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ÖNSÖZ
Dans etnolojisi ve beden hareketinin antropolojisi ile eş anlamlı olarak da kullanılan etnokoreolojinin en önemli argümanlarından biri, bir kültürün hareket sistemini anlamak için önce o kültürü anlamanın gerekliliğine yapılan vurgudur. Dans etnolojisi adı altında gelişen literatürün odak
noktası da yine dansın içeriğidir ve bu bağlamda kültürel formasyon analizinin amacı dansı anlatmaya yardımcı olmaktır. Bedenin kendi içeriğini incelediği gibi, kültürler arası vurgular yapan ve
dansı sembolizm ile ilişkilendirerek kültürel ve etnik kimliği, azınlık statülerini, toplumsal cinsiyeti
konu alan çalışmalar da dans etnolojisinin özneleri arasındadır. Bir diğer taraftan, özellikle Amerikan geleneğinde gelişen antropolojik çalışmaların amacı ise, sadece dansı kültürel bağlamında
anlamak değil, toplumu hareket sistemlerinin analizi aracılığı ile anlamaktır.
Dans odaklı yapılan çalışmaların kaygan disipliner zemininde; dans üzerinden kültürel
tarih çözümlemelerine yapılacak katkılar, kültürel üretim alanlarında dansın kullanımı, antropolojik/
sosyolojik/felsefi söylemlerde dans ve beden hareketi, tarihsel metinlerde dans çözümlemeleri ve
benzeri birçok alanda çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların repertuarını genişletme katkısı gözeterek hazırlanan bu sayıda, söz konusu temel alanların alt başlıklarını; dansla ilişkili olarak kültürel üretimler, gelenek, politika, globallik /glokallik perspektifleri, bedensel temsiller, alt metinler,
tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji, etnografi ve düşünümsellik, sahneleme, ideoloji, estetik olarak
belirledik.
Bu bağlamda ilk yazı, piyano, akordeon ve bandeneon çalan ve tango dansıyla ilgili pratik
çalışmalar yapan Ortaç Aydınoğlu’nun “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Tango’nun Diyalektiği” isimli makaledir. Aydınoğlu çalışmasında tangonun doğuşundan bu yana toplumsal yapının
değişimine paralel olarak oluşan toplumsal cinsiyet algısının nasıl değiştiğini müzik ve beden üzerinden çözümlemeye çalışıyor. bir sonraki çalışmada ise Etnomüzikoloji çalışmalarının yanı sıra,
performans pratiklerine dans antropolojisi temelinde odaklanarak Roman dansları üzerine çalışmalar yapan Gonca Girgin-Tohumcu, Sulukule Romanları arasındaki toplumsal cinsiyet ilişkilerinin
döngüsel bütününde, Bandura’nın post-modern düşüncede gelişen toplumsal öğrenme teorisine
ek olarak dış ve iç kaynaklı tarihsel koşulların yadsınamaz katkısını yorumluyor.
Popüler alanlar içerisinde genç nüfus kültürü üzerine çalışan Georgina Gregory “Take
That: Dancing the Rhetoric of Post-Fordist Masculinity” isimli makalesinde 1960’lı yılların erkek
müzik gruplarının dansları ile 1990’dan günümüze uzanan süreçteki danslarını karşılaştırarak
sosyo-ekonomik ideolojilerin nasıl değiştiğini tartış›rken Yunanistan ve çevresindeki danslarla ilgili
çalışmaları olan serbest araştırmacı Yvonne Hunt “Dancing on the kneess: a wedding or therapeutic
ritual” isimli makalesinde Yunanistan’da yaşayan bir Roman grubunun düğün töreninde pratiği
yapılan geleneksel danslarını kendi alan çalışmalarından yola çıkarak aktar›yor.
Halk oyunları eğitmeni, koreograf ve Güney Slav folk kültürü hakkında çalışmaları olan
Daniela Ivanova-Nyberg “A ‘Balkan Folk Dance’ Phenomenon in the United States: A Few Analytical
Observations” isimli 1960 ve 70’lerdeki Birleşmiş Devletler’de Balkan halk oyunları çalışmaları ile
günümüzdeki kendi gözlemlerini katılımcılar, öğreticiler ve repertuar açısından karşılaştırarak, göçün
etkilerini anlamaya çalıştığı makalesinden sonraki yazı ise Flashmob dansıyla ilgili. Genel olarak
etnomüzikoloji çalışmalarının yanısıra, dansı sosyolojik yöntemlerle araştıran ve dans felsefesine
dair çalışmaları olan Belma Kurtişoğlu “Flashmob Dansı: Toplumsal muhalefet” isimli yazısı dansın
sanal sosyal ağlar ve gerçek ağlarda toplumsal muhalefet oluşturma gücünü deneysel olarak ele
al›yor.
