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ÖNSÖZ 

Modern dünyada bale hocasmm ve profesyonel dansçmm neden 

anatomi bilmesi gerekir? Bale bir sanat formudur; anatomi ise çok geniş bir 

bilim dafldlf. İlk bakışta bu iki konunun kesiştiği ortak nokta yok gibidir. Bale 

saflığm, güzelliğin, hafifliğin ve zerafetin doruk noktasıdtr. Tüm hareketler 

eforsuz olarak görülür; yerçekimine karşı koyulduğu hissini verir. İyi icra 

edildiğinde bale, en yüksek sanat formlarmdan biridir. Dansçılar 

bedenlerindeki kontrol ve ifade etme yeteneği ile duygulanm dile getirirler. 

Dansçmm enstrümam vücududur. Anatomi vücudun genel yapısım 

inceleyen bir bilim dalıdlf. İşte ortak nokta vücudun ta kendisidir. Son 

yıllarda bale öğretme "sanaf'mda "bilimsel" yaklaşım çok daha fazla önem 

kazanmışttr. Bunun başlıca iki nedeni vardlf: 

Birincisi eskiden sadece çok yetenekli, az sayıda ve fiziksel olarak 

kusursuz dansçı aday/an dikkatle seçilip, o gizli ve adeta kutsal dans 

okul/arma girerek, dansa kendini adamış hocalardan eğitim alabilirken, şimdi 

bale kitlelerin sanatı olmuştur. Kulaktan kulağa sırlarmı fısıldayan, kendini 

sadece dansa adayan hocalann yerini videolar, filmler ve herkesin girebildiği 

özel okullar almıştlf. Bugünün hoca/an sadece özel yeteneklerle değil, 

değişik vücut problemleri ve kusur/an olan öğrencilerle ilgilenmek 

zorundadtrlar. İkinci olarak, eskiden bir baş dansçıdan beklenen performans 

artık bir corps de bal/et dansçısmdan beklenmektedir. Koreograflarm giderek 

artan istekleri, dansçılarm vücut sımrlanm daha çok zorlama/arma ve 

kolaylıkla sakatlanma/arma neden olmaktadlf. İstenen kusursuz turn-out, 

dansçı/an değişik süregen sakat/Jklarla yaşamak zorunda bJrakmaktadlf. Bir 



bale topluluğuna girilirken yaşanan rekabet, dansçılarm vücutlarmı 

sıntrlarmm üzerinde zorlamasma neden olmaktadtr. Eskiden büyük pozlarda 

istenen 90°/ik açllar bugün inamlmaz ölçüde büyümektedir. Bu nedenle 

hoca, koreograf ve profesyonel dansçmm, bu dans hayatmm kısa sürede 

bitmesine neden olacak sakatlık/art engellemek açısmdan anatomi bilm~si 

gerekmektedir. Artık bir çok ülkede hocalık ve dansçılık için verilen eğitim 

programlarmda anatomi çok önemli bir yer tutmaktadır. Şüphesiz bale bir 

sanat formudur, anatomi ise çok geniş bir bilim dalıdtr. Dansçı ve hoca 

içgüdüleri ve bale eğitimi ile anatomi bilgisini birleştirebilmeli ve bu şekilde 

kullanabilmelidir. İsimler ve teknik terimler sizi korkutmama/Jdtr. Bunlar çok 

basitleştirilmiş ve uygulanabilir şekilde anlatllacaktır, kullantldıkça daha çok 

akılda kalacaklardtr. Şekil ve resimler daha kolay anlaşılabilirliği sağlamak 

içindir. Bu eserin tüm profesyonel dansçı aday/arma ve hocalara faydalt bir 

rehber olmasmı diliyorum. 

, 

E. Zeynep Tuzcular Vural 

lstsnbul, 1994 
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GİRİŞ 

insanların ve canlıların hareketi bizi rahatlatır, mutlu eder. E~er ağaçlardaki 

yapraklar hareket etmeseydi, ağaçlar -ve tabii biz de- ne kadar mutsuz 

olurduk ... 

Degas 

insanoğlu varoluşundan beri dansetmiştir. Duygu ve dOşOncelerini dans 

ederek anlatmış, kendini sözleriyle ifade etmesinden çok önce dans yoluyla ifade 

etmiştir. Bale ise dansın en gelişmiş, en estetik formlanndan biridir. Bale yüzyıllar 

boyunca evrim geçirerek sadece krallann ve saraylılann yaptığı ve seyrettiği bir 

eğlence formundan, bugün kitlelere mal olmuş bir sanat dalı haline gelmiştir. 

Balenin dili evrenseldir; dünyanın her yerinde fikirler, duygular, temalar ya da saf 

güzellik, dans yoluyla seyirciye aktarılabilir. Bale seyrettiğimizde insan vücudunu 

en estetik, en kusursuz hali ile s~yrederiz; bale eğitimi dansçının her kasını kontrol 

edebllerek teknik açıdan mükemmeli yakalamasına çalışır. Teknik oluşunca dansçı 

bedenindeki kontrol ve ifade etme yeteneği ile duygularını seyirciye serbestçe 

aktarabilir. Doğru fiziksel özellikler, azim, zeka ve herşeyden önce yetenek, günlük 

doğru çalışmayla tekniğin oluşmasını sağlar. Kuwet, esneklik, dayanıklılığın 

yanısıra estetik duygusu, müzikalite ve artistik yetenek de klasik bale dansçısının 

oluşması için çok önemlidir. 

3-4 yaşındaki çocuklann hemen hepsi hareketlidirler. Koşup oynamaya, 

kaslannın üstünde giderek artan kontrol edebilme yeteneğini ortaya koymaya 

bayılırlar. Birçok anne ve baba bu bitmek tükenmek bilmeyen enerjiyi olağanüstü 

yetenek diye yorumlayarak çocuğunu bale derslerine götOrOr; bazısı ise bu enerıiyi 

kanalize etmek, yönlendirmek için, bu artistik, görünüşte zararsız dans formuna 

yönelirler. Çocuklar bu bale derslerinin kendilerini arkadaşlarından farklı kıldığı 

gerçeğini hemen anlarlar; mayo, patik gibi özel giysilere sahip olmak, gösteri 

yapabilme imkanı onlar için tatmin edici bir duygudur. EOer çocuOun dansa gerçek 
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bir ilgisi ve yeteneği yoksa bu bale eğitimi ailenin desteğine rağmen çarçabuk biter. 

Derslerdeki aşın disiplin, konsantre olma zorunluluğu, giderek zorlaşan hareketler, 

gerçekten istemeyen çocuğun aynlmasına neden olur. Hem yetenekli, hem de 

istekli çocuklar ailelerinden de destek aldıklarında, bu dans formunda profesyonel 

olarak eğitim almak yolunu seçebilirler. 10-11 yaş civarında profesyonel bir dans 

okuluna girdiklerinde, haftada 1-2 gün olan bale dersleri haftanın en az beş 

gününde, günde giderek artan saatlerde devam eder. Geleneksel olarak bale 

okullarında öğrenciler aynı şekilde giyinirler, tüm hareketlerin icrasında tek bir doğru 

vardır ve onu o şeklide yapmak zorundadırlar. Herkes aynı davranmak, tam saygı 

göstermek zorundadır. Adeta bir asker gibi, sebep sormadan, düşünmeden 

söylenlleni yapmak, kendilerine verilen ilgiyle yetinmek zorundadırlar. Duygusal 

davranışlara, kaprislere, problemlere yer yoktur. Bale dünyası disiplin açısından 

yüzyıllar içinde fazla bir değişim göstermemiştir. Herşey gelenekler doğrultusunda 

nesilden nesile aktanlmıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde, hangi ekole bağlı 

olursa olsun, genç dansçı için ilk ve son dersleri barda plie ile başlayıp bar 

egzersizlerinden sonra orta hareketleri ile devam eder. Dersin tarzı ve detaylan 

hocaya ve bağlı bulunduğu ekole göre değişebilir ancak temel tüm dünyada 

aynıdır. Dersin stili ne olursa olsun aynı plle'ler, aynı developpe'ler vs. ile aynı 

alfabeyi kullanır. Bu alfabenin varlığı tüm dünyada ortak bir vücut dilinin oluşmasına 

yol açar. Harflerden kelimler ve cümleler oluşur. Bu olağanüstü dili yaratan Carla 

Blasls, Jean Georges Noverre, Enrico Cecchettl, Agrlpplna Vaganova gibi büyük 

hocalar bu dllin nesilden nesile aktanlarak günümüze gelmesini sağlamışlardır. 

Günümüzün dansçısı dans yaşamının son gününe kadar bu temel dili teknik 

egzersizler için kullanır. 

Buluğla birlikte bazı problemler ortaya çıkabilir. Özellikle kızlarda buluğa 

erme, düşük kiloya ve aşırı çalışma temposuna bağlı olarak gecikebilir. 

Yaşıtlarından daha düşük düzeyde olan seks hormonları, geç gelişen ikincil cinsiyet 

özellikleri (kızlarda göğüs gelişimi, tüylerin miktarında artış; erkeklerde ses 

kalınlaşması, cinsel organlara büyüme vb.) onlarda psikolojik problemler 

oluşmasına neden olabilir. Uzayan boy, kasların gelişmesi (kızlarda ek olarak 

göğüs büyümesi} ağırlık merkezinin değişmesine ve dolayısı ile postürün 

değişmesine yol açar. Tüm bu değişiklikler meydana gelirken, öğrencinin zayıf, zarif 

kalması ve koordinasyonunun bozulmaması beklenir. Bu noktada baleden kopuşlar 

olabilir. 15-16 yaş civarında, artan fiziksel egzersiz, artan kllo, tamamen kendini 
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verememe, vücutta oluşan değişiklikler ve fiziksel yetersizlikler nedeni ile artan 

sakatlanmalar, dış dünyaya daha çok ilgi duyma gibi nedenler, öğrencilerin 

isteyerek ya da zorunluluk karşısında ayrılmasına neden olur. TOm engelleri 

aşabllerek ortalama 8 yıl süren profesyonel eğitimi tamamlayanlar için asıl yanş 

başlamıştır. Dünyanın hemen her yerinde bir bale topluluğuna girmekteki zorluk, 

öğrencilikte geçirilen zor ve başanlı yıllara rağmen açıkta kalmak dansçılar için 

büyük pslkolojlk sorunlara neden olur. Topluluğa girmekle de iş bitmez; hala 

hocayı-koreografı memnun etme, sağlıklı ve çok ince olmak gibi endişeler, çalışma 

saatlerindeki uzunluk ve yorgunluk dansçıyı bırakmaz. Dansçıların girdiği psikolojik 

bunalımlan ve sakatlanmaların getirdiği yıkımı otobiyografisinde anlatan ünlü 

dansçı Gelsey Kirkland'ın kitabı tüm genç dansçılara bir uyarı niteliği taşımaktadır. 

Uyarıcı ilaçlar ve uyuşturucu kısır döngüsüne girerek çok başanlı kariyerini bırakma 

noktasına gelen bu olağanüstü dansçının öykOsO tam hoca ve koreografları da 

dOşOndOrmelldlr. 

Balede meydana gelen sakatlıkların büyük çoğunluğu iki nedenle meydana 

gelir: Birincisi kazalar, ikincisi fazJa kullanılmaya bağlı olanlar. Kazatann 

oluşmasında yorgunluk, kötü beslenme, dikkatsizlık gibi nedenler rol oynarken ikinci 

grupta ortaya çıkanlar çoğunlukla yanlış tekniğe bağlı olarak uzun vadede meydana 

gelen ve güç iyileşen durumlardrr. Kazalar genellikle doğru tedavi ve istirahatle 

geçerken ikinci gruptakiler ancak doğru tekniğin oturtulması ile geriler. Bale 

eQltlmlnde kestirme yol yoktur. Eğitimin başlangıcında temel kavramlar olan doğru 

postOr, doğru turn-out ve ağırlık dağılımı için yeterli zaman harcanırsa teknik 

gelişim, ciddi hatalar ve bunun getireceği sakatlanmalardan dolayı engellenmeden 

ilerler. Bu nedenle bu eserde temel anatominin yanısıra ayrılmaz bir bütün olduğu 

için temel kavramlara, klasik bale tekniğine ve sık karşılaşılan sorunlara da 

değinilmiştir. 



•• •• 

BOLUM 1 

• 
TEMEL ANATOMi 
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ANATOMİ 

Anatomi vücudun genel yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Vücut yapısını . 

incelerken her oluşuma belirli bir isim vermek ve bunların da birbirine olan 

komşuluklarını tarif etmek gerekir. Bu nedenle önce vücudun normal a~atomik 

pozisyonunu, vücut plahlarını ve bunlara göre de yönlendirme terimlerini bilmek 

gerekir. Nasıl bale için tüm dünyada Fransızca terimler kullanılıyorsa anatomide de 

Latince terimler kullanılmaktadır. 

Anatomik Duruş (pozisyon) 

Ayakları bitişik olarak dik duran, 

vücudu gergin ve , yüzü öne-ileri bakar 

durumda, kolları aşağı sarkık, avuç içleri 

açık ve öne bakar durumda bulunan 

insan normal anatomik duruştadır 

(Resim 1). 

Resim 1 - Normal anatomik duruş 

\ 1 - 1 

./ 
vı 
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Vücut Planları 

Anlatımı kolaylaştırmak için vücuttan geçtiği varsayılan çeşitli yönlerdeki 

düzlemlerdir. Vücudun tam ortasından geçirilen, önden-arkaya ve yukardan·aşağıya 

dik düzlemde MEDIAN PLAN (midsagital plan) adı verilir. Bu plana paralel olarak 

geçirilen diğer düzlemlere SAGİTIAL PLAN (paragittal plan) denir. Median plana dik 

olarak geçirilen, yukardan aşağı dikey durumdaki düzleme FRONTAL PLAN (coronal 

plan), bu planların hepsine dikey olarak geçirilen enine düzlemlere de TRANSVERS 

PLAN adı verilir (Resim 2). 

Median ve frontal planların tam orta hat üzerinde kesiştikleri çizgi, vücut ekseni 

adını alır. 

FAONTAL PLAN 

1 1 

TRANSVERS PLAN 

·- ---- ·-·--.... ··-... _ 

Resim 2 - Vücut planlan 

MEDIAN PLAN 



Yönlendirme 
Terimleri 

Canlının iki ayak 

veya dört ayak üzerinde 

duruşuna göre 

yönlendirme terimlerinde 

de farklılık meydana gelir. 

Biz burada normal 

anatomik duruştaki insana 

göre yapılan terminolojiyi 

kullanacağız. Bu 

durumdaki insanın yOz ve 

karın tarafı ANTERİOR 

(ön), sırt tarafı 

POSTERİOR (arka). başa 

doğru olan 

SUPERİOR 

taraf 

(Ost), 

ayaklara doğru olan taraf 

İNFERİOR (alt} olarak 

isimlendirilir (Resim 3}. 

Ayak tabanına PLANTAR, 

ayak sırtına DORSAL, el 

sırtına VOLAR, avuç içine 

PALMAR deyimleri 
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SııoPrior kraniall 

,, .. 

lnlerior lcaudi!n 

Anterior ıventraıı 

.~ . . \"'°' ''""'""" 
.. .... 

Lateraıt 

tMedlal 

kullanılır. Median plana Resim 3 - Yönlendirme tertmlert 

yakın taraftaki oluşumlara MEDİAL, uzakta olanlara LA TERAL denir. Vücudun veya 

organların iç yani merkez tarafına yakın olan oluşumlara SUPERFİCİAL, daha 

derinde olanlara PROFUNDA denir (Resim 4). Vücudun merkezi sayılabilecek bir orta 

noktaya yakın olan oluşumlar PROXİMAL, uzak tarafta kalanlar DİSTAL diye 

adlandınlır. 
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lntemal 

Extemal 

Superlor 

transvers kesit 

Superficial 
profunda Lateral • 

Resim 4- Y6nlendlrme terfmlert 
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HAREKET SİSTEMİ 

(LOCOMOTOR SYSTEM) 

insan vücudunun görünür aktif hareketini sağlayan sisteme Lokomotor Sistem 

adı verilir. Bu sistem iskeleti meydana getiren kemikler ile onlar arasındaki bağlantılan 

sağlayan eklemler ve kemiklere yapışarak hareket ettiren kaslardan meydana gelir. 

Kemik ve eklemler pasif, kaslar ise aktif hareket ederler. Bu sistem üç bölümde 

incelenir: 

KEMiK BİLİM (OSTEOLOGİA) 

- EKLEM BİLİM (ARTHROLOGİA) 

- KAS BiLİM (MYOLOGİA) 
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KEMİK BİLİM (OSTEOLOGİA) 

Kemikler hareket sisteminin iskeletini meydana getirirler. Serf ve sağlam bir 

yapıya sahip olup şekilleri değişmez. İnsan iskeleti 206 kemiğin birbiri ile eklem 

yapmasından .meydana gelmiştir. 

İnsan iskeleti bir iç iskelettir (endoskeleton). Vücudun yumuşak dokulan 

içinde, dinamik, büyüyebilen, adaptasyon ve regenerasyon {yenilenme) yeteneği 

olan canlı bir yapıdır. Bu özelliği ile her büyüme periyodunda dökülmesi ve 

yenilenmesi gereken arthropod'ların (örnek: böcekler) cansız dış iskeletinden 

(exoskeleton) ve hiç iskeleti olmayan daha alt sınıf hayvanlardan (örnek: solucan, 

denizanası} farklılık gösterir. Endoskeleton daha yüksek sınıf canlılara hasdır; 

kuşlar, balıklar ve memeliler gibi. Bu iç iskelet iki türlü olabilir: bahklardaki gibi 

sadece kıkırdaktan veya kuş ve memelilerdeki gibi hem kemik hem kıkırdaktan 

oluşur. İnsan iskeleti de hem kıkırdak hem kemiğin birleşmesinden oluşur. Kemik 

serttir ve kırılmadan önce çok az eğilebilir. Çocuklarda kırılmadan önce eğilebilme 

miktarı yetişkinlere göre daha fazladır ve bu esneklik yeşildal kırığı denen kırıklara 

neden olabilir (Resim 5). Kıkırdak ise daha esnektir ve biraz daha fazla harekete 

imkan verir. 

,.{ 
---~~----~~~ 

A 
=-· --~ 

o 

Resim 5 - Kmk (fraktOr) 
A. Yeşlldal kınğı C. Parçah kmk 
B. Transvers kmk D. Açık kmk 
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Resim 6'ya baktıOımız zaman insan iskeletini ve önemli kemikleri görebiliriz. 

Beyni koruyan kafatası {caput), omurga (columna vertebralls) ile eklem yapar. 

Omurga aynı zamanda omuriliği (medulla spinalls) içinde tutar ve korur. Omurga 

ile eklem yapan göğüs kafesi (thorax) kalbi ve akciğerleri korur. Omurganın alt ucu, 

kuyruk sokumu (sacrum) ile eklem yapar. Sacrum'un ucunda kuyruk kemiği (os 
. 

coccyx) bulunur. Genellikle pasif olarak hareket eder ve insanda kuyruğun 

kalıntısıdır. iki adet kalça kemiğinin (os coxae) sacrum ile birleşmesinden meydana 

gelen leğen kemiği (pelvis), önde symphysis publs eklemini yapar. Kalça 

ekleminden alt ekstremiteler uzanır. Omuz kavşağını oluşturan kürek kemiği 

(scapula) ve köprücük kemiği (clavicula), birbiri ile eklem yapar. Köprücük kemikleri 

göğüs kemiği (stemum) ile de eklem yapar. Kol kemiği (humerus) scapula ile 

birleş i r. 

İskelet sisteminin ana görevleri şunlardır: 

1. Desteklik (support) 

Vücudun yumuşak dokularma destek olur. iskelet kaslarının çoCuna direkt 

olarak bağlanır ve birlikte vücudun temel şeklini verirler. 

2. Hareket (movement-locomotlon) 

Kasların kasılması ile kemikler hareket eder. 

3. Koruma (protectlon) 

Birçok hayati organın korunması iskelet sayesinde olur. Beyin kafatası 

içindeki boşlukta (cavum cranii), omurilik omurganın şeklllendlrdlğl bir kanal içinde 

(canalls vertebral!s) korunur. Mesane, uterus (rahim) ve bağlı organlar pelvis içinde, 

kalp, akciğerler ve ana kan damarlan göğüs kafesinde (thorax) korunurlar. 

4. Ksn hDcrelerlnln yspTmı (hemopo/esls) 

Kan hücrelerinin yapımı bazı kemiklerde bulunan kırmızı ilikte (medulla 

osseum) meydana gelir. 
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Cost31~ 

ColumM Vcncbralis 

K.:ılç:ı Kcmiğj 

soıcrum-ıın-~~;QI~ 

T:ı.rs:ıl Kemikler ---'-l~~ 

Mct:ıwsal Kcmik.l~--rnı 

Ph:tlııngcs --{ 

Cr:ınium 

Cııvicul:ı 

Femur 

Parel13 

Tıbi:ı 

Fi bula 

Sremum 

Humerus 

Drp:ı.J Kemikler 

Meı:ıorp:ı.J Kemikler 

Ph:ı.J:ınges 

Resim 6 - insan iskeleti (önden görOnOm) 
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Kemikler genel olarak uzun, kısa ve yassı kemikler diye üç şekilde 

sınıflandınlırlar. Bir de bunların dışında karışık şekil ve yapıda kemikler vardır ki, 

onlar da kaide dışı kemikler diye adlandırılır (Resim 7}. 

1. Uzun kemikler (as 

longum) 

Uzunlukları, genişlik ve 

kalınlıklarından fazladır. 

Diafiz adı verilen bir 

gövdeleri ve epifız adı 

verilen iki uçları vardır 

(Resim 8). Uyluk (femur) ve 

kol {humerus} kemikleri bu 

gruba girer. 

2. Kısa kemikler (os 

breve) 

· Boyutları birbirinden fazla 

farklılık göstermez. Kübik, 

silindirik veya konik 

şekillerde olabilirler. El bileği 

kemikleri (ossa carpi), ayak 

bileği kemikleı:i ( ossa tarsi) 

ve diz kapağı kemiği 

(patella) bu gruba girer. 
Humerus (uzun kemik) 

.. ·· . .. 

·. 

Parietal (yassı kemik) 

ll phalanx (kısa kemil<) 

vertebra (kaide dışı kemik} 

Resim 7 - Kemiklerin smıflandınlması 
3. Yassı kemikler (os planum) 

Uzunluk ve genişlikleri kalınlıklarından çok fazladır . . İki yüzleri vardır. Kafatası 

kemikleri, kaburgalar (costae), göğüs kemiği (stemum) bu gruba girer. 

4. Kaide dışı olanlar (ossa lrregularla) 

Kısa ve yassı kemiklerin karışımı gibi düşünülebilirler. Omurlar, omuz kavşağı ve 

leğen kavşağı kemikleri ile kafatası tabanında ve yüzde bulunan kemikler bu gruba 

girerler. 
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Kemiklerin Yapısı 

Kemiklerden uzunlamasına kesit yapılırsa dıştan içe şu oluşumları görürüz: 

(Resim 8) 

1. Zar tabaka (periosteum) 

Beyaz sedef renginde bağ dokusundan yapılmış bir örtüdür. Bütün kemiklerin 

eklem yüzleri hariç her tarafını kaplar. Periosteum'un dış tabakası bağ dokusundan 

zengin olup koruyucu 

tabakadır. İç tabaka ise 

besleyici tabakadır. Damar 

ve sinirden zengindir ve 

elastik lifler daha boldur. 

Genç kemiklerin 

periosteum'u yaşlılara göre 

daha kalın ve damarlıdır. İç 

tabakası 

osteoblastlardan 

ise 

(kemik 

yapan hücreler) zengindir. 

2. Kompakt tabaka 

(substantia compacta) 

Kirli beyaz renkte sert bir 

doku olup, kemiğin görünen 

dış kısmını oluşturur. Uzun 

kemiklerin epifizlerinde 

kompakt tabaka gittikçe 

incelir ve eklem yüzeylerinin 

başladığı yerde biter. Eklem 

yüzeyleri kıkırdak tabaka ile 

devam 

kemiklerin 

tabakasına 

verilir. 

eder. Yassı 

kompakt 

lamina adı 

epifiz 

substantia compacta 

substantia spongiosa 

cavum medullare 

diafiz 

Resim 8 - Uzun kemiğin kesiti 
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3. Süngersi tabaka (substantla spongiosa) 

Kompakt tabakanın iç tarafında kalan hafif, süngersi dokudur. Bu doku 

arasında bulunan gözenek ve boşluklar kemik iliği (medulla osseum) ile doludur. 

Uzun kemiklerin diafizi içinde bulunan bu tabaka, ortada ilik boşluğu adı verilen bir 

boşluk meydana getirir. Bu ilik boşluğunda sarı ilik denilen yağ hücrelerinden 

zengin ilik vardır. Bunun dışında kalan ve bol kan hücreleri içerdiği için kırmızı 

renkte görünen iliğe kırmızı ilik adı verilir. Kırmızı ilik kol ve uyluk kemiklerinin 

epifizlerinde, kısa kemiklerde, omurlarda ve yassı kemiklerin diploe adı verilen iki 

lamina'sı arasında kalan süngersi tabakada bulunur (Resim 9). İki kompakt ve 

sağlam tabaka arasında süngersi ve daha az dayanıklı bir tabaka bulunuşu kemiğe 

esneklik sağlar. Bu yapısal özellik, kafatası kemiklerinde olduğu gibi sağlamlık ve 

elastikiyet sağlayarak beynin darbe ve çarpmalardan korunmasına yardımcı olur. 

Süngersi tabakayı oluşturan kemik hücreleri birbiri ile gelişigüzel birleşmezler. Belirli 

yönlerde ilerleyen kolonlar meydana getirirler. Dış tarafta bulunan kompakt tabakayı 

içerden birleştiren bu kolonlar, kemiklerin üzerine binen ağırlığa veya çekme 

kuwetine karşı koyabilecek en iyi şekillerde sıralanmışlardır. Kemiklerin sağlamlık 

ve dirençlerinin bu şekilde sağlanması ile hem ağırlık azaltılmış, hem de kan 

yapımı için gerekli hacim kazanılmış olur. 

lamina extema diploö 

lamina intema 

Resim 9 - Yassı kemiğin kesiti 

Kemiklerin Kimyasal Yapısı 

Gelişimini tamamlayan kemiklerin üçte ikisi anorganik (kalsiyum fosfat, 

kalsiyum karbonat, kalsiyum fluorid, magnezyum fosfat, sodyum klorid}, üçte biri 

de organik maddelerden (hücre, kan elemanları, jelatinöz maddeler) yapılmıştır. 
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İSKELETİN BÖLÜMLERİ 
İskeleti iki bölü.mde inceleyebiliriz: 

1) Kafatası, omurga, pelvis ve göğüs kafesinden oluşan AXİAL iskelet 

2) Omuz kavşağı, üst ve alt taraf kemiklerinden oluşan APPENDİCULAR 

iskelet 

AXİAL İSKELET 

Beyni koruyan kafatası çene kemiği (mandibula} ile birlikte vücudun en ağır 

kısmını meydana getirir (Resim 1O,11 ). Boyun omurlarının (c~rvical vertebra'ların) 

FrontaZ 

Resim 10 - Kafatası (önden görünüm) 
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Resim 11 - Kafatası (yandan görOnOm) 

üstüne oturtulmuştur. Boyun omurları yedi tanedir (Resim 12). Bir ve ikinci boyun 

omurları bütün diğer omurlardan farklı ve özel yapıdadırlar. Birinci omura atlas adı 

verilir. Klasik Yunan mitolojisinde dünyayı omuzlarında taşımak zorunda olan 

Atlas'dan esinlenerek bu isim verilmiştir (Resim 13). Atlas kafatasının tüm ağırlığını 

çeker. Daha çok bir yüzüğe benzer. Omur cismi yoktur (Resim 14). Kafatası ve 

atlas arasında sadece baş sallama (öne, arkaya) hareketi mümkündür. İkinci boyun 

omuruna axis adı verilir (Resim 15). Atlas ve axis arasında rotasyon hareketi de 

mümkündür (Resim 16). Diğer beş adet boyun omuru omurgadaki diğer omurlara 

benzerler. Omurgaya (columna vertebralis) bakınca görülebileceği gibi omurlar 

aşağı doğru indikçe büyürler (Resim 17). Boyun, göğüs ve bel omurları şekil olarak 

birbirinden bazı değişiklikler gösterirler. 
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7 CEAVICAL 
VERTEBRA 

12 THORACIC 
VERTEBRA 

5 LUMBAR 
VERTEBRA 

Resim 12 - Kafatası ve cervical vertebra'lar Resim 13 - Atlas 
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Resim 14 - Atlas (yukarıdan görünüm) 

Resim 15 - Axls (sol yandan görOnOm) 

ATLAS 

DENS 

Resim 16 - Atlas ve axls'den saglttal kesit 

7 cervical 

vertebra· 
. . 1 

====-

12 thoracic 
vertebra 

5 lumbar 
venebra· 

Coccyx 

Resim 17 -
Omurga {sol yandan görünüm) 



Resim 18'de tipik bir 

bel omurunda (lumbar 

vertebra) yukardan ve 

yandan bakınca göreceğimiz 

bölümleri izlemekteyiz. 

Resim 19'da eklem 

yapmış ikl bel omuru 

görmekteyiz. Omurlar 

arasındaki eklemler (facet 

eklemleri), birbiri üzerine 

kanca gibi geçmişlerdir. Bu 

eklemler omurlar arasında 

bir miktar kayma hareketine 

izin verirler. Omur cisimleri 

arasında intervertebral 

diskler bulunur. Bu diskler 

sert, dayanıklı fibröz 

kıkırdaktan yapılmışlardır 

(Resim 19). Hareket 

sırasında omur cisimleri 

arasında las~ik bir yastık gibi 

ezilmeyi önleyecek şekilde 

koruyucu görevleri vardır. 

Omur cisimleri birbirleri 

arasında yarı oynar eklemler 

oluştururlar. Aralannda 

ancak sınırlı bir hareket 

mümkündür. Tüm 

omurganın her bir omuru 

arasındaki bu sınırlı hareket 

birleşerek omurganın 

hareket yeteneğini oluşturur. 

Her bölüm aynı derecede 

mobil (hareketli) değildir. 

Boyun ve bel bölümleri 
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SPINÖZ ÇIKlNTI 

ÜST FACET EKLEMiNiN 
ART1KÜLER YÜZEYi 

OMUR CiSMi 

• ' 1 J • 

TRANSVERS ÇIKINTI 

ÜST FACET EKLEMiNiN 

ARTIKÜLER YÜZEYi 

... ~ .. ·-··-· """"'·· 

SPINÖZ ÇIKINTI 

ALT FACET EKLEMiNiN 
ARTIKÜLEA YÜZEYi 

Resim 18 - Lumbar vertebra'nın b610mlerl 

ÜST FACET EKLEMiNiN ARTIKÜLER YÜZEYi 

Al T FACET EKLEMiNiN ARTIKÜLER YÜZEYi 

Resim 19 - Eklem yapmış iki lumbar vertebra 
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daha hareketli olduğu halde göğüs bölümü nisbeten immobll, yani hareketsizdir. 

Omurga (columna vertebralis) erişkinde 26, çocuklarda 33-34 omurun üst üste 

eklem yapmasından oluşur. üst ucu kafatası (caput) ile, orta kısmı kaburgalarla 

(costae), alt ucu pelvis ile eklem yapar (Resim 6). Omurgayı beş bölümde 

inceleyebiliriz: (Resim 17) 

1. Boyun omurları (cervical vertebra'lar) 

2. Göğüs omurları (thoracal vertebra'lar) 

3. Bel omurları (lumbar vertebra'lar) 

: 7 adet 

: 12 adet 

: 5 adet 

4. Kuyruk sokumu omurlan (sacral vertebra'lar) : Bunlar çocukta 5 adet 

iken yetişkinde birleşerek sacrum adı verilen tek kemiği oluştururlar. 

5. Kuyruk kemiği (os coccygea) : Bunlar da çocukta 4-5 

adet ayn kemik iken yetişkinde birleşerek os coccygea'yı meydana 

getirirler. 

Yandan bakıldığında omurganın düz bir çizgi oluşturmadığını görürüz. Dört 

değişik kavis vardır (Resim 20). Thoracic ve sacral bölgelerde bu kavis arkaya 

doğru konveks, lumbar ve cervical bölgelerde ise tersine, öne doğru konveksdir. 

