
Aşağıdaki metin Sekizinci Kıta Edebiyat ve Düşünce Dergisi'nin 15 Temmuz 2011 tarihli 3. 
sayısında yayınlanmıştır. 
 
Çingeneliğin Kıtasal Konsept Çerçevesinde Yeniden İnşası-Bir Modern Çağ Mitolojisi 
Egemen Yılgür 
 
Çingeneler herhangi bir tarihsel-kültürel kıtasallık formuna sıkıştırılamazlar. Çingene kavramı ile 
tahayyül edilen sosyal gerçeklik esas olarak kıtalar arası bir özellik göstermektedir. Avrupa, 
Anadolu ve Orta Asya'da kullanılan Çingene sözcüğü folklorik kullanımda antropoloji literatürünün 
peripatetik-göçebe zanaatçı toplumlarını kuşatır. Farklı coğrafyalarda ise Çingene kelimesinin 
yerine geçen başka sözcükler aynı işlevi görürler. Her halükarda bu sözcüklerle tahayyül edilen 
sosyal gerçeklik ve bu sosyal gerçekliğin sosyal tabakalaşma içerisindeki konumu farklı 
coğrafyalarda büyük bir benzerlik gösterir. 
 
Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğin dışında yer alanlar, hemen her dönemde 
Çingeneleri tek bir ortak ataya dayanan akraba topluluklar olarak algılama eğiliminde olmuşlardır. 
Geleneksel dönemde bu algılamayı haklı çıkaracak mitler inşa edilmiştir. 18. yy'dan itibaren ise 
filolojik araçların yardımıyla Çingeneler için bir resmi dil ve tarih anlatısı kurgulanmış, bu 
kurgunun dışında kalan -geçmişte folklorik düzeyde Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal 
gerçekliğin içerisinde tanımlanmış- gruplar kavramın akademik kullanımından dışlanmışlardır. 
 
Modernite Çingeneleri “gerçek Çingeneler” ve Çingenelerin arasına karışmış “serseri-derbederler” 
olarak parçalamıştır. Bu parçalanmayı tasarlayan ortak akıl için “gerçek” Çingeneler gibi yaşayan 
“serseri-derbederler” Avrupa coğrafyasının iflah olmaz yerlileri, haylaz çocuklarıdır.  “gerçek 
Çingene” olarak tanımlananlar ise genelde Asyalı, özelde ise Hint yarımadasının Kuzey 
kesimleriyle sınırlanmış bir kıtasallığın tarihsel bir trajedi neticesinde Avrupa'da diyasporik bir 
varoluş kazanmış uzantılarıdır.  
 
18. yy'da başlayan Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğin yeniden inşası süreci 
aslında Avrupa modernleşmesinin arızı yetersizlikleri nedeniyle dışarıda bıraktığı bir kesimin 
değişime direncini Avrupa'nın biricikliği varsayımına halel getirmeden açıklama çabası olarak da 
okunabilir. Zira kıtasal düzeyde gerçekleşen büyük modernleşme hareketinin kapsayamadığı 
Çingene topluluklarının Avrupa'nın her yerindeki görmezden gelinemez varlığı ya modernleşme 
iradesine karşı güçlü bir iradi meydan okumaya ya da modernleşmenin dönüştürücü yapısal 
dinamiklerindeki bir yetersizliğe işaret etmektedir. Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal 
gerçekliğin yeniden inşası ile birlikte bu kaygılar ustalıkla kamufle edilebilmiştir.  
 
Çingeneliğin yeniden inşası sürecinin sonucunda “gerçek” Çingenelerin modernite karşısındaki 
konumu onların kıta dışı özsel gerçeklikleri ile açıklanmıştır. Böylelikle Avrupa'nın biricikliği 
aksiyomu somut olgular düzeyinde pekiştirildiği gibi kıta dışı dünyanın modernleşme ile kuracağı 
ilişkinin her daim kıtasal sınırlılıklar üzerinde gelişebileceği varsayılmış olunur. Diğer taraftan 
“gerçek” Çingenelere “öykünen” yerli “serseri-derbederler” ise görmezden gelinebilecek marjinal 
bir sapma olarak kabul edilerek toplumdışılık etiketi ile kodlanmış olurlar. 
 
Folklorük Düzeyde Tahayyül Edilmiş Bir Sosyal Gerçeklik Olarak Çingenelik 
 
Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan “Çingene”1 kavramının bir kelime 
olarak nasıl ortaya çıktığı aslında halen tam anlamıyla netleşmemiş bir konudur. Kimileri Çingene 

