
   
         kebikeç / 38 • 2014 

 

307 

 

Cumhuriyet Baloları* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemre ARI 
Merve ASLANER 

Ilgın BALKAN 
Gizem BAŞPINAR 
Şeyma BAYRAK ** 

 

Sözlük anlamıyla “danslı ve özel/resmi giysili gece eğlencesi” olan balo, 
yemekli örnekleri olsa da, genellikle akşam yemeklerinden sonra belli bir 
programa göre düzenlenen, kadın ve erkeğin birlikte katıldığı müzikli ve danslı 
bir toplantı olarak tanımlanabilir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde etkin bir 
ideolojik araç olarak da kullanılmış olan baloların ilk örnekleri Osmanlı 
Dönemi’ne kadar giderse de, bu çalışmada daha çok Cumhuriyet Dönemi 
baloları ele alınacaktır. 

Ondokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başında Osmanlı Modernleş-
mesi’nin etkisiyle bazı balolar düzenlenmiş olsa da, bunlar daha çok yabancı 
uyruklularla gayri-müslimlerin çoğunluğu oluşturduğu katılımcılarıyla dikkat 
çekiyordu. Bir devlet politikası olarak Batılılaşmaya verilen önem, İstanbul seç-
kinlerinin Avrupai yaşama karşı duydukları ilgi, küçük bir topluluk arasında olsa 

                                                 
* Bu çalışmaya temel oluşturan metin, 2011-2012 döneminde, Bilkent Üniversitesi’nde 
“Türkiye Tarihi” dersinde dönem ödevi olarak hazırlanmıştır. 
** Cemre Arı Bilkent Üniversitesi Hukuk, Merve Aslaner İşletme, Ilgın Balkan Ekonomi, 
Gizem Başpınar Ekonomi, Şeyma Bayrak Hukuk bölümü öğrencisidir. 
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da eğlence yaşamında değişiklikleri de başlatmıştı. Bu dönemde, Boğaziçi ve 
Adalar önem kazanmaya ve bu dar çevreler içinde kadınlar toplumsal yaşamda 
görünür olmaya başlamışlardır. Geleneksel kahvehanelerin yanında, özellikle 
Pera’da modern kafeler açılmaya, Galata balozları yanında içkili, müzikli gazino-
lar, şimdiki gece kulüplerinin ilk örnekleri sayılabilecek müzikli, revülü kafeler 
rağbet bulmaya başlamıştı.1 Ancak bütün bu değişim ve dönüşüm toplumun 
geniş kesimlerinde bir karşılık bulmadı. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra, sadece Müslüman vatandaşlara açık olarak 
düzenlenen ilk balo, 1925 yılının Eylül ayında İzmir’de gerçekleştirildi. 29 Ekim 
1925 akşamı ise, Ankara Ulus’taki Şengül Hamamı’nın yanında bulunan eski 
Ermeni Mektebi binasındaki Türk Ocağı’nda düzenlendi.2 

İlk Cumhuriyet Balosu, sadece dört kadının, Yakub Kadri Karaosmanoğlu, 
Şevket Süreyya Aydemir ve Falih Rıfkı Atay ve Ruşen Eşref Ünaydın‘ın eşleri-
nin katıldığı, erkek ağırlıklı bir balo olmuş, ancak bu kadınlardan biri duruma 
tepki göstermiştir. Baloya trenle giden davetlilerle yol boyunca ilgilenen Gazi 
Paşa kadın davetlilerin kompartımanına gelince Yakup Kadri’nin eşi Leman 
Hanım atılarak: “Paşam bu inkılâbın kurbanları yalnız biz miyiz? Hani yaver 
beylerin, mebus beylerin, vekil beylerin hanımları?”3 diye sormuştur. Leman 
Hanım’ın bu tepkisi, Cumhuriyet ideolojisinin, ilk yıllarda, kadınların toplumsal 
yaşama daha çok katılmasına yönelik sıkıntılarını göstermesi açısından ilginçtir.   

Modern Batı ile Müslüman Doğu arasındaki göze çarpan en büyük farklılık-
lardan biri kadının toplumdaki yeri olmuştur. Kadınların kamusal alanlardan 
uzak tutulması gibi geleneksel tutumların değişmesi kolay olmamış ve bilindiği 
gibi dönüşüme yönelik birçok araç kullanılmıştır. Cumhuriyet Baloları da top-
lumda kadının belirlenmiş rollerinin değişmesi ve alışılagelmiş giyim tarzının 
modernleşmesinde etkili bir araç olarak düşünülmüş ve uygulanmıştır.  Kadınla-
rın giyim tarzından sokaklarda dolaşmalarına kadar her alanda hem toplumsal 
baskı hem de devletin müdahaleleri söz konusuydu. “Örneğin polis, kadınların 
giyiniş biçimlerine karışıyor, İslami giyinme tarzından uzaklaşma bazı çevreler 
tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyordu.”4 Cumhuriyet Rejimi’nin modernleşme 
hedefinin içinde kadının toplumsal rolünün değişimi ve kamusal yaşama daha 
çok katılımı da vardı. Kadının üzerindeki bu baskıyı kaldırmanın temel yolunun, 
ona daha modern bir görünüş kazandırmak ve zihin yapısını değiştirmekti. Bu-
nun için de Batılılar gibi giyinmeli, onlar gibi yaşamalılardı. Kısacası kendisini 
çoğu alandan uzak tutan peçe, çarşaf gibi kıyafetlerden kurtulmalıydı.  

                                                 
* Bu çalışmaya temel oluşturan metin, 2011-2012 döneminde, Bilkent Üniversitesi’nde 
“Türkiye Tarihi” dersinde dönem ödevi olarak hazırlanmıştır. 
** Cemre Arı Bilkent Üniversitesi Hukuk, Merve Aslaner İşletme, Ilgın Balkan Ekonomi, 
Gizem Başpınar Ekonomi, Şeyma Bayrak Hukuk bölümü öğencisi. 
1 Eğlence Hayatı, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul, 1994, s. 143. 
2 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Dünya Yayınları 5, C. 2, s. 368. 
3 Ayşe Hür, “Nerde O Asri Cumhuriyet Baloları”, Taraf Gazetesi, 31 Ekim 2010. 
4 Doğan Duman, “Cumhuriyet Baloları”, Toplumsal Tarih, Sayı: 37, s. 44. 
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Kadınların giyimlerinin düzenlenmesi - o da yalnızca peçe kullanılmasını 
yasaklamak - faaliyetleri ilk kez ancak 1935 yılında yapılan CHP kongre-
sinde gündeme gelmiştir ve kanun çıkarılmayarak inisiyatif belediyelere 
bırakılmıştır. Bunun nedeni, dini reforme etmek için yapılan onca icraat-
tan sonra, bir de Müslümanların en hassas noktaları olan "ailelerinin 
mahremiyeti"ne müdahale etmenin getireceği ciddi olumsuzluklardır. Te-
settür konusunda kanuni yasakların getirilmemesi, meseleye ehemmiyet 
verilmediğini göstermemektedir.5 

Kimseyi zorlamadan düşünüş ve anlayış biçiminde yapılacak bu değişim için 
en önemli yolun gösterici ve tarafsız bir eğitim olduğu düşünülmekteydi. Bu 
nedenle Erken Cumhuriyet Dönemi’nde İzmir’deki genç kızlara modern bir 
eğitim verilmeye başlandı ve bunun diğer şehirler ve köylerde yaygınlaşması için 
ilköğretim okulları açıldı. Bu okullarda verilen eğitimle Cumhuriyet’in hedefledi-
ği çağdaş kadınların yetiştirilmesi hedefleniyordu.  

