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sulukule RomanlaRında 
Toplumsal CinsiyeT ilişkileRi: 
eRkek/kadın Roman dansı 

Z. Gonca Girgin-Tohumcu

Feminist hareketlerle yükselen ve beslenen toplumsal cinsiyet çalışmaları- en azından 
19.yüzyıldan beri patriarkal toplumlardaki etnografi çalışmaları içerisinde- çoğunlukla erkeklik ya 
da kadınlık kavramlarına odaklanmış, erkeğin gücünün kadının duygusallığını ve bastırılmışlığını 
yönettiğini ispatlamaya yönelik ya da avcı-toplayıcı kültürlerden tarımla uğraşan kültürlere ve 
oradan da sanayileşen dünyadaki kadının yerini, doğrudan ‘kadın’ figürü ile ifade etme eğilimi 
gözlemlenmektedir.1 Dolayısıyla, tek tabanlı bir düzleme oturtulmuş, erkek ve kadın dünyasını iki 
ayrı oluşum olarak inceleyen bu araştırmalar, toplumsal cinsiyet çalışmalarından çok daha yoğun 
bir şekilde ‘kadın çalışmaları’ ya da nadiren ‘erkek çalışmaları’ olarak adlandırılabilir. Post-modern 
akımın da etkisiyle, toplum ve değişken öğeleri ile ilişkilendirilen, cinsiyetin toplumsallaşma süreçleri 
ve kültür dinamikleriyle beraber açıklanmasını öngören çalışmalarla, kadın ve erkek figürlerini yan 
yana getirebilmeyi başaran araştırmalar ise ancak son 20 yıldan beri yapılmaktadır. 
 Siyaset bilimci Jane Flax toplumsal ilişkiler perspektifinden bakıldığında oldukça farklı, 
fakat birbirleriyle ilgili olan erkek ve kadın figürleri içerisinde sadece kadının değil, erkeğin de 
toplumsal cinsiyet kavramının esiri olduğunu ifade eder (1987: 629).

“Toplumsal cinsiyet ilişkileri çalışmaları en azından analizde iki farklı algılama yolu ve 
bunun bağlantılarını gerektirir. Kurgu ya da kategori olarak düşündüğümüz toplumsal 
cinsiyet kavramı, özel toplumsal alanları ve tarihsel geçmişi anlamamıza yardımcı olur; 
toplumsal bir ilişki olarak ise bütün sosyal aktivite ve olayların, kısmen ya da tamamıyla 
içine giren bir yapısı vardır. Uygulamalı bir toplumsal ilişki olarak toplumsal cinsiyet, erkek 
ve kadının anlamını birbirine yakın sorgularla ve sonuçların birinin veya her ikisinin de 
yüklendiği somut sosyal pratiklerle anlaşılabilir” (Flax 1987: 630). 

