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Dans Yazım 
 

 Türkiye’nin çağdaş dans ve performans alanında ilk “izleyici yazar” platformu 
olarak, farklı geçmiş ve deneyime sahip dans yazarlarından oluşan bir komünite 

oluşturarak, Türkiye çağdaş dans alanında bir eksiklik olan sanatçı,  
sanat merkezi ve izleyici arasında bir diyalog başlatmayı amaçlıyor. 

Dans Yazım, herkesin kendi farkını ortaya koyması ve kendi tarzını bulması için farklı 
yaklaşımları paylaşan ve dans yazılarına görünürlük sağlayacağı web sitesi ile 

izleyici, eleştirmen ve sanatçılar arasında iletişim sağlayan güncel ve interaktif bir 
platform olmayı hedefliyor. Bu niyetle çıkılan yolda yazarlar farklı geçmiş ve 

deneyime sahip kişilerden oluşuyor ve belirli bir otoriteye bağlı olmadan birbirinden 
de öğrenen zengin bir grup ve paylaşım ortamı oluşturuyor. Buna paralel, izlediği bir 

dans gösterisi veya performans hakkında yazmak isteyen herkese de açık. 
 

 
 
 
 

Dans Yazım 
 

 is a project embracing emerging dance writers to start a new dialogue in the field of 
contemporary dance. With the help of a new conversation enhanced by this brand 

new community, it aims to establish an interactive platform that will bridge the 
existing gap between the audience and the artists.  

 
Coming from different backgrounds, they will take up this role by finding their unique 
way of interpreting the pieces and sharing them through their writings. Parallel to the 

ongoing educational programme of the project, the online platform is open to 
everybody who would like to contribute their writings on dance pieces and 

performances throughout the whole year.  
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Dünyada Bir Köşe / A Corner In The World 
 
 
Dünyada Bir Köşe, yakın coğrafyalarda üretim yapan ancak birbirinin işlerini tecrübe 
etme ve aynı sahneyi paylaşarak diyalog geliştirme şansı bulamayan Türkiye, 
Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar'dan sanatçıları bir araya getiren bir sahne sanatları 
festivali. 
  
Ekim 2015'te ilk kez gerçekleşen festival Türkiye, Suriye, Yunanistan, İran, 
Ermenistan ve Lübnan'dan tiyatro, çağdaş dans ve video sanatçılarını ağırladı. 
 
 
 
A Corner in the World is a festival for performing arts which brings together artists 
from Turkey, the Middle East, Caucasus and the Balkans who work in close 
geographical proximity, but have few opportunities to share a stage, experience each 
other’s work, and develop a dialogue. 
  
The first edition of the festival took place in October 2015 featuring theater, dance 
and video artists from Turkey, Syria, Greece, Iran, Armenia and Lebanon. 
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Dans ve Performans Yazım Atölyesi - A Corner In The World 
 
Dans Yazım’ın 2. etkinliği ‘Dans ve Performans Yazım Atölyesi’, Dünyada Bir Köşe 
Festivali’nde gerçekleşti. Etkinlikte dans üzerine yazanlar Berna Kurt ile dünyada ve 
Türkiye’de çağdaş dans tarihi ve yazarlığın dönüm noktaları üzerine bilgi sahibi 
olurken, festivaldeki gösterileri izleyerek gösteriler üzerine inceleme ve yorumlarını 
paylaştılar. 
 
Atölyede, hareket analizi, Türkiye’de ve dünyada dans yazımı hakkında teorik bilgiler 
ile beraber festivalde yer alacak belirli gösterimler de izlenerek katılımcıların bilgilerini 
pratiğe aktarmasına olanak sağlandı.  
 
Etkinlik, 2008 yılında, Bimeras Kültür Vakfı’nın desteğiyle, ImPulsTanz Uluslararası 
Dans Festivali kapsamında düzenlenen Critical Endeavour başlıklı dans yazarlığı 
atölyesine katılmış olan Berna Kurt’un mentörlüğünde gerçekleşti. 
 
 
Festival kapsamında, Mine Söyler, Ömer 
Uysal, Lale Madenoğlu, Elif Ekinci ve Müge 
Olacak; Nancy Naous’un ‘These Shoes Are 
Made For Walking’; Ceren Oran’ın 
‘Heimat...Los!’; Gizem Aksu’nun ‘Yu’; 
Mokhallad Rasem’in ‘Body Revolution’ 
performansları üzerine yazılmış inceleme 
ve yorumlar yayınlandılar.  
 
 
Dans Yazım yazarlarından Lale Madenoğlu, Elif Ekinci, Didem Gökay ve Ömer 
Uysal, festivalin ‘Köşe Bucak Kadıköy’ etkinliği için kolektif bir yazı hazırlayarak sanat 
yazarlığına ortak üretim ve yaratıcılık ile yeni bir boyut katıyorlar.  
 
BERNA KURT 
 
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimi 
alan Berna Kurt; sırasıyla araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı 
Kültür Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi yüksek lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi doktora programlarını tamamladı. Halen İstanbul 
Aydın Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyelisi olarak çalışan Kurt; 
icracı, çevirmen, yazar ve eğitmen olarak çeşitli projelerde yer aldı. Kurt, dans tarihi, 
etnokoreoloji, performans çalışmaları, toplumsal cinsiyet, siyaset kuramları gibi çeşitli 
disiplinleri birleştirerek çalışmalarını yapıyor ve bazı yazılarını da 
dansyazilari.blogspot.com.tr’de paylaşıyor. 
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Dance and Performance Writing Workshop 
within A Corner in the World  

 
“Dance and Performance Writing Workshop -  A Corner in the World” was the second 
event organised within the project Dans Yazım, this time in the context of the intense 
festival programme of A Corner in the World.  
 
Under the guidance of the mentorship of Berna Kurt, the participants were guided not 
only through the history of contemporary dance and introduction to the art of dance 
writing, but also had the opportunity to reflect with their writings on the pieces 
performed during the festival. 
 
During the festival, the theoretical part of the workshop will offer an insight to 
movement analysis while introducing different approaches and styles of dance 
criticism in Turkey and the world. The participants will be expected to attend selected 
performances, "talkback" sessions with the performers organised by the festival and 
will be guided by the mentor of the workshop, Berna Kurt, throughout the whole 
process of dance and performance writing while finding their individual style.  
 
The project is designed to stimulate a sustainable dialogue around contemporary 
dance and performance art by establishing a presence of dance writing online. The 
participants of the workshop will be able to contribute and explore the possibilities 
offered by our online platform.  
 
Writings of Mine Söyler, Ömer Uysal, Lale Madenoğlu, Elif Ekinci and Müge Olacak 
on the pieces of Nancy Naous ‘These Shoes Are Made For Walking’; Ceren Oran’s 
‘Heimat...Los!’, Gizem Aksu’s ‘Yu’ and Mokhallad Rasem’s ‘Body Revolution’ were 
published as a result of the two week programme. 
 
The collective writing of Lale Madenoğlu, Elif Ekinci, Didem Gökay and Ömer Uysal 
about the festival's event "Walk around the Corner" shows a new approach to art 
writing by emphasising collective creativity and production. 
 
BERNA KURT 
 
Studied Political Science, Arts Management and Modern Turkish History. With the 
support of Bimeras Cultural Foundation, participated in Critical Endeavour 
educational and workshop programme for emerging dance and performance 
journalists, organized in the framework of ImPulsTanz International Dance Festival, 
2008. Involved in various contexts as performer, translator, writer and instructor. 
Combines various disciplines like dance history, ethnochoreology, performance 
studies, political theory and gender studies and shares some of her work at 
http://dansyazilari.blogspot.com.tr/. Currently working at the Department of Arts 
Management of Istanbul Aydın University. 
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Yazılar / Writings 
 

 
1 Ekim, Cumartesi 

MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Bomonti 
 

Konsept ve Koreografi: Nancy Naous 
Performans: Dalia Naous, Nadim Bahsoun 

 
 
 
 
 
 
Müge Olacak 
 
Dünyada Bir Köşe Festivali’nde “These Shoes Are Made For Walking” 
performansındayım. Lübnan’lı koreograf Nancy Naous’un işi. 2. sırada tam da ortada 
sahneye en hakim yerlerden biri, çok sevdiğim gibi. Sahne ve sanatçıyla aramda 
mesafe veya kimse olmadan tamamen performansla olabileceğim konum.  
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Bomonti Kampüsü, Selda Selışık Aksan 
Sahnesi. Bilenler bilir, oldukça geniş bir sahne, kara kutu formunda ama biraz 
büyükçe bir kara kutu. Sahnenin seyirciye göre sağ tarafında tek kişilik bir koltuk, sol 
ortaya yakın da askıda asılı zırha benzer bir kostüm var. Solda da müzik/ses 
ekipman alanı. 
 
Gösterim hamile yarı çıplak bir 
kadının sadece ayaklarını 
aydınlatılırken gördüğümüz 
yürüyüşüyle başlıyor. Ayakkabıları 
başka yerde bu kadar odakta 
görmüyoruz. Yine başlangıç 
sahnesinde sadece sırtını 
görüyoruz. Kürek kemikleri, 
omurgası ile sırtında oluşan 
bambaşka hareketleri izliyoruz.  
 
 

“Bu gösteride küçük ama 
yoğun hareketlerin çok güçlü 
ve sahneyi kalite anlamında 

daha çok doldurduğunu 
düşünüyorum.” 
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Ve diğer sanatçı geliyor. Yarı çıplak bir erkek ve yine sadece sırtının hareketlerini 
izliyoruz bir süre. Dansta sırt özellikle kullanılmadığı sürece biraz atıl bir beden 
bölgesi ancak ben çok güçlü olabileceğini düşünüyorum. Nitekim burada da bu kadar 
çok harekete sanki dünyanın devinim, yıkılıp, yeniden oluşum süreçleri gibi, çok 
doğal ve dağların, nehirlerin oluşumunu anımsatan hareketlerin zenginliği etkileyici. 
 
Gösteriye sanatçılar günlük hayattan giysilerle devam ediyor. Pantolon, gömlek ve 
pantolon, gömlek ve ceket. Kostüm gösteri boyunca hareketli objeler olarak 
kullanılıyor. Kah çıkarılıyor, kah koltukla bir oyun halinde çıkarılıp giyiliyor. Askıdaki 
zırh, kadının pelvik alanını koruyan bir zırh olarak giyiliyor ve hatta üzerine kilit 
vuruluyor. Koruma ya da kapatma, bende ikilemli bir soru işareti. 
 
Gösterinin bendeki etkisi hep ikilemlerden oluşuyor. Zıtlık gibi değil ama mevcut 
olanla yeni gelen arasında kalmışlık gibi. Dabke ve modern dans figürleriyle 
oluşturulmuş koreografi; hem koreografide hem de sahne kullanımında düzenli ve 
düzensiz kullanımlar; geleneksel ve güncel global müzik tarzı… 
 
Bazen küçük tek beden bölümü ile bazen de büyük hareketlerin kullanımı, düzen ve 
düzensizlik dediğim alanı dolduruyor. Bu gösteride küçük ama yoğun hareketlerin 
çok güçlü ve sahneyi kalite anlamında daha çok doldurduğunu düşünüyorum. 
 

Tüm bu ikilemler geleneksel 
kültür ve global kültür arasında 
gidiş gelişler, bunların 
içselleştirilmesi sırasındaki bir 
nevi sorgulama ya da sindirme 
süreci gibi hissettiriyor bana. İkisi 
de dışardan gelen etkenler ve 
bilinçli bir şekilde kabul ediyor ya 

da etmiyor gibi gözüksek de içimizde bir yerlerde yer buluyor demek ki dedirtti bana 
bu iş. Hep ileriye bakan biri olmama rağmen içinde doğup büyüdüğümüz kültürleri 
pozitif veya negatif eleştirdiğimiz her anda yine bu içimize işlemişlikten 
faydalanıyoruz. Buna değer de veriyorum çünkü belli ki bizi biz yapan şeylerden biri 
bu kültürlerde yaşıyor olmak.  
 
Performansta “kukla” hali çok baskın. Birbirini sesle veya hareketle görünür bir 
şekilde etkileyerek hareket ettirmek. 
 
Bu, kültürel oluşumların bireysellikteki etkisi gibi yorum buldu bende. Siyasi açıdan 
yine bulunduğumuz topraklarda bizim dışımızda iradeler ile oluşturulan ortamlara 
maruz kalmak olarak da yorumlanabilir ki ikisi de aynı yere çıkıyor aslında. 
 
Biraz sorularla, ikilemlerle biraz da farkındalıkla çıktım bu gösteriden. Kendi 
kültürümü, buradan gidince, yurt dışında kavramış biri olarak Dünyada Bir Köşe 
Festivali’nin en değerli bulduğum özelliği bu belki de ya da bende en etkili yeri; 
özellikle orta doğu ve komşu ülkelere odaklanarak, aslında içinde bulunduğumuz 
dünyada neler olup bittiğine yaklaştırıyor bizi. Uzaktan bildiklerimizi, bildiğimizi 
sandıklarımızı görünür ve gerçek kılıyor. 
 
 
 
 
 

“Performansta “kukla” hali 
çok baskın. Birbirini sesle veya 
hareketle görünür bir şekilde 
etkileyerek hareket ettirmek.” 
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Mine Söyler 
 
Bir şeyler yapmalı insan hayata dair, ya da en başta çok daha öznel; kendine dair… 
Yaşadığımız dönem, bizleri kuşatan çevresel etkiler, akıp giden hayat ve tüm bunlar 
olurken bir dakika denemediğinden yitip giden onca ‘şey’… Bu bazen özgürlük, 
bazen bir an, bazen bir anı ya da koca bir toplumsal bellek… ‘These Shoes Are 
Made For Walking’ tam da bu noktalara parmak basan, insanın içgüdüsel olarak 
yaşam alanını, sürecini koruma ve iyileştirmesini, koşullar ne olursa olsun var 
oluşunu sürdürebilmesini, ve tüm bunlar için verilebilen mücadeleyi, umutları, bir 
yandan da hayal kırıklıklarını, şiddeti sunuyor iki insan bedeni ile. Nancy Naous 
koreografisinde bu konuları öne çıkarmak isterken kendi kimliğinden olan dabke 
dansı adımlarını ve duruşlarını harmanlamış çağdaş dans akışı ile. Yine yer yer 
kültüründen bir takım nidalara, objelere yer vermiş. 
 
Performansın ilerleyen anlarında bana geleneksel olanı temsil ettiğini düşündüren, 
üzerinde dantel olan ve mekanın sağ tarafına konumlandırılmış sarı bir koltuk, orta 
bölümde bir askı ve üzerinde kilitlerin bulunduğu parlak bir nesne, sol tarafta 
seyircilere çok yakın bir bölgede ise düşünceleri aktarmayı da temsil ettiği için yer 
vermiş olduğunu düşündüren ayaklı bir mikrofon ile karşılıyor mekan bizi… Arap 
baharı, popüler olan ile geleneksel olan arasında sıkışıp kalma hali, şiddet, değişen, 

parçalanan hayatlar ve tüm bunların 
beden üzerindeki deformasyonları, 
yansımaları gibi kafamda pek çok soru ile 
yerime oturmuşken zihnim ister istemez 
sahnedeki yerleştirmeler ile bunlar 
arasında birer bağlantı kurmaya çalışıyor. 
Ben bu imaları algılamaya çalışırken salon 
karartılıyor ve Arapça bir konuşma ile 
performans başlıyor. Bu tınılar aslında 
rahatsız edici, korkutucu bir mekan 
yaratıyor bir an için.  

 
Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan konuşmanın Türkçe ve İngilizce karşılıkları 
duvara yansıtılıyor ancak gittikçe hızlanan konuşmayı takip etmek oldukça güç. 
Aslında bence özellikle seçilmiş, pek çok ima barındıran bir takım kelimeler iken bir 
süre sonra anlamsızlaşmaya ve sadece akıp giden birer görüntü ve ritme dönüşmeye 
başlıyorlar kısa bir süre için. 
 
Konuşma sonlanırken mekanı enine bölen bir ışık beliriyor ve bu ışık boyunca 
yürüyen hamile bir kadın… Işığa belki de geleceğine doğru, tıpkı hamilelik süreci gibi 
yavaşça yürüyor kadın üzerinde sadece siyah bir pantolon var. Performansçının 
hamile bir kadın olarak tanımlanıp tanımlanmamasının bir anlamı olup olmadığını 
düşünüyorum o an… Tesadüf olup olmadığını, bilinçli kurgulanıp kurgulanmadığını 
merak etmeye başlıyorum. Koreografi bu duruma göre yinelenmiş miydi yoksa zaten  
 
 

 

“İşte kadının bakışları 
ve o iki derin nefes alışı, 

umutsuzca geri verişi 
anlatıyor aslında 
konuşsaydı neler 
aktarabileceğini.”	  
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var olan hali bu muydu? Kuşkusuz dansçının o anı deneyimleme sürecine etkisi olan 
bir süreç, ancak acaba izleyenler üzerinde yarattığı etkisi önemsenmiş bir imamıydı 
bu, yoksa çok da öne çıkarılmak istenmeyen bir durum muydu?  
 
Bu kısa ama bana çok şey düşündüren yürüyüşün ardından, kişisel fikrim belki de 
performansın en etkileyici kesitlerinden biri başlıyor; kadının sırtının ritme göre 
hareketlenmesini izlemeye başlıyoruz. Zamanla büyüyor hareketler, çok daha keskin 
bir hal almaya başlıyor… Zaman zaman ise yılgınlığı, bazen enerjiyi; sırt kasları ile 
bu devinimi aktarıyor bizlere. Bir bakıma yaşadığı toplumun, dünyanın karmaşasını 
kimliğini gizleyerek, sırtını onu izleyen dünyaya dönmüş bir şekilde sunuyor. Bu ana 
eşlik eden müzik batı alt yapısına eklenmiş Arap formlarını barındırıyor. Kadının 
yalnızca sırt bölgesine odaklanmış olan ışık bir an kayboluyor ve erkek dansçı onun 
yerini alıyor, benzer bir koreografiyi bu sefer erkek bir bedende izliyoruz. 

Müziğin bittiği noktada kadın mikrofona yaklaşıyor ve diğer performansına başlarken 
de kullandığı hareket ile; söz istermişçesine sol elini kaldırarak başlıyor o anına… 
Ama konuşamıyor, nefes sesini duymamıza izin verebiliyor sadece. Tam bir şey 
söylemek ister de insan nasıl başlayacağını bilemez, ya da biliyordur belki de ama bir 
çekincesi, kısıtlaması vardır ve bir türlü ilk cümlesine başlayamaz… İşte kadının 
bakışları ve o iki derin nefes alışı, umutsuzca geri verişi anlatıyor aslında konuşsaydı 
neler aktarabileceğini. Sonra, yine bir Arap ezgisi bozuyor sessizliği… Kadının 
bedeni dabke dansından da olduğunu tahmin ettiğim bir takım figürler ile 
hareketlenmeye başlıyor. Bakışları, jest ve mimikleri, bedenini ve bulunduğu mekanı 
algılamaya çalışan hareketleri bedeninin kendi kontrolü dışında hareketlenmeye 
başladığını düşündürüyor bana. Belli öğretiler vardı hayatında ve mikrofonun başına 
geçmiş ve bizlere tam da bir şeyler söyleyecekken bu öğretiler kesmişti eylemini.  
 
