
Aşağıdaki metin Mesele Dergisi’nin Temmuz 2015 tarihli sayısında yayınlanmıştır: 

İmkânsız Bir Uluslaşma Süreci Üzerine Düşünceler: Kitlevi Bir İntihar Formu Olarak 

Roman Milliyetçiliği 

Egemen Yılgür 

Uluslaşma ve milliyetçiliklerle ilgili yazın uzunca bir süredir ulus formlarının şu veya bu ölçüde 

inşa edilmiş olduklarını tartışıyor. Ulusa tarih üstü özler atfetme yaklaşımı günümüzde son derece 

marjinal bir eğilim. Artık ulusların nasıl inşa edildiklerini, bu inşa süreçlerini birbirinden ayıran 

farklı yerellikleri tartışıyoruz. Bu denemede tamamlanmış bir uluslaşma sürecinin sonuçlarını 

değil, muhtemelen hiçbir zaman tamamlanamayacak olan uluslaşma yönündeki bir eğilimin 

muhtemel trajedisini ve bu trajediden çıkış için ileri sürülebilecek olası alternatifleri tartışmak 

istiyorum.  

Son 30-40 yıl içerisinde Avrupa’nın güneydoğusunda yaşayan en büyük yerel gruplardan biri 

olan Romanlar uluslaşma kuyruğunda sıranın kendilerine gelmesini bekleyen halk topluluklarının 

arasına katıldı. Bütün uluslaşma süreçlerinde gördüğümüz ortak bir tarih anlatısının, milliyetçi 

kurumların oluşturulma çabasını burada da görüyoruz. Dilin standardize edilmesi, ortak bir 

alfabenin belirlenmesi gibi kültürel çabalar henüz sonuçsuz kalsa da son derece yaygın. Ne var ki 

hemen bütün uluslaşma süreçlerinde olmazsa olmaz olan temel bir unsurdan yoksun Roman 

milliyetçileri, tarihsel gerekçelerle üzerinde hak iddia edebilecekleri bir toprak parçası… Bu ise 

hem Romanların kendi toplumsal anlatılarında böyle bir kurguya izin verebilecek unsurların 

yokluğu hem de peripatetik geçmişleriyle bağlantılı olarak hiçbir coğrafyada belirgin bir 

çoğunluk oluşturmamaları ile ilişkili bir durum.  

Roman kimliği esas itibarıyla Roman dilini konuşan toplulukların öz adlandırmalarından türemiş 

bir ifadedir. Buna karşılık Romanes dilini konuşuyor olmak tek başına Roman toplumunun 

yerleşim itibarıyla dağınık yapısını açıklamaya yetmez. Romanların diğer peripatetik 

topluluklarla paylaştıkları söz konusu yerleşme modelini anlamak için genel olarak peripatetik 

toplumsal oluşumlara ve Roman tarihine daha yakından bakmak gerekiyor. 

 

 



Peripatetik Kökenli Bir Halk Topluluğu Olarak Romanlar 

. Yakın dönemlere kadar Romanların kendilerini bağımsız bir etnisite olarak sunma gayretlerinin 

mevcut olduğundan bahsetmek de imkânsızdır. Dahası 18 ve 19. yüzyıllara kadar dünya Roman 

halkının varlığından habersizdi. Bu tarihlerde Avrupalı aydınlar özellikle Balkan coğrafyasında 

konuşulmakta olan gizemli bir dilin varlığını keşfettiler. Konuşanların Romanes adını verdiği ve 

ilk incelemelerin sonuçlarına göre Hint dilleri ile bağlantılı olan bu dil yüzlerce yıldır Avrupa 

halklarının “Çingene” ya da “Kıpti” olarak adlandırdığı peripatetik toplulukların bir bölümü 

tarafından konuşuluyordu. Geçimlerini çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumuyla karşılayan, büyük 

ölçüde endogamik ve mekânsal hareketlilik seviyeleri komşularından daha yüksek toplumsal 

birimler olan peripatetik gruplar tarihin hiçbir döneminde tek bir etnik bütünlük 

oluşturmamışlardı. Romanesi konuşanlar, kendilerine kendi dillerinde “Roma” diyen ve en yoğun 

bir biçimde Balkanlar ve Batı Anadolu’da yaşamlarını sürdüren özel bir gruptu. Diğerleri bu 

dilden habersizdiler ve kimilerinin kendilerine ait başka dilleri ya da özel iletişim için saklı 

tuttukları gizli kelime dağarcıkları vardı. Romanesi keşfeden Batı düşüncesi bu dili konuşan 

peripatetik grupları “gerçek Çingeneler”, diğer peripatetik grupları ise onların kötü kopyaları olan 

“Çingenemsiler” olarak sınıflandırdı.  