Balolar ise verilen bu modern eğitiminin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda 
da bir modernleşmeyi hedefleyen yeni rejimin, “toplumun diğer kesimleri için 
bir örnek” olabilecek ve daha hızlı etkiler yaratabilecek araçlarından biri olarak 
değerlendirilebilir. Doğan Duman’ın tanımlamasıyla, İslami geleneklerin aksine 
kadın ve erkeğin aynı salonda bir araya gelip eğlenebileceği, sosyal yardımlaşma 
gibi çeşitli amaçlarla düzenlenen bu balolar, yeni kurulmuş Türk Devleti’nde 
kültürel ve sosyal değişimi sağlamak amacıyla adeta ideolojik bir araç olarak 
kullanılmış6 ve modernleşme hedefinde bir basamak niteliği taşımıştır. Cumhu-
riyet balolarının Mustafa Kemal ve yeni rejim seçkinlerinin Batılılaşma projesini 
gerçekleştirme doğrultusundaki birçok yeniliğin topluma aktarılmasında bir araç 
olacağı düşünülmüştür. Cumhuriyet baloları en azından toplumun üst kesimle-
rinin yeni modaları takip etmesine vesile olmuş, toplumun sınırlı bir kesimine 
hitap etmiş olmasına rağmen yarattığı etkiler bakımından diğer kesimlerde de 
yankı uyandırmıştır. İnsanların zihniyet dünyalarıyla giyim kuşamlarının paralel 
bir değişim gösterdiğini ifade eden Barbarosoğlu, toplumsal yaşamdaki değişik-
liklerin ilk olarak insanların kıyafetlerine yansıdığını, toplumsal yaşamda hızlı 
değişikliklerin yaşanmadığı dönemlerde giyim-kuşamın da değişikliğe uğramadı-
ğını söylemektedir.7 Osmanlı Dönemi’nde giyim-kuşamda uzun süre dinsel ve 
toplumsal statülere göre de belirlenmişti. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal tabakalaşmada dikkati çeken husus, 
statüye ve gelire göre ayrı ayrı tabakalaşma ehramlarının mevcut olması-
dır. Statüye göre mevcut tabakalaşma Müslüman Türk ile gayrimüslim te-
baayı birbirinden ayırmaktadır.8 

                                                 
5 Gülsüm Bilgehan, Mevhibe, Ankara, 1998, s. 195-198. 
6 Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, çev: Fethi Ülkü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1993, s. 130-131. 
7 Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Moda ve Zihniyet, İstanbul, 2004, s. 73. 
8 A.g.e., s. 100. 
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Kadınlar, iç giyim olarak şalvar ve gömlek, dış giyim olaraksa uzun süre fera-
ce ve çarşaf kullanmış; ancak bunlar da Batılılaşma süreci ile birlikte değişimlere 
uğramıştır. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ise, toplumda gerçekleştirilmek 
istenen modernleşme ve Batılılaşmanın, erkekler üzerinden değil de, daha çok 
kadınlar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılması önemli bir durum olarak göze 
çarpmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, kadın giyimindeki köklü değişikliklerin 
toplumda daha çok ilgi ve merak uyandırmasıdır. Erkeklerin esas alınmasıyla 
yürütülmeye çalışılacak bir Batılılaşma projesinin bu kadar başarılı olamayacağı 
kuşkusuzdur; toplumun çok kısa bir süre içinde Osmanlı giyim üslubunu terk 
edip Batılı giyim tarzına uyum sağlaması Cumhuriyet’in ilk yıllarında yukarıdan 
aşağıya yürütülen bu Batılılaşma faaliyetlerinin başarılı ve etkili olduğunun açık 
bir göstergesidir.  

Cumhuriyet döneminde Meşrutiyet Dönemi’nden farklı olarak moda 
özenti olarak Batılı moda tarzının benimsenmesinden ziyade devlet eliyle 
gerçekleştirilmeye çalışılan medenileşme siyasetinin kadının vücudu üze-
rinde ispat edilmeye çalışılmasıdır. Bunun içindir ki ‘Törenlerde şortla 
gösteri yaptı… Balolarda Batı modasına uygun gece elbiseleriyle dans et-
ti.9 

Leman Hanım’ın baloya katılan kadınların azlığına dair serzenişinden sonra 
balolara katılan kadınların sayısı da eğlencelerde yer almaları da yavaş yavaş 
artmaya başlıyor ancak erkeklerle aralarında sanki bir sınır oluşuyordu. 

Hâlâ gözlerimin önündedir. Salonun bir tarafında kadınlar, bir tarafında 
erkekler toplu olarak oturmuşlardı. Ayakta yalnız birkaç uyanık hanım 
vardı. Kadınlar büfeye gidip bir şey yemek için bile kımıldamıyorlardı. 
Hiç kimse kimseye ailece takdim edilmiyordu. Kadınlar erkeklerin göz 
hapsinde idiler. Mustafa Kemal bize ‘Çocuklar, ayaktaki hanımlara itibar 
ediniz. İkram ediniz. Oturanları kıskandıralım. Yavaş yavaş hepsi kalkar’ 
diyordu. Yavaş yavaş hepsi, fakat o akşam değil, bir iki yıl içinde yerlerin-
den kalktılar ve topluluğa karıştılar.10 

Kadınların balolara katılımıyla ortaya çıkan sadece erkeklerle kadınlar arasın-
da bir sınır değil, aynı zamanda, balolara eşsiz katılan erkeklere karşı da bir geri-
lim olabiliyordu. Şubat 1927’de Himaye-i Eftal Cemiyeti yararına Kastamonu’da 
düzenlenen baloda yaşananlar buna bir örnektir. Dönemin Kastamonu Valisi 
Müştak Bey, o sıralarda eşi şehir dışında olduğundan baloya davet edilmez; an-
cak bunu önemsemeyen vali yalnız olarak balo salonuna gelir. Valinin balo salo-
nuna gelmesi üzerine bazı davetliler valinin baloyu terk etmesini isterler; teklifin 
reddedilmesi üzerine de kendileri balodan ayrılıp vali hakkında şikâyette bulu-
nurlar. Bu kişilerin devlet memurları olması nedeniyle Vali Müştak Bey de İçiş-
leri Bakanlığı’na şikâyette bulunur. 25 Şubat 1927 tarihli Anadolu Gazetesi’nde yer 
alan bu haberin devamında olayın nasıl çözümlendiği hakkında bir bilgi bulun-

                                                 
9A.g.e., s. 142. 
10 Muzaffer Alap, “Atatürk ve Dans Müziği”, İnan, Sayı: 28, Şubat 1947, s. 15-16. 
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mamakla birlikte, tartışmanın büyümesini engellemek için üzerinin kapatıldığı 
düşünülebilir.11 

Bu ilk balolara, bakanlar, milletvekilleri, diplomatik misyon ve basın men-
supları katılıyor ve kurucu kadrolarla birlikte genç Cumhuriyet’in başkenti An-
kara’nın da çehresi değişiyordu.12 Milli Mücadele boyunca ve Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında Ankara kırsal bir taşra görüntüsü vermekte, halkın “yaban” adını ver-
diği kurucu kadrolar da bu görüntüye uyum sağlamakta, hatta bunu bir yaşam 
tarzı haline getirmektedir: 

1923 sularında bu yabanları görmeli idiniz. Milletvekillerinden bile birço-
ğu poturlu veya cübbeli idi. Kravat ve düzgün şehir kılığı henüz bid’at gi-
bi bir şeydi. Her gün traş olmak, sık sık esvab değiştirmek, ütü ve kalıp, 
kerpiç evlerin rahatsızlığından şikayet etmek züppelik görünürdü.13 

Ankara, kısa sayılacak bir süre içinde bu görüntüden sıyrılacak, siyasi, diplo-
matik, ticari ve kültürel bir merkeze dönüşmeye başlayacak; balolar bu değişimin 
önemli araçlarından biri haline gelecekti. Bu çerçevede, düzenlenen Cumhuriyet 
Balolarına yabancı konukların, yabancı basın mensuplarının ve diplomatik mis-
yonun davet edilmesi de önemli bir ayrıntı oluyordu. Savaştan yeni çıkan ve 
bağımsızlık mücadelesi veren bir devletin böylesine masraflı ve büyük baloları 
düzenlemesinin bir amacının da gücünü kanıtlamak olduğu söylenebilir. Bunun 
içindir ki gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden birçok kişi bu balolara davet 
edilmiştir. O dönemde bir itibar göstergesi haline gelen baloların davetli liste-
sinden anlayabileceğimiz üzere katılım genellikle kamu yönetiminin üst kademe-
lerinden ve halkın varlıklı kesiminden oluşmaktadır. İnsanlar, hatırı sayılır tanı-
dıklarını araya sokarak bu baloların davetlisi olabilmeye çalışmıştır. Bu balolara 
yurtdışından da misafirler davet edilmiştir. Örneğin Yugoslav Başvekili ve bu-
nunla birlikte yedi Yugoslav gazeteci14, Ossoaviyahim Başkanı General 
Aydeman ve on beş arkadaşı15, Times gazetesi İstanbul muhabiri Kernick ve eşi 
ve de bazı Amerikalılar davet edilmiştir.16 