Anne rahminde, fötal hayatta tüm omurga arkaya d~ru konveksdir. Thoracic ve 

sacral bölgede hep böyle kalırken lumbar ve cervical bölgelerde sonradan tersine 

döner. Bu kavislerin değişim bölgeleri en çok strese maruz kalan bölgelerdir. 

Dolayısı ile en sık görülen sakatlıklar bu kavislerin değişim bölgelerinde görülür. 

En sık bel fıtığı (omurlar arasındaki fibröz kıkırdaktan yapılmış diskin kaydığı 

durumlar) ve kas zedelenmeleri L 4-5 ve S1'de görülür. Bu kavislerin asıl görevi, 

disklerin de yardımı ile omurgayı şoku azaltarak sakatlıklardan korumaktır. Bu 

kavislerin şekli şahıslara göre bazı farklılıklar gösterebilir. Bu kavislerin herhangi 

birindeki azalma veya artma, bir üst ve altındaki kavislerin de etkilenmesine neden 

olur. Öne doğru konveksliğin arttığı durumlara lordosis (lordoz), arkaya doğru 

konveksliğln arttığı durumlara ise kyphosis (kifoz} diyoruz. Lumbar kavisde lordozun 

arttığı durumda thoracal bölgede de kifoz artar. Lumbar lordoz düzleştiği zaman ise 

thoracal kifoz düzleşir. Vücudun ağırlığı omurlann cisimlerine biner. Bu nedenle 

yaşlılarda 11 ve 12. thoracal vertebra'larda kifoz artarak tipik yaşlılık kamburu 

görOntOsünü verir. Omurganın yana doğru eğrildiğl duruma ise scollosls (skolyoz) 

denir (Resim 21 ). 
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~ CERVlCAL KAViS 
1 
1 
1 

1 .. 1 
:." . ... _._ --J 

2-' ' • .. - - -, 
1 
1 
1 
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TRANSVERS ÇIKINTI ı 
1 
1 
1 
1 

· •.l\ 1~ THORACIC KAViS 
~ ~ 

1 
"V""""G.l.'W J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

.::.·--.J 
-"""--·..._,· ---- ., 

1 
1 
1 

lNTERVERTEBRAL 4 - · r LUMBAR KAViS 
1 

FORAMEN ı . ____ J 

~·· : ~ --, 
,.. . .. ' ·~ 1 

_ _.;::·:o;;. ... ,· . ,. 1 
SAC RUM ı r SACRALKAVIS 

COCCYX 

Resim 20 - Omurga'nın kavisleri (yandan görOnOm) 

\ 
\ 

' 1 
1 
1 

cervical kavis 

}- Skolyoz 
1 
1 
I 
1 , 

' 1 
I 

1 

A 

' I 
I 

I 

Klfoz 

thoracic kavis 

lumbar kavis 

sacral kavis 

8 
Resim 21 - Omurga'mn 

kavlslerlnde değişme 
A. Önden görünQm 
B. Yandan görOnOm 
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Göğüs kafesi (thorax) oniki çift kaburganın önde göğüs kemiği (sternum), 

arkada ise göğüs omurları ile eklem yapmasından meydana gelir (Resim 22). İlk 

on kaburga göğüs kemiği ile eklem yaparken onbir ve onikinci kaburgalar göğüs 

kemiği ile birleşmez. 

1. Göğüs Omuru 

· Xiphoid Çıkıntı 

1. Bel Omuru 

Resim 22 - G600s kafesi 

APPENDİCULAR İSKELET 

Üst taraf kemikleri 

A- Omuz kavşağı 

Köprücük kemiği (clavicula) ve kürek kemiğinden (scapula) meydana gelir. 

Köprücük kemiği iç tarafta göğüs kemiği, dışta ise kürek kemiği ile eklem yapar. 

Omuz kavşağı bir ucu omurga ve göğüs kafesine, diğer ucu clavicula ve scapula'ya 

tutunan güçlü kaslarla desteklenir (Resim 23). 
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B· Üst taraf serbest keml/c/erl 

Üst taraf kemikleri sırası ile şunlardır: (Resim 23) 

KOL KEMİGİ Humerus 

ÖN KOL KEMİKLERİ 1. Ulna (dirsek kemiği) 

2. Radius (döner kemik) 

EL iSKELETi KEMİKLERİ 1. Ossa carpl (el bilek kemi ki eri} 

(ossa manus) 2. Ossa metacarpl (el tarak kemikleri) 

3. Ossa digitorum manus (el parmak 

kemikleri) = phalanges 

POSTERIOR ANTERIOR 

CLAVICULA 

HUMERUS 

METACARPAL KEMiKLER 

Resim 23 - Sağ omuz kav,ağı ve Oat taraf kemlklert 
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Alt taraf kemikleri 

A- Leğen kavşağı 

Os coxae (kalça kemiği) ilium, ischium ve pubis kemiklerinin birleşmesinden 

meydana gelmiştir. İki tarafta kalça kemiklerinin (os coxae) arkada kuyruk sokumu 

kemiği (os sacrum), önde de birbirleri ile birleşmesinden meydana gelen, tepesi 

aşağıda bir huniye benzeyen boşluğa PELVİS (leğen) adı verilir (Resim 24). Önde 

symphysis pubis eklemini yapan iki kalça kemiği, arkada sacrum'la sacroiliac 

eklemleri yaparak birleşirler. Pubis ekleminde arada görünür harekete izin 

vermeyen sert bir disk bulunur. Ancak kadınlarda hamilelik hormonları etkisi ile 

yumuşayan ve esnekliği artan bu disk, doğum esnasında pubis ekleminin biraz 

açılmasına izin verir. Pelvis'in yukarda bulunan geniş kısmına Pelvis major (büyük 

pelvis), aşağıda bulunan dar kısmına ise Pelvis minör (küçük pelvis) isimleri verilir. 

Kadınlarda doğumdan önce çocuk büyük pelviste bulunur. Doğum esnasında 

çocuk, küçük pelvisten geçerek dışarı çıkar. Normar yoldan doğumun olabilmesi için 

pelvis yapısının normal olması ve çocuğun kafa çapları ile annenin pelvis çapları 

arasında belli bir uyum bulunması gereklidir. 

PELVIS MAJOR 

!{ 

A 8 

Resim 24 - Pelvls A.ERKEK B. KADIN 
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Alt taraf serbest kemikleri sırası fle 

şunlardır: (Resim 25) 

UYLUK KEMİGi: 

Femur 

BACAK KEMİKLERİ: 

1. Tlbia (kaval kemik) 

2. Fibula (kamış kemik) 

DİZ KAPAGI KEMİGİ: 

Patella 

AYAK İSKELETİ KEMİKLERİ 

(ossa pedls): 

(Resim 26) 

1. Ossa tarsi (ayak bilek 

kemikleri}: Yedi adettir. 

Calcaneus, tal us, cuboid, 

navicular ve ÜÇ cuneiform 

kemik ayak kemiklerini 

oluşturur. 

2. Ossa metatarsl (ayak tarak 

kemikleri): Beş adettir. 

3. Ossa digitorum pedis (ayak 

parmak kemikleri) = 
phalanges 

SUSAMSI KEMİKLER (ossa 

sesamoldea) : 

Başparmak tabanında her zaman 

bulunabilen ikişer kemik ile 

herzaman bulunmayan ve 

çoğunlukla ayak iskeletinde 

görülebilen küçük kemikciklerdir. 

- 25. 

Femurbaşı 

Femurboynu 

Femura ait kandiller 

Tibiaya ait kondiller 

Tibial tilberosite 

Medial malleol 

Navicular 

~ . 

Calcaneus --.:~J..~I.\ 
Cuniefomılar ~~~ 

Resim 25 - Alt taraf kemlklert 

Büyük trochanter 

Femur 

Fibulanın başı 

Fibula 

Lateral malleol 



.... 
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Phalanges 

Metatarsaller 

Cuboid 

Tal us 

Calcancus 

Reslm 26 - Ayak iskeleti kemlklerl 
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EKLEM BİLİM {ARTHROLOGİA) 

Eklemler kemikleri birbirine bağlayarak iskelet bütünlüğünü ve hareketliliğini 

sağlar. Eklemlerin önemli bir özelliği de harekette enerji tasarrufu sağlamalarıdır. 

Bu özellik eklemi oluşturan bağ dokusu elemanlan sayesinde olur. Bağ dokusu 

elemanları kollagen ve elastik liflerden meydana gelir. Kollagen liflerin esneme 

yeteneği yoktur. Çekmeye karşı dirençli olup, fazla kuwet karşısında çok az 

uzayabilirler ve sonra koparlar. Elastik lifler ise çekilme ile uzarlar, çekme kuweti 

kaldırılınca tekrar eski durumlarına dönerler. Kemikleri birbirine bağlayan bu bağ 

dokusu elemanları, aktif kas hareketleri ile şekil ve durumunu değiştiren iskeletin 

tekrar eski şekline dönmesine pasif olarak yardımcı olurlar. Bu pasif hareketler 

sırasında enerji harcamadıkları için de yo.rulmaz ve enerji tasarrufu sağlamış 

olurlar. Yaş ilerledikçe bağ dokusu elemanlarının elastikiyeti ve pasif hareketleri 

önemli ölçüde azalır. Hareket ve normale dönüş sırasında kaslara daha fazla 

yükümlülükler düşer. Aktif hareket gerektiği için de, fazla enerji kaybına ve 

yorulmaya sebep olurlar. 

Eklemler işlevlerine göre üç ana grupta toplanırlar. 

1. OYNAMAYAN EKLEMLER 
(SYNARTHROSİS) 

Bu tür eklemler birleştikleri kemiklerin 

bağımsız hareketine izin vermezler. Birleşme 

yüzeyleri bir ara doku ile sıkıca yapışmıştır. 

Arada bağ dokusu (fibröz doku) varsa 

synfibros eklem adı verilir. Kafa kemikleri 

arasındaki eklemler bu cinsdendir (Resim 27). 

Eklem yüzeyleri arasında kıkırdak doku varsa 

buna synchondros eklem denir (Resim 28). 

Gelişimleri tamamlanmamış uzun kemiklerin 

epifiz ve diafızi arasındaki eklemler 

synchondros eki emdir. Gelişimlerini 

Resim 27 - Oynamayan eklem 
(synflbros) • 
kafatasanm suturalan 
{üstten görünüm) 
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tamamladıktan sonra tamamen kemikleşirler (temporary synchondrosis). 

Stemocostal eklemlerde olduğu gibi kıkırdak dokusu kemikleşmeden de kalabilir 

(permanant synchondrosis}. 

fibula 
omur cismi 

fibröz kıkırdak kaburga kıkırdağı 

A B c 

Resim 28 - Oynamayan eklem (synchondros) 
A. Geçici synchondrosls (Ost tlbloflbular eklem) 
B. Symphysfs (omur cisimleri arasındaki eklem) 
C. Kahcı synchondrosıs· (stemocoS1al eklem) 

2. YARI OYNAR KEMİKLER (AMPHİARTHROSİS) 

Eklem yüzeyleri arasında bağ dokusu artmış ve kıkırdak doku ile birlikte 

fibro-kartilaginöz bir disk (discus) meydana getirmiştir. Bu diskin yapısal özelliği 

oranında sını rlı hareket yapılabilir. Omur cisimleri arasındaki intervertebral disk 

yumuşak ve esnek olduğu için bir miktar harekete izin verir (Resim 29). Elastik 

olduğu için omurlar arasında bir yastık gibi tampon görevi görür. Zıplarken yere iniş 

anında esneyerek beynin sarsılmasını önler. Pubis ekleminde ise sert bir disk 

bulunduğundan görünür bir hareket olmaz. Ancak kadınlarda hamilelik 

hormonlarının etkisi ile yumuşayan ve esnekliği artan bu disk doğum sırasında 

pubis ekleminin biraz açılmasına izin verir. 
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Resim 29 - Yanoynar eldem (amphlarthroala) - lntervertabral dlskler 

3. TAM OYNAR EKLEMLER (DİARTHRDSIS) 

Bu eklemler synovia adı verilen bir sıvı içinde hareket ettiklerinden synovial 

30). Vücudun hareketli kısımlarında bulunurlar. 

eklem kıkırdaOı 

fibrOz disk 

synovial zar 

fibroz capsOI 

Kemik 

perlost 

Retlm 30 - Tamoynar eklemin (dlarthroalı) Gzelllklerl (frontal kesit) 
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Kemiklerin eklem yapan yüzeyleri, hyalln kıkırdaktan yapılı partak, sağlam ve 

düzgün bir doku ile örtülüdür. Bu doku sürtünmeyi en aza indirerek hareketleri 

kolaylaştınr. Eklem yüzeyleri synovia adı verilen yumurta akı kıvamında, renksiz, 

kaygan bir sıvı sayesinde birbiri üzerinden kolayca kayarak hareket ederter. Bu sıvı 

synovlal zar tarafından salınır. Eklem kapsülünün iç yOzOnü saran synovlal zar, 

aynı zamanda eklem içinde oluşabilecek artık maddeleri de emer. Synovial zarın 

dışı, flbröz dokuda yapılmış sağlam bir eklem kapsülü ile sarılıdır. Ekleme katılan 

kemiklerin eklem yüzeylerinin kenarına tutunarak, eklemi çepeçevre, hava dahi 

geçirmeyecek şekilde saran, bağ dokusundan yapılmış bir örtüdür. Aynı zamanda 

eklemi yapan kemiği yerinde tutmaya yarayan, bağ dokusundan yapılmış eklem 

bağları (ligamanlar) mevcuttur. Bunlar eklem kapsülünün yerel bir kalın laşması 

şeklinde olabileceği gibi, ayrı da olabilirter. Eklemin hareketini kısıtlayarak eklem 

yüzeylerinin birbirinden ayrılmasını (çıkık) engellerler. Aynca bazen eklem yüzeyleri 

arasında uygunluk bulunmadığı zaman, uyumu sağlamak için arada kıkırdak veya 

bağ dokusundan yapılmış disk veya menisk (simit) şeklinde bir yastık bulunur. Bu 

yastık sürtünmeyi engelleyerek eklem yüzeyinin zarar görmesine engel olur. 

EKLEM HAREKETLERİ 

Oynar eklemler cinslerine göre çeşitli hareketlerden bir . veya birkaçını bir 

arada yapabilirler (Resim 31 ). 

Başlıca eklem hareketleri şunlardır: 

FLEXION (Flekslyon): Eklem arası açısının kOçOlmesl. Eklemin kendi 

Ozerine bOkOlme ve kapanma hareketi. Diz veya ayak bileği eklemi hariç (bunlarda 

fleksiyon arkaya doğrudur) öne doğru yapılır. 

EXTENSION (Ekstansiyon): Eklem arası açısının büyümesi. Eklemin 

açılma ve gerilme hareketi. 

ADDUCTİON (AddDkslyon): SagittaJ plana yaklaştırma hareketidir. 

ABDUCTiON (Abdüks/yon): Sagittal plandan uzaklaştırma hareketidir. 

GL/SSMENT (Gllsmsn}: Eklem yüzeylerinin birbiri üzerinde hafifçe yanlara 

kayma hareketidir. 
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Resim 31 - Eklem hareketleri 
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Elin mcdian planı 
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Resim 31 - . Eklem hareketleri 
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Resim 31 - Eldem hareketleri 
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ROTATİON (Rotasyon): Bir eklemin kendi ekseni etrafında dönme 

hareketidir. İki türlü yapılır: 

1. MEDİAL ROTASYON (İNTERNAL ROTASYON) - içe rotasyon 

2. LATERAL ROTASYON (EXTERNAL ROTASYON) - Dışa rotasyon 

Önkolun rotasyonu özel deyimlerle anlatılır: 

1. PRONATİON (Pronasyon) - İçe rotasyon (radius ulna'yı çaprazlar) 

2. SUPİNATİON (Supinasyon) - Dışa rotasyon (radius ve ulna paraleldir) 

Pronasyon ve supinasyon daha çok önkol için kullanılmakla beraber diğer 

eklemler için de kullanılabilir. 

CİRCUMDUCTİON (Slrkumdüksiyon): Yukarda sayılan tüm hareketlerin bir 

arada yapılabildiği dairesel harekettir (Tam serbest hareket). 

Değişik yapıdaki synovial eklemlerin değişik hareket yetenekleri vardır 

(Resim 32). Bazısında circumduction mümkünken, bazısında sadece 

t . ..- • 
1/ ., 
\ 

Articulatio spheroidea (top ve yuva eklemi) A. ellipsoidea 

A. trochoidea A. sellaris (eğer) 

A. trochlea (menteşe) 

A. plana (düzlem) 

Resim 32 - Tamoynar eklemin gruplandınlması 
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fleksiyon-ekstansiyon mümkündür. Eklem hareketlerinden söz ederken doğru 

anatomik deyimlerin kullanılması yanlış anlaşılmayı önler. Öne developpe 

yaptığında "iyi bir ekstansiyonu var" denen bir dansçıyı örnek verelim. Aslında bu 

hareket ekstansiyon değil kalça ekleminin fleksiyonudur. Developpe a la seconde 

ise abdüksiyon, eksternal rotasyon ve fleksiyonun bir birleşimidir. 

Eklemlerdeki hareketleri kısıtlayan bir takım nedenler vardır. İçten dışa 

düşünürsek, birinci neden eklemin cinsidir. Kemiğin kemiğe dayanması hareketi 

engeller. İkinci engelleyici faktör ise eklem etrafındaki kapsül ve ligamanlardır. 

Bunların kısa olması eklemin hareketlerini kısıtlar. Erken eğitim ile bu ligamanlar 

belli oranda esnetilebilir ve böylece eklemin hareket yeteneği arttırılabilir. Üçüncü 

neden eklem hareketini sağlayan kasların gerginliğidir. Kaslar ligamanlara göre 

çalışma ile nisbeten daha kolay uzatılabilir ve esnetilebilir. Dördüncü olarak eklemin 

etrafındaki yumuşak dokunun fazlalığı hareketi engeller. Örnek olarak şişman bir 

insanın dizini tam olarak fleksiyona getirememesini gösterebiliriz. Hareket ve 

çalışma ile kas ve ligamanların esnetilmesi özellikle buluğ çağından önce 

mümkündür. Ancak eklem hareketinin normal sınırları kişiden kişiye farklılıklar 

gösterir. Bu sınırlar özellikle eklemin anatomik şekli ve ligamanların esnekliği ile 

yakından ilgilidir. Kimi insanda doğuştan ligamanlar çok gevşek ve esnek iken kimi 

insanda çok sıkı ve serttir. 

ÖNEMLİ EKLEMLER 

Üst taraf eklemleri 

Omuz eklemi synovial eklemlerin articulatio spheroidea (küre eklem; top ve 

yuva eklemi) grubuna uyar (Resim 33). Humerus'un küre şeklindeki başı 

scapula'nın glenoid kavite denen çukurluğuna girerek bu eklemi yapar. 

Circumduction ve diğer bütün eklem hareketleri mümkündür. Dirsek eklemi 

humerus ile radius ve ulna arasındadır (Resim 34,35). Ulna ve humerus arasındaki 

eklem trochlea (menteşe) grubuna girer. Bu eklem sadece fleksiyon ve 

ekstansiyona izin verir. Radius ile humerus arasındaki eklem trochoidea grubuna 

girer ve radius'un rotasyonuna izin verir. İçe rotasyon pronasyon, dışa rotasyon 

supinasyon ismini alır (Resim 31 ). Resimde de görülebileceği gibi bilek ve el 
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scapula 

. . . 

clavicula 
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Resim 33 - Sağ omuz ekleml (önden görOnQm) 

Humerus --1+--
Radius'un başı 

Lateral 
epicondvl 

Radiusun anüter ligamanı Eklem kıkırda~ı 

Ulna 

Resim 34 - Sağ dirsek eklemi 
(yandan görOnOm) 

.............. "''-
Aruller ligaman 

Resim 35 - Sağ dirsek ekleml 
(frontal kesit) 

Ulna 
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eklemleri biraz karışıktır (Resim 36). Bilek ekleminde fleksiyon ve ekstansiyonun 

yanısıra addüksiyon ve abdüksiyon mümmkündür. Condyloid eklem denen bu tür 

eklem, oval (ellipsoid) bir eklem yüzeyi ile ona uyacak bir çukurluk arasında olur. 

Metacarplar ve parmaklar arasındaki eklemler de bu cinstir. Parmakların eklemleri 

menteşe tipindedir (trochlea). Başparmağın üst kısmında carp ve metacarp 

kemikleri arasındaki eklem circumduction (dairesel hareket) dahil olmak üzere tüm 

eklem hareketlerini yapabilir. 

Ulna 

Resim 36 - Bileğin ve elln eklemleri 

Metacarpophalangeal 

efdam 
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Alt taraf eklemleri 

Pelvis sacrum'un iki yanlarda os coxae'lar ile birleşmesinden meydana gelir 

(Resim 37). Sacrum ve os coxae'lar arasındaki eklem çok az harekete izin verir. 

Fibröz kıkırdağın yanısıra birçok ligaman (eklem bağı) bu eklemi çok sağlam hale 

getirir. Önde os coxae'lar (kalça kemikleri) symphysis publs eklemini oluştururlar. 

Fibröz kıkırdaktan yapılmış bir disk sayesinde bu eklemde de çok az hareket 

mümkündür. Ancak hamilelik sırasında hormonların etkisi ile ligamanlar ve fibröz 

kıkırdak yumuşayarak doğuma izin verir. Kadın pelvisi erkeğinkinden daha geniş 

olduğu için de doğum daha rahat olur. 
L5 

SACAO-ILIAC EKLEM 

OS COXAE ---t--r-

FEMURBAŞI 

Resim 37 - Pelvls ve kalça eldemi (sağ) 

Kalça eklemi 

Os coxae'lann iki yanında kalça eklemleri bulunur. Kalça eklemi syno\iial 

eklemin articulatio spheroidea (top ve yuva eklemi) grubundandır. Omuz 

ekleminden farklı olarak femur başının girdiği çukur derindir ve acetabulum adını 
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alır (Resim 38). Femur başı bu çukura oturan bir top gibidir. Bu nedenle bu eklem 

çok kuwetli bir eklemdir. Femur başı femur'un gövdesi ile femur boynu aracılığı ile 

birleşir. Bu nedenle femur gövdesi vücuttan biraz daha dışta durarak bu eklemin 

daha çok hareket yapabilmesine olanak verir. 

KçsO!er llgaman 

Slnovial membran 

femur gövdesi 

Resim 38 - Sol kalça ekleminin kesiti (önden görünüm) 

Kalça eklemi önde Y şeklindeki ligaman (Bigelow ligamanı) ya da 

ilio-femoral ligaman ile femur'a tutunur (Resim 39). Bu ligaman kaslardan çok kalça 

eklemindeki hareket serbestliğini sağlar. Bu Ugaman yumuşak ve uzunsa kalça 

ekleminin hareketleri daha esnek olur. Kısa ve sert olması kalça eklemin 

hareketlerini kısıtfar. Pubofemoral ligaman ise pubis kemiği ile femur arasındadır. 

Normalde kalça eklemi hareketleri oldukça kısıtlıdır. Öne fleksiyon 60°, 

lateral (yana) fleksiyon 40°, arkaya ekstansiyon 15° civarındadır. Bunun üstüne 

çıkmak istediğimizde kalça ve dolayısı ile omurganın da hareketi söz konusudur. 

Bu açılar dansçılarda çalışma ile artar ancak bu sandığımızdan daha azdır. Öne 

yapılan bir developpeyi ele alırsak developpe yükseldikçe pelvis destek kalçada 
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Pubofemoral ligament 

Resim 39 - Sağ kalça eklemini destekleyen llgarnanlar (önden görOnOm) 

arkaya kayar ve lumbar kavis düzleşir. Bu yeni başlayanlarda oturur gibi bir görüntü 

ortaya çıkarır (Resim 40). Developpe a la seconde'da pelvis yana kayar, lumbar 

bölgede omurga destek tarafa doğru yatar, omurganın üst bölümleri de buna uyum 

sağlamak için aksi tarafa yönelir (Resim 41). Arabesque'de kalçanın ekstansiyonu 

öndeki Y şeklindeki ligaman tarafından kısıtlanır ve bir müddet sonra omurganın 

hareketi de olaya katılır. Eğer sırt dik tutulursa lumbar kavis çok fazla artarak 

Resim 40 - Developpe en avant A.DOGRU B.YANLIŞ 
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Resim 41 - Developpe il la seconde • da (120°) omurga ve 
pelvis'ln durumu (röntgen) 

Resim 42 - Developpe en arriere' de vücudun pozisyonu 



-42-

sacroiliac ve lumbosacral eklemlere tehlikeli bir yük bindirir. Vücut hafifçe öne eğilir 

ve vücut thoracic bölgeden yukarı kaldırılırsa lumbar kavis nisbeten düzleşir ve 

tehlike ortadan kalkar (Resim 42,43). 

Resim 43 - Arabesque'de vücudun pozisyonu 

Diz eklemi 

Femur'un alt ucu ile tibia üst ucu arasında diz eklemi bulunur (Resim 44). 

Yapısal olarak trochlea (menteşe) tipindedir. Diz ekleminin etrafındaki kuwetll 

ligamanlar (bağlar), femur'un tlbia üstünde hareket etmesini engeller. Diz ekleminde 

fleksiyon ve ekstansiyon dışında, diz hafif fleksiyonda iken az miktarda rotasyon 

mümkündür. Ancak diz ekstansiyonda iken rotasyon yapılamaz. Dizin 

ligamantarından lateral (dış yan) collateral bağlar femur'un alt ucundan fibula'nın üst 

ucuna uzanırlar. Kordona benzerler. Medial (iç yan) collateral bağlar da femur'un 
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CRUCIATE 

~~~~~~ILIGAMANLAR t~~~~~ 
POSTERIOR 
LIGAMAN 

MEOIAL 

LIGAMAN 

; ·- ' · .. 

------ TIBIA ---+---ı~-

-------FIBULA ----

PATELLAR TENDON 

Resim 44 - Sağ diz eldemi (diz flekslyonda iken önden ve yandan görünüm) 

alt ucundan tibia'nın üst ucuna bağlanırlar. Şekil olarak kayış gibidirler. Eklemin 

içinde çapraz bağlar da denilen cruciate llgamanlar bulunur. Femur'un alt ucundaki 

kondillerin ortasından tlbianın üst ucundaki platoya uzanırlar. Dizde fibröz 

kıkırdaktan yapılmış 

ve eklem kapsülünün 

dış uçları ile birleşen 

iki adet meniscus 

(semi-lunar kıkırdak) 

vardır (Resim 45). 

Simit şeklinde olan 

meniscus'lar tibia ve 

femur'un arasındaki 

uygun olmayan eklem 

yüzeylerinin arasında 

uyumu sağlamak için 

bulunur. Sürtünmeyi 

ANTERIOR CRUCIATE 
LIGAMAN (KESiLMiŞ) 

MEDIAL MENISCUS 

ANTERIOR 

POSTERIOR CRUCIATE 

LIGAMAN (KESiLMiŞ) 

POSTERIOR 

LATERAL 
MENISCUS 

Resim 45 - Menlscus·ıer (sağ bacak üstten görünüm) 
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ve eklem yüzeyının aşınmasını engellemek, görevlerinin arasındadır. Hareket 

sırasında hafifçe hareket ederek eklem içindeki synovial sıvının dolaşımını 

sağlarlar. Normal hareket sırasında bu meniscus'lara yük binmez. Ancak hafif 

fleksiyondaki diz, ağırlık bindiği sırada rotasyon yaparsa, kıkırdak femur ile tibia 

arasında ezilerek kıkırdakta bir yırtık oluşabilir {meniscus yırtığı). Daha çok 

futbolcularda görülen bu durum dansçılarda da sık görülür. Turn-out'un kalçadan 

değil dizden zorlanması, özellikle dizler gevşek çalışıldığında sakatlığa yol açabilir. 

Önde quadriceps kasına ait quadriceps tendonu, patella ve patellar tendon birlikte 

dizin ön bağlarını oluştururlar. Arkada posterior ligaman dizi arkadan destekler. 

Patella ve femur'un kemik kısımları arasındaki sürtünmeyi azaltmak için bursa adı 

verilen içi synovial sıvı ile dolu büyük bir kese vardır (Resim 46). Patella'nın önünde 

ise basınç ve darbelere karşı korumak için daha küçük bir bursa bulunur. Uzun 

müddet dizde oturmak veya sürekli dizi vurmak bu bursa'nın şişmesine neden 

olabilir. Ağrı ve hareketlerde kısıtlılık yaratan bu duruma bursit; "hizmetçi dizi" de 

denir. Patella'nın altında bulunan diğer bir bursa'nın şişmesi daha önemli sonuçlara 

neden olur. 

SEMIMEMBAANOSUS 

~·-

Resim 46 - Dizin bursa'lan {yandan gönlnOm) 



Tlbloflbular eklem 

Fibula'nın üst ucu, tibia 

ile, bacağın dış yan tarafında 

eklem yapar.' Plana grubuna 

giren synovial bir eklemdir. 

Fibula'nın alt ucu flbröz kuwetli 

bir eklem ile tibia'ya bağlanır. 

Bu eklem ayak bileğinin 

stabilitesini sağlamaya katkıda 

bulunur (Resim 47). 

Ayak bileği eklemi 

(artlculatlo talocrura/ls) 

Tibia'n ın alt ucunda 

ayak bileği eklemi bulunur 

(Resim 48). Trochlea 

(menteşe) tipi synovial 

eklemdir. Çok sağlam ve sabit 

bir yapısı vardır. Tibia ve 

fibula'nın alt uçları talus ile 

eklem yaparlar. Eklem 

yüzeyleri birbirine oldukça 
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Üst tibiofibular eklem 

Fibula 

Alt tibloflbuier eklem 

Calcaneus 

Resim 47 - Tlbloflbular eklemler {arkadan 
görünüm) 

uygundur ancak etraftaki kas ve ligamanlar da sağlam olması için katkıda 

bulunurlar. Medial olarak stabiliteyi medial malleol adı verilen tibianın alt ucu sağlar. 

Lateral olarak ise fıbula'nın lateral malleol'u eklemi sağlamlaştırır. Her iki malleol 

bileğin iki tarafında kemiğin yaptığı bir çıkıntı olarak hissedilebilir. Ayak bileğinde 

mümkün olan hareketler plantar fleksiyon ve tersi olan dorsifleksiyondur (Resim 

31). Ayak bileğinin ligamanları stabiliteyi (sağlamlığı) sağlamakta çok önemlidirler 

(Resim 49,50). En sık olarak lateral ligaman'da (özellikle anterior talofibular 

ligaman) sakatlanmalar görülür. Lateral ligaman lateral malleol'u talus'a (anterior 

ve posterior talofibular ligaman) ve calcaneus'a (calcaneofıbular ligaman) bağlar. 

Medial ligaman şekil olarak üçgene benzer ve bu nedenle deltoid ligaman adını 

alır. Medlal malleol'u talus'a, navicular'a ve calcaneus'a (topuk kemiğine) bağlar. 
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Resim 48 - Sağ ayak blleğl eklemi ve ayak 
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Resim 49 - Sağ ayak bileği ekleminin llgamanlan (medlal görünüm) 
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-t--TIBIA 

ANTERIOR TIBIO-FIBULAA 

LİGAMAN 

cueoıo 5. METATAASAL 

Resim 50 - Sağ ayak bileği eklemlnln llgamanlan (lateral görünüm) 

Ayak iskeleti eklemler/ 

1. İntertarsal (ayak bilek kemikleri arasmdaki) eklemler 

En önemlisi subtalar eklemdir. Talus ve calcaneus arasında yer alır. 

intertarsal eklemlerde rotasyon mümkündür. İnversiyon ve eversiyon hareketleri 

yapılabilir (Resim 51). İnversiyon ayağın tabanının içe bakmasıdır (Ör. battement 

tendu'de ayağı içeri çekmek gibi). Eversiyon ise ayak tabanının dışa dönmesidir 

(Ör. arabesque'de ayağın yukarı doğru gerilmesi gibi). Önde talus navicular'ın 

girintisine oturur ve burada da rotasyon hareketi mümkündür. Anterior tarsal 

kemiklerde de bir miktar ro-

tasyon görülür. Tüm bu ek-

lemler synovial eklemlerdir. 

2. Tarsometatarsal 

(ayak bileği kemikleri ile ayak 

tarak kemikleri arasmdaki) 

eklemler (Usfranck ek

lemleri) 

Tars kemikleri ile me

tatars kemikierinin proximal 

ucu arasında olan plana gru

buna giren synovial ek

lemlerdir (Resim 52). 

in versiyon 

... ~ 
.. ··· .. 

... . . . . . 

Ev ersi yon 

Resim 51 - İnverslyon ve everslyon 
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3. Metatarsophalangeal (ayak tarak kemikleri ile ayak parmaklan arasmdaki) 

eklemler 

Metatars başları ile proximal phalanges'in konkav eklem yüzeyleri arasında 

bulunan ellipsoid (condyloid) cinste synovial eklemlerdir. Birinci 

metatarsophalangeal eklem (başparmak) diğerlerinden daha büyüktür ve daha 

kolay incinir. Altında bulunan iki susamsı kemik ona sağlamlık verir. Bu eklemlerde 

fleksiyon, ekstansiyon, abdüksiyon ve addüksiyon mümkündür (Resim 52). 

4. İnterphalangeal (parmak kemikleri arasmdaki) eklemler 

Collateral ligamanlar tarafından sağlamlaştırılmış trochlea (menteşe) tipi 

synovial eklemlerdir. Fleksiyon ve ekstanslyon mümkündür. Başparmakta bir, diğer 

dört parmakta ikişer interphaJangeal eklem (proximal, distal) vardır (Resim 52). 

lnterphalangeal eklem 

lnterphalangeal eklemler 

MetatarsoP,halangeaı 

eklemler 

.......,..~--- Subtalar 

eklem 

Resim 52 - Sağ ayağın eklemlert (Ostten görOnOm) 
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Ayağ1n kavisleri 

Ayağın dört kavisi vardır. Longitudinal (uzunlamasına) olarak medial ve 

lateral kavisten söz edilir. Medial kavis yüksek, mobil ve esnektir. Eklemlerin plantar 

ligamanlan, ayak tabanındaki kaslar ve tendonlar bu kavisi destekler. 

Calcaneus'dan phalanges'e uzanan sert ve dayanıklı plantar fascia yine kavisi 

desteklemeye katkıda bulunur. Dış tarafta bulunan lateral kavis daha çok yerle 

bağlantıdadır. Anterior transvers kavis metatars başları tarafından oluşturulur. Bu 

kavisi metatars başlarını bir arada tutan transvers ligamanlar ve ayağın yayılmasını 

engelleyen intrinsik kaslar destekler. Posterior transvers kavis ise metatars'ların 

arka ucları tarafından oluşturulur. Kavisler ayağı stres, ağırlık ve şoklara karşı 

koruyabilecek bir taban oluşturmakla görevlidirler {Resim 53). 

Medial 
longitudinal _....,.., 

kemer 

lateral 
.,___ longitudinal 

kemer 

Anterior 

kemer 

Posterior 
transverse 
kemer 

Anterior 

trans verse 
kemer 

Medial 
longitudinal 

kemer 

trans verse 

kemer 

Resim 53 - Sağ ayağın kavisleri (üstten ve medlal görOnOm} 

Lateral 
longitudinal 

kemer 
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Omurganın eklemleri 

Omur cisimleri birbirleriyle intervertebral diskler aracılığı ile eklem yaparlar 

(Resim 54). Fibrö-kartilaginöz eklemlerdir. İntervertebral disklerin kalınlığı 

omurganın değişik bölümlerinde farklıdır. Thoracic bölgede nisbeten ince, cervical 

bölgede daha kalın ve lumbar bölgede çok kalındırlar. Facet eklemleri ise plana 

grubuna giren synovial eklemlerdir. Cervical vertebralar en hareketlidir. Bu bölgede 

diskler kalındır. Fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon hareketleri 

mümkündür. Thoracic bölge daha az hareketlidir. Bu vertebraların spinöz çıkıntıları 

aşağr doğru meyillidir ve bu nedenle ekstansiyon çok kısıtlıdır. Yanda kaburgalar 

ile eklem yaptıklarından lateral fleksiyon da daha kısıtlıdır. Diskler daha incedir. 

Rotasyon daha kolaydır. Lumbar bölge rotasyon dışında çok mobildir. Diskler 

ağırlık çekme görevi nedeni ile büyük olan omurlara göre kalınc;fır. Bu arada 

atlasClan sacrum'a kadar inen ön ve arka longitudinal ligamanlar omurganın 

sağlamlığını pekiştirirler. 

Spinöz çıkıntı 

Faset eklemi 

Resim 54 - Omurganın eklemlen (soldan ve arkadan görOnOm) 
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KAS BİLİM (MYOLOGİA) 

Vücutta değişik yapı ve işleve sahip üç tip kas dokusu vardır. Bunlar: (R-esim 

55). 