 
1 Farklı coğrafyalarda tıpkı “Çingene” gibi peripatetik grupları adlandırmak için kullanılan farklı jenerik terimler 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın kapsamını sınırlandırmak için ana metinde bu konuya girmemeyi daha uygun bulduk. 
Afganistan'da Jat, Kore'de Hwach Chaein, Sahel Afrikası'nda Nyamakalaw gibi terimler “Çingene” kavramı ile aynı 
sosyal gerçekliğin tahayyül edilmesinde kullanılmaktadır. Bkz Rao, Aparna; a.g.e; sf 7 



kelimesinin Herodot'un isimlerini andığı Sigynnae halkının adından türediğini ileri sürer. Sigynnae 
Tuna Nehri civarında yaşayan tüccar bir topluluktur2. Sigynnae'lerin demirci oldukları ve Avrupa'da 
demir aletleri üretimiyle meşhur Halstatt kültürü ile bağlantılarının bulunduğu da ileri sürülmüştür3. 
Konuyu bizim açımızdan daha ilginç kılan bir başka nokta ise Sigynnae kelimesinin bir dönem Orta 
Avrupa'da çerçi4 anlamında kullanılmakta oluşudur5. Çingene kelimesinin kökleri ile ilgili bir başka 
iddia ise Göktürk Kitabeleri'nde yoksul anlamında kullanılan “Çıgany” kelimesini işaret eder. 
Gerçekten günümüzde dahi pek çok ülkede Çingene kelimesi “Çıgany”6 formunda 
kullanılmaktadır7. Bu açık benzerlik iki şekilde açıklanabilir. Başlangıçta genel bir sıfat olarak 
yoksul anlamına gelen “Çıgany” kelimesi zamanla farklı peripatetik grupları kapsayan bir isme 
dönüşmüş olabilir. Kelimenin kökeni ile ilgili bir başka teori ise Çingene adının Athinganoi isimli 
heretik bir dini grubun adından türediğini ileri sürer. Buna göre fal, büyü ve diğer mistik sanatlarla 
uğraşan Athinganoi grubunun adı daha sonra Hint orjinli ve benzeri etkinliklerle ilgilenen bir 
peripatetik gruba yakıştırma yoluyla verilmiştir8.  
 
Çingene kelimesinin çıkış noktası ile ilgili bir netlik olmadığı gibi kelimenin ilk kullanımının 
bugünkü bağlamını karşılayıp karşılamadığı da net değildir. Üstelik farklı teorilerin kelimenin 
kökenine ilişkin ortaya attıkları açıklamaların birbirinden çok farklı zaman aralıklarını ve mekanları 
işaret ediyor olması üzerinde durulması gereken bir noktadır. Kelimenin etimolojik arka planı ne 
olursa olsun folklorik düzeyde kelimenin peripatetik-göçebe zanaatçı toplulukları kapsayan etnisite 
üstü bir sosyal gerçekliğin tahayyül edilmesini mümkün kıldığı kolaylıkla anlaşılabilmektedir.  
 
“Çingene” kavramı sadece bir etnik grubun adı olarak ele alındığı takdirde yaygın kullanım 
biçimiyle sahip olduğu kapsam büyük ölçüde daraltılmış olur. Zira “Çingene” kavramı ile tahayyül 
edilen sosyal gerçeklik etnisitenin sınırlarını fazlasıyla aşmaktadır. Etnisitenin kuruluşu ile ilgili 
tartışmaların çok zengin bir çeşitliliği bünyesinde barındırdığı bilinmektedir. Buna karşılık kavramı 
en geniş tanımıyla kullananların dahi sözkonusu etnik aidiyeti paylaşanların hissetmesi gereken bir 
ortaklaşma duygusunu etnisitenin temel kurucu ögesi olarak kabul ettikleri bilinmektedir. 
“Çingene” kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğin içerisinde bulunan sosyal üniteler ise 
kavramın karşıladığı sosyal gerçeklik düzeyinde bir birlik duygusuna kendiliğinden bir biçimde 
sahip değildirler9.  
 
“Çingene” kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğe dair ilk akla gelen izlenimler kaynağını 
sanayi öncesi dünyanın kırsal coğrafyalarında bulur. Sürü sahibi çoban göçebeler10 ya da yerleşik 

 
2 Green, Peter, Rhodios, Apollonios; THE ARGONAUTİKA; University of California Press; London; 1997; sf 437 
3 A.g.e; sf 437 
4 David, Rankin; CELTS AND THE CLASSICAL WORLD; Routledge; 1996; sf 16 
5 Sigynnae isimli bir halkın adının zaman içerisinde etnisite üstü bir sosyal gerçekliği kapsayacak şekilde 

kullanılmaya başlanmış olma ihtimali hiç şüphesiz mevcuttur. Diğer taraftan en başından beri Sigynnae kelimesinin 
böylesi bir kapsama sahip olmuş olması ihtimali de göz ardı edilemez. Esas olarak birbirinden bağımsız insan 
toplulukları olan peripatetikler komşu topluluklar tarafından bir ortak köken miti yaratılarak tek bir halk olarak 
algılanabilmektedirler. Heredot'un kendi tarih yapıtı ile bu mit yaratım sürecine dahil olmuş olması mümkündür.  

6 Yıldız, Hüseyin; Türkçe'de Çingeneler İçin Kullanılan Kelimeler ve Bunların Etimolojileri; DİL 
ARAŞTIRMALARI DERGİSİ; Cilt 1; Sayı 1; Güz; 2007; sf 64 

7 Bu açık benzerlik iki şekilde açıklanabilir. Başlangıçta genel bir sıfat olarak yoksul anlamına gelen “Çıgany” 
kelimesi zamanla farklı peripatetik grupları kapsayan bir isme dönüşmüş olabilir. Peripatetik grupların genellikle 
toplumsal hiyerarşi içerisinde alt sıralarda tasnif edildiği düşünülürse bu olasılık ihtimal dahilindedir. Diğer taraftan 
başlangıçta peripatetik grupları kapsamakta olan Çıgany sözcüğü zaman içerisinde bir sıfat formunda kullanılmaya 
başlanmış da olabilir. Bu durumun tipik bir örneğini Çingene kelimesinin yer yer çoğunlukla negatif yüklemeye 
sahip bir sıfat olarak kullanılabiliyor oluşunda görebiliriz.  