Bir iki yıl içinde yerlerinden kalkıp topluluğa karışan kadınlarla erkeklerin 
dans etmeye başlamasıyla, bazı tabular da yavaş yavaş yıkılmaya başlıyordu. 
Mustafa Kemal bu baloları, başta vals gelmek üzere modern dansların, yeni 
müziklerin, kıyafetlerin ve yiyeceklerin tanıtılması ve halk tarafından benimsen-
mesi için gerekli görüyordu ve dans kısa sürede Cumhuriyet Baloları’nın vazge-
çilmezi olmuştu. O dönemde Batılılaşmanın en güzel göstergelerinden olduğu 
düşünülen tango balolardaki dans türlerinin en başında yer almaktaydı; fakat 
tangonun Türkiye’ye ilk girişi Cumhuriyet Baloları değildi. Tango, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Fransa, İtalya ve Rusya’ya girmiş ve savaş sonrası şartlarda 

                                                 
11 Doğan Duman, a.g.e., s. 46-47. 
12 BCA, Belge no: 490.01-1159.69.1, 9. 
13 Falih Rıfkı Atay,a.g.e., s. 533. 
14 BCA, Belge no: 490.01-1159.69.2, 31. 
15 BCA, Belge no: 490.01-1159.69.2, 37. 
16 BCA, Belge no: 490.01-1159.70.1, 94 ve 490.01-1159.69.2, 34. 
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İstanbul da tangoyla tanışmıştır. Tango kısa sürede o denli ilgi toplamıştır ki, 
Cumhuriyet Baloları’nın daha ilk yıllarında, 1928’de, Necip Celal (Andel) Bey 
tarafından “Mazi” adıyla ilk Türk tangosu bestelenmiştir. Ancak balolarda sergi-
lenen tek dans türü tango değildi. Bunun yanında Atatürk’ün unutulmaz dansı 
zeybek, kanto ve az bilinen çarliston dansları da baloların repertuarlarında yer 
alıyordu. Kanto ise, kadın ve erkek ilişkileri, günlük hayattaki değişimler ve yeni-
likler gibi toplumda yer alan çeşitli konuları ele alan sözleriyle farklı anlamlar da 
taşıyordu. 

Halkın Batılılaşma kavramını daha rahat benimsemesi için yapılan balolarda 
halka örnek olunabilmesi için, öncelikle balolara katılan yüksek bürokratlar gibi 
davetlilerin bu dansları öğrenmesi ve katılımı sağlandı. Bunun çarpıcı örnekle-
rinden biri, bir düğün toplantısında Mustafa Kemal Paşa’nın, harmandalının 
ardından zeybek oyununa has kıyafetlerle dolaşan bir hanımla tempoya uygun 
ve orijinal figürlerle tango yapmasıdır.17 O dönemde dansın ne kadar önemli 
olduğunu vurgulayan diğer bir örnek ise Atatürk’ün çok hasta olduğu zamanlar-
da bile vals yaparak ve zeybek oynayarak salondaki diğer davetlilere örnek olma-
sı, onları dans etmeye teşvik etmesidir.  

Giderek yaygınlaşan tango, toplumu yeni bir davranış tarzına sürüklemiş, 
sosyal ve kültürel açıdan değişikliklere yol açmıştır. Kadın ve erkeğin aynı salon-
da dans etmesi önceleri hoş karşılanmazken bu tabular yavaş yavaş yıkılmaya 
başlanmış, Osmanlı Dönemi’nde eğlence amaçlı yapılan ve sadece orta ve üst 
tabakanın yer aldığı toplantılar, Cumhuriyet Dönemi’nde sosyal yaşamın vazge-
çilmez bir parçası olarak kabul edilmiştir. Günlük hayatta dansı daha da yaygın-
laştırabilmek için çeşitli dans şenlikleri, dans yarışmaları düzenlenmeye başlan-
mış, hatta okullara dans dersleri koyulmuştur. Dans toplumun bir kesimi içinde 
o denli hızla yaygınlaşmıştır ki, kapalı salonlardan sokaklara taşınmıştır. Özellik-
le düzenlenen dans yarışmalarına aşırı ilgi vardır; 1920’li yılların yarışmalarında 
bayılanlar, hatta hastaneye kaldırılanlar olmuştu.18 

Eşli danslar toplumca benimsendikçe kadının erkeğe salon danslarında eşlik 
etmeye başladığı görülmüş, 1920’li yılların yaygınlaşan figürleri mecmua sayfala-
rına kapak konusu olmuştur.19 Bu yıllarda dans, dergilerde “Dans İbtilası”, 
“1926 Senesi Dansları”, “1927 Senesinin Yeni Dansı Black Bottom” ve “Dans 
Adabı” gibi farklı başlıklar altında sıklıkla işlenen bir konu olmuş, dans figürle-
rini gösteren çizimlerin oldukça detaylı açıklamalarıyla okuyucuya sunulduğu 
görülmüştür.20 Balolardaki modern eşli danslar, Batılılaşmada önemli adımlar-
dan biri olarak görülebilir; çünkü erkek ve kadının beraber yaptığı tango dansı-
nın, Osmanlı Devleti’nden beri süregelen kadın ve erkeğin toplumdaki farklı 
konumlarını daha paralel bir çizgiye taşıdığı görülmektedir. Böylece kadınlar 
toplum içerisinde daha aktif bir sosyal hayata sahip olmuşlardır.  
                                                 
17 Muzaffer Alap, A.g.e., s. 15-16. 
18 Yasemin Keskin, İstanbul’da Eğlence Hayatı, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2006, s. 108. 
19 Büyük Gazete, 25 Kasım 1926; Sevimli Ay, C. 3, S. 4, Haziran 1926, s. 21–22. 
20 Yasemin Keskin, a.g.e., s. 108. 
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Modernleşme sürecinin devamı ve daha hızlı ilerlemesi için okullarda verilen 
dans dersleri, düzenlenen yarışmalar gibi etkinlikler sürekli gündemde tutulmuş-
tur. Bu süreç, dans figürlerine özgün katkı arayışlarının da kapısını açmış, sanat-
sal yaratıcılığa zemin hazırlamıştır.21 Bu yaratıcı arayışlar şu sözlerle özetlenmek-
tedir: 

Gayemiz dünyanın hiçbir yerinde eşi bulunmayan zeybek oyununun en 
şayan-ı dikkat figürlerini modern dansa uyacak hale getirmek suretiyle 
yepyeni bir dans meydana getirmektir. Yaptığımız tecrübeler neticesinde 
kısa bir müddet zarfında herkes tarafından kolaylıkla öğrenilebilecek bir 
dans vücuda getirmenin kabil olduğunu gördük. Şarktaki baş ve göz cazi-
besi başka hiçbir memlekette mevcut olmadığından ve zeybek oyununda 
da muhtelif baş hareketleri bulunduğundan ilk defa başa da mühim bir 
rol vermeyi düşündük. Bu sebeple yeni dansa ‘baş başa’ adını verdik. Eski 
zurna ve davulu ihya edecek değiliz. Maksadımız eski aletlerden baş başa 
dansının ritmine uygun modern aletler vücuda getirmektir. Baş başa dan-
sının figürlerini son derece basit hale getirdiğimizden halk bu yeni dansı 
derhal öğrenecek ve sevecektir.22 

Bilindiği gibi Mustafa Kemal modernleşme sürecinde giyim-kuşam konusu-
na özel bir önem vermekte ve bu konuyu sıklıkla dile getirmektedir, 30 Ağustos 
1925 günü Kastamonu'da yaptığı ünlü konuşma da bunun en çarpıcı örnekle-
rinden biridir: 

Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başına bir bez veya peştamal veya 
buna benzer bir şeyle atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen er-
keklere karşı ya arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrın 
mana ve anlamı nedir? Efendiler medeni bir millet anası, millet kızı bu 
garip şekle, bu vahşi vaziyete girer mi? Bu hal milleti çok gülünç gösteren 
bir manzaradır. Derhal düzeltilmesi lâzımdır.23 

Batılı giyim tarzının özenle uygulandığı ve topluma örnek olarak gösterildiği 
yerlerden biri de, kadın ve erkeklerin birlikte dans ettikleri işte bu Cumhuriyet 
Baloları olmuştur. Ancak bu modern görüntünün toplumun geniş kesimleri 
tarafından hızla kabul edildiğini söylemek de güçtür. Cumhuriyet eliti tarafından 
empoze edilmeye çalışılan bu yeni yaşam tarzı kolayca benimsenmemiş, hatta 
günümüze kadar devam eden ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Geleneksel yaşam 
tarzının ve İslami kuralların belirlediği yaşam tarzının toplumda tuttuğu yerin 
kolaylıkla dönüşmesi düşünülemezdi. Çünkü toplumsal yaşamın en önemli ilke-
lerinden olan ahlak ve adaba aykırılık kanaati son derece belirleyiciydi. Örneğin 
ilk moda yasağı sayılabilecek olan 1725 tarihli fermanla kadınların uzun ve bü-
yük yakalı parlak feraceler giymelerinin yasaklanması, ahlak ve adaba aykırılık 

                                                 
21 Eşref Denizhan, “Tango”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul, 1994, s. 204. 
22 Cumhuriyet, 17 Şubat 1938. Yasemin Keskin, a.g.e. 
23 Gülsüm Bilgehan, a.g.e., s. 195. 
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gerekçesiyle olmuştu.24 Balolarda daha modern ve dekolte kıyafetlerin giyilmeye 
başlaması ise ahlak ve adaba aykırılık hassasiyetini ortaya çıkarıyordu.  

Bir diğer eleştiri ise danslara yönelikti; Cumhuriyet Baloları ile toplum içeri-
sinde yaygınlaşan danslar ağır eleştirilerle karşılaşıyordu. Osmanlı Dönemi’nden 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar, eğlence ortamlarında kadın ve erkeğin birlikte 
bulunması, arkadaşlık etmesi uygunsuz olarak kabul edilirdi ve Cumhuriyet 
Baloları’yla başlayan ortak eğlence anlayışı elbette ki dikkatleri üzerine çekmişti. 
Bu eğlencelerde kadın ve erkeğin birlikte dans etmesi bir aşırılık olarak kabul 
edilmiş, toplumu dejenere ettiği ve ahlaki yapıyı bozduğu söylenmiştir.25 

Bütün bu tepki ve eleştirilere rağmen balolar yaygınlaşarak devam etmiştir. 
Bu balolara özel bir önem veren Mustafa Kemal, müzikten dansa ve yiyecek 
içeceklere kadar büyük bir ilgi göstermektedir. Bizzat Mustafa Kemal’in talimat-
larıyla, balolarda görev alacak müzisyenler özel araçlarla evlerinden alınmış, 
evlerine bırakılmış, kendilerine özel ikramlar yapılmıştır.26 

Cumhuriyet Baloları’na verilen önem Atatürk’ün ölümünden sonra da de-
vam etmiş, neredeyse Tek Parti Dönemi’nin bir sembolü haline gelmiştir. 1943 
yılının Cumhuriyet Baloları ile ilgili belgeler, bu düzenlemelerdeki ayrıntılar hak-
kında bilgi vermektedir. Ankara’da üç ayrı salonda, Ankara Palas, Halkevi İç 
Salon ve Halkevi Dış Salon’da görev yapan üç ayrı orkestra sahne almıştır. Or-
kestra üyeleri Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestrası kadrolarıyla, özel barlarda 
çalışan müzisyenler, müzik öğretmenleri ve askeri bandolardan müzisyenlerin 
katılımıyla oluşturulmuştur. 550’den fazla davetlinin olduğu Ankara Halke-
vi’ndeki 1943 Cumhuriyet Balosu’nun mönüsündeki zenginlik de dikkat çekici-
dir. Yemek listesinde bin adet sandviç, yirmi adet ıstakoz, bin adet pasta, çok 
sayıda kırmızı ve beyaz et çeşitleri, kırk üç şişe çeşitli likörler, iki yüz elli şişe 
şarap ve bin şişe viski listede yer alan çarpıcı örneklerdendir.27 Ayrıca, balolarda 
yeterli miktarda içki sağlanamadığı için daha sonradan içki talebinde bulunuldu-
ğu kayıtlara geçmiştir.28 

Özetle, davetlilerinden ulaşımına, yemek mönüsünden içkilere ve müzik ve 
danslardan kıyafetlere kadar özenle hazırlanan Cumhuriyet Baloları, yeni devle-
tin kamusal ve toplumsal yaşamda tasarladığı büyük modernleşme projesinin 
tanıtımı ve yaygınlaşması için etkin olarak kullanılmış ve son derece önemli 
olmuştur. Bu balolarda özellikle giyim tarzlarından eğlence anlayışına kadar, 
fakat en önemlisi kadın ve erkeğin toplumsal rollerinin nasıl olması gerektiğine 
dair birçok konu topluma kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Bu modernleşme süre-
cinde kadınlar önemli bir yere sahiptir; hatta diyebiliriz ki modernleşme sürecin-
de en ön planda olan unsur kadınların toplum içindeki yeridir. Kadınların kıya-
fetlerindeki değişiklikler, erkeklerle aynı ortamda bulunmaları ve eğlenmeleri 

                                                 
24 Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, a.g.e., s. 125. 
25 Yasemin Keskin, a.g.e., s. 108-109. 
26 BCA, Belge no: 490.01-1161.76.1, 76 ve 490.01-1161.76.1, 114. 
27 BCA, Belge no: 490.01-1161.76.1, 149. 
28 BCA, Belge no: 490.01-1161.76.1, 122. 
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Cumhuriyet Balolarıyla sağlanmıştır. Zaman zaman yüksek maliyetleri nedeniyle 
de eleştirilen bu balolar, ayrılmaz parçaları olan müzik ve dansta yarattığı etkiler-
le hem Batılı müzik ve dans formlarının ülkede yaygınlaşmasını sağlamış hem de 
bu formlara özgün katkılar sağlayan çalışmalar için ortam yaratılmasına katkıda 
bulunmuştur. Bütün bu yönleriyle Cumhuriyet Baloları Türkiye’nin modernleş-
me serüveninde hem çok önemli bir araç olmuş hem de bu serüvenin simgele-
rinden biri haline gelmiştir. 
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Öz: Osmanlı modernleşmesinin Cumhuriyet’le birlikte öne çıkarılan kadının toplumsal 
yaşama katılması yönündeki vurgusu, doğrudan Mustafa Kemal’in öncülük ettiği ve devlet 
kurumları özellikle eğitim kurumlarıyla desteklenen balolarla ortaya çıkar. Cumhuriyet balola-
rı, bütün elitizm, taklitçilik ve yozlaşma eleştirilerine karşılık, kadının ve toplumsal yaşamda 
kadın-erkek birlikteliğinin aracı ve simgesi olmuştur.  

Anahtar sözcükler: Modernleşme, Cumhuriyet, feminizm, Mustafa Kemal, balo, dans. 

 

Republic Day Ballroom Ceremonies 

Abstract: This article studies the Republican emphasis on women’s participation on social 
life through Ballroom Ceremonies which were supported by the state institutions and 
education in the early years of Turkish Republic under the personal initiation of Mustafa 
Kemal. The article emphasizes that, despite the criticism of inherent elitism, uncritical 
adoption of western practices and also cultural corruption that were often attributed to 
these ceremonies, Republican Ballroom Ceremonies has become a symbol of the equality of 
men and women in social life. 

Keywords: modernisation, Republic, feminism, Mustafa Kemal, ball, dance  
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