~~~J- NUCLEUS 
NUCLEUS 

SARCOLEMMA 

. ' ' . ' 'I 
:. ;; ~ 

A 8 c 

Resim 55 - Kas dokusu tipleri 
A. ÇİZGİLİ KAS B. DÜZ KAS C. KALP KASI 

1. Düz Kaslar: istemsiz çalışan kaslardır. I~ organlarda, ör. mide ve 

barsaklarda bulunurlar. 

2. Kalp Kasları: Kalpte bulunur ve yapı olarak çizgili kasa benzemekle 

beraber istemsiz çalışırlar. 

3. Çlzglll Kaslar: İstemli çalışırlar. Vücut ağırlığının %40-SO'sini oluştururlar. 

İskelet sistemini hareket ettirdikleri için iskelet kasları adını da alırlar. 

Postürümüzden, nefes almamızdan iskelet kasları sorumludur. Mikroskop altında 

baktığımızda, myofibrillerin açık ve koyu kısımlarının bir hi~da sıralanması ile 

çizgili bir görünüm vardır. Myofibriller kasılma özelliğine sahip olan aktin ve myosin 

tellerinin üst üste sıralanması ile oluşur (Resim .56). Bunlar kontraktil protein 

yapısındadırlar. Kasılmaları ile kas kısalır. Kas hücreleri sacrolemma adı verilen 

bir .zarla sarılmış sarcoplazma'dan oluşur. Sarcoplazma içinde birden fazla çekirdek 

bulunur. 



İskelet kası çok sayıda 

kas lifi tarafından 

oluşrurulmuştur. 

Her kas lifi bir çok 

myofibrilden oluşur. 

Her myo:fibril aktin ve 

myosin olarak adlandınlan 

iki tip filamentten oluşur. 

Actin 

Myosin ---------, 

Kasların kasılması actin ve myosin 

filamentlerinin birbirleri üzerinden 

kayma reaksiyonlarına ve kas 

hücrelerinin uçlarını birbirlerine 

yaklaştınnalanna bağlıdır. 

Kas lifleri kasıldığında boylarının 

l/3'ü kadar kısalır. 

-52-

Resim 56 - iskelet kasının yapısı 

-- -- -
--.__T~ 

-I----- _ , -.-----
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Sinir 

Arter ve venler Origin 

Kasın kanncık kısmı 

Tenden ----~ 
lnsertion 

Resim 57 - Tipik bir iskelet kası 

Çizgili kaslar hareket ettirecekleri oluşumlara yapışırken ve kendi içindeki 

kas kolonlarının yönü değişirken doku k~rakterini de değiştirirler ve tenden (kiriş) 

adı verilen bir bağlayıcı doku oluştururlar. Kaslann bir başlangıç tendonu (proximal 

tendon-origin), bir de fonksiyonel tendonu (distal tendon-insertion) vardır (Resim 

57). Başlangıç tendonu kasın sabit tutunma noktasını oluşturur. Fonksiyonel tenden 

ise kasın asıl görevinin sağlandığı, yani hareket ettireceği oluşuma tutunduğu 

tendondur. Bu tenden, hareket dolayısı ile sürtünmeye maruz kaldığı yerlerde bir 

synovial kılıf (vagina synovialis) 

ile sarılmış veya direkt olarak 

eklem kapsülü içine girmiştir · 

(Resim 58). Kas dokusu içinde 

kan damarları, sinirler, enerji 

depolayan hücreler de bulunan 

gevşek fibröz bir bağ dokusu 

kılıfı ile sarılmıştır. 

Tendonu çevreleyen bağ 

dokusu ise daha kuwetli ve 

daha az esnektir. Kasın kuweti, 

içindeki kas liflerinin cinsi, 

sayısı, şekli ile ilgilidir. Kırmızı 

çıplak tenden 

Resim 58 - Tendon'un yapısı {tendon kılıfı iç ve 
dış katlarım gösterebilmek için 
kısmen açllmışttr) 
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liflerden (sarcoplazma'dan zengin olup bol miktarda granül ve kırmızı rengi veren 

myoglobulin içeren hücreler) zengin olan kaslar daha yavaş hareket ederler, geç 

yorulurlar ve extensor kaslarda daha fazla bulunurlar (tip 1 }. Beyaz liflerden 

(sarcoplazma'dan fakir, granül ve myoglobulin bulunmayan hücreler} zengin olan 

kaslar ise, seri hareket edebilirler, çabuk yorulurlar ve flexor kaslarda fazla 

bulunurlar (tip 2). 

Bu yavaş-hızlı yorulma farkı enerjiyi kullanış farklarından doğar. Tip 1 lifler 

(kırmızı lifler} oksijen kullanarak glükozdan enerji sağlarlar. Buna aerobik 

metabolizma diyoruz. Tıp 2'de ise oksijen kullanılmadan daha hızlı olarak 

glükozdan şeker elde edilir (glükoliz). 

KASILMA MEKANİZMASI 

üst üste gelen kas lifleri beyinden gelen elektriksel mesajları ileterek ne 

zaman ve ne kadar kasılacaklarını belirten sinirler ile donanmışlardır. Bu nedenle 

iskelet kası istemli kas olarak adlandırılır. Bir mesaj kasa ulaşınca, kimyasal bir 

reaksiyon ile enerji ortaya . çıkar. Bu enerji, kasılabilen proteinler aktive edildiği 

zaman mekanik enerjiye dönüşür. Bu yolla kasın uçtan uca uzunluğu kısalır. Beyin 

tarafından mesajın gönderilmesi için kullanılan enerji çok az olmasına karşın bu 

kayma hareketi aşırı miktarda enerji harcar. Enerji iki yolla elde edilir. Kaslar 

depolanmış kaynaklardan, oksijen kullanmadan anaerobik bir enerji patlaması elde 

edilebilirler. Bu tip enerji kısa süreli olup, sonucunda kaslar kuwetlerini yitirir. 

Daha yavaş bir işlem olan aerobik metabolizma ile, oksijen kullanarak kas 

yakıtlarından enerji açığa çıkarılabilir. 

KASLARIN GÖREVLERİ 

Bütün kaslar bağlandıkları iki nokta arasındaki mesafeyi uzatmak için değil 

sadece kısaltmak için hareket edebilirler, çekebilir ancak itemezler. Ters yönde 

hareket edebilmek için başka bir kas aktive edilmelidir. Örneğin uyluğun ön 

kısmındaki quadriceps kası diz eklemini doğrultur fakat dizin fleksiyonu uyluğun 

arka kesimindeki uyluk arka grup kasları tarafından meydana getirilir. İskelet kas 

grupları bireysel olmaktan çok gruplar halinde hareket ederler. Her grup değişken 
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hızda ve yumuşaklıkta hareket sağlayabilmek için başka bir kas grubuyla karşılıklı 

çalışır. Hareketi yapan gruba AGONİST veya iLK HAREKETİ YAPAN, karşı gruba 

ise ANTAGONİST adı verilir. Fleksör1er ekstansörlerin, abdüktörler addüktörlerin 

antaonistleridir. Bazı gruplar kol veya bacakların bir kısmını diğer kısımlar hareket 

ederken sabit tutarlar. Bunlara FIKSATÖR kaslar adı verilir, ör. omuz kasları port 

de bras'da olduğu gibi kolun serbest hareketi esnasında omuz kasları omuzu 

aşağıda tutarlar. Ana kasların hareketine katılımda bulunan kaslara SİNERJİST 

kaslar denir. 

KASLARIN YAPISI 

Kaslar farklı boyut, şekil ve birleşimde olabilirler ve bu değişiliklerin dikkate 

değer şekilde işlevsel önemi olabilir (Resim 59). Bazı kaslar büyük güç gerektiren 

hareketler için, bazıları ise ince ve kusursuz hareketler için gereklidirler; böylece 

kasların işlevleri. boyutlarını ve yapılarını etkiler. 

Longitudinal
Sartorius 

Bipenniform-Rectus femoris 

Radiate-Temporalis 
Pectoralis major 

... 
Fusiform-Brachialis anticus 

Resim 59 - Farkb kas şeklllerl 

Unipenniform-Tıbialis 
posterior 

Multipenniform-Deltoideus 
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Temel olarak kaslar, lifleri çekme kuwetlerinin aynı yönünde olanlar, oblik 

(eğik) ve spiral şeklinde olanlar diye bölümlere ayrılabilir. 

Kaslar değişik şekillerde orijin alır ve tutunurlar. Bir kas orijinini direkt olarak 

kemikten veya bir tendon ya da bir aponörozdan alabilir. Aponöroz sadece kemiğe 

bağlanmış düz, yaprak şeklinde sağlam kollajen liflerden oluşmuştur. Kaslar değişik 

uzunluklarda tendonlarla veya birden fazla kas ortak bir tenden ile uzanabilirler. 

El ve ayakta bazı tendonları yapılan ve şekilleri ileride açıklanacak olan 

koruyucu kılıflar sarar. 

KASLARIN HAREKET ŞEKİLLERİ 

Kas hareketleri basit kasılmalardan daha karmaşıktır. 

İZOTONİK kas çalışması kas liflerinin gerilme ile kısalma veya uzaması ile 

meydana gelen hareketleri tanımlamak için kullanılır. 

İZOMETRiK çalışma kas gerilmesini ifade eder ancak hareket yoktur. 

Başlangıç ve tutunma yerleri sabittir (hareket etmez) ve kasın uçtan uca 

uzunluğunda değişiklik yoktur. 

KONSANTRiK kas çalışması kas kısaldığı zaman, EKSANTRİK kas 

çalışması ise kas uzadığı zaman ortaya çıkan izotonik iştir. 

Deltoid kasını göz önüne alacak olursak: Omuz kavşağında başlar, omuz 

ekleminden geçerek humerus'a uzanır ve tutunur. Kol yukarı kaldırılınca deltoid'in 

kısaldığı görOIOr ve kasıldığı hissedilir. Kol aşağıya indirilince yavaşça uzanarak 

yerçekiminin meydana getirdiği hareketi kontrol ettiği görOIOr. Kısalma ve uzamanın 

izotonik olduğu söylenir. Kol 90°de tutulduğu zaman deltoid çalışmaktadır, ancak 

boyu değişmez. Bundan dolayı deltoid'in izometrik olarak çalıştığı söylenir. 



İSKELET KASLARININ SINIFLANDIRILMASI 

iskeletin genel bölüm ve işJevlerine göre kaslar da gruplara ayrılarak 

incelenirler. 

A. BAŞ VE BOYUN KASLARI 

1. Mimik kasları 

2. Çiğneme kasları 

3. Hyold üstü kasları 

4. Hyold altı kasları 

5. Organlara özel kaslar 

6. Başı hareket ettiren kaslar 

B. ÜST TARAF KASLARI 

1. Omuz kavşağı kasları 

2. Kol kasları 

3. Önkol kasları 

4. El kasları 

C. GÖVDE KASLARI 

1. Omurga kasları (Vertebral kaslar) 

2. Göğüs kasları (Thorax kasları) 

3. Karın kasları (Abdominal kaslar) 

4. Pelvis kasları (Perine kaslan) 

O. ALT TARAF KASLARI 

1. Kalça kasları 

2. Uyluk kasları 

3. Bacak kaslan 

4. Ayak kaslan 

Kaslar anlatılırken çok geniş olan bu konu, dansçı için gerekJi olan önemli 

kas ve kas grupları vurgulanarak, mümkün olduğu kadar kısa ve öz tutulmaya 

çalışıldı. Özellikle baş ve boyun kasları, kol ve ellerin kaslarına çok kısaca 

değinilmektedir. Önemli kas isimlerinin başındaki m. eki musculus'un kısaltılmışı 

olup kas anlamına gelmektedir. 
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A. BAŞ VE BOYUN KASLARI 

1. Mimik kasları 

Bir uçları ile kemiğe, diğer uçları ile derinin iç yüzüne yapışarak deriyi 

hareket ettiren ve yüze korku, heyecan, gülme gibi mimik özellikler kazandıran 

kaslardır (Resim 60). 

....,,,,..~-Levator labii superior is 
~~--Zygomaticus 

'"""-Orbicularis oris 
:,..;s::::---Buccinator 

Risorius 
Depressor labii inferioris 

Resim 60 - Başın, yüzün ve boynun bazı kaslan (yandan görünüm) 

2. Çiğneme kasları 

Bunlar alt çeneyi hareket ettirerek çiğneme· işlevini sağlayan kaslardır. 

3. Hyold üstü kasları 

Alt çene ile hyoid kemik (dil kemiği) arasında bulunan kaslardır. Hyoid altı 

kasları ile birlikte çiğneme, konuşma ve yutma . işlevlerine yardımcı. olan boyun ön 

grup kaslarıdır. Ağız döşemesini oluştururlar. 
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4. Hyold altı kasları 

Solunum, çlOneme ve yutma hareketlerine yardımcı olan kaslardır. 

Kasıld ı klarında hyold kemiği ve larynx'i (gırtlak} aşağı çekerter. 

5. Organlara özel kaslar 

Dil kasları , gırtlak kasları, göz kasları gibi kaslardır. 

6. Başı hareket ettiren kaslar 

Bir uçları ile baş kemiklerine, diğer uçları ile de omurgaya yapışarak başı 

hareket ettiren kaslardır. 

Ön grup 

Başa fleksiyon ve rotasyon yaptınr1ar. Baş ile birlikte boyun omurtannı da 

aynı yönde gererler. M. stemocleidomastoldeus baş ile köprOcOk kemiği ve 

stemum'a yapışan iki baştı bir kasdır (Resim 61 ). Zorlu veya yüzeye! solunum 

sı rasında, ya da dansçı omuz ve boyuna fazla gerilim uyguladığında, boynun iki 

yanında bu kasların gerginliği farkedilebilir. 

Mas.toid çıkıntı 

Clavicula 

Resim 61 - M. Stemocleldomastoldeua (yandan g6r0n0m) 
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Arka grup 

Başa ekstansiyon ve rotasyon hareketlerini yaptırırlar. Aynı zamanda boyun 

vertebralarını da döndürür ve cervical lordozu arttırırlar (Resim 62). 

insertion 

semispinalis capitis 

longissimus capitis 

Resim 62 - Başı hareket ettiren kaslar (arka grup) 

Ön ve arka grup kaslar tek taraflı kasıldıklannda lateral fleksiyon veya 

ekstansiyon ile rotasyon hareketleri yaptırırlar. iki taraflı kasılmalarında yalnız öne 

ve arkaya hareket yaptırırlar. Hepsinin koordine çalışması ile sirkumdüksiyon 

yapılır. 
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:;ıı....--- TRAPEZIUS 

CLAVİCULA 

51---- RECTUS ABOOMINlS(KESiLMIŞ) 

·~~l-- EXTERNAL OBLİK 
M----~lNTERNAL OBUK 

RECTUS ABOOMINIS 

(KESiLMiŞ) 

... -



B. ÜST TARAF KASLARI 

1. OMUZ KAVŞAÖI KASLARI 
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Fonksiyonel olarak üç gruba ayrılır: 

a. Omuz ile Gövdeyi Birleştiren Kaslar 

Ön ve arka iki grupta incelenir. 

Ön grup 

- M. Serratus anterior: Omuzu 

ve omuz kavşağını gövdeye bağlayan 

geniş ve yaygın bir kasdır (Resim 65). 

Omuzu öne çeker ve scapula'yı 

döndürür. Bu kasın zayıf oluşu sıklıkla 

scapula'nın kanatlaşmış görüntüsüne 

eşlik eder. 

lnsertlon 

Resim 65 - M. Serratus anterlor 

- M. Pectoralis minor: Omuzu aşağı ve öne doğru çeker. Yardımcı inspiratör 

bir kasdır (Resim 66). 

66). 

- M. Subclavius: Clavicula ve omuzu aşağı ve içyana doğru çeker (Resim 

ocromion 
coracoid çıkıntı /?:-- 1. 

Resim 66 - M. Pectoralls mlnor ve m. subclavıus 
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Arka grup 

- M. Trapezius: Boyun ve omuzun arkasından uzanan geniş ve düz,üçgen 

şeklinde bir kasdır. Üç parçası vardır (Resim 67). Üst lifler omuzu yükseltir ve 

yükün ağırlığı altında sarkmasını engeller. Orta lifler omuzu arkaya çeker, 

scapula'yı omurgaya yaklaştırır. Alt lifler omuzları arkaya ve aşağıya çeker. 

Trapezius omuz kavşağının önemli bir fiksatörüdür; kollar port de bras'daki gibi 

hareket ederken üst gövdeyi sarar veya pas de deux sırasında erkekte olduğu gibi 

yük taşır. Üst lifler genellikle dansçı için için gerginlik kaynağıdır. Alt lifler, her 

zaman omuz kavşağını aşağıda tutma rolü açısından önemlidir. 

Üst lifler 

Alt lifler 

Resim 67 - M. Trapezlus 
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- M. Rhomboideus major: Kasıldığında scapula'yı yukarı ve iç yana çeker 

ve göğüs duvarına yapıştırır (Resim 68). 

- M. Rhomboideus minor: Scapula'yı yukarı kaldırır ve biraz öne doğru 

çeker. Scapula sabit kalırsa, omurganın boyun parçasını gerer; baş ve boyunu 

arkaya doğru çeker. Tek taraflı kasılırsa başı kendi yanına eğer (Resim 68). 

- M. Levator scapula: Scapula'yı kaldırır ve biraz öne doğru çeker (Resim 

68). 

Rhomboideus maior 
Origin 

•' 

Resim 68 - Omuz ve gövdeyi birleştiren kaslar (arka grup, derin plan) 

b. Kol ile Gövdeyi Birleştiren Kaslar 

- M. Latissimus dersi: Humerusu hareket ettirebilen geniş ve yüzeyel bir 

kasdır (Resim 69). Kolu arkaya doğru çeker, addüksiyon ve içe rotasyon yaptırır. 

Kol bir direnç ile aşağıya doğru çekilecek olursa bu kas kuwetlice kasılır. 

Trapezjus'un alt lifleri ile beraber omuz kavşağını aşağıda tutar ve sırta destek 

verir. 



Latissimus ----+< 
dorsi 

lumbodorsal fasya 
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_ J 

. / 

i 

1 
,ı 

Resim 69 - M. Latlsslmus dorsJ 

1 ,, 

- M. Pectoralis major: Göğüsün üst kısmını kaplayan üçgen şeklindeki 

kasdır (Resim 70). Kolu öne ve yukarıya yönlendirerek fleksiyon yaptırır. Kolu yan 

horizontal (yatay) pozisyondan ön horizontal pozisyona getirerek addüksiyon 

yaptırır. Kola içe rotasyon yaptınr. 

Resim 70 - M. PectoraJls rnaıor 
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c. Omuz Kasları 

- M. Deltoideus: Omuza yuvarlak görünümü veren büyük hacimli, üçgen 

bir kasdır (Resim 71 ). Deltoid'in ön lifleri kolu öne doğru çeker. Kasın bütünü kolun 

abdOksiyonunu sağlar Arka lifler kolu arkaya çeker. 

Resim 71 - Sağ omuz kaslan {arkadan görOnüm) 

- M. Teres major: Kolun addüktörüdür. Fonksiyonel olarak Deltoid kasın 

antagonistidir (Resim 72). 

Resim 72 - Sağ omuz kaslan (önden görünüm) 
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- M. Supraspinatus: Omuz ekleminin üstünde yer alır. Kolun zayıf bir 

abdüktörüdür (Resim 71 ). 

- M. Subscapularis: Scapula'nın önünde yer alır. Kola medial (içe) 

rotasyon yaptınr (Resim 72). 

- M. lntraspinatus: Scapula'nın arkasında yer alır. Kola lateral (dışa) 

rotasyon yaptırır (Resim 71 ). 

- M. Teres minor: Scapula'nın arkasında yer alır. Kola lateral rotasyon 

yaptırır. Aynı zamanda kolun yardımcı addOktörüdOr (Resim 71 ). 

Son dört kas rotator kılıf kasları olarak bilinir. Bu kaslar bireysel 

hareketlerinin yanısıra, eklem çevresinde, 'gevşeyebilen' llgamanlar olarak da görev 

yapar1ar. Rotator kılıf gevşediği zaman harekete olanak verir; kasıldığı zaman ise 

eldemi stabilize eder. yani sağlamlaştınr. 

2. KOL KASLARI 

Kolda bulundukları 

ismi alırlar; önkolu 

ettirirler. Scapula'ya 

için bu 

hareket 

da 

tutunmalarına rağmen işlevsel 

olarak bu gruba girerler. 

- M. Biceps brachii: 

Kolun ön kısmında büyük kütlesi 

olan bir kasdır. Önkolun en 

kuvvetli fleksörüdür. Ônkolun ve 

· elin supinasyonunu sağlar. Omuz 

ile yakından ilişkili olup, uzun başı 

humerus'u scapula'nın üzerideki 

girintiye doğru çeker; böylece 

omuz eklemini güçlendirir. İki 

eklemin (omuz ve dirsek) kasıdır 

{Resim 73). 

uzun baş ---
kısa baş -t--~:-1" 

ı. 

Origin 

coracoid çıkıntı 

Resim 73 - SaO m. blceps brachll 



- M. Brachialis: 

Önkolun fleksörüdür 

(Resim 74). 

- M. Triceps 

brachii: Üç başlı geniş 

bir kas olan Triceps, 

Biceps'in antago-

nistidir. Kolun ar-

kasındaki tek kasdır. 

Önkolun tek ve kuv

vetli ekstansörüdür 

(Resim 64). 

3. ÖNKOL KASLARI 
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Resim 74 - Sağ m. brachlalls 

Önkolda bulunan ve eli hareket ettiren kaslardır. 

a. Ön Grup (fleksör-pronator grup) 

El ve el parmaklarını fleksiyona (ör. yumruk yapma) getiren kaslar önkolun 

ön kısmında yer alırlar ve katlar halinde bulunurlar (Resim 75,76). 

b. Arka grup (ekstansör-supinatör grup} 

El ve el parmaklarını ekstansiyona getiren kaslar önkolun arka tarafında yer 

alırlar ve yine katlar halinde bulunurlar (Resim n,78). 

Bütün önkol kasları el bileğinden zarif bir şekilde organize edilmiş tendonlar 

oluşturarak geçer ve kemiklere tutunurlar. El bileği, eli kontrol eden tendonlar ve 

eli besleyen arterler, venler ve sinirler için dar bir geçit oluşturur. 

4. EL KASLARI 

El kemikleri arasında bulunan ve parmakları hareket ettiren kaslardır. 



lexor carpi ulnaris 

Palmaria longus 

~lexor carpl radlalis 

Flexor dlgltorvm 
superflcfalf ı 

ı----liceps brachH 
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~~-Supinator 

Flexor polllciı longuı 

volar carpal ligaman--'f;~:F~~==~Opponens pollicıs 

Pa lma ris brevis-.,ıu.f-1.~ .... 
Abductor digiti minimi ~~~~~~Flexor pollicis brevis 

'"~. - Adductor pollicis 

"1ii'fl"-fLCUll.il~ \ll~~~~= 1-4 Lumbrıca l 

tendonu 

75 - Sol 6nkol (fleksör grup) 
ve el kaslan - yüzeyel plan 

~~·digit2 

Pronator quadratus 

Opponens digiti 
minimi ......,~v• 

tendonu 

Flexor pollfcla longua 

,__ ,, flexor pollicis brevis 

~=~~-Adductor pollicis 

lffill§§~~~ Flexor 
dlgltorum profundua 

tendonları 

Resim 76 - Sol 6nkol (fleks6r grup) ve el kasJan - derin plan 



Abductor 
polliciı longus __ JIJ#',,,. 

Extensor pollicis brevis ... 

Extensor pollicis longus 

. dorsal lnterosseus 

ı 77 - Sol önkol (ekstansör grup) 
ve el kasları - yOzeyel plan 

minimi 

minimi 

Abductor pollicis 
longus ~~!!-!il 

Extensor carpi 
rodialis brevis 

Extensor carpi 
radialis longus 

Extensor pollicis 
brevis 

Extensor pollicis 
longus 

Extensor indicis --:ıı~~·t-"'I 

Extensor carpi ulnaris 
( tendonu 1 

, Abductor digiti minimi 

4 . dorsol lnterosseus 

Resim 78- Sol önkol (ekstansör grup) ve el kaslan - derin plan 



C. GÖVDE KASLARI 

1. OMURGA KASLARI 
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Kasların büyOk çoğunluğu omurgaya tutunmakla beraber, biz burada sadece 

omurganın hareketini sağlayan kastan ele alaca~ız. 

a. Omurga ile Baş Arasmdaki Kaslar 

Bunları başı hareket ettiren kaslar olarak inceledik (Resim 62) (M. 

Stemocleldomastoldeus hariç). 

b. Omurlar AraSI Kaslar 

Ön grup 

Boyun omurtanna fleksiyon yaptınr1ar. Tek taraflı kasıldıklannda lateraJ 

flekslyon ve çok az rotasyon yaptınr1ar (Resim 79). 

Longuı colll 

Resim 79 - Omurtar arasa kaslar· an ve yan grup 

Yan grup 

Bu gruptaki scalen kaslar aynı zamanda lnspirasyona (soluk almaya) da 

yardımcı oldukları için göğüs kasları grubuna da girerler. iki taraflı kasıldıklannda 

omurgayı gerer, tek taraflı kasıldıklarında ise omurgaya lateral flekslyon yaptırıı1ar 

(Resim 79). 
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Arka grup 

Derin planda bulunurlar. Ayrı ayn görevleri olmakla birlikte, omurgaya 

ekstansiyon ve rotasyon yaptırırlar (Resim 80). 

1. 

11r~--- Splenius capitis 

~-- Splenius cervicis 
~--Levator scapulae 

Resim 80 - Omurlar arası kaslar - arka grup 

c. Omurga ile Pelvls Arasındaki Kaslar 

Bu gruptaki kaslar omurgayı .dik tutan ve diğer hareketleri de yapmasına 

yardımcı olan en kuwetli kaslardır. Bu kaslar karın boşluğunun arka duvarını 

oluştururlar. 

- M. Erector spinae (M. Sacrospinalls): Sırt kaslarının en derinde olanıdır. 

Detaylı tutunma yerleri olan en komplike kasdır. Adından da anlaşıldığı gibi 

omurganın ekstansörOdür. Sırtta omurların çıkıntıları, transvers uzantıları ve 

kaburgaların açıları arasında yer alan girintileri doldurur. Sacral bölgede kas 

küçüktür, fakat çevredeki bütün kemiklere bağlandığı bel bölgesinde bütün yönlerde 

genişler. Yükseğe doğru kasın ana kütlesi iki ayrı sütun veya dala ayrılır. En üstteki 

lifler kafatasına ulaşır. Tek taraflı kasıldığında lateral flekSiyon yaptırır, çift taraflı 

!<asılırsa omurgayı gerer ve dik tutar. Derindeki kısa bölümleri rotasyon da yaptırır. 
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Diğerlerinden daha kısa olan kaslar duruş ve bir omurun diğeri ile olan ilişkisini 

sağlamak için önemlidirler. Öne port de bras'dan sonra vücudun dik bir pozisyona 

gelmesi için kalkarken erector spinae güçlü bir şekilde kasılır (Resim 81 ). 

Resim 81 - M. Erector splnae (arkadan görünüm) 

- M. Quadratus lumborum: Bel omurlarına lateral fleksiyon yaptırır. 

Kalçanın yana elevatörü (yana kaldırıcı) ve solunum ekspiratörüdür (Kaburgaları 

aşağı çeker) (Resim 82). 

- M. Psoas: Majör ve minör iki parçası vardır. Pelvis içinde bulunan m. 

iliacus ile birlikte m. iliopsoas adını alır. Bel omurlarının ve kalça ekleminin güçlü 
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fleksör0dür1er. YOrOtken bacaklan öne getirebillr1er veya aşa~ıdan iterek gövdeyi 

yatar pozisyondan oturur pozisyona getirir ve gövdeye bacağın OstOne fleksiyon 

yaptırır1ar (Resim 82). 

