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1.TOPLANTIYI DÜZENLEYEN VE RAPORU YAYINLAYAN ÖRGÜTLER 

HAKKINDA BİLGİ 

Romani Godi : 

Romani Godi, Romanes’te Roman Aklı anlamına gelmektedir. Romani Godi, 

Romanların eşitsizlik, ayrımcılık, hak ihlalleri, Roman dilinin ve kültürünün yaşadığı 

yok olma tehlikesini dert eden bir grup genç aktivistin ‘Opre Roma’  sloganı ile 2022 

yılı başında çıktıkları bir yolculuktur. Romani Godi; Romanların dillerini, tarihlerini, 

kültürlerini, Romanların yaşadığı eşitsizlikleri ve maruz kaldıkları her türlü tarihsel 

eylemleri;  bir bütün olarak toplumsal hafıza olarak kabul eder. Romani Godi, 

Romanların toplumsal hafızasının güçlendirilmesi ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması 

için hak temelli çözümler üretilmesi amacıyla izleme, araştırma ve raporlama 

çalışmaları yürütmektedir. 

Bir inisiyatif olarak yola çıkan Romani Godi, sonraki süreçte Roman Hafıza 

Çalışmaları Derneği (Romani Godi) adıyla tüzel kişiliğe dönüşmüştür. 

İstanbul Roman Hakları Federasyonu: 

Çoğunluk İstanbul Anadolu yakasında yer alan sekiz Roman sivil toplum örgütü üyesi 

olduğu İstanbul Roman Hakları Federasyonu; başta İstanbul’da yaşayan Romanlar 

olmak üzere bütün Romanların yaşadığı hak ihlalleri olmak üzere ilgili ortak 

savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır. Başta Romanlar olmak üzere 

ortak coğrafyada yaşayan bütün insanların özgür, adil ve eşit bir yaşam içerisinde var 

olmasını federasyonun amaçlarının arasındadır. Federasyon özellikle kamu-sivil 

toplum işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. 
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                                                                      Ataşehir Roman Zirvesi Toplantısı-13.08.2022 

Roman Sivil Toplum Mücadelesi Tespitleri ve Öneriler Raporuyla ilgili; 

Roman hakları mücadelesinde, sivil toplum örgütlerinin yapıları, faaliyetlerinin eksenleri ve 

ihtiyaçları üzerinden tartışılmasına olan ihtiyaç çeşitli mecralarda dile getirilmesine rağmen 
bu tartışmayı odağına alan bir çalışma ne yazık ki yapılamadı. Geleneksel örgütler yapılar ve 

mücadele yöntemlerini konuşmaya olan artan ihtiyaç İstanbul Roman Hakları Federasyonu 

ve Romani Godi olarak bizleri “bir yerden başlamak lazım” noktasına getirdi.  Bu toplantı bir 

ilk bir araya geliş, rapor ise ilk sözler olarak değerlendirmelidir. Ataşehir Roman Zirvesi 
toplantısına katılım gösteren sivil toplum örgütlerine, aktivistlere ve programın 

düzenlenmesi için salon ve ikram desteği sağlayan Ataşehir Belediyesi’ne katkıları için 
teşekkür ederiz. Bu raporun daha demokratik, daha katılımcı ve daha şeffaf bir Roman sivil 

toplum mücadelesinin oluşmasına katkı vermesini; sivil toplum mücadelesinin gelişmesi, 
dönüşmesi ve kazanımlarını çoğaltacak yapıcı yeni tartışmaların önünü açmasını temenni 

ederiz. 

Toplantının düzenlenmesi, raporun hazırlanması sürecindeki katkı ve emekleri ve Roman 

sivil toplum mücadelesiyle dayanışmacı tutumları sebepleriyle Ebru Uzpeder’e, Nejat 

Taştan’a ve Sinan Gökçen’e toplantının düzenleyicileri olarak sonsuz teşekkür ederiz. 

Bugün aramızda olmasa Roman eşitlik mücadelesinde büyük emekleriyle bizlere her daim 

yol gösterici olan, ‘Romanların Avukatı’ olarak her daim hatırlayacağımız Hilal Küey’i özlemle 
anıyoruz. 
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2.TOPLANTIYA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 

1996 yılında İzmir’de Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurulması ile 

Romanların sivil toplum mücadelesine  başlamalarının miadı olarak kabul edilebilir. 

Ancak  dernek o dönemdeki Dernekler Kanunu’nun1 hükümleri gerekçe  gösterilerek 

“etnik ayrımcılık” yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca kapatılır. Bu karar 

üzerine dernek kurucularının Çingeneler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ismi ile 

kurdukları dernek  kapatılır. Kurucular üçüncü kez ve bu sefer “Selanikli Müzisyenler” 

adıyla dernek kurarlar. 

2002-2005 yıllarında Türkiye’de dernekler mevzuatında Avrupa Birliği müktesebatına 

uyum çerçevesinde gerçekleştirilen biri dizi düzenlemeyle birlikte Romanların sivil 

örgütlenmeleri için daha geniş bir yasal çerçeve oluşmuştur. 

Genişleyen yasal zemin nedeniyle başta Trakya bölgesinde olmak üzere Türkiye’nin 

birçok bölgesinde Roman örgütleri kurulmaya başladı. Dernekler farklı hak 

alanlarında Romanların maruz kaldığı ayrımcılıkla ilgili yaptıkları çalışmalar bir 

yandan Roman toplumu içinde insan haklarına ilişkin farkındalığı geliştirirken diğer 

yandan sorunların kamuoyu ve hükümetin gündemine girmesi sonucunu doğurdu. 

