[TE0700267A]

Qaraçılar Avropada
Jan-Pyer Lequa (Jean-Pierre Liégeois)

Avropa Şurasının Nəşriyyatı

1

Fransızca nəşri :

2

Roms en Europe
ISBN 978-92-871-6050-8

Bu əsərdə istifadə edilmiş fikirlərə görə müəllif cavabdehlik
daşıyır və onlar Avropa Şurasının rəsmi fikirlərini əsk
etdirməyə bilər.
Bütün hüquqlar qorunur. Bu nəşrdən heç bir parça
Kommunikasiyalar Direktoratının İctimai İnformasiya və
Nəşrlər Şöbəsinin (F-67075 Strasbourg Cedex, yaxud
publishing@coe.int) ilkin razılığı alınmadan hər hansı
formada və ya hər hansı vasitələrlə (elektron vasitələrlə (o
cümlədən CD-ROM və ya İnternet vasitəsilə), mexaniki
vasitələrlə,
kserosurət
çıxarma
vasitəsilə,
audioyazı
vasitəsilə və ya digər vasitələrlə) tərcümə edilə, təkrar nəşr
oluna, audiodaşıyıcıya yazıla və ya yayımlana bilməz.

Kitabın üz qabığı: V.K.Davıdov tərəfindən OSKAR NPM-nin
kompüter dizayn mərkəzində hazırlanmışdır

Avropa Şurasının Nəşri
F-67075 Strasbourg Cedex
http://book.coe.int
ISBN 978-92-871-6051-5
© Avropa Şurası, Noyabr 2007

3

Mündəricat
Avropanın
yanaşması.................................................................
................6
I hissə
Sosial-mədəni
məlumatlar................................................................
......17
1. Qaraçıların avropalılar tərəfindən kəşfi
Qaraçıların
mənşəyi..................................................................................
17
Yayılma
və
məskunlaşma........................................................................2
3
Miqrasiya
.................................................................................................
..25
2. Qaraçı əhalisi
Qaraçı
əhalisinin
sayı
...............................................................................33
Adlar.........................................................................................
...................42
Yaşayış
şəraiti.......................................................................................
......45
3. Dil
Dilin
müxtəlif
variantları..........................................................................50
Müqayisələr..............................................................................
..................58
Funksiyalar...............................................................................
..................62
4. Qaraçıların sosial təşkili
Mozaika....................................................................................
..................68
4

Sosial
orqanizm..................................................................................
.......78
Nikahlar....................................................................................
.................80
Sosial
nəzarət.....................................................................................
........82
5.
Səyahət.....................................................................
..............................87
6.
Ailə...........................................................................
..............................94
7.
Din............................................................................
............................101
8.
Qaraçıların
iqtisadi
təşkili...............................................................106
9.
İncəsənət...................................................................
...........................113
10.
Həyat
tərzi
və
mədəni
mənsubiyyət..............................................125
II hissə
Sosial-siyasi
məlumatlar................................................................
........135
11. Tarixi təcrübə
Ölkədən
çıxarılma..................................................................................
...140
Sərbəstliyin
məhdudlaşdırılması...........................................................156
İnteqrasiya...............................................................................
..................168
5

Vatikanın
yanaşması................................................................................
177
Qeyrimüəyyənlik..............................................................................
.......180
12. Müasir dövr
Fərdlərin
və
qrupların
hüquqi
statusu..................................................182
Köçəriliyin
hüquqi
statusu......................................................................184
Digər
hüquqi
aktlar..................................................................................187
İdarəetmə................................................................................
...................191
13. Yanaşmalar və reaksiyalar
Yerli
əhali.........................................................................................
..........197
Yerli
hakimiyyət
orqanları......................................................................202
Köçərilər
və
dayanacaq
yerləri...............................................................208
Oturaq
ailələr
və
onların
məskunlaşdırılması.....................................212
14. Təsəvvürlərdə yaradılan təhrif olunmuş qaraçı
obrazı.............217
15.
Məktəb
təhsil
müəssisəsi
kimi.......................................................235
Ümumi
vəziyyət...................................................................................
....236
Mühüm
mülahizə..................................................................................
...239
Xüsusi
təhsil
...
.........................................................................................242
...
yaxud
adi
təhsil.....................................................................................2
48
6

Təhsilin
fəlsəfəsi....................................................................................
....257
Mədəniyyətlərarası
ideala
doğru...........................................................267
16. Sosial tədbirlər
Sosial
iş..............................................................................................
.........272
Qeyri-qaraçı
birlikləri
və
təşkilatları......................................................280
Yeni
situasiyaya
doğru............................................................................284
17. Qaraçı təşkilatları
Tarix.........................................................................................
...................290
Ümumdünya
konqressləri......................................................................299
Avropa
təşkilatı
yaratmaq
planları........................................................303
Köklü
dəyişikliklər..............................................................................
.....307
Taleyüklü
siyasi
məsələlər......................................................................315
18. Beynəlxalq qurumlar
Avropa
İttifaqı.......................................................................................
....322
Avropa
Şurası.......................................................................................
.....332
Avropada
Təhlükəsizlik
və
Əməkdaşlıq
Təşkilatı..............................355
Birləşmiş
Millətlər
Təşkilatı....................................................................358
Geniş
əhatəli
irəliləyiş..............................................................................361
Zəruri
qiymətləndirmə........................................................................
....365
7

19. Fikir və əməl
Qaraçı
dünyası....................................................................................
......370
İnkişaf
üçün
yardım
–
qeyri-müəyyən
sahə.........................................373
Yeni
mənzərə...................................................................................
..........374
Prinsiplər
toplusu.....................................................................................
377
Hiperlayihəyə
doğru................................................................................394
“Paradiqma”
effekti..................................................................................39
7
Əlavələr.....................................................................
.................................401
1. İlk iki nəşrə yardım edənlər
2. Faydalı mənbələr

8

Avropanın yanaşması

B

u əsərin forma və məqsədi onun nəşr edildiyi tarixi
şəraitlə müəyyən edilmişdir. İlk öncə qeyd edək ki,
həmin tarixi şərait bu kitabın məqsədlərini, onun
məzmununun xarakterini və qaraçı icmaları ilə bağlı Avropa
Şurasının illər boyu həyata keçirdiyi fəaliyyətlərlə əlaqəsini
daha yaxşı başa düşməkdə oxucuya kömək edəcəkdir.
Avropa Şurası kitabın birinci versiyasını 1985-ci ildə nəşr
etmiş, yeni versiya isə 1994-cü ildə buraxılmışdır. O vaxtdan
bəri kitab Avropa Şurası tərəfindən və bilavasitə qaraçıların
problemləri ilə məşğul olan təşkilatların təşəbbüsü ilə bir
neçə dildə geniş yayılmışdır. Hazırda bu cür informativ
əsərlərə tələbat azalmayıb və şübhəsiz ki, onun əlavə dillərə
tərcümə olunmasına ethiyac vardır. Kitabın mətni iki əsas
səbəbə görə hər yeni nəşrdə təzələnib. Birincisi, biz qaraçıları
bütövlükdə Avropa kontekstində və 1989-cu ildən bəri baş
vermiş
başlıca
dəyişikliklər
kontekstində
nəzərdən
keçirməliyik, həmin dəyişikliklər yüz illər boyu formalaşmış
transmilli icmaların və Avropa icmalarının vəziyyətinə hələ də
birbaşa təsir göstərməkdədir. İkincisi, biz son illər nəzəriyyə
və praktikada, xüsusən də beynəlxalq qurumların dəstəyində
baş vermiş təkamülü əks etdirməliyik.
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Bu əsərin yazılması ideyası 1980-ci illərin əvvəlində
yaranmışdır və Avropanın qaraçı icmalarının dərk edilməsinin
inkişafına və beləliklə onlara qarşı münasibətin və rəftarın
yaxşılaşdırılmasına yönələn ilk praktiki təşəbbüslərdən biridir.
Kitab köçəri mənşəli əhalinin mədəni və sosial problemləri ilə
bağlı yerli və regional hakimiyyət orqanlarının roluna və
məsuliyyətinə dair Avropanın Yerli və regional hakimiyyət
orqanları Konqressinin 125 (1981) saylı qətnaməsinə bir növ
cavabdır. Müxtəlif təkliflərlə yanaşı Konqress1 Mədəni
Əməkdaşlıq Şurasından (CDCC) xahiş etmişdir ki, “köçərilərin
təhsil və peşə təlimi problemlərinin hərtərəfli öyrənilməsini
təmin etsin”, “üzv dövlətlərdə beynəlmiləl təhsil işinin tərkib
hissəsi qismində tarix müəllimləri üçün köçəri mənşəli
əhalinin tarixinə, mədəniyyətinə və ailə həyatına dair
informasiya dosyeləri” hazırlasın və “müəllimlərə qaraçı
dilinin öyrədilməsinə yönələn xüsusi təlim proqramının”
hazırlanması məsələsini tədqiq etsin. Həmçinin əvvəlki
sənədlərdə və məruzələrdə, məsələn, Avropa Şurası Nazirlər
Komitəsinin 1975-ci il tarixli 75 (13) saylı qətnaməsində
təhsillə bağlı məsələlər vurğulanmışdır.
Buna görə də Mədəni Əməkdaşlıq Şurası qaraçı uşaqlarının
müəllimləri
üçün
Donaueşingendə
(Donaueschingen;
Almaniya Federativ Respublikası) ilk təlim seminarını təşkil
etmişdir.
Tədbir
nəticəsində
hazırlanmış
məruzədə
(Doc. DECS/EGT(83) 63) həm vəziyyətin mürəkkəbliyi, həm
də həyati əhəmiyyətli təhsil sahəsində tələb olunan geniş
tədbirlər öz əksini tapmışdır. Məruzədə həmçinin indiyədək
əhəmiyyət verilməyən sosial, mədəni və siyasi reallığın
öyrənilməsi və başa düşülməsi məqsədi ilə, qaraçı uşaqlarını
öz məktəblərinə qəbul edə biləcək müəllimlər və digər hədəf
qrupları arasında əsas informasiyanın geniş yayılmasına olan
tələbat vurğulanmışdır; burada ideya ondan ibarətdir ki, əhali
barədə bilik və anlayış nə qədər çox olarsa, onlara hörmət də
bir o qədər çox olar. Bu bir faktdır ki, qaraçılar barədə
insanlar arasında üstünlük təşkil edən qərəzlilik və təhrif
olunmuş stereotiplər onlara qarşı mənfi münasibətin əsas
səbəbkarıdır və bu, bir çox hallarda onlara yardım
göstərilməsinə yönələn tədbirləri faydasız edir.
Bu kitabın nəşri vasitəsilə Mədəni Əməkdaşlıq Şurası
qaraçılarla bağlı tələb olunan əsas informasiyanın təmin
edilməsinə yardımçı ola bilər.
1

Avropanın Yerli və regional hakimiyyət orqanları Konqressi o dövrdə Avropanın
Yerli və regional hakimiyyət orqanları Konfransı adı ilə tanınırdı: lakin bu kitabda
rəhbər tutulan prinsipə əsasən, bütün qurumlar hazırkı adları ilə göstəriləcək.
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Ekspertlər şəbəkəsi
Beləliklə, mən oxucunu informasiya ilə təmin etmək
vəzifəsini qarşıma məqsəd qoyaraq, faktiki olaraq Avropanın
bütün ölkələrini əhatə etməklə və bu ölkələrin hər birində bu
sahədə ixtisaslaşmış ən yaxşı ekspertlərdən bəzilərinə
müraciət etməklə kitabın həm 1985-ci il, həm də 1994-cü il
nəşrində mümkün qədər geniş və mötəbər informasiya
təqdim etməyə çalışmışam. Buna görə də, toplanmış
informasiya təxminən 45 nəfəri özündə birləşdirən
beynəlxalq əməkdaşlığın məhsuludur. Əgər kitabın dəyərə
malik olduğu bəlli olarsa, bu, ilk növbədə həmin yardımçıların
təqdim etdikləri informasiyanın keyfiyyəti sayəsində mümkün
ola bilər. Mən bir daha fürsətdən istifadə edib onlara
minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Onların göstərdiyi yardım
kitabın bütün yerlərində müfəssəl göstərilməyib, çünki bu
halda kitabdakı hər bir nümunənin, hər bir informasiyanın
yanında onların adlarını qeyd etmək lazım gələrdi, bu isə
mətndə qarışıqlıq yaradar və onun oxunaqlığını azaldardı.
Buna görə də oxucular mətni oxuyarkən başa düşməlidirlər
ki, əksər hallarda konkret ölkə haqqında informasiya həmin
ölkədən olan ekspertlər tərəfindən təqdim edilmişdir. Təqdim
edilən təhlilə görə müəllif təkbaşına məsuliyyət daşıyır,
hərçənd, həmin təhlil, müxtəlif yardımçıların fikirləri nəzərə
alınmaqla, məlumatlı şəkildə aparılmışdır. Vurğulamaq üçün
xüsusi məsələləri seçərkən mənim istifadə etdiyim
meyarlardan biri ondan ibarət olmuşdur ki, mən ekspert
mülahizələrində həmin məsələlərin xüsusi qeyd edilibedilmədiyini və beləliklə həmin məsələlərin bir neçə ölkə
üçün səciyyəvi olub-olmadığını ardıcıl olaraq nəzərə almışam.
Yardımçıların adları 1 saylı Əlavədə verilmişdir, siyahıya ilk
nəşrin hazırlanmasında iştirak edənlərin (onların çoxu 1994cü il nəşrinin hazırlanmasına da öz töhfələrini vermişlər),
habelə yeni yardımçıların adları daxil edilmişdir. Birinci
nəşrdə yardımçı ekspertlərin adları cədvəldə ölkələr üzrə
sadalanmışdı. İkinci nəşrdə bu mümkün olmamışdır, çünki
mənbələr qismən bir-biri ilə üst-üstə düşmüş, habelə bir sıra
yardımçıların təqdim etdikləri informasiya yaşadıqları konkret
ölkə ilə deyil, tarix, sosiologiya, etnologiya və ya linqvistika
kimi konkret sahələrə aid bilik və təcrübələri ilə, yaxud
miqrantlarla bağlı hallarda onların mənşəcə müxtəlif
ölkələrdən olması ilə əlaqədar olmuşdur.
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Mən xüsusən Tomas Aktona (Thomas Acton), Donald
Kenrikə (Donald Kenrick), Leonardo Piasereyə (Leonardo
Piasere) və Alan Reynersə (Alain Reyniers) təşəkkür etmək
istərdim, onlar lütfkarlıqla birinci nəşrin əlyazmasını oxumuş
və oradakı səhvləri və ziddiyyətli məqamları göstərmişlər.
Mən həmçinin Nikolae Georgeyə (Nicolae Gheorghe) ikinci
nəşrin bütün mətnini çox qısa müddətdə oxuduğuna görə
minnətdaram,
həmçinin
Marsel
Kurtiadeyə
(Marcel
Courthiade) də minnətdaram, o, istifadə edilmiş qaraçı
terminologiyasını, xüsusən dil haqqındakı fəsildə, müfəssəl
nəzərdən keçirmiş, habelə ikinci nəşrlə və bu son versiya ilə
bağlı bir sıra mühüm mülahizələrini bildirmişdir.
Mən bu üçüncü nəşr üçün məlumatları üç əlavə mənbə ilə
tutuşdurub yoxlamaq imkanına malik olmuşam.
İlk növbədə kitabın oxucuları sırasına ekspertlər və yerli
siyuasiyaya xüsusilə bələd olan fərdlər daxildir ki, onlar da
mətnlə bağlı öz şərhlərini bildirmişlər. Bu tip əsər labüd
surətdə informasiyanın ümumiləşdirilməsi və başa düşülən
şəkildə çatdırılması ilə bağlı olduğuna görə həmin şərhləri
ətraflı vermək mümkün deyil, bununla belə, onlar
informasiyanın daha geniş kontekstdə təqdim edilməsinə
kömək etmişlər.
İkinicisi, birinci və ikinci nəşrlərin tərcüməsi sayəsində kitab
daha geniş oxucu kütləsinə çatdırılmışdır. Tərcümə prosesinin
özü yüksək dərəcədə dəqiqlik tələb edir və müəllifin mətni ilə
tərcüməçinin mətni arasında fəqrlər həmişə mətnin bir
yerində hər hansı sözü dəyişməklə və ya başqa bir yerində
cümləni yenidən qurmaqla mətnləri təkmilləşdirmək və
nizama salmaq zərurətini yaradır. Hər bir tərcümə vasitəsilə
kitab yeni oxucular qazandığına görə kitaba cavab
reaksiyalarının olması ehtimalı da artır.
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Üçüncüsü, birinci nəşr Avropa Şurasının üzvü olan bütün
dövlətləri əhatə edən sırf Avropa yönümlü yenilik olduğu
halda (Avropa İttifaqı ərazisində qaraçı uşaqlarının təhsil
məsələləri ilə bağlı eyni dövrə aid digər bir tədqiqat layihəsi
kimi), bu günkü vəziyyət fərqlidir. Qaraçıların həm ümumi
vəziyyəti ilə, həm də bütöv bir ölkələr qrupunda onların
vəziyyətinin konkret aspektləri (məsələn, təhsil, səhiyyə,
mənzil şəraiti və ayrı-seçkilik) ilə bağlı tədqiqatlar
mövcuddur. Bu o deməkdir ki, indi biz daha çox, daha
təfsilatlı, daha mötəbər və konkret mövzuya daha çox
istiqamətlənən məlumatlardan istifadə edə bilərik, onların
çoxunu Avropa qurumlarının, beynəlxalq təsistaların və
beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü ilə
toplanmış statistik məlumatlar müşayiət edir. Belə iş
məlumatların müxtəlif mənbələrlə tutuşdurularaq təkrar
yoxlanması üçün əlavə resursu təmin edir və oxucunu ümumi
yanaşmadan ibarət olan bu kitabın hüdudlarından kənara
çıxaraq konkret mövzuları daha dərindən öyrənməyə
həvəsləndirir.
Əsas mətn
Kitab iki prinsipə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Birincisi,
kitab belə bir ümumi ehtimala əsaslanır ki, kitabdakı mövzu
oxucular üçün yeni olacaq və onlar müzakirə olunan
məsələlərlə az tanışdırlar və ya tanış deyillər. Oxucular
bunlardan ibarət olacaq: müəllimlər (hətta onların siniflərində
mütəmadi olaraq qaraçı uşaqları olsa belə, onlar bu cür
ətraflı əsərə ehtiyac duya və onu axtara bilərlər); əsas mətnə
ehtiyac duyan müəllim və digər nəzəriyyəçi pedaqoqlar;
tələbələr, sosial işçilər və seçkili orqanların nümayəndələri,
xüsusən qaraçıların məsələləri ilə bağlı biliklərini artırmağa
və ya qərarlar qəbul etməzdən əvvəl daha məlumatlı olmağa
ehityac duyan yerli və regional orqanların üzvləri. Potensial
oxucuların bir çox digər qeyri-spesifik kateqoriyaları da vardır
və biz çalışmışıq ki, həm mütəxəssisin həddən artıq ümumi
hesab edə biləcəyi, həm də yeni oxucunun həddən artıq
təfsilatlı və ya çaşdırıcı hesab edə biləcəyi yanaşmadan vaz
keçək.
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İkinci prinsip qaraçılarla (köçərilərlə) bağlı sosial-mədəni
məlumatların kompleksliliyindən və bu nəşrin xarakterindən
irəli gəlir. Oxucu öyrənəcək ki, qaraçılar və köçərilər kiçik və
müxtəlif
qrupların
qarışığından;
xüsusiyyətləri
daim
dəyişikliklərə uğrayan və daim yerini dəyişən qruplardan; hər
bir elementin özəlliklərinin qorunub saxlandığı dəyişkən bir
kaleydoskopdan ibarətdir. Buna görə də, məsələn, onların
mənşəyini,
tarixini,
dilini,
həyat
şəraitini
və
ya
məşğuliyyətlərini ümumiləşdirmək mümkün deyil. Bununla
belə, ümumi bir bünövrə mövcuddur. Sonrakı səhifələrdə
oxucu, əyani nümunələri nəzərə almasaq, “mərasim” və ya
“adətlərin” təfsilatları ilə yüklənməyən (istənilən halda
onların siyahısı tam olmazdı və şərti olardı) çox qısa bir
təhlillə rastlaşacaqdır. Belə yanaşma birləşmə ilə ayrılma
arasında, habelə müəyyən yekunlaşdırma növlərinə xas olan
ümumiləşdirmə ilə spesifiklikdən irəli gələn fərqləndirmə
arasında olan səciyyəvi ziddiyyəti həll edir. Bu mətnin
məqsədi hansısa konkret halları deyil, bütöv bir mədəniyyət
üslubunu və ya ruhunu, habelə həyat tərzinə yanaşmanı
oxucunun diqqətinə çatdırmaqdır. Bizim az sayda səhifədə
mövzunu hərtərəfli əhatə etməyə çalışdığımızı nəzərə alsaq,
bu həm zərurətdir, həm də qaraçıların və köçərilərin
ictimaiyyətin diqqətli müşahidəsi altında bayağı bir şeyə
çevrilməsini arzu etmədikləri sosial və mədəni yaxınlıq
elementlərinin vulqarlaşdırılmasından yaxa qurtarmağımıza
imkan verən təminatdır.
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Analoji qaydada, mətnin ikinci hissəsi hər bir ölkədə
rəngarəng hüquqi və sosial tədbirləri və əhalinin rəngarəng
davranış nümunələrini əhatə edir, bütün bunlar qaraçıların
həmin ölkələrdəki vəziyyətini müəyyən edir. Lakin
rəngarənglik heç də uyğunsuzluq demək deyil. Sosial-iqtisadi
məlumatlar ardıcıl struktura malikdir ki, onların bu yolla
qruplaşdırılması həm qaraçılarla bağlı hüquqi aktları, həm də
onlara qarşı münasibət və rəftar üsullarını ön plana çəkir.
Çoxlu sayda ölkələrin əhatə edilməsinə baxmayaraq, əsas
siyasi istiqamətlər, şübhəsiz ki, ümumidir. Elə buna görə də
bu nəşrdə məlumatların təzələnməsi ilə yanaşı nəşrə əlavə
ölkələrin daxil edilməsi mümkün olmuşdur. Əvvəlki nəşrlərin
əhatə etdiyi məsələləri sadəcə Şərqi Avropa ölkələrinə şamil
etmək düzgün olmazdı, bunun əvəzinə kitabın hazırkı
strukturu yeni məlumatların nəşrə daxil edilməsinə imkan
yaratmaqla və bununla da problemləri Avropa səviyyəsində
işıqlandırmaqla bütün Avropadakı mənzərənin təqdim
edilməsini asanlaşdırır. Buna görə də burada qəbul edilmiş
yanaşma, sosial-mədəni məlumatlara dair bölmədə olduğu
kimi, xırdalıqları əks etdirən müfəssəl yanaşmadan daha çox,
əhatəli və strukturlaşdırılmış yanaşmadır. Biz konkret faktları
vurğulamaqdansa onları daha geniş kontekstdə nəzərdən
keçirməyə çalışmış, bununla da oxucunu bir tərəfdən
hadisələri daha yaxşı başa düşməyə, digər tərəfdən isə
kitabın bilavasitə təsvir funksiyasından kənara çıxaraq ondan
sorğu vəsaiti qismində uzun müddət istifadə etməyə
həvəsləndirmişik.
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Beləliklə, qeyd etmək faydalı olardı ki, əsas mətndə
məlumatlar hərtərəfli olsa da hər halda mövzu ilə ilk tanışlıq
xarakteri daşıdığına görə kitab bilərəkdən oxucuya aydın və
konkret informasiya təqdim etmək və son dərəcə mürəkkəb
situasiyalarda mühüm məlumatları vurğulamaq məqsədi ilə
yazılmışdır. Aydın məsələdir ki, kitabdakı az sayda
səhifələrdə mənbələrə istinadlarla yüklənmiş məlumatların
təqdim edilməsi mümkün deyil. Sonradan daha ətraflı qiraət
üçün əlavə ədəbiyyatın oxunması barədə haşiyə qeydlərinin
və məsləhətlərin olmaması bir sıra səbəblərlə bağlıdır, belə
ki, bu, təkcə mətnin asan qavranılması ilə deyil, həm də
onunla əlaqədardır ki, bu halda mətnə həddən artıq istinadlar
(onların hamısı mövzuya aid olmaya da bilər) daxil etmək
lazım gələrdi. Son illər mövzu barədə məlumatlar əhəmiyyətli
dərəcədə artdığına görə biz hər bir fəsli ayrı-ayrı mövzulara
dair məruzələrə, kitablara və dissertasiyalara istinadlarla
müşayiət
etdirmək
variantını
seçə
bilərdik.
Lakin
informasiyanı sadəcə ictimaiyyətə təqdim etmək kifayət
deyil: onun mahiyyəti aydın olmalıdır və bu kimi əsərlər
informasiya əldə etmək imkanları müəyyən dərəcədə xarici
dili bilmələrindən asılı olan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə
tutulduğuna görə əlavə ədəbiyyata istinadlar xüsusi oxucu
kateqoriyasına ünvanlanmalıdır. Buna görə də biz hesab
edirik ki, hər bir tərcümənin oxucular üçün anlaşıqlı olan,
onlara uyğunlaşdırılan və onların dilində olan əsas
ədəbiyyatla müşayiət olunması faydalı ola bilər.
Yeni nəşrin adında “qaraçı” sözünə üstünlük verilməsi bu
dəyişiklik prosesini əks etdirir, lakin bu və ya digər bir
terminin, bəzi hallarda isə iki terminin müxtəlif icmaları əhatə
etdiyini nəzərə alsaq, bu sözü “qaraçılar və köçərilər” kimi də
başa düşmək olar. Əvvəlki nəşrlərdən topladığımız təcrübə
sayəsində həmçinin öyrənmişik ki, bir neçə dildə istər kitabın
başlığında, istərsə də mətnin özündə “köçərilər” sözünün
ekvivalenti yoxdur və belə hallarda ya sadəcə iki termindən
istifadə olunur, ya da bu termini yerli kontekstə və dilə daha
uyğun olan fərqli bir termin əvəz edir. Mühüm mülahizələr
şəraitə uyğun olaraq dəyişməlidir ki, dil mümkün qədər
reallığa uyğun olsun, reallığı əks etdirə bilsin və müvafiq
xalqın nümayəndələrinin istər öz aralarında, istərsə də
digərləri ilə fikir mübadiləsində özlərini adlandırmaq üçün
istifadə etdikləri müxtəlif terminlərə riayət edilsin.
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1985-ci il nəşrinə daxil edilmiş informasiyaya diqqəti cəlb
edərək və ya 1985-ci ilədək nəşr etdirdiyim digər yazılarda
mövzuya ən çox aid olan müsair məruzələrin başlanğıcına
daxil edilmiş uzun qeydləri təkrarlayaraq demək istərdim ki,
mətnlərdə ən çox istifadə edilən və bu kitabın adında əks
olunan “qaraçı” sözü olduqca müxtəlif icmaların üzvlərini
bildirir və bu insanlar özlərini müxtəlif şəkildə adlandıra
bilərlər (məsələn, “Roma”, “Travellers”, “Sinti”, “Gitanos”,
“Manus” və ya “Gyrsies”).* “Qaraçı” termininə üstünlük
verilməsi heç bir halda müvafiq icmaların müxtəlifliyini və
orijinallığını azaltmaq və ya buna xələl gətirmək məqsədi
daşımır.
Kitabda “qaraçı” termini ilə yanaşı “qaraçılar və köçərilər”
termini ilə də rastlaşacaqsınız, əksər hallarda bu terminlər
nəzərdən keçirilən icmalar toplusundan ibarət bütöv bir
qrupu qısaca adlandırmaq üçün istifadə olunur. Bəzi hallarda
oxucu bu mətndə “qaraçılar və köçərilər” terminini lokal və
ya milli ərazi reallığını əks etdirən termin kimi başa
düşməlidir, həmçinin bu mətndə “qaraçılar” termini tarix
boyu üçüncü tərəflərin siyasi nöqteyi-nəzərdən tətbiq
etdikləri və rəsmi mətnlərdə peyda olan, habelə sosial
təsəvvürlərdə və stereotiplərdə əks olunan anlayışı da ifadə
edəcəkdir.

*

Tərcüməçinin qeydi: ingilis dilində “Rom”, “Gipsy” (bə ya “Gypsy”) sözləri
Azərbaycan dilinə “qaraçı” kimi tərcümə olunur. Orijinal mətndə müəyyən yerlərdə
bu sözlər eyni vaxtda birlikdə işlədilir, yəni müxtəlif qaraçı tayfalarını bildirir, amma
onları bizim dilimizdə müxtəlif sözlərlə ifadə etmək mümkün olmadığına görə
tərcümədə hər iki termin üçün “qaraçı” sözündən istifadə olunmuşdur. Orijinal
mətndə qaraçı tayfaları həmçinin “traveller” adlandırılır. Amma “traveller” sözü
Azərbaycan dilinə “səyyah”, “səyahətçi” kimi tərcümə olunur, buna görə də
tərcümədə bu terminin ekvivalenti kimi “köçəri” sözü işlədilmişdir. Digər tərəfdən,
orijinal mətndəki “nomad” sözü də “köçəri” mənasını verir. Buna görə “Rom”,
“Gipsy” sözləri kimi “traveller” və “nomad” sözlərinin tərcüməsində də bir
termindən – “köçəri” sözündən istifadə olunmuşdur.
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Ümid etmək istərdik ki, insanların məlumatını artırmaq və
ehtiyacı olanlara lazımi informasiyanı çatdırmaq məqsədi
daşıyan bu kitab mümkün qədər çox sayda oxucuları əhatə
edəcəkdir. Kitabın arzu edilən səviyyədə yayılmasına nail
olmaq üçün səy göstərmək tələb olunur, belə nəşrlərin
yayılmasında əsas çatışmazlıq ondan ibarətdir ki, onlar ən
çox ehtiyacı olan insanlar tərəfindən deyil, başqaları
tərəfindən sifariş edilir, alınır və saxlanılır ki, bu da belə
kitabların öz məqsədlərinə nail olmasının qarşısını alır və
informasiyanı qapalı dairələrdə qalmağa məhkum edir. Biq
ümid edirik ki, bu insanlar bu mətnin yayılmasına şərait
yaradacaqlar. Avropa Şurasının müxtəlif bölmələri bu
kitabdan milli səviyyədə vəzifəli şəxslər arasında, habelə
yerli və regional hakimiyyət orqanları və digər müvafiq
tərəflər arasında məlumatlılığın artırılması üçün istifadə edə
bilərlər. Avropa Şurası bu kitabın qaraçı təşkilatları arasında
yayılmasını ardıcıl olaraq dəstəkləyib, belə ki, bu kitab həmin
təşkilatlarda öyrənmə və müzakirə vasitəsi ola bilər və
müxtəlif orqanlarla münasibətlərində onlara yardımçı ola
bilər. Lakin fakt ondan ibarətdir ki, qaraçı təşkilatları kitabın
ikinci hissəsində ifadə edilən səbəblərə görə bəzən bu
məlumatların təsirə malik ola biləcəyinə inamsızlıqla yanaşır
və belə mövqe tuturlar ki, artıq həddindən artıq söz deyilib,
amma onların çətin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün kifayət
qədər iş görülməyib. Öz cavab reaksiyası vasitəsilə bunun
əksini sübut etmək oxucunun öz öhdəsinə düşür.
Qaraçıların
dilindəki
səslərin
tələffüzünə
dair
məlumatlar:
“c” – “ts” kimi tələffüz olunur;
“ć” – “ç” kimi tələffüz olunur;
“ćh” – müəyyən dialektlərdə “tç” kimi, digərlərində isə “ş”
kimi tələffüz olunur;
“j” – “y” kimi tələffüz olunur;
“ś” – “ş” kimi tələffüz olunur;
“u” – “u” kimi tələffüz olunur;
“ž” – bəzi dialektlərdə “c” kimi, digərlərində isə “j” kimi
tələffüz olunur;
“ph”, “th” və “kh” – ingilis dilindən fərqli olaraq “p”, “t”
və “k” kimi tələffüz olunur.
Saitin üzərindəki qövsvarı xətt ondan əvvəl “y” samitinin
işlənməli olduğunu bildirir, məsələn, “ă” səsi “ya” kimi, “ŏ”
səsi “yo” kimi, “ŭ” səsi “yu” kimi tələffüz olunur.
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Məlumat almaq üçün digər vasitə İnternetdə axtarışlardır,
oxucular kitaba ümumən nəzər saldıqdan sonra onlarda
maraq yaranacağı təqdirdə İnternet vasitəsilə əlavə sənədlər
axtara bilərlər. Məsələn, beynəlxalq qurumların sənədlərini
və məruzələrini (bu məsələyə kitabın bir fəsli həsr edilib)
həmin qurumların İnternet saytlarında tapmaq olar, onlar
mütəmadi olaraq təzələnir. Həmçinin tarixi və mədəni
aspektlər barədə ətraflı, yüksək keyfiyyətli sənədləri konkret
olaraq bu tip informasiyanın tapılmasını təmin edən bir sıra
proqramlar vasitəsilə tapmaq olar, həmin sənədlər isə öz
növbəsində konkret mənbə sənədlərinə çıxışı təmin edir.
Buna görə də 2 saylı Əlavədə yuxarıda qeyd edilən sənəd
tiplərindən yalnız Avropa səviyyəli sənədlər sadalanmışdır,
onlar bu kitabdakı məlumatları faydalı şəkildə tamamlaya
bilər və həmin sənədlərin əksəriyyətini onları qəbul etmiş
qurumların İnternet saytlarında tapmaq olar. Bu məruzələr
xüsusilə dəyərli istinad mənbələrdir, çünki onlar konkret
ölkələrə dair araşdırmaları, eləcə də çoxlu sayda rəqəmləri,
statistik məlumatları, cədvəlləri, qrafik sxemləri və sairəni
özündə ehtiva edir və onlardakı yanaşma bu kitabdakından
fərqlənir. 2 saylı Əlavəyə həmçinin bir sıra İnternet
saytlarının ünvanları daxil edilmişdir, həmin saytlar ona görə
seçilmişdir ki, onlar daimi saytlardır və bütün Avropa üzrə
istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq qurumların
buraxdıqları nəşrlərin əksəriyyətində daha çox konkret
mövzulara toxunulur və qaraçı icmalarının situasiyasına
bütün prizmalardan baxılmır; onların çoxunda yoxsulluq, ayrıseçkilik və qaraçılara qarşı rəftarda digər neqaitv aspektlər
ön plana çəkilir. Bu kitab onlardan fərqlənir, çinki biz müxtəlif
mövzuları əsas mətnlə əlaqələndirməklə qlobal yanaşmanı,
eləcə də tarixi, mədəni və siyasi məlumatları nəzərə almaqla
hərtərəfli yanaşmanı qəbul etməyə çalışmışıq.
Qaraçılar, köçərilər...

19

Bu kitabın 1985-ci ildə nəşr olunmuş birinci nəşri “Qaraçılar
və köçərilər” (Gypsies and Travellers) adlanır. 1994-cü ildə
nəşr olunmuş ikinci nəşri isə “Qaraçılar, köçərilər” (Roma,
Gypsies, Travellers) adlanır. Oxucular başa düşəcəklər ki,
qaraçıların sosial və siyasi təşkili ilə bağlı bölmələrdə izah
olunan səbəblərə görə fərqli xüsusiyyətlərini saxlamaq
istəyən bir sıra icmaları adlandırmaq üçün konkret bir termin
tapmaq çətindir, kitabın adında müxtəlif icmaların adlarını
sadalamaq da eyni ilə çətindir. İllər keçdikcə Avropa
qurumlarında belə praktika bərqərar olmuşdur ki, sənədlərin
(məsələn, qətnamə və ya tövsiyələrin) qəbulu zamanı
“qaraçılar” terminindən istifadə edilir, ardınca isə qeyd edilir
ki, bu termin “köçərilər” və sair adlarla adlandırılan digər
qaraçı tayfalarını da əhatə edir.
Həmçinin qaraçı tayfalarını adlandırmaq üçün istifadə
olunan terminlərdə və sözlərin ikinci mənalarında da
dəyişikliklər baş vermişdir. 1980-ci illərə qədər “qaraçı” sözü
Avropanın qərb hissəsində, çətin ki, məlum idi və “qaraçı”
terminindən yalnız ona görə istifadə edilirdi ki, onların kimliyi
ətrafdakı insanlara aydın olsun (hətta qaraçıların yaratdıqları
təşkilatların özləri də bu termindən istifadə edirdilər). 1989cu ildən sonra geosiyasi dəyişikliklər baş verdi ki, nəticədə
“qaraçı” termini ön plana çıxdı və Avropa qurumlarının sənəd
və məruzələrində təxminən 1995-ci ildən “köçərilər”
terminindən “qaraçılar” termininə keçid baş verdi. Avropa
Şurasının praktikasında “qaraçılar” terminindən istifadə ilə
bağlı yeni dəyişiklik 2005-ci ildə baş verdi, həmin tarixdən
“qaraçılar və köçərilər” termininə üstünlük verildi və o,
“qaraçılar” terminini əvəz etdi. Beləliklə, Avropa Şurasının
qaraçıların məsələləri üzrə məsul inzibati bölməsi olan
“Qaraçılar şöbəsi” “Qaraçılar və köçərilər şöbəsi”nə çevrildi.
Eyni ilə, 1995-ci ildə təşkil edilən və 2002-ci ilədək
“Qaraçıların məsələləri üzrə Xüsusi Qrup” (MG-S-ROM) adı ilə
tanınan hökumət təmsilçiləri qrupu sonradan “Qaraçıların və
köçərilərin məsələləri üzrə Xüsusi Qrup” adlandırılmağa
başladı və 2006-cı ilədək belə adlandırıldı. Həmin il iyulun 12də Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilmiş qrupun yeni
səlahiyyət dairəsinə əsasən, “Qaraçıların və köçərilərin
məsələləri üzrə Xüsusi Qrup” “Qaraçıların və köçərilərin
məsələləri üzrə Ekspert Komitəsi” adlandırıldı.2
2

Fransızca “Gens du voyage” ifadəsi [bu ifadə “köçərilər” ifadəsinin ekvivalenti
kimi işlənir] Avropa kontekstində həddən artıq geniş termindir. O, yalnız son
dövrlərdə Fransada fərdi formaya malik olmayan ümumi bir anlayışı ifadə etmək
üçün (“Gens” sözü birdən artıq insanı bildirir) istifadə edilməyə başlamış inzibati
20

neologizmdir (yəni yeni sözdür) və onun ədəbi tərcüməsi, demək olar ki, mümlkün
deyildir, hətta inzibati kontekstdə tətbiq edildikdə belə, onun imkanları məhduddur.
5 iyul 2000-ci ildə qəbul edilən, “köçərilərin” (“Gens du voyage”) mənzil və
yaşayış şəraiti ilə bağlı olan 2000-614 saylı Fransa Qanununun (bu Qanun Fransada
konkret olaraq bu qrupa aid olan yeganə qanundur) 1-ci maddəsində, məsələn,
nəzərdə tutulur ki, “bələdiyyələr “köçərilər” (“Gens du voyage”) kimi tanınan,
ənənəvi olaraq mobil (hərəkət etdirilə bilən) evlərdə yaşayan şəxslərin
məskunlaşdırılması ilə məşğul olmalıdırlar”. Beləliklə, həmin şəxslər istər qanunun,
istərsə də icitimaiyyətin nəzərində bir yerdən başqa yerə köçmələri ilə və evlərinin
hərəkət etdirilə bilməsi ilə səciyyələnən az sayda əhali qrupundan ibarətdir.
Qanunun məqsədi konkret əhali kateqoriyasının məskunlaşdırılmasının texniki
şərtlərini təsbit etməkdir: həmin Qanun bu qrupun mədəni və ya etnik fərqlərə malik
azlıq qismində qəbul edilməsi ilə heç cür əlaqədar deyil. Ola bilər ki, həmin
insanların bəziləri qaraçılardır.
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I hissə
Sosial-mədəni məlumatlar
1. Qaraçıların avropalılar tərəfindən kəşfi

22

Opré Roma
Gelem
gelem
lungone
dromençar
Maladilem baxtale romençar.
A Roma! len, katar tumen
aven
E
caxrençar,
bokhale
ćhavençar?
A-a Roma! len, a-a ćhava!
len!

Qaraçılar gəlir
Mən səfərə çıxdım və uzun
yollar keçdim,
Mən xoşbəxt qaraçılara rast
gəldim.
Qaraçılar, siz öz çadırlarınızla
Və ac uşaqlarınızla haradan
gəlirsiniz?
Ah qaraçılar! Ah qaraçı
gəncləri!

Ümumdunya Qaraçı Konqressinin himnindən parça
Yarko Yovanoviç, 1971
Qaraçıların mənşəyi
Tarixin müxtəlif keşməkeşli yollarından keçmiş qaraçıların
özlərindən sonra qoyduqları yeganə sənədlər başqaları
tərəfindən (yaxşı və ya pis, faktlara uyğun və ya fantastik)
yazılanlardır. Eyni zamanda, onların özlərinin kollektiv
yaddaşında qalanların hadisələrin əksəriyyəti reallıqlardan
daha çox, əfsanələrdir.
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Qaraçıların qərbə dorğu hərəkət edən ilk qrupu Avropanı
əsasən 14-cü və 15-ci əsrlərdə kəşf etdi, Avropa isə öz
növbəsində onları təəccüb, narahatlıq və anlaşılmazlıqla
qarşıladı. Çadırlarda yaşayan bu uzun saçlı adamlar
avropalıların qarşılaşdıqları kənd və şəhər əhalisinin heç bir
kateqoriyasına uyğun gəlmirdi, buna görə də yeni gələnlərə
onların mənşələrinə dair ehtimalları və ya kimlikləri barədə
yanlış fikirləri ifadə edən müxtəlif adlar verildi. Belə
vəziyyətdə, hətta müasir tarixçilər arxivlərdəki istinad
mənbələrini tükəndirsələr belə (amma həmin mənbələr hələ
tükənməyib), hər hansı konkret ərazidə qaraçıların ilk dəfə
peyda olduğunu göstərən qeydlərin həqiqətən onların həmin
yerdə ilk dəfə olduqlarını əks etdirdiyinə əmin olmaq çətindir.
Kiçik qruplar diqqəti özlərinə cəlb etmədən və arxivlərdə iz
buraxmadan həmin yerlərdən keçib gedə bilərdilər: bunu
belə bir fakt sübut edir ki, konkret ölkədəki ilkin tarixi qeydlər
sərhəd bölgəsi olmayan bölgəyə aid ola bilərdi. Vəziyyəti
belə bir fakt daha da mürəkkəbləşdirir ki, tədqiqatçılar
“qeyri-qaraçı” qruplarını “qaraçı” qrupları ilə qarışıq salaraq
onları da eyni adla adlandıra bilər və bununla da qaraçılar
konkret yerə hələ gəlməmiş onların faktiki olaraq həmin
yerdə olduqlarını təsdiq etmiş olardılar. Məsələn, üzvləri
kənar şəxslərlə təmaslardan yayınan, baxıcılar və sehrbazlar
kimi tanınan Kiçik Asiya mənşəli yeretik (dinindən dönən)
təriqət, təxminən 1100-cü ildə Atos Dağının monaxı
“atsinqani” qrupu barədə yazdıqdan sonra, Yunanıstanda
əsrlər boyu “atsinqanos” və ya “atsinkanos” (toxunulmazlar)
adı ilə tanınmışdılar. Sonradan bu təriqətin adı şərqdən gələn
köçəri qruplarına verildi və bir çox ölkələrdə və dillərdə onlar
bu adla tanındılar (fransızca “Tsiganes”, almanca “Zigeuner”,
Noveç dilində “Sigöyner”, İsveç dilində “Zingenare”,
italyanca “Zingari”, portuqal dilində “Ciganos” və s.). Lakin
Bizans imperiyası tərkibində xalqların müxtəlifliyini və bir
yerdən başqa yerə hərəkət etdiyini nəzərə alsaq, “atsinqani”
termininin müxtəlif qrupları ifadə etmək üçün işlənmədiyinə,
yaxud 1100-cü ildə həqiqətən Yunanıstanda olanların oranı
tərk
etdikdən
sonra
“Tsiganes”
adını
özlərində
saxlamadıqlarına əmin olmaq mümkün deyil, hərçənd, bunlar
ehtimallardır. Eyni ilə, 13-cü və hətta 12-ci əsrlərdə İtaliyanın
cənubundan gələnləri göstərmək üçün yunan sənədlərində
“Tigani” sözünün (yəqin ki, bunun mənası dəmirçilər
deməkdir) işlənməsi və 1262-ci ildə Liquriyadan olan
Albertinus Sinqarellus (Albertinus Cingarellus) adlı birisinin
yazılarında da bu sözün olması həmin yerlərdə qaraçıların
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olduğunu sübut etmir. 1322-ci ildə fransiskan rahibi Simon
Simeonis Yunanıstanda Kandiya (Heraklion) yaxınlığında
qayalıqlarda məskunlaşan və ərəb çadırları tipli uzun çadırlar
quran bir qrupu təsvir etmişdir, ola bilsin ki, bunlar
“qaraçılar” olmuşdur. Mənbələrdə 1348-ci ildə Prizrendə
(Serbiya) məskunlaşmış “tsinqarilər”in (“Cingarije”) adı
çəkilir, çox güman ki, həmin tarixdən bəri mənbələrdə qeyd
edilən bu insanlar bu günkü qaraçıların əcdadlarıdır.
Qaraçıların mənşəyi şərqə gedib çıxır. Yalnız 18-ci əsrin
sonlarında linqvistika elmi onların dilinin şimal-qərbi
subkontinental ərazilərdə işlənən hind dilləri ailəsinə mənsub
olduğunu və çox güman ki, sanskrit dilinə yaxın olan geniş
yayılmış dialektlərdən birindən törəndiyini aşkara çıxarmışdır.
9-cu
və
14-cü
əsrlər
arasında
Hindistan
onların
miqrasiyasının başlanğıc nöqtəsi olmuşdur. Linqvistika
həmçinin müxtəlif ölkələrdə qaraçı dillərinin lüğətini və
qrammatik quruluşunu tədqiq etmək vasitəsilə onların
miqrasiya
marşrutlarının
istiqamətləri
barədə
rəyin
formalaşmasına və bununla da arxiv məlumatlarının təsdiq
edilməsinə və dolğunlaşmasına imkan verir.
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14-cü əsrin ikinci yarısında qaraçıların Avropaya yayılması
ilə bağlı sübutların sayı artır. Qaraçıların adları sənədlərdə ilk
dəfə 1385-ci ildən başlayaraq Moldaviya və Valaxiyada
çəkilmiş və orada qaraçı ailələrinin kölə halına salınmasından
söhbət getmişdir. Eyni zamanda, Korfu adasında qaraçıların
yaşadığı
feodal
malikanəsi
(“feodum
Acinganorum”)
yaranmış və 19-cu əsrədək mövcudluğunu davam
etdirmişdir; onun sakinləri (əsasən dəmirçilər və misgərlər),
ölüm cəzası təyin edilə bilən cinayət törətdikləri hallar istisna
olmaqla, yalnız öz “baron”ları qarşısında cavadehlik
daşıyırdılar. 1397-ci ildə Peloponnesin şərq sahilindəki
Nopliyanı (Náflpio) idarə edən Venetsiya qubernatoru
“akinqani” (“Acingani”) qrupuna müəyyən güzəştlər verdi.
1384-cü ildə qaraçılar qərb sahilində Modonda (Methóni)
məskunlaşdılar. Çox güman ki, bu müddətdə qaraçıların
şərqdən mühacirət etmələrinin məqsədi Kiprə getmək idi.
Qaraçıların olduğu bölgələrin çoxunu təxminən həmin
vaxtlarda “Kiçik Misir” adlandırmağa başlamışdılar, bunun
əsas
səbəbi
həmin
bölgələrin
məhsuldarlığı
idi,
Yunanıstandakı Epir bölgəsini buna misal göstərmək olar. Çox
güman ki, sonralar digər Avropa ölkələrindən keçən
qaraçıların
çox
vaxt
“misirlilər”
(“Egyptians”)
adlandırılmasının səbəbi budur, bu ad müxtəlif dövrlərdə
müxtəlif dərəcədə təhrif olunmaqla 20-ci əsrədək onların
üzərində qaldı; ingiliscə “qaraçılar” (“Gypsies”) sözü onun
variantlarından biridir, digər variantlara bunlar daxildir:
İspaniyada “Gitanos”, Bolqarıstanda “Gupti” və Fransada
“Gitans”.
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14-cü əsrdə qaraçıların Avropaya yayılması Valaxiya və
Bohemiyanın timsalında davam etdi və bundan sonra 1430cu ilədək qaraçı qrupları daha da uzaqlara gedərək bütün
Qərbi Avropada peyda oldular, yalnız şimal bölgələri istisna
təşkil etdi. Polşada onların ilk dəfə 1401-ci ildə Krakovda,
sonra isə 1405-ci ildə Lvovda peyda olmaları barədə
məlumat verilir. 1407-ci ildən 1416-cı ilədək Almaniyada bir
neçə səlnamədə qaraçı qruplarının adları çəkilir. 1416-cı ildə
Transilvaniyadakı Kronştadt şəhəri (hazırda Rumıniyadakı
Braşov şəhəri) “misirli başçı Emosa və onu müşayiət edən
120 nəfərə” pul və maddi hədiyyələr bağışladı. Növbəti ildə
qaraçılar Hanzeatik (Hanseatic) bölgəsindəki şəhərlərdən
keçdilər və Saksoniyada, Bavariyada, Hessendə və İsveç
sərhədi yaxınlığında göründülər. Onlar qadın və uşaqların da
daxil olduğu qruplarla hərəkət edirdilər, qrupların başında
“başçı”, “hersoq”, “qraf”, “kapitan” və ya “voyevoda”
dururdu; onların atları və bəzən furqonları olurdu, onlar tövbə
edən günahkarlar və ya zəvvarlar olduqlarını bildirir və bu
yolla həm açıq, həm də gizli sədəqə almaq hesabına
yaşayırdılar. 1417-ci ildə Almaniya imperatoru Sigizmund
qruplardan birinə onların qorunmasını və onlar üzərində
himayədarlığı təmin edən mühafizə məktubu verdi, məktub
onların yaxşı qarşılanacaqlarını təmin edirdi. Sigizmund həm
də “Bohemiya kralı” tituluna malik olduğuna görə həmin
bölgədən gələn qaraçı qruplarını bəzən bohemiyalılar
(“Bohemians”, “Boemianos” və s.) adlandırırdılar. “Hersoq”
Andrenin başçılıq etdiyi qrup 1420-ci ildə Deventerdə
(Niderland) peyda olarkən imperatorun tövsiyələrinin olduğu
məktublardan biri də onlarda idi. Şəhər salnaməsindəki
qeydlərdə göstərilirdi ki, qrup üzvlərinə pul və pivə, atları
üçün saman, özlərinə çörək və balıq verilib və onlar
toxuculuq anbarında yerləşdiriliblər. Çox güman ki, bu, həmin
ilin yanvarında Brüssel şəhərində eyni qaydada qəbul edilmiş
qrup idi. 1423-cü ildə Sigizmund qaraçı “hersoqu” Ladislava
mühafizə məktubu verdi. Məhz bu dövrdə qaraçı ailələri
Transilvaniyadan Macarıstana gəldilər.
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1419-cu ilin avqustunda kiçik fransız kəndi Şatilyon-en-Dom
(Châtillon-en-Dombes) (hazırda Ena (Ain) departamentindəki
Şatilyon-sür-Şalaron) (Châtillon-sur-Chalaronne) özü ilə
imperatorun və Savoya hersoqunun məktublarını gəzdirən
qrupa bəxşiş verdi və həmin qrup Mekon (Mâcon)
sakinlərində dərin təəssürat yaratdı. Qaraçı qruplarının
İtaliyaya həm şimaldan, həm də cənubdan daxil olduqları
məlumdur. Cənubdan gələnlər birbaşa dəniz yolu ilə Balkan
yarımadasının yunan dilli hissəsindən gəlmişdilər, qaraçıların
Cənubi İtaliyada bu gün də danışdıqları dil belə düşünməyə
əsas verir, bu dildə nə german, nə də slavyan mənşəli sözlər
var. Lakin şimalda onların ilk dəfə peyda olması 1422-ci ildə
Boloniyada qeydə alınmışdır.
Həmin dövrün anonim tarixi mənbəyi olan “Boloniya
səlnaməsi”ndə (Cronica di Bologna) məlumat verilir ki:
“18 iyul 1422-ci ildə Misir hersoqu Boloniyaya gəldi. Onun
adı Endryu (Andrew) idi, o, öz ölkəsindən olan qadın, uşaq
və kişilərlə gəlmişdi və onlar birlikdə təxminən 100 nəfər
idilər. Xristian dinindən imtina etmiş hersoq Macarıstan
kralı tərəfindən dustaq edildi və qrupun üzvləri kralın
torpaqlarından çıxarıldı. O, sonradan krala dedi ki, xristian
dininə qayıtmaq arzusundadır və onu öz xalqının
nümayəndələri ilə, təxminən 4.000 nəfərə yaxın adamla
xaç suyuna saldılar. Xaç suyuna salınmaqdan imtina
edənlər öldürüldü. Macarıstan kralı qaraçıları yaxalayaraq
yenidən xaç suyuna saldırdıqdan sonra onlara əmr etdi ki,
yeddi il dünyanı gəzib dolaşsınlar və Roma Papasına
müraciət etsinlər. Yalnız bunu etdikdən sonra onlar geri
qayıda bilərdilər. Onlar Bolonyaya çatarkən artıq beş il
keçmişdi və onların yarısından çoxu ölmüşdü.
Görünür, onlarda Macarıstan kralının (o həm də imperator
idi) fərmanı var idi, həmin fərmanda onların bu yeddi il
ərzində harada olsalar oğurluq etmələrinə icazə verilir və
onların cəzalandırılmaması əmr edilirdi. Boloniyaya çatan
kimi onlar Qalyera Qapılarından (Galliera Gate) içəriyə
daxil olaraq və ya daxil olmadan portiklərin (sütunlu
eyvanların)
altında
yatdılar,
yalnız
hersoq
Kral
mehmanxanasında yerləşdirildi. Onlar on beş il
Boloniyada qaldılar. Onları görməyə çoxlu insanlar gəlirdi,
çünki belə deyirdilər ki, hersoqun arvadı insanların
taleyini oxuya, gələcəkdən və bu gündən xəbər verə,
qadınların uşaqlarının sayını, qadınların öz keyfiyyətlərini
və daha bir çox şeyləri tapa bilir. Onun dediyi bir çox
şeylər düz çıxmışdı”.
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Bundan bir qədər sonra ucqar cənubda yerləşən Forlidəki
səlnamədə deyilirdi:
“İmperatorun göndərdiyi, bizim dinimizi qəbul etmək
istəyən adamlar gəlib çıxdılar; onlar avqustun 7-də Forliyə
çatdılar. Mənim eşitdiyimə görə bəziləri deyirdilər ki, onlar
Hindistandan gəliblər. Onlar burada iki gün qaldılar və
özlərini təmkinli adamlar kimi deyil, vəhşi və quduz
heyvanlar kimi apardılar. Onların sayı iki yüz nəfərə yaxın
idi, aralarında kişilər, qadınlar və uşaqlar vardı, onlar
Roma Papasının yanına gedirdilər (Chronicon Fratris
Hieronymi de Forlivio).
Bu mətn onların Hindistan mənşəyinin vurğulanması
baxımından önəmlidir, bu, həmin dövrün sənədləri üçün
nadir hal idi. İspaniyada qaraçılarla bağlı ilk mətndə təsdiq
edilir ki, onlar şimaldan gəliblər: onların gəlişi 12 yanvar
1425-ci ildə V Alfons tərəfindən Saraqosada “misirli başçı
Don Joanın” (“Don Johan de Egipte Menor”) adına tərtib
edilmiş mühafizə məktubu əsasında baş tutmuşdu. Sənəddə
əmr edilirdi ki, üç ay müddətində onun və onu müşayiət edən
bütün şəxslərin “ölkəyə gəlmələrinə, ölkə boyunca hərəkət
etmələrinə və ölkəni tərk edib getmələrinə icazə
verilməlidir”. Portuqaliyada 1526-cı ildə (yəni tam bir əsr
sonra) qaraçılarla bağlı qəbul edilmiş ilk sənəd kral III Joaona
(João III) məxsus idi, yəni onun fərmanına əsasən, qaraçılar
(“Ciganos”) ölkədən çıxarılmalı idilər, amma çox güman ki,
onlar Portuqaliya ərazisində bundan xeyli əvvəl yaşayırdılar.
Faktiki olaraq, Portuqaliyada ilk dəfə onların adı 1510-cu ildə
yazıldığı güman edilən poemada çəkilir və ola bilsin ki,
qaraçılar Portuqaliyaya 15-ci əsrin ikinci yarısında gəliblər.
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16-cı əsrin birinci yarısında qaraçıların Avropanın şimalına
səfər etdiklərinə dair sübutlar vardır. Britaniya adalarında bu
səfərlər ilk dəfə 1505-ci ildə Şotlandiyada, 1514-cü ildə
İngiltərədə və 1530-cu ildə Uelsdə qeydə alınmışdır, lakin çox
güman ki, Portuqaliyada olduğu kimi buraya da qaraçılar
xeyli əvvəl gəliblər, çünki tarixi qeydlərdə, görünür, artıq
çoxdan tanınan qaraçılar təsvir olunur. 1505-ci ildə qaraçılar
Şotlandiyadan Danimarkaya keçdilər. İsveçə gəldikdə, dəqiq
məlumatları Olay Petrinin (Olai Petri) “İsveç səlnaməsi”ndə
tapmaq olar, orada qeyd edilib ki: “Bir ölkədən digərinə səfər
edən, “tater” (“Tater”) adlandırılan insanlar bu ölkəyə və
Stokholma gəlmişlər. İndiyə qədər onları burada görən
olmamışdı”. 1540-cı ildə qaraçılar İngiltərədən Norveçə
sürgün edildilər. Qaraçılar Britaniya adalarını tərk edərək
1584-cü ildə Finlandiyanın Turku şəhərinə gəlib çatdılar,
bundan əvvəl onlar təxminən 1580-ci ildə Aland adalarında
olmuşdular və orada onların atları müsadirə edilmişdi. Ola
bilsin ki, bundan əvvəl və ya sonra şərqdən və ya hətta
birbaşa cənubdan Şimali Avropaya başqa qaraçı qrupları da
gəlmişdilər. Estoniyada qaraçı qrupu haqqında ilk tarixi
qeydlər 1533-cü ildən başlanır və çox güman ki, həmin qrup
İsveçdən gəlmişdi. Rusiyaya, yaxud sərhəd dəyişikliklərini
nəzərə alsaq, ən azı Rusiya İmperiyasının bir hissəsi olmaq
aqibətini yaşayan ərazilərə qaraçılar ilk dəfə 1501-ci ildə
cənubdan daxil olmuşlar və görünür, onların Serbiyaya gedib
çıxması 1721-ci ilə qədər sürmüşdür. Malta adasına gəldikdə,
qaraçıların (“Zingari”) burada olması barədə ilk tarixi qeyd
Malta Cəngavərləri Ordeninin tarixçisi Ciakomo Bosioya
(Giacomo Bosio) məxsusdur, o, Maltanın mühasirəsini təsvir
etdiyi 1602-ci il tarixli əsərində göstərir ki, qaraçılar
(“Zingari”) Rabatda qayalıqlarda yaşayırlar, Rabat qədim
Malta paytaxtının ucqar ərazilərinin adı idi. Afrika və Amerika
da qaraçıların miqrasiyasına məruz qaldı, bu, ilk növbədə 17ci əsrdə Portuqaliyanın hakimiyyət orqanlarının və onların
ispaniyalı həmkarlarının deportasiya tədbirlərinin nəticəsi idi
(Portuqaliyadan deportasiya olunanlar üçün əsas təyinat
məntəsəqi Braziliya idi), bunun ardınca İngiltərə və Fransa
tərəfindən də analoji tədbirlər görüldü. Çox güman ki, Anqola
16-cı əsrdən başlayan qaraçı köçü zamanı ən çox sayda
qaraçı qəbul etmiş Portuqaliya müstəmləkəsi olmuşdur.
Yayılma və məskunlaşma
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Qərbi Avropaya gəlmiş qruplar çox vaxt bölgədən bölgəyə
və ölkədən ölkəyə səfər etməkdə davam edirdilər. Məsələn,
qraf Martin 1447-ci ildə Barselonada, 1460-cı ildə Kastelyon
de la Planada (Castellón de la Plana), 1471-ci ildə Leridada,
1472-ci ildə Valensiyada, 1484-cü ildə Kastelyon de
Ampuriasda (Castellón de Ampurias) və 1491-ci ildə
Sevilyada olmuşdu. Romaya dorğu səfər zamanı 1422-ci ildə
Boloniyada və Forlidə olmuş yuxarıda qeyd edilən qrupun
rəhbəri hersoq Endryu, böyük ehtimalla, 1419-cu ildə
Brüsselin Mekon bölgəsinə və 1420-ci ildə Deventerə gəlmiş
şəxsdir. İtaliyada gəzib-dolaşdıqdan sonra o, geri qayıdarkən
yolunu Fransadan saldı. Qaraçıların əsas köçləri 16-cı əsrin
əvvəlinə qədər davam etdi, qaraçı qrupları Avropanı gəzibdolaşmaqda davam etdikcə onların yolları kəsişir və izləri birbirinə qarışır. Tədricən köçün sürəti azaldı və səfərlərin əhatə
dairəsi kiçilərək dövlətin və ya bölgənin sərhədləri ilə
məhdudlaşdı.
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Lakin görünür, ilk dövrlərdən hər bir ölkədə bəzi qruplar
olmuşdur ki, onlar öz səfərlərini azaltmış və ya köçlərinə son
qoymuşlar. Məsələn, Yunanıstanda qaraçı mühacirlərinin ilk
dalğasının bir hissəsi əsasən kənd yerlərində (Epir sahilində,
Korfuda, Peloponnesdə, Makedoniyada və Treysdə) daimi
məskunlaşmışdır. İtaliyada 15-ci əsrin sonundan bir sıra
ailələr köçəri həyatından vaz keçmiş və kənd yerlərində iş
axtarmağa başlamışlar, cənubdakı qaraçı qrupları isə
şəhərlərdə məskunlaşmağa meyl göstərmişlər. Həmin dövrdə
İspaniyada yarımməskunlaşma nümunəsi bərqərar oldu, bu,
ticarət və sənətkarlıq fəaliyyətlərinin inkişafı üçün və kənd
təsərrüfatında mövsümi məşğulluq üçün məqsədəuyğun idi.
Bu yolla konkret yerlərdə qaraçı qrupları məskən saldı və
yeni qonşular yerli sakinlərlə yanaşı yaşamağa öyrəşdilər, bu
isə öz novbəsində qarışıq nikahlar da daxil olmaqla insanların
qaynayıb-qarışmasına
(məsələn,
Andalusiyada)
gətirib
çıxardı. Həmçinin elə hallar da olmuşdur ki, müəyyən yerdə
məskunlaşmış
yüksək
ixtisaslı
sənətkarlar, məsələn,
dəmirçilər, deportasiya barədə kral əmrlərinə baxmayaraq,
onların xidmətlərinə ehtiyacı olan yerli əhali və hakimiyyət
orqanları
tərəfindən
müdafiə
edilmişlər.
İspaniyada
aristokratiya bəzi qaraçı ailələrini müdafiə etmiş və onları
himayə
edərək
öz
soyadlarının
onlar
tərəfindən
götürülməsinə icazə vermişlər (məsələn, Mendosa, Montalvo,
Kortes və s.). Eyni məsələ İtaliyanın Kalabriya bölgəsində
(orada qaraçılar Berlingeri soyadını götürmüşlər) və
İngiltərədə də (orada qaraçılar Bossvel və Stenli soyadlarını
qəbul etmişlər) baş vermişdir, bu yerlərdə səyyar ticarətçilər,
sənətkarlar və kəndli təsərrüfatlarında çalışanlar elə ilk
günlərdən öz köçəri həyat tərzini ixtisara salmışdılar.
Finlandiyada elə hal olmuşdur ki, qaraçıların səfərləri yalnız
ölkənin mərkəzi ilə məhdudlaşmışdır, orada qaraçı qrupları
yaşayış yeri və iş axtarmışlar.
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Balkanlarda 14-cü və 15-ci əsrlərdən başlayaraq artıq bu
ərazidə yaşayan və ya Osmanlı ordusu ilə birlikdə səfərlər
edən qaraçılar imperiyanın inzibati, hərbi və iqtisadi
sisteminin tərkib hissəsi idilər. Ordu üçün işləməyənlərdən
(qaraçılar əsasən silah və barıt istehsalında işləyirdilər) xərac
adlanan xüsusi vergi vermələri tələb olunurdu. Ordunu bu
qaydada öz xidmətləri ilə təchiz edənlər sancaklar
adlanırdılar. Osmanlı imperiyasının hakimiyyət orqanlarının
qaraçıları məskunlaşdırmaq və qeydiyyata almaq istəklərinə
baxmayaraq, 19-cu əsrin sonlarınadək onların bir qismi həm
imperiya daxilində, həm də onun sərhədləri xaricində
səfərlərini davam etdirdi. Balkanlardakı qaraçı sakinlərinin
digər qrupu əsasən sənətkarlıqla (dəmir məmulatları
hazırlamaqla, dülgərliklə, səbət toxumaqla) məşğul olaraq
bölgənin kəndlərində məskunlaşmağa başladılar, orada onlar
öz məhsullarını yerli sakinlərə satır və başqa yerlərə
mövsümi səfrərlər edirdilər. 16-cı və 17-ci əsrlərdə bəzi
qaraçılar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa başladılar və
beləliklə, qaraçı kəndləri yarandı, amma qaraçıların çoxu
torpaqda muzdur kimi işləyirdilər və onların işi çox vaxt
mövsümi olurdu. 18-ci və 19-cu əsrlərdə kənd təsərrüfatı
inkişaf etdikcə Türkiyə mülkədarları üçün icarəçi fermer
qismində işləyən qaraçı ailələri ciftliklərdə [kənd təsərrüfatı
malikanələrində] bir yerdə qruplaşmağa meyl göstərirdilər,
onların şəhər ərazisində məskunlaşması isə mahal adı ilə
tanınan qaraçı məhəllələrinin formalaşması ilə nəticələndi.
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Beləliklə, qaraçı miqrasiyasının ilk dalğası nəticə etibarı ilə
bütün Avropaya yayılmış, qaraçı əhalisinin bir qrupu bu və ya
digər yerlərdə məskunlaşmış, digərləri isə öz səfərlərini
azaltmışdılar. Bəzi hallarda Hindistan mənşəli köçəri qruplar
yerli köçərilərlə rastlaşırdılar. Məsələn, İrlandiyada 12-ci
əsrdən başlayaraq köçəri qruplarından birinə “tinkler”
(“Tinkler”) və ya “tinker” (“Tynker”) ləqəbi verilmiş, 13-cü
əsrdə isə bu “köçəri irlandiyalılar”la bağlı hüquqi aktlar
qəbul edilmişdi. Bu qrup uzun müddət özünün fərqli
xüsusiyyətlərini, sosial təşkilatlanma qaydasını və dialektini
qoruyub saxlamışdı. Eyni sözləri 16-cı əsrdən başlayaraq
Kastilyada (Castille) rast gəlinmiş kuinkvis (Quinquis) qrupu
haqqında və 17-ci əsrdən başlayaraq Almaniyada rast
gəlinmiş yeniş (Yenish) qrupu haqqında söyləmək olar. Bu
qruplarla
Hindistandan
olan
köçərilərin
rastlaşması
mədəniyyətlər mübadiləsinə gətirib çıxardı və bu yolla 16-cı
əsrdən başlayaraq Britaniya adalarında və bütün Avropada
Hindistan mənşəli köçərilərin yerli köçərilərlə qaynayıbqarışaraq assimilyasiyaya uğraması və öz növbəsində
Hindistan mənşəli köçərilərin də yerli elementləri öz
daxilində əridərək assimilyasiyaya uğratması nəticəsində
“qarışıq qruplar” formalaşdı.
Miqrasiya
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Hər bir ölkədə birinci miqrasiyanın ardınca digərləri
olmuşdur. Məsələn, 16-cı və 17-ci əsrlərdə qaraçıların
Türkiyədən Kiprə mühacirəti baş vermiş, sonra isə 19-cu
əsrdə Rumıniyada qaraçılar köləlikdən azad edildikdən sonra
Kiprə digər mühacirət dalğaları baş vermişdir. 17-ci əsrin
sonlarında-18-ci əsrin əvvəllərində Avstriya ilə Osmanlı
imperiyası arasaındakı münaqişə qaraçıların Bolqarıstana
yeni mühacirət dalğasını doğurdu; həmçinin bu ölkə 19-cu
əsrdə Rumıniyada qaraçıların köləliyi ləğv edildikdən sonra
qaraçı köçlərinin təyinat məntəqəsi oldu. 1800-cü illərin
sonunda “Macarıstan” qaraçıları İtaliyada peyda oldular,
Birinci Dünya Müharibəsindən sonra isə şimaldan və şərqdən
digər “alman” və “slavyan” qrupları gəldilər. II Dünya
Müharibəsi
zamanı
qaraçılar
İtaliya,
Sloveniya
və
Xorvatiyadan çıxarıldılar, lakin 1960-cı illərdən başlayaraq
İtaliyaya “yuqoslav” qaraçılarının yeni dalğası gəldi. 19-cu
əsrin sonunda Fransa da Macarıstan və Rumıniyadan gələn
ikinci qaraçı dalğasına məruz qaldı və bu miqrasiya Birinci
Dünya Müharibəsinin sonunadək ardıcıl olaraq davam etdi.
Oxşar hadisələr Norveçdə və Almaniyada da baş verdi. 1960cı illərdən başlayaraq qaraçılar ardıcıl köç dalğaları ilə
Yuqoslaviyanı tərk etdilər, xüsusən 1980-ci illərin sonunda
minlərlə qaraçı siyasi qaçqın statusu almaq məqsədi ilə
Almaniyaya getmək üçün Makedoniyanı tərk etdi. Sərt
qanunlar vasitəsilə qaraçıların bütünlüklə ölkədən çıxarıldığı
Niderlandda onlar 19-cu əsrdə yenidən peyda oldular; sonra
1930-cu illərdə buraya Yuqüoslaviya və Macarıstandan kiçik
bir qrup gəldi, bu, 1960-cı ildən sonra buraya başlanacaq
axının başlanğıcı idi. 1978-ci və 1979-cu illərdə Fransada və
İtaliyada yaşayan 600 qaraçı Niderlanda mühacirət etdi. Eyni
ilə, 1965-ci ildən başlayaraq bir neçə qrup Yuqoslaviya
pasportları ilə Danimarkaya gəldi: onların yolu İsveç və
Norveç istiqamətində idi, amma sonra geri qayıdaraq
Kopenhagendə və Helsinqyorda məskunlaşdılar. Avstriyada
1958-ci ildən başlayaraq bir çox qaraçılar şərq bölgələrində
(Burgenland) məskunlaşdılar, digərləri isə ABŞ-a, Kanadaya
və Avstraliyaya yollandılar. 1968-ci ildə qaraçı ailələri
Çexoslovakiyadan olan digər qaçqınlarla birlikdə Avstriyaya
gəldilər, onlar buraya yolüstü gəlmişdilər və onların çoxu iki
ildən beş ilədək burada qaldıqdan sonra digər ölkələrə,
xüsusən İsveçə yollandılar. Həmin ildən 1980-ci ilədək qaraçı
mühacirlərinin əksəriyyəti Yuqoslaviyadan buraya gəldi;
onların çoxu burada məskunlaşdı və Avstriya vətəndaşlığını
seçdi. 19-cu əsrin sonunda Böyük Britaniyaya köç etmiş ikinci
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dalğa Rumıniyanı və digər Şərqi Avropa ölkələrini təkr etmiş
ailələrdən ibarət idi. Növbəti əsrdə, 1950-ci illərin sonunadək
200-dən 300-dək qaraçı qaçqını Macarıstandan Böyük
Britaniyaya gəldi və 1960-cı ildən başlayaraq İrlandiya
köçəriləri İngiltərəyə tərəf yollandılar. İspaniya da eyni
miqrasiya dalğasını qəbul etdi, amma buraya qaraçılar
Portuqaliyadan gəlmişdilər.
Köç edən şəxslərin və təyinat ölkələrinin sayı baxımından
ən əhəmiyyətli qaraçı miqrasiyaları 19-cu əsrin ikinci
yarısında
Rumıniyada,
1960-cı
illərdən
başlayaraq
Yuqoslaviyada, habelə 1990-cı illərin əvvəlində Rumıniyada,
Yuqoslaviyada və digrə ölkələrdə baş vermiş miqrasiyalar idi.
1980-ci illərin sonunda Mərkəzi və Şərqi Avropadan digər
yerlərə (xüsusən Makedoniya və Rumıniyadan Almaniyaya)
köç edildikdən sonra 1990-cı illərin əvvəlində baş vermiş
miqrasiya dalğası əhatə dairəsinə və təsirinə görə daha çox
nəzərə çarpan ilk köç idi ki, bu zaman faktiki olaraq
qaraçıların tərk etdiyi və gəldiyi ölkələrdə onlar haqqında
məlumat var idi. Tarix boyu bəlkə də ilk dəfə idi ki, qaraçı
icmaları bütün qitə boyunca və hətta dünya miqyasında
(Amerikaya, xüsusən də Şimali Amerikaya böyük miqrasiya
axını vardı) bu dərəcədə diqqəti özlərinə cəlb etdilər.
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Bu miqrasiya axınları müxtəlif səbəblərə görə baş verdi. İlk
növbədə təqiblər qaraçıları olduqları ölkəni tərk etməyə
məcbur edirdi. Yüz illər boyu qaraçıların deportasiya və
sürgün edilməsinə yönələn bir çox siyasətlər mövcud idi və
bunlara riayət edilməməsi müxtəlif cəzalarla müşayiət
olunurdu (məsələn, qızmar dəmirlə damğalanma, asılma və
katorqa işlərinə məhrum edilmə). Qaraçılara qarşı əsil ov
təşkil edilmişdi ki, nəticədə onların çöxu öldürüldü, sağ
qalanlar isə qaçıb canını qurtarmağa məcbur oldu, məsələn,
17-ci və 18-ci əsrlərdə belə tədbirlər qaraçıların ölkədən
çıxarılması üçün Niderlandda həyata keçirildi. Eyni dövrdə
İsveç qaraçıları Finlandiyaya deportasiya etdi. Deportasiyalar
tarixin müxtəlif dövrlərində baş vermişdir: məsələn,
Portuqaliyadan
Afrikaya və
İngiltərədən
Avstraliyaya
deportasiyalar olmuş, habelə dövlətlərin öz daxilində,
məsələn Rusiya daxilində Sibirə və Rumıniya daxilində
Transnistriyaya deportasiyalar olmuşdur. Təxminən 1860-cı
ildə Rumıniyada qaraçıların yüzilliklər boyu davam etmiş
köləliyi ləğv olunduqdan sonra bütün istiqamətlərə köç edən
qaraçı ailələrinin vəziyyətini nizamlamaq zərurəti yarandı.
Xüsusən köçəriləri oturaq həyata keçməyə məcbur etmək
üçün hər cür təzyiq növləri tətbiq edildi, nəticədə onların
çoxu başqa ölkələrə çıxıb getdi. Həmçinin çoxlu sayda
deportasiya siyasətləri də mövcud olmuşdur və hətta müasir
dövrdə də əvvəlki yüzilliklərin sürgünlərini xatırladan
siyasətlər dövlət səviyyəsində mövcuddur, məsələn, 1992-ci
və 1993-cü illərdə Rumıniya mühacirlərinin Almaniya
tərəfindən planlı şəkildə öz ölkələrinə qaytarılması son
dövrlərdə buna aid ən çox məlum olan nümunədir (bu iki
dövlət arasında imzalanmış sazişdə konkret olaraq
qaraçıların adı çəkilməsə də, bu siyasətin zərbəsi məhz
onlara dəydi).
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Düşmən cəmiyyətlərlə əhatə olunduqları bir vəziyyətdə
qaraçıların yeganə seçimi daha isti qarşılana biləcəkləri
başqa bir yer axtarmaq üçün yola çıxmaq idi: bir yerdə fiziki
təcavüzün, başqa bir yerdə irqçi qırğınlarin baş verdiyi,
qaraçıların evlərinin talan edildiyi və ya yandırıldığı, həm
şərqdə, həm də qərbdə dözülməz həyat şəraitinin movcud
olduğu 1990-cı illər bunun dəhşətli əyani nümunəsidir. Bir
çox
şəhərlərdə
qaraçılar
şəhərətrafı
yerlərdəki
məskənlərindən
qovuldular,
eyni
zamanda,
arzu
olunmadıqları yerə gəldiklərinə görə milli səviyyədə tənqid
edildilər: məsələn, 1950-ci illərdə Bohemiyaya getmək üçün
Slovakiyanı tərk etməyə məcbur olmuş ailələr 1993-cü ilin
yanvarından
başlayaraq
Bohemiyadan
Slovakiyaya
göndərilməklə təhdid edilməyə başladılar. Eyni ilə, 1990-cı
illərin sonundakı hadisələrdən əvvəl Kosovoda təxminən 150
min qaraçı olduğu halda onların təxminən 120 mini ölümlə
təhdid edilərək bölgədən çıxarıldı və onların geri qayıtmaq
imkanı, bəzi dövlətlər bunu sürətləndirmək istəsələr də,
qeyri-müəyyən və qeyi-real olaraq qalır. Ayrı-seçkilik halları
hələ də çoxdur, qaraçıların evləri dağıdılıb və ya digər
sakinlərin ixtiyarına verilib, siyasi və maliyyə dəstəyi isə az
olaraq qalmaqdadır.
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Hər hansı konkret ölkənin tarixindəki narahat dövrlər
qaraçıların
cəzalandırılaraq
ölkədən
çıxarılması
ilə
nəticələnmişdir: belə vəziyyətlərdə adətən insanlar onlar
həmişəkindən daha artıq rədd etmiş və bütün günahları
onların üzərinə yıxmışlar. Bu bir faktdır ki, ilk qaraçı köçləri
Tamerlanın irəliyə doğru hərəkət etdiyi, Balkanlarda çevrilişin
baş verdiyi və yunanların geri çəkildiyi dövrlərə təsadüf
etmişdir. Sərhədlərin yenidən cızılması (məsələn, Birinci
Dünya Müharibəsindən sonra) tez-tez qaraçı icmalarının
həyatındakı
sabitliyi
pozmuşdur.
Qaraçıların
iqtisadi
çətinliklərə daha çox məruz qalan təbəqə olduğunu nəzərə
alsaq, iqtisadi çətinliklər də onları olduqları ölkəni dəyişməyə
vadar
etmişdir:
məsələn,
19-cu
əsrin
ortalarında
İrlandiyadakı aclıq bir çox irlandiyalı köçərilərin ölkəni tərk
edərək Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubuna üz tutmasına
səbəb olmuşdur. 1960-cı ildən başlayaraq İrlandiya
kəndlərində köçərilərin dolanacaq üçün vəsait qazanması
çətinləşdiyinə görə çoxlu sayda irlandiyalı köçəri Böyük
Britaniyaya yollanmışdır, orada onlar adətən şəhər yerlərində
ticarətlə məşğul olmuşlar. Yuxarıda qeyd edilənlərə bənzər
səbəblərə görə qaraçıların bir qrupu Portuqaliyadan
İspaniyaya köçmüş, digər qrupu əvvəl Yuqoslaviyanı, sonra
isə digər Şərqi Avropa dövlətlərini tərk edərək Qərbi
Avropanın bir sıra ölkələrinə üz tutmuşdur.
Ticarət bir bölgədən, yaxud hətta bir ölkədən digərinə
getmək üçün mühüm və təsirli vasitədir. Qaraçı sənətkarları
və ya ticarətçiləri üçün müştəvi tapmaq o deməkdir ki, onları
müxtəlif yerlərdə axtarmaq lazımdır, bu isə öz növbəsində,
başqa yerlərə səfərlər deməkdir. Mövcud müştərilərin
qorunub saxlanması isə həmin yerə qayıtmaq və ya orada
məskunlaşmaq deməkdir. Getmək və ya qalmaq məsələsini
bu iki amil, eləcə də digər mülahizələr həll edir. Buna misal
olaraq, bir tərəfdən, ticarətlə məşğul olmaq üçün
Yunanıstanın materik hissəsindən adalara doğru səfərlər
edən qaraçıları və Britaniyanın Avropa İqtisadi Birliyinə daxil
olması sayəsində Birləşmiş Krallıqda La-Manş kanalı boyunca
ticarətlə məşğul olmağa stimul əldə edən qaraçıları
göstərmək olar. Digər tərəfdən, ticarət və sənətkarlığın
stimullaşdırıldığı Andalusiyadakı vəziyyət qaraçıları orada
məskunlaşmağa və hətta bəzi hallarda son dərəcə həssas
olan icmalararası balansı poza biləcək “kənar” qaraçıları
rədd etməyə həvəsləndirir.
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Köçəri həyat tərzinin davam etməsinin bir çox başqa
səbəbləri də vardır. Özünü daha geniş bir qrupun tərkib
hissəsi sayan ailələr üçün səyahət, mümkün olan hallarda,
cəmiyyətə qaynayıb-qarışmağa və əlaqələrin qorunub
saxlanmasına şərait yaradır. Həmçinin səyahət etmək həvəsi
və onun doğurduğu müstəqillik hissi də mövcuddur ki,
bunların sayəsində insanlar hətta günü bu gün əsas
yarmarkalara və ziyarətgahlara (burada Romanı və Santyaqo
de Kompostelanı xatırlatmaq olar) səfər etmək fürsətindən
yararlanmağa hazırdırlar; məhz bu həvəs sayəsində qaraçılar
vaxtı ilə müstəmləkəçilərin müşayiəti ilə katorqaya
göndərildikləri xarici ölkələrə getmək imkanından istifadə
edirlər.
Beləliklə, köçərilik qismən struktur xarakterli haldır, belə ki,
o, müəyyən sosial və iqtisadi təşkilatlanmadan və səyahət
etmək arzusundan irəli gəlir, qismən də reaktiv xarakterli
haldır, yəni digərləri tərəfindən ölkədən çıxarılma hallarına
və ya azadlığın məhdudlaşdırılması formalarına (o cümlədən
köləliyə, həbs edilməyə və müxtəlif qadağalara) reaksiyadır.
Bir qayda olaraq, hər iki növ amillər səfərə çıxmaq barədə
qərara təsir göstərir.
Hər bir ölkədə qaraçıların köçü çox vaxt uzun müddət
davam edən miqrasiya dalğası formasında baş vermişdir;
bəzi mühacirlər gəldikləri yerdə məskunlaşmış və ya
səfərlərini azaltmış, digərləri səyahətlərini davam etdirmiş və
ya ölkə daxilində köçəri həyat sürmüşlər; həmçinin yerli
köçərilər də olmuşdur ki, onlar və yeni gələnlər bir-birinə
qaynayıb-qarışmışlar. Bu amillər hər bir ölkədə qaraçıların
təbəqələşməsinə və onlar arasında əhəmiyyətli dərəcədə
mədəniyyət və dil fərqlərinə səbəb olmuşdur. Buna görə də
Avropanın bir çox ölkələrində qaraçı və ya köçəri qruplarının
birdən artıq tipi mövcuddur.
Bu günkü vəziyyətə gəldikdə, hazırda əlavə fərqlər də
mövcuddur, belə ki, beynəlxalq normalara əsasən, bir
ölkədən digərinə hərəkət edən qaraçılar bir halda miqrantlar
kimi, başqa bir halda işçi miqrantlar kimi, digər hallarda isə
qaçqın və ya sığınacaq axtaranlar, yaxud köçkün və ya
vətəndaşlığı olmayan şəxslər və s. kimi təsnifləşdirilə bilər.
Milli qanunlara və normalara əsasən müvafiq xüsusiyyətlərlə
səciyyələnən əlavə kateqoriyalar da qəbul edilə bilər və
inzibati
terminologiya
mövcud
vəziyyəti
daha
da
mürəkkəbləşdirir.
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Qeyd edə bilərik ki, tarixdə bir çox əhali köçləri olmuşdur,
onlardan bəziləri köç edənlərin sayı ilə əlaqədar olaraq
ardıcıl “dalğalar” kimi qəbul edilmişdir, bu köçlər, bir qayda
olaraq, Şərqi Avropadan Qərbi Avropaya və Amerikaya doğru
baş vermişdir. 1990-cı illərdə miqrasiya dalğaları əsas
problemə çevrildi və Avropanın hər yerində bu və ya digər
dərəcədə həm miqyasına, həm də formasına görə indiyədək
misli görünməyən və çox vaxt məntiqə zidd mülahizələrə
əsaslanan siyasi reaksiyalara səbəb oldu.
Son dövrlərdə ümumən mühacirlərin həddən artıq artması
ilə və xüsusən “şərqdən gələn qaraçı axını” ilə bağlı çoxlu
müzakirələr aparılmışdır. Beynəlxalq təşkilatların çoxu bu
məsələnin araşdırılması barədə tapşırıqlar vermişlər. Avropa
Şurası və Avropa İttifaqının orqanları, İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı, ATƏT və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bu məsələ getdikcə daha çox
maraq göstərmiş və bu məsələ beynəlxalq siyasi gündəlikdə
ön mövqeyə çıxmışdır. Bu beynəlxalq marağın əsas səbəbi
müəyyən Balkan ölkələrindən (Rumıniya, Bolqarıstan və
keçmiş
Yuqoslaviya
dövlətlərindən)
mühacirət
edən
qaraçıların miqrasiyasının birdən-birə daha çox müşahidə
edilməsi olmuşdur. Eyni zamanda, bu gün qaraçı icmalarının
vəziyyəti adətən (sosial vəziyyətin pisləşdiyi, zorakı
hücumların baş verdiyi və ksenofobiyanın baş qaldırdığı bir
şəraitdə) faktiki və ya potensial miqrasiyanın işığında
nəzərdən keçirilir və müəyyən çətinliklər yarada bilən və
“beynəlxalq miqyas” alan “problem” sayılır, bu aspekt
beynəlxalq qurumların dərc etdiyi müvafiq sənədlərdə ön
plana çəkilmişdir.
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Qaraçıların kütləvi miqrasiya “təhlükəsi” həddən artıq
şişirdilmişdir və əksər hallarda statistik məlumatlar mövcud
olmur ki, onların əsasında qaraçı əhalisinin köçünü
realistcəsinə qiymətləndirmək mümkün olsun. Bunun əvəzinə
keçmiş təəssüratlara qayıtmaq tendensiyası mövcud
olmuşdur ki, onların da çoxu mövcud stereotiplər ucbatından
təhrif olunmuşdur. Həmçinin bu faktı da qeyd etmək lazımdır
ki, adətən qaçqınlar və ya sığınacaq axtaranlar kimi
səciyyələndirilən bu xüsusi miqrantlar 1990-cı illərdə
Avropanın yenidən cızılan sərhədləri boyunca hərəkət edən
yeganə miqrantlar olmamışlar. Məsələn, Rumıniyadan olan
qaraçıların çoxu yay aylarında ya ticarətlə məşğul olmaq, ya
da fermalarda işləmək üçün Polşaya və ya Çexiya
Respublikasına səfər edirlər və belə səfərlər Balkan
ölkələrində də baş verir. Bəzi hallarda mütəşəkkil miqrasiya
da mövcud olmuşdur: məsələn, Rumıniyadan olan qaraçılar
fərdi qaydada mühacirət etməkdən daha çox, ailəliklə
mühacirət etmişlər. Rumıniyanın bir məntəqəsindən və ya
bölgəsindən olan qruplar digər ölkələrdəki konkret şəhərlərə
və ya bölgələrə səfərlər etmiş və orada mühacir kimi öz
doğma yerlərindən olan insanlarla birgə ailə qruplarını
yenidən bərpa etmişlər. Almaniyaya ilk qaraçı qrupları
adətən almanların məskunlaşdığı Rumıniya bölgələrindən
gəlmişlər. Qaraçılar kommunizmin süqutundan əvvəl 1970-ci
və 1980-ci illərdə Qərbi Almaniyanın stimullaşdırdığı güclü
əhali axını dövründə Almaniyaya mühacirət etmiş və
Transilvaniya və Banatdan olan saksoniyalılardan və
şvablardan nümunə götürmüşlər. Zorla köçürülən (məsələn,
II Dünya Müharibəsi zamanı deportasiya olunan), ölkənin bir
bölgəsindən digərinə miqrasiya etmək təcrübəsinə malik
olan (mövsümi ferma fəhlələri və ya tikinti işçiləri qismində),
yaxud sürdükləri həyat tərzi iqtisadi səbəblərə görə ölkə
daxilində mütəmadi səfərlər etməklə bağlı olan ailələr və
qruplar digərlərinə nisbətən xaricə mühacirət etməyi daha
çox istəyirdilər. Qaraçıların qrupları Rumıniyada əldə etdikləri
mobil dəstələrlə hərəkət təcrübəsini sadəcə olaraq getdikləri
hər hansı başqa ölkəyə tətbiq etdilər və məhz bu qruplar
1990-cı ildən bəri getdikləri dövlətlərdə ən çox mənfi
reaksiyaya səbəb oldular.
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2. Qaraçı əhalisi
Qaraçı əhalisinin sayı
Qaraçı və köçəri əhalisinin siyahıya alınma rəqəmlərinə bel
bağlamaq heç vaxt mümkün deyil. Müxtəlif rəsmi statistika
rəqəmləri ən yaxşı halda əhalinin ümumi sayı barədə
məlumat verir, çünki əhalini qaraçılar və köçərilər kimi
təsnifləşdirmək üçün istifadə edilən meyarlar siyasi nöqteyinəzərdən müəyyən edilir və dəqiq olmaya da bilər. Bundan
başqa, qaraçıların çoxu müxtəlif səbəblərə, xüsusən əslər
boyu təqib edildikdən sonra onlarda formalaşmış ehtiyatlılıq
hissinə görə siyahıyaalma formalarında (anketlərində)
özlərini qaraçı kimi göstərməyə meylli deyillər. Buna görə də
bəzi dövlətlərdə adətən əsassız meyarlara əsaslanan rəsmi
siyahıyaalma rəqəmləri digər qurumların hesabladıqları
rəqəmlərdən köklü surətdə fərqlənə bilər. Həmçinin bu faktı
da qeyd edək ki, bir çox ölkələr öz inzibati sənədlərindən
mədəni mənsubiyyəti göstərən bütün qeydləri çıxararaq
metaforalarla əvəz etmişlər ki, bu da əsasən assimilyasiya
siyasətinin
nəticəsidir.
Müəyyən
ölkələrdə
keçirilmiş
siyahıyaalmalarda sayca azalan və ya yox olmaq ərəfəsində
olan etnik qruplar deyil, problemləri olan və inteqrasiya
proqramına ehtiyac duyan sosial qruplar maraq dairəsində
olmuşdur, nəticədə qaraçı əhalisinin yalnız bir hissəsi rəsmən
siyahıya alınmışdır.
Aşağıdakı bir neçə nümunə siyahıyaalma rəqəmlərinin nisbi
xarakterini nümayiş etdirir. Böyük Britaniyada 1991-ci ildə
Ətraf Mühit Departamenti İngiltərədə 12.316 qaraçı furqonu
olduğunu hesablamış və öz qiymətləndirməsində hər furqona
orta hesabla üç sakinin düşdüyünü, hər ailədə orta hesabla
dörd nəfərin olduğunu müəyyən etmişdi, bu isə İngiltərədə
40.000-ə yaxın köçərinin olduğunu göstərirdi.
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Lakin əvvəlki siyahıyaalmada daha dəqiq hesablamalar
göstərirdi ki, hər ailədə orta hesabla 4,5 nəfər vardır, bu isə
1966-cı ildəki 16.000 rəqəminin qarşılığında 1991-ci il üçün
55.000 nəfər əhali demək idi. Beləliklə, köçərilərin sayı xeyli
artmış oldu. Elə həmin 1991-ci ildə Uelsdə 708 qaraçı
ailəsinin (1966-cı ildəki 312 rəqəminin qarşılığında) olduğu
hesablanmışdı, halbuki daha ətraflı hesablama 800-ə yaxın
ailənin və ya 3.600 nəfərin olduğunu müəyyən etdi.
Şotlandiya üçün müvafiq rəsmi rəqəmlərdə 980 furqonun və
3.000 şəxsin (o cümlədən 1.600 məktəb yaşlı uşağın) olduğu
göstərilmişdi. Bu, bütövlükdə Böyük Britaniyada köçəri
əhalisinin ümumi sayının 55 mindən 60 min nəfərədək
olduğunu göstərir. Hakimiyyət orqanlarının əsas narahatlığı
furqonların hərəkəti və saxlandığı yerlərlə bağlı olduğuna
görə onların diqqəti köçərilərin sayının hesablanmasına
yönəlmişdi: nəticədə bu və ya digər növ daimi mənzildə
yaşayan bütün qaraçılar və köçərilər statistik rəqəmlərdə
göstərilməmişdi. İstər ekspertlər, istərsə də qaraçıların və
köçərilərin təşkilatları hesab edirlər ki, ailələrin rəsmən
hesablanmış sayı, müxtəlif bölgələrdə bəzi fərqlər nəzərə
alınmaqla, ən azı iki dəfə artırılmalıdır. Bu, bütövlükdə Böyük
Britaniyada ən azı 90 min qaraçı və köçəri olduğunu göstərir.
Böyük Britaniya üzrə rəqəmlərə Şimali İrlandiyada yaşayan
800-ə yaxın köçəri ailəsi də əlavə edilməlidir.
Birləşmiş Krallıqdan fərqli olaraq, Fransada milli səviyyədə
mədəni mənsubiyyət meyarları əsasında bir neçə ildən bir
hər hansı araşdırma aparılmamışdır. 1961-ci ildə keçirilmiş
siyahıyaalmada “Səyyar və köçəri əhali” bəndi üzrə
aşağıdakı rəqəmlər müəyyən edildi:
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Səyyar əhali
Yarımoturaq əhali
Oturaq əhali
Ümumi say

26.628
21.690
31.134
79.452
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Bu rəqəmlər yarmarkalarda ticarətlə məşğul olan ailələri,
qaraçıları və digər köçəriləri əhatə edir, lakin oturaq həyat
1972 1980 1984
1989
Səyyar
ticarət 47 59 92 95 107 8
şəhadətnamə-ləri
6
4
05
Xüsusi
səyahət 31 91 64 17 48 79
53 6
sənədləri
(daimi 8
6
2
77
yaşayış yeri olmayan,
səyyar
ticarətlə
məşğul olan şəxslər
üçün)
Səyahət
sənədləri 1 296 4 448 2 272
4 34
(daimi yaşayış yeri
8
olmayan,
nəqliyyat
vasitəsində, furqonda
və ya digər mobil
sığnacaqda
daimi
yaşayan şəxslər üçün)
Səyahət üçün gömrük 7 012 15 31 16 13
25 0
icazəsi
2
7
25
(yuxarıdakı bəndlərə
uyğun gələn, lakin
“normal həyat həyat
şəraitini təmin edən
gəlir
mənbəyi
olmayan,
yəni
hər
hansı
muzdlu
fəaliyyətlə
məşğul
olmayan”
şəxslər
üçün)
tərzinə keçmiş bir çox qaraçılar və köçərilər burada nəzərə
alınmayıb. Həmçinin asanlıqla təsəvvür etmək olar ki, əhalini
siyahıya alanlar ölkədəki hər bir furqonu hesablamayıblar.
1969-cu
ildə
səyyar
ticarətin
həyata
keçirilməsini
tənzimləmək və Fransada qeydə alınmış yaşayış yeri
olmayan
köçəri
şəxslərə
tətbiq
edilən
normaları
standartlaşdırmaq üçün yeni qanun qəbul edildi. Yeni
meyarlar təyin edildi və Daxili İşlər Nazirliyinin statistik
rəqəmləri (aşağıdakı cədvələ bax) müvafiq şəxslərin
gəzdirdiyi sənəd növləri əsasında müəyyən edildi.
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Bu rəqəmlər daimi yaşayış yeri olmayan köçərilərin (son üç
kateqoriyaya aid olan şəxslərin) və səyyar ticarətçilərin
sayının əhəmiyyətli dərəcədə artdığını göstərir. Lakin yaşı on
altıdan aşağı olan uşaqlar və oturaq qaraçıların çoxu cədvələ
daxil edilməyib (uşaqlar siyahıya daxil edilmədiyinə görə
rəqəmlər iki dəfə artırılmalıdır). Demək olar ki, yalnız qaraçı
və köçəriləri əhatə edən son üç kateqoriyaya aid rəqəmləri
nəzərdən keçirsək, bu nəticəyə gələrik ki, 1980-ci il üçün
rəsmi sənədləri olan qaraçıların sayı 83.936 nəfər, yaxud bu
rəqəmi iki dəfə artırsaq, 167.872 nəfər olmuşdur və bu
rəqəmə daimi yaşayış yeri olan bütün qaraçı ailələrinin
üzvlərinin
sayı
əlavə
edilməlidir,
bu
isə
təxmini
hesablamalara görə köçərilərin sayına bərabərdir. 1989-cu
ildə ümumi rəqəmlər oxşar olmuşdur. Buna görə də biz, əhali
artımını nəzərə alaraq, bu gün Fransada qaraçıların (köçəri
və oturaq həyat sürənlərin) və köçərilərin (köçəri və oturaq
həyat sürmələrindən, “köçəri əhali” və ya səyyar əhali
sırasına aid olub-olmamalarından asılı olmayarq) sayını 300
min nəfərlə 400 min nəfər arasında müəyyən edə bilərik.
İrlandiyada (Éire) 1961-ci ildə 1.117, 1977-ci ildə isə 1.953
qaraçı ailəsinin olduğu hesablanmışdır; elə həmin il Dublində
aparılmış daha ətraflı araşdırma hər ailədə orta hesabla 6,23
nəfərin olduğunu müəyyən etmişdir, bu isə bütövlükdə ölkə
üzrə 12 min nəfərdən artıq əhali deməkdir. 1979-cu ildə
hesablanmışdır ki, ailələrin faktiki sayı ən azı 2.200-dür, bu
isə ümumilikdə 13.700 nəfər deməkdir. Bu, güman ki,
minimal rəqəmdir, çünki statistik rəqəmlərdə oturaqlaşmış
köçərilər sırasına yalnız sosial xidmətlər tərəfindən “yaşayış
yeri ilə təchiz olunmuş” şəxslər daxil edilmiş, öz səyləri ilə
münasib mənzil əldə etmələrinə baxmayaraq, öz ruhlarına,
dillərinə və adətlərinə görə köçəri olaraq qalan şəxslər isə
nəzərə alınmamışdır. 1986-cı ildə aparılmış araşdırma
göstərdi ki, köçərilərin yarısının yaşı on beşdən aşağıdır və
hər ailəyə düşən uşaqların orta sayı səkkiz nəfərdir. 1987-ci
ildə aparılmış ətraflı araşdırma doğum əmsalının 1000:34,9
olduğunu göstərdi.
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Digər ölkələrdə olduğu kimi İtaliyada da qaraçı əhalisinin
yüksək artımı nəzərə alınmalıdır: məhz buna görə
siyahıyaalmalar arasındakı on il müddətində hesablanmış
rəqəmlər əhalinin sayında əhəmiyyətli artım olduğunu
göstərmişdir. Xüsusən 1989-cu ildən sonra eyni dərəcədə
önəmli mülahizə bundan ibarətdir ki, digər ölkələrdə olduğu
kimi burada da qaraçıları bir ölkədən digərinə aparan geniş
miqyaslı əhali miqrasiyası baş vermişdir. Belə ki, 1990-cı ilin
sonunda İtaliyada Nazirlər Şurası Sədarətinin İmmiqrasiya
Xidmətinin Müşahidə Məntəqəsi tərəfindən 29.790 mühacir
qeydə alınmışdır, onların çoxunun qaraçı olduğunu güman
etsək, onda bu ağlabatan rəqəmdir. Az sonra qonşu
Yuqoslaviyadakı müharibə qaçqınlar dalğası ilə birlikdə
qaraçıların da əsas axınının buraya gəlməsinə səbəb oldu ki,
bunun da nəticəsində son dövrlərdə, yəni 1990-cı illərin
ortalarında İtaliyaya gəlimiş qaraçıların sayı təxminən 40
mindən artıq oldu. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, dil
azlıqlarının qorunduğu bölgələr (Vai d’Aosta, Cənubi Tirol və
Venetsiya Juliana) istisna olmaqla, İtaliya Statistika İnstitutu
tərəfindən aparılmış siyahıyaalmada azlıqların ana dili nəzərə
alınmamışdır.
Bolqarıstanda 1956-cı ildə keçirilmiş rəsmi siyahıyaalma
qaraçıların sayının 195 min olduğunu göstərdi. 1975-ci ildə
keçirilmiş
siyahıyaalmada
toplanan
və
Bolqarıstan
Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə təqdim edilən
məlumatlarda 373 min rəqəmi göstərildi. Partiya orqanları
hesab etdilər ki, bu statistik məlumatlara güvənmək olmaz
və onların tələbi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin iştirakı ilə paralel
siyahıyaalma keçirildi. 1980-ci il tarixli sənəddə əks olunmuş
nəticələr həmin vaxt məxfi saxlanıldı, o zaman qaraçı
əhalisinin sayı 524 min göstərilmişdi. Daxili İşlər Nazirliyi
analoji siyahıyaalmanı 1989-cu ildə apardı və nəticədə 576
min rəqəmi alındı, lakin o vaxtdan bəri seçmə prinsipi
əsasında aparılmış yoxlamalar göstərdi ki, bu rəqəmlər
reallıqdakı rəqəmlərdən xeyli aşağıdır. Fakt bundan ibarətdir
ki, Bolqarıstanda qaraçıların xeyli hissəsi siyahıyaalma
formalarında (anketlərində) özlərini türk və ya rumın kimi
göstərməyə üstünlük verirlər.
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1990-cı ildə əhalinin bir yerdən başqa yerə böyük axını
qaraçıların
sayının
hesablanmasını
daha
da
mürəkkəbləşdirdi, təkcə ona görə yox ki, güvənilə bilən
statistik rəqəmləri tərtib etmək çətin idi, həm də ona görə ki,
əhalinin bir yerdən başqa yerə bu cür axınları çox idi, onlar
köç dalğası şəklində baş verirdi, yəni elə bir şəkildə baş
verirdi ki, mövcud vəziyyət çox tez bir zamanda dəyişirdi.
Statistika aparmaq problematik məsələ idi, çünki mühacirlər,
məsələn, sığınacaq axtaranlar, gəldikləri ölkənin adını
bildirsələr də qaraçı olduqlarını nadir hallarda qeyd edirdilər;
sayı rəsmən hesablanmış mühacirlərin üzərinə rəsmən
hesablanmayan mühacirləri də əlavə etmək lazımdır. Həmin
vaxt əhali axınının miqyasına gəldikdə, barəsində mediada
çoxlu məlumat verilən, Almaniyaya mühacirətlə bağlı olan
klassik nümunədən, habelə İtaliya ilə bağlı yuxarıda qeyd
edilən nümunədən əlavə, İsveç bunun əyani nümunəsidir:
İsveçin qaraçı icması 1993-cü ildə 15 min nəfərə yaxın
hesablandığı halda, bu ölkədə sığınacaq axtaranların
siyahısında qaraçıların sayı da analoji rəqəmlə göstərilmişdi.
21-ci əsr gəlib çatdıqdan sonra müəyyən tendensiya
yarandı və gücləndi. Bir tərəfdən, dövlətlər öz sərhədləri
daxilində qaraçı və köçəri əhalisinin sayca çox olduğunu,
müəyyən proqramlar vasitəsilə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq
lazım gəldiyini (həmin proqramların lazımi qaydada
hazırlanması üçün onlar dəqiq informasiyaya əsaslanmalıdır)
və bu məqsəd üçün real rəqəmlərə ehtiyac olduğunu daha
çox dərk edirlər. Digər tərəfdən, qaraçı təşkilatları siyasi
arenada öz mövqelərini möhkəmləndirmiş və getdikcə daha
çox ailələr və fərdlər özlərini hüquqları uğrunda mübarizə
aparan azlıqların üzvləri kimi göstərirlər.
Aşağıdakı cədvəl son dövrlərə aid əhali axınını deyil,
nisbətən uzun müddət üçün “sabit” rəqəmləri göstərmək
məqsədini daşıyır, əks halda bir çox Qərbi Avropa ölkələri
üçün bu rəqəmlər əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olardı. Bu
həm də faydalı yanaşmadır, çünki bəzi hallarda “geriyə”
miqrasiya da baş verir, bu, qaraçıların gəldiyi ölkənin
hakimiyyət orqanlarının göstərişi ilə və həmin orqanlarla
qaraçıların tərk etdikləri ölkənin hakimiyyət orqanları
arasındakı saziş (məsələn, çoxu qaraçılardan ibarət olan
mühacir ailələrinin əvvəlki yerlərinə qaytarılması barədə
Almaniya və Rumıniya arasındakı saziş) əsasında, yaxud yeni
həyat şəraitindən məyus olmuş və ya qorxuya düşmüş
müvafiq ailələrin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir.
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Əhalinin ölkələr üzrə
hesablanmış sayı
Albaniya
Avstriya
Belarus
Belçika
Bosniya and Herseqovina
Bolqarıstan
Xorvatiya
Kipr
Çexiya Respublikası
Danimarka
Estoniya
Finlandiya
Fransa
Almaniya
Gürcüstan
Yunanıstan
Macarıstan
İrlandiya
İtaliya
Latviya
Litva
Lüksemburq
Keçmiş yugoslav
republikası Makedoniya
Moldova
Çernoqoriya
Niderland
Norveç
Polşa
Portuqaliya
Rumıniya
Rusiya
Serbiya
Slovakiya Republikası
Sloveniya
İspaniya
İsveç
İsveçrə
Türkiyə
Ukrayna
Birləşmiş Krallıq
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Minimum
90 000
20 000
10 000
25 000
50 000
700 000
30 000
1 000
200 000
2 000
1 000
9 000
300 000
110 000
1 500
180 000
550 000
30 000
90 000
6 000
3 000
100
200 000

Maksimu
m
100 000
25 000
15 000
35 000
80 000
800 000
40 000
1 500
250 000
4 000
1 500
12 000
400 000
140 000
2 500
220 000
600 000
35 000
120 000
8 000
4 000
150
250 000

20 000
15 000
30 000
3 000
35 000
40 000
1 800 000
450 000
400 000
400 000
8 000
650 000
35 000
30 000
300 000
150 000
100 000

25 000
20 000
35 000
4 000
45 000
50 000
2 400 000
600 000
500 000
450 000
10 000
800 000
40 000
35 000
500 000
200 000
150 000

Digər dövlətlər
Təxmini yekun
(yuvarlaqlaşdırılmış
rəqəmlərlə)

7 000 000

9 000 000
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Yuxarıda qeyd edilən səbəblərə görə cədvəldəki rəqəmlər
sadəcə olaraq nümunəvi rəqəmlərdir. Bunun iki əlavə səbəbi
də vardır. Birincisi, hər hansı konkret ildə qaraçı icmalarında
əhalinin güclü təbii artımı bir neçə il əvvəlki rəqəmlərdə
dəyişikliklər edilməsini tələb edir: bir çox ölkələrdə qaraçı
əhalisi iki və ya üç onillik ərzində iki dəfə artır. İkincisi, bir çox
dövlətlərdə qaraçı hesab edilməyən köçərilər barədə
məlumatlar yoxdur. Yenişlər (Yenish) İsveçin köçəri əhalisinin
çoxluğunu təşkil edir, bəs Fransada onların sayı nə qədərdir?
İspaniyada köçərilərin (“Quinquis” və ya “Mercheros”) sayı
nə qədərdir? İsveçdə (“Tattare”), Norveçdə (“Taters”),
İtaliyada (“Camminánti”) və Danimarkada (“Natmandsfolk”)
nə qədər köçəri vardır? Bu sahənin tədqiqatçıları (istər
sosioloqlar, istərsə də antropoloqlar) nadir hallarda bu
məsələləri aydınlaşdırmaq iqtidarındadırlar, çünki bu gün
onların praktiki fəaliyyəti “qaraçılar arasında çoxluq” təşkil
edən qrupların tədqiqi üzərində cəmləşib. Buna görə də
Fransada yalnız köçəri əhalisinin bir hissəsini təşkil edən
cəmi bir neçə min qaraçı faktiki olaraq 1980-ci ilədək bütün
müvafiq araşdırmaların predmeti olmuşdur, halbuki on
minlərlə insandan ibarət manuş (“Manuś”) və kale (“Kale”)
qrupları, eləcə də yeniş (“Yenish”) və voyager (“Voyageurs”)
adlandırılan qruplar araşdırmalardan kənarda qalmışdır. Ola
bilsin bunun bir izahı ondan ibarətdir ki, sosial elmlərin
inkişafı ölkəyə yeni gəlmiş nisbətən “ekzotik” insanların
ikinci, daha qabarıq dalğası ilə üst-üstə düşmüşdür, buna
görə də tədqiqatçılar Qərbi Avropada formalaşan və digər
qrupları kölgədə qoyan “real” qaraçı obrazını təsdiq etmiş və
möhkəmləndirmişlər.
Fransa nümunəsinə gəldikdə, vəziyyət barədə indiyədək
yaradılan və gələcək nəsillərə ötürülən ümumi təsəvvürlərdə
nə qədər fərqli cəhətlərin olduğunu nümayiş etdirmək üçün
qeyd etməyə dəyər ki, 1980-ci ildən bəri “köçəri əhali”
(“Gens du voyage”) terminindən inzibati qaydada istifadə
edilməsi
qaraçıları
səciyyələndirmək
üçün
“köçəri”
anlayışının həddən artıq qabardılmasına və eyni zamanda, az
təsvir olunan və “köçəri əhali” (“Gens du voyage”) anlayışına
uyğun gəlməyən çoxlu sayda oturaqlaşmış əhalinin kölgədə
qalmasına səbəb olmuşdur. Beləliklə, 1990-cı illərdən
başlayaraq qaraçı ailələrinin Mərkəzi və Şərqi Avropadan
qərbə gəlməsi Fransadakı köçərilərin sırasına yeni insanlar
əlavə etdi və ölkədə köçərilərin mövcudluğu barədə ictimai
və siyasi təsəvvürləri mürəkkəbləşdirdi.
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Həmçinin köçərilər və oturaqlaşmış qaraçılar arasındakı
nisbəti müəyyən etmək də çox çətindir. Bu məsələ ilə bağlı
istifadə edilən terminlər dəqiq deyil və onların təsvir etdiyi
reallıqlar
ölkədən
ölkəyə
fərqlidir.
Britaniyadakı
(“Travellers”), eləcə də Almaniyadakı (“Landfahrer”),
Fransadakı
(“Gens
du
voyage”),
Niderlanddakı
(“Woonwagenbewoners”) və Danimarkadakı (“Rejsende”)
köçərilər
kollektiv
surətdə
köçəri
adlandırılmalarına
baxmayaraq, ardıcıl olaraq böyüməkdə olan oturaq
icmalardır. Bütövlükdə Avropanı götürsək, köçərilərin ümumi
sayında qaraçıların və hərəkət edən mobil evlərdə yaşayaraq
mütəmadi qaydada bir yerdən başqa yerə səfərlər edən
insanların payı ən çoxu təxminən 10%-ə bərabər sayıla bilər.
Mobil evlərdə yaşayaraq yalnız ilin bir hissəsi ərzində səfərlər
edən, yaxud da ilin bir hissəsi ərzində daimi evlərdə yaşayan,
qalan hissəsi ərzində isə səfərlər edən yarımköçərilərin payı
da, yəqin ki, təxminən 10%-ə yaxın qiymətləndirilə bilər.
Mobil və ya potensial mobil evlərdə yaşamalarına
baxmayaraq heç vaxt köç etməyən oturaqlaşmış insanlar
qalan 80%-i təşkil edir. Şübhəsiz ki, ölkədən ölkəyə vəziyyət
olduqca fərqlidir: məsələn, belə görünür ki, İsveç və
Danimarkada yaşayan qaraçıların hamısı oturaqlaşmışdır.
İspaniyada faktiki olaraq bütün qaraçı əhalisi oturaqdır,
orada yalnız az sayda yarımköçəri vardır, tam köçərilərə isə
nadir hallarda rast gəlinir. Avstriyadakı mənzərə də eyni
cürdür. Lakin digər ölkələrdə, məsələn, Birləşmiş Krallıqda,
İrlandiyada, Belçikada və Fransada vəziyyət çox fərqlidir.
Həmçinin 1990-cı illərdəki çevrilişlər nəticəsində vəziyyət çox
dəyişkən olmuşdur: məsələn, qaraçı əhalisinin böyük bir
hissəsinin oturaq olduğu Bolqarıstanda, hesablamalara
əsasən, bu illər ərzində qaraçı ailələrinin 30%-i müvəqqəti də
olsa köçəri həyatına qayıtmışdır. Belə olan halda biz “mobil”
və “köçəri” terminlərinin obyektiv (məsələn, iri şəhərlərin
ətrafında məskunlaşdıqlarına görə qeyri-müəyyən şəraitdə
yaşayan və tez-tez oradan qovulan ailələrin timsalında),
yoxsa subyektiv (məsələn, uzun illər ərzində daimi evlərdə
yaşayan, amma tez-tez bir evdən başqasına köçən geniş
ailələrin timsalında) anlayışlar kimi qəbul etmək məsələsini
aydınlaşdırmalıyıq. Biz bu məsələlərə səfərlərə aid olan 5-ci
fəsildə qayıdacağıq. Eyni zamanda, köçərilik çoxlu
parametrlərdən yalnız biridir və qaraçıların oturaq olması
köçəri qaraçılarla müqayisədə onların daha qaraçı
sayılmaması demək deyil. Müvafiq surətdə, konkret olaraq
köçərilərlə, məsələn, onların qala biləcəyi yerlərlə bağlı olan
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məsələlər istisna olmaqla, bu səhifələrdə əhatə edilmiş
müxtəlif mövzular bütün qaraçı və köçəri qruplarına aiddir.

Adlar
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Qaraçı və köçərilərə verilən adlar müxtəlifdir və onlardan
istifadə edənlər üçün bu adlar müxtəlif və qeyri-dəqiq
reallıqları əks etdirir. Bəzi adlar, qaraçıların güman edilən
mənşəyini, habelə onların tarixinə qısamüddətli və natamam
baxışları əks etdirir: Fransaya gələrkən Bohemiya kralının
məktubunu özləri ilə gətirmiş qaraçılara fransızların verdikləri
“Bohémiens” adı və qaraçıların macar mənşəyini ifadə edən
ispan sözü “Hungaros” buna misal ola bilər. “Misirlilər”
adından törəyən və hələ də geniş istifadə edilən bütün digər
adlar (“Gypsies”, “Gitans”, “Gitanos”, “Gitani”, “Yifti”,
“Giftos”, “Yieftos”) barəsində də eyni sözləri demək olar.
Bundan
başqa,
bu
terminlər
mədəni
mənsubiyyət
baxımından çox fərqli olan qrupları ifadə etmək üçün geniş
anlayışlar kimi istifadə edilə bilər, bu tendensiya
Yunanıstanda pis ad qazanmış bütün atsinqanoslarla
(“Atsinganos”) Hindistandan buraya gələn bütün köçərilərin
qarışıq salınması ucbatından “ilkin” yanlışlıq baş verdikdən
sonra yaranmışdır, həmin köçərilərə “dünyanın qurtaracağı”
mənasını bildirən adlar verilmişdir, onların arasında ən geniş
yayılanları bunlardır: Zigeuner, Zigøjnere, Sigöyner, Tsiganes,
Zingaros, Zigenare, Tsigáni, Zingari, Ţigan, Tsignos, Çingene,
Cigány, Cikan və s. Qaraçılar hörməti olmayan müxtəlif
qruplarla, cümlədən səfil və sərgərdan insanlarla yenə də
alçaldıcı mənada qarışıq salınmışlar, bu, hörmətsizlik ifadə
edən “Vaganten”, “Vagabunden”, “Kilinghiros”, “Koulofos”,
“Baraquis” kimi adlarda və bir çox başqa adlarda öz əksini
tapmışdır. Bəzi adlar qaraçılar üçün səciyyəvi olan ticarət
fəaliyyətini və ya həyat tərzini az və ya çox dərəcədə
dəqiqliklə
əks
etdirir:
məsələn,
“Forains”,
“Woonwagenbewoners”, “Camps-volants”, “Barakkenvolk”,
“Tinkers”, “Nomades”, “Kurbétia” və “Mastori”. Digər adlar
isə qaraçı terminologiyasının özündən götürülmüşdür:
məsələn,
“Manuś”,
“Romanichals”,
“Didikais”
və
“Romanichels”; bu siyahıya bu adların çoxlu sayda bölgə və
dialekt variantlarını da əlavə etmək olar. Bu adların adətən
alçaldıcı olan və hər bir dildə geniş işlənən əlavə mənaları
bəzən “Knackers”, “Mumpers”, “Katsiveli” və ya “Rabouins”
kimi daha artıq ləkələyici adlar vasitəsilə daha da
möhkəmləndirilmişdir. Bütün bu adlar faktiki olaraq fərqli
əhali qruplarına ümumi şəkildə şamil olunsa da, burada bəzi
xırdalıqlar da ola bilər. Məsələn, İspaniyada işlədilən ən
ümumi termin olan “Gitanos” sözü ikinci mühacir dalğası ilə
gəlmiş qrupları adlandırmaq üçün işlədilən “Hungaros”
termini ilə əvəz edilmiş, bu terminin özünü isə sonradan
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“qaraçı” termini kölgədə qoymuşdur. Eyni ilə, Şimali İtaliyada
“Zingari” və “Giostrai” terminləri (onlar “yarmarka əhli”
mənasını verir, baxmayaraq ki, həmin şəxslər yarmarka əhli
olmaya da bilərlər) uzun müddət ərzində məskunlaşmış
qrupları adlandırmaq üçün işlədildiyi halda, “Zingari
Montenegri” və “Nomadi slavi” terminləri, müvafiq surətdə,
20-ci əsrin birinci yarısında mühacirət etmiş şəxsləri və son
dövrlərdə Yuqoslaviyadan gələnləri bildirir.
Bütün bu əhali adlarına inzibati kontekstdə istifadə edilən
adlar da əlavə olunmalıdır. Onların çoxu yuxarıdakı adların
mənasının başqa şəkildə ifadə edilməsindən və ya
metaforalardan ibarətdir: məsələn, İrlandiyada “Tinkers”
termini “Itinerants” termini ilə əvəz olunmuş, Fransada isə
“Tsiganes” və “Voyageurs” terminləri “Personnes d’origine
nomade” (“köçəri mənşəli insanlar”) termini ilə, sonra isə
“Gens du voyage” (“köçəri əhali”) termini ilə əvəzlənmişdir.
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Əsasən Hindistan mənşəli olmayan yerli qrupları ifadə
etmək üçün işlətdiyimiz “köçərilər” termini bir çox ölkələrdə
bu qrupların özləri tərəfindən istifadə edilir və adətən ətraf
cəmiyyət tərəfindən işlədilən terminologiyanın tərkib hissəsi
olmadığına görə hər hansı əlavə çaşdırıcı mənalar daşımır.
Buna görə də o, qəbul edilə bilən sözdür. “Qaraçılar”
termininə gəldikdə, artıq qeyd etdiyimiz kimi bu ad coğrafi
cəhətdən geniş yayılmasına baxmayaraq (bəzi dillər, o
cümlədən ingilis dili istisna olmaqla), adi danışıqda çox
istifadə edilmir və hətta çox istifadə edildiyi hallarda belə,
alçaldıcı mənalar verən terminlərdən daha az işlənir (alman
və rumın dilləri istisna təşkil edir, belə ki, Almaniyada faşizm
dövründən bəri “Zigeuner” sözü alçaldıcı məna daşıyır,
Rumıniyada isə “qaraçı” sözü köləlik əsrlərini xatırladır). Bu
şəkildə adlandırılan əhaliyə kollektiv bir ad vermək üçün heç
bir termin olmadığına görə, müxtəlif qruplardan ibarət olan
bu əhalini əhatə edə bilmək üçün onları “qaraçılar”
adlandırmaqda davam etmək məqsədəuyğun olar. Həmçinin
qeyd etməliyik ki, “qaraçılar” və “köçərilər” terminləri
arasındakı fərq heç də həmişə aydın olmur və konkret
qrupun hansı kateqoriyaya mənsub olduğu barədə sual
müəyyən hallarda lüzumsuz və cavabı olmayan sualdır. Uzun
müddətdir ki, aralıq qruplar mövcuddur və yeni qruplar
formalaşmaqdadır. Buna görə də biz bu terminlər arasında
“ya o, ya da bu” prinsipi əsasında birmənalı və bölücü
sərhədlər cızmaqdansa, onlara bir-birini tamamlayan və birbirinin davamı olan terminlər kimi baxmalıyıq. Bu kitabda
xüsusilə daha çox istifadə edilən “qaraçı” və ya “qaraçılar”
termininə gəldikdə, o, həm qaraçı təşkilatları tərəfindən, həm
də siyasi kontekstdə getdikcə daha geniş istifadə olunur,
lakin hazırda sözügedən qrupların hamısını (hətta siyasi
cəhətdən) özündə ehtiva etmir, xüsusən də, məsələn,
özlərini “Sinti”, “Travellers”, “Ashkali”, “Kale” və ya “Beash”
adlandıran qrupları əhatə etmir. Lakin bu terminin üstünlüyü
ondadır ki, o, kənar şəxslərin “qaraçı” qruplarını adlandırmaq
üçün istifadə etdiyi terminlərin doğurduğu stereotiplərdən
açıq-aydın fərqlənir; belə qrupların böyük bir hissəsi özünü
məhz bu adla adlandırır; və həmin termin qitənin qaraçı
icmalarının 70%-ini təşkil edən Mərkəzi və Şərqi Avropadakı
qrupların sosial-mədəni varlığını və siyasi iradəsini daha
dəqiq ifadə edir.

57

Qaraçılar, köçərilər: bu kitabda ardıcıl olaraq istifadə edilən
bu sözlər dil və mədəniyyət reallığını, ictimai və demoqrafik
reallığı əks etdirmək və onlara qarşı hörməti ifadə etmək
məqsədini daşıyır.
Onların ölkələrə ardıcıl axınlarla gəlişi, miqrasiyası və
məskunlaşmasının xüsusiyyətləri qaraçılar arasında birbirindən fərqlənən olduqca müxtəlif qrupların yaranmasına
səbəb olmuşdur. Qaraçıların və köçərilərin özlərini
adlandırmaq üçün istifadə etdikləri adlar təmasda olduqları
xalqların onlara verdikləri adlarla nadir hallarda eyni olur.
Onların çoxü adətən özlərini “Roms”, “Manuś”, “Sinti/Sinté”,
“Kale”, yaxud bu kimi adlarla adlandırırlar. Məsələn,
İngiltərədə, Uelsdə və Cənubi Şotlandiyada uzun müddət
yaşayan qaraçılar özlərini və digər qaraçı qruplarını
adlandırmaq üçün “köçərilər” (“Travellers”) terminindən
istifadə edirlər, həmçinin özlərini “Romanichals” termini ilə
də adlandırırlar. Şimali Uelsdəki qaraçılar özlərini “Kale”
adlandırırlar, İngiltərədəki və Uelsin digər hissələrindəki
qaraçılar isə özlərini adlandırmaq üçün bəzən “qaraçılar”
(“Gypsies”) terminindən istifadə edirlər, bu termin son
dövrlərədək alçaldıcı sayılırdı, lakin hazırda qaraçı təşkilatları
inkişaf etdikcə bu ada bəraət qazandırılmışdır. Siyasi
cəhətdən qəbul edilmiş “Gypsies” və “Tsiganes” kimi
populyar terminlərə digər ölkələrdə də rast gəlmək olur.
Norveç
köçəriləri
özlərini
“Reisende”
adlandırırlar,
İspaniyadakı bəzi qruplar özlərinə “Mercheros” adını
vermişlər, İrlandiya qrupları isə “Pav”, “Pavvy” and “Mincéir”
adları ilə yanaşı bəzən özlərini “köçərilər” (“Travellers”) adı
ilə də adlandırırlar. Bu bölgülərlə yanaşı daha kiçik bölgülər
də mövcuddur, məsələn, Niderlandda “Woonwagenbewoners
reizigers” termini uzun müddətdən bəri məskunlaşmış
qrupları, “Burgers” termini isə İkinci Dünya Müharibəsindən
sonra furqonlarda məskunlaşmış qrupları bildirir. Qaraçıların
sosial təşkili ilə bağlı bölmədə müxtəlif kateqoriyaların bir
çox hallarda çoxlu sayda kiçik qruplara necə bölünməsi təsvir
edilir.
Yaşayış şəraiti
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Müxtləif ölkələrdə qaraçıların yaşadıqları yerlərin təsviri
yalnız geniş yayılmış tendensiyaları nümayiş etdirə bilər.
Şərait dəyişdikdə isə vəziyyət olduqca fərqlənir və çevik
reaksiya qaraçıların şəraitə uyğunlaşmaq üçün mühüm
strategiyası olaraq qalır, bu sözlər xüsusən qaraçıların
yaşayış yerinə və iqtisadi fəaliyyətinə aiddir. Bu o deməkdir
ki, oturaq qaraçılar yenidən yola çıxa, köçərilər oturaqlaşa və
bütün qruplar bir yerdən başqa yerə hərəkət edə bilər.
Ümumiyyətlə, ilk miqrasiyanın geniş dalğası zamanı müxtləif
ölkələrə gələn, köçəri olaraq qalan və ya oturaqlaşan ailələr
paytaxtların və digər iri şəhərlərin ətrafında məskunlaşmağa
meyllidirlər, lakin kəndlərin ətrafında və təcrid olunmuş kiçik
ərazilərdə də qrup halında yaşayırlar. 19-cu əsrin sonlarında
və 20-ci əsrin əvvəllərində ikinci dalğa ilə gələn və səfərlərə
çıxmaqda davam edən qaraçılar yalnız şəhər ərazilərində,
bəzən daimi, bəzən də müvəqqti məskunlaşmışlar; bir çox
hallarda daimi məskunlaşan qaraçı icmalarının xüsusiyyətləri
oxşar olmuşdur. Belə icmalar zahirən tam sabit icma
təəssüratı yarada bilər, amma əslində onları təşkil edən
ailələrdə fərdlərin daim ailəni tərk etməsi halları baş verir.
Yuqoslaviyadan gəlmiş üçüncü dalğanın nümayəndələri həm
şəhərətrafı yerlərdə, həm də şəhərlərin mərkəzində
məskunlaşmışlar və bu dalğa ilə gəlmiş ailələr əsasən
şəhərdə yaşayırlar. 1990-cı ildəki geosiyasi dəyişikliklərdən
sonra miqrasiya etmiş ailələrin məskunlaşma şəraiti olduqca
fərqlənir və əsas etibatı ilə yeni gələnlərin yaxşı və ya pis
qarşılanmasından asılıdır. Nəticədə bu insanlar coğrafi
cəhətdən müxtəlif ərazilərə səpələnmişlər, onların bəziləri
sökülməli olan köhnə binalarda, digərləri isə şəhər ətrafında
səyyar furqonlarda, demək olar ki, hər gün uyğunlaşma tələb
edən qeyri-müyyən bir şəraitdə yaşayırlar.
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Məskunlaşma yerləri və yerli şərait müxtəlif olduğu kimi
mənzil tipləri də fərqlidir, bunlar əsasən qaraçıları əhatə
edən cəmiyyətdən asılıdır, söhbət təkcə cəmiyyətin onları
qəbul etməməsindən deyil, həm də müxtəlif hüquqi aktlar
vasitəsilə tələblərin, məhdudiyyətlərin və qadağaların
qoyulmasından gedir, bunlar isə müxtəlif dövrlərdə və
müxtəlif yerlərdə fərqlidir. Müasir dövrdə köçərilərlə bağlı
siyasətdə onların məskunlaşdırılması meylləri olsa da, onlar
uzun illər ərzində köçəriliyə öyrəşmiş (burada yalnız bəzi
istisnalar var, məsələn, İspaniyada qaraçılar elə ilk
dövrlərdən, Rumıniyada köləlik əsrləri ərzində, Avstriyada isə
Mariya Terezanın və II İosifin hakimiyyəti dövründə daimi
məskunlaşmışlar), bununla da köçəri həyatını daim
saxlamışlar, baxmayaraq ki, bəzi insanlar gəldikləri ölkədə
daimi
məskunlaşmaq
üçün
qalmışlar.
Lakin
dövlət
hakimiyyəti orqanları, bəzi hallarda isə həm də yerli
hakimiyyət
orqanları
qaraçıların
məskunlaşmasını
stimullaşdırmağa çalışdıqda onların siyasəti yerli əhalinin
inadkar etiraz mövqeyi ilə qarşılaşmışdır. Beləliklə, köçərinin
ətraf şəraitə uyğunlaşması labüd olaraq fərqli və çox zaman
müvəqqəti yaşayış məskənini özündə ehtiva edir. Çadırlar,
vaqonlar, at arabaları getdikcə nadir hala çevrilsə də, hələ də
mövcuddur, digər tərəfdən, təkərüstü evlər və furqonlar
getdikcə artmaqdadır. Qərbi Avropada bu gün ən çox
yayılmış yaşayış məskənləri furqonlardan (kiçik və köhnə
nəqliyyat vasitələrindən tutmuş iri və lyuks mobil evlərə
qədər) və kiçik və ya böyük birmərtəbəli evlərdən ibarətdir,
onların bəziləri yenicə tikilmişdir, bəziləri isə sökülməli olan
köhnə tikililərdir, onların çoxu qonaq otağı (ümumi otaq)
rolunu oynayan kiçik otaqdan və onun ətrafında bir neçə
kvadrat metrlik sahədən ibarətdir, orada ailənin öz furqonu
və ya qonaq gələn qohumlarının arabaları saxlanıla bilər.
Lakin kiçik şəhərlərdə təcrid olunmuş məkanlarda və ya
ucqar yerlərdə yerləşən daxmalar bir çox yerlərdə hələ də
qalır,
bəzi
ölkələrdə
qaraçıların
mənzillərdə
məskunlaşdırılması siyasətini həyata keçirməyə cəhd edilsə
də, bu
tip məskənlərin yaşayış üçün məqsədəuyğun
sayılmaması ucbatından həmin cəhdlər problemlərlə
rastlaşmışdır. Yuxarıdakı siyahıya müxtəlif lokal variantları,
məsələn, Yunanıstanda tərk edilmiş evləri, Andalusiyada
komaları, Avstriyada Yuqoslaviyadan gəlmiş qaraçıların
müvəqqəti məskunlaşdıqları mənzilləri əlavə etmək olar.
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Bəzən furqonlar təkbaşına, lakin çox vaxt kiçik qruplarla
hərəkət edir, bəzi hallarda isə onlarla furqon birlikdə hərəkət
edir. Onların dayandıqları yerlər müxtəlifdir, bəzən həmin
yerlər spontan qaydada, bəzən də məcburi qaydada seçilir,
adətən bunlar yol ətrafındakı adi meydançalar və xüsusi
olaraq bu məqsəd üçün təchiz edilmiş yerlər, habelə icazəli
və ya icazəsiz məkanlar olur. Furqonlar daim bir neçə
kilometrlik məhdud dairə üzrə hərəkət edə, yaxud bütöv
ölkələrdən keçə bilərlər. Onlardan yalnız yay aylarında
təxminən 500-dən 5.000 kilometrədək məsafəyə səfərlər
üçün istifadə etmək olar.
Oturaqlıq qaraçılar və köçərilər üçün obyektiv reallıq
olmaqdan daha çox, subyektiv reallıqdır. Onlarda binalarda
və ya təkərsiz furqonlarda yaşaya bilərlər, amma yaşadıqları
qeyri-müəyyən şərait ucbatından yenə də köçəri düşüncə
tərzini qoruyub saxlayırlar, həmin qeyri-müəyyənlik on illərlə
və ya onların həyatı boyu davam edə bilər, yaxud vəziyyət
sürətlə dəyişə bilər. Onlar ya öz seçimləri əsasında, ya da
kənar
təzyiq
(məsələn,
qonşuların
etirazı,
yaşayış
vasitələrində məcburi dəyişiklik və ya yeni inşaat işləri ilə
bağlı ərazidən çıxarılma) ucbatından istənilən vaxt səfərə
çıxa bilərlər. Furqonlar, evlər və digər növ yaşayış məskənləri
adətən qaraçılara düşmənçiliklə yanaşan ətrafdakı insanlara,
habelə iş tələbatına və sosial həyatın digər zərurətlərinə
(məsələn, valideynləri və digər qohumları qonaq qəbul
etmək
və
onlara
qonaq
getmək
zərurətinə)
uyğunlaşdırılmalıdır. Sosial aspekt yaşayış məskənlərinin
seçilməsində və qurulmasında prioritet mülahizə olsa da,
adətən həlledici amillər gözlənilməz xarici təsirlərdir. Yaşayış
məskəninin seçilməsi nəticə etibarı ilə bu fərqli amillər
arasında kompromissə əsaslanır.
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İstər çadır, istər furqon, istərsə də ev olsun, qaraçılar özləri
və ya başqaları üçün yaşayış məskəninin növünə nadir
hallarda əhəmiyyət verirlər, onların fikrincə, mənzil
praqmatik və müvəqqəti olmalıdır və bir çox hallarda yaşayış
məskəni onlar tərəfindən seçilmir, qeyri-müəyyən və
məcburi məskənlər olur. Uzun müddət inzibati təsnifat
sistemləri və siyasi ideologiyalar köçərilərlə oturaq insanlara
fərq qoymuş, çadırlarda, furqonlarda və evlərdə yaşayanları
ayrıca kateqoriyalara aid etmişlər (onlar bəzi ölkələrdə hələ
də qüvvədədir) və bunun əsasında əsassız nətiçələr
çıxarılmışdır: məsələn, “real qaraçılar” və qaraçı ənənələrini
qoruyub saxlayanlar yalnız (yoxa çıxmaqda olan) çadır
sakinləridir, evlərdə məskunlaşmış qaraçılar isə sadəcə
“sosial adaptasiya problemləri olan” “köçəri mənşəli
şəxslərdir”. Əslində isə çadırdakı ənənələri qaraçı evlərində,
furqonlarda və ya mobil mənzillərdə də tapmaq olar. Bir
qayda olaraq, köçərilər və qaraçılar furqondan evə köçməyi
“tərəqqi” hesab etmirlər: onların fikrincə, bu, müvəqqəti
kompromissdən irəli gəlir və kənar təzyiqlərin nəticəsidirsə,
onda əslində geriyə doğru addım sayıla bilər.
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Hazırkı şərait, xüsusən də Qərbi Avropadakı vəziyyət
qaraçıların
və
köçərilərin
yenidən
şəhər
ətrafında
furqonlarda, evlərdə və qarşışq tipli mənzillərdə qrup halında
məskunlaşmasına
səbəb
olmuşdur.
Bu,
kəndlərdəki
resursların azalması (ticarətdə və səyyar alverdə tənəzzül
baş verməsi və mövsümi işin olmaması), habelə müasir
nəqliyyatın inkişafı nəticəsində baş vermişdir, nə qədər
paradoksal olsa da, sonuncu amil köçəriliyi azaltmışdır:
qaraçılar dayanacaqlarda gecələyə-gecələyə müştərilərinin
və qohumlarının yanına getməkdənsə, sadəcə olaraq oraya
maşınla səfər edirlər. Səfər müddətlərinin qısalması ilə
yanaşı, oturaqlıq meylini stimullaşdıran digər bir amil dərhal
nəzərə çarpan furqonla hərəkət etməyin (yollarda furqonlar
tez-tez saxlanaraq yoxlanılır) və dayanacaq üçün yer
tapmağın çətinliyidir (düşmən münasibət və qadağalar
ucbatından). Beləliklə, qaraçı ailələri furqonlarını bir-birinə
yaxın yerləşdirməklə birlikdə olmağa, yaxud eyni ərazidə və
ya hətta eyni küçədə ev axtarmağa çalışırlar; bu yolla
formalaşmış icmalar say baxımından çox ola bilərlər ki, bu da
öz növbəsində, ətrafdakı insanlarla yeni problemlərin
yaranmasına gətirib çıxara bilər. Hazırda “qarışıq yaşayış
məskənləri” formalaşmaqdadır: evin ətrafındakı ərazi bir və
ya daha artıq furqon üçün dayanacaq yeri rolunu oynayır,
onların içərisində yaşamaq və ya yaşamamaq da olar, lakin
istənilən halda, onlar qaraçıların qalxıb yola çıxmasına imkan
verir. Hazırkı müxtəlif növ çətinlikləri nəzərə alsaq, görünür,
“qarışıq
yaşayış
məskənləri”,
müəyyən
təhlükəsizlik
formasını təmin edir, yəni furqon yaxında olur, ailə öz
köçərilik meyllərini saxlayır (o, zərurət və ya təhlükə
yarandıqda, yaxud hətta öz seçimi əsasında köçəri həyata
qayıda bilər); eyni ilə, kiçik torpaq sahəsindəki ev və ya
daxma qısa və ya uzun müddət davam edən çətinliklər
zamanı sığınacaqdır (məsələn, qış aylarında, dayanacaq
yerləri tapmaq çətin olduqda, ailədə xəstəlik olduqda və ya
nəqliyyat vasitəsinə qoşulan yedək itirildikdə). Oxşar
situasiyaya çox zaman aldıqları və ya icarəyə götürdükləri
topraq sahəsində geniş mobil ev quran, həmçinin uzun və ya
qısa müddətə köç etmələrinə imkan verən yüngül furqona
malik olan ailələr arasında da təsadüf edilir. Mobil ev nadir
hallarda bir yerdən başqa yerə aparılır və ya heç vaxt
aparılmır, lakin zəruruət olduqda bunu etmək olar, buna görə
də o, daimi yaşayış yerinə bağlı olmamaq istəyini daha yaxşı
təmin edir.
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Bir qədər sonra, rəsmi siyasətin və praktikanın təsirləri ilə
bağlı biz yaşayış şəraiti məsələsinə (xüsusən Mərkəzi və
Şərqi Avropada) qayıdacağıq. 1950-ci illərdə kommunist
rejimi zamanında məcburi məskunlaşdırma məqsədi ilə bir
çox ölkələrdə tətbiq edilmiş fövqəladə siyasət (şəhər və kənd
yerlərində yoxsul məhəllələri və gettolar yaratmaq siyasəti)
qaraçıların dəhşətli mənzil şəraitində yerləşdirilməsi ilə
nəticələndi və qaraçı icmalarındakı və onların yerli əhali ilə
münasibətlərindəki sosial, iqtisadi və mədəni tarazlığın
pozulmasında əsas səbəb oldu. Fakt bundan ibarətdir ki,
mobil və ya stasionar (hərəkətsiz) evlərdə məskunlaşma
məsələsi siyasi və inzibati nöqteyi-nəzərdən qaçılmaz olaraq
icmalarla davranış məsələsini, habelə polisin və yerli əhalinin
onlarla rəftarı məsələsini doğurur. Kənardan tətbiq edilən
praktika qaraçıların və köçərilərin spontan özünüifadə
formalarına və praktikasına birbaşa təsir göstərir. Biz bu
fenomenləri bu nəşrin II hissəsində daha ətraflı müzakirə
edəcəyik.
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3. Dil
Dilin müxtəlif variantları
Qaraçı dili sanskrit dilinə yaxın olan bir sıra xalq
dialektlərindən əmələ gəlmişdir, bunun nəticəsində o, Şimali
Hindistandakı qohum dillərlə – hindi, nepal, pəncab və sair
dillərlə ümumi olan bir çox əsas elementlərə malikdir.
Qaraçıların Avropaya gəlişi ilə bağlı məlumatlarda çox vaxt
onlarla qarşılaşan yerli əhalinin qaraçıların onlar üçün
anlaşılmaz olan dillərindən təəccübləndikləri söylənilir və
onların arasında hər şeylə maraqlanan müəyyən insanlar
bəzi hallarda qaraçıların işlətdiyi ifadələri qeyd etmişlər ki,
onlar bu gün də başa düşülür. Məsələn, Endryu Bordenin
(Andrew Borde) 1547-ci ildə Londonda dərc olunmuş
“Qaraçılarla tanışlığa dair ilk kitab” (The Fyrst Boke of the
Introduction of Knowledge) əsərində aşağıdakı cümlələr
vardır (mətnlərdə bir çox hərflər və ya sözlər buraxılmış və
səhv yazılmışdır):
- Növbəti şəhərə nə qədər məsafə var? Cater myla
barforas?
(Müasir qaraçı dilində: Keter mila [ži k-o] bar’ foros?)
- Bir az şərab içəcəksinizmi? Mole pis lauena?
(Müasir qaraçı dilində: Mol pies [ja] lovin?)
- Əyləşin və için. Hyste len pee.
(Müasir qaraçı dilində: Beś tele, pi!)
- Xidmətçi, mənə çörək və şərab ver! Achae, da mai
manor la veue!
(Müasir qaraçı dilində: A ćhaj!e, da man manro ta lovin!)
- Mənə alma və armud ver! Da mai paba la ambrell!
(Müasir qaraçı dilində: Da (de) man phaba[j] ta ambrol!)
- Geçəniz xeyirə qalsın! Lachire tut!
(Müasir qaraçı dilində: Laćhi rat tuqe! yaxud daha yaxşı
variant: Laćhi ti rat!)
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Lakin bu dilə az diqqət yetirilmişdir. Evləri və vətənləri
olmayan bu köçərilərin gəlməsi və çıxıb getməsi belə bir fikir
yaratmışdır ki, onların “real” dili ola bilməz və əsrlər boyu
güman edilmişdir ki, onlar öz münasibətlərini kənar
şəxslərdən qorumaq naminə icad etdikləri jarqon sözlərlə
danışırlar. Bu fikir 18-ci əsrdə onların dilinin hind mənşəli
olduğu kəşf edilənə qədər davam etdi və bu kəşf əvvəlcə
yanlış mülahizəyə əsaslanırdı. Vyanada yaşayan tipoqraf
Şatmarın qohumu Leydendə Seylon teologiyasını öyrənən
tələbələrlə dostlaşdı və qaraçıların Hindistan mənşəli olduğu
barədə onun fikri “singhala” (bu söz “seylonlu” deməkdir)
sifətinin səhvən “Cingania” kimi başa düşülməsi səbəbindən
yarandı. Sonralar bu fikri macarıstanlı alim Valyi İştvan (Valyi
István) həmin tipoqrafla söhbətində təsdiq etdi. Görünür,
İştvanın nəzəriyyəsi o vaxtlar xalqın yaddaşında hələ
mühafizə olunan belə bir fikrə əsaslanırdı ki, qaraçılar hind
köklərinə malikdirlər, daha konkret desək, bu fikir sanskrit
dilinin tədqiqindən sonra çıxarılan yeni nəticələrə əsaslanırdı,
bu elə bir dövr idi ki, sanskrit dili ilə klassik Avropa dili
arasında qohumluq əlaqəsi aşkar edilmişdi. Slovakiyalı
Samuel Avqustini eb Hortis (Zaradski) [Samuel Augustini ab
Hortis (Zahradsky)] Avstriya imperatriçası Mariya Terezanın
sifarişi ilə yazılan, qaraçılarla bağlı ilk elmi tədqiqat işi olan
əsərində bu məsələ ilə bağlı nəzəriyyənin elementlərini
qeydə aldı, əsər əvvəlcə Vyanada “Privilegierte Anzeigen”
tərəfindən, sonra isə Qrellmann (Grellmann) tərəfindən nəşr
edilmişdi. Buna baxmayaraq, bir çox insanlar qaraçı dilini
jarqon növü kimi qəbul etməkdə davam edirlər. Son dövrlər
qaraçı dilinin tarixi və onun müxtəlif dialekt formaları barədə
biliklərimiz əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır və çox güman ki,
növbəti bir neçə ildə tədqiqatlar dilşünasları düşünməyə
vadar edən mürəkkəb aspektlərin üzərinə əlavə işıq
salacaqdır.
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Uzun müddət digər dillərlə yanaşı mövcud olduğu dövrdə
qaraçı dili bu dillərlə qarşılıqlı təsirdə olmuşdur. Bəlkə də elə
bir Avropa dili yoxdur ki, qaraçı dilindən bəzi sözləri
götürməsin, bu, bir çox hallarda şüurlu surətdə və ya qeyriixtiyari olaraq sonradan adi danışıq dilinin tərkib hissəsinə
çevrilmiş jarqon ifadələr vasitəsilə baş vermişdir. Bəzi
yerlərdə götürülmə sözlər daha çox olmuşdur, belə ki, onlar
bütöv bir bölgənin dilinə və onunla bağlı olan mədəni ruhuna
yeni çalarlar gətirmişdir (Andalusiya və onun “flamenco” və
“kante condo” kimi ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən bəziləri,
habelə bu bölgənin həyat tərzi buna açıq-aydın misaldır).
Digər yerlərdə qaraçı dili konkret həyat və iş sahələrinə təsir
göstərmişdir: məsələn, İngiltərə və Uelsdə qaraçı və köçərilər
də daxil olmaqla hər hansı şəxs ethiyat hissələrdən
avtomobillərin
yığılması,
habelə
metal
qırıntılarının
toplanması sahəsində bizneslə məşğul olmaq istətyirsə, onun
müvafiq ingilis-qaraçı lüğətini bilməsi zəruridir.
Lakin qaraçı dilinə ən güclü təsirlər qaraçıların ətrafındakı
xalqların dilləri vasitəsilə olmuşdur. Götürülmə sözlər həm
lüğətə, həm də qrammatikaya müxtəlif dərəcədə təsir
göstərərək bütün tarixləri ərzində qaraçıların müxtəlif dil
zonaları boyunca hərəkət etdikləri marşrutları və bəzən qısa,
bəzən də uzun müddətə qaldıqları yerləri əks etdirir. Min
illərlə müxtəlif marşrutlar üzrə və müxtəlif dövrlərdə
miqrasiyanın baş verdiyini, habelə nisbi sabitlik dövrlərini və
müxtəlif yerlərdə qaraçıların oturaqlaşmasını nəzərə alsaq,
dilin çoxsaylı lokal (yerli) variantlara necə parçalandığını
asanlıqla görə bilərik. Lakin bu variantların biri o birindən
özlərinə xas olan spesifik xüsusiyyətləri ilə deyil, daha çox
həmin dildə danışan şəxslər qrupunun ilkin dili az və ya çox
dərəcədə unutmaları ilə fərqlənir. Bundan başqa, artıq
Avropa açıq olduğuna və beynəlxalq təmaslar adi hal aldığına
görə bir çox dil variantlarının bir-birinə yaxınlaşması
meyllərinin gücləndiyi müşahidə edilməkdədir.
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Son dövrlərə aid olan cari dialektlər fars və erməni dillərinin
və daha sonra yunan dilinin izlərini qoruyub saxlayır: bu
təsirlər əsas etibarı ilə təxminən 1300-cü ilə qədər adı
çəkilən üç dilin hökmran olduğu Kiçik Asiyada baş vermişdir.
Sonrakı təsirlər daha rəngarəngdir və geniş dialekt qrupları
ilə bağlıdır: məsələn, sinti (Sinti) dialektləri alman dilinin
güclü təsirinə məruz qalmışdır və onlara bütün Qərbi
Avropada rast gəlmək olar (hərçənd, Skandinaviya
ətrafındakı ölkələrdə, Britaniya adalarında, İspaniyada və
Portuqaliyada onlara nadir hallarda rast gəlinir). Kalderaş
(Kalderaś) dialektinə və ona yaxın olan dialektlərə rumın
dilinin güclü təsiri olmuşdur: bunlar 19-cu əsrin sonunda baş
vermiş qaraçıların ikinci miqrasiya dalğası ilə bağlı olan dil
variantlarıdır və qaraçılar Avropanın hər bir ölkəsində, habelə
Avropadan uzaqlarda (məsələn, Amerikada, Avstraliyada və
Şənubi
Afrikada) bu
dialektlərdə
danışırlar.
Balkan
qaraçılarının dialektləri Çənub-Şərqi Avropada işlənir, lakin
qaraçıların üçüncü miqrasiya dalğası ilə (bu dalğa
Yuqoslaviyadan gəlmişdir) bu dialektlər daha geniş
yayılmışdır:
qaraçılar
bu
ərazidə
uzun
müddət
məskunlaşmadıqlarına görə yerli balkan dilləri onlara
xüsusilə təsir göstərmişdir, həmçinin bu dialektlərdə türk
dilinin izləri də var.
Aydın məsələdir ki, ərazi mənsubiyyətinə əsaslanan dillərin
təsnifatını aparmaq çətin vəzifədir, əhalinin bir yerdən
digərinə hərəkəti və dillərin bir-birinə qarışması nəticəsində
bu vəzifə xüsusilə problematik olmuşdur. Məsələyə fərqli
yanaşsaq, qaraçı dilinin şaxələnməsini və dinamikasını
“təbəqələr” baxımından nəzərdən keçirə və beləliklə, bu dili
bir-birinə yaxın ərazilərdə təsadüf edilən dialekt qruplarına
bölməkdənsə, iki “super-dialektə” bölə bilərik: biz onları “O”
və “E” hərfləri ilə işarə edəcəyik.
“O” super-dialektində danışan qruplardan ibarət birinci
təbəqə (bu super-dialekti ona görə belə adlandırmışıq ki,
burada birinci şəxsdə felin keçmiş zaman forması “-om”
şəkilçisi ilə, yaxud bəzi yerlərdə “-ŭm” şəkilçisi ilə bitir)
Bolqarıstanın və Yunanıstanın şimal-qərbindən şimal-şərq
istiqamətinə doğru geniş qövs boyunca yayılmışdır. Bu qövs
daxilində üç fərqli yarımqrup vardır:
- Balkanlarda qalan yarımqrup;
- Mərkəzi Avropada və Karpat zonasında məskunlaşmış
yarımqrup;
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- Polşa, Baltik ölkələri və Rusiya arasında bölünmüş,
habelə Finlandiyadakı kontingenti əhatə edən digər
yarımqrup.
Bir sıra qruplar, demək olar ki, qırıq şəkildə olan bu qövsdən
ayrı düşmüşlər. Bu qrupların dili ilə normal qaraçı dili
arasında müəyyən uyğunsuzluqlar olduğuna görə onların
dilini “qarışıq qaraçı dili” adlandırırlar. Bu qruplar
aşağıdakılardır:
- Gitanlar (Gitans) və ya kale (Kale): onlar dillə bağlı
təqiblər nəticəsində evdə qaraçı dilindən istifadəni
dayandırmışlar; onlar bu dildən bəzi hallarda iş şəraitində
istifadə edirlər, buna görə də gənclər bu dili gec
öyrənirlər, bu elə bir yaşda baş verir ki, artıq onlar yalnız
lüğət elementlərini öyrənir, qrammatik strukturları isə
öyrənə bilmirlər. Belə şəraitdə söz ehtiyatının düzgün
öyrənilməsi mümkün deyil, buna görə də kalo (“Kalo”) və
ya iber-qaraçı (“Ibero-Romani”) dilləri adlanan yeni
variantlar əmələ gəlmişdir. Kale qrupu bütövlükdə
“qaraçı” əhalisinin təxminən 10%-ini təşkil edir;
- Sinti* (Sinti) (və ya Fransada Manuś): onların dilinin
lüğəti (söz ehtiyatı) və qrammatik strukturları şimalda
tədricən almanlaşmış (bu qrup ən çox Almaniyanın
şimalında yayılmışlar), cənubda isə italyanlaşmışdır. Sinti
qrupu bütövlükdə “qaraçı” əhalisinin təxminən 3%-ini
təşkil edir;
- Britaniya adalarındakı romanikallar (Romanichals) və ya
cipsilər (Gypsies): bu qruplar paggerdi chib (“qırıq dil”) və
ya ingilis-qaraçı dili (“Anglo-Romani”) adı ilə tanınan dilin
müxtəlif variantlarında danışırlar; Uels variantı xüsusilə
konservativdir, digər variantlar isə daha çox dəyişikliyə
uğramışdır. Bu dillər hər cəhətdən İspaniya və
Portuqaliyadakı qaraçı dilləri ilə müqatyisə edilə bilərlər
və dəyərli irs hesab olunurlar.

*

Tərcüməçinin qeydi: “Sinti” sözü cəm formasındadır, tək halda bu söz “sinto” kimi
işlənir.
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“E” adlandırdığımız digər super-dialektə (bu super-dialekti
ona görə belə adlandırmışıq ki, burada birinci şəxsdə felin
keçmiş zaman forması “-em” şəkilçisi ilə bitir) Balkanlarda
rast gəlmək olar: orada və Türkiyədə bu super-dialekt
yuxarıda qeyd etdiyimiz “O” super-dialektinin çənub
qurtaracağındakı ərazilərdə işlənir. Nəticədə müəyyən
qarşılıqlı təsir baş vermişdir ki, bunun sayəsində aralıq
dialektləri əmələ gəlmişdir, bu, xüsusən Rumıniyada və
keçmiş yuqoslav respublikası Makedoniyada baş vermişdir.
“E” super-dialektində danışan, ikinci təbəqəni əmələ gətirən
qruplar, xüsusən son onilliklərdə qərbə doğru iqtisadi
miqrasiya dövrünə təsadüf edən kiçik istisnaları nəzərə
almasaq, Balkanlardan kənarda yayılmamışlar. “O” və “E”
super-dialektləri arasında fərq azdır, əsas fərqlər yuxarıda
qeyd edilən fel sonluqları ilə “phirdem” sözünün əvəzinə
“phirdŏm”, “phirdom” və ya “phirdŭm” sözlərinin (mənası:
“gəzdim”) və “dikhlem” sözünün əvəzinə “dikhlŏm”,
“dikhlom” və ya “dikhlŭm” sözlərinin (mənası: “gördüm”)
işlənməsində; eyni ilə, birinci şəxsdə “olmaq” sözünün felin
indiki zaman formasında bir tərəfdən “sinŏm”, “som”, “hom”
və ya “sium”, digər tərəfdən isə “sem”, yaxud nadir hallarda
“sim” şəklində işlənməsində; və pani (“su”), kuni (“dirsək”)
and khoni (“piy”) kimi sözlərdə son hecanın (“-ni” hecasının)
təkamülə uğrayaraq “-j” hərfinə keçməsindədir. Bəzi əsas
sözlərdə a saitinin e saiti ilə əvəzlənməsi nümunələri də
vardır, məsələn, “daj” (“ana”) sözünün qarşılığında “dej”
sözü və “ćhaj” (“qız”) sözünün qarşılığında “ćhej” sözü buna
misal ola bilər.
“O” super-dialektində danışan qrupların kiçik bir qismi və
“E” super-dialektində danışan qrupların ən azı yarısı hind
mənşəli iki fışıltılı samitin (ćh [ç] and ž [c]) səslənmə
formasının dəyişərək daha yumşaq formaya keçməsinin
təsirinə məruz qalmışalr. Bu iki super-dialekt daxilində,
müvafiq surətdə, Şimal-Şərqi Macarıstan və Şimali
Transilvaniya ilə məhdudlaşan birinci təbəqə və öz çevikliyi
ilə diqqəti cəlb edən, 19-cu əsrdən başlayaraq Rusiya, İsveç
və Fransada, habelə Atlantik okeanı ətrafında və sonralar
İspaniyada yayılan üçüncü təbəqə formalaşmışdır. Bu təbəqə
daxilində ən çox məlum olan qruplar “Kalderaś” və “Lovara”
qruplarıdır.
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Qaraçıların bir-birinin danışığını başa düşməsi heç də
hökmən danışan şəxslərin hansı təbəqəyə mənsub
olmasından asılı deyil. Normal qaraçı dilini yaxşı bilənlərin
hamısı bir-birini asanlıqla başa düşürlər, bu isə bütün qaraçı
əhalisinmin təxminən 90%-i deməkdir (qrupun hansı
təbəqəyə mənsub olmasından asılı olamayaraq), lakin birinci
təbəqədən ayrılmış dil qruplarına mənsub olanlar üçün bu,
demək olar ki, mümkün deyil, çünki bu qaraçı qrupları, hətta
dialektləri oxşar olsa belə, dil elementlərinin çox hissəsini
itirmişlər.
Dialekt qrupları daxilində elə regional dil variantları vardır
ki, təmasda olduqları dillərin yerli dialektlərinin (məsələn,
italiyan, Elza, macar və Transilvaniya dillərinin yerli
formalarının) təsirinə az və ya çox dərəcədə məruz qalmışlar.
Bu cür yerli dialektlərdən müəyyən sözlərin qəbul edilməsi
qaraçı qruplarının bir-birini başa düşməsində problemlər
yaradır, xüsusən digər yerlərdə yaxşı məlum olan “dovşan”,
“dost” və ya “gül” kimi qaraçı sözləri naməlum səbəblərə
görə başqa sözlərlə əvəz edildikdə belə problemlər yaranır.
Yerli dialektlərdə tələffüz fərqlərinin olması ünsiyyət zamanı
yalnız cüzi maneələr yaradır, çünki insanın qulaqları əksər
hallarda ləhcələri tez süzgəcdən keçirərək “tənzimləyə” və
danışan şəxsin dediklərini uğurla lazımi şəkilə sala bilir. Yerli
dillərdən götürülən sözlər danışığı başa düşməkdə daha ciddi
maneədir, məsələn, Avstriyadakı qaraçılar “avri asav”
(mənası: “zarafat edirəm”) və ya“opre ćhinav” (mənası: “fəxr
edirəm”) sözlərini işlədirlər (bunlar tam dəqiqliklə alman
dilindən götürülmüş sözlərdir) və bu, digər qaraçı
dialektlərində danışanları çaşdırır və onlar hər bir halda
felləri əsas götürərək bu sözləri hərfi mənada, yəni “mən eləbelə gülürəm” və “mən yuxarıdan gedirəm” şəklində başa
düşə bilərlər.
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Həmçinin bütün dialektlər qaraçı qruplarının konkret
ölkədən və ya bölgədən keçərkən və ya orada qalarkən tez
bir zamanda götürdükləri təsadüfi sözləri də özündə ethiva
edir. Məsələn, Norveçdəki qaraçılar (onların əcdadları
Fransada qaldıqları müddətdə fransız dilindən bir çox sözlər
götürmüşlər) artıq onların dialektində işlənməyən “kùxa”
sözünün əvəzinə “gatova” (“gateau” sözündən) sözünü
(mənası: “keks”); eyni ilə, “per” sözünün əvəzinə “stomavo”
(fransızca “estomac” sözündən) sözünü (mənası: “mədə”) və
“kuśtik” sözünün əvəzinə “sentüra” (fransızca “ceinture”
sözündən) sözünü (mənası: “kəmər”)
işlədirlər. Bəzi
cümlələr həm fransız, həm də Norveç dilinin təsirini əks
etdirir, məsələn: “Kana komansil taj slutil o filmo?” (“Film nə
vaxt başlayər və nə vaxt qurtarır?”) cümləsində “komansil”
sözü fransızca “commencer” sözündən və “slutil” sözü
Norveç dilində “slutte” sözündən götürülmüşdür.
Əsasən uzun müddət konkret ərazidə məskunlaşma
səbəbindən “qarışıq qaraçı dialekti”ndə
danışan qrupların
çoxunun dili, xüsusən də qrammatikası mühüm dəyişikliklərə
məruz qalmışlar və dinamizmin itirilməsi onların yeni sözləri
kənardan deyil, “qaraçı” sözlərindən götürmələrinə xələl
gətirmişdir. Buna görə də onların az və ya çox dərəcədə
mühafizə edilmiş söz ehtiyatı kənar dillərdən götürdükləri
qrammatik struktur çərçivəsində istifadə edilir. Qarışıq qaraçı
dialektində danışan yuxarıda qeyd edilmiş iki qrup buna
misal ola bilər: bunlardan biri Kastiliya, katalon, bask və
portuqal dillərindən sözlər götürən, kalo (Kalo) dialektində
danışan iber qrupu, digəri isə Britaniya adalarında
məskunlaşan, ingilis-qaraçı (Anglo-Romani) dialektlərində
danışan qrupdur, həmin dialekt ingilis dilinin qrammatik
strukturu ilə səciyyələnir, baxmayaraq ki, bu dialektin söz
ehtiyatı ingilis sözlərindən deyil, əsasən hind mənşəli
sözlərdən ibarətdir. Həmçinin başqa dili öz ana dilləri kimi
götürmüş qaraçı və köçəri qrupları da vardır, məsələn:
Bolqarıstanda rumın dialekti ilə danışan Rudari qrupu;
Macarıstanda rumındilli Beash qrupu; İtaliyada ərəb dialekti
ilə danışan Kaulja qrupu; və Bolqarıstanda türk dialekti ilə
danışan Xoraxané qrupu.
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Digər köçəri qrupları mənşəyi hələ də aydın olmayan qədim
dialektlərdə danışırlar. Məsələn, Britaniya adalarında
İrlandiya köçərilərinin danışdığı qammon (Gammon) dili,
görünür, öz mənşəyini 13-cü əsrə qədərki kelt idiomlarından
götürür, onun söz ehtiyatının cəmi 10%-i hind mənşəli qaraçı
nitqindən götürülmüşdür. Şotlandiya köçərilərinin danışdığı
kant (Cant) dilinə gəldikdə, bu dildə danışan bəzi qruplarda
sözlərin 50%-indən çoxu hind mənşəli qaraçı dilindən
götürülmüşdür. Digər köçərilər, məsələn, Şimali Şotlandiyada
məskunlaşan qruplar qrammatikası qael (Gaelic) dilindən
götürülən və söz ehtiyatında həm kelt, həm də hind
elementləri olan dialektdə danışırlar, onlar həmçinin yerli
jarqondan da sözlər götürmüşlər. Şimali Şotlandiyada
məskunlaşan köçərilər isə, əksinə, ingilis qrammatikasından
istifadə edirlər. Yenish qrupunun söz ehtiyatı, güman ki, orta
əsrlərdəki rotvelş (Rotwelsch) dilindən götürülmüşdür (bu söz
“qırmızı latın” mənasını verir, o, yerli dialektdə işlənən
marginal ifadədir), bu dil qaraçı, idiş, ivrit, latın sözlərini və
müxtəlif
Alemann
dialektlərinə
aid
sözləri
özündə
birləşdirərək bu dildə danışan qrupun tarixi təcrübəsini əks
etdirir. Çox vaxt bu tip köçəri dialektlərində mürəkkəb söz
ehtiyatından istifadə edilir ki, belə hallarda qaraçı dili az və
ya çox dərəcədə yerli dilin qrammatika bazasının rudimentar
(ibtidai) formasının tərkib hissəsi olur.
Götürülmə sözlərin həddən artıq vurğulanması, hətta
onların müxtəlifliyini vurğuladığımız hallarda belə, müxtəlif
dialektlər arasında coğrafi baxımdan lokal “şaquli” bölgü
təəssüratını yaradır, amma bu yanaşma iki mühüm amili
nəzərdən qaçırmaq riskini doğurur. Birincisi, cöğrafi
baxımdan stabil qaraçı və köçəri qrupları konkret bölgələrə
və ya dövlətlərə bağlıdır, həmçinin bölgədən bölgəyə və
dövlətdən dövlətə, hətta qitədən qitəyə səfərlər edən digər
qruplar da vardır ki, öz dialektlərini həmin yerlərə gətirirlər.
İkincisi, bəzi qruplar başqa dildən çoxlu sayda sözlərin
götürülməsi ilə müşayiət olunan uzunmüddətli coğrafi
stabillikdən sonra başqa yerlərə – yaxın və ya uzaq
məkanlara köçə bilərlər, orada onlar oturaqlaşa və ya mobil
formada qala bilərlər. Belə hallara aid çoxlu nümunələr
göstərmək olar, məsələn, Runıniyanı tərk edərək Şərqi,
Mərkəzi və Qərbi Avropanın müxtəlif hissələrinə getmiş
qaraçılar,
Birləşmiş
Ştatlardakı
İrlandiya
köçəriləri,
Balkanlardan Fransaya, Niderlanda və digər ölkələrə getmiş
qaraçılar, buna misal ola bilər.
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Bütün bunları nəzərə almaq və gündəlik reallığı başa
düşmək üçün biz yuxarıda qeyd eilən “şaquli” baxışa “üfüqi”
və ya “köndələn” baxışı da əlavə etməliyik, gündəlik reallıq
isə ondan ibarətdir ki, şəhər ətrafında və ya konkret
dayanacaq məkanında yanaşı yaşayan qrupların oxşar
dialektlərdə danışıb-danışmayacağını, yaxud əksinə, konkret
dialektdə danışan qrupların onlarla eyni dialektdə danışan
qrupları tapması üçün bütün şəhəri dolaşmalı, bütöv bir ölkə
daxilində səfərlər etməli, yaxud hətta onun sərhədlərini
aşmalı olub-olmayacağını heç kim qabaqcadan söyləyə
bilməz.
Kənar təsirlər nəticəsində (başqa dilin söz və qaydalarının,
habelə yerli ifadələrin götürülməsi vasitəsilə) dialektlərin
daxili təkamülü zamanı “şaquli” və “üfüqi” meyarların
kəsişdiyi nöqtədə həmin dialektlərdə yeniliklər yaranır: yəni
dialektin təkamülü həm keçmişin irsi ilə və bu irsdən əldə
edilən faydalarla, həm də hazırkı şəraitlə müəyyən olunur.
Bunlar müəyyən dərəcədə çevikliyi və təmasları özündə
ehtiva edir və nəinki insanların özlərinə bənzər digər
insanlarla vaxt keçirmələrini və digərləri ilə müqayisədə
fərqli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamalarını asanlaşdırır,
həm də əksinə, Avropanın əks tərəfindəki yerlərdən olan
qaraçı və ya köçərilərlə qardaşlaşmalarına və onları bəlkə də
çox yaxşı bələd olduqları qonşularından fərqləndirən xırda
cəhətləri xüsusi vurğulamalarına imkan verir. Bütün bu
strategiyalar gündəlik fəaliyyətdə işə yarayır və insanların
müxtəlif dialekt variantlarını bilmələri onlarn köməyinə çatır,
belə ki, onlar bir söhbətin gedişində bu dialektlərdən
emosional və ya komik effektə nail olmaq üçün istifadə edə
bilərlər. Məsələn, Skandinaviyada Lovari və Ćuràri dialektləri
arasında əlaqələrin bərpası açıq-aydın görünür, eyni
zamanda, Lovari dialekti dil baxımından yaxın qohumu olan
Kalderaś dialektindən getdikcə uzaqlaşır, bunun səbəbi bu
nitq qruplarının tutduğu sosial mövqe ilə bağlıdır. Digər amil
belə bir ənənə ilə bağlıdır ki, nikah zamanı kişinin dilinə
üstünlük verilməlidir, bu qaydanın əksinə gedən cütlüklər
məsxərə hədəfinə çevrilirlər. Digər mülahizələr dilin çevikliyi
və spesifikliyi ilə, bu dildə danışanların yaşadığı şəraitlə,
habelə qaraçı dilində danışanların hamısının əz azı ikidilli,
çoxlarının isə poliqlot (çoxdilli) olması faktı ilə bağlıdır.
Müqayisələr
Avstriyada danışılan bəzi dialektlərin nümunələri:
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Sinto
mən … etdim
mən … edirəm
xoşbəxtlik

kerdŏm
hom
bax(t)

Ungrika
Roma
kerdŏm
Som
bax(t)

Lovari
kerdem
Sim
bax(t)
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uşaq
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ćavo, ćhao

ćhavo

ćhav(o)

Yunanıstanda danışılan bəzi dialektlərin nümunələri:
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Nikah
qaraçı
qızı
əl
Toyuq
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Rumelika
Abiav
Ćhej

Fićirka
biav
ćhaj

Erlika
biav
ćhaj

Romka
biav
ćhavi

Vas
Kaini

vas
kaxní/
khani

vast
kaxni

vast
kaxni

Taxta

Kaś

kaś

kaś/ kaśt

kaś
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Böyük Britaniyada əsas qaraçı dilində və qeyri-qaraçı
dillərində istifadə edilən eyni cümlənin nümunələri:
İngiliscə:
Pis adam dedi: “Çıx bayıra, it qızı!” və mən onu görənə
qədər qadını vurdu və qaçdı.
Qaraçı idiomları:
Şimali Uels qaraçıları (Phuri ćhib Làlenqi) (I təbəqə):
O basavo gažo phendăs: ‘Ža avri, žuk!’ aja haj khodadăs
e žuvel paśte me dikhlŏm les ta naśdo.
Son dövrlərdə Bosniyadan gəlmiş qaçqınların dialekti (II
təbəqə):
O bilaćho/ žungalo gažo phenda: ‘Naś avri, žukli!’ e thaj
marda e žuvla žikaj dikhlem les aj naślo tar.
London qaraçılarının Kalderaş (Kalderaś) dialekti (III təbəqə):
O bilaćho gažo phendăs: ‘Ža avri, žukli!’ e haj mardăs la
žuvlă žikaj me dikhlem les aj naślo tar.
“Qarışıq qaraçı dili” (“O” super-dialektindən ayrılmış ingilisqaraçı dialekti):
The wafedi mush rokkered ‘Jell avri, jukh!’ and phaggered
the juvvel till mandi dikked him and he shaved.
Qeyri-qaraçı idiomları:
Qammon (Gammon) dili:
The gammi feen wid: ‘Krush, Komra!’ and korbed the buer
till muilsha sunnied him and he shurried.
Şotlandiya köçərilərinin kant (Cant) dili (bu dilə qaraçı
leksikasının bəzi elementləri daxildir):
The shan gahji said: ‘Jaw avree djuk!’ and slummed the
manishi till I dikked him and he binged avree.
Yuxarıdakı nümunələrin bəzilərində ingilis qrammatikasının
təsirini, digərlərində isə ilkin qrammatik strukturun
saxlandığını görə bilərik.
Avropa səviyyəsində müqayisə aparmaq üçün aşağıda qısa
bir mahnının mətni qaraçı dili idiomlarının və “qarışıq qaraçı
dili” idiomlarının əsas variantlarında verlir:
İngiliscə:
As I walked to the village one day,
I saw on the road my Gypsy girl.
I asked her to come along with me
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And she said: ‘You go with other women.’
No, for me there is no other woman,
I replied to my Gypsy girl,
And I’m going to make you my true wife,
If you say you’ll come along with me.
[Mənası:
Bir gün kəndə gedərkən,
Mən yolda qaraçı qızı gördüm.
Mən ondan xahiş etdim ki, mənimlə qoşa getsin,
O isə dedi: “Başqa qadınlarla get”.
“Yox, mənim üçün başqa qadın yoxdur”,
Deyə mən qaraçı qızına cavab verdim.
“Əgər mənimlə qoşa gedəcəyini söyləsən,
Mən səni özümə həqiqi həyat yoldaşı edəcəyəm.]
Normal qaraçı dilində:
Kabuci (Kabuži) dialekti, Korça (Albaniya) (I təbəqə):
Kana me žav sas an-o gav jekh dives
Dikhlom t-o drom me rromane ćhaja
Pućhlŏm la te avel mançar
Ta oj phendas: ‘Tu žàsa avere rromnençar!’
Na, mançar nanaj asjekh aver rromni
Akhal phendom me rromane ćhajaqe
Ta ka kerav tut mi ćaći rromni
Te phenèsa so aves mançar.
Serqar (Cergar) dialekti, Sarayevo (II təbəqə):
Kana me žav sas and-o gav jekh dîves
Dikhlem p-o drom mirre rromane ćheja
Pućhlem la te avel mançar
The voj phendas: ‘Tu žas avere rromnençar!’
Na, mançar naj nisavi aver rromni
Gäja phendem mirre rromane ćhejaqe
Ka kerav tut mirri ćaći rromni
Te phendan so aves mançar.
Kalderaş (Kalderaś) dialekti, Otvotsk-Varşava (Polşa) (III
təbəqə):
Kana me žav as and-o gav jekh dês
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Dikhlêm p-o drom murre rromana ćhovorra
Pućhlêm la te avel mança
Aj voj phendă: ‘Tu žas avere rromănça!’
Na, mançar naj nijekh aver rromni
Sa gadă phendêm murre rromana ćhovorraqe
Aj keràva tut murri ćaći rromni
Te phenèsa so aves mança.
I təbəqədən ayrılmış iki “qarışıq qaraçı dili”ndə
idiomlar:
İspaniya qaraçılarının Kalo (Kalo) dialekti:
Pur menda chalaba á or gáu yequé chibé
Diqué an or drungrujé men calí chai
Puchelé ondoleyá sos abilla sarmenda
Ta andoyá nu penó ‘Tué chalas sat averías romías!’
Na, sarmenda nanai aisna averí romí
Andiar, penelé a men calí chai,
Ta queraré e tute men chachipeñi romí
Ungá penas sos avillas sarmenda.
İngilis-qaraçı (Anglo-Romani) dialekti :
As I was a-jawing to the gav yeck divvus
I dikk’d on the drom miro Romani chai
I pootch’d las whether she comes sar mande
And she penn’d ‘You sar wafo rommandis!’
No, sar mande there is keck wafo romady,
So penn’d I to miro Romani chai
And I’ll ker tute miro tacho romani
If you penn you come sar mande.
I təbəqəyə mənsub olan dialektlərin aralıq idiomları:
Manuş (Manuś) dialekti, Overnye (Auvergne), Fransa
Ar me žos an-o gap I dives
Dikum apo drom miri tarni ćaj
Pućum latar te vel li mantsar
Un joj penas: ‘Tu žas mit vavar romja!’
Na, mantsar hi kek vavar romni
kake penum miri tarni ćake
kraw tut miri ćaći romni
te pene te vas mantsar.
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Kaalo (Kaalo) dialekti, Nurmiyarvi (Nurmijärvi), Finlandiya
Kana me gelŏm ar-o gav jek dives
Me dikhlŏm ap-o drom manqo terni ćaj
Me puhdom laӨa avel-asko joj mança
Ta joj phenăs: ‘Tu žàsa vaure romênça!’
Na, man na ćek vaure romni
Jekkes phenŏm-mas manqo romani ćaiaqe
Me kera tut(ta) manqo ćaći romni
Om tu phennen-as att tu avèlas mança.
Funksiyalar
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Dildən və onun çalarlarından bu şəkildə istifadə edilməsinin
bir çox funksiyaları vardır: əlbəttə, o, ilk növbədə ünsiyyət və
bir-birini anlama vasitəsidir, lakin həm də danışan şəxsin
həmsöhbəti ilə eyni ümumi dəyərləri paylaşdığını göstərən
və eyni zamanda, onların müvafiq plüralizmini (müxtəlifliyini)
qabartmaqla onları bir-birindən fərqləndirən vasitədir.
Qaraçılar üçün sosial mövqe (müəyyən qrupa və ya
cəmiyyətin müəyyən təbəqəsinə mənsubluq) ilə linqvistik
davranış arasında həmişə çox sıx əlaqə vardır. Bir qaraçı
digəri ilə danışarkən müxtəlifliyi qabartmaq üçün dildən və
danışıq tərzindən istifadə edir, eyni zamanda, paylaşılan eyni
dil vasitəsilə təsdiqini tapan oxşarlıq daxilində fərqi də
qoruyub saxlayır. Hər bir natiqin tələbatlarına uyğun olaraq
modifikasiyaya uğrayan dil həm kiminsə başqalarına
münasibətdə malik olduğu və ya malik olmaq istədiyi sosial
yaxınlığın göstəricisi, həm də başqalarına münasibətdə
saxlamaq istədiyi və ya saxlamağa ehtiyac duyduğu sosial
məsafənin göstəricisidir. Daha yaxın təmasa girmək arzusu
hər bir natiqi mümkün qədər ənənəvi əsas dil versiyasından
istifadə etməklə, çoxlu sözlər və sinonmlər işlətməklə, yaxud
hətta ana dilindən fərqlənən digər dildən, məsələn, söhbət
edənlərin görüşdüyü ölkənin dilindən istifadəyə üstünlük
verməklə digər şəxsi başa düşmək üçün səy göstərməyə
ruhlandırır. Digər tərəfdən, öz aralarındakı fərqləri qabartmaq
istəyən natiqlər, hətta faktiki olaraq çox oxşar dialektlərdə
danışsalar belə, onları ayıran minimal fərqləri vurğulayırlar:
məsələn, bir neçə söz tələffüz edilərkən başqa dildən
götürülmüş sözün xüsusi vurğulanması və ya adi
anlayışlardan istifadə edilməməsi buna misal ola bilər. Buna
görə də Norveçdə bir qrup “qəzet”ə “źurnàlo” (fransızca
“journal” sözündən), digər bir qrup isə “cajtùngo” (almanca
“Zeitung” sözündən) deyir.
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Şəraitin diqtəsi altında görüşən və ayrılan qaraçıların və
köçərilərin çevik dünyasında dil amili istər şəxsin kimliyini
göstərən element kimi, istərsə də digərləri tərəfindən dərk
olunma amili kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Coğrafi
sərhədlərin olmadığı yerdə dil tənzimlənə bilən sosial
sərhədləri cızır və fərdin öz qrupunu və həmsöhbətlərini dərk
etdiyini bildirir. İstifadə edilən dil sadəcə linqvistik əlaqənin
bir hissəsidir: o, ən azı həmin əlaqənin istifadə üsulu kimi
önəmlidir. Beləliklə, biz çox aydın şəkildə müşahidə edə
bilərik ki, dil sadəcə olaraq həm “konteyner” və tənzimlənə
bilən forma, həm də hər şeydən əvvəl sosial əhəmiyyətin
daşıyıcısı olan vasitədir. Danışmaq bir şeydir, necə danışmaq
başqa bir şey. Buna görə də, əgər natiq istənilən toqquşma
zamanı tarazlığı təhlükə altına düşən sosial orqanizmin bir
hissəsi deyilsə, ənənəvi mədəni kontekstdə dilin öyrənilməsi
və ya yamsılanması mümkün deyil.
Qaraçı və köçərilərin dilinin daha bir funksiyası bu qrupları
əcnəbilər üçün dərkolunmaz edərək onları əcnəbi mühitindən
kənarda saxlamaqdır. Bu, qürur mənbəyi ola və eyni
zamanda, üstünlük hissi doğura bilər (çünki qaraçılar və
köçərilər əcnəbilərin dilini anlayırlar); “məxfi” dil həm də
sosial baxımdan müdafiə mexanizmi ola bilər. Lakin bu
sonuncu mülahizə qaraçı dilinin digər Avropa dilləri ilə eyni
əsasda tam hüquqlu dil kimi tanınmasını və həmin dillər kimi
sosial fəaliyyətin bütün sahələrində istifadə edilməsini qəti
şəkildə arzu edən gənclər arasında getdikcə daha çox rədd
edilir.
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Dialektlər əsasən dinamik olsalar da, onların məruz qaldığı
dəyişikliklər bütün hallarda onların real stabilliyini azaldır. Bu
gün başqa dillərdən, xüsusən dövlət dillərində ciddi üslub
dəqiqliyi olan Macarıstan, Polşa və İsveç kimi ölkələrin
dillərindən götürülən sözlər sabah ənənəvi istifadəyə keçir və
bəzi qrupların formalaşdırdığı fərq kultunu əbədiləşdirir, bu
isə qaraçı dilinin müasir ümumi formasını yaratmaq səylərini
çətinləşdirən amildir. Çox güman ki, qaraçı dilində yazılı
ədədbiyyat inkişaf etdikcə (artıq minlərlə kitab nəşr
olunmaqdadır) və bu dil təhsil sistemlərində tanındıqca
(hazırda Rumıniya qaraçı dilində geniş miqyasda, yəni ildə
16000 şagird üçün təhsil təklif edən ilk ölkədir), bu
tendensiyalar şəraitə uyğunlaşa bilən və dəyişkənliyə meylli
olan
“kollektiv
dil”
daxilində
dialektlərin
bir-birinə
yaxınlaşmasına
öz
möhürünü
vuracaqdır.
Burada
dəyişkənliyə meylli olmaq mühüm cəhətdir, lakin bu, vahid,
standart formaya malik dövlət dili olan ölkələrdə
məmnunluqla qarşılanmır. Bundan başqa, danışıq dilinin
sistemləşdirilmiş yazılı formaya keçirilməsindən geniş istifadə
edilməsi prosesi qaçılmaz olaraq hər cür sosial təsirlərə
məruz qalır və bunun nəticəsini öncədən görmək mümkün
deyil. Bir qayda olaraq, belə görünür ki, savadı az olan
natiqlər köhnəlmiş hesab etdikləri dildən imtina etməyə
meyllidirlər, yaxşı təhsil görmüş gənclər isə onu dəyərləndirir
və öz dilləri etmək istəyirlər və belə halda istənilən dildə
müəyyən purizm (təmizlənmə) və elitizm (elitar olma) riski
olur. Son nəticədə bu gənclərin təklif etdikləri prestijli model
natiqlərin çoxunu onların nümunələrinə riayət etməyə
həvəsləndirir, ümid etməliyik ki, bu tendensiya həddən artıq
ləng getməyəcəkdir, əks halda dilin sonrakı nəslə
ötürülməsinə ziyan dəyə bilər.
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Belə vəziyyətdə dilin standartlaşdırılmasına yönələn cari
səylər təkcə mədəni cəhətdən deyil, həm də linqvistik və
siyasi cəhətdən fundamental əhəmiyyət daşıyır, xüsusən ona
görə ki, qaraçı icmalarının vahid bir ərazisi yoxdur. Baş
verənlər heç bir halda hazırda istifadə edilən qaraçı dilninin
müxtəlif variantlarını sıxışdırmaq cəhdi deyil: məqsəd bütün
Avropa boyunca və hətta dünya miqyasında ünsiyyət
potensialını və informasiyanın yayılmasını gücləndirməkdən
ibarətdir. 1882-ci ildə Anton Kalina (Antoine Kalina)
“Slovakiya qaraçılarının dialekti” (The Dialect of the
Slovakian Gypsies) adlı əsərinin ön sözündə xüsusi olaraq
qaraçı dili üçün nəzərdə tutulan və onun dialekt variantlarına
uyğunlaşdırılan lüğət hazırlanmasını təklif etdi. Bu ideya bir
müddət havadan asılı qaldı, nəhayət, 1971-ci ildə Londonda
özünün ilk iclasında Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqının Dil
Komissiyası müxtəlif idiomların konkret xüsusiyyətlərini
nəzərə alan, dialektləri bir-birinə yaxınlaşdıran çoxtərkibli dil
konsepsiyasının qəbul olunmasında israr etdi. Təşkilatın
1990-cı ildə Varşava yaxınlığında yerləşən Yadvisində
(Jadwisin) keçirilmiş konfransında növbəti müzakirələrdən
sonra sadəcə əlifba deyil (sadəcə qrafik simvollar silsiləsinin
qəbulunu irəliləyiş saymaq olmazdı), həm də çoxlu sayda
dialekt variantlarını qəbul edən ümumi əlifbanın polilektal
(çevik) funksiyasına dair protokol qəbul etmək qərara alındı.
Bu, standartlaşmanın növbəti mərhələsini, yəni qaydaların,
xüsusən də leksika qaydalarının normallaşması və ya inkişafı
prosesini irəliyə aparmağa imkan verdi, bundan məqsəd
dialektlərin yaxınlaşması prosesini optimallaşdırmaq və
dialektlərarası anlaşma mexanizmi qurmaq idi, həmin
mexanizm təkcə danışıq dilinə deyil, həm də yazılı dilə təsir
göstərməli idi, bu da müasir dünyada zərurətdir.
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Hazırda qaraçı linqvistikasının tədqiqi ilə və bu sahədə
tədbirlərlə
bağlı
Avropa
səviyyəsində
irəli
sürülən
təşəbbüslər kontekstində standartlaşdırma məsələsi ilə bağlı
çox iş görülür, bu məsələ qaraçıları təmsil edən bir çox
təşkilatlar tərəfindən prioritet hesab edilmişdir. Beynəlxalq
Qaraçılar İttifağı (onun barəsində əlavə məlumat aşağıda
verilir) 2000-ci ildə Praqada və 2004-cü ildə Lançanoda
(Lanciano) keçirilmiş konfranslarında təsdiq etdi ki,
dialektlərin bir-birinə yaxınlaşaraq kollektiv dil şəkilini alması
prosesi düzgün yoldadır, lakin eyni zamanda mövcud dillərin
(xüsusən siyasi terminlərin) birbaşa yamsılanmasına və ya
onların elementlərinin mexaniki olaraq qaraçı dilinə
köçürülməsinə qarşı xəbərdarlıq etdi. O, xəbərdarlıq etdi ki,
belə yanaşma qaraçıların xüsusi dünyagörüşünə kölgə sala
bilər, nəticə etibarı ilə həmin dünyagörüşü qaraçıların
qorunmalı olan irsidir, dil isə sadəcə onun ifadə vasitəsidir.
Yuxarıda qısaca əhatə edilmiş nümunələr həm oxşar
idiomların bir-birinə yaxınlaşaraq ümumi, tolerant və çevik
bir dilə çevrilməsinin mümkünlüyünü, həm də bu
yanaşmanın məhdudiyyətlərini nümayiş etdirir, belə ki, birbirindən həddən artıq uzaqlaşmış olan dialektlərə bu
yanaşmanın tətbiqi çətin ola bilər. Lakin bu, dialektlərin
yaxınlaşmasının mümkünlüyünü istisna etməməlidir, nəticə
etibarı ilə bu hərəkat qaraçı dilini həmin dilin xüsusi yollarla
inkişaf etmiş digər formaları ilə bir araya gətirmək və onlara
dəstək vermək məqsədini daşıyır. Hazırda bir sıra əsərlər
nəşrə hazırlanır, onların nəşrindən sonra müxtəlif variantlar
arasında əsaslı yaxınlaşmaların ümumi mənzərəsi (məsələn,
İspaniyada işlənən kalo dilinin qədim formalarının təhlili
əsasında) daha aydın olacaqdır. Biz həm qədim, həm də
coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq olan dil formalarının
standartlaşdırılmış dilin hazırlanmasına mühüm töhfə verə
biləcəyini təsəvvür edə və hətta bundan təəccüblənə bilərik.
Tarixin
keşməkeşlərinə
baxmayaraq,
qaraçı
dilində
milyonlarla insanlar danışır (hətta bizim hesablamalarımız
yalnız qarşılıqlı surətdə bir-birini anlayan dialektlərlə
məhdudlaşsa belə). Təkcə Avropada üç milyona yaxın insan
bu dildə danışır, biz şərqə doğru getdikcə qaraçı əhalisinin
ümumi sayında qaraçı dilində danışanların faizi daha da artır
və Balkanlarda ən yüksək həddə çatır.
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Aşağıdakı cədvəl qaraçı əhalisinin içərisində qaraçı dilində
danışanların ölkələr üzrə bölgüsünü nümayiş etdirir. Qaraçı
əhalisinin ümumi sayı isə əvvəlki fəsildə verilmişdir. Nəzərə
almaq lazımdır ki, miqrasiya Qərbi Avropada qaraçı dilində
danışanların sayını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Bu
cədvələ müəyyən dillərdə, məsələn, kalo dilində danışanlar
daxil edilməyib.
Albaniya
Avstriya
Belçika
Bosniya
və
Herseqovina
Bolqarıstan
Xorvatiya
Çexiya Respublikası
Danimarka
Estoniya
Finlandiya
Fransa
Almaniya
Yunanıstan
Macarıstan
İtaliya
Latviya
Litva

95%
60%
60%
80%
90%
80%
65%
60%
40%
20%
40%
40%
95%
40%
40%
80%
70%

Niderland
Norveç
Polşa
Portuqaliya
Rumıniya
Serbiya
və
Çernoqoriya
Slovakiya Respublikası
Sloveniya
İspaniya
İsveç
İsveçrə
Keçmiş yuqoslav
respublikası
Makedoniya
Türkiyə
Birləşmiş Kralllıq
Keçmiş SSRİ

60
%
65
%
80
%
65
%
60
%
4%
20
%
50
%
95
%
80
%
10
%
35
%

(“Baxt” Qaraçı Mədəniyyəti Fondunun hesablamaları)
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4. Qaraçıların sosial təşkili
Mozaika
Müxtəlif tarixi təcrübəyə malik olmaları, müxtəlif cığırlarla
getmələri və bu gün müxtəlif şəraitdə yaşamaları sayəsində
müxtəlif qrupların hər biri bütöv bir mədəni və sosial
elementlər toplusunu özündə cəmləşdirmişdir (biz hələ
əvvəlki fəsildə qeyd edilmiş dil fərqlərini demirik). Buna görə
də qaraçılar və köçərilər bütün dünyada fərqli qruplardan
ibarət mozaika təşkil edirlər. Bu analogiyanın iki mühüm
mənası var.
Birincisi, mozaika vahid bir tam təşkil edir və onun
elementləri müəyyən cəhətdən bir-biri ilə əlaqəlidirlər. Bu
əlaqələr
bütövlükdə
mozaikanın
təşkilinə
və
strukturlaşmasına kömək edir, hərçənd, indiki halda, bu
struktur möhkəm olmaqdan daha çox, dəyişkəndir.
İkincisi, vahid tamın hər bir elementi öz spesifik
xüsusiyyətlərinə malikdir ki, həmin xüsusiyyətlər ayrılıqda
nəzərdən keçirilən elementlərin hər birini digərindən
fərqləndirir: onun öz strukturu ola bilər, yaxud xüsusi
materialdan hazırlana bilər. Buna görə də, adyın məsələdir ki,
tamın strukturunun təsvirində hər bir komponentin
keyfiyyətləri yer almayacaqdır və əksinə, ayrıca komponentin
təhlili bütövlükdə tama tətbiq edilə bilməz. Bu da adyın
məsələdir ki, hər bir komponent tamın bir hissəsini təşkil
etdiyinə görə labüd surətdə həmin komponentin yalnız
ümumi mənzərə çərçivəsində öz əhəmiyyəti və məqsədi
vardır. Formalaşan və mühafizə olunan fərqlərdən (dildə,
ticarətdə, səfər etmə praktikasında və müxtəlif rituallarda
olan fərqlərdən) son nəticədə qarşılıqlı asılılıq əmələ gəlir və
bu qarşılıqlı asılılıq tamın ümumi cizgilərini müəyyən edir.
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Qrupların və ya fərdlərin fərqli adlar altında formalaşması
açıq-aydın müxtəliflik əlamətidir. Bu özünəməxsus fərqli
cəhətlərin əmələ gəldiyi elementlərdə meyarların müxtəlifliyi
açıq-aydın görünür. Belə ki, ailə qrupları özlərini adlandırmaq
üçün insanların paylaşdığı sosial mənşəyi göstərən adlardan
istifadə edə bilər: məsələn, Yunanıstanda Dalípides nəsli
məşhur şəxs olmuş Dalipisin (Dalípis) törəmələridir; Antón
Peresqere nəsli Antonun (Antón) törəmələridir; bir neçə
ölkədə yaşayan Jonèśti nəsli Yononun (Jono) törəmələridir və
s. Qaraçılar özlərini adlandırmaq üçün coğrafi meyarları da
seçə bilərlər, bu zaman onlar özlərinin və ya əcdadlarının
hazırda və ya əvvəllər yaşadıqları hər hansı yerin (hətta
həmin yer tranzit məkanı olsa belə) adından istifadə edirlər.
Özü də həmin yerin adı tamamilə konkret ola bilər: məsələn,
Estoniyada yaşayan Laiuse qaraçıları İsveçdən gəldikdən
sonra eyni adlı kənddə məskunlaşmış qaraçılardır;
Yunanıstanda yaşayan Stambulia qaraçıları İstanbuldan
gələnlərdir; Parizosqe qaraçıları isə Parisdən gələnlərdir.
Digər tərəfdən, adlar bütöv bir bölgəni və ya xalqı bildirə
bilər: məsələn, Gitanos cafeletes Kataloniyadan olanları
bildirir;
Castumbaos
Kastiliyadan
gələn
qaraçılardır;
Canichalé
Qalisiyadan
gələnlərdir;
Gorotuné
isə
Ekstremaduradan gələnlərdir və s. İtaliyadakı Sinti markižàni
qaraçıları
Markedən;
Vèneti
qaraçıları
Venetsiyadan;
Lombàrdi qaraçıları Lombardiyadan; Piemontèzi qaraçıları
Pyemontdan; Romje puljèzi qaraçıları Puqliyadan; Belźika
qaraçıları Belçikadan; Slovènsko qaraçıları Sloveniyadan;
Junanlia qaraçıları İoniyadan (Kiçik Asiyanın qədim əyaləti);
Sinti extrexàră qaraçıları Avstiyadan; Grèkură Roma
qaraçıları isə Yunanıstandan gələnlərdir və s. Digər hallarda
yer adı qeyri-müəyyən ola bilər, məsələn, Deriavèngere adı
(Yunanıstanda)
“dənizdən
(sahildən)
gələn
insanlar”
deməkdir.
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Qrupların adları həmçinin peşə meyarlarına da əsaslana
bilər, bu zaman adlar qrup üzvlərinin hazırda və ya vaxtı ilə
məşğul olduqları peşəni bildirir: məsələn, Kalderaś, yəni
“tiyançı”,
(bu
söz
rumınca
“caldera”
sözündən
götürülmüşdür, mənası “tiyan” deməkdir); Ćuràra, yəni
“ələkçi” (bu söz rumınca “ciura” sözündən götürülmüşdür,
mənası “ələk” deməkdir); və Lovara, yəni “at alverçisi” (bu
söz macar dilində “ló” sözündən götürülmüşdür, mənası “at”
deməkdir) bir çox ölkələrdə məskunlaşmış üç qrupun adıdır.
Digər nümunələrə bunlar aiddir: Yunanıstanda yaşayan
Kazanžía (“misgərlər”) qrupu və Bolqarıstanda yaşayan
Kośniśari (“zənbilqayıranlar”) qrupu. Alternativ olaraq, adlar
çox və ya az sayda fərdlərin paylaşdığı konkret cəhətləri
qabarda bilər: məsələn, “Xoraxané Roma” adı “müsəlman
qaraçılar”ı adlandırmaq üçün bir çox ölklərədə istifadə edilən
addır; Yunanıstanda yaşayan Dodeka Vangèlia qrupunun adı
“on iki apostol”; Fićírá qrupunun adı (türkcə “fakir” sözündən
götürülmüşdür) “ağıllılar” və ya “başçılar”; Boldogia
qrupunun adı “inadkar adam” deməkdir; Bedoni qrupunun
adı (uğursuzluğa düçar olan qocalara verilən ləqəbdən
götürülmüşdür) Bedoninin törəmələri; Minèśti isə Minanın
(xalq nağılında donuz adı) törəmələri deməkdir.
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Aydın görünür ki, bu meyarlar nəinki çox müxtəlifdir, həm
də qeyri-dəqiqdir. Şübhəsiz ki, Minèśti qrupunun bütün
nümayəndələri Minanın törəmələri ola bilməz və Lovara
qrupunun yalnız az sayda nümayəndələri at alverçiləridir,
eləcə də Ćuràra qrupunun yalnız az sayda nümayəndələri
ələkçilərdir. Abrutsoda yaşayan elə Slovènsko qaraçıları var
ki, Sloveniyanı heç vaxt görməyiblər. Fransada Kataloniyadan
olan kale qrupunun bəzi üzvləri Kataloniya haqqında heç nə
bilmirlər, necə ki, İspaniyadakı Béticos qrupunun heç də
bütün üzvləri Andalusiya ilə tanış deyillər. Sardiniyadakı Sinti
lombàrdi qrupu Lomnardiya ilə əlaqələrini itirmişdir, necə ki,
Fransaya yayılmış Piemontèzi qrupunu Pyemontla daha heç
bir şey bağlamır. Çox zaman adla reallıq (qohumluq, peşə və
ya coğrafi reallıq) arasında o qədər də yaxın əlaqə olmur,
lakin bu, adın sosial əhəmiyyətini heç də azaltmır. Əsas
məsələ sadəcə ondan ibarətdir ki, həmin qrup burada və indi
mövcuddur: onun yaranmasının və ya adlandırılmasının
səbəbləri önəmli deyil. Qrupun özünə ad vermək məqsədi ilə
dildən bu orijinal üsulla istifadə etməsindən əsas məqsəd
özünün bu günkü xüsusiyyətlərini qeyd etmək və bunu
etməklə özünü digər qruplardan fərqləndirməkdir. Məhz buna
görə sosial cəhətdən aktual olaraq qalmaq üçün adlar
dəyişkəndir və əsasən qrupun hər hansı konkret vaxtda hansı
şəraitdə olmasından asılıdır. Ölkənin dəyişməsi buna bir
misaldır: özünü Slovènsko qaraçıları adlandıran qrup yalnız
İtaliyaya gəldikdən sonra özünü belə adlandırmışdır;
Sloveniyanın
özündə
bu
ad
heç
bir
əhəmiyyət
daşımayacaqdı, orada başqa adlardan istifadə edilir. Lakin
hətta bu qaydanı da ümumiləşdirmək olmaz, belə ki, Belźika
qaraçıları Belçikada, Parizosqe Roma qaraçıları isə Paris
regionunda məskunlaşmışlar, lakin bu ad digər qruplar üçün
aktualdır, yaxud sözügedən qrup başqa yerə köçdükdə bu ad
tam məna əldə etmiş olur. Bu, yalnız ötəri situasiyalarda, ola
bilsin ki, iki şəxsin təsadüfi rastlaşması kontekstində baş verə
bilər: tanışlıqlarını inkişaf etdirmək və ya aralarındakı fərqləri
qabartmaq istəyindən asılı olaraq, onlar ya hər ikisinə uyğun
olan ad axtaracaqlar, ya da mənşələrindəki fərqi qabardan
adlar seçməyə çalışacaqlar. Məsələn, müxtəlif qruplara
mənsub olan, lakin bir-biri ilə yaxınlaşmaq istəyən iki şəxs
eyni adı daşıyan əcdadlarının olmasına əsaslanaraq bunu edə
bilərlər (məsələn, “Rùsură” sözünün mənası “Rusiyadan
olan” deməkdir, amma bu qrupa mənsub olan şəxslər,
müvafiq surətdə, İspaniyanın və ya Birləşmiş Ştatların sakini
ola bilərlər). Bir-biri ilə yanaşı qoyulduqda çaşqınlıq yaradan
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adlarda da ortaq məqamlar tapmaq olar, belə ki, iki şəxs
geniş bir qrupun ayrı-ayrı yarımqruplarına mənsub ola blər.
Fərdlər mənsub olduqları qrup tərəfindən formalaşdırılır.
Onlar öz şəxsi keyfiyyətlərindan daha çox, qrup daxilindəki
mövqelərinə görə tanınır və qəbul edilirlər, qrup onların
kimliyini, yəni şəxsi imicini, onlara qarşı münasibəti və
onların başqalarına qarşı münasibətini müəyyən edir. Buna
görə də insanlar görüşərkən dilindən istifadənin, mədəni
xüsusiyyətlərin və adların əhəmiyyəti müvafiq şəxslərin
özlərinin
qrup mənsubiyyətlərini
vurğulamalarına və
fərqləndirmələrinə imkan verir, bununla onlar həm öz
aralarında olan ümumi bağları hiss edir, həm də aralarındakı
fərqləri qeyd edirlər.
Bu kontekstdə müxtəlif yerlərə yayılmış fərqli insanlar üçün
qrup adları mühüm təsnifat funksiyasını yerinə yetirərək
insanların öz mənşələrini tapmalarına və bir-birinə
uyğunlaşmalarına kömək edir. Bu adlarda strukturlaşdırılmış
cizgi vardır, hərçənd ki, yuxarıda onları müzakirə edərkən biz
həcminə və xarakterinə görə fərqli olan sosial birlikləri əhatə
etmək üçün yalnız “qrup” terminindən istifadə etmişik. Həcm
baxımından götürsək, Jonèśti və Minèśti qruplarının hər ikisi
ailə qruplarıdır, halbuki Kalderaś qrupu dünyanın bir çox
ölkələrinə yayılmış minlərlə insanı əhatə edir. Xarakter
baxımından götürsək, Jonèśti and Minèśti bir-birinə qohumluq
əlaqələri ilə bağlı olan fərdlərdən ibarət qruplardır, halbuki
Parizosqe qaraçıları qonşulardan ibarət olan icmadır,
Xoraxané qaraçıları isə nisbətən fərqlənən və asanlıqla
müqayisə oluna bilməyən fərdlərdən ibarətdir. Aşağıdakı
cədvəl bu fərqlərin aydın mənzərəsini təqdim edir və adların
daha geniş məna daşıyan kateqoriyalara necə daxi olduğunu
göstərir:
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Qaraçı cəmiyyəti daxilindəki bölgülərin nümunələri: burada
təqdim edilmiş model Kalderaś qaraçıları arasında adlardan
istifadənin nümunəsidir. Digər qruplar və yarımqruplar
yalnız qohumluq əlaqələrinə əsaslanan icmalara bölünürlər.
Qaraçı cəmiyyətinin bir bölümünə aid olan bu məlumatlar
müşahidəçinin yalnız analogiya vasitəsilə hər hansı digər
bölümün sosial təşkilini başa düşməsinə kömək edə bilər:
burada hər hansı homologiya (yekcinslik) yoxdur.
F
Ailə
Geniş
Tarixi və Yarımqr
Qrup
ərd
ailə
ya
up
coğrafi
adla
müəyyən
edilən
qrup
X, Y Demitro
Minèśti
…
Marcoviç
(Demitro
Marcovitc
h)
Papinèśti Serbiàja
Jonèśti
Frunkalèś
ti
Demoni
Jonikoni
Poroni
Bedoni
Kirilèśti
Śandoron
i

Moldovája

Kalderaś

Grèkură

Qaraç
ı
(Rom
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Lovara
Ćuràra
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Sinti
Kale
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Burada aydın görünür ki, Jonèśti and Minèśti qaraçıları
Serbiàja qrupuna mənsubdurlar, Jonikoni və Minèśti qaraçıları
ümumi bir mənşəyə – Kalderaś yarımqrupuna mənsubdurlar,
Lovara və Kalderaś qaraçıları isə qaraçı (Roma) qrupuna
daxildirlər. Cədvəli soldan sağa doğru oxusaq, görərik ki, fərd
eyni vaxtda müvafiq ardıcıl qrupların tərkib hissəsidir və
onun kimliyi də bununla müəyyən olunur.
İndi gəlin iki qaraçının nümunəsini götürək, onlardan biri –
“A” hazırda Fransada, digəri – “B” isə Kanadadadır. Onların
hər ikisi, aşağıda göstərildiyi kimi, Kalderaś yarımqrupuna
mənsubdurlar.
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Gadje

Səviyyələr
0

Cintură
Xitanură

1. Digər qeyriqaraçı qrupları

Qaraçı (Roma)
Kalderaś

2. Qrup
3. Yarımqrup

Bojaś; Romanians;
Romanichals; Gipsuria;
İrlandiya və Şotlandiya
köçəriləri
Qaraçı (Roma)
Kalderaś

Rùsură

4. Tarixi-coğrafi ad

Serbiàja

Belkèśti

5. Geniş ailə

Papinèśti
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Gadje

A

B
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İndi isə gəlin manuş (Manuś) qrupuna mənsub olan, Fransada
məskunlaşan iki qaraçının – “C” və “D”nin nümunəsini
götürək.
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Gadje

Səviyyələr
0

Gadje

Hungarians –
Gitanes;
Pirdé –
Travellers;
Barengré
Sinti – Manuś

1. Digər qeyrimanuş qrupları

Hungarians – Gitanes;
Pirdé – Travellers;
Barengré

2. Qrup

Manuś

Sinti piemontèzi

3. Tarixi-coğrafi ad

Valśtike
Manuś

Belloni

4. Geniş ailə

Lafleur
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C

102

D

Beləliklə, biz bir neçə səviyyəni müəyyən etdik. “0”
səviyyəsi qaraçılar (Roma) üçün müəyyən edilmişdir, Manuś
və ya Sinti qrupuna gəldikdə, onlar üçün “gadje”, yəni
“oturaqlaşmış insanlar” və ya “qeyri-qaraçılar” səviyyəsi
müəyyən edilmişdir, onlar üçün “qaraçı” və “köçəri” sözləri
ümumi anlayışlardır. İnteqrasiyaya gəldikdə, bu, yalnız “0”
səviyyəsində mümkündür: gadje sosial strukturun xaricində
qalan kənar şəxslərdir və həmin strukturun daxilində olanlar
üçün hər hansı əhəmiyyət kəsb etmir. Qrupların inteqrasiyası
baş verdikdə, hər bir sonrakı səviyyədə inteqrasiya daha da
güclənir, onun intensivliyi konkret səviyyədəki icmanı təşkil
edən ailələrin sayına tərs mütənasibdir. Diaqramdan
göründüyü kimi, yekcinslik (homogenlik) dərəcəsi, tərkibində
nisbətən məhdud sayda üzvlər olan ailələrlə müqayisədə,
geniş ailə səviyyəsində daha güclüdür, məsələn, çoxlu sayda
geniş ailələrdən ibarət Piemontèzi yarımqrupunu buna misal
göstərmək olar. Bu səviyyələrin hər birində icmanı duyma və
icmaya mənsub olma hissi mövcuddur, lakin bu hissin
dərəcəsi fərqlidir. Kiçik ailə özəyini bu siyahıya əlavə səviyyə
kimi daxil etmək olar, lakin sosial struktur çərçivəsində onun
əhəmiyyəti azdır.
Aşağıdakı diaqramda bu müxtəlif inteqrasiya dərəcələrinin
digər bir mənzərəsi təqdim edilir:
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Qaraçılar (Roma)
Gadje

Kalderaś
Rùsură
Belkèśti
Geniş ailə
Tarixi və ya coğrafi adı ilə müəyyən edilən qrup
Yarımqrup
Qrup
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İstənilən görüşün gedişində müvafiq fərdlər özləri barədə
fikir yürüdərək özlərini qiymətləndirir, mənşələrini təsdiq
edərək özlərini təqdim edir, eləcədə də mənsub olduqları
geniş ailə ilə əlaqələrini təsdiq edir və öz qrupları ilə söhbət
etdikləri şəxsin mənsub olduğu qrup və ya qruplar arasında
əlaqə yaradırlar; sonra onlar ailə qrupları arasındakı ümumi
cəhətləri və ya fərqləri vurğulamağa çalışır və şəraitə uyğun
olan davranış tərzini qəbul edirlər. Beləliklə, bu məsələyə
istənilən baxış nisbidir və müvafiq fərdin cəmiyyətdəki yeri
ilə və hazırkı məqamda hansı şəraitdə olması ilə müəyyən
edilir. Ən yaxın əlaqələr müvafiq şəxsləri ən yaxşı fərqləri
qəbul etməyə sövq etdiyi halda, aralarında məsafə olan
(yaxud müəyyən məsafənin saxlanılması arzu edilən) sosial
qruplar hər hansı fərqləndirmə aparılmadan, özü də bir çox
hallarda mənfi qəbul edilir. Fərqləndirmənin olmaması tətbiq
edilən müvafiq terminlərin ümumi xarakterindən irəli gəlir.
Məsələn, Fransada qaraçılar oturaq həyat sürməyən bütün
insanları Cintură və ya Xitanură adlandırırlar. Manuşlar
(Manuś) bütün qeyri-manuş qruplarını və ya oturaq həyat
sürməyənləri Hongrois, Voyageurs, Gitanes, Pirdé və ya
Barengré adlandırırlar. Beləliklə, aydındır ki, qrupların
özlərinə verdikləri adlar digər qrupların onları çağırdığı
adlarla eyni deyil: məsələn, özünü qaraçı (Rom) adlandıran
hər kəs manuşlar tərəfindən “Hongrois”, yaxud kalo qrupu
tərəfindən “Húngaro” adlandırılır. Öz novbəsində, kale qrupu
qaraçılar tərəfindən “Xitanură” və manuşlar tərəfindən
“Gitanes” adlandırılır və s. Bununla belə, konkret situasiyalar
müvafiq şəxslərin müəyyən xırdalıqları qəbul etməsini tələb
edir: hər bir termin, eləcə də təsnifat, eyni zamanda, sosial
fərqi ifadə edir, həmin fərq müxtəlif uzunluğu olan sıralar
(məsafələr) formasında aşağıdakı kimi təsvir edilə bilər:
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Hongrois
Manuś

Voyageurs
Barengré
Gadje

Pirdé
Gitanes
Hər bir geniş ailə ilə bağlı mənzərə bir qədər fərqlidir. Əgər
digər qrupları adlandırmaq üçün müəyyən adlardan istifadə
edən qrup həmin qruplardan hər hansı biri ilə əlaqələrə
malikdirsə (nikah, iş, və ya ticarət vasitəsilə), onda
yuxarıdakı məsafələr qısa olur. Məsələn, yarmarkalarda
ticarətlə məşğul olan Pirdé qrupu eyni işi görən Manuś qrupu
ilə əlaqələrini vurğulaya bilər, həmçinin eyni fəaliyyətlə
məşğul olan Voyageurs qrupu da bunu edə bilər.
Hər hansı qrup ondan fərqli olan (aralarında məsafə olan)
və ya aralarındakı fərqləri qabartmaq istədiyi qrupları (yaxın
qrupları) qeyri-müəyyən şəkildə və çox vaxt mənfi yöndə
qəbul edir. Məsələn, Belźika qaraçıları qaraçı (Roma) qrupuna
daxil olan Kalderaś yarımqrupuna aid edilir, lakin Lovara
qaraçıları onları Ćuràra, Kalderaś qaraçıları isə Militara
adlandırırlar.
Böyük Britaniyada kənd təsərrüfatyı işlərini yerinə yetirən
qaraçılar digər qaraçılar tərəfindən istisnasız olaraq
“kəndlilər” heasab olunur. İtaliyada Sinti Mućini qaraçıları
Sinti Lombàrdi qaraçıları tərəfindən “ən aşağı” adamlar
hesab edilirlər, Slovènsko qaraçıları isə Istriani qaraçıları
tərəfindən “arabanın sonuncu təkəri” adlandırılırlar. Özünü
Kale adlandıran Şimali Uels qrupu “İngiltərə qaraçıları”nı
“kirpi” mənasını verən “Hotchis” adı ilə çağırır, çünki
“İngiltərə qaraçıları” Böyük Britaniyada bu heyvanın ətini
yeyən yeganə qrupdur.
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Bölgülər həmçinin yaşayış standartları və iqtisadi tərəqqi
əsasında formalaşır (xüsusən son bir neçə ildə) və bu
bölgülər sosial-iqtisadi durumla müəyyən edilən yeni qrup
mənsubiyyət meyarını yaratmışdır ki, bu da qruplar
arasındakı digər fərqləndirici sərhədləri azaldır və eyni
zamanda varlıları yoxsullardan ayırır. Bu hal hər bir ölkədə
getdikcə daha aydın nəzərə çarpır. Qrupların bir-birinə nə
dərəcədə yaxın olmasının həlledici olduğu barədə hələ də
təkzib edilməyən fikirlər olduqca nisbidir: bir tərəfdən,
qruplar həmişə konkret situasiyaya bağlıdırlar və buna görə
də zaman keçdikcə və məkanlar dəyişdikcə dəyişə bilərlər,
digər tərəfdən, hər bir qrup özünü digərlərindən ayırmaq
məqsədi ilə ona uzaq olan qruplarla müqayisədə daha yaxın
olan qruplara tənqidi yanaşa bilər. Bundan başqa, hər hansı
şəkildə bir-birinə əks olduqlarını iddia edən qrupların
elementləri arasında müxtəlif növ əlaqələr (məsələn, iqtisadi
və ya nikah əlaqələri) formalaşa bilər. Qrup mənsubiyyətinin
müəyyən edilməsi prosesini və sonra bir qrupun digərlərinə
qarşı və digərlərinin həmin qrupa qarşı davranışını yenə də
situasiya müəyyən edir. Buna görə də, hər hansı mütləq
meyar ola bilməz. İngiltərə nümunəsindən istifadə etsək
(orada vəziyyət digər yerlərdə olduğu kimidir), ayrıca bir
ailənin bir-birinə yaxından bağlı olan üzvləri digər qaraçılar
tərəfindən bir qraflıqda ən aşağı səviyyəli səfillər kimi,
digərində ənənəvi həyat tərzi sürən yoxsul köçərilər kimi,
üçüncü qraflıqda isə varlı romanikallar (Romanichals) kimi
qəbul edilə bilər. Bir şəraitdə konkret qrupun digər qrup ilə
münbasibətə girməsi ağlasığmaz görünsə də, ondan fərqli
olan başqa bir şəraitdə (müxtəlif vəziyyətlərdə, vaxtlarda və
ya yerlərdə) onlar arasında təmaslar yarana, qarışıq nikahlar
baş verə və hətta adi hala çevrilə bilər.
Bu gün qaraçıları əhatə edən cəmiyyətlərdə urbanizasiya,
sənayeləşmə və mərkəzləşmə sosial bağlarda dəyişiklik
yaratmışdır. Müəyyən qrupa daxil edilmə getdikcə daha çox
iqtisadi və peşə meyarlarına (sənayenin
müəyyən
sektorunda və ya sahəsində müəyyən növ işin yerinə
yetirilməsinə) əsaslanır
və bu, bütövlükdə
icmalar
kontekstində deyil, kollektiv fəaliyyətlər kontekstində baş
verir. Müxtəlifliyin pozulduğu müasir dünyada qaraçıları
unikal edən onların mobilliyi, çevikliyi, qruplara bölünməsi,
müstəqilliyi, fərqliliklərinə bağlılıqları, bu fərqliliyi saxlama
üsulları və ətrafdakılarla münasibətə girmə tərzidir.
Sosial orqanizm
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Bu cəmiyyətin hər bir elementinin özünə verdiyi, eləcə də
başqalarının onlara verdiyi adlar arasındakı fərqlərin nümayiş
etdirilməsi bütün amilləri nəzərə alan nəhəng bir diaqramın
çəkilməsini tələb edərdi və bu diaqramın hər bir sütununda
hər bir qrupun özünə verdiyi adları göstərmək, hər bir
sətrində isə başqalarının onları adlandırmaq üçün istfadə
etdiyi adları qeyd etmək lazım gələrdi. Bütün bunlar çoxlu iş
görülməsi, lakin az şey əldə edilməsi ilə nəticələnərdi, çünki
bu adların özləri olduqca fərqlidir. Mühüm məsələ ümumi
prinsipi dərk etməkdən və həm də onu başa düşməkdən
ibarətdir ki, yalnız hər hansı konkret qrupu və hətta
cəmiyyəti hərtərəfli və aktiv şəkildə başa düşdükdən sonra
həmin qrupu təcrid halında nəzərdən keçirmək olar.
Nəzərdən keçirilməsi zəruri olan məsələ bütövlükdə qruplar
sistemi və onun ətraf aləmlə əlaqələridir. Fakt ondan
ibarətdir ki, rəngarənglikdən, fərqlilikdən və qruplara
bölgüdən savayı cəmiyyətin sosial təşkili, yəni sistemin
tərkib elementləri (fərdlər və ya qruplar) arasında nisbətən
sabit qarşılıqlı funksional əlaqələr toplusu da mövcuddur ki,
bu əlaqələrdən doğan xüsusiyyətlər həmin elementlər
daxilində movcud olmur və ümumi əlamətlərə malik bir
orqanizmin meydana çıxması ilə nəticələnir (bax: R. Faris, A
Dictionary of the Social Sciences, New York, 1964). Sosial
orqanizm daxilində sistemin enerjisi və tarazlığı qruplar
arasındakı qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə saxlanır. Qruplar birbirinin vasitəsilə və bir-biri üçün mövcuddurlar, onlar daimi
əməkdaşlıq və təsir dairəsi uğrunda daimi mübarizə
şəraitindədirlər. İstər nikah, istərsə də işgüzar əlaqələr
vasitəsilə birlik yarandıqda hakimiyyətin və nüfuzun
tarazlaşdırılması sistem çərçivəsində müəyyən edilir və
qərarlar sistemə və onun komponentlərinə istinadən çıxarılır.
Bu faktı dərk etdikdən sonra biz başa düşürük ki, qaraçıların
sosial təşkili siyasi məna kəsb edir: bu elə bir cəmiyyətdir ki,
burada siyasi həyat nüfuzedicidir, o, hər bir sosial hərəkətə
və hər bir münasibətə (istər müxalif, istərsə də assosiativ
münasibətə) nüfuz edir.
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Cəmiyyətin hansı formada təşkil edilməsi onun müxtəlif
komponentləri arasındakı (həmin komponentlər sosial və ya
cöğrafi cəhətdən nə qədər uzaq düşmüş olsalar belə)
qarşılıqlı əlaqələrdən və onlar arasındakı açıq-aydın fərqlərə
baxmayaraq, paylaşdıqları dəyərlərdən asılıdır. Bu qarşılıqlı
əlaqələr, dəyərlərin paylaşılması və bir-birnə bağlılıq
müəyyən qruplar arasındakı qarşılıqlı nikah əlaqələrinə,
müəyyən qruplar tərəfindən müəyyən hüquqi davranış
kodeksinin və normalar toplusunun paylaşılmasına və bir sıra
müxtəlif amillərə əsaslanır. Lakin bu cür əlaqələr
formalaşdıqda belə, tam məcburi olmurlar və həmişə
dəyişikliyə məruz qala bilərlər. Sonsuz rəngarənglik, həyat
tərzindəki fərqlər, varlanma səviyyəsi, gəlir mənbələri və
mənzil növləri, əgər biz mədəniyyətə ağac kimi baxsaq, onun
qabığını və ya şirəsini təşkil edir, amma aşağıya doğru
getsək, onun kökü, nə qədər paradoksal görünsə də,
möhkəm deyil, elastikdir. Dəyişkənliyə meylli olan struktur
məhz bu cür şaxələnmiş münasibətlərin nəticəsidir, həmin
struktur bir-birinə münasibətdə nisbi müstəqilliyə malik olan,
lakin həm də dəyişkən formada bir-birinə bağlı olan sosial
təbəqələri bir-biri ilə yanaşı yerləşdirir. Bu struktur məruz
qaldığı müxtəlif vəziyyətlərə, ziddiyyətlərə və həyat şəraitinə
tam uyğunlaşa bilir.
Bu dinamikanı araşdırsaq görərik ki, qaraçıların və
köçərilərın cəmiyyətini qədim dövrlərdən bəri dəyişməyən və
nəsildən-nəslə tamamilə eyni nümunələr yaradan durğun
cəmiyyət hesab etmək olmaz, hərçənd, vaxtı ilə belə
təəssürat yaranmışdır. Üstəlik, cari sosial dəyişikliklər yekcins
şəkildə cərəyan etmir: baxmayaraq ki, müxtəlif qruplar nikah
vasitəsilə qarşılıqlı əlaqəyə girə bilərlər, bu heç də müxtəlif
mənşəli qrupların bir-birinə qarışaraq birləşdiyi “qarışıq
cəmiyyət” deyil. Fərqlərə verdiyi dəyərlər və onlara təhkim
etdiyi funksional rollar sayəsində qaraçı cəmiyyəti ən azı
rəngarəngliyə malik olan bir birlikdir, çünki birləşmə
prosesində bir sıra müxtəlif elementlər vardır. Cəmiyyətdə
fəaliyyət göstərən, bir-birinə açıq-aydın zidd olan, bəziləri
unifikasiyaya, bəziləri isə fərqliliyə (müxtəlif təbəqələr
arasındakı
əlaqələrin
dəyişkən
xarakteri,
digər
cəmiyyətlərdən müxtəlif cəhətlərin götürülməsi və bir yerdən
başqa yerə hərəkət etmə) meylli olan qüvvələr birləşərək
mozaikanı kaleydoskopa çevirirlər.
Nikahlar
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Nikahlar
bu
cür
sosial
təşkilin
fundamental
elementlərindəndir, onlar həm sabitliyə şərait yaradır, həm
də dəyişikliklər gətirir. Onlar müvafiq şəxslər üçün önəmli
olmaqla yanaşı (nikah sosial cəhətdən yetkin həyat
deməkdir), cəmiyyət üçün də əhəmiyyətlidir və fərdlərin
birliyi onların mənsub olduğu qruplar arasında sosial sazişin
nəticəsidir. Nikahın detalları (onlar ümumi fonda müxtəlif
naxışlar kimidir) ayrı-ayrı qruplarda olduqca fərqlidir. Bəzi
qaraçı qrupları, məsələn, Kalderaś və Lovara qaraçıları üçün
nikah ailələr arasındakı uzun danışıqların kulminasiya
nöqtəsidir.
Digərləri
üçün,
məsələn,
Finlandiyada
məskunlaşan Kaalé, İngiltərədə məskunlaşan Romanichal və
Bolqarıstanda məskunlaşan Yerlii qrupları üçün nikah gənc
cütlüyün bir-birinə qoşulub qaçması ilə başlayır, bu qaçış çox
qısamüddətli
olur,
sonra
cütlük
ailələri
tərəfindən
bağışlanmaq və qəbul olunmaq üçün geri qayıdır. Digər
qruplar üçün nikah qoşulub qaçmanın bir nümunəsi olsa da,
burada qoşulub qaçma ailələrin razılığa gəlməsindən sonra,
lakin toyun baş tutmasından əvvəl baş verir.
Razılığın qabaqcadan və ya sonradan verilməsindən asılı
olmayaraq, ümumiyyətlə, gənclərin birliyinin etibarlı
sayılması üçün həmin birlik qrup tərəfindən qəbul edilməlidir.
Müzakirələrin qabaqcadan və ya sonradan aparılmasından
asılı olmayaraq, fərdləri birləşdirən ailələrdir, daha geniş
mənada isə, həm də bütövlükdə icmadır, belə ki, icma
ailələrin iki üzvünün birləşməsinə icazə verməklə iki ailəni
birləşdirmiş olur. Ailələr arasındakı mübadilənin istiqaməti ilə
bağlı səciyyəvi fərqlər vardır: təzə gəlinlərin çoxu ərlərinin
ailəsi ilə yaşamağa gəlsələr də, bunun əksinin baş verməsi
də adi hal sayılır. Qaraçıların nikah praktikası ilə müxtəlif
ölkələrin nikah institutu arasında münasibətlərdə də fərqlər
də vardır: dünyəvi nikah yalnız o ölkələrdə bağlanır ki,
qanuna əsasən bu cür nikah olmadıqda keçinmək çox çətin
olur (məsələn, sosial yardım almaq hüququ əldə etmək
məqsədi ilə mülki hüquqi statusu sübut edən rəsmi sənədləri
almaq üçün).
Eyni fikirlər dini nikahlara da aiddir: qaraçıların
məskunlaşdığı ölkənin adətlərinə riayət etmək faydalı ola
bilər; kilsə toyları dünyəvi nikahla dini nikahın ayrılmadığı
ölkələrdə zəruri ola bilər; yaxud sadəcə olaraq müəyyən
ailələr dini nikah mərasimi keçirmək istəyə bilərlər.
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Öz bütövlüklərini qorumağın qayğısına qalan bir çox sosial
qruplar üçün ideal variant qrup daxilində bağlanan nikahların
sayını artırmaqdır (endoqamiya) və bu istək, sözsüz ki,
yuxarıdakı
diaqramda
göstərilmiş
icmaların
müxtəlif
səviyyələrində özünü aydın büruzə verir. Lakin müəyyən
edilmiş praktika ilə praqmatik realizm arasında, yəni sosial
cəhətdən arzu olunan və planlaşdırılan məsələ ilə sosial
cəhətdən nail olunan və tələb olunan məsələ arasında
həmişə müəyyən ziddiyyət olur. Hətta daha mühafizəkar
qruplar belə bəzən bu qaydadan kənara çıxırlar. Bir tərəfdən,
ideal variant (sosial cəhətdən bir-birinə çox yaxın olan
qruplar arasında nikahlar) böyük ehtimalla mütəmadi olaraq
həyata keçirilərsə, qaraçı və köçəri cəmiyyəti bir-biri ilə
əlaqəsi olmayan mikro-cəmiyyətlərə parçalana bilər. Digər
tərəfdən, qruplar konkret zamanda konkret ölkədə mövcud
olan şəraitə uyğunlaşmağa ehtiyac duyurlar. Coğrafi
cəhətdən bir-birindən uzaq olan ailə qrupları arasındakı
nikahlar vasitəsilə müəyyən dərəcədə reallaşan ideal variant
bu qruplar arasında kollektiv sosial vəhdətin qorunmasına
xidmət edir. Eyni zamanda, müxtəlif qrupların təmasa
girməsinə səbəb olan yerli şərait onlar arasında nikahla
nəticələnir. Məhz həmin şərait qruplar arasında nikahların
olmasını və ya olmamasını, onların daimi xarakterli olubolmamasını və onların baş vermə tendensiyasını müəyyən
edir. Qruplar arasındakı maneələrin keçilə bilən və kövrək
olmasını, eləcə də keçilməz və möhkəm olmasını məhz şərait
diqtə edə bilər; baxmayaraq ki, maneələr əbədi bərqərar
edilmiş kimi qəbul edilsə də, əslində onlar da təkamülə
uğrayır. Bir nikah baş tutaraq digərlərinə də yol aça bilər və
əksinə, əgər müvafiq qruplardan biri başqa yerə köçərsə, bu
əlaqə daha heç vaxt təkrarlanmaya bilər. Burgenlandda
(Avstriya) nikaha girən Lovara və Sinti qaraçıları öz ilkin
ailələri ilə əlaqələrinə son qoymalıdırlar. Belçikada Voyageurs
və Manuś qrupları arasında nikahlar o qədər yayılmışdır ki,
yeni qrupun yaranmasına gətirib çıxarmışdır. İtaliyada
Slovènsko və Hrvàtsko qaraçıları arasında o dərəcədə çoxlu
nikahlar olur ki, qruplar birləşir və s. Beləliklə, hər bir qrupun
daxilindəki nisbi müxtəliflik (müasir dövrdə bu meyl hər iki
tərəfin birgə seçimləri vasitəsilə güclənmişdir) nikaha
girənlərin müxtəlif qruplardan olması vasitəsilə təmin edilir,
bu daha çox şəxsi təşəbbüsü əks etdirən hal kimi görünsə
də, əslində çox vaxt cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilir və
yalnız müvafiq şəxslərin aldıqları tərbiyə sayəsində mümkün
olur. Lakin yuxarıda qeyd edilən bütün amillər əvvəlki nəsil
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tərəfindən müəyyən edilmiş sosial sərhədlərin tədricən
geriyə çəkilməsi ilə nəticələnir.
Həm nəzəri, həm də əsasən praktiki cəhətdən ümumi
razılaşma mövcuddur ki, kənar şəxslərlə (qeyri-qaraçılarla)
nikahlar mümkün deyil. Əlbəttə, istisna hallar da olur, lakin
onlar yalnız qaydanı təsdiq edir və bu nikahlar heç də
hökmən kənar şəxslərin qrupa assimilyasiya olunması demək
deyil. Belə nikahlardan doğulan uşaqlar, əgər “ənənəvi”
tərbiyə alıblarsa, qaraçı və ya köçəri hesab olunurlar.
Nikahlar
cəmiyyətin
təşkilinin,
daimiliyinin
və
dəyişkənliyinin mühüm bazasıdır. Nikahlar onların doğurduğu
dəyişikliklər vasitəsilə qrup mozaikasını kaleydoskopa çevirir,
nikahlar və onların yaratdığı əlaqələr cəmiyyətin təşkilini
mümkün edir. Bu qaydada formalaşan, sosial münasibətlərlə
müəyyən edilən və sanksiyalaşdırılan cütlüklər adətən sabit
olur və uşaqları vasitəsilə birləşən ailələr sosial əməkdaşlıq,
qarşılıqlı hörmət və yardım vəzifələrini paylaşırlar. Nikahı
müşayiət edən şadyanalıq ailələrin birləşməsindən duyulan
məmnunluq hissinin ifadəsidir və bu cür bərqərar edilən
birliyə cəmiyyətin razılıq verməsinin əlamətidir.
Sosial nəzarət
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Sosial
strukturların
tənzimlənməsini,
daimiliyini
və
vəhdətini təmin edən sosial nəzarət qarışıq üsullarla həyata
keçirilir və belə məna daşıyır ki, icma fərddən daha
önəmlidir. Qaydalar və qadağalar toplusu təmizliyi və saflığı
ön plana çəkərək yemək hazırlanmasını, bədənin təmiz
olmasını, əks cinsdən olan şəxslər arasında müvafiq geyim
və davranış tərzini tənzimləyir. Bu qaydaların çoxu təmiz və
natəmiz şəxslər və əşyalar arasında, habelə fərdlərin
təmizliyi qoruyub saxlamalarına imkan verən və təmizliyə
xələl gətirilməsi riskini doğuran hərəkətlər arasında
müqayisəyə əsaslanır. Bunun əsasında yaradılmış bütöv bir
qaydalar toplusu fundamental prinsip olan ayırma və
fərqləndirmə prinsipini əks etdirir. Başlıca fərq qaraçılar
dünyası ilə qeyri-qaraçılar dünyası arasında olan fərqdir:
qeyri-qaraçılar dünyasında baş verənlərin çoxu “qadağa”
kateqoriyasına düşür və dünyanın natəmizlik riskinə məruz
qaldığı barədə fikir üstünlük təşkil edir. Bununla da real bir
baryer yaradılmış olur. Fərqləndirməinin digər səviyyəsi
müxtəlif qruplar arasında olan fərqlərdir, onların hər biri
natəmizliyin sinonimi olan digər şəxslərin davranışının
müəyyən aspektlərini qeyd edir və hər kəs belə davranışdan
kənar olmalıdır. Nəhayət, pislənməli olan müəyyən hərəkət
törətmiş və bu səbəbdən natəmiz sayılan fərd ilə onun daxil
olduğu qrup arasında aydın fərq qoyulmalıdır. Qaydalar
qrupun bu cür fərdlərə qarşı özünü müdafiə etməsinə imkan
verir, sanksiyalar şəxsin qrupdan qovulmasından tutmuş
onun qrupla birlikdə yemək yeməsinə icazə verilməməsinə
qədər müxtəlifdir; pozuntu törətmiş şəxs bəzi ənənəvi
mərasimlərdə qrupla yemək yeməyə dəvət olunduqda
onunla kənar adam kimi davranılaraq ona xüsusi boşqab və
yemək ləvazimatları qoyulur.
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Bir çox qruplarda qadağaların pozulması və ya qaydalara
riayət edilməməsi məsələsi məsləhətləşmə və ya ədalət
məhkəməsi vasityəsilə həll olunur. Əgər kimsə səhv hərəkət
edibsə, qanun-qaydanın bərpa olunması üçün onu düzəltmək
lazımdır. Müxtəlif ailə qrupları arasında həddən artıq
ziddiyyət varsa, adətən sosial qayda-qanunun mühafizəsi
üçün icmanın qərarı tələb olunur. Məsələn, müvafiq qrupların
konkret regionda yaşaması və ya ticarət fəaliyyətini həyata
keçirməsi ilə bağlı mübahisə yaranıbsa, qərar ərazinin
hissələrə bölünməsindən və düşmənçilik edən qrupların hər
birinə müəyyən hissənin ayrılmasından ibarət ola bilər. Bu
cür sazişlərə Andalusiyadan Finlandiyaya qədər müxtəlif
yerlərdə rast gəlmək olar; onlar bir neçə nəslin həyatı boyu
qüvvədə qalır, amma köhnə mübahisələr yenidən təzələnə
bilər. Onlar cəmiyyətin siyasi təşkilinin elə bir aspektini
nümayiş etdirir ki, həmin aspekt mərkəzi hakimiyyətin
olmadığı bir şəraitdə qruplararası tarazlığı qorumaq məqsədi
daşıyır. Burada da biz qrupdan-qrupa fərqli variantlarla
rastlaşa bilərik: ayrıca bir ailə qrupu daxilində və müxtəlif
ailələr arasında tənzimləyici prosedurların neçə işləməsindən
asılı olaraq, bu prosedurların forması, əhatə dairəsi, məqsədi
və bazası fərqlidir. Lakin onlar hansı formada olursa-olsun
(istər iki şəxs arasında bağlanmış saziş formasında olsun,
istərsə də kişilərdən, moderatorlardan və ya arbitrlərdən
ibarət kiçik bir qrupun, yaxud lazımi qaydada çağırılmış
ədalət məhkəməsinin çıxardığı qərar formasında), onların
kökündə duran, mənəviyyatla, şərəf hissinə hörmətlə və
təmizliklə bağlı olan dəyərlər eynidir. Konsensusa gəlmək
üçün formal nəzarət mexanizmləri olmayan qruplarda onları
əvəz edən qeyri-formal mexanizmlər vardır: hər bir söz və
hər bir hərəkət bütövlükdə qrup tərəfindən araşdırılır və
sosial dəyərlərin işığında qiymətləndirilir.
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Həmçinin ədalət məhkəməsinin çağırılması da (məsələn,
Kalderaś və ya Lovara qruplarında ədalət məhkəməsi “kris”
adlanır) icmanın sosial qayda-qanuna qarşı təhlükə yarada
və ya cəmiyyətə ziyan yetirə bilən mübahisələri nizama
salmaq istəyinin ifadəsidir. Adətən məhkəmənin tərkibindəki
kişilər (hər bir ailə başçısının məhkəmnin tərkibinə seçilmək
hüququ var) sadəcə bütövlükdə icmanın bütün təbəqələrini
təmsil edir və nüfuz və hörmətlərinə görə seçilirlər, özü də
məhkəmənin tərkibi hər dəfə yenidən seçilir. Onların dediyi
sözlər icmanın eşitmək istədiyi sözlərdir və icma həmin
sözləri onların vasitəsilə ifadə edir. Kişilər “kris” adlanan
ədalət məhkəməsini təşkil etdikləri kimi, “kris” də kişilərin
şəxsiyyətini formalaşdırır və bu da eyni dərəcədə önəmlidir
ki, həmin kişilərin nüfuzlu və hörmətli olması onların
toplantısının da nüfuzluluğunu və hörmətliliyini müəyyən
edir, beləliklə, toplantının nüfuzu iştirakçıların nüfuzu
əsasında formalaşır: kişi “kris”də ləyaqət və ağıl nümayiş
etdiribsə, ona xüsusilə hörmət edilir.
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İcma meyarı təqsirkar tərəfə tətbiq edilən sanksiya
formasında da özünü büruzə verə bilər. Formasından asılı
olmayaraq sanksiya (sanksiyalar cərimədən tutmuş icmadan
qovulmağa, o cümlədən həmişəlik təcrid olunmağa qədər
müxtəlifdir) təqsirkar şəxsin bütün ailəsinə təsir göstərir,
beləliklə burada kollektiv məsuliyyətdən söhbət gedir və
sanksiya ilk növbədə ictimai xarakterli olmalı, şəxsin
hərəkətinin bütövlükdə cəmiyyət tərəfindən bəyənilmədiyini
ifadə etməlidir. Məsələn, “kris”in sosial vəhdəti təmin
etməkdən savayı başqa səlahiyyəti yoxdur, bu vəhdət
olmasa, qrupun hər hansı hərəkəti bəyənməməsinin heç bir
təsiri
olmayacaqdır
(çünki
burada
nə
hakimiyyət
səlahiyyətini həyata keçirmək hüququ olan bir şəxs, nə polis
qüvvəsi, nə də həbsxana var). Sosial vəhdət, öz növbəsində,
“kris”in fəaliyyətindən asılıdır, sonuncu isə sosial nəzarətin
bir komponenti olaraq qaydaları pozan davranışı cilovlayır.
Əgər sosial birliyin parçalanmasından yaxa qurtarmaq
lazımdırsa, onda bu vəhdət önəmlidir və o, nəzarətlə birbaşa
əlaqəsi olan amillərdən əlavə digər amillər vasitəsilə də
gücləndirilir. Belə amillərə səyahət və ona şərait yaradan
təsadüfi görüşlər, qonaqpərvərlik, dil, bəzi hallarda geyim
(xüsusən o, nəzərə çarpan və fərqlidirsə, məsələn, uzun
ətəkli qadın geyimləri kimi), cəmiyyətin iqtisadi təşkili,
qrupun üstün rola malik olması, müəyyən endoqamiya və
nəzarət altında olan ekzoqamiya, gənclərin ailəyə hörmət
etməsi, vəfat edənlərə hörmətlə yanaşılması və s. daxildir.
Bütün bunlara ətrafdakı əhalinin mövqeyi və davranışı da
əlavə edilməlidir, bu, sosial vəhdətə əhəmiyətli təsir göstərir
və
qaraçı
qrupu
ilə
ətrafdakı
insanlar
arasında
münasibətlərin xüsusi xarakterini diqtə edir.
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Qaraçıların
təmasda
olduqları
cəmiyyətlərdə
geniş
dəyişikliklər baş vermişdir. Onlar qaraçılar üçün bir çox
sahələrdə sürətli dəyişikliklər deməkdir, bu dəyişikliklər
ənənənin gücü ilə gənc nəslin inkişaf təzahürləri və yeni
idarəetmə siyasətlərinin təsirləri arasında hasar olan
qaydaların sual altına alınması ilə müşayiət olunur. Bunun
nəticələrindən biri sosial vəhdətin zəifləməsindən və
davranışın daha az tənzimlənməsindan, daxili mübahisə və
ziddiyyətlərin daha tez-tez baş verməsindən, habelə
ətrafdakı cəmiyyətlərdə gərgin iqtisadi şərait ucbatından
cinayətkarlığın həddən artıq artmasından ibarətdir ki, belə
hallarda çox vaxt sadəcə olaraq salamat qalmaq məsələsi
əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar, habelə qaraçı
cəmiyyətinin qaydalarına və fəaliyyətinə müdaxilənin
sinonimi olan assimilyasiya siyasətləri həmin cəmiyyətdəki
icmaların daxilində “tənzimlənmənin pozulmasına” gətirib
çıxarmış, hətta qaraçıların ətrafdakılarla anlaşma şəraitində
yaşadığı yerlərdə belə, sosial və etnik qruplar arasında
münaqişələrin artmasına səbəb olmuşdur. Başqa sözlə,
assimilyasiya yalnız ifrat meylləri gücləndirməyə xidmət edir.
Yüksək dərəcədə təbəqələşmiş bu sosial aləmdə hər hansı
formal liderlik strukturu yoxdur. Tarixi mənbələr göstərir ki,
qaraçıların Avropaya gəldikləri ilk çağlarda, məsələn, 15-ci
əsrdə Fransada, onlara “qraf” və ya “Kiçik Misir hersoqu”
titulunu daşıyan kişilər başçılıq edirdi. Sonralar 16-cı əsrdən
18-ci əsrədək başçılar “kapitanlar” idi, onların çoxuna
“leytenantlar” kömək edirdi. Macarıstanda və Polşada
“voїvode”, “vajda”, “vataf” və “wojt” titullarından istifadə
edilirdi;
bunların
ekvivalenti
Danubiya
knyazlığında
“bulibasha”, Ukraynada isə “ataman” idi və s. Başqa
dillərdən götürülmüş bu sözlərdən bəzi hallarda, xüsusən də
Polşada, kral və ya yerli hökmdarlar tərəfindən onların
torpaqlarında işləyən qaraçılara rəhbərlik etməsi üçün hər
hansı qaraçıya verilmiş titulların adında istifadə edilirdi
(“voїvode” və ya “wojt” “başçı” deməkdir). Funksiyaları ətraf
cəmiyyətlə münasibətlərə istiqamətlənən və kənar şəxslər
tərəfindən təyin edilə bilən bu “rəhbərlər” və ya “liderlər”
qaraçı cəmiyyəti daxilində nüfuza malik olan şəxslərdən
fərqlənirdilər.
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Qaraçılar üçün, görünür, “lider” anlayışı mövcud deyil. Bu,
daha çox məsuliyyət məsələsidir. Kiminsə məsuliyyətli şəxs
sayılması üçün ona hörmət edilməlidir və kiməsə hörmət
edilməsi üçün həmin şəxs ehtirama layiq olmalıdır. Bunlar
müxtəlif şəraitlərdə və insanın bütün həyatı boyu qazanıla
bilər. Adətən hörmətli şəxs ən azı orta yaşlı olur və kifayət
qədər böyük ailəyə malik olur; o, həm möhkəm ailəyə malik
olması baxımından, həm də biznesdə uğurlu və səriştəli
olması baxımından nailiyyət qazanır; o, toplantılarda öz
fikirlərini lazımi təəssürat yarada biləcək dərəcədə ifadə
etməyə qadir olmalıdır; lakin hər şeydən əvvəl, o, yuxarıda
qeyd edilənlərin mahiyyətini təşkil edən iki əsas keyfiyyətə
malik olmalıdır, yəni ağıllı olmalı və başqalarına hörmətlə
yanaşmalıdır. Bu keyfiyyətlər bir-biri ilə sıx bağlıdır: ağıllı
insan ehtiyatlı olur, özünü başqalarından yüksəkdə tutmur,
başqalarına hörmət nümayiş etdirir və uğurlara nail olur. Belə
insan başqaları tərəfindən qəbul edilir, çünki o, ehtiramı ağlı
ilə qazanmış olur, həm də möhkəm və ehtirama layiq ailəsi
olduğuna görə onun hörməti olur. Bunlar önəmli dəyərlərdir.
Şəxs məsuliyyəti cəmiyyətin razılığı ilə qəbul edə bilər və
bunu onun üzərinə başqaları qoymalıdır. Başqalarının razılığı
olmadan məsul vəzifəni üzərinə götürmək iddiasında olan
şəxs daha heç vaxt bu vəzifəyə layiq olmayacaqdır və hətta
böyük bir ailəyə görə məsuliyyət daşıyan şəxs digər ailələrin
təmsilçisi ola biləcəyini və ya olacağını (yaxud təmsilçisi
hesab ediləcəyini) iddia edə bilməz, hələ biz cəmiyyətin daha
geniş təbəqələrini demirik.
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5. Səyahət
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Romano ćaćipen kaj si?

Hanı qaraçının həqiqəti?

Romano ćaćipen kaj si?
De kana žanav andar
manӨe
caxrençar p-o them phirav
rodav kamipen ta angali
ćaćipen ta baxt.

Hanı qaraçının həqiqəti?
Özümü xatırlayandan bəri
Çadırımla
dünya
boyunca
səyahət etmişəm.
Mən həqiqət və uğur naminə
Sevgi və bağlılıq axtarıram.

Phurilem e dromençar
kamipen ni araklem ćaćo
ćaćo lav ni aśundem.
Romano ćaćipen kaj si?

Mən yollarda qocaldım,
Həqiqi sevgini tapmadım,
Doğru söz eşitmədim.
Hanı qaraçının həqiqəti?
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Rasim Seydiç (Rasim Sejdić)
Səyahət köçərilikdən daha çox faktiki və ya potensial
səfərbərlik (mobillik) kimi başa düşülməlidir. Bu kitabda
işlədilən “köçəri” və ya “köçərilik” terminləri müəyyən
ailələrin keçirdiyi həyat tərzinin reallığını əks etdirir, onlar
müxtəlif səbəblərdən köçəriyə çevrilir (öz seçimləri əsasında
və ya şəraitin vadar etməsi ucbatından, yaxud da qocalığın
doğurduğu məcburiyyət səbəbindən daha yaxşı qarşılana
biləcəkləri yer axtarmaq üçün) və müəyyən hallarda köçəri
olaraq qalırlar. “Köçəri” və “səyyah” terminləri sinonim sözlər
deyil. Özlərini səyyah sayan və səyyah kimi qəbul edilən
şəxslər həm köçəri, həm də oturaq ola bilərlər, səyahətlərinə
son qoyan köçərilər isə daha köçəri sayılmırlar.
Bu, səyahətin subyektiv və obyektiv reallıqları arasında;
insanların qəlbən hiss etdikləri və fakitki olaraq həyata
keçirdikləri səfərbərlik arasında; düşüncə tərzi ilə praktiki
situasiya arasında olan fərqdir.
Bir yerdən başqa yerə hərəkət qaraçılar və köçərilər üçün
müxtəlif aspektlərdən funksional fəaliyyətdir: bu, onların
sosial təşkilini asanlaşdırır, şəraitə uyğunlaşmağa və
çevikliyə imkan verir və insanların ticarətlə məşğul
olmalarına şərait yaradır. O, dayanacaq məntəqələrində
müxtəlif qrupların təmasa girmələrinə, bir-birini tanımalarına,
fərqli cəhətlərini nümayiş etdirmələrinə və bəzən qarışıq
nikah bağlamalarına imkan verir. O, həmçinin eyni qrupa
mənsub olan, lakin müxtəlif ölkələrdə yaşayan ailələr
tərəfindən mühüm tədbirlərin, məsələn, toy və ya dəfn
mərasimlərinin, ədalət mühakiməsini həyata keçirmək üçün
toplantıların təşkil edilməsinə imkan verir (bu tədibrlərdə hər
kəs, nə qədər uzaqdan gəlməli olsa da, iştirak etməlidir). Bir
çox ailələr üçün sosial yaxınlıqla coğrafi yaxınlıq arasında
əlaqə az ola bilər. Ailə qrupu bütün bölgə, ölkə və ya qitə
boyunca, yaxud hətta bir neçə qitə boyunca da yayıla bilər.
Lissabonda məskunlaşan Kalderaś qaraçılarının Parisdə,
Sevilyada, Montevideoda, Puerto-Rikoda və Braziliyada
ailələri var. Norveç qaraçılarının Fransada, Belçikada və
İsveçrədə də ailələri var. Onlar Norveçin xaricində onun
daxilində keçirdikləri qədər vaxt keçirirlər. Qruplar nə qədər
yayılmış olsalar da, bu yolla sosial və mədəni cəhətdən
yekcins qalırlar.
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Oxşar
qruplarla
təsadüfi
görüşlər
cəmiyyətin
strukturlaşmasına,
icmanın
paylaşdığı
dəyərlərə
və
qaydalara qayıtmaq vasitəsilə konsensusa nail olunmasına
xidmət edir. Fərqli insanlarla təsadüfi görüşlər qrupun öz
fərqli cəhətlərini vurğulamasına və qrup üzvlərində öz
qruplarına mənsubluq hissinin güclənməsinə imkan verir.
Səyahət ətraf mühitdən yeni mədəniyyət nümunələri (yemək
vərdişləri, söz ehtiyatı və s.) seçib götürməyə imkan yaradır,
sonra isə bu, şəxsin həmin qrupa mənsubluğunu və qrupu
digərlərindən fərqləndirən cəhətləri vurğulamaq üçün istifadə
edilir. Bu, həmçinin insanların informasiya toplamasına və
yaymasına, habelə digər qruplarla və ətrafdakı əhali ilə
münasibətlərində stuasiyaya uyğunlaşmasına imkan verir
(səyahət daha yaxın münasibətlərin qurulmasına şərait
yaratmaqla yanaşı, həm də münaqişə baş verdiyi halda
ayrılmağa imkan verir). Sonuncu məsələ baxımından səyahət
həddən artıq və özbaşına məhdudiyyətlərdən irəli gələn
təzyiqlərə, məsələn, qonşuların düşmən münasibətinə,
məcburedici hüquq normalarına, yaxud polislə və ya yerli
hakimiyyət orqanları ilə yaranan problemlərə sınmadan
davam gətirmək vasitələrini təmin edir.
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Səyahət zamanı qrupların olduqları yerlər onlar üçün hər
hansı bağlar yaratmır (onlar sadəcə olaraq keçiləsi bir
mərhələdir), bu zaman yarana bilən münasibətlərə isə
asanlıqla son qoymaq olar. Köçəri üçün məhz bu günkü gün
əhəmiyyət daşıyır: onun üçün bu gün həm ötüb keçmiş
dünəni, həm də yaxınlaşan gələcəyi əhatə edir, buna görə də
onun bu barədə düşünməsi mənasızdır, xüsusən ona görə ki,
qarşıda nələrin olacağını bilmək heç də həmişə ürəkaçan
olmur. Bu günkü günə önəm verilməsi şəxsin qarşıdan gələn
hadisələr barədə düşünməməsinə və onları bir kənara
qoymasına, habelə başqaları ilə özü arasında məsafə
saxlamaqla başqalarının yaratdıqları çətinlikləri arxada
buraxmasına imkan verir. Zamana və məkana qarşı bu
münasibət qaraçıların və köçərilərin çevikliyinə və şəraitə
uyğunlaşmalarına, düşmən əhali arasında məskən salıb
yayılmalarına və öz mədəniyyətlərini inkişaf etdirmələrinə
imkan verir. Öz seçimi əsasında və ya movcud şərait
ucbatından uzun illərlə oturaq həyat sürənlər üçün hətta yay
vaxtı qısa müddətə yola çıxmaq müxtəlif yerlərə səfərlər
zamanı dəyişən mühitdə ailə birliyi hissini bir daha təsdiq
etmək deməkdir; bu, yaşlı nəslin danışdığı məsələlərlə bağlı
birbaşa təcrübə qazanılmasını təmin edə və qrupun birliyini
möhkəmləndirə bilər. Əsasən mövsümi xarakter daşıyan
köçəriliyin bu aspektləri ilin çox hissəsi ərzində oturaq həyat
sürən ailə qrupları üçün səciyyəvidir (məsələn, bunlar
xüsusən bütün il boyu səyahətə çıxma praktikasının olmadığı
Norveçdə aydın müşahidə olunur). Bunlar belə bir faktı
vurğulayır ki, köçərilik bütünlüklə qaraçı mədəniyyətinin
məhsulu olmasa da və onun kökləri həmin mədəniyyətdən
qaynaqlanmasa da, hər halda vahid bir tama fərqli çalarlar
gətirir və mədəniyyətin fundamental bir komponentidir.
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Sosial funksiya ilə yanaşı, səyahət həm də iqtisadi
funksiyaya malikdir. Bu, bəzi peşələrdə özünü açıq-aydın
büruzə verir: yarmarkalarda çalışan şəxs bayram və
karnavalların təqviminə riayət edir; at alverçisi öz iş ilini at
yarmarkaları ətrafında qurur; fermada işləyən şəxsin səfərləri
müxtəlif bitki və meyvələrin – üzüm, zeytun və sairənin yığım
vaxtından asılıdır. Həmçinin yadda saxlamaq lazımdır ki,
köçəri ailələrinin gördüyü iş ətraf cəmiyyət üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Şərait imkan verdikdə belə ailələrin
gördüyü işlər xarakterinə görə əsasən müstəqil işlər olur. Bu
isə öz növbəsində çox vaxt geniş çeşidli iş yerlərinin
axtarılmasını zəruri edir: sənətkar və diler, artist və alverçi –
onların hamısı müştəri tapmaq üçün tez-tez səfərə çıxmalı və
bəzən uzun məsafələrə səyahət etməli olurlar. Qaraçılar və
köçərilər peşə müstəqilliyinə sıx bağlıdırlar, bu, bir çox
ölkələrdə onların şəraitə uyğunlaşmasına imkan verir. Bu
müstəqillik hər hansı yerdə məskunlaşma ilə tam uyğundur
və situasiya istənilən halda fərqli ola bilər: bəzi köçərilər
müxtəlif növ mənzillərdə yaşayırlar, digərləri həyatlarını
yalnız bir evdə keçirir, uşaqları evləndikdən sonra bütün
həyatları boyu furqonlarla səyahət edirlər. Köçərilər səfərə
yollanmaq əlverişli olduqda və buna ehtiyac yarandıqda
istədikləri vaxt səyahətə çıxa bilən insanlardır. Obyektiv fakt
olan səyahətlə (faktiki yerdəyişmə ilə) subyektiv reallıq olan
səyahət (yəni özünü köçəri kimi hiss etmək) arasında mühüm
fərq vardır. Bir yerdə daimi məskunlaşmış şəxs hətta çoxlu
səfərlər etdikdə belə, oruraq insanın dünyagörüşünə malik
olur, köçərilər isə hətta səfərlərini dayandırsalar belə, köçəri
olaraq qalırlar. Buna görə də, mahiyyət etibarı ilə hər hansı
bir yerdə uzun müddət yaşayan köçərilər barəsində oturaq
insanlar yox, məskunlaşmış insanlar demək daha doğru olar,
burada ilkin şərt (yəni insanların oturaq sayılmaması üçün
ilkin şərt) ondan ibarətdir ki, bu şəxslər üçün hər an səfərə
çıxmağa hazır olmaq önəmli və zəruridir. Köçərilik faktiki
vəziyyətdən daha çox, düşüncə tərzidir. Səfərin reallığı və
səyahətin əhəmiyyəti bir çox hallarda coğrafiyadan daha çox,
psixologiya ilə bağlıdır. Yola çıxmaq ümidini və imkanını itirən
köçəri bununla həyatının mənasını itirmiş olur.
Axına qoşulun, qaraçılar
Qalxın, qaraçılar, qürurlu olun,
Oturaqlıq örtüyünü çıxarıb bir kənara atın.
İndi gizlənmək vaxtı deyil,
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Qürurla ayağa qalxın və axına qoşulun.
Sadəcə evdə olduğunuza görə
Siz hələ də qaraçısınız, siçan deyilsiniz.
Qoy övladlarınız sizinlə qürur duysunlar,
Onların oturaq böyüməsinə imkan verməyin.
Bütün insanlar kimi biz də yaxşıyıq,
Zəhmətimizlə bəlkə onlardan da yaxşıyıq.
Onlar illərlə bizi özlərindən aşağı tutmuş,
Şəhərdən şəhərə köçürmüşlər.
Məskunlaşanlar bunu gizlətməyə məcbur olmuşlar ki,
Onlar qaraçı tayfasındandırlar.
Oturaq insanlar iddia edirlər ki, biz bu gün çox azıq
Və tezliklə hamımız yox olacağıq.
Beləliklə, qardaşlar, bunu sizə mən deyirəm,
Qaraçı nişanlarınızı qürurla taxın –
Qaraçılar, axına qoşulun.
Çarli Smit (Charlie Smith)
“Ehtiras ovqatı”, Köçərilərin Tədris Xidməti (Traveller
Education Service), Mançester, 1991
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Qrupların çeviklik dərəcəsi və səfərbərlik şəraiti olduqca
müxtəlifdir. Müxtəliflik istifadə edilən nəqliyyat vasitələrində
özünü açıq-aydın büruzə verir: onlar asta sürətlə hərəkət
edənlərdən tutmuş iti sürətlə hərəkət edənlərə qədər, at
arabalarından
tutmuş
təyyarələrə
qədər;
tamamilə
köhnəlmiş nəqliyyat vasitəsindən tutmuş yaraşıqlı nəqliyyat
vasitəsinə qədər; cırıldayan furqondan tutmuş sifariş edilən
yük maşınına qədər müxtəlifdir. Müxtəliflik səfərlərin tez-tez
və gec-gec baş verməsində də özünü aydın şəkildə büruzə
verir, məsələn, səfərlər çox tez-tez və ya son dərəcə gec-gec
baş verə, bir neçə gündən bir neçə ayadək uzana, yaxud geri
qayıtmaqla və ya qayıtmadan baş verə bilər və ya işlə bağlı
eyni yerə mütəmadi səfərlər edilə bilər. Müxtəliflik həmçinin
səfərlərin əhatə dairəsində aydın şəkildə təzahür edir, bəzi
furqonlar təkrar-təkrar bir neçə kəndin ətrafında dolaşır,
digərləri Avropanın şimalından cənubuna doğru əsas iri
şəhərlərə mütəmadi səfərlər edir. Burada siz təcrid olunmuş
bir cığırda iki köç karvanını, dəniz sahilində maşın parkında
ailənin əsas toplantı yeri olan əlli treyleri görə bilərsiniz,
həmçinin minlərlə ailə dini bayramlarda və iri yarmarkalarda
iştirak etmək üçün bir yerə toplaşırlar. Bundan başqa, həyata
keçirlən səfərlərin tipləri həmin səfərləri edən şəxslər
barəsində bizə heç nə demir: köçərilərin çoxu xeyli varlı və
ya daim işləyən adamlar ola bilər; onlar xüsusi yaxınlığa
malik olduqları qruplarla sosial münasibətlər toplusunu
qorumaq üçün səfər edə bilərlər, yaxud digərləri ilə tez-tez
münaqişədə olduqlarına görə səfərə çıxmağa məcbur ola
bilərlər.
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Son illərdə mühüm dəyişikliklər müşahidə edilmişdir ki, bu
da səyahətlərə təsir göstərmişdir. Bu dəyişikliklərə köçərilərin
kəndlərə daha az səfərlər etməsi və müvafiq surətdə, şəhər
ətraflarına səfərlərin artması, habelə belə ərazilərdə, artıq
qeyd edildiyi kimi, köçərilərin daha çox yarımoturaq həyat
tərzinə keçməsi daxildir. Təkmilləşmiş nəqliyyat vasitələri
müəyyən yerdə məskunlaşmış insanların işləmək üçün
nisbətən uzaq ərazilərə yollanmalarını mümkün edir və bu
zaman bütöv ailə ilə hərəkət etməyə o qədər də ehtiyac
qalmır. Sürətlənən urbanizasiya köçərilərin qalmaq üçün
dayana biləcəkləri son məntəqələri, son yerləri də qapayır
(belə
vəziyyətdə
köçərilərin
haradasa
müvəqqəti
dayanmaları daha da problematik olur və buna icazə
verməmək üçün çoxlu sayda bəhanələr düşünülür). Nəqliyyat
vasitələrinin hər hansı yerlərdə saxlanmasını məhdudlaşdıran
hüquqi aktlar köçəriləri oturaq həyata keçirmək siyasətinin
tərkib hissəsidir.
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Köçərilərin sayı artdıqda səyahətin keyfiyyəti aşağı düşür.
Yollar tunellərə çevrilir, dayanacaq yerləri isə (əgər onlar
varsa) hasarlanaraq nəzarət altında saxlanılır. Çox vaxt pis
şəraitdə baş verən məcburi məskunlaşma psixoloji, sosial və
iqtisadi uyğunlaşma qabiliyyətinin itirilməsi ilə nəticələnir.
Köçəri yanlış səyahət etməyi arzulayırsa və səyahət çox uzun
müddətə təxirə salınırsa, bu, ümidsizlik və mənfi nəticələr
(xəstəlik, ailələrin dağılması, aqressiya, hüquq pozuntusu və
s.) doğura bilər. Bütün bunlar müvafiq cəmiyyətlər və ailələr
üçün ümumi böhrana səbəb ola bilər, adətən belə hallarda
köçəri cəmiyyəti iki topluma parçalanır: onlardan biri coğrafi
cəhətdən sabit, yekcins və mütəşəkkil köçərilərdən (bunlar
oturaq həyatları müvəqqəti və könüllü olan, köçəriliklərini
qoruyub saxlayan və ya lazımi məqamda köçəri həyatına
qayıda bilən köçərilərdir); digəri isə cöğrafi cəhətdən
dəyişkənliyə, heterogenliyə və bölünməyə meylli olan
köçərilərdən (bunlar oturaq həyat sürməyə məcbur olan və
sonradan bir yerdə daimi məskunlaşan köçərilərdir) ibarətdir.
Bütün bu səbəblərə görə məcburi oturaqlaşdırma siyasətləri
(istər yüz illər boyu İspaniyada həyata keçirilən siyasət, istər
Avstriyada Mariya Terezanın Mariya Terezanın və II İosifin
siyasəti, istərsə də 1950-ci illərdən başlayaraq Mərkəzi və
Şərqi Avropada kommunist rejimlərinin həyata keçirdiyi
siyasət) qaraçı icmalarına mühüm dağıdıcı təsir göstərmişdir.
Hazırda bütün Avropada möcud olan iki tendensiyanın
kökündə şəraitin çətinliyi durur: bir tərəfdən, səfərlər
intensivləşir (məsələn, 1990-cı illərin əvvəllərində çoxlu
sayda Bolqarıstan qaraçıları qismən və ya tam köçəri
həyatına qayıtdılar, bu, bir çox cəhətdən praktiki və
funksional addım idi), digər tərəfdən isə səfərlər üçün şərait
məhdudlaşdırılır (belə ki, bir çox ölkələr qaraçı karvanlarının
saxlanmasına mənfi təsir göstərən yeni qanunlar qəbul
edirlər). Buna görə də biz səyahət məsələsini, eləcə də
qalmaq üçün yer məsələsini müzakirə edərkən qaraçıları
əhatə edən cəmiyyətdə həyata keçirilən siyasətləri nəzərdən
keçirməliyik, çünki sosial-mədəni praktika açıq-aydın sosialsiyasi amillərdən asılıdır.
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6. Ailə
Qaraçı və köçərilərin həyatında hər şey ailənin ətrafında
cərəyan edir. O, ailə qruplarından ibarət olan sosail
strukturun əsas vahididir; o həm də elə bir iqtisadi vahiddir
ki, onun daxilində işlər görülür və işlə bağlı yekdillik bərqərar
olur; o, həmçinin cəmiyyətin özünün təkrar istehsalını və
fərdlərin təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin edən təlimtərbiyə vahididir. Dəyişikliklərin, proqnozlaşdırılması mümkün
olmayan situasiyaların baş verdiyi dünyada ailə sabitliyin
sinonimi olan daimi bir məfhumdur. İnsanların vahid bir
qrupa mənsub olmalarının təməlini təşkil edən hər hansı
digər nisbi bağlılıq (ərazi və ya işlə əlaqədar bağlılıq)
olmadıqda sosial amillərin son dərəcə vacibliyi ailəni olduqca
əhəmiyyətli edir.
Ailə sadəcə oradakı fərdlərin toplusu demək deyil. O, birbirinə və kənar şəxslərə münasibətdə ailə üzvlərinin
həmrəyliyinə əsaslanan həqiqi bir qurumdur. Ailə üzvləri
münaqişə yükünü birlikdə daşıyırlar: fərdlər arasındakı
münasibətlər onların ailə qrupları arasındakı münasibətlərdir
və fərdlər ailə üzvləri qismində hərəkət edirlər. Fərdin yanlış
hərəkəti ailənin hərəkəti kimi qəbul edilir. Təqdir edilən
hərəkət isə ailənin nüfuzunu möhkəmləndirir. Yaxşı tərbiyə
olunmuş uşaq ailəyə şərəf gətirir və evləndikdən sonra yeni
ailə qrupuna daxil olduqda doğulduğu ailəni həmin qrupun
daxilində təmsil edir. İki qrup münaqişəyə girdikdə, o, öz
adamlarının yanına qayıda bilər, onun baxışları bütün
hallarda doğulduğu ailənin baxışları ilə müəyyən edilir və o,
həmin ailənin bir hissəsi olaraq qalır.
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Sosial birlik ailənin bütün üzvlərini vəhdət halında saxlayır.
Evlənməyən çox az sayda yetkin yaşlı şəxslər valideynlər ilə
qalırlar, yetim qalanları, demək olar ki, həmişə qohumları öz
yanına götürür, həmçinin qocalar da tərk edilmir, onlara
qulluq və hörmət göstərilir. Qocalmış insanı qocalar evinə
vermək uşağı internat məktəbinə göndərmək qədər
ağlasığmaz bir şeydir. Ailədə xəstə adam tərk edilmir: onu
xəstəxanya qoymaq tələb olunursa, ailə üzvləri ona
müntəzəm qayğı göstərir, buna icazə verilən hallarda əlilin
yaxınlığında yatır, ona yemək gətirir və xəstənin səhhəti
barədə daim soruşur. Ölmüş şəxslər də heç vaxt tənha
buraxılmırlar: müxtəlif yerlərdən gəlmiş bütün qohumlar dəfn
mərasiminə qədər mərhumların yanında gecə-gündüz növbə
çəkirlər. Nə evdə, nə evdən kənarda, nə xəstəxanada, nə də
ölüm anında şəxs tək buraxılmır. Əgər o, tərk edilsəydi,
ağlasığmaz və dözülməz dərəcədə güclü emosional hisslər
keçirərdi. Bütün bunlar qrupdan xaric edilmənin ciddiliyini
hər cəhətdən anlamağımıza imkan verir: bu, sosial ölümə
bərabərdir, çünki artıq gördüyümüz kimi, fərdin ailədən və
ailə münasibətlərindən savayı sığına biləcəyi heç bir yer
yoxdur. Bu sosial vəhdət həm də sosial və psixoliji
təhlükəsizliyin bir formasıdır.
Ümumiyyətlə, qaraçılarda ailə bir qurum olaraq bir necə
cütlükdən, onların uşaqlarından və bir neçə nəslin
nümayəndələrindən ibarətdir, yəni geniş ailədir. Ayrıca bir
ailə o qədər də əhəmiyyət daşımır və onun soyadı hər hansı
sosial əhəmiyyətə malik deyil (soyad sadəcə ona görə qəbul
edilir ki, dövlətlər vətəndaşların daimi mülki status əldə
etməsini istəyirlər). Soyad sadəcə sənədlərdə istifadə
edilmək üçündür və ola bilsin ki, nə vaxtsa ətrafdakı
cəmiyyətdən götürülmüş bir şeydir (məsələn, hakimiyət
orqanları 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Rusiyadan mühacirət
etmiş qaraçılardan tələb edirdilər ki, soyadlarını desinlər,
buna görə də onlara rus soyadları verilirdi; eyni ilə,
Bolqarıstanın hakimiyət orqanları türk adlarının qoyulmasını
qadağan etdikdə, qaraçılar bolqar adlarını götürdülər). Bu
“əcnəbi” adlar hətta yaxın qohumlar üçün də naməlum qala
bilər, çünki onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bundan başqa,
qohum olmayan yüzlərlə, yaxud hətta minlərlə şəxs
(məsələn, Fransada və İspaniyada Kale qaraçıları) eyni
“rəsmi” soyadı daşıya bilər.
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Səyahətlər və köçəri dünyagörüşü hazırda ailənin kulta
çevrilməsinin əleyhinə dəlalət edən amillərdir. Bir tərəfdən,
ailə həddən artıq böyük olduqda onun sosial identifikasiya
funksiyasına və insanlar arasındakı aydın münasibətlərə xələl
gətirilə bilər və fərdlər arasındakı əlaqələr zəifləyər: bu
nöqteyi-nəzərdən, həddən artıq geniş ailələr daha kiçik
hissələrə bölünürlər. Bu bölgü fərdlərdən tələb edir ki,
ailədəki yerlərini müəyyən etmək üçün qohumluq faktları ilə
bağlı fenomenal yaddaşa malik olsunlar, qohumlar barədə bir
çox məlumatlar gündəlik söhbətlərdə yada salınır və insanlar
bir-biri ilə görüşərkən aydınlaşdırılır. Digər tərəfdən, ölənlərin
“unudulması” praktikası (bəzi qruplar ölənlərin əşyalarını
məhv edir və ya satır, onların adının çəkilməsini qadağan
edir və ya ölümün baş verdiyi yerdən köçüb gedirlər)
insanları daim indiki zamana yönəldir. Maliyyə irsinin və ya
mədəni irsin əhəmiyyətini vurğulamaq cəhdlərinin qarşısını
alan bu praktika xüsusiyyətçiliyi və ya imtiyazları
gücləndirməklə ailə strukturlarına sərtlik gətirə bilər, halbuki
həmin strukturlar balanslaşdırma tələb edən sistemdaxili
fərqləri uzlaşdırmaq və gücləndirmək üçün elastik olaraq
qalmalıdır.
Ailə daxilində qadın və kişinin rolları hiss olunacaq
dərəcədə fərqlidir və bir-birini tamamlayır. Bir çox qadınlar
ailədə çox mühüm iqtisadi rol oynayırlar, bu baxımdan onlar
nisbətən müstəqildirlər və ailənin bütün tələbatlarını (yemək
və geyim tələbatlarını) təmin edirlər. Kişilərin başqaları
tərəfindən rədd edilməsi və tez-tez təqib olunması, həbsə
alınması və cəzalandırılması kontekstində qadınlar çox vaxt
ailənin dolandırıcısı olurlar. Yanlarında uşaqları olan qadınlara
qarşı rəftar adətən daha yumşaq olur. Bu nümunə əsasən
aktuallığını saxlayır və inzibati orqanlarla, xüsusən sosial
xidmətlərlə münasibət quranlar qadınlar olurlar. Bütün
uşaqlarının (erkən yaşlarından), o cümlədən qızlarının
(evlənənə qədər) təlim-tərbiyəsinə görə cavabdeh olan qadın
qrupun yaşaya bilməsi üçün önəmli olan tərbiyəçi rolunu
oynayır. O, çox zaman sosial qrup daxilində mühafizəkar
element kimi təsvir olunur, çünki ənənələri qoruyub saxlayır,
lakin eyni səbəblərə görə o, dəyişikliklərin hərəkətverici
qüvvəsi də ola bilər.
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Öz növbəsində kişilər ətraf aləmlə münasibətlərdə ailənin
nüfuzunu daşıyan və qoruyan şəxslərdir. Onlar öz ailələri
daxilində məsuliyyət daşıyan insanlardır, buna görə də
qərarlar qəbul etmək ixtiyarı və səlahiyyəti onlara
məxsusdur. Bir çox qruplarda adətən kişinin gəlirləri yalnız
nüfuzla bağlı olan şeylərə, məsələn, görüşlərin, yeib-içmək
məclislərinin təşkilinə, avtomobil alınmasına xərclənir. Kişilər
sosial əlaqələri qoruyub saxlamaq və işgüzar əqdlər
bağlamaq üçün çox vaxt evdən kənarda olur, iş imkanlarını
arayır və ya yoldaşları ilə müzakirələr aparırlar.
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Ailənin real mövcudluğu ilk uşağın dünyaya gəlməsi ilə
başlayır. Bundan sonra başqa uşaqlar da doğulur, çox vaxt
onların sayı çox olur və ailəyə əlavə olunan hər yeni uşaq
həmişə razılıqla qarşılanır. Uşağın tərbiyə olunması bütün
ailənin cəlb olunduğu kollektiv fəaliyyətdir. Uşaqlar üç və ya
dörd nəsil ərzində icmada birgə yaşayırlar və onlarn sosial
münasibətləri bu genuş qrupun içərisində cərəyan edir,
bununla da qrupun vəhdəti, ardıcıllığı, davamlılığı və
təhlükəsizliyi təmin edilmiş olur. Nəsillər arasında heç bir
qarşıdurma yoxdur, faktiki olaraq onlar bir-birinin davamıdır
və uşaqların dünyası ilə böyüklərin dünyası arasında heç bir
bölgü yoxdur: onlar daim fiziki və sosial təmasdadırlar, birbirini ətraf aləmdən qoruyurlar, heç vaxt tək buraxılmırlar,
həmişə qrupun tərkibində olurlar və onun bir hissəsini təşkil
edirlər. Onlar birgə yaşayır, birgə işləyir və çətinliklərə birgə
dözürlər. Uşaqlar həyatı ailə daxilində öyrənirlər və sosial
münasibətləri çox tez dərk edir, müstəqilliyə qadir olur və öz
təşəbbüslərini irəli sürə bilirlər. Onlar böyüklərə, böyüklərsə
onlara hörmət edirlər. Uşaqların ətrafdakıları təqlid etməyə
yönələn davranışı (məsələn, metal qırıntıları axtarmaq,
toplanmış materialı növlərə ayırmaq və ya satmaq və s.)
həvəsləndirilir. Təcrübə, təşəbbüs və məsuliyyət çevik sistem
daxilində dəyərləndirilir və konkret qrafiklərdən və ya
həddən artıq məhdudiyyətlərdən asılı olmur. Lakin
təşəbbüslərin bu azadlığı nəzarətin olmaması demək deyil.
Sadəcə olaraq nəzarət birbaşa və fərdi qaydada həyata
keçirilmir və riayət edilməli olan hər hansı göstərişlər yoxdur.
Bunun əvəzində nəzarət qrup tərəfindən həyata keçirilən
kollektiv
funksiyadır.
Bu,
uşaqların
başlı-başına
buraxılmasından
daha
çox,
onlara
müstəqillyin
öyrədilməsidir. Uşaqların davranışı onlarda sərbəstliyin
formalaşmasına, eyni zamanda qrupa hörmət edilməsinə
yönəlir. İnsanın tərbiyə aldığı ailə mühüm əhəmiyyət daşıyır
və nikah vasitəsilə yaradılan sonrakı birliklərdən və
kənardakı dostluq münasibətlərindən üstündür.
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Bu yolla istənilən yaşda olan uşaqlar öz sosial rollarının
müxtəlif
aspektlərini
öyrənirlər.
Balaca
uşaqlar
və
yeniyetmələr valideynləri ilə yanaşı işləyirlər: oğlanlar ataları
ilə, qızlar isə anaları ilə. Onların hər birinin real vəzifələri olur:
oğlanlar ailənin bisnesində iştirak edir, qızlar isə yaşca kiçik
olan uşaqlara baxır, anaları evdə olmayanda yemək
hazırlayır və analarının ticarət fəaliyyətində onu müşayiət
edirlər. Uşaqlar qrupun gözləntilərinə uyğun olaraq öz
həmyaşıdları ilə və əks cinsin nümayəndələri ilə necə
davranmağı, habelə özlərinin müvafiq hüquq və vəzifələrini
öyrənirlər.
Yeniyetmə
yaşlarına
çatdıqda
uşaqlar
valideynlərinin fəaliyyətlərinə mühüm yardım göstərirlər,
valideynlər isə uşaqlarının peşə bacarıqlarını və sosial
səriştələrini təkmilləşdirməkdə davam edirlər. Bütün bunlar
uşaqlarla böyüklər arasında qarşılıqlı hörmət münasibətləri
kontekstində cərəyan edir, burada nəzəri biliklərə yiyələnmə
və ailədəki rolların öyrənilməsi ilə vəhdət təşkil edir.
Balaca və ya böyük olmasından asılı olmayaraq uşaq icma
daxilində tam təhlükəsiz şəraitdədir. Qrupdaxili ənənə
gələcək təhlükəsizliyi təmin edir və qrupun vəhdəti hər hansı
naməlum bir şeyə qarşı müdafiəni təmin edir. Tərbiyə, sosial
vəhdət və təhlükəsizlik arasında aydın əlaqə vardır, aşağıda
bunu nümunəsi verilir:
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tərbiyə
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vəhdət

təhlükəsizlik

Ətraf aləmlə münasibətlər nə qədər məhduddursa, icma bir
o qədər əhəmiyyət kəsb edir və ətraf aləmlə münasibətlər
adətən mənfi şəkildə, narahatlıq mənbəyi kimi təsəvvür edilir
və zərərli münasibətlər təəssüratı yaradır. Ətraf aləmlə
təmas qaçılmaz olaraq zorakılıqla doludur: psixoloji
səviyyədə (qorxu və şübhənin olduğu bir şəraitdə) bu həmişə
baş verir; sosial səviyyədə (münaqişəli münasibətlərin
olduğu bir şəraitdə) bu tez-tez baş verir; bəzi hallarda isə
fiziki zorakılıq (qaraçıların kobudcasına rədd edilməsi və
təcavüzə məruz qalması) da baş verir. Bu toqquşmalar
nəzərdən kənar yerlərdə, təsadüfi münasibətlər sahəsində
(məsələn, bizneslə bağlı) baş verdikdə onlarda xüsusi bir
zorakılıq çaları olur və bu zorakılıq daha mütəmadi və
institusional kontekstdə, qaraçının hər hansı təşəbbüs
göstərmək imkanından məhrum olduğu bir şəraitdə baş verir.
Buna misal olaraq qonşuluq səviyyəsində müəyyən
münasibətləri və ya nəzarət edilən dayanacaq yerləri ilə,
yaxud məktəblərlə bağlı situasiyanı göstərmək olar. Məktəb
uşaqların tərbiyəsinə təsir göstərən xarici element olaraq
labüd surətdə narahatlıq mənbəyidir, çünki o, icma
daxilindəki tərbiyə prosesinin ardıcıllığını pozur. Bir çox
valideynlərin məktəblə bağlı xatirələri mənfidir (əgər onlar
bu hissləri yaşayıblarsa) və onlar uşaqlarını məktəbə etibar
etməyə meyl göstərmirlər. Onlarda həmçinin belə bir
təəssürat olur ki, uşaqları məktəbə getdikləri müddətdə
sanki səfərə çıxmış olurlar və təhsildəki uğurla iqtisadi və ya
sosial uğur arasında çox az əlaqə vardır (aşağıya, təhsillə
bağlı olan fəslə bax).

Mənim balaca qardaşım məktəbə gedir,
oğlanlar ona sataşır,
onu “qaraçı, səfil və oğru” adlandırırlar,
onun cəmi səkkiz yaşı var,
o, gecələr ağlayır.
Culiya Li (Julie Lee), “Mənim balaca qardaşım”,
mənbə: T. Akton (T. Acton), “Qaraçılar”, Makdonald, London,
1981
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Ətraf aləmə qarşı qorxu şəraitində tərbiyə almış uşaqlar
(ətraf aləmlə təmas hallarının münaqişəli xarakteri bu
qorxunu gücləndirir və ona haqq qazandırır) yad quruma,
yəni məktəbə mənfi münasibət bəsləyirlər. Uşaqların aldığı
tərbiyə onların məktəbdəki əmrləri qəbul etmələrinə və
despotik qaydalara tabe olmalarına yol vermir. Onlar bu
yaşda bacı və qardaşlarından ayrı düşmələrini başa düşə
bilmirlər, onların hisslərini birbaşa və emosional şəkildə ifadə
etmələrinə icazə verilmir və onlar vərdiş etdikləri hər cür
təşəbbüs göstərmək imkanından məhrum edilirlər. İki təlimtərbiyə sistemi arasındakı bu ziddiyyətlərlə qarşılaşan və yad
mühitə atılan uşaqlar (hərçənd, vəziyyətin nizamlanması
üçün məktəbdə əsaslı səy göstərilir) insanlara və əşyalara
qarşı əsəbi, narahat və aqressiv olurlar. Üstəlik, belə
uşaqların sərbəst baxışlarını və davranışlarını boğan, eyni
zamanda onların hələ hazır olmadıqları digər məsələləri
təşviq edən və bu uşaqlarla yad dildə danışan məktəb
sonradan onları sosial cəhətdən (və hətta ruhi cəhətdən)
çətin tərbiyə olunan uşaqlar kimi təsnifləşdirir.
Bütün bunlara baxmayaraq, məktəbə getmək qaraçı və
köçəri uşaqlarının indiki nəsli üçün yeni, mühüm bir
hadisədir. Bunun özü (yəni təlim-tərbiyə məsələsində kənar
qurumdan istifadə) bir dəyişiklikdir və təhsil uşaqların
tərbiyəsində potensial dəyişikliklərə imkan yaradır.
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Digər növ dəyişikliklər də ailəyə təsir göstərir. Ən mühüm
dəyişikliklər arasında ailə qruplarının sayının azalmasını (bu,
çoxlu sayda insanların birgə yaşamasını çətinləşdirən mənzil
şəraiti ucbatından və qaraçı ailələrinə təklif olunan, onların
konkret tələbatlarını nəzərə almayan məskunlaşma siyasəti
ucbatından baş verir), qarışıq nikahların artmasını göstərmək
olar, çox zaman bu, əsas ailələrin qrupdan ayrılması ilə
nəticələnir. Digər amilər həyat yoldaşının seçilməsində fərdi
təşəbbüsün artması və gənclərin dəyişiklikləri arzulaması
meyllərindən ibarətdir: bəziləri bunun keçici həvəs olduğunu
düşünür və qəti şəkildə qrupa inteqrasiya olunmaqla qrup
daxilində qalırlar, hərçənd, istəsələr onu tərk edə bilərlər;
lakin digərləri üçün dəyişiklik reallığa çevrilir. Qadınların
rolunda dəyişikliklər geyim tərzinin dəyişməsinə səbəb olmuş
və medianın müxtəlif təsirləri də müəyyən nəticə vermişdir.
Bundan başqa, sonra araşdıracağımız ümumi tendensiyalarla
bağlı elə hallar olur ki, gənclər daha ailə daxilində inteqrasiya
olunmuş şəkildə qala bilmirlər, qrup vəhdəti böhran keçirir,
Dublindən tutmuş Sofiyaya və Moskvadan tutmuş Lissabona
qədər hüquq pozuntularının törədilməsi, alkoqolizm və
narkotik vasitələrə aludəçilik də artır.
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7. Din
Digər sahələrdə olduğu kimi din sahəsində də, bir tərəfdən,
ətraf aləmdən müxtəlif cəhətlərin götürülməsi, digər
tərəfdən, qaraçıların hindli mənşələrindən qaynaqlanan
qədim irsləri kontekstində həmin cəhətlərin qəbul edilməsi
üsulu arasında fərqlər vardır. Birləşmiş Krallıqda bəzi
qaraçılar özlərini katolik, digərləri pravoslav adlandırırlar,
İngiltərədə məskunlaşmış Romanichal köçərilərinin isə bu
günə qədər hər hansı dinə elə bir bağlılıqları yoxdur. Digər bir
amil iki protestant hərəkatının qaraçı mədəniyyətinə xüsusi
təsirindən ibarətdir, onlardan biri 1830-cu ilə, digəri 1967-ci
ilə aiddir. Estoniyada yaşayan latviyalı qaraçılar əsasən
lüteranlardır, onların rusiyalı soydaşları isə pravoslavlardır.
İtaliyada bəzi qruplar özlərini katolik, bəziləri xristian,
bəzliləri protestant, bəzliləri müsəlman adlandırır, digərləri
isə allaha inanmırlar. Bolqarıstanda iki böyük qrup vardır,
onlardan biri xristian (Dasikané qaraçıları), digəri isə
müsəlman (Xoraxané qaraçıları) qrupudur. Hər hansı qrupun
dini ilə onun keçmişdəki və indiki təmasları arasında əlaqə
vardır. Məsələn, İtaliyada özünü katolik adlandıranlar ölkənin
cənubundandırlar və ya əsrlər boyu katoliklərlə yanaşı
yaşamış qruplara mənsubdurlar; eyni ilə, özünü xristian
adlandıranlar əsrlər boyu Balkanlarda yaşayan pravoslav
xristian əhalisi ilə yanaşı yaşamış, müsəlman qaraçılar
Cənubi Yuqoslaviyada müsəlmanlarla yanaşı yaşamışlar,
gənc qaraçılar isə ya dinə inamlarını itirmiş, ya da italiyalı
həmyaşıdları
kimi
ateistə
çevrilmişlər.
Bolqarıstanda
Xoraxané qaraçıları müsəlmandırlar, amma pravoslav
bayramlarını qeyd edirlər, bu ölkədə bəzi qruplar uşaqlarının
xaç suyuna salınmasını katolik keşişinə həvalə edirlər, amma
onların dəfn mərasimi müsəlman xocası (hodja) tərəfindən
aparılır. Dini dəyərlərin kənardan götürülməsi, onların qəbul
edilməsinin üsulu və həyata keçirilməsinin məqsədi – bütün
bunlar yenə də qaraçı və köçərilərin olduğu situasiyadan və
ətraf aləmlə münasibətlərindən asılıdır. Buna görə də dini üç
səviyyədə nəzərdən keçirmək olar: a) ətraf mühitə
uyğunlaşma forması kimi; b) mədəniyyətin bir komponenti
kimi; və c) müəyyən psixoloji tarazlıq formalarını təmin edən
vasitə kimi və son illər bu sahədə baş vermiş tənəzzülə
cavab reaksiyası olan sosial və mədəni restrukturizasiya
vasitəsi kimi.
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Din o halda ətraf mühitə uyğunlaşma forması olur ki, qrup
əlavə təzyiq altına düşməmək üçün müəyyən inancları və
ritualları qəbul edir. Buna görə də, baxmayaraq ki, müxtəlif
kilsələr uzun illər ərzində və müxtəlif üsullarla qaraçıları və
köçəriləri kilsədən kənarlaşdırmış, onlara nadir hallarda
(yalnız onları kilsədən kənar elan edərkən ya da məcburən öz
dinlərinə döndərməyə çalışarkən) diqqət yetirmişlər, hər
halda qrupun qəbul etdiyi dinlə həmin qrupun yaşadığı
ölkənin hakim dini arasında əlaqə vardır.
Lakin uyğunlaşma heç də yerli dini təcrübələrin hamısını
olduğu kimi götürmək demək deyil: məsələn, hətta çoxlu
sayda insanın öz dini etiqadını praktiki qaydada həyata
keçirdiyi ölkələrdə mütəmadi olaraq kilsəyə getmə
nümunəsini bütün qaraçıların və ya köçərilərin arasında
tapmaq çətindir. Bu, qismən tarix boyu qaraçıların başqaları
tərəfindən qəbul edilməməsi ilə bağlıdır: qaraçılar çox vaxt
dini ayin yerlərində istər kilsəyə gələnlər, istərsə də
hakimiyyət orqanları tərəfindən onlara qarşı xoş münasibətin
olmadığını görürlər. Din isə, əksinə, bəzən assimilyasiya
siyasətinin komponenti olur, məsələn, 1940-cı illərdə
Bolqarıstanda
müsəlman
qaraçılar
zorla
xristianlara
çevrildilər.
Ətraf aləmdən dini inanclar uyğunlaşma məqsədləri üçün
götürülə bilər, lakin bu o demək deyil ki, həmin inanclar səthi
və ya opportunist xarakterli olaraq qalır. Bəzi əqidələr və
müəyyən
rituallar
qaraçıların
kompleks
mədəniyyəti
içərisində əriyir və nəticədə müxtəlif şəraitlərdə əldə edilmiş
elementlərin yer aldığı qatışıq bir şey yaranır ki, o da
sonradan açıq-aydın “qaraçı” üslubuna uyğun hala salınır. Biz
bunun nümunəsini, məsələn, müəyyən müqəddəslərə
sitayişdə görə bilərik, onlar qaraçı müqəddəsləri olmasalar
da, qaraçıların dini və sosial praktikasını (məsələn, ziyarətlər
və müəyyən günlərdə əsas bayramların keçirilməsi) müəyyən
edirlər, bu sitayiş mədəniyyət və miqrasiya vasitəsilə
qarçılara keçmişdir; biz bunu müəyyən qrupların Müqəddəs
Məryəmə xüsusi sitayişlərində də görürük; həmçinin biz bunu
ətraf aləmdən götürülmüş ayin və rituallara verilən sosial
əhəmiyyətdən də görürük.
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İstər qədim, istərsə də son dövrlərə aid olan, uzaq
yerlərdən götürülən və ya yerli mənşəli olan dini inanclar
qaraçıların həyatına təkcə abstrakt sistem kimi deyil, həm də
praktiki fəaliyyətlər toplusu kimi tam inteqrasiya olunmuşdur.
Müqəddəslər həmişə gündəlik həyatın bir hissəsidir və onlar
gündəlik həyatda həmişə birbaşa və ya dolayısı ilə anılırlar.
Dinlə digər sosial və mədəni xarakteristikalar arasında hər
hansı bölgü yoxdur. Din intensiv hisslər doğurur. Əqidə və
ritualların çoxu sosial praktikanın tənzimlənməsi və normalar
siteminin formalaşması ilə əlaqədardır ki, bu da xüsusən
təmiz və natəmiz, xeyir və şər, qaraçı və qeyri-qaraçı kimi
artıq qeyd etdiyimiz əks anlayışlar vasitəsilə həyta keçirilir.
Bunun nəticəsində əmələ gələn əqidə ətraf aləmdən
götürülmüş inanclar vasitəsilə ətrafdakı əhalinin dini
əqidələrini və həmin inancların daxilən yaşanması vasitəsilə
sözügedən
qaraçı
qrupunun
məruz
qaldığı
həyat
problemlərini əks etdirir. Qaraçı qrupu qeyri-qaraçı allahlarını
və müqəddəslərini qaraçı və köçərilərə xas olan qayğılar
kontekstində, yəni öz mühitinə uyğun şəkildə qəbul edir.
Buna görə də qeyri-qaraçı inanclarından asılılıq ikiqat
aydındır. İtaliya ilə bağlı qeyd edilənlər eyni ilə hər yerdə
keçərlidir: “Kömək edən və ya cəzalandıran həmişə qeyriqaraçılardır: qaraçıların panteonu onları əhatə edən mühiti
dəqiq əks edirir”.
Doğum və ölüm əsasən qadağalarla əlaqələndirilən və
həmin qadağaların götürülməsi üçün təmizlənmə ritualları ilə
bağlı olan hadisələrdir. Bu kontekstdə və uşağın taleyini
müəyyən edən amillərə inam fonunda baş verən ən mühüm
dini mərasim xaç suyuna salınmadır. Ölmüş şəxsin ətrafına
toplaşma praktikası eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir:
mərhumun
bütün
qohumları,
yaxın
və
ya
uzaq
qohumluqlarından asılı olmayaraq, bir araya gəlirlər, eyni
zamanda onların qohumu olmayan, lakin sözügedən vaxtda
həmin bölgədə olan digər şəxslər də dəfn mərasiminə gələ
bilərlər. Xəstə, ölüm ayağında olan və ya vəfat etmiş şəxsə
baş çəkmə ailə qrupunu bir araya gətirən mühüm
səbəblərdəndir və qrupun vəhdətini gücləndirir. Bəzi qruplar
arasında yayılmış praktika, yəni şəxs öldükdən sonra həmin
yeri tərk etmək, mərhuma məxsus olan bütün əşyaları
yandırmaq və ya satmaq praktikası təmizlənməyə olan
ehtiyacın ifadəsidir. Ölmüş şəxsin ruhu (o, ruhu vasitəsilə diri
insanların yanında qalır) hər yerdə olur və onu incitmək
olmaz.
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Ziyarətlər qaraçıların dini fəaliyyətinin nəzərə çarpan
aspektidir, lakin biz onları yuxarıda qeyd edilmiş üç səviyyə
kontekstində başa düşməliyik. Hələ erkən çağlarda dini
ziyarət amili Roma və Santyaqo de Kompostela səfərlərinə
(məsələn, yuxarıda qeyd edilən, Bolonya və Forli
salnaməsində adı çəkilən qrupun səfərlərinə) haqq
qazandıran amillər idi, bu, xüsusən mühafizə məktublarının
tələb olunduğu tarixi dövrlərə və həmin məktubların tələb
olunduğu ölkələrə aiddir. Bəzi ziyarət yerləri (məsələn,
Provansdakı San-Mari-de-la-Mer, yaxud Andalusiyadakı
Romeriya) qaraçıların ziyarətgahına çevrilmiş, yaxud dini
qurumlar tərəfindən (süni surətdə və son dövrlərdə)
ziyarətgah elan olunmuşdur. Ziyarətgahların mənşəyindən
asılı olmayaraq, oraya çoxlu qaraçılar gəlir, bəziləri dini
etiqadı ilə bağlı, bəziləri isə ailə qrupları ilə görüşmək üçün
buraya gəlir, özü də çoxları uzun səfər etməli olurlar,
məsələn,
Norveçdən
başlayaraq
Avropanın
müxtəlif
yerlərinə, o cümlədən İrlandiyanın müqədəs ziyarətgahlarına
və Lurdesə qədər yol keçirlər.
20-ci əsrin ortalarından başlayaraq qaraçıların protestant
kilsəsi daxilindəki pentekostalist hərəkatı (“əllinci gün”
hərəkatı) sürətlə inkişaf etdi, bu hərəkat 1950-ci illərdə
Fransada başlamış və Avropanın çox yerlərinə, habelə uzaq
ərazilərə yayılmışdı. Bu, fərqli qrupları ənənəvi bölgülər
vasitəsilə birləşdirən və ətraf mühitin təzyiqlərinə qarşı
müqaviməti stimullaşdıran yeni növ hərəkatdır. Bu,
xaraktercə dini hərəkat olsa da, onun qaraçılara uyğun
dinamikası onu başqaları ilə məsafə saxlama amilinə,
orijinallıq
mənbəyinə
və
dəyişikliklərin
hərəkətverici
qüvvəsinə çevirir. Həm sığınacaq, həm də ruhun xilası
vasitəsilə dirçəliş təkilif edən bu hərəkat eyni zamanda
cəmiyyətin sosial təşkilinin pozulmasını əks etdirir və buna
cavab olaraq güclü birlik yaradır ki, insanlar həmin birliyin
ətrafında qruplaşırlar; o, həm də sosial bölgüdən yan
keçməyin mümkünlüyü barədə yaranan fikirləri təsdiq edir.
Qaraçı dindarlarının təlimi hərəkatın daxili dinamikasını
gücləndirir və ətrafdakı cəmiyyətlər daha çox dünyəvi
prinsiplər əsasında inkişaf etdikcə pentekostalistlər öz
kilsələrində bir araya gəlir və ya iri çadırlarda özlərinin əsas
“toplantılarına” yığışır və İusus Xristosun adından müxtəlif
qrupları birləşdirərək onlara yeni həyat tərzi təklif edirlər.
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Hərəkat
Britaniyadan
tutmuş
Bolqarıstana
və
Portuqaliyadan tutmuş Rusiyaya qədər bütün Avropa
boyunca əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edir. O, hətta 1989-cu
ildə Şərqi Avropada baş vermiş dəyişikliklərdən əvvəl
müəyyən icmalara enerji və ümid vermiş və 1990-cı illərin
əvvəllərindən başlayaraq Mərkəzi və Şərqi Avropada qəti
şəkildə bərqərar edilmişdir. Beynəlxalq səviyyədə bir çox
dövlətlərdə pentekoslalist hərəkatının yaratdığı təşkilatlar
təzyiq qruplarının və ya lobbiçilərin vasitəsilə və yaxud
məşvərət strukturları yaratmaq və onlarda iştirak etmək
vasitəsilə hərəkatın siyasi məsələlərə müdaxilə etməsinə də
şərait yaratmışdır.
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8. Qaraçıların iqtisadi təşkili
Qaraçı və köçərilərin iqtisadi fəaliyyətləri olduqca müxtəlif
və son dərəcə fərqlidir. Yəni istənilən anda fərd müxtəlif
fəaliyyətlərə cəlb oluna bilər və zaman keçdikcə həmin
fəaliyyətlər dəyişə bilər. Buna görə də bu fəaliyyətlərin
siyahısını tərtib etmək çətin və mənasız iş olardı, bu
səbəbdən
biz
yalnız
ümumi
tendensiyaların
bəzi
nümunələrini işıqlandıracağıq. Bir sıra ənənəvi fəaliyyətlər
faktiki olaraq hər yerdə həyata keçirilir: metal işləri (o
cümlədən qalayçılıq, tiyançılıq, qızıl suyu ilə bəzəkvurma,
dəmir məmulatları hazırlama və s.); müxtəlif materialların
toplanması və satışı; at alveri; musiqi ifası və sirk fəaliyyəti
ilə bağlı işlər (o cümlədən, musiqiçilərin, akrobatların,
janqlyorların,
rəqqasların,
nağılçıların,
aktyorların,
sehrbazların işi və s.); yarmarkalardakı işlər; qapı-qapı
həyata keçirilən alver və ya bazar ticarəti (meyvə, tərəvəz
alveri, malların ikinci əldən satışı, xalça, parça, geyim alveri,
müxtəlif ucuz malların satışı və s.); müxtəlif sənət əşyalarının
(o
cümlədən,
skripkaların,
zərgərlik
məmulatlarının,
kəmərlərin, süfrələrin, hörülmə işlərin, taxta və metal
əşyaların) hazırlanması və satışı; əsasən mövsümi xarakter
daşıyan kənd təsərrüfatı işləri (o cümlədən məhsul yığımı);
və taledən xəbər vermə. Müəyyən fəaliyyətlər (məsələn,
bıçaqların və kəsici alətlərin itilənməsi, çətir düzəltmə,
döymə dəmirdən və taxtadan əşyaların hazırlanması)
getdikcə yoxa çıxır, hərçənd, bəzi yerlərdə onların bərpası
baş verir. Digər fəaliyyətlər getdikcə inkişaf edir: məsələn,
istifadə edilmiş maşınların alveri və malların ikinci əldən
satışı, ifaçılıq sənəti ilə bağlı müəyyən işlər, mövsümi tikinti
və təmir işləri. Bəzi iş növləri konkret ərazi üçün səciyyəvidir:
məsələn,
Finlandiyada
bərəçilik;
Avstriyada
yabanı
göbələklərin və ilbizlərin toplanması; Yunanıstanda və
İspaniyada əhənglə ağartma işləri və s. Müntəzəm muzd
ödənilən işlər Şərqi Avropada 20-ci əsrin ikinci yarısında və
bəzi yerlərdə hətta müharibələr arasındakı illərdə adi hala
çevrilmişdi.
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Bütün bu fəaliyyətlər nə qaraçı, nə də köçəri olan
müştərilərə malların və ya xidmətlərin satışı formasında
həyata keçirilmiş və bu zaman danışıqlar elementi həmişə
mövcud olmuşdur. Müştərilərin tapılması, onların malları və
ya xidmətləri almağa inandırılması və satışın həyata
keçirilməsi – bütün bunlar iqtisadi fəaliyyətlərin mühüm
xüsusiyyətləridir. Bu ticarət sahəsi daxilində qaraçı və
köçərilərin gördüyü işlərin növləri müxtəlifliyi ilə diqqəti cəlb
edir (onlar bu işlə azad surətdə məşğul olurlar). Vaxtdan,
yerdən və şəraitdən asılı olaraq və müxtəlif qrupların adətən
konkret iş növləri ilə məşğul olduğunu nəzərə alaraq, hər
hansı fərd ən müxtəlif fəaliyyət növlərində iştirak edə bilər.
Məsələn, İtaliyada qaraçı (Rom) və ya sinto (Sinto) yayda
meyvə sata bilər; qışda metal qırıntılarını toplayıb sata bilər;
eyni zamanda, mümkün qədər qısa müddətdə satmaq üçün
bir neçə heyvanı böyüdə bilər; qızılın yaxşı qiymətə
satıldığını hesab etdikdə qızılı alıb sonra sata bilər. Belçikada
manuş (Manuś) qışda malları ikinci əldən sata; yazda
musiqiçiyə çevrilə; karnaval və festivallar mövsümündə, 1
may bayramında inciçiçəyi və bəzən başqa güllər sata;
yayda stulları təmir edə və eyni zamanda dəniz kənarında
musiqiçi kimi çalışa, sonra isə yenə də malların ikinci əldən
satışına qayıda bilər. Üstəlik, göstərilən iki nümunə ilə bu
fəaliyyətlərin siyahısı bitmir və bu fəaliyyətlər ildən-ilə
təkrarlanmaya da bilər. Bunlara digər fəaliyyətlər də əlavə
edilə və həmin əlavə fəaliyyətlərin əhəmiyyəti arta bilər, eyni
zamanda ilkin fəaliyyətlərin əhəmiyyəti azala bilər və bir
müddətdən sonra şərait diqtə etdikdə onlar yenidən
əhəmiyyətli ola bilər. Bütün bunlardan əlavə, cinslər arasında
əmək bölgüsü daha da genişlənir və uşaqların yetkin həyata
hazırlanması imkanları artır, belə ki, onlar valideynləri ilə
birgə işləməklə sadəcə konkret bir ticarət sahəsini deyil,
müxtəlif, dəyişkən və rəngarəng işləri öyrənirlər. Bu
mütəmadi dəyişikliklər uşağın, daha sonra yetkin yaşlı şəxsin
şəraitə uyğunlaşmasına və dinamik olmasına imkan verir;
onlar cəmiyyətin iqtisadi təşkilini son dərəcə mütəhərrik edir
və bununla da bütövlükdə cəmiyyətin fürsət düşdükcə
şəraitin yaratdığı imkanlardan istifadə edərək ətraf mühitə
uyğunlaşmasına imkan verir. Beləliklə, müxtəlif bacarıqlara
malik olmaq fərdin öz iqtisadi fəaliyyətini dəyişən şəraitin
təsirlərinə uyğunlaşdırması üçün önəmlidir.
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Kollektiv tipli iqtisadiyyatın formalaşdığı dövlətlərdə
qaraçılar və köçərilər öz fəaliyyətlərini həmin iqtisadiyyatın
tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün bacardıqları hər şeyi
etmişlər. Məsələn, Estoniyada İkinci Dünya Müharibəsindən
sonra qaraçılar dövlətin idarə etdiyi şirkətlərdə işləyərək,
heyvanları Rusiyaya daşımışlar; onlar həmçinin öz atlarından
istifadə edərək Latviyadan Litvaya metal və taxta daşımış,
daha sonra Latviyadan Litvaya malların ixracı ilə məşğul
olmuşlar; bundan əlavə, alverin qadağan olunmasına
baxmayaraq, onlar özlərinin kiçik miqyaslı ticarətlərini
formalaşdırmışlar. Bəzi ailələr üçün şəraitin son dərəcə çətin
olmasına baxmayaraq, qaraçılar bu üsullarla çətin dövrlərdən
salamaq çıxa bilmişlər. Yaradıcı fəaliyyətlər də qaraçılara
müəyyən peşə sərbəstliyi verir.
İşdən əlavə insanın özünə sərf etməyə də vaxtı qalmalıdır,
bu, sosial məqsədlər üçün, əlaqələri yaratmaq və mühafizə
etmək üçün tələb olunur (toplantılar, ailəvi qonaq getmə,
ziyafətlər, xəstələrə baş çəkmə və s.) və yalnız sərbəst iş
rejimi bütün bunları mümkün edir. Hər hansı müəssisənin
işçisi olmamaq həm də o deməkdir ki, fərd xarici aləmlə
təmasdan
yayınır
və
ətraf
mühitlə
uzunmüddətli
münasibətlərdən kənar olur. Hər hansı iş növü ilə bağlı ən
mühüm mülahizə onun necə yerinə yetiriləcəyindaən
ibarətdir. İnsanın iqtisadi fəlsəfəsi o deməkdir ki, müəyyən
fəaliyyət
növünün
seçilməsi
(əgər
seçim
etmək
mümkündürsə) dəyişkən sosial-iqtisadi və mədəni şəraitin
fonunda gəlir əldə etmək tələbatı ilə müəyyən həyat tərzini
qoruyub saxlamaq arzusu arasında kompromissi əks etdirir.

146

Ümumiyyətlə, iqtisadi fəaliyyətlər əsas iqtisadi vahid olan
ailə qrupunun daxilində cərəyan edir. Bəzi qaraçı və köçəri
icmalarında bir-biri ilə sıx bağlı olan qruplar daha böyük işləri
yerinə yetirmək üçün daha geniş birlik formalaşdıra bilərlər.
Belə hallarda mənfəətin bölüşdürülməsi zəruri qaydadır və
belə birliyin ömrü həmişə qısa olur, iş başa çatan kimi onun
da mövcudluğu sona çatır. Qrup daxilində ailələr arasında
həmrəylik bağları mövcuddur ki, bu da mənfəətin təkrar
bölgüsü deməkdir. Buna bəzi hallarda ailə daxilində
mənfəətin bölüşdürülməsindən tutmuş nəqd və ya natura
formasında mütəmadi hədiyyələr verilməsinə qədər müxtəlif
yollarla nail olmaq olar. Oğullar ataları üçün işləyir, bununla
da onun müəyyən yaşda istirahətə çıxmasına və ya bütün
vaxtını sosial məsələlərə həsr etməsinə şərait yaradırlar.
Bəzən bunun üçün iri həcmdə xüsusi yardım tələb olunur,
məsələn, ailənin başçısı olan ata öldükdə və ya xəstəxana
hesablarını ödəmək lazım gəldikdə belə olur. Bir qayda
olaraq, belə yardım növü bədbəxt hadisələrin və
problemlərin qarşısında cəmiyətin birliyini qorumaq üçün
önəmlidir və sözügedən qrupların yaxınlığına müvafiq olaraq
cəmityyətin sosial təşkili sayəsində həyata keçirilir, bu
yaxınlıq isə həm qohumluq dərəcələri ilə, həm də bəzi
hallarda coğrafi yaxınlıqla ölçülür.
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İqtisadi mülahizələr qrupların mobil (mütəhərrik) və ya
oturaq olduğunu müəyyən edən çox mühüm amildir. Bir
yerdən başqa yerə hərəkət şəraitə uyğunlaşmağa, çevikliyə
və iqtisadi müstəqilliyi saxlamaq baxımından sərbəstliyə
imkan verir. Səyahətlərin nə dərəcədə tez-tez baş verməsi və
nə dərəcədə uzaq məsafələrə səfər edilməsi hər hansı
konkret vaxtda konkret fəaliyyət növünün həyata keçirilibkeçirilməməsindən asılıdır. Metal qırıntılarının və işlənmiş
avtomobillərin
toplanması
onların
müəyyən
qədər
ehtiyatlarının toplanmasını və bununla da nisbi saibtliyin
olmasını tələb etdiyi halda, bir çox fəaliyyət növləri başqa
yerə hərəkəti və potensial müştərilərin geniş məkanda
axtarılmasını zəruri edir, çünki yerli bazarların ehtiyatları çox
tez tükənir. Həmçinin bu fəaliyyətlər qrupların hər hansı
bazarı həddən artıq doldurmaması üçün müxtəlif yerlərə
səpələnməsini tələb edir. Köçəriliyin coğrafi baxımdan
məhdud olduğu və ya ailələrin oturaqlığa meylli olduğu
yerlərdə ərazi anlayışı ön plana çıxa bilər, çünki konkret
ərazilərdə məskunlaşanlar yeni gələnlərə qarşı öz hüquqlarını
müdafiə etməkdə iddialı olurlar. Skandinaviya ölkələrində
məskunlaşan qaraçıların, habelə Portuqaliya, Fransa, Avstriya
və digər yerlərdə məskunlaşan qrupların praktiki məşğul
olduğu yay köçəriliyi nəinki mədəni cəhətdən əhəmiyyətlidir,
həm də ona iqtisadi səbəblərlə haqq qazandırmaq olar. Eyni
sözlər geniş miqyaslı səyahətlərə, məsələn, Manuś qrupunun
Portuqaliyaya və digər ölkələrə səfərlərinə (bu səfərlər
zamanı həmin qrup bayram şənliklərində və zəvvarlıq
tədbirlərində musiqi ifa etməklə məşğul olur), yaxud Fransa
qaraçılarının tənəkəçi qismində işləmək üçün Londona
səfərlərinə də də aiddir.
Yeni əlaqələrin yaradılması imkanlarını mümkün qədər
artırmaq lazımdır. Hər hansı şəraitdə qrupun rastlaşdığı
qeyri-qaraçı şəxs potensial müştəridir. Gündəlik peşə iş
fəaliyyətinin
bir
hissəsi
qabaqcadan
iş
sifarişlərini
toplamaqdan, danışıqlar aparmaqdan, malı və ya xidməti,
yaxud hər ikisini təklif etməkdən, alışı və ya satışı, yaxud hər
ikisini həyata keçirməkdən ibarətdir.
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1945-ci illə 1960-cı il arasındakı dövr bir çox ölkələrdə
böyük dəyişikliklər dövrü olmuşdur. Bu, əhalinin kəndləri
kütləvi surətdə tərk etməsinə gətirib çıxaran, formalaşmış
daimi müştəri toplusunu itirmələrinə səbəb olan, ölkədəki
ailələrlə köçərilərin yanaşı yaşamasına sarsıdıcı zərbə
endirən bir dövr idi, bu proses bir çox sahələri, o cümlədən
malların və xidmətlərin mübadiləsini əhatə etdi. Bir sıra
ölkələrdə, məsələn, İspaniya, Albaniya və Yunanıstanda
qaraçıların yerinə yetirdiyi səciyyəvi işlər (kiçik miqyaslı
ticarət, sənətkarlıq, musiqi ifası) qaraçıların bu cür
xidmətlərin təchizatçıları kimi qəbul olunmasını təmin etdi.
Sonra isə hər kəsi özündən razı və eqoist edən iqtisadi inkişaf
dövrü gəldi. Qaraçılar çətin iqtisadi və sosial şəraitdə şəhər
və qəsəbələrin kənarlarında yarımoturaq həyat tərzinə
keçdilər. Eyni zamanda, kütləvi şəkildə istehsal edilən mallar
bir çox keçmiş bazarları məhv etdi və avtomobillərin
kütləviləşməsi vərdişlərdə dəyişikliklər əmələ gətirdi,
səyahətlər daha sürətli oldu və bir mərkəzi məntəqədən
səfərlər daha tez-tez həyata keçirilməyə başladı. Eyni amillər
bu gün də mövcuddur və bu günkü gündə köçərilikdən daha
çox, operativlikdən danışmaq daha dəqiq olardı.
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Bütün bu dəyişikliklər öz təsirini göstərmiş, habelə öncədən
görülməsi mümkün olmayan digər hallar da meydana
çıxmışdır: yeni hüquqi aktlar kiçik miqyaslı ticarəti
çətinləşdirmiş, bu, əhəmiyyətli dərəcədə böyük vergilərin
qoyulması, qanuna düzgün əməl etmək sahəsində mürəkkəb
inzibati-bürokratik əngəllərin yaradılması və ya müəyyən
fəaliyyətlərin
(məsələn,
qapı-qapı
gəzməklə
ticarət
fəaliyyətinin) birbaşa qadağan olunması və s. vasitələrlə
edilmişdir. Bundan başqa, qaraçı və köçərilər işgüzar
tədbirlərin təşkilinə (məsələn, yarmarka təşkilatçıları
qismində) cəlb olunmurlar, halbuki bu onlara siyasi
dairələrdə öz səslərinə malik olmaq və ya həmkarlar
ittifaqlarının müəyyən müdafiəsindən yararlanmaq imkanı
verə bilərdi. Hər bir ölkədə icazəli dayanacaq yerlərinin
istismarını məhdudlaşdıran hüquqi aktlar müəyyən ərazilərdə
işləməyi məhdudlaşdırmış və ya qadağan etmişdir; nəticədə
belə yerlərdə yaşamaqdan savayı başqa seçimi olmayan
ailələr dolanacaq üçün vəsait qazanmaq imkanından
məhrum olmuş və sosial yardımlardan asılı vəziyyətə
düşmüşdlər. Uşaqların məktəbə getməsi üçün müəyyən bir
yerdə məskunlaşma haqqında tələb də ailələrin şəraitə
uyğunlaşmasını çətinləşdirir. Belə hüquqi aktların qaraçılara
proqnozlaşdırıla bilməyən birbaşa təsirləri çox da nəzərə
alınmır, xüsusən ona görə ki, qaraçıların işi çox vaxt faydalı
və dinamik xarakterli olsa da, rəsmən tanınmır. Səyyar işlərin
çoxu, məsələn, istehlakçı cəmiyyətlərdə olduqca faydalıdır:
həqiqətən şübhə yoxdur ki, səyyar işlər parlaq gələcəyə
malikdir. Başqaları qaraçı və köçərilərin səyyar işlərinə hələ
də müsbət yöndən yanaşmırlar, məsələn, metal qırıntılarının
toplanması qonşularla yaranan gərginliyin mənbəyidir, onlar
dağılmış nəqliyyat vasitələrinin təzədən yığılmasına etiraz
edirlər, halbuki müəyyən əraziləri mühafizə olunan sahələrə
aid etmək problemin sadə həlli olardı. Ekspertlərin fikrincə,
açıq havada (bazarlarda və küçələrdə) ticarət də inkişaf edən
sahə sayılmalıdır: müasir şəhərsalma planlarında bazarlar və
piyadaların alış-veriş etməsi üçün sahələr nəzərdə tutulur,
habelə musiqiçilərin və digər küçə ifaçılarının fəaliyyətinə də
müsbət yanaşılır.
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Qaraçılar öz peşə fəaliyyətlərinə fəal yanaşırlar: onlar bütün
həyatları boyu təkcə müştəriləri deyil, həm də yeni imkanlar
axtarırlar. Post-kommunist cəmiyyətlərində qaraçı ailələrinin
çoxu xüsusən kiçik miqyaslı ticarət fəaliyyətlərində və
müstəqil
sənətkarlıq
sahəsində
şəraitə
uyğunlaşma
qabiliyyətlərini
və
sahibkarlıq
bacarıqlarını
nümayiş
etdirmişlər. Faktiki olaraq onların uğuru həm hakimiyyət
orqanlarının şübhələrinə, həm də digər icmaların düşmənçilik
münasibətinə təkan vermişdir, belə ki, onların fikrincə,
iqtisadi təşəbbüskarlıq baxımından qaraçılar böyük uğura
nail olmuşlar. Qaraçılar yeniliklər etməyə olduqca qadirdirlər,
bunu onlara uşaqlıqdan öyrədirlər və onların iqtisadi
sistemləri bəzi hallarda təsvir edildiyi kimi heç də köhnəlmir
və qeyri-çevik olmur. Üstəlik, onların iş üslubu (bu üslub
vaxta nəzarətə əsaslanır), öz növbəsində, natamam iş
vaxtına əsaslanan rejimə getdikcə daha çox üstünlük verən
qərb cəmiyyətlərində tendensiyaya çevrilmişdir
Üstəlik, onların iş üslubu (bu üslub vaxta nəzarətə
əsaslanır), öz növbəsində, qərb cəmiyyətlərində getdikcə
artan
tendensiyaya
çevrilmişdir,
belə
ki,
həmin
cəmiyyətlərdə “həyatın keyfiyyəti”nin artırılması naminə
natamam iş vaxtına, müstəqil sahibkarlıq və sənətkarlıq
fəaliyyətlərinə keçid baş verir. İqtisadi tənəzzül və geniş
yayılmış işsizlik dövründə “kiçik miqyaslı peşə fəaliyyətləri”
bir çox yerlərdə təşviq edilir. Qərbi Avropada qaraçıların
problemləri ilə heç vaxt məşğul olmayan təşkilatlar
durğunluq və işsizliklə mübarizə vasitəsi kimi bu cür peşə
fəaliyyətlərinin yenidən bərpa olunmasına nail olmağa
çalışırlar. Onlar qaraçıların əsrlər boyu məşğul olduqları çevik
iqtisadi fəaliyyətləri yenidən kəşf edirlər.
Qaraçılar iş və biznes məsələlərində həmişə çox
təşəbbüskar olmuş və şəraitə asanlıqla uyğunlaşmışlar.
Davamlı tarixi və sosioloji araşdırmalar göstərir ki, bu sahədə
onların bacarıqları, xüsusən gərginlik və təqib dövrlərində,
misilsizdir (baxmayaraq ki, onlar işlə və ümumiyyətlə iqtisadi
fəaliyyətlə bağlı xüsusilə ciddi ayrı-seçkilik hiss edirlər).
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Lakin hazırda müxtəlif təzyiqlər nəticəsində bir çox
qaraçılar və köçərilər getdikcə öz resurslarından daha az
istifadə edirlər. Bu, iqtisadi rəqabətin nəticəsidir, belə ki, o,
birliyə xələl gətirir və münaqişə yaradır, xüsusən yeni
gələnlər konkret ərazinin müəyyən hissəsini əldə etməyə
cəhd göstərdikdə münaqişə baş verə bilər. Varlı ailə qrupları
ilə yoxsul ailə qrupları arasında uçurum getdikcə daha çox
nəzərə çarpır. Muzdlu iş (bu iş növləri kolxozlarda və
zavodlarda iş formasında keçmiş kommunist ölkələrində
geniş yayılmışdı) Qərbi Avropanın müəyyən hissələrində
qaraçılar arasında adi hala çevrilir. Bu, müvafiq şəxslərin öz
seçimindən deyil, çətin şəraitdə ağır yaşayışın doğurduğu
məcburiyyətdən və ətraf aləmin qaraçıları daim rədd
etməsindən irəli gəlir. Hətta qərb ölkələrində məsuliyyət
tələb edən işlər qaraçılara nadir hallarda tapşırılır: onlara
yenə də əvvəllər olduğu kimi həm işdə, həm də sosial
həyatda ikinci dərəcəli vətəndaşlar kimi yanaşılır. Məşğulluq
bəzilərinin düşündüyü kimi heç də birləşmə effekti doğurmur.
Getdikcə daha çox yerlərdə qaraçılar və köçərilər işsizliyə
məruz qalırlar, bu, onlar üçün yeni və simptomatik haldır.
Bundan başqa, bərqərar olmuş sosial təminat siyasətinin
ifadəsi olaraq, sosial xidmətlərdən və yardımlardan asılılıq
artır, halbuki son zamanlaradək qaraçılar öz müstəqilliklərini
qorumaq strategiyasına bel bağlaya bilərdilər.
Bütün bunlara baxmayaraq, qaraçılar sadəcə şəraitə
uyğunlaşmaq üçün imkan istəyirlər, belə ki, onlar bunu
etmək üçün enerjiyə və iradəyə malikdirlər. Onların
enerjisinin qarşısında maneə yaradılmamalı, əksinə, bu enerji
cəmiyyəti inkişaf etdirən qüvvə sayılmalıdır. Eyni zamanda,
daha intensiv təhsilin təsiri, habelə qaraçıların mədəni və
siyasi hərəkatının inkişafı qaraçıları iş yerləri qazanmaq
(onlar həmin iş yerlərini ayrı-seçkilik səbəbindən qazana
bilmirlər) və qaraçı icmaları ilə əlaqədar olan müəyyən yeni
iş növlərinin (məsələn, pedaqoji işçi, sosial işçi, könüllü
sektorun işçisi və ya seçkili nümayəndə) yaradılmasına nail
olmaq naminə birləşdirməlidir.
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9. İncəsənət
Qaraçı incəsənəti hər şeydən əvvəl yaşamaq sənətidir.
Başqa sözlə, bu, sadəcə həyat tərzinin güzgüsü deyil, həm
də hər hansı uydurmaların olmadığı və ya dəyişikliklərin
edilmədiyi, yəni insanın daxilən duyduğu həyat tərzinin
olduğu kimi əks olunmasıdır. O, gündəlik həyatın
incəsənətidir, qaraçı həyatının bir hissəsi və bu həyatdakı hər
bir şeyin ifadəsidir, onu qaraçı həyatının sosial, iqtisadi və
mədəni aspektlərindən ayırmaq mümkün deyil. Bu, bizneslə
məşğul olma, avtomobil sürmə, musiqi ifa etmə və ya rəqs
etmə məharətidir, söhbət aparma, sosial münasibətlər
qurma, ziyafətlər təşkil etmə sənətidir. Bu incəsənət daimi və
universaldır: onun bir-birindən xeyli təcrid olunmuş müxtəlif
növləri bir araya gəldikdə (xüsusən beynəlxalq festivallarda),
bu incəsənət növləri arasındakı ümumi cəhətlər açıq-aydın
görünür: məsələn, Andalusiyada məskunlaşmış Gitanos
qaraçılarının flamenko (flamenco) musiqisi ilə Şimali
Hindistanda məskunlaşmış qaraçıların katak (kathak)
musiqisi ruhuna və formasına görə bir-birinə çox yaxındır.
Qaraçı rejissoru Tony Qatlif (Tony Gatlif) öz filmlərinin birində
(“Latcho Drom”, 1993) bunu çox gözəl nümayiş etdirmişdir,
bu filmdə Türkiyə, Rumıniya, Macarıstan, Slovakiya və
Fransadan keçməklə Hindistandan İspaniyaya edilən səyahət
izlənilir.
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“Qaraçı yoldadır, o, bütün dünyanı eyni cür qəbul edir...
“Latcho Drom” musiqili filmdir, çünki qaraçı üçün musiqi
həyatdır... Qaraçı tarixini yalnız musiqi vasitəsilə
danışmaq olar, çünki qaraçıların mahiyyətini iki şey
müəyyən edir: musiqi və başqaları tərəfindən rədd
edilmə. Onlar musiqiyə bağlıdırlar. Ətrafdakı insanlar isə
onları qəbul etmir... Qaraçı musiqisi dünyaya çox şey
vermişdir. Bu musiqi Rumıniyadan başlayaraq Avropa
musiqisi ilə təmasa girmiş, onun müxtəlif təsirlərinə
məruz
qalmış
və
“qaraçı
musiqisi”
adı
ilə
məşhurlaşmışdır. Qaraçılar nəinki bu musiqini Şərqdən
Macarıstana və Rumıniyaya gətirmişlər, onlar həm də bu
musiqi ilə konkret ölkənin musiqisi arasında, habelə
müxtəlif ölkələrin musiqiləri arasında vəhdət yaratmışlar.
Məsələn, Canqo Reynhardt (Django Reinhardt) cazla
qaraçı musiqisi arasında unikal bir musiqi yaratmışdır ki,
o, bu gün də mühüm təsirə malikdir. Musiqinin həmişə
tarixi kökləri olur, buna görə də biz heç vaxt öz ölkərlərini
tərk etməyən hindu və macar musiqiçilərinin, biri küpdə,
digəri isə nehrədə, tamamilə eyni tərzdə eyni ritmi ifa
etdiklərini göstərməklə, tarixin insanları bir araya
gətirərək
neçə
təkrarlandığını
nümayiş
etdirmək
istəmişik” (Toni Qatlif).
Qaraçı incəsənəti uzun müddət ərzində qəbul edilmiş və
qiymətləndirilmişdir. Qaraçıların adının çəkildiyi və onların
miqrasiyasının qeyd edildiyi ilk sənədli əsərlərdən birində,
fars şairi Firdovsi tərəfindən yazılmış əsərdə deyilir ki, fars
şahı təbəələrinin əylənməsi üçün “mahir ud ifaçısı olan on
min luri (Luri) qadınını və kişisini” onun ölkəsinə
göndərməsini Hindistan şahından xahiş etmişdir. Sonrakı
dövrlərdən bu günə qədər qaraçıları varlı və qüdrətli şəxslər
əyləncə və ya fantaziya mənbəyi kimi qorumuşlar, çox vaxt
onlar nəinki bu səfil incəsənət adamlarını müdafiə etməyi,
hətta onlarla yoldaşlıq etməyi qadağan edən qanunlara zidd
olaraq bunu etmişlər. Bu paradoksal hal o deməkdir ki,
müəyyən dövrlərdə onlar eyni dərəcədə asanlıqla kral
fərmanı əsasında asıla bilər və ya kral masası arxasında
nahar etməyə dəvət edilə bilərdilər. Lakin bu paradoks yalnız
zahiri xarakter daşıyır, çünki incəsənət universal məfhumdur:
o, fərqli sosial sistemlər arasında əlaqələndirici vasitə
olmaqla
onlar
arasındakı
sərhədləri
götürür
və
münaqişələrdən yüksəkdə durur. Həqiqətən, bəzi hallarda
flamenko rəqsi və konkret caz növü “qaraçı” incəsənətinin
hibrid (qatışıq) olduğunu göstərən məşhur nümunələrdir.
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Lakin incəsənət həmçinin aldadıcı da ola bilər (yəni onun
arxasında nəyin dayandığını dərk etdiklərini düşünənləri
aldada bilər), o, qaraçılar üçün həm xüsusi, həm də adi
kommersiya fəaliyyətidir, bu xüsusiyyətlər onu xeyli
dərəcədə ikimənalı edir. İncəsənət ona görə xüsusi fəaliyyət
növüdür ki, qaraçıların ətraf aləmə təqdim etmək istədikləri
gündəlik sənətlərinin bir hissəsidir, o, dolğun və kompleks
reallığa yığcam baxışı əks etdirir. Buna görə də reallığın
yanlış, məsələn, folklor halında təqdim edilməsi riski
mövcuddur ki, bu da həqiqi dərketməyə bənzəyən, lakin
yanlış olan qavrayışla nəticələnir. Daxildən gələn incəsənətlə
kommersiya məqsədlərinə xidmət edən incəsənət istər
formaca (bu halda kənar şəxslər “daxili” tələbat üçün
nəzərdə tutulan mahnı və rəqslərin məzmunu və ifa tərzi ilə
tanış deyillər), istərsə də ruhən (bu halda “daxili” tələbat
üçün nəzərdə tutulan mahnı və rəqslərin məzmunu və ifa
tərzi kənar şəxslər üçün tanış olsa da, onlar tərəfindən
müxtəlif cür qavranıla bilər) bir-birinin sinonimi deyil.
Daxildən gələn incəsənət dərinliklərə nüfuz edən bir şeydir;
digər növ incəsənət isə səthidir. Bunlardan birincisi dolğun
sosial fenomendir, ikincisi isə sadəcə onun əlahiddə bir
parçasıdır. Bunun dərk edilməsini belə bir fakt çətinləşdirir ki,
dolanmaq üçün vəsait qazanmağa ehtiyacı olan sənətkar
adətən publikanın istəklərinə xidmət edir, başqa sözlə, halhazırkı zövqə qulluq edir. Publika çox vaxt ekzotik çalarlı
şeylər istədiyinə görə kənardan götürülən və musiqiyə daxil
edilən elementlər “tipik qaraçı” elementi hesab edilir (20-ci
əsrin əvvəllərində Macarıstandan Fransaya gətirilmiş “qaraçı
musiqisi”, eləcə də Türkiyədən Yunanıstana gətirilmiş “qaraçı
rəqsləri” və ya Rusiyadan qərb ölkələrinə gedib çıxmış
“qaraçı” mahnıları və rəqsləri buna misal ola bilər).
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Bundan başqa, aldadıcı effektin yaranmasının səbəbi
ondandır ki, “qaraçı” incəsənətinin bir çox formalarından
ilham alan şəxslər bu incəsənətin mənşəyini və güc aldığı
mənbəni təşkil edən mədəniyyətin xarakterinə və dərinliyinə
nəzər salmağa vaxt ayırmırlar. Ən pisi odur ki, bir çox
insanlar qaraçı rəqqaslarına saray əyanlarını əyləndirmək
əmrini verən, eyni zamanda, digər qaraçıları krallıqdan
sürgün etdirən kral kimi zahirən qaraçıların sənətindəm zövq
aldıqlarını nümayiş etdirir, eyni zamanda, məcburi hüquqi
aktlar və ya davranış formaları vasitəsilə onların
mədəniyyətini fundamental səviyyədə rədd edirlər. Hələ bu
yaxınlaradək bir çox ölkə və şəhərlərdə hamını valeh etmiş
qaraçı dəstələrinin özlərini “qaraçı” adlandırmalarına və ya
televiziyaya çıxmalarına icazə verilmirdi. Qaraçıların rədd
edilməsi hətta xüsusi hallara da öz təsirini göstərir:
Bolqarıstanda 1989-cu ilədək toylarda qaraçı musiqisinin
səsləndirilməsi cərimə ilə cəzalandırılırdı. Müəyyən güclü
mədəni xüsusiyyətlərin dil vasitəsilə ifadə edilməsinə icazə
verilmədiyi kimi, assimilyasiyanı təşviq edən siyasət
kontekstində incəsənətin ifadə edilməsinə də icazə
verilmirdi.
Bununla belə, kommersiya məqsədlərinə xidmət edən
incəsənət adi hala çevrilmişdir: qaraçılar üçün bu, sadəcə
incəsənətin gündəlik həyata nüfuz etməsidir, o, sənətkara
müstəqillik verir və səyahət imkanları yaradır; bu, çox zaman
müxtəlif formalarda həyata keçirilən, ayrı-ayrı sənətkarların
müxtəlif qabiliyyətlərini əks etdirən peşə fəaliyyəti üçün
populyar seçim imkanıdır. Məsələn, Avstriyanın Burgenland
əyalətində İkinci Dünya Müharibəsindən qabaq qaraçı
əhalisinin ən azı yarısı musiqiçilər idi, onlar hər cür
tədbirlərdə – rəqs gecələrində, yarmarkalarda, bayramlarda,
yaslarda, ad günlərində, eləcə də küçədə və kafelərdə
skripkada, akkordeonda, zərb və nəfəs alətlərində çalırdılar.
Bəzi restoranlarda çalğı istisna olmaqla, sonradan bu musiqi
fəaliyyəti getdikcə azaldı, lakin hazırda bu fəlaiyyət, xüsusən
yayda turist axını ilə əlaqədar olaraq, dirçəlməkdədir,
qaraçılar yenə də musiqi alətlərini özləri ilə götürür, yaxud
yeni alətlərə keçirlər. Simbalom əsasən tipik qaraçı aləti
sayıldığına görə onlar özləri ilə simbalom götürür və onu
rəngbərəng örtüyün içərisinə qoyurlar. Bütün bunlar
qaraçıların digər peşələrlə məşğul olmalarına və həmin
peşələrdə başqa şəxsləri üstələmələrinə mane olmur.
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Qaraçılar müxtəlif alətlərdə çalırlar: Qərbi Avropada skripka
və simbalomda, Balkanlarda klarnetdə, Şotlandiyada və
İrlandiyada tuluq zurnalarında, eləcə də müxtəlif yerlərdə
rəqs akkordeonunda və ya kovboyların dodaq qarmonunda.
Bəzi alətlər (məsələn, Bolqarıstanda zurna) yalnız qaraçılar
tərəfindən
çalınır.
İfa
edilən
melodiyalar
olduqca
rəngarəngdir: məsələn, Yunanıstanda kənd yerlərində
məskunlaşmış
köçərilər,
yarımköçərilər
və
qaraçılar
Yunanıstanın və digər Balkan ölkələrinin repertuarından
istifadə edir və bu musiqiləri öz üslublarında ifa edirlər, şəhər
yerlərində məskunlaşanlar isə 20-ci əsrin əvvəllərində
Türkiyədə olarkən əcdadlarının öyrəndikləri şərq üslublu
musiqidən ilham alırlar, onlar həmçinin hind musiqisini və
Balkan mənşəli qaraçı musiqisini dinləyirlər. Qaraçıların
lirikası da müxtəlif mənbələrdən qaynaqlanır: məsələn,
Avstriyadakı Lovara qaraçıları Avstriya mahnılarının tərcümə
olunmuş sözlərindən istifadə edir, lakin hər dəfə ifa zamanı
həm sözləri, həm də melodiyanı dəyişirlər, beləliklə, son
nəticədə qaraçı mahnısı alınır. Bəzi hallarda əsərin bütün
mətni
olduğu
kimi
götürülür.
Məsələn,
Avstriyada
məskunlaşmış Lovara və Sinti qaraçılarında macar və rumın
nağıllarının versiyalarına əsaslanan nağıllar söyləmək
ənənəsi vardır (bu ənənə müəyyən dərəcədə digər yerlərdə
də vardır), halbuki həmin nağıllar onların yarandığı ölkələrdə
artıq unudulmuşdur. Eyni ilə, mühacirətdə olarkən qaraçı
ailələrinin məskunlaşdıqları ölkələrdən götürdükləri müəyyən
bayramlar qorunub saxlanmışdır və ətrafdakı insanlar
tərəfindən tipik qaraçı bayramları hesab edilir.
Qaraçı incəsənətinin orijinallığı əsasən onların yaradıcı
təxəyyülünün
keyfiyyətindən
qaynaqlanır.
Yaradıcılıqla
təxəyyül arasındakı haçalanma, demək olar ki, əhəmiyyət
kəsb etmir və əsərlər təxəyyül üçün həmişə “açıq” qalır:
“... hər bir həqiqi sənətkar yeni formal imkanlar yaratmaq
və estetik arzularını simulyasiya etmək üçün daim
daxilində fəaliyyət göstərdiyi sistemin qanunlarını pozur”
(Umberto Eko, “Açıq əsər” [“Opera Aperta”]).
Beləliklə, təxəyyül yaradıcılığın bir formasıdır; mənşəyi Aşağı
Andalusiyaya gedib çıxan flamenko rəqsinin heyrətamiz
dəqiqliklə nümayiş etdirdiyi kimi:
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“Gitanos qaraçıları “cante jondo” musiqisini yaratmış və
ya ərsəyə gətirmişlər; onlar onun yaradıcılarıdır. Lakin
onlar onu metaldöymə zamanı, əsasən də Andalusiya
metalını döydükləri zaman ərsəyə gətirmişlər” (Rikardo
Molina, qeyri-qaraçı (Payo) şairi və Antonio Mayrena, Kalo
müğənnisi; mənbə: “Mundo y formas del canto
flamenco”).
İki mədəniyyət arasında vəhdətin kökləri dərindir, buna
görə də flamenko musiqisindəki simvolik yerdəyişmə
kontekstində “qaraçı andalusiyalılar” (Andaluces gitanos)
ifadəsi ilə “andalusiyalı qaraçılar” ifadəsi eyni dərəcədə
qəbul ediləndir. Macarıstanda, Rusiyada, Rumıniyada,
Balkanlarda və digər yerlərdə musiqi və xoreoqrafiyada bu
cür vəhdətin çoxlu nümunələri var, Qərbi Avropada
manuşların (Manuś) cazı və flamenko buna ən yaxşı misaldır.
Təxminən 200 il ərzində qaraçı xorları geniş Rusiya musiqisi
kontekstində mühüm amil olmuşdur. Bunu görmək və qəbul
etmək lazımdır ki, qaraçılar çox zaman ətraflarındakı
xalqların
mədəniyyətinin
zənginləşməsinə
əhəmiyyətli
töhfələr vermişlər (bəzən başqaları bunu görməsə də və ya
qəbul etməsə də).
Qaraçıların potensial ümumi cəhətləri təkcə onların nəyi ifa
etmələrində deyil, həm də necə ifa etmələrindədir. Qaraçı
musiqisini bəyənən bəstəkarlar – List, Brams, Dvorjak, de
Falla, Qranados və başqaları bunu etiraf etmişlər. Qaraçılar
musiqinin orijinalına və ya onun tərkib elementlərinin
mənbəyinə nisbətən yaradıcı təxəyyülə böyük diqqət yetirir
və böyük önəm verirlər. Məsələn, Britaniya köçəriləri mahnını
konkret “qaraçı” xırdalıqlarına görə deyil, tonallığına görə
qiymətləndirirlər və bu hər yerdə belədir. İncəsənət
emosiyaları ifadə etməyə imkan verən vasitəçidir və
emosiyaların ifadəsinin özü sadəcə olaraq onların adekvat
ifadəsini tələb edən vasitəçilikdən daha önəmlidir.
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Peno men ducas guillabando
Sos guillabar sina orobar
Peno retejos quelarando
Sos quelarar sina guirrar.

Mən kədərimi mahnı ilə
bildirirəm,
Mahnı
oxumaq
üçün
ağlamaq lazımdır.
Mən
sevincimi
rəqslə
bildirirəm,
Rəqs etmək üçün gülmək
lazımdır.
(Copla flamenca)
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Qaraçılar və köçərilər bir yerdən başqa yerə hərəkət
etdiklərinə görə onların incəsənəti mobil incəsənətdir; onların
yaratdıqları əsərlərin çoxu qeyri-maddi əsərlərdir, yəni
mahnılar, rəqslər, nağıllar, melodiyalar və poemalardır,
onlarınm çoxu ötəri, tez qoşulan və sonradan unudulan
əsərlərdir. Düzəldilən maddi əşyalar isə adətən səyahətlərə
uyğun əşyalar olmuşdur: bunlar yüngül və ya asanlıqla
satılan əşyalardır, həmçinin şəxsi istifadə üçün nəzərdə
tutulan əşyalarla bağlı xidmətlər də formalaşmışdır (məsələn,
qadın geyiminin hazırlanması, araba və furqonların
rənglənməsi), bu, xüsusən Yunanıstanda və Britaniya
adalarında məskunlaşmış köçərilər arasında yayılmışdır.
Hazırda getdikcə daha çox qaraçı və köçərilər yuxarıda qeyd
edilən formalardan fərqlənən, onlara az tanış olan incəsənət
formaları ilə (məsələn, rəssamlıqla, heykəltəraşlıqla, ssenari
yazmaqla və film çəkməklə) məşğul olmağa başlayırlar,
digərləri isə, faktiki olaraq hər bir ölkədə ənənəvi musiqi,
mahnı və rəqs sahələrində karyera qurur və şöhrət
qazanırlar.
Bu gün müxtəlif tipli üç cür dəyişiklik açıq-aydın görünür.
Bunlardan
birincisi
mədəniyyət
istehlakının
standartlaşmasıdır: bu, əsasən televiziyanın sayəsində baş
verir. Qeyri-qaraçı sənətçiləri və qeyri-qaraçı üslubu qaraçı
həmkarları üçün əlçatmaz olan kütləvi informasiya
vasitələrinə çıxmaq imkanına malikdirlər, buna görə də
rəqabət baxımından “bərabər imkanlar” yoxdur. Teleseriallar
balladaları, cizgi filmləri ailə ocağı ətrafında toplaşmağı əvəz
etmiş, lent yazıları canlı musiqini sıxışdırb aradan çıxarmışdır.
Hətta səciyyəvi tonal musiqinin (“Andalusiya roku” kimi) hələ
də yaşadığı yerlərdə yaradıcı təxəyyül ətrafdakı insanların,
xüsusən digər sahələrdə (iş tapmaqda, ailə münasibətlərində
və s.) problemləri olan gənclərin təzyiqlərinə davam
gətirmək məcburiyyətində qalmışdır. Məsələn, nə qədər ki,
şifahi ədəbiyyatın güclü ənənələrindan qaynaqlanan, lakin
hazırda dəyişikliklərin təsirinə məruz qalan folklor kimi güclü
bir incəsənət forması hazırkı şəraitin təzyiqi altında
unudularaq itirilməyib, onu məktəbdə, televiziyada və
səhnədə dirçəltmək önəmlidir.

160

İkinci növ dəyişikliklər ondan ibarətdir ki, qaraçı sənətçiləri
öz səylərini onlar üçün nisbətən yeni olan formalar ətrafında
cəmləşdirirlər: məsələn, rəssamlıq, yaxud orijinal mahnıların,
lent yazılarının, hekayələr toplusunun və avtobioqrafik
məlumatların kiçik miqyaslı satışı. Avtobioqrafiya və
hekayələrdən savayı həmçinin kinofilmlər üçün ssenari
yazmaq və rejissorluq etmək kimi yaradıcı sahələrə meyllər
də vardır – bütün bu sahələri inkişaf etdirməyə ehtiyac olsa
da, onlar hələlik çətinliklərlə bağlıdır, çünki daimi auditoriya
təmin edilməsə bu sahələr prodüserlər və naşirlər üçün
risklidir. Buna görə də, bir qayda olaraq, qaraçı yazıçılarının
öz əsərlərini başqa dillərdə nəşr etdirməsi zəruridir, əksər
hallarda bu, onların yaşadığı ölkənin dili olur, hərçənd,
burada məsələni mürəkkəbləşdirən digər bir amil ondan
ibarətdir ki, bu günə qədər yazılı qaraçı dilinin standart
forması yoxdur, halbuki belə forma olsaydı geniş qaraçı
kütləsi də bu əsərləri oxuya bilərdi.
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Lakin 1990-cı illərdən bəri qaraçı icmalarının yaradıcı işə
sərf etdikləri enerji sayəsində perspektivlər dəyişmişdir və bu
tendensiya yeni minillikdə də davam edir. Həmçinin bu
sahədə çox mühüm vasitələr olan lüğətlər nəşr olunmağa
başlayır, qaraçıların daha yaxşı təhsillə təmin edilməsi
onların yaradıcı işlərini inkişaf etdirmələri və yaradıcı
məhsullarını yaymaları üçün səmərəli bünövrə təşkil edir.
Bütün Avropada azlıqların nümayəndələrinin irəliyə gedərək
tannımasının tendensiya təşkil etdiyi bir vaxtda naşirlər və
mədəniyyət aləminin digər təmsilçiləri ehtiyac duyduqları
qrantları əldə etmək üçün daha yaxşı şanslara malikdirlər ki,
bu da nəsr və ya nəzm, fotoşəkil və ya film, rəsm və ya
heykəltəraşlıq əsəri, yaxud digər incəsənət formalarında
qaraçı əsərlərinin yaradılmasına və təbliğ edilməsinə imkan
verir. Beləliklə, bu yolla qaraçı incəsənəti inkişaf edərək daha
yüksək səviyyəyə qalxır, həm müxtəlif ölkələrdə milli
səviyyədə, həm də beynəlxalq səviyyədə bu sənətdən ilham
alanların və onu yüksək qiymətləndirənlərin sayı artır.
Sevilyadan tutmuş Helsinkiyə qədər qaraçı əsərlərindən və
qaraçı aktyorlarından istifadə edən teatr kompaniyaları
yaradılır, bu sahənin pioneri olan, 1930-cu ildə yaradılmış
Moskvadakı Romen teatrını unutmaq olmaz, o, beynəlxalq
səviyyədə tanınan başlıca qurum olaraq qalır, hərçənd, bir
neçə il əvvəl öz binasını itirmiş və icarəyə götürdüyü otel
otaqlarında fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalmışdır.
Həmçinin keçmiş Yuqoslaviyadan olan Fralipen (Phralipen)
kompaniyasını (bu kompaniya Almaniyaya köçməyə məcbur
olmuşdur və Qədim Yunanıstanın qüdrətli dram əsərlərini,
eləcə də Qarsiya Lorkanın və digərlərinin əsərlərini qaraçı
dilinə uyğunlaşdıraraq bu dildə ifa edir) və Şərqi
Slovakiyadakı Romatan (Romathan) kompaniyasını (bu
kompaniya hələ də mövcuddur, amma təəssüf ki, onun
gələcəyinə tam əminlik yoxdur) xüsusi qeyd etmək lazımdır
Dəyişikliklərin üçüncü növü siyasi çalarlı incəsənətin peyda
olmasıdır (bu meyl bir çox mədəniyyətlərdə müşahidə
olunur). Klassik qaraçı incəsənətində son dövrlərdəki siyasi
çalarlar ürəkdən gələn bir hayqırtıdır ki, qaraçıların,
köçərilərin və Sinti qrupunun oxuduqları kədərli mahnılarda
və ya Kale qrupunun oxuduğu “cante jondo”da (“dərin
mənamlı mahnı”) ya dolayı şəkildə, ya da həddən artıq
şişirdilmiş formada mövcuddur, bu mahnılar uğursuz
məhəbbət, çətinliklər və ölüm haqqındadır.
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Ler clisos e mangue cayí
se bichelan a mangues
chorés
bares
sato
mangues
gransias
gayardos sato mangues
chijés
Yo ya no soy quién yo era
ni quién yo soy ya seré.
Soy un árbol de tristeza
pegadito a la paré.

Mənim əsmər saçlı yarımın
gözləri
mənim kədərimə bənzəyir,
onlar mənim əzablarım qədər
dərin,
ağrılarım qədər qaradır.
Mən
artıq
əvvəlki
deyiləm,
sabah
da
indiki
olmayacağam.
Mən divara sarmaşan
kədər ağacıyam.

adam
kimi
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(Coplas flamencas)
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Uśtavde
violina

e

Rromenqi Qaraçının
sındırdılar

Uśtavde e Rromenqi violina
aćhile e jaga rromane
i jag o thuv
and-o devel vazdinŏn.

skripkasını

Qaraçının
skripkasını
sındırdılar
qaraçıların külü qaldı,
alov və tüstü
səmaya yüksəldi.

Igărde e Rromen
ćhavorren ulavde pe daӨar
e rromnên pe rromenӨar
igărde e Rromen.

Qaraçıları
yurdlarından
qovdular,
uşaqları analarından,
arvadları
ərlərindən
Jasenovco pherdo Rroma
ayırdılar,
pandle
pala
betonosqe qaraçıları
yurdlarından
stùbură
qovdular.
verklinênçar pe prne pe va’
and-e ćika ži k-e ćang.
Yasenovtso
qaraçılarla
doludur
Aćhile and- Jasenovco
onları
sement
dirəklərə
lenqe kokala
bağlayıblar,
te mothon bimanuśikanimata əllərində və ayaqlarında
javin vèdro disàjli
zəncirlər var,
ta e Rromen o kham tatărda.
dizlərinə
qədər
çirkab
içindədirlər.
Yasenovtsoda onların
sümükləri qaldı ki,
qəddar hadisələrdən xəbər
versin.
Dan yeri sökülür,
günəş qaraçıları isidir.
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Rasim Seydiç (Rasim Sejdić), “Rasim poeta zingaro”, Publi
and Press, Milan, 1978
Uzun müddət ərzində, xüsusən Şərqi Avropadakı sovet
rejimləri zamanı qaraçıların bəstələdiyi küçə mahnılarında
sosial tənqidin ifadələri də vardı. Lakin indi mahnılardakı
sözlər açıq-aydın mübarizə hayqırtılarına çevrilmiş və
insanların bunu bilməsi və başa düşməsi üçün ətraf aləmə
ünvanlanmışdır, eyni zamanda, onlar qaraçı olduqlarını bir
daha təsdiq edir və qaraçı olaraq qalmaq istəyirlər. Əvvəllər
ətrafdakıların
diqqətini
cəlb
etməmək
üçün
gözə
çarpmamağa çalışan insanlar üçün bu, kəskin bir dönüşdür.
Bu, həm də öz həqiqi hisslərini bildirmək vasitəsilə
ətrafdakılara olan inamın və ətrafdakıların olnarı başa
düşəcəyinə bəslənən ümidin ifadəsidir. Bu dəyişiklik az və ya
çox tanınan siyasi meylli sənətçilərin sayı sürətlə artdıqca
bütün ölkələrdə eyni vaxtda baş verir.
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Leysan yağan zaman
siz yolda yorulub əldən
düşərkən,
yol
kənarında
batıb
qalarkən,
uşağınız xəstələnərkən
və əlinizdə bir az kağız pul
olarkən,
qanun sizə deyir ki,
sizin borclarınız var.
Gecə maşınlar yanınızdan
ötərkən,
sizin
treyleriniz
hərəkət
edərkən
siz yatağınızda yatdığınız
zaman
sizi kobudcasına yuxudan
oyadırlar,
oyanıb görürsünüz ki,
pəncərəniz açıqdıır
və tanrıya şükür edirsiniz ki,
körpəniz salamatdır.

Ertəsi gün polis nəfəri gəlir
və soruşur: “Nə üçün
sizin
treyler
hələ
də
buradadır,
niyə çıxıb getməmisiniz?”
Siz ona səmimi şəkildə
deyirsiniz ki: “Cənab,
gələn
həftə
çıxıb
gedəcəyəm”.
Sonra o, otların üstündəki
stəkanı görür
və soruşur: “Yaxşı, bəs bu
qarma-qarışıqlıq nədir?”
Siz
baş
verənləri
ona
deyirsiniz,
o isə cavabında deyir:
“Sizə bu da azdır”.
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“Köçərinin sınaqları” əsərindən parça; mənbə: “Dirty Gyppo”,
Tom Odley, Stokvell (Stockwell), 1983
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¿Qué es lo que ha pasao?
que los gitanitos
que se han rebelao?

Nə baş verir?
Balaca, sevimli qaraçılar
Qışqırıb hay-küy salırlar.

¡Eso no puede ser!

Bu ola bilməz!

¿Qué es lo que
quieren?
que los gitanitos
tengan pan y aceite.

ellos Onlar nə istəyirlər?
Balaca, sevimli qaraçılar
Çörək və yağ istəyirlər.
Bu ola bilməz!

¡Eso no puede ser!
Quieren además
que todos los hombres
seamos iquales.
¡Eso no puede ser!
¡Que barbaridad!
Mira que flamenco, prima
mira que gitano soy,
pena el crayí que me naje
yo con mi gente mi estoy.
Yo soy gitano
gitano bueno
que frio hace
cuando es invierno.
Madre del alma
nací gitano
so no soy bueno
sera por algo.

Onlar həmçinin istəyirlər ki,
bütün insanlar
bərabər olsunlar.
Bu ola bilməz!
Necə də qudurğan fikirdir!
Bax, qardaşım, gör mən
Flamenko
rəqsini
necə
oynayıram,
gör
mən
necə
yaxşı
qaraçıyam.
Kral mənə getmək əmrini
verir,
budur,
mən
xalqımın
yanındayam.
Mən qaraçıyam,
əsil qaraçı.
Qışda nədən
belə soyuq olur?
Mən anadan
qaraçı doğulmuşam.
Əgər mən yaxşı deyiləmsə,
bunun səbəbi var.
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“Biz danışmaq istəyirik” (“Camelamos naquerar”) adlı şoutamaşadan parça, Jaleos & cantiñas (müəllif Mario Maya),
şerlər Joze Eredia Mayanındır, 1976

Xudnam te žal
rodas amaro than maśkar o
averžene
roads o than
kaj
doxudha
pativ
tho
ćaćipen
Kebor drom amen uzarel?
Keci ezera kilometri?
- U amen thodam ća perśo
krokos.

Biz yolumuza başladıq,
biz
xalqlar
arasında
öz
yerimizi axtarırıq,
biz elə bir yer axtarırıq ki,
orada ləyaqət və həqiqət
tapa bilək.
Qarşımızdakı yol nə qədər
uzundur?
Bu yolda neçə min kilometr
getməliyik?
Biz
hələ
yalnız
ilk
addımlarımızı atırıq.

Angela Ziqova, Çexiya Respublikası (əsərdən parça)
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10. Həyat tərzi
mənsubiyyət

və

mədəni

Əgər siz qaraçı və ya köçərisinizsə, yaxud Sinti qrupuna
mənsubsunuzsa, onda mədəni mənsubiyyətiniz barədə heç
bir şübhəniz olmamalıdır, siz bunu dərk edəcək, bu hissi
yaşayacaqsınız. Mədəni mənsubiyyət həyat tərzidir, yaşamaq
sənətidir, o, müəmmalı və dərkolunmaz yaşam tərzinə,
müxtəlif və dəyişkən davranış üsullarına əsaslanır. Ayrıayrılıqda mədəni və maddi xüsusiyyətlər baxımından onun
məzmunu az əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, fərdlərin “qaraçı”,
“köçəri” və ya Sinti kimi mədəni mənsubiyyətini bu
xüsusiyyətlərin vahid bir tam halında birləşməsi müəyyən
edir. Fərdin qaraçı, köçəri və ya Sinti qrupuna mənsub olması
onun hər hansı ayrıca xüsusiyyətindən və ya mənşəyindən
daha çox, hərtərəfli özünüdərki ilə bağlıdır. Mədəni
mənsubiyyətin mədəni və maddi komponentləri ətraf
cəmiyyətdən götürülə bilər. Məsələn, İtaliyada bəzi Xoraxané
qaraçıları yaxın qohumlarını serb terminləri ilə, nikah
münasibətlərini isə yunan terminləri ilə adlandırırlar,
baxmayaraq ki, onların öz lüğəti əsasən hind mənşəlidir; eyni
zamanda, onların hüquq sistemi ənənəvi alban hüquq
sistemindən götürülmüşdür. Öz növbəsində Kalderaś
qaraçıları yaxın qohumlarını rumın terminləri ilə, nikah
münasibətlərini isə yunan terminləri ilə adlandırırlar, onlar
hind mənşəli olsalar da, dəfn mərasimlərini Balkan
xalqlarından götürmüşlər. Hər iki qrup sirf ənənəvi qaraçı
qrupudur. Bu nümunələrdən görünür ki, qrupların başqa
xalqlardan müxtəlif cəhətləri götürməsi və onlar arasında
fərqli cəhətlərin olması (bu cəhətlər onların ictimai
münasibətlərində bilərəkdən mühafizə edilir) o deməkdir ki,
biz əslində bir mədəniyyət haqqında vahid kontekstdə
düşünə bilmərik.
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Qaraçılar başqa xalqlardan götürdükləri müxtəlif cəhətləri
“özününküləşdirdikdən” sonra həmin cəhətlərin mahiyyəti və
mənşəyi əhəmiyyət kəsb etmir, onlar orijinal tərzdə “qaraçı”
üslubunda istifadə edilir. Geyim, ev, furqon, həyat və ya ölüm
ritualları, musiqi, sənətkarlıq – bütün bunların kökündə həyat
tərzi durur. Məsələn, sırf “maddi” əmək fəaliyyəti aləmində
kimsə Kalderaś qrupuna mənsub olan tənəkəçinin, Sinti
qrupuna mənsub olan skripkaçının, Kalo qrupuna mənsub
olan at alverçisinin və ya Manuś qrupuna mənsub olan
yarmarka işçisinin işini təkrar edə bilərmi?
Həyat tərzi bir sıra elementlərə əsaslanır. Onların arasında
birinci element sosial sahədə ailənin əhəmiyyətidir:
qohumluq əlaqələri təkcə daim diqqət mərkəzində olan və
daim müzakirə predmeti olan qruplarda deyil, həm də
barəsində söhbət açılmayan və insanların əhəmiyyət
vermədiyi qruplarda da xüsusilə nəzərə çarpır. Müəyyən
hüdudlar çərçivəsində (hətta reallıq buna zidd görünsə belə)
nikaha girmək və uşaqları tərbiyə etmək arzusu cəmiyyətin
sosial və iqtisadi təşkilinin bünövrəsi olan, çevik və elastik
əlaqələr toplusunu formalaşdıran ailə qrupunun təşkilinə
kömək edir (yuxarıda biz sosial xüsusiyyətlərin durmadan
daim dəyişdiyini artıq gördük). Ailə qrupunun daxilində qəti
şəkildə yer alan fərd bu qrupa mənsubluq hissi vasitəsilə
orada həm özünün mədəni mənsubiyyət elementlərini, həm
də fiziki və maliyyə yardımından qaynaqlanan praktiki
dəstəyi, eləcə də emosional dəstəyi təmin edən həmrəylik
elementlərini tapır. Nəticədə əmək qabiliyyətindən asılı
olmayaraq, istər uşaqların, istərsə də qocaların sosial,
iqtisadi və emosional təhlükəsizliyi təmin olunur. Bu qrupda
hər kəsin öz yeri və rolu vardır ki, bu da onları başqaları üçün
yükə çevrilməkdən qoruyur. Burada real həmrəylik vardır,
çünki qrupun maraqları fərdi maraqlardan üstün tutulur,
münasibətlər avtoritar xarakter daşımır, kiminsə gücünə,
ağalığına əsaslanmayan geniş konsensus mövcuddur və
qruplar icma həyatına son dərəcə sadiqdirlər, eyni zamanda,
ətraf aləmə qarşı son dərəcə antipatiya ilə yanaşırlar. Qrup
natəmizlik qadağaları baryeri ilə ətraf aləmdən təcrid
olunmuşdur, bu, həm də cəmiyyətin qoyduğu sərhəddir ki,
onu keçməyə heç kim hazır deyil.
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Beləliklə, daxili vəhdət qeyri-qaraçılara qarşı tam antipatiya
münasibətləri vasitəsilə gücləndirilir. “Qaraçı” qrupuna
mənsub olma faktı ətraf aləm tərəfindən fikir ayrılığı forması
kimi qəbul edilir. Bu iki aləm qarşılaşdıqda adətən müəyyən
formada qarşıdurma baş verir ki, bu da qrup üzvlərinin
vəhdət təşkil etməsi ilə nəticələnir: ətraf aləm tərəfindən yad
hesab edilmə və təcrid olunma faktı qrupu özünü fərqli və
unikal bir varlıq hesab etməyə sövq edir. Qaraçılar və
köçərilər çətin vəziyyətdə olduqları zaman başqaları
tərəfindən daha geniş şəkildə və labüd surətdə rədd edilirlər
(bu, onların nəzarəti xaricindədir) və bu, güclü və təkəbbürlü
tənqidlər vasitəsilə baş verir. Bu kontekstdə formalaşan
mədəni mənsubiyyət hissi dözümlü olmağı tələb edir,
müqavimət aktından güc alır. Qeyri-qaraçılara qarşı
antipatiya qaraçıların unikal cəhətlərini daha da gücləndirir,
onların
vəhdətini
və
qrup
hegemonluğu
hissini
möhkəmləndirir.
Həyat tərzinin faktiki olaraq fundamental əhəmiyyət
daşıyan digər aspekti müxtəlif sənətlərlə, çoxsahəli peşələrlə
məşğul olmaq vasitəsilə, habelə istənilən situasiyaya
uyğunlaşa bilən iqtisadi fəaliyyəti mühafizə etmək vasitəsilə
müstəqillik axtarışlarıdır. Bu aspektlə yanaşı, həmçinin
insanlara və insani münasibətlərə dəyər verilməsi də
önəmlidir: toplanan kapital və əmlak müdriklik və intellektlə
müqayisədə az əhəmiyyətlidir. Önəmli olan budur ki,
dəyişkən iqtisadi şəraitdə hər şey, o cümlədən maddi
dəyərlər (keyfiyyətli ərzaq, qısamüddətli komfort və bayram
əhval-ruhiyyəsi formasında) ani və keçicidir, bu mənada
yalnız zəruri şeylərlə kifayətlənən köçəri sadəliyi təmtərağa
çevrilə bilir. Bu, maddiyyat üzərində qurulmayan həyat
tərzidir, ətraf mühit və şərait ona çox az təsir göstərə bilir.
Qaraçı mövcuddur və hər şey onun daxili dünyasında
mövcuddur: onun mədəni mənsubiyyət hissi hər hansı peşə
ilə və ya yerlə bağlı deyil. Bu, əsrlər boyu çətin şəraitdə
salamat qalmaq uğrunda aparılan mübarizə nəticəsində
formalaşmış həyat tərzidir.
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Qaraçıların tarixi onların arxada buraxdıqları izlərdən daha
çox, səfər marşrutları ilə müəyyən edilir və buradan da
onların mədəniyyətinin mahiyyəti üzə çıxır, həmin
mədəniyyət sosial münasibətlərdə, dildən istifadədə və digər
fəaliyyətlərdə, eləcə də ətrafdakıların gözü önündə olan
fəaliyyətlərdə, o cümlədən musiqidə, rəqslərdə və həyat
tərzində öz əksini tapır. Qaraçı mədəniyyəti səyyar
mədəniyyət olduğuna, dünyanın hər yerinə səpələndiyinə və
şəraitin diqtəsinə qarşı mübarizə aparmalı olduğuna görə
qaraçılar, digər qruplardan fərqli olaraq, arxeoloji ərazilər,
qədim şəhərlər və ya abidələr irsinə malik deyillər. Ətrafdakı
əhalini xidmətlərlə təchiz edən şəxslər kimi onlar tarixlərini
izləməyi asanlaşdıra bilən hər hansı əl işlərini, çətin ki,
qoruyub saxlamışlar; eyni zamanda, şifahi mədəniyyət əhli
olaraq, onlar yazılı arxivlərə də malik deyillər.
Nəticə etibarı ilə qaraçıların mədəniyyəti və mədəni
mənsubiyyəti: dildən tutmuş müstəqil sənətlərə qədər, hər
cür formada vəhdətdən tutmuş ərazi mənsubiyyətinin
olmamasına qədər, cəmiyyətin müxtəlifliyə əsaslanan sosial
təşkilindən tutmuş müstəqil sənətlərə qədər, eyni mənşəyin
paylaşılmasının dərk edilməsindən tutmuş adi həyat
normalarına qədər, müəyyən qrupa mənsub olma hissindən
tutmuş kənar qruplara qarşı antipatiya hissinə qədər, ümumi
tarixin paylaşılmasından tutmuş ümumi həyat fəlsəfəsinə
qədər; uşaqların aldığı tərbiyədən tutmuş ailənin qüdrətinə
qədər bütün bu elementlərin kombinasiyasından yaranır, özü
də bu, tam siyahı deyil. Qrupun səfərləri zamanı formalaşan
elementlər şəraitə uyğun surətdə qavranılaraq daha böyük
bir sistemin tərkib hissəsinə çevrilir və öz gücünü çeviklikdən
alan mədəniyyət daxilində ətraf xalqlardan götürülən
elementlər qrupun həyat tərzinə uyğunlaşdırılır (amma bu
prosesin əksi baş vermir). Çətin və dəyişkən situasiyalara
uyğunlaşma prinsipinə əsaslanan mədəniyyət dünyasında
qaraçı və köçərilər dəyişikliklər və yeniliklər ənənəsini
formalaşdırmışlar ki, bu da qeyri-müəyyənliyin içərisində
müəyyən sabitliyi təmin edir. Qaraçı cəmiyyətinin təhlili
dəyişikliklərdən keçən sabitliyin təhlilidir.
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Qaraçı və köçərilər qarşılaşdıqları mədəniyyət və
cəmiyyətlərin təsirinə, habelə hər bir mədəniyyətin dəyişkən
olması və heç bir cəmiyyətin təkbaşına və ya təcrid halında
mövcud olmaması faktına uyğunlaşa bilmişlər. “Qaraçı
balladaları” (“Romancero gitano”) əsərində Federiko Qarsiya
Lorkanın tamamilə haqlı olaraq yazdğı kimi, “se acabaron los
gitanos, que iban por el monte solos” (“qaraçı dəstələrinin
təkbaşına dağlar aşdığı vaxtlar çoxdan arxada qalmışdır”).
Lakin 20-ci əsrin sonlarına doğru qaraçılarla onların ətrafında
olan insanlar arasındakı təmaslar əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişmişdir. Bu dəyişikliklər universal və spesifik xarakterli
olmuşdur.
Onlar
o
mənada
universal
olmuşlar
ki,
bütün
mədəniyyətlərə təsir göstərmişlər və ən mühüm dəyişiklik
xalqların tələbatlarında baş vermişdir. sınmış əşyalar daha
təmir edilmir; kiçik miqyaslı əyləncələri “şou-biznes” və
televiziya sıxışdırıb aradan çıxarmışdır; musiqiçilərin çoxu
işsiz qalmışdır; bir əsr bundan əvvəl kütləvi informasiya
vasitələri olmayan cəmiyyətlərə yeni xəbərlər gətirən
köçərilərə daha ehtiyac yoxdur; onlar daha faydalı insanlar
kimi yaxşı qarşılanmırlar; cəmiyyətlər tüfeyli kimi rədd
etdikləri bu insanların müxtəlif sahələrdə necə mühüm rol
oynaya biləcəklərini görmürlər. Son zamanlara qədər oturaq
və köçəri icmalar “İn və Yan” fəlsəfəsinə uyğun olaraq bəzən
bir-birini tarazlaşdıran balansa nail ola bilirdilərsə, indi onlar
bir-birinə qarşı yalnız qarşılıqlı antipatiya hiss edirlər.
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Dəyişikliklərin
digər
növü
“müasirləşmə”
deyilən
məfhumun, yaxud bundan da pisi, onun arxasında dayanan
ideologiyanın amansız təsiri ilə bağlıdır, bunun sayəsində
“tərəqqi” və istehlakçılıq anlayışları önə çəkilərək ənənələr
inkar edilir – bütün bunlar xüsusən gənc nəslə təsir
göstərərək
azlıqların
mədəniyyətlərinin
gücünü
tükəndirmişdir. İqtisadi müstəqillik hələ də həyati əhəmiyyətli
mülahizə olaraq qalsa da, təsirlərin planetar miqyaslı
xarakterə malik olması səbəbindən mədəni müstəqillik daha
mühüm effektə malik deyil. Keçmişdə başqa xalqlardan
götürülən elementlər insanların mədəni mənsubiyyətinə xələl
gətirmirdi, çünki onlar sosial cəhətdən qapalı mühitdə, qrupu
başqa qruplardan ayıran və onun unikallığını vurğulayan
şəraitdə yaşayırdılar. Lakin bu gün mədəni təsirlər hər yerdə
mahiyyətcə eyni olan kütləvi informasiya vasitələri və
standart təhsil vasitəsi ilə geniş yayldığına görə bu yekcins
təsirlər, güman ki, qaraçı əhalisinə standartlaşdırıcı təsir
göstərəcəkdir: başqa xalqlardan götürülən elementlər diqtə
altında deyil, yalnız azad seçim əsasında götürüldükdə
qrupun özəl xüsusiyyətlərini gücləndirir.
Qaraçılarla onları əhatə edən insanlar arasındakı təmasların
təbiətindəki bəzi dəyişikliklər həm də spesifik xarakterlidir,
belə ki, onlar qaraçı və köçərilərin mədəniyyətinə xüsusi təsir
göstərmişdir. Bu mədəniyyət digər insanların nəzərində
əhəmiyyətsiz bir şey kimi göründüyü üçün gərginlik həmişə
mövcud olmuş və həmin mədəniyyətin kobudcasına rədd
edilməsi həyati fakta çevrilmişdir, belə olan halda daim
kobud rəftara məruz qalan və heç vaxt təhlükəsiz şəraitdə
olmayan insanların keçirdikləri psixoloji sarsıntıları təsəvvür
etmək heç də çətin deyil. Lakin 1950-ci illərdə, eləcə də
1960-cı illərdə “əhəmiyyətsiz” hesab edilən mədəniyyəti
kökündən məhv etmək siyasəti meydana çıxarkən qaraçıların
həyat tərzi getdikcə artan norma və qaydalar toplusunun
birbaşa təsirinə məruz qadı, belə ki, həmin norma və
qaydalar peşə fəaliyyətinə, ailə həyatına, səyahət və
məskunlaşma şəraitinə, hətta qaraçı dilindən istifadəyə və
icmanın mədəni inkişafına birbaşa təsir göstərirdi.
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Bu
dəyişikliklər
fonunda
qaraçıların
uyğunlaşma
strategiyası zəiflədi. Ailələr və fərdlər daha öz fəaliyyətləri
üzərində nəzarəti qoruyub saxlaya bilmir və yeni şəraitdə
ətraf mühit daxilində fəaliyyət göstərmək imkanından
məhrum olaraq sadəcə həmin mühitə reaksiya verməli
olurlar.
İkinci
Dünya
Müharibəsinin
doğurduğu
dəyişikliklərdən çaş-baş qalmış bir çox qaraçıar (onların ailə
üzvləri bütünlüklə məhv edilirdi) ətraf mühitə yeni, aktiv
uyğunlaşma formaları tapmaqda çətinlik çəkirdilər. Dəyişən
siyasətlər və yeni metodlar onları tamamilə küncə sıxışdırdı,
belə ki, çoxlu sayda hüquqi aktlar, sosail yarıdmlardan
asılılıq, kütləvi informasiya vasitələrinin müdaxiləsi və sosial
işçilərin məcburi nəzarəti vasitəsilə qrupun mədəni
özəlliklərinə xələl gətirildi. Fakt bundan ibarətdir ki, qaraçılar
öz “ərazilərini” öz daxillərində daşıyırlar və bu ərazinin
sərhədləri psixoloji xarakter daşıyır: bu, qaraçıların güclü
cəhəti idi, amma indi onların zəif cəhətinə çevrilir, çünki indi
onlar qüvvələr balansını və öz cəmiyyətləri ilə bütövlükdə
ətraf “cəmiyyət” arasındakı münaqişələri öz daxillərinə
yönəldirlər. Bu daxilə yönəltmə prosesi (yad əhali kimi
yaşamaq və ikinci dərəcəli insanlar kimi rəftar edilmək bu
prosesi daha da ağırlaşdırır) insanları qeyri-müəyyən
vəziyyətdə, narahatlıq içərisində saxlayır və aqressiv edir,
cəmiyyətin enerjisini tükəndirir.
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Əlbəttə, insanların başı gündəlik həyat problemlərinə
qarışırsa (dayanacaq yerləri və ya yaşayış məskəni tapmaq,
işləri idarə etmək, başqalarının etirazlarına davam gətirmək
və s.) onların sosial və mədəni imkişafa sərf etməyə az
vaxtları və ya enerjiləri qalır. Bu cür həssas məsələlərin
balanslaşdırılmasından asılı olan mədəni mənsubiyyətə
gəldikdə, mövcud narahatlıq və gərginliyin mərkəzində
mahiyyət etibarı ilə özünüqoruma hissi dayanır. Elə görünə
bilər ki, insanların hər gün sadəcə olaraq öz mədəni
mənsubiyyətlərini mühafizə etməyə və əllərində olan az
miqdarda şeyləri qorumağa çalışdıqları bir şəraitdə onlar
daha geniş maraqları (məsələn, incəsənət vasitəsilə
özünüifadəni, təhsili və hətta siyasi təşkilatlanmanı) özlərinə
rəva görə bilməzlər. Dinamizmdən məhrum olan ənənə məhz
bu baxımdan rituala çevrilir: mədəni mənsubiyyətin dayaq
sütununu və həyat tərzini təşkil edən ənənə bir növ son
sığınacaq kimi dəyişməz mədəni mənsubiyyət hissinin
rəmzinə çevrilir. Bu o deməkdir ki, stereotiplərə zidd olaraq,
ən ifrat “ənənə” tərəfdarları əslində “göründükləri kimi”
olmaya da bilərlər: bunlar elə qruplar və ya fərdlər ola bilər
ki, şərait onların inkişafını və mühitə uyğunlaşmasını
məhdudlaşdırmışdır və onlar üzə-üzə irəliyə getmək
iqtidarında olmadıqlarına görə batmamaq üçün su ilə
addımlamağa məcbur olan adamlar kimidirlər.
Bu mədəniyyətin güclü cəhətlərini dəqiqləşdirərkən biz
onun zəif cəhətlərini də artıq müəyyən etdik. Bu
mədəniyyətin nümayəndələri onları assimilyasiya etməyi
qərara
alan,
tamamilə
fərqli
xüsusiyyətlərə,
yəni
fərdiyyətçilik, kapital yığımı, inkişafın planlaşdırılması, oturaq
həyat, standartlaşma, rəqabət, asılılıq və s. cəhətlərə malik
olan cəmiyyətlə təmasa girdikdə onların birgə yaşayış,
dolanacaq üçün ifrat qənaətcillik, bu günkü günlə yaşamaq,
çeviklik, geniş yayılma, dil müxtəlifliyi, icmadaxili vəhdət və
s. bu kimi cəhətləri zəiflik mənbəyinə çevrilir, halbuki bütün
bunlar
birmənalı
olmayan
bu
mədəniyyətin
nümayəndələrinin güc mənbəyidir, onlar birgə yaşayışa və
müxtəlifliyin qorunmasına əsaslanan həyat tərzi sürmək
istəyirlər.
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Bu və ya digər yerlərdə əsas çətinliklərin təzahürləri və ya
əlamətləri açıq-aydın görünür. Bunlar süstlük, yorğunluq və
passivlikdir. Bəzi fərdlər hakimiyyətlərindən sui-istifadə
edərək ailə qrupu daxilində özlərini kiçik diktator kimi
aparırlar. Daxilən xırda bölgüyə, yəni ilkin (özək) ailəyə
qayıtma təzahürü də vardır, bu güclü mədəni ənənənin
təzahüründən daha çox, ətraf aləmə münasibətdə qorxunun
əlamətidir; geriyə doğru hərəkət olan bu addım çevikliyə və
müxtəlifliyə əsaslanan sosial strukturu sərtləşdirmək
təhlükəsini doğurur. Coğrafi cəhətdən bir-birindən uzaqda
məskunlaşmış oxşar qruplar arasında təmaslar getdikcə
azaldığı bir şəraitdə əlaqələr qırıldıqca qaraçı cəmiyyətinə
xas olan seqmentasiya fraqmentasiyaya çevrilir. Yerli
icmalara qayıdış və bundan irəli gələn, getdikcə daha çox
nəzərə çarpan endoqamiya sosial vəhdəti pozur, qrupları öz
daxillərinə qapanmış vəziyyətdə təcrid halında saxlayır.
Həmişə mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş ailə, digər sosial
məkanlar
məhdudlaşdıqca,
qeyri-mütənasib
dərəcədə
məhdudlaşır, eyni zamanda nikah tərəfdaşlarının getdikcə
daha çox fərdi seçim əsasında tapılması meylləri ailəni
zəiflədir. Qarşılıqlı yardım praktikası tənəzzül içərisindədir,
çünki coğrafi məkanla məhdudlaşaraq azalmağa doğru gedir.
Gənclər valideynlərinin yaşadığı həyat tərzinə, onların dilinə
və az zəhmət haqqı ödənilən çoxsaylı peşələrinə tənqidi
yanaşırlar. Diqqətləri digər ünsiyyət vasitələrinə cəlb olunan
gənclər yaşlı nəslin nağıllarına, mahnı və melodiyalarına
daha qulaq asmırlar. Sayı durmadan artan oturaq qaraçılar
səyahət vərdişini itirirlər: baxmayaraq ki, onlar getdikcə daha
qeyri-müəyyən və utopik şəkil alan köçəri həyat tərzindən
ağızdolusu danışmaqda davam edirlər, bu həyat tərzinə
yenidən qayıtmaq üçün nə praktiki vasitələrə, nə də gücə
malikdirlər, hələ biz dayanacaq yerləri tapmaq probleminin
getdikcə gücləndiyini demirik. Beləliklə, çeviklikdən məhrum
olmuş qaraçılar uyğunlaşma qabiliyyətlərini də itirmişlər.
Onların vəziyyəti üçün səciyyəvi olan köçəriliyə qayıdış,
məsələn, məskunlaşmanın (istər hərəkətsiz, istərsə də
hərəkət edə bilən mənzildə), işin və ətraf aləmlə
münasibətlərin müvəqqəti xarakteri artıq geridə qalmışdır.
Bu dəyişikliyin doğurduğu nəticələr “oturaqlıq patalogiyası”
adlandırılan sağlamlıq problemlərini, o cümlədən bəzi
ölkələrdə vərəmə yoluxma hallarının artmasını və maliyyə
çətinliklərini özündə ehtiva edir (oturaq həyat əlavə xərclərə
səbəb olur, eyni zamanda, qazanc imkanları azalır).
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Həyata keçirilməsi daha heç vaxt mümkün olmayan
səyahət həsrəti məyusluq hissinə, toplanmış vərdişlərin
itirilməsinə və aqressivliyə gətirib çıxarır ki, bu da öz
növbəsində hüquq pozuntusunun törədilməsinə, qanunların
pozulmasına və qrupun daha da gözdən düşərək
pislənməsinə səbəb ola bilər. Hətta daha çox narahatedici
əlamətlər, yəni ümidsizlik simptomları da açıq-aydın göz
önündədir: onlar bəzi gənclərin narkotik vasitələrə
qurşanmasını, dərmanlara alışmasını, spirtli içkilərə aludə
olmasını və ailələrin dağılmasını özündə ehtiva edir. Hətta
uşaqların atılması halları da olmuşdur, bu, qaraçılar arasında
misli görünməyən haldır. Bunu edən valideynlərin bəzilərinin
başqa seçim imkanı olmamışdır, məsələn, müəyyən yerlərdə
qaraçı ailələrinin evləri yandırılmış, yaxud sərt qış və ya
xəstəlik uşaqların başqalarının himayəsinə verilməsini tələb
etmişdir. Lazımi peşə təhsilinin olmaması və tənəzzül
dövründə ayrı-seçkiliyin daha da artması nəticəsində
qaraçıların iqtisadi durumu, xüsusən bəzi Şərqi Avropa
ölkələrində, dəhşətli şəkil almışdır. Macarıstanda 1990-cı ilin
sentyabrında hökumət tərəfindəın yaradılmış Milli Azlıqlar
İdarəsi qaraçıların ağıq vəziyyətini ön plana çəkərək qeyd
etmişdir ki, “bu etnik qrupun sosial vəziyyətinin həyəcan
doğuracaq dərəcədə pisləşməsi böhranın öhdəsindən gəlmək
və mövcud vəziyyəti düzəltmək üçün hərtərəfli planın
hazırlanmasını tələb edir”.
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İqtisadi tənəzzül dövründə bu fəlakətli vəziyyət lazımi
qaydada həll edilməli və bu simptomların kökündə duran
səbəblər
hərtərəfli
təhlil
edilməlidir.
Xoşbəxtlikdən,
vəziyyətin bu cür pisləşməsi hər yerdə baş verməyib. Həyat
tərzinə, hələ ki, bərpa edilə bilməyəcək dərəcədə ziyan
dəyməyib. Qaraçı mədəniyyəti, faktiki olaraq, digər
mədəniyyətlər kimi (hətta onlardan da artıq) daim
təkamüldədir, çünki dəyişiklik ənənənin bir hissəsidir və
mühitə uyğunlaşma şəraitin tələb etdiyi zərurətdir. Əsrlər
boyu qaraçılar onların mədəniyyətinin mövcudluğunu açıqaydın qəbul etməyərək rədd edən ətraf cəmiyyətlərin ikrah
hissi ilə qarşılaşmışlar: əgər onların mədəniyyəti yoxdursa,
onda “inteqrasiya” və ya “assimilyasiya”nı qəbul etmək daha
asan olduğu halda onların öz mədəni mənsubiyyətlərini
qorumaq və öz seçdikləri yollarla inkişaf etmək uğrunda
daimi mübarizəsi nəyə lazımdır? Əgər onların paylaşdıqları
mədəni mənsubiyyət mövcud deyilsə və o, müxtəliflik
faktının doğurduğu fərqlərdən yetərincə yüksəkdə durmaq
üçün kifayət qədər güclü deyilsə və cəmiyyətin daxili
bölgüsü və sosial təşkili məqsədləri üçün istifadə edilmirsə,
onda bütün dünyada bu qruplar və ailələr arasında oxşar
baxışların səbəbi nədir? Onda bu güclü hiss, yəni vahid bir
tamın tərkib hissəsi olmaq hissi və eyni prioritetlər uğrunda
bu ümumi mübarizə nə üçündür?
Qaraçılar və köçərilər müvafiq mədəni mənsubiyyətlərindən
məmnunluq duyaraq və hər gün ətraf mühitə uyğunlaşmanın
doğurduğu azadlıq hissini yaşayaraq öz aralarındakı fərqləri
daha da inkişaf etdirmək iqtidarında olacaqlarmı – bu sual
hələlik açıq qalır. Hazırkı dövr qeyri-müəyyən dövrdür. Ola
bilsin ki, qaraçıların həyat tərzinə
ənənələr (məsələn,
qadağalar, natəmizlik anlayışı və onunla bağlı praktika
formasında və digər formalarda) daha az nüfuz edəcək və
həmin həyat tərzi ənənələr vasitəsilə daha az qorunacaq,
daha sadə və yığcam, habelə ətraf təzyiqlərə qarşı daha
kövrək və daha həssas olacaqdır. Digər tərəfdən, artıq bəzi
qruplarda formalizmin açıq-aydın sezildiyini vurğulamaq olar,
lakin bu, dərin köklərə və ənənələrə gedib çıxan güclü
cəhətləri əks etdirirmi, yoxsa son ümid yeri kimi rituallara üz
tutmaqdan irəli gələn zəiflik simptomudur?
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Çevik həyat tərzi həm insanların daxili aləmində, həm də
praktikada mövcudluğunu davam etdirir. Hətta bəzi yerlərdə
o, adi hala çevrilir (hərçənd bu, çətinliklərdən qaçma
təəssüratını yarada bilər) və buna qarşı meyllər açıq-aydın
təzahür etdikdə insanlar məskunlaşdıqları yerdən daha teztez səfərlərə çıxmaqla bunu kompensasiya edirlər. Bu
çeviklik daimi təşəbbüskarlıq ruhu ilə (istər real, istərsə də
virtual) müşayiət olunur. Yarımoturaqlıq (hazırda bir çox
qaraçı və köçərilər yarımoturaq vəziyyətdə yaşayırlar) ətraf
cəmiyyətlərlə və digər ailə qrupları ilə yeni əlaqə növlərini
doğurur. Məskunlaşma və iş məsələlərində yeni kompromiss
formaları təşəkkül tapır. Eyni zamanda, uyğunlaşmanın iki
yeni forması peyda olmuşdur: dini sahədə bu, pentekostalizm
fenomenindən, sosial və siyasi sahələrdə isə qaraçı və köçəri
təşkilatlarının yaradılmasından ibarətdir. Hər iki forma
qruplararası bölgüdən yüksəkdə durur və yeni icma
formalarına yol açır, belə icmaların hər bir üzvü digər
üzvlərlə güclü oxşarlıq hissini duyur və onlarla daha da
yaxınlaşmağı arzu edir. Bu irəliləyişlərin sayəsində
“qaraçılar” və “köçərilər” kollektiv toplum kimi təzahür
edirlər. İcmadaxili rəngarənglik yeni struktura mailkdir və
onun nə dərəcədə yararlı olacağını zaman göstərəcəkdir.
Qaraçılar və köçərilər bir çox cəhətlərdən, görünür, hazırkı
və hətta gələcək şəraitə digər qruplara nisbətən daha uğurla
uyğunlaşırlar, bu, aşağıdakıların sayəsində mümkün olur:
onların peşələrini çevikliklə dəyişmə bacarığı, təşəbbüskarlıq
qabiliyyəti, səyahətə çıxmağa hazır olmaları, iş və istirahətə
dair anlayışları, uşaqlarına tərbiyə vermə üsulları, şəraitə
uyğunlaşmaları və enerjiləri, icma daxilində birgə həyat tərzi
(bu həyat tərzi fərdlərin inam hissi doğuran toplum daxilində
yaşamalarını və etnik özünüdərk hissini təmin edir) və
mədəni mənsubiyyətin hər hansı maddi sərvətdən, ərazi və
ya sərhədlərdən yüksək tutularaq qorunması. Bu gənc
cəmiyyətdir, orada çoxlu uşaqlar və yetkin yaşlı insanlar var
və uşaqlar bu cəmiyyətin gələcəyidir. Qaraçı dilində getdikcə
daha çox kitablar nəşr olunur və daha çox uşaqlar təhsil
alırlar. Onlar oxumağı bacarırlar və tezliklə yazmağı da
bacaracaqlar
ki,
bununla
da
qaraçıların
ümumi
mədəniyyətinə öz töhfələrini verəcək və ola bilsin ki, öz
yaşayış üsullarını həyat fəlsəfəsi kimi gələcək nəsillərə
ötürəcəklər.
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Bu da önəmlidir ki, ətrafdakı xalqlarla getdikcə daha çox
yayılan yanaşı yaşama (görünür, bu meyl hazırda inkişaf
etməkdədir) heç də məhvedici təsirlərə malik deyil.
Çoxlarının “qaraçı problemi” kimi dərhal rədd etdikləri
problem əslində digər xalqların özlərinin problemidir və
qaraçıların gələcyini həmin xalqların bu problemə necə
yanaşmaları və qaraçıların edəcəyi hərəkətlər müəyyən
edəcəkdir.
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II hissə
Sosial-siyasi məlumatlar
Qaraçı və köçərilərin mövcudluğu ilə bağlı qeyd edilməli
olan ilk məsələ ondan ibarətdir ki, onlar digər xalqların
içərisində əlahiddə şəkildə yaşayırlar. Bir neçə yüz və hətta
bəzən bir neçə min fərddən ibarət qruplar formalaşsa da,
onların başlıca cəhəti ya geniş yayılmış oturaqlaşma
meylindən, ya da köçərilik meylindən ibarətdir.
Buna görə də qaraçı və köçərilər üçün onların ətrafındakı
xalqların nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, onlara qarşı həmin
xalqların davranış və münasibətlərin həlledici təsirə malik
olduğunu asanlıqla anlamaq olar. Biz ətrafdakı cəmiyyətlərin
müvafiq aspektlərini öyrənmədən qaraçı və köçəri ailələrinin
situasiyasını, onların hərəkət və reaksiyasını, uyğunlaşma
üsullarını, mədəni, sosial və siyasi meyllərini başa düşə
bilmərik. Qaraçılarla onları əhatə edən digər əhali arasındakı
münasibətlər heç vaxt hamar olmamışdır. Onlar 14-cü və 15ci əsrlərdə qəflətən peyda olarkən dövlətlərini yenicə təşkil
etməyə başlayan Avropa cəmiyyətləri qaraçılara başqalarına
narahatlıq yaradan çağırılmamış qonaqlar kimi, hissləri və
evləri olmayan köçərilər kimi baxırdılar, onlar hər biri öz
məhdud ərazilərində yaşayan və qapalı dünyagörüşünə malik
olan yerli icmalarla kəskin ziddiyyət təşkil edirdilər və tezliklə
həmin icmalar tərəfindən inamsızlıq, qorxu və rədd edilmə ilə
qarşılaşdılar. Bir qayda olaraq, sayca az olmalarına
baxmayaraq, onlar kəndlilər üçün və eyni ilə şahzadələr üçün
daimi narahatlıq mənbəyinə çevrilirdilər və sonuncular ya
xüsusi olaraq qaraçı və köçəriləri hədəfə alan tədbirlərin
qəbul edilməsini və həyata keçirilməsini, ya da onların adam
yerinə qoyulmayan və ya ikinci dərəcəli hesab olunan digər
insanlara bərabər tutulmasını tələb edirdilər, bundan məqsəd
nəyin bahasına olursa-olsun, onlardan yaxa qurtarmaq idi ki,
bu da sonda onların soyqırımına və talanlara məruz qalması
ilə nəticələndi, özü də bunlar heç də keçmişdə qalan
məsələlər deyil.
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Qaraçılara qarşı siyasət və davranışların təhlili ətraf
cəmiyyətlərin mədəni dəyərləri ilə və həmin cəmiyyətlərin
bəyan və müdafiə etdikləri ideologiyalarla bağlı çox şeydən
xəbər verir. Görülən tədbirlər həmin tədbirləri həyata
keçirənlərin öz baxışlarına qarşı bir ittihamdır və qaraçı
əhalisinin sosiologiyası eyni dərəcədə onların daxilində
yaşadıqları cəmiyyətlərin də sosiologiyasıdır. Hökumətlərin,
yerli hakimiyyət orqanlarının və yerli icmaların nəzərində
qaraçılar həmişə siyasi və psixoloji cəhətdən iğtişaş təhlükəsi
yaradan insanlar hesab edilmişlər. Məntiqi cəhətdən onlar
naməlum “əcnəbilərdən” daha çox, yad və fərqli ünsürlər
kimi qələmə verilmiş və buna görə də təqib edilməli və
kökləri kəsilməli olan insanlar sayılmışlar. Müxtəliflik
ziddiyyətlə eyniləşdirilmiş və nəticədə qaraçıların rədd
edilməsi digər baxışlar və siyasətlərlə müşayiət olunmuş,
həmin baxışlar və siyasətlər müxtəlif formalarda və müxtəlif
metodlardan istifadə edilməklə həyata keçirilsə də, daim
düşmənçilik xarakterli olmuşdur.
Altı əsrdən artıq müddət ərzində qəbul edilmiş çoxlu sayda
qanunlar və hüquqi aktlar bu cür siyasətlərin çox məhdud
səmərə verdiyini göstərmişdir: onlar qaraçıların kökünün
kəsilməsini
nəzərdə
tutsa
da,
qaraçılar
hələ
də
mövcuddurlar. Lakin bu hüquqi sənədlərin mövcudluğu və
əsrlər boyu davamlı olaraq təbliğ edilməsi qaraçıların sadəcə
həyatda mövcud olduqlarına görə daim qanundan kənar elan
edilməsi ilə nəticələnmişdir: fiziki və mədəni cəhətdən məhv
edilmələri barədə əmrlərə qaraçıların tabe olmamaları onları
islah olunmayan qatı cinayətkarlara çevirmişdir. Onlar birbirinə zidd olan bir çox mürəkkəb və mənasız qadağalar və
göstərişlər toplusu altında yaşamışlar. Beynəlxalq Qaraçılar
İttifaqının üçüncü qurultayının nümayəndəsinin dediyi kimi:
“Biz elə bir meşədə yaşayırıq ki, oradakı ağaclar qanunların
müxtəlif maddələridir” (Gettingen, Almaniya, 18 may 1981-ci
il).
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20-ci əsrin ortalarında qaraçı və köçərilərlə necə rəftar
edildiyi barədə danışmaq üçün biz müxtəlif ölkələrin tarixi
nümunələrindən istifadə etməliyik. Biz qaraçılara qarşı
münasibətlərin sərhəd tanımadığını görəcəyik, həmçinin
görəcəyik ki, kənarlaşdırma siyasətindən məhdudlaşdırma
siyasətinə doğru keçid baş versə də, əslində az şey dəyişilib.
Son illərdə fərqli insanları assimilyasiya etməklə onların
müxtəlifliyini yox etmək strategiyaları inkişaf etdikcə
siyasətlərin bir-birinə yaxınlaşması qabarıq şəkildə təzahür
edir. Hətta həyata baxışlar, siyasətlər və siyasi praktika daha
da standartlaşır ki, nəticədə istənilən ölkədəki inkişafın
öyrənilməsi ümumi qanunauyğunluqları aşkara çıxarır. Buna
görə də hər hansı konkret hökumətin digərinə nisbətən daha
qəddar olduğunu qeyd etməyə və ona bu damğanı vurmağa
ehtiyac yoxdur: onların yanaşmaları eynidir, belə ki,
qaraçılara qarşı rəftar və münasibət sahəsi Avropada
dövlətlərin ən ümumi (yəni eyni) siyasət yeritdikləri sahəni
təşkil edə bilər. Buna görə də əsasən bir-birinin eyni olan
məlumatlar toplusunu ölkələr üzrə bölməyin mənası yoxdur.
Fakt bundan ibarətdir ki, biz sadəcə olaraq onların
əhəmiyyətini dərk etməli və onların üzərində düşünməliyik.
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11. Tarixi təcrübə
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Qaraçıların ilk qruplarının Avropaya gəlişinin doğurduğu
heyrət hissinin ömrü az oldu: onların zəvvar olduqları barədə
ehtimallar tezliklə aradan qalxdı, həmçinin onların səciyyəvi
peşələrinin çoxu rədd edildi. Həmin dövrün ruhuna uyğun
olaraq qaraçılar bəzi ölkələrdə artıq mövcud olan köçərilərlə
birlikdə alçaldılaraq dilənçi, səyahətçi, köçəri və adi səfil
səviyyəsinə
endirildilər.
Qaraçılara
qarşı
inamsızlıq
ətrafdakıların onlardan üz döndərməsi ilə nəticələndi, bu,
əvvəlcə yerli səviyyədə baş verdi, lakin tezliklə dövlət
səviyyəsinə qalxdı, belə ki, qaraçıların konkret ölkədəki
ümumi taleyini müəyyən edən xüsusi qanunvericilik qəbul
edildi. Tənzimləyici normaların və rəftar tiplərinin nümunələri
bir sıra səbəblərə görə müəyyən dərəcədə dolaşıq olaraq
qaldı. Birincisi, heç də bütün dövlətlərdə hakimiyyət
strukturları formalaşmamışdı, milli normativ aktlar və
standart davranış konsepsiyaları heç də həmişə əhəmiyyətli
hesab edilmirdi. Almaniya çoxlu sayda kiçik dövlətlərdən
ibarət
idi;
İtaliya
hersoqluqlara
və
respublikalara
bölünmüşdü;
İspaniyada
isə,
məsələn,
Kastiliyia
qanunvericiliyinə geniş istifadə edilən model kimi baxmaq
olar, lakin eyni zamanda, yada salmalıyıq ki, Navarrada uzun
illər fərqli siyasət yeridilirdi və Araqonun suverenliyi altında
olan geniş ərazilərin heç də hamısının siyasəti kastiliyalı
həmkarlarının siyasəti ilə eyni deyildi. İkinci səbəb də
birinciyə oxşardır: məhkəmə sistemlərinin rəngarəngliyi birbirindən xeyli fərqlənən praktiki metodlara yol açırdı. Tarixin
müəyyən dövrlərində köçərilərə mühafizə və ya tövsiyə
məktublarının verilməsi qeyri-adi hal deyildi, lakin bu, heç də
bütün qonşu ölkələrin hakimiyyət orqanları tərəfindən qəbul
edilməmişdi. Müəyyən aristokratlar, hersoqlar, qraflar və ya
torpaq sahibləri öz rəqqasə truppalarına və ya orkestrlərinə
malik olmaq üçün, yaxud qaraçıları dəmirçi və ferma işçisi
kimi işlətmək və ya hətta əsgər kimi istifadə etmək üçün
xidmətə qəbul edirdilər. Üçüncüsü, qəbul edilən qanunlar heç
də həmişə ədalətli olmurdu. Məsələn, məhbusların
həbsxanada saxlanma xərclərinin məhkumların mülkiyyətinin
satılması vasitəsilə ödənilməsini nəzərdə tutan qaydanın
mövcud olduğu yerlərdə yoxsul və mülkiyyətsiz olmaq yerli
hakimiyyət orqanları tərəfindən həbsə alınmaqdan yaxa
qurtarmağın səmərəli üsulu idi, çünki həmin şəxsin gəlir
mənbəyi olmadığına görə bu orqanlar xərcləri özləri ödəməli
idilər. Bu fərqlər, əsassız metodlar və çox zaman qəflətən baş
verən dəyişikliklər qaraçı qruplarının daim bir suveren
ərazidən digərinə keçməsinə şərait yaradırdı.
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Lakin qaydaların dolaşıq xarakteri onların ümumi
məcburedici effektini azaltmırdı. Keçmişə nəzər salsaq,
görərik ki, istisna hallar tamamilə funksional xarakter
daşıyırdı: məsələn, silah istehsalında işlədilən qaraçıları,
ordular geri çəkildiyi vaxtlarda, işdən azad etmək lazım
gəlirdi (məsələn, 1688-ci ildə Türkiyə ordusu geri çəkilərkən
Burgenlandda və ya Ikinci Dünya Müharibəsindən sonra
Almaniyada məhz belə olmuşdu); şahzadələrin təmin etdiyi
müdafiəyə gəldikdə, bu, heç də təhlükəsizliyi təmin etmirdi
və həmişə yalnız bir neçə şəxsə şamil olunurdu. Təşəkkül
tapmaqda olan dövlətlər casuslardan, asayişi pozanlardan,
köçərilərdən və ya cəmiyyətdən kənarda formalaşan hər
hansı qruplardan ehtiyat edirdilər. Bu baxımdan təhlükəli
olduğu güman edilən qaraçılar tezliklə hər cür şübhələrin
diqqət mərkəzinə çevrildilər. Kilsələr onları bütpərəstlər və ya
qeyri-xristianlar kimi rədd etdilər: katoliklər onları kilsədən
kənar elan etdilər (məsələn, bunun üçün belə bəhanə
gətirildi ki, qaraçı qadınları fala baxırlar), protestantlar onları
təqib etdilər (qaraçılar katolik ölkələrindən gəldiklərinə görə
Reformasiya dövründə onlara şübhə ilə yanaşılırdı), Osmanlı
İmperiyasında isə II Mehmetin qanunlarına əsasən hətta
müsəlman qaraçılar da “xərac” adı ilə tanınan və adətən
qeyri-müsəlmanlardan alınan adambaşına vergini ödəməli
idilər. Sənətkar gildiyaları və korporasiyaları bu kənar şəxsləri
sıralarına qəbul etməkdən imtina etdilər, bununla da onların
bir çox peşələrlə məşğul olmaları qadağan edildi və onlar ya
qanunsuz işləməyə, yaxud dilənçiliyə və ya oğurluğa əl
atmağa məcbur oldular. Qaraçıların təsnifata sığmayan
müxtəlifliklərindən çaş-baş qalmış yerli sakinlər (bu
müxtəliflik
onların
geyimlərindən,
dillərindən,
həyat
tərzindən və mümkün təmas formalarından açıq-aydın
görünürdü) bu yad adamları cadugərlər, quldurlar və
xəstəlikləri yayan adamlar kimi ittiham etdilər. Bu yolla
onların bədxah və mənfur obrazları yaradırldı: bu, qorxuya
düşmüş əhali kütlələri arasında əbədi lənətlənən, dərisi kimi
ruhu da qara olan səfil insanın obrazı idi.
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İlk çağlardan qaraçıların Avropaya gəlişinin xronikasını
aparan şəxslər onların sonradan stereotipə çevrilmiş
portretinin formalaşmasına yardımçı oldular. 1419-cu ildə
Mekona (Mâcon) gəlmiş qaraçılar “iri cüssələri və uzun
saçları olan, heyvanlar kimi çöllərdə uzanan adamlar” kimi
təsvir edildilər. 1427-ci ildə Parisdə onları “insanların əl falına
baxan cadugərlər” adlandırdılar, Boloniya salnaməçisi isə
1422-ci ildə qeyd edirdi ki, “... bu vəhşilərdən pis tayfa
yoxdur. Bu iyrənc qara adamlar yeməyi donuz kimi yeyirlər”.
Onlar haqqında əhvalatlar hər yerə yayıldı. Sebastyan
Münster “Bütün dünyanın universal kosmoqrafiyası” əsərində
onları “günəş altında qaralmış eybəcər qara adamlar” kimi
təsvir etmiş və bu da insanların beyninə həkk olunmuşdu;
eyni obraz qanunlarda və hüquqi aktlarda öz əksini tapmışdı
və qaraçılar hələ uzun illər buna dözməli idilər.
Ölkədən çıxarılma
Bir qayda olaraq, məmurların gələn qruplara ilk reaksiyası
onları ərazidən çıxararaq rədd etməkdən ibarət olurdu. Bu
reaksiya tezliklə hər yerdə baş verdi: bir ərazidə köçərilərə
qarşı mərhəmət göstərilərək onlar qəbul edilirdisə, həmin
ərazinin
hakimiyyət orqanları onların hər yerdə rədd
edildiyini bilən kimi adətən siyasəti dəyişir və onların
ərazidən çıxarılması əmrini verirdilər. Dövlətlərin qaraçıları
təqib etmək və ərazilərindən çıxarmaq üçün daha səmərəli
əməkdaşlıq etmələri heç də qeyri-adi hal deyildi. Bəzi
hallarda artıq ölkədə olan qaraçılara nisbətən kənardan
ölkəyə gələn ailələrlə daha sərt rəftar edilməsi praktikası da
mövcud idi. Aşağıda biz ölkədən çıxarılma siyasətlərinin bəzi
nümunələrini nəzərdən keçirəcəyik.
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Almaniyada
1407-ci
ildə
qaraçıların
dözümlülüklə
qarşılanması əlli ildən az sürdü: 1449-cu ildə onlar FrankfurtMayndan qovuldular və 15-ci əsr sona yaxınlaşdıqca
qaraçıların rədd edilməsi siyasəti ümumi hala çevrildi. 1496,
1497 və 1498-ci illərdə iclas keçirmiş reyxstaq qaraçıları
xristian ölkələrinə xain çıxan, pul müqabilində Türkiyə üçün
casusluq edən və taun daşıyıcıları olan adamlar elan etdi.
Onlar quldurluqda, cadugərlikdə, uşaqların oğurlanmasında
ittiham edildilər və məhvə məhkum edildilər. 1500-cü ildə
reyxstaq Auqsburqda toplaşarkən imperator I Maksimilian
yenidən onlara qarşı tədbirlər görülməsinə çağırdı. Onlar
daha Almaniya ərazisində dözümlülüklə qarşılanmamalı və
onları öldürənlər cəzalandırılmamalı idilər. I Ferdinand
mərhəmət nümayiş etdirərək qadınların və uşaqların
özbaşına öldürülməsini qadağan etdi. Təqiblər əsrlər boyu
davam etdi. Məsələn, 1661-ci ildə Saksoniyada Şahzadə II
Georq fərman verdi ki, onun ərazisində tutulan qaraçılar
ölüm cəzasına məhkum edilməlidir və sonrakı illərdə süvari
dəstələri tərəfindən qaraçıların əsil ovu başlandı. Onlar hər
yerdə arzu olunmayan, günah işləyən insanlar və cəmiyyətin
tör-töküntüləri hesab edilirdilər. 1721-ci ildə İmperator VI
Çarlz onların kökünün kəsilməsi barədə əmr verdi: kişi
qaraçılar öldürülməli, qadınların və uşaqların qulaqları
kəsilməli idi. 1725-ci ildə I Frederik Uilyam Prussiya
ərazisində tutulan, kişi və ya qadın olmasından asılı
olmayaraq yaşı on səkkizdən yuxarı olan istənilən qaraçıya
asılmaqla ölüm cəzası təyin edən fərman verdi. Qaraçılar
digər ölkələrdə də asılmaqla ölüm cəzasına məhkum
edildilər: məsələn, 17-ci əsrdə Çexiya ərazisində bütün
sərhəd boyu dar ağacları qurulmuşdu, bu, ölkəyə daxil
olanlar üçün onları gözləyən tale barədə xəbərdarlıq idi.
Fransada əsrlər boyu görülmüş tədbirlər aşağıdakı cədvəldə
qısaca ümumiləşdirilmişdir:
Fransada qaraçılara qarşı tədbirlərin qısa xülasəsi
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16-cı və 18-ci əsrlərdə qanunvericilik xüsusi olaraq qaraçıları
bir qrup kimi hədəfə almışdı (bəzi qanunlar digər qrupları
hədəfə almışdır). Səfillik, köçərilik və dilənçiliklə bağlı bir sıra
əlavə tədbirlər qaraçılara və digər qruplara təsir göstərmişdir.
İl
Qadağan
Cəza
Təkrar
edilmiş
cinayətlərə
davranış
görə və
qanuna
tabe
olmamağa
görə cəza
1504
Ərazidə
Sürgün
(XII Lui)
olmaq
1510
Ərazidə
Sürgün
Asılma
(Böyük
olmaq
Şura)
1539
Ərazidə
Sürgün
Bədən cəzası
(I
olmaq
Fransua)
1561
Ərazidə
Sürgün
Katorqa işləri
olmaq
və bədən
cəzası (kişilər
üçün); başın
tamamilə
qırxılması
(kişilər,
qadınlar və
uşaqlar üçün)
1606
Bir yerə
“Səfil və yaşayış
(IV
toplaşmaq
yeri olmayan
Henrix)
şəxs” kimi
cəzalandırılma
1647
Qaraçı
Katorqa işləri
(XIV
olmaq
Luinin
regentliyi)
1660
Ərazidə
Sürgün
Katorqa işləri
(XIV Lui)
olmaq
və ya bədən
cəzası
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1666
(XIV Lui)

Qaraçı
olmaq

1673
(XIV Lui)
1682
(XIV Lui)

Ərazidə
olmaq
Qaraçı
olmaq

17001716

Dilənçilik

17201722
(Loryanda
)
1719-cu il
və digər
illər
1723
(Loryanda
)

Adi səfillik

Ərazidə
olmaq və
meşələrdə
və ya əsas
yollarda
toplaşmaq

Katorqa işləri
(kişilər üçün);
çubuqla döyülmə,
damğalanma və
sürgün (qadınlar
və uşaqlar üçün)
Sürgün
Katorqa işləri
(kişilər üçün);
başın tamamilə
qırxılması
(qadınlar üçün);
həbsxanaya
salınma (uşaqlar
üçün)
Sürgün

Katorqa işləri

Qandallanma
və çubuqla
döyülmə
Çubuqla
döyülmə,
damğalanma
və sürgün

Katorqa işləri
deportasiya ilə
əvəz edilir
Sürgün; yerli
icmalara bir yerə
yığışaraq
qaraçıların üstünə
“nizamlı qaydada
birlikdə getmək,
odlu silah
götürmək və
onlara atəş açmaq
səlahiyyəti verilir”
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1724
(XV Lui)

1764

Ərazidə
olmaq,
köçərilik,
dörd
nəfərdən
artıq yetkin
yaşlı şəxsin
bir yerə
toplaşması
Ərazidə
olmaq,
köçərilik

II il*

Sədəqə
vermək və
sədəqə
istəmək

1802
(basklar
ölkəsində)

Ərazidə
olmaq və ya
qaraçı
olmaq

1803
(Bonapartı
n dövrü)

19-cu əsr
(müxtəlif
yerli və
regional
normalar)
*

Ərazidə
olmaq və ya
qaraçı
olmaq

Beş il katorqa
işləri (bu işlərə
yarayan kişilər
üçün); çubuqla
döyülmə və
həbsxanaya
salınma (digərləri
üçün)
Beş il katorqa
işləri (bu işlərə
yarayan kişilər
üçün); üç il
həbsxanaya
salınma (digərləri
üçün), sonra isə
məcburi qaydada
daimi yaşayış yeri
və peşə seçmə
İki günlük əmək
haqqı məbləğində
cərimə;
həbsxanaya
salınma
Deportasiya (islah
edilməsi mümkün
olmayanlar üçün);
islah müəssisəsinə
salınma (uşaqlar,
qadınlar və
yaşlılar üçün);
donanmada və ya
orduda xidmət
(gənc kişilər
üçün); ağır işlər
(bu işlərə yarayan
kişilər üçün)
Ölkədən çıxarılma,
sürgün və
həbsxanaya
salınma

Doqquz il
katorqa işləri;
əgər cinayət
təkrar
edilərsə,
əlavə doqquz
il və ya
ömürlük həbs
cəzası

Tərcüməçinin qedyi: Burada Böyük Fransa İnqilabının II ili nəzərdə tutulur.
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Niderlandda aparılan siyasət qaraçıların ümumiyyətlə qəbul
edilməməsindən ibarət idi. Qaraçıların dar ağacından
asıldığını təcəssüm etdirən rəmzi nişanlar yollarda
qoyulmuşdu, bu, tutulacaqları təqdirdə onları kütləvi surətdə
gözləyən
aqibət
barədə
xəbərdarlıq
idi.
Digər
xəbərdarlıqlarda (placcaten) bəyan edilirdi ki, qaraçılara hər
hansı formada yardım göstərilməsi cinayətdir. Onlar
oğurluqda, casusluqda, cadugərlikdə təqsirləndirilirdilər və
onlara Heiden (bütpərəst) damğası vurulurdu. 4 aprel 1525-ci
ildə Şahzadə V Çarlzın Niderlandda qəbul etdiyi ediktə
(fərmana) əsasən qaraçılara ölkə ərazisini tərk etmək üçün
iki gün vaxt verilirdi. 1533-cü ildə yeni tədbirlər qəbul edildi:
qaraçıların mülkiyyəti müsadirə olunurdu və onlar ağır işlərə,
çubuqla döyülməyə və damğalanmağa məhkum edilə
bilərdilər. 17-ci və 18-ci əsrlər dəhşətli Heidenjachten
(“bütpərəst ovu”) dövrü idi; bu dövrdə piyada, atlı və polis
dəstələri qaraçıları öldürmək üçün onların ovuna çıxmışdılar.
18-ci əsrdə istənilən şəxs cəzalandırılmaqdan qorxmadan
qaraçıları öldürə bilərdi, qaraçılar tədricən Niderlanddan yoxa
çıxdılar, onlar ya kütləvi surətdə məhv edilmiş, ya da ölkəni
tərk etmişdilər. “Qaraçı ovu” eyni dövrdə bir sıra ölkələrdə
baş verdi. Məsələn, aşağıdakı mətn 1737-ci ildə bir Avstriya
kəndində tərtib edilmiş hesab-fakturadan götürülmüşdür:
“Mayın 7-də qaraçı ovçularına meşəyə getmək üçün
verilmişdir:
- 7 dana budu: 28 krona;
- şərab (6 fincan): 18 krona;
- çörək: 6 krona”.
Qaraçıları tutanlara mükafat da təklif edilirdi. Yutlandiya
arxivlərində 18-ci əsrin ortalarında qaraçı ovuna dair qeydlər
vardı və öldürülmüş 260 nəfərin siyahısı sadalanırdı.
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Qaraçıların yox edilməsi siyasəti Skandinaviya ölkələrində
də aparılırdı. 1560-cı ildə, qaraçıların İsveçə gəlişindən
təxminən 50 il sonra arxiyepiskop Lavrenti Petri ruhanilərə
əmr verdi ki, qaraçıları xaç suyuna salmasınlar və ya dəfn
etməsinlər. 1637-ci il tarixli kral fərmanı bütün qaraçıların
sürgün edilməsini nəzərdə tuturdu, ölkədə qalanlar isə
məhkəməsiz ölümə məhkum edilirdilər, bu, İsveçin hüquq
tarixində qəddarlığına görə misli görünməmiş tədbir idi.
Oxşar tədbirlər 18-ci və 19-cu əsrlərdə də qəbul edildi və
qaraçıların İsveçə girişinin qadağan olunması 1954-cü ilədək
davam etdi. Norveçdə 1687-ci ildə V Kristianın qəbul etdiyi
tədbirlər 1845-ci ilədək qüvvədə qaldı, həmin tədbirlərdə
nəzərdə tutulurdu ki, qaraçılar və köçərilər (Tatere) həbs
edilməli, onların mülkiyyəti müsadirə olunmalı, başçıları qətlə
yetirilməli, qalanları isə ərazini tərk etməlidirlər. Əraziyə
qayıtmağa görə ölüm cəzası verilirdi. Onlara kömək edən
istənilən şəxsə cəza verilirdi. 1845-ci ildən sonra köçərilik
qadağan olundu və köçərilərin məşğul olduğu peşələr
qanunsuz hesab edildi. Qeyri-vətəndaşlar və immiqrasiya
haqqında son dövrlərə aid Norveç qanunvericiliyi ölkədə
məskunlaşmış qaraçıların hüquqlarını əhəmiyyətli dərəcədə
məhdudlaşdırır.
1536-cı ildə Danimarka kralı III Kristian əmr verdi ki, bütün
qaraçılar krallığı tərk etsinlər. 1554, 1561, 1570 və 1574-cü
illərdə əmr təkrarən qəbul edildi. Bundan sonra Danimarkada
tutulan qaraçılar ağır işlərə məhkum edildilər. 1589-cu ildə
qəbul edilmiş qanuna əsasən qaraçı dəstəsi yaxalandıqda
onun başçısı yerindəcə öldürülməli, qalanları isə ölüm
qorxusu altında sürgün edilməli idilər. Qanun 1615-ci və
1643-cü illərdə təkrarən qəbul edildi. 1683-cü ildə
dənizçilərin qaraçıları gəmilərdə daşıması qadağan edildi, bu
qaydaya tabe olmayanların gəmiləri müsadirə olunurdu və
1589-cu ildə bu qanun mahiyyət etibarı ilə təkrarən qəbul
edildi: qaraçıların başçıları qətlə yetirilməli, digərləri isə
sürgün edilməli idi, qaraçıların mülkiyyəti müsadirə olunmalı,
onlara yardım edən və ya onları işə götürən şəxslər
cəzalandırılmalı idilər. 1708-ci ildə ölüm cəzası bütün
qaraçıların, o cümlədən onların başçılarının sürgün olunması
ilə əvəz edildi, cinayətin təkrar törədilməsinə görə həbs
cəzası təyin edilirdi. Qaraçıları işə götürən şəxslər cərimə ilə
cəzalandırılırdılar. 19-cu əsrdə mahiyyət etibarı ilə asayişin
qorunması haqqında müddəalar qaraçıların öz peşələri ilə
məşğul olmasını çətinləşdirdi və onlar üzərində nəzarəti
gücləndirdi.
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İsveçrədə 16-cı əsrin əvvəllərindən 17-ci əsrədək
parlamentin
sərəncamlarında
nəzərdə
tutulurdu
ki,
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə (“les sans-patrie”) işgəncə
verilməli idi və ya alternativ olaraq (1580-ci ildə qəbul
edilmiş müddəaya əsasən), onlar azad edilə bilərdilər, amma
qarşılarına çıxan istənilən şəxs onları öldürə bilərdi. İsveçrə
Konfederasiyasının bütün ərazisində qaraçı ovu təşkil
edilmişdi. 1646-cı ildə Berndə qəbul edilmiş əmrə əsasən hər
bir vətəndaşa mənfur qaraçıları və köçəriləri “öz çubuğu və
odlu silahı ilə döymək və öldürmək” hüququ verilirdi. 1727-ci
ildə Berndə qəbul edilmiş 13 saylı fərmanda qaraçıların ölkə
ərazisində olmalarının qadağan edilməsi təkrarən bildirlir və
deyilirdi ki:
“yaşı on beşdən yuxarı olan qaraçı kişiləri və qadınları
tutulduqda qulaqları kəsilməli, ... ikinci dəfə tutulduqda
isə öldürülməlidirlər”.
İtaliya və Fransada vətəndaşlığı olmayan şəxslər katorqa
işlərinə məhkum edilirdi. 1538-ci ildə Portuqaliyada qəbul
edilmiş əmrə əsasən qeyri-portuqal əhalisi sayılan bütün
qaraçılar ölkədən çıxarılmalı, onlara müxtəlif formalarda
bədən cəzası verilməli idi; portuqaliyalı qaraçılar isə
Afrikadakı müstəmləkələrə deportasiya olunmalı, habelə
bədən cəzasına məruz qalmalı idilər.
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16-cı əsrin ikinci yarısından 18-ci əsrin əvvəllərinədək
katolik kilsəsi də qaraçıların ölkədə olmasına qarşı
mübarizəyə fəal surətdə qoşulmuşdu, bu sözlər xüsusən
İtaliyaya aiddir. 1563-cü ildə Trent Şurası qaraçıların həyat
tərzini əsas gətirərək onların kilsəyə qəbul edilməməsi
haqqında tədbirlər qəbul etdi (çünki onlara nəzarət etmək
mümkün
deyildi)
və
ruhanilərdən
xahiş
etdi
ki,
yepiskoplarının xüsusi icazəsi olmadan qaraçıların nikahlarını
bağlamasınlar. Şuranın qərarından sonra yarımadanın
şimalından cənubuna doğru ərazilərdə kardinallar və
yepiskoplar ruhanilərə tapşırıq verdilər ki, yeparxiya sinodları
vasitəsilə Cingari, Aegyptiaci, Saracini və Abissini qrupları
barəsində həmin tədbirlər görülsün. Məsələn, 1565-ci ildə
köçəriliyi tərk etməkdən, “ləyaqətli peşə” ilə məşğul
olmaqdan və “nümunəvi xristian davranışını” qəbul
etməkdən
imtina
etmiş
bütün
qaraçılar
Milan
yeparxiyasından sürgün edildilər. 1617-ci ildə Sala sinodu
(Neapol) “cadugərlik sənəti” ilə məşğul olan qaraçı
qadınlarının həbsə alınması barədə sərəncam verdi. 1688-ci
ildə Nonantola sinodunun (Modena) ruhanilərindən xahiş
edildi ki, “nümunəvi xristian” olmayan qaraçılar təqib
edilərək yeparxiya ərazisindən çıxarılsınlar (yerdə qalan
qaraçılara gəldikdə, onlar ərazidə üç gündən artıq qala
bilməzdilər) və ölmüş şəxsin xaç suyuna çəkilmədiyinə dair
şübhə olduqda onun üçün dini dəfn mərasiminin keçirilməsi
qadağan edilsin. 1692-ci ildə Montefiaskone sinodu (Romada)
yepiskopun xüsusi icazəsi olmadan qaraçıların yeparxiya
ərazisindən keçməsini qadağan etdi. Görünür, dünyəvi
hakimiyyət orqanlarının qaraçılara qarşı dözümlülüklə
yanaşdıqları nadir hallarda qaraçılar dini hakimiyyət orqanları
tərəfindən rədd edilirdilər. Məsələn, 1629-cu ildə Kapaççio
sinoduna (Neapolda) xəbər verildi ki, qaraçılar şahzadələrin
icazəsi ilə hər yerdə gəzib-dolaşırlar, onda yepiskop
qaraçıların həbsə alınma və ya başqa cür cəzalandırılma (o
cümlədən çubuqla döyülmə) qorxusu altında “cadugərlik
sənəti” ilə məşğul olmalarını qadağan etdi.
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Həddən artıq təfsilatlara varmağın mənası yoxdur. Qaraçılar
əleyhinə qanunları müqayisə etdikdə aydın olur ki, qadağalar
ilk növbədə qaraçıların konkret ərazidə qalmasının qarşısını
almağa yönəlmişdir, lakin eyni zamanda, onlar köçəri həyat
tərzinə (səfərə çıxma qadağan edildikdə) və bəzi hallarda
qaraçıların məskunlaşmasına (qaraçıların müəyyən yerdə
yaşamalarına, ev tikmələrinə və ya onlara mənzil təklif
edilməsinə maneələr yaradıldığı hallarda) qarşı yönəlmişdir.
İki və ya üç nəfərdən artıq qruplar halında səfərə çıxmağın
qadağan edilməsi də adi hal idi. Faktiki olaraq, qaraçı
olmağın
özü
qadağan
edilirdi:
bundan
məqsəd
qanunvericiliyin hədəfində olan insanları ölkədən çıxarmaq
idi. Baxmayaraq ki, müxtəlif müddəalarda qaraçıların adı
çəkilir və bir çox müddəalar konkret olaraq onlara tətbiq
edilirdi, müxtəlif adların məhz kimləri əhatə etdiyi tam adyın
deyildi
(məsələn,
qaraçılar
müəyyən
müddəalarda
bohemiyalılar (bohémiens), bütpərəstlər (Heiden) və ya
misirlilər (Egyptians) adlandırılırdı). Həmçinin onların
müstəqil
yaşamalarından,
köçəri
olmalarından
və
başqalarından fərqlənmələrindən və əsasən məhz bu
səbəblərə görə qorxu mənbəyi olmalarından savayı nədə
təqsirləndirildiyi də aydın deyildi. Məsələn, onlar “özlərini
misirlilər adlandıran zəhlətökən səfillər” və ya (1504-cü ildə
Fransada XII Luinin dövründə) “şübhəli peşələr pərdəsi
altında tüfeyli həyat sürən və əsas yollar boyunca
soyğunçuluqla məşğul olan, furqonlarda yaşayan etnik
xarakterli səfillər, romanikallar (Romanichals), bohemiyalılar,
qaraçılar…” (senator Flandrinin 1912-ci il tarixli Fransa
qanununa dair izahedici məruzəsi) kimi təsvir edilir, “qaraçı
həyat tərzi sürmələrinə” və ya “qaraçı peşələri ilə məşğul
olmalarına görə” ittiham edilirdilər. Hətta onlar heç bir şey
etməsələr belə, yuxarıdakılar onların cəzalandırılmasına
haqq qazandırmaq üçün kifayət idi, qaraçılar ən pis
əməllərdə şübhəli bilinir, ətrafdakı insanlar onları təxribatçı
və pozğun hərəkətlərin mənbəyi hesab edirdilər. 19-cu əsrin
əvvəllərində Strasburqdakı magistratlardan (hakim) biri
yazırdı:
“Məndə bu insanların cinayət əməlləri törətdiklərinə dair
heç bir sübut yoxdur, lakin onların vəziyyəti elədir ki,
fürsət yarandıqda onlar cinayət törətməyə meylli
olmalıdırlar. ... Onlardan təhlükədən başqa heç nə
gözləmək olmaz”.
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Eyni ilə, Norveçin ədliyyə naziri eyni zamanda həm Norveç
vətəndaşı, həm də qaraçı olmağın qeyri-mümkün olduğunu
bildirərək 4 aprel 1925-ci ildə yerli hakimiyyət orqanları üçün
sirkulyar (sərəncam) qəbul etdi, orada nəzərdə tutulurdu ki,
“əgər qaraçının Norveç vətəndaşı olduğunu təsdiq edən
Norveç pasportuna malik olduğu məlum olarsa, belə pasport
etibarsızdır və geri alınmalıdır”. 1802-ci ildə Fransadakı Aşağı
Pireney əyalətinin prefekti yazırdı ki, “qaraçıların mövcudluğu
bəhanə rolunu oynayaraq cinayətkarlığa meylli olanları hər
şeyə görə qaraçıların təqsirli bilinəcəkləri ümidi ilə
cinayətkarlığa həvəsləndirir”. Bu sözlərin əsas hədəfinin
qaraçılar olmadığnı nəzərə alsaq, bu, insanların qaraçılara
qarşı qərəzliliyini göstərən əla nümunədir (əgər ümumiyyətlə
digər belə nümunələr varsa)! Eyni ilə, 1579-cu ildə Saksoniya
şahzadəsi Avqust qaraçıların pasportlarının müsadirə
olunması və özlərinin dövlətin ərazisindən sürgün edilmələri
barədə əmr verdi və bəhanə bu oldu ki, alman və əcnəbi
cinayətkarlar gizlənmək üçün onların arasında sığınacaq tapa
bilərlər. Həmçinin faktiki olaraq hər yerdə elə hallar olmuşdur
ki, qaraçı olmayan şəxslər sadəcə pis insanlarla oturubdurduqlarına görə məhkum olunaraq həbsxanaya salınmışlar,
məsələn, sənədlərdə deyilir ki, “qaraçılar kimi səfil və
sərbəst həyat tərzi sürən” və ya “qaraçıların əhatəsində
aşkar edilən şəxs” cəzalandırılmalıdır. Fərqli siyasi
yanaşmanın formalaşdığı İspaniyada (aşağıya bax) qaraçılar
cəmiyyətə inteqrasiya olunmuş hesab edilsələr belə, şübhəli
şəxslər sayılırdılar, çünki “sərsərilərə və cinayətkarlara
sığınacaq verə bilərdilər” (mənbə: “Real Audiencia”, Ovyedo,
1783).
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İyirminci əsr Almaniyası qaraçıların qətiyyətlə rədd
edildikləri meydana çevrildi, orada qaraçıların müntəzəm
qırğınları əvvəlki əsrlərdəki qaraçı ovundan da uzaqlara
gedib çıxdı. Bu qırğın siyasəti faşistlərin hakimiyyəti
dövründə zirvə nöqtəsinə çatsa da, onun kökləri əvvəlki
dövrlərə gedib çıxırdı. 1905-ci ildə Bavariyanın hakimiyyət
orqanları bütün qaraçıların (köçəri və oturaq) siyahıya
alınmasını həyata keçirdilər. Bunun nəticəsi olaraq
hazırlanmış
məruzədə
deyilirdi
ki,
qaraçılar
“bəla
mənbəyidir” (bu söz “Zigeunerplage”də işlədilmişdir), əhali
ciddi müşahidə vasitəsilə özünü onlardan qorumalıdır.
Qaraçılar peyda olduqda, bir yerdən başqa yerə hərəkət
etdikdə və ya hər hansı insidentdə iştirak etdikdə hakimiyyət
orqanları sayıq vəziyyətdə olmalı idilər. Münhendəki
Təhlükəsizlik Direktoratına teleqraf və ya telefon vasitəsilə
məlumat verilməli idi, orada 1899-cu ildə “Qaraçılarla bağlı
İnformasiya Bürosu” (Zigeunernachrichtendienst) təşkil
edilmişdi. Eyni dövrdə digər dövlətlərdə də oxşar
narahatlıqlar yaranır və analoji müşahidə və nəzarət
formaları formalaşırdı. Qaraçılara qarşı ittihamın mahiyyətini
bütövlükdə onların həyat tərzi, ailə qrupları ilə səfər etmələri,
daimi yaşayış yerinə malik olmamaları və köçərilərə xas olan
peşələrlə məşğul olmaları təşkil edirdi. Çox keçmədən
Almaniyada hər peşə fəaliyyəti ilə məşğul omaq üçün
lisenziya almaqdan ötrü daimi yaşayış yerinin olduğunu
sübut etmək tələbi qoyuldu və qaraçılar Frankfurt, Berlin və
Hamburq
kimi
şəhərlərin
ətrafında
məskunlaşmağa
başladılar, orada onlar yoxsulluq içində və yararsız şəraitdə
yaşayırdılar və ev tikməyin onlara qadağan edilməsi faktı
vəziyyəti bir az da ağırlaşdırırdı. Onlara qarşı tədbirlər o
qədər sərtləşdirildi ki, digər ölkələri geridə qoydu. 1926-cı
ildə Bavariya parlamenti “qaraçılar, köçərilər və tüfeylilərlə
mübarizə” haqqında qanun qəbul etdi. “Dəstələr”, yəni
həddən artıq böyük hesab edilən qruplar bölünməli idi və
daimi işə malik olduğunu sübut edə bilməyən şəxslər islah
müəssisələrinə yerləşdirilməli, onların uşaqları isə himayəyə
götürülməli idi. Son nəticədə, 12 aprel 1928-ci il tarixli
Qanunla və həmin il mayın 22-də qəbul edilmiş əmrlə
qaraçılar polisin daimi müşahidəsi altına alındılar.
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Sonra faşizm dövrü gəldi. 1936-cı ildə Himmler cinayət
polisinin bütün fəaliyyətini mərkəzləşdirdi. Bu, 12 qurumun
(Reichszentralen) bir orqanın hakimiyyəti altında birləşməsi
demək idi, 1899-cu ildə Münhendə təşkil edilmiş Qaraçılarla
bağlı İnformasiya Bürosu da 1938-ci ildə həmin orqanın
tabeliyinə verildi. Bununla da qaraçıların qeydiyyata alınması
və onlara nəzarət edilməsi asanlaşdı. “Alman qanını və alman
şərəfini” qorumaq üçün onlar “cəmiyyətə zidd” insanlar elan
edildilər və onlara “alman qanını” daşıyan insanlarla nikaha
girmək və ya cinsi əlaqədə olmaq qadağan edildi. 1938-ci
ildə cinayətkarlığın qarşısının alınmasına dair sirkulyarda
deyilirdi:
“Biz anti-sosial və cinayətkar davranışı ilə cəmiyyətə
inteqrasiya olunmaq istəmədiyini nümayiş etdirən hər
kəsi, məsələn, dilənçiləri, səfilləri (qaraçıları), fahişələri,
alkoqolikləri, yoluxucu, xüsusən də zöhrəvi xəstəliklərdən
əziyyət çəkən insanları cəmiyyətə zidd insanlar hesab
edirik...”.
Eyni ildə dərc olunan, “Bekämpfung der Zigeunerplage”
(“Qaraçı bəlası ilə mübarizə”) adlanan digər sirkulyarda
deyilirdi ki:
“qaraçı bəlası ilə mübarizənin gedişində bu günə qədər
əldə edilmiş təcrübə və bioloji-irqi tədqiqatların çıxardığı
nəticələr bizi qaraçı probleminin tənzimlənməsində irqi
amilə əsaslanan yanaşma nümayiş etdirməyə sövq edir”.
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Bu arada Robert Ritter irqi təsnifatın aparılması işini
sürətləndirdi və 1942-ci il üçün onun tədqiqat institutu faktiki
olaraq Reyxin ərazisindəki bütün qaraçıların (onların sayı
30.000 nəfərdən artıq idi) genealogiyasını hazırladı. Ritter
“hibrid”ləri ən təhlükəli fərdlər hesab etdi: o, on altı
əcdadından ikisi və ya səkkiz əcdadından biri qaraçı olan hər
kəsi “hibrid” adlandırdı. İlk öncə qaraçıların həyatı onların
yaşadıqları ərazilərlə məhdudlaşdırılmışdı, sonra isə 1939-cu
və 1940-cı illərdə onları Polşaya deportasiya etməyə
başladılar. 1941-ci ildən başlayaraq onların ağır vəziyyəti
daha da pisləşdi, çünki onlar Şərqi Avropanın alman qoşunları
tərəfindən işğal edilmiş hissələrində qətlə yetirilirdilər. 1942ci və 1943-cü illərdə qaraçılar və hibridlər tutularaq həbs
düşərgələrinə, o cümlədən Osventsim-Birkenau, Daxau və
Buhenvalddakı düşərgələrə salındılar. Bir çox ölkələrdə
kütləvi axtarışlar bütün qaraçıları əhatə etdi: yalnız bir neçə
köçəri ailəsi axtarışlar şəbəkəsindən sivişib çıxmaq şansı əldə
etdi. 1749-cu ildə İspaniyada qaraçıların kütləvi axtarışları
dövründə və qaraçı tarixində analoji hadisələrin baş verdiyi
dövrlərdə olduğu kimi məskunlaşma vasitəsilə cəmiyyətə
“inteqrasiya” olunmağa cəhd edənlər və ya bunu etməyə
məcbur edilənlər yenə də ilk qurbanlara çevrildilər, çünki
onların ünvanları vardı və bu səbəbdən onları tapmaq
mümkün idi.
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Faktiki olaraq həbs düşərgələrinə salınanların hamısı məhv
edildi və Mərkəzi Avropada, demək olar ki, bütünlüklə və ya
qismən məhv edilməyən qaraçı ailəsi qalmadı. Buna bənzər
tədbirlər Almaniyanın işğalı altında olan ölkələrdə də həyata
keçirildi: faktiki olaraq, müəyyn ölkələr faşistlərin təşəbbüs
və əmrlərindən qabaq özləri bu yöndə addımlar atdılar.
Məsələn, Fransada qaraçılar və köçərilər üçün həbs
düşərgələri 6 aprel 1940-cı il tarixli fərmana əsasən təşkil
edilmişdi, Bolqarıstanda Sofiyanın qaraçı əhalisinin bir hissəsi
müvəqqəti düşərgələrdə yerləşdirilmişdi. Bəzi hallarda bu o
demək idi ki, qaraçılar ölüm düşərgələrinə salınmağa hazır
idilər. Bolqarıstanda ictimaiyyətin bir hissəsinin və müəyyən
siyasətçilərin rəyi dəyişdikdən və III Borisin müdaxiləsindən
sonra qaraçılar deportasiyadan yaxa qurtardılar, lakin digər
yerlərdə müvəqqəti saxlama mərkəzləri adətən ölümə doğru
yolda ilk addım idi. Hesablamalara görə Rumıniyada 25.000
qaraçı Transnistriyadan deportasiya olunmuş (onların yarısı
uşaqlar idi), 11.000 nəfər öldürülmüşdü. İtaliyada 1940-cı il
ilə 1943-cü il arasında ilk növbədə qaraçılar üçün nəzərdə
tutulmuş həbs düşərgələri vardı (Anyona, Boyano və
Tossiçiyadakı düşərgələr də daxil olmaqla).
13 mart 1938-ci ildə qaraçıların siyahıya alınması həyata
keçirildi və apreldə qaraçılar səsvermə hüququnu itirdilər.
Mayda qaraçı uşaqlarının məktəbə getməsi qadağan edildi
və fermalarda işləməyən bütün qaraçı kişiləri Daxauya və ya
Buhenvalda göndərildilər. İyulda qaraçıların qeyri-qaraçılarla
nikahı qadağan olundu, 1939-cu ilin fevralında isə qaraçıların
torpaq alması qadağan edildi. Həmin ilin iyununda Daxauya
və ya Buhenvalda yeni deportasiya baş verdi. 1940-cı ilin
noyabrında
Burgenlandda
“Lager
Lakenbach”
əmək
düşərgəsi açıldı. 1941-ci ilin noyabrında 2.000 qaraçı
Litsmanştadta (Lodz) deportasiya edildi. 1942-ci ilin
sentyabrında hələ də orduda xidmət edən bütün qaraçılar
“Lager Lakenbach” düşərgəsinə salındılar. 1943-cü ilin
yazında içərisində qaraçılar olan bir neçə qatar OsventsimBirkenauya göndərildi. Qaraçı qadınları 1945-ci ilin
yanvarında Ravensbrukda sterilizasiyaya məruz qaldı.
Müharibədən sonra yalnız 1.000 qaraçı Burgenlanda qayıtdı.
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Niderlandda 16 may 1944-cü ildə aparılmış kütləvi axtarış
305 qaraçının həbsi ilə nəticələndi: onlardan 245-i
Osventsimə göndərildi və yalnız otuzu salamat qaldı. 15
yanvar 1944-cü ildə 351 qaraçını müşayiət edən “Z konvoyu”
Belçikanı
tərk
edərək
Osventsimə
yollandı,
həmin
qaraçılardan yalnız on biri salamat qaldı. Baltik ölkələrində
“Einsatzgruppen” adı ilə tanınan mobil SS dəstələri bir çox
qaraçıları məhv etdi: 1941-ci il ilə 1943-cü il arasında
Latviyanın qaraçı əhalisinin yarısı və Estoniya ilə Litvanın
qaraçı əhalisinin təxminən 90%-i qırıldı, qalanları isə
Osventsimə deportasiya olundu. 1941-ci ildə faşistlər
qaraçıları Belarusda, Rusiyada və Ukraynada qırmağa
başladılar, bu ölklərdə qaraçıların insan itkisi ən azı 30.000
nəfərə bərabər idi. Faciəli misalları yenə davam etdirmək
olar. Bəzi ölkələrdə faktiki olaraq bütün qaraçı ailələri yox
edildi, bəzi dövlətlərdə və regionlarda, o cümlədən Polşa,
Xorvatiya, Serbiya, Moraviya və Bohemiyada qırğın siyasəti
Almaniyanın özünə nisbətən daha qəddarlıqla və əhatəli
miqyasda həyata keçirildi. Bu illər ərzində 400 mindən 500
minədək, bəlkə də daha artıq qaraçı və köçəri yoxa çıxdı:
onlar yerlərindəcə məhv edildilər, həbsxanalara salındılar və
ya düşərgələrə deportasiya olundular.
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Auschwitz

Osventsim

Muj śuko
jakhà kale
vuśt śudre;
aćhipen.
Ilo ćhindo
bi agesqo,
bi lavesqo,
nanaj roipen.

Ağız quruyub,
gözlər qaralıb,
dodaqlar soyuqdur;
sakitlik çöküb.
Ürək sıxılır,
nə can qalıb,
nə də bir söz,
hətta göz yaşı da qalmayıb.
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Santino Spinelli
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And-Ośviećim – Lagro
Baro
And-Ośviećim – lagro
baro
Odaj beśel mro dadorro
Beśel beśel thaj godi del
Pe vogesqe pharo kerel.
Xaćol, xaćol, ćerxenŏrri.
Mre Devlesqri
momelŏrri.
Ax tu kalo ćhiriklorro,
Kalo, Zalutno aj korro,
Manqe ligar dur kava lil;
A te naśti vazdes o lil
Kaj si pharo – pherdo
dukha,
Atùnći buxlăr te phakha
Ža me phralenӨe aj
mothov
So adaj si jekh baro bov,
So o devel kerdilăs thuv
Aj kalardăs i sasti phuv.
Ža vaker e manuśenqe
So bibaxt si e Romenqe
E Sàsă amen astarde
Marde thaj adaj ligarde.
Ande amen udarençar
Mekhen amen
kominênçar.
E larosӨar nanaj te žas
Phralen phenên ni maj
dikhas.
Ax Devla, ax mro
Devlorro,
Sosqe xas rromano śero
…
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Osventsim – böyük düşərgə
Osventsimdə böyük düşərgə var,
Mənim əziz atam oraya salınıb.
O, hey oturaraq fikir çəkir,
Ürəyində bir ağırlıq var.
Yan, yan, ey kiçik ulduz,
Mənim tanrımın kiçik şamı.
Ey balaca qara quş,
Qara, kədərli və kor quşcuğaz,
Bu məktubu mənim üçün
uzaqlara apar.
Əgər kədər yükündən ağırlaşmış
Bu məktubu apara bilmirsənsə,
Onda qanadlarını çal,
Qardaşlarımın yanına uç və
onlara de ki,
Burada böyük bir soba var,
Səma tüstü ilə doludur,
Tüstü bütün dünyanı qara rəngə
bürüyüb.
Uç və insanlara
Qaraçıların əzablarından danış.
Almanlar bizi tutdular,
Döydülər və buraya gətirdilər.
Onlar bizi darvazadan keçirib
içəriyə gətirdilər,
Onlar bizi sobalara atıb gedirlər.
Biz bu düşərgəni tərk edə
bilmirik.
Daha qardaş və bacılarımızı heç
vaxt görməyəcəyik.
Ey tanrım, mənim sevimli tanrım,
Nə üçün qaraçıların başına bu
oyunu açırsan?
(Ənənəvi mahnı)

Müəyyən
ölkələrdə
qaraçılar
həbs
düşərgələrinə
göndərilməsə də və ya az sayda göndərilsə də, hər halda
ciddi müşahidə altında saxlanılır və bəzi hallarda həbsxanaya
salınırdılar. Bu siyasət çoxlu sayda həbs düşərgələrinin
olduğu Fransada və Slovakiyada mövcud idi. Qaraçıların
səfərləri azaldı, çünki müəyyən yerlərdə məskunlaşmaq azad
idi. Slovakiyada 1941-ci ildə əmək düşərgələri tikildi. Ölkənin
cənubundakı və cənub-şərqindəki (müharibə dövründə bu
ərazilərə Macarıstan nəzarət edirdi) qaraçılar deportasiya
edildilər, onların çoxu Daxauya göndərildi. 1944-cü ildə
almanlar ölkəni işğal edərkən bir çox ailələr məhv edildi.
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Çoxusu məhv edilmiş qaraçı ailələri üçün müharibədən
sonrakı illər çətin dövr idi (həmin illər onların yaddaşında elə
bu cür də qalmışdır). Almaniyanın bir çox hissələrində həbs
düşərgələrindən azad edilmiş qaraçılar 1926-cı il tarixli
qanunun müddəalarına əsasən 1947-ci ilədək həbsə alındılar
və əmək düşərgələrinə göndərildilər, həmin müddəalara
görə, müəyyən peşə fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu sübut
edə bilməyən şəxslər polis nəzarəti altına alınmalı idilər.
Müharibədən on illər keçdikdən sonra Bavariyanın polis
orqanları qaraçıların xüsusi qeydiyyat bürosunu təşkil etdilər.
1950-ci illərdə Köln regionunda həbs düşərgələrindən
salamat çıxan qaraçılara verilmiş şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlər geri alındı və belə əsas gətirildi ki, həmin sənədlər
alman vətəndaşlığını təmin edə bilməz, bu qaraçılara
“vətəndaşlığı olmayan” və ya “vətəndaşlığı müəyyən
edilməyən şəxslər” sözləri yazlmış pasportlar verildi.
Həmçinin qaraçıların soyqırımı reallığı müəyyən dərəcədə
manipulyasiya predmetinə çevrildi. Doktor Ritterin köməkçisi
Yeva Yustin 1943-cü ildə bütün qaraçıların sterilizasiya
olunmasında israr etmiş, həmçinin bildirmişdi ki, “ikinci
dərəcəli hibridlər cəmiyyətə inteqrasiya olunsalar, bu şərtlə
almanlaşa bilərlər ki, onların qanındakı alman komponenti
təmiz mənşəli olsun” (onun qeyd etdiyinə görə, tədqiqiatlar
göstərir ki, alman ailələrində və ya uşaq evlərində tərbiyə
olunmuş qaraçı uşaqları cəmiyyətə inteqrasiya oluna
bilmirlər). Bundan başqa, Himmler belə bir mifi təbliğ etmişdi
ki, bəzi “irqi cəhətdən təmiz qaraçı” nüsxələri “ari
prototiplərinin” kolleksiyasının tərkib hissəsi qismində
qorunub saxlanmalıdır. Müharibədən sonrakı Almaniyanın
hakimiyyət orqanları qurbanların ailələrinə kompensasiya
ödəməkdən imtina edilməsinə haqq qazandırmaq üçün
sistematik soyqırımı siyasətindəki bu açıq-aydın ziddiyyətləri
önə çəkərək iddia etdilər ki, faşist təqibi bir neçə il ərzində
irqi əsaslara görə deyil, sosial əsaslara görə həyata
keçirilmişdir. Lakin yuxarıda adı çəkilən 1938-ci il tarixli
sirkulyar (Bekämpfung der Zigeunerplage) birmənalı şəkildə
göstərirdi ki, Almaniyanın müxtəlif bölgələrində cəmiyyətə
yetərincə “inteqrasiya olunmuş” bir çox qaraçılar, Birinci
Dünya Müharibəsi zamanı mükafatlarla təltif olunmuş bəzi
keçmiş qaraçı əsgərlər də daxil olmaqla, həbs düşərgələrinə
salınaraq məhv edilmiş insanlar arasında idilər. 1950-ci
illərdə “Səfillər Bürosu” (Landfahrerzentrale) “ekspert
məruzələri” hazırlamaqda davam edirdi, həmin məruzələrdə
Gestaponun əməllərinə haqq qazadırılır və belə qənaətə
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gəlinirdi ki, bir çox qaraçılar cinayətkar olduqlarına görə
deportasiya ediliblər. Bu kontekstdə cinayətkarlığın sübutları
sırasına həbs düşərgəsindən qaçmağa cəhd və şəxsiyyəti
təsdiq edən saxta sənəddən istifadə faktları daxil edilmişdi.
Müharibədən sonra qaraçıların mütəmadi məhv edilməsi
siyasəti digər siyasətlərlə paralel olaraq aparılmaqda davam
edirdi: təkcə keçmiş Yuqoslaviyanın müəyyən hissələrində
“etnik təmizləmə” naminə ailələrin kütləvi qırılmasına nəzər
salsaq, bu siyasətdən heç vaxt imtina edilmədiyini anlayarıq.
Qaraçıların
hərtərəfli
və
planlı
şəkildə
ölkələrdən
çıxarılmasından göründüyü kimi, rəsmi səviyyədə onların
rədd edilməsi hələ də davam edir, bəzən bu, 1990-cı illərin
əsas miqrasiya hərəkatlarına cavab olaraq bağlanmış
ikitərəfli hökumətlərarası sazişlər əsasında baş verir. Həmin
onillik ərzində yeni siyasətlər işlənib hazırlanmışdır, onların
bəziləri nəticə etibarı ilə qaraçıların ölkədən çıxarılmasına
bərabərdir. Bunun bir nümunəsi “Almaniya və Rumıniya
vətəndaşlarının müvafiq ölkələrinə repatriasiyası ilə bağlı”
Almaniya ilə Rumıniyanın Daxili İşlər Nazirlikləri arasında
1992-ci ildə imzalanmış sazişdir. Sazişin hədəfi “iki ölkənin
hər hansı birində qanunsuz yaşayan Almaniya və Rumıniya
vətəndaşlarıdır”, lakin onun imzalanmasını şərh edən
siyasətçilər bildirirlər ki, saziş ilk növbədə Rumıniyadakı
alman mühacirlərinə qarşı deyil, Almaniyadakı rumın mənşəli
qaraçılara (sığınacaq axtaranlara və ya mühacirlərə) qarşı
yönəlmiş planlı tədbirləri nəzərdə tutur. Rumıniyada media
bu sazişi işıqlandırarkən onu “qaraçı protokolu” adlandırdı.
Sazişə əsasən nə qədər qaraçının Almaniyadan çıxarıldığını
təsəvvür etmək asan iş deyil. 1994-cü ilin mayında Rumıniya
və Fransa hökumətləri sığınacaq üçün müraciətləri rədd
edilən və bundan sonra ölkədə qanunsuz yaşayan şəxslərin
repatriasiyası barədə analoji saziş bağladılar. Bu saziş könüllü
repatriasiya üçün maliyyə stimullarını nəzərdə tuturdu.
Sazişin potensial olaraq əhatə etdiyi qaraçıların sayı 3.000
nəfərlə 5.000 nəfər arasındadır. Eyni dövrdə Almaniya ilə
Bolqarıstan,
Çexiya
Respublikası,
keçmiş
yuqoslav
respublikası Makedoniya və Polşa arasında digər sazişlər
bağlandı.
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Keçmişin faktlarının araşdırılaraq yaddaşlarda bərpa
edilməsi, sonra isə bu faktların etiraf edilməsi mürəkkəb,
uzunmüddətli vəzifə olaraq qalır. Qaraçıların düşərgələrdə
həbsdə saxlanmasının (İkinci Dünya Müharibəsi zamanı
Fransada olduğu kimi) rəsmən etiraf edilməsi yolunda bir çox
maneələr var idi, aşkar edilmiş faktlar yalnız 20-ci əsrin
sonunda və 21-ci əsrin başlanğıcında etiraf edildi və təqib
edilmiş ailələrin xatirəsini yad etmək üçün müəyyən
addımlar atıldı. Çexiya Respublikasında yerləşən Cənubi
Bohemiyadakı Leti düşərgəsinin ərazisində hazırda donuz
ferması yerləşir: fermanın oradan çıxarılmasına yönələn
bütün təşəbbüslər indiyədək uğursuz olmuşdur, baxmayaraq
ki, 1995-ci ildə dövlət başçısı Vatslav Havel həmin yerdə
xatirə sütununun təntənəli açılışını həyata keçirmişdir.
Sərbəstliyin məhdudlaşdırılması
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Qaraçıların rəsmi səviyyədə rədd edilməsinin forması olan
ölkədən çıxarılma istər praktiki (qonşu dövlətlər də eyni
siyasəti
yürütsələr,
onda
sürgün
olunanlar
haraya
getməlidirlər?), istərsə də iqtisadi cəhətdən (ölkədən
məcburi çıxarılma vaxt və pul tələb edir və hər hansı qanuni
imkanlar olmadıqda vəziyyətdən çıxış yolu kimi residivizm
istisna hallardan daha çox, açıq-aydın adi hala çevrilir)
mənasızdır. Bundan başqa, sürgün praktikasından istifadə
edən dövlətlər potensial işçi qüvvəsini itirmiş olurlar. Buna
görə də qaraçıların rəsmən rədd edilməsi siyasətinin yerini
onların sərbəstliyinin məhdudlaşdırılması siyasəti tutur, bu,
adətən qaraçıların ətraf cəmiyyətə avtoritar və ümumən
zorakı yolla inteqrasiyası formasında baş verir. Cinayət cəzası
formasında konseptuallaşdırılan bu siyasət adətən sırf
funksional iqtisadi məqsəd daşıyır. Qaraçıların yox olması
məqsədi artıq sürgün vasitəsilə ərazi kontekstində deyil,
onların sərbəstliyinin məhdudlaşdırılması vasitəsilə sosial
kontekstdə həyata keçirilməkdə davam edir, belə ki, onların
qrup strukturları kiçik vahidlərə bölünür və ətraf cəmiyyətin
standartlarına uyğun hala gətirilir. Hətta qaraçıların hamısını
birlikdə rədd etmək mövqeyi üstünlük təşkil etdiyi vaxtlarda
da bu cür siyasət bu və ya digər formada həmişə mövcud
olmuşdur. 1557-ci ildə Portuqaliya qanunvericiliyində nəzərdə
tutulurdu ki, ölkəyə daxil olan bütün qaraçılar katorqa
işlərinə məhkum edilməlidirlər. Həmçinin 16-cı əsrdə Savoya
hersoqu bu məqsədlə bir neçə fərman qəbul etdi. Eyni ilə,
Papa V Piy 1571-ci ildə “Müqəddəs Liqa” ilə türklər arasında
Lepantoda baş verəcək döyüşün gözlənildiyi dövrdə Vatikan
dövlətindəki bütün qaraçıların katorqa işlərinə göndərilməsi
barədə əmri təsdiq etdi. Faktiki olaraq hər bir qüdrətli dəniz
dövləti cinayətkarlar arasından yığılan avarçəkənlərə ehtiyac
duyurdu, məsələn, 1561-ci ildə Fransada sürgün əmrinə tabe
olmamağa görə asılma və digər bədən cəzası formaları
katorqa işləri ilə əvəz edildi. 1647-ci ildə katorqa işləri faktiki
olaraq sürgün cəzasını əvəz etdi. Oxşar müddəalar sonrakı
qanunlara da daxil edildi və cəza qismində müstəmləkələrə
deportasiya olunma seçiminin mümkün olduğu dövrlər
(məsələn, 1719-cu ildə olduğu kimi) istisna olmaqla, müxtəlif
dövrlər ərzində qüvvədə qaldı. 18-ci əsrin sonlarında islah
müəssisələri yaradıldı ki, oradan məhkumlar işləmək üçün
fabriklərə göndərilirdilər. Qaraçıların həbsə alınması siyasəti
19-cu əsrdə də davam etdi, həbsə alınanların çoxu
deportasiya olundu və ya ağır əməyə məhkum edildi. 1660-cı
ildə Finlandiyada (həmin vaxt o, İsveçin hakimiyyəti altında
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idi) general-qubernator 130 nəfər güclü qaraçıdan ibarət
qrupun Rusiya sərhədi yaxınlığında tərk edilmiş fermalarda
məskunlaşması barədə əmr verdi. Onların torpaqları
mühafizə edəcəkləri və rusların hücumlarını dəf etməkdə
yerli fermerlərə kömək edəcəkləri güman edilirdi, lakin onlar
orada uzun müddət qalmadılar. Növbəti əsrdə qəbul edilmiş
qanuna əsasən qaraçılardan tələb olunurdu ki, qısa
müddətdə özlərinə yaşayış yeri və “ləyaqətli” peşə seçsinlər;
onların başqa yerə köçməsi qadağan edildi, qadağaya əməl
etməyənlər ağır işlərə məhkum olunurdular.
Müxtəlif sayda insanlara aid edilən bu cür birdəfəlik
tədbirlərlə yanaşı, bəzi ölkələrdə qaraçıların sərbəstliyinin
düşünülmüş və mütəşəkkil şəkildə məhdudlaşdırılması
siyasətləri əsrlər boyu həyata keçirildi. Rumıniyanın
tabeliyindəki
Moldaviya
və
Valaxiya
knyazlıqlarında
sərbəstliyin məhdudlaşdırılması ifrat köləlik formasını aldı. Bu
ərazilərdə 14-cü əsrdən başlayaraq qaraçılar dövlətin, kralın,
ruhanilərin, əyanların və ya torpaq sahiblərinin köləsinə
çevrildilər. Ailələr açıq hərraclarda satılırdılar: arvadlar
ərlərindən ayrı düşür, uşaqlar müxtəlif sahiblərə satılır və ya
şahzadələr tərəfindən hədiyyə edilirdilər. Qaraçılar kölə kimi
doğulurdular, kölələrin uşaqları avtomatik olaraq özləri də
kölə olurdular. Son nəticədə 1855-ci ildə Moldaviyada və
1856-cı ildə Valaxiyada köləliyin qanunvericilik qaydasında
ləğv edilməsinə nail olmaq üçün 1830-cu ildən başlayaraq
illərlə mübarizə və səylər tələb olundu. Lakin islahatların
lazımi qaydada səmərə verməsi və qaraçıların yenidən öz
hüquqularını əldə etməsi yalnız 1864-cü ildə baş tutdu.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, beş əsrdən sonra köləliyin ləğv
edilməsi qaraçıların həmin iki ərazidən kütləvi surətdə çıxıb
getməsi nəticəsində mümkün oldu.
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Avstriya hökmdarı Mariya Tereza da analoji sistematik
yanaşma nümayiş etdirdi: öncə qaraçıların ölkədən
çıxarılmasına yönələn sərt siyasət yeritdikdən sonra o, 1758ci ildən başlayaraq qəbul etdiyi bir sıra əmrlərdə siyasi kursu
dəyişdi. O, qaraçılardan tələb etməyə başladı ki, atlarını və
arabalarını satsınlar, iri mülkiyyət sahiblərinə isə göstəriş
verdi ki, onları ev tikmək üçün ərazi və materiallarla təchiz
etsinlər. Bu, təhkimçilik rejimi ilə nəticələndi, belə ki, yazılı
icazə olmadan qaraçıların kəndlərini tərk etmələri qadağan
olundu. Sonra imperatriça “qaraçı” sözünün işlənməsini
qadağan etdi; indi qaraçıları adlandırmaq üçün tövsiyə edilən
adlar sırasına “yeni vətəndaşlar”, “yeni sakinlər”, “yeni
macarlar” [“Uj Magyár”] və ya “yeni fermerlər” kimi adlar
daxil idi – bu adlar bəzi ərazilərdə əsrlər boyu saxlandı.
Gənclər on atlı yaşdan hərbi qulluğa daxil olmalı və
ustalardan peşə öyrənməli idilər. 1767-ci ildə ənənəvi qaraçı
başçıları (voyevodalar) qaraçıların ədalət mühakiməsini
həyata keçirmək hüququnu itirdilər (İmpeator Sigizmundun
qərarına əsasən onlar 1417-ci ildən bu hüquqa malik idilər):
artıq
qaraçıların
ailə
qrupları
yerli
məhkəmələrin
yurisdiksiyasına keçdi. Qaraçıların səfərlərinə, geyim
formalarına, dilinə, ərzaqlarına, peşələrinə məhdudiyyətlər
qoyuldu, məhdudiyyətlərə əməl etməyənlər cəzalandırılırdı.
1773-cü ildən başlayaraq qaraçılar arasında nikahlar
qadağan
edildi
və
qarışıq
nikahlar
50
florinlə
mükafatlandırılmağa başladı. Uşaqlar beş yaşlarından
ailələrindən alınır və tərbiyə üçün kəndli ailələrinə verilirdilər,
bu xidmətə görə həmin ailələrə beş yaşdan on yaşadək oğlan
uşağı üçün ildə 12 florin və on yaşdan on dörd yaşadək qız
uşağı üçün ildə 4 florin pul ödənilirdi. 1783-cü ildə Mariya
Terezanın varisi İmperator II İosif fərman qəbul etdi, həmin
fərman onun ölümünədək, yəni 1790-cı ilədək qüvvədə qaldı:
fərmana əsasən, qaraçıların çadırlarda yatması qadağan
olunur; onlar yerli məhkəmələrin yurisdiksiyasına keçir;
uşaqlarını dörd yaşdan başlayaraq yerli ailələrə vermələri
tələb olunur; uşaqlara ərazidəki kilsənin himayəsində olan
məktəbdə məcburi təhsil verilir; qaraçıların pasportları
olmadan kəndlərini tərk etmələri qadağan olunur; qaraçıların
atları satmaları və yerli geyim formalarından fərqlənən geyim
geymələri qadağan edilir; qaraçı dilindən istifadə qanundan
kənar elan edilir (bu şərtə əməl etməyənlərə qamışdan
düzəldilmiş çubuqla iyirmi dörd zərbə vurulurdu); qaraçıların
adlarını dəyişmələri, başqa qaraçılarla nikaha girmələri və
dilənçilik etmələri qadağan olunur; qaraçıların atlarının
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nömrələnməsi və müəyyən peşələrin, o cümlədən dəmirçi və
musiqiçi peşələrinin ciddi nəzarətə alınması nəzərdə
tutulurdu. Çexiya ərazisində bir çox qaraçı ailələri İmperator
İosifin ölümündən sonra başqa yerlərə getdilər, Slovakiya
ərazisində isə oturaqlaşma siyasətinin nəticələri mühafizə
olunaraq həm mənzil, həm də iş şəraitinə təsir göstərdi.
Uşaqların valideynlərindən alınması (bu tədbir “maarifçi
despotizmin” şərtlərindən biri idi) çox vaxt sərbəstliyin
məhdudlaşdırılması siyasətinə daxil edilən adi tədbir idi,
bundan məqsəd qaraçı qruplarının səfərə çıxması hallarını
azaltmaq idi. Bu praktika Finlandiya və İspaniyada tətbiq
edilirdi və onun müxtəlif variantları 20-ci əsrdə də mühafizə
edilmişdi. 1926-cı ildə İsveçrədə tanınmış və mötəbər bir
xeyriyyə cəmiyyəti ötən əsrin bəzi analoji təcrübələrinə
istinadən bu tip təşəbbüslərə başladı. Uşaqlara yardım
göstərən, “Pro Juventute” adlanan bu xeyriyyə cəmiyyəti
qaraçı ailələrini “bərpa etmək” niyyətində olduğunu elan
edərək “köçəri uşaqlarını” (“Children of the Road” [“Kinder
der Landstrasse”]) xilas etmək məqsədini daşıyan
uzunmüddətli layihənin icrasına başladı. Şübhəsiz ki,
cəmiyyət bu işdə fəal idi, çünki 1953-cü ilə aid məlumatlarda
deyilirdi ki, “layihədən 500-dən artıq uşaq faydalanmışdır”.
“Pro Juventute”nin işinə valeh olanlardan biri faşist
genetikasının nəzəriyyəçisi Robert Ritterin qeydlərinə
istinadən uşaqların “öz ilkin və təbii dünyalarından zorla ayrı
salınaraq valideynlərindən necə ayrıldıqlarını” və uşaqları
“onlar üçün yad olan başqa dünyaya daxil etmək üçün necə
zor tətbiq edildiyini” təsvir etdi. Uşaqlar qapalı müəssisələrə
salınır və valideynləri ilə təmasda olmalarına icazə verilmirdi;
onlara deyirdilər ki, valideynləri ölüblər, yaxud daha onlara
maraq göstərmirlər, beləliklə, onlar hər hansı hüquqi proses
olmadan uşaq evlərinə və ya övladlığa verilirdilər; bir çox
qızlar sterilizasiyaya məruz qaldı. Yalnız 1960-cı illərdə qaraçı
təşkilatı bu tədbirlərə qarşı şikayətləri toplamağa başladı və
bu məsələ həftəlik jurnalda ictimaiyyətə açıqlandı. Lakin heç
bir cinayət təqibinə başlanılmadı və 1973-cü ildə “Pro
Juventute” cəmiyyəti qaraçı uşaqlarının uşaq evlərinə və ya
övladlığa verilməsinə və sosial təminat məsələlərinə görə
cavabdeh olan orqanlar tərəfindən dəstəklənən “köçəri
uşaqlarına yardım” layihəsini dayandırdı.
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İspaniyada bütövlükdə qaraçılara aid olan ilk hüquqi sənəd
“Medina del Kampo Praqmatik aktı” adlandırılan 1499-cu il
tarixli sənəd idi (əslində bu sənəd Madirddə imzalanmışdı).
O, qaraçıların özlərinə peşə və sahibkar tapmalarını tələb
edir, onların qrup halında səyahət etmələrini qadağan edir və
onların hər hansı peşə ilə məşğul olmadan “bir yerdən başqa
yerə” hərəkət etmələrini pisləyirdi. Sonrakı əsrlərdə
görülmüş
tədbirlər
bu
ilk
qanunun
müddəalarını
təkmilləşdirdi və cüzi istisnalarla qaraçıların İspaniya
cəmiyyətinə avtoritar üsullarla inteqrasiyasına yönələn
davamlı siyasi iradəni əks etdirdi. Faktiki olaraq həmin
dövrdə bütün digər ölkələrdən fərqli olaraq, İspaniyada
qaraçılardan tələb edilirdi ki, onlar ətrafdakı insanların
diqqətini
cəlb
etməsinlər
və
onları
başqalarından
fərqləndirən hər şeyə son qoysunlar. Qaraçıların ölkədən
çıxarılması yalnız onlar ətrafdakı insanlara qaynayıbqarışmaqdan imtina etdikdə alternativ həll yolu kimi
göstərilirdi. Sonralar hər yerdə olduğu kimi İspaniyada da
qaydalara əməl etməməyə görə cəza qismində ölkədən
çıxarılma daha praqmatik olan digər cəzalarla, o cümlədən
1539-cu ildən başlayaraq katorqa işləri ilə, habelə bəzi
hallarda civə mədənlərində işlə əvəz edildi. 1539-cu il tarixli
qanuna əsasən iyirmi yaşdan əlli yaşınadək kişilərə tətbiq
edilən katorqa işlərinə cəlb olunma cəzası ailələr üçün ağır
zərbə idi, çünki bunun nəticəsində onlar “başsız qalırdılar”:
“başsız qalmış” uşaqların, qadınların və qocaların çoxu
yaşamaq üçün dilənçiliyə və digər bu kimi vasitələrə, o
cümlədən xırda oğurluğa üz tutmağa məcbur olurdular.
Ömrünü katorqa işlərində başa vurmaq istəməyən kişilər
qaçaraq məhrumiyyətlər içərisində yaşamalı olurdular;
məsələn, 1575-ci və 1637-ci illərdə katorqa işləri üçün adam
çatışmadıqda qaraçıların geniş miqyaslı axtrışı başlandı.
Üstəlik, yerli əhalinin fikrincə, rüsvayçı hesab edilən katorqa
işləri müxtəlif qaraçı qrupları tərəfindən yerinə yetirilməli idi.
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Kastiliya krallığı tərəfindən görülən bütün tədbirlər
qaraçıların cəmiyyətə inteqrasiya olunmasını həvəsləndirmək
məqsədini daşıyırdı. 1499-cu ildə verilmiş fərmana əsasən,
qaraçıların özlərinə sahibkar taparaq peşə əldə etmələri və
məskunlaşmaları üçün onlara altmış gün vaxt verilirdi, 16-cı
əsrin əvvəllərində bir neçə analoji “praqmatik aktlar” qəbul
edilmişdi. 1539-cu ildə qəbul edilmiş əmrə əsasən həmin
müddət üç ayadək uzadıldı və üç nəfərdən artıq qrup halında
hərəkət etmə qadağan olundu. 1560-cı ildən başlayaraq bu
qadağa iki nəfərdən artıq insanın qrup halında birgə hərəkət
etməsinə şamil olundu, “həmçinin qaraçıların adətləri və
geyimləri” də qadağan edildi. 17-ci əsrin əvvəllərindəki
növbəti qanunvericilik at alverini qadağan etdi, bu elə bir
dövr idi ki, qaraçıları “ovlamaq” üçün silahlı dəstələr təşkil
edilməsinə icazə verilirdi. 1611-ci ildə verilmiş fərmana
əsasən, qaraçılar əkinçiliklə bağlı peşələrlə məşğul olmalı
idilər: bu, funksional müddəa idi, belə ki, mavrlar ölkədən
çıxarıldıqdan sonra çoxlu torpaqlar əkilməmiş qalmışdı və
kralın bu fərmanı mavrlardan sonra qaraçıların da ölkədən
çıxarıldmasını istəyən Dövlət Şurasının mövqeyinə zidd
olaraq verilmişdi. İspaniyada qəbul edilmiş növbəti
qanunvericlik aktlarına əsasən, qaraçıların öz geyimlərindən,
adlarından və dillərindən istifadə etmələri qadağan edildi;
qaraçılar 1.000 nəfərdən artıq əhalisi olan yerlərdə
məskunlaşmağa məcbur edildilər; onların açıq və qapalı
yerlərdə bir yerə toplaşmaları qadağan edildi; məskunlaşdığı
ərazidən kənarda yaxalanan istənilən qaraçı onu aşkar etmiş
şəxsə köləliyə verilə bilərdi. 1695-ci ildə verilmiş fərmana
əsasən, otuz gün ərzində bütün qaraçılar siyahıya alınmalı
idi: onlar öz peşələri, həyat tərzləri, silahları və atları barədə
məlumat verməli idilər, bundan sonra onlara krallığı tərk
etmək
və ya 200 nəfərdən artıq sakini olan yerdə
məskunlaşmaq üçün otuz gün vaxt verilirdi. Fərmanda əlavə
qadağalar da vardı: qaraçıların at saxlamaları və tez-tez
yarmarka və bazarlara getmələri qadağan olunurdu.
Qaraçıların müdafiə edilməsinə və ya onlara sığınacaq
verilməsinə görə cəza olaraq əsilzadələrin nümayəndələrinə
6.000 dukat cərimə kəsilir, digər şəxslər isə on il katorqa
işlərinə məhkum edilirdi. 1717-ci ildə qaraçıların yaşamasına
icazə verilən qırx bir yerin siyahısı elan edildi. 1726-ci ildə
onların ümumi məhkəmələrə şikayət etmələri qadağan
olundu. 1731-ci ildə qaraçıların praqmatik aktların bütün
maddələrinə əməl edib-etmədiklərini yoxlamaq üçün
qabaqcadan xəbər vermədən qısa fasilələrlə onların evlərinə
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baş çəkməyi nəzərdə tutan müddəa qəbul edildi. Sonra
qaraçılarla biznes əlaqəsində olmaq qadağan edildi və
praqmatik aktların lazımi qaydada tətbiq və elan
edilməməsinə görə cəza olaraq 200 dukat cərimə təyin
olundu. 1745-ci ildə qaraçıların müəyyən edilmiş yerlərdə
məskunlaşması üçün verilən müddət iki həftəyədək azaldıldı.
Silahlı dəstələr bütün kənd ərazilərində qaraçıları axtarmalı
idilər və həmin dəstələrin qaraçılara “atəş açaraq onları
öldürmələri qanuni” elan edildi. 1746-cı ildə qaraçıların
yaşaması üçün sadalanmış qırx bir əraziyə daha otuz beş
ərazi əlavə edildi və əhalinin hər 100 nəfərinə bir ailə və hər
küçəyə yalnız bir ailə düşməklə qaraçı ailələrinin
bölüşdürülməsi nəzərdə tutuldu. Qaydaların özbaşına şərh
olunmasının qarşısını almaq üçün ailə anlayışı dəqiq şəkildə
müəyyən edildi və bütün mümkün hallar nəzərə alındı (dul
qadınlar, evlənmiş övladlar və s.). Ailələrin bu cür
bölüşdürülməsi praktikada tam həyata keçirilməsə də, bu
tədbir qaraçı cəmiyyətini kökündən dəyişdirdi.
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30 iyul 1749-cu ildə qaraçıların iri miqyaslı axtarışı təşkil
edildi, bu tədbir İspaniya qaraçılarının böyük bir hissəsini
əhatə etdi. Bundan əvvəl də ümumi axtarışlarla bağlı
qanunlar qəbul edilmişdi, məsələn, Portuqaliyada 8 sentyabr
1652-ci ildə və 25 sentyabr 1654-cü ildə belə qanunlar qəbul
olunmuşdu (bu tədbirlərin nəticəsi məlum deyil); katorqa
işlərinə avarçəkənləri cəlb etmək üçün məhdud miqyaslı
axtarışlar da aparılmışdı, həmçinin qaraçıların axtarılması
üçün regional təşəbbüslər də olmuş, habelə bundan öncə
ümummilli miqyasda axtarışlar aparılmasına dair təkliflər də
irəli sürülmüşdü (xüsusən 1673-cü ildə). Lakin 1747-ci ildə
hesab edildi ki, bu il əlavə tədbirlərin əsil vaxtıdır və Ovyedo
yepiskopu Kastiliya Şurasına təklif təqdim etdi. O, qeyd etdi
ki, məskunlaşma tədbirləri sayəsində müsbət irəliləyişlər
əldə olunub, buna görə də qaraçıların dəqiq yerlərini
müəyyən etmək mümkündür, eləcə də kilsələrdə sığınacaq
tapmaq hər kəsin hüququ olsa da qaraçılara gəldikdə bu
hüquq onlara əsla şamil oluna bilməz və onlar məsuliyyətdən
yayınmaq üçün bu vasitədən istifadə etməyə ümid
bəsləməməlidirlər. Eyni zamanda, krala xidmət edən ruhani
belə bir fikir səsləndirdi ki, qaraçılardan yaxa qurtarmaq
“allaha qulluq göstərmək” deməkdir və bununla da məsələyə
yekun vurdu. 1749-cu ilin iyulunda qabaqcadan təyin edilmiş
gündə qoşun dəstələri yerli hakimiyyət orqanlarının
sərəncamında olmalı idilər: sonra onlar aldıqları məxfi
təlimatları açıqlayaraq missiyalarının məqsədini bildirməli
idilər.
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Axtarışlar hər cəhətdən uğursuzluğa düçar oldu. Bir
təfərdən, xeyli səy və çətinliklərdən sonra axtarışlar
nəticəsində yalnız üzdə olan qaraçılar, yəni icazə verilən
peşələrlə məşğul olmaq üçün müəyyən yerdə məskunlaşmış
qaraçılar aşkar edildi; onlar tutularkən axtarışların xərclərini
ödəmək üçün mülkiyyətlərinin müsadirəsini nəzərdə tutan az
və ya çox dərəcədə standart prosedur mövcud idi. Eyni
zamanda, ən təhlükəli hesab edilən köçəri qaraçılar asanlıqla
gizlənərək ifrat monarxist qonşularının ittihamlarından yaxa
qurtara bildilər. Növbəti addım minlərlə qaraçının saxlanma
mərkəzlərinə gətirilməsi oldu ki, bu da oradakı məsul
şəxslərin təlaşına və qəzəbinə səbəb oldu, çünki nə onları
yerləşdirməyə yer var idi, nə onlara nəzarət etmək üçün
mühafizəçi var idi, nə də onlara yedizdirməyə də bir şey var
idi, bunun səbəbi əməliyyatın həmin günədək məxfi
saxlanması idi. Belə olan halda məhbuslar etiraz etməyə
başladılar və yerli hakimiyyət orqanlarının və ya nüfuzlu
vətəndaşların onları müdafiə etməsində qeyri-adi heç nə yox
idi: dəmirçilərə ehtiyacı olan yerli əhali onların azad
olunmasını və onlara “nümunəvi davranış barədə arayışlar”
verilməsini tələb edirdi. Axtarışların son dərəcə məxfi şəkildə
həyata keçirilməsi prinsipi bütün əhalinin cinayət törətməkdə
şübhəli bilinməsini və cinayətlərə görə cavabdeh sayılmasını
nəzərdə tutur. Bu kütləvi miqyaslı preventiv tədbir nümunəsi
qaraçılara qarşı mənfi münasibətin yalnız sürdükləri həyat
tərzi ilə əlaqədar olduğunu və hər hansı qanun pozuntusu ilə
bağlı olmadığını göstərən daha bir sübutdur.
Bu çətinliklərə cavab olaraq Madriddə tələsik komissiya
təşkil edildi. 28 oktyabr 1749-cu ildə sərəncam verildi ki,
“nümunəvi həyat tərzinə və mənəvi keyfiyyətlərə malik olan
qaraçılar öz daimi yaşayış yerlərinə qayıda bilərlər”. Mərkəzi
hakimiyyət orqanları çaşqınlıq içində idilər və axtarışların
prinsipinə haqq qazandırmaq üçün riyakar mövqe tutaraq
axtarışların “hədəfə aldığı qaraçıların” mənfi cəhətlərini və
“həbsə alınmalı və islah edilməli” olan “bu şərəfsiz və
ziyankar insan kütləsinin” “pozuntulara meylli olduğunu”
vurğuladılar və müvafiq surətdə, axtarışların “əlahəzrətin
ilahi məqsədlərinə” xidmət etdiyini qeyd etdilər. Lakin:
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“kral öz torpaqlarını bu köhnə bəladan, yəni qaraçı kimi
doğulan və ya qaraçı adı ilə tanınan, bütün krallığa
yayılan murdar insanlar təbəqəsindən birdəfəlik xilas
etdiyini düşünərkən qəflətən kədər içərisində dərk etdi ki,
onun dinə xidmət edən mülahizələri sadəcə icraçılar
tərəfindən yanlış başa düşüldüyünə görə təhrif
olunmuşdur, amma hökmdarın özünü buna görə heç cür
təqsirləndirmək olmaz”. (Bu, son dərəcə yalan mülahizə
idi, çünki axtarış haqqında əmrlərdə axtarışların hədəfi
kimi “bütün qaraçılar” göstərilmişdi.)
Bundan sonra kral fərman verdi ki, qaraçıların axtarılmasını
nəzərdə tutan qanunvericilik “öz davranışı vasitəsilə şər
qüvvələrin günahkar əməllərə çağırışından yaxa qurtara
bilmiş” şəxslərə deyil, yalnız “pis qaraçılara”, “pozğun həyat
sürən ziyankar şəxslərə” tətbiq edilsin. Belə olan halda
“pisləri yaxşılardan ayırmaq” vəzifəsi qarşıya qoyuldu və
məhbusların geriyə qayıtması üçün şahid ifadələri əldə
etmək məqsədi ilə çoxlu sayda dindirmələr aparıldı.
Məhbusların azad edilməsi tələbləri (bu tələblər əsasən yerli
hakimiyyət orqanlarından gəlirdi) onların həbsə alınması
qədər əsassız idi. Bununla belə, azad edilənlərin sayı yavaşyavaş artdı və nəhayət, həbsxanada yalnız az sayda qaraçı
qaldı. Son dərəcə zəifləyən və iş üçün yararsız olan sonuncu
məhbuslar 1765-ci ildə azad edildi. Yarım əsrdən sonra
Fransanın basklar yaşayan əyalətində analoji axtarışlar
aparıldı və 1803-cü ildə Napoleon Bonapartın fərmanında
nəzərdə tutulan məhbusların məşğulluğuna dair tədbirlər
İspaniyanın əvvəlki tədbirləri kimi mənasız qəddarlığı ilə
seçildi və sonradan faktiki olaraq bütün məhbuslar “öz
yurdlarına” qayıtdılar.
Çoxlu sayda axtarışlar həyata keçirildikdən və uğursuzluğa
düçar olduqdan sonra İspaniyanın hakimiyyət orqanları otuz
ildən artıq müddət ərzində hər hansı geniş əhatəli yeni
tədbirlər görmədilər. Bundan sonra 1783-cü ildə III Çarlz yeni
praqmatik aktı elan etdi: bu, təfsilatlı qanun idi, orada
ümumilikdə qırx dörd maddə vardı, bu qanunun məqsədi
əvvəlki qanunvericiliyə müəyyən önəmli dəyişikliklər etməklə
(xüsusən peşə və yaşayış yeri seçmək azadlığı ilə bağlı) onu
yığcam şəkildə ümumiləşdirmək idi. Preambulada qaraçıların
inteqrasiyasına aid arqumentlərin arxasında dayanan fəlsəfə
və ideologiya qısaca ifadə edilmişdi:
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“Biz bəyan edirik ki, qaraçı adlandırılanlar və ya özlərini
belə adlandıranlar mənşəcə və ya təbiətən belə deyillər
və heç də zərərli köklərdən törəməmişlər. Belə olan halda
biz əmr edirik ki, onların hamısı və onlar arasındakı hər
kəs bu vaxta qədər istifadə etdikləri dili, geyimi və köçəri
həyat tərzini tərk etsinlər”.
“Qaraçı” anlayışı bu anlayışın yer aldığı bütün sənədlərdən
çıxarılmalı idi və kral bəyan etdi ki, “bu cür və ya bu kimi
bütün
səfillərə”
damğalanmaq
qorxusu
altında
məskunlaşmaq və “qaraçılara xas olan geyimi, dili və
adətləri” tərk etmək üçün doxsan gün vaxt verilir. Köhnə
həyat tərzini davam etdirənlər “şikayət hüququ olmadan”
ölüm cəzası ilə qarşılaşacaqlar. Bu, qaraçıların ən dəhşətli
şəkildə inkar edilməsi idi və bir siyasət kimi son dərəcə qeyrireal idi: bütöv bir əhali öz kimliyini necə dana bilərdi və
doxsan gün ərzində necə başqalaşa bilərdi?
Nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarıda misallar gətirdiyimiz
sərbəstliyin məhdudlaşdırılması siyasəti bir çox dövlətlər
üçün adi hal idi. Situasiyanın fərqli olduğu yerlərdə fərqin
səbəbi heç də konkret siyasət növündə və ya tətbiq edilən
gücdə deyildi: bu, sadəcə müxtəlif vaxtlarda müxtəlif
siyasətlərin qabardılması məsələsi idi. Əgər konkret
nümunələrə, məsələn, Fransanın qaraçıları rədd etməsinə
(bu, fəslin əvvəlindəki cədvəldə təsvir edilmişdir) və
İspaniyanın onların sərbəstliyini məhdudlaşdırılmasına daha
yaxından nəzər salsaq, üç amili görə bilərik: qaraçılara qarşı
mənfi rəftar növlərinin əsrlər boyu davam etdiyini; kralları və
şahzadələri daim narahat edən bu məsələyə dair siyasətlərin
dövlətin yüksək dairələrində vacib hesab edildiyini; və eyni
əmrlərin mütəmadi təkrarlanmasından göründüyü kimi, bu
siyasətlərin səmərəsizliyini. Qaraçılara qarşı bu rəftarın
uğursuzluğa düçar olduğu qənaətinə gəlməklə yanaşı, hər
halda bu tədbirlərin tətbiq edildiyini heç bir vəchlə inkar
etmək olmaz. Çox zaman qanunvericiliklə onun icrası
arasında uyğunsuzluq olduğu qeyd edilir, bu uyğunsuzluq o
qədər böyükdür ki, bir çox tədbirlərin heç bir təsiri
olmamışdır, lakin bu qeyd iki səbəbə görə aldadıcı ola bilər.
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Birincisi, qaraçılara qarşı bir çox tədbirlər, şübhəsiz ki,
tətbiq edilmişdir: insanlar qaraçı ovuna çıxır, faşistlər kimi
onları məhv edir, kölə halına salır, qaraçıların axtarışları
aparılır və onlar katorqa işlərinə göndərilirdilər – bütün bu
tədbirlər onların ailələrinə və bu rəftara məruz qalan bütün
qaraçı əhalisinə öz təsirini göstərirdi. Bir çox hallarda
əmrlərin tətbiqi zamanı qaraçıları ölkədən çıxarmaq,
həbsxanaya salmaq və ya məhv etmək üçün yetərincə səy
göstərilirdi və əmrlərin icrasının qəddarlığı faktiki olaraq
qanunların sərtliyindən də artıq idi. Tədbirlər nəzərdə tutulan
təsirə malik olmadıqda, bu, onların pis tətbiq edilməsinin
nətcəsi olmaqdan daha çox, müəyyən sosial reallıqları, yəni
qaraçıların müqavimət qabiliyyətini; bəzi aristokratların
onları
müdafiə
etdiyini;
və
İspaniyanın
timsalında
gördüyümüz kimi, bütöv bir əhalini qapalı halda saxlamağın
mümkünsüz olduğunu qiymətləndirməməyin nəticəsi idi.
İkincisi, tətbiq edilib-edilmədiklərindən asılı olmayaraq, bu
tədbirlər mövcud idi, mütəmadi olaraq diqqətə çatdırılırdı,
daim göz önündə idi (məsələn, qamçıların və dar ağaclarının
təsvirlərindən ibarət xəbərdarlıqlar formasında) və qaraçılara
məlum idi. Cəza təhlükəsi daim var idi və istənilən vaxt cəza
tətbiq edilə bilərdi.
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Bir çox dövlətlərdə ölkədən çıxarma siyasəti 19-cu əsrdə
özünü tükəndirdi və sərbəstliyin məhdudlaşdırılması cəhdləri
ilə əvəz edildi, sonuncu isə, bir qayda olaraq, 1950-ci ilədək
davam etdi. Daha qaraçı məsələsi xüsusi siyasət sahəsi
sayılmayaraq ümumi müşahidə və nəzarət siyasətinin bir
hissəsi hesab edildi, bu məsələyə görə yerli və milli polis
qüvvələri cavabdehlik daşıyırdılar. 19-cu əsrin sonu iri
miqyaslı siyahıyaalma dövrü idi, bu zaman fərdlər haqqında
dəqiq məlumatlar toplanır, köçərilər izlənilərək aşkar edilir,
qaraçılar
xüsusi növ zərərli ünsürlər kimi təsnifləşdirilir
(köçərilər onların ən pis növü sayılırdı), onların fəaliyyətləri
və həyat tərzi müşahidə altında saxlanılır və səfillik milli
cinayət məcəllələrinə əsasən cinayət əməli sayılırdı (köhnə
qanunlar təzələnmiş və təkmilləşdirilmişdi). 20-ci əsrin
əvvəllərində parlamentlər bu məsələyə aid müxtəlif qanunlar
qəbul etdilər, bu, qanunvericiliyə əsasən köçərilərə və
qaraçılara müəyyən fərqli statusun verildiyi dövr idi, onlardan
tələb edilirdi ki, yanlarında pasportları, səyahət üçün
icazələri və digər müxtəlif sənədləri olsun, özü də bu
sənədlərin müddəti mütəmadi olaraq uzadılmalı idi. Eyni
zamanda, ictimai asayişi qoruyan qüvvələrə göstəriş
verilmişdi ki, qaraçıların və digər köçərilərin bütün səfərlərini
və fəaliyyətlərini ciddi nəzarət altında saxlasınlar.
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Ölkədən çıxarılma və sərbəstliyin məhdudlaşdırılması
siyasətlərinin
mahiyyətini
bir
abzasda
qısaca
ümumiləşdirmək olar. Qaraçılar “pis və yaramaz” əməllərdə
ittiham edildiklərinə görə fiziki cəhətdən təhlükəli və ideoloji
cəhətdən narahatlıq doğuran şəxslər kimi qəbul edilirdilər,
onlar özlərinin cəmiyyətə zidd, səfil həyat tərzi ilə
başqalarına pis nümunə göstərə bilərdilər. Dövlətlər
qaraçıların mövcudluğu faktını dissidentlik forması kimi qəbul
edirdilər və güclü və hökmran durumda görünməyə
çalışdıqları üçün qaraçıların mövcudluğuna repressiyalarla,
dissidentlərin qətlləri ilə cavab verir, yaxud onları ölkədən
çıxarıb qonşu dövlətlərə və ya xaricdəki müstəmləkələrə
göndərirdilər (qonşu dövlətlər də eyni cür hərəkət edirdilər).
Bu növ cəzaların bahalı olduğu, məhdud effekt verdiyi və ya
tətbiqinin mümkün olmadığı aşkar edildikdə, yeganə
mümkün seçim dissidentlərə nəzarət etməkdən, onları
katorqa
işlərinə
və
ya
fabriklərə
göndərməkdən,
cəmiyyətdən kənarda ciddi müşahidə altında saxlamaqdan,
yaxud onların qruplar halında yaşamamaq üçün öz həyat
tərzlərini dəyişərək ölkə ərazisinin müxtəlif hissələrində
məskunlaşmasını və özlərinə sahibkar və ya peşə tapmalarını
tələb etməkdən ibarət idi. Müxtəlif qanunlarda qaraçıların pis
obrazının yaradılmasının və həmin qanunların qəddarcasına
tətbiq edilməsinin, habelə insanların onlardan ehtiyat
etmələrinin səbəbi və onların cilovda saxlanmasını tələb
edən amil köçərilik aspekti idi, lakin bu aspekt heç də bütün
qaraçılara
xas
deyildi.
Beləliklə,
sərbəstliyin
məhdudlaşdırılması siyasəti belə bir fikrə əsaslanırdı ki,
qaraçılar sadəcə köçərilərdir, yəni “qaraçı” adını üzərlərinə
götürmüş tör-töküntülərdir. Qaraçıların inkar edilməsi siyasəti
qaraçı mədəniyyətinin mövcudluğu və digər bu kimi
məsələlərə əhəmiyyət verilmədən həyata keçirilə bilərdi,
lakin sərbəstliyin məhdudlaşdırılması siyasəti (assimilyasiya
və inteqrasiyaya doğru ilk addım kimi və ya assimilyasiyanın
və inteqrasiyanın ilk amansız ifadəsi kimi) bu mədəniyyətin
inkar olunmasını tələb edirdi: bu siyasətə görə, heç kim
qaraçı kimi doğulmur, qaraçılıq sonradan əldə edilən
xüsusiyyətdir:
“Bunlar fransız ailələridir, onların hər biri geriyə, öz
şəhərlərinə qayıda bilərlər”.
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“Aydın olan budur ki, İspaniya daxilində səfər edənlər
qaraçılar deyil, tüfeylilər, ateistlər və dini olmayan
qanundankənar insanlar kütləsidir, bunlar qaraçı həyat
tərzini və ya qaraçı sektasına mənsubluğu seçən, hər gün
üzərlərinə tüfeyli və yaramaz adını götürən ispanlardır”.
“Geyim və davranış, dil və yaşayış tərzi məsələlərində
kralın digər təbəələrindən hər hansı fərqlənməyə icazə
verilmir, çünki qaraçılar da başqaları kimi doğulmuşlar və
başqalarından fərqli görünmələri qeyri-normaldır”.

İnteqrasiya
Nəsillər dəyişdikcə qaraçıların inkar edilməsi kimi
bütövlükdə avtoritar inteqrasiya tədbirlərinin də səmərəsiz
olduğu aşkara çıxdı. Yanaşmalar təkmilləşdikcə zamanın
ruhunda da dəyişiklik baş verdi ki, bu da öz əksini
qanunvericilikdə və qaraçılara qarşı rəftarda tapdı. İlk öncə
qaraçıların alçaldılması aradan qalxdı, bədən cəzası və fiziki
təsirə malik olan cəzalar, məsələn, müəyyən sahibkarın
tabeliyində olmaq tələbi və ya uşaqların ailələrindən alınması
praktikası ləğv olundu. Həmin dövrdə, yəni 1945-ci ildən
başlayaraq humanitar narahatlıqların artdığı, eləcə də
cəmiyyətdə getdikcə daha çox texnokratik idarəetmə
üsulunun üstünlük təşkil etdiyti bir şəraitdə sərbəstliyin
məhdudlaşdırılması siyasəti inteqrasiya siyasətinə çevrildi,
bu siyasətin məqsədi qaraçı və köçəriləri cəmiyyət içərisində
əridib yox etməklə səciyyələnirdi və onun kökündə belə bir
fikir dururdu ki, onlar sosial və psixoloji problemləri olan,
çətin tərbiyə olunan fərdlərdir. Beləliklə, qaraçılar daha
sürgünə və ya fiziki azadlığın məhdudlaşdırılmasına məruz
qalmadılar, bunun əvəzinə onlar nəzarət altına alındılar:
qaraçıların inkar edilməsi onların idarə edilməsi ilə əvəzləndi.
Sonrakı dövrdə, yəni 1960-cı il ilə 1980-ci il arasında Qərbi
Avropada və 1950-ci illərdən və ya 1940-cı illərin sonundan
başlayaraq sosialist ölkələrində qaraçılarla ətraf cəmiyyətlər
arasında sosial-siyasi münasibətlərin formaları sürətlə və
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kökündən dəyişdi və müvafiq şəxslərin gələcəyinə mühüm
təsir göstərdi.3

3

Burada terminlər məsələsi müəyyən şərh tələb edir. Bu kitabın 1985-ci il tarixli
birinci nəşrində və bir çox əvvəlki əsərlərimdə mən qaraçılara və digər azlıqlara
qarşı siyasətlərin təsnifatında (ölkədən çıxarılma, sərbəstliyin məhdudlaşdırılamsı və
inteqrasiya) inteqrasiya terminindən istifadə etmişdim. Artıq qeyd etdiyim kimi,
mən inteqrasiya termininin assimilyasiyanın “yumşaq” forması mənasını verdiyini
anlayıram. Sonradan assimilyasiya termini siyasi çıxışlarda və onlardan irəli gələn
yazılarda (sosial iş sahəsində, təhsildə və s.) işlənməyə başladı; o vaxtdan bəri bu
termin tədricən köhnələrək
inteqrasiya termini ilə əvəz olundu, hərçənd,
sonuncunun mənası qeyri-müəyyəndir və hələ ona anlayış verilməyib. Bu kitabda
mən öncə istifadə etdiyim assimilyasiya terminindən son dövrlərdə formalaşmış
siyasi mənada deyil, sosioloji mənada istifadə edəcəyəm. Lakin qeyd etmək lazımdır
ki, inteqrasiya terminindən müəyyən siyasi istifadə mənim bu terminə verdiyim
anlayışla tam üst-üstə düşür, belə ki, inteqrasiya bir növ assimilyasiyanın yeni
formasını xatılarıdır.
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Sosialist dövlətlərində yürüdülən siyasət açıq-aydın
qaraçıların
inteqrasiyasına
yönəlmişdi.
Sərbəstliyin
məhdudlaşdırılması siyasəti dövründə Rumıniyada 500 il
ərzində köləliyə məruz qalmış qaraçı icmaları nəticə etibarı
ilə 1940-cı illərin sonunda yenidən köləliyə məruz qaldılar.
Macarıstanda qaraçıların əsrlər boyu təqib olunmasından
sonra (təkcə bir nümunəyə nəzər salaq: 1782-ci ildə çoxlu
sayda qaraçı adamyeyənlik kimi saxta bir ittihamla edam
edildi və maarifçi despotizm forması kimi yürüdülən
assimilyasiya siyasətinin həddən artıq uzağa gedən nəticələri
macar qaraçılarının ailələrinin bir neçə nəslinə təsir göstərdi)
hazırda qaraçıların spesifikliyi inkar edilir və yalnız sosial
problem kimi qəbul edilir. 1961-ci ildə Macarıstan Kommunist
Partiyası qərara aldı ki, qaraçılar azsaylı alman, slovak,
cənubi slavyan və rumın icmalarından fərqli olaraq, milli azlıq
deyillər və buna görə də bu statusdan irəli gələn hüquqlara
malik ola bilməzlər. Bunun əvəzinə onlar cəmiyyətin ən aşağı
təbəqəsi sayıldılar, elə bir təbəqə ki, onu assimilyasiya
məqsədi ilə təkmilləşdirməyə ehtiyac vardır. 1979-cu ildə
Macarıstan Sosialist Fəhlə Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin
Siyasi Bürosu tərəfindən nəşr edilmiş kitabçada israrla iddia
edilirdi ki, “qaraçı problemi” deyilən problem irqi, dini və ya
milli problem deyil, sadəcə “sosial problemdir”. Rəsmi kurs
aydın idi və sosioloqlar və nəzəriyyəçilər tərəfindən müdafiə
edilirdi. Hakimiyyət orqanları qaraçı dilindəki jurnal və
əsərləri, ikidilli poemaların nəşrini qadağan etdilər, çünki bu
halda qaraçıların ziyalı mədəniyyətinin mövcudluğunu inkar
etmək onlar üçün asan olardı. Bir macarıstanlı qaraçı 1972-ci
ildə Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqının toplantısında qeyd
etmişdi ki: “Qaraçının demokratiyadan qazandığı yeganə şey
seçki bülleteni oldu ki,
onun da mənası qaraçı üçün
anlaşılmaz idi”.
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Müharibədən sonra sosializm siyasəti ilə bağlı siyasi
optimizm Macarıstanda qaraçıların cəmiyyətə sürətli
inteqrasiyasını vəd edirdi, bu proses otuz ilə yaxın davam
etdi. Qaraçıların oturaqlaşdırılma və işlə təmin olunma şəraiti
çox pis idi. Bəzi tənəkəçi ailələri rəsmi təzyiqlərə müqavimət
göstərərək peşələrini davam etdirdilər, həmçinin peşələrini
davam etdirən çoxlu sayda at alverçiləri də vardı
(baxmayaraq ki, at alveri qadağan edilmişdi), lakin qaraçıları
fabriklərdə və kolxozlarda işə cəlb etmək cəhdlərinə həm
qaraçıların özlərinin və macar işçilərinin müqaviməti mane
olurdu, həm də iş tapşırıqlarının verilməsi və karyeralarının
inkişafı məsələsində qaraçılara qarşı ayrı-seçkiliyin olması
əngəl törədirdi. Təhsilin məcburiliyinə yönələn avtoritar
siyasət nəzərdə tutulmuş nəticəni verməyərək uğursuzluğa
düçar oldu. Dəyişikliklər səthi olaraq qaldı və qaraçıların
yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşaması, onların inkar
edilməsinə və etnosidinə qarşı zəruri uyğunlaşma və müdafiə
reaksiyaları fonunda qaraçıların dərinə işləmiş güclü
ənənələri mühafizə olundu.
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Slovakiya 15-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq 300 il
ərzində qaraçıları qəbul etmək ənənəsinə malik idi. Lakijn 18ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq o, öz praktikasını qonşu
ölkələrin nümunəsinə uyğun olaraq dəyişməyə başladı
(hərçənd, bu dəyişiklik bəzi aspektlərdə daha çevik xarakter
daşıyırdı). Avstriya hökmdarı Mariya Terezanın və onun varisi
II İosifin dövründə sərbəstliyin məhdudlaşdırılmasını nəzərdə
tutan amansız siyasət formalaşdı (bu siyasətin əks-sədası
xeyli sonrakı illərə də gedib çıxdı), bu siyasət qaraçıların
oturaqlaşma, məşğulluq və təhsil vasitəsilə assimilyasiya
olunması məqsədini daşıyırdı. Özbaşınalıqla və bir çox
hallarda zorakı formada həyata keçirilən assimilyasiya
məqsədi 1940-cı illərin sonundan başlayaraq bütünlüklə
kommunist dövrünə xas olan məqsəd idi. Köçərilərin qəti
şəkildə oturaqlaşdırılması haqqında 1958-ci il tarixli qanun
amansız tərzdə tətbiq edildi (eyni vəziyyət qonşu ölkələrdə, o
cümlədən 1952-ci və 1964-cü illərdə analoji qanunlar qəbul
etmiş Polşada da müşahidə olundu): bəzi hallarda polis
qaraçıların atlarını öldürür və arabalarının təkərlərini götürüb
aparırdı ki, onlar daha səyahət edə bilməsinlər. Köçəri həyat
tərzi sürən istənilən şəxs hər hansı peşə ilə məşğul olmayan
səfil hesab edilir və qanunsuz mənbələrdən gəlir əldə edən
şəxs sayılırdı. Həmçinin xüsusi təhsil haqqında müvəqqəti
müddəa qəbul edildi, bundan məqsəd qaraçı şagirdlərinin
müəyyən müddətdən sonra digər şagirdlərə inteqrasiyasını
təmin etmək idi. Eləcə də hökumət iki il davam edən hərbi
qulluğun maarifləndirici funksiyasına böyük diqqət yetirdi.
Assimilyasiya üçün çoxlu sayda uzunmüddətli proqramlar
tərtib edildi və icra olundu, bu prosesdə çoxlu statistik
məlumatlar toplandı. Bu təşəbbüslərə kifayət qədər
komitələr və vəzifəli şəxslər tərəfindən nəzarət edilirdi.
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Bu illər ərzində qaraçılar azlıq kimi tanınmadı, baxmayaraq
ki, bəzi ərazilərdə, xüsusən ölkənin şərqində onlar əhalinin
10%-indən
çoxunu
təşkil
edirdilər:
onlar
mədəni
mənsubiyyətlərinə görə deyil, həyat tərzlərinə görə azlıq kimi
qəbul edilmədilər. Beləliklə, cəmiyyətə inteqrasiya olunduğu
hesab edilən və ya həyat tərzi digər vətəndaşların həyat
tərzinə
bənzəyən
qaraçılar
daha
qaraçı
kimi
təsnifləşdirilmədilər. 1965-ci ildən başlayaraq yeni yanaşma
qəbul edildi və qaraçıları müxtəlif yerlərə səpələməyə
başladılar: onlar Slovakiyadan Çexiyanın o bölgələrinə
köçürüldülər ki, orada hələ də az sayda qaraçı ailələri vardı.
Ailələr həyat tərzinə və assimilyasiyaya uğrama qabiliyyətinə
görə görə üç kateqoriyaya bölündü. 502 saylı fərmana uyğun
olaraq, qaraçıların müxtəlif yerlərə səpələnməsi:
“qaraçıların
Slovakiyanın
müəyyən
rayonlarından
Bohemiyanın müəyyən rayonlarına planlı və mütəşəkkil
miqrasiyası idi, onlar ümumi plana uyğun olaraq
qabaqcadan müəyyən edilmiş rayonlara köçürüldülər.
Qaraçıların (və ya hər hansı qaraçı ailəsinin) hər hansı
rayona plansız, qeyri-mütəşəkkil və bəyənilməyən
hərəkəti qaraçıların arzu olunmayan yerdəyişməsi sayılır
və zərurət olmadıqda buna icazə verilmir. Belə
yerdəyişmə
baş
verdikdə
rayonun
hakimiyyət
orqanlarının, yaxud bu yerdəyişməyə icazə verənlərin
vəsaiti hesabına qaraçının və ya ailəsinin əvvəlki yerinə
qaytarılması tələb olunur”. (“Partiya və hökumətin
qərarına uyğun olaraq, qaraçıların arzuolunmaz kütləvi
məskunlaşmasını
aradan
qaldırmaq
üçün
onların
səpələnməsinin və yenidən məskunlaşdırılmasının təşkili
prinsipləri”)
Əhalinin bu cür planlı köçürülməsi uğursuzluğa düçar oldu
və hökumət yeni siyasət axtarmağa başladı. Çexoslovakiyada
və qonşu ölkələrdə yenidən məskunlaşdırma proqramları
mənfi nəticələrə səbəb olaraq, qaraçı icmaları ilə onların
ətrafında yaşayan insanlar arasındakı münasibətlərə ziyan
yetirdi. Hökumət qaraçıları məskunlaşdırmağa tələsərək,
onları binalardakı mənzillərdə yerləşdirdi, amma bir tərəfdən,
onların həyat tərzi qonşuları ilə yanaşı yaşamalarını
çətinləşdirdi, digər tərəfdən, ev növbəsi siyahısında adı
birinci olan və illərlə növbə gözləyən qeyri-qaraçı ailələrindən
əvvəl onlara mənzil verilməsi incikliyə səbəb oldu. Nəticədə
icmalararası ziddiyyət və münaqişə gücləndi ki, bu da
sonradan qaraçıların mənfi stereotipinin formalaşmasına
şərait yaratdı.
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1960-cı illərin sonunda qaraçılar təşkilatlanaraq öz
birliklərini yaratmağa başladılar, lakin 1973-cü ildə Partiya
bunu qadağan etdi, çünki qaraçı icması milli azlıq statusuna
malik deyildi. Qaraçı dilinin məktəbdə tədris olunması ideyası
da ləğv olundu, baxmayaraq ki, Təhsil Nazirliyi artıq texniki
materialların hazırlanması barədə tapşırıq vermişdi. “Xartiya
77” adlı vətəndaş təşəbbüsü təşkilatı qaraçıların məruz
qaldığı pis rəftarı: uşaqların ailələrindən alınmasını, abortun
təşviqini, qaraçı qadınlarının sterilizasiyasını və s. bu kimi
halları pislədi. Baxmayaraq ki, assimilyasiyaya nail olmaq
məqsədi daşıyan bu siyasətləri ümumən inteqrasiya kimi
təsnifləşdirmək olardı, onların tətbiqində istifadə edilən
zorakı metodlar mənfi nəticələr vermiş əvvəlki siyasətlərin
tətbiqini xatırladırdı.
1920-ci illərdə SSRİ-də yürüdülən siyasət də assimilyasiya
siyasəti idi, lakin orada qaraçı icmaları öncədən etnik qruplar
kimi tanınmışdı. 1925-ci ildə Xaiq Daxili İşlər Komissarlığı
(NKVD) Rusiya Sovet Sosialist Respublikasında yaşayan
qaraçıların
ittifaqının
nizamnaməsini
təsdiq
etdi.
Nizamnamənin 5-ci maddəsində deyilirdi ki, İttifaqın məqsədi
qaraçı fəhlələrini birləşdirməkdən və təşkil etməkdən və
qaraçı kolxozlarını və kənd təsərrüfati kommunlarını təşkil
etməkdən ibarətdir. İttifaqın vəzifələrindən biri onun
üzvlərinin sosial və iqtisadi davranışını “nizamlamaq” idi,
həmçinin inteqrasiya məqsədi daşıyan və köçəriliyin ləğvinə
yönələn digər təşkilatların yaradılmasına da icazə verilirdi.
1920-ci illərin sonunda Moskvada üç məktəb açıldı ki, orada
tədirs proqramları qaraçı dilində tərtib edilirdi, 1928-ci ildə
isə qaraçı dilində oxu kitabı nəşr edildi. 1930-cu ildə
Moskvada Romen teatrı qapılarını insanların üzünə açdı, bu
teatr qaraçı yazıçıları tərəfindən yazılan və ya qaraçı
həyatına aid olan, qaraçı aktyorlarının iştirak etdiyi əsərləri
təqdim edirdi. Qaraçı dilində kitablar nəşr olunmağa başladı,
lakin sonradan Stalinin azlıqlara dair siyasəti bu hərəkata
əngəl törətdi və Rusiya Qaraçıları İttifaqı ləğv olundu.
Stalinizmin “azlıq”lara verdiyi anlayışın fonunda qaraçılar
“azlıq” anlayışının əsas meyarlarına cavab vermirdilər, yəni
müəyyən əraziyə bağlı deyildilər. Tələb olunurdu ki, bütün
qaraçılar yaşayış yerinə malik olsunlar, onların məşğulluğu
təmin edilsin və onlar üzərində nəzarət gücləndirilsin. 1950ci illərin sonlarına dorğu qaraçıların miqrasiyası yenidən
mümkün hesab edildi və bəzi qaraçılar bir sovet
respublikasından digərinə köçdülər, yaxud SSRİ-ni tərk etdilər
(məsələn, 1958-ci ildə bəzi qaraçılar Polşaya köçdülər).
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Mədəni xüsusiyyətlərə malik olan qaraçı obrazı sərbəstliyin
məhdudlaşdırılması siyasəti ilə (bu siyasətin məqsədləri və
məqsədə nail olma vasitələri geniş şəkildə bəyan edilmişdi)
ziddiyyət təşkil etsə də, müəyyən dərəcədə humanizm
meyllərindən xəbər verən inteqrasiya siyasətinə daha az
uyğun idi. Buna görə də, qaraçıların obrazı bir sıra
dəyişikliklərə məruz qalmışdı ki, həssas və mötəbər siyasi
yanaşma kimi təqdim edilən bu siyasətə sonradan lazım
gəldikdə ustalıqla haqq qazandırmaq mümkün olsun. Digər
qruplarla yanaşı qaraçıları da əhatə edən ümumi
assimilyasiya tədbirləri qanuni görünməli idi, onlar hər
cəhətdən eyni vəziyyətdə olan bütün əhali qruplarına
yönəlməli idi: məcburi assimilyasiyanın ideoloji cəhətdən
qəbulolunmaz
sayıldığı
bir
dövrdə
belə
qrupların
“mədəniyyət” adlanmağa layiq olan bir şeyə malik
olduqlarını etiraf etmək assimilyasiya tədbirlərinin tətbiqinə
xələl gətirə bilərdi. Beləliklə, kobud qaraçı obrazı ilə
manipulyasiya edilməsi günün tələbinə çevrilmiş və qaraçı
icmalarının bütün mədəni aspektlərinə əngəllər yaradılmışdı,
həmin mədəniyyət açıq-aydın “sosial problem” kimi qələmə
verilirdi.
Qaraçılara anlayış verilməsi məsələsinə iki yanaşma vardı.
Bəzi ölkələrdə əsassız hüquqi anlayış tətbiq edilirdi. Məsələn,
qaraçılar “irqindən və mənşəyindən asılı olmayaraq köçəri
həyat tərzi sürən şəxslər” sayılırdı, nəticədə Avropa
ölkələrindən birinin məhkəmələri təsdiq etmişdi ki, köç
furqonu alan və onu hər hansı yerdə qanunsuz saxlayan
istənilən fərd qaraçılara xas olan həyat tərzi sürdüyünə görə
“qaraçı” hesab edilir. Stereotiplərə və əsassız adların qeyrimüəyyən tətbiqinə əsaslanan bu cür anlayışlara görə,
müəyyən yerdə məskunlaşmış qaraçı daha qaraçı sayılmırdı,
qanuna zidd olaraq köç furqonu saxlayan istənilən şəxs isə
qaraçı hesab olunurdu.
Bunun alternativi olan yanaşma “qaraçı” anlayışını rəsmi
dövlət sənədlərindən tamamilə çıxarmaqdan (bu siyasət,
artıq gördüyümüz kimi, 18-ci əsrin sonunda İspaniyada III
Çarlz tərəfindən və eyni dövrdə Avstriyada Mariya Tereza
tərəfindən yürüdülmüşdü) və yeni sözlə (neologizmlə), yaxud
başqa ifadə ilə əvəz etməkdən ibarət idi. Bu o demək idi ki,
qaraçılar mədəni mənsubiyyətlərindən məhrum edilir,
məsələn, “köçəri mənşəli şəxslər” kimi təsnifləşdirilirdilər,
bununla da onların köçəri həyat tərzi sadəcə uzaq keçmişin
qalığı kimi təqdim edilirdi. Bir bu cür adlardan istifadəni bir
qədər sonra müzakirə edəcəyik.
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Terminologiya ilə yanaşı, yuxarıda I hissədə təsvir edildiyi
kimi, statistik məlumatlardan da istifadə edilirdi. Sözsüz ki,
qaraçı və köçəriləri adlandırmaq üçün istinad edilən meyarlar
kimi statistik məlumatların toplanması meyarları da bu işin
tamamilə rəsmi siyasətin ixtiyarında olduğunu əks etdirirdi.
Nə qədər qəribə olsa da, müəyyən dövrlərdə Bolqarıstan və
Rumıniya kimi ölkələrdə rəsmi qaraçı əhalisinin sayı, demək
olar ki, sıfır səviyyəsinə endirilmişdi, onlar Avropada
qaraçıların ən çox cəmləşdiyi ölkələr olduğuna baxmayaraq,
orada qaraçılar rəsmən “mövcud deyildi”. Məqsədə çatmaq
üçün digər vasitə, 1950-ci illərdə Bolqarıstanda olduğu kimi,
tarixin yenidən yazılması idi, bu ölkədə bəyan edilmişdi ki,
qaraçılar bolqar mənşəlidirlər və onların bütün türk və ərəb
adları “bolqarlaşdırılmalıdır”. Rumıniyada “qaraçı musiqisi”
sayıla bilən istənilən musiqi, o cümlədən populyar qaraçı
mahnıları qadağan olunmuşdu; musiqiçi qrupları özlərini
“qaraçı” adlandıra bilməzdilər və inkarçılıq o qədər ifrat
forma almışdı ki, misli-bərabəri olmayan müəyyən qaraçı
virtuozlarının musiqiləri hələ də lentə yazılsa da, bu əsərlər
televiziya ekranlarına çıxarılarkən qeyri-qaraçı mənşəli
rumınların lentə yazılmış əsərləri kimi təqdim edilirdi. Bəzi
dövrlərdə nəinki orkestrlərin özlərini “qaraçı orkestri”
adlandırması qadağan edilirdi, həm də ümumiyyətlə qaraçı
orkestrlərinin özləri qadağan olunurdu, buna görə də qeyriqaraçı mənşəli rumın musiqiçilərinin işə götürülməsi məcburi
idi. Elə hallar da olurdu ki (məsələn, Bolqarıstanda olduğu
kimi), qaraçı idman komandalarını formalaşdırmaq səylərinə
əngəl törədilirdi: Bolqarıstanda komandanın tərkibinə qeyriqaraçı mənşəli bolqarların daxil edilməsi rəsmən tələb
olunurdu.
Adların anlayışı və formaları assimilyasiya siyasəti üçün
səciyyəvi olan qaraçıların inkarı prosesinin sadəcə gözə
görünən aspekti idi. Əslində bu proses iki əsas istiqamətdə
həyata keçirilirdi: hədəfə alınan mədəniyyətin əsas
xüsusiyyətləri və enerjisi minimuma endirilərək adi səviyyəli
bir şeyə çevrilir, eyni zamanda, təbliğ edilən obraza və rəsmi
kursa uyğun olan yardımçı xarakterli müəyyən xüsusiyyətlər
qabardılırdı.
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Qaraçıların “həqiqi mədəniyyətə” malik olduqlarını inkar
etmək üçün ilk addım qaraçıların ərazisinin olmadığını, qaraçı
dilinin dialektlərə parçalandığını, qaraçı iqtisadiyyatının açıqaydın əhəmiyyətsiz olduğunu və “qrupların” güclü özünüdərk
hissinin olmadığını iddia etməkdən, bəzi ölkələrdə isə onlara
milli azlıq statusunun verilməsindən imtina etməkdən ibarət
idi. Beləliklə, hakimiyyət orqanları qaraçıların xilası və ən
yüksək maraqları naminə şəraitə “uyğunlaşmaqda” onlara
yardım etmək hüququna malik idilər, bu, həm də onların
vəsifəsi idi. Bu kontekstdə qaraçı təşkilatlarını və birliklərini
formalaşdırmaq cəhdləri mövcud olduğuna görə qaraçıların
sosial təşkilinin siyasi aspekti (qaraçı cəmiyyətinin çoxlu
hissələrə bölünməsi əsil tənqid hədəfi idi, çünki bu, qeyrimütəşəkkillik və xaos demək idi ki, bu da ifrat dərəcə
narahatçılıq üçün əsas verirdi) tamamilə rədd edilirdi,
bundan məqsəd ümumiyyətlə onların siyasi fəaliyyətini
neytrallaşdırmaq idi.
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Bu yanaşma ilə paralel olaraq müəyyən ikinci dərəcəli
xüsusiyyətlər önə çəkilir və xüsusi olaraq qabardılırdı. Bu
elementlər, məsələn, musiqi və rəqs, yaxud qaraçı
icmalarının çətin vəziyyətə spesifik uyğunlaşma reaksiyaları
ümumi kontekstdən kənarda götürülürdü. Daxmalarda
sığınacaq tapmış ailə qrupları ümumi yoxsulluğun göstəricisi
kimi təqdim edilir; protestant dininin inkişafı qaraçıların dini
xurafata uyduqlarını nümayiş etdirən amil sayılırdı; konkret
hüquq pozuntusu nümunələri ümumən cinayətkarlığın
sübutu kimi götürülürdü. Bütün bu halların konkret
situasiyalara reaksiya verilməsinin bir aspekti olduğu nəzərə
alınmırdı, yəni nəzərə alınmırdı ki, təkərli furqonlar halında
olan daxmalar səfər problemlərinin öhdəsindən gəlmək və
dayanacaq yerləri tapmaq üçün bir yerdə olmaq istəyən
köçəri insanlar tərəfindən qurulur; mədəni özünüifadə
formalarının qarşısı alındıqda inkişaf üçün yeni yollar axtaran
icmalarda dini oyanış hissi baş qaldırır; adətən cinayətkarlıq
ailə, maliyyə və ya sosial vəziyyəti pisləşmiş insanlar
arasında artır, belə ki, onların daha itirməyə heç nəyi qalmır.
Bütün bunlar və müşahidəçilərin nəzərlərində qaraçıların
obrazını yaradan digər uyğunlaşma reaksiyaları əsasən
qoruyucu xarakterli zahiri təzahürlərdir – şübhəsiz ki, bunlar
sosial və mədəni reallığın bir hissəsidir, lakin heç də hamısı
deyil. Lakin assimilyasiya arqumentlərini irəli sürənlər
bilərəkdən zahiri təzahürləri, yəni formanı həmin təzahürlərin
qoruduğu şeylərlə, yəni məzmunla qarışıq salır və yuxarıda
qeyd edilən, reallıqla əlaqəsi olmayan mədəniyyət obrazına
uyğun olaraq hesab edirlər ki, formanın arxasında
ümumiyyətlə heç bir məzmun durmur.
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Bu obraz qəbul edildikdən sonra hər şey mümkündür. Əgər
qaraçıların öz mədəni xüsusiyyətləri yoxdursa, onda onların
“ənənələrini” inkar etmək sadəcə normadan kənara çıxan
davranışı qadağan etmək deməkdir və cəmiyyət davranışı
normadan
kənara
çıxan
fərdləri
islah
etməkdən
çəkinməməlidir. Bundan başqa, qaraçılar etnik və ya irqi
deyil, sosial qrup hesab edildikləri üçün onlara qarşı
müstəsna və ya xüsusi tədbirlər görənlər onların ayrıseçkiliyə məruz qalıb-qalmaması ilə maraqlanmalıdırlar. Xoş
niyyətlərin olmasına baxmayaraq, tədbirlərdə irqçilik
təzahürləri hələ də varsa (məsələn, qaraçılara və köçərilərə
qarşı xüsusi polis dosyelərinin tərtib edilməsi), ayrı-seçkiliyin
mövcudluğunu gizlətmək və ya inkar etmək üçün hər cür səy
göstəriləcəkdir. İrqçiliyə yol verənlərin bəziləri, görünür, bunu
qəsdən etmirlər: qaraçıları köçəri həyat tərzi və “ənənələri”
ucbatından mənzillə təmin etməyin və ya onlar üçün təhsil
proqramları hazırlamağın mənasız olduğunu və “genetik”
cəhətdən
ətraf
cəmiyyətlərə
uyğunlaşmağa
qadir
olmadıqlarını düşünən yerli hakimiyyət orqanları buna misal
ola bilər. Lakin qaraçıların inkar edilməsinin və sərbəstliyinin
məhdudlaşdırılmasının sinonimi olan bu cür yanaşmalara
hazırda nisbətən nadir hallarda təsadüf olur.
Bizim hamımızın müşahidə altında olduğumuz dövrdə
qadağalar getdikcə qanuniləşdirilmiş nəzarət tədbirləri ilə
əvəz edilmiş və qaraçı mədəniyyətinin inkar olunması
tədricən onların yekcins cəmiyyətin tərkibinə qatılması ilə
əvəz edilmişdir. Hüquqi aktlar daha hər hansı konkret
qrupları hədəfə almırdı; əvəzində onlar bütün qruplara qarşı
yönəlmişdi. Sərbəstliyin məhdudlaşdırılmasından getdikcə
güclənən nəzarətə doğru meyl baş vermişdir və baxmayaraq
ki, müəyyən ağır məhdudiyyətlərin (məsələn, tez-tez təsdiq
edilməsi zəruri olan xüsusi sənədləri gəzdirmək tələbinin və
ya mütəmadi polis monitorinqi faktının) açıq-aydın
yüngülləşməsi bu günkü humanizmi qane edə bilər, əhatəli
tədbirlərin davamlı olaraq hazırlanması, məsələn, fərdlər
haqqında mərkəzləşdirilmiş kompüter fayllarının olması və
bizim etmək istədiyimiz hər bir şeyə görə icazə almağımızın
getdikcə daha çox tələb olunması açıq-aydın əhəmiyyətsiz
sayılan qrupların hədəfə alınmasına və standartlaşdırılmasına
olan marağa xidmət edir.
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Əgər assimilyasiya dövrünün siyasi mühiti mühafizə
olunarsa, köçərilərin və qaraçıların təqibinə yalnız o halda
son qoyula bilər ki, onlar daha mobil qruplar şəklində
mövcud olmasınlar və sabit həyat tərzi sürsünlər, yəni
əvvəlcə müəyyən edilmiş yerlərdə və ya mənzillərdə
məskunlaşaraq fiziki cəhətdən, sonra isə psixoloji və mədəni
cəhətdən sabit həyat tərzinə keçsinlər. Məhdudlaşdırıcı
nəzarət və şübhələrdən azad olmağın qiyməti yadlaşma
olacaqdır. Vaxtı ilə qaraçıları ölkədən çıxarmağa cəhd
edilirdisə, indi yürüdülən siyasət onları ustalıqla müəyyən
məsafədə saxlamaqdan ibarətdir.
Beləliklə, inteqrasiya humanist ruhda və texnokratik
vasitələrlə
həyata
keçirilən
sərbəstliyin
məhdudlaşdırılmasına bərabərdir. Assimilyasiya siyasəti ilə
müəyyən edilmiş qaraçı mədəniyyətinin bilərəkdən məhv
edilməsi son nəticədə insanları sosial mənzil layihələrində və
ya rəsmən təşkil edilən və icazə verilən zonalarda sosial
təminat və təhsil xidmətləri personalının nəzarəti altında
qeyri-müəyyən mövcudluğa məhkum etmişdir. Qaraçıları yox
etmək üçün əsrlər boyu inadla səy göstərdikdən və
uğursuzluğa düçar olduqdan sonra məmurlar son illərdə elə
bir siyasi kurs götürmüşlər ki, sonradan onun nəticələrini
düzəltmək mümkün olmayacaqdır. Lakin assimilyasiya
səylərinin hədəfində olanlar nə cəmiyyətə inteqrasiya
olunmuş, nə də uyğunlaşmışlar, onlar sadəcə aşağı
kateqoriyalı insanlara çevrilmişlər, amma mədəniyyət heç də
hansısa göstəriş əsasında ölmür, buna görə də onun
nümayəndələri onları inkar edən sosial qruplara inteqrasiya
olunmayacaqlar.
Vatikanın yanaşması

239

Qaraçılara qarşı mənfi siyasət yürüdən cəmiyyətin qalan
hissəsi ilə bir mövqedə olan katolik kilsəsi daxilində radikal
dəyişiklik baş vermişdir. Vatikanın II yekun məclisi zamanı
“Xristosun hakimiyyəti” haqqında 28 oktyabr 1965-ci il tarixli
kilsə fərmanının təsdiq edilməsi dönüş nöqtəsi oldu.
Fərmanda yepiskoplara göstəriş verilirdi ki: “Dindarlar
arasında o şəxslərə xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, sürdükləri
həyat tərzi ucbatından dairə ruhanilərinin ümumi və adi kilsə
qayğısından yetərincə faydalana bilmirlər və ya həmin
qayğıdan tamamilə ayrı düşmüşlər”. Fərmanda “qaraçılar”
açıq-aydın həmin şəxslərin sırasına daxil edilmişdilər. Bu
mövqe 25 yanvar 1983-cü ildə Kanonik Hüquq Məcəlləsi elan
edilərkən təsdiq edildi və daha ətraflı izah olundu. “Xristosun
hakimiyyəti” haqqında fərmandakılara bənzər fikirlərin yer
aldığı bu məcəllə fərmanın müddəalarını daha da
möhkəmləndirdi. Üstəlik, Məcəllədə bildirilirdi ki, çevik həyat
tərzi sürən icmaların tələbatlarını lazımi qaydada təmin
etmək üçün onları öz kapellanları (keşiş köməkçiləri) ilə
təchiz etmək vacibdir ki, o, kilsənin daim həmin insanların
yanında olduğunu təmin etsin və onlarla yerli kilsə qurumları
arasında vasitəçi olsun. Bundan başqa, Məcəllənin ruhu və
mətni əvvəlki sənədlərlə ziddiyyət təşkil edirdi, belə ki,
burada daimi yaşayış yeri olmayan sərsəri və bu tip mənfi
çalarlı ənənəvi “səfil” obrazı yaradılmasından imtina
edilmişdi. Bununla da qaraçı etnik qrupunun ləyaqəti və
mədəniyyəti tanınmışdı.
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II Vatikan məclisi Kilsənin qaraçılara yanaşmasında həlledici
dəyişikliklə əlamətdar oldu, lakin bu dəyişikliyi nəzərəçarpan
edən hadisə eyni ildə, yəni 1965-ci ildə bütün Avropadan
olan
qaraçı
zəvvarlarının
Pometsiyadakı
(İtaliya)
toplantısında Papa VI Pavelin iştirakı oldu. Orada sentyabrın
26-da onun verdiyi bəyanat adətən qaraçı icmalarına qarşı
yönələn etinasızlıq və ikrah hissləri ilə qəti şəkildə ziddiyyət
təşkil edərək uzunmüddətli rezonans doğurdu: “Siz
cəmiyyətin tör-töküntüləri deyilsiniz, sizin yeriniz müəyyən
mənada Kilsənin qəlbindədir”. Bir ay sonra, oktyabrın 27-də
o, “Opus Apostolatus Nomadum” adlı qurum təşkil etdi,
qurumun
vəzifəsi
qaraçılar
arasında
yevangelizmi
koordinasiya etməkdən və inkişaf etdirməkdən ibarət idi.
1970-ci ildə o, yeni yaradılmış Miqrantların işləri üzrə
Yepiskop
Komissiyasının
tərkib
hissəsinə
çevrildi,
Komissiyanın özü isə 1988-ci ildə modernləşdirildi və
Miqrantlara və Köçəri İnsanlara Kilsə Qayğısı üzrə Yepiskop
Şurasına çevrildi, bu, qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə və
idarəetmə funksiyasına malik olan müstəqil qurum idi.
Papa II İoann Pavel öz sələfinin işini davam etdirərək
genişləndirdi: o, qaraçılara qarşı ayrı-seçkiliyi pislədi,
insanları onların mədəni mənsubiyyətinə hörmət etməyə
çağırdı və onların azlıq statusunu aydın şəkildə etiraf etdi.
“Siz yoxsul və təhlükəli şəraitdə yaşamaqda davam edən,
öz mədəni mənsubiyyətinə, köçəri həyat tərzinə və
uzunmüddətli mədəni ənənələrinə sadiq qalmağa çalışan
azlıqlardan birisiniz”.
26 sentyabr 1991-ci ildə qaraçılara təsir göstərən
siyasətlərlə bağlı toplantıda iştirak edən Papa auditoriyaya
ünvanladığı uzun müraciətində bir sıra sosial və siyasi
məsələlərə toxundu. O, bəşər tarixinin hazırkı mərhələsində
azlıqların spesifik rolunu vurğulayaraq həqiqətən hər kəsin
“ümumi evi” olan qardaşlıq dünyasının qurulmasına
qaraçıların əhəmiyyətli töhfə verə biləcəyini qeyd etdi. O
dedi ki, onlar öz etnik xüsusiyyətləri baxımından bu rola
uyğundurlar...
“... həmin ümumi ev sərhəd tanımır və özünütəsdiq
vasitəsi qismində silahlı mübarizəni həmişə rədd etmişdir;
o, bütün dünyaya səpələnən, vahid mədəniyyətə malik
insanlardan ibarət icmanı əhatə edən transmilli azlıq üçün
bir nümunədir”.
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Papa bildirdi ki, öz siyasi hərəkatlarını formalaşdırmaq
qaraçılar üçün önəmlidir. O, qeyd etdi ki, Avropa Birliyinin
siyasətini müəyyən edən qurumlar qaraçılara rəğbətlə
yanaşırlar və onlara yardım etməyə hazırdırlar, həmçinin
qaraçıların istəklərinə cavab olaraq görülən tədbirlər tədricən
müəyyən forma alır.
21 avqust 1992-ci ildə qaraçılar Romaya ziyarətə gələrkən
Papa yeni bəyanat verdi:
“Tarixin bu dövründə Avropa ölkələri həmrəylik və
mədəniyyət
nöqteyi-nəzərindən
yeni
əməkdaşlıq
formaları axtarırlar. Buna görə də biz Avropanın yüksək
ənənələri naminə hər dəfə fürsət düşdükcə qaraçılara
hörmətlə
yanaşmağın
zəruri
olduğunu
yadda
saxlamalıyıq. Köhnə Qitə tövbə yollarını tapmalıdır ki,
millətlər əsrlər boyu köçəri insanların tarixinə çoxlu
ziyanlar yetirmiş haqsızlıqları ləğv edərək birləşə bilsinlər.
Bu gün bu insanlar xristian təliminin yayıldığı mərkəzdə,
Romadadırlar, həmin təlim Avropa sivilizasiyasına xas
olan mədəniyyət və hüquq etikası konsepsiyasının böyük
bir hissəsinin təməlini təşkil edir. Onların burada olması
bizi hərəkətə çağırır: hər hansı əraziyə bağlılığından asılı
olmayaraq ənənələri nəzərə alınmalı olan mühüm azlığın
– milyonlarla qaraçının səsinə səs verək”.
2006-cı ilin fevralında Miqrantlara və Köçəri İnsanlara Kilsə
Qayğısı üzrə Yepiskop Şurası “Qaraçılara kilsə qayğısı üzrə
rəhbər prinsiplər” toplusunu nəşr etdi. Bu sənəddə
qaraçıların davamlı olaraq inkar edilməsi, qərəzli münasibətə
məruz qalması, ölkədən çıxarılması və sürgün edilməsi
təcrübəsi qeyd edilir, özü də “çox vaxt bu halların şahidləri
buna heç bir reaksiya vermir və ya etiraz bildirmirlər”.
Sənəddə həmçinin etiraf edilir ki, katolik kilsəsinin özü qaraçı
icmalarını müdafiə etmək missiyasının öhdəsindən gələ
bilməmişdir. Yeni sənədi təqdim edən Yepiskop Şurasının
sədri kardinal Hamao bildirdi ki, “Kilsə hər kəsi rəğbətlə
qarşılamalıdır, orada insanların alçaldılmasına və ya rədd
edilməsinə yer yoxdur”.
Qeyri-müəyyənlik
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Qaraçıların rədd edilməsi, sərbəstliyinin məhdudlaşdırılması
və cəmiyyətə inteqrasiyası siyasətlərindən sonra (bu
siyasətlər yanaşı mövcuddurlar və 1990-cı illərin əvvəllərində
olduğu kimi problemli dövrlərdə xüsusi fəallıqla yürüdülürlər)
hazırkı vəziyyət bir çox məsələlər baxımından birmənalı deyil
və bu siyasətlərin nəticələrindən biri qeyri-müəyyənliyin
olmasıdır. Qaraçıların vəziyyəti qismən əvvəlki siyasətlərin
maddi, mədəni və psixoloji təsiri nəticəsində, qismən də
qaraçılarla digər icmalar arasındakı münasibətlərin həmişə
münaqişəli olması nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə
pisləşmişdir. Buna görə də assimilyasiya siyasətləri
qaraçıların cəmiyyətə inteqrasiyasına və ya uyğunlaşmasına
və icmaların dinc yanaşı yaşamasına gətirib çıxarmamışdır.
Assimilyasiya məqsədi israrla həyata keçirildiyi hallarda gec
də olsa etiraf edilmişdir ki, qaraçıların qatı düşmənçiliklə
qarşılaşaraq ikinci dərəcəli insanlar hesab edilməsi davam
etməkdədir (məsələn iş yerində). Onları assimilyasiya etmək
arzusu onları inkar etmək meyllərini heç vaxt azaltmamışdır.
Tədricən etiraf edilmişdir ki, assimilyasiya siyasəti işə
yaramır. Yeni amillər, xüsusən bir çox ölkələrin onların
ərazisində mühacir ailələrinin daimi yaşaması barədə razılığa
gəlməsinin zəruriliyi faktı situasiyaya yeni çalarlar gətirir,
öncədən belə bir ehtimal da nəzərə alınmalıdır ki, bu cür
ailələr öz vətənlərinə qayıtmağa ehtiyac duya və ya bunu
arzulaya bilərlər. Bir çox sahələrdə mühüm dəyişikliklər baş
vermişdir və hazırda çoxmədəniyyətli ölkələrdə insanların
birgə yaşayışına yardımçı olmaq üçün daha çox iş görməyə
ehtiyac vardır. Avropa qurumlarının təşəbbüsü ilə yeni
konsepsiyalar, məsələn, “mədəniyyətlərarası maarifçilik”
konseprsiyası meydana çıxmışdır; yeni ideyalar yayılmışdır
və yavaş-yavaş həyata keçirilməkdədir. Qaraçı icmalarının
sabitliyini pozan və onların bəzilərini əvvəlkindən də pis
vəziyyətə salan digər amil Mərkəzi və Şərqi Avropada 1990-cı
illərdəki siyasi və sosial dəyişikliklər olmuşdur. Əvvəllər
qaraçıların sərbəstliyinin məhdudlaşdırıldığı və ya onların
amansız inteqrasiya tədbirlərinə məruz qaldığı müəyyən
Avropa ölklərində hazırkı qeyri-sabitlik və problemlər
dövründə siyasətçilər və adi insanlar hər şeyin günahını
getdikcə daha çox qaraçılarda görürlər.
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Nə qədər pis və ya yaxşı olsa da, hər halda bu illər keçid,
tərəddüd və ziddiyyət dövrüdür. Lakin biz ümumən müsbət
əlamətləri sezə bilərik. Əgər əvvəllər yürüdülən siyasətlərin
təməlində yeniliklərin təsirinə qarşı müqavimət dayanırdısa,
sonrakı qeyri-müəyyənlik və tərəddüd dövrü yeni ideyaların,
innovasiya ruhunun formalaşmasına və daha çevik siyasətin
həyata keçirilməsinə ümid yeri qoyur. Bütün bunlar milli
kontekstdən asılı olaraq 1980-ci illərin sonlarından və ya
1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq aydın olmuş və
beynəlxalq qurumların çoxsaylı təşəbbüsləri vasitəsilə
vurğulanmışdır. Bu amillər yaradıcı ideyaları stimullaşdırmış,
tədqiqat və fəaliyyət üçün bazanı təmin etmişdir, buna görə
də innovasiyaların yeni eranın əlaməti olduğuna əsaslı olaraq
ümid bəsləmək olar.
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12. Müasir dövr
Tarix şüurlu və ya şüursuz surətdə törədilən və ağır
nəticələr verən hadisələrlə doludur. Əsrlər boyu qaraçı
qruplarına qarşı qəddar rəftar halları tarixdə öz əksini çox az
hallarda tapsa belə, bu hallara əhəmiyyət verilməmişdir. Bəzi
konkret mövzulara daha yaxından, lakin qısaca nəzər
salmazdan əvvəl qaraçıların məruz qaldığı iztirabları yada
salmaq və cari tendensiyalara ümumi nəzər yetirmək faydalı
olardı.
Fərdlərin və qrupların hüquqi statusu
Hər hansı konkret dövlətdə yaşayan qaraçıların böyük
əksəriyyəti həmin dövlətin vətəndaşıdırlar. Buna görə də,
prinsipcə onlar hər bir vətəndaşla eyni hüquq və vəzifələrə
malikdirlər.
Müxtəlif
ölkələrin
konstitusiyaları
öz
vətəndaşlarını müdafiə ilə təmin edəcək dərəcədə təkamülə
uğramışdır və bunu onların mətnindən açıq-aydın görmək
olar. Hamının bərabərliyini şərt kimi irəli sürən bir çox
konstitusiyalar həmçinin iqtisadi vəziyyətləri və təhsil
səviyyələri ilə əlaqədar olaraq bərabərlik imkanına malik
olmayan vətəndaşlara kömək üçün nəzərdə tutulmuş
müddəaları
özündə
ehtiva
edir,
məsələn,
bəzi
konstitusiyalarda xüsusi olaraq azlıqlara yardım göstərilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Lakin bu sənədlərin məhdud şəkildə və
ya seçmə üsulu ilə tətbiqi, yaxud qanunun ruhu ilə ziddiyyət
təşkil edən praktikanın mövcudluğu heç də qeyri-adi hal
deyil. Bunun müxtəlif səbəbləri vardır və həmin səbəblər
əsasən ondan irəli gəlir ki, mədəniyyətlər arasında fərqlər
etiraf edilmir, faktiki və ya ehtimal edilən köçəri həyat tərzi
faydasız tüfeyliliyə bərabər tutulur və həmişə ayrı-seçkiliyə
əsaslanan rəftara məruz qalmış qaraçılar bu rəftarın
nəticələrindən hələ də əziyyət çəkirlər. Bu, tarixdən qalmış
yükdür və ondan bir-iki günə yaxa qurtarmaq mümkün deyil,
dövlət orqanları daha qaraçıları inkar etmək mövqeyində
olmasalar da, bu praktika yerli icmalar və bir çox qurumlar
tərəfindən hələ də həyata keçirilməkdədir.
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Beləliklə, konkret mədəniyyəti və həyat tərzini hüquq
sistemində nəzərə almaq məsələsi, yəni məzmun (mahiyyət)
məsələsi və hər hansı konkret dövlətin vətəndaşları olan
qaraçılara onları kollektiv və fərdi qaydada müdafiə edən adi
hüquq normalarının tətbiq edilməsi məsələsi, yəni forma
məsələsi önəmli məsələlərdir. Bu iki məsələ bir-biri ilə sıx
bağlıdır ki, bu da hər hansı irəliləyişi çətinləşdirir. Qaraçılar
ərazisi olmayan insanlar olduğuna görə onların adı rəsmən
“tanınan”, hörmətə və yardıma layiq olan azlıqlar arasında
nadir hallarda yer alır, lakin onlar “tanındıqda” çox zaman
bunun nəticələri (məsələn, onların dilinin qorunması, inkişafı
və məktəblərdə istifadəsi baxımından) minimal olur, çünki
müvafiq icma ya dağınıq (səpələnmiş) halda yaşayır (halbuki
qanunvericilikdə yerli əhaliyə nisbətdə faizlər və kvotalar
nəzərdə tutulur), ya da köçəri olur. Fakt bundan ibarətdir ki,
daha geniş əhatəli qanunlarda və hüquqi aktlarda nəzərdə
tutulur ki, azlıqlar konkret bir yerdə təşkil edilməli və
məskunlaşmalıdırlar, beləliklə, köçəri kimi yaşayan və ya
səpələnmiş qruplar əlverişsiz vəziyyətə düşürlər. Eyni tipli
problem azlıqları etnik mənşə əsasında tanıyan dövlətlərdə
də yaranır: hətta qaraçılar say baxımından iri azlıq təşkil
etsələr belə, onlara digər azlıqlarla eyni status və hüquqlar
heç də asanlıqla verilmir. Qısaca desək, qaraçı azlığı
transmilli azlıq olduğuna və öz ölkəsi olmadığına görə və
onun mədəni mövcudluğu ümumən sual altına alındığına
görə, adətən qanunda təsbit olunmuş müdafiə formalarından
yararlana bilmir.
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Buna görə də, ümumiyyətlə, elə təəssürat yaranır ki,
fərdlərin və qrupların statusunda bərabərlik prinsipi heç də
həmişə effekt vermir. Əlbəttə, elə dövlətlər vardır ki, orada
köçəri insanlarla bağlı məsələlər adi hüquqi aktlarda nəzərdə
tutulmayaraq konstitusiyaya uyğun olmayan xüsusi inzibati
sənədlərin qəbulu vasitəsilə ayrıca tənzimlənir, bu isə
digərləri ilə müqayisədə müəyyən vətəndaşlarla bərabər
rəftar edilmədiyini sübut edir. Eyni ilə, irqi ayrı-seçkiliyi
(xüsusən mənzil, təhsil və iş məsələlərində) qanundan kənar
elan edən qanunvericilik əhəmiyyətsiz sosial qrup kimi
təsnifləşdirilən qaraçı və köçərilərə heç də həmişə fayda
gətirimir. Baxmayaraq ki, cinayət məcəllələri təkmilləşdirilir
və hazırda etnik və ya irqi əlamətlərə görə ayrı-seçkilik
qanundan kənar sayılır, həmin cinayət məcəllərində
uzunmüddətli köçərilik ənənəsinin pislənməsinə, səfilliyə
bərabər tutulmasına və dilənçiliklə yanaşı tutulmasına,
habelə başqalarını narahat edən, cəzalandırılmalı olan həyat
tərzi kimi göstərilməsinə hələ də rast gəlinir, cinayət
törədildikdə köçərilik ağırlaşdırıcı hal heab edilir və həmişə
şübhə üçün əsas sayılır. Hələ də inamsızlıq və şübhə ilə
yanaşılan qaraçı və köçərilərin onlara aidiyyəti olmadığı
güman edilən hüquqi sənədlərə müdafiə məqsədi ilə
müraciət etmələri çətin məsələdir. Adətən rəsmi orqanlar bu
cür sənədlərdə yer alan, əhalinin müəyyən təbəqələrinə
xüsusi qanuni nəzarət tədbirlərinin tətbiqini nəzərdə tutan
müddəalara qaraçılara qarşı tədbir görmək üçün müraciət
edirlər.
Köçəriliyin hüquqi statusu
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Köçərilik hələ də qaraçı və köçəri ailələrinin az və ya çox
dərəcədə mədəni əlamətidir (xüsusən Qərbi Avropada),
qaraçılar və köçərilər ətraf aləmlə səfərlər və çevik həyat
tərzi vasitəsilə əlaqədə olduqlarına görə (insanların onlar
haqqında təsəvvürlərinin formalaşması və onlarla bağlı
hüquq
normalarının
və
qaydaların
qəbul
edilməsi
baxımından) biz köçərilik məsələsini nəzərdən keçirməliyik.
Bəzi ailələr üçün çevik həyat tərzi həm də mühüm mədəni,
sosial və iqtisadi reallıqdır və onlar çoxlu problemlərə
baxmayaraq, bu reallığa əməl etməyə çalışırlar. Qaraçı və ya
köçəri olma və ailə ilə birlikdə və ya müəyyən işi yerinə
yetirmək üçün səfərlərə çıxma faktı (bunlar əsrlər boyu
qaraçılara ciddi nəzarət etmiş hüquq-mühafizə orqanları
tərəfindən qeyd edilən faktlardır) çoxlu məhdudiyyətlərin
mövcudluğunu nəzərdə tutur, hətta müvafiq şəxslər
ərazisində səfər etdikləri dövlətin vətəndaşları olsalar belə,
həmin məhdudiyyətlərin bəziləri narahatlıqlar yaradır. Həmin
dövlətin vətəndaşları olmayan qaraçılara gəldikdə, hətta
onlar beynəlxalq sazişlər vasitəsilə həmin dövlətlə əlaqəli
ölkələrin vətəndaşları olsalar belə, yaşayış yeri və iş üçün
icazə əldə etməkdə yenə də çətinlik çəkəcək və dərhal
ölkədən xaric ediləcəklər. Elə hallar da olur ki, çox zaman
inzibati bürokratiya nəticəsində onların sənədləri qaydasında
olmur və onların sərhədləri keçmələri daha mümkün olmur,
beləliklə, bu qruplar iki ölkə arasında qalır və ya ölkələr
arasındakı boş ərazidə yaxalanırlar, heç bir dövlət də onları
qəbul etmək istəmir. Hələ biz hər hansı ölkədə yaşamalarına
müstəsna hüquqi status vasitəsilə ümumiyyətlə əngəl
törədilən qrupları və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsləri
demirik, onların vəziyyəti xüsusilə çətindir. Köçərilərə
ünvanlanmış bu ənənəvi nəzarətlə və “spontan” məcburiyyət
tədbirləri ilə yanaşı, hazırda bütün vətəndaşların intensiv
müşahidə altında saxlanması tendensiyası mövcuddur. Aşkar
edilməsi nisbətən asan olan və daimi yaşayış yeri, yaxud
qeydə alınmış yaşayış və ya iş yeri olmayan köçərilər ən
ciddi nizamlama tədbirlərinin hədəfinə çevrilirlər. “Oturaq”
vətəndaşlara nisbətən “köçəri” vətəndaşların nə dərəcədə
tez-tez yoxlamalara (məsələn, məşğulluqla bağlı) məruz
qaldıqlarını müqayisə etsək, görərik ki, köçərilər olduqca teztez yoxlanılırlar. Eyni zamanda, onların digər insanlar
tərəfindən rədd edilməsi halları daha tez-tez baş verir.
Konstitusiyalarda nəzərdə tutulur ki, “hər bir vətəndaş öz
dövlətinin ərazisində sərbəst hərəkət etmək hüququna
malikdir”, lakin bu hüquqa qoyulan məhdudiyyətlər həmişə
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əsassız şərhlərə imkan yaradır, bu isə o deməkdir ki,
köçərilər “ictimai qayda”, “ictimai mənəviyyat”, “əminamanlığın qorunması” və ya “ətraf mühitin mühafizəsi” kimi
qeyri-müəyyən və dəyişkən əsaslara görə ərazidən xaric
edilə bilərlər.
Köçəri həyat tərzinin ətrafdakılar tərəfindən qəbul
edilməməsi bu cür həyat tərzi sürənlərin yolunda əsas
maneədir. Bütün tənzimləmə sistemlərində “daimi yaşayış
yeri” konsepsiyasına həddən artıq önəm verilir və nəticədə
qaraçılar müəyyən sosial yardımlardan faydalanmaqda
problemlərlə üzləşir və ya bunun qeyri-mümkün olduğu
qənaətinə gəlirlər (məsələn, mənzil almaq üçün birdəfəlik
vəsait və ya mütəmadi ödənişlər şəklində yardım
göstərilərkən qaraçı furqonu ev kimi tövsif oluna bilməz).
Eyni ilə, torpaqdan istifadə ilə bağlı ciddi hüquqi aktların
mövcud olduğu və torpaqların planlaşdırılmasına nəzarətin
getdikcə artdığı bir şəraitdə furqonun mənzil olduğunu sübut
etmək çətin məsələdir: bəzi ölkələrdə furqonu xüsusi
mülkiyyət sayılan ərazidə qoymaq faktiki olaraq qanuna
ziddir, yaxud hətta furqonu bircə gecəliyə orada saxlamaq
çox problematik məsələdir (bir neçə furqonun saxlanması isə
ümumiyyətlə ağlabatan deyil). Hər halda “mədəni irs hesab
edilən ərazilərin və ətraf mühitin mühafizəsi” haqqında
normaların seçmə üsulu ilə tətbiqinə hələ də rast gəlinir, belə
ki, bu cür yerlərdə turistlər asanlıqla qəbul edildikləri halda
qaraçılar və köçərilər qəbul edilmirlər. Milli və regional hüquq
normaları və ya qanunvericilik aktları yerli səviyyələrdə
qadağanedici tərzdə şərh olunur. Bir çox ölkələrdə bütün
vətəndaşların daimi yaşayış yerinə malik olduğu ehtimal
edildiyinə görə, ətraf yerlərə səfərlər edən şəxslərə dair hər
hansı müddəa yoxdur: köçərilər sosial yardım çərçivəsində
mənzillə təmin edildikdə, sonra isə yay ayları ərzində ailələri
ilə birlikdə həmin mənzili tərk etdikdə hakimiyyət orqanları
onları mənzillərini tərk etdiklərinə görə ittiham edir və
mənzildən az istifadə etdiklərini əsas gətirərək mənzilə olan
hüquqlarını əllərindən almaqla hədələyirlər.
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Müxtəlif hüquqi aktların birgə ümumi nəticəsi ondan ibarət
olmuşdur ki, çevik həyat tərzi məqsədsiz səfərlər etmə kimi
qələmə verilmişdir. Coğrafi, sosial və mədəni cəhətdən
qaraçılar və köçərilər daim daralmaqda olan məkanda
yaşamağa məcbur edilmişlər. Qərbi Avropadakı bir çox
hökumətlər, xüsusən 1970-ci illərdə, köçərilər üçün
dayanacaq yerləri şəbəkəsi yaratmağa çalışmışlar. Belə
yerlərin sayının çox az olması ilə yanaşı, həm də onların
təyinatı başqa olduğuna görə həmin yerlər məqsədəuyğun
olmamışdır. Demək olar ki, bütün hallarda onlar yolkənarı
dayanacaq yerləri kimi deyil, oturaqlaşmağa doğru addımlar
kimi nəzərdə tutulmuşdur, belə ki, onlar oturaq həyat tərzinə
öyrəşmək üçün uyğunlaşdırılmış yerlər olmuşdur. Bütün
bunlarla yanaşı, köçərilərin sərbəst surətdə istədikləri
yerlərdə dayanmaq imkanları da problematik məsələyə
çevrilmişdir və rəsmi dayanacaq yerlərinin mövcudluğu
nəqliyyat vasitələrinin digər yerlərdə dayanmasına qoyulan
qadağalara haqq qazandırmışdır. Lakin hazırda bir sıra
ölkələrdə milli və yerli hakimiyyət orqanları köçərilərin yerlə
təmin edilməsi məsələsində real irəliləyiş sayıla bilən təkliflər
irəli sürməkdədirlər.
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Sərhədləri keçməklə səfər etmə çətindir və çox vaxt ailələr
həddən artıq nəzarət tədbirləri ucbatından başqa ölkələrdəki
qohumlarına baş çəkməkdə çətinlik çəkirlər, xüsusən
dövlətlər sərhədyanı hərəkətə ciddi nəzarət edilməsi barədə
sazişlər imzaladıqda nəzarət tədbirləri ciddi surətdə tətbiq
edilir. Həmçinin dövlətlər arasında münasibətlər gərgin
olduqda da problemlər yaranır, bu zaman transmilli ailə
səfərləri faktiki olaraq qeyri-mümkün olur və bəzi hallarda
qaraçı ailələrinə qarşı ayrı-seçkiliklə nəticələnir. Məsələn,
Türkiyə 1989-cu ildə sərhədlərini Bolqarıstandan mühacirət
edən, bosniyalılara, türk mənşəli bolqarlara, gürcülərə və
azərilərə, eləcə də digərlərinə verilmiş rəsmi imtiyazların
onlara da verilməsini istəyən qaraçıların üzünə bağlamışdı,
onlar iddia edirdilər ki,
Türkiyədəki qaraçıların xaricdə,
məsələn, Bolqarıstanda və Yunanıstanda qohumları var. Belə
situasiyalara nəzər salsaq, görərik ki, adətən qaraçılar
dövlətlərarası
münasibətlərin
qurbanı
olurlar:
ya
münasibətlərin
pisləşməsi
ucbatından
səfərlər
məhdudlaşdırılır, ya da münasibətlər yaxşı olduqda
qaraçıların hərəkətlərini birbaşa və ya dolayısı ilə
məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyan qarşılıqlı müqavilələr
imzalanır. Sonuncu hala misal olaraq 1990-cı illərdə
bağlanmış sazişləri göstərmək olar, onlar ailələrin bir ölkədən
digərinə səfər etməsinə mane olur, yaxud vətənlərinə
qayıtmasını nəzərdə tutur.
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Beləkilə, son illərdə yürüdülən siyasətlər qaraçıları müxtəlif
cəbhələrdə əlverişsiz vəziyyətdə qoymağa yönəlmişdir. I
hissədə biz səyahət potensialının müxtəlif aspektlərdən,
xüsusən də iqtisadi məqsədlər baxımından son dərəcə
funksional
(konstruktiv)
olduğunu
göstərdik.
Lakin
məhdudiyyətlərin
formalaşmasının
təsiri
nəticəsində
qaraçıların çevik sosial təşkilinə ziyan yetirilmiş, onların
şəraitə uyğunlaşma qabiliyyətinə xələl gətirilmiş və onların
bir sıra səbəblərə görə onsuz da zəif olan iqtisadi durumu
daha da zəifləmişdir. Dayanacaq yerləri daha yeni müştərilər
axtarmaq üçün yararlı deyil; furqonların cəmləşdiyi yerlərdə
rəqabət güclənmişdir; çevik həyat tərzindən ayrı düşmüş
ailələr ətrafdakı insanların düşmənçilik münasibəti ilə
üzləşdikdə daha çıxıb getmək seçiminə malik deyillər.
Bəziləri vəziyyətə nisbətən tez uyğunlaşa bilmişlər, digərləri
hələ
uyğunlaşma
mərhələsindədirlər,
lakin
bunun
öhdəsindən heç də hamı gələ bilmir və ən yoxsul ailələr üçün
bu xüsusilə çətindir. Bütün qaraçılar üçün köçəri həyat, artıq
izah etdiyimiz kimi, praktiki reallıqdan daha çox, düşüncə
tərzidir və bu bir həqiqətdir ki, ailələr illərlə eyni yerdə
qalsalar belə, öz seçimləri əsasında başqa yerə səfər etmək
imkanına malik olduqlarını bilsələr, bundan yalnız məmnun
olarlar. Könüllü olaraq səyahətlərinə son qoymuş köçərilər bu
seçim imkanını saxlayırlar; məskunlaşmağa məcbur edilənlər
və müəyyən yaşayış yeri seçmək məcburiyyətində qalanlar
isə seçim imkanına malik deyillər və özlərini həbsxanadakı
kimi hiss edirlər, eləcə də sərhədlərin bağlı olması
ucbatından başqa ölkəyə getmək imkanı olmayanların seçim
imkanı yoxdur, bəzən onların hətta ailə üzvləri ilə əlaqə
saxlamaq imkanı da olmur.
Digər hüquqi aktlar
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Qaraçıların iqtisadi fəaliyyəti də elə tənzimlənir ki,
dolanacağı həmin fəaliyyətlərdən asılı olan insanların
sərbəstliyi ciddi şəkildə məhdudlaşdırılır. Artıq gördüyümüz
kimi, innovasiya və uyğunlaşma qaraçıların iqtisadi
fəaliyyətinin fərqləndirici xüsusiyyətləridir, burada fərdlərin
peşə fəaliyyəti çoxşaxəli və müstəqildir. Lakin hazırkı
ixtisaslaşma tendensiyaları fonunda və muzdlu iş yerlərinin
artdığı şəraitdə çoxşaxəliliyi və müstəqilliyi qoruyub
saxlamaq çətinləşir. Çox asanlıqla qəbul edilən belə bir fikir
vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir ki, adətən qaraçıların
yerinə yetirdiyi iş növləri az əhəmiyyətlidir və onları ciddi
qəbul etməyə ehtiyac yoxdur, belə ki, həmin peşələr ya
dəbdən düşüb, ya da tədricən yoxa çıxmaqdadır. Kənd
təsərrüfatı işlərinin mexanikləşdirilməsi mövsümi işi sıradan
çıxarmışdır; geniş istehsal olunan və kütləvi yayılan,
əksəriyyəti xaricdən idxal olunan mallar əl işlərinə tələbatı
azaltmışdır; bərpa və təkrar emal sektorunda iri şirkətlər
hökmranlıq edir. Qaraçılar bu təhlükə və dəyişikliklərlə
mübarizə aparsalar da, bürokratiya və hüquqi aktlar onların
səylərinə maneçilik törətmişdir. Bəzi ailələrin uzun illər
təcrübə topladığı sənətkarlıq və ticarət fəaliyyəti çoxlu sayda
bürokratik əngəllərə məruz qalır; təkrar emal sahəsində
fəaliyyət ciddi şəkildə tənzimlənir (məsələn, istifadə edilmiş
metalın toplanmasına məhdudiyyətlər qoyulur və təkrar emal
oluna bilən əşyaların toplanması üçün icazə tələb olunur);
sifarişli (“qapıdan qapıya”) ticarət qadağan olunur və ya elə
ciddi nəzarət altında olur ki, hüquqi aktlara əməl etmək
qeyri-mümkün olur (məsələn, hətta ən kiçik əməliyyatlar
üçün üç nüsxədə müqavilə tələb olunur və ya malların
çatdırılması ilə ödənişin yığılması arasında bir neçə günün
keçməsi tələb olunur). Hətta yarmarka və bayramlarla bağlı
peşələr yerli icmalar tərəfindən təqdir edilsə də, qadağalarla
qarşılaşır və onları qəsəbə və kəndlərin ucqarlarında tətbiq
etmək lazım gəlir.
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Faktiki olaraq bütün bu peşələr (məsələn, ticarət,
sənətkarlıq, təkrar emal və ya yarmarka fəaliyyətləri)
vicdanla və çox vaxt istedadla yerinə yetirilir və bu peşələr
onlarla məşğul olanların gəlir əldə etməsi üçün potensiala
malikdir. Adətən qanunvericilər belə bir fakta əhəmiyyət
vermirlər ki, çevik müddəalar və müvəqqəti tədbirlər hələ də
əsas etibarı ilə savadsız olan qrupların yazılı müqavilələrdən
istifadəyə
və
haqq-hesab
sənədləri
tərtib
etməyə
uyğunlaşmasına imkan yarada bilər. Necə ki, III Çarlz öz
dövründə
qaraçıların
doxsan
gün
ərzində
radikal
dəyişikliklərə məruz qalmalarını tələb edə bilməzdi (əks
halda onların hamısı qanunu pozan şəxslər hesab edilməli
idi), bu günkü hüquqi aktlar da qaraçıların qəbul edilmiş yeni
hüquqi akta bir gecədə uyğunlaşmasını tələb edə bilməz, əks
təqdirdə onların hamısı hüquqi aktları pozan şəxslər sayılmalı
və qanuna tabe olmaqdan imtina etdikləri vurğulanmalıdır,
əslində isə həqiqət bundan ibarətdir ki, həmin hüquqi
aktların özləri pozuntulara təkan verir. Həmçinin rəsmi
meyarlar və ilkin şərtlər müəyyən etmək lazım gəldikdə
çeviklik və keçid müddəalarının olması tələb olunur, belə ki,
hazırda bunu anlamaq heç də çətin deyil ki, “qanuni
fəaliyyətin”
(məsələn,
vergilərin
və
sosial
təminat
vəsaitlərinin
ödənilməsinin
və
biznesin
qeydiyyata
alınmasının) məsrəfləri həddən artıq böyükdür. Həmin
meyarların və şərtlərin müəyyən edildiyi hallarda (həmçinin
qaraçılara qarşı məcburiyyət kursu vasitəsilə cəmiyyətin
tələb etdiyi yardımların zəruri səviyyəsinə nail olmağın
mümkünlüyü aydın qiymətləndirilmədiyi üçün) həmin
vəsaitlərin ödənilməməsi alternativ yol ola bilər. Baxmayaraq
ki, bu, qısamüddətli və bəzən yeganə seçim imkanı ola bilər,
uzunmüddətli perspektivdə məhvedici nəticələr doğura bilər:
müvafiq şəxslər özlərini daha da sıxışdırılmış hiss edə və
müxtəlif qeyri-məqbul yollara əl atmağa məcbur ola bilərlər.
Müvəqqəti tətbiq edilən normalar çevik olduğu (vəziyyətə
uyğunlaşdırıldığı) hallarda biz görürük ki, ailələr vergiləri
ödəyə və öz vergi məsələlərini, ödəniş qəbzlərini, sosial
yardım sənədlərini və ümumən sənədlərlə işi qaydaya sala
bilirlər. Əks halda, qanuna dərhal əməl edilməsi hamı üçün
təcili zərurət kimi təqdim edilirsə, insanlar ya qanunsuz
işləmək, ya da işi dayandırmaq variantını seçəcəklər.
Şübhəsiz ki, son nəticədə dövlət orqanlarına təqdim edilən
müəyyən sosial yardım, vergi və rüsum sənədlərindəki,
ödəniş qəbzlərindəki məbləğlər müvəqqəti olaraq az
miqdarda olacaqdır, amma yüzlərlə ailəni dərin borc
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girdabına salaraq bütünlüklə dövlət yardımlarından asılı hala
salmaqdansa bu daha yaxşıdır.
Ən müxtəlif məsələlər üzrə nəzərdən keçirilməli olan
müvafiq qanunvericilik aktlarının sayı olduqca çoxdur: onlar
birlikdə bütöv bir şəbəkə əmələ gətirir ki, həmin şəbəkə öz
arzularına və ya tələbatlarına uyğun olaraq səfərə
çıxmalarına, münasib yerlərdə dayanmalarına və müəyyən
dərəcədə işləmələrinə və uşaqlarını məktəbə göndərmələrinə
mane olan hüquqi aktlarla hər gün qarşılaşan insanları
hörümçək toru kimi əhatə edir. Bu qanunvericilik aktlarının
çoxu konkret olaraq qaraçılara qarşı yönəlməyib, lakin onlar
qaraçılara xüsusi sərtliklə tətbiq edilir və müxtəlif norma və
qaydaların mənfi təsiri üst-üstə yığılır: furqonda yaşayanlar
səfərə çıxmalarına son qoymağa məcbur edildikdə gəlir
mənbələrini, işləmək motivlərini və şəraitə uyğunlaşma
qabiliyyətlərini itirə bilərlər. Mədəni cəhətdən zəifləyən,
sosial cəhətdən durğun, iqtisadi cəhətdən qeyri-sabit və fiziki
cəhətdən əzgin halda olan qaraçılar belə halda vəziyyətə
uyğunlaşa bilmir, hətta dövlətin ciddi nəzarəti altına düşür və
ondan asılı olurlar (xüsusən sosial təminat sistemi vasitəsilə
maliyyə baxımından). Başqa sözlə, baxmayaraq ki,
qanunvericilik aktlarının çoxunun hədəfində konkret olaraq
qaraçı icmaları durmur, həmin icmaların vəziyyəti və yaşayış
tərzi onları həmin aktların təsiri qarşısında əlverişsiz
vəziyyətdə qoyur.
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Ümumi qanunlar hamıya aid olsa da, fərqli və seçmə
formada tətbiq edilir və faktiki olaraq ayrı-seçkilik yaradır ki,
bu da çox zaman adi hal olaraq qalmaqdadır. Onların ümumi
nəticəsi müxtəlif ayrı-seçkilik praktikaları vasitəsilə konkret
insan qrupunun cəzalandırılmasından ibarətdir və mövcud
vəziyyət insanların sərbəst hərəkətinə, sənət və peşələrin
azad tətbiqinə, özəl bizneslə məşğul olmaq hüququna dair
əsas beynəlxalq hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil edir. O,
həmçinin ictimai qayda və ictimai təhlükəsizlik haqqında
müddəalara da ziddir, belə ki, onlar yalnız fərdin şəxsi
davranışı ilə əlaqədar olaraq tətbiq edilə bilər: milli hüquqa,
Avropa hüququna və ya beynəlxalq müqavilələrə əsasən, hər
hansı normaların ümumiyyətlə insan qruplarına kollektiv
şəkildə şamil olunmasına icazə verilmir, halbuki belə hallar
qaraçılara və köçərilərə münasibətdə tez-tez baş verir (bu
məqsəd üçün hansı terminologiyadan istifadə edilməsindən
asılı olmayaraq). Müxtəlif dövlətlərdə bu ümumi qanunların
seçmə qaydada tətbiq edilməsi müstəsna davranış
nümunələrinin konstitusiyanın ruhuna zidd olması ilə
nəticələnir (hətta həmin davranışa konstitusiyanın mətni ilə
müəyyən dərəcədə haqq qazandırmaq mümkün olsa belə).
Adi vətəndaşların mənzilləri toxunulmaz olduğu halda,
köçərilərin furqonları adətən özbaşına polis axtarışlarının
meydanına çevrilir; məktəbə getmək məcburi olsa belə,
ərazidən çıxarılan ailələr üçün bu çətin ola bilər və uşaqların
başqaları tərəfindən ayrı-seçkiliyə məruz qalaraq rədd
edilməsi uşaqlarda pis təəssüf oyadır; müşahidə tədbirləri və
ərazidən çıxarılma haqqında əmrlər hüquq pozuntusu
törətməkdə təqsirkar olan, yaxud aydın və ya qanuni
əsaslara görə şübhəli bilinən fərdlərdən daha çox, bütöv
qruplara və ya ailələrə qarşı yönəlir.
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Yuxarıda qeyri-müəyyənlik dövrü adlandırdığımız cari dövr
ziddiyyətlərlə doludur ki, bu da müxtəlif hüquqi aktlardan və
xüsusilə onların tətbiq edilmə üsullarından aydın görünür. Bir
çox Avropa ölkələrinin əhalisi bütün qitə boyunca
cəmiyyətlərə təsir göstərən problemlərdən, xüsusən də
iqtisadi problemlərdən narahatdırlar və Mərkəzi və Şərqi
Avropadakı keşməkeşli siyasi hadisələr nəticəsində düzgün
istiqaməti itirmişlər: nəticədə təşviş, inamsızlıq, aqressiya və
həmin cəmiyyətlərin tərkib hissəsi olan qaraçların qətiyyətlə
inkar edilməsi ümumavropa siyasətinə uyğun olaraq
başlanmış assimilyasiya siyasətinin inteqrasiya səylərinə və
təşəbbüslərinə qəti şəkildə ziddir. Bu, insanlar və müxtəlif
qurumlar üçün sabitliyi pozan situasiyadır və müdafiəsiz
icmalar istər çaşqınlıq içində olan vətəndaşlar, istərsə də
nüfuzu zəifləmiş qurumlar tərəfindən yararsız sayılmaq
təhlükəsi ilə üzləşmişlər: birincilərin bu situasiyaya reaksiyası
zorakılıqdan, ikincilərin reaksiyası isə hərəkətsizlikdən ibarət
olur.
İdarəetmə
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Milli səviyyədə mərkəzi idarəetmə orqanları son onilliklərdə
qaraçılarla bağlı məsələlərə müxtəlif yanaşmalar qəbul
etmişlər. Bəzi hallarda konkret olaraq bu məsələyə görə
cavabdehlik daşıyan hər hansı dövlət qulluqçusu təyin
edilmir, halbuki bu, mütəmadi monitorinq, habelə xüsusi bilik
və bacarıq tələb edən məsələdir (məsələn, mənzil təminatı,
sosial təminat və təhsil sahəsində). Məsələyə bu cür “sıfır
səviyyəsindən” yanaşma müvafiq bacarıqların zəifləməsi və
problemlərin qarışıq salınması ilə, habelə digər icmaların
təkliflərinə əsaslanan və düzgün tətbiq edilməyən hazır
“həll” variantlarına əl atılması ilə nəticələnir və müvafiq
dövlət qulluqçularını bu məsələ ilə bağlı səlahiyyətlərini
tətbiq etmək, yaxud hətta məsələni ətraflı öyrənmək
imkanından məhrum edir. Digər hallarda bu və ya digər
nazirlikdəki dövlət qulluqçusu qaraçıların problemləri ilə
əlaqədar olaraq de fakto və ya inzibati qərarların qəbulu
vasitəsilə cavabdehlik daşıyır. Lakin belə dövlət qulluqçuları
adətən digər vəzifələr də daşıyırlar, buna görə də “qaraçı
məsələsinə” çox vaxt sərf edə bilmirlər və onların bu sahədə
mühüm təcrübə toplamaq imkanları çox az olur. Nəticədə
problem barədə məlumatlılıq səviyyəsi adətən aşağı olur və
dövlət qulluqçularında məsələyə lazımi diqqətlə və təxirə
salmadan yanaşmaq motivasiyası olmur, sadəcə olaraq ona
görə ki, onların başqa prioritet vəzifələri olur. Bəzi mərkəzi
idarəetmə orqanlarında ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər qaraçılara və
onların problemlərinə daha çox maraq göstərirlər və
həqiqətən iş saatlarının çoxunu və ya hamısını bu məsələyə
həsr edə bilərlər: aydın məsələdir ki, belə insanlar öz
biliklərini artırmaq, təcrübə əldə etmək və müvafiq
bacarıqlarını təkmilləşdirmək imkanına malikdirlər, lakin
onlar heç də həmişə tədbir görmək, yaxud ən azı görülən
tədbirlərin müvafiq icmalara, yəni qarşısında müəyyən
məsuliyyət daşıdıqları icmalara hörmət edilən tərzdə həyata
keçirilməsini təmin etmək iqtidarında olmurlar. Bir tərəfdən,
cəmiyyətin aşağı təbəqəsini təşkil edən, sosial problemləri
olan ailələr və qruplar toplusuna münasibətdə yürüdülən
ümumi siyasətə həmin dövlət qulluqçularının təsir göstərmək
imkanları azdır. Əgər onlar siyasətin dəyişdirilməsini israrla
tələb etsələr və müəyyən mədəni və iqtisadi reallıqların
nəzərə alınmasının vacibliyini təkidlə bildirsələr, həmkarları
və rəisləri ilə münaqişəyə girmək riski ilə üzləşə bilərlər.
Digər tərəfdən, müvafiq dövlət qulluqçuları adətən aşağı
vəzifəli şəxslər olurlar və nadir hallarda “yuxarı” və ya
“rəhbər” vəzifəli olurlar: bununla da onların imkanları vəzifə
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iyerarxiyası baxımından məhdud olur, onlar qərarların qəbul
edilməsində səs hüququna malik olmurlar, onların sözlərinə
adətən az diqqət yetirilir və hətta kifayət qədər anlayışla
yanaşılmır. Təsvir etdiyimiz bu dövlət qulluqçusu tipi qeyriadi fərddir və elə bu cür də qalır, xüsusən ona görə ki, onun
işi
ixtisaslaşma
tələb
edir,
mümkün
assimilyasiya
proseslərinin məntiqi isə insanlara rəsmən mövcud olmayan
bu məsələ ilə bağlı təlim keçilməsini mümkünsüz edir. Nəticə
etibarlı ilə bu cür siyasətin kökündə onu uğursuzluğa
məhkum edən rüşeymlər vardır, çünki belə siyasət
ixtisaslaşmanın olmasını, xüsusən də səmərəli mütəxəssis
işini məqsədə nail olmağın mühüm vasitəsi kimi qəbul etmir.
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Müəyyən dövlətlərdə konkret olaraq hər hansı nazirlikdə
qaraçıların məsələləri ilə məşğul olan vəzifəli şəxsin bir neçə
digər nazirlikdə həmkarları ola bilər, lakin onlar çox nadir
hallarda təmasda olurlar və koordinasiya faktiki olaraq
yoxdur. Bu, vəziyyətdən asılı olaraq həm komik, həm də
faciəli situasiyalara səbəb ola bilər, çünki bu halda hər hansı
insan qrupu bir-birinə zidd olan siyasətlərin təsirinə məruz
qalır. Belə situasiyalardan yaxa qurtarmaq və qanunvericiliyi
daha səmərəli hazırlamaq üçün bəzi ölkələrdə 1950-ci
illərdən başlayaraq işçi qruplarının yaradılması praktikası
formalaşmışdır, adətən onların funksiyaları dəqiq müəyyən
edilir (məsələn, bu funksiyalar peşə təlimi və ya mənzil
təminatı sahələrini əhatə edə bilər) və qısamüdətli olur
(məsələn, məruzə və ya təkliflərin təqdim edilməsi ilə başa
çatır). Daha geniş və uzunmüddətli yanaşma komitə və ya
komissiyanın
təşkilindən
ibarətdir
(adətən
onların
funksiyaları bütün sahələri əhatə edir və müxtəlif müddətlər
ərzində davam edir). Milli komitələrin ilk tipi 19-cu əsrin
sonlarında və 20-ci əsrin əvvəllərində təşkil edilmişdir, onlar
xüsusən nəzarət və təzyiq tədbirlərinin daha səmərəli olması
üçün yaradılmışdır. Təxminən 20-ci əsrin ortalarında, demək
olar ki, bütün Qərbi Avropa ölkələrində komitələrin ikinci tipi
meydana çıxmışdır. Bu yeni komitələrin məqsədləri
nazirliklərarası rəyləri inkişaf etdirməkdən, situasiyanın
ümumi təhlilini verməkdən və təklif olunan tədbirləri
öyrənməkdən ibarət idi. Onların bəziləri funksiyalarını
bitirənədək cəmi bir neçə il fəaliyyət göstərdi və müxtəlif
komitələr tərəfindən əvəz edildi; digərlərinin ömrü uzun olsa
da, son nəticədə onlar da funksiyalarını başa vurdular, amma
yeni komitələrlə əvəz edilmədilər. Onların məruzələri (bir çox
hallarda həmin məruzələr bu komitələrin işindən qalan
yeganə nişanə idi) müxtəlif təşəbbüs formaları üçün rəhbər
prinsiplər rolunu oynamaq məqsədini daşıyırdı.
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Nazirliklərarası komitənin və ya komissiyanın təşkilinin
müsbət cəhəti ondadır ki, o,
mövcud şərait nəzərə
alınmadığına görə məqsədəuyğun olmayan təkliflərin
verilməsi ilə nəticələnən əlahiddə yanaşmanın əksinə olaraq,
müxtəlif
dövlət
qurumları
arasında
koordinasiya
yaradılmasına
və
ümumi
qiymətləndirmənin
həyata
keçirilməsinə imkan verir. Ümumi qiymətləndirmə həmçinin
məmurlar tərəfindən müvafiq qrupların özəl xüsusiyyətlərə
malik olduqlarının etiraf edilməsinə imkan verir, həmin
xüsusiyyətlər hörmətə layiqdir və inkişaf etdirilməlidir. Lakin
komitələrin yaradılması müvafiq icmalar arasında (həmin
icmalar ümid edirdilər ki, onların vəziyyətinə anlayışla
yanaşılacaq və problemlərinin həllində onlara yardım
göstəriləcək) müxtəlif cəhətlərdən optimizm doğursa da,
komitələrin çoxu təkcə tərkib hissəsini təşkil etdikləri
idarəetmə orqanlarının və eyni dövrdə yaradılmış qaraçı
təşkilatlarının nəzərində deyil, həm də cəmiyyətdəki digər
nümayəndəli qurumların nəzərində hər cür etimadı itirərək
20-ci əsrin sonlarınadək dağıldılar və ya ləğv edildilər. Bu, bir
sıra səbəblərə görə baş verdi. Komitələrin çoxu böhranlı
vəziyyətə təcili reaksiya qismində təkcə bir vəzifənin icrası
üçün (məsələn, mənzil təminatı və ya səhiyyə xidmətləri
üçün və ya cəmiyyətdəki müxtəlif qruplar arasında
gərginliklə bağlı) təşkil edilmişdi və elə bir ideoloji şəraitdə
yaradılmışdı ki, hər şey mədəni təhlil və yanaşma
kontekstində deyil, sosial təhlil və yanaşma kontekstində
nəzərdən
keçirilirdi.
Komitələrin
tərkibindəki
dövlət
qulluqçuları müxtəlif nazirliklərdən cəlb olunmuşdular;
onların bəziləri öz funksiyalarını könüllülər qismində, digərləri
isə vəzifələrinin tərkib hissəsi qismində yerinə yetirirdilər.
Adətən onlar ya humanist, ya da texnokrat idilər, birincilər
iddia edirdilər ki, yardıma ehtiyacı olan, yoxsulluq ucbatından
cəmiyyətin aşağı təbəqəsinə çevrilən qruplara dəstək və
sosail yardım cəmiyyətə zəruri reinteqrasiya məqsədinə nail
olmaq üçün həyata keçirilməlidir, ikincilər isə təklif edirdilər
ki, yardım (məsələn, mənzil təminatı, səhiyyə xidməti, təhsil,
peşə təlimi və s. formada) alanlar müəyyən meyarlara uyğun
gəlməlidirlər.
İxtisaslaşmış
olub-olmadıqlarından
asılı
olmarayaq, öz kiçik komitələrində iclaslar keçirən bu dövlət
qulluqçuları real situasiyadan təcrid olunmuşdular. Onlar
inzibati məruzələrə həddindən artıq bel bağlayır və daxilində
fəaliyyət göstərdikləri cəmiyyəti formalaşdıran qüvvələri
nəzərə almırdılar, bir çox hallarda onlar qaraçıların tarixi
təcrübəsini və ya problemlərinə görə cavabdehlik daşıdıqları
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icmaların xarakterini əks etdirməyən qeyri-real təkliflər
verirdilər.
Hətta son dövrlərdə belə, bu komitələr və ya onların təmsil
etdikləri nazirliklər öz rəylərini verməzdən əvvəl çox nadir
hallarda müstəqil fərdlərə və ya qurumlara məsələni
dərindən öyrənmək tapşırığı verirdilər. Beləliklə, komitələr ya
öz hərtərəfli biliklərinə həddən artıq güvəndiklərinə, ya da
reallığı lazımi qaydada əks etdirməyə vaxt tapmadıqlarına
görə özlərini informasiya mənbələrindən məhrum etmişdilər,
halbuki həmin mənbələr onların rəylərini daha realist və
mötəbər edə bilərdi. Buna alternativ olaraq, onlar
həmkarlarının çalışdıqları mövcud qurumlardan məsləhət
istəyirdilər, həmin qurumlar isə onlara eşitmək istədikləri
şeyləri deyirdilər və nələri deyə bilərdilərsə, yazılı
məsləhətlərdə yalnız onları qeyd edirdilər. Qaraçı icmalarına
gəldikdə, çox vaxt onların fikirləri yalnız qərarların
qəbulundan sonra, yəni daha onlar öz talelərinə təsir
göstərmək iqtidarında olmadıqları zaman əlavə qeyd kimi
nəzərə alınırdı və bu praktika hələ də davam etməkdədir.
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Komissiya və ya komitələrin ikinci tipinin (onlar 1950-ci
illərin sonlarından 1980-ci illərədək inteqrasiya siyasəti
çərçivəsində yaradılmışdı) uğursuzluğu əsasən siyasi
iradənin olmamasının nəticəsi idi. Bu cür qurumlar şəraitin
təzyiqləri altında yaradılsa da, onların dəqiq səlahiyyət
dairələri yox idi və onlar problemlərin dəqiq şəkildə müəyyən
edilməsinə nadir hallarda nail olurdular; onların üzvlərinin
ümumi bir məqsədi yox idi və heç bir yerdə uzunmüddətli
siyasətin müəyyən edilməsi üçün koordinasiyanı həyata
keçirən “aparıcı” nazirlik təyin edilməmişdi. Mövcud
yanaşmada qətiyyətin çatışmamasından irəli gələn bu
qüsurlar inteqrasiya siyasəti kontekstində ad hoc komitələrin
təşkilində, onlar üçün şəraitin yaradılmasında və onların
idarə edilməsində olan çətinlikləri nümayiş etdirir. Dövlət
qulluqçularının ixtisaslaşması məsələsində olduğu kimi,
komitələrin ixtisaslaşması məsələsi də müəmmalı idi:
istənilən halda “xüsusi” hesab edilməyən icmalarla işləyən
komitə necə ixtisaslaşmış sayıla bilərdi? Komitənin
ümumiyyətlə fəaliyyət göstərməsi faktı reallığın etiraf
edilməsinə doğru ilk addım sayıla bilərdimi? Belə bir
vəziyyətdə inzibati qurumların fonunda sadəcə dekorasiya
təsiri bağışlayan, hər hansı qərar qəbul etmək səlahiyyətinə
və təkliflərini həyata keçirmək üçün hər hansı vasitələrə
malik olmayan komitə köhnəliyin qalığına çevrilmişdi.
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1980-ci illərdə bir sıra dəyişikliklər baş verdi: qaraçı
təşkilatları
özlərinin
yeni
tərəfdaşlıq
funksiyalarını
möhkəmləndirdilər; Avropa təşkilatları (əvvəlcə Avropa
Şurası, sonra isə Avropa İttifaqının qurumları və ATƏT)
onların
üzvləri
olan
dövlətləri
tədbirlər
görməyə
həvəsləndirməyə başladılar; həmçinin azlıqların dillərinə və
mədəniyyətlərinə hörmət edilməsi və onların inkişaf
etdirilməsi meylləri artmağa başladı. Eyni zamanda, bir çox
ölkələrdə həm iqtisadi səbəblərdən, həm də ətrafdakılar
tərəfindən rədd edilmələri ucbatından qaraçı və köçərilərin
vəziyyəti pisləşdi, bununla yanaşı, assimilyasiya siyasəti arzu
olunan nəticələri vermədi. Əvvəllər milli komitələrin mövcud
olmadığı və ya mövcud olduğu, lakin sonradan ləğv edildiyi
ölkələrdə belə komitələr yaradılmağa başladı. Məhz bu
onillikdə üçüncü tip komitələr meydana çıxdı: onlar qaraçılar
üçün əvvəlkilərdən daha açıq, daha ixtisaslaşmış, daha
səmərəli və real iş qabiliyyətli idi, heç bir komitənin siyasi
məqsədlərə nail olmaq yolunda alətdən başqa bir şey
olmadığını nəzərə alsaq, burada fəaliyyətlərlə vədlər
arasında uyğunsuzluq yaratmadığı güman edilən təşəbbüslər
az-çox təşviq edilir və koordinasiya olunurdu. 1980-ci illərin
əvvəllərindən
yeni
tendensiya
formalaşdı:
müəyyən
komitələrin və komissiyaların tərkibinə qaraçı ekspertləri və
ya qaraçı təşkilatlarının nümayəndələri daxil edildi; bəzi Şərqi
Avropa dövlətlərində qaraçıların işlərinə görə məsuliyyət
özləri qaraçı olan dövlət qulluqçularının üzərinə qoyuldu;
qaraçı məmurları və ekspertləri regional və yerli qurumlara
yavaş-yavaş, lakin inamla daxil edilməyə başladılar. Tezliklə
bu proseslərin nəticələrini tədqiq etmək mümkün olacaqdır,
bütün bunlar hələ də davam edən qeyri-müəyyənlik
dövründə mühüm yeniliklərdir.
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13. Yanaşmalar və reaksiyalar
Yerli əhali
Konstitusiyalardan, hüquqları müdafiə edən aktlardan, milli
institutlardan və onların nəzəriyyələrindən çox-çox uzaq olan
qaraçıların gündəlik həyat reallıqları onların fərdlər, icmalar
və
yerli
hakimiyyət
orqanları
ilə
real
səviyyədə
münasibətlərindən ibarətdir. Qaraçıları narahat edən mühüm
məsələlərdən biri mənzil təminatı sahəsində mümkün olan
ən yaxşı kompromissi tapmaqdan ibarətdir ki, onlar
ətrafdakılar tərəfindən açıq-aşkar rədd edilərək təcrid
olunmadan mənalı sosial həyat sürə və dolanacaq üçün
vəsait qazana bilsinlər. Hərəkətsiz və ya hərəkət etdirilə bilən
mənzillə təmin olunma təkcə iş məsələsini deyil, həm də
tibbi yardım, uşaqların təhsili və ailə həyatı kimi məsələləri
gündəmə gətirir. Qaraçı ailələrinin özlərinə ev qurduğu yerlər
(istər müvəqqəti, istərsə də daimi) çox vaxt böhranlı
situasiyanın, gərgin vəziyyətin mövcud olduğu yerlər və
münaqişə meydanları olur.
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Qaraçılar ilk dəfə Avropaya gəldikdən sonra maraq hissinin
üstün olduğu qısa bir dövrdən sonra tarix boyunca müəyyən
ölkələrin kəndlərində elə hallar olmuşdur ki, qaraçılar dəmirçi
və ya metalçı, yaxud bəzən musiqiçi qismində iqtisadi
cəhətdən fayda gətirdiklərinə görə xüsusən yerli sakinlərdən
ibarət qruplar onların müdafiəsinə qalxaraq həmin ərazidə
qalmalarını xahiş etmişlər. Elə hallar da olmuşdur ki,
əsilzadələr və aristokratlar işçilərə və əyləncə təşkilatçılarına
ehtiyacları olduğuna görə, cəmiyyətin bu “tör-töküntüləri” ilə
ünsiyyətdə olmaq onları əyləndirdiyinə görə, habelə
qaraçıların sürgün edilməsinə fərman vermiş monarxlara
dirsək göstərmək istədiklərinə görə müəyyən ailələri müdafiə
etmişlər. Lakin bunlar istisna hallar idi: qaraçıların rədd
edilməsi, demək olar ki, hər yerdə üstünlük təşkil edən
reaksiya olmuşdur. Müəyyən yerdə dayanmaq və ya
məskunlaşmaq istəyən qaraçılar və köçərilərlə yerli müdafiə
komitələri arasında qarşıdurma yaranmış və mətbuatda
düşmənçilik xarakterli kampaniyalar aparılmışdır. Hətta
konkret regionda və ya şəhər ərazisində kiçik bir qaraçı
dəstəsi peyda olduqda, müxtəlif yerlərə şikayətlər
göndərilmiş, onların “təhlükə” törətdiyi barədə xəbərdarlıqlar
edilmiş, qəzetlərə və yerli hakimiyyət orqanlarına anonim
məktublar göndərilmişdir. Demək olar ki, hər yerdə qəfil
zorakılıq aktlarının baş verməsi mümkün idi. Bir halda bu,
qaraçıların qonşu ərazidən çıxarılmasını tələb edən
nümayişlər şəklində baş verə bilərdi, digər halda yerli
sakinlər köçərilərin məskunlaşdığı əraziyə yürüş edə, onları
təhdid edə ərazini tərk etmələrini tələb edə bilərdilər. Başqa
bir yerdə min nəfər güclü şəxslərdən ibarət kütlə yoxsul evdə
məskunlaşmış bütöv bir ailəni yandıra bilərdi. Qaraçılar
onlara divan tutulması qorxusu altında şəhər və
qəsəbələrdən çıxarılır və bəzən onları ərazidən çıxarmağa
çalışan ailələri qorumaq üçün mütəmadi polis müdaxilələri
zəruri olurdu. Qaraçı furqonlarına və ya düşərgələrinə atəş
açılması o dərəcədə adi hal almışdı ki, daha belə hallar
barədə məlumat verilmirdi. 1990-cı illərin əvvəllərində qaraçı
icmalarına qarşı ciddi zorakılıq halları artmağa başladı ki, bu
da bir neçə ölkədə talanlarla nəticələndi, bu zaman evlər
yandırıldı və insanlar həlak oldu. Bir sıra beynəlxalq
təşkilatların müşahidələri təsdiq etdi ki, 1990-cı və 1991-ci
illərdə qaraçı icmalarına qarşı təxminən əlli zorakı hücum baş
vermiş, onlardan bəziləri qabaqcadan təşkil edilmişdir.
Rumıniya və Çexoslovakiyada belə hücumlar nəticəsində
iyirmi dörd qaraçı qətlə yetirilmiş, Macarıstanda, Rumıniyada,
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Polşada, İspaniyada və Bolqarıstanda qaraçılara məxsus olan
300-dən artıq ev yandırılmış və analoji hadisələr böyük
ehtimalla digər yerlərdə də baş vermişdir. Heç bir ölkə bu cür
təcavüzkarlıq
nümunələrindən
kənarda
qalmamışdır.
Məsələn, Fransada 2006-cı ildə yerli merlərdən biri ictimai
yerdə on dörd qaraçı furqonunun yandırılması barədə
sərəncam vermişdir.
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Kaj avile le but rom,
Devil!a,
And’ekh gav durărdo …
Thaj o Iànśo, o phuro,
Lel jekh kakàvi p-o dumo
Thaj gelo k-o balamo
Te ikarel jekh gàlbeno,
Te del I ziàstria ka-i ćhej.

İlahi,
Qoca qaraçı Yanço
Ucqar bir kəndə gələrkən
Dəmirçi alətlərini kürəyində
gəzdirirdi.
O, qızının cehizi üçün
Pul qazanmaqdan ötrü
Qadconun* yanına gedirdi.

O balamo ćor baro,
Andar-i barr lias jekh kilo
Thaj dias les k-o śero
Thaj o Iànćulo mulo.

Qadco quldurdur!
O, çəpərdən çubuq götürdü,
Qoca Yançonun başına vurdu
Və Yanço öldü.

Savore Rom kaj aśunde
Savore Rom othe gele,
Le rovlănça, le ćhurănça …
So o balamo kerdăs?
P-o grast parno anklistăs
Sa o romano pero vazdias
Lenqe càxre phabardăs

Bunu eşidən bütün qaraçılar
Çubuq və bıçaqlarla
Oraya getdilər…
Bəs qado nə etdi?
O, ağ atına mindi,
Qaraçı məhəlləsini dağıtdı,
Onların
bütün
çadırlarını
yandırdı.

Thaj le ćhave but roven,
Ke maj naj len kaj soven.
Thaj rovel jekh ćhej bari,
Ke laqo dad si mulo,
O Iànćulo, o phuro.
Kon maj del la, Devl!a,
ziàstria,
Te žal k-o rom akana?

Uşaqlar hey ağlayırlar,
Onların yatmağa yeri yoxdur.
Atasının, qoca Yançonun
Ölümünə görə
Böyük qız da ağlayır.
İlahi, indi ərə getməsi üçün
Ona cehizi kim verəcək?
(Rumıniyada toplanmış mahnı)

*

Tərçüməçinin qeydi: qaraçılar qeyri-qaraçıları qadco (gadjo) adlandırırdılar.
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Zorakılıq qaraçıların rədd edilməsinin yeganə forması
deyildi: dükanlar, eləcə də restoranlar, barlar və digər ictimai
yerlər, hətta bəzən məktəblər də qaraçıların üzünə
bağlanırdı. Adətən dayanacaq yerlərində köçərilərin hətta
bircə gecəliyə də olsa dayanmasına icazə verilmirdi.
Qaraçılar torpaq və ya ev almağa cəhd etdikdə, qonşuların
reaksiyaları ucbatından həmişə çətinliklər yaranırdı, nəticədə
satıcılar yerli sakinlərin təzyiqinə məruz qalır və satışdan
imtina edirdilər, yaxud satışın baş tutacağı gözlənilən zaman
“arzu olunmayan şəxslərdən” yaxa qurtarmaq üçün sakinlər
özləri evi almağa cəhd edirdilər. Yerli hakimiyyət orqanları
təmsil etdikləri icmalara münasibətdə bir neçə mümkün
yanaşma qəbul etmişdilər. Bunlardan birincisi yerli sakinlərin
cəhdlərinə qarşı çıxmaqdan, yəni aşağıdakılardan ibarət idi
(hərçənd, bu yanaşma nadir hallarda qəbul olunurdu):
qaraçıların rədd edilməsi aktlarının yanlış və irqçi mövqe
olduğunu sübut etməyə çalışaraq bu aktlara qarşı çıxmaq və
onların kökündə duran mifləri dağıtmaq; yaxud xırda
cinayətkarlığı
perspektiv
və
şərait
baxımından
qiymətləndirərək onun qaraçıların həyat şəraiti ilə və
müxtəlif insan qrupları arasındakı fikir ayrılıqları ilə bağlı
olduğunu etiraf etmək. Digər bir seçim aktiv neytrallıqdan
ibarət idi: bu halda qaraçıların ərazidən çıxarılmasına
müdaxilədən imtina edilirdi (məsələn, qaraçılardan şikayət
etmək üçün əsaslı səbəblər olmadıqda). Rassiv neytrallıq
seçimi də var idi ki, bu da məsələyə müdaxilə etməməyin bir
forması idi, bu halda qaraçılara qarşı ayrı-seçkilik xarakterli
davranış və onların rədd edilməsi daha da güclənirdi, çünki
bu yanaşma qaraçılara qarşı düşmənçilik mövqeyini
mühafizə edir, qaraçıların insanlara və mülkiyyətə qarşı
kollektiv təhlükə törədən şəxslər qismində yanlış obrazlarına
yerli sakinləri inandırırdı. Bu yanaşma adətən yerli icmaların
qaraçılara qarşı ayrı-seçkiliyə və onların rədd edilməsinə
yönələn hərəkətlərinə haqq qazandırırdı və onları faktiki
olaraq müdafiə etməsə də, bu hərəkətlərə görə məsuliyyət
daşıyanlara qabaqcadan bəraət verirdi. Digər yerli
hakimiyyət orqanları təmsil etdikləri icmalarla eyni mövqe
tutur, qadağalar müəyyən edir və qaraçıları rədd edir (bəzən
bunlar zorakılıqla müşayiət olunurdu), habelə inadkar və sərt
nəzarət tədbirləri tətbiq edirdilər. Burada icma üzvlərinin
səslərini toplamaq yerli hakimiyyət orqanlarını düşündürən
birinci dərəcəli məsələ idi və icmaların seçdikləri
nümayəndələrin
davranışının
qiymətləndirilməsində
seçicilərin rəyi qaraçıların rəyindən daha üstün tutulurdu.
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Digər mümkün yanaşma hər hansı tədbiri görməzdən əvvəl
yerli icmalarla məsləhətləşən bəzi hakimiyyət orqanlarının
nümayiş etdirdiyi ikili populizimdən ibarət idi: bu halda qeyriqaraçıların konkret rayonlarda qonşuları qismində qaraçıları
necə qəbul edəcəyi məsələsi ilə bağlı ictimaiyyətlə
məsləhətləşmələr təşkil edilirdi, hərçənd, seçicilərin çoxunun
bu perspektivin əleyhinə çıxacağı yaxşı məlum idi. Burada
biz görürük ki, yerli hakimiyyət orqanları öz hərəkətlərinə
görə məsuliyyəti başqalarının üzərinə qoyurlar: bu cür
tədbirlər narahatlığa səbəb olmaya bilməzdi, çünki
mahiyyətcə onlar vətəndaşların öz əsas hüquqlarını həyata
keçirmək imkanına malik olub-olmayacaqları barədə
məsləhətləşmə aparmaqdan ibarət idi. Əlbəttə, heç kim
irqçiliyin və ya ayrı-seçkilik tərəfdarı deil, amma bununla
belə, iqtisadi və ya sosial böhran dövrlərində düşmənçilik
münasibətləri güclənir və qaraçılar həmişə hər şeydə
günahkar sayılmaq üçün rahat hədəfdirlər. Beləliklə,
demokratiyanın təhrif olunmasına və uzaqgörən olmayan
siyasətin yürüdülməsinə bərabər olan hərəkətləri etməklə
bütün Avropada yerli hakimiyyət orqanları qaraçıları rədd
etdiklərinə haqq qazandırmağa və bu mövqelərini müdafiə
etməyə çalışaraq qaraçılara qarşı düşmənçilik mövqeyindən
başqa bir şey olmayan yanaşmalara və variantlara əl
atmışlar.
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Yerli hakimiyyət orqanlarının ötən əsrlərdən qalan bu
düşmənçilik mövqeyi xeyli dərəcədə insanlar tərəfindən
qaraçıların mənfi obrazının yaradılması ilə nəticələnmiş və
onlara qarşı şübhələri gücləndirmişdir. Formalaşmış qaraçı
stereotipi cadugərlik, türkəçarə və baxıcılıqla bağlı qeyrimüəyyən qorxuların və xurafatın qarışığından ibarətdir. Bu
stereotip onun formalaşdığı zamanlardan qalmış fantastik
anlayışların təzahürüdür ki, bu anlayışlar da təbəqələr
formasında üst-üstə yığılmışdır. Yalnız ən son təbəqələr
qaraçıların rədd edilməsinə haqq qazandırmaq üçün yenidən
işə salınır və vurğulanır. Daha dərin qatlarda olan digər
təbəqələr isə rasional düşüncə erası olan müasir dövrdə
daha
inandırıcı
sayılmır.
Şəhər
sakinlərinin
mənfi
yanaşmalarının arxasında duran səbəblər miflərlə bağlı
olduğu halda, kənd əhalisinin ifadə etdiyi inkarçılıq mövqeyi
real və ya güman edilən xırda oğurluq nümunələrindən
qaynaqlanır, burada oğurlanmış şeylərin (məsələn, cücələrin
və ya almaların) maddi dəyərindən daha çox, onların özlərinə
önəm verilir. Beləliklə, qaraçıların rədd edilməsinin səbəbləri
onların əsasında duran obrazlar kimi dumanlıdır, hərçənd,
reallığın müəyyən aspektləri insanların formalaşdırdığı
obrazları möhkəmləndirə bilər. Məsələn, köçərilər çirkli
insanlar kimi təsəvvür edilir və onların əksəriyyətinin
furqonlarının çox az yerlərdə dayanmasına icazə verilir ki,
həmin yerlər də antisanitariya şəraitində olan yerlərdir. Belə
yerlərdə köçəriləri görənlərin nəzərində reallıq köçərilər
barədə deyilənlərə uyğun gəlir. Eləcə qaraçılar yerli mətbuat
tərəfindən məhz bu yöndə işıqlandırılır və onların fotoşəkilləri
çirkab və zibilliklər içərisində çəkilir, bununla da kənardan
belə bir təsəvvür yaradılır ki, bu, onların xoşladığı şəraitdir və
onların formalaşdığı mühitdir. Buna görə də təəccüblü deyil
ki, sorğu tədqiqatları zamanı insanlara suallar verilərkən
onların ən çox rədd etdikləri ssenarilərdən biri qaraçı ailəsi ilə
yanaşı yaşamaq ssenarisi olur.

Yerli hakimiyyət orqanları
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Bələdiyyə şuraları adətən qaraçı və köçərilərin ən çox
ünsiyyətdə olduqları qurumlardır. Onlar köçərilərə dayanacaq
yeri və məskunlaşmış ailələrə mənzil ayırmaq məsələsində
xeyli dərəcədə müstəqil səlahiyyətlərə malikdirlər; onlar öz
əraziləri daxilində ictimai qaydanın və asayişin qorunmasına
görə cavabdehdirlər; çox zaman onlar təhsil, səhiyyə və
sosial təminat xidmətləri sahəsində aparıcı rol oynayırlar.
Lakin bu gün bu qururmların qaraçılara qarşı münasibətindən
və onlara qarşı rəftarından göründüyü kimi, onların
qaraçılara
yanaşması
ümumən
yerli
icmaların
yanaşmasından o qədər də fərqlənmir, yəni onlar da
qaraçıları rədd edirlər. Qaraçıların Avropaya ilk gəlişindən
sonrakı illərdə kralların tövsiyə məkrublarını və ya onların
zəvvar statusunu təsdiq edən papa bullalarını (fərmanlarını)
yanında gəzdirən qruplar bəzi yerlərdə yaxşı qarşılanırdılar,
lakin qaraçı qruplarına sədəqə verilməsi və onların zəvvarlar
kimi qəbul edilməsi dövrü tezliklə başa çatdı. Sonradan bir
çox ölkələrdə həyata keçirilən və bəzi ölkələrdə əsrlər boyu
davam edən praktika qaraçılara yollarına davam edərək çıxıb
getmələri üçün pul (bir növ “yol pulu”) verməkdən ibarət idi.
Bunun
əvəzində
köçərilər
onların
hüquqa
zidd
hərəkətlərindən ehtiyat edən həmin qəsəbələrdən və ya
şəhərlərdən uzaq durmağı öhdələrinə götürərək yollarına
davam edir və yerli sakinlərin lənət və qarğışlarını özləri ilə
aparırıdılar.
Beləliklə,
qarşılıqlı
əlverişli
kompromiss
tapılmışdı. Bir neçə funt pul və ya kiçik gümüş qırıntıları
topasını ödəməklə yerli icmalar dincliklərini satın alırdılar.
Sədəqə verilməsinin bu təhrif olunmuş varinatının açıq-aydın
məqsədi qaraçıları və qaraçı ailələrini rədd etmək idi, onlar
isə öz növbələrində (haqlı və ya haqsız) yaratdıqları qorxu
hissindən faydalanırdılar.
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Qaraçıların rədd edilməsi müxtəlif formalarda baş verir.
Birbaşa rədd etmə o halda baş verir ki, bələdiyyələr səyahət
edən ailələrin ərazidən keçid məntəqəsi kimi istifadə
etməsinə və məskunlaşmaq istəyənlərin ərazidə qalmasına
icazə verməkdən imtina edirlər; bu imtina qadağanedici
xəbərdarlıqlarda ifadə olunur və qaraçılardan məcburi cərimə
ödənişləri almaq üçün polislərin həmin yerə göndərilməsində
və ya öz xoşuna getmək istəməyən insanların ərazidən xaric
edilməsində təzahür edir. Belə tədbirlərə ictimai qaydanın və
ya asayişin qorunması və ya əhalinin sağlamlığının
mühafizəsi səbəbləri ilə həmişə haqq qazandırmaq olar.
Şəhərsalmanın planlaşdırılmasına dair qanunvericiliyə əsasən
furqonları və ya furqon qruplarını ərazidən çıxarmaq üçün
səbəblər tapmaq asandır. Yerli merlər öz qərarlarını müxtəlif
“qanuni” şikayətlərin daxil olması ilə əsaslandırırlar, həmin
şikayətlərə əsaslanaraq onlar ailələri ərazidən çıxarmaq
hüququna malikdirlər. Aşağıda qaraçılara qarşı yönələn
qərarların tipik nümunəsi verilir:
“Daimi yaşayış yeri olmayan şəxslərin ictimai yollarda
düşərgə və ya məskən salması ciddi narahatlıq doğurur
və ictimai sağlamlıq, malların və insanların təhlükəsizliyi
baxımından çox vaxt hətta təhlükə törədir; üstəlik, bu
hallar nəqliyyatın işinə xələl gətirir və daim iğtişaşa səbəb
olur” (1980).
Burada işlədilmiş anlayışların heç biri dəqiq mənaya malik
deyil, bununla belə, onların birgə işlədilməsi “daimi yaşayış
yeri olmayan şəxslər”in elə bir obrazını yaradır ki, sanki onlar
dəhşətli ziyanlara səbəb olurlar və buna görə də, aydın
məsələdir ki, ərazidən xaric edilməlidirlər. İsitisna hallarda
qaraçıların müəyyən yerlərdə qalmasına icazə verildikdə
həmin yerlərdə tualet və əlüzyuyanlar olmur, buna görə də
ictimai sağlamlıq səbəblərinə görə köçəriləri ərazidən
çıxarmaq üçün əsas yaranır, beləliklə, hətta insanlar bu
situasiyanı özləri yaratmadıqda belə, həmin situasiyaya görə
cəzalandırılmış olurlar. Qərarda qeyd edilən “təhlükə” və
“iğtişaş”a gəldikdə, bu sözlər köçərilərə şamil olunan
stereotiplərə elə əhəmiyyət verir ki, sanki hər hansı real
problem mövcud olmazdan əvvəl qabaqlayıcı tədbirlərin
görülməsinin zərurliyinə dair ümumi konsensus mövcuddur.
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Zorakılıq vasitəsilə rədd etmə yuxarıda qeyd edilən
taktikalardan daha artıq dərəcədə sərt tədbirləri nəzərdə
tutur, lakin daha bu üsuldan az istifadə olunur. Bu üsuldan
istifadə edilən hallarda hüquq-mühafizə orqanlarının
əməkdaşları məsələyə kobudcasına müdaxilə edərək
furqonlarda axtarışlar aparır və ya onları ərazidən çıxarırlar;
elə hallar da olmuşdur ki, həm kənd, həm də şəhər
yerlərində hər hansı digər məskən verilmədən düşərgələr
dağıdılmış və ya sakinlər evdə olmadıqları zaman evlər
yandırılmış, yaxud uçurulmuşdur. Eləcə də soyqırımını təşviq
edən şəxslər kimi tanınan bəzi seçkili nümayəndələr
faşistlərin “onların hamısının axırına çıxmadıqlarına” görə
təəssüfləndiklərini bildirmişlər.
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Dolayı rədd etmə isə əksinə, daha geniş yayılmaqdadır. Bu
halda insanları zor gücünə rədd etmək əvəzinə elə şərait
yaradılır ki, onların ərazidə qalması qeyri-mümkün olur.
Köçərilərə münasibətdə bu məqsədə kiçik bir dayanacaq
yerinin verilməsi və furqonların hər hansı başqa yerdə
dayanmasının qadağan edilməsi vasitəsilə nail olunur.
Həmçinin bu məqsədə çoxlu inzibati sənədlərin, məsələn,
peyvənd haqqında arayışların təqdim edilməsini tələb etmək
vasitəsilə nail olmaq olar (halbuki digər şəxslərdən belə
sənədlər
tələb
olunmur).
Furqonların
dayanacaqda
saxlanması müddəti bir neçə saatla məhdudlaşdırıla və ya
saxlama xərcləri həddən artıq baha ola bilər. “Köçərilərin
dayanması qadağandır” sözləri yazılmış lövhələr (bu lövhələr
qanunsuz hesab edilir) “Furqonların dayanması qadağandır”
sözləri yazılmış lövhələrlə asanlıqla əvəz edilə bilər. Qaraçı
uşaqlarının məktəbə qəbulu çətinləşdirilə bilər. İctimai
sağlamlıq və ya minimal rahatlıq standartları əsas gətirilərək
bir yaşayış yerində “həddən artıq” insanın yaşamasının
qarşısını alan qaydalar qəbul edilə bilər ki, bu da ağır
cərimələrin və hətta həbs cəzasının tətbiqinə gətirib çıxara
bilər. “Yenidən məskunlaşdırma” bəhanəsi ilə qaraçıları
insanlardan
uzaq
məkanlarda
və
ya
gettolarda
məskunlaşdırmaq üçün layihələr hazırlana bilər. Hətta elə
hallar olmuşdur ki, hakimiyyət orqanları qaraçıların dəfn
mərasimi üçün icazə almalarını çətinləşdirmişlər. Ötən illər
ərzində bəzi yerlərdə vəfat etmiş qaraçılar digər məzarlardan
ayrı dəfn olunurdular: ayrı-seçkilik və aparteid gündəlik
normaya çevrilmişdi və insanların nəinki sağlıqlarında, hətta
öləndən sonra da yanaşı olması yolverilməz sayılırdı. Bu gün
qaraçıların rədd edilməsi daha məharətli formalar almışdır.
Daha beynəlxalq sərhədlərdə çubuqla döyülən və ya asılan
qaraçı təsvirləri yoxdur. Kobud taxta lövhələri ictimai
yerlərdə asılan daimi xəbərdarlıqlar, primitiv təsvirləri çap
olunmuş qaydalar, bədən cəzasını isə çəkindirici effekt
doğurmaq üçün nəzərdə tutulan cərimələr əvəz etmişdir.
Dolayı rədd etməni həyata keçirənlərin vicdanları sakit ola
bilər, onlar əmin ola bilərlər ki, hərəkətləri rəsmi
assimilyasiya siyasətinə uyğundur.
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Bəzi hallarda qaraçıların rədd edilməsi həddən artıq sərt
tədbir sayıla bilər, ona görə yox ki, bu tədbirlər zorakı, sərt
və ya qanunsuzdur, sadəcə ona görə ki, onlar geniş
ictimaiyyətin diqqətini özünə cəlb edə bilər. Konkret şərait
kütləvi informasiya vasitələrinin marağının yerli hakimiyyət
orqanlarının və müvafiq icmaların davranışına yönəlməsinə
səbəb olduqda, adi rədd etmə tədbirləri “qalmaqala” çevrilir.
Belə olduqda işin faktları təsvir edilir, müzakirə olunur və
ictimaiyyətə məlumatlar verilir. Lakin çox vaxt ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırılan bu cür hallar çox ciddi hallar olmur.
Mütəmadi olaraq baş verən bu “qalmaqallar” zamanı diqqət
yalnız hadisələrin konkret ardıcıllığına yönəldilir. Belə halların
humanizm mövqeyindən pislənməsi və məsələyə daha çox
aidiyyəti olan, davamlı surətdə, hər gün, özü də çox vaxt
düşünmədən bu “qalmaqala” səbəb olan insanların, yəni
yerli merlərin və qaraçıları əhatə edən insanların mövqeyinin
uca səslə ittiham edilməsi bu halların təsadüfi olmaması
faktını kölgədə qoyur. Qalmaqala səbəb olan şəxslər
yaxalarını
məsuliyyətdən
kənara
çəkərək
günahsız
olduqlarını əminliklə iddia edir və əslində adi sayılan
davranışlarına görə (özü də bu cür davrananlar təkcə onlar
deyil) ittihamlarla üzləşdikdə çox təəccüblənirlər. Məyyən
hallarda qaraçıların rədd edilməsinə real vəziyyətlə haqq
qazandırıla bilər, məsələn, Olimpiya Oyunlarına hazırlıq
ərazidəki qaraçı əhalisinin böyük bir qismini oradan çıxarmaq
üçün bəzi yerli hakimiyyət orqanlarının əlinə bəhanə
vermişdir.
Yerli və milli hakimiyyət orqanlarının qaraçılara qarşı
rəftarında nə sərhədlər, nə də siyasi mənsubiyyət nəzərə
alınır. Siyasətçilər rəqiblərinin davranışını damğalamaq üçün
“qalmaqallardan” istifadə edir və yalnız rəqiblərini günahkar
sayır, eyni zamanda özlərini haqq işinin müdafiəçiləri kimi
qələmə verirlər. Qaraçılar bu cür siyasi mübahisələr üçün
sadəcə bəhanədir və onların problemləri tezliklə unudulur:
çox vaxt siyasətçilər bu cür problemləri nəzəri səviyyədə
qaldırmaqla kifayətlənirlər.
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20-ci əsrin sonlarında və 21-ci əsrin əvvəllərində yerli
hakimiyyət orqanları üçün yeni siyasi meydan açıldı
(baxmayaraq ki, qaraçıların israrla rədd edilməsi davam
edirdi). Mərkəzi hökumət səviyyəsində şəhərsalmanın
planlaşdırılmasına
dair
hüquqi
aktlar
qaraçıların
qanunvericilikdən yan keçməsinə heç bir yer qoymadı, eyni
zamanda, qaraçıların rədd edilməsinin ən kobud formaları
humanizm və assimilyasiya naminə qanunsuz elan edildi.
Yerli icmalar hələ də qaraçıların onların qonşuluğunda
olmasından narahatlıq duyurdular və qaraçıların ərazidən
çıxarılması mümkün olmadıqda, onların nəzarət altında
olmasını istəyirdilər. Qaraçıları dəstəkləyən bir çox qruplar
formalaşdı, onlar hüquqlarını müdafiə etdikləri qruplara
hörmətlə yanaşılmasını tələb edirdilər. Qaraçı təşkilatları və
azlıqların hüquqlarını müdafiə edən hərəkatlar hər dəfə
qaraçıların rədd edilməsi hallarını getdikcə daha tez-tez
“qalmaqala” çevirirdilər. Beynəlxalq təşkilatlar qaraçılara
qarşı rəftara daha çox diqqət yetirməyə başladılar və yerli
hakimiyyət orqanları onların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün
mərkəzi hökumətdən maliyyə vəsaiti almağa başladılar.
Həmçinin yerli hakimiyyət orqanları etiraf etdilər ki, bu
günədək yürüdülmüş siyasət uzaqgörən olmayıb, sərf olunan
səy, pul və vaxt baxımından həddən artıq başa başa gəlib və
arzu edilən nəticələri verməyib. Bütün bu amiləri nəzərə
alaraq, yerli hakimiyyət orqanları öz davranışlarını dəyişdilər:
onlar köçərilər üçün dayanacaq yerləri və məskunlaşmış
ailələr üçün mənzil layihələri planlaşdırmağa başladılar. Belə
təşəbbüslər dəyişikliklərə olan təxirəsalınmaz tələbata
səmərəli reaksiya olsa da, onlar bu təşəbbüslərdən
faydalanmalı olan insanların arzularını praktiki olaraq
doğrultmadı. Beynəlxalq təşkilatların təhriki və dəstəyi ilə
1990-cı illərdə həm bu məsələ barədə məlumatlılığın artması
və ona beynəlxalq miqyasda daha çox diqqət yetirilməsi
baxımından, həm də müsbət nailiyyət nümunələrinə
əsaslanan fəaliyyət layihələrinin hazırlanması baxımından
inkişaf
baş
verdi.
Məqsəd
bu
cür
nümunələri
genişləndirməkdən, köçərilərin və məskunlaşmış qrupların
şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün yerli və regional hakimiyyət
orqanlarının necə işlədiyini işıqlandirmaqdan və onların
təcrübəsindən digər hakimiyyət orqanlarının yararlanmasına
şərait yaratmaqdan ibarət idi.
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Yerli hakimiyyət orqanları ilə milli idarəetmə orqanları,
nazirliklər və hökumətlər arasında münasibətlərin dəyişməsi
mövcud vəziyyətdə digər mühüm amildir. Bir çox ölkələrdə
bu münasibətlər açıq-aydın ikili xarakter saşıyır. Mərkəzi
hakimiyyət orqanları qaraçı və köçərilərin şəraitinin
yaxşılaşdırılması uğrunda (xüsusən münasib infrastrukturun
yaradılması baxımından) təşviqat aparır və qanunvericilik
aktları qəbul edirlər, lakin misal üçün köçərilərin şəraitinə
nəzər salsaq, görərik ki, furqonların saxlanılmasını
tənzimləyən milli hüquqi aktlar hələ də son dərəcə
məhdudlaşdırıcı xarakterlidir; üstəlik, həmin hüquqi aktların
tətbiqi yerli hakimiyyət orqanlarının öhdəsinə düşdüyünə
görə onların tətbiqində sui-istifadə, yaxud hətta ayrı-seçkilik
halları baş verə bilər. Məsələn, turistlər köçəri ailələrinə
nisbətən daha yaxşı şəraitlə təmin edilir və köçərilərdən
fərqli olaraq onları başqa yerə köçürmək lazım gəldikdə
köçürmə tələsik həyata keçirilmir, yenidən məskunlaşma
zamanı digərlərinə nisbətən müəyyən vətəndaşlarla fərqli
rəftar edilir. İnzibati təşkilatçılıq və ya mərkəzi hökumətin
səlahiyyətlərinin ötürülməsi nümunələri ona dəlalət edir ki,
qaraçılarla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, demək olar ki,
hər yerdə yerli (və ya bəzi hallarda regional) hakimiyyət
orqanlarının öhdəsinə buraxılmışdır. Vəzifələrin bu cür
ötürülməsi ikili təsirə malikdir. Bir tərəfdən, yerli hakimiyyət
orqanları konkret situasiyaya daha yaxşı bələddirlər və
xeyirxah niyyətlər yerli səviyyədə daha tez praktiki ifadəsini
tapa bilər, digər tərəfdən, yerli icmaların qaraçılara qarşı
əsrlərdən bəri israrla düşmənçilik münasibəti bəsləmələri
yerli səviyyədə həmin niyyətlərin həyata keçirilməsinin
qarşısının alınacağına dəlalət edir. Qərar və vəzifələrin
mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən deyil, yerli
hakimiyyət orqanları tərəfindən həyata keçirilməsinin
kompensasiya edilməsi üçün uzlaşdırılmış idarəetmə, habelə
bütün kateqoriyalardan olan insanlara hörmət edilməsini
nəzərdə tutan normaların istisnasız olaraq ciddi şəkildə
tətbiq edilməsi faydalı olardı. Lakin bu məqsədlə milli
səviyyədə təlimatların qəbul edildiyi hallarda həmin
təlimatlar adətən prinsiplərin bəyan edilməsindən uzağa
gedib çıxmır. Qanunlar insanların dünyagörüşünü dəyişə
bilməz. Müəyyən yanaşmanı təşviq edən hökumət
sirkulyarlarına (sərəncamlarına) gəldikdə, onlar qanun
qüvvəsinə malik deyillər və yerli hakimiyyət orqanları onları
yalnız məqsədəuyğun saydıqları dərəcədə nəzərə alırlar.
Hətta yerli səviyyəli tədbirlər qanunu kobudcasına posza belə
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(zorakılıq və ya ayrı-seçkilik də daxil olmaqla), hökumətlər,
bir
qayda
olaraq,
müdaxilə
hüququndan
istifadə
etmədiklərinə görə qaraçıların rədd edilməsinə yalnız ərazidə
heç bir qaraçı qalmadıqda son qoyulur.
Regional hakimiyyət orqanlarının (məsələn, dairə və ya
vilayət səviyyəsində) müdaxiləsi müəyyən tərəqqiyə səbəb
ola bilər. Mərkəzi hökumətlə yerli bələdiyyə şuraları arasında
orta mövqedə qərarlaşan bu hakimiyyət orqanları milli
siyasət mülahizələri və yerli hakimiyyət nümayəndələrinin
mövqeyinin əleyhinə olan adi vətəndaşların təzyiqlərini
rəhbər tuta bilərlər. Bir çox regional orqanlar büdcə ilə bağlı
real səlahiyyətlərə malikdirlər və qaraçılar üçün şərait
yaradılmasına və onların mənzil təminatına aid siyasətləri
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilərlər. Onlar həmçinin birdən
artıq bələdiyyəni əhatə edən problemlərlə bağlı yerli
hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün
əlverişli imkanlara malikdirlər. Məsələn, İtaliyada təxminən
ona yaxın regional qanunvericilik aktları mövcuddur, buraya
Venetsiya regionunda 13 iyul 1984-cü ildə (Interventi per la
tutela della cultural dei Rom), Liquriya regionunda 23 iyul
1992-ci ildə (Interventi a tutela delle popolazioni zingare et
nomadi) və Pyemont regionunda 26 fevral 1993-cü ildə qəbul
edilmiş aktlar daxildir. Həmçinin qaraçların hüquqlarına
hörmət edən az sayda bələdiyyələr münaqişələri dəf etmək
yollarını bələdiyyə şurası üzvlərinə nümayiş etdirə və
qarşılıqlı hörmət hissi yaratmaqla və yerli icmalara dinc
yanaşı yaşamaq səylərini aşılamaqla digər bələdiyyələrin
yanaşmalarına təsir göstərə bilərlər.
Köçərilər və dayanacaq yerləri
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Burada müzakirə edilən məsələlər əsasən Qərbi Avropa
ölkələrini qayğılandıran məsələlərdir və həmin ölkələrdə
köçəri həyat sürən qaraçı və Sinti qrupları ilə və İrlandiyada,
İsveçrədə, Fransada, İtaliyada, Almaniyada, Birləşmiş
Krallıqda və Belçikada məskunlaşan köçərilərlə bağlıdır. Lakin
müəyyən Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində yarımköçəri
həyat sürmək tendensiyası da vardır və güman ki, bu
ölkələrdə də bəzi problemlər (məslən, şəhərsalmanın
planlaşdırılması və tənzimlənməsi, şəhər yolları şəbəkələrinin
yararlı hala salınması və yaxşılaşdırılması ilə bağlı) tədricən
özünü büruzə verəcəkdir. Bundan başqa, Mərkəzi və Şərqi
Avropa ölkələrindən Qərbi Avropa dövlətlərinin birinə köçmüş
bir çox ailələr elə qeyri-sabit vəziyyətə düşürlər ki, yeganə
seçimləri furqonlarda (hərəkət edən və ya hərəkətsiz) və ya
şəraiti çox pis olan müvəqqəti mənzillərdə yaşamaq olur və
özlərini şəhər kənarında yaşayan köçəri ailələri ilə eyni
vəziyyətdə hiss edirlər.
Yuxarıda qeyd edilmiş bir çox səbəblərə görə köçərilərin
münasib dayanacaq yeri tapmaları daha da çətinləşir. Onlar
adətən iri şəhərlərin kənarında yerləşirlər ki, bu yerlər də
şəhərsalma planlarının təsirinə daha çox məruz qalır və
orada boş yer tapmaq getdikcə daha da çətinləşir, eyni
zamanda, qaraçıların və ya yerli hakimiyyət orqanlarının ala
biləcəyi
torpaqlar
getdikcə
bahalaşır.
Furqonların
dayanmasını tənzimləyən normalar getdikcə daha mürəkkəb
və məhdudlaşdırıcı olur, belə ki, bir çox ölkələrdə hətta
ərazinin sahibi oraya furqon qoymağa icazə alarkən
problemlərlə qarşılaşır, eyni zamanda, daimi yaşayış yeri
furqonlar olan insanlar üçün hər hansı istisnalar nəzərdə
tutulmamışdır. Ən önəmlisi budur ki, məmurların əsas
mövqeyi oturaqlığı təşviq etməkdən ibarətdir.
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Dayanacağa ehtiyacı olan köçərilər (xüsusən işləmək üçün)
özlərinə “yuva” axtarmalıdırlar ki, hər gün sutkanın bəlkə də
yarısından da az bir müddətdə orada yaşasınlar. Onlar
şəhərkənarı yollarda dayana, tikinti zonlarının ətrafındakı
yerlərdən istifadə edə, yaxud sənaye müəssisəsinin və ya
dəmiryolunun yanında sığınacaq tapa bilərlər, özü də onlar
buna icazə almırlar, çünki bilirlər ki, xahişləri böyük ehtimalla
rədd ediləcək və həmin yerdə aşkar edilərək oradan
çıxarılana qədər dəyərli vaxtlarını itirəcəklər; əgər bəxtləri
gətirsə, qonşuları bir neçə gün və ya bir neçə həftə onların
varlığına dözəcəklər. Bələdiyyələr tərəfindən təqdim edilən
dayanacaq yerlərinin sayı son dərəcə azdır, planlaşdırmanın
olmaması,
problemə
maraq
göstərilməməsi
və
ya
istifadəçilərin tələbat və istəklərinin nəzərə alınmaması
ucbatından belə yerlərin çoxu ailələr üçün olduqca
yararsızdır.
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Belə yerlər, demək olar ki, həmişə pis məkanlarda yerləşir.
Köçərilər üçün istənilən yer kifayət qədər yaxşı sayılır və
başqa seçim imkanı olmadıqda onlara keçmişdə tez-tez
olduqları ərazilərdə, tərk edilmiş torpaqlarda yer ayrılır:
həmin yerin qonşuluğunda ya havaya zərərli tullantılar
(məsələn, kimyəvi maddələr) buraxaraq ətraf mühiti
çirkləndirən qurğular olur, ya da həmin yer rütubətli, səsküylü və ya təhlükəli yer (məsələn, avtomobil yollarının və ya
dəmiryolunun yanı, yaxud daşqın təhlükəsi altında olan zona)
olur. Sağlamlıq və gigiyena problemləri qaçılmaz olaraq
özünü büruzə verir. Hətta həmin yerlərə böyük məsrəflər sərf
edildikdə belə, yaddan çıxarılır ki, buralar yaşayış yerləridir
və buranın sakinləri ətraf mühitin çirkləndirilməsinin
öhdəsindən digər insanlardan daha yaxşı gəlmək iqtidarında
deyillər, unudulur ki, bura mağaza və məktəblərdən bir nüçə
mil aralıda yerləşir, bura səs-küylü yerdir və insanlar zirzibilin və ya qəbiristanlığın yanında zərərli və ya qaranlıq
mühitdə, onlarla qonşuları arasında baryer yaradan getto
şəraitində yaşayırlar. Çox vaxt, xüsusən müvəqqəti
dayanacaq üçün nəzərdə tutulan yerlərdə, ən əsas
avadanlıqlar olmur. Burada nə təmiz su, nə kanalizasiya
sistemi, nə də elektrik xətti olur, yanğına qarşı heç bir
profilaktik tədbirlər görülmür və insanların buradan
qovulmayacağına təminat yoxdur. Qərbi Avropa ölkələrinin
birində 1986-cı ildə aparılmış müfəssəl tədqiqat nəticəsində
aşkar edildi ki, məsələn, bütün köçərilərin 48%-inin yaşadığı
yerlərdə su kəməri, 50%-inin yaşadığı yerlərdə tualet və
55%-inin yaşadığı yerlərdə elektrik xətti yoxdur. Son
hesabatlar göstərir ki (xüsusən 2 saylı Əlavədə qeyd edilmiş
Birləşmiş Millətlər Təşkilatnın İnkişaf Proqramı çərçivəsindəki
hesabatlara bax), bu sahədə əhəmiyyətli irəliləyiş yoxdur.
Dayanacaq yerlərinə qoyulan qadağaların xüsusilə məcburi
xarakter daşıdığı və qadağaları pozmağa görə ağır
cərimələrdən tutmuş nəqliyyat vasitələrinin müsadirə
olunmasına qədər ağır cəzaların təyin edildiyi digər bir Qərbi
Avropa dövlətində yerli hakimiyyət orqanları furqonların yerlə
təmin edilməsini onlardan tələb edən qanunu tətbiq
etməmişlər. 2003-cü ildə onlar 1990-cı ildə qəbul edilən (və
2000-ci ildə təsdiq edilən) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
yerlərin 10%-indən az bir qismini dayanacaq üçün ayırmışlar:
nəticədə, faktiki olaraq köçəri ailələrinin 90%-i qanun
pozucusu durumuna düşmüşdür: bu, başqalarının yaratdığı
situasiyaya görə günahsız insanların cəzalandırılmasının
digər bir nümunəsidir. Təqdim edilən yerlərin çox bir cərgədə
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maksimun
sayda
furqonları
yanbayan
yerləşdirmək
baxımından çox pis planlaşdırılmış və təşkil edilmişdir: onlar
yaşayış yerləri olsalar da, girişində nəzarətçi köşkü olan
avtomobil dayanacaqlarına bənzəyirlər. Bürokratiyanın
təmsilçisi olan nəzarətçi bütün ərazini yoxlamaq və hüquqi
aktlara (çox vaxt həmin aktlar olduqca ciddi olur) riayət
edilməsini təmin etmək vəzifəsini daşıyır: burada yenə də
ərazinin yaşayış yeri kimi nəzərdə tutulması anlayışı bir
kənara qoyulur və ya nəzarət altında olan məskən kimi şərh
edilir. Vəziyyəti ağırlaşdıran digər bir amil belə yerlərin
çoxunda sosial xidmət işçilərinin və uşaqların şəraitinə
nəzarət edən işçilərin olmasıdır, bu, qaraçılarda və
köçərilərdə belə təəssürat yaradır ki, onlara hər sahədə,
xüsusən də uşaqlarının tərbiyəsində yardıma ehtiyacı olan
yararsız adamlar kimi yanaşılır. Bir qayda olaraq, nə ərazinin
nəzarətçiləri, nə də sosial xidmət işçiləri fəaliyyətlərinin
predmeti olan bu insanları tanımaq və ya başa düşmək üçün
lazımi məlumatlarla və ya təlimlə təmin edilmirlər:
nəzarətçilər adətən onlara potensial hüquq pozucuları kimi,
sosial xidmət işçiləri isə psixoloji problemləri olan və
“normal” dünyaya inteqrasiya olunmaq üçün köməyə
ehtiyacı olan insanlar kimi baxırlar.
Bu yerlər ictimai yerlər hesab edilir və polis patrulları ya
əhəmiyyətsiz bəhanələrlə, ya da cinayətlərin qarşısını almaq
üçün tez-tez buraya baş çəkirlər. Nəticədə bu cür təşkil
olunmuş dayanacaq yerlərinin çoxu “çox zaman polisin
qaraçıları nəzarət altında saxlamasına və istədiyi vaxt həbsə
almasına imkan verən real tələdir” (qaraçı qrupunun pressrelizindən, 1977-ci il). Lakin burada təqdim edilən sosial və
təhsil təminatı cəmiyyətin dibində olan bu icmaların
“normallaşdırılmasına” və insani keyfiyyətlərinin təzahür
etməsinə imkan vermir, beləliklə, onlar əhəmiyyətsiz və
sosial cəhətdən yararsız insanlar kateqoriyasına aid edilir.
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Hazırda ən yararlı dayanacaq yerlərinə ən çoxu on beş
furqonun yerləşə biləcəyi etiraf edilsə də, bəzən keçmişin
səhvləri təkrar olunur və geniş ərazilər boş qalmaqda davam
edir, bu isə ərazidə qonşularla problemlərə və münaqişələrə
səbəb olur, çünki bir-biri ilə yanaşı yaşamaq istəməyən
ailələr yanaşı yaşamağa məcbur olurlar, ərazidə eyni işi
yerinə yetirən onlarla ailənin olması ucbatından yaranan
rəqabət, habelə sənətkarlıqla və təkrar emal fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq üçün yerin olmaması maliyyə çətinlikləri
doğurur. Kiçik və insanların asanlıqla məskunlaşa biləcəyi
ərazilər fiziki cəhətdən və insanların rahatlığı baxımından
daha yararlıdır və adi özünüidarə sistemi əsasında geniş
ailələrin qrup halında bir yerə toplaşmasına imkan verir, həm
də burada yalnız minimal sayda tualet və əlüzyuyan
avadanlıqlarına ehtiyac olur. Belə yerlər çox olduqda, onlar
ailələrin səfərbər olması üçün də şərait yaradır və yolüstü
burada qalan köçəriləri furqonlarla təmin etmək imkanılarını
artırır, hərçənd, bəzi ərazilər çətin vəziyyətdə olan ailələr
tərəfindən uzun müddətə tutula bilər. İri ərazilərin mənfi
cəhətlərindən biri belə bir faktdan irəli gəlir ki, həmin
əraziləri çox zaman furqonlarda yaşayan oturaq ailələr
kütləvi şəkildə tutur; bu ailələr oraya yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən göndərilir, bununla da səyahətlərini
davam etdirmək istəyən ailələr həmin ərazilərdən istifadə
edə bilmir və buna görə də dayanacaq yeri tapa bilmirlər.
Həmçinin insanlar hakimiyyətin ciddi nəzarətinə ehtiyac
duyulmayan kiçik yerlərdə qalmaq da istəmirlər, iri ərazilərdə
olduğu kimi burada da onlarda belə təəssürat yaranır ki,
onlar kiçik məhəllələrə qapadılaraq nəzarət altına alınmışlar.
Qaraçılarla
köçərilərin
torpaqdan
istifadəyə
spontan
yanaşması ilə hakimiyyət orqanlarının təşkil etdiyi ərazilərdə
tətbiq edilən institusional yanaşma arasında uçurum vardır.
Seçim imkanı olanlar bir çox ərazilərdən imtina edirlər
(hərçənd spontan yanaşma ilə institusional yanaşma
arasındakı uçuruma körpü sala bilən ən yararlı ərazilərin
çoxu tezliklə bəlli olur və adətən dərhal tutulur), xüsusən ona
görə ki, ətrafdakı insani mühitin təhlükəli olduğu ərazilərdə
yaşayan ailələr onların sərbəst və müstəqil yaşaya biləcəyi
digər yerlərin olduğuna əmindirlər.
Oturaq ailələr və onların məskunlaşdırılması
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Qaraçı və köçərilərin beynəlxalq səviyyədə tətbiq edildiyi
ehtimal olunan və ya hesab edilən standartlara uyğun olaraq
məskunlaşdırılması ilə çoxlu sayda yerli hakimiyyət orqanları
məşğuldurlar. Bununla belə, beynəlxalq səviyyədə tətbiq
edilməyən standartlara uyğun olaraq qaraçı ailələrinin
binalardakı mənzillərdə öz problemləri olan ailələrin
qonşuluğunda məskunlaşdırılması praktikası mövcuddur ki,
bu da məsələn, işsizliyə, cinayətkarlığa, narkotik vasitələrə
aludəçiliyə, alkoqolizmə gətirib çıxarır. Burada ideya ondan
ibarətdir ki, qaraçıların ikiqat yad sayıldıqları və ikiqat rədd
edildikləri yerlərdə məskunlaşdırılması onların cəmiyyətə
inteqrasiyasına kömək edəcəkdir, lakin öncə kənar şəxslər
tərəfindən “cəmiyyətin tör-töküntüləri” kimi rədd edilən bu
insanlar sonra qonşuları tərəfindən də rədd edilirlər.
Qaraçılara təklif edilən sosial mənzil təminatı çox vaxt
mədəni baxımdan qaraçı və köçərilər üçün yararsız olur. Üstüstə yerləşən mənzillər ailə toplantıları üçün həddən artıq
dardır və çoxlu sayda pilləkənlər və liftlər gediş-gəliş üçün
narahatdır ki, bu da bir yerə toplaşmağa imkan vermir.
Burada məskunlaşan qaraçı və köçərilər özlərini təcrid
olunmuş və tərk edilmiş hesab edirlər və ailələrin başlıca
motivasiyasını təşkil edən icma həyatı və yaşayış üçün
vəsaitlərin tapılmasını təmin edən həmrəylik bağları qırılmış
olur. Qaraçıları öz aralarında görmək istəməyən qonşuların
düşmənçilik münasibəti vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir
və münaqişə üçün hər cür bəhanədən istifadə edilir. Bəzi
hallarda geniş ailələr icma həyatını qorumaq üçün digər
mənzil kirayənişinləri ilə evlərini dəyişərək bir yerə toplaşa
bilmişlər. Dayanacaq yerlərinin təşkilində olduğu kimi,
burada spontan yanaşma mümkündür və bu yanaşma
əsasında iş görülməsi bəzən lüzumsuz insan əməyinin və
maliyyə itkilərinin qarşısını alır və ikiqat uyğunlaşma
prosesini,
yəni
qaraçıların
ətrafdakı
insanlara
uyğunlaşmalarını və isanların tələbat duyduqları peşə
fəaliyyəti ilə məşğul olmalarını təmin edir. Sənətkarlar, metal
qırıntılarını toplayanlar, yaxud hətta alverçilər, sözsüz ki,
hündür binadakı mənzilə köçdükdən sonra öz bizneslərini
mühafizə etməyin çətin olduğunu görürlər. Onlar gəlirlərini
itirirlər və bu məqamda onlardan tələb olunur ki, vərdiş
etmədikləri hesabları ödəsinlər (suya, mənzil kirayəsinə,
elektrik enerjisinə və sairəyə görə). Böyük ehtimalla belə
vəziyyətdə qaraçı müstəqilliyini itirərək sosial xidmətlərə üz
tutur və sosial müavinətlərdən asılı olur. “Oturaqlıq
patologiyası” termini psixoloji və sosial zədəni təsvir etmək
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üçün düşünülmüşdür, onun simptomları sırasına ümidsizlik,
fatalizm, alkoqolizm, hüquqpozma və zorakılıq daxil edilə
bilər. Üumiyyətlə, yaşadıqları obyektiv və subyektiv şərait
nəticəsində qaraçı və köçəri ailələri faktiki olaraq ciddi
sağlamlıq problemlərinə məruz qalmaqda davam edirlər və
onların səhhəti ətrafda yaşayan icmalarla müqayisədə hiss
olunacaq dərəcədə zəifdir: uşaq ölümünün və orta həyat
müddətinin statistikası aparılan hallarda bunu açıq-aydın
görmək olar.
Siyasətin yürüdülməsi prosesinin ilk mərhələsindəcə bu
problemlərə diqqət yetirilməli və fərqli qərarlar çıxarılmalıdır.
Bu, xüsusən icma həyatını təcrid olunmaqdan üstün tutan və
ətraf aləmin yardımından müstəqil olmaq istəyən qaraçı
qruplarına aiddir. Sözsüz ki, onlar daha yaxşı yerdə
məskunlaşmağa üstünlük verirlər, lakin bunun sosial və
iqtisadi təcrid hesabına və ya mədəniyyətlərinin itirilməsi
hesabına baş verməsini istəmirlər – burada qaraçı
mədəniyyəti taleyüklü məsələdir, insanları sadəcə olaraq
müəyyən evdə və ya mənzildə yerləşdirməklə onu məhv
etmək olmaz.
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Hərəkət edə bilən və ya hərəkətsiz mənzillərdə
məskunlaşma məsələsinə gəldikdə, burada da tendensiyalar
digər sahələrdə olduğu kimidir, lakin eyni zamanda, başqa
sahələrdəki kimi burada da müxtəlif situasiyalar və seçimlər
mövcuddur. Bəzi qaraçılar və köçərilər onların sosial və
iqtisadi təşkilinə uyğun olan köçəri həyat tərzini bütünlüklə
qoruyub saxlamaqda israrlıdırlar, digərləri isə, yaxınlıqdakı
evlərin qonşuluğunda icma halında yaşamaq və ya səyahət
edə bilmələri üçün mobil ev saxlamaq istəyirlər. Bəziləri tam
təchizatı olan yerlərə üstünlük verir, digərləri isə sadəcə
olaraq mümkün qədər infrastrukturlardan kənar yerlərdə
məskən salmaq istəyirlər. Əlbəttə, ailələrin üstünlük verdiyi
variantların dəyəri onların istəmədikləri bir çox şəraitin
yaradıldığı yerlərə nisbətən hər cəhətdən ucuzdur. Keçmişin
bütün mənfi və müsbət təcrübələrindən sonra bu mövqe
açıq-aydın üstünlük təşkil edir, lakin heç də hamı bu mövqeyi
paylaşmır. Eyni zamanda, müşahidə edilmişdir ki, müvafiq
ailələrin rəyi soruşulduqda və onlarla məsləhətləşmə
aparıldıqda,
yaxud
onlar
mənzil
layihələrinin
planlaşdırılmasına və ya tikintisinə cəlb olunduqda, bir
tərəfdən xərclər azaldılır (məsələn, bəzi ailələr evlərinin
tikintisinə və ya ərazinin planlaşdırılmasına əhəmiyyətli
yardım göstərə bilərlər), digər tərəfdən müvafiq şəxslərin öz
iştirakı ilə yaradılan şərait onların məqsədlərinə daha uyğun
olur və onlar tərəfindən daha yaxşı qiymətləndirilir. Burada
texniki yardım sosial yardıma nisbətən daha faydalıdır və
daha artıq məmnunluq hissi ilə qəbul edilir. Bəzi Qərbi Avropa
ölkələrində köçəri ailələrinin bir çox problemlərə, xüsusən də
inzibati problemlərə baxmayaraq, özəl yerləri almaları və öz
tələblərinə uyğun təşkil etmələri bunun bir göstəricisidir və
hazırkı vəziyytdə bu, bir çoxları üçün məqbul həll variantı ola
bilər. Bu ailə qruplarının özlərinə əmlak almaları üçün onlara
qrantlar və ya aşağı faizli kreditlər vasitəsilə yardım edilməsi,
yəqin ki, iri ərazilərin ayrılmasına, idarə olunmasına və işçi
personalı ilə təmin edilməsinə nisbətən daha az məsrəflərə
səbəb olar, bu isə o deməkdir ki, səfərlər edən ailələr ya
ictimai dayanacaq yerlərindən (yalnız ən zəruri şəraitlə
təchiz edilmiş yerlərdən) istifadə edə, ya da özəl ərazilərdəki
dost və qohumlarının yanına gedə bilərlər. Hərəkətsiz
mənzillərə gəldikdə, hökumətlər maliyyələşməni elə təmin
edirlər ki, yerli hakimiyyət orqanları insanların mülkiyyət
almaları üçün dövlət zəmanəti ilə aşağı faizlə kredit verə
bilsinlər. Bəzi hallarda bələdiyyələr belə proqramlarda uğur
qazandıqda, hökumət ilkin maliyyə vəsaitinin qaytarılmasını
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onlardan tələb etmir. Bəzi insanların mobil həyat tərzinə
üstünlük verdiklərini nəzərə alsaq, belə proqramları, sözsüz
ki, genişləndirərək furqonların satın alınmasına da şamil
etmək olar. Həmçinin qeyri-maliyyə formasında yardımlar da
göstərilə bilər: bələdiyyə qurumları, habelə regional və milli
qurumlar qaraçı və köçərilərin real və spesifik müştərilər
olduqlarını dərk edərək mühüm inzibati yardım təklif edə
bilərlər. Buraya birdən artıq yerli hakimiyyət orqanının
səlahiyyət
dairəsində
olan
məsələlərlə
bağlı
bələdiyyələrarası əməkdaşlıq (belə əməkdaşlıq bir çox
sahələrdə artıq mövcuddur) və ya layihələrin koordinasiyası
üçün regional qurumlarla əlaqələr
daxildir. Beləliklə də
ictimai təminat fəaliyyətləri həm üfqi, həm də şaquli
səviyyələrdə “birləşdirilmiş” olur. Sonuncu halda buraya
rayon, dairə və vilayətlərin hakimiyyət orqanlarından tutmuş
milli orqanlar səviyyəsinə qədər fəaliyyətlərin koordinasiyası
daxil edilə bilər (fəaliyyətlərə görə xüsusi komitələr,
nazirliklər və s. orqanlar cavabdehlik daşıdığı hallarda).
Yerli hakimiyyət orqanlarının üzərinə böyük məsuliyyət payı
düşür, çünki onlar bir çox sahələrdə geniş səlahiyyətlərə və
onlardan istifadə etmək imkanına malik olduqlarına və
müvafiq icmalarla birbaşa təmasda olduqlarına görə müvafiq
regional və milli orqanlarla insanlar arasında əlaqə
yaratmaqda mühüm rol oynaya bilərlər. Kiçik istisnaları
nəzərə almasaq, onlar bu vəzifələrinin icrasına yenicə
başlayırlar və onların informasiya və stimul baxımından hər
cür yardıma ehtiyacları var, eləcə də onlar görəcəkləri
tədbrilərin məqsədəuyğun, real və hörmətə layiq olduğunu
başa düşmək üçün yardıma ehtiyac duyurlar. Yerli icmaların
çoxu qaraçı və köçərilər haqqında qərəzli ideyaları və onlar
haqqında yaradılmış müxtəlif stereotipləri qəbul etməkdə
davam edirlər və qaraçıların rəd edilməsi hələ də davam
edir, adətən bu, daim təkrarlanan və bir-biri ilə əlaqədə olan
kiçik insidentlər formasında təzahür edir ki, onların heç biri
qalmaqal yaratmaq üçün kifayət qədər önəmli məsələlər
deyil.
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Bu gün bir çox yerlərdə hələ də minlərlə ailə getto
üslubunda qonşu icmalardan təcrid olunaraq daxmalarda
yaşamaqda davam edir. Kifayət qədər yerin olmaması, bir
otaqda bir neçə insanın yaşamağa məcbur olması, suyun və
istiliyin, habelə resursların və iş imkanlarının olmaması, ətraf
icmalar tərəfindən sosial və siyasi etinasızlığın olması ilə
səciyyələnən bu yerlər burada yaşayanların çoxu üçün son
məkan olur. Həyat yaşamaq uğrunda gündəlik mübarizə
səviyyəsinə endikdə mədəniyyətlə, təhsillə və gələcəklə
bağlı mülahizələr faktiki olaraq mənasını itirir. Bəzi yerli
hakimiyyət orqanları çoxlu xərclər hesabına hündür beton
divarlar tikmək vasitəsilə bu gettoları maskalamağa
çalışmışlar. 1990-cı illərin sonlarında qaraçı və köçərilərə
qarşı düşmənçiliyin artması (bu düşmənçilik insanların
evlərindən qovulması ilə və digər zorakı aktlarla müşayiət
olunurdu) bir çox ailələri evsiz-eşiksiz qoydu ki, bu da bütün
qitə boyunca geniş yayılmış hal idi. Yerli səviyyədə qəddar
rəftara məruz qalan, vəziyyətin yaxşılaşacağına ümidlərini
itirən və başqa yerlərdə həyatın daha asan olacağını
düşünən qaraçılar adətən daim artmaqda olan marşrutlar
üzrə qərbə doğru köç edirdilər. Lakin onların çoxu şəhərlərin
kənarına gəlib orada məskunlaşdı və bəzilərinin müvəqqəti,
bəzilərinin isə daimi məskunlaşdığı şəhərkənarı daxmalarda,
artıq mövcud olan xarabalıqların yanında yeni nəsil böyüdü.
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Məskunlaşma (xüsusən müəyyən ölkələrdə) hazırkı
vəziyyətin ən qaranlıq aspektlərindən biri olaraq qalır.
İnsanlar su və elektrik təchizatından, ən zəruri sanitariya
şəraitindən məhrumdurlar (evlər rütubətli və ya yaşayış üçün
yararsızdır, zibilləri yığıb aparan xidmətlər işləmir); onlar
ətraf mühitin çirklənməsindən, ərazidə həddən artıq insanın
olmasından və yararlı yolların olmamasından əziyyət çəkirlər;
evləri tullantı materiallarından hazırlamaq lazım gəlir və bəzi
hallarda hakimiyyət orqanlarının reaksiyası “daxmaları”
uçurmaqdan ibarət olur, halbuki insanlar onların içərisinin
təchiz edilməsinə böyük zəhmət sərf etmiş olurlar. Ətraf
ərazilərdəki insanlarla mübahisələr də baş verir və
qaraçıların məskunlaşdığı ərazi tədricən gettoya çevrilir.
Müvafiq məlumatlandırmanın, marağın və resursların
olmaması və məskunlaşma prosesinə qaraçı icmasının cəlb
olunmaması ucbatından yerlərdə mənzil təminatı sahəsində
hər
hansı
irəliləyiş
yoxdur.
Məsələn,
Bolqarıstanın
nümunəsinə nəzər salsaq, 1980-ci illərin əvvəllərinə aid
rəsmi araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, qaraçıların
məskunlaşdığı evlərin 68%-ində vanna otağı yoxdur; yalnız
31%-ində su kəməri var; evlərin 67%-ində həyətdəki ümumi
krandan
istifadə
edilir;
evlərin
15%-inin
sakinləri
qonşuluqdakı su borusunun ümidinə qalmışlar; evlərin 83%ində isə kanalizasiya sistemi yoxdur. İki və ya üç nəslə
mənsub olan insanlar 16 kvadrat metr sahəsi olan bircə
otaqda yaşayırlar; çox az sayda evlərdə iki və ya üç otaq var;
mətbəxlər adətən dəhlizdə yerləşir və bu siyahını yenə də
uzatmaq olar.4 Mənzil təminatı xüsusi səy tələb edən sahədir,
çünki səhiyyə və təhsil xidmətlərinin inkişafı, iqtisadi və
mədəni
inkişaf
–
bütün
bunlar
mənzil
şəraitinin
yaxşılaşdırılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.

4

Bir çox ölkələrdə statistik məlumatlar oxşardır və bu günə qədər əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişməmişdir. 2 saylı Əlavədə qeyd edilən hesabatlara, xüsusən də BMTnin İnkişaf Proqramı çərçivəsində tərtib edilən hesabatlara bax.
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14. Təsəvvürlərdə yaradılan
təhrif olunmuş qaraçı obrazı
Tarix boyu qaraçılara qarşı ən müsbət münasibət folklorun
təsiri altında yaranan (və bu səbəbdən səthi və aldadıcı
olan), habelə şəfqət və ya mərhəmət hissinin doğurduğu
intellektual maraqdan irəli gələn romantik rəğbət hissindən
ibarət olmuşdur. Lakin insanlar qaraçılarla qarşılaşdıqdan,
onları gördükdən və ya onlar haqqında söhbət etdikdən
sonra ümumən insanların təsəvvüründə qaraçı obrazının ən
mənfi aspektləri canlanır. Qaraçılar və köçərilər oğru, xuliqan,
çirkli və mənəviyyatsız, yalançı, sosial cəhətdən yararsız və
tüfeyli insanlar sayılır. Qaraçılar haqqında deyirlər ki, onlar
“şeytan əməllərində mahirdirlər” və onların taleləri öncədən
söyləmək məharətinə maraq və qorxunun qarışığından ibarət
olan hisslərlə yanaşılır. Eyni stereotipləri müxtəlif dillərdə və
müxtəlif jarqon onları adlandırmaq üçün işlədilən sözlərdə
görmək olar: ingilis jarqonunda “gyp” sözü “oğurlamaq”
deməkdir; Venetsiya dialektində “Zinganar” sözü “kələk
gələrək aldatmaq” deməkdir; ispanlar bəzi adamlara
“embustero como un gitano” (“qaraçı kimi fırıldaqçı”)
deyirlər. Bir çox ölkələrdə qaraçı və köçəriləri adlandırmaq
üçün istifadə edilən ümumi termin nalayiq sözü bildirir və
qaraçıların populyar obrazının bütün mənfi çalarlarını özündə
əks etdirir. Hətta ənənəvi olaraq qaraçıların və köçərilərin
yerinə yetirdiyi iş növlərinə mənfi çalarlar verilir: Fransada
kiminsə “vannier” (“zənbil hazırlayan”) olduğunu söyləmək
olduqca mənfi məna verir; İrlandiya və Yunanıstanda isə,
müvafiq surətdə, “tinker” və “karekládes” (“stul düzəldən”)
sözləri eyni mənfi mənada işlənir.
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Metaforalar (məcazi sözlər) dünyasında bu siyahını çox-çox
uzatmaq olar. Məsələn, Yunanıstanı götürək, burada çirkli və
səliqəsiz evə “qaraçı evi” deyirlər (bu zaman “Yiftos”
sözündən istifadə edilir); “qaraçı işi” ifadəsi yararsız işi
bildirir; “qaraçı qoxusu” üfunətli iyi bildirir; “qaraçı toyu”
anlayışı altı bəzək, üstü təzək olan bir şeyi bildirir; kimisə
qaraçı adlandırmaq onun çirkli və ya pis qoxulu olmaqda
təqsirləndirmək deməkdir (bu zaman “Katsivelos” sözündən
istifadə edilir), bunun alternativi olan “Yiftos” anlayışı isə
“miskin” və ya “simic” mənasını verir. Yunanıstanda belə bir
deyim vardır ki, “bu məsələ qaraçılara aiddir” (yəni az
əhəmiyyət kəsb edən məsələdir), yaxud “qaraçı öz tayını
tapdığına görə indi xoşbəxtdir” (bu o deməkdir ki, kimsə onu
anlayan, yəni onun kimi pis işlər tutan bir şəxslə rastlaşıb).
Macarıstanda kimsə “səhv iş gördükdə” (məsələn, onu
öskürək tutduqda) adətən “cigányútra ment” ifadəsi (hərfi
tərcüməsi “qaraçıların yolu ilə gedir”) işlədilir, kimsə tapşırığı
yarıtmaz yerinə yetirdikdə isə “nem úgy verik a cigányt”
ifadəsi (yəni “qaraçını belə döyməzlər!”) işlədilir. Rumıniyada
“ţigan” termini tənbəl və tüfeyli insanı bildirir, cəm halında
işlənən “ţiganii” termini isə konkret mədəni mənsubiyyəti
deyil, cəmiyyətin dibində olan və statusu köləliyə yaxın olan
aciz, yoxsul icmanı bildirir – bu ifadə, yuxarıda qeyd edildiyi
kimi, qaraçıların əsrlər boyu kölə halında olduğunu əks
etdirir. Polyak dilində “cyganić” sözü “yalan danışmaq” və ya
“kələk gəlmək” mənasını verir və hətta gündəlik danışıqda
da eyni mənada işlənir. Eyni ilə, Slovakiyada “cikatini” sözü
“yalan danışmaq” mənasını verir, Bolqarıstanda isə “qaraçı
kimi yalan danışır” mənasını verən “lage kato tsiganin”
ifadəsi işlədilir. Eləcə də Bolqarıstanda “qaraçı kimi
qapqaradır” ifadəsi çirkinliyi bildirir, pis və ya zövqsüz
geyinmiş şəxs barəsində isə “qaraçı kimi geyinib” ifadəsi
işlədilir. Hər bir Avropa ölkəsində bu cür terminologiyanın
nümunələri vardır, orada da eyni cür ifadələr işlədilir və
əlbəttə ki, İrlandiyadan tutmuş Maltaya qədər sözə
baxmayan uşaqlara deyirlər ki, onlar özlərini yaxşı
aparmasalar, qaraçılar onları oğurlayıb aparacaqlar!

292

Qaraçı dilinin özü dəyərdən salınmışdır və ona jarqon
forması kimi baxılır: Portuqaliyada “jarqon” sözünün yerinə
“calão” sözü işlədilir ki, bu da qaraçı dili deməkdir.
Finlandiyada 19-cu əsrdə bir protestant keşişinin qaraçı dili
haqqında yazdığı qeydlər müəllif ölən zaman yandırılmışdı:
həmin əsər iyrənc bir dilə aid olduğuna görə allahsızlıq hesab
edilmişdi. Bolqarıstanda “tsiganin” (“qaraçı”) sözü çox
təhqiramiz sözdür, çirkli, saxtakar, tənbəl və cinayətkar
sözlərinin sinonimidir, hətta lüğətlərdə onun ikinci mənası da
verilmişdir: “çirkli, saxtakar, pis”. Adi bolqar ifadələri bir növ
digər dillərdəki ifadələrin əks-sədasıdır: “tsiganska rabota”
(“qaraçı işi”) ifadəsi pinti, bacarıqsız işi bildirir; “pravi se na
tsiganska”
(“qaraçı
kimi
bəzənib”)
ifadəsi
qadının
kosmetikadan ifrat dərəcədə istifadə etdiyini bildirir; “grozen
kato tsiganin” ifadəsi isə “qaraçı kimi çirkin” deməkdir.
Qaraçıları əsas yaşayış qaydalarına məhəl qoymadan
yaşamaqda təqsirləndirirlər, lakin bunun səbəbi onların öz
qaydalarının naməlum olması və əlbəttə ki, qəbul
edilməməsidir. Qaraçıların köçəri həyat tərzi sürübsürməməsindən asılı olmayaraq, Avropanın çox hissəsində
onların ən populyar obrazı köçəriliklə bağlıdır; onların mədəni
mənsubiyyətinin tərkib hissəsi hesab edilən bu element
kollektiv xalq yaddaşının dərinliklərinə gedib çıxır və oturaq
icmaların bu naməlum, nəzarətsiz və heç bir təsnifata
sığmayan köçərilər qarşısındakı qorxusundan qaynaqlanır.
Kənd əhalisi həmişə onları yurd-yuvası olmayan səyahətçilər
hesab etmişdir; şəhər icmaları isə onlara şəhərlərin
kənarında məskunlaşan, cəmiyyətin tör-töküntüləri olan
adamlar kimi baxmışlar; fəhlələr onları tənbəl və intizamsız
işçi hesab etmişlər və ümumiyyətlə, onlar qanunsuz və dinsiz
adamlar sayılmışlar. 20-ci əsrdə xippilərin və bəzi azsaylı
qrupların onlara rəğbətlə yanaşması qaraçı obrazını
yaxşılaşdıra bilməmişdir. Standartlaşmış cəmiyyətlərdə
ekzotika rəmzi sayılan qaraçılar yalnız folklor komponenti
kimi qiymətləndirilmişlər.
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Qaraçılara qarşı münasibətlərin tədqiqi göstərmişdir ki, bu
cür təsəvvürlərin kökündə duran xurafat və stereotiplər hər
yerdə mövcuddur: zəhlətökən və ikrah doğuran köçəri
karikaturu qaraçıların qeyri-müəyyən və bəzən cəlbedici olan
folklor obrazına qarışmışdır. Qaraçılar barədə ümumi
baxışların bir çox aspektləri vardır ki, insanlar öz
xüsusiyyətlərindən (cavan və ya qoca, şəhərli və ya kəndli,
kişi və ya qadın olmalarından) asılı olaraq, habelə qaraçı
obrazının hansı psixoloji və sosial funksiyasının onların
özlərinə və sosial qruplarına yararlı olmasından asılı olaraq
həmin aspektləri az və ya çox dərəcədə qabardır və ya örtbasdır edirlər. Tədqiqat zamanı rəyi soruşulanlar, bir qayda
olaraq, özləri ilə köçərilər arasında hər hansı təmasın və ya
əlaqənin olub-olmaması barədə sualdan narahat olmuşlar,
onlar köçərilərə özlərinin mədəniyyət və problemlərindən
uzaq olan və xüsusi yaşayış forması olan insanlar kimi
baxırlar. Qaraçıları oturaqlaşdırmaq arzusu hələ də güclü
olaraq qalır. Oturaqlaşmış insanların çoxu fərqli insanları
xoşlamadıqlarını özləri də bilirlər, amma qaraçıların rədd
edilmələrində özlərinin günahkar olduğunu qəbul etmirlər:
onların fikrincə, irqçiliyin kökü onların özündə deyil, başqa
insanlardadır. Xalq arasındakı təsəvvürlərə görə, ən pis
köçərilər yaxınlıqda olan, öz furqonlarını onların evinin
yanında saxlayan (və ya sadəcə saxlaya biləcək) köçərilərdir:
onlar pinti, oğru, dağıdıcı və hətta qorxunc insanlardır.
Köçərilər fiziki və konseptual baxımdan nə qədər uzaqda
olsalar, bir o qədər yaxşı sayılırlar. Əfsanələr haləsinə
büründükdə onlar hətta gözəl, artistik və azad insanlar kimi
görünə bilərlər və insanlara tanış olan gözəl aləmin,
məsələn, folklor və ya səhnə dünyasının sakinləri kimi
(musiqi ifa edən, rəqs edən, mahnı oxuyan, sirkdə işləyən və
ya köhnə üslubda rənglənmiş sirk furqonunda yaşayan
insanlar kimi) təsəvvür edildikdə müsbət qəbul edilirlər.
Beləkilə,
yalnız
mifik
qaraçılar
qəbul
edilir
və
qiymətləndirilirlər, çünki onlar reallıqda mövcud deyillər və
onları cazibədar və həsəd doğuran keyfiyyətlərə malik
insanlar kimi təsəvvür etmək heç bir ziyan gətirmir.
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Stereotiplərlə həddən artıq yüklənən və insanların beynində
dərinə işləyərək vərdişə çevrildiyinə görə dəyişikliklərə qarşı
həddən artıq müqavimətli olan şöz və ifadələrdən insanlar
geniş istifadə etsələr də, onlar yanlış təsəvvürlərin
yayılmasının və təbliğ edilməsinin yeganə vasitəsi deyil.
Danışıq dilindəki sözlərlə müqayisədə yazılı lüğətlər dilin
daha yumşaq və nəzakətli ifadə forması olsa da, qərəzli
fikirlər onlara böyük təsir göstərir, onlar istinadedici vasitə
rolunu
oynamaqla
qərəzli
fikirləri
formalaşdırır
və
möhkəmləndirirlər. Onlar qaraçılarla oğrular arasındakı
əlaqəni və köçəriliyin bütün formalarına vurulan damğanı əks
etdirirlər. Anlayışların təkamülü vasitəsilə baş verən
terminoloji dəyişiklikləri tədqiq etmək üçün eyni lüğətin
ardıcıl nəşrlərindən istifadə etsək, bu məsələ ilə bağlı
yanaşmaların tarixi barədə çox şey öyrənə bilərik. Hazırda,
21-ci əsrin əvvəllərində mövcud olan tendensiya sözləri
təkmilləşdirməkdən
və
stereotiplərdəki
sərtliyi
yumşaltmaqdan ibarətdir, lakin məsələnin kökündə duran
qərəzli fikirlər hələ də qalmaqdadır.
Bunu
müvafiq
anlayışların
məcazi
mənalarından
(hiyləgərlik, oğurluq, pintilik və ya qeyri-sabitlik) və davamlı
mənfi baxşıları əks etdirən müəyyən sözlərin tənqidi
baxımdan qiymətləndirilmədən lüğətə daxil edilməsindən
görmək olur. Məsələn, Oksford ingilis lüğətində “köçəri”
termininə verilən anlayış, yəni “həyatı boyu səfər edən və ya
səyahətə çıxan şəxs” anlayış neytral görünür, lakin “səfər
etmək” terminin anlayışına baxdıqda görürük, o, bu mənanı
verir: “nəzarət edilmədən və ya idarə olunmadan ora-bura
hərəkət etmək; yavaş-yavaş, tələsmədən harasa getmək;
aydın məqsəd olmadan bir yerdən başqa yerə hərəkət
etmək; qeyri-müəyyən və ya dolayı marşrutlarla səfər etmək;
sərsəri və səfil kimi dolaşmaq; hər hansı məqsəd olmadan bir
obyektdən başqasına getmək, düz yoldan və ya münasib
sayılan marşrutdan kənara çıxmaq”.
1990-cı illərin əvvəlində heç nə ilə məhdudlaşdırılmayan
stereotiplər toplusu mövcud idi. Məsələn, bolqar mətbuatı
qaraçıları
kobudcasına
“primitv
mədəniyyəti
olan”
“barbarlar” və “quldurlar” adlandırırdı (eyni zamanda, bəzi
hallarda onların “imtiyazlı” təbəqə olduğu qeyd edilirdi). Eyni
tendensiyanı Rumıniyada, habelə Avropanın bir çox
ölkələrində görmək olardı. 2000-ci ildən başlayaraq
vəziyyətin tədricən yaxşılaşması müşahidə edilir.
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Bəzi ibtidai məktəb dərslikləri uşaqları təkcə yazılı sözlərlə
deyil, həm də stereotip obrazlarla tanış edir. Onlar mühüm
təsirə malikdir, çünki bu ilk məktəb illəri gənclərin gələcək
psixologiyasını müəyyən edir. Bir daha qeyd edək ki, faktiki
olaraq heç bir ölkə bu baxımdan qüsursuz deyil. Aşağıda
verilmiş bir neçə nümunə nisbətən son dövrlərə – 20-ci əsrin
ikinci yarısına aiddir. İtaliyada şəkilli uşaq lüğətində qaraçı
“falçılıq sənəti ilə məşğul olan, sədəqələr hesabına, habelə
çox zaman oğurluq hesabına yaşayan” şəxs kimi təsvir
edilmişdir. İspaniyadakı dərslik uşaqları ispan dilindəki “g”
hərfinin “gallina”, “gente” və “gitano” sözlərində müxtəlif
tələffüz formaları ilə tanış edir, sonra isə həmin səhifədə
aşağıdakı cümlələr verilir: “La gente va a misa” (“İnsanlar
ibadətə gedirlər”) və “Los gitanos roban una gallina”
(“Qaraçılar cücəni oğurladılar”), cümlələrin yanında isə
cücəni oğurlayıb qaçan qaraçının və kilsəyə doğru gedən
insanların şəkli verilir. Digər bir dərslikdə biz Servantesin “La
gitanilla” (“Qaraçı qızı”) hekayəsinə verilmiş şərhi görürük,
orada belə bir məlumat vardır ki, qaraçılar anadangəlmə
oğrudurlar. Fransada “ien” səsini tələffüz etməyi öyrənən
uşaqlara həmçinin öyrədirlər ki, “bohémien” sözü (Fransada
qaraçılar üçün işlədilən təhqiramiz ifadələrdən biri) “vaurien”
sözü (bu söz “tüfeyli” mənasını verir) ilə həmqafiyədir, eləcə
də Fransadakı oxu kitabında itmiş toyuğuna görə narahat
olan fermer arvadı təsvir edilmişdir, o düşünür ki, “toyuğu ya
it öldürə, ya da qaraçılar oğurlaya bilər”. Təhsillərinin sonrakı
mərhələsində uşaqlar daha “ədəbi” mətnlərlə tanış olurlar:
təhsilin bu səviyyəsində stereotiplərin bircə nümunəsini
götürək, məsələn, Almaniyanın bəzi orta məktəblərinin
şagirdləri “Der Zigeuner und das Wiesel” (“Qaraçı və
gəlincik*”) adlı nağılı öyrənirlər, aşağıda həmin nağıldan
parça verilir:
“Qaraçılar və gəlinciklər əyri, parıldayan gözləri ilə bizə
baxırlar, bu baxışlarda cəsarətli maraqla primitiv qorxu
bir-birinə qarışmışdır ki, bu da qaraçı və ya gəlincik üçün
təbiidir, ... qaraçılar ölü cəmdəyini yeyirlər, ... onlar ölü
doğulmuş körpələrdən yemək hazırlayırlar”.

*

Tərcüməçinin qeydi: Gəlincik dələkimilər fəsiləsindən olan kiçik yırtıcı heyvandır.
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Yazılı mətnlərdə “qaraçı” obrazından sui-istifadə romantik
folklordan tutmuş insanlara xəbərdarlıq edən qorxulu
nağıllara qədər müxtəlif yollarla baş verir, lakin bu obraz
populyar mətbuatda daha pis verilir, belə ki, mətbuat pis
əməl törədən şəxsi dərhal “qaraçılar kralı” adlandırır, yaxud
müəyyən cinayət qaraçı və ya “qaraçıya bənzəyən” şəxs
tərəfindən törədildikdə bunu xüsusi vurğulayır (çox vaxt
lazımi araşdırma aparmadan və ya faktın təsdiqini əldə
etmədən), halbuki son dövrlərdə ayrı-seçkiliyə qarşı qəbul
edilmiş qanunlar getdikcə daha israrla jurnalistlərin üzərinə
belə bir vəzifə qoyur ki, belə hallarda sinonimlərdən və ya
neologizmlərdən (yeni sözlərdən) istifadə etsinlər. Qəzetlərdə
həmçinin qonşuların təşkil etdiyi komitələrdən və ya ayrı-ayrı
oxuculardan daxil olan “açıq məktubların” dərc olunması
geniş yayılmışdır, çox vaxt anonim olan bu məktublarda
insanlar qaraçıların onlarla qonşu olmasını nə üçün
istəmədiklərini izah etmək üçün çoxlu səbəblər göstərirlər.
Onlar sırf fərziyyə xarakteri daşıyan situasiyaları dəhşətli
şəkildə təsvir edirlər.
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Təkcə ötən əsrlərdə deyil, həm də son illərdə qaraçıların bu
cür obrazının yaradılması onlara qarşı mənfi münasibətə və
onların insanlar tərəfindən rədd edilməsinə şərait yaradaraq
bəzi ölkələrdə ümummilli miqyasda narahatlıq mənbəyi
səviyyəsinə qaldırılmışdır. Siyasi və iqtisadi sahədə işlər düz
getmədikdə, hər şeyin günahkarı qaraçılar sayılır və onlara
qarşı
mənfi
münasibətə
haqq
qazandırmaq
üçün
stereotiplərin ən bədxah formalarından istifadə edilir. 1990-cı
illərdən bəri Avropa ölkələrində keçirilmiş rəy sorğuları
göstərmişdir ki, ən çox düşmənçilik və zorakılıq hissləri
qaraçılara qarşı yönəlmişdir və baxmayaraq ki, bütün
icmaların münaqişə içində olduqları, böhran girdabında olan
ölkələrdə düşmənçilik ən kobud şəkildə təzahür edir, biz
digər ölkələrdəki bu cür tendensiyalara və bu cür düşüncə
tərzinə
də
göz
yummamalıyıq.
Müəyyən
davranış
formalarının pərdələnməsi bizi aldatmamalı, onların təsir
dairəsi və ya onların kökündə duran yanaşmalar barədə
bizdə aldadıcı təsəvvür yaratmamalıdır. Qərəzli fikirlərin və
stereotiplərin qaraçıların vəziyyətinə ağırlaşdırıcı təsir
göstərmədiyi ölkələr çox azdır (əgər belə ölkələr
ümumiyyətlə varsa). Yerli və milli hakimiyyət orqanları bu
məsələdən getdikcə daha çox hali olur və etiraf edirlər ki,
əhali onların təkliflərinin çoxunun (məsələn, mənzil və iş
təminatı və ya sosial yardım təkliflərinin) əleyhinə çıxır və
əhali tərəfindən qaraçılarin rədd edilməsi nəticəsində həmin
təkliflərə əngəl törədilir.
Artıq gördüyümüz kimi, istər qanunların və hüquqi aktların
mətnləri vasitəsilə qaraçıların təsvirində, istərsə də siyasi
tədbirlərlə bağlı tətbiq edilən anlayışlarda ifadə edilən siyasi
kursda da stereotiplərdən geniş istifadə edilir. Qaraçı obrazı
siyasi kursun bir hissəsidir və bu, heç də ötəri məsələ deyil:
bu kurs təkcə konkret tədbirlərə və ya təsisatlara haqq
qazandırmır, həm də onların bir komponentini təşkil edir və
onların mövcud olmasına və fəaliyyət göstərməsinə şərait
yaradır. Məhz buna görə də illər ərzində bu əməlin hansı
məqsədə qulluq etməsindən və sosial və siyasi təsisatların
xarakterinin dəyişməsindən asılı olaraq, qaraçı obrazı təhrif
edilmiş və manipulyasiya predmetinə çevrilmişdir. Qaraçılar
olduqları kimi deyil, sosial-siyasi zərurətin tələb etdiyi kimi
təsvir edilmişlər.
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Son dövrlərədək bu mövzuya az maraq göstərildiyini və ya
onun az araşdırıldığını nəzərə alsaq, qaraçılara qarşı rəftar
nümunələri onlara qarşı tamamilə birmənalı şəkildə ifadə
edilən siyasi ideologiyalar barəsində çox şeyləri üzə çıxarır.
Fransanın rəsmi sənədlərində belə bir fakt diqqəti cəlb edir
ki, etnik və mədəni xüsusiyyətləri vurğulayan bütün qeydlər
həmin sənədlərdən çıxarılmalıdır. Bir əsr öncə “qaraçı”
(“bohémiens”) və ya “köçəri” (“nomades”) adlandırılan
şəxslər sonradan “daimi yaşayış yeri olmayan şəxslər”, daha
sonra isə “normal həyat tərzi sürmək üçün müntəzəm gəlir
mənbəyi olmayan şəxslər” və “köçəri mənşəli şəxslər”
adlandırılmışlar. “Gens du voyage” (“köçəri əhali”) anlayışı
“köçərilər” sözünün yaratdığı mənfi təəssüratdan yaxa
qurtarmaq üçün 1970-ci illərin sonlarında tətbiq edilmişdir,
baxmayaraq ki, bu söz hüquqi aktların ünvanlandığı konkret
əhali
kateqoriyasını
bildirirdi
və
onların
mədəni
mənsubiyyətinə hər hansı mənfi çalar vermirdi, hər halda o,
dövrün humanist siyasətlərinə uyğun gəlmirdi. 1992-ci ildə
poçt ştampı məsələsi ilə bağlı rəsmi sənəddə “Gens du
voyage” anlayışının mənasına aydınlıq gətirildi:
“Fransada “Gens du voyage” 300.000-ə yaxın şəxsdən
ibarət icmanı bildirir. Onlar həmçinin “qaraçılar” kimi də
tanınırlar ki, bu da etnik azlıqlar qrupunu (Roma, Manuś,
Sinti, Yenish, Gitanes və sair qrupları) əhatə edən ümumi
termindir, onların yarısından çoxu keçmiş nəsillərdən
qalma köçəri həyat tərzi sürməkdə davam edirlər”.
Bolqarıstanda
“qaraçı”
sözü
tamamilə
istifadədən
çıxarılaraq “qaraçı mənşəli Bolqarıstan vətəndaşları” ifadəsi
ilə əvəz edilmişdir. Hətta nisbətən açq siyasət dövrlərində də
“qaraçı” terminindəın istifadə edilməmişdir: bunun əvəzinə
biz “murgav grazhdanin” (“qara dərili vətnədaş”) və ya
“bolqardilli olmayan uşaq” kimi ifadələrə rast gəlirik. Bu
nümunələr “Nov pàt” (“Yeni yol”) dövri nəşrindən
götürülmüşdür, burada konkret olaraq qaraçılar nəzərdə
tutulsa da, onların adları göstərilməmişdir.
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Terminologiyadakı bu dəyişikliklər assimilyasiya siyasətləri
üçün səciyyəvidir. İspaniyada artıq 18-ci əsrdə qaraçılar
konkret yerdə məskunlaşdıqdan sonra daha qanunvericilikdə
qaraçı adlandırılmırdılar; “qaraçı kimi” davranan (həyat tərzi
və ya geyim baxımından) insanlarla isə əksinə, həqiqi
mənşələrindən asılı olmayaq qaraçılar kimi rəftar edilməli idi,
yəni onlar cəzalandırılmalı idi. Birləşmiş Krallıqda qaraçıları
adlandırmaq üçün rəsmən istifadə edilən sözlər sırasına
“gipsy”, “gypsy” və “Gypsy willy-nilly” sözləri daxil idi, yaxud
sinonim kimi “traveller” sözündən istifadə edilirdi. Üstəlik,
qaraçıların adlandırılması ilə bağlı hüquqi presedent də
mövcuddur: “Şosse yolları haqqında” 1959-cu il tarixli
Qanunun 127-ci maddəsi (hazırda bu qanun ləğv edilib)
qaraçıların şose yolunda düşərgə salmasını qadağan edirdi
və bu qadağa birmənalı şəkildə yalnız qaraçılara aid idi, belə
ki, biri qaraçılara, digəri isə qeyri-qaraçılara məxsus olan iki
furqon yolda yanabayan dayansaydı, qanun pozuntusu yalnız
qaraçı furqonuna şamil olunurdu. Yüksək Məhkəmə 127-ci
maddənin irqçi və ayrı-seçkilik xarakterli olması ilə bağlı
məsələ üzrə qərar çıxardı ki, parlament bu qanunu qəbul
edərkən orada hər hansı konkret xalqın adını göstərməyib,
“qaraçı” termininin anlayışı isə “daimi yaşayış yeri olmayan,
köçəri həyat tərzi sürən şəxs” deməkdir. Bu qərar iki mühüm
nəticəyə səbəb oldu. Birincisi, “qaraçılar” konkret dövrdə
yalnız sürdükləri həyat tərzi ilə səciyyələndirilən şəxslər
olduğuna görə yerli icmaların onlara qarşı hər hansı
düşmənçilik hərəkətləri, yaxud hətta zorakı hərəkətləri ayrıseçkilik xarakteri daşımır. İkincisi, “qaraçı” və “köçəri”
anlayışlarının mənası paradoks yaradır, belə ki, oturaqlaşmış
qaraçılar hökumətun nəzərində daha qaraçı deyillər. (Bunun
əksi yalnız Skandinaviyada mövcuddur, orada oturaqlaşmış
qaraçılar “qaraçı” hesab edilirlər; köçəri “Tatere” qrupu isə,
İngiltərə qaraçıları ilə oxşar olmasına baxmayaraq, “qaraçı”
hesab edilmir.) Bir neçə ildən sonra “Furqonları saxlamaq
üçün yerlər haqqında” Qanun (1968-ci il) qəbul edildi və bu
qanunla yerli hakimiyyət orqanlarının üzərinə belə bir vəzifə
qoyuldu ki, “onların ərazisində yaşayan və bu əraziyə gələn
qaraçıların
furqonlarının
yerləşdirilməsi
üçün
yerlər
ayırsınlar”. Həmin andan “qaraçı” termininə verilmiş əvvəlki
anlayışlar qüvvəsini itirdi: əgər hər hansı şəxs daimi yaşayış
yeri olmadığına görə qaraçı sayılırdısa, onun konkret olaraq
təyin edilmiş yerdə məskunlaşması faktı açıq-aydın o demək
idi ki, o, daha qaraçı deyil! Beləliklə, yeni anlayış yarandı.
İndi “qaraçılar” sözü aşağıdakıları bildirirdi:
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“irqindən və ya mənşəyindən asılı olmayaraq köçəri həyat
tərzi sürən şəxslər (səfərlər edərək tamaşalar göstərən
mütəşəkkil qrupların üzvləri və ya səyyar sirk fəaliyyəti ilə
məşğul olan və bu məqsədlə səfərlər edən şəxslər bu
siyahıya daxil deyil)”.
Beləliklə, qanunun tətbiqini asanlaşdırmaq üçün “həyat
tərzi”
anlayışından
istifadə
edildi
(qanunun
tətbiq
dairəsindən müəyyən kateqoriyaya aid insanların kənarda
qaldığını nəzərə alsaq, bu istifadə nisbi idi). 1981-ci ildə İrqi
Bərabərlik Komissiyası dairə kilsə şurasının qaraçıları
məskunlaşdırmaqdan
imtina
etməsini
pislədi,
çünki
Komissiyanın nəzərində qaraçılar etnik azlıq sayılırdılar. Bu,
əvvəlki anlayışlarla ziddiyyət təşkil edən yeni rəy idi. 1988-ci
ildə Yüksək Məhkəmə “İrqi münasibətlər haqqında” 1976-cı il
tarixli Qanunun mənası baxımından qaraçıların “etnik qrup”
olduğunu təsdiq etdi. Sonra 1992-ci ilin avqustunda hökumət
yeni sənəd qəbul edərək təklif etdi ki, “qaraçı furqonlarının
yerləşdirildiyi yerlər” ləğv edilsin və belə əsas gətirdi ki,
qanunvericiliyə əsasən “qaraçılar” imtiyazlı vəziyyətdə
olmamalıdırlar.
Birləşmiş Krallıqda hadisələrin bu axarı sadəcə ümumi
mənzərənin bir nümunəsidir. Meyarlar fərqli olsa da, qeyridəqiqlik və sui-istifadə halları hər yerdə mövcud idi.
Terminologiyadan istifadəyə və onun konkret məqsədlərə
uyğun olaraq nizamlanmasına gəldikdə, hazırda iki aydın
tendensiya sezilir.
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Bunlardan birincisi yeni adların yaradılmasından ibarətdir:
artıq istifadədə olan, lakin arzu olunmayan çalarlara malik
terminləri tətbiq etməkdən və ya müvafiq şəxslərin özlərinin
üstünlük verdiyi terminlərdən istifadə etməkdən daha çox,
sonradan asanlıqla arzu edilən çalarların verilə biləcəyi yeni
adlar yaratmaq praktikası mövcuddur. Bu praktika, artıq
qeyd etdiyimiz kimi Fransada vardır, belə ki, orada
“nomades” (“köçərilər”), “Tsiganes” (“qaraçılar”) və ya
“Voyageurs” (“səyahətçilər”) sözlərinin əvəzinə “Gens du
voyage” (“köçəri əhali”) ifadəsindən istifadə edilir; həmçinin
İrlandiyada müvafiq şəxslərin özlərinin istifadə etdiyi alçaldıcı
“qalayçı” və “köçəri” sözlərinin əvəzinə “səyahətçi” sözü,
son dövrlərdə isə “ticarətçi” sözü meydana çıxmışdır. Yeni
terminləri yaratmaqdan məqsəd onlara hörmət çaları
verməkdir və bu bizi açıq-aydın müşahidə edilən iki
tendensiyadan ikincisinə doğru aparır, bu halda bir qaraçı
qrupu “həqiqi mədəniyyətin” yeganə daşıyıcısı kimi götürülür
və beləliklə də bərqərar olmuş “mədəniyyətinə” hörmət
edilməsinə layiq olan yeganə qrup kimi əsassız olaraq seçilib
ayrılır (yaxud demək olar ki, “kəşf edilir”). Bu kontekstdə
istifadə edilən ifadələrin çoxu söz birləşmələrindən ibarətdir:
məsələn, Britaniya adalarlnda “genuine Tinkers” (“həqiqi
qalayçılar”), “real old Travellers” (“əsil köhnə səyahətçilər”),
“real Gypsies” (“həqiqi qaraçılar”), “genuine Travelling
People” (“əsil səyahətçi insanlar”), “true Romanies”(“əsil
qaraçılar”) və ya “long-distance Travellers” (“uzaq səfərlərə
çıxan səyahətçilər”), Fransada “les Grands Voyageurs” və
“les vrais Tsiganes”, Yunanıstanda isə “Tsigáni” ifadələrindən
istifadə edilir. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, bu qruplara
onların layiqli irsinin tərkib hissəsi olan ənənələrini mühafizə
etmək imkanı verilsin. (Bu yerdə faşist genetiklərinin “irqi
cəhətdən sırf qaraçı” olan az sayda “tayfaları” mühafizə
etmək arzusu yada düşür.) Çox vaxt bu cür ifadələr olduqca
funksional xarakter daşıyır: görünür, onlar qaraçı reallığının
mövcudluğunun mütəmadi inkar edilmədiyini sübuta
yetirməyə xidmət edir, bununla belə, onlar qaraçıları atlara
qoşulmuş köhnə üslublu furqonlarda hərəkət edən,
mərhəmət və rəğbət hissi doğuran insanlar kimi təsvir
etməklə arxada qalmış günlər üçün həsrət hissini ifadə edir
və qaraçıların diqqəti cəlb edən əvvəlki yazıq obrazlarını
təkrarlayır, eyni zamanda, bu, zərərsiz obrazdır, çünki bu tip
qaraçıların mövcudluğu indi nadir hadisədir, onlar miflər və
əfsanələr dünyasına mənsubdurlar və onların hörmətə layiq
olduqlarını düşünmək heç bir problem yaratmır. “Long302

distance Travellers” (“uzaq səfərlərə çıxan səyahətçilər”) və
“Grands Voyageurs” terminləri oxşar mənalar daşıyır, belə ki,
burada işgüzar iqtisadi fəaliyyətə və bir yerdən başqa yerə
tez-tez səfərlər edilməsinə işarə vardır. Eyni zamanda, bu
“üstün” terminlər adətən istifadə edilən digər ifadələrlə
ziddiyyət təşkil edir və bu ziddiyyət o qruplara aiddir ki,
onları adlandırmaq üçün bir sıra müvafiq terminlər vardır.
Beləliklə, “qalayçılar”, “yolkənarı ticarətçilər” və ya
“yolkənarı
alverçilər”,
“müftəxorlar”,
“dilənçilər”,
“pulqoparanlar” və hətta “qaraçılar” ifadələri “həqiqi
qaraçılar” kimi hörmətə layiq ifadədən tamamilə fərqlənən
ifadələr kimi təqdim edilir. Burada paradoks ondan ibarətdir
ki, sosial anlayışların öz məntiqi vardır, belə ki, Fransada
“Grands Voyageurs” qruplarının “köçərilərlə” bir cərgəyə
qoyulması mümkün olduğu halda, yaxud Yunanıstanda
“Tsigáni” və “Yifti” qruplarının qarışıq salınması adi hal kimi
qəbul edildiyi halda, Birləşmiş Krallıqda “uzaq səfərlərə çıxan
səyahətçilər” arasındakı zəngin ailələr “köçəri” sayıla
bilməzlər. Bu ifadələrin bəziləri qaraçıların nəzərə çarpan
fərqlərini vurğulamaq üçün mütləq mənada, digərləri isə
qaraçıların özlərini müxtəlif qruplardan fərqləndirmələri üçün
nisbi mənada işlənir (bax: I hissə – “Sosial-mədəni
məlumatlar”). Bu fərqləndirici üsullar adətən “akademik”
müəlliflər tərəfindən qəbul edilir ki, bununla onlar faktiki
olaraq terminlərdən tam sui-istifadə edilməsinə açıq-aydın
haqq qazandırır və bunu elmi cəhətdən əsaslandırırlar.
Assimilyasiya siyasətləri kontekstində “həqiqi” və “yalançı”,
“əsil” və “saxta”, habelə son nəticədə “yaxşı” və “pis”
anlayışlarını bir-birindən ayırmağa xidmət edən bu cür
taktika iki qrupun obrazının yaradılmasına əhəmiyyətli
dərəcədə yardım göstərir: yoxa çıxmaqda olan mədəni qrup
və genişlənməkdə olan, lakin “problemləri olan” sosial qrup.
Bu iki qrupun tipik üzvləri, bir tərəfdən nağıl kitablarında
təsvir edilən, rəngarəng aurası olan və mədəniyyəti mühafizə
edilməli olan qaraçılardır, digər tərəfdən isə insanlarda
narahatlıq yaradan, ya insanlardan uzaqlaşdırılmalı, ya da
bəraət qazandırılmalı olan köçərilərdir ki, mədəni baxımdan
onların nə gələcəyi, nə də keçmişi vardır.
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Əvvəllər cəmiyyət bu insanlardan yaxa qurtarmağa
çalışırdısa, indi həmin ideyalardan yaxa qurtarmaq üçün
terminoloji dəyişikliklərdən istifadə edir və əvvəllər bu
insanların fiziki azadlıqlarını məhdudlaşdırırdısa, indi hüquqi
anlayışların müəyyən çərçivəyə salınmasından istifadə edir.
“Köçəri mənşəli insanlar”, “Gens du voyage” (“köçəri əhali”),
“qaraçılar” və “qaraçı mənşəli vətəndaşlar” kimi terminlərin
qeyri-müəyyən xarakteri bir çox ölkələrdə bu terminlərdən
istifadəni faydalı edir. Onlar eyni zamanda bu insanları həm
assimilyasiyası, həm də damğalanması üçün yararlıdır; onlar
bu insanların özünəməxsus xüsusiyyətlərini inkar edir, eyni
zamanda onları qabartmaqda davam edir. Onlar heç bir ad
çəkmədən bu qrupları bildirir və bununla da hər cür
manipulyasiyanı asanlaşdırır. Bu məsələdə hər hansı siyasi
təmayüllər monopoliyaya malik deyil: onun təzahürlərini həm
sollar, həm də sağlar arasında, həm mühafizəkarlar, həm də
islahatçılar arasında tapmaq olar. Bu ifadələr konkret etnik
qrupa korlanmış və ya təhlükə yaradan qrup damğası
vurmaq formasını ala, yaxud da “sosial cəhətdən əlverişsiz
vəziyyətdə olan” qrupların hamısını əhatə edən sosial yardım
tədbirlərinin həddən artıq vurğulanması vasitəsilə onları
özünəməxsus mədəni xüsusiyyətlərdən məhrum etmək
formasını ala bilər.
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Dövlətin sosial siyasətini həyata keçirən müxtəlif dövlət
nümayəndələrinə
təsir
göstərən
amillər
arasında
hökumətlərin
qaraçılara
qarşı
münasibətini,
həmin
nümayəndələrin işlədiyi yerli icmaların yaxınlığını və onların
peşələrinə xas olan ideologiyaları qeyd etmək olar.
Terminologiya məsələsi üzərində, habelə onun istifadəsi və
mənaları üzərində bir qədər dayansaq, biz bu məsələni polis
təcrübəsindən götürülmüş nümunənin timsalında işıqlandıra
bilərik. 1990-cı illərdə Almaniya
şəhərlərində
polis
qüvvələrinin tərkibində qaraçı məsələləri üzrə ixtisaslaşmış
bölmələr (Fachkommissiarate für Landfahrer) vardı, çox vaxt
buna bənzər xüsusi bürolar digər dövlətlərdə də olur
(məsələn, Belçikada). Hər yerdə olduğu kimi Almaniyada da
terminoloji dəyişikliklər baş vermiş və rəsmi sənədlərdə
“Landfahrer” sözü “Zigeuner” sözünü əvəz etmişdir. Bu,
“neytral” termin sayılırdı, lakin digər ölkələrdəki sözlər kimi o
da qaraçıların adını çəkməsə belə, açıq-aydın qaraçıları
bildirirdi. Bundan başqa, 1980-ci illərdə cinayət dosyelərində
“Şübhəli şəxsin əlavə təsviri” başlığı altında verilən,
ictimaiyyət üçün açıq olan cəmi beş təsvir kateqoriyasından
biri qaraçılara (“Landfahrer”) aid idi və bu kateqoriya
“təhlükəli residivist” və “cinayət törədərkən silahlı olan şəxs”
kateqoriyaları arasında yerləşdirilmişdi. Həmçinin polis
təsvirlərdə “Zigeunertyp” (“qaraçıya oxşar”) terminindən
istifadə etməkdə davam edirdi və yüksək vəzifəli polis
əməkdaşları bunu faydalı hesab edirdilər, çünki bu zaman
onlar
dosyelərə
rahatca
“ZN”
abbreviaturasını
(“Zigeunername”, yəni “qaraçı adı”) daxil edirdilər. Sonra
terminologiyada növbəti dəyişiklik baş verdi və “Landfahrer”
termini
“HWAO”
hərfləri
ilə
(“häufig
wechselnder
Aufenthaltsort”, yəni “ünvanların tez-tez dəyişdirilməsi”)
əvəz edildi. Mövcud mühiti, habelə stereotiplərin doğurduğu
rezonansı nəzərə alsaq, polis əməkdaşlarının bütün qaraçıları
real və ya ən yaxşı halda potensial cinayətkarlar hesab
edəcəkləri və onlarla müvafiq surətdə davranacaqları riski
açıq-aydın mövcuddur. Bəzi başqa ölkələr terminologiyanın
analoji qaydada məhdudlaşdırılması praktikası ilə öyünə
bilərlər (Praqadakı Kriminologiya İnstitutu müqayisəli təsnifat
sistemindən istifadə edən qurumlardan biridir): bəzi ölkələrin
bu məsələyə dair siyasəti tamamilə açıqdır, digərlərinin
siyasətində açıqlıq bir qədər azdır, polis sənədlərinin
konfidensial olması faktı dövlətlərin bu siyasətləri istədikləri
kimi yürütmələrini asanlaşdırır. Həmçinin bu kontekstdə qeyd
etməyə dəyər ki, Fransa polisi “Gens du voyage” (“köçəri
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əhali”) termininin əvəzinə “MENS” (“minorities ethniques
non sédentaires”, yəni “məskunlaşmayan etnik azlıqlar”)
abbreviaturasından istifadə etməyə başlamışdır.
Beləliklə, qaraçıların obrazları hər yerdə ümumidir və
kifayət qədər təhqiramiz münasibətdən qaynaqlanır:
qaraçılar ictimai yerlərdən, o cümlədən bar və restoranlardan
kənar edilir və ya orada ayrı-seçkiliyə məruz qalırlar. Onlar
həmçinin məktəblərdə ayrı-seçkiliyə məruz qalırlar, orada
valideynlər sinfə qaraçı uşaqlarının götürüləcəyi təqdirdə öz
uşaqlarını
məktəbdən
çıxaracaqları
ilə
müdiriyyəti
hədələyirlər, ayrı-seçkilik bəzi sosial xidmət işçilərinin
fəaliyyətində də vardır. Eyni zamanda, bəzi siyasətçilər daha
da uzağa gedərək onlara qarşı zorakılığa çağırırlar: “Siz
dözülməz adamları məhv etməlisiniz” (1964); “Onlar
adamyeyənlərdir, bizim cəmiyyətin tüfeyliləridir. Əgər mənim
imkanım olsaydı, onları birbaşa qayadan dəniz atardım”
(1978). (Sonuncu bəyanat Şərqi Avropa ölkələrinin birində
radio vasitəsilə verilmişdir, orada həmin bəyanat irqi ayrıseçkiliyə
təhrik
etmə
əleyhinə
qanuna
əsasən
cəzalandırılmamışdır, çünki həmin vaxt radio ictimai
müzakirə meydanı deyil, özəl forum sayılırdı). Son illərdə bu
cür çıxışlar artmışdır. Şərqi Avropa dövlətlərinin birində siyasi
partiya lideri rəsmən bəyan etmişdir ki, onun “qaralar” (yəni
qaraçılar) adlandırdığı şəxslər “yalnız güclü əlin dilini
anlayırlar”, 1992-ci ildə isə qonşu ölkədəki digər bir populist
siyasi lider aşağıdakıları bəyan edərkən açıq-aydın geniş
qaraçı icmasını hədəfə almışdır:
“Biz daha belə bir faktı dana bilmərik ki, əhalinin
korlanmasının arxasında genetik səbəblər dayanır. Biz
etiraf etməliyik ki, daxilində sərt təbii seçmə qanunlarının
daha işləmədiyi mənfur qruplar həddən artıq uzun
müddətdir ki, bizim aramızda yaşayırlar”.
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Bu yanaşmaların bəziləri ifrata varma kimi görünsə də, biz
yadda
saxlamalıyıq
ki,
onlar
insanların
paylaşdığı
tendensiyalardan irəli gəlir. Qaraçı obrazı uzun illərin
çöküntüsü kimi yüz illər ərzində dərinə işləmişdir və onun
təməli müxtəlif şəraitlərdə və müxtəlif məqsədlərlə
qaraçıların rədd edilməsinə haqq qazandırmağa çalışan yerli
merlər, habelə assimilyasiyanı həyata keçirən qanunvericilər
tərəfindən qoyulmuşdur. Qaraçı obrazı çoxşaxəli və
mürəkkəbdir; onlar barədə təsəvvürlər dəyişkən, vəziyyətə
uyğunlaşdırıla bilən və bir-biri ilə əlaqəlidir; xüsusən
humanitar və ya sosial çətinliklər, münaqişə və ya böhran
dövründə insanlar qaraçıları hər şeyin günahkarı saymaq və
ya narazılıqlarını büruzə vermək üçün bu obrazın müəyyən
aspektlərini qabardırlar. Vaxtdan və sərhədlərdən asılı
olamayaraq qaraçı hər yerdə qeyri-sabit və təsvirə sığmayan
insan kimi mövcuddur, o, cəmiyyətin bir çox sənədlərində
həyatın dibində qərarlaşmış insan möhürünü özü ilə daşıyır
və kimliyi bəlli olmadığına görə təhlükəli olaraq qalır.
Digərlərinin malik olduğu cəhətlərə malik olmayan, lakin
onlarda çatışmayan cəhətlərə artıqlaması ilə malik olan
qaraçı mənəviyyatı pozan, dəhşət hissi yaradan və dəyərləri
dağıtmaq təhlükəsi doğuran insandır. O, cazibə və ikrah
hisslərinin qatışığından ibarət ikili reaksiya doğurur.
Qaraçıların mövcudluğunun özü dissidentliyin və təkəbbürün
bir formasıdır və qaraçlardan yaxa qurtarmaq istəyənlərin
sayı çoxdur.
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Artıq gördüyümüz kimi, təsəvvürlər reallığı üstələmişdir.
Qaraçı obrazının tədqiqi bu obrazı yaradanların təxəyyülü
barədə bizə çox şey desə də, qaraçılar barədə heç nə demir.
Nəticə etibarı ilə qaraçılar və köçərilər bir növ onların
mahiyyətini görmək istəməyənlər üçün güzgü kimidir.
Güzgünün göstərdiyi surət zahiri bir şeydir və qarşısında
duranın əksindən başqa bir şey deyil. Güzgüyə baxan şəxs
əbədi olaraq Narsis* kimi qalır, çünki qaraçı və köçərilər
ətrafdakı cəmiyyətlə, onun qorxuları, mövhumatları və
boğmağa məcbur olduğu arzuları ilə, qorunmağa ehtiyacı
olan mülkiyyəti ilə və təhlükə altında olan ruhu ilə ziddiyyət
təşkil edirlər. Bütün dövrlərdə yaradılmış olan yabançı və
kənar şəxs obrazı həmin obrazı yaradanların daxili
gərginliklərindən xəbər verən “əks-tip” təşkil edir. O,
özünütəsdiq üçün düşmənçiliyə ehtiyacı olan qrup tərəfindən
şər qüvvənin qovulması məqsədi ilə formalaşdırılan “əks
qüvvəni” qabardır. Müvafiq olaraq, “güzgü effekti” konkret
dövrdəki
narahatlıqları
əks
etdirir
və
qaraçıların
nümunəsində bizə sosial-tarixi, siyasi və psixoloji dərslərdən
ibrət almağı öyrədir.

*

Tərcüməçinin qeydi: Qədim yunan mifologiyasında özü-özünə vurğun olan
personaj.
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Eyni zamanda, insanlar onların ətrafında formalaşmış
obrazlardan xəbərsiz deyillər. Qaraçıların zahiri görünüşü və
özlərini identifikasiya etmək və ətrafdakılardan ayırmaq üçün
istifadə etdikləri zahiri təzahürlər, əgər ətrafdakılardan kənar
olmağa imkan yoxdursa və daha məsafə saxlamaq mümkün
deyilsə, qaraçıların özləri üçün tələyə çevrilə bilər. Qaraçılar
şərait tələb etdikdə insanlarla əlaqəyə girməyə və həmin
əlaqələri kəsməyə vərdiş etmişlər, lakin müəyyən riskli
situasiyalar olur ki, hər gün bunu etmək çətin olur. Belə
situasiyalara yanaşı yaşama və ya birgə çalışma (məsələn,
binada və ya sinif otağında) aiddir, bu cür vəziyyətlər daha
sıx təmasları tələb edir ki, belə vəziyyətdə qaraçı obrazının
daşıyıcıları üçün həmin obraz artıq yükə çevrilir. Qaraşın cücə
oğruları, zərif opera sənətkarları və flamenko rəqqasları
stereotiplərinin təzyiqi altında sıxılan real insanlar getdikcə
daha çox nəfəslərinin daraldığını hiss edirlər. Qanunvericilər,
jurnalistlər, inzibatçılar və polis əməkdaşları, şəhər və kənd
əhli – bunların hamısının qaraçılara münasibətdə öz baxışları
və yanaşmaları vardır və son nəticədə yuxarıda qeyd edilən
bütün sözlərin və yanaşmaların hədəfi olan insanlar küncə
sıxışdırılmış olurlar. Getdikcə digər insanların görmək
istədikləri obrazlara uyğun gəlmək onlarla mübarizə
aparmaqdan daha asan olur və burada təhlükə ondan
ibarətdir ki, bu yola düşən insanlar özlərini başqalarının
düşündüyü kimi aparmağa başlayırlar, onlar başqalarının
fikirləşdiyi kimi davranmağa və onların istədiyi kimi olmağa
borclu olurlar. Bəzən reallıq zahiri görünüşün arxasında itə
bilər, bunun nəticəsi zorakılıqdan və hüquq pozuntusundan,
yaxud laqeydlikdən və tərk edilməkdən ibarət olur ki, bütün
bu reaksiyalar qaraçı obrazının müxtəlif aspektlərini daha da
gücləndirir. Özləri barəsində yaradılmış təsəvvürlər vasitəsilə
sıxışdırıldıqları dünyada qaraçılar ətraf mühitə uyğunlaşmaq
üçün göstərdikləri hər hansı təşəbbüsün təsdiq edilməsinə,
qiymətləndirilməsinə, yaxud hətta qəbul edilməsinə nail
olmaqdan ötrü böyük səy göstərməlidirlər. Qədim çex
məsəlinin sözləri ilə desək: “te Rom kamel te dokazinel oda,
so gažo, musaj śelvarbiś ajci te butarel, car koda gažo”
(“qaraçı qeyri-qaraçı ilə eyni nəticəyə nail olmaq istəyirsə,
ondan 120 dəfə artıq zəhmət sərf etməlidir”).
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Qaraçılar barəsində sosial təssəvvürlər sahəsində hər hansı
dəyişiklik çətinliklə baş verir. Lüğətlər, oxu kitabları, qəzetlər,
filmlər və sair vasitələr yalnız öz istədiklərini və yaxşı
qarşılanan sözləri deyirlər. Başqa sözlə, onlar sadəcə geniş
yayılmış olan fikirlərə müəyyən forma verirlər. Bu, səbəb və
nəticə ətrafında qapalı dairədir: müxtəlif media vasitələri cari
məqamdakı əhval-ruhiyyəyə uyğun olan fikirlərdən yapışaraq
kollektiv rəylərdən yararlanır, həmin rəyləri gücləndirir və
onlara əsaslanır (sanki onların hər biri təsdiqini tapmış
həqiqətdir), sonra isə həmin rəyləri artıq onlarla yaxşı tanış
olan insanlara ötürürlər, insanlar isə onları öz baxışlarının
yoxlanılaraq təsdiq edilməsinin əlaməti kimi qəbul edirlər.
İnsanlara qaraçılar barədə məlumatlar verildikdə onların
təsəvvüründəki
stereotiplər
laxlamaqdan
daha
çox,
möhkəmlənir ki, burada da qeyri-adi heç nə yoxdur; buna
görə də məlumatları təqdim edənlər diqqətli olmalı və səthi
yanaşma ilə kifayətlənməməlidirlər. Lakin artıq qeyd edildiyi
kimi, dövlət qurumları, o cümlədən yerli hakimiyyət orqanları
bu məsələlər barədə daha məlumatlıdırlar, onlar dialoq üçün
getdikcə daha çox açıq olur və təklifləri getdikcə daha
asanlıqla qəbul edirlər, onlar müxtəlif yaşayış tərzlərini daha
yaxşı başa düşə və qəbul edə bilərlər. Eyni zamanda,
qanunlar və hüquqi aktlar qərəzliliyi ləğv edə bilməsələr də,
təbii ki, bu sahədə yardımçı ola bilərlər. Son vaxtlar
hakimiyyət orqanları, o cümlədən yerli və regional
hakimiyyət orqanları, ən azı passiv səlahiyyətlər adlandıra
biləcəyimiz səlahiyyətlər baxımından, ictimaiyyət daha da
açıq olur. Əgər onlar daha səylə çalışsalar və daha yaxşı
məlumatlandırılsalar, xüsusən qaraçı ailələri və təşkilatları ilə
dialoqa girməyə razılaşsalar, ayrı-seçkilik hallarına və
insanların ayrı-seçkiliyə təhrik edilməsinə qarşı mübarizədə
öz səlahiyyətlərindən istifadə etsələr və məlumatları digər
insanlara çatdırmağa çalışsalar, biz əsaslı olaraq düşünə
bilərik ki, getdikcə ictimai rəyin daha böyük bir hissəsi
müsbət istiqamətə doğru dəyişəcəkdir.
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Gənclər stereotiplərə və qərəzli fikirlərə və onların
təsirlərinə qarşı xüsusilə həssasdırlar, bununla belə, onlar
həm də hər hansı potensail dəyişikliklərə olan ümidlərin
daşıyıcılarıdır. Fransada aparılmış tədqiqat nümunəsinə nəzər
salmaq faydalı olardı,5 tədqiqatda 1.727 yeniyetmədən və
2.104 yetkin yaşlı şəxsdən xahiş edilmişdi ki, sorğu anketini
doldursunlar, 84 nəfər digər yetkin yaşlı şəxslərlə isə ətraflı
müsahibə aparılmışdı. Bu cür sosioloji tədqiqat zamanı çoxlu
sayda insanlara suallar verilməsi onların bir-biri haqqındakı
düşüncələrinə dair dəqiq təsəvvür yaradır və bu halda
tədqiqat təsdiq etdi ki, bir çox insanların qaraçılar haqqında
bilikləri bəzi stereotiplərlə məhdudlaşır. Tədqiqat həmçinin
göstərdi ki, adətən respondentlər qaraçılara və köçərilərə
qarşı düşmənçilikdən və ya irqçilikdən xəbərdardırlar,
hərçənd, onların çox az qismi özünün bu cür neqativ
davranışa yol verdiyini etiraf etdi. Bu məsələdə rəylər
tamamilə aydın idi: qaraçıların rədd edilməsində günahkar
həmişə
başqaları
sayılır.
Yeniyetmə
respondentlərin
cavablarında da mənzərə eyni cür idi. Məsələn, 1.727 nəfər
orta məktəb şagirdinin rəyləri göstərdi ki, bu şəxslərin böyük
əksəriyyəti hər hansı düşmənçilik təzahürlərinə görə sinif
yoldaşlarını ittiham edir, özlərini fərqli insanlara qarşı daha
dözümlü hesab edirlər. Bu cür tədqiqatların müəllimlər üçün
aşkara çıxardığı digər mühüm nəticə ondan ibarətdir ki,
qərəzli fikirlər yeniyetmələr arasında özünü büruzə verir və
on iki yaşla on altı yaş arasında formalaşır. Bu fenomeni
müəyyən zaman çərçivəsində formalaşan mənfi və bəzi
hallarda müsbət çalarlar (hərçənd, müsbət çalarlar romantik
xarakterlidir və folklordan qaynaqlanır) şəklində qrafiklər
formasında nümayiş etdirmək olar. Bunları müəyyən
etdikdən sonra sadəcə onu xatırlatmaq qalır ki, müəyyən
yanaşmaları və qərəzli fikirləri özündə daşıyan obrazları
canlandırmaq üçün gündəlik danışıq dilində istifadə edilən
“köçəri” və ya “qaraçı” kimi terminlər həmin obrazların
daşıyıcılarının bu yolla müəyyən edilmiş “obraza” uyğun olan
konkret davranış tərzini nəzərdə tutur.

5

“Nomads and settled people – Reciprocal images” (“Köçərilər və oturaq insanlar –
qarşılıqlı obrazlar”), Qaraçı Tədqiqat Mərkəzi tərəfindən Avropa Birliyi üçün tərtib
edilmiş məruzə (dərc olunmayıb), Rene Dekart Universiteti, Paris, 1980.
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Məsələyə daha da yaxından nəzər salsaq və təhlili
genişləndirsək, obrazların dissosiativ funksiyasını müşahidə
edə bilərik. Məsələn, bəzi hallarda təsəvvür edilən, folklordan
qaynaqlanan müsbət obraz (yəni “həqiqi qaraçının” musiqiçi
və ya artist olduğu barədə təsəvvür) insanlar tərəfindən
digər tiplərin tədqiq edilmədən inkar olunmasına şərait
yaradır; bir obrazın qəbul edilməsi digər obrazın
bəyənilməməsinə və rədd edilməsinə bəraət qazandırır. Biz
həmçinin rəylərin necə formalaşdığını və fərdlərin necə
müəyyən tendensiyalara qoşulduğunu görə bilərik (məsələn,
məktəb şagirdləri arasında dəqiq meyarlar əsasında
digərlərindən seçilən dörd qrup var idi: qaraçılara rəğbətlə
yanaşanlar, ikili yanaşanlar, mənfi yanaşanlar və heç bir rəy
bildirməyənlər).
Bütün bunlar göstərir ki, obrazın formalaşması müəyyən bir
prosesdir və obrazlar təkamülə uğraya, yəni, yarana, dəyişə
və yeni funksiyalar əldə edə bilər. Biz bu məsələyə təhsil
prosesinin analogiyası kimi baxa bilərik: obrazlar bizim
öyrəndiyimiz şeylərdir və təbii ki, biz fərqli bir şeylər
öyrənmək üçün başqa məlumatları və tədris praktikasını
nəzər salmalıyıq. Yaşlı insanlar üçün bu, çox gec ola bilər,
çünki artıq formalaşmış və ya nəsildən nəslə təşəkkül tapmış
stereotipləri qırmaq çox çətindir, lakin gənclərə gəldikdə,
məsələ başqa cürdür.
Bu gün uşaqların tərbiyəsinin mühüm bir hissəsi olan
məktəb həm onların vaxtının çox hissəsinin keçdiyi yerdir,
həm də burada təsvir edilənlərə bənzər məsələlər barədə
biliklər əldə etmələri üçün xüsusi olaraq uyğunlaşdırılmış
yerdir, həmin biliklər müxtəlif insanları və mədəniyyətləri
anlamağa imkan yaradır. Buna görə də məktəbin funksiya və
vəzifələri bir tərəfdən şagirdlərə təqdim edilən informasiyaya
diqqətlə yanaşmaqdan (qərəzli fikirləri şagirdlərə çatdırmaq
əvəzinə onların qərəzliliyini dəqiq göstərməkdən və
pisləməkdən), digər tərəfdən isə tarix, mədəniyyət, dil,
incəsənət, musiqi və s. vasitəsilə müxtəlif növ bilikləri inkişaf
etdirmək üçün müəllimlərin və müdiriyyətin lazımi resurslara
malik olmalarını təmin etməkdən ibarətdir. Hazırda getdikcə
çoxlu sayda iri məktəblərdə müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub
olan şagirdlərin olması və mədəniyyətlərarası təhsilə xüsusi
diqqət yetirilməsi, yəqin ki, bizim burada təşviq etdiyimiz
bilikləri stimullaşdıran amillərdir.
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15. Məktəb
kimi

təhsil

müəssisəsi

Qaraçıların təhsillə təmin edilməsi mütəmadi araşdırma və
təkliflərin
diqqət
mərkəzində
olan
birinci
dərəcəli
məsələlərdən biri idi: bu iş Avropa Şurasının, sonra isə
Avropa Komissiyasının təşəbbüsü ilə 1980-ci illərin
əvvəllərində başlamışdır. “Beynəlxalq qurumlar” fəslində bu
araşdırmalara dair ümumi məlumatlar və onların nəticələri
təqdim edilir. Əlavələrə daxil edilmiş ədəbiyyatda bu
məsələyə aid müxtəlif nəşrlər sadalanır ki, orada bu mövzu
barədə çoxlu fikir və rəylər təklif edilir. Sonrakı bir neçə
səhifədə məqsəd müxtəlif tədqiqat layihələrindən irəli gələn
bəzi ümumi mülahizələri ümumi şəkildə təsvir etməkdir.
Qərbi Avropadakı vəziyyətlə bağlı ilk araşdırmalar aparılmış,
sonra isə Mərkəzi və Şərqi Avropadakı vəziyyətə dair
məlumatlar əldə edilmişdir və aydın olmuşdur ki, demək olar
ki, bütün qitə ərazisində eyni problemlər və çətinliklər, oxşar
dinamika və analoji situasiyalar mövcuddur, həmçinin təklif
olunan həll yolları da oxşardır. Buna görə də araşdırmalar
getdikcə daha çox ümumavropa miqyası almışdır.
Avropadakı 7-9 milyon qaraçı və köçərinin yarısı məktəb
yaşındadır, lakin bu uşaqların heç də hamısı məktəbə getmir.
1985-ci ildə Avropa İttifaqının üzvü olan on ölkədə, habelə
1988-ci ildə daha on ölkədə aparılmış araşdırma aşağıdakılar
aşkar etmişdir:
- qaraçı uşaqlarının 30-40%-i məktəbə mütəzəm gedir;
- uşaqların yarısı heç vaxt məktəbə getməyib;
- orta məktəbin yuxarı siniflərinə qədər gedib çıxan
şagirdlərin sayı çox azdır;
- uşaqların dərsi mənimsəmə səviyyəsi, xüsusən gündəlik
oxu və yazı baxımından, məktəbə getdikləri müddətlə
müqayisədə normadan xeyli aşağıdır (bu, məktəbin hətta
baza xarakterli bilikləri vermək funksiyasını yerinə yetirə
bilməməsinin təzahürüdür);
- yetkin yaşlı şəxslər arasında savadsızlıq səviyyəsi çox
vaxt 50%-dən yüksəkdir, bəzi yerlərdə isə 80% ilə 100%
arasındadır.
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Bu rəqəmlər tərtib edildikdən sonrakı illərdə vəziyyət çox
ləng dəyişmiş və bu tendensiya bütün Avropada müşahidə
edilmişdir. Bəzi ölkələrdə məktəblərdə davamiyyətin yüksək
səviyyəsi
heç
də
qaraçı icmalarına
ətraf mühitə
uyğunlaşmaqda yardım göstərilməsi baxımından keyfiyyətli
təhsil verildiyini göstərmir; əksinə, bu tendensiya öz işindən
razılıq hissini və rəsmi siyasətin güman edilən üstünlüklərini
qabartmaq arzusunu əks etdirir. Bəzi Şərqi Avropa
dövlətlərində dərc edilməmiş statistik məlumatları indi əldə
etmək mümkündür və onlar göstərir ki, bu dövlətlərdə də
vəziyyət əsasən eyni cürdür. Məsələyə aidiyyəti olan
şəxslərin çoxunun fikrincə, qaraçı uşaqlarının məktəb təhsili
uğursuzluğa düçar olub və indi bünövrədən başlayaraq
təhsili “yenidən qurmaq”, yəni yeni yanaşma qəbul etmək
lazımdır.
“Ən mühüm problem qaraçıların təhsili (daha doğrusu
təhsilin olmaması) problemi olaraq qalır. Qaraçıların ətraf
cəmiyyətə inteqrasiyası məsələsi da daxil olmaqla hər
hansı digər problem, növündən asılı olmayaraq, bu
problemlə bağlıdır və ya birbaşa ondan irəli gəlir. ...
Qısaca ümumiləşdirsək, bir-biri ilə sıx bağlı olan iki əsas
problemi vurğulaya bilərik: qaraçılara ciddi təhsil
verilməməsi və qaraçışünaslıq sahəsində ciddi və
koordinasiya edilən tədqiqatın aparılmaması. Qaraçıların
savadsızlığı qaraçı həyatının hər bir aspektinə təsir
göstərir” (Leksa Manuş, Rusiyada yaşayan qaraçı yazıçısı
və şairi).
Ümumi vəziyyət
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Bir qrup uşaq üçün yararlı olan təhsil digər qrup üçün
yararlı olmaya da bilər. Təəssüf ki, bunun əksi olan fikir geniş
yayılmışdır və bu, bir çox sahələrdəki uğursuzluqların
mənbəyidir. Qaraçıların təhsildən istədikləri və gözlədikləri ilə
qeyri-qaraçıların təhsildən istədikləri və gözlədikləri arasında
böyük fərq ola bilər. 1983-cü ildə Avropa Şurasının bu
mövzuya aid keçirdiyi birinci seminarda çıxş etmiş
Qaraçıların İşləri üzrə Fransa Milli İdarəsinin baş katibi Dani
Peto-Mansonun (Dany Peto-Manso) sözləri ilə desək,
“qaraçıların planları və hədəfləri qeyri-qaraçılarınkından
tamamilə fərqlidir”. İndiyədək gənc qaraçıların təhsildəki
uğuru ilə gələcək sosial və maliyyə uğuru arasında faktiki
olaraq heç bir qarşılıqlı asılılıq olmamışdır. Uzun, çətin və çox
vaxt heç də xoşbəxt olmayan illər ərzində məktəbdə səylə
çalışanların çox az hissəsi etibarlı, yaxud hətta faydalı iş tapa
bilmişdir. Əksinə, savadlı olmaq maneəyə çevrilə bilər, çünki
məkətəbə gedən uşaqlar və yeniyetmələr ailə daxilində
həyat təcrübəsi öyrənmək imkanını itirirlər və sonra
düşdükləri sosial və ya maliyyə mühiti və ya düşmənçilik
münasibəti ucbatından formal təhsillərindən yararlana
bilmirlər. Nəticədə onlar ikiqat sıxıntıya məruz qalırlar. Qaraçı
ailələrinin, məktəblərin, müəllimlərin, habelə bütövlükdə
qeyri-qaraçı təşkilati strukturlarının və siyasətlərinin müvafiq
hədəfləri və dəyərləri böyük ehtimalla tamamilə fərqlidir və
bütün bunların məcmusu məhktəb daxilində münaqişə ilə
nəticələnir.
Hər bir ölkədə həyata keçirilmiş və ya planlaşdırılmış
layihələr ikili nəticələr verir, onların bəziləri qismən uğurlu
olur, bəziləri isə uğursuzluğa düçar olaraq hətaya keçmir.
Faktiki olaraq hər yerdə eksperimentlər aparılmış, səhvