ayak sa¤ ayak bile¤inin iç yukar›s›na

tafl›n›r.
3. Sol aya¤› içe do¤ru ve hafifçe d›fla do¤ru

ayak parmak ucu önü veya arkay› göste-
recek flekilde salla. (Bu üç hareket, hemen
hemen evrenseldir)

4. Sol ayak diz kapa¤›ndan kald›r›l›r ve içe
bakacak flekilde çevrilir. 

5. Sol ayak diz kapa¤›ndan kald›r›l›r ve d›fla
bakacak flekilde çevrilir. 

6. Sol ayak diz kapa¤›ndan ileriyi gösterecek
flekilde kald›r›l›r, ayak sa¤ bald›r›n arka-
s›ndan dinlendirilir.

7. Sol ayak sa¤ aya¤›n çevresinde yar›m
çember biçiminde çevrilir ve ayak yere ba-
sar basmaz vücut a¤›rl›¤› transfer edilir.

8. Sol aya¤› sa¤ aya¤›n ön veya arkas›na, vü-
cut a¤›rl›¤›n› transfer ederek geçirin. Bu
her yerde bulunan “Denge Ad›m›” olarak
gelifltirilebilir.

9. Sol ayak ustal›kla kald›r›l›p, sa¤ aya¤a
do¤ru getirilir ve iki topuk birbirine vuru-
lur.

10. Sol ayak sa¤ aya¤›n ortas›na getirilir, her
ikisi de üçüncü klasik bale tekni¤i pozis-
yonunda oldu¤u gibi az d›flar› do¤ru çevri-
lir.

11. Sa¤ ayak yanlamas›na kayd›r›l›r ve sol
ayak birlefltirilir, parmak uçlar›na yükse-
linir. (Bu her yerde bilinen “h›zl›” ya geçifl-
tir).

12. S›çrayarak ayaklar ayr›l›r ve birlefltirilir,
sol ayak sa¤ aya¤a ya atlayarak ya da z›p-
layarak birlefltirilir. 

13. Sol ayak ucu yavaflça sa¤ aya¤›n arkas›na
getirilirken ayn› zamanda sa¤ diz Frans›z
Reverans› veya ‹ngiliz Selamlamas› yapar
gibi bükülür. (Tevtonik, ‹skandinav ve
‹talyan ülkelerinde bilinmektedir.)

14. Sol ayak bile¤inin arkas›na do¤ru kald›r›-
l›r ve derhal sa¤ diz mümkün oldu¤u ka-
dar ileri e¤ilir.

15. Sol ayak üzerinde diz çökmek üzere sol
ayak kald›r›l›p bükülür ve hemen sa¤
aya¤a götürülür. (Yunan, Roman, Gürcü)

‹leride bulunan aya¤› çemberin içine ve
d›fl›na hareket ettirmek için yönüne göre ya-
p›lan de¤ifliklikler ilk seri farkl›l›klar› sun-
makta, yan taraf yerine ileri ve geriye do¤ru
hareket ettirilerek böylece daha karmafl›k
modeller biçimlendirilmektedir.

Dansç›lar, gittikleri yönde vücutlar›n›
yüz yüze gelecek flekilde çevirdiklerinde ikin-
ci seri çeflitlemeler geliflmektedir ki gruba y›-
lankavi figüründe yükselifl vermektedir. Bun-
lar dansç›lar›n döndü¤ü veya ileriye do¤ru
döndü¤ü, dans hatt›ndan uzaklaflt›¤› gibi son
derece ilgi çekici olabilir. 

Hareketin kalitesi büyük oranlarda
farkl›l›k gösterebilir. Örne¤in temel ad›mlar
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zor, yavafl veya ani ve onu izleyen yumuflak,
çabuk, uyufluk ad›mlardan oluflabilir. Bafllan-
g›ç ad›m› pürüzsüz bir kapan›fl›n izledi¤i bir
s›çrama veya kayma olabilir ve ayaklar bir
s›çramayla kapat›labilir. Temsil flekilleri oriji-
nal temel ad›mlar›n ritmini de¤ifltirir ve bir
dansa yegane kalitesini ve tarz›n› veren de
ritmidir.