Türkiye’de Zeybek yöresine ait halk oyunları üzerine çalışmalar yapan Sonay Ödemiş’in,
“Zeybek Kültürü ve Mitoloji ‹lişkisi: Defne örneği” defne ağacının sembolik olarak yaşamı ifade
etmesi örneği üzerinden zeybek kültürü ile farklı mitolojiler arasında ilişki kurduğu makalesinden
sonra ise, bedenin toplumsal anlamlarını araştıran Hande Topaloğlu tarafından kaleme alınan “Dans
Sosyolojisinin Kavramsal Çerçevesi ‹çin Bir Giriş” adlı çalışması, dans sosyoloji alanında bugüne
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kadar yapılmış çalışmaları milli danslar ve resmi ideoloji, kültürel tüketim, toplumsal cinsiyet ve
beden başlıkları altında toplayarak ele almış, interdisipliner çalışmaların çoğaldığı günümüzde dans
sosyolojisi alanının da bu konularla sınırlı kalmayarak gelişeceğine dair bir öngörüde bulunuyor.
Son olarak, sanat yönetimi ve dans tarihi ile ilgili çalışmaları bulunan Leman Yılmaz “Anlatımcı
dans, dans tiyatrosu kavramlarının kısa tarihi, Pina Bausch örneği” isimli yazısında dans-tiyatro
birlikteliğinin kısa bir tarihçesini sunarak dans tiyatrosunun ne olduğunu tanımlayabilmek amacıyla
Pina Bausch’un çalışmaları üzerinde duruyor.
Çeviri metinlerdeki ilk iki makale Dance Research Journal isimli dergide 2000 yılında
32/1 sayısında Dans Araştırmaları: Geçmişten Perspektifler, Geleceğe Bakış başlığı altında
yayınlanmışlardır. Birincisi özellikle Tonga ve Hawaii üzerine toplumsal yapı ve müzik, dans
gibi sanatlar arasındaki ilişkiyi ele almasıyla bilinen antropolog Adrianne L. Kaeppler tarafından
yazılmış olan “Dans Etnolojisi ve Dans Antropolojisi” bu konunun nasıl geliştiğine dair kısa bir
özet verirken, hangi yöntemlerin kullanıldığından ve kısa bir literatürden bahseder. Bu yazının
devamı olarak yayınlanan ikinci çeviri ise dans tarihi dersleri veren aynı zamanda 20. ve 21. yy
danslarını toplumsal, tarihsel ve politik bağlamda ele alan çalışmalarıyla bilinen Ramsay Burt’ün
kaleme aldığı “Dans Kuramı, Sosyoloji ve Estetik” ise dansın ulusal veya etnik bir kimlik açısından
ele alınmasının ötesinde feminist, queer, sömürge-sonrası, post-yapısalcı veya postmodern
kuramlar ve felsefeler açısından incelenmesi gerekliliği üzerinde durarak dans araştırmalarının
alanını genişleten önerilerde bulunmakta. Bu iki çeviri özellikle derginin dans sayısında yayınlanan
güncel makalelerin öncesinde yapılmış olan çalışmaları ele alması ve buna bağlı olarak bir temel
olması açısından seçilmiştir. Üçüncü çeviri makale ise dansı politik ve tarihsel boyutları ile çalışan
Arzu Öztürkmen’in dansı tarihin yöntemleriyle ele alan “Osmanlı Minyatürlerindeki Dans ‹mgesini
Okumak” isimli makalesidir. 2011 yılında Imaging Dance Visual Representations of Dancers and
Dancing isimli kitapta yayınlanan bu makale Osmanlı dönemindeki dansı minyatürler üzerinden
tekrar oluşturmaya dair ipuçları verirken, dönemin tarihsel etnografileri hakkında da bilgileri içerir.
Bu üç çalışma ile dans araştırmalarında kullanılan yöntem ve bilimsel bakış açılarının bir derlemesi
yapılmaya çalışılmıştır.
‹nceleme/eleştiri yazılarında ilk olarak, halk oyunları ve tiyatro alanında çalışmaları
olan Ece Güler-Göktay, 2009 yılında aramızdan ayrılan koreograf Pina Bausch ve Tanztheater
Wuppertal topluluğunu konu alan, 2011 yapımı WimWenders’in Pina isimli filmi ve ikinci olarak da
Dans hakkında sosyolojik, etnografik ve tarihsel çalışmaları bulunan Berna Kurt, Hareket Atölyesi
topluluğunun 2009 yılı sonunda ilk gösterimini yaptığı gösterileri aHHval’in gösteri üzerine yazılan
yazıları, yapılan söyleşileri ve topluluğun kurucusu Zeynep Günsür’le yazarın görüşmesini temel
alan değerlendirmesini aktarmaktadır.

ix