Ve ardından erkek figür belirdi, dantel örtülü sarı koltuğun üzerindeydi, hareket 
etmeye başladıkça koltuk üzerinde bir çeşit yapışkan olduğunu düşündüren ve 
üzerindeki kıyafetlerin kumaşının bu yüzeye yapışıp, çekilmesinden oluşan sesler 
eşlik etmeye başlıyor hareketlerine. Bir kez daha geleneksel ile ilişki kurdurtuyor bu 
sesler bana. Hareketleri de koltuğun formundan, onu tutsak eden öğretilerden 
kurtulmak istercesine, gittikçe büyüyor ve bir kaçışı, isyanı barındırır hale 
geliyor.Koltukla olan bağını kesebilen adam kadının fısıltılı yönlendirmelerine ayak 
uydurmaya başlıyor. Performansın genelinde kadının yönlendiren bir figür oluşu 
özellikle üzerinde durulması gereken noktalardan biri. Hem erkek dansçı hem dj 
kabininde yer alan müzisyen, geçişler onun kontrolünde şekilleniyor.  
 
Dabke koreografisinden alıntılar ile, nidalar ile başlayan süreç iki dansçının zaman 
zaman oryantal dansı da içeren hareketleri ile devam eder ta ki kadın dansçının 
başlangıçtaki sırt performasını bu kez üzerinde kıyafet ile tekrar sergileyişine kadar.  
 

“Performansın genelinde kadının 
yönlendiren bir figür oluşu özellikle üzerinde 

durulması gereken noktalardan biri.”	  
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Bu kez kimliğini bizden saklamaz, yüzünü dönmüştür ve performansın başladığı 
andan itibaren belki de ilk kez bebeğini hissetmiştir, elleri onunladır. Kısa bir süre bu 
ilişki yönlendirir hareketlerini. Zaman zaman dönülür belli koreografilere, adam tekrar 
koltuktadır. Gittikçe hızlanan hareketleri bu kez namaz anını yansıtan bir takım 
figürler içermeye başlar ve takılıp kalır burada, hızlıca bu hareketlere yoğunlaşır, 
defalarca tekrarlar… Koltuk ile kurduğu ilişkiyi bu hareketler ile besler belki de. 
 

Fotoğraf: Mohamed Charara 
 
Arada kalışlara, yönlendirilmelere, şiddete, ifade tutsaklığına isyanı, direnişi kadın 
kendine mal edilmiş bir parça ile; sütyeni ile ifade eder bu kez, birini kendisine 
diğerini arkadaşına… Kendilerini korumak için kuşanırlar, taktıkları gözlükler ile yeni 
dünyayı algılamak istercesine etrafı incelerler. Hareketler yine bir sentezi barındırır. 
Ancak performansın sonunda ne olduğunu anlamlandırabildiğim askı ve o parlak 
nesneye yaklaşırlar. Kadın pantolonunu çıkarır ve bu objeyi giyer, kilitlerini kendi 
elleriyle kapatır. Artık namusludur! Kültürünün bir dayatması olan bu kemer onun bir 
parçasıdır artık, yürüdükçe sallan zillerinin çelişkisine rağmen onunladır artık. Erkek 
ise pantolonunu ve ceketini onu tutsak eden koltuğun üzerine bırakır, artık bedensiz 
bir koltuk vardır. Zaman zaman din ile, zaman zaman kurtulma çabaları ile yapışıp 
kalma anını işaret eden o dantelli sarı koltukta bedeni temsil eden tek şey boş 
kıyafetlerdir. İçi boşaltılmış bir geleneksel kültürü mü simgeler o an yoksa dayatılmış 
ve tutsak edilmiş olandan kurtulmuş bir bedeni mi? 
 
Şiddet toplumunun insan bedenindeki yansımalarını sunar dansçıların son halleri, 
son kostümleri… Onlar bu yeni formları ile etrafı gözlemlerken ışıklar söner.  
 
 
 



	  
13	  

Mekanda var olan 2 
beden… Ve değişen ışık 
yönlerine göre; gölgeler 
var olmaya başlar, 
çoğalıyorlardır; bazen 4, 
bazen 6, bazen 4, bazen 
tekrar 2… Müzik bir kez 
daha değişir ve 
hareketler bir kez daha 
dabke adımlarını da 
içerir hale gelir ve 
‘Bismillahirrahmanirrahim
’ ile performans sonlanır.  

Fotoğraf: Müge Olacak 
 
Performans sonrası kısaca söyleşmeye vaktimiz olmamıştı bu sefer için ancak bir 
araya gelebilseydik belli başlı alımlamalarımı onlara da yöneltmek isterdim. Oldukça 
aşina olduğumuz bir konuyu ele almışlardı belki,ama bambaşka bir coğrafyanın, 
bambaşka bir zihnin penceresinden, bambaşka iki bedenin  ifadesinden izlemek, 
aslında nasıl bir ve bir arada iken nasıl farklı kökleri, süreçleri barındırdığımızı sunan 
izlenesi ve üzerinde konuşulası bir performans idi. 
 
 
 
Ömer Uysal 

	  
“İdare	  mi	  etsin	  idare	  mi	  edilsin?	  
İçerde	  mi	  kalsın	  dışarı	  mı	  çıksın?”	  

 
Güm güm güm müziğin peşinden perendeler atarak koltuğa attı kendini çocuk. 
Annesinin karnındaydı, güm güm güm annesinin zihninden doğdu. Pablo diye 
seslendi besmeleyle başladı Pablo selam dedi Allahın selamıyla kapattı oyunu. 
 
Kavgacı çocuk baba olmak istedi yeniden. Dans müziği çalıyordu. Göbek mi atalım. 
Görmesin diye kilitledi Pablo kendini. Sonra da annesi kilitledi kendini. Sonra da 
bütün kadınlar. 
 
Dizlerindeki sargılardan mikrofona kadar uzanan yeşil ışıkla sırtlarını döndüler 
seyirciye. Sağda kocaman bir koltuk. Doğduğu yer gibi. 
 