Nitekim 2010 yılında hükümet tarafından Roman açılımı politikası uygulamasına karar 

verildi. 14 Mart 2010 tarihinde Başbakan’ın da katılımıyla Roman Açılımı toplantısında, 

Romanların yaşadığı ayrımcılık ilk defa en üst düzey devlet yetkilileri tarafından ifade 

edildi. 

Romanların örgütlenmesi tamamlanmış bir süreç değildir. Romanlar kimliklerinin 

tanınması ve eşitlik için mücadele etmek amacıyla yeni inisiyatifler, dernekler, 

federasyonlar ve konfederasyonlar kurmaya devam etmektedir.   

Romanların örgütlü hak mücadelesi farklı alanlarda yetersiz ama küçük değişimleri 

beraberinde getirmiştir. 2015 yılında ilk defa ana muhalefet partisinden bir Roman 

milletvekili parlamentoya girmiş, 2019 yılında yapılan seçimlerde ana muhalefet ve 

iktidar partisinden birer Roman milletvekili seçilmiştir. 2015 ve sonrasında yapılan 

genel ve yerel seçimlerde Türkiye’nin farklı şehirlerinde il genel meclisleri ve 

belediye meclislerine sayıları sınırlı da olsa Romanların temsilinin sağlandığı bir 

süreç devam etmektedir.  

Yine hükümet tarafından 2016 yılında 5 yıllık “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji 

Belgesi” açıklanmış ve bu strateji belgesi kapsamında 2016- 2018 yılları için “ Roman 

Stratejisi 1. Aşama Eylem Planı” kabul edilmiştir. Her ne kadar gerek strateji belgesi 

gerekse eylem planı Romanlar tarafından bir çok açıdan eleştirilse de (katılımcılık, 

sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin gerçekçiliği vb.) bu belgeler Romanların 

                                                             

1 23/11/2004 tarihli mülga  2908 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri 
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yaşadığı hak ihlalleri ve eşitsizliğin devlet tarafından resmi olarak kabulüdür ve bu 

kabuldeki en önemli faktör de Romanların sivil örgütlenmeleri tarafında yürütülen 

mücadeledir.  

Ancak bu gelişmeler rağmen Romanların yaşadığı hak ihlalleri, eşitsizlikler ve 

ayrımcılık  artarak devam etmekte ve sorunlar güncelliğini korumaktadır. Bu sebeple 

Roman sivil toplum örgütlerinin hak temelli mücadele yürütmesine olan ihtiyaç 

artmaktadır. ‘Daha fazla kazanımı nasıl sağlayabiliriz?’ sorusu da alandaki tüm 

aktörler tarafından tartışılmaktadır.  

Bu tartışmalarda öne çıkan ve bizim tarafımızdan önemli bulunan konuları şöyle ifade 

etmek mümkündür.  

Toplumdaki siyasi kutuplaşmaya paralel biçimde Roman sivil toplum örgütlerinin de 

siyasi partiler çerçevesinde bloklaşmasıdır. Bloklaşma bazı durumlarda merkezi 

hükümetin veya yerel yönetimlerin uyguladığı ayrımcılığın görmezden 

gelinmesi/hoşgörülmesi hatta aklanması yanında; Roman sivil toplum örgütleri 

arasındaki iletişimin kopmasına, dayanışmanın ortadan kalkmasına ve ortak 

mücadele zemininin zayıflamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda sorun farklı 

düşüncelere, siyasal görüşlere sahip olmak değil bu farklılığın hak mücadelesinin 

odağına alınmasıdır.  

Romanların toplumsal sorunlarının birçoğu toplumun geri kalan ‘ötekiler’inden 

bağımsız değildir. Buna rağmen Roman örgütleri ile diğer hak temelli sivil toplum 

kuruluşları arasında iletişim ve işbirliği alanları yeterince sağlanamamış, ortak 

mücadele alanları inşa edilememiştir. Hem Roman örgütleri hem de diğer hak 

örgütleri yaşanılan ortak sorunlara karşı ortak bir karşı duruş sergileyememektedir. 

Diğer örgütlerin birçoğu Romanların yaşadığı sorunlara yönelik gerekli tepkiyi 

geliştiremediği gibi Roman sivil toplum örgütleri de farklı alanlarda yaşanan hak 

ihlallerine yeterince ses çıkaramamıştır.  

Roman sivil toplum mücadelesinde düşünce/dil ve yönetim pratikleri yaygın olarak 

orta yaş üstü erkekler tarafından belirlenmektedir. Türkiye’deki bütün sivil toplum 

örgütleri açısından geçerli olan örgüt içi demokrasi sorunu Roman örgütlerinde daha 

yakıcı bir biçimde ortaya çıkmaktadır.  Bu durum sürece dâhil olmak isteyen 

kadınların, gençlerin örgütlere katılımını ve örgütlerin politikalarında belirleyici 

olmasını engellemektedir. Örgütlerin bu yapıları kadınların,  gençlerin, engellilerin vb. 

grupların alandaki varlığını dışarıda bırakmaktadır.  Özellikle 2010 yılından sonra 

yüksek eğitimli ve nitelikli istihdamda yer alan Roman gençlerin sayısı artmış 

olmasına rağmen bu gençler sivil toplumda örgütlerinde alan bulamamaktadır.    

