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Geç-Peripatetik Topluluklarda Geçim Stratejileri: Çiçekçilik Örneği 

 

Egemen Yılgür 

 

Peripatetik topluluklar uzun bir süre sosyoloji ve antropoloji literatüründe görmezden 

gelinmişlerdir. Komşularına göre daha yüksek bir mobiliteye sahip, belli bir seviyede endogamik ve  

geçimlerini çeşitli zanaat ürünleri ve hizmetlerin diğer toplumlara sunumundan sağlayan toplumlar 

ancak yakın dönemlerde “peripatetik” ve benzeri konseptlerin geliştirilmesiyle bu disiplinler altında 

bağımsız olarak çalışılmaya başlanmıştır. 

 

Türkiye'de peripatetik sınıflandırmasına dahil edilebilecek çok sayıda grup yaşamını 

sürdürmektedir. Romanlar, Abdallar, Lomlar, Domlar, Gevendeler, Geygeller, Tahtacılar1, Erkilet2 

ve Darende Çerçileri3 günümüz Türkiyesi sınırlarında yaşamakta olan belli başlı peripatetik 

topluluklardır. Yer yer benzer yer yer de kendilerine özgün zanaat ve hizmet uzmanlaşmalarına 

sahip olan bu topluluklar şu veya bu düzeyde peripatetik kavramsallaştırılmasında ifade edilen 

koşulları taşırlar.  

 

Türkiye'de yaşayan peripatetik topluluklarla ilgili çalışmalar son derece kısıtlı durumdadır. Buna ek 

olarak peripatetik toplulukların kapitalist ilişkilerin gelişimi ve teknik ilerleme karşısında 

mesleklerini yitirmeleri ardından geliştirdikleri uyum ve mücadele stratejilerinin çok daha dar bir 

kapsamda ele alındığının altı çizilmelidir. Bu çalışmada, İstanbul'da yaşayan Roman çiçekçiler 

temel alınarak, peripatetik grupların karşılaştıkları bu meydan okumanın karşısında geliştirdikleri 

uyum ve mücadele stratejilerini örneklenmeye çalışılacaktır. Diğer taraftan bu stratejilerin devreye 

 
1 Tahtacılar Türkiye'de yaşayan peripatetik gruplar arasında, peripatetik konsepti çerçevesinde bir makaleye konu olan 

ilk gruplardandır. Jean Paul Roux, konuyla ilgili ilk derlemelerden olan ünlü bir çalışmada yer alan makalesi 
Tahtacılarla ilgili etnografik ve sosyolojik verilerin dengeli bir özetini sunmaktadır. Roux, Jean Paul; The Tahtaci of 
Anatolia; THE OTHER NOMADS; Ed: Rao, Aparna; Böhlau; 1987; sf 229 

2 Erkilet çerçileri daha ziyade filolojik temelde çalışılmış olan bir gruptur. Dilce adını verdikleri gizli dilleri üzerinde 
çeşitli incelemeler yapılmıştır. Caferoğlu, Ahmet; Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dair; TÜRKİYAT 
MECMUASI; c. XI, IST. Un. Ed. Fak. Yay., sf 43. Konuyla ile bilgisini başvurduğumuz bir Erkilet sakini, Erkilet 
Çerçilerinin çerçiliğin yanı sıra kalaycılık yaptıkları ve bölge halkı tarafından Çingene olarak adlandırıldıklarını 
ifade etmiştir. Kaynak kişi bu grubun günümüde farklı bölgelere göç ederek dağıldığına işaret eder. Kaynak Kişi: A. 
T. A; Beyaz yakalı çalışan, görüşme yapıldığı sıralarda çalışmıyor; Aralık 2010 

3 Malatya Darende'de yaşayan bu topluluk hakkında oldukça sınırlı bilgiler bulunmaktadır. Kendilerine ait Hazeynce 
adı verilen gizli bir dilleri olduğu, çerçilik ve halk hekimliği yaparak geçimlerini temin ettikleri, farklı müşteri 
toplulukları arasında dolaşarak geçimlerini temin ettikleri Darende ile ilgili hazırlanmış yerel kaynaklardan 
öğrenilebilmektedir. Baş, Yaşar, Öztürk, Said, Akgündüz, Ahmet; DARENDE TARİHİ; Es-seyyid Osman Hulusi 
Efendi Vakfı; İstanbul; 2002 sf 631 



sokulması ile toplumsal yapıları da farklılaşan peripatetik grupların artık daha fazla peripatetik 

soyutlaması ile tarif edilemeyeceği ön kabulüyle yeni bir kavram önerisinde bulunularak, geç-

peripatetik kavramsallaştırması tartışılacaktır.  

İstanbul'da çeşitli yerleşim bölgelerinde yaşamlarını sürdüren Roman çiçekçiler 1970'lere kadar 

ağırlıklı olarak sepetçilik ve demircilik gibi geleneksel zanaatlarla geçinmekte olan ve peripatetik 

soyutlamasına büyük ölçüde uyan bir topluluktur. Çiçekçilik mesleği bu grubun karşılaştığı 

kapitalist ilişkilerin ve tekniğin gelişiminden kaynaklanan meydan okumaya geliştirdiği bir yanıttır. 

Bu yanıtla birlikte Roman çiçekçilerin toplumsal yapısında da bazı değişimler meydana gelmiştir. 

Bu çalışmada peripatetik konseptinde temel teşkil eden endogamik toplumsal yapı, mobilite ve 

geçim stratejisi gibi unsurların, Roman çiçekçilerin geliştirdikleri uyum stratejileri ile birlikte ne 

ölçüde devamlılık teşkil ettiği ne ölçüde de farklılaştığı tartışılacaktır.  

 

Bu çalışmada yer verilen bilgilere ulaşılması oldukça uzun süreli bir çalışma içerisinde mümkün 

olmuştur. 2005 yılında başlayarak hem Mimar Sinan Güzel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 

hazırladığım yüksek lisans tezim4 hem aynı üniversite devam etmekte olduğu doktora çalışmam 

kapsamında yürüttüğüm çeşitli peripatetik yerleşimlerindeki yerinde gözlemler ve kartopu örneklem 

yöntemiyle tespit edilmiş kaynak kişilerle yaptığım derinlemesine mülakatlar bu bilgilerin temel 

kaynağını teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra yine bu alanda sürdürdüğüm savunu ve güçlendirme 

temelli aktivizm pratiği sırasında sahip olduğum sayısız tanıklık da bilgi kaynaklarım arasında yer 

almaktadır.  