Tüm sahneyi idare eden ses ve mikrofonun tuttuğu el ve o elin çıktığı beden sonunda 
gölge olup fısıl fısıl dağıldılar. İdare mi etsin, idare mi edilsin? İçerde mi kalsın, dışarı 
mı çıksın? Giyelim dizlikleri dediler. Adım adım gösteriye doğru. İkimizin de 
ayakkabısı aynıydı. Boyu boyuna, huyu huyuna.  
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3 Ekim, Pazartesi / 3th Oct, Monday 
MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Bomonti 

MSGSÜ Contemporary Dance Department, Bomonti 
 

Konsept-Koreografi-Dans / Consept – Choreography – Dance: Ceren Oran 
Ses tasarım / Sound Design: Nihan Devecioğlu 

Görsel tasarım / Visual Design: Funda Gül Özcan 
 
 
 
 
 
Mine Söyler 
 
Gitmek ve kalmak.. Ait olmak ile gezgin olmak.. Rutin ve aşina bir güne başlamak ile 
neyin beklediğini bilmediğin bir güne uyanma telaşı.. Hangisi benim, hangisi daha 
benden bir adım, ya da hangisi daha olası… Bu düşünceler benzer durumdaki 
herkesin kafasını kurcalarken, henüz bir yere yeni göçmüş, doğduğum ülkenin 
coğrafyası içinde kendimi göçmen hissederken bir süreliğine yeni bir yer değiştirme 
sürecine, ülke dışına hazırlanırken izledim üç sanatçının; Ceren Oran, Nihan 
Devecioğlu, Funda Gül Özcan, bir araya geldiği performansı. Ve şimdi uzaklardayken 
oturup yazıyorum bunları. Çok zor olmadı o an sahnede aktarmaya çalıştıkları 
durumların nedenlerini anlayabilmek. 
 
Çok çok kişisel bir öykü izledik belki, çok kişisel ve bir o kadar da evrensel… 
Festival’de yer alan pek çok performans gibi bu perforamansta da Ceren Oran’ın 
Karadeniz bölgesi danslarından adımları dansında kullanmasını izlemek şaşırtıcı 
olmadı, ancak o bölgeden olmak şart değil, izleyen herkesi düşündürecek etkiyi 
oluşturdu, herkes kendinden bir şey buldu belki performansçıların hareketlerinde, ya 
da belki de onun içinde sıkışıp kaldığı ikilemleri hissettiler.  
 
Üç kadın vardı sahnede, üç farklı değer, üç farklı geçmiş, üç farklı yorum… Biri 
bedeni ile aktarmaya, biri hislerini, zihnini bir ekran üzerine işlemeye, bir diğeri ise 
sesinin tınısıyla aktarmaya çalıştı hislerini bize. Üç sanat dalının bir aradalığı, ortak  
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üretimi tercih edilmişti. Performans başladıktan itibaren oluşan görsel tipik bir Türk 
mahallesinin imgelerini içeriyordu, çizim ilerledikçe binaların, dar uzanan sokağın 
yapısal özelliklerinden bunu okumaya başladık. Çizim anına bir süre sonra Karadeniz 
bölgesi danslarının adımlarını da içeren koreografisi ile Ceren Oran katıldı. Bedeni 
bir yandan ait olduğu ‘toprakların’ dansını sunmaya çalışırken bir yandan serbest 
hareketlerle bir akışa giriyor. Müzik bu esnada zaman zaman biraz daha yöresel 
ancak bir süre sonra bir kargaşa ve gürültüye dönüşüyor, polis ve ambulans sesleri 
beliriyor. Halkın toplumsal belleğine, bireylerin belleğine yerleşmiş sesler ve 
hareketler işleniyor bir süreliğine. 
 

Sahnede dekor olarak sadece 
bir tutam toprak kullanılmış. 
Bu toprağı dağıtıp bir araya 
getirip, özenle şekillendirip, 
zaman zaman savuruyor 
dansçı. An geliyor parçalara 
bölüyor, ve bu parçaların 
kendi içindeki devinimlerini 
aktarıyor bir dize tekrarladığı 
benzer hareketler ile. Bu 
parçalar arasına yollar 
oluşturuyor bazen ama tıpkı 
kurulan ilişkiler gibi çok 
hassas, kırılgan yollar bunlar.  

Fotoğraf: Sascha Duran 
 
O çabalama içerisinde yitip gidiyor pek çoğu, ama yitip giderken yeni izlere zemin 
hazırlıyorlar. Uzaklaşıyor artık en başta tek bir yerde birikmiş olan ve ayaklarıyla 
kendini oraya gömmeye, sabitlemeye çalıştığı topraktan.. Artık ne diğer parçalar tüm 
ayaklarını gömecek kadar büyük ne de o ana kaynak o kadar fazla… Bir kadının 
feryatları eşlik ediyor buna… Hüzünlüdür o an, çünkü bilirsin ki artık ne eskiden var 
olanı bulabilme şansın vardır ne de gittiğin yeni dünyada eski olanı tamamen 
kurma… Arada yitirilenler üzer insanı, kaybedilen alışkanlıklar, bağlar… Yeni olan 
belki ilham vericidir ama bilirsin ki hep bir yanın eksik olacaktır artık, çünkü bir kere 
sürüp giden kaosa dur demiş ve o döngüden çıkmışsındır, kendin çizeceksindir 
yolunu, kendin ekleyip, kendin çıkaracak, var etmeye, var olmaya çalışacaksındır. 
İşte tüm bunları sunuyor Heimat… Los! bir saatlik süre içerisinde tıpkı adındaki 
anlam gibi; fiziksek olarak değil belki ama yersiz yurtsuz hissetme halini üç farklı 
anlatım biçiminin bir araya gelişi ile oluşan güçlü etkiden yola çıkarak.	  
 
Dünyada var olan sınırları, olmasa ne olabileceğini, ait olmak ile ait hissetmek 
arasındaki farkı bir tutam toprak kullanarak sahnede dansı, bir fiil üretilen müzik ve 
görseller yardımıyla sunuyor bizlere ve akabinde bizler için en azından kendi adıma 
benim için içinde bulunduğum durumu ve beni bekleyen geleceği, hayalleri ve 
gerçekleri sorgulama süreci başlıyor… 
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Elif Ekinci 
 
 
Finally I belong…I guess… Do I?!! 
 
Questioning consciousness: Do I  belong here? I do not think so. 
 
The performance started with a contemporized folkloric solo dance, where 
movements and space usage were in harmony with the accompanying lively ethnic 
folk music in the background. Movements are rhythmic and repetitive and attached to 
the music, steps are large moving ahead and backward.  What is experimental to me 
is Funda Gül Özcan’s transitive and lovely drawings reflected  to the barcovision 
while the dance performance was on stage, and both artists’ works were agreeably 
melted into each other.  Close to the end of the first part, the music was transformed 
into an irritating mix of noises, consisting of a mixture of slogans that were used 
during the anti-government protests, mainly in the Gezi events. Visually, it was nice 
to watch the smooth coordination and cooperation between performance and 
drawings, where unrest can easily be seen. 