Tüm bunlar göz önüne alındığında Romanların hak mücadelesinde ortaya çıkan 

sorunları ve çözüm önerini tartışmaya açmanın; iletişim kanallarını onarmak ve işler 

hale getirmenin, dayanışma ve ortak mücadele zeminlerini çoğaltmanın, Roman 

hakları alanı dışında faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri ile etkileşimleri 

geliştirmenin acil ihtiyaçlar olduğu görülmektedir.   
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Roman Sivil Toplum Örgütlerinin Hak Eksenli  Mücadelesinde Temel sorunlar  ve 

Önerileri toplantısı bu tartışma sürecini geliştirmek, sürece ilişkin farklı görüşlerin 

ifade edilmesine zemin olmak ve katkıları toplamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Roman sivil toplum mücadelesinin genişlemesi ve Roman eşitlik mücadelesinin 

güçlenmesi için mücadele yöntem ve araçlarının tartışılmasının gerekliliği 

unutulmamalıdır.  

Roman hakları mücadelesinde sivil toplum örgütleri arasındaki iletişim, dayanışma 

ortaklık zeminini nasıl genişletebiliriz sorusu çerçevesinde yukarıda bahsettiğimiz 

başlıkları odağına alan toplantı Romani Godi ve İstanbul Roman Hakları Federasyonu 

iş birliğinde Ataşehir Belediyesi’nin desteği ile 13 Ağustos 2022 tarihinde 

gerçekleştirildi. Mali olanaklar nedeniyle İstanbul dışından az sayıda yerel örgütün 

katılımını sağlayabildiğimiz bu toplantı bir ilk çalışmadır. Benzer toplantıların diğer 

bölgelerde de yapılması hak mücadelesindeki eksiklikleri ortadan kaldırmaya ve 

kazanımları çoğaltmaya vesile olacaktır. Bizler Romani Godi ve İstanbul Roman 

Hakları Federasyonu olarak yapılacak toplantılara her türlü katkıyı vermeye hazırız. 

Bu rapor toplantıdaki tartışmalar, toplantı öncesi ve toplantı sonrasında sivil toplum 

örgütleriyle gerçekleştirilen görüşmeler ve aktarımlar sonucu hazırlanmıştır.   
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3.  ROMAN SİVİL TOPLUM MÜCADELESİNE YÖNELİK TESPİT VE 

ÖNERİLER 

 

3.1.Roman Sivil Toplum Örgütleri Arasında Ortak Mücadele Zeminin 

Oluşturulması 

Tespitler: 

Sivil toplum örgütlerinin ortak mücadele yürütme geleneği ve bunun için ortak 

zeminler oluşturma konusundaki eksiklik Türkiye bakımından genel bir sorundur. 

Kadın hareketi gibi olumlu bir iki örnek dışında bu sorun tüm alanlarda karşımızda 

çıkmaktadır. Örgütlenme tarihi nispeten daha yeni olan Roman sivil toplum 

örgütlerinin bu konuda amaçlanan başarıya ulaşamamış deneyimleri vardır. Bu 

açıdan öne çıkan en geniş kapsamlı örneklerden bir tanesi olan ROMFO deneyimi de 

ne yazık ki alanda örgütler arası karşılıklı güvensizliğin ve iletişimsizliğin artmasıyla 

sonuçlanmıştır.  Roman örgütlerinin mali, teknik ve insan kaynağı kapasitesi 

bakımından kısıtlı imkanları bugün karşımızda duran olumsuz tablonun küçük bir 

bölümünü açıklamaktadır. Temel sorunlar çözülmemiş olması ve Roman sivil toplum 

deneyimlerinin süreçte artmış olması ortak mücadele zeminini güçlendirmesi 

gerekirken geldiğimiz noktada her geçen gün daha da zayıflayan ve etkisizleşen bir 

durumla karşı karşıyayız.  

Başlangıçta Türkiye’nin farklı şehirlerinde örgütlenmeye, birbirleriyle iletişim 

kurmaya çalışan yapılar istisnalar hariç olmak üzere artık birbirlerini yok sayan, 

dikkate almayan bu tutuma sahip hale gelmiştir.  Sonuçta, alanda son yirmi yıldır 

sürekli tartışılan ve eksikliğinden bahsedilen ortak mücadele geleneği 

oluşturulamamıştır.  

Bu tespit, Roman kimliğinin ve Romanların yaşadığı eşitsizliklerin görünür olmasında 

zaman zaman Roman sivil toplum örgütlerinin ortak tepki ve söylem geliştirebildiği 

ve elde edilen kazanımların oluşmasında büyük katkı sağlayan örneklerin varlığını 

yok saymamaktadır. Aksine ihtiyacımız olan daha güçlü bir ortak mücadele zeminin 

yaratılması için Roman sivil toplum örgütlerinin ortak kararlık ve söylemleri 

üretmeleri gerektiğini göstermektedir. 

Zira her geçen gün Roman derneklerin, federasyonların ve konfederasyonların sayısı 

artış göstermekte; yaşanan nicel artış rağmen sivil toplum örgütlerinin 

çalışmalarında niteliksel değişim ve artış istenilen seviye ulaşamamaktadır.  

Ortak mücadele geleneği oluşturulamadığı için güncel sorunlara, kriz durumlarına 

karşı hızlı refleks verilememekte; sorunların tespitinde geç kalınabilmektedir. Farklı 

yerellerde bulunan sivil toplum örgütleri arasında iletişim kopuklukları yaşanmakta 

ve sivil toplum örgütleri birbirlerinden yeterince haberdar olamamakta; ortak 

sorunlara yönelik ortak çözüm geliştirememektedir. Roman toplumunun temel 
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sorunlarının genelliğine rağmen bazı sivil toplum örgütleri sadece kendi 

yerellerindeki sorunlara odaklanmakta ve farklı bölgelerdeki sorunlara 

görememektedir.  

Öneriler: 

●  Roman örgütleri geliştirici rekabeti aşan, giderek birbirlerini yok saymaya 

varan yaklaşımlardan uzaklaşmalı ve toplumsal sorunlara yönelik ortak 
mücadele geleneğinin yaratılması için çaba göstermelidir, 

●  Roman sivil toplum örgütleri arasında zedelenen güveni yeniden inşa edecek 
küçük kazanımlara odaklı ortak faaliyetler öne çıkarılmalıdır,  

●  Türkiye’nin her bölgesinden, farklı alanlarda çalışmalar yürüten, eşitsizlikler 

ortadan kaldırılmasında fark bakış açılarına sahip olan ve her jenerasyondan 

sivil toplum örgütlerinin ve aktivistlerin bir araya gelebileceği alanlar 
artırılmalıdır.   

●  Mevcut örgütsel sorunlarının da tartışıldığı seri bir toplantı zinciri ve geniş 
katılımlı bir çalıştay gerçekleştirilmelidir, 

●  Yerellerde yaşayan sorunların bir bütünün parçası olduğu unutulmamalıdır. 

Farklı bölgelerdeki Roman sivil toplum örgütleri karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunmalı ve çözümlere yönelik deneyim paylaşımını artırmalıdır,   

●  Ulusal ölçekte çalışan Roman sivil toplum örgütleri; yerel sivil toplum örgütleri 
arası iletişim güçlendirilmelidir,  

●  Roman Sivil toplum örgütleri güncel sorunların tespitine ve çözümüne yönelik 

mücadele araçlarını, stratejilerini ve takvimlendirilmiş hedeflerini 
belirlemelidir, 

●  Yaşanan ayrımcılık ve hak ihlallerini karar vericiler ve kamuoyunun 

gündemine taşımak için izleme ve  raporlama faaliyetlerine ağırlık verilmeli, 

hazırlanan raporlar ilgili ulusal ve uluslararası mekanizmalara taşınmalıdır. 

Ortak izleme mekanizmaları oluşturulmalıdır,  

Toplantıda, Roman sivil toplum örgütlerinin daha güçlü ve kanıtlara dayalı 

savunuculuk yapabilmesi için işbirlikleri kurularak, izleme ve raporlama çalışması 

yapılabilecek başlıca alanlar olarak aşağıda belirtilen alanlar önerilmiştir.   

●  Temel Hak ve Özgürlüklere Erişimde Ayrımcılık 

●  Nefret söylemleri ve Ayrımcı Algılar 

●  Pandemi Sürecinin Roman Toplumunda Yarattığı Etkiler 

●  Güncel Hükümet Politikaları ve Uygulamaları 

Örneğin; hükümet tarafından hazırlandığı duyurulan 2. Aşama Roman Strateji 
Eylem Planı örgütlerin ortak İzleme Mekanizması Oluşturması 
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3.2. Roman STÖ’lerinin Demokratik, Katılımcı ve Kapsayıcı bir Yapıya 

Kavuşturulması 

Tespitler: 

Türkiye’de Roman sivil toplum örgütlenmesi diğer alanlardaki örgütlere göre 

nispeten yenidir, ancak yine de yaklaşık olarak 26 yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Demokratiklik Türkiye sivil toplumunda genel ve yapısal sorunları arasındadır. Bu 

sorun çeşitli alanlardaki STÖ’lerde bir süredir tartışılan konulardan biri olmasına 

karşın Roman STÖ’lerinde hiç konuşulmamaktadır.  

Oysa mevcut ihtiyaçlar ve değişen şartlar, STÖ’lerin yürüttükleri hak mücadelesinin 

mümkün olan en geniş bileşimle verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun araçlarından 

biri de daha katılımcı örgütler vb. yapılar oluşturmaktır. Roman sivil toplumu  

demokratiklik, katılımcılık ve kapsayıcılık açısından yeterli düzeyde değildir. Roman 

sivil toplum örgütlerinde bu konudaki ihtiyaçların tespit edilmesi, eksikliklerin gözden 

geçirilmesi ve daha demokratik örgütsel yapıların geliştirilmesi gerekmektedir.   

Diğer taraftan Roman sivil toplum örgütlerinin birçoğunda hak temelli yaklaşım 

yaygınlaşmamıştır. Birçok Roman sivil toplum örgütü hemşeri derneği benzeri işlevi 

görmekte ve sadece yerel (mahalle düzeyinde) çalışma yürütmektedir.  