 

Peripatetik Konseptinin Doğuşu  

 

“Göçebe”, ekonomik gereksinimleri gereği mekansal hareketliliğe ihtiyaç duyan toplumları 

tanımlayan bir kavramdır. Söz konusu gereksinimler insani veya doğa kaynaklı olabilirler5. 

Mekanın üzerinde bulunan iki nokta veya dairesel bir rota üzerinde hareket eden göçebe bu 

kaynaklara ulaştığında durur. Kaynak ihtiyacı yeniden ortaya çıktığında ise yeniden harekete geçer.  

 

Göçebelerle ilgili antropoloji literatürü genel olarak çoban göçebeler ve avcı-toplayıcı göçebeler 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Temel geçim stratejileri tarım, hayvancılık, avcılık veya toplayıcılık 

olmayan diğer göçebeler ise ancak 1970'lerden sonra ayrı bir kategori olarak sınıflandırılabilmiştir6. 

Cambaz, dişçi, halk hekimi, demirci, kalaycı, elekçi, sepetçi, yılan-ayı-maymun oynatıcı, müzisyen, 
 

4 Yılgür, Egemen; NİŞANTAŞI TENEKE MAHALLESİ; İletişim; İstanbul; 2012 
5 Nemeth, David; Service Nomads: Interim Masters of Imperfect Markets; NOMADIC PEOPLES; Number 21 / 22; 

December 1986; sf 135 
6 Hayden, Robert M; The Cultural Ecology of Service Nomads; THE EASTERN ANTROPOLOGIST; Vol 32; No 4; 

Oct, Dec; 1979; sf 297 



panayırcı gibi meslekleri icra eden bu diğer göçebelerin nasıl adlandırılabileceği halen devam eden 

bir tartışma konusudur.  

 

Diğer Göçebeleri Adlandırmak 

 

Çok sayıda farklı göçebe topluluğa ev sahipliği yapan Hindistan'da uzun yıllar etnografik 

araştırmalar yapan Misra, Hindistan'daki göçebeleri doğal göçebeler, avcı-toplayıcı göçebeler ve 

simbiotik göçebeler olarak üç kategoriye ayırmıştır. Doğal göçebeler çoban göçebeleri, simbiotik 

göçebeler ise yukarıda işaret ettiğimiz “diğer” türdeki göçebeleri tanımlamak için kullanılan 

kavramlardır. Misra'nın konseptinde simbiotik göçebeler, çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumu 

dışındaki tüm geçim olanaklarından yoksun bırakılmış toplumsal gruplar olarak 

değerlendirilmişlerdir7. Misra Hindistan'daki saha çalışması sırasında 88 ayrı simbiotik göçebe 

grubunun varlığını tespit ederek, coğrafyanın bu açıdan büyük bir zenginliği bünyesinde 

barındırdığını ortaya koymuştur8.  

 

Hayden servis göçebeleri kavramını ortaya atarak Misra'nın simbiotik göçebeler kavramıyla 

karşılaştırılabilecek yeni bir model geliştirmiştir. Hayden servis göçebelerinin geçim stratejilerinin 

esas olarak doğal çevrenin değil sosyal çevrenin sunduğu kaynaklara dayandığını vurgulayarak 

servis göçebelerinin çoban göçebelerden ayrışan en önemli özgünlüklerinin altını çizmiştir9. Bu 

vurgunun önemi, servis göçebeleri sınıflandırmasının ilgili literatürdeki çoban göçebeler 

sınıflandırmasından ayrışarak ortaya çıktığı göz önünde bulundurulursa çok daha iyi anlaşılabilir.  

 

Aparna Rao, Güney Asya ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği etnografik çalışmaların 

sonuçlarına dayanarak yemek yapmayan göçebeler (non-food producing nomads) 

kavramsallaştırmasını ortaya atmıştır. Gerçekten de sözkonusu grupların en belirgin özelliklerinden 

biri gıda maddelerini genel olarak kendilerinin üretmemeleri, bunları çeşitli zanaat ve hizmetleri 

sundukları diğer toplumlardan almalarıdır. Daha sonra Rao yeni çalışmaların sonucunda ulaşılan 

bilgileri göz önünde bulundurarak kendi kavramını eleştirecek ve Berland'ın günümüzde oldukça 

yaygın hale gelen Peripatetik sınıflandırmasını benimseyecektir10.  

 
7 Berland, Joseph; Peripatetic Strategies In South Asia: Skills as a Capital among Nomadic Artisans and Entertainers; 

NOMADIC PEOPLE; Number 13; July 1983; sf 25 
8 Misra, P, K, Prabhakar, N; Non-Pastoral Nomads: A Review; JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL 

SURVEY OF INDIA; Volume 60; No 2; July-December 2011; sf 167 
9 Berland, Joseph; Peripatetic Strategies In South Asia: Skills as a Capital among Nomadic Artisans and Entertainers; 

NOMADIC PEOPLE; Number 13; July 1983; sf 25 
10 Kendi kavramsallaştırmasını eleştiren Rao, etnografik verilerin kimi peripatetik grupların gıda yetiştirme eğilimi 

içinde olduğu yönündeki olguları göz önünde bulundurmaktadır. Özellikle Afrika'daki peripatetik gruplar imkan 
bulabildikleri durumlarda tarım ve hayvancılık yapmaya yönelmektedirler. Bu olgudan hareketle Rao geç dönem 



 

1970'lerden itibaren Güney Batı Asya'daki göçebe zanaatçılar (itinerant crafstman) ve eğlence 

ustaları ile birlikte yaklaşık 15 yıl geçiren Berland, bu grupları peripatik konsepti içerisinde 

sınıflandırmıştır. Berland'ın Peripatetik kavramını tercih etmesi sözcüğün anlamca nötr bir özellik 

taşıdığına olan inancından ileri gelmekteydi11. Diğer taraftan Berland, Peripatetik kavramının kendi 

konseptine uygun olarak daha planlı ve sistematik bir göç eylemini çağrıştırdığını düşünmüştür12. 