Psoos mınor 

Resim 82 - Kann arka duvannt oluftUran kaslar 

Karın duvarının büyük bir kısmını, kas katmanlarını saran ve yerinde 

kalmasını sağlayan aponörozlar oluşturur. Aponöroz yoğun bir şekilde sıkıştırılmış 

kollajen liflerinden oluşmuş tenden kılıfıdır. ileri derecede sağlamdır. Gerilme 

özelliği yoktur ve aşırı zorlamaya dayanıklıdır. Karın kaslarının Oç tanesi yassı olup 

katlar halinde düzenlenmişlerdir. OördOncOsO olan rectus abdominls, bant şeklinde 

geniş bir kas olup, ön tarafta orta hattın her iki yanında bulunur. 
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- M. ·Obliquus externus abdominis (dış oblik kas): Kann kaslarının en 

yüzeye! olanıdır ve liflerinin büyük kısmı ellerin ceplere girdiği şekilde, yani aşağı 

ve öne doğru uzanır (Resim 83). 

~~~~ı....;....~- Extemal 
oblik 

aponöroz 

inguinal 

ligaman 

Resim 83 - M. Obllquus extemus abdomlnls 

- M. Obliquus intemus abdominis (iç obllk kas): Lifleri dış obliğe dik açı ile 

seyreden, yani yukarıya ve öne doğru uzanan ve dış obliğe göre derinde bulunan 

yassı bir kasdır (Resim 84). Oblik kaslar yanlara sağlamlık vererek pelvisin göğüs 

kafesiyle olan ilişkisini sağlarlar ve omurganın bel kısmını destek vererek korurlar. 

Gövdeyi öne ve yana eğerler. Omurgaya flekslyon ve rotasyon yaptırırlar. 

- M. Transversus abdominis: Bu kas internal obliğe göre derindedir ve 

liflerin çoğu horizontaldir. Bu kas iç organları destekler ve üzerindeki diğer kasların 

da yardımı ile karın boşluğunu daraltarak karın içi basıncını arttırır (Resim 85). 

Oblik ve transvers karın kasları, karın boşluğunun yan duvarlarını 

oluştururlar. Aynı zamanda thorax'ı aşağı çekerek ekspirasyon'a yardımcı olurlar. 

- M. Rectus abdominis: Orta hattın her iki yanında bulunan geniş, bant 

şeklinde bir kasdır. Karın boşluğunun ön duvarını oluşturur (m. pyramidalis ile 

beraber). Gövdeyi öne eğer. Pelvis'in ön tarafını yukarı kaldırır. Aynı zamanda diğer 

karın kasları gibi thorax'ı aşağı çekerek ekspirasyona yardımcı olur (Resim 85). 



- 76-
Pectoralis major 

1-,.ı;y1...---~-ı---.~--~--.:"""""T~lnternal 
"'- intercostal kaslar 

~~~ız.ç:l~--__:~-~~'~',.....--..L.~L-!-~ Extemal 
\ intercostal kaslar 

'\ 
\ 

lnternal 
~:----+------t\- Oblik 

_ _,,,ı....------ı-tendinous 

\ 

inscription 

~-'--------·~ Rectus 
.'/ \abdominis 

kılıfı 

84 - M. Obllquus lntemus abdomlnls Pectorolis major 



-n-

Karın kaslarının görevleri: Gövdenin hareketlerini sağlamak, karın boşluğu 

içindeki organları sıkı tutmak ve en önemlisi normal duruşu sağlamaktır. Rectus 

abdominis pelvis'in ön kısmını yükseltir ve böylece beli pelvis'in öne kayması ve 

kötü duruş ile ortaya çıkan lomber lordoz'a karşı korumuş olur. Karın boşluğunun 

üst duvarını diafram adı verilen kubbe şeklinde bir kas oluşturur. Diafram solunum 

hızını isteğe bağlı olarak değiştirebilen ve nefesi bir süre tutabilen önemli bir kasdır 

(Resim 86). 

Diafram 

Kaburgalar 

Resim 86- Dlafram (önden görünüm) 
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4. PELVİS KASLARI (PERiNE KASLARI) 

Karın alt duvarını kapatan kaslardır. Kadın ve erkekte değişik şekilleri vardır 

(Resim 87). 

.coccyx 

A 8 

Resim 87 - Perine kaslan 

A. KADIN 

B.ERKEK 
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D. ALT TARAF KASLARI 

lıium'un ön üst dikeni 

/~ lnguinal ligaman Glut•u• maximuı V lllacus 

Extensor digitorum 
brevıs -=:::::llri.il 

Psoas maior 

Tensor faac:iaa lata• Graclll• 

Extensor digitorium 
longus 

Adductor magnu• 

Semimembranosu• 

afis anteriorun tendonu 

Bacağın transvers 

ve çapraz ligamanlan 

Extensor haOucis longus'un tendonu 

Resim 88 - Alt taraf kaslan 

A. Önden görOnOm B. Arkadan görünOm 
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1. KALÇA KASLARI 

Ön ve arka iki grupta incelenirler. 

Ön grup 

Karın arka duvarında da gördüğümüz üç kastan meydana gelir. Bu kaslara 

M. lııopsoas adı verilir. Uyluğun güçlü fleksörOdOrler. Uyluk sabit kalırsa gövdeyi 

kendi taraflarına eOerler (Resim 82). 

Arka grup 

- M. Gluteus maximus: Vücuttaki en büyük kas olup gluteal bölgenin en 

yOzeyel kasıdır. Uyluğun en güçlü ekstansörOdOr. M. lliopsoas'ın antagonistidir. 

Aynı zamanda dışa rotasyon (tum-out) yaptınr. Duruş sırasında pelvis'in olağan 

eğimini sağlar. Arabesque sırasında bacak ekstansiyonda ve dış rotasyonda iken 

maksimal olarak çalıştığı görülür (Resim 89). 

Gluteuı maximuı Gluteus medluı Gluteus minimuı 

Resim 89 - Kalça kulan (arka grup) 

- M. Gluteus medius ve M. Gluteus minlmus: Bu iki kas beraber 

düşünülebilir. Gluteus maximus'un altında uzanan yelpaze şeklinde kaslardır. En 

önemli fonksiyonları ayağın biri yerden kalktığında pelvls'i dengelemektir. Böylece 

eğer sağ ayak yerden kaldırılacak olursa sol medlus ve minlmus aşağıdan hareket 
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ederek pelvis'in sol tarafını destekleyecekler ve bütün pelvis'i yatay durumda 

tutacaklardır. Bu destekleyici hareket her türlü ağırlık transferi sırasında kullanılır. 

Bu kaslar uygun çalışmadığında dansçı tek ayak üstündeyken kalçasına oturur. 

Ek olarak bu kaslar femur'a abdüksiyon ve medial rotasyon yaptırırlar (Resim 

89}. 

- M. Tensor fascia latae: Femur'un abdüksiyonuna ve medial (içe} 

rotasyonuna yardım eder ve iliotibial kordon ile beraber dizin ekstansiyonunu 

sağlar. Kalçanın fleksiyonuna yardımcı olur (Resim 90). 

GLUTEUS MEOIUS 

TENSOR 
FASCIAE LATAE 

~~-- GLUTEUS 
MAXIMUS 

--ı----- ILİOTİBIAL KORDON (FASCİA LATA) 

Resim 90 - Sağ kalça kasları (arkadan görOnOm) 

- M. Priformis: Uyluğa abdüksiyon ve dışa rotasyon yaptırır (Resim 94). 

- M. Obturator intemus: Uyluğun dışa rotatörüdür (Resim 94). 

- M. Gemellus superior: Uyluğun dışa rotatörüdür (Resim 94). 

- M. Gemellus inferior: Uyluğun dışa rotatörüdür (Resim 94). 

- M. Quadratus femoris: Uyluğun dışa rotatörüdür (Resim 94). 

- M. Obturator externus: Uyluğun dışa rotatörüdür (Resim 94). 
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2. UYLUK KASLARI 

Ön, iç yan ve arka grup olmak üzere üç grupta incelenir. 

Ön grup 

- M. Sartorius: Uyluk boyunca uzanan bant şeklinde oldukça uzun bir 

kasdır. Bu kas bağdaş kurarken ya da retire'de olduğu gibi kalça eklemine fleksiyon 

ve abdükslyon yaptırır {Resim 91 ). 

ILIACUS 

Resim 91 - Sağ kalça kaslan (önden g6r0n0m fleks6rler) 



- M. Quadriceps femoris: 

Dört parçalı bir kasdır. Bacağın 

tek ekstansörüdür (Resim 92). 

a) Rectus femoris: Dört parça 

içinde hem diz hem de kalça 

eklemine etkili bir kasdır. 

b) Vastus lateralis: Femurun arka 

tarafından çıkan ve lateralde 

uyluğu saran kasdır. 

c) Vastus intermedius: En 

derinde yer alan kasdır. 

d) Vastus medlalis: Femurun arka 

tarafından çıkan ve uyluğun iç 

yüzünü saran kasdır. 

Bu dört parça uyluğun alt 

kısmında birleşir ve patellar 

tendonu oluşturarak tibia'nın 

tuberositas'ına (tümseğine) 

tutunur. Bu kaslar diz ekleminin 

ekstansörleri olup aynı zamanda 
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VASTUS 
LATEAALIS -......W~-' 

~111.----U'-- AECTUS 
FEMORIS 

VASTUS 
MEDIALIS 

PATEu.AR -...u-...;..ı._ 
TEN DON 

Resim 92 - Sağ m. quadrlceps femorts 
(vastus lntermedlua rectua femorls tarafmdan 

örtOlmOştOr) 

patella'yı yerinde tutar ve stabilize ederler. Vastus medialis m. quadriceps'in çok 

önemli bir bölümüdür ve diz ekleminin ekstansiyonunun son dereceleri sırasında 

çok kuwetli bir şekilde kasılır. 

İç yan grup (adductor kastar) 

Beş adductor kas vardır: 

- M. Adductor longus 

- M. Adductor brevis 

- M. Adductor magnus 

- M. Pectineus 

- M. Gracilis 
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Uyluğun iç kısmındaki kaslar bir bütün halinde klasik bale dansçısı için her 

durumda ve harekette önemli olan güçlü bir kütle oluştururlar. Uylukları dışa 

döndürürler (turn-out). Grant battement devant ve derriere ve developpe'de olduğu 

gibi kalçanın fleksiyon ve ekstansiyonunda aktifdirler. Uyluğa addüksiyon yaptırırlar 

(Resim 93). 

tutunma tenclonu 

patello -~-t

patellar ligaman-----.,;,........ı~ 

. .....,...,,__ __ tibio 

l;;.4-:.;.;.;.;;.-ı+---fibula 

A 8 

Resim 93 - Adductor kaslar 

A. YANDAN GÖRÜNÜM B. ÖNDEN GÖRÜNÜM 
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Arka grup 

Kalçanın ekstansörü ve dizin fleksörü olan üç kas vardır: 

M. Biceps femoris 

- M. Semitendinosus 

M. Semimembranosus 

İki eklem üstünden geçerek kalçayı ve dizi kontrol ederler. Kalçanın 

ekstansörü, dizin ise fleksörüdürler. Attitude'de olduğu gibi kalçayı ekstansiyona ve 

dizi fleksiyona getiren kaslardır. Doğru duruşta iken dengeyi sağlamak için güçlü 

bir şekilde kasılırlar. Vücut öne eğilince kasılarak vücudu arkaya çekerler. Ağırlık 

arkada olduğunda yeterince çalışamazlar (Resim 94). 

Piritormis 
Gomellus superior 

Obturotor internus 

~-\-~;.w+--S.mltendlno•u• 

·~+-'-1-BlcefM t.moria Uzun başı 

tib io 

8 

Resim 94- Uyluk arka grup kaslan 

A.YÜZEYEL B. DERİN 

1. 
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3. BACAK KASLARI 

Ön, arka ve yan grupta incelenebilir. 

Ön grup 

Aya~ın ekstansörferidir. 

- M. Tlbialls anterior: Bacağın ön tarafındaki en büyük kasdır ve kalın 

tendonu ayak blleOlnln iç yan yüzünde kolaylıkla hissedilir. Ayaaa dorslfleksiyon ve 

lnverslyon yaptırır. Duruş için önemli bir kasdır ve bu fonksiyonu tek ayak üzerinde 

dururken kolayca görOIOr. Ayağı yürüme ve koşma sırasında kaldırarak ayak 

kemerferinin korunmasına da yardımcı olur (Resim 95). 

- M. Extensor hallucis longus: Ayak bileğine dorsifleksiyon, başparmağa 

ise ekstanslyon yaptınr. Ayağa biraz da pronasyon ve eversiyon yaptınr (Resim 

95) 

- M. Extensor dlgitorum longus: Ayak bileğine dorsifleksiyon, başparmak 

hariç di~er parmaklara ekstansiyon yaptırır. Aynca ayaOa ekstansiyon, pronasyon 

ve eversiyon yaptırır (Resim 95) 

btensor digitorum longus --.....+--+-!" 

~~---- Extensor hallucıs brevıs 

~'rl:T-'~---- Extensor digıtorum brevıs 

A 
Resim 95- Bacak kulan - 6n grup 

A. YÜZEYEl. B. DERiN 

B 
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Arka grup (baldır kasları) 

Ayağın plantar ffeksörleridir. 

Yüzeye/ plan: 

- M. Gastrocnemius: Baldırın kütlesine katkıda bulunur. iki başlı bir ka~dır. 

Ayağın plantar fleksörüdür. Zıplama sırasında güçlü bir şekilde kasılır. Diz ve ayak 

bileğinden geçtiği için ancak diz düz durumda iken, ayağa plantar fleksiyon 

yaptırabilir. Eğer diz bükülmüş ise kas gevşer ve yeteri kadar kasılamaz. Aynı 

zamanda ayağa supinasyon ve inversiyon da yaptınr (Resim 96). 

Gastrocnemius, 
Origin 

Soleus, Origin 

~~-- tendclcalcaneuı ---+o....ı 
(Aşil tendonu) 

(\ Gastrocnemius, Soleus ve 

;) Plantaris'in tutunma yeri 

Resim 96 - Bacak kaslan - arka grup, yOZeyel plan 
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- M. Soleus: Gastrocnemius'a göre derindedir. Soleus da iki başlı bir 

kasdır. Gastrocnemius ile ortak kalın bir tendon oluştururlar (Aşil tendonu) ve topuk 

kemiğine tutunurlar. Bu kas ayak bileğinin güçlü bir plantar fleksörü olup diz bükülü 

iken de kasılabilir. Aynı zamanda ayağa supinasyon ve inversiyon da yaptırır 

(Resim 96). 

- M. Plantaris: İşlevi m. gastrocnemius ile aynıdır (Resim 96). 

Derin plan: 

- M. Tibialis posterior 

- M. Flexor hallucis longus 

- M. Flexor digitorum longus 

Bu üç kas da ayağa plantar fleksiyon, ayak parrnaklarına fleksiyon 

yaptırırlar. Aynı zamanda ayağa supinasyon ve inversiyon d~ yaptırırlar. Taban 

çökmesini önlerler (Resim 97). 

- M. Popliteus: Bacağa içe rotasyon yaptırır. 

Flexor 
digitorum 

longus 1. ~~-it 

Resim 97 - Bacak kastan - arka grup, derin plan 



Yan grup 

M. Peroneus longus 

M. Peroneus brevis 
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Ayağa everslyon yaptırırlar. Ayağa fleksiyon ve pronasyon da yaptırırlar. 

Transvers kemeri koruyarak ayağı stabilize ederler (Resim 98). 

btensor dlglt. 
longu~ 

Peroneuılongua 

Resim 98- Bacak k891an • yan grup 



4. AYAK KASLARI 
(İNTRİNSİC KASLAR) 

Başlangıç ve Munma 

yerleri tamamen ayağın içinde 

olan birçok kısa kas katmanı 

vardır. işlevleri ayağın kemiklerini 

birarada tutarak ayağın 

kemerlerinin oluşumunu ve 

vücudun ağırlığını taşıyacak güçlü 

bir tabanı sağlamaktır. 

a. Ayak sırtında 

bulunanlar (Dorsal kaslar) 

- M. Extensor digitorum 

brevis 

- M. Extensor hallucis 

brevis 

Parmaklara 

yaptırırlar. 

ekstansiyon 

b. Ayak tabanında 

bulunanlar (Plantar kaslar) 

Lumbrical kaslar: 

İnterphalangeal eklemleri düz 

tutarak metatarsophalangeal 

eklemlerin fleksiyonunu sağlarlar. 

Metatarsal kemiklerin arasında yer 

alan bu· kaslar dansçı için hayati 

önem taşırlar. Bu kaslar hareket 

sırasında bir kaldıraç gibi görev 

yaparak ayağın sağlamlığını ve 

gücünü arttırırlar ve transvers 

kemeri de desteklerler. 
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LUMBRICAL -+-__,.--'\'I~ 
KASLAR 

FLEXOR DIGITORUM-+W+ittttı~ 

LONGUS'UN TENDONU 

FLEXOR 
ACCESSORIUS 

FLEXOR 
HALLUCIS 

LONGUS'UN TENDONU 

ABDUCTOR 
HAU.UCIS 

Resim 99 - Ayak tabanında bulunan kaslar -
yüzeyel plan 

ADDUCTOR 
HAL.1.UCIS --+-~~ 

(TRANSVERS BAŞI) 

INTEROSSEAL -+riiwı«ı1"
KASLAR 

FLEXOR OIGITI 
MiNiMi BREVIS 

FLEXOR 
ACCESSORIUS 

{KESİK UÇLAR) 

ADDİJCTOR 
HALLUCIS 

(OBLİK BAŞI) 

l\~.,....- FLEXOR 
HALLUCIS 
BREVIS 

Resim 100 - Ayak tabanında bulunan kaslar -
derin plan 
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Parmakların yanlış olarak büzülmesini önlerler (Resim 99). 

lnterosseal kaslar: Ayak parmakJarının arasını açma ve kapamada 

kullanılırlar, ancak daha da önemlisi lumbrical kaslar ile beraber aya~ın ön kısmını 

güçlendirirler ve parmak uçlannı tam gererken ayak parmaklarını düz tutarlar 

(Resim 100). 



- 92 -

DOKULAR 

Vücudu oluşturan dört tip doku vardır. Bunlar: 

1. Epitel 

2. Bağ dokusu 

3. Kas dokusu 

4. Sinir dokusudur. 

Her biri farklı hücrelerin birleşmesinden oluşur. 

Epitel dokusu esas olarak organların iç ve dış yüzeylerini oluşturan bir örtü 

gibidir. 

Bizim için bağ dokusu çok önemlidir. Kemik, kıkırdak, yağ, fibröz dokular, 

tendonlar, kaps~ller, ligamanlar, kan ve lenfa hep bağ dokusu tipleridir. Tüm bu 

dokular aynı tip hücrelerden yapılmıştır. Yapı ve görünüş olarak değişik olmalarını 

sağlayan, bu hücre tiplerinin değişik oranlarda bulunmasıdır. 

Bağ dokusu kollajen, proteoglikanlar, diğer organik moleküller, su ve 

mineraller içerir. Kollajen dayanıklı, ipe benzeyen bir proteindir. Proteoglikanlar ise 

büyük miktarda su içeren büyük moleküllerdir. Kas grupları arasında bulunan ve 

fascla adı verilen fibröz bağ dokusu tabaka.ları kaslar arasında kaygan bir örtü 

oluşturarak, kas gruplarının bağımsız olarak kasılabilmesini ve vücut pozisyon 

değiştirdikçe blrbir1erine olan ilişkilerini değiştirebilmelerini sağlar. Vücudun daha 

yüzeye yakın bölümlerinde değişen kalınlıkta yağ dokusu bulunur. Yağ dokusunun 

görevi yalıtım, sinir ve kan damarlannı deriye taşımak, derinin serbestçe hareket 

etmesi için hareketli bir tabaka oluşturmak, iskelet altında yastık gibi bir destek 

oluşturmak ve bir enerji kaynağı olarak hareket etmektir. 

Beyaz flbröz dokudan oluşan ve sert yapılar olan tendonların (kirişlerin) ve 

llgamanların (bağların) yapısında kollajen fazladır. 

Kıkırdak daha da yüksek oranda kollajen doku içermesinden dolayı daha 
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dayanıklı ve yay gibidir. Kemikler ise içerdikleri mineral tuzları sayesinde sert ve 

katıdırfar. 

Kan ve lenfayı oluşturan hücreler bir sıvı lçerslnde taşınırfar ve dokulara 

oksijen taşımak veya mikropları öldürmek gibi özel işleri gerçekleştlrir1er. 

Kemik dokusu 

Kemik dokusu kollajen ve kalsiyum, fosfat gibi mlnerallerden oluşur. Takviye 

görmüş betona benzetilebilir. Kollajen demir çubuklar gibi esnek bir kuweti, 

mineraller ise ağırlık çeken kuweti oluştururfar. Kemikler sürekli beslenme, basınç 

ve aşırı yOklenmelere cevap olarak bir1eşimlerinl deOlştlrlrler. Bu nedenle tüm 

dansçılar iyi bir beslenmenin şart olduğunu ve aşın streslere karşı koymak 

gerektJOinl bllmelldirler. 

Kıkırdak 

Kıkırdak kemikle birlikte iskeletin en önemlı elemanlarından biridir. lntrauterin 

hayatta (anne rahminde iken) iskeletin çoğu kıkırdaktan oluşur ve daha sonra 

kemikleşir. Esneklik ve elastikiyet gereken yerlerde bulunur. 

Üç ana tip kıkırdak mevcuttur: 

1. Hysl/n kıkırdak: Eklem yüzeylerinde bulunur. Parlak ve kaygan olduğu 

için sürtünmeyi engeller. Düz bir eklem yüzeyi oluşturarak eklemin uzun ömürlü 

olmasını saClar. 

2. Flbr6z kıkırdak: İntervertebral disklerde ve menlscus'lerde bulunur. 

Serttir ve darbelerin şiddetini azafur. 

3. Elastik kıkırdak: Kulak ve burun gibi esneklik gerektiren organlarda 

bulunur. 

Kıkırdağın bOyOk bölümünde kan dolaşımı olmadığından lnclnmelerde kendi 

kendini onaramaz. Bu nedenle eklem yüzeylerinde herhangi bir zedelenme olursa 

eklem işlevi bozulur. Kıkırdak synovial sıvının içindeki besleyici maddeleri emerek 

beslenir. 
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Tendon (kiriş) 

Tendonlar, kasların hareket 

ettirecekleri oluşumlara yapışırken 

yaptıkları bağ dokusu uzantılarıdır. Çok 

kuwetli ve gerilebilir yapılardır. Kasılan 

kasın gücü tendonda yoğunlaşır ve 

hareketi sağlar. Bir kas kemiğe 

tutunduğu zaman büyük bir alan işgal 

eder. Tenden ise bir noktada kemiğe 

yapışabilir. Böylece birçok kas bir 

tenden vasıtası ile fazla kas kütlesi 

yapmadan· kemiği hareket ettirebilir. 

Tendonlar çok az uzatılabilir. Dansçının 

uzatabildiği kas lifleri ve bunların 

etrafındaki bağ dokusudur. 

Kasların bir başlangıç tendonu 

(origin} bir de fonksiyonel tendonu 

(insertion} vardır (Resim 101 }. 

Başlangıç tendonu kasın sabit tutunma 

noktasını oluşturur. Fonksiyonel tenden 

ise kasın asıl işlevinin sağlandığı, yani 

hareket ettireceği oluşuma tutunduğu 
ili ·~ 

tendondur. Bu tenden, hareket dolayısı Resim 101 _ Başlangıç tendonu ve 

ile sürtünmeye maruz kaldığı yerlerde fonksiyonel tendon (m. blceps femorls) 

bir synovial , kılıf ile sarılır (el ve ayak bileği gibi} veya direkt olarak eklem kapsülü 

içine girer (Resim 102). Bütün kas dokusu ve tendon aponeurosis (aponöroz) adı 

verilen bir bağ dokusu kılıfı ile sarılmıştır. Çok kuwetli olduklarından, tendonlar 

nadiren tamamen yırtılırtar. Ancak kas ve tenden arasındaki sınırda yırtıklar nadir 

değildir. Özellikle el ve ayak bileğinde tendonlar transvers geçen fascialar ile 

kemiğe tutturulurlar. Bunlara retinaculum denir. Amaç tendonları yerinde 

tutmaktır. 
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Kas 1<arıncıoı Tendon kılıfının dış katı 
Synovial sıvı 

tendon 

Tendon kılıfının iç katı 

Resim 102- Tendon kılıftan (iç ve dış katlar gösterilebilmek için kısmen açılmıştır) 

Bursa 

Tendonlar kemiğin 

üstünden geçtiğinde sıklıkla 

sürtünmeyi azaltmak için bursa 

adı verilen, synovial zarla 

çevrilmiş, az synovial sıvı 

içeren küçük keseler bulunur 

(Resim 103}. Bursalar aynı 

zamanda tendonlar ve 

ligamanlar ya da başka 

tendonlar arasında da 

bulunabilir. Eklemi korumak için 

birkaç tane bursa birden 

. olabilir. Sürekli basınç ve darbe 

karşısında şişebilirler. 

lnfrapatellar bursa 

Resim 103- Dizin bursa'lan {sağ yan görOnOm
saglttal kesit) 
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Llgaman (bağ) 

Ugamanlar eklemlerde kemiği kemiğe birleştirirler. Kemiklerin yapabileceği 

hareketi kısıtlayarak çıkıkları önlerler. Ugamanlar yine bağ dokusundan 

yapılmışlardır. Kollajen lifler çeşrtli yönlere uzanarak, belli hareketlerde direnç 

oluştururlar. Ugamanların kasılabilme yeteneği yoktur. Hareketle çok az 

uzayabilirler. Çok fazla zorlanırlarsa yırtılırlar ve ileri derecede esnerlerse eski 

uzunluklarına dönemezler (Resim 104). 

Pubofemoral 

Llgaman 

, . .. ... 

lliofemoral 
Llgaman 

·'-
: l\h ' \~~· 

!".:ıc: 
•it 

" 

Resim 104- Kalçanın Ugamanlan (sol kalça ekleml -önden görOnOm) 
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SAKATLANMALAR 

HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Dokulara bağlı sakatlıklar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir: Mekanik, termik 

(yanıklar) ve kimyasal sebepler, iltihabi durumlar vs. Biz bu başlık altında sadece 

mekanik olarak ortaya çıkan sakatlıklarla ilgileneceğiz. Bunlar arasında kas 

yırtıkları, kırıklar, ezikler, zedelenmeler ve incinmelere değineceğiz. 

ENFLAMASYON (YANGI) 

Sebep ne olursa olsun her sakatlık enflamasyona neden olur. Enflamasyon 

incinen dokuda ortaya çıkan bir reaksiyonel cevaptır. Bu enflamasyon istenmeyen 

bir olaymış gibi görülse de, vücudun savunma mekanizması olduğu için çok 

faydalıdır. Vücudun incinen dokuyu iyileştirmek için yaptığı çabanın sonucunda 

ortaya çıkan bir durumdur. 

ENFLAMASYONUN BELİRTİLERİ 

Enflamasyonun belirtileri 2000 yıl önce tarif edilmiştir. Bunlar calor (ısı), 

rubor (kızarıklık), dolar (ağrı), tumor (şişlik) ve functio laesa'dır (hareket kısıtlılığı). 

Calor (ısı) 

Hiperemi (dolaşımın artması) sonucu ortaya çıkan kızarıklığa ıst eşlik eder. 

Bu durum artan dolaşıma bağlıdır ve deri yüzeyi normalde vücudun sıcaklığından 

daha soğuk olduğu için kolayca anlaşılır. Böylece derinin ısısı vücudun normal ısısı 

olan 37°C'ye yükselir. Dolayısı ile çevredeki deriye oranla lokal (yerel) olarak ısısı 

artmış bir bölge sözkonusudur. 
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Rubor (kızarıklık) 

Kızanklık erkenden ortaya çıkar. Bu bölgedeki kan damarlarının 

genişlemesine bağlıdır (vazodilatasyon). Buna aynı zamanda dolaşımın artması 

anlamına gelen hiperemi de denir. 

Dolar (ağn) 

Enflamatuar cevaba bağlı olan ağrının sakatlanma sırasında meydana gelen 

aOrıdan farklı sebepleri vardır. Sinir uçlarının lokal PH dUzeyindekl (asit-baz 

dengesi) değişiklik sonucu loka.I uyarılması ile enflamatuar ağrı görülür. Aynı 

zamanda histamin gibi kimyasal maddelerin salınması da sinir uçlarını uyanr. 

Yangılı dokularının şişmesi de artan basınca bağlı ağn oluşmasına neden olur. 

Tumor (şişlik) 

Doku içine dolaşımdan sıvı ve bazı hücreler girmesine bağlı olarak lokal 

şişlik oluşur. Vazodilatasyon iJe bir1ikte lökositler (akyuvarlar) damar dışına çıkarlar. 

Bunları lenfositler takip eder. Bu damar dışına kanın elemanlarının çıkmasına 

dlapedes denir. Dlapedes ile damar dışına lökosit ve lenfositlerin yanısıra plasma 

hücreleri, histiositler, makrofajlar ve sıvı da çıkar. Böylece eksüda denilen srvı 

meydana gelir. Bu sıvının içinde eritrositler (alyuvarlar) ve fibrin de bulunur. Damar 

cidarının geçlrgenllOlnln bozulması sonucu protein molekülleri de içeri girince 

osmotlk denge iyice bozulur. Bunun sonucunda doku içine daha da sıvı girer ve 

şişlik artar. 

Functlo laesa (fonksiyon kaybı) 

Enflamasyon ile birlikte fonksiyon kaybı ortaya çıkar. Ağrı kas hareketlerini 

engellerken, şişlik de eklem hareketlerini kısıtlar. Vücut sakatlanmış olan yerin 

iyileşmesini sağlamak için işlevini kısıtlar. 



- 99 -

ENFLAMASYON ÇEŞİTLERİ 

3 değişik çeşit enflamatuar cevap vardır. 

1. Akut enflamasyon: Ani gelişen bir olay sonucu (ör. kesik) ortaya çıkar. 

iyileşme genellikle çabuk olur. 

2. Kronik enflamasyon: Akut enfeksiyonun yetersiz tedavi ya da istirahat 

sonucu uzamış şeklidir. Vücut zedelenmiş bölgeyi onarmak için çaba 

sarfetmektedir. Akut enflamasyon belirtileri o kadar bariz değildir. Şişlik daha azdır 

ve genellikle ısı artışı görülmeL 

3. Subakut enf/amasyon: Akut ve kronik enflamasyonun arası gibidir. 

Durum daha iyiye gitmez ama daha da kötOleşmez. 

Belli bir bölgenin enflamasyonundan sözederken bu bölgenin ismine -it eki 

eklenir. Örneğin tonsillit, apandisit bu bölgelerin yangısına verilen isimdir. 

ENFLAMASYONUN SONUÇLARI 

Bu çoğunlukla dokulardaki zararın miktarına, dokunun özelllğlne ve 

dolaşımına bağlıdır. Eğer dokulardaki zarar çok azsa vücut bunu süratle onarır. 

Eğer zarar bOyOkse vücut bunu 2 şeklide onarmaya çalışır: 

Birinci yol hücre rejenerasyonudur (yeniden hücre yapılması). Hasar 

görmemiş komşu hücreler çoğalarak zedeli yeri onanrtar. ikinci yol ise nedbe (fibröz 

doku) oluşmasıdır. Sıklıkla bu iki yolun birleşimi görOIOr. Nedbe dokusu fonksiyonel 

açıdan orijinal doku kadar esnek değildir. Örneğin kas yırtılmalarında nedbe dokusu 

kasın esnekliğini ve fonksiyonunu büyük ölçüde etkiler. 
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SAKATLIK ÇEŞİTLERİ 

Enflamasyona ve onanma kısaca değindikten sonra vücudun çeşitli 

dokularında meydana gelebilecek sakatlıkların tiplerini tanıyacağız. 

1. EKLEM SAKATLIKLARI 

Eklem sakatlıklarını düşünürken sadece eklemin kemik kısmını değil, 

kapsOIOnO, iç ve dış llgamanlarını ve eklemin synovial zarını dOşOnmellylz. 

Dizde ek olarak meniscus olarak bilinen yarım-ay şeklindeki kartilaginöz 

diskleri de dahil etmemiz gerekir. 

En sık rastlanan eklem sa.katt ığ ı , spraln dediğimiz, eklem bağlannı ve bazen 

kapsülünü de etkileyen burlculmadır. incinme, ligaman veya kapsülün fibröz 

dokusunun gerildiği ve mikro-yı rtıkların meydana geldiği durumdur. Bu 

mikro-y ı rtı klarda, liflerde değişik miktarda kopmalar görOIOr. Eğer burkulma daha 

da ciddiyse, llgaman aynı zamanda uzar ve yı rtıklar birbirinden uzaklaşı r. Bu 

incinmeye yol açan gerillm devam ederse ligaman tamamen koparak rOptDr 

(kopma) oluşabilir. Anormal bir harekette gerilimden ilk etkilenen, eklem 

çevresindeki llgamanlardır. Eğer gerilim devam ederse kapsül ve daha sonra da 

alttaki synovlal zar etkilenir. 