Öneriler: 

●  Roman sivil toplum örgütleri; hak temelli mücadele, demokratik, katılımcılık, 
şeffaf karar alma ve bütçe yönetimi başlıklarında güçlendirilmelidir, 

●  Başta yerellerde çalışma yürütenler olmak üzere küçük ve orta ölçekli Roman 

sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim programları 

yaygınlaştırılmalı; özellikle raporlama, izleme, araştırma ve stratejik 
davalama konularında örgütler güçlendirilmelidir, 

●  Yerel Roman sivil toplum örgütlerin kapasitesinin güçlendirilmesi sürecinde 
örgütler arasında deneyim paylaşımı ve destekleme süreci işletilmelidir, 

●  Avrupa’daki Roman sivil toplum örgütlerinin kullandığı yöntem/araçlar 

incelenmeli; iyi örneklerin Türkiye’de uygulanabilirliği Roman sivil örgütleri 
tarafından tartışılmalıdır, 

●  Roman sivil toplum örgütleri iletişim ve görünürlük kapasiteleri artırmaya 

yönelik çalışmalarını artırmalıdır. Örgütlerin dijital mücadele/savunuculuk 

araçlarını kullanma kapasiteleri artırılmalıdır,  
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3.3. Roman Sivil Toplum Örgütlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Yaklaşımı 

 Tespitler: 

Geleneksel kültür ve verili toplumsal cinsiyet rollerinin  (çocuk bakımı,  ev içi tüm 

sorumlulukların kadınlara yüklenmesi vb) .kadınların STÖ’ler ve hak mücadelesi 

içinde etkin özneler haline gelmesini engellemektedir. Ancak kadınların örgütlere 

katılımı konusu sadece genel kısıtlamalarla açıklanamaz. Aksine STÖ’lerin yaklaşım 

ve yapılarının bu verili koşulları güçlendirdiğini unutmamamız gereklidir.   Roman 

sivil toplum örgütlerinde başta yönetim kurulları olmak üzere temsil organlarında 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin hemen hiçbir çalışma 

yürütülmemektedir.   

Hem sayısal olarak hem de temsil oranı açısından erkek ağırlıklı olan Roman sivil 

toplumu örgütlerinde; orta yaş ve üstü erkekler dışında kalan grupların çalışmalara 

dahil olabilmesi, söylem geliştirmesine hatta görüş bildirmesine olanak sağlayan 

mekanizmalar bulunmamaktadır. 

Sınırlı sayıdaki Roman kadın örgütlenmesinin ise mücadelenin genel hatlarını 

belirlemede rol alamadığı görülmektedir. Elbette bu Roman kadın örgütlerinin değil 

mücadeleyi domine eden erkek örgütlerin yarattığı bir sonuçtur.  

Öneriler: 

Roman sivil toplum örgütleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini ana çalışma alanlarından 

bir tanesi olarak kabul etmelidir, 

Örgütler,  toplumsal cinsiyet eşitsizliği tartışmaya açılmalı ve Roman kadınların 

örgütlere katılımı teşvik edilmelidir, 

Roman sivil toplum örgütlerinin karar verme mekanizmalarında ve temsil 

organlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yürütülmelidir,   

Roman kadınların kendi öz örgütlerini kurabilmeleri teşvik edilmeli ve Roman sivil 

toplum örgütleri kadınların sivil toplum çalışmalarına dahil olmalarını engelleyen 

(Kadınlara yüklenen çocuk bakım yükümlülüğü,  ev içi tüm sorumlulukların kadınlara 

yüklenmesi vb.) sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmelidir.   
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3.4. Roman Engellilerin Hak Mücadelesine Katılımı 

Tespitler: 

Engelli Romanlar, kesişimsel ayrımcılık nedeniyle Roman toplumunda en fazla 

ayrımcılık ile karşı karşıya olan gruplardan biridir. Roman toplumunda ülke 

ortalamasının çok altında olan eğitime erişim oranı engeli Roman çocuklar ve 

özellikle engelli kız açısından çok daha düşüktür. 

Roman toplumundaki yoksulluk döngüsü engelli Romanlar için daha ağır sonuçlar 

üretmektedir. Roman mahallelerindeki yapısal sorunlar ve fiziksel koşullar engelli 

Romanların kamusal alan ve hizmetlere erişilebilirliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Ayrıca engellilerin sorunları Roman sivil toplum mücadelesinde yeterince gündem 
yapılmamaktadır.  

Öneriler: 

●  Roman sivil toplum örgütleri ortak bir saha çalışması ile engelli çocukların ve 

kadınların sorunlarını da içeren kapsamlı bir rapor hazırlamak için işbirliği 
yapmalıdır, 

●  Eğitim, sağlık gibi haklara ilişkin taleplerde engellilerin hakları ve erişilebilirlik 
ile ilgili talepler de ileri sürülmelidir,  

●   Roman engellilerin öz örgütlenmeleri kurmaları teşvik edilmeli ve 
desteklenmelidir, 

●  Roman sivil toplum örgütlerinin karar verme mekanizmalarına ve temsil 

organlarına Roman engellilerin katılımını artırmak için çalışmalar 

yürütülmelidir.  

●  Engelli Roman çocukların eğitime erişimlerini güçlendirecek taleplerin 

hükümete ve ilgili bakanlıklara her fırsatta iletilmesi ve gerekli tedbirlerin 

alınmasının sağlanması için özgün bir mücadele yürütülmelidir, 

 

 

 

 

 

 



 

 

12       

 Roman Sivil Toplum Mücadelesi Tespit ve Öneriler Raporu-2022 

3.5. Roman Gençlerin Hak Mücadelesine Katılımı 

Tespitler: 

Her ne kadar eğitime erişim Roman toplumun öncelikli sorunu olmaya devam etse 

de son yıllarda özellikle üniversite eğitimi alan genç sayısının arttığı görülmektedir. 

Ancak yükseköğrenim alan Roman gençlerin sivil toplum örgütlerine uzak durmaya 

çalıştığı ve hatta iyi düzeyde gelir elde ettikleri bir işe girdiklerinde Roman toplumu 

ile bağlarını en alt düzey indirme eğilimini taşımaktadır. Eğitimli gençlerin 

örgütlerden uzak durma eğiliminin temel nedeni olarak örgütlerin yapısı olduğunu 

söylemek abartı olmayacaktır.   30 yıllık süreçte sürekli olarak alanda eğitimli Roman 

gençlerin sivil topluma katılımı vurgulanmış olmasına rağmen Roman gençlerin sivil 

toplum katılımı için yeterli imkanlar, alanlar oluşturulmamıştır.  

Roman gençler sivil toplum örgütlerine dahil olmak istediği zaman tecrübesizlik 

başta olmak üzere birçok bariyerle karşılaşmakta karar verme mekanizmaları ve 

temsil organlarında kendilerine yer bulamamaktadır. Yaş veya tecrübe eksikliğinin 

alanda egemen söylem olması gençler üzerinde fikirlerinin ciddiye alınmayacağı 

etkisi yaratmaktadır.  

Roman gençlerin örgütlerin karar alma süreçlerine katılımını ve gençlere yönelik 

kültürel çalışmaların artırmak, gençlerin Roman toplumu ile bağlarını ortadan 

kaldıran mahalle terklerini de azaltacaktır. 

Tüm bunlarla beraber Türkiye’de insan hakları aktivizm yönelik artan baskılar bütün 

gençlerle beraber Roman gençlerin aktivizme katılımını olumsuz etkilemektedir. 

Öneriler: 

●  Roman gençlerin sivil toplum örgütlerine katılımını teşvik edici çalışmalar 

yürütülmeli, gençlerin karar alma mekanizmalarına ve temsil organlarına 
katılımı teşvik edilmelidir,  

●  Gençlerin (kadın, engelli, çalışan, öğrenci gençler dahil); gerek genel sorunlar 

gerekse sivil toplum örgütlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini kendi 
perspektiflerinden anlatabilmesi için zeminler yaratılmalıdır, 

●  Farklı kesimlerden Roman gençlerin farklı ülkelerdeki Roman gençler 

buluşmaları, karşılıklı fikir/deneyim paylaşımı yapacakları toplantılar 
düzenlenmeli, kurulacak ilişkilerin sürekliliği sağlanmalıdır, 

●  Tecrübeli aktivistler ile Roman gençlerin bir araya gelebileceği zeminler 
oluşturulmalıdır, (deneyim paylaşımı toplantıları vb),  

●  Gençlik çalışmalarının Roman sivil toplum örgütler için ana faaliyet 
eksenlerinden biri olarak kabul edilmelidir,    

●  Roman gençlerin kendi öz örgütlerini kurabilmeleri ve yaşadıkları sorunlara 

çözüm önerileri geliştirebilmeleri teşvik edilmelidir,  
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●  Düzenli ve yeterli gelire erişen gençlerin Roman toplumu ve STÖ’leri ile 

ilişkilerini tartışmak ve yeni temellerde yapılandırmak için çalışmalar 

yürütülmelidir, 

 

3.6. Farklı Hak Alanlarında Çalışma Yürütülen Sivil Toplum Örgütleriyle 

İlişkiler  

Tespitler: 

Roman sivil toplum mücadelesi başladığı günden beri dışarıya kapalı veya mesafeli 

bir şekilde ilerlemiştir. Romanların yaşadıkları temel sorunlar birçok konuda farklı 

kesimlerin sorunları ile kesiştiği/ortaklaştığı halde yürütülen mücadelede 

ortaklık/işbirliği zeminleri oluşturulamamıştır.  

Roman sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, farklı kesimlerin Romanları yaşadığı hak 

ihlallerine yeterince ilgi göstermediği/görmezden geldiğini dile getirmektedir. Ancak 

bütünsel bir değerlendirme yapıldığında Roman sivil toplum örgütlerinin de farklı 

kesimlerin yaşadığı hak ihlallerine gerekli tepkiyi göstermediğini ortaya koymaktadır. 

Bu konuda önemli olan karşılıklı iletişimsizlik ve dayanışmanın eksikliğinin artık 

herkes tarafından görülmekte olması ve kabul edilmesidir. Bu kabulün gerektirdiği 

değişimi gerçekleştirmek için iletişimi ve ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeye 

ihtiyaç vardır.  

Öneriler: 

●  Farklı alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum örgütleriyle Roman sivil toplum 

örgütlerinin ortak mücadele yürütebileceği alanlarda karşılıklı iletişimi 
güçlendirmeyi hedefleyen ortak ağlar ve platformlar oluşturulmalıdır, 

●   Roman sivil toplum örgütleri mücadele ettikleri haklarla ilgili (eğitim, barınma 

vb.) mücadele amacı taşıyan mevcut ağlara ve platformlara dahil olmalıdır,

  

●  Farklı alanlarda çalışma yürüten sivil toplum örgütleri ile Roman sivil toplum 

örgütlerinin fikir/deneyim paylaşımı yapacakları toplantılar düzenlenmeli ve 

kurulacak ilişkilerin sürekliliği sağlanmalıdır, 

●  Kesişimsellik içeren alanlarda ortak mücadele zemini, fikir/deneyim paylaşımı 

sağlanmalıdır. Örneğin kadın örgütleri ile Roman kadınların sorunları alanında 
ortaklaşmak vb. gibi, 

●  Roman sivil toplum örgütleri farklı kesimlerin yaşadığı hak ihlallerine karşı 
dayanışmacı bir tutum ve yaklaşım benimsenmelidir. 
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3.7. Roman Derneklerinin Çalışmalarının Sadece Sosyal Yardım 

Faaliyetine Daraltılması 

Tespitler:  

Roman toplumu yoksulluk döngüsü sorunu ile mücadele etmektedir. Üstelik son 2 

yıldır yaşanan Covid-19 pandemisi süreci ile Romanların yaşadığı yoksulluk 

derinleşerek artmaktadır. Yoksulluğa karşı sosyal yardımlar geçici tedbir görevi 

görebilirler ancak kalıcı çözümler için kapsamlı politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Roman sivil toplum örgütleri artan yoksulluğa karşı sadece sosyal yardım çalışmaları 

yürütebilmektedir, pandemi sürecinde artan ve yaygınlaşan yoksulluk nedeniyle 

Roman STÖ’leri sosyal yardım kurumu olarak görülmeye başlanmıştır. 