Bu temel hareketler di¤er bir ad›m ek-
lendi¤inde ve aya¤› yerlefltirmede farkl› flekil-
lere dikkat çekildi¤inde, vücut a¤›rl›¤›n›n da-
¤›t›lmas› ve yeni ritimlerin oluflturulmas›, çok
ünlü s›çramas›z Czezh Polka ad›mlar› gibi,
pas-de-basques, pas-de-bourries ve valsler ge-
lifltirilmifltir. Örne¤in, sa¤ ayak üzerinde ha-
fif bir z›plama, küçük dairesel hareketle vü-
cudun yükseltilmesi, a¤›rl›¤›n anl›k bir flekil-
de sol ayak ucuna aktar›lmas› ve sa¤ ayak
üzerinden arkaya düflülmesi. Bu ‹ngiliz “dü-
zenlemesi” (setting), ilk s›çramay› büyütüp
daha sonra ayaklar› a¤›rl›¤› sol parmak uçla-
r›na vermeden önce d›flar› döndürerek, sa¤
ayak üzerinde geriye sallanmak ve iflte Scot-
tish pas-de-bosque görüldü. ‹stenilen ihtimal-
ler sonsuz ve her yerde dansç›lar taraf›ndan
istismar edilmektedir.

Basit temel ad›m›n yan› s›ra birçok fark-
l› yürüme, koflma, atlama ve s›çrama flekilleri
vard›r. Bunlar›n hepsi ilginç ve önemli ritm-
ler üretebilir. Hebridean Weaving Lilt’in basit
h›zl› yürümesi gibi. Onun her bardaki vurgu-
lu vurufllar› ile dansç›lar›n ritmleri tarif et-
tikleri do¤rultuda çal›flmas›n› sa¤lar.

‹nsano¤lunun geliflimindeki ilk aflama-
da dansta ad›mlar›n do¤as› ve onun amac›
olan söylenmesi gereken notalar›n s›ras› te-
min edilmifltir. Dünyan›n en ilkel bölgelerin-
de not edildi¤ine göre, danslar›n ve ad›mlar›n
küçük farkl›l›k gösterdi¤i yerlerde, ahenkler
küçük birer ses pusulas›, fakat dansç›lar he-
yecan› art›r›r art›rmaz veya anlaml› yap›lan
baz› hareketler daha genifl periyotlarla nokta-
lanm›flt›r. Avrupa’n›n özellikle a¤›zla müzi¤in
yap›ld›¤› veya ilkel enstrümanlar›n hâlâ
danslara efllik etti¤i bölgelerinde ahenk ve
ad›mlar aras›nda bir kapsam iliflkisinin bu-
lundu¤u do¤rudur.

Asl›nda dansç›lar›n mizac›n› ad›mlar›n
ve ahengin belirledi¤i ve bunlar›n birbiriyle
çok yak›ndan iliflkili oldu¤u saptanm›flt›r.
Bafllang›çta ad›mlar ve ayn› zamanda melodi-
ler de basitti. Ad›mlar geniflleyip çok çeflitle-
nir çeflitlenmez süreler uzad›, artan kapsam
çeflitlilik ve ad›mlar›n birleflimi ile melodile-
rinde kapsam ve çeflitlilik olarak artt›¤› göz-
lendi.

Gariptir ki, yeterli müzik sürelerinin be-
lirli ülkeler ile ve hatta belirli ad›m ve icra
metotlar›yla iliflkilendi¤i görüldü. ‹zleyen
tablo daha sonraki bölümlere detayl› bir fle-
kilde aç›klanacak olan millî karakteristik
rehber niteli¤indedir.

Sol aya¤›n, sa¤ ayak bile¤inin içene yu-
kar› tafl›nmas› özellikle Yugoslavya’da görü-
len ve di¤er bütün on befl çeflit flekli icra eden
Temel Slav (Slav Basic) ad›m›yla iliflkilendi-
rilmifltir.

Üçlemeli zincirler tüm Teutonic ülkeler-
de bulunmufltur fakat bunlar özel gösteri
ad›m ve metotlar›yla birlefltirilmemifl, her ne
kadar üçlü zincirler ad›m ve danslar›n›n mik-
tar› hakk›nda üç kat zaman önerilerinde bu-
lunup bu tip tedbir almaya yönlendirilmiflse
de birçok dans›n 17-18 veya 19. yüzy›llarda
ç›kt›¤› gibi a¤›zla yap›lan müzikle dans edil-
memifl ayn› zamanda bafllang›ç çalg›lar› da
bulunmufltur.

Dördüncü düflüfl, Slav ülkeleri, özellikle
Rusya’da belirli ad›mlar›n icra metotlar› bir-
lefltirilmesidir.

Scandinav ve baz› Celtic bölgelerinde
üçlü zincirlerin aras›nda yükselen beflinciden
alt›nc›ya yükseldi¤i gibi, di¤er Celtic karakte-
ristikleri bazen s›çrama ve atlamalarla birlefl-
tirilmifltir.

Alp Bölgelerinde müzik ritmi s›k s›k
dörtlü s›çrama metot ve gösterileriyle birleflti-
rilmifltir.

BÖLÜM IV
CO⁄RAF‹K DURUMLAR
Herhangi bir yere mevcut olan iklim

flartlar›, oradaki dans›n ritim ve yap›lan ha-
reketlerin kalitesine tesir etmifltir. Hindistan
ve Torrid Zone’da yer alan di¤er ülkelerdeki
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hareketler ak›c›d›r, vücudun bir yerinden di-
¤er yerlerine kolayca akan s›v› gibidir. Kas
gerilmeleri hiçbir zaman görülmez vurgu
ad›mlar› Polonya gibi so¤uk ülkelerin ayn› tip
ad›mlar›ndaki ani vurgulara sahip de¤ildir.
Ayaklar genellikle çok genifl ve bükülebilir bir
vaziyette gevfleyerek yerde birleflir. Fakat vü-
cudu tafl›yan ve kaslar› gerilen ayak yükünü
bir anda, ad›m atan aya¤a aktararak tekrar
k›sa bir süre sonra gevfler. Bunun anlam› s›-
cak bölgelerdeki en güzel dans pozlar›n›n so-
¤uk bölgelerdeki pozlara göre daha uzun sü-
reli olmas›d›r. Ayaktan aya¤a veya kalçadan
kalçaya devaml› bir sallanma olmas›na ra¤-
men, vücudun üst yar›s›n›n pozisyonu daha
çok sabit kal›r. Veya vücudun üst yar›s›, özel-
likle kollar akar gibi hareket ederken alt ya-
r›s› hareketsizdir. Bunun tersi de olabilir. Ri-
timler, gruplar halinde çok yavafl de¤iflir. Bu
her ne kadar bat›l›lar›nkini and›r›rsa da onla-
r›n örneklerinin düz yap›da oldu¤u anlafl›l›r. 

‹spanya ve Akdeniz sahilleri boyunca
uzanan ülkelerde oldu¤u gibi ›s›n›n gece ve
gündüz aras›nda çabuk de¤iflti¤i yerlerde,
dans edenlerin mizac›ndaki h›zla de¤ifliklik-
ler, danstaki h›zl› ve yavafl hareketlerle s›kça
belli olur. Ak›c› ad›mlar, aç›k ve kuvvetli ayak
vurufl ve hareketleriyle aniden de¤ifltirilir.
Yumuflak tutulan pozlar bir ayak hamlesi ve-
ya ani bir dönüflle bitirilebilir. Veya çabuklu-
¤un parlak baflar›s›, vurgulu ad›mlar, yumu-
flak bir poz veya dönüflle sonland›r›labilir. Ri-
timler eflit h›zda ama genellikle düzensiz ola-
rak de¤ifltirilebilir. 

Keskin so¤uk, k›fl ve s›cak yaz aras›nda-
ki büyük z›tl›klar›n oldu¤u, Ukrayna ve
USSR’nin orta kesim ülkelerinde oldu¤u gibi
dans edenler bu çok sert hava de¤iflimini ri-
tim ve kontra ad›mlar› içeren uygun giyimle-
ri ile ifade ederler. Bu gibi ülkelerde en önem-
li ögelerden biri, güçlü vurgulara ters vücut
hareketleridir. Bu, genifl alana yay›lan hare-
ketlerin hakim oldu¤u yerlerde dans›n daha
ak›c› ve daha yavafl k›s›mlar›nda belirgindir.
Vücut bir taraftan bir tarafa, bel hatt›nda ko-
layca sallan›r. Ayaklar ve bafl dans yönünü
iflaret eder ve kollar ayaklar›n z›t yönünde

sallan›r. Bafl ve kollar, daha zor ad›mlar at›-
l›rken vücut dengeleyicisi olarak görev yapar.
Bu özellikler kuvvetli ve daha h›zl› k›s›mlar-
da daha aflikâr olup, kesin ve aç›kl›kla ifade
edilir. Baca¤›n kuvvetlice aç›lmas› ve yukar›
çekilmesi kollar›n çapraz sallanmas›na veya
aç›lmas›na ve güçlüce eflit olarak bükülmesi-
ne efllik eder. Kafa, dans edenlerin yukar› ve
afla¤› yöndeki hareketleri veya ayaklar›n h›z-
l›ca de¤iflen yönünü kesin olarak iflaret eder.
Bu gözün bir odak noktas›nda sabit olarak
bakt›¤› tüm dönme hareketlerinde kuvvetlice
vurgulan›r. 

‹ngiltere, Fransa ve Almanya gibi gece
ve gündüz aras›ndaki, mevsimler aras›ndaki
zaman de¤ifliminin çok yavafl oldu¤u ülkeler-
deki ritimlerde oldu¤u gibi hareketlerde de
yavafllama ve eflitlik vard›r. ‹leri ve geri veya
afla¤› ve yukar› hareketler aras›ndaki kasla-
r›n gerilmesi ile yap›lan tezatl›klar› görmek
mümkündür.

‹ngiltere’de hareketlerin eflitli¤i dikkate
flayand›r. Halk danslar›ndaki, görülmeye de-
¤er kiflisel hareketleri, sürekli olan nemli ha-
va engellemifltir. Bu gibi bir atmosfer daya-
n›kl›l›k gerginli¤ine tahammül edilmedikçe
güçlü fiziksel eforu uzun süre muhafaza et-
meyi imkans›z k›lar, O coflkunun uzamas›na
müsamaha etmez.dans zemini üzerinde ko-
layca ve hafifçe gezinme ve gergin olmayan
kas hareketleri, ve bunu düzgünlü¤ü, en iyi
halk danslar›nda bulunur. Fakat bu çok düz-
günlük, iyi engellenmifl vücut, eflit, s›radan
ritmik hareketler, tüm danslara benzeri bir
havay› ödünç verir. Çünkü, büyüleyici dans
örnekleri ile dikkatler çekilmedikçe yukar›da-
ki ödünç verilen güzellikler seyirciyi s›kmaya
bafllar.

Il›man iklimlerdeki ülkelerin ço¤u dans-
lar›ndaki özel kol hareketlerinin azl›¤›na dik-
kat edilirse iklim flartlar›na ba¤l› de¤ildir. Kol
hareketlerini, kilisenin eski geleneksel ayin
danslar›n› bask› alt›nda tutmas›n›, erken en-
düstrileflme ve ekonomik ifllerin flimdiye göre
ellerle yap›lmas›, dil iletiflimi manas›nda geli-
flim gibi bir çok nedenler, kaybolmas›na ne-
den olmufltur.
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Daha so¤uk ülkelerde daha güçlü hare-
ketler bulunmaktad›r. Çeflitli tipteki ad›mlar
ve ad›mlar› bafllama ve bitifli, çeflitli kas geril-
meleri aras›ndaki ayr›cal›klar dikkate de¤er
bir flekilde görülebilir. Vurgu, daima bir çubu-
¤un, ayn› anda vuruflu gibi yap›lmamakla be-
raber ad›mlar genellikle benzerî fliddetteki ri-
timlerin düzgünce oluflturdu¤u uyum ve
ahenk içindedir.

Bununla birlikte, iklim flartlar›, yap›lan
hareketlerin kalitesine, herzaman her yerde
de¤iflen dans temposuna tesir etmemifltir. Ya-
p›lan dans›n h›z›na, onun arkas›ndaki menfle-
inin amac› tesir etmifltir. Örne¤in, bir meslek
dans›n›n h›z› hiçbir zaman onun temsil etti¤i
mesle¤in gerçek h›z›ndan büyük olamaz. E¤er
bir adam, bir görevi bitirinceye kadar çal›fl-
maya devam etmesi gerekiyorsa, bir adam›n
t›rpanla çal›flmas›na görülebilece¤i gibi,kesin
düzenin bir ritmini muhafaza etmek esast›r.
Di¤er bir deyiflle, dans edenlerin geleneksel
danslarda dikkatlerinin büyüyecek bir duygu-
sall›k zirvesine eriflmeleri gibi, (Sir Gilbert
Murray’›n Yunanl›lar hakk›nda söyledi¤i gibi,
onlar›n tanr›lar› “Mana” veya ruhlar› onlar›n
içine girinceye kadar onlar h›zlar›n› art›r›r ve
dehfletle dans ederlerdi. Baflka zaman bu im-
kans›zd›) onlar›n kendilerini kaybetme nokta-
s›na gelinceye kadar h›z artt›r›l›r.

BÖLÜM V
D‹⁄ER CO⁄RAF‹K DURUMLAR
‹klim de¤ifliklikleri, dünyan›n oluflu-

munda insanlar›n üzerinde yaflad›klar› jeolo-
jik yap›lar›n, çöllerin, verimli ovalar›n, nehir
vadilerinin ve da¤lar›n oluflumuna neden ol-
mufltur. ‹nsan›n gerçeklefltirdi¤i hareketlerin
stili büyük ölçüde üzerinde dans etti¤i zemi-
nin çeflidine ba¤l›d›r. fiu da unutulmamal›d›r
ki, dans baz› kifliler aras›nda nesiller boyu ye-
tifltikleri yörenin karakteristik hareketleri ol-
maya devam etmektedir. Ruslar, Macarlar,
Çekler ve ‹spanyol gibi halklar›n danslar›n›n
o kadar farkl› görünüme neden olan, iflte bu
hareketlerin kar›fl›m›d›r.

Danubian ovalar›, Fransa’n›n bir bölü-
mü, Danimarka ve Yugoslavya gibi zengin ta-
r›m ovalar›nda veya nehir vadilerinde, hare-

ketler sanki bütün vücut topra¤a çekiliyor-
muflças›na ve zengin toprak, ayaklar›n kalk-
mas›n› engelliyormuflças›na afla¤› do¤ru ak-
sanl›d›r. Ad›mlar büyük ya da küçük olabilir,
ancak ayaklar, topra¤›n düzgün olmayan ya-
p›s›ndan ötürü pek düzgün olarak basmazlar.
Çok say›da dansç›, birbirine kenetlenmifl
ad›mlar›n› ayn› anda atarak dans ederler ve
dans genellikle (Grup halinde) “Set”tir. Daha
ilkel Avrupal›lar aras›nda,Yugoslavya’n›n ba-
z› yörelerinde ve Balkanlarda veya zengin
toprakl› sahalar›n pek öyle yay›l›p gitmedi¤i
yerlerde en çok, dans›n kapal› halkal› flekli
olan “Kolo” görülür. Dansç›lar birbirleriyle
küçük parmak, el, dirsek ya da omuzdan s›k›-
ca kenetlenmifllerdir. Bazen dansç›lar ayn›
hareket serilerini saatlerce ç›lg›n hale gelene
dek sürdürürler. Bütün vücutlar› tepeden t›r-
na¤a titrer ve hareketleri kollar› vas›tas›yla
efllerine geçer. Baflka yerlerde bu halka o ka-
dar s›k› oluflmayabilir veya dansç›lar bazen
birbirlerinden belli bir mesafe ayr› durmakta
ve English Sellenger’s halkas›nda oldu¤u gibi
halkadaki dans örnekleri karmafl›klaflmakta-
d›r. Zengin toprakl› yerlerde dansç›lar bazen
herhangi bir ad›mlar›yla nadiren uza¤a gider-
ler, e¤er bu bir figür dans›ysa, halkadaki ya
da setteki as›l yerlerine genellikle geri döner-
ler.

Yunanistan’daki ve Romanya’daki da¤-
lar›n, Alplerin ve Pirenelerin etekleri gibi ot-
lak alanlarda ve yamaçlarda dansç›lar hare-
ketlerini zemin boyunca yönlendirerek çok
daha fazla gezinirler. Vücutlar› hem yukar›
hem afla¤› hareket eder. Fakat bu, hiçbir za-
man afl›r› de¤ildir ve bütün dans sanki su üs-
tünde yüzüyormufl gibi ve rahat görünür. Da-
ha zengin toprakl› alanlarda oldu¤u gibi, nis-
peten büyük gruplar birlikte ancak s›k› s›k›
kenetlenmeden dans ederler ve halka genel-
likle bir zincire dönüflür. Dans genel olarak
Grup, “Set”tir. Yani zincir sürekli tekrarlanan
basit hareket serilerini gerçeklefltirir. Birkaç
dans örne¤i vard›r. Fakat lider, hareket seri-
lerini çeflitlendirmek üzere zincire s›k s›k y›-
lanvari hareketler yapt›r›r ve bazen zincirden
koparak tek bafl›na figürler yapar. Bu Yunan
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Kalamationas, Güney Fransa Farandole ve
Yugoslav Devojacko Kolo’da görülmektedir.
Otlak bölge halk›n›n belirgin di¤er bir karak-
teristi¤i de dansç›lar›n ileri do¤ru dans etme-
lerine ra¤men bunu oradan buraya dönerek,
dans hatt›ndan öteye beriye köfleden köfleye
ad›mlarla karfl›ya, hatta eriye do¤ru giderek
neredeyse isteksizce yaparlar.

Bu otlak bölge hareketleri, Ukrayna’dan
Mo¤olistan’a uzanan muazzam otlak alanla-
r›n ve steplerin göçebe halk›n›n gezinen hare-
ketleriyle bir tezat teflkil etmektedir. Bu
dansç›lar zemin üzerinde uçar gibi dans eder-
ler ve seri ad›mlarla ve s›çramalarla mümkün
olan en genifl hareket çeflitleriyle gezinirler,
düzgünce at›lan ad›mlar en belirgin özellikle-
ridir. Bunlar neredeyse tümüyle ileri do¤ru-
dur ve danslar nadiren grup, “Set”tir. Olduk-
ça büyük gruplar›n birlikte dans edebilecekle-
rine ve her dans›n genel olarak kabul edilmifl
temel ad›m flekilleri olabilece¤ine ra¤men bu
ad›m, istendi¤inde her bir fert taraf›ndan
özenle yap›labilir. Bu özellikle erkek dansla-
r›nda s›kça her grup üyesinin s›rayla ayr›la-
rak özel gösteri yapmalar›, bu arada di¤erle-
rinin onun etraf›nda dönmesi el ve ayakla
tempo tutmalar› fleklinde olur. Ukrayna’n›n
Gopak ve Gürcistan’›n Cheroul bu tip dans
için mükemmel birer örnektir.

Steplerde yaflayanlar büyük at e¤iticisi
ve binicileri olup bu durum her yerde hare-
ketlerine yans›r. En dikkate de¤er nokta, bafl-
lar› dik ve s›rtlar› rahat, bafl v omuz hareket-
leri ve sanki at sürüyormufl gibi tutulan elle-
ridir. Eller nadiren do¤rudan bafl üzerine kal-
d›r›l›r. Ad›mlar›n büyük bir bölümü do¤rudan
do¤ruya atlar›n dörtnal, t›r›s, rahvan gibi ha-
reketlerinden türetilmifltir.

Bütün da¤ insanlar›n›n hareketleri ko-
layl›kla ay›rt edilebilir. Dar ve sert zeminli
mekanlarda yaflamak zorunda olduklar›ndan,
dansç›lar heyecan verici yüksek s›çramalarla
ve bunu takiben düzenli ad›mlarla en ufak bir
alan› bile de¤erlendirirler. Bu tür ad›mlar›n
tarz› neredeyse her zaman yukar› do¤rudur.
Bu karmafl›k danslar genellikle (Grup)
“Set”tirler. Fakat ayn› anda sadece çok büyük

gruplar birlikte dans ederler. Bu danslarda
çok miktarda ferdi gösteri vard›r ve rahat bir
görüntüde tafl›nan vücut, yukar› vaziyette tu-
tulur, kollar ve zemindeki zorluklar› sürekli
dikkatle gözleyen kafa ile dengelenir. Bütün
dans, da¤ havas› kadar hafif ve kuvvetlendiri-
ci izlenimini verir. Bunun güzel örneklerini
‹skoçya’n›n Seann Triubbah ve Tetra ve Kar-
pat da¤lar›n›n da¤c› dansç›lar› verir.