Burkulma sonucunda liflerin koptuğu bölgede lokal (yerel) kanama görülür. 

Eklemin synovial zarında da hasar olursa eklem lçl sıvısı artarak kapsOI gerilir ve 

eklemin tamamı şişer. Bu eklem içi sıvısı synovial zar tarafından salınır. Synovial 

zarda hasar varsa eklem içine kanama görOIOr ve hemartroz dediğimiz durum 

meydana getir. Hem şişme, hem de hemartroz, eklemde ciddi hasar olduğunun 

göstergesidir. 

Eklemdeki hasarın basit bir burkulma ile sınırlı mı olduğu, yoksa llgamanın 

komple rOptOrO ile birlikte mi olduğu muayene (Resim 105) ve röntgen ile 

araştınlmalıdır. Dizin içindeki çapraz bağların (cruciate ligamanlar) ya da 

menlscus'lerden birinin hasarında artroskopi çok yararlı bir tanı ve tedavi 

yöntemidir. Bu yöntemde çok ince bir teleskop yardımı ile eklem içi görülerek 

gereğinde parçalanmış meniscus'ler çıkarılabllmektedlr. EOer eklemdeki hasar 
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Resim 105 - Burkulmalarda llgamanların sağlam olup olmadığı muayene ile 
araştmlmahdar. 

erken dönemde tespit edilip tedavi edilmezse kronik burkulma, ya da ligaman çok 

uzamış veya kopmuşsa kronik eklem lnstabllltesl meydana gelebilir. Bu durumda 

dansçı, o ekleminin üzerinde kendini çok güvensiz hisseder ve eklem sık sık 

boşalır. Aynı zamanda bu duruma ağrı ve şişlik de eşlik edebilir. Erken teşhis 

edilmeyen kopmuş bağların geç tedavisi kötü sonuç verir. En iyi sonuçlar tedavinin 

ilk 24 saatte gerçekleştiği durumlar da alınır. Gereğinde cerrahi yola başvurmamak 

eklem instabilitesine neden olabilir. 
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Burkulmanın tedavisinde ilk anda soğuk tatbikatı ve kompresyon ile kanama 

ve ödem oluşumu önlenmeye çalışılır. Erken dönemde buz, konjesyonu azaltıcı, 

şişmeyi engelleyici ve analjezik (ağrı kesici) etkileri dolayısı ile çok önemlidir. Daha 

sonra ısı uygulamaları (sıcak pansuman) ile iyileşme hızlandırılır, rezorbsiyon 

sağlanır. Eklem ve bağlarını istirahate almak çok önemlidir. Bandaj uygulaması 

hem eklemi istirahate almak, hem de şişmeyi engellemek açısından ihmal 

edilmemesi gereken bir yöntemdir. Eklemin elevasyonu (kaldırılması} ve 

anti-enflamatuar ilaçlar da iyileşmeyi hızlandırır. 

il. KEMİK SAKATLIKLARI 

Akut fraktürler (kırıklar) 

Kemik fraktürleri sık rastlanan sakatlanmalardır. Dansçılarda önemli 

fraktürlere sık rastlanmaz. En sık olarak kuwetli bir inversiyon sonucunda 5. 

metatars kırığı görülebilir. Fraktürlerin iyileşmesi sıklıkla 6 haftadan başlayarak bir 

kaç ay sürebilir. Genellikle kırık kemik alçıya alınarak istirahate sevkedilir. Bazen 

çivi veya plakların konması gerekebilir. Bazı fraktürlerde ise bandaj yeterli olabilir. 

İmmobilizasyon (hareketsiz kalma) döneminde alçıya alınmayan kas gruplarını 

çalıştırmak :. dansçı için çok önemlidir. Alçı çıktığında hareketsizlik sonucu 

güçsüzleşen kasların çalıştırılıp eski güçlerine kavuşması için zaman gereklidir. 

Birçok kırık kaynadıktan sonra bile ağrıya neden olabilir ve bunun geçmesi zaman 

alabilir. Ağrı sıklıkla nemli ve soğuk havada artar. Ağrının varlığı kemiğin 

kaynamadığını göstermez ve dansçı çalışmasına dönebilir. 

Kırığı ·erken tanımak ve tedavisini yapmak önemlidir. Röntgen bu konuda 

tanıya yardım eder. 

Stres fraktürleri (yorgunluk kmklar1) 

Dansçılarda akut fraktürlere oranla stres fraktürlerine daha sık rastlanılır. 

Kemiğin bir bölgesinin uzun süre lokal strese maruz kalması sonucu, zamanla 

meydana gelir (Resim 106}. Günlük aktiviteden farklı yüklenmeler ve stresler, ya 

da günlük aktivitenin aşırı olması sonucunda kemiğin strese maruz kalan bölgesinin 

cortex'i kalınlaşmaya başlar. Dansçılarda bu olay özellikle 2. metatars'da görülebilir. 
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Resim 106- Tlbla'da stres fraktürO (röntgen) 

Özellikle 2. metatars uzunsa röntgende cortex'i sıklıkla kalınlaşmış olarak 

görebiliriz. Stres sona erdiğinde (ör. dansçı aktif dans yaşamını sona erdirdiğinde) 

kemik c.ortex'indeki kalınlaşma azalır ve röntgen zamanla normale döner. 

Eğer stres çok fazla ve özellikle bir bölgede yoğunlaşmışsa kemikte çatlaklar 

meydana gelir. Önce kemik buna enflamatuar cevapla karşılık vererek iyileştirmeye 

çalışır. Ancak stres devam ederse çatlak ilerleyebilir ve stres fraktürü, hatta bazen 

multipl (çok sayıda) stres fraktürleri (tibla'da sıklıkla görülebildiği gibi) oluşabilir. 

Önce sadece dans ederken hissedilen ağrı giderek şiddetlenir ve normal yaşantıda 

da rahatsız etmeye başlar. Genellikle uzun süreli istirahatlerde azalır. Eğer bu stres 

fraktürü gözardı edilerek, dansçı çalışmaya devam ederse, bu komple fraktüre 
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dönüşebilir ve böylece iyileşme süresi giderek uzar. Tanıda, belli bir bölgede 

çalışma ile artan ağrı, stres fraktürünü akla getirmelidir. Muayenede eğer kemik 

yüzeyselse, lokal ısı artışı, lokalize hassasiyet ve ele gelen kalınlaşma tespit 

edilebilir. Stres fraktürleri röntgende erken dönemde saptanmayabilir. Metatars'larda 

olan stres fraktürlerinde iki haftadan önce radyolojik bulgu görülmeyebilir. Tibia'da 

ve omurga'da ise bu birkaç ay belli olmayabilir. Kemik sintigrafisi bu erken 

dönemde tanıya yardımcı olabilir (Resim 107). Stres fraktürlerinin erken dönemde 

teşhis edilerek komple istirahatin sağlanması çok önemlidir. Diğer sakatlanmalarda 

olduğu gibi dansçının bu istirahat durumunda vücudunu formda tutmak için 

egzersizler yapması, ancak stres fraktürü olan kemiğe yük bindirmemesi gerekir. 

v . 
·.: ~ ... 

Resim 107 - Kemik slntlgraflslnde tlbla'da stres fraktürO . 

111. TENDON SAKATLANMALARI 

Çizgili kaslar hareket ettirecekleri oluşumlara (genellikle bir kemik) 

yapışırken, veya kendi içlerindeki kas kolonlarının yönleri değişirken doku 

karakterini de değiştirirler ve tenden (kiriş) adı verilen bir bağlayıcı doku 

oluştururlar. Kasılan liflerin gücü tendonda yoğunlaştırılır ve o bölümün hareketini 

sağlayacak şekilde tenden aracılığı ile aktarılır. Bu nedenle tendonların kemiğe 

benzer bir gerilme gücü vardır. Bir kas kemiğe bağlandığı zaman büyük bir kütle 

oluşturarak harekete engel olabilir. Bunun için tendonlar bir tek noktada 
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bağlanabilecekleri ve fazla yer işgal etmeyecekleri için çok daha avantajlıdır. 

Tendonların kaslara oranla daha zayıf bir dolaşım ağı vardır. Tendonlar çok 

kuwetlidir ancak elastik değildirler ve sürtünmeye karşı dayanabilirler. 

Tendinit 

Liflere bir zarar gelmeden oluşan bir tendon iritasyonudur: Aşırı zorlanma 

sonucu oluşabilir. Aşırı egzersiz, özellikle aynı hareketin çok fazla kez 

tekrarlanması sonucu tendinit meydana gelebilir. Tedavide istirahat, şikayetlerin 

kaybolmasını sağlar. Bazen tedavi buz ya da ultrason ile hızlandırılabilir. 

Tendon rüptürü (kopması) 

Tendonun parsiyel (kısmi} ya da komple rüptürü, çok daha ciddi bir 

problemdir. Genellikle burkulmaya eşlik eder. Dansçı ani bir ağrı ile birlikte 

birşeylerin koptuğunu duyar ya da hisseder. Parsiyel rüptürde bazı lifler sağlamken 

bazıları kopmuştur. Rüptür bölgesinde kanama olur ve bu da kendini ağrılı bir 

şişlikle gösterir. Tenden yüzeyselse o bölgede ısı artışı hissedilebilir. Çok geniş 

bir parsiyel rüptürde cerrahi tedavi gerekebilir. Bunun dışında alçı ve istirahat 

genellikle yeterlidir. İyileşmenin oluşması için yeterli istirahat olmazsa olay 

kronikleşir ve iyileşmeyle birlikte tekrar yırtılma ile bir kısır d.öngü gelişir. İyileşme 

gerçekleştikten sonra bu kas gruplarının tekrar kuwetlenmesi için özel egzersizlere 

başvurulur. 

Komple rüptür dansçılarda oldukça ender rastlanan bir durumdur. Bazen Aşil 

tendonu, patellar tenden ya da quadriceps tendonu gibi ana tendonların komple 

rüptürO görülebilir. Bu durum sıklıkla düşme ya da kayma sonucunda kasın ani 

kasılması ile ortaya çıkar. Bazen yaşı ileri bir dansçı ya da bale hocasının büyük 

bir jump'ı veya kas gücü isteyen bir hareketi yapmak istemesi sonucu tendon 

rüptürü oluşabilir. Erken tanı ve ilk 24 saatte cerrahi tedavi çok önemlidir. Eğer ilk 

anda tanı konmazsa, o bölgedeki şişlik ile rüptür atlanabilir. Cerrahi tedavi bile 

bazen dansçının eski aktivitesine dönmesi için yeterli olmayabilir. Ameliyat sonrası 

fizik tedavi de dansçının bale yaşantısına geri dönmesi için çok önemlidir. Tedavide 

uzun bir rehabilitasyon programı ve dansçının büyük gayreti gereklidir. 
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Tenosinovit ve peritendinit 

Tendonu çevreleyen dokularda da enflamasyon ve iritasyon görülebilir. 

Vücudun birçok bölümünde tendonlar tenden kılıfı şeklinde kayganlaştırma 

mekanizmalarına sahiptir. Bunlar bir katı tendonu, diğer katı çevredeki dokuyu 

saran, iki katlı synovial membrandan (zardan) oluşmuşlardır. Bu iki kat arasında 

hareketi kolaylaştıran ince bir kat synovial sıvı vardır (Resim 10·2). Ayak ve el 

bileklerinin çevresinde, el ve ayak hareketlerinin yumuşak ve sürtünme olmadan 

yapılabilmesi için tenden kılıfları vardır. Bu tendonlarda tenden kılıfı da 

enflamasyondan etkilenir ve tenoslnovlt meydana gelir. Bazı tendonlarda (ör. Aşil 

ve patellar tendonda) tenden kılıfı yoktur. Etraflarındaki yumuşak dokularda, aynı 

tenden kılıfında olduğu gibi enflamasyon gelişirse buna perltendinlt denir. Hem 

tenosinovit'te hem de peritendinit'te olay, sıklıkla tendonun aşırı kullanımı ile ortaya 

çıkar. Bu tendonun aşırı strese maruz kalması yanlış tekniğe, ya da aynı tip 

hareketin fazla tekrarına bağlı olabilir. Klinik muayenede sıklıkla tenden ve kılıfının 

üzerine basrT)akla ağrı, hassasiyet ve hafif şişlik saptanabilir. Hareketler ağrılıdır 

ve muayeneyi yapan kişi hareket eden tendonda krepitasyon denen çıtı rtı sesini 

hissedebilir. Tedavide istirahat, şikayetlerin hızla geçmesini sağlar. Ağır vakalarda 

ilaç, buz, ultrason gibi fizik tedavi yöntemleri ve bazen de atel (destek) gerekebilir. 

Çok inatçı durumlarda tendona lokal kortizon enjeksiyonları faydalı olabilir. Lokal 

kortizon enjeksiyonları ancak kronik durumlarda ve dikkatle yapılmalıdır. Bu 

enjeksiyonlardan sonra yeterli süre istirahat edilmezse tendonun komple rüptürüne 

(kopmasına) neden olabilir. Enjeksiyon tendonun içine değil, etrafındaki dokuların 

yani kılıfının ya da peritendinöz dokuların içine uygulanmalıdır. Tekrarlanan 

enjeksiyonlardan kaçınmak gerekir. Bu enjeksiyonları dansçıyı çabuk tedavi 

etmenin bir yolu olarak görmemek gerekir. Lokal kortizon enjeksiyonlarından sonra 

da, semptomlar (şikayetler) geçse bile sakatlığın tekrar etmesini ya da ilerlemesini 
' 

engellemek için doğru rehabilitasyon egzersizleri ve istirahat şarttır. Çok ender 

olarak cerrahi tedavi ile tenden kılıfının serbestleştirilmesi gerekebilir. Bu ancak 

tedaviye cevap vermeyen ve kronikleşen durumlar içindir. Bu durumlarda zaten 

tenden kılıfı ve çevresindeki dokularda kalınlaşma ve nedbe dokusu oluşmuştur. 

Nadiren tenden üzerine bası gibi lokal sebepler de bu duruma yol açabilir. 

Dansçılarda çok dar ayakkabı giymek Aşil tendonunun alt kısmında iritasyon ve 

buna bağlı peritendinit ortaya çıkarabilir. 
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iV. KAS SAKATLANMALARI 

Lif kopmaları ve incinmeler dışında büyük kas sakatlanmaları dansçılarda 

nadirdir. Kaslar çarpma ya da darbe sonucu incinebilir. Bu durumlarda birkaç lif 

kopabilir. Buz tatbiki ve kısa bir süre istirahati takiben hafif germe egzersizleri ve 

bazen ultrason genellikle yeterli olur. 

Kas yırtıkları 

Kasın gövdesinde yırtıklar meydana gelebilir. Genellikle minör ve parsiyel 

(kısmi), yani kasın boydan boya değil 1 gövdesinin bir kısmının etkilendiği 

yırtıklardır. 

İyi ısınmadan çalışma, soğuk ortamda dansetme ve uzun süre durduktan 

sonra efor gerektiren hareketler yapma gibi kasın ani ve hazırlıksız kasılması 

sonucu oluşur. Yırtık kas gövdesinin ortasında ya da kenarında olabilir. Kas 

gövdesinin ortasında oluşan bir yırtık, şişerek kasın tümünü etkilediği için daha 

ağrılıdır ve geç iyileşir. Kenarda olan bir yırtık ise daha az şikayete neden olur. 

Deride morarma görülmesi de yırtığın genellikle kenarda olduğunun göstergesidir. 

Kas gövdesinin ortasındaki bir yırtığın iyileşmesi ortalama üç-dört hafta kadar sürer. 

Tedavide kanamanın en aza indirilmesi ve yırtığın ilerlememesi için istirahat 

gerekir. Buz ve bandaj uygulanması da kanamayı azaltır. Yırtığın olduğu bölgenin 

yükseltilmesi, bölgedeki şişliği ve dolayısıyla basıncı azaltır. Kanamanın 

durduğundan emin olunduğunda, erken dönemde aktif ve pasif hareket gerekir. 

Egzersiz miktarı ağrıya göre ayarlanmalıdır. Aşırı egzersiz olayın ilerlemesine 

neden olabilir. Yırtık iyileşmeye başladıkça, giderek artan ve özelikle nedbe dokusu 

oluştuğunda hareket kısıtlanacağından kası esnetmeye yönelik hafif egzersizler 

yapılmalıdır. Günde bir kez. yapılacak ağır bir egzersizden çok, gün boyunca 

yapılacak esnetici egzersizler iyileşme için daha yararlıdır. Dansçı tam çalışmaya 

dönmeden önce kaslar.ın kuwetlenmiş olması gereklidir. Aksi takdirde yeni 

sakatlanmalar oluşabilir. 

Kas tutulmaları 

Genellikle alışılmamış ve ağır egzersizlerden sonra ortaya çıkar. Özellikle 

tatil dönüşü, çalışma başlayınca görülür. Bazen çalışma temposunda ani bir artış 

(yarışma, gösteri öncesi vs.) buna neden olur. Zorlanma sonucu kas liflerinde 
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küçük yırtıklar oluşmasına bağlı bölgede şişlik, ve buna bağlı ağrı ve enflamasyon 

gelişmesi, kas tutulmasına neden olabilir. Kas kasılması sırasında meydana gelen 

kimyasal değişikl ikler sonucu laktik asit gibi metabolik atıklar ortaya çıkar. Yeterli 

dinlenme olmadan aşırı çalışma sonucu bu atık maddelerin atılamaması da kas 

tutulmasına neden olur. Tedavide çalışmaya devam etmek ve egzersizlerin 

temposunun zamanla artmasına, stüdyo ısısının yeterli derecede sıcak olmasına 

ve hiç bir zaman ısınmadan büyük efor gerektiren hareketlere geçmemeye dikkat 

etmek gerekir. 



- 109 -

BALE SAKATLANMALARI 

Tüm bale sakatlanmaları hatalı tekniğe bağlı oluşur. Bunların bazıları akut 

sakatlanma dediğimiz, ani ve çoğunlukla dikkatsizlik sonucunda oluşan 

sakatlanmalarken, bazıları da uzun süreli yanlış ya da aşırı çalışma sonucu kronik 

sakatlanma dediğimiz durumlardır. 

Tüm dansçı ve bale hocaları, bir sakatlanma oluştuğunda, buna yol açan 

teknik hatayı gözden geçirmelidirler. Bu soruyu kendilerine sorduklarında doğru 

teşhise doğru bir adım atmış ve tedavinin de yarısını bulmuş olurlar. A_rtık önemli 

olan bu sakatlığın bir an önce giderilmesi ve daha da önemlisi tekrarlanmamasıdır. 

Bale konusunda bilgisi olmayan bir doktorun bu durumda ilaç ve istirahat vermek 

dışında bir faydası olmayacağı aşikardır. Yanlış tekniği tanıması mümkün olmayan 

doktor mevcut sakatlığı tedavi etmeye çalışır, ancak tekrar oluşmaması için bilgi 

veremez. 

Bale sakatlanması deyimini kullanırken dansçıda yanlış tekniğe bağlı olarak 

ortaya çıkan sakatlıkları ve bir dereceye kadar da çevresel koşulların sebep olduğu 

durumları kastediyoruz. Şüphesiz merdivenden yuvarlanan ya da trafik kazası 

geçiren dansçıyı bu gruba dahil etmek hatadır. Bu durumda bir bale sakatlanması 

değil, sakat bir dansçı söz konusudurl 

BALE SAKATLIKLARININ SEBEPLERİ 

1. YANLIŞ TEKNİGE BAGLI GELİŞEN SAKATLIKLAR: 

Bale sakatlıklarının çok yüksek bir bölümü yanlış tekniğe bağlı olarak .ortaya 

çıkar. Bu nedenle her sakatlanmada, dansçı ve hocası dansçının bale tekniğini 

yeniden gözden geçirmelidir. 
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Anatomik sebepler 

Çoğu dansç.ı, anatomik açıdan, klasik balenin gerekliliklerini yerine 

getirebilecek kadar kusursuz bir vücuda sahip değildir. Bu anatomik yetersizlikler 

dansçının sağlam bir tekniğe sahip olmasını engellerken aynı zamanda da sık 

sakatlanmasına neden olur. Bu anatomik nedenler arasında en sık sakatlığa sebep 

olan durum, kalça eklemindeki external rotasyonun {tum-out'un) kısıtlı olmasıdır. 

Bale öğrencisinin ve hocasının bu anatomik problemleri önceden saptayıp, bale 

tekniğini bu sınırlar çevresinde geliştirmesi ve öğrencinin vücudunu maksimum 

ölçüde kullanması, onun sakatlanmadan tekniğini oturtmasını sağlar. Tum-out'un 

yanlış ve aşırı kullanılması sonucu ortaya çıkan sakatlıklar, bu hatalı teknikten 

vazgeçilmesi gerektiğini özellikle göstermektedir. 

Teknik bilgisizlik 

Öğrencilik yılları sırasında, genç dansçılar henüz öğrenme safhasındaki 

tekniklerini tam ve doğru kullanamadıkları için sakatlıklara açık olurlar. Bu safhada 

görülen sakatlıklar, vücudun genç olması nedeniyle sıklıkla öğrenciyi uzun süre 

çalışmadan alıkoymaz. Ancak sakatlığı göz ardı etmek, istirahat etmemek ve tedavi 

görmemek bu problemlerin ilerlemesine ve daha sorun yaratacak duruma 

gelmesine yol açar. 

Kötü eğitim 

Kötü eğitim veren ve öğrencisinin anatomik sınırlarını tanımadan zorlayan 

hocalar sıklıkla sakatlanmaları davet eder. Uzama dönemlerinde, kaslarda 

meydana gelen genel güçsüzlüğe rağmen aşırı zorlayan bir tum-ouru 

öğrencisinden bekleyen hoca, öğrencisinde meydana gelen teknik hataları gözardı 

ederse birçok sakatlık meydana gelir. 

En sık rastlanan öğretim hatası, öğrenciden kalçada mümkün olmayan 180° 

lik bir turn-out beklemektir. Kural olarak ayaklar ve dizler, kalçada mümkün olan 

turn-out'dan daha fazla dışarı çevirilmemelidir. Tum-out kalça ekleminden 

başlamalı; kalça, diz ve ayak bileği aynı hizada tutulmalıdır. 
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Doğru tekniğin yanlış uygulanması 

Bu durum özellikle doğru bir teknik oturtmuş olan ve çeşitli sebeplerden 

dolayı yanlış uygulayan profesyonel dansçılar için geçerlidir. Özellikle çok yoğun 

olduklarında, gösteri ve provalar arasında yeterli dinlenme zamanının bulunmadığı 

durumlarda, doğru tekniği bilmelerine rağmen uygulamamaları sonucunda 

sakatlıklar ortaya çıkar. Aynı durum dansçının vücut sınırlarını tanımayan kötü bir 

koreografın yeni bir adım çıkarma tutkusu yüzünden sakatlık yaratması ile oluşur. 

Dansçı koreografın isteğini uygulamaya çalışırken alışık olmadığı bir hareket için 

bir kas grubunu veya ligamanı aşırı zorlayarak zedelenmesine neden olur. 

2. ÇEVRESEL KOŞULLARA BAÖLI SAKATLIKLAR: 

Bu sebepler üzerinde dansçının kontrolü azdır veya hiç yoktur. Ancak 

profesyonel bir dansçının bu koşulları bilerek tanıması ve bunlardan kaçınması 

gerekir. 

Ders yapamamak 

En sık rastlanan faktörlerden biri de günlük klasik bale dersi yapılmamasına 

(ya da yapılamamasına) bağlıdır. Her gün bale dersi yapılan büyük klasik bale 

toplulukları dışında çalışan dansçılar, günlük ders yapamayacakları bir ortamda 

çalışıyor olabilirler. Özellikle küçük topluluklarda çalışan bale dansçıları, müzikal 

dansçıları bu gibi sorunlarla karşılaşabilir. 

ısı 

Ders, prova ya da gösteri yapılacak mekanın uygun sıcaklıkta olması 

sakatlıkların önlenmesi için şarttır. Özellikle kas yırtılmaları, dansçının yeterince 

ısınamadığı durumlarda görülür. Aşırı yüksek ısılar ise sakatlanmaya yol 

açmamalarına rağmen aşırı terleme sonucu su ve tuz kaybına neden olur. Bu kayıp 

telafi edilirse problem oluşmaz; ancak yeterli sıvı ve tuz alınmadığında, kas 

krampları ve spazmları ortaya çıkar. Bu durum daha da sürerse, daha ciddi 

sorunlar görülebilir. 
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Yer döşemesi 

Yer döşemesi sakatlıklara yol açan önemli bir faktördür. Sert zeminler 

dansçının kaçınması gereken yüzeyleri oluşturur. Döşeme tahta bile olsa, altı ara 

olmaksızın beton veya çelik destekli ise sakatlıklar kaçınılmazdır. İdeal olarak yer 

döşemesi ve üstündeki tahta arasında, yaylanmaya izin verecek bir mesafe 

bırakılması şarttır. Yaylanmayan zeminler, darbe emilemediği için özellikle ayak ve 

bel bölgesinde sakatlanmalara yol açar. Aynı zamanda sıçramalarda yükselirken 

ve inerken kullanılan kemikler, yani özellikle tibia ve metatars'larda stres fraktürleri 

görülebilir. Ders ve prova sırasında normal eğimde çalışılırken sahnenin eğimli 

olması da sakatlıklara yol açar. Ağırlık dağılımında alışık olunmayan bu değişiklik 

sonucu ağırlık arkaya verileceğinden problemler görülür. Zeminin aşırı kaygan 

olması aşikar tehlikeler yaratırken, sahnede kullanılan reçinenin belli bölgelerde 

aşırı birikmesi sonucu diz ve ayak sakatlanmaları da sık görülür. 

YANLIŞ VE AŞIRI TURN-OUT'A BAGLI 
ORTAYA ÇIKAN SAKATLIKLAR 

1) Öne düşme: Bu durumda özellikle baş parmak valgus durumuna doğru itilir 

(Resim 108). Bunun soncunda eklemin iç tarafının kapsül ve ligamanları 

zedelenerek ağrı ve şişlik ortaya çıkar. Bu durum özellikle demi-pointe, releve'ler 

ve pointe çalışması sırasında ağırlığın ayağın iç tarafına düşmesine neden olarak 

Resim 108- Öne düşme - başparmak valgus durumuna itilmiş 



hallux valgus dediğimiz 

deformitenln oluşmasına yol 

açar (Resim 109). Bu yanlış 

ağırtık daOılımı aynı zamanda 

ayak bileğinin medial 

llgamanlarına aşırı yük 

binmesine de neden olur. 

Ayak iç kaslarının güçsüz 

kalması sonucu zayıf bir ayak 
tabanı ortaya çıkar ve bu da 

tüm vücudun yerleşimini et

kiler. Allegro için ayakları za

yıflatır ve pointe çalışmasını 

çok zorlaştırmanın yanısıra 

potansiyel olarak zarar verir. 

2) 1. metatarsophalangeal 

eklemin sakatlıktan: Bu 

durum genellikle öne 

düşmeye ba~lı olarak ortaya 

çıkar. Vücudun ağırlık 

daOılımı turn-out'un zor-

lanmasına baOlı olarak 

arkaya kaçmıştır, bu nedenle 

yanlış kaslar çalışmaktadır. 

3) Parmaklarda 

pençeleşme {bilzOlme) ve 

lntrtnslk kaslarda zayıflık~ 

A~ırlıOın arkada olması ve 

uyluk kaslarmın tum-out'u 

doOru olarak tutamaması 

sonucu parmaklar büzülerek 

yeri kavramaya çalışır 

(Resim 110). Bunun sonucu 

ayaklardaki lntrlnslk kaslar 

do~ru çalışamaz ve güçsüz 

kalır. 
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Resim 109- Her iki ayakta hallux valgus 
deformltesl 

Resim 11 o - Ayak parmaklarında pençeleşme 
(clawlng) 
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~) Tibla ve fibula'da stres kmkları: Bilek eklemi menteşe tipi bir eklemdir ve 

rotasyon için uygun değildir. Tum-out kalçanın kapalı olması sonucunda diz ve 

bilekten tamamlandığında ayaktaki intrinsik kaslar güçsüz kalır ve grand allegro'daki 

gibi büyük sıçramalarda şok emilemez. Böylece tibia ve fibula'da stress fraktürleri 

dediğimiz kırıklar ortaya çıkabilir. 

5) Anterior (ön) kompartman sendromu: Öne düşme sonucunda bacak ön bölüm 

kaslarına (incik kaslarına) aşırı yük binmesi ile ortaya çıkan ağrılı ve hareket kısıtlılığı 

yaratan durumdur. Dansçının tendonlarınrn gerginliği gözle de izlenebilir (Resim 

111 ). 

Resim 111 - Öne düşme sonucunda bacak ön grup kaslarının tendonlannda 
gerginlik oluşması 

6) Tibialis posterler tenosinovitl: Ağırlığın arkada olmasına ve öne düşen 

ayakların kalçadan değil de ayak ve bileklerden düzeltilmek istenmesine bağlı olarak 

ortaya çıkar. 



7) Dizin medial ligamanlarmda 

ortaya çıkan incinmeler ya da 

medial meniscus'da görülen 

yırtıklar: Dizde olan rotasyona 

bağlı olarak görülür (Resim 112). 

Diz de ayak bileği gibi trochlea 

(menteşe) tipinde bir eklem olup 

rotasyon için yaratılmamıştır. 

8) Chondromalacia patellae ve 

patellar tendinltis: 

Chondromalacia patellae dizin 

arka yüzünde görülen dejeneratif 

kıkırdak değişikliklerine verilen 

isimdir. Patellar tendinit ise 

patellar tendondaki enf-

lamasyondur. Her ikisi de dize 

yanlış tum-out sonucunda yük 

binmesi ile görülen problemlerdir. 
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Resim 112 - Yanlış turn-out - turn-out 
uyluktan yapılmadığı için dizler öne bakıyor ve 
gevşek; dizin medlal llgamanlarma aşın yük 

biniyor; quadrlceps kası yeterince gerilmemiş; 
ayaklar öne düşüyor. 

9) Uyluk arka grup kaslarında güçsüzlük: Hatalı tum-out sonucu vücudun 

ağırlığı arkaya topuklara doğru düştüğünden, uyluk ön grup kasları aşırı çalışıp 

şişerken, uyluk arka grup kaslar güçsüz kalır. Özellikle uyluk arka grup iç kasları 

aşırı çalışırken dış bölüm güçsüzleşir. Bunun sonucunda sık kas incinmeleri 

görülür. Bu kas grubundaki dengesizlik sonucu lateral meniscus sakatlanmaya 

maruz kalır. 

1 O) Adductor'lerln g~çsüzlüğü (uyluk iç yan grup kasları): Adductorler 

turn-out sırasında yeterli kullanılamadığı için güçsüzleşir. Turn-out'u meydana 

getirmek ve tutmak için çok önemli olan bu kas grubu güçsüzleştiğinde, pelvis'in 

pozisyonunun da doğru olmamasına bağlı olarak · sıklıkla incinmeye açık olur. 
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11) Lordoz: Aşırı turn-out'ta pelvis öne 

doğru büküleceğinden lumbar bölgede 

lordoz ortaya çıkar. Bunun sonucunda belde 

sık olarak sakatlanmalar ortaya çıkar 

(Resim 113). 

12) Kasık sakatlanmaları: Aşırı tum-out 

sonucu bu bölgedeki ligamanlar aşırı 

gerilerek sakatlanmalar görülür. Buna 

sıklıkla kas güçsüzlüğü eşlik eder. 

Tedavi 

Genel prensip dansçının tum-out'unu 

kalça ekleminin izin verdiği ölçüde yaparak 

diz ve bilek eklemlerinin rotasyonuna izin 

vermemesidir. Uzun süre bu şekilde çalışan 

öğrencinin güçsüzleşen kas gruplarını özel 

kuwetlendirme egzersizleri ile çalıştırması 

ve tekniğini yeniden gözden geçirerek yanlış 

alışkanlıklan terketmesi gerekir. Ancak o 

zaman bu bahsedilen ve hepsi ciddi 

sonuçlar oluşturan sakatlıklar tedavi 

edilebilir. 

Resim 113 - Turn-out uyluktan 
yapılmadığı için lumbar lordoz artması 

görOIQyor 



•• •• 

BOLUM 111 

• 

TEKNiK 
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TEMEL KAVRAMLAR 

POSTÜR 

Güçlü bir tekniğin oluşabilmesi için dansçının doğru postüre sahip olması 

şarttır. Doğru postür eşit öneme sahip dört faktöre dayanır: 

1. Pelvisin pozisyonuna 

2. Tum-out'un kontrolüne 

3. Omurga, omuzlar ve başın 

pozisyonuna 

4. Ayaklar aracılığı ile doğru 

ağırlık dağılımına bağlıdır. 