In terms of movements and interdisciplinary interaction, the performance was very 
rewarding.  However, I would like to say that the agony and the refugee stories were 
borrowed from Syrians and replicated in a Turkish way by using popular oriental or 
neo-oriental stereotypes without taking into consideration what these symbols really 
represent and whether these are related. 

Photo: Cem Czerwionke 
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Primitive brain suffers: How long can you survive without a sense of 
belonging? 
 
In the second part of the performance,  the dancer was in interaction with the “soil”, 
either carrying it along with her where she moves or embedding her body parts into 
it. Momentums were various and hearable breathing was also part of the 
choreography. 

If the anxiety and other strong inner feelings were intended to be transferred to the 
audience, despite all its theatrical enrichment of movements, the chapter was to my 
mind too long to keep the audience’s awareness and excitement at the same level. 

Third part: Finally I belong…I guess… Do I?!! 
 

Photo by Cem Czerwionke 
 
Third part started with a nice piece of video installation produced by Funda Gül 
Özcan, which was recorded in a forest of tall and slim bodied pine  trees . Her work 
was clean, focused  and transitive, especially; the trembling soil effects were nicely 
designed. What is kind and cooperative was that the dancer allowed the other artist’s 
work to entrance and interest the audience for a while before appearing on stage. 
Here, the stage democracy among the different disciplines was nicely visible and 
highly appreciated (at least by myself,  and very much so). 

In the last part, the dancer performed  a Sema like dancing by whirling around and 
apparently she used the technique very well since the whirling lasted quite a while. It 
was lovely to hear the dancer’s singing voice while whirling, which gave a likewise 
taste of dance theatre. 
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Well well….all in all in a nutshell; 
 
As I previously mentioned above, to me, the democracy on the stage and 
transitiveness are the strongest parts of this performance and of course there is no 
need say how nice each individual performance is. 

What might be improved,  if it is developed further,  is probably the choreography. 
How then? My humble suggestion would be; first thinking about “the story”, then 
subsequently replacing some clichés with authentic and genuine elements, and 
finally giving room for some “intellectual erotism” . 

As appreciated, dance performance does not have to tell a story anymore, yet if it 
does do, and especially if this story is somehow taken from the real world, it would be 
nice and professional, just more challenging perhaps, that the choreographer does 
more research and thinks more about the story and produces a piece of work which 
is rational and coherent.  Using clichés is again part of a lack of research into the 
subject matter. 

In addition, I would like to give a kind reference to my friend Ömer’s comment here, 
since his comment made me think over why I could not write immediately.  He 
said:”every potential question is already asked here, so there is no space left for my 
imagination… “ . Yes, indeed!! Since the message was too explicitly (saving Özcan’s 
trembling soil effect) and over repetitively given, there was little room for  “intellectual 
erotism” which may consist of audience curiosity, imagination and excitement. 
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8 Ekim Cumartesi 
Çiplak Ayaklar Stüdyosu 

 
Konsept, Yönetim & Performans: Gizem Aksu 

 
 
 
 
Lale Madenoğlu 
 
Bir beden düşünüyorum. Bu bedenin kolları var, elleri var, kaburgaları var. Bir beden 
düşünüyorum. Bu bedenin kasları var, kemikleri var, damarları var. Bir beden 
düşünüyorum. Bu bedenin soluk borusu var, akciğerleri var, kalbi var. Bu bedenin bir 
ruhu var, göz bebeklerinin ortasından midesine akan ve midesinden tüm vücuduna 
yayılan… 
 
Kelimeler sadece ağızdan dökülüyor gibi gözükse de ifade her yerimize yayılmıştı 
aslında. Enerji formları da konuşurdu, ruhumuz da konuşurdu. Beden zaten 
konuşurdu evet ama, daha derinde bir şeyler vardı her zaman. Organların sesi, 
organların nefesi ve varlığımızın, hem de hiçbir şey yapmaya gerek duymadan 
kendini var edebilen o döngünün sirkülasyonunu dinleyebiliyorduk. Kimi zaman 
dingin, kimi zaman hırçın, kimi zaman kendini sadece teslimiyete bırakmış bir ifade 
dili vardı onların. 
 
Bedenin dışına bakmaya alışmış gözlerimiz iç 
dünyasını sadece hissetmekle yetinmek 
zorunda kalıyordu. Beyin dalgalarını 
makinelerle inceleyenler bile göremezken 
zihnin nerelere kayıp gittiğini, ne zaman 
büyüdüğünü, ne zaman küçüldüğünü, ne 
zaman kendini kendine tutsak ettiğini ve ne 
zaman hapsolduğunu, organlarımızın röntgeni 
de onların içinde bir bütün veya parçalara 
bölünerek dolaşan ruhun hareketini 
okuyamazdı. 
 
 

Yüzeydekilere alışmıştı 
gözümüz. Tanıdık boyutlara 
şartlamıştık kendimizi. En 

derinine, en bilinmeyenine 
nasıl ulaşırdı bir insan? 
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Yüzeydekilere alışmıştı gözümüz. Tanıdık boyutlara şartlamıştık kendimizi. En 
derinine, en bilinmeyenine nasıl ulaşırdı bir insan? 
 
Belki tam da bunun araştırmasıydı “YU”. Belki bazıları için cevaplar silsilesi, bazıları 
içinse içe dönmenin, öze dönmenin sorularla dolu patikasına bir yolculuktu. 
 
Ne mi vardı orada? Saydam ve birçok açıdan çeşitli görünüşlere olanak sağlayan bir 
malzemenin arkasında bedeniyle anlatmak istedikleri ile izleyen arasında koruyucu 
bir katmana ihtiyaç duymayan bir beden, ışık ve ışıksızlık hali, ve yaşama dair geri 
kalan her şey… 
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7 Ekim, Cuma 

MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Bomonti 
 

Tasarım & Yönetim: Mokhallad Rasem 
Dansçı/Oyuncular: Mostafa Benkerroum, Ehsan Hemat ve Bassim Mohsen 

 
 
 
 
Müge Olacak 
 
Karşımızda kocaman bir beyaz perde. Acaba film mi izleyeceğiz? Bazı görüntüler 
gelmeye başladı. Son dönemlerde daha da burnumuzun dibinde olan. Belki yaşımız 
ilerledikçe ciddiyetini daha da anladığımız. Yıkıntılar, silahlar, evler…Evler mi? Belki, 
eskiden.  
 