Köylülerin çok fakir toprakla yaflam mü-
cadelesi verilen ülkelerde danslarda benzer
flekilde fakir ad›m ve figürlerden oluflur. Dans
genellikle (Grup) “Set”tir, ve birkaç basit
ad›mdan oluflur. Mamafih kat›lmak isteyen-
ler için zorluklar oldukça fazlad›r. Yugoslav-
ya’n›n baz› k›s›mlar›nda ve Balkanlar’›n he-
men her yerinde, bu basit hareketler dansç›-
lar›n dans s›ras›nda rahatlamalar›n› sa¤la-
yan bir ilginçlik meydana getirir. H›zland›kça
vücutlar›, zemin de hafifçe yaylan›yor ve sal-
lan›yor görünümünü al›r. Böylece tüm grup
rüzgarda savrulan yaprak görünümündedir
ve ritim Yugoslav Zhiniko’s Kolo’da oldu¤u gi-
bi çok daha sertleflir ve karmafl›klafl›r.

Çöl sahillerinin hareketleri ister Asya
veya Afrika s›ca¤›nda olsunlar; ister Kuzey
Rusya’n›n genifl Tundralar› gibi so¤uk yerler-
de olsunlar, düzensiz diye tan›mlanabilirler.
Dansç›lar bir yandan vücut a¤›rl›klar›n› bir
ayaktan di¤er aya¤› sanki yere basmak için
çok so¤uk ya da s›cakm›fl gibi aktar›rken, öte
yandan vücutlar›yla ani ç›lg›n gibi hareket-
lerde bulunurlar. So¤uk ülkelerde bu hareket-
ler daha sert ve k›sa olup ço¤unlukla afla¤›
yukar› ve sa¤a sola kol oynatmalar›d›r. Elle-
rin Eskimo danslar›nda oldu¤u gibi ileri geri
hareket ederken vücuda de¤mesine s›k s›k
müsaade edilir. S›cak yerlerde eller ve kollar
bu kadar hareketli olmay›p eller ritim vermek
için el ç›rp›lmas› d›fl›nda vücuttan uzak tutu-
lur. Ayr›ca eller bedevi danslar›nda bafl› ve
gözleri gölgelemek için de s›k s›k kullan›l›r.
Bu tip yerlerdeki danslar nadiren (Grup)
“Set”tir. Grup genellikle temel ad›mlarla dans
ederken zaman zaman ilhamlanan grup üye-
lerinden birisi ayr›larak tek bafl›na dans eder.
Ancak bu gösteri step göçebelerinin dansla-
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r›ndaki gibi gösteriflli ve hareket zenginli¤in-
de de¤ildir. 

Günün politik s›n›rlar›yla belirlenen
pek çok Avrupa ülkeleri çeflitli fiziksel özellik-
ler gösterirler, dolay›s›yla danslar›nda da ha-
reket çeflitlili¤i görülmektedir. Yugoslavya’da,
Bulgaristan’da ve Romanya’da mevcut üç tip
fiziki bölgesine göre üç oldukça farkl› tip dans
mevcuttur. Kuzey ovalar› ve di¤er zengin top-
rakl› nehir vadilerinde sallanmak ve kapal›
Koloz da¤ eteklerinde z›playan zincirler aç›k
Kolaz ve S›rbistan’›n Karada¤lar› gibi daha
fakir sahalarda sallanmal› danslara rastlan›r.

Fakat fiziksel özellikler ulusal s›n›rlar›n
iflaretlenmesinde nadiren yard›mc› olur. ‹flte
bu da niçin pek çok Avrupa ülkesinin belli
dans figürlerini paylaflt›klar›n›n nedenlerin-
den biridir.zengin toprakl› Danubran Ovalar›,
güneyde Alplerin ve Kuzeyde Karpatlar›n
eteklerinde yükseldikçe ve afla¤› do¤ru inil-
dikçe kapal› halka tipi dans flekli derece dere-
ce köylü halk ve çobanlara özgü daha aç›k zin-
cir tipi rahat hareketlere dönüflür. Sonra da¤
köylerinin yukar› z›plamal› düzgün danslar›-
na dönüflür. Dansç›lar genifl Alp Da¤lar›’n›n
sistemini geçip Fransa ve ‹talya’ya indikçe,
bu s›çramalar h›z›n› ve yüksekli¤ini giderek
yitirerek ‹talya’n›n Orta ve güney Fransa’n›n
s›ral›, zincirli düflük ad›ml› halklar›nda kay-
bolur. Çeflitli geçitlerden ve nehir vadilerin-
den tafl›narak Pirenelerin baz› büyüleyici
Bask danslar›nda tekrar ortaya ç›karlar.