PELVİS 

Güçlü bir tekniğin 

sağlanabilmesi için dansçının kol ve 

bacaklarının rahatça çalışabileceği 

güçlü ve kontrollü bir merkeze sahip 

olması gerekir. Bu merkez pelvistir 

ve mümkün olduğu kadar sabit 

tutulur. Pelvis omurga ve bacaklar 

arasındaki bağlantıyı sağlar, bu 

nedenle pelvisin hareketleri 

altındakileri (bacaklar ve ~yaklar} ve 

üstündekileri (omurga, omuzlar, 

kollar ve baş} etkiler. 

Pelvisin pozisyonu doğru 

olduğunda turn-out'un kontrolü ve 

ağırlık dağılımı da daha kolay 
Resim 114- Yanlış duruş- Pelvis öne 

eğik; lumbar lordoz artmış 



gerçekleşir. Pelvisin pozisyonu 

normalde hafifçe öne eğimlidir. 

Turn-out duruşta pelvis bu 

pozisyonda bırakılacak olursa lombar 

lordoz artar ve omurga daha çok 

sakatlanmaya maruz kalır (Resim 

114). Pelvis arkaya kayarsa (gluteus 

maximus'ları aşırı kasarak kuyruğun 

içeri alınmasında olduğu gibi), bel 

lordozunun düzleşmesi sonucu 

omurganın üst kısmındaki kavisler de 

düzleşir ve şok emme özelUklerini 

kaybederler (Resim 115). 
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Resim 115- Yanlaş duruş- Pelvls arkaya 
eğik; "kuyruk'' içeri alınmış; lumbar kavis 

düzleşmiş 

Pelvis klasik balenin gereği olan 

turn-out duruşta bacaklardan yukarı 

kaldırılmalı, ön ve arkada desteklenmelidir. 

Pelvisin doğru eğimi önde rectus abdominis, 

arkada gluteus maximus tarafından sağlanır 

(Resim 116). 

Resim 116 - Doğru duruş • 
Pelvls doğru pozisyonda 

Öğretmenler sözel komutlarının duruş 

hatalarına yol açmamasına dikkat etmelidir. 

"Kamını içeri çek" veya "kuyruk sokumunu 

altta sıkıştır" gibi komutların probleme yol 
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açma olasılığı yüksektir. Bunun yerine öğrencilere "kalça eklemlerinden yukarı 

doğru uza; karın kaslarını uzat; beli uzat; bacakların arkasını uzat" gibi teşvik edici 

komutlar vermek daha doğrudur. Bu komutlar pasif ve bitmiş durumları değil, aktif 

ve süregelen işlemleri ifade eder. 

TURN-OUT 

Tum-out'un tamamı, spheroidea (top ve yuva} tipinde eklem olan kalça 

ekleminden gelmelidir. Diz ve bilek eklemi trochlea (menteşe) tipinde eklemler olup 

rotasyon için yaratılmamışlardır. Bir kişinin yapabileceği turn-out miktarı çeşitli 

faktörlere bağlıdır: 

1. Kemiklere bağh faktörler 

Acetabulum'un (kalça yuvasının) yapısı ve femur başının acetabulum'a 

girdiği açı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Femur başı ve boynunun frontal pl~na 

olan ilişkisi yukarıya, içeriye ve öne doğrudur. Buna femoral torsiyon açısı denir. 

Normalde bu açı yetişkinlerde 12-14° arasındadır. Bu açı büyüdükçe, yani fernur 

başı ve boynunun frontal plan'a olan ilişkisi daha da önde olduğunda, mümkün olan 

eksternal rotasyonu kısıtlayan antevert pozisyon görülür. Bu açı küçüldükçe (<10° 

anteversiyon), turn-out'u kolaylaştıran retrovert pozisyon sözkonusudur (Resim 

117). Acetabulum'un derinliği arttığında eklem hareketleri kısıtlanır. Femur boynu 

ne kadar uzunsa eklem hareketleri o kadar serbestleşir. Kemiklerdan kaynaklanan 

kısıtlılık değiştirilemez; bu da kalça ekleminin hareketliliğini ve mümkün olan 

A B 

Resim 117- Femoral torslyon açısı (sağ femur Ostten görOnOm) 
A. Femoral retroverslyon (turn-out daha kolay) 
B. Femoral anterverslyon (turn-out daha zor) 



- 120 -

turn-out miktarını etkiler. 

2. Ligaman ve kapsüle bağlı faktörler 

Kalça ekleminin önünde bulunan iliofemoral ve pubofemoral ligamanlar ve 

arkada bulunan ischiofemoral ligamanın kısalığı ya da uzunluğu kalçanın hareket 

serbe~tiyetini etkiler. Kalçanın ekstansiyonunda önde bulunan ligamanlar (en çok 

iliofemoral), fleksiyonunda ise ischiofemoral ligamanlar gerilir. Eğer kalça eklemin 

üzerinde bulunan Y şeklindeki iliofemoral ligaman sıkı ise, eksternal rotasyonu (ve 

ekstansiyonu) kısıtlar. Ligamanlar ve kapsül 11-12 yaş sonrası esnetilemez ve geç 

başlayanlar için kısıtlayıcı bir faktör oluşturur. Bu faktör özellikle erken eğitimin 

önemini göstermektedir. 

6-12 yaş arası baleye başlayan çocuklar, eğitimle kapsül ve ligamanların 

yavaşça esnetilmesi sonucu kendi turn-out ve esneklik potansiyellerini arttırabilirler. 

Kuşkusuz bu potansiyeli arttırmak için doğru ve yavaş eğitim çok önemlidir. Kalça 

ekleminin etrafındaki yumuşak dokuların esnetilmesi buluğ çağına kadar 

gerçekleşebilir. Bundan sonra yapılacak zorlamalar liflerde mikroskopik yırtıklar 

meydana getirerek dansçı adayının sürekli kasık ağrısı çekmesi ile kendini gösterir. 

Bu yırtıklar nedbe dokusu oluşarak iyileşir ve turn-out az miktarda artabilir. 

Buluğdan sonra aşırı zorlama kalça ekleminde osteotit oluşumu ile kireçlenmeye 

yol açabilir ve bu da dans hayatının kısa ve ızdıraplı geçmesine neden olabilir. 

3. Kaslara bağll faktörler 

Turn-out'u sağlayan ve devam ettiren en önemli kas grubu adductor'ler yani 

uyluk iç yan kaslarıdır. Bu kaslar pubis'ten çıkar ve femur'un (uyluk kemiği) 

arkasına tutunurlar. Sadece gracilis kası tibia'nın medial kondll'ine tutunur ve içe 

rotasyon yaptırır. Bu kaslar harekete geçtiklerinde uylukların arka tarafını vücudun 

merkezine doğru çeker ve bacakları dışarıya doğru çevirirler. Uyluk iç kasları ancak 

pelvise doğru pozisyon verildiğinde yeterli çalışırlar. Eğer pelvis öne eğilirse uyluk 

iç kasları gevşer ve bacakları dışa döndürecek kadar harekete geçemez. Zayıf ve 

sıkı adductor'ler mümkün olan turn-out ölçüsünü kontrol ·edemezler. Tum-out'u 

meydana getiren ikinci önemli kas gluteus maximus'dur. Öğrenciler için pelvis'i 

bacağa birleştiren bu geniş kalça kasının hareketini hissetmek, uyluk iç kaslarının 
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hareketini hissetmekten daha kolaydır. Bu yüzden öğrencilerin, her iki kasın da rolü 

olmasına karşın, rahatlıkla kullanılıncaya kadar uyluk iç kasları üzerinde konsantre 

olmaları daha uygundur. Öğrenci uyluk iç kaslarının uzadığını ve beraberce öne 

çekildiğini hissetmelidir. Gerektiğinde uyluk iç kaslarının gücünü arttıracak ekstra 

egzersizler verilmelidir. Turn-out'u sağlayan ve tutmaya yarayan diğer kaslar 

arasında gluteus medius ve minimus dışında kalan uyluk arka grup kaslarını 

(obturator externus ve internus, gemellus superior ve inferior, quadrates femoris, 

piriformis), biceps femoris, iliopsoas ve sartorius'u da sayabiliriz. Tum-out'un 

görünüşteki kısıtlılığı, aslında mümkün olan gerçek turn-out'un tam kullanılamaması 

yüzünden olabilir. Turn-out eğitiminde dikkatli olunması ve turn-out'un kalça 

ekleminden yapılmasına dikkat edilmelidir. Ancak her fizik potansiyelinin en üst 

noktasına kadar çalıştırılmalıdır. Turn-out kaslarıyla mücadele edilmeli ve bu kaslar 

uyarılmalı, böylece güçlenmeleri sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde turn-out 

potansiyelinin en üst noktasına varılabilir. 

Öğrencinin bu sayılan faktörlerden ilk ikisine ait kısıtlılığı onun klasik bale 

eğitimi almaması gerektiğine işaret eder. Klasik bale tekniği bacakların tum-out'una 

dayanır. Turn-out'un çok kısıtlı olması öğrencinin sayısız sakatlanma geçireceğini 

ve hiç bir zaman iyi bir klasik dansçı olamayacağını gösterir. Şüphesiz klasik bale 

sadece fiziksel bir iş değildir. Artistik ve müzikal yetenek de çok önemlidir. Ancak 

fiziksel açıdan vücudu klasik bale eğitimi için uygun olmayan bir çocuğu oyalamak, 

onu hırpalayarak anatomik yetersizliklerini aşabileceğini düşünmek yanlıştır. Böyle 

bir öğrenciyi artistik ve müzikal yeteneği varsa sahne sanatlarının diğer bölümlerine 

ya da modem dans gibi daha çeşitli vücut şekillerinin kabul edilebildiği dans 

formlarına yöneltmek daha gerçekçi bir davranış olacaktır. Böylece yolun başında 

öğrenciyi fiziksel ve psikolojik büyük problemlerden kurtarmak mümkün olabilir. 

Turn-out'u kurbağa'da olduğu gibi kalça ve diz fleksiyonda olduğunda değil, 

kalça ve diz ekstansiyonda iken test etmeliyiz. Kapalı bir kurbağa pozisyonu, sıkı 

uyluk iç kaslarını ve bir dereceye kadar kısıtlanmış turn-out'u gösterir. Kalça 

fleksiyonda iken mümkün olan turn-out miktarı artar, fakat genellikle fleksiyonda 

değil, ekstansiyonda çalışırız. Bu nedenle kurbağa pozisyonunu kullanarak 

turn·out'u test etmek yanıltıcı olabilir. Turn-out'u her zaman ekstansiyonda ve 

sırtüstü test etmek en doğru yöntemdir. Profesyonel bale okullarına öğrenci 
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seçiminde turn-out'un doğru ölçülmesi çok önemlidir. Her kalçada 50-60° nin altında 

eksternal rotasyon klasik tekniğin taleplerine uygunluk göstermez {Resim 118). 

90° 

Resim 118 - Turn-out'un doğru ölçülmesi 

Tekrar vurgulanacak olursa: Klasik tekniğin bütünü turn-out'un 

kullanılmasına dayanır. Tum-out sadece ve sadece kalça ekleminde 

gerçekleşmelidir. Diz ve ayak bileğinin turn-out'a yardım etmesi bir çok sakatlığa 

ve tekniğin yanlış oturmasına neden olacaktır. Ne pahasına olursa olsun ayakların 

aşırı olarak dışa döndürülmesi engellenmelidir. Her vücut maksimum kapasitesini 

kullanmalı, kalça, diz ve ayağın aynı düzlemde kalması sağlanarak kas kontrolü 

gerçekleştirilmelidir. Turn-out kasları denenerek eğitimin en başından beri 

uyarılmaları sağlanmalı , böylece güçlendirilerek vücudun turn-out potansiyelini tam 

olarak kullanması sağlanmalı ve aşırı önemi vurgulanmalıdır. 
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--------OMURGA 

Omurga bir 

bütün olarak değil, bö

lümler halinde hareket 

eder. Hareketin miktarı 

bütün olarak omur

ganın şekline, li

gamanların uzun

luğuna ve hareketi 

yaptıran kasların es

nekliğine bağlıdır. 

Omurganın doğal ka

visleri, intervertebral 

disklerin de yardımı ile 

şoku emmeye ve böy

lece omurgayı dar

belerden korumaya 

yararlar. Kavislerin bi

rindeki bir değişiklik 

üst ve altındaki ka

visleri de etkiler. 

Omurga iki şekilde · 

hareket edebilir: Direkt 

hareketle, yani öne, 

yana, arkaya bü

külerek ya da pelvisi 

eğerek. Rectus ab

dominis ve gluteus 

maximus, pelvik 

--~ 

Resim 119 - Öne port de bras 

..... 
' ' ' ' ' 

I ,. 
/ 

·' 

eğilimi sağlar. 
Resim 120 - Arkaya port de bras 

Fleksiyon (öne port de bras'da olduğu gibi) omurganın bütününde mümkündür 

(Resim 119). Ekstansiyon ise (arkaya port de bras'da olduğu gibi) boyun ve belde 

kolayken, sırt bölgesinde çok kısıtlıdır (Resim 120). Dansçılarda omurga esnek ve 

güçlü olmalı ve kaslardan oluşmuş bir korse ile uzamalı ve desteklenmelidir (Resim 

\ 
\ 
1 
1 
1 



121 ). Pelvis ve omurganın 

yerleşimi doğru olduğunda, 

bunu omuz kavşağının 

doğru yer1eşiml takip 

etmelidir. Eğer doğru duruş 

ve denge sağlanırsa omuz 

kavşağı tam olarak pelvls'in 

üstünde duracaktır. Eğer 

herhangi bir nedenle (tum

oufun yanlış kullanılması, 

ağırlık yerleşiminde hata vs.) 

duruş hatalıysa, scapula'lar 

(kürek kemikleri) omurgaya 

doğru yaklaşarak kanat 

görünümü alır (Resim 122). 

Stemum (göğOs kemiği) öne 

ve yukarı doğru çıkar, 

kaburgalar genişleyerek öne 

fırlar, ağırlık arkaya atılır. 

Boyun, omuzlar ve 

omurgada gerlllm oluşarak 

solunum ve başın doğru 

kullanılması e1kllenir (Resim 

123). Pelvisi dengeli ve 

merkezi bir pozisyona 

getirmek için omurganın alt 

kısmını uzatmamız şarttır. 

Bunun yanısıra omurganın 

diğer bölümlerinl de 

uzatmak, sırtın tOmOnün 

duruş desteğini arttırarak 

port de bras'yı doğru ve 
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A B 

Resim 121 - Dansçının uzatılmış pozisyonu 
A. Normal omurga kavisleri 
e. Uzatılmış omurga 

Resim 122 - Scapula'nın kanatlaşmış görOnOmO 
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A B 

Resim 123 - Postür 
A. Doğru duruş (yandan görünüm) 
B. Yanlış duruş (yandan görünüm) 

omuzları bozmadan kullanmamıza yardımcı olur. Bunun için omurgada uzama ve 

esnemenin yanısıra, sırtın genişlediğini ve dışa doğru uzadığını hissederek 

çalışmak gerekir. Bu his latissimus dorsi'ler kullanılarak elde edilir. Bu kaslar sırtın 

alt kısmından başlayarak sırta scapula'nın keskin kenarları ve kolun üst t<ısmı ile 

birleşecek şekilde yayılır. Latissimus dersi scapula'nın keskin kenarlarını aşağıda 

tutmaya yarar. Öğrenci omuzlarını aşağıda tutarken bunu üstten gerginlik şeklinde 

değil de scapula'nın keskin kenarlarının altında bir kuwet olarak hissetmelidir. 
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Böylece kollar daha büyük bir serbestlikle çalışabilir. Genel olarak tüm sırt kasları 

omurga kavisleri arttığında tam çalışamaz. Omurga doğru şekilde uzatıldığında sırt 

kasları da çalışarak yeterince güçlenebilir. Trapezius'un alt lifleri de omuz kavşağını 

aşağıda tutarak omurganın göğüs kısmını destekler ve güçlendirir. Erector spinae 

aktif olarak omurgayı uzatır ve destekler (Resim 124). 

A 8 c 

Resim 124 - Doğru duruş 

A. Önden görünüm 
B. Yandan görünüm 
C. Arkadan görünüm 
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Klasik port de bras için omuzlar kolaylıkla aşağıda tutulabilmeli ve hareketler 

boyunda gerginlik olmadan yapılabilmelidir. Port de bras'da harekete genellikle 

parmaklar önderlik etmeli ve kollar alttan desteklenmelidir. Eğer harekete dirsek 

veya omuz önderlik ederse, kol omuz ekleminden içeri doğru döner ve ön kol 

aşağıya düşer. Tüm parmaklar serbest ve yumuşakça yerleştirilmeli, baş parmak 

işaret parmağına paralel olmalıdır (Resim 125). Kolun hazırlık pozisyonunda (bras 

bas) eller dirsek ekleminin önüne vücuda değmeyecek şeklide yerleştirilmelidir. 

Dirsek eklemi yuvarlatılmalı, gergin olmamalı ve omuzlar büyük trochanter üzerine 

gelmelidir. Kollar hazırlık pozisyonundan 1. pozisyona doğru kaldırılırken, dansçı 

sırt boyunca uzama hissetmelidir. Kollar diafram hizasına kadar kaldınlmalıdır. 

Kaldırma sırasında kol kasları dirseğin düşmesine izin vermemeli, omuz çizgisi 

bozulmamalıdır. Kollar bra bas'dan (hazırlıktan) 1. pozisyona doğru kaldırılırken, 

hareket sadece glenohumeral eklemde (scapula ve humerus arasındaki eklem} 

iken, 3. pozisyona doğru (Cecchetti ve RAD'ye göre 5. pozisyon} kaldırılırken 

scapula, clavicula ve humerus arasındakl eklemler de kullanılır. Ancak klasik port 

de bras için omuzlar aşağıda tutulmalı ve hareket mümkün olduğunca 

glenohumeral eklemde sınırlı kalınarak yapılabilmelidir. Dansçı 3. pozisyondaki 

kolların ı başını kaldırmadan görebilmelidir. Eğer kollar çok önde olursa scapula'ların 

keskin yüzeyleri öne açılır, eğer çok arkada tutulur ise omurgaya çok fazla 

yaklaşarak ·~anat görünümü meydana getirirler. 

3. pozisyonda omuzların kaldırılmaması, scapula'ların keskin yüzeylerinin 

alttan desteklenmesi ve koltuk altlarından aşağı doğru çekilmesi gereklr. Kolları 3. 

pozisyondan 2. pozisyona indirirken scapula'ların keskin yüzeylerini aşağıda tutmak 

çok önemlidir. Küçük parmak hareketi yönlendirerek kolların geniş bir 3. 

pozisyondan 2. pozisyona gelmesine önderlik eder. 2. pozisyonda kollar sırttan 

desteklenmeli, scapula'nın keskin kenarları düzleşecek ve birbirinden uzağa doğru 

açılacak şekilde omurgadan dışarı doğru uzaklaşarak gerildikleri hissedilmelidir. 

Scapula'nın glenoid kavitesi (boşluğu) omuz hattının 30° önüne doğru yönlenmiştir. 

Kolların bu açıyı koruyarak uzaması gerekir. Eğer kollar 2. pozisyonda çok arkada 

olursa (Resim 126) scapula'ların keskin yüzeyleri birbirine çok yaklaşarak kanat 

görünümü alır, göğüs kafesi öne doğru çıkar; boyun kasları kasılarak çene öne 

çıkar, lomber Iordoz artar, ağırlık arkaya atılır ve böylece kolların yanlış kullanılması 
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Resim 125- Kol pozlsyonlan (1. port de bras) 
A. Hazırllk kolu {bra bas) 
B. 1. pozisyon 
C. 3. pozisyon (RAD ve Cecchettl'ye göre 5. pozisyon) 
O. 2. pozisyon 
E. Bra bas 

/ 
, 
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vücudun geri kalan bölümlerini de etkiler. Kolların 

2. pozisyondan bra bas'a hareketinde bir nefesle 

birlikte parmaklar hafifçe uzatılır ve avuç içleri aşağı 

döner, kollar demi-seconde'dan geçerek bra bas'a 

iner. Tüm port de bras'da genel kural omuzların 

mümkün olduğunca hareketsiz olması, akıcılık, baş 

ve gözlerin harekete ·eşlik etmesidir. 

Baş vücudun en ağır kısmıdır. Bu nedenle 

başın pozisyonu denge açısından çok önemlidir. 

Baş daima uzatılmış bir omurga ve boynun 

üzerinde hafifçe dengelenmelidir. Baş hareketleri 

göz tarafından yönlendirilmeli ve gerginlik olmadan 

serbestçe yapılmalıdır. Boyunda gerilim dengeyi, 

müziğe uyumu bozar; hatalı tekniğe ve dolayısıyla 

sakatlanmalara yol açar. 

DOGRU AGIRLIK DAGILIMI 

Doğru ağırlık dağılımı klasik bale tekniğinin 

gelişmesi için çok önemli bir faktördür ve bu 

nedenle üzerinde önemle durulmalıdır. Vücudun 

ağırlığı ayağın ve topuğun öri kısmı ile yere 

aktarılır. Ağırlığın 2/3'ü ayağın ön kısmı (yani 

parmaklar ve metatars başları) ve 1 /3'ü topukların 

ön kısım ile taşınmalıdır {Resim 127). Bu 

Resim 126 - 2. pozisyonda 
kollann yanlış pozisyonu 

{kollar arkada) 

pozisyonda uyluk arka grup kasları doğru çalışarak pelvisi arkaya çeker ve vücudu 

harekete hazırlar. Ağırlık topuklara verilirse uyluk arka grup kasları işlevini 

yapamaz, adductor kaslar (uyluk iç yan grup kasları) turn-out'u doğru şeklide 

tutamaz ve böylece turn-out uyluk dış yan ve ön grup kasları ve gluteal kaslar ile 

sürdürülmek zorunda kalır. Sonuçta uyluk arka ve iç yan kasları yeterince 

çalışamadığından güçlenemez; uyluğun ön -tarafındaki kaslar aşırı çalışarak büyür 

ve estetik açıdan çirkin bir görüntü alır. Aynı zamanda dizin kontrolü için çok önemli 
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olan uyluk arka grup kasları zayıfladığından çeşitli 

diz problemleri ortaya çıkar. Ağırlığın topukta 

olması allegro'yu da güçsüzleştirir, hızla hareket 

etmeyi engeller. Bu nedenle iki veya tek bacak 

üzerinde iken mutlaka doğru ağırlık dağılımı 

sağlanmalıdır. Özellikle x-bacak denen genu 

recurvatum'lu dansçılar için ağırlığı doğru şekilde 

tutmak çok zordur. Ağırlık öne kaydırılarak ağırlığın 

ayağın ön kısmına düşmesi sağlanmalı ve vücudun 

dengesini bu şekilde bulması teşvik edilmelidir. 

(x-bacak hakkında daha detaylı bilgi daha sonra 

verilecektir.) 

Ayaklara baktığımızda görülecek büzülmeler 

ve kıvrılmalar ağırlığın yanlış yerleştirildiğini gösterir 

(Resim 11 O). Ayaklar mutlaka parmaklar düz olacak 

şekilde tutu lmalıdır. 

Resim 127- Ayağın ağırlık 

taşıyan bölümlerl 
{taralı alanlar) 

Ağırlık arkada olduğunda sadece uyluk kasları değil , kalça ve karın kasları 

da yeterli işlev göremez. 

Ağırlık arkada iken baldır kasları da yanlış çalışır. M. gastrocnemius'a 

(yüzeye! baldır kası) aşırı yüklenilir ve m. soleus (derin baldır kası) yeterli 

çalışamaz. Her iki baldır kasını topuğa bağlayan Aşil tendonu da baskı altında 

kalacağından demi-plie'nin de verimi etkilenir. Bacağın ön taraf (incik) kasları aşırı 

kasılacağından shin splints denilen, bacak ön tarafında aşırı ağrı yaratan durum 

görülür. Gerginlikten dolayı demi-plie'ye rahat inilemez ve sanki Aşil tendonu 

kısaymış gi.bi demi-plie kısıtlanır. 
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KLASİK BALE TEKNİGİ 

AYAKLARIN POZİSYONLARI 

Tüm ekollerde aynı olan, beş temel pozisyon vardır. Turn-out pozisyonda 

hareket edebilmek için en uygun pozisyonlar bunlardır. Bu pozisyonlar klasik bale 

tekniğinin temelini oluşturur. Tüm hareketler bu pozisyonlardan başlar ve bu 

pozisyonlarda biter (Resim 128). 

A 

8 

Resim 128 - AyakJarın pozlsyonlan 
A. 1. pozisyon B. 2. pozisyon 
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c D 

E 

Resim 128- Ayakların pozisyonları 

C. 3. pozisyon O. 4. pozisyon E. 5. pozisyon 



- 133 -

PLİE 

Plie kalça, diz ve bilek eklemlerinin aynı anda yanlara serbestçe 

esnemesidir. Plie klasik bale tekniğinin temel hareketlerinden biridir. Plie beş 

pozisyonda da yapılabilir ve tüm bale kombinasyonlarının içinde bulunur. Plie'yi 

bütün releve'lerde, sıçrama ve zıplama hareketlerinde kullanırız. Bu pozisyondan 

yeri iterek sıçrar ve yine plie yardımı ile yere ineriz. Plie ağırlığın taşındığı 

pozisyonda her iki dizin yanlara doğru eşit olarak bükülmesidir (Resim 129). Plie 

Resim 129- Demi plle (1. pozisyonda) 

hatasız duruş ile başlamalı ve hareket boyunca omurga ve pelvis'in pozisyonu 

değişmemelidir. Önce kalçalarda fleks'iyon başlar ve turn-out adductor kaslar 

tarafından tutulur. Ardından dizde flexion başlar ve quadriceps kası kontrollü bir 

şekilde gevşer. Yerçekimi etkisi ile plie derinleşirken bilekte dorsifleksiyon başlar 

ve baldır kasları da gevşer. Demi-plie'de dizler Aşil tendonunun izin verdiği ölçüde 

fleksiyon yaparken topuklar yerden kalkmamalıdır. Uyluk, bacak ve ayaklar kalça 

ekleminin izin verdiği ölçüde ekstemal rotasyon (turn-out) yapmalı ve hareket 
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boyunca bu pozisyonda tutulmalıdır. Grand plie'de (2. pozisyon hariç) demi-plie'den 

daha ileriye gidilerek topuklar yerden ayrılır (Resim 130). Ancak demi-plie doğru 

Resim 130- Grand plle (1. pozisyonda} 

yapıldığ ı takdirde öğrenci grand 

plie'yi doğru olarak kavrayabilir. 

İkinci pozisyonda grand plie 

sırasında topuklar kalkmaz. Bu 

plie'nln başlıca amacı kalçanm 

esnekliğini arttırmaktır, bu nedenle 

ayaklar arasındaki mesafe sadece 

bir ayak boyu kadar bırakılır 

(Resim 131). Kalça arkadan 

çıkmamalı , yine dizler parmakların 

üzerinde olmalıdır. Plie devamlı 

bir harekettir. Plie'nin en alt 

noktasında oturma olmamalı, 

bunun yerine turn-out korunarak 

başlangıç pozisyonuna dönmek 

için bir itme hareketi 

. .'.:.· ·~~, 

t,,·'·-.~~!1l 

Resim 131 - 2. pozJsyonda plle 



uygulanmalıdır. Hem plie'de, hem 

de düzelme pozisyonlarında 

dansçı ayağının yeri ittiğini 

hissetmeİidir. Özellikle düzelirken 

bu basıncı hissetmek çok 

önemlidir. Düzelirken quadriceps 

kası ve kalça ekstansör kasları 

kuwetli bir şekilde kasılır. Bunu 

elde etmek için dizleri düzeltmek 

yeterli değildir, yeri itme hareketi 

önemlidir. Tum-out tüm hareket 

boyunca adductor'ler tarafından 

korunur. Ayakların öne düş

memesine ve ağırlığın arkaya 

kaymamasına dikkat etmek ge

rekir (132). 

Plie'de sık hatalar ve 

anatomik sonuçları 

1. En sık hata bel lor

dozunu arttırmaktır. Kalçanın 

önündeki Y şeklindeki iliofemoral 

ligaman sıkı olduğunda öğrenci 

kalçasına yeterli ekstemal ro

tasyonu yaptıramadığında po

posunu dışarı çıkartır (Resim 133}. 

Bunun sonucunda pelvis öne yatar 

ve bel lordozu artar. Bu nedenle 

öğrenciye ancak sırtı doğru po

zisyonda tutabileceği kadar eks

ternal rotasyon yaptırılmalıdır. 
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Resim 132 - Grand plle'den kalkarken 
ağırlığın arkaya kayması 

Resim 133 - Plle'de bel fordozunun artması 
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2. Sıkı Aşil tendonu yüzünden 

kısıtlı plie yapılması, istenmeyen bir 

durumdur (Resim 134). Aşil tendonu 

çok kuwetli bir tenden olduğundan 

buluğ çağından sonra pek esnetilemez. 

Bazen de yanlış ağırlık dağılımı 

yüzünden olabileceğinden daha az plie 

yapılır. 

3. Plie'nin aşağı inişi sırasında 

"oturmak", karın kasları gev

şeyeceğinden ve postürü bozacağından 

istenmeyen bir durumdur. 

4. Plie sırasında ayakların öne 

düşmesi birçok sakatlığa davetiye 

çıkarır (Resim 135, 136). Ağırlık ayağın 

iç yanına düşeceği için 1. 

metatarsophalangeal eklem büyür ve 

şişer (hallux valgus, Resim 109), kas 

dengesizlikleri görülür. Aynı şekilde 

topukların arkaya verilmesi de, ağırlık 

ayağın dış yan bağlarına yükleneceği 

için zararlıdır (Resim 137). 

5. Aynı şekilde dizlerin öne 

düşmesi ve dizlerin plie sonunda tam 

gerilmemesi birçok problem çıkartır. 

Özellikle hafif bükülmüş bir dize ağırlık 

binmesi birçok sakatlık meydana getirir 

(Resim 135, 136). Plie, klasik bale 

tekniği için çok önemli bir hareket 

olduğundan, doğru icrası için yeterli 

vakit harcanmalıdır (Resim 138, 139). 

Resim 134- Kısıtlı demi plie 

Resim 135 - Demi plle'de diz ve 
ayaklann öne düşmesi 
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Resim 136- Grand plie'de diz ve ayakların öne 
düşmesi 

~esim 138- Doğru demi pile 

. 137 -

Resim 137 - Grand plle'de topukların arkaya 
verilmesi (arkaya düşme) 

Resim 139- Doğru grand plle 
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BATTEMENTS TENDUS 

Bütün bacağın kalça ekleminden 

parmaklara kadar yaptığı bir gerilme 

hareketidir. Bu harekette ağırlık 

aktarımı, iki bacaktan tek bacağa 

geçerken çok önemlidir. En önemli 

nokta tum-out'un sürdürülmesidir. İki 

ayaktan tek ayağa geçerken yerçekimi 

çizgisini destek ayağın metatarsal 

kavsi ne kaydırmak, turn-out'u 

sürdürmek için çok önemlidir. Ağırlık iki 

bacaktan tek bacağa geçerken vücut 

yükselmeli ve destek bacağın uyluk iç 

kasları turn-out'u korumalıdır. Pelvis 

aynı düzeyde tutulmalıdır. Öne 

battement tendu yaparken turn-out 

korunarak hareket sanki topuktan 

yapılıyormuş hissini vermelidir (Resim 

140). Tekrar iki ayağa dönerken ise, 

hareket parmakların yeri sürtmesi ile 

başlar, en son topuk yere değer. Arkaya 

battement tendu'de ise harekete 

parmaklar önderlik eder ve geri dönüşte 

topuk önden gelir (Resim 141 ). Yana 

battement tendu yaparken özellikle geri 

dönüşte çalışan ve destek bacağın 

turn-out'u korunmalıdır (Resim 142). 

Aksi halde egzersiz anlamsız olur. 

Diz hareket boyunca asla 

gevşememeli, ayak yerden 

Resim 140 - Doğru battementtendu 
devant 

Resim 141- Doğru battement tendu 
derrlere 
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kalkmamalıdır. Ayağın yeri sürtmesi ile 

ayak tabanındaki intrinsik kaslar 

kuwetlenir ve allegro'da yerden güç 

almak, pointe çalışması kolaylaşır. 