8 Kohen, Elli; HISTORY OF THE BYZANTINE JEWS; University Press Of America; 2007; sf 76 
9 Nasıl ki ulus inşası süreçlerinde farklı etnisiteler arasında mevcut olmayan bir üst birlik duygusu yaratılabilmişse, 

“Çingene” kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğin bünyesindeki farklı sosyal üniteleri kuşatacak bir birlik 
duygusu da siyasal araçlarla inşa edilebilir. Buna karşılık bu duygu kendiliğinden bir biçimde kavramın kuşattığı 
birey ve sosyal ünitelerde mevcut değildir.  

10 Pastoral nomads: Yörükler ve Kürt Koçerleri bu sosyal kategorinin Anadolu'daki güncel temsilcileridir. 



tarımcı topluluklar özellikle sıcak mevsimlerde sabit ya da hareketli yerleşim alanlarını ziyaret eden 
gizemli yabancılara ilişkin kuvvetli bir imgeyi kollektif hafızalarında saklı tutarlar. Çeşitli zanaat ve 
hizmetleri sunarak karşılığında gıda maddeleri alan bu gizemli yabancılara ilişkin bu imge 
Balkanlar, Anadolu, Orta Asya ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümünde Çingene adı ile 
kodlanmıştır.  
 
Gerçekte ise sözkonusu olan sanayi öncesi dönemde hatırı sayılır bir insan nüfusu için dominant 
konumdaki -bununla birlikte sanayi sonrası dönemde de biçim değiştirerek varlığını devam 
ettirebilen- bir geçim ve toplumsal örgütlenme stratejisidir. Yüksek düzeyde mekansal mobilite ve 
yüksek düzeyde endogamiye dayanan bir toplumsal örgütlenmenin, doğrudan gıda üretme yerine 
zanaat ve hizmetlerin gıda üreticisi toplulukların ürünleri ile değişimine dayanan bir ekonomik 
ilişkilenme hali ile birlikte yaşandığı toplumlar antropoloji literatüründe esas olarak peripatetik 
olarak tanımlanmaktadırlar11. Peripatetik yaşam stratejisi “Çingene” adı ile tahayyül edilen sosyal 
gerçekliğin maddi altyapısını teşkil etmektedir.  
 
Sanayi öncesi dönemde nasıl ki yerleşik tarımcı veya sürü sahibi göçebe bir yaşam örgütlenmesine 
sahip sayısız etnik grubun varlığından bahsedilebilirse, peripatetik olarak tasnif edilebilecek çok 
sayıda farklı ve birbirleri ile ilişkisiz etnik grubun varlığından bahsetmek de şaşırtıcı olmayacaktır. 
Bunlar farklı dillere ve farklı tarihlere sahip, grup aidiyetleri öncelikle etnik gruplarına dönük olan 
bağımsız insan topluluklarıdır. “Çingene” kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçeklik ise 
sözkonusu farklı etnik grupların hepsini birden kuşatır. Daha da önemlisi “Çingene” kavramı ile 
tahayyül edilen sosyal gerçeklik tek tek peripatetik grupların toplamından daha fazla bir şeydir. 
Komşu topluluklar farklı dilleri konuşan, farklı bir tarihe sahip olan peripatetik toplumlara din ve 
geleneklere göre içerikleri değişen mitsel bir ortak köken atfederler. Başlangıçta mit yaratım 
araçları ile folklorik düzlemde gerçekleştirilen bu ortak köken ithamı 18. yy'dan itibaren farklı 
araçlarla devam ettirilecektir.  
 
“gerçek” Çingeneler Yaratılıyor: Roman Uluslaş(tır)ması 
 
18. yy'dan itibaren filoloji ve tarih işbirliği ile Avrupa'daki farklı kökenlere mensup peripatetik 
gruplar arasından öncelikle ortak bir dil ve tarihe sahip bir etnik grup çıkarılması ve giderek de bu 
etnik grubun uluslaşma sürecini besleyen bir resmi tarih anlatısının kurgulanması süreci hem 
izlediği yol hem de temel motivasyonları açısından çok boyutlu olarak analiz edilmeyi hakeden bir 
süreçtir. 
 
“gerçek” Çingenelerin kurgulanması süreci bir taraftan diğerleri ile her açıdan ilişkili bir peripatetik 
grubun giderek grup dili ekseninde diğerlerinden ayrışarak ön plana çıkarılmasını getirmiştir. 
Dillerindeki erkek kişi-adam-koca anlamlarına gelen Rom sözcüğüne atfen Roman ( Roma) olarak 
tasnif edilen bu grup daha sonra “Roman” entellektüelleri tarafından uluslaşma sürecine geç dahil 
olmuş devletsiz halklardan biri olarak sunulmaya başlanacak ve bu sunuma paralel bir politik 
mücadele süreci uluslaşma ekseninde geliştirilecektir.  
 