Bu harita, göç eden halklar›n ve iflgal or-
dular›n›n gittikleri yerlerde tabiî özelliklerin-
den nas›l faydaland›klar›n› göstermektedir.
Bu da bugün Avrupa’da halâ görülen baz› ha-
reketlerin anlafl›lmas›na yard›mc› olur. Step-
lerde yaflayanlar›n at sürme unsurlar›n› içe-
ren danslar Mo¤olistan’dan Kuzey Do¤uya,
güneyde Türkistan, Gürcistan ve K›r›m’a ba-
t›da Macaristan’a, ve kuzeybat›da Polonya’ya
kadar genifl ve birbirinden uzak alanlarda gö-
rülebilir. Bu, milattan sonra 5. yüzy›l›n ilk ya-
r›s›nda ilk olarak Hunlular›n ve di¤er do¤u
kavimlerinin ve daha milattan sonra 13. yüz-
y›lda Cengizhan hükümdarl›¤›ndaki Mo¤olla-
r›n yol açt›¤› müthifl etkinin ispat›d›r. Genifl

Rus Steplerini aflarak gelen kalabal›klar, de-
¤iflik zamanlarda Volga, Don, Dinpiyer, Din-
yester, nehirlerinden geçmenin yolunu bulup,
bu nehir yataklar›n› takip etmek suretiyle
Orta Rusya’dan Polonya’ya kadar yay›lm›fl-
lard›r. Bu kalabal›klar ayn› zamanda Karade-
niz k›y›lar›n› da aflarak Danube nehri yata¤›-
n› takip etmifller ve Danubian ovalar›na ya-
y›lm›fllar, son olarak flimdi Almanya olarak
bilinen yerlere nüfuz etmifllerdir. Bu yolcu-
luklarda yerleflik kültürlerin insanlar›yla ka-
r›flm›fllar ve buna ba¤l› olarak o canl› at sürüfl
danslar› hareket ve ritim olarak yavafl yavafl
zay›flam›flt›r. Bu tür hareketleri Polonya’n›n
Pripet Marshe danslar›n›n basit ad›mlar›nda
ya da uzak do¤u da¤ halklar›n›n karmafl›k
s›çrama ve dönmelerinde görmek bazen ol-
dukça güçtür. Fakat Macaristan’da Ukray-
na’da ve Ermenistan’da bu unsurlar tar›msal
dans figürleri aras›nda kolayca fark edilirler.

Yunanl›lar ve Vikingler gibi deniz yolu
ile göç eden ya da sald›r›lar düzenleyen ak›n-
c›lar sahil kesimlerine yerleflmifller ve nehir
yolu ile ulaflabildikleri di¤er ülkelere nüfuz
etmifllerdir. Onlar da kendilerine özgü dans
karakteristiklerini o yerlerdeki yerleflik hal-
kalar aras›na yaym›fllard›r.

Bazen arazinin fiziksel özellikleri halk-
lara kültürlerini yayman›n yan› s›ra gelenek-
lerini korumalar›nda da yard›mc› olmufltur.
Baz› ülkelerin da¤l›k ya da çöllük sahalar›n-
da girilme güçlü¤ü, iflgalcileri, deniz limanla-
r› ve girilmesi kolay nehir vadileri ya da alçak
da¤ etekleri d›fl›nda bu ülkelerin tümünü ifl-
gal etmelerini önlemifltir. Basklar, Yunanl›lar
ve Gürcüler tüm Avrupa’da muhtemelen en
eski gelenek ve göreneklere sahip uluslard›r.
Bu ülkelerin fiziki durumlar›n› gösterir hari-
talara bir bakmak, bunun niye böyle oldu¤u-
nu anlamaya yetecektir. Son derece yüksek
da¤lar, tehlikeli da¤ geçitleri ve nerdeyse ge-
çilmesi imkans›z nehir vadileri en cesur sey-
yahlar ya da savaflç›lar d›fl›ndakilerin s›zma-
s›n› önlemifl ve böylece yaln›z seyyahlar, yay-
g›n adetler ve yerleflik halk›n al›flkanl›klar›
üzerinde çok az etki yapm›fllard›r.
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