Kelimeyi Berland için tercih edilebilir kılan çağrışımları tartışmalı olsa da, Peripatetik kavramı 

günümüzde büyük bir yaygınlık kazanmış; endogamik, genellikle gıda üretmeyen ve geçimlerini 

çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumuyla karşılayan göçebelerin tanımlamayı amaçlayan kavramlar 

arasında belirgin bir biçimde öne çıkmıştır. Bu çalışmada da genel yaklaşıma sadık kalınarak 

peripatetik kavramı kullanılacaktır. 

 

Peripatetik Konsepti 

 

Aparna Rao, Berland'ın peripatetik konseptini net bir çerçeve içerisinde geliştirmeye yönelir. Rao'ya 

göre Peripatetik soyutlamasının temel unsurları, sözkonusu toplumun genel olarak gıda üretmemesi,  

yaygın bir iç evlenme kuralını benimsemesi ve temel geçim stratejisinin çeşitli zanaat ve 

hizmetlerin sunumuna dayanmasıdır13. Toplumsal örgütlenmeleri bu zemine dayanan göçebe ve yarı 

göçebe topluluklar pek çok açıdan özgün yaşam stratejilerine sahiplerdir. Bu özgün yaşam 

stratejileri onları yerleşik tarımcı toplumlardan ayırdığı gibi çoban göçebelerden de belirgin bir 

biçimde farklılaştırır.  

 

Peripatetik göçebelerin özgün yaşam stratejileri özellikle genel göçebe konsepti içerisinde en fazla 

vurgulanan unsur olan çoban göçebelerle karşılaştırıldıklarında görünür hale gelmektedir. Çoban 

göçebeler, mekansal hareketliliklerini hayvan sürülerinin ihtiyaçlarına göre belirlerler. Bu noktada 

aslolan hayvanların üremeleri ve beslenmeleri için uygun doğal çevreler arasında yer değiştirmektir. 

Peripatetik toplumlar ise çeşitli zanaat ve hizmetleri sundukları yerleşik toplumlar arasında 

dolaşırlar. Buna bağlı olarak peripatetik toplulukların göç rotaları, çoban göçebelerle 
 

çalışmalarında “non-food producing nomads” kavramını kullanmayı bırakacaktır.  
 Rao, Aparna; The Concept Of Peripatetics: An Introduction; THE OTHER NOMADS; Rao, Aparma; BÖHLAU; 

1987; sf 2-3 
11 Berland, Joseph C, Salo, Matt T; Peripatetic Communities: An Introduction; NOMADIC PEOPLES; Number 21/22;  

December 1986; sf 2 
12 Eski Yunanca'da göçebe anlamına gelen Peripatetik sözcüğü Antik Yunan'da bir felsefe okulu tarafından isim olarak 

benimsenmişti.  
    Berland, Joseph C, Salo, Matt T; Peripatetic Communities: An Introduction; NOMADIC PEOPLES; Number 

21/22;  December 1986; sf 2 
13 Berland, Joseph C, Rao, Aparna; Unveiling The Stranger: A New Look At Peripatetic Peoples; CUSTOMARY 

STRANGERS; NEW PERSPECTIVES ON PERIPATETIC PEOPLES IN THE MIDDLE EAST, AFRICA, AND 
ASIA; Berland, Joseph C, Rao, Aparna; Praeger Publishers; 2004; sf 3 



kıyaslandığında daha büyük bir esneklik gösterir14. Müşteri toplulukların mekandaki dağılımı ister 

yerleşik tarımcı isterse göçebe çoban olsunlar peripatetik göçebelerin göç rotasını çizer.  

 

Peripatetik grupların müşteri toplulukları muhtelif örneklerde çeşitlilik göstermektedir. Sıklıkla 

yerleşik tarımcıların peripatetik grupların temel müşteri kitlesini oluşturduğuna değinilerek 

bağımsız köy topluluklarının varlığının herhangi bir coğrafyada peripatetik grupların yaygın olarak 

bulunması açısından son derece büyük bir önem taşıdığına işaret edilir15. Diğer taraftan pek çok 

peripatetik topluluğun müşterileri arasında çoban göçebeler de yer almaktadır. Kuzey Afrika, İran, 

Belucistan, Arabistan ve Türkiye'deki peripatetik grupların çoban göçebelerle müşteri ilişkisi 

kurduklarına ilişkin çok sayıda örnek bulunmaktadır16. Kimi durumlarda peripatetik gruplar bir 

çoban göçebe grubuyla bütünleşerek, birlikte yolculuk etmeye başlarlar. İran'da Lor çoban 

göçebeleri ile dolaşan Luri peripatetikleri17 ve Beluchi çoban göçebeleri ile birlikte dolaşan Dom ve 

Loriler18, Beydili çoban göçebeleri ile birlikte Anadolu'ya girmiş olan Abdalların güneydoğu kolu19 

ya da Kuzey Afrika'da Tuareg çoban göçebeleri ile birlikte hareket eden demirci İnadanlar bu 

bütünleşik ilişkinin tipik örnekleri arasında yer alırlar20.  Genel olarak Peripatetik grupların müşteri 

kitlesi süreklilik arz etmemekte, değişen koşullara bağlı olarak hedef kitle farklılaşabilmektedir. 

Koşulların değişmesi ile birlikte çoban göçebe bir müşteri kitlesi ile ilişki kuran peripatetik 

göçebeler tarımcı topluluklarla ilişkilenebilirken bu durumun tersi de mümkün olabilmektedir21.  

 

Peripatetik geçim stratejileri kapsamında değerlendirilecek faaliyetler son derece geniş bir yelpaze 

içerisinde yer alırlar. Hayden peripatetik toplulukların temel geçim stratejilerinin dini hizmetler, 

eğlence ve zanaat / özel hizmetler başlıkları altında 3 kategori olarak sınıflandırılabileceklerini 

vurgular22. Bu durum peripatetik göçebeleri çoban göçebelerden ayıran bir başka önemli özelliktir. 

Zira peripatetik geçim stratejilerinin çeşitliliğine karşılık çoban göçebelerin temel ekonomik 

faaliyetleri hayvan yetiştiriciliği ve bağlantılı ekonomik etkinlikler ile sınırlanmaktadır23.  