Dilbilimsel çıkarımların Roman etnisitesinin tahayyül edilmesine en büyük katkısı bu halkın 

Hindistan’la olan bağlantısının açığa çıkarılması oldu. Gerçi Romanes dili Hindistan’da 

konuşulmuyordu. Muhtemelen milattan sonraki ilk bin yılın sonlarında gerçekleşen bir göçle 

Bizans İmparatorluğu topraklarına yerleşen Hindistan kökenli peripatetik gruplar uzun yıllar 

Yunanca konuşulan bir coğrafyada yaşamış, sonuç itibarıyla ortaya Hint, Yunan, Kafkas ve İran 

dillerinin izlerini taşıyan bir dil ve kendilerini Roman olarak adlandıran bir halk topluluğu 

çıkmıştı. Tüm bu detaylar 1971 yılında Londra’da yapılan ve Romanların kamusal temsili 

noktasında kritik bir eşik olarak ortaya çıkan 1. Dünya Romanlar Kongresi’nin ardından kristalize 

olan Roman milliyetçiliğinin ilk temsilcileri fazla önem taşımıyordu. Zira Hindistan bağlantısı, 

tüm uluslaşma süreçlerinde her zaman kendine özgü bir rolü olan köken mitinden yoksun Roman 

milliyetçileri için bir can simidi olmuştu. 

Bu tarihten günümüze kadar gerçekleştirilen pek çok kültürel çalışma, özellikle dilin standardize 

edilmesi temelinde yürütülen çabalar genel olarak uluslaşma süreçleri açısından oldukça tipiktir. 

Tek bir ulusal kültürün inşası için olmazsa olmaz olan bu eylemler esasta gelecekte kendi egemen 



sınıflarının kontrolünde olacak bir toprak parçasında ortak ulusal dili konuşarak yaşayacak olan 

bir ulusun hazırlanması anlamına gelmektedir. Gerek Avrupa feodalizmini izleyen ulusal birliğin 

kurulması süreçlerinde gerekse geç-uluslaşma süreçlerinde tüm bu pratikler hayata geçirilmiştir. 

Öte yandan yaşadıkları coğrafyada çoğunluğu oluşturmayan Yahudilerin uluslaşma deneyiminde 

dinsel metinlerden beslenen vaat edilmiş toprak tahayyülü ve nesiller boyunca bir biçimde 

korunmuş olan dini ritüeller üzerinden geleneğin icadı diğer örneklerde karşılaştığımız milliyetçi 

kültürel inşanın yerini tutmuştur. 

Hali hazırda belli mekân parçaları üzerinde kontrol oluşturmuş halk toplulukları açısından 

uluslaşma süreci esas itibarıyla kendi ortaklıklarının pekiştirilmesi ve ulusal homojenliği 

zedeleyen unsurların çeşitli biçimlerde eritilmesi üzerinden ilerlemiştir. Buna karşılık, İsrail 

devletinin kurulması sürecinde esas olarak uzun süreli bir çalışma içerisinde Yahudi ulusunun 

vaat edilmiş toprağa taşırılması hedefi güdülmüş, ulus inşası ve devletin varlığının 

meşrulaştırılması özellikle soykırım gerçeğinin daha anlaşılabilir kıldığı bir zemin üzerinde 

yükselmiştir. 

Romanlar hemen hemen bütün peripatetik topluluklar gibi tek bir mekân parçasında çoğunluğu 

teşkil etmedikleri gibi yaşadıkları bölgelerde mutlak bir tahakküm kurma eğiliminde de 

olmamışlardır. Geçimlerini prekapitalist toplumlarda çeşitli zanaat ve hizmetlerin yerleşik tarımcı 

ve çoban göçebelere sunumuyla sağlayan peripatetik gruplar mümkün olduğunca küçük gruplara 

parçalanarak müşteri topluluklarının bulunduğu alanı genişletmeyi tercih etmişlerdir. Bunun 

sonucunda ortaya belli bir mekânsal coğrafya içerisinde mevsimlik ticari göçler gerçekleştiren 

çok sayıda küçük topluluğun yaşadığı göç coğrafyaları çıkmıştır. Farklı peripatetik topluluklar 

farklı mekân parçalarında yoğundurlar. Örneğin Romanlar esas itibarıyla Balkanlar ve Batı 

Anadolu coğrafyasında yaşayan bir peripatetik gruptur. Balkanlar ve Batı Anadolu Romanların 

yüzlerce yıl içerisinde uyum sağladığı, müşteri topluluklarını belirlediği ve kendi maddi-kültürel 

üretimini bu zemin üzerinde geliştirdiği temel coğrafyalarıdır. 

Bu coğrafyada tarih boyunca çeşitli topluluklar devletler ve egemenlik alanları oluşturmuşlardır. 

Buna karşılık Romanlar için böyle bir durum söz konusu değildir. Bu coğrafyadaki geleneksel 

devlet yapıları genellikle fetihlerle başka toplulukların kaynaklarına el koyan savaşçı-çoban 

kabilelerin merkezinde olduğu karmaşıklaşmış toplumsal aygıtlar olarak ortaya çıkarlar. Buna 

karşılık bütün peripatetik topluluklar gibi Romanlar da savaşçı toplumlar değillerdir. Fetih ve 



ganimete yabancıdırlar. Dolayısıyla kendi göç coğrafyalarında devletsi yapılar ya da egemenlik 

alanları meydana getirme gayreti içerisine girmemişlerdir. 

Romanlar kapitalist ilişkilerin gelişmesi ile birlikte geleneksel mesleklerini yitirmeye 

başlamışlardır. Sepetçilik, elekçilik, kalaycılık, halk hekimliği gibi geleneksel zanaat ve 

hizmetlere dönük talebi öldüren kapitalist üretim süreci Romanları işsiz bırakmış, Romanlar 

gruplar halinde kentsel alanlarda “Çingene Mahalleleri” oluşturmuşlardır. Özellikle Romanların 

geleneksel göç coğrafyası olan Balkanlar ve Batı Anadolu’da ana akım kapitalist üretim sürecinin 

periferisini oluşturan enformel sektörün en zahmetli ve düşük gelirli işlerinde çalışma imkanı 

bulabilmişler, ücretli ve güvenceli işlerde konjoktürel olarak emek talebinin yükseldiği dönemler 

hariç çalışma imkanı bulamamışlardır. Romanların mahalle oluşturma sürecinde genellikle küçük 

gruplara dağılma eğiliminde oldukları görülmektedir. Zira kentler tamamen boş değildir. Kent 

çeperindeki arazilere yerleşilse bile oluşturulabilecek mahalle büyüklüğünün sınırları daha güçlü 

ve örgütlü olan komşu toplulukların iradeleri ile sınırlanmaktadır.  

Buna bağlı olarak geleneksel mesleği icrası dönemi küçük gruplar halinde parçalanarak göç 

coğrafyalarında hareket eden Romanlar geleneksel meslekleri kaybı ile kentlere yerleştiklerinde 

bu kez kentin yapısı nedeniyle küçük gruplara ayrılarak yerleşim birimleri oluşturmak 

durumunda kalmışlardır. Sonuç itibarı ile kapitalist ilişkilerin ve sanayinin geliştiği dönemde de 

Romanlar tarihsel göç coğrafyalarında baskın bir nüfus grubu teşkil etmemişlerdir. Bugün 

itibarıyla coğrafyanın her yerine serpiştirilmiş olan Romanların Balkanlar ve Batı Anadolu’daki 

toplam nüfusu AB komisyonu istatistiklerine göre altı milyon civarındadır. Buna karşılık en 

yoğun oldukları Bulgaristan ve Romanya’da bile kendilerine ait bir bölgeye sahip değillerdir.  

İmkânsız Uluslaşmanın Trajedisi 

Roman uluslaşması hemen hemen tüm milliyetçi projelerde ortak olan hegemonik vatan 

tasavvurunda yoksundur. Peripatetik bir topluluk olarak Romanların, başka topluluklara 

yasaklayabilecekleri ya da onları egemenlik altına alarak ikincilleştirebilecekleri ne bir ulusal 

vatanları ne de vaat edilmiş toprakları vardır. Romanlar için dağınık bir biçimde yaşamalarına 

rağmen göreli bir yoğunluğa sahip oldukları Balkanlar ve Batı Anadolu geleneksel müşteri 

toplulukları ile paylaştıkları ortak yaşam alanlarıdır. 



Bütün milliyetçi anlatılar zorunlu bir kapanmayı, içerilen ve dışarda bırakılan grupların tahayyül 

edilmesi süreçlerini içerir. Bütün milliyetçilikler gibi Roman milliyetçiliği de belli bir içe 

kapanmayı şart koşmakta, kültürel inşa pratikleri ile sadece Romanlardan oluşacak ve Roman 

hükümranların yönettiği bir mekân parçasının, hiç değilse böyle mekânları temsil eden 

kurumsallıkları özlemektedir. Bu hayali aşmayı imkânsız kılan maddi şartlar ise çoğu Roman 

milliyetçisini İsrail’in kurulma sürecine yoğun bir ilgi göstermeye yöneltmektedir. 

Uzun süreli bir çalışmanın parçası olarak Yahudilere vaat edilmiş topraklarında bir vatan sunan 

projenin ne derece ve ne pahasına başarılı olduğu bir başka tartışma konusu. Buna karşılık bu 

projenin içerisinde son derece kritik bir rol oynayan Yahudi burjuvazisi ve entelektüel 

birikiminin Romanlar söz konusu olduğunda ortada olmadığı açıktır. Dahası Romanların 

Balkanlardan tasfiyesi esas itibarı Balkan coğrafyasındaki ırkçı partilerin projesidir. Her türlü 

sermaye kaynağından yoksun bir halkı tarihsel coğrafyalarından koparıp boş bir arazide terk 

etmek aslında milliyetçilik sosuyla süslenmiş bir soykırım projesinden başka bir şey olarak 

gözükmüyor.  

Mesele bu şekilde konulduğunda Roman uluslaşması tahayyülünün imkânsızlığı büyük bir 

açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık çoğu Roman milliyetçisi meseleyi bu uç noktaya 

vardırmaksızın, Romanlar için milliyetçi bir retoriğin yaygınlaştırılması ile yetinmektedir. Roman 

kültürü tüm unsurlarıyla tek tipleştirilmesi anlamına gelen bu retoriğin, uluslaşmanın nihai 

hedefinin gerçekleşemez olduğu mevcut durumda Romanların daha derin bir tecrit içerisine 

savrulmasından başka bir anlama gelmediği açıktır. İmkânsız uluslaşmanın trajedisi tam da bu 

noktada yatmaktadır. Uluslaşmanın maddi zemininden yoksunken bunun kültürel süreçlerini 

ivme kazandırmakta ısrar etmek, yenilgiye mahkûm bir siyasallaşmanın fitilini yakmaktan başka 

bir anlama gelmemektedir. 

Bir Çıkış Yolu Olarak Çeşitliliği Koruyarak Bütünleşme ve Mahalleyi Dışarı Açmak 

Şüphesiz ki ana hatları ile özetlemeye çalıştığım bu sorunun çözümünü tartışmak için bu yazının 

sınırları yeterli değil. Yine de mütevazı bir akıl yürütmeye girişmekten kendimi alamıyorum. Her 

şeyden önce, bütün geç-peripatetik gruplar gibi Romanlar için de mahalle nefes alabilecekleri, 

kıyısında yaşamaya mahkûm edildikleri piyasa şartlarının yıkıcılığına karşı dayanışma alanları 

oluşturabilecekleri bir alan olarak ortaya çıkmaktadır.  