Perde hareketlenmeye başlıyor. Dansçı ve oyuncular birer birer perdenin, aslında 
oradaki görüntünün içinden sıyrılıp buradaki fiziksel görünürlüğe geçiyorlar. Hepsi 
bembeyaz giyinmiş; gömlekleri, pantolonları, çorapları ve hatta yüzleri bile beyaz bir 
maskeyle örtülü. Bedenleri, sadece yaşananı yansıtmak üzere giyinmiş. 
 
Sahneler evrildikçe perdede, sonradan oraya eklemlenmiş, mekanın yeni ve eski hali 
üzerinde hareket eden, yaşayan kişiler görülüyor; Mostafa, Ehsan ve Bassim. Bazen 
biri bazen diğerleri, bazen hepsi. Aynı zamanda sahnede yine bu görüntüler 
yaşanıyor. Bazen fiziksel olarak aynen ve tepkisel; bu fiziksel hareketin getirdiği ve 
doğurduğu duygular. Çok gerçek! 
 
Tüm kurgusal özellikleriyle çok katmanlı bir iş. Hikaye örgüsünde üç farklı zaman 
görüyoruz. Irak Savaşı’ndan bu yana savaşlar, mekanlar, insanlar zamanı; bu mekan 
kurgusunda (filmin içinde) günümüz haliyle yaşayanlar ve bugün sahnede olanlar. 
Sahnede hareketlerin artiküle edilmesi zamanın bu algısını güçlendirii yönde. Nasıl 
bir küçük kafa sallamayla başlayan bir halin zıplamaya dönüşmesini görüyorsak, bir 
an bir yerde söylenen bir sözün, dilin bir hareketinin bugünlere getirdiği büyük etkileri, 
sonuçları gibi. Büyüdükçe yoran ve yıpratan. 
 
Ses: “We apologize for all the broken lives” – Bütün parçalanmış hayatlardan özür 
diliyoruz. 
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Kolektif Yazım 
Lale Madenoğlu, Elif Ekinci, Didem Gökay, Ömer Uysal  
 
Farklı tarzlarda çok sayıda performans  
 
Mekan çeşitliliği 
 
sokak/sanat merkezi/kafe 
 
Katılmcı sayısı fazla 
 
ücretsiz olmasının etkisi olabilir. 
 
Sokak performansına çevreden de ilgi 
 
Grup enerjisi  
 
küçük kara balık bu enerjiyi daha da belirginleştirdi. 
 

 
 

 
 
hışır hışır, fışır fışır… kağıdın 
sesi, spreyin kokusu ve düşen 
bedenin sesi… ve 
konuşmalar… duyu organına 
eş zamanlı hitap… dil ve 
beden… ikisi aynı şeyi 
aktarsa…    (Şafak Ersözü) 
 

 
Kamusal alanda sanatı görmek çok güzel… Neden? Çünkü sanat herkes için ve her 
şeyle ilişkili. Sadece çok sofistike tartışmaların yapıldığı, sadece elitler arasında 
yapılan bohem bir beyin jimnastiği değil. Kamusal alanda sanatı seviyoruz. 
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Diyaloglar doğal, akıcı ve çarpıcı 
 
Beklentilerin üzerinde bir akılda kalıcılığa sahip 
 
Spontane, çok boyutlu… 10 dakikalık bir mizansen (anonim) 
 
Bir başına adaya yerleşip huysuzlandık 
 
Saklandık… debelendik… zilin sesini duyup harekete geçtik… başa döndük 
 
Küçük kara balığın peşine takılıp, midyeleri suyun derinliklerine gönderip, yeni 
dünyalara yol aldık 
 
Sessiz çığlıklarla çığ olup su yüzüne çıkmaya çalıştık 
 
Kendimizi hiç tanımadığımız birinin yerine koyduk N’olduk? 
 

 
 
Dedemle muhabbet, gizli gizli, birazdan neler yaşayacağız, dedeme sordum. Huysuz 
dede huysuz dede mutfakta neler yaptın öyle? Sokakta neler yaptın öyle? Gel bak 
bahçede neler var böyle. Seni kaydettim. En sonunda sürreal bir resim oldun bana. 
Sokakta neler oldu böyle? Beyaz çarşaf boyandı. Onlar da boyandı. Bir kız bir oğlan. 
Bütün hikayedekiler gibi. Önce boyandık sonra bulandık. Ekmek olduk. Su dökündük. 
Yırttık ipleri kestik üstümüzdekileri. Hikaye aynı. Dede aklımızda. Çocuklar büyüdü. 
 
Seyirciye öpücük haydi bize eyvallah. 
 
Gösteri Fethiye’de başladı. Yola çıktık yol olduk. Yazarı yeşil bir sokağa çıktık. Orada 
bizi yeni hayaller karşıladı. Yine su olduk. Yine dökündük. Nehir olduk çamura 
yosuna bulandık. Karşıya geçtik. Şelaleler vardı. Tüller uçuştu. Midyeler kabuklarını 
savurdu. Sahne açıldı. İleri girdik. Rüya mıydı bu? Hazır mıydı, gerçek miydi? 
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Adamın geçmişi geleceği buruş buruş birbirine girmişti. Anıları buruş buruştu. Onlar 
da renklendi. Seyirci bölünmüştü artık. Dede, çocuklar, onların öpücükleri, adamın 
buruş buruş hayatıyla kağıtlarda kaldı. Onlarla artık bütün bir dans başladı.  
 
Yine içeri girdik. Bir kız kendi dansını etti. Çığlığını kuşlar duydu. Kuş çığlığı, kuş 
çağırması. Tavladın mı adamı? Hayır. Adam baş çığlıkçı. Kaç kız kaç. Kış gelecek, 
kaç kız, kaç! Kuş adamdan kaç. Yeşilli yazar da seni bekler zaten. Peşinden gitsinler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hep koşun gidin. Çağlayanlar sizi bekler. Bahçede dedeyi görürsünüz gidin bakın. 
Sen fırıncının kızı mısın? Anlamasak da sözlerini anladık, adamın hayatı kağıtlardaki 
çizgilerle buhar olmuştu. Aynalar artık sizi bize, bizi size, sizi de size gösterir. 
Görüntüler gider. Gerçeklik kaybolur. Dedikodu çorbası başlar. Erkek dedikodusu. 
Seyirci bölündü de. Dansçıların duruşu yerini belirledi, mekanı gösterdi. Aynadan 
geçtiler gittiler. Küçük prens nerde ki. Tuvaleti gelmiş, birazdan gelir dedik.  
 