 
14 Berland, Joseph; Peripatetic Strategies In South Asia: Skills as a Capital among Nomadic Artisans and Entertainers; 

NOMADIC PEOPLE; Number 13; July 1983; sf 20 
15 Berland, Joseph; Peripatetic Strategies In South Asia: Skills as a Capital among Nomadic Artisans and Entertainers; 

NOMADIC PEOPLE; Number 13; July 1983; sf 21 
16 Rao, Aparna; The Concept Of Peripatetics: An Introduction; THE OTHER NOMADS; Rao, Aparma; BÖHLAU; 

1987; sf 16 
17 Phillips, David J; PEOPLES ON THE MOVE; Piquant;United Kingdom; 2001; sf 295 
18 Kenrick, Donald; Romanies in The Middle East; DOM 
 RESEARCH CENTER; Part 3;http://www.domresearchcenter.com/reprints/kenrick3.html 
19 Ülkütaşır, M. Şakir; Abdallar Maddesi, Etnografya Folklor Sözlük Taslağı; HALK BİLGİSİ HABERLERİ; Yıl 5; 

Sayı 51; İstanbul; 1936; sf 45-47 
20 Phillips, David J; PEOPLES ON THE MOVE; Piquant;United Kingdom; 2001; sf 170 
21 Rao, Aparna; The Concept Of Peripatetics: An Introduction; THE OTHER NOMADS; Rao, Aparma; BÖHLAU; 

1987; sf 16 
22 Hayden, Robert M; The Cultural Ecology of Service Nomads; THE EASTERN ANTROPOLOGIST; Vol 32; No 4; 

Oct, Dec; 1979; sf 298 
23 Hayden, Robert M; The Cultural Ecology of Service Nomads; THE EASTERN ANTROPOLOGIST; Vol 32; No 4; 



 

Türkiye'de yaşayan peripatetik toplulukların da geleneksel geçim stratejileri dünyadaki örneklerde 

olduğu gibi son derece büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Roman peripatetikleri sepetçilik, 

demircilik, kalaycılık, bakırcılık, hayvan terbiyeciliği (ayı-maymun-at)24, cambazlık, panayırcılık, 

müzisyenlik, kurşun dökme, berberlik-diş çekme, falcılık, ölü yıkayıcılığı; Abdal peripatetikleri 

davulculuk, zurnacılık, köçeklik, elekçilik, sepetçilik, demircilik, sünnetçilik, halk hekimliği, 

kurşun dökme, kan alma, doğal ilaçlar hazırlama, at alım-satımı, kuyumculuk25, muska-gevşen 

satıcılığı; Domlar dişçilik, kuyumculuk, müzisyenlik, horoz dövüştürme; Lomlar elekçilik, 

demircilik, kalaycılık; Geygeller demircilik; Gevendeler müzisyenlik geleneksel mesleklerine 

sahiplerdir26. En kalabalık grupları oluşturan Roman ve Abdalların dışında Anadolu'da yaşayan 10 

civarında peripatetik topluluğun kendilerine ait veya diğer gruplarla paylaştıkları geleneksel 

meslekleri bulunmaktadır27.  

 

Özellikle yerleşik köy topluluklarının birbirlerinden izole ve kısmen kendine yeterli özellik 

gösterdiği coğrafyalarda peripatetik toplumlar bütünleştirici unsurlar olarak önemli bir toplumsal  

rol oynarlar. Birbirinden bağımsız yerleşik üniteler arasında hem maddi metaların hem de bilgi 

unsurunun paylaşılması noktasında temel bir misyona sahiptirler28. Bu durum günümüzde kimi 

sanayileşmemiş veya yarı-sanayileşmiş coğrafyalarda gözlemlenebilmektedir. Tarihe ışık tutan kimi 

yazılı-sözlü kaynaklarla arkeolojik verilerin ortaya koyduğu olgular ise peripatetik göçebelerin 

tarihin çeşitli dönemlerinde de önemli toplumsal işlevler üstlendiklerini ortaya koymaktadır. Joseph 

Berland Aryanlar öncesi Hindistan'ın kadim İndus Vadisi Uygarlığı'na ait kimi temel zanaat 

ürünlerinin çok geniş bir coğrafi alanda benzer bir tekniğin izlerini taşımasının, peripatetik 

toplumların kadim Hindistan medeniyeti içerisinde aktif bir özne olarak varlığına işaret ettiğini ileri 

sürer29. Bu medeniyetin ürünlerinin Mezopotamya ve Orta Doğu'da yaygınlaşmasında da 

peripatetik göçebelerin önemli roller üstlenmiş olabileceğine dair kimi bulgular bulunmaktadır30 

 
Oct, Dec; 1979; sf 299 

24 Mezarcıoğlu, Ali; ÇİNGENELERİN KİTABI; Cinius Yayınları; İstanbul; 2010; sf 153 
25 Ülkütaşır, M. Şakir; Anadolu Etnografyasına Ait Araştırmalar: Abdallar; TÜRK KÜLTÜRÜ; 64; 251-255; 1968 
26 Hayden'in sınıflandırmasından hareket edersek Türkiye'de yaşayan peripatetik grupların meslekleri aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilir. Sepetçilik, demircilik, kalaycılık, bakırcılık, berberlik-diş çekme, elekçilik, halk hekimliği, 
sünnetçilik, kan alma, doğal ilaçlar hazırlama, at alım-satımı, kuyumculuk, dişçilik zanaat / özel hizmetler; hayvan 
terbiyeciliği, cambazlık, panayırcılık, müzisyenlik, köçeklik eğlence; kurşun dökme, muska-gevşen satıcılığı ve  ölü 
yıkayıcılığı ise dini hizmetler. 

 
27 Anadolu'da varlığı çeşitli kaynaklardan öğrenilebilen peripatetik gruplar: Romanlar, Abdallar, Lomlar, Domlar, 

Geygeller, Gevendeler, Konya Larende Trompetçileri, Malatya Darende çerçileri, Kayseri Erkilet Çerçileri, kimi 
Çepni kabileler, Tahtacılar . 

28 Berland, Joseph; Peripatetic Strategies In South Asia: Skills as a Capital among Nomadic Artisans and Entertainers; 
NOMADIC PEOPLE; Number 13; July 1983; sf 21 

29 Berland, Joseph; Peripatetic Strategies In South Asia: Skills as a Capital among Nomadic Artisans and Entertainers; 
NOMADIC PEOPLE; Number 13; July 1983; sf 21 

30 Berland, Joseph C, Rao, Aparna; Unveiling The Stranger: A New Look At Peripatetic Peoples; CUSTOMARY 



 

Pakistan'daki peripatetik gruplara Paryatan adı verilmektedir. Bu kelimenin daha sonra dünya 

dillerine en dışlanmış toplumsal grupları ifade eden bir sözcük olarak girmesi, peripatetik grupların 

toplumsal statüsü hakkında genel bir fikir edinmemize yardımcı olmaktadır31. Benzer bir biçimde 

peripatetik göçebelerin yaşadığı tüm coğrafyalarda benzeri adlandırmaların varlığı dikkat çekici bir 

durumdur. Rao, İngiliz sömürgeciliğinin okyanus aşırı yaygınlaşmasına bağlı olarak “Gypsy” 

sözcüğünün dünyanın çok farklı coğrafyalarında yemek üretmeyen, endogamik göçebeler için 

kullanıldığına dikkat çeker.  Afganistan'da Jat, Kore'de hwach ok chaein, Afrika'da Nyamakala gibi 

terimler de benzer bir kapsayıcılığa sahiptirler32. Türkiye'de kullanılan Çingene adlandırması her ne 

kadar modern kullanımla birlikte daha sınırlayıcı bir içeriği sahip olmuşsa da  folklorik kullanımı 

itibarıyla peripatetik göçebeleri kapsayan bir şemsiye kavramdır33.  

 

Geç-Peripatetik Konseptine Doğru: Roman Çiçekçiler 

 

Berland günümüzde peripatetik grupların büyük ölçüde teknolojik değişmenin baskısı altında 

olduklarını belirtmektedir. Bu gruplar ayakta kalabilmek için yeni geçim ve yaşam stratejileri 

geliştirmenin arayışı içerisine girmişlerdir34. Peripatetik topluluklarla ilgili çalışmalar esas olarak 

geleneksel toplumsal yapılarını muhafaza etmeyi başaran gruplara odaklandığından sanayileşmiş 

veya yarı-sanayileşmiş ülkelerde değişen koşullara uyum sağlayarak geçim stratejilerini ve 

toplumsal yapılarını revize eden gruplarla ilgili çalışmalar son derece sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada 

konumuz açısından ideal bir örnek teşkil eden İstanbul'un Roman çiçekçileri üzerinden peripatetik 

toplumların değişen koşullara uyum stratejileri tartışılacak ve bu bağlamda peripatetik grupların 

geç-peripatetik toplumlara dönüşümünün dinamikleri değerlendirilecektir.  

 

İstanbul'da özelllikle anneler günü ya da sevgililer günü gibi talebin yükseldiği özel zamanlarda 

hemen her sokak başında rastlayabileceğimiz seyyar çiçekçiler, Roman halkının mensuplarıdır. 

Geçmişte ataları peripatetik toplumlara özgü meslekleri icra ederek yaşamlarını devam ettirmiş olan 

 
STRANGERS; NEW PERSPECTIVES ON PERIPATETIC PEOPLES IN THE MIDDLE EAST, AFRICA, AND 
ASIA; Berland, Joseph C, Rao, Aparna; Praeger Publishers; 2004; sf 2 

31 Berland, Joseph; Peripatetic Strategies In South Asia: Skills as a Capital among Nomadic Artisans and Entertainers; 
NOMADIC PEOPLE; Number 13; July 1983; sf 26 

32 Rao, Aparna; The Concept Of Peripatetics: An Introduction; THE OTHER NOMADS; Rao, Aparma; BÖHLAU; 
1987; sf 7 

33 Çingene sözcüğü Türkiye'de yaşayan tüm peripatetik grupları adlandırmak için kullanılan bir sözcüktür. Yaygın 
kanının aksine Çingene olarak adlandırılan bu grupların ortak bir etnik aidiyeti bulunmamaktadır. Çingene 
adlandırmasının kapsadığı grupların bağımsız halk ya da etnik kimlikleri bulunduğunun altı çizilmelidir.  

 Yılgür, Egemen; Çingeneliğin Kıtasal Konsept Çerçevesinde Yeniden İnşası: Bir Modern Çağ Mitolojisi; 
SEKİZİNCİ KITA EDEBİYAT VEDÜŞÜNCE; Yıl 1; Sayı 3; 15 Temmuz 2011; sf 24 

34 Berland, Joseph; Peripatetic Strategies In South Asia: Skills as a Capital among Nomadic Artisans and Entertainers; 
NOMADIC PEOPLE; Number 13; July 1983; sf 30 



Roman çiçekçiler, yeni koşullar nedeniyle geleneksel mesleklerini sürdüremedikleri noktada 

çiçekçilik mesleğini benimsemişlerdir35.  

 

İstanbul'daki seyyar çiçekçilerin de bir parçasını oluşturduğu Romanların bir halk olarak varlıkları 

ancak 18. yy'ın sonlarında yapılan dilbilim çalışmaları ile ortaya konulabilmiştir. Bu tarihlerde 

yapılan sözlük derlemeleri ve filolojik çalışmaların sonucunda Roman dili Romanes'in bağımsız bir 

dil olarak varlığı kanıtlanmıştır36. Bu dil üzerinde yapılan muhtelif incelemeler Romanes'in çeşitli 

Hint dilleri ile olan bağlantılarını ortaya koymuş ve bu veriden hareket eden dönemin tarihçileri 

Romanların Hindistan'la olan tarihi bağlantılarına dikkat çekmişlerdir37. Hindistan'la son derece 

güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olan Roman halkı aynı zamanda Hint dilleri ile ilişkili bir dil 

konuşan tek Avrupa halkıdır. Mevcut tarihi ve etnografik veriler Roman halkının tüm gruplarının en 

azından Avrupa'ya geldikleri tarihten itibaren peripatetik gruplara özgü yaşam ve geçim stratejilerini 

paylaştıklarını göstermektedir. Göçebelik düzeyleri farklılaşsa da bütün Roman kabileleri 

geçimlerini çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumuyla karşılamışlardır. Toplumsal yapıları büyük 

ölçüde endogamiktir ve tüm diğer peripatetik toplumlar gibi büyük ölçüde gıda üreticisi değillerdir. 