Ağırlık hep destek bacakta kalmalı, asla 

bacağa 

ayak 

düz 

çalışan 

Parmaklar 

büzül memeli, 

verilmemelidir. 

gerildiğinde 

tutulmalıdır. 

Battement tendu esnasında postürün 

korunması, pelvis'in tek bacak 

üstündeyken de doğru pozisyonda 

olması çok önemlidir. 

Resim 142- Doğru battement tendu a la 
seconde 

A B 
Resim 143 - Battement tendu devant 

A. Yanlış: Ağırhk arkada, kalçaya oturulmuş 
B. Yanlış: Ağırlık dağllımı doğru, ancak dizler tam gergin değll 
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Resim 144 - Battement tendu a la seconde 
A. Yanlış: Ağırlık destek bacağın 

topuğunda ve çalışan bacakta 
B. Yanlış: Pelvis pozisyonu yanlış; destek 

kalçaya oturulmuş 
C. Doğru pozisyon 

B 

c 

A 

B 

Resim 145 - Battement tendu derrlere 
A. Yanlış: Ağırlık arkada, bel lordozu 

artmış, çahşan bacakta turn-out 
korunmamış ve parmaklar ezilmiş 

B. Doğru pozisyon 



RONDS DE JAMBE PAR 

TER RE 

Uyluk ve bacağın kalça 

eklemi içinde yaptığı dairesel 

harekettir. Başlıca amacı kalça 

ekleminin hareket serbestiyetini 

arttırmaktır. En dehors'da bacak 

merkezden dışa, (Resim 146) en 

dedans'da ise (Resim 147) 

merkezden içe hareket eder. 

Ronds de jambe'da karşılaşılan 

(Resim 146) zorluklar arasında, 

çalışan bacağı 1. pozisyona 

Resim 147 - Ronds de Jambe par terre en 
dedans 
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Resim 146 - Ronds de Jambe par terre en 
dehors 

kapatırken "yer bulmaktır". Hareket 

boyunca destek bacak çok gergindir. 1. 

pozisyona kapanırken destek kalça daha 

da yukarı çekilir, böylece çalışan bacak 

rahatlıkla 1. pozisyona girer. Eğer destek 

ve çalışan bacakta turn-out adductor 

kaslar ve gluteal kaslar tarafından 

tutulmazsa dansçı öne düşer. Böylece 

ayak tabanı zayıflar ve baş parmağa 

gereksiz yük binerek hallux valgus 

oluşumuna yol açabilir. Dizlerin tam 

gerilmemesi sonucu diz iç yan bağlarına 

(medial ligamana) yük biner ve sakatlıklar 

görülebilir. 
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BA TIEMENTS FRAPPES 

Bacakta dizden aşağıda gelişen bir 

harekettir ve batterie türü birçok adımın 

esasını teşkll eder. Ayak sur le cou de 

pled'de iken diz mümkün olduğunca yanda 

olmalı ve hareket sırasında oynamamalıdır. 

Sur le cou de pled devant'da ayak, topuk 

önde kalacak şekilde bileği kavrar; 

parmaklar arkadadır (Resim 148). Sur le 

cou de pied derri~re'de ise ayak aynı 

pozisyonda, ancak topuk arkadadır (Resim 

149). AyaOın doğru pozisyond~ ancak 

dizin önde olduğu pozisyonda dizin mecfıal 

ligamanlanna yük biner ve hareket 

yarardan çok zarar getirir. Doğru 

yapıld ığında bacak, bilek ve ayağın 

güçlenmesi sağlanır. Aynı prensipler petits 

battements sur le cou de pied için 

geçerlidir. 

Resim 148- Sur le cou de pfed 
devant : doğru pozisyon 

Resim 149 - Sur le cou de pled 
derrlere : doöru pozisyon 
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BATTEMENTS FONDUS 

Destek bacağın plie yaptıktan sonra çalışan bacakla birlikte yavaşça 

gerilmesidir (Resim 150). Plie'de ağırlık her iki bacak üzerinden aktarılarak 

ayakların ortasında bir noktaya düşer. Ağırlığın bir bacak tarafından taşındığı 

Resim 150- Battement fondu (45° de) 

fondu'de ise vücut ağırlığı destek ayak üzerine getirilerek denge çizgisi 

ayarlanmalıdır. Temel kurallar plie'deki gibidir. Fondu'de dizin öne düşmemesi, 

turn-out'un korunması önemlidir. Hareket yerde, 45° de ya da 90° de uygulanabilir. 

90° de dizin düşmemesi için bacak fondu'deri sonra gerilerek retire'ye çekilir ve 

ondan sonra öne, yana veya arkaya açılır (Resim 151 ). Bacak arkaya açıldığında 

uyluğun iyice dışa dönmesine dikkat edilmeli, vücudun üst kısmı hafifçe öne 

uzatılmalıdır. 
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j 

Resim 151 - Battement fondu (90° de) 

BATTEMENTS DEVELOPPES 

Bacağın retire'den geçerek yavaşça öne, yana veya arkaya uzatılmasıdır 

(Resim 152). Güvenli teknik için tüm hareketlerde destek bacağın sağlamlığı çok 

önemlidir. Destek bacağa çalışan bacakla eşit olacak şekilde turn-out 

yaptırılmalıdır. Adductor kaslar turn-out'u korur. Gluteus medius ve minimus ise 

destek tarafta pelvis'i yatay durumda tutar. Destek bacak boyunca güçlü bir uzama 

hissi olmal ı , diz düz tutulmalıdır. Eğer destek bacak tabanı güvenli ise, adductor 

kaslar da doğru şekilde çalışabilirler. Çalışan bacağın rahatça hareket edebilmesi 

güvenli bir tabana bağlıdır. Öğrenci bacağını kaldırırken gövde ve sırtın kontrolünü 

kaybetmeden mümkün olan en yükseği hedeflemelidir (Resim 153). Öğrenci pelvis 

iyi dengelenmiş olarak başladığında bile, bacak kaldırıldığında belli bir noktadan 

sonra kaçınılmaz bir pelvis kayması görülür. Eğer öğrenci gövdesini yukarı çekmeyi 

devam ettirebilirse ve kalçasını yukarı doğru uzatabilirse omurga zarar görmez. 
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Resim 152 - Battement developpe en avant (90° de) 

Eğer öğrenci gövdeyi kontrol 

etmeden bacağı yükseğe 

kaldırırsa sırt bükülür ve 

"oturuyor" gibi bir görüntü 

ortaya çıkar (Resim 154). 

Developpe devant'da 

kalçalar kare şeklini korumalı, 

çalışan bacak diz yanda 

kalacak şekilde uzatılmalıdır. 

Omurganın kavisleri mümkün 

olduğunca az değişmeli ve 

hareket sadece kalça 

ekleminde yapılmalıdır. 

Gövdenin her iki yanı eşit 

olmalı ve gövde uzatılmalıdır. 

Destek ve çalışan bacaklarda 
Resim 153 - Battement developpe en avant : 

Doğru teknik 
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Resim 154 - Battement developpe en avant : Resim 155 - Battement developpe en avant : 
Yanlış teknik Yanlış teknik 

diz tamamen ekstansiyonda (düz) olmalıdır. Uyluk arka grup kaslarının kısa olması 

destek dizin hafif fleksiyonuna yol açar (Resim 155). Zayıf quadriceps kasları da 

buna neden olabilir. Eğer öğrencinin "oturmasına" izin verilirse yani pelvis arkaya 

doğru aşırı eğilirse lombar lordoz düzleşir, buna karşılık omurganın göğüs kısmı 

çöker ve omuzlar yuvarlanarak sırt kamburlaşır. 

Developpe ala seconde'da çalışan bacak maksimum yüksekliğe ulaştığında 

pelvis omurga ile birlikte ters tarafa eğilerek bacağın daha fazla kalkmasına izin 

verir (Resim 156, 157, 158).' Destek bacak mutlaka dik kalmalı, gövde yanlardan 

desteklenmelidir. Kalçalar mümkün olduğunca kare kalmalı, her iki bacağın 

tum-out'u eşit olmalıdır. 

Developpe derriere'de bir çok problem ortaya çıkabilir. Normalde kalçada 

arkaya ekstansiyonun 15-30° olduğunu düşünürsek (Resim 159}. ve bunun 

dansçıda 60°ye kadar artırıldığını varsayarsak, hareketin geri kalan kısmının bel 
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Resim 156- Developpe ala seconde (50° de): 
Pelvis çok hafif sola yatmış 

ve sırtta yapıldığını anlayabiliriz. 

Bacağın tam arkaya uzatılması için aynı 

zamanda omurgada rotasyon da 

gerekmektedir. Arabesque çizgisi 

ekstansiyonda omurganın esnekliğine 

ve kalçada mümkün olan ekstansiyona 

bağlıdır (Resim 160). Omurganın bel 

kısmının gereğinden fazla 

Resim 158 - Developpe a la seconde 
(150° de}: Pelvls bariz şekilde omurga ile 

blrllkte sola yatmış 

Resim 157- Developpe ala seconde (120° de} : 
Pelvls sola yatmış, omurga nlsbeten düz 
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BCST ANSIYON 

Resim 159- Kalça ekstanstyonunun normal sınırlan 

Resim 160 - İyi arabesque çizgisi, omurganm bQyOk ölçOde harekete katkısı ile 
gerçekleşir 
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GRANDS BATTEMENTS 

Battement tendu ile aynı prensipleri içerir. Fırlatma kısmında vücudu dik 

tutmada güçlük olabilir. Sırt daima dik ve gergin tutulmalı, kaslarla desteklenmelidir. 

Öne grand battement'da uyluk arka grup kasları kısaysa diz bükülür (Bu egzersiz 

bu kas grubunu uzatmak için idealdir). Daha küçük çalışmakla önlenebilir. Arkaya 

grand battement'da sırt uzatılarak hafifçe öne verilmelidir, aksi takdirde omurgaya 

aşırı yüklenilmiş olur (Resim 161 ). Fazla öne eğilmede ise hareket lumbar bölgede 

görüleceğinden kalça eklemi esneklik kazanmaz. Yana grand battement'da kalçaya 

oturulursa omurga çalışan bacağa doğru bükülür. Bunu engellemek için gövde 

yukarı doğru uzatılmalıdır. Öğrenci bacağını fırlatırken baş, boyun ve omuzlarda 

gerginlik meydana gelmemelidir. Bacak bağımsız olarak çalışmalı, gövde yukarı 

doğru uzatılmalıdır. 

Resim 161 - Grand battement en arrlere'de sırt uzatılarak hafifçe öne verllmelldir 
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kaldırır. Aynı zamanda gluteal kaslarda, adductor'larda, uyluk arka grup kaslarında 

ve diz ekstansörlerinde (quadriceps) tonus yükselerek bacağı yukarı çeker. 

Özellikle x-bacaklılarda quadriceps kası ile uyluk arka grup kasları arasındaki 

denge, dizi doğru pozisyonda tutmak için çok önemlidir. Quadriceps kası ve 

özellikle vastus medialis bölümü kitlenmiş dizi ekstansiyonda tutar. Gluteal kaslar 

ve karın kasları pelvis'i doğru pozisyonda tutar, adductor'ler turn-out'u korur ve 

baldırda gastrocnemius ile soleus, bacakta tibialis posterior ve peroneal kaslarla 

çalışarak ağırlığı parmakların üstünde dengeler. Yükselme demi-pointe'da ya da 

3/4 pointe'da durabilir (Resim 164). 

POİNTE 

Pointe'a çıkmak için önce demi-pointe, sora 3/4 pointe'dan yükselmeye 

devam etmek gerekir. Aynı prensipler geçerlidir. Pointe' dan inmek ise aynı 

hareketlerin tersi ile mümkün olur. Bacak ve baldır kasları ile birlikte ayqğın intrinsik 

kasları da yeteri derecede kuwetli olmalıdır. Pointe'a çıkıldığında taban çok küçük 

olduğundan ağırlık transferi ve kas grupları arasında denge daha da önem kazanır. 

İdeal olarak ağırlık ilk üç parmak tarafından taşınmalıdır (Resim 165, 166). 

Resim 165- Pointe'da ayağın doğru 
pozisyonu (çıplak ayak) · 

Resim 166- Polnte'da ayakkabı içindeki 
ayağın doğru pozisyonu 



DEMİ-POİNTE 

(RİSE} 

Yükselme 

başlayınca ağırlığın 

giderek daha küçük bir 

destek tabanına ve 

öne doğru kayması 

söz konusudur (Resim 

162). Gövde ve pelvis 

denge çizgisi ile 

birlikte hafifçe öne 

kayar. Eğer başlangıç 

pozisyonunda ağırlık 

arkadaysa uyluk arka 
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Resim 162 - 1. pozisyonda doğru ağırlık dağılımı 
(demi-pointe'da) 

grup kasları, gluteal ve adductor kaslar, quadriceps'in özellikle vastus medialis 

bölümü tam çalışamaz (Resim 163). Diz doğru şekilde kitlenemez; halbuki 

yükselme mutlaka düz diz üzerinde yapılmalıdır. Ağırlık ayağın önüne alınarak 

uyluk ve baldırların her iki tarafındaki kasların doğru çalışması sağlanmalıdır. 

Yerden itme hareketi sırasında baldır kasları kasılarak topuğu yerçekimine karşı 

Resim 163 - 3/4 pointe'da ağırlığın 
arkada olması 

Resim 164 - 3/4 pointe'da ideal ağırtık 
dağılımı 
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Parmaklar kıvrılmamalı (Resim 167) ve 

aşağı doğru uzatılmalıdır. 

Pointe'a başlamak için yaştan çok 

vücudun hazır olması önemlidir. Öğrencinin 

fiziksel ve teknik olarak hazır olmadan 

pointe'a çıkması yarardan çok zarar getirir. 

Point çalışması kusursuz bir duruş 

sağlanmadan, tüm vücut, sırt, kalçalar, 

uyluklar, bacaklar, ayaklar arasındaki 

koordinasyon gelişmeden, çok iyi 

demi-pointe oluşmadan başlanmamalıdır. 

Anatomik olarak epifizler kapanmaya 

başlamadan pointe giydirilmemelidir 

(Resim 168, 169, 170). Ayaktaki büyüme 

yavaşlamadan po

inte giyilmesi kı

kırdaklara zarar 

verir ve 

formasyonlara ne-

den olur. Bu da 

10-11 yaşının al-

tında kesinlikle po-

inte ile ça-

lışılmaması gerek

tiğini gösterir. Özel

likle aşırı cou de 

pied'li ayaklarda 

ayak bağları hi

permobil (aşırı 

esnek} olduğundan 

point giymeden 

önce bilek ve ayak 

kaslarının kuv-

vetlenmesi şarttır 

(Resim 171). Resim 168 - 4 yaşındaki bir çocuğun ayakları - epifizler açık 
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Resim 169 - 11 yaşındaki bir çocuğun ayakları -
epifizler hala açık, ancak mesafe azalmış 

Resim 170- 19 yaşında bir erişkinin ayakları -
epiflzler kapanmış ve büyüme tamamlanmış 

Estetik olarak çok güzel olan bu ayak burkulmalara 

ve incinmelere karşı çok açıktır. Bu nedenle 

öğrencinin pointe'da öne doğru iterek değil, yukarı 

doğru çekerek durmayı öğrenmesi gerekir (Resim 

172). Doğru teknikle profesyonel bir dansçı rahatça 

otuz yıl, hiçbir sakatlık olmadan pointe kullanabilir. 

Ayağı dışa oraklamada ayağın iç bağları fazla 

gerileceğinden baş parmağa daha fazla ağırlık 

biner ve hallux valgus görülebilir (Resim 173). İçe 

araklama estetik açıdan daha kötü görüntü 

vermesine rağmen daha az zararlıd ır, ancak dış 

bağlar gerildiği için bilek burkulması kolaylaşır 

(Resim 174). Kural olarak pointe'a başlama yaşı 

diye birşey yoktur, öğrenci ancak hazır olduğunda 

pointe giymesine izin verilmelidir. Bu yaş on yaşın 

altında asla olmamalıdır. 

Resim 172- Pointe'da 
yanlış teknik : Ayak öne 

doğru itilmiş 



A 
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8 

Resim 171 - Değişik tip ayaklar 
A. Az kavisli, dayanıklı tip ayak 

c 

B. Kavisin bilek ekleminde başladığı tip yüksek kavisli ayak 
C. Tars kemiklerinin belirgin olduğu ve kavisin ayağın ön kısmında başladığ~ 

yüksek kavisli ayak 
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Resim 173 - Pofnte'da dışa araklama Resim 174- Polnte'da içe araklama 

SIÇRAMALAR (JUMP) 

Sıçramalar havada olanlar ve yere paralel olanlar (glissade, pas de basque 

gibi) diye ikiye ayrılabilir. Havada olanlar: 

1. İki ayaktan iki ayağa olanlar 

2. İki ayaktan tek ayağa olanlar 

3. Tek ayaktan tek ayağa olanlar 

4. Kombinasyon (birleşik) adımları diye ayrılabilir. Sıçramalar küçük ya da 

büyük olabilir, ancak prensip olarak: 

1. Her sıçrama bir demi-plie ile başlamalıdır. Ağırlık her iki ayağın merkezine 

eşit olarak dağılmalıdır. Ayağın doğru kullanılması çok önemlidir. 3/4 pointe'a 

çıkıldıktan sonra bir itme hareketi ile ayaklar yeri iter ve inerken de aynı hareket 

bir yastık vazifesi görerek diz ve bacağı korur. Vücut havaya yükseltilirken ayak 

plantar fleksörleri, intrinsik kasları ve diz ekstansörleri tam kullanılarak ayak kuwetli 

bir hareketle yeri itmeli, ayaklar hava~a tam gerilmelidir. 

2. Sıçrama esnasında uyluk ve bacak kalçadan dışa döndürülerek turn-out 

korunmalıdır. Asla sırttan güç alınmamalıdır; kalça dışarı çıkmamalıdır. 

3. Sıçrama bittikten sonra, önce parmaklar, sonra yumuşakça topuk inmeli 

ve demi-plie yapılmalıdır. Bu şekilde darbe emilir; diz .ve bacak korunur. 



- 156. 

Resim 175 - Elevasyon 

Sıçramada hem elevasyon (yükselme), hem de ballon (havada pozu 

tutabilme) önemlidir (Resim 175, 176). Bunlar da ancak çalışma ile güçlendirilebilir. 

Esnek bir Aşil tendonu ve iyi bir demi-plie iyi jump için iyi bir başlangıçtır. Port de 

bras'nın koordinasyonu ve doğru nefes alma tekniği de sıçramaların hafif 

görülmesini sağlar. 

Genel olarak akut (ani) sakatlıklar en çok sıçramalar sırasında meydana 

gelir. Çünkü sıçramalar klasik balenin en çok efor gerektiren hareket grubunu 

oluştururlar. Yorgunluklar, dikkatsizlik ya da hatalı teknik akut sakatlanmalara 

davetiye çıkartır. En sık kas ve tenden rüptürleri veya incinmeleri, diz veya bilekte 

sprain dediğimiz burkulmalar veya bağ kopmaları, meniscus zedelenmeleri, bazen 
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Resim 176 - Ballan 

de kırıklar görülür. Akut sakatlıklar daha çok grand allegro dediğimiz, daha çok efor 

gerektiren büyük sıçrama hareketleri sırasında meydana gelir. Kronik yani süregen 

sakatlıklar ise petit allegro ve batterie türü sıçramalar sırasında meydana gelir. 

Bunlar özellikle Aşil tendonunda görülen ve özellikle yanlış ağırlık dağılımına bağlı 

olan tendinit ve tenosinovit türü sakatrıklardır. Sıçramalar sırasında topuk 

basmama, ayak kaslarının güçsüzlüğü gibi nedenler, uzun vadede bu tip 

problemlerin görülmesine sebep olur. Diğer temel hareketlerde olduğu gibi 

sıçramalarda da turn-out'un doğru kullanılması, doğru ağırlık dağılımı, doğru duruş, 

kısacası doğru teknik, sakatlıkların oluşmasını önler. 
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SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

1. Skolyoz (scoliosis) 

Omurganın yana 

bükülmesine . skolyoz denir 

(Resim 177). Bu bükülmeye 

sıklıkla omurun bir sonraki 

omurun üzerinde rotasyonu 

da (dönme) eşlik eder. Eğer 

çok belirgin olursa hem 

estetik hem de anatomik 

açıdan profesyonel dansçıda 

sorun yaratır. Bu nedenle 

profesyonel dansçı olmaya 

aday bale öğrencilerini 

seçerken ilk bakışta belli 

olmayabilecek bir skolyozu 
Resim 177 - Skolyoz 

tespit etmek gerekir. Skolyoz ciddi bir duruş bozukluğudur; göğüs kafesinin 

(kaburgalar o_murlarla eklem yaptığı için), pelvis, kol ve bacakların asimetrisi söz 

konusudur. Skolyoz, etkilenen bölgenin gerginliğine ve böylece daha hareketli olan 

diğer kısımların aşırı çalışmasına neden olur. Eğer skolyoz dorsal (sırt) bölgede 

hafif derecede olursa çok büyük problem yaratmayabilir. Ancak lombar (bel) 

bölgedeki skolyozlar, bu bölgenin gerginliği problem olacağı için, klasik bale 

öğrencisinde sorun yaratabilir. Zira boyunun altındaki fleksiyon, ekstansiyon, lateral 

fleksiyon ve rotasyon hareketleri büyük ölçüde belde gerçekleşir. Skolyoz ağır okul 

çantalarını hep aynı omuzda taşıma gibi postürel hatalar sonucunda gelişebilirse 

de bazen hiç bir nedeni olmayabilir (idiopatik skolyoz}. Skolyoz tek seviyede 

görülebileceği gibi (lombar veya dorsal) iki (Resim 178) veya üç seviyede de 

görülebilir. Burada skolyozunun altında ve üstündeki bölgelerin ters tarafa 



bükülmesi görülür. Belirgin 

bir skolyoz bile bir 

öğrencinin klasik bale eğitimi 

alması ıçın engel teşkil 

etmez. Bale dersleri, 

kasların güçlenmesi ve 

skolyozlu bölgeye yararı 

olacak egzersizlerin bilinçli 

bir eğiticinin gözetimi altında 

yapılması anlamına gelebilir. 

Ancak öğrenci ve velisine 

hiç bir zaman profesyonel 

dansçı olamayacağı an

latı lmalıdır. Vücuttaki asi

metriden dolayı profesyonel 

bir eğitim sırasında ağırlık 

dağılımı problem olur 

(genellikle kısa tarafa meyil 

görülür); bel ve kasık böl

gelerinde sık sakatlanmalar 

meydana gelir. Rotasyondan 

dolayı omuz ve kol po- · 
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Resim 178 - Skolyoz: Röntgende 20° dorsal 
{thoracal) ve 12° lumbar skolyoz görülmektedir 

zisyonlarında problemler görülebilir; göğüs kafesi önden bakıldığında asimetriktir 

ve estetik problem yaratır. Skolyozdan dolayı pelvis'in pozisyonu asimetrik 

olacağından, kalça ve uyluk kaslarında da dengesizlik ve bir tarafta gerginlik 

görülür. Omurgada darbenin emilmesi de (özellikle sıçramalarda) skolyoz 

tarafından engellenir. Skolyozu olan öğrenciler bu konuda tecrübesi olan bir hekime 

muayene ettirilmeli ve klasik bale eğitimine devam edip edemeyecekleri konusunda 

tavsiyeleri alınmalıdır. Kabul edilebilir ölçüde skolyozu olan öğrenciler ağrı ve 

rahatsızlık duymadan eğitimlerine devam ederek profesyonel düzeye gelebilirler. 



-160. 

2. Klfoz (kyphosis) 

Omurganın öne fleksiyonuna kifoz 

{kamburluk} denir. Sıklıkla dorsal bölgede 

(sırt} görülür {Resim 179). Zaten bu bölge 

normal insanda da hafif öne bükülmüştür. Bu 

bükülme artarsa kifozdan sözedilebilir. Bu 

durum hem estetik açıdan istenmediği gibi 

aynı zamanda lombar bölgede bunu 

karşılamak için lordoz {bel kavisinde artma) 

olacağı için tehlikelidir. Aynı zamanda cervical 

bölgedeki kavis de artacağı için tüm 

omurgada normal kavisler bozulur. Sırt 

bölgesindeki kifoz bu bölgenin gerginliğine ve 

böylece esnekliğin azalmasına neden olur. Bu 

nedenle bel bölgesine aşırı yüklenileceği için 

sıklıkla sakatlıklar görülür. Ayrıca omurgadaki Resim 179 - Klfoz 

kavislerin bozulması sonucu omurga normal şok ve darbe emme vazifesini 

yapamaz. Belirgin bir kitoz klasik bale eğitimi için (profesyonel anlamda) kabul 

edilemez. Profesyonel olmayacak öğrenciler için sırt ve gövde kaslarını 

kuwetlendirici egzersizler, ayak ve bacak kaslarını, ağırlık dağılımını doğru 

kullanmaya teşvik, öğrencinin postürünü düzeltmesine yardımcı olabilir. 

3. Lordoz (lordosis) 

Omurganın lomber bölgesindeki öne doğru konveksliğin, yani normal bel 

kavisinin arttığı duruma lordoz denir. Düzeltilebilecek bir postür hatasıdır; yani daha 

önceden bahsettiğimiz skolyoz ve kifozdaki gibi sabit bir eğrilik sözkonusu değildir. 

Ancak kifoz sonucu ya da kalçanın önündeki gerginlik sonucu görülen lordozlarda 

düzeltmek oldukça zordur. Lordoz çeşiti sebeplere bağlı olabilir (Resim 180,181). 

Daha önce bahsettiğimiz gibi, kifoz ve kalçanın ön tarafındaki ligamanların 

kısalığı sonucu pelvisin öne eğiminin arttığı durumların yanısıra karın kaslarının ve 

kalça arka grup kaslarının {gluteal kasların) güçsüzlüğü lordoza n~den olabilir. 

Kalçadan değil de ayaktan yapılan aşırı turn-out'ta da lordoz görülebilir. Kalçanın 
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A 8 c 
Resim 180 - Lordoz 

A. Bariz lordoz 
B. Öğrenci gayretle postOrünü oldukça düzeltmlş, ancak pelvis'ln öne eğimi hala fazla 
C. Pelvls mümkün olduğunda doğru yerleştlrllmlş 

kapalı olması sonucu turn-out'ta gerçek kısıtlılık sözkonusu olabileceği gibi turn-out 

kaslarının (adductor kaslar) zayıf olması sonucunda tum-out'u tutmanın mümkün 

olmaması da lordoza neden olabilir. Her iki durumda da pelvisin öne eğitimi artar 

ve lordoz görülür. Aşırı x-bacak'ta ağırlık dağılımının bozulması sonucu pelvis öne 

eğilir ve lordoz ortaya çıkar. Ağırlık herhangi bir nedenle topuklara verildiğinde 

(arkada olduğunda), kollar çok arkada çalışıldığında (sıklıkla çene öne çıkar}, ayak 

kasları kuwetsiz olduğunda da lordoz görülebilir. Uyluk arka grup kaslarının kısa 

oluşu da lordoza neden olabilir. Bahsedildiği gibi lordoz, eğer anatomik diğer bir 

önemli problem eşlik etmiyorsa, genellikle düzeltilebilecek bir hatadır. Ancak çok 

uzun süredir bu hata varsa düzeltilemeyecek duruma gelmiş olabilir. Bunu anlamak 

için dansçıyı sırt üstü yatırıp bacaklarını karnına çekmesini söylediğimizde bel kavsi 
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A B 
Resim 181 - Lordoz 

A. Çok daha bariz lomber hlperlordoz; dorsal bölgede de kifoz görülmektedir 
B. Öğrenci gayretle postOrünü mümkün olduğu kadar düzeltmiş, ancak doğru 

postürden oldukça uzak 

normale dönüyorsa postürel hatadır ve altta yatan sebep düzeltilebiliyorsa düzelme 

sağlanabilir. Lordoz bel bölgesinde sık sakatlanmalara yol açacağı için ciddi bir 

sorundur. 

Tedavide zayıf kas gruplarını güçlendirmek (özellikle gövde ve turn-out 

kaslarını), lordoz ağırlık dağılımındaki yanlışlık sonucu ise, (arkaya ağırlık verilmesi 

gibi) bunu düzeltmek gerekir. 

4. Yetersiz turn-out 

Daha önce temel kavramlar ve sakatlanmalarda da anlatıldığı gibi kişinin 

yapabileceği turn-out'un miktarı kişiden kişiye değişir ve üç ana faktöre bağlıdır. 

Bunlardan kemiğe ait faktörler değiştirilemez; ligaman ve kapsüllere ait faktörler 

11-12 yaşından önce esneme ile bir miktar arttırılabilir. Kaslara bağlı faktörler ise 

çalışma ile mümkün olan turn-out'un tutulabilmesi şeklinde geliştirilebilir. Buradan 

erken eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Geç başlayan ve turn-out'u kısıtlı olan bir 



öğrenci diğer öğrencilere ayak 

uydurmak isterken sık 

sakatlanacak, yanlış bir duruş ve 

teknik oturtacaktır. Bu nedenle 

kısıtlı turn-out'u olan bir öğrenciyi 

profesyonel anlamda bir bale 

eğitimine almak hatalıdır; yarardan 

çok zarar getirir. Klasik bale 

tekniği turn-out'a dayanır. Turn-out 

kalçadan değil de diz ve ayak 

bileğinden yapılırsa daha önce 

bahsettiğimiz ciddi sakatlanmalar 

görülecektir. Kalçada turn-out 
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yanlış olarak sıklıkla kurbağa Resim 182 - Kurbat)a'ya bakılacak olursa, çok 
yaptırılarak ölçülür (Resim 182). iyi tum-out 

Halbuki gerçek anlamda turn-out bacaklar gerginken ölçülmelidir. Çünkü dizler 

büküldüğünde mümkün olan turn-out artarak bizi yanıltır. Kalça eklemindeki hareket 

serbestiyeti daha çok internal rotasyon şeklinde (içe doğru) olabilir (Resim 183). 

Tum-out konusunda şüphe olduğunda ölçülmesi için bir hekime başvurmak yerinde 

bir davr~nıştır (Resim 184). Böylece klasik bale eğitimine uygunluk için daha rahat 

Resim 183 - Dizler düzken eksternal 
rotasyon (turn-out) oldukça kısıtlı 

Resim 184 - Kalça eklemindeki 
hareket serbestiyetl daha çok internal 

rotasyon şeklinde 
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karar verilebilir. Bazen de tum-out her iki kalçada eşit olmayabilir. Bir kalça daha 

kapalı olduğunda buna tolerans tanımak gerekir. Herzamanki gibi mevcut olan 

turn-out, doğru pelvis pozisyonu ve uyluk iç kaslarının doğru kullanımı ile 

değerlendirilmelidir. 

5. Kalçanm ön tarafmdaki gerginlik 

Bu durumda uyluğun ekstansiyonu, yani arkaya kaldırılması kısıtlanmıştır. 

A 8 

Resim 185 - Kalçanın ön tarafındaki gerginliğin tamsı 
A. Dansçı için gerekli esneklik 
B. Dansçı için yetersiz ekstanslyon 

Resim 185'de görüldüğü gibi anlaşılabilir. Bu gerginlik ön taraftaki kas veya 

tendonlardan herhangi birinin kısalığından kaynaklanabilir. En üstte quadriceps 

kasının rectus femoris bölümü vardır. Bu ve quadriceps1in diğer üç bölümündeki 

kısalık, gerginliğe neden olabilir. Tensor tascia latae kası da kısa olabilir. Daha 
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derinde ilio-psoas kasının kısalığı da gerginliğe yol açarak aynı zamanda turn-out'u 

kısıtlayabilir. Pectineus ve adductor brevis'in kısalığı da kalçanın ön tarafında 

gerginliğe neden olur ve aynı zamanda turn-out'u da engeller; lordoza neden olur. 

Bu gerginlik anatomik olarak var olabileceği gibi uzun süreli pelvis'in öne eğiminin 

arttığı durumlar ve lordoz gibi postür hataları sonucunda sonradan da gelişebilir. 

Tedavide gergin ve zayıf olan kas gruplarının önce kuwetlendirilmesi ve bir miktar 

kuwetlendikten sonra kuwetlendirici egzersizlere uzatıcı {stretching) egzersizlerin 

eklenmesi gerekir. Zayıf olan kaslara asla uzatıcı egzersizler uygulanmaz. Uzatıcı 

egzersizler sert ve haşin değil, yavaş, tedrici ve yumuşak olmalıdır. Aksi taktirde 

dokularda yırtık oluşur ve bu yırtıklar nedbe dokusu ile iyileşeceği için kasın 

esnemesi imkansızlaşır. 