Yerel yönetimler sıklıkla bu mahalleleri dağıtmak için idari müdahalelerde bulunsalar da 

mahallenin tarihselliği ve zorunluluğu başka mekân parçalarından onun yeniden üretilmesini 

sağlamaktadır. Öte yandan mahallenin korunması ve gerekli hallerde yeniden kurulması Roman 

toplumunun her kültürel hem fiziki varlığının sürdürülebilmesi için zorunludur. Her dönemde 

ortaya çıktığını gördüğümüz gönüllü asimilasyon sürecine dâhil olabilenler dışındaki milyonlarca 

Roman için mahalle dışında hayat hem Gacoların kadim önyargıları hem maddi koşullar 

nedeniyle son derece çetindir.  

Öte yandan Roman mahalleleri aşırı bireyselleşmiş kentli insanın çoktan unuttuğu toplumsal 

formların varlığını farklılaşmış biçimlerde de olsa korunabildiği bir alandır. Özellikle kadınların 

son derece yoğun bir biçimde günlük hayatın içerisinde olduğu, güç ilişkilerinin tartışılmaz 

mevcudiyetine rağmen bir tür katılımcı demokrasinin yaşandığı Roman mahalleleri Roman 

olmayanların da, özellikle kendi doğal toplumsal ağlarından kopmuş izole birey ve hanelerin de 

pek çok açıdan ihtiyacı olmaktadır. Bu mahallelerde sıkça gördüğümüz Roman ya da peripatetik 

kökenli olmayan yoksullar bu durumun açık örnekleridir. 

Kent dokusu içerinde güçlü ama cinsiyetçi ya da totaliter olmayan toplumsal ağların 

yoksunluğundan mustarip olanlar sadece yalnız ve düşkün yoksullar değildir. Kentli aydınlar, 

yerini-arkasını bulamamış üniversite öğrencileri, farklı cinsel yönelimler, süreç içerisinde 

toplumsal dokuları çözülmüş ve buna karşılık çoğunluk önyargılarının hışmından kurtulamayan 

kültürel gruplar da kendilerini her geçen gün daha yalnız olarak algılıyor. Roman mahalleleri ve 

Roman mahallerinde maddeleşen sık dokulu, göreli daha az cinsiyetçi olan toplumsal doku uygun 

eğer kanalını bulabilirse tüm bu toplumsal kesimler için önemli bir destek olarak ortaya çıkabilir.  

Romanlar ve Roman mahalleri Roman milliyetçiliğinin içe kapayıcı retoriği yerine; dışa dönük, 

kendisi olmaktan çıkmayan, dayanışmacı eşitlikçi toplumsal ilişkileri güçlendiren ve bunlara 

mümkün olduğunca farklı unsurları dâhil eden bir söylem geliştirilebilir mi? Bu başarılabilirse 

Romanlar tarihsel göç coğrafyalarındaki varlıklarını sürdürebilecekleri gibi bugün sınırlarla 

parçalanmış olan bu coğrafyayı imparatorluk dönemlerinin geçişkenliğine kavuşturabilirler. 

Kendini dışlayıcı bir ulusal gurur anlatısıyla değil tarihsel toplumsal geleneklerine uygun bir 

kapsayıcılıkla kurgulayan bir yaklaşım böylelikle Romanların tarihsel göç coğrafyasında barışın 

sağlanmasına çok kritik katkılar sunabilecektir.  



Bu mümkün müdür? Şüphesiz ki tarihsel önyargılar, Roman aydınların sistematik bir biçimde 

çoğunluk kültürlere asimile olması ile bağlantılı beyin göçü gibi nedenler milliyetçi retoriğin 

yayılmasını kolaylaştırırken, burada işaret etmeye çalıştığımız alternatifin gelişim kanallarını 

tıkamaktadır. Yine Roman uluslaşması projesinin imkansızlığı o kadar açıktır ki mesele doğru bir 

biçimde konulduğunda pek çok insanın tercihini içe kapanmanın getireceği kıyımlar karşısında 

Bizans ve Osmanlı coğrafyasında yeniden tesis edilebilecek bir barıştan yana yapacağına şüphe 

yoktur. 