Roman toplumdaki sosyal dayanışma ihtiyacına cevap verme çabası Roman 

STÖ’lerinin belediyeler ve merkezi iktidar ile ilişkilerinin niteliğini değiştirmektedir. 

Eskiden eğitim hakkı, mahallesine yol, sağlık ocağı vb. talepler üzerinden kurulan 

ilişkilerde artık ana eksen mahalleli için en fazla sosyal yardımı nasıl sağlarım 

noktasına kaymıştır.  

Öneriler: 

●  Roman toplumunda yoksulluğun sebeplerinin ve ortaya çıkardığı etkilerin 

tespiti Roman sivil toplum örgütleri öncelikli hedeflerinden olmalıdır, 

●  Roman sivil toplum örgütleri sadece sosyal yardım temelli çalışmalarda 

bulunmamalı, sosyal dayanışma ve yoksulluk karşıtı politikaların hak temelli 
yürütülmesi için çaba harcamalıdır,  

●  Yoksullukla mücadelede sosyal yardım çalışmalarının önemlidir ancak sosyal 

yardım çalışmalarında etik kurallara, insan onuruna saygı prensibine ve temel 
insan haklarına uygun hareket edilmelidir, 

●  Romanların yaşadığı yoksulluk sorunun kesişimsel bir sorun olduğu 

unutulmamalı ve çözüm arayışlarında ‘Ayrımcılık’ faktörü göz ardı 

edilmemelidir, 
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4.ROMAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLENMELERİ KENDİ YAPISINDAN 

DIŞINDAN KAYNAKLI DIŞSAL ETKİLER 

4.1. Karar Alma Mekanizmalarında Temsiliyeti 

Tespitler: 

Türkiye’de Roman nüfusla ilgili tahminler 3 ile 6 milyon arasında değişmektedir.  İ.B.B. 

tarafından düzenlenen İstanbul Roman Çalıştayı Raporuna göre İstanbul’da en az 

yarım milyon Romanın yaşadığı belirtilmektedir.   

2015 yılında ilk defa ana muhalefet partisinden bir Roman milletvekili parlamentoya 

girmiş, 2019 yılında yapılan seçimlerde ana muhalefet ve iktidar partisinden birer 

Roman milletvekili seçilmiştir. 2015 ve sonrasında yapılan genel ve yerel seçimlerde 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde il genel meclisleri ve belediye meclislerine sayıları 

sınırlı da olsa Romanların temsilinin sağlandığı bir süreç devam etmektedir. 

Buna rağmen karar alma mekanizmalarında Romanların temsil oranları nüfuslarıyla 

orantılı değildir. Toplumsal sorunların gündem getirilebilmesi için sorunların 

öznelerinin temsiliyetinin sağlanması önemlidir.  

Öneriler: 

●  TBMM’de, İl genel ve belediye meclislerinde, kent konseyleri gibi her türlü 

karar alma mekanizmasında veya temsil organında Romanların gerekli 
niteliklere sahip donanımlı kişilerce temsil edilmesi hedeflenmelidir, 

●  İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Sakarya gibi Roman 

nüfusunun belirli bir yekün oluşturduğu illerde Roman milletvekili, belediye 
başkanı seçilmesini hedefleyen çalışmalara ağırlık verilmelidir.   

●  Karar alma mekanizmalarındaki ve siyasette yer alan Romanlar, yaşanan 

sorunları gündeme getirmeye yönelik daha fazla çalışma yürütmelidir, 

●  Romanların yaşadığı sorunları sadece Roman temsilciler gündeme 

getirilmelidir gibi yaklaşımla hareket edilmemeli; Roman olmayan siyasilerin 

de Romanların yaşadığı sorunları gündemine alması için çalışmalar 

yapılmalıdır,  

4.2. Roman Sivil Toplum Hareketinde Siyasallaşma 

Tespitler: 

Romanların karar alma mekanizmalarında kısıtlı olarak yer alıyor olsa bile son 

yıllarda özellikle ana akım olarak değerlendirilebilecek siyasi partilerde Romanlar 

yer almaya başlamıştır. Sivil toplumda öne çıkan birçok aktör farklı siyasi partilerde 

siyaset yapmaya başlamıştır. Bu durum siyasi partilerin gündemine Romanların 

sorunlarının taşınmasını kısmen sağlamış olsa da asıl etkiyi Roman sivil toplum 

örgütleri üzerinde yaratmıştır. Siyasi partilerin gündemleri, politik beklentileri 

neredeyse Roman hakları mücadelesinin ana ekseni haline gelmiştir. Bu durumun 
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temelinde özellikle Roman sivil toplum örgütlerinde hak temelli yaklaşımın yeterli 

seviyede yerleşememiş olması ve siyasi partilerin Romanlara yönelik politikalarında 

eşitlikçi yaklaşımı içselleştirilmemesi yatmaktadır.  