 Bu çalışma da Türkiye Çingene/Roman2 gruplarında toplumsal cinsiyet ilişkilerinin 
sosyal ilişkiler içerisinde dual boyutlu ortamlarda var olması sebebiyle, her iki cinsin ayrı ayrı 
analiz edilebileceği fakat somut bir toplumsal pratikte eritilmiş durumunun açık bir şekilde 
gözlemlenebileceği bir alan olarak dans üzerinden konumlandırmaya yöneliktir. Bu amaç içerisinde 
gözlemler; kadın-kadın, kadın-erkek ve her iki ilintili figürlerin de izleyiciyle ilişkisi yardımıyla, 
toplumsal duruş açısından danstaki karekteristik kodlamalar ve pratikler üzerine yoğunlaşır. 
 Toplumsal cinsiyet ilişkileri, aslında dans gibi somut ve ima içerikli olmasının yanı sıra, 
fiziksel ve ortak paylaşılabilen bir eylem olarak incelendiğinde, bir tek tarafa yoğunlaşma eğilimi 
kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, dans üzerinden hareketle yine ortak paylaşımı söz 
konusu olan sosyal alan da kodlanarak, günlük yaşamdaki sosyalleşme süreçlerinin sözsüz 
aktarımı belirgin bir hale getirilebilmektedir. Burada dans, birçok alanda açıklamalar için ipuçları 
ve izler barındıran bir etkileşim alanı, bir olay (event) olarak ele alınmıştır. Dans olayının genel 
anlamda mekânsal bir inşa olmasının yanı sıra, diğer günlük yaşam aktivitelerinden de ayrılabilir 
olma özelliği vardır. Örneğin kahve içmek gibi iletişimin doğrudan sağlandığı bir sosyalleşme süreci 
değildir. Dans meta-iletişimsel bir çerçevedir; iletişim hakkındakileri iletir. Dans olayı, Bateson’un 
ifadesi ile psikolojik anlamda ‘çerçevelendirilmiştir’ (framed)3 (Cowan 1990: 18–19). Örn; dansın 
metaforik ve hikayesel anlatımı birçok kültürde deyim ve atasözleriyle dahi desteklenmiştir.4 
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 Bu anlamda Türkiye Çingenelerinin dansları da  (Roman dansı 5) metaforik anlamları ve 
günlük hayatın içinden manzaraları ironik bir şekilde sunan dinamik bir yapıdadır. Müzikal olarak 
Roman dansı, çoğunlukla 9/8lik ölçü ile yazılmış, küçük ve hareketli melodilerden oluşan ve 
uygulama amacına yönelik olarak-ana tema bittikten sonra ya da ortasında- genellikle klarinet, 
kanun veya ritim ile doğaçlama eşliğinde yapılan bacak, kol ve göbek üzerine kurulu bir danstır. 
Repertuar, sözlü (Romani ve Türkçe yazılmış) ve sözsüz kompozisyonlardan oluşturulur.  Genel 
bir çerçeve ile ağır Roman ve Roman olmak üzere ayrılan iki ana tür, doğrudan metronom hızıyla 
ilişkilidir ve bu bağlamda hareketler ve beden farklı koşullandırılır. Seeman, Roman dansını her 
ne kadar doğaçlama bir dans olarak nitelendirse de (2002: 10), günlük yaşamla ilintili tematik 
anlatımlar, kurgusal bir şekilde sıklıkla kullanılır. Örneğin, kadınlar arasındaki kavgalar, çamaşır 
yıkama ve ardından yorgunluk imgesi olarak alından ter silme, özellikle erkeklerde erkeklik simgesi 
olarak kabadayı yürüyüşleri, zor yaşam koşullarının tasviri olarak topal insan taklidi, v.b. hikâyeler 
vücut ve ruhla harekete dönüşür. Bunun yanı sıra, metaforik anlamlar taşıyan hareketler o anki 
durumu anlatan spontane gelişebilen uygulamalar olabilir. En sık uygulanan ironik betimlemelerden 
biri, el hareketleri ile ifade edilen “hiçbir şey umurumda değil” anlamındaki argo anlatımdır. Aynı 
ironi kadınlar tarafından da yine ellerle tarif edilen ‘kıskananlar çatlasın’ ve bu anlamı ihtiva eden 
cümlelerin vücuda uyarlanmasıyla gösterilir. 
 Türkiye’nin hemen her bölgesinde göçebe veya yerleşik olarak yaşayan Çingene 
topluluklarının farklı şekillenen sosyal yapıları, dans ve müziklerine de yansır. Daha açık bir ifade 
ile Türkiye Trakya’sı ve Ege bölgesi Çingenelerinin coğrafi ve kültürel koşulları müziklerinde lirik ve 
hikâyesel, danslarında ise farklı türler ve taklitlerle ifade edilir. Buna karşın kozmopolit bir alan olarak 
‹stanbul, daha dışa dönük ve yan yana iki mahalle arasında bile farklılık gösteren çeşitlemelerle 
örülüdür. Ancak bölgeler ve yerel yerleşimler arası farklılığa rağmen, Türkiye Çingene gruplarında-
hatta belki Balkanlar’ın birçok bölgesinde de- dans yalnızca fiziksel sunumla gerçekleşen bir 
eğlence formu değil, aynı zamanda günlük hayatı kodlayan, toplumsal cinsiyet ilişkilerin yanı 
sıra, üzerinden etnisite, sınıf ve kimlik inşalarının da okunabileceği, güdüsel ve süreç içerisinde 
edinimsel bir olaydır.  
 Nannyonga’nın, Uganda insanlarının toplumsal cinsiyet ilişkilerini müzik ve dans üzerinden 
açıkladığı makalesindeki Strobel’a atıf yaptığı alıntıda, “cinsiyet farklılıklarının biyolojik bir gerçeklik 
olduğunu, ancak bu farklı konuma toplulukların eklediği en önemli şeyin insanın kültürel yaratımı 
olduğunu ve bu üretilen davranışların kadın ve erkeğe yüklenerek toplumsal cinsiyet rolleri 
içerisinde oluşumun sağlandığını” ifade eder (Nannyonga 2001: 31). Bu yaklaşım aslında herhangi 
bir noktadan toplumsal cinsiyet içinde kültür, kültür içinde de toplumsal cinsiyeti ihtiva eder. 
Dolayısıyla oluşan yapı, içi-içe geçmiş fakat analizinden farklı ayrışımların çıkarılabileceği bir bütünü 
temsil eder. Bu noktada; toplumsal cinsiyet kavramı kültür ve toplumsal yaşamla birleştiğinde, 
Bandura’nın toplumsal bilgi/öğrenme (social learning) kuramına da atıfta bulunmak gerekir. Bilişsel 
psikoloji tabanına oturtulan toplumsal öğrenmenin 3 ana aşaması vardır; 1) insanlar eylemlerini 
doğrudan deneyimledikleri ya da diğerlerinden gözlemledikleri şekillerde düzenler ve kendileri için 
ayrı bir formasyonda yaratırlar. 2) Geçici deneyimler hafıza sunumu için oluşturulan hayali, sözel 
ve diğer sembollerle kodlanır. 3) Bu davranışların temsili durumları da bir sonraki eylem için kılavuz 
görevini üstlenir (Bandura 1977: 803). Dolayısıyla, toplumsal öğrenme kuramı insan ve çevresi 
arasındaki iki taraflı etkiyi vurgular; davranış, vukuu belli olmayan çevresel faktörlerden etkilenir, 
fakat bu çıkış noktası net olmayan olaylar da yine kişilerin kendi üretimleridir. Bu görünümle, kuram 
döngüsel bir anlatımı aktarır (bkz. diyagram 1). 
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Toplumsal öğrenme (bilgi)
diagramı

Çevresel faktörler

Sosyal öğrenme

Davranış

Diyagram 1

 Bahsedilen sosyal öğrenme sürecinde toplumsal cinsiyetin aktif rolüyle elde edilen 
uygulamalı biyoloji/beden+kültür formülünde iç ve dış psikolojik etkenlerin konumlandırılması (bkz. 
diyagram 2), bu noktada ‹stanbul’un Çingene yerleşimlerinden biri olan Sulukule olarak bilinen 
Fatih ilçesinin Sultan mahallesinde gözlemlenen dans olayları üzerinden somutlaştırılabilir.
 Sulukule, ‹stanbul’da Çingene geleneklerinin yaşadığı en eski semtlerden biridir. Hatta 
ulusal sınırların ötesinde, Türkiye Çingeneleri denince akla ilk gelen yerdir Sulukule. Geleneksel 
bir esnaflık çeşidi olarak alandaki halkın başlıca geçim kaynaklarından biri müziktir.6 Toplumsal 
yaşamda kendi içsel oluşumlarında çok ayrı durmayan kadın ve erkek, mesleki anlamda geleneksel 
bir bölünme ile şekillenmiştir; ‘erkek çalar, kız oynar’. 1992 yılında fuhuş ve ahlaki kavramların 
zedelenmesi gerekçesiyle kapatılan Sulukule ile özdeş eğlence evlerinin (bkz. fig. 1) o dönemdeki 
popülerliğinin somut görüngüsü de, bu cümlenin anlamında gizlidir. 
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Figür 1. Eski bir eğlence evi, Sulukule

 1900’lü yılların başından sonlarına kadar en önemli eğlence mekânlarından biri olan 
Sulukule evlerinin bu dönemden önceki tarihsel geçmişi hakkında kesin bilgiler yoktur. Ancak, 
alanda kaynak kişilerin anlatımına göre, bu evler eskiden ailelerin hiç çekinmeden gidebildiği 
müzikli, dansözlü, içkili eğlence mekânlarıydı. Sofralar özenle hazırlanır, masalar donatılır, yemek 
yenir ve eğlenmeye gelen aileler sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlenir, ne kadar eğlenirlerse o 
kadar bahşiş bırakırlar ve tanıdıklarına tavsiye ederlerdi. Eğlence, güneş batarken gelen konuklarla 
başlardı. Soğuk mezeler yenir, evin sahipleri masalara gider, hal-hatır sorar, birkaç saat sonrada 
müzik ve dans başlardı. ‹steğe göre Türk sanat müziğinin popüler şarkılarından da bir repertuar 
hazırlanır, ama gece mutlaka dansözlerin muhteşem oryantal danslarıyla konukların keyiften 
kendilerinden geçmiş halleriyle sonlandırılırdı.7  ‘Sulukule geceleri’ tanımı da bu yaygınlaşmayla 
oluştu, bu sayede mahalleli de geçimini rahatlıkla sağlayabiliyordu. Hatta alanda “Türk toplumunda 
herkesin erkek çocuğu olması istediğini, ama büyüyünce dansöz olup kazandığı parayla ailesine 
yardım edeceği düşüncesiyle onlar için kız çocuğun makbul olduğunu” itiraf edenlere dahi 
rastlamak mümkündü (Tohumcu 2006; 2007). O dönemde müzik piyasasında bilinen “Sulukule 
Şen Mahalle Geceleri” albümleri de özellikle eğlence evlerini deneyimlemeyenlere yönelik tanıtım 
ve teşvik amaçlı stratejileri yansıtır (bkz. fig. 2).  
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Figür 2.

 Plak kapakları, 33 devir uzunçalarlar (1965-1980)

 Bir diğer taraftan, Roman olma durumlarının yaratıldığı bu alanda, Türkiye’deki diğer 
Roman bölgelerinde icrası yapılan Roman danslarının pasif olduğu paradoksal bir ortam da 
mevcuttur. 
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Figür 3. Erkek Roman dansı karakteristik görünümleri ve  yaygın figürlerinden biri8 

 Dahası, erkeklerin Roman dansı konusunda daha yetkin olmaları-ki özellikle Trakya Roman 
danslarına göre figürler daha az çeşitlidir- (bkz. fig. 3) ve buna karşın kadınların danstaki kısıtlı 
kompozisyonlarını genellikle Oryantal kalça ve omuz/göğüs figürleriyle örüntülemeleri ikinci bir 
çelişkiyi yaratır. Burada bahsedilen kadınların oryantal göbek dansına eğilimi tesadüfi ya da tercihi 
bir durum değil, aksine mesleki ortamların koşulları içerisinde, izleyici arzına göre şekillendirilmiş 
edinimsel bir tarihi geçmişin bugünkü izleridir (bkz. fig. 4). 

Figür 4. Oryantal göbek dansı eğilimli kol ve kalça hareketleri9
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 Daha somut bir örnekle, bugün şartlarında 16 yaşında bir bireyin hip-up, break, v.b. popüler 

dansların profesyonel icralarına karşın, yöresel dans pratiğinden uzak olması ya da bilmemesi 

gibi bir tercih değildir. Çünkü daha önce bahsedilen Sulukule eğlence evlerine, izleyici (ticari 

anlamıyla müşteri) Roman dansını değil, daha çok-imparatorluk döneminde geçerli olan Çiftetelli 

dansı (köçek ve çengi geleneği) ve cumhuriyetten sonraki dönemde ortaya çıkan Oryantal göbek 

dansı izleyerek ve çoğu zaman da aktif katılımcı olarak eğlenmeye gelir. Roman dansı, oluşumu 

ve kimliğine özgü bir formdur, ancak dansçıların Arap ritimleriyle süslediği bir eğlence akışı daha 

tanıdık bir durumdur. Dolayısıyla, profesyonel anlamda dansçı kadınların danstaki yetkinlikleri 

bilinen söylemiyle ‘dansöz’ olma ile sınırlandırılmıştır. Roman dansının uygulaması ise, bu dansın 

kimliğiyle örtüşen bacak ve kol hareketlerine zaman zaman kalça hareketlerinin de eklendiği bir-iki 

figür dışında çeşitleme içermez. 