Roman kimliğinin inşası, Çingene olmayan entellektüeller açısından esas itibarı ile sosyal düzeyde 
oluşan bir ayrışmanın kıtasal bir ayrışma olarak sunumunu mümkün kılmıştır. “Roman ulusu”nun 
üyeleri Asya'nın en yaban evlatları olarak kimilerine göre bir Truva atı kimilerine göre ise bahtsız 
sürgünler olarak Avrupa'nın göbeğindeki yaşamlarını devam ettirmektedirler.  
 
Avrupa'da yaşayan Çingenelerin tamamını ortak bir kökenden gelen tek bir grup olarak algılama 
eğilimi 18. yy'da başlamamıştır. Hiç şüphesiz bu tarihin öncesinde de komşu kavimlerin üyeleri 
peripatetik gruplara mitsel ortak kökenler atfetmekteydi. Buna karşılık 18.yy'dan önce bu ithamların 

 
11 Rao, Aparna; The Concept Of Peripatetics: An Introduction; THE OTHER NOMADS; Rao, Aparma; BÖHLAU; 

1987; sf 2 



temel dayanağı esas olarak sosyo-ekonomik nitelikteydi. Peripatetik gruplar bir geçim stratejisi ve 
toplumsal örgütlenme temelinde ortaklaştıkları ve bu temelde başkalarından ayırdedilebildikleri için 
peripatetik gruplar için ortak köken varsayan mitolojide genellikle bu nitelikteki unsurlar ön plana 
çıkarılmıştır. 18. yy'dan sonra ise ortak köken varsayımının temel unsurları çağın ruhuna uygun 
olarak dil ve tarih ön plana çıkmaya başlamıştır.  
 
Johan Rudiger Avrupa'da yaşayan bir peripatetik topluluğun temsilcilerinden kendi aralarında 
iletişimde kullandıkları bilinmeyen bir dile ait önemli sayıda sözcük toplamayı başardığında aslında  
Roman uluslaşmasına gidecek olan sürecini fitilini ateşlemişti. Rudiger Hint dilleri ile Romanes adı 
verilen sözkonusu dil arasında ciddi bir karşılaştırma yaparak gözlemlediği benzerliğin ancak 
“Çingenelerin” Hint orjinli olması ile açıklanabileceğini ileri sürdü12. 
 
Rudiger'in varsayımını ileri sürerken kullandığı temel akıl yürütme konumuz açısından özellikle ilgi 
çekicidir. Rudiger bir toplumun bir başka toplumun dilini ancak çok özel şartlar altında 
benimseyebileceğini ileri sürer. Bu durumun en yaygın görülebileceği hal ise kolonizasyondur. 
Sömürgeleştirilen toplum genellikle sömürgecinin dilini benimseme eğilimine girmektedir. Rudiger 
Avrupa tarihinin hiçbir döneminde Hintli kolonicilerin coğrafyada egemen olmadıklarını hatırlatır. 
Buna göre modern Hint dilleri ile Romanes arasındaki benzerliğin tek açıklaması Romanların Hintli 
göçmenlerin soyundan geliyor oluşu olabilir13. 
 
Rudiger'in akıl yürütmesinden önce Çingenelerin yabancılığına ilişkin en yaygın kanıtlar yaşam 
biçimine ilişkin olmakla beraber kimi Çingene bireylerinin fizik özellikleri ile ortalama 
Avrupalı'dan farklılaşması da Çingeneler ve Doğu arasında köprü kurulabilmesine izin vermişti. Ne 
var ki Avrupa'da yaşayan peripatetik toplulukların hepsinin ortalama Avrupalı tipinden 
farklılaşmaması hatta bu tiple bütünüyle örtüşen peripatetik grupların varlığı Asyalı köken 
varsayımının dominant hale gelmesini engellemişti. Rudiger'le birlikte ise tartışmasız bir biçimde 
“nesnel” bir aracın, dilin gösterge olarak kullanılması Çingenelerin Asyalı kökeni hakkındaki her 
türlü  tartışmayı sona erdirmiştir. Nitekim kısa bir süre içerisinde Hindistan'dan göç teorisi 
Çingenelerin kökenine ilişkin temel asri paradigma halini aldı.  
 
Geleneksel dönemde Çingene adıyla tahayyül edilen sosyal gerçekliğin sınırları tüm peripatetik 
grupları kuşattığından kimin “gerçek Çingene” olduğuna ilişkin yaygın bir tartışmanın gündeme 
gelmemesi şaşırtıcı değildir. Zira ortak köken varsayımında temel gösterge yaşam biçimine ilişkin 
olduğundan bu yaşam biçimini paylaşanlar Çingene olarak kabul edilmiştir14. Ortak köken 
ithamında dilin hakim bir unsura dönüşmesi ile birlikte ise Çingene kelimesiyle tahayyül edilen 
sosyal gerçekliğin ciddi bir çatallanma ile karşı karşıya kaldığını, kavramın kapsadığı sosyal 
gerçekliği bir bütün olarak algılanmamaya başlandığını görüyoruz. 
 
19. yy'ın başlarında Crabb gerçek Çingeneler ile onların arasına karışmış kalaycıları, dilencileri ve 
serserileri birbirinden ayırmaya başlar15. Artık Rudiger'in ilk kez sağlıklı bir biçimde kayda aldığı 
Romanes dilini konuşan ve Hindistan orjinli olduğuna inanılan “gerçek” Çingeneler, sözkonusu 
sınıflandırma inşa edilmeden önce Çingene adıyla tahayyül edilen sosyal gerçekliğin içerisinde 
olduğuna inanılan diğer peripatetik gruplardan ayrı düşünülmektedir. Zira önemli bir bölümüne 
hiçbir biçimde Asyalı bir köken atfedilemeyen diğer peripatetik gruplar açık bir biçimde 
Avrupalıdırlar. Geçmişte peripatetik yaşam stratejisini benimsedikleri için Romanlarla birlikte 

 
12  Matras, Yaron; The Role of Language In Mystifying And De-Mystifying Gypsy Identity; THE ROLE OF 
ROMANIES; Saul, Nicholas, Tebbutt, Susan; Liverpool University Press; 2004; pp 53-78; sf 56-57 
13 A.g.e; sf 58 
14 Resmi kurumlar düzeyinde bu kabulün hukuki sonuçları da olmuştur. Lucassen ve Willems, Çingene adının kilise ve 

devlet tarafından ötekileştirici bir damga olarak kullanıldığına ve bir grup insanın bu damga ile kriminalize 
edildiğine işaret etmektedirler ( Belton, Brain; GYSPY AND TRAVELLER ETHNICITY: THE SOCIAL 
GENERATION OF AN ETHNIC PHENOMENON; Taylor&Francis Routledge; 2005; sf 34). 

15 Okely, Judith; THE TRAVELLER GYPSIES; Cambridge University Press; 1983; sf 7 



Çingene olarak tasnif edilen Yenische, Rudari, Pavee, Quinquis, Commodiante gibi bu topluluklar 
Çingene kimliğinin akademya tarafından asri paradigma çerçevesinde Asyai bir aidiyetle 
kurgulanması ile birlikte “Çingene” olarak etiketlenmekten kaynaklanan gizemlerini kaybederek 
Avrupa'nın “düşkün serserileri” konumuna indirgenmişlerdir16.  
Gerçek Asyalı Çingenelerle yerli “serseri ve derbederleri” birbirinden ayırma çabasının kıta 
konsepti çerçevesinde gözden kaçırılmaması gereken bir anlam taşıdığına inanıyoruz. Peripatetik 
gruplar çoğu zaman içinde yaşadıkları toplumlarla farklı kökenlerden gelmektedirler. Buna karşılık 
böyle olmasalar dahi büyük toplum tarafından yabancı olarak algılanırlar17. Peripatetik toplumlara 
ortak bir köken atfetmek için üretilen mitlerin çeşitliliği de bu durum ile bağlantılıdır. Peripatetik 
toplumlara ortak köken atfetmeye dönük bilimsel anlatıların en köklüsü olan Hindistan'dan göç 
teorisinin belki de ilk sistematik eleştirisini yapmış olan Judith Okely “gerçek Çingenelerle” yerli 
“serseri ve derbederleri” birbirinden ayırma ve “gerçek Çingeneler” için Asyalı bir köken varsayma 
eğiliminin “İnsanların ötekini egzotize etmeyi sevmesi” ile bağlantılı olduğuna dikkat çeker. Buna 
karşılık Okely'e göre Avrupalı Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğin bünyesinde 
bir takım yerel unsurlar bulunması fikrinden rahatsız olmaktadır. Bunun nedeni Okely'e göre yerli 
Çingenelerin varlığından bahsetmenin aynı zamanda egemen olanın iradesine karşı güçlü bir direnci 
ima etmesidir18. 
 
Okely'nin bıraktığı noktadan devam edersek Roman kimliğinin inşası sürecinde Avrupa'daki 
peripatetikleri tasnif etmeye dönük bilimsel çabanın Avrupanın kollektif bilinçaltındaki derin bir 
travma ile baş etme çabası olduğunu ileri sürebiliriz. Modernleşme sürecinin yükselişi ile birlikte 
kurgulanan Avrupa'nın biricikliği varsayımı hem tarihsel hem de sosyolojik bir bağlam içerisinde 
tanımlanmaktaydı. Oysaki Çingeneler, Avrupa'nın kritik merkezlerinde modernleşme öncesinin 
yaşam ve ilişkisellik hallerini devam ettiren unsurlar olarak kalmaya “ısrar etmekteydiler”. Bu 
durumun sistemin absorbe etme gücü ile ilgili yapısal arızlardan kaynaklanıyor olabileceği ihtimali 
ancak Marksçı yapısal işsizlik ve lumpen proletarya kavramlarının kullanıma sokulması ile 
tartışılabilecektir. Buna karşılık söz konusu kitlenin Avrupa dışı bir dünyanın uzantısı olarak ele 
alınması ile modernleşme dışı kalma durumu çok daha kolay bir biçimde açıklanabilirdi.  
 
Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğin içerisinden dil ve tarih çerçevesinde 
kurgulanmış “gerçek Çingene”-Roman etnisitesinin üretilmesi ve bu kategorizasyonun dışında 
kalan peripatetik grupların Romanların arasına karışmış yerli “serseri ve derbederler” olarak 
sınıflandırılması şüphesiz ki Roman olmayan Çingenelerin çok daha az tolere edilmesine neden 
olacaktı. Bu noktada Himmler'in toplu kıyam politikalarına öncelikle yerli nüfusla karışmış 

 
16 Önemli bir bölümü filoloji disiplininde uzmanlaşmış olan Çingene araştırmacıları Avrupa dışına taştıkça 

kullandıkları gerçek Çingene-sahte Çingene tasnifini esnetmek durumunda kaldılar. Sampson dilleri kayıt altına 
alınan Kafkasya'daki Lom ve Orta Doğu'daki Dom gruplarının Romanlarla akraba olduklarını ve Hindistan'dan 
dünyaya yayılmış tek bir ortak ata grubun yaşadıkları coğrafyalarda farklılaşmış kolları olduklarını ileri 
sürdü(Matras, Yaron; a.g.e; 2004; sf 2). Daha sonra Turner Dom ve Rom gruplarının dilleri arasında karşılaştırmalar 
yaparak bu iki topluluğun aynı zamanda Hindistan'dan ayrılmış olamayacağını ileri sürse de (A.g.e; sf 62) Çingene 
araştırmacıları arasında Hindistani bir orjine sahip olabileceği varsayılan bu grupları ortak kökenli algılama eğilimi 
tamamen ortadan kalkmadı.  

 
       Bu noktada ilginç olan Avrupa dışı alana doğru yayıldıkça yerli “serseri” ve “derbederlerle” Asya kökenli 

“gerçek” Çingeneleri dil ekseninde birbirinden ayırma noktasındaki düşünsel iradenin gücünü kaybetmekte 
oluşudur. Çingene araştırmacıları Dom ve Lom dilleri Romanes'ten tamamen farklı diller olsalar da onları 
Romanlarla bir başlık altında değerlendirme noktasında tereddüt göstermemektedirler. Bu noktada bu grupların 
dillerindeki Sankrit etkisinin varlığı bir etken olarak bulunsa da Rom, Dom ve Lomların peripatetik gruplar 
olmalarının belirleyiciliğı de yabana atılamaz. Bir biçimde Avrupalı Çingene araştırmacısı Avrupa'da tamamen 
gözden çıkardığı sosyal göstergeleri Romanların Avrupa dışındaki akrabalarını tasnif ederken yeniden kullanıma 
sokmaktadır. Avrupa dışı coğrafyalarda yapılan çalışmalarda “gerçek” Çingene kavramının sınırlarının nispeten 
belirsizleştirilmesi aslında sözkonusu ayrımın esas olarak Avrupa için üretildiğini ve etnolojik tasniften öte bir anlam 
taşıdığını işaret etmektedir.  

17 Rao, Aparna; a.g.e; sf 8 
18 Judith Okeyl İle Ropörtaj; 21-09-2010;  http://www.cingeneyiz.org/okely.html 



Çingeneleri aldığını, saf Hint ırkından Çingeneler içinse çok daha büyük bir toleransa sahip 
olduğunu anımsatmakta fayda var19. Tümüyle egzotikleştirilmiş ve Avrupa'nın biricikliği 
varsayımına zarar vermeyen, Avrupa'nın Avrupa dışı dünya ile hali hazırda melezleştiğini 
çağrıştırmayan yüzde yüz Asyalı Çingenelere karşı gösterilen bu tolerans modernle-modern 
öncesinin Avrupa'nın göbeğinde halen birlikte var olduğunu varlıkları ile ispatlayan yerli 
Çingenelere hiçbir biçimde gösterilmemiştir20.  
 
“gerçek” Çingeneler için Avrupalıların sahip oldukları göreli tolerans konunun diğer tarafında farklı 
etkilere yol açtı. Çingeneliğin yeniden kurgulanması sürecinde kendileri için Avrupa'nın diğer 
halkları ile eşit saygın bir konum elde etmenin umudunu gören Roman entellektüelleri büyük bir 
azim ile bu konudaki tartışmalara dahil oldular.  Zira bu süreç onlara tarihte ilk kez bir anavatan 
imgesine sahip olmanın kapılarını açıyordu. Tarihte hiçbir zaman sahip olmadıkları “vaat edilmiş 
topraklar” çok net bir biçimde olmasa da dahi tahayyül ufuklarında belirmeye başlamıştı. 
“Anavatan” ve asri paradigmalar çerçevesinde inşa edilmiş bir resmi tarih anlatısının 
yaygınlaştırılması Roman entellektüelleri için Roman uluslaşmasının başlangıç noktasını teşkil 
ediyordu. Bu başlangıç noktasını temel alan milliyetçi Roman aydınları çeşitli araçlar ile kendi 
resmi tarih anlatılarını yazmaya ve yaygınlaştırmaya çalışırken bir yandan da “gerçek” Çingenelerin 
medenileştirilmiş temsilcileri olarak, kendi Roman uluslarını Avrupa'nın yerli “serseri ve 
derbederlerinden” ayırmaya çalıştılar.  
 
“gerçek” Çingeneler ile Avrupa'nın yerli “serseri ve derbederlerini” birbirinden ayrılmasının tarihsel 
olarak temellendirilmesinde Roman entellektüellerinin belirgin bir katkısı oldu. Kochanowski, 
Romanların Hindistan'ın asil savaşçı Rajputlarının soyundan geldiklerini ileri sürdü. Müslüman 
istilası nedeniyle anavatanlarını kaybederek Avrupa'ya gelen Rajputlar, bu coğrafyada komşuları 
tarafından marjinalleştirilerek yerli “serseri ve derbederler” gibi yaşamak zorunda bırakılmışlardı21.  
Daha sonra önemli bir milliyetçi Roman aydını olan Ian Hancock bu teoriyi daha da geliştirerek 
Romanların folklorük düzeyde tahayyül edilen Çingenelikle her türlü bağlantısını ortadan 
kaldırmaya çalışacaktır. Bu sürecin bir sonucu olarak Roman entellektüellerinin algı dünyasında 
Romanlar anavatan Hindistan'dan ayrılmak zorunda bırakılmış ve yüzlerce yıldır ata yadigarı 
dillerini muhafaza etmeyi başarmış bir diyaspora topluluğu olarak tanımlanacak, Roman yaşamının 
Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçeklikle olan her türlü çakışması dışsal faktörlerle 
açıklanmaya çalışılacaktır. 
 
Başlangıç dinamikleri beyaz Avrupalının kolektif bilinçaltındaki modernleşme travmalarında saklı 

 
19 Nazi Almanya'sının Çingene politikasının belirlenmesinde özel bir role sahip olan Himmler saf kan Çingeneler ile 

melezlerin ayrılması konusunda özel bir çaba göstermişti. Saf kan Çingenelere kahverengi nüfus cüzdanı verilirken 
melezlere mavi nüfus cüzdanı verilmeye başlandı. ( Lewy, Guenter; Himmler And The Racially Pure Gypsies; 
JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY; New Delhi; Vol 34(2), 201-214; sf 201) Nazi bilimadamları 
mahallelerde, kamplarda ve cezaevlerindeki Çingeneler arasında yaptıkları araştırmalarla dönemin Almanya'sında 
Çingenelerin diğer “asosyal” gruplar ile karışmış düşük bir ırka mensup karma bir topluluk teşkil ettiklerini ileri 
sürdüler. Safkan Çingeneler bunlar arasında en fazla %10'luk bir nüfus oranına sahiptiler ( A.g.e; sf 203) Nazi 
uzmanları safkan Çingenelerin toplumun geri kalanından tamamen yalıtılmış bir biçimde yaşamak kaydıyla kendi 
yaşam koşullarını devam ettirme hakkına sahip olduklarını ileri sürdüler. Buna karşılık “melez” Çingeneler kriminal 
bir topluluk teşkil etmekteydiler. Kapalı kolonilere yerleştirilmesi ve sterilize edilmeliydiler( A.g.e; sf 203) 
.Himmler saf kan Çingenelerin konuştukları sankrit kökenli dil üzerinden kurulan Hindistan bağlantısını 
öğrendiğinde büyük bir heyecana kapılmıştı. Saf kan Çingenelerin Aryan ırkının ilkel bir biçiminin prototipi olarak 
düşünülebileceğini inanıyordu (A.g.e; sf 204).  

20 Himmler'in “gerçek” Çingenelere dönük toleransı büyük ölçüde “gerçek” Çingenelerin saf aryan kökeni iddiası ile 
ideolojik olarak temellendirilmiş ve savunulagelmiştir. Buna karşılık Nazi yönetiminin temsilcilerinin saf aryan 
kökenlerine vurgu yaptıkları “gerçek” Çingenelere dönük toleranslarının Alman halkı ile karışmamaları şartına 
bağlanmış olması; “gerçek” Çingenelere dönük toleransın arka planında ideolojik aryan kökeni varsayımından başka 
şeylerin yattığını ortaya koymaktadır. Aslında Asyalı aidiyetleri apaçık olan “gerçek” Çingenelerin Naziler 
tarafından daha fazla kabul edilebilir bulunması ile ortalama Avrupalı entellektüellerin yaklaşımı aynı kolektif 
bilinçaltından beslenmektedir. 

21 Matras, Yaron; a.g.e; 2004; sf 70 



olan Çingeneliğin yeniden kurgulanması süreci ilerleyen aşamada kendilerine Avrupa ulusları 
arasında saygın bir yer arayan Roman aydınları tarafından sahiplenilmiş ve Roman uluslaş(tır)ması 
süreci siyasal temsil noktasına evrilmiştir. Bu bağlamda 1971 yılında Londra'da yapılan 1. Dünya 
Çingeneler Kongresi'nde resmi isim olarak “politik olarak doğru” Roman adı benimsenmiş, 
Hindistan'ın tüm Romanların anavatanı olduğu ileri sürülmüş, Hindistan bayrağından esinlenen bir 
bayrak tasarımı yapılmış 22. Roman uluslaş(tır)ması süreci ulusal değerlerin modern bir toplumsal 
hareket ile şekillendirilerek ulus bütünlüğünün kurulmasından ziyade kaybedilmiş anavatana ilişkin 
sembollerin hatırlanması ve Roman kimliğinin diyasporik düzeyde yeniden inşası şeklinde ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Kıtasal Ayrışmadan Irkçı Politikaya 
 
Yaklaşık 3 asırlık bir süreç içerisinde Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçeklik yeniden 
kurgulanmıştır. Folklorik düzlemde geleneksel algılama şekilleri halen varlığını korusa da 
akademik-yazınsal alanda ve kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımında Çingeneler artık 
Avrupa'nın coğrafi bütünlüğü içerisinde diyasporik bir var oluşa sahip olan Asyalı (Hintli) 
yabancılardır23. Varsayımsal göçü en geç tarihleyen kuramın bile neredeyse 1000 yıl öncesini işaret 
ediyor oluşu Çingenelerin zihinlerdeki yabancılığını ortadan kaldırmaz. O her şeyiyle Avrupa 
dışıdır, yabancıdır. Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğin yeniden tanımlanması 
sürecinin en büyük başarısı daha öncesinde de var olan söz konusu yabancılık algısının “bilimsel” 
bir sistematik çerçevesinde temellendirilmiş olmasıdır. 
 
Avrupa'nın ırkçı siyasal akımları Nazi döneminde “gerçek” Çingeneler olarak tanımladıkları yüzde 
yüz Asyalı safkanlara karşı toleranslıydılar. Çünkü safkanlar “melez” Çingenelerden farklı olarak 
Avrupa'nın biricikliği ve üstünlüğü kuramına halel getirebilecek bir meydan okumayı işaret 
etmiyorlardı. Modernleşmenin dışında kalmıştı safkan Çingeneler. Çünkü zaten Avrupalı değillerdi. 
Günümüzde ise “gerçek” Çingenelere dönük bu göreli tolerans gitgide ortadan kalkmaktadır. 
Balkan coğrafyasının Avrupa siyasal projesi ile bütünleşmesi süreci Roman Çingenelerinin Batı 
Avrupa metropollerinde daha fazla görünür hale gelmesine neden olmuştur. Genel ekonomik-etnik 
çalkantılar içinde Roman Çingeneleri Balkan coğrafyasında gittikçe daha fazla hedef olarak kabul 
edilmektedirler.  
 
Balkan coğrafyasını kasıp kavuran etnik tansiyon ırkçı eyleme dönüştüğünde giderek belirgin bir 
biçimde “Çingeneler Hindistan'a” sloganını dillendirilmeye başlamıştır. Çingene kimliğinin yeniden 
tanımlanması ve Roman Çingenelerinin diğer peripatetik toplumlardan ayrı bir biçimde öne 
çıkarılması başlangıçta bir Roman uluslaşmasının heyecanını taşıyan kimi Çingene aydınlarına ümit 
vermişti. “Hindistan Anavatan” şiarı uzun bir dönem Roman aydınları için hem folklorük bir araç 
olarak değerlendirilmiş hem de Hindistan hami devlet olarak düşünülmüştü. Diğer taraftan Roman 
entellektüellerinin bu kavramlara sarılmasının bir anavatan özleminden kaynaklanmadığı çok 
açıktır. Onlar gecikmiş de olsa bir uluslaşma sürecinden geçerek Avrupa ulusları arasında eşit bir 
yer kazanmak istemişler buna karşılık Çingeneliğin kıtaya yabancı imajının pekiştirilmesi 
sonucunda kendinerine “anavatanlarına” dönmelerini teklif eden saldırgan bir siyasal irade ile karşı 
karşıya kalmışlardır.  
 
Gelinen noktada Avrupanın kolektif bilinçaltı giderek medeniyetler çatışması ekseninde 
şekillenmekte ve geçmişte göreli bir tolerans gösterdiği Roman Çingenelerini kusmaktadır. 
Geçmişin egzotik-arkaik aryanları bugün Avrupa'nın modernleşme projesini tehdit eden truva atları 

 
22 Willems, Win, Lucassen, Leo; Gypsies In The Diaspora? The Pitfalls of a Biblical Concept; SOCIAL HISTORY; Vol 

33; No 66; 2000; sf 256 
23 Roman milliyetçiliği Çingene adını reddediyor olsa da sonuç itibarı sözkonusu olan Romanlığın keşfinden öte 

Çingeneliğin yeniden tanımlanması olmuştur. Günümüzde Romanlıktan öte bir Çingenelikten bahsetmek yazınsal 
alanda tutarsızlık addedilmektedir.  



olarak görülmeye başlanmıştır. Çingene kavramı ile tahayyül edilen sosyal gerçekliğin yeniden 
tanımlanması süreci Avrupa coğrafyasının peripatetik halklarına Asyalı bir imaj kazandırmıştır. Bu 
imaj ise tarihsel anavatana sahip olan Roman entellektüellerinin düşündüğünün aksine Çingenelere 
Avrupa coğrafyasında saygınlık kazandırmamış, kıtadaki varlıklarını sorgulanır hale getirmiştir.  