Romanların siyasette yer alması önemlidir ve siyasi partilerle doğru yapılandırılmış 

ilişkilerin Roman hakları mücadelesine katkı sağlayacağı tartışmasızdır. Dolayısıyla 

her düzeyde siyasete katılım Roman STÖ’ler tarafından da desteklenmelidir. Ancak 

Roman sivil toplum örgütleri siyasi partilerin beklentilerinden, güncel siyasetten 

bağımsız sivil ve hak temelli bir yaklaşımını terk etmemelidir. Bireysel siyasi kariyer, 

Roman toplumunun mücadelesinin ve kazanımlarının önüne geçmemelidir.  

Öneriler: 

●  Roman sivil toplum mücadelesinde siyaset-sivil toplum ilişkisinin geldiği 

nokta tartışılmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır. Bu kapsamda sorun tespit 
çalışmaları, çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmelidir, 

●  Siyasi partiler Romanların yaşadığı sorunları manipülatif bir yaklaşımdan 

uzak; eşit yurttaşlığı temel alan bir bakış açısıyla ele almalıdır, 

●  Roman siyasetçiler, siyasi partiler tarafından Romanlarla kurumsal teması 

kesmek ve Romanların sorunlarıyla artık “o” ilgilenir şeklinde 

kullanılmaktadır. Bu durum bir yandan Roman siyasetçiyi, kişi olarak zora 

sokarken diğer yandan Roman toplumunun taleplerinin siyasi partilerin 
politikalarında eksenler arasına girmesini engellemektedir,  

●  Roman sivil toplum kuruluşları herhangi bir siyasi partiyle doğrudan organik 

ilişki geliştirmemeli; örgütler sivil toplum örgütlerinin ‘hak mücadelesi yapma’ 

görevine zarar vermemelidir, 
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5.SON DEĞERLENDİRME 

Bu rapordaki sorun/ihtiyaç tespitleri ve öneriler bir ilk çalışmanın ürünüdür. Rapor 
içeriği konuların her bir ayrı toplantılarda konuşulacak kadar önemlidir. İlk 
buluşmanın/konuşmanın önemi tartışma sürecini başlatmaktan ibaret olarak 
görülmelidir.  

Raporda tespit edilen sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri başta Roman sivil 
toplum örgütleri olmak üzere farklı alanlardan sivil toplum örgütleri ve  karar verici 
mekanizmalar tarafından dikkate alınmalıdır.  

Yapılan önerilere yönelik farklı çözümlerin üretilebilmesi için genel güncel sorunlara 
yönelik daha kapsayıcı tartışmalar gerçekleştirilmelidir. Roman eşitlik mücadelesinin 
güçlendirilmesi, Roman kadınların söylem geliştirebileceği ve özgü sorunlarına 
yönelik yapacağı çalışmaların çoğalması,  Roman sivil toplum mücadelesinin 
engelliler, gençler ve farklı toplumsal kesimler için erişilebilir hale gelmesine 
bağlıdır.  

Yeni örgütlenme modellerinin geliştirilmesi; gerek görüldüğü takdirde farklın 
ülkelerde başarılı çalışmalar yapan Roman sivil toplum örgütlerinin kullandığı 
yöntemler, modeller ve araçlar incelenmesi,. Romanlar ve farklı alanlarda çalışma 
yürüten sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği ve işbirliği yapabileceği 
platformların oluşturulması ihtiyacı kendini dayanmaktadır.   

Roman sivil toplum örgütlerinin eşitlik için yürüttüğü hak temelli mücadelesinde var 
olan sorunlarla beraber önemli kazanımlar es geçilmemelidir. Elde edilen 
kazanımların artırılması, mücadele zeminin yaygınlaştırması, demokratik, katılımcı 
ve şeffaf bir Roman örgütlü mücadelesi oluşması için ortak mücadele geleneğinin 
oluşturabilmesi için Romani Godi ve İstanbul Roman Hakları Federasyonu olarak 
umutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Alandaki bütün paydaşlara birlikte ve 
dayanışma için inisiyatif almamız halinde var olan bütün zorlukları aşabileceğimizi ve 
bunun için ortak irade geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Aradığımız bütün 
çözümlerin Mahala Barvali (Zengin Mahallemiz)’de saklı olduğunu biliyoruz. 
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6.ATAŞEHİR ROMAN HAKLARI ZİRVESİ KATILIMCI SİVİL TOPLUM 

ÖRGÜTLERİ 

●  Anadolu Yakası Roman Derneği 

●  Ataşehir Anadolu Yakası Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği 

●  Avrupa Asya Roman Dernekler Federasyonu 

●  Civil Rights Defenders 

●  Çekmeköy Romanlar Derneği 

●  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 

●  Göçmen ve Roman Çocukları Eğitim Derneği 

●  İstanbul Romanları Derneği 

●  İstanbul Roman Dernekleri Konfederasyonu 

●  İstanbul Roman Hakları Federasyonu 

●  İstanbul Rumeli Balkan Federasyonu 

●  İyiliğin Sesi Derneği 

●  Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Araştırma ve 

Uygulama Merkezi ( SOYAÇ) 

●  Özgürlük İçin Hukukçular Derneği 

●  Roman İstanbul istanbul Derneği 

●  Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) 

●  Trakya Rumeli Balkan Federasyonu 

●  Yurttaşlık Derneği 

●  Zeytinburnu Trakya ve Balkan Romanları Göçmenler Derneği 