İlişkiler açıldı, kağıtlar döküldü, iki kare attım. Masanın kenarında, iskemlenin 
yanında. Kızgın bir adam eski arkadaşlar. Dedem oturmuş çorbasını içer, dans 
başlar, müzik girer. Tanıdık arkadaşlar. Amerikanlar, eskidi bunlar türkiş kovboylar. 
Köşe bucak savrulduk. Şehir de döküldü. Trafik aktı. 
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[Köşe] Bucak Kadıköy’de sunulan performanslar: 
 
Sarkaç / Lara Aysal, Sedat Can Güvenç 
 
Küçük Karabalık / Pırıltı Onukar (Yönetmen), Alara Buharalı (Küçük Balık), Berfin 
Altan (Yosun), Menekşe Gül Onukar (Prodüksiyon Danışmanı) 
 
Ben mi Gördüm Kelebek Olduğumu, Düşümde Ben Olduğunu Düşleyen Kelebek mi? 
/ Şafak Ersözlü (Yönetmen, Performans, Metin), Bahar Nihal Ersözlü (Yönetmen 
Yardımcısı), Onur  Duygulu (Müzik) 
 
Voiceless / Naz Göktan, Alper Çankaya (Dansçılar), Deniz Atlı (Koreograf) 
 
Görelelik Üzerine veya Göre / Dadans - Dila Yumurtacı, Melek Nur Dudu, Merve 
Uzunosman, Neslihan Koyuncu 
 
Anonim / Çisil Oğuz, Reyhan Özdilek, Özlem Yıldız 
36°39'01"N  29°06'07"E / Deniz Gürgen, Ozan Tekin 
 
 
 
Fotoğraflar: Yılmaz Ulus 
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Yazarlar / Writers 
 

Mine Söyler 
 
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü yüksek 
lisans öğrencisi, şuan bir yıllığına değişim programı ile 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimine 
devam ediyor. Güncel sanat, müzecilik, performatif 
oluşumlar, eylemler, dans ana ekseni üzerinde pek çok 
süreç ile ilgili. Çok da komplike değil kendi çapında 
yazan, çizen, çalan, bazen söyleyen, sıkça gezen, 
gezdikçe beslenen, konuşan, soran, sorgulatan, ve bunu 

nasıl yaygınlaştırırız üzerine kafa yoran, bunun için çeşitli yerel ve uluslararası 
projeleri zorlayan, organize eden, yerleşik hayatını seven ama göçebeliğin de çok 
şey kattığını, büyük farkındalıklar oluşturduğunu görüp bu formdan vazgeçemeyen, 
her ne kadar bu koşullarda zor olsa da var olanla değil kendi sistemiyle yaşamaya 
çalışıyor. 

 
 

Müge Olacak 

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Çağdaş 
performans sanatçısı ve proje yöneticisi. Deneysel ve 
keşfetmeye yönelik bir yaratım süreci izliyor ve bu alanda 
gelişmeye dair projeler üretiyor veya projelerin içinde yer 
alıyor. Kadın, tabular, birey ve toplum arasındaki bağlar 
araştırma konuları. Bugünlerdeki uğraşları yer aldığı 
performanslar ve Dans Yazım Projesi’nin devinimi. Tüm 
bu uğraşları hakkında Gaia Dergi’de yazıyor. 
 
 

 

 
Ömer Uysal 
 
Çatı Dans Stüdyosu ve Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları 
Derneğinin kurucularından. Yaklaşık yirmi yıl önce 
başladığı dans çalışmalarına çatıda eğitim vererek ve 
alarak devam etmektedir. Mustafa Kaplan, Sabine 
Jamet, Durmuş Doğan, Mustafa Doğan, Rebeca Lazier, 
Ayla Algan ve Christine Brodbeck’in oyunlarında dans 
etmiştir. Özellikle durum dramaturjisi ve doğaçlama 
ilgilendiği konular. İşleri arasında “Bunlar ki” isminde 

yönettiği bir oyun ve “Uygarlık Çöplüğü” koreografisini yaptığı bir rock opera mevcut. 

 

 



	  
27	  

Yazarlar / Writers 
 

Didem Gökay 

Ankara Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği 
Bölümü’nden mezun olan Didem Gökay, özel eğitimle 
ilgili ve diğer başka alanlarda çalışmıştır. Çocuk 
yaşlardan beri dans ve hareket hayatının bir parçası 
olmuş, üniversitedeyken daha sosyal boyutta yaşamış 
ve izlemeye başlamıştır. İzlediği bir çağdaş dans 
performansının bıraktığı etkiyle Çatı Çağdaş Dans 
Sanatçıları Derneği’ni keşfetmiş ve son bir senedir 
Çatı’nın çeşitli aktivitelerine katılarak, çağdaş dansı 

pratik olarak da hayatına katmıştır. Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği Sosyal 
Medya Tanıtım ve Organizasyon Kollarında gönüllü olarak çalışmaya devam 
etmektedir. 

 

Lale Madenoğlu 
 
1996 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Amerikan Koleji’nde 
eğitim gördüğü süre boyunca küçük yaşlarda başladığı 
bale eğitimine devam etti. On bir yıl bale eğitiminin yanı 
sıra çağdaş dans dersleri aldı ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çağdaş 
Dans Anasanat Dalı’nı kazandı. Şu anda eğitimini 
konservatuvarda sürdürmektedir. 

 
 

 Elif Ekinci  
 
İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra Marmara Hukuk Fakültesi ve Queen Mary Londra 
Üniversitesi’nde eğitimine hukuk alanında devam 
etmiştir. Sosyal adalet ve toplumsal eşitlik romantik 
yanıdır, yumuşak karnıdır. Sanatın her alanını sever, 
hepsi birbirinin içine girdiğinde daha çok sever. 
Hareket, beyin, zihin, beden, algı, bellek,  dil, kültür, 
kimlik, antropoloji ve psikoloji, üzerine düşünmeyi, 
okumayı ve izlemeyi ve yazmayı (denemeyi)  sevdiği 

alanlardır. Önyargı, tabular, kibir ve kişinin kendini “farklı ve biricik”  hissetme ihtiyacı 
ise üzerine mizah yapmayı sevdiği konular arasında yer almaktadır. Çağdaş dans 
alanında Çıplak Ayaklar Stüdyosu ve Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’nde 
çağdaş dans, hareket ve farkındalık alanlarında eğitim almaya devam etmektedir. 
Bedensel ve algısal farkındalık, nefes, koordinasyon ve direnç ile ilgili olarak yoga ve 
pole dans alanlarında da pratikler/denemeler yapmaktadır. 
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