 Burada üzerinde durulması gereken bir diğer konu, dansı yorumlarken mekânsal farklılıkların 

ve performans amaçlarının değişkenliğinin de göz önünde bulundurulması gerekliliğidir.  Diğer 

Roman topluluklarının festival, düğün, sünnet, kutlama, gösteri, v.b farklı sosyal aktivitelerinde 

veya ev-içi iç mekânlarda özellikle kadınların icra tarzında gözlemlediğim farklı uygulamalar, 

Sulukule’de ayırt edilebilir bir değişkenlik göstermemektedir. Sulukule’de kadınların ve erkeklerin 

danslarında belirli figürler vardır ve onlar için asıl önemli olan dansın o anki elverişliliğidir. Daha 

açık bir ifade ile ortamda performansları “kaydeden yabancılar var mı, eğer varsa bu kayıtlar neden 

yapılıyor, babama ya da ağabeyime ulaşır mı?” v.b. sorular o anki performansı görebilmenizi ya 

da görememenizi sağlamaktadır. Dışarıdan bakıldığında, şarkı söyleme, enstrüman çalma, genç 

erkek ve kızların özgürce muhabbet edebildiği sosyalleşme ortamlarında gözlemlenen, geleneksel 

Türk kültüründeki onurlu, namuslu ve mağrur olan ideal kadın modeline karşın, ifadeleri daha rahat 

kullanabilen, yüksek sesle konuşan, argo sözlüklerini bilen kadın figürlerinde dans olayı açıkça 

gözlemlenebilir bir şekilde daraltılmış bir alanda olup bitmektedir. Müslüman toplumların çoğunda 

yaygın bir sterotip olan ‘oynamak erkeklerin erkekliğini, genç kızların namusunu (bekâretini) 

tehlikeye atar’ düşüncesi Sulukule’de sadece kadın bağlamında geçerlidir. 

 Birkaç ay önce, belediyelerin ‘kentsel dönüşüm projesi’ adı altında yoksul ve çarpık 

yerleşimin olduğu semtlerin arasında olan Sulukule’nin yıkımının durdurulması için yapılan “40 

gün 40 gece Sulukule” etkinliklerinin düzenlediği atölyelere katılmıştım. Erkeklerin Roman dansı 

gösterisi yaptığı sırada 6 yaşında bir kız çocuğunun yanıma gelip “ben çok güzel oynarım ama 

burada oynayamam, erkekler oynuyor” cümlesi 

beni çok şaşırttı. Nasıl oluyor da bundan 20–30 

yıl öncesine kadar büyüdüğünde dansöz olması 

için beşiğine zil koyulan kız çocukları, bugün 

dansöz olmak bir tarafa, kişilerin %95’inin kendi 

mahallesindeki komşularından olan bir ortamda 

dans etmesi engelleniyordu? Ogün özgürce dans 

eden kız çocuklarının yaşları 0–5 arasındaydı (bkz. 

fig. 5).  Gençlere göre daha rahat dans edebilen 

ikinci grubun yaşları ise 60’ın üzerindeydi.

Figür 5. Atölye sırasında 5 yaşında
bir kız çocuğu, Sulukule 2007
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 Kanımca, bu durumun nedenlerini toplumsal cinsiyet sınırlarını aşan ve ‘öteki’ olma
durumunun içinden geçen bir alanda aramak gerekir. 1992’de eğlence evlerinin kapatılması 
ve bu fiilin öncesi ve sonrasında ortaya çıkan ‘fuhuş mekanları, ve bu mekanların 
ahlaksız insanları, hırsızları’ söylemleri ailelerin bu önlemleri almasına sebep olmuştu. 
Söylemler boyutlarını oldukça aşmıştı ki, ‹stanbul’un diğer bölgelerinde yaşayan Roman 
topluluklar dahi “Sulukule Romanların yüz karası, onlar Roman değiller, olamazlar 
da adımızı çıkardılar bizim de...” ve benzer ifadelerle Sulukule’yi ötekileştirmekteydi.
 Marjinal olanların, diğerleri tarafından atfedilen ‘öteki’ olma pozisyonlarına eklenen 
onlardan olanlarında ‘bizden de değil’ şeklindeki ifadeler, alınması gereken acil önlemlerin 
habercisiydi. Bu noktada, söylemler ister ispatlanmış ister hayali varsayımlar olsun, alınan 
önlemlerin sebebinin, dışlanma korkusunun psikolojik baskısının ve bu baskı sonucunda daha 
kötüye gidecek yaşam koşulları kaygısının ürünü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu model, 
toplumsal cinsiyet ilişkileri açısından düşünüldüğünde, sıra dışı topluluklarda daha önce belirttiğim 
bireyin içinde bulunduğu kültürel öğelerin yanı sıra dış kaynaklı etkilerin ve bireyler üzerinde hakim 
olan psikolojik şekillenmenin de, sosyalleşme süreçleri içerisinde yer alan her türlü aktivite ile ilintili 
olarak önemli bir rol oynadığını söylemek mümkündür. 
 Sonuç olarak, aşağıdaki diyagramda da görüleceği gibi en azından Sulukule Romanları 
için geçerli olabileceğini düşündüğüm modelde yaratılan toplumsal cinsiyet ilişkilerinin döngüsel 
bütünü, Bandura’nın post-modern düşüncede gelişen toplumsal öğrenme teorisine ek olarak dış 
ve iç kaynaklı tarihsel koşullarında katkı da bulunduğu bir görüngüdür.

Sulukule Romanlarında Toplumsal Cinsiyet İlişkileri Oluşumu

Kültür: tarihsel süreç normlar, toplumsal 
konsensüsler, 
yaşam koşulları, toplumsal öğrenme, 
ekonomik ve politik koşullar             

Kültür
Psikolojik   
İç/dış 
etkiler

c
i
n

Toplumsal 
i
y
e
t

Biyoloji/beden

Diyagram 2
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Notlar
1 Örnek çalışma için bkz. Reiter 1975, Rosaldo ve Lamphere 1974, Brandes 1980, Herzfeld 1985 
2 Makalede Çingene ve Roman kelimeleri aynı grubu ifade eder, ancak topluluk üyelerinin kendilerini 
tanımlamaları farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda Çingene terimi genel adlandırma için, Roman terimi ise 
kendilerini Roman olarak adlandıran topluluklar için kullanılmıştır. 
3 ‘Çerçeve (frame)’ kavramı hakkında farklı kullanım ve açıklamalar için bkz. Giddens 1976: 78-80
4 Yunan kültüründe de çok yaygın ve “bir olayın içine dahil olma durumunda sonradan karşı çıkma yada 
isteksiz olma koşulunda bile devamını getirmenin önemini/doğruluğunu vurgulayan “Dansa başladıysan devam 
edeceksin” sözü, veya farklı kültürlerde küçümseme ifadesi olarak kullanılan “kiminle dans ettiğini sanıyorsun?” 
v,b. ifadeler. 
5  Literatürde tür olarak kullanılan tanım ‘Roman dansı’dır. Bu doğrultuda dansın müzikleri için de ‘Roman 
havası’ tanımlaması kullanılmaktadır.
6  Bunun dışında alanda, kahveci, ayakkabı boyacısı, manav, bakkal, at arabacılığı, eskicilik v.b. mesleklerde 
mevcuttur. 
7  Gazeteci Nazım Alpman ise Başka Dünyanın ‹nsanları Çingeneler kitabında bunun tam tersi, neredeyse 
fuhuşa varan ve Sulukule’de bir eğlenceyi soygun olarak adlandıran ifadeleri kendi deneyimlerini referans 
alarak belirtir (Bkz. Alpman 1997:  13-25). 
8 40 gün 40 gece Sulukule etkinlikleri, Keman Atölyesi, Sulukule 2007.
9 40 gün 40 gece Sulukule etkinlikleri, Kadın ve Dans Atölyesi, Sulukule 2007. 