6. Adductor kaslar1n güçsüzlüğü 

Bu kaslar turn-out'u meydana getiren ve tutan kaslardır, dolayısıyla dansçıda 

çok kuwetli olmaları şarttır.Bu kaslar genellikle yanlış teknik sonucunda zayıf kalır. 

Kalçaya oturmak, öne düşmek, ağırlığın çok fazla arkada olması, x-bacak, ayaktan 

aşırı turn-out, zayıf ayaklar, lordoz gibi nedenler bu kasların güçsüz kalmasına 

neden olabilir. Ekstra egzersizlerle bu kasları güçlendirmek ve ondan sonra 

gerginlik varsa uzatıcı egzersizleri ilave etmek gerekir. 

7. Quadriceps kasmm güçsüzlüğü 

Quadriceps kasının tüm parçaları (vastus medialis, vastus intermedius, 

vastus lateralis ve rectus femoris) güçsüz olabilir ya da sadece bir parçası (sıklıkla 

vastus medialis) diğerlerine oranla zayıf kalabilir. Bu güçsüzlük genel olarak 

vücudun diğer kaslarının da güçsüzlüğü ile beraberdir veya özellikle quadriceps'in 

tümü ya da bir parçası zayıftır. X-bacaklı öğrencide kası yukarı çekmemekten 

dolayı genellikle güçsüzdür. Uyluk arka grup kasları kısa olan dansçılar da dizlerini 

tam geremedikleri için quadriceps tam çalışmayabilir. Küçük bir diz sakatlığından 

sonra bile quadriceps güçsüzleşir ve özellikle vastus medialis, dizin 

ekstansiyonunun (gerilmesinin) son 15° sinde tam çalıştığı için zayıflar. Bu kasın 

güçsüzlüğü sonucunda dizin önünde ağrı görülür. Özellikle vastus medialisin 

güçsüzlüğü ve quadriceps'in bölümleri arasındaki güç dengesizliği, diz önünde 

ağrıya neden olur. Dizin sakatlanması, özellikle meniscuslerin hasarı kolaylaşır. 

Güç gerektiren grand allegro kombinasyonlarında quadriceps tendonu {patellar 
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tenden) rüptüre olabilir (kopabilir) ya da zedelenebilir. Vastus medialis'in güçsüz 

oluşu dizi kitlemeyi imkansızlaştırır. Bunun sonucunda uyluk arka grup kasları da 

tam çalışmayacağı için kısalır. Baldırlar sıçramalarda aşın kullanılacakları için aşırı 

şişer; bu da Aşil tendinitine veya ön kompartman sendromu dediğimiz bacağın ön 

kısmında ağrıya yol açan sakatlığa yol açabilir. Tedavide kuwetlendirici egzersizler 

ve iki bacağın gücünün eşitlenmesi gerekir. Özellikle vastus medialis'in 

kuwetlenmesine çalışılır. 

8. Uyluk arka grup kaslarmda gerginlik 

Eğer vücudun geri kalan kısmı esnekse, zaman ve egzersizle bu problem 

çözülebilir. Sıklıkla kasların kemik uzamasına yetişemediği ve dengesizlik meydana 

geldiği uzama dönemlerinde rastlanır. Ancak tüm vücut esnek değilse bu problem 

çocuğun klasik bale eğitimi almaması gerektiğine işaret edebilir. Uyluk arka grup 

.kaslarının gergin olmasından en çok etkilenen bölge lombar (bel) bölgenin 

esnekliğidir. Örneğin öne developpe yapıldığında gergin uyluk arka grup kasları 

pelvisi aşağı çeker ve kuyruk kemiğinin iyice içeri girmesine neden olur; bu da 

vücut duruşunu ve dengesini tamamen bozar. Diz gevşer, omurga uzunluğunu 

kaybeder; ağırlık arkaya ve dışa atılarak uyluk dış grup kaslarında incinme ve 

gerginliğe yol açar (Resim 186). Quadriceps zayıflığında olduğu gibi baldır kasları 

aşırı çalıştığı için Aşil tendonunda 

problemler ortaya çıkar. Tedavide zayıf 

kas grupları çalıştırılarak güçlendirilir, 

ondan sonra uzatma egzersizleri 

uygulanır (Resim 187). Uyluk arka grup 

kaslarını esnetmek için en iyi yol 

bacağın kalçanın önünde olduğu ve 

turn-out yapılmadığı şekilde esnemektir. 

Turn-out yapıldığında kasların sadece iç 

kısmı uzayarak dış kısımları gergin 

kalır. 

Resim 1CJ6 - Öne developpe'de gergin 
uyluk arka grup kaslan 
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Resim 187- Gergin uyluk arka grup kastan için uzatma egzersizleri 
A. Başlangıç için diz kmk olabllir 
B. Sonradan diz yavaş ve yumuşak davranarak gerilir 

9. Genu recurvatum (ı-bacak) 

Dizlerin normalden fazla ekstansiyonda olduğu durumdur (Resim 188). Diz 

bağlarının normalden uzun ve dizin arkasından geçen kasların fazla esnek olduğu 

durumlarda ortaya çıkar. Dansçı 1. pozisyonda iken önden bakıldığında bacaklar 
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"x" harfine benzediğinden dolayı 

dansçılar arasında x-bacak olarak 

bilinir. Bu durumu tıp dilinde "x" bacak 

olarak bilinen genu valgum ile 

karıştırmamak gerekir (Bakınız: sık 

karşılaşılan sorunlar, no.15). X-bacak 

ağırlık dağılımını etkilediği için tüm 

vücudun dengesini bozar. X-bacaklı 

çocuk için rahat gelen pozisyon, 

pelvis'in öne eğilerek vücut ağırlığının 

topukların arkasına düştüğü 

pozisyondur (Resim 189 A). Bu hatalı 

ağırlık dağılımı ayağın ön kısmının 

güçsüz olmasına ve ana kas gruplarının 

dengesiz kullanılmasına yol açar. 

Özellikle uyluk ön ve dış kasları fazla 

çalışarak aşırı büyür ve diğer kas 

grupları güçsüzleşir. X-bacaklı Resim 188 - Genu recurvatum (x-bacak) -
öğrencide ağırlık öne kaydırılarak yandan görünüm 

ağırlığın ayağın ön kısmına düşmesi sağlanmalı ve uyluğu yukarı çekerek 

quadriceps kasını kuwetlendirmesi teşvik edilmelidir (Resim Adductor 

A 8 

Resim 189 - Genu recurvatum'da yanlış ağırlık dağılımı 
A. Pelvls öne eğilerek vücut ağırlığı topuklann arkasına düşmektedir 
B. Pelvls dengelenmiş ve ağırlık dağılımı mOmkOn olduğunca düzeltilmiştir 
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kasların doğru kullanılması ile pelvis dengelenmeli ve böylece lombar kavis normal 

düzeye indirilmelidir. Öğrenciye sadece dizini kitlemesi değil, quadriceps kasını 

yukarı çekmesi söylenmeli ve öğretilmelidir. Ağırlık kalçadan yukarı çekilmeli ve 

dizin doğru pozisyona girmesi teşvik edilmelidir. Dizin asla gevşek kalmaması 

gerekir; dizi geri kitlemek yerine yukarı doğru uzatarak germesi öğretilmelidir. Zira 

gevşek bir dizde rotasyon (dönme) mümkün olduğundan incinme kolay meydana 

gelir. X-bacaklı dansçının serbest ve doğal duruşu engellenmelidir {Resim 190). 

1. pozisyonda baldırlar mümkün olduğu kadar birbirine değecek şekilde 

durmalıdırlar. Öğretmen topukların değmesi için ısrar etmemelidir; zira dizler 

gevşek kalabilir ve böylece kaslar güçlenemez; incinme görülebilir. Hedef mümkün 

olduğu kadar arayı kapatmak ve eğitim ilerledikçe uyluk ön grup kaslarını mümkün 

olduğunca kullanmaktır (Resim 191 ). Böylece uyluk arka grup kasları da iyi çalışır 

hale gelecektir. Ağı rlık transferlerinde x-bacaklı dansçılar ağırlığı normalden biraz 

daha destek tarafa doğru aktarmak zorundadırlar; aksi taktirde ağırlık topukların 

Resim 190- X-bacakh dansçının 
1. pozisyonda doğal duruşu 

Resim 191- Hedef mumkOn olduğunca 
topuklann arasını kapatmaktır, ancak 
bunu yaparken diz gevşek kalmamalı, 
diz geri kitlenmek yerine yukarı do(lru 

uzatılarak gerilmelldlr. 
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üstünde kalır (Resim 192). Açık pozisyonlardan kapalı pozisyonlara geçerken 

(örneğin 2. den 5. pozisyona) uyluk iç kaslarını kullanmaları önemlidir. Açık 

pozisyonlarda (2. ve 4. pozisyon) yapılan demi-plie ve grand plie'lerde çok geniş 

pozisyon yapmamalıdırfar. X-bacağa profesyonel dansçılarda çok sık rastlanılır. 

Estetik açıdan güzeldir ve arabesque'te güzel bir çizgi verir. Doğru eğitim 

alındığında fazla problem görülmemektedir. Yanlış eğitim sonucu x-bacak teşvik 

edilirse teknik gelişemez, denge etkilenir. Tedavide ağırlığı doğru kullanmanın 

öğretilmesi, güçsüz olan kas gruplarının,yani özellikle adductor kasların, vastus 

medialis'in, uyluk arka grup kaslarının ve gluteal kasların kuwetlendirilmesi gerekir. 

X-bacaklılarda ayaklar genellikle güçsüz olduğundan ayak intrinsik kasları (iç 

kaslar) da kuwetlendirilmelidir. Lordozun düzeltilebilmesi için gövde kaslarının, 

karın ve sırt kaslarının, latissimus dorsi'lerin kuwetlendirilmesi şarttır. 

!
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A B 

Resim 192- X-bacaklı dansçıda degage a la seconde'da ağullk transferi 
A. Yanlış: Ağırlık topukta ve çalışan bacakta 
B. Doğru: Ağırlık normalden biraz daha fazla destek tarafa doğru aktarılmış 
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10. Kısa Aşil tendonu 

Sıklıkla sadece tenden kısa değil, aynı zamanda baldır kasları da gergindir. 

Aşil tendonunda gerçek kısalık bale eğitimi alan çocuk için kabul edilemez bir 

durumdur. Demi-plie sıçrama ve sıçramadan iniş için hayati önem taşır ve 

eksikliğinde darbe yeteri kadar emilemediği için dizler hasar görür. Aşil tendonunun 

gerçek kısalığı nadir görülür. Daha sık olarak yanlış ağırlık dağılımı sonucu ayak 

bileğinin önünde gerginlik ve/veya parmakların büzülmesi ile Aşil tendonu 

olduğundan kısa sanılır. Böylece demi-plie tam kullanılamaz. Bu durum sıklıkla 

ağırlığın arkada olduğu duruş bozukluklarında ve sıklıkla x-bacaklı öğrencide 

görülür. Gerginliğe çeşitli kas gruplarının zayıflığı da eşlik eder. Ağırlık topuklara 

verildiğinde baldır kasları (gastrocnemius ve soleus) tam çalışamaz ve uzayamaz. 

Bu kaslar zayıf kalır ve bu nedenle gerginlik ve kısalık ortaya çıkar. Ağırlığı arkada 

olan dansçı demi-plie yaptığında ayak bileğinin önünde bileğe dorsi-fleksiyon 

yaptıran kasların tendonlarınd~ gerginlik farkedilebilir. Dansçı plie'sini tam olarak 

kullanamaz. Küçük ayakkabı giyildiğinde parmaklar büzüleceği için ağırlık arkaya 

itilir ve ayn ı durum ortaya çıkabilir. Baldır kaslarının ve Aşil tendonunun gerginliği 

sonucunda dizin ön tarafında ağrı görülebilir. Aşil tendiniti (tenden kılıfı 

olmadığından tenosinovit görülmez) ve bursiti (küçük ayakkabılar, sıkı kurdeleler 

ve pointe'lara arkadan konan küçük lastikler sürtünmeye neden olarak bursit 

yapabilir), anterior kompartman sendromu, tibia'nın stres fraktürü (kırığı), Aşil 

tendonunun rüptürü gibi 

önemli sakatlıklar ortaya 

çıkabilir. Bunlara grand 

allegro'nun daha çok 

kullanılması sonucu, 

erkek dansçılarda daha 

çok rastlanır. Sert 

zeminlerde dansetme de 

bu problemlerin ortaya 

çıkmasını kolaylaştırır. 

Demi-plie'si kısıtlı olan 

dansçıda bunun gerçek 

Aşil tendonu kısalığına 

Resim 193- Aşil tendonunun kısa olup olmadığının 
muayenesi 
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mı, yoksa ağırlığın fazla arkada olması gibi teknik yanlışlıklara mı bağlı olduğu 

araştırı lmalıdır (Resim 193). Hatalı teknik düzeltilmelidir, aksi taktirde tedavi sonuç 

vermez. Kuwetlendirici egzersizlerden sonra baldır kaslarını uzatıcı hareketler 

önerilir (Resim 194~ Aşil tendonu çok sert ve kalın bir tenden olduğundan esnemez, 

ancak bu egzersizlerle baldır kasları esnetilerek demi-plie'nin daha yumuşak ve 

deriiı olması sağlanır. 

Resim 194 - Aşil tendonunu ve baldır kaslarmı uzatmak ve ısıtmak için 
kullanılabilecek egzersizler 

11 . Oraklama (ayağı içe veya dışa doğru germe) 

Sıklıkla öğrenci ayağı tendu'de germek isterken fazla gererek ayağın içe 

doğru gerilmesine neden olur, böylece ayağın her iki yanındaki kasların 

çalışmasında dengesizlik meydana gelir. Daima tibia'nın ortasından geçen ve 

patella'dan orta parmağa uzanan düz bir çizgi olması ve bu oranın hiç değişmemesi 

gerekir. Oraklama aynı zamanda demi-pointe'da da görülebilir. Burada ağırlık ne 

baş parmağa (d ışa araklama) ne de küçük parmağa (içe araklama) düşmelidir; 
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ağırlık tam ayağın merkezinde olmalıdır (Resim 195). Bu durumlarda baldır 

kaslarının sadece bir tarafı kullanılacağından dengesizlik ortaya çıkar. Doğru 

reflekslerin oluşması ve böyle kötü alışkanlıkların önlenmesi sağlanmalıdır. 

A B 

Resim 195- Demi polnte'da oraklama 
A. Dışa araklama {everslyon) : Ağırhk baş parmakta 
B. İçe araklama {lnversiyon) : Ağırlık kOçOk parmakta 

12. Öne düşme 

Eğer ayaklar kalçanın izin verdiğinden çok dışarı döndürülürse bu durum 

ortaya çıkar; ayağın kavisleri yok olur, ayağın iç kenarı yere değer ve ayak 

zayıflayarak sakatlanmalara açık olur ·(Resim 196). Buna sıklıkla ayak intrinsik 

kaslarının ve bacak kaslarının güçsüz oluşu ve duruş bozuklukları (ağırlığın arkada 

oluşu gibi) da neden olabilir. Öne düşmenin sonucunda turn-out tam kontrol altında 

olmadığından turn-out kasları tam çalışmaz. Ağırlık arkaya atılacağından belde 

lordoz görülür. Dizin medial (iç) tarafındaki ligamanlara normalin dışında yük 

bineceğinden incinmeler görülür. Baldır kasları ve peroneal kaslar tam 

çalışmayacağı için incinmeler ve özellikle tibialis posterior kasında tendinit 
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Resim 196 - A. Öne düşme B. DoOru pozisyon 

A 8 

Resim 197- Öne düşme: BaşparmaOa aQırlık yüklenmektedir 
A. Önden görOnOm 
B. Yandan görOnOm 



görülebilir. Ayağın tüm ağırlığı medial 

(iç yan) tarafa düşeceğinden ağırlığın 

çoğu başparmağa yüklenir (Resim 

198). Bunun sonucunda 1. 

metatarsophalangeal eklemin 

kapsülünde zedelenmeler, sesamoidit 

(susamsı kemiklerin yangısı) ve 

hallux valgus deformitesi dediğimiz 

1. metatarsophalangeal eklemin 

büyüyerek rotasyonu ve 

başparmağın dışa yönelmesi ile 

kendini gösteren ağrılı durumu 

görebiliriz (Resim 199,200). Yanlış 

Resim 199 - Röntgende hallux 
valgus deformitesl ve 1. metatars 
başı alında susamsı kemiklerin 

görünümü 
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Resim 198 - Polnte'da öne düşme: Ağırlık 
başparmağa yüklenmektedir 

Resim 200 - Sağ ayakta ağır hallux valgus de
formitesl ve sol ayakta amellyat ile düzeltilmlş 

hall görülmektedir. Halen aktif dansetmekte 
olan dansçılara bu ameliyatlar önerilmez. 



yük binmesi sonucu metatars 

kemiklerinde (özellikle 2.de) stres 

kırıkları oluşabilir (Resim 201 ). 

Tedavide güçsüz kas grupları 

güçlendirilmeli, yanlış teknik 

düzeltilmelidir. Bu çok uzun zaman 

alabilir ancak gelecekteki 

sakatlanmaları önlemenin tek yolu 

doğru tekniği kullanmaktan 

geçtiğinden şarttır. 

13. Ayak parmakları ve 
metatarsların uzunluğu 

İdeal olarak ilk üç parmak eşit 

uzunlukta olmalıdır (Resim 202). 

Başparmak uzun olduğunda, 

pointe'da ağırlığın çoğunu taşıyarak 

hallux valgus deformitesine neden 

olur. Aynı şekilde aşırı yük binmesi 
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Resim 201 - Yanlış ağırhk dağılımı sonucu 
2. metatars'da oluşmuş ve iyileşmiş stres 

kırığı 

Resim 202 - Değişik ayak tipleri 
A. Mısır tipi: Başparmak uzun diğerleri giderek kısalıyor 
B. Yunan tipi: 2. parmak başparmağa oranla uzun 
C. Kare tip: İlk 3 parmak eşit uzunlukta {bale için ideal ayak tipi) 
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ve aşınma sonucu başparmak eklemi sertleşerek demi-pointe'ın kısıtlanmasına 

neden olabilir (hallux rigidus). Metatars kemiklerinin de aşağı yukarı aynı boyda 

olması pointe ve demi-pointe'ı kolaylaştırır. Daha önce bahsettiğimiz içe ve dışa 

araklama parmak ve metatars boylarındaki uygunsuzluktan kaynaklanabilir (Resim 

203,204). Daha eğitimin başında bu tip problemler farkedilirse, ayak intrinsik 

kaslarını ve ayak bileğini kuwetlendirici egzersizler verilmelidir. Böylece yanlış 

tekniğin oluşması bir ölçüye kadar önlenmiş olur. 

Resim 203 - 2.ye oranla kısa 1. 
metatars 

14. Sert ayaklar ve 
bilekler 

Aşırı yüksek kavisli 

("cou-de-pied'li") ve yumuşak 

bir ayak, estetik olarak çok 

makbul olduğu halde güçsüz 

olduğu için sakatlanmalara sık 

maruz kalır (Resim 205). Bu 

nedenle egzersizle kuv-

vetlendirilmesi gerekir. Öte 

yandan, daha sert ve kavisi az 

olan bir ayak ("cou-de-pied'siz" 

ayak} çok dayanıklı ve 

Resim 204 - Metatars başları obllk bir çizgi 
oluşturuyor: Bu tip ayak hem demi hem de tam 

polnte için uygun değildir 

Resim 205 - Aşm "cou-de-pled'll" ayak 
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sağlamdır, ancak estetik 

olarak makbul değildir. Bu 

tip ayağın ayak kapasitesinin 

sonuna kadar kul-

lanılabilmesi için kuv-

vetlendirilmesi gerekir. Aşırı 

sert bir ayakta demi-

pointe'da vücudun doğru 

yerleştirilmesi mümkün 

olmaz (Resim 206). Ağırlık 

parmakların önüne ge- f 
lemediği için baldır kasları 

1 
aşırı çalışır, ağırlık to-

A B 
puklarda kalır. Bu tip ayak 

klasik eğitim için uygun de- Resim 206 _ A. sert ayakta ağırlığın yerleşlml 
ğildir. Bazen ayağın ge- B. İdeal ağırlık yerleşimi 

rilememesi calcaneus (topuk kemiği) ya da talus'da (bilek kemiği) bulunan aksesuar 

(ek) kemiklere bağlıdır. Normalde bulunmayan bu kemikler de (ör. sıklıkla os 

trigonum) plantar fleksiyonu kısıtlayabilir (Resim 207). Bazen aşırı ağrı ve hareket 

kısıtlılığına neden olabilir. 

-- ""' ,:··, . 

. , 

A B c 
Resim 207 - Os trlgonum 

A. Os trlgonum ayağın plantar fleksiyonunu engellemektedir 
B. Ayağın nötr pozisyonunda os trigonum görOlmektedir 
C. Os trigonum amellyatla alınmıştır 
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15. Genu valgum ve varum 

Bacakların bütün olarak düz görünmesi pelvis'in ve uyluğun şekli ve 

pozisyonu ile yakından ilgilidir. Tıp dilinde "x" bacak diye de bilinen genu valgum'da 

6. pozisyonda dizler düzken ayaklar birbirine değmez. Kızlarda daha sıktır.Bu tip 

bacak yapısı olan dansçılar "jarrete" dansçı olarak bilinir (Resim 208). Genellikle 

tendonlan kısa, kasları ise uzun ve güçsüzdür. Güzel çizgi verirler, esnektirler, 

ancak sıçramalarda daha az yükselebilirler ve hız kazanamazlar. Bu durum aşırı 

olunca kalçadan ayak bileğine düz bir çizgi oluşturamayacakları için diz ve 

bileklerde sakatlanmalar sık görülür. Eğer "x"lik aşırı ise (topuklar 5 cm.den daha 

aralıksa) profesyonel anlamda klasik bale eğitimi önerilmez. "O" bacak diye bilinen 

genu varum'da 6. pozisyonda dizler birbirine değmez. Bu iki şekilde olabilir: Birinci 

tipte femur normal, tibia dışa doğru bükülmüştür, dizler değer (Resim 209}. İkinci 

tipte ise hem femur hem de tibia dışa doğru bükülmüştür ve dizler değmez (Resim 

21 O). Bu tip bacak yapısı olan dansçılar "arque" dansçı olarak bilinir ve uzun 

tendonları, kısa ve kuwetli kasları vardır. Bu tip dansçılar yüksek jump'ları ve 

hızları ile tanınır. Aşırı olduğunda estetik açıdan kabul edilemez. Turn-out 

A B 

Resim 208 - Genu valgum (Jarrete tip dansçı) 
A. Önden görünüm 
B. Arkadan görünüm 
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A B 

Resim 209 - Genu varum (arque tip dansçı) 
A. Femur normal, tlbla dışa doğru bOkOlmüş 
B. Hem femur, hem de tlbla dışa bükülmüş 

pozisyonda bu durum dikkat çekmeyebilir. Sıklıkla uyluk, kalça ekleminden içeri 

dönük olacağı için teknik açıdan kusursuz tum-out imkansızdır. Bu nedenle aşırı 

vakalarda klasik bale eğitimi tavsiye edilmez. 
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TERİMLER 

AbdOkslyon - Vücudun orta hattından uzaklaşma 

Acetabulum - Kalça kemiğinde yer alan, femur başının içine yerleştiği eklem 

çukuru (yuva) 

AddOkslyon - Orta hatta yaklaşma 

Agonlst - Bir hareketi sağlamak için ilk kasılan kas veya kaslar 

Anatomik pozisyon - Bütün hareketlerin ve pozisyonların tanımlanmasında kullanılan 

temel başlangıç durumu 

AnnOler llgaman - Radius başının etrafını saran ulna'ya ait halka şeklindeki eklem 

bağı 

Antagonlst - Agonist'in karşıt hareketini yapan kas veya kaslar 

Anterlor - Ön tarafa yakın 

Aponeurosis 

(aponöroz) - Yassı ve geniş tendon 

ArtlkOler yüzey (Eklem 

yüzeyi) - Birbiri ile eklem yapan kemiklerin karşı karşıya gelen yüzeyleri 

Aşll tendonu -Gastrocnemius ve Soleus kaslarını (baldır kaslarını) topuğa 

birleştiren kiriş 

Atel - Hareket etmemesi gereken bir ya da birkaç eklemi 

sabitleştirmeye yarayan araç (alçı, bandaj vs.) 

Bağ dokusu - Konnektif (birleştirici) doku. Birçok formu vardır: Kemik,kıkırdak, 

Bursa 

Büyük trochanter 

Calcaneus 

Caput 

tendon, ligaman vs. 

- Sürtünmeye maruz kalan bölgelerde bulunan veya oluşan sıvı 

doku kese 

- Femur boynunun tabanında bulunan büyük kemik çıkıntı . Gluteal 

kaslara Munacak yer sağlar. 

- Topuk kemiği 

-Baş 
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Carpal kemlkler - El bileği kemikleri 

Cervlcal - Boyuna ait olan 

Clrcumductlon -Tam dairesel hareket 

Clavlcula - Köprücük kemiği 

Coccyx - Kuyruk kemiği 

Coccygeal - Coccyx'e alt olan 

Collateral llgamanlar -Yan bağlar 

Columna vertebralla - Omurga 

Condyle (Kondll) - Bir kemiğin genişlemiş, eklem yapan yüzeyi 

Cortex - Kemiğin dış kabuğu 

Costae - Kaburgalar 

Costal - Kaburgaya ait olan 

Coxae - Kalça kemiği 

Cra.nlum - Kafatası 

Cruclate llgamanlar 

(çapraz ba{llar) - Diz ekleminin içindeki llgamanlar 

Dlstal - Merkezden uzak, uç tarafta olan 

Dorslflekslyon -Ayağın ekstanslyon hareketi; kontr ayak 

Eksplrasyon - Soluk verme 

Eksantrik kas çalışması - izotonik kas çalışmasında kasın uzaması 

Ekstanslyon 

Eplkondll 

Everslyon 

Facet eklemi (apoflzaJ 

eklem) 

Fascla 

Femur 

Flbula 

FlksatOr kas 

- Eklem açısının büyOmesi 

- Kandil üzerindeki çıkıntı 

- Ayak tabanının dış yana dönmesi 

- Omurların transvers çıkıntılarına alt eklemler 

- Kasların etrafını saran flbrôz, kaygan bağ dokusu örtüleri 

- Uyluk kemiği 

- Kamış kemik 

- Başka bir kasın sabit bir taban Ozerinde hareket edebilmesini 

sağlamak için görev yapan kas 



Flekslyon 

Fraktür 

Foramen 

Fossa 

Hlpereml 

Humerus 

İllofemoral llgaman 

İliotlblal kordon 

İli um 

İnferlor 

İnsplrasyon 

İnsertlon (fonksiyonel 
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- Eklem açısının kOçOlmesi 

-Kırık 

-Delik 

- Bir kemik Ozerindeki çukur 

- Dolaşımın artması 

-Kol kemiği 

- Kalça ekleminin ön tarafında bulunan Y şeklindeki ligaman 

....: Uyluğun dış yanında uzanan bağ dokusu şeridi 

- Kalça kemiğinin genişlemiş Ost kısım 

-Aşağıda olan 

-Soluk alma 

tendon; dlstal tendon) - Kasın hareket ettireceği oluşuma tutunduğu kiriş 

İnterphalangeal 

eklemler 

İntrinslk kaslar 

İnverslyon 

İrltasyon 

ischlum 

- Parmak kemikleri arasındaki eklemler 

- Başlangıç ve tutunma yerleri tamamen ayağın içinde olan kısa 

kas katmanları 

-Ayak tabanının içe dönmesi 

-Tahriş 

- Kalça kemiğinin alt, arka kısmı 

izometrlk kas çalışması - Kas kasılır ancak lifler aynı uzunlukta kalır 

İzotonlk kas çalışması - Kas kasılır, kas lifleri uzayarak veya kısalarak hareket eder 

Kapsül (eklem kapsülü) - Synovial eklemi saran kılıf 

Kıkırdak 

Kollagen (Kolla)en) 

Konsantrik kas 

çalışması 

Kandil 

Kontrakslyon 

- Özel bir bağ dokusu çeşidi 

- Esnek olmayan, dayanıklı protein yapısında bağ dokusu lifleri 

- izotonlk kas çalışmasında kasın kısalması 

- bak condyle 

- Kas kasılması 



Kostal 

Küçük trochanter 

Lateral 

Lenfosit 

Llgaman (bağ) 

Llneaalba 

Lokal 

Longltudlnal 

Lökosit 

Lumbar (lombar) 

Majör 

Malleol 

Medlal 

Medulla spl!lalis 

Menlscus 

Metacarpal kemikler 

Metatarsal kemikler 

Metatarsophalangeal 

eklemler 

Minör 

Mobil 

Occlpltal 

Orlgln (başlangıç 

tendonu; prokslmal 

tendon} 

Os 
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-bakcostal 

- Femur'un OstOnde posteromediale doğru uzanan ve iliopsoas 

kasının tutunduğu daha kOçOk çıkıntı 

- Bir yapının orta hattından daha uzak bir pozisyon; dış yan 

- Bağışıklık sisteminde rol oynayan bir çeşit akyuvar 

- Eklemi yerinde Mmaya ve stabilize etmeye yarayan bağ dokusu 

oluşumu 

- Karın kaslarına ait tendonların orta hatta çaprazlaşmasrndan 

meydana gelen, stemum'un xiphoid çıkıntısı ile pubis arasında 

uzanan beyaz çizgi 

-Yerel 

- Uzunlamasına 

-Akyuvar 

- Bele ait olan 

-BOyOk 

-Ayak bileği ekleminin her iki yanında bulunan kemik, çıkıntılar 

- Lateralin karşıtL; bir yapının orta hattına daha yakın; iç yan 

-Omurilik 

- Diz ekleminde bulunan yarımay şeklinde fibröz, kıkırdak disk. 

Dizde medlal ve iç lateral meniscuslar bulunur. 

- El tarağı kemikleri 

-Ayak tarağı kemikleri 

- Metatars başları ile parmak kemikleri arasındaki eklemler 

-KOçOk 

-Hareketli 

-Ardkafa 

- Kasın çıktığı ve daha sabit olan kiriş 

-Kemik 



-185-

Osmotlk denge - Vücut sıvılarına ait elektrokimyasal denge 

Patella - Diz kapağı kemiği 

Pelvls - Leğen kavşağı 

Perlferlk sinir sistemi - Beyin ve omurilik haricindeki sinir sistemi bölümü 

Phalanx (çoğul 

phalanges) 

Plantar flekslyon 

Posterlor 

Processus 

Profunda 

Pronasyon 

Proxtmal 

Publs 

Radi us 

Rotasyon 

Sacrolllac eklem 

Sacral 

Sacrum 

Santral (merkezi) sinir 

sistemi 

Scapula 

Synovlal sıvı 

Splna 

Stabllize etmek 

Sternum 

Superlor 

Superflclal 

Suplnasyon 

Tarsal kemikler 

- Parmak kemiği 

-Ayağın fleksiyonu; pointe pozisyonu 

- Arka tarafa yakın 

-Çıkıntı 

-Derin 

- içe rotasyon 

- Merkeze yakın 

- Kalça kemiğinin Ön kısmı 

- Döner kemik 

- Dönme hareketi 

- Sacrum ve ilium arasındaki eklem 

- Sacrum'a ait olan 

- Kuyruk sokumu kemiği 

- Sinir sisteminin beyin ve omurilikten oluşan bölümü 

- Kürek kemiği 

- Eklem boşluğunu dolduran yumurta akı kıvamında sıvı 

-Diken 

- Sağlamlaştırmak 

- Göğüs kemiği 

- Yukarıda olan; başa doğru 

-YOzeyel 

- Dışa rotasyon 

- Ayak bileği kemikleri 



Tarsometatarsal 

eklemler 

Tendon (kiriş) 

Thoracaı (thoraclc) 

Thoraic 

Transvers 

Tuberosltas 

Ulna 

Vazodllatasyon 

Vertebra 
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-Ayak bileği ve ayak tarağı kemikleri arasındaki eklemler 

- Kası kemiğe bağlayan güçlü ve elastik olmayan bağ dokusu 

oluşumu 

- Göğüse ait olan 

- Göğüs kafesi 

-Enine 

- POrtOklO tümsek 

- Dirsek kemiği 

- Kan damarlarının genişlemesi 

-Omur 
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