 

Türkiye'de yaşayan Romanların esas yerleşim alanı Trakya ve Ege Bölgesidir. Özellikle Trakya'da 

kendilerine ait büyük yerleşim alanlarında, coğrafyanın baskın bir kültürel unsuru olarak varlıklarını 

sürdüren Romanlar Anadolu'nun diğer bölgelerinde son derece küçük bir azınlık teşkil ederler38. Bu  

bölgelerde yaşayan Romanlar çeşitli kabilelere mensupturlar. Kabileler arasında güçlü bir 

geçişkenlik vardır ve özellikle yerleşik yaşamaya başlayan Roman grupları büyük bir hızla kabile 

ayrımlarını aşarak kendi içlerinde bütünleşme eğilimindedirler. İstanbul'da çiçekçilik yaparak 

geçimlerini temin eden Romanlar da kendi içlerinde 2 gruba (kabile) ayrılmaktadırlar.  

 

Günümüz Roman çiçekçilerinin en kalabalık alt kümesini çiçekçiliğin yaygınlaşmasından önce 

geçimlerini genellikle sepetçilik yaparak sağlayan Xorahane Roma grubu oluşturmaktadır. Uzun 

yıllar boyunca Balkan coğrafyası ve Batı Anadolu'da yarı-göçebe bir şekilde yaşayan bu topluluğun 

mensuplarının durağan mevsimi (genellikle kış ve sonbahar) geçirdikleri çeşitli sürekli yerleşim 

alanları bulunmaktadır. İstanbul civarında Şile, Küçükbakkalköy ve Zincirlikuyu civarı özellikle 

 
35 Bu çalışmada İstanbul'un Roman çiçekçileri ile ilgili olarak paylaşılan bilgilere yerinde gözlem ve 2004-2011 yılları 

arasında kaynak kişilerle yapılan görüşmelerin sonucunda ulaşılmıştır.  
36 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 
37 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 58 
38 Buna karşılık Anadolu'nun diğer bölgelerinde başka peripatetik grupların varlığına rastlamak mümkündür. Trakya 

bölgesinde Romanların baskın grup oluşturmasına benzer bir biçimde Orta Anadolu'da Abdallar, Güney Doğu 
Anadolu'da Domlar ve Kuzey Anadolu'da Lomlar önemli bir nüfus yoğunluğuna sahiplerdir.  



1950'lere kadar bu grubun mensupları tarafından kışlak olarak kullanılmıştır. İstanbul'daki Roman 

çiçekçilerin arasında önemli bir nüfus yoğunluğuna sahip olan 2. grup ise Laxolardır. Laxolar 

geleneksel meslekleri esas olarak demircilik olan ve İstanbul civarında oldukça köklü bir yerleşiklik 

deneyimine sahip bir Roman grubudur. En önemli yerleşim merkezleri arasında Litros (şimdiki 

Esenler) başı çekmektedir. Bu grubun mensupları İstanbul'un civarındaki kırsal yerleşimlerdeki 

tarımcı topluluklar için metal eşya üreterek uzun yıllar geçimlerini temin etmişlerdir.  

 

Xorahane ve Laxo grupları Romanes dilinin farklı diyalektlerini konuşmaktadırlar. Her iki grubun 

mensupları anadillerini kullandıklarında birbirlerini rahatlıkla anlayabilseler de özellikle Laxo'nun 

Yunanca'dan Xorahane diline göre daha fazla etkilenmiş olması kimi temel sözcüklerin 

farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Laxo'nun Yunanca'dan çok daha fazla etkilenmiş olması 

belki de bu diyalekti konuşanların İstanbul civarında uzun süre yerleşik yaşamış olmaları ve 

dolayısıyla İstanbul Rumları ile kurdukları müşteri ilişkileri ile bağlantılı olabilir.  

 

1950'li yıllarda Zincirlikuyu civarındaki Roman yerleşimlerinin belediye tarafından tasfiye 

edilmesinin ardından o dönem için ıssız bir arazi olan Kuştepe'ye çok sayıda Roman yerleştirilir. 

Sepetçilik ve demircilikle geçinen (Büyük bölümü Xorahane olan bu grubun mensupları arasında 

sayıca daha az olmakla birlikte Laxolar da vardır. Laxolar daha önce ana yerleşimleri olan Litros'tan 

dağılarak İstanbul'un çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir.) bu grubun mensupları 1960'ların ortalarına 

kadar geleneksel mesleklerini devam ettirme gayreti içerisinde olacaklardır. Aynı dönemlerde 

İstanbul Anadolu yakasındaki Küçükbakkalköy'e çevre yerleşimlerden Xorahay ve Laxo 

Romanlarının yerleşmesiyle, bölge kalabalık bir Roman yerleşimi haline gelmeye başlayacaktır39. 

Bu iki yerleşim bölgesi daha sonra da çiçekçi Romanların İstanbul'daki en önemli yerleşim 

merkezleri olacaktır. Yakın zamanlarda (2006) yapılan yıkım sonrasında Küçükbakkalköy'deki 

Roman çiçekçiler; Ümraniye, Dudullu, Alemdağ, Paşaköy ve çeşitli civar bölgelerdeki Roman 

yerleşimlerine yönelmişlerdir40.  

 

1960'lı yıllar boyunca daha önce geçimlerini sepetçilik ve elekçilikle temin eden Laxo ve Xorahane 

kabilelerine mensup Roman aileler, geleneksel mesleklerine dönük talebin düşmesi üzerine ek gelir 

elde etmek amacıyla topladıkları kır çiçeklerini satmaya başlarlar. Çiçekçiliğin henüz bağımsız bir 

geçim kaynağı haline gelmediği bu dönemde meslek çok sayıda farklı günlük işle birlikte 

sürdürülür. Komşu illerde mevsimlik tarım işçiliği, ormancılık ve hatta özel durumlarda avcılık ve 

 
39 Küçükbakkalköy'deki Roman yerleşimine özellikle Şile civarından Roman aileler gelmişlerdir. 
40 Avrupa yakasında ise Kuştepe'nin yanı sıra Gültepe'deki Roman yerleşimi de çiçekçilerin önemli merkezleri 

arasında kabul edilebilir.  
 



bitki toplayıcılığı bu dönemde Roman çiçekçiler tarafından yapılan yan meslekler arasında yer 

almaktadır41. Zamanla talebin gelişmesi ile birlikte çiçekçilik bağımsız bir meslek haline gelecek ve 

Roman çiçekçilerin sabit satış noktalarına sahip olabilmek için verdikleri büyük mücadele 

başlayacaktır.  

 

Roman çiçekçiler mesleklerini icra etme biçimlerine göre iki grup olarak düşünülebilir. Birinci 

grupta herhangi sabit bir satış noktasına sahip olmaksızın trafik sıkışıklığı ya da kırmızı ışıklarda 

çiçek satmayan çalışanlar yer almaktadır. Son derece zor koşullarda çalışan ve genellikle satış 

oranları son derece düşük kalan bu grubun mensupları çiçekçilerin en yoksullarıdır. Günlük 

kazançları oldukça düşüktür. Çoğu bu zaman bu kazançlarıyla kendilerine kabahatlar kanunu 

gerekçe gösterilerek kesilen cezaları ödemek zorunda kalmaktadırlar. Herhangi bir sabit satış 

noktasına sahip olmaksızın çiçek satan bu grubun mensupları sıkça kötü muamele ve şiddetle karşı 

karşıya kaldıklarından yakınmaktadırlar. Çiçekçiliğin bir meslek olarak ortaya çıktığı ilk 

dönemlerde henüz sabit satış noktaları ortaya çıkmadığından çiçekçilerin tamamı bu şekilde 

çalışmaktadırlar. İlk döneme ilişkin çiçekçi ailelerin hafızasında köklü bir biçimde yer etmiş olan 

anılar zorluk ve mücadelelerle dolu bu dönemin ne kadar çetin geçtiğini ortaya koymaktadır.  

 

İkinci gruptaki çiçekçilerin satış yapabilecekleri sabit bir noktaları bulunmaktadır. Bunlar 

bulundukları yerin durumuna göre kimi zaman belediyelere işgaliye ücreti ve kimi vergiler 

ödemektedirler. Kimi durumlarda ise herhangi bir resmi izin olmasa da gayri resmi olarak 

çiçekçilerin sabit bir noktada satış yapmasına göz yumulabilmektedir. Sabit bir satış noktası 

bulunan çiçekçilerin gelir seviyeleri satış yaptıkları yerin konumuna göre değişmektedir. Bağdat 

Caddesi, Nişantaşı, Taksim gibi yerlerdeki sabit noktalarda satış yapan çiçekçiler hane başına 

ortalama asgari ücretin çok üstünde bir gelir elde edebilmekteyken daha sapa yerlerde sabit satış 

noktaları bulunan Roman çiçekçilerin hane başına gelir düzeyleri kimi zaman asgari ücretin çok 

altına da inebilmektedir.  

 

Roman çiçekçilerin kendi aralarındaki ilişkileri son derece düzgün işleyen bir mekan paylaşımı 

sayesinde, güç ilişkileriyle dayanışmanın dengelendiği bir mekanizma temelinde gelişmektedir. 

Aileler kendi aralarında satış yapılan mekanları paylaşmışlardır. Bu konuda nadiren sorun 

yaşanmakta, sorun ortaya çıktığında ise kendi aralarında yaptıkları toplantılar ile anlaşmaya 

varılmaktadır. Bu toplantılar ve çeşitli sorunlar karşısında Roman çiçekçilerin ortaya koyduğu 

dayanışma, günümüzde Romanlar için toplumsal örgütlenmenin temeli geniş aileler haline gelmiş 

 
41 Bu mesleklerden bazılarının günümüzde de devam ettirildiği görülmektedir. Mevsimi geldiğinde çeşitli otları, sebze 

ve meyveleri toplayan çiçekçi Romanlar bunları çiçek tezgahlarının yanında satarlar.  



olsa da kabile kurumuna özgü kimi ilişki ve yapıların tümüyle ortadan kalkmadığını göstermektedir.  

 

Roman çiçekçilerin tezgahları enformel aile şirketleri gibi çalışmaktadır. Gündüz saatlerinde 

tezgahın başında genellikle kadınlar durmakta akşamları ise erkekler tezgaha gelmektedir. Satış 

oranını arttırmayı amaçlayan aileler farklı aile bireylerini mümkün olduğunca dağınık bir alanda 

satış yapmaya teşvik etmektedir. Anneyle baba herhangi bir yerdeki sabit satış noktasında çalışırken 

, çocuklar ve eşleri de farklı yerlerde yeni sabit satış noktaları oluşturmak için çaba 

harcamaktadırlar. Özellikle çiçeğe olan talebin çok yükseldiği zamanlarda ise ailenin satış  yaptığı 

ana sabit satış noktasının etrafında çok sayıda tezgah açılmaktadır.  

 

Bağdat Caddesi boyunca önemli duraklar, Taksim, Nişantaşı, Mecidiyeköy, Bakırköy gibi semtler 

Roman çiçekçilerin en önemli satış noktaları arasında yer almaktadırlar. Buraların sabit satış 

noktaları haline gelmeleri oldukça önemli ve kısmen de gerilimli bir sürecin sonucunda meydana 

gelmiştir. Başlangıçta buralarda hareketli bir şekilde satış yapan Roman çiçekçiler hem çevre 

sakinleri hem de belediye görevlileri tarafından kabul edilmeleriyle birlikte sabit satış noktaları 

oluşturmaya başlamışlardır. Sabit satış noktalarının oluşturulması sürekli devam eden bir süreçtir. 

Zira çiçekci ailelerin nüfusu artmakta ve yeni istihdam alanları ortaya çıkmadığı için yeni nesiller 

de geçimlerini çiçekçilik yaparak kazanmak zorunda kalmaktadırlar. Buna karşılık mevcut sabit 

satış noktaları yetersiz kaldığı ölçüde gençler atalarının izinden giderek yeni satış noktaları 

oluşturmak için mücadele etmeye başlamaktadırlar.  

 

Sonuç 

 

Geç-peripatetik topluluklar olarak Roman çiçekçiler, geleneksel mesleklerini kaybetmelerine neden 

olan süreçte yeni yaşam ve geçim stratejileri geliştirmişlerdir. Bu değişimin Roman çiçekçilerin 

toplumsal örgütlenmeleri ve kültürel yapılarında neleri değiştirdiği neleri koruduğuna bakarak, 

sanayi sonrası döneminde geçim stratejilerini değiştirmek zorunda kalan peripatetik toplulukların, 

geç-peripatetik topluluklara evriminin dinamikleri sorgulanabilir. Şüphesiz ki sağlıklı bir biçimde 

geç-peripatetik konseptinin temellendirilmesi ancak Roman çiçekçilerin başka örneklerle birlikte 

değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Yine de Roman çiçekçiler özelinde değişimin 

unsurlarına yakından bakmak ileride başlayacak olan tartışma için bir ilk adım olarak 

değerlendirilebilir. 

 

1-Roman çiçekçiler, geleneksel dönemde sepetçilik ve demircilik mesleklerini yaparak 

geçinmektedirler. Tüm diğer peripatetik gruplar gibi Roman çiçekçilerin ataları olan Laxo ve 



Xorahane gruplarına mensup Romanlar da şu veya bu ölçüde göçebedirler. Göçebeliklerinin temeli 

müşteri topluluklarına ulaşmaya dayanır. Müşteri toplulukları daha geniş bir alanda yayılmış olanlar 

daha yüksek bir göçebelik düzeyine sahiplerken müşteri toplulukları kısıtlı bir alanda kümelenen 

Romanların göçebelik seviyeleri daha düşüktür. Romanların geleneksel mesleklerini yitirip 

çiçekçilik yapmaya başlamaları ile birlikte her iki kabileye mensup Romanlar için de göçebelik 

yerini şehir içinde hareket etmeye bırakmıştır. Her sabah sürekli ikametgahından ayrılan çiçekçi 

aileler sabit satış noktalarına veya hareketli satış yapılan bölgelere gitmektedirler. Şüphesiz ki 

büyük şehirlerde olası müşteri kitlesinin son derece yoğun bir biçimde mevcut olması Roman 

çiçekçilerin göçebelik seviyesinin düşmesinin en önemli nedeni olmuştur. 

 

2-Geleneksel mesleklerini gerçekleştiren Roman kabileleri çalışma mevsiminde kendi içlerinde alt 

gruplara ayrılmaktadır. Bu alt gruplar esas olarak aile birimleridir. Her bir ailenin sepet ya da demir 

eşya sattığı müşteri yerleşimleri bulunmaktadır. Kabile dayanışması ve disiplini sayesinde kimin 

hangi bölgelerde satış yapacağı belirlenir ve bu konuda herhangi bir sorun yaşanmaz. Çalışma 

mevsiminin bitimiyle tekrar birleşen kabile mensupları, kışlaklarında soğuk mevsimi birlikte 

geçirirler. Günümüzde geleneksel mesleklerin ortadan kalkmasına rağmen bu mesleklerin icrasını 

mümkün kılan toplumsal örgütlenmenin önemli bir ölçüde korunduğu anlaşılmaktadır. Zira çiçekçi 

Romanlar arasında her ailenin satış yapacağı bölge kararlaştırılmaktadır. Geçmişteki toplumsal 

örgütlenmeye benzer bir biçimde bugün de çiçekçi Romanların bu paylaşıma son derece büyük bir 

ciddiyetle uydukları gözlemlenmektedir.  

 

3-Endogami geçmişte pek çok peripatetik grup için olduğu gibi Laxo ve Xorahane gruplarına 

mensup Romanlar için de yaygın bir kuraldır. Ne var ki peripatetik gruplarla ilgili 

değerlendirmelerin pek çoğunda ortaklaşan bu kuralın hangi mekanizmaların sonucunda ortaya 

çıktığı ve işlevi tartışılmalıdır. Günümüzde de çiçekçi Romanlar için şu veya bu ölçüde “iç 

evlenmenin” yaygınlığından bahsedilebilir. Bu noktada temel sorun sınırın nereden çizileceğidir. 

Eğer temel endogamik birim kabile olarak kabul edilirse Laxo ve Xorahane kabilelerine mensup 

bireyler arasındaki evlilikler endogamik bir ilişkinin var olmadığını ortaya koyacaktır. Diğer 

taraftan endogaminin etnisite düzeyinde ortaya çıktığı varsayılabilir. Gerçekten de çiçekçi Romanlar 

arasında Roman olmayanlarla evlilik son derece sınırlıdır. Yine de mahalleye son 20 yıl içinde 

yerleşen  Abdal peripatetikleri ile Romanlar arasındaki giderek artan bir ölçüde evlilik ilişkilerinin 

kuruluyor olması endogamik birimin etnisite olarak kabul edilmesini de tartışılabilir kılmaktadır. 

Abdalları da dahil ederek endogamik birimi peripatetik geçmişi paylaşan gruplar olarak 

koyduğumuz da ise kelimenin tam anlamıyla istatiski bir yığılmayla karşılaşabiliriz. Peripatetik 

geçmişi paylaşan (Çingene  olarak adlandırılan) gruplara mensup olanlarla olmayanlarla arasında 



evlilik ilişkileri son derece istisnai bir olgu olarak görülmekte ve genellikle peripatetik geçmişi 

paylaşmayan gruplara mensup bireyin kendi akrabalarından bağını tümüyle koparması ile mümkün 

olabilmektedir. 

 

Roman çiçekçiler örneğinde peripatetik yaşam ve geçim stratejilerinin geç-peripatetik geçim ve 

yaşam stratejilerine evrimi göçebelik, meslek ve endogami başlıkları altında incelenebilir. Roman 

sepetçiler ve demirciler Roman çiçekçiler olurken, göçebelik düzeyinde gözle görülür bir düşüş 

meydana gelmiş, endogamik yapı endogamik birim kabileden peripatetik geçmişi paylaşan gruplara 

evrilmek kaydıyla korunmuş, aileler arasında mekan paylaşımını mümkün kılan toplumsal yapı 

korunmuştur. Başka peripatetik toplulukların sanayi sonrası dönemde yaşadıkları değişimlere ilişkin 

yeni bilgilere ulaştığımız ölçüde Roman çiçekçiler özelinde tartıştığımız geç-peripatetik konseptinin 

daha ayrıntılı bir biçimde temellendirilmesi mümkün olabilecektir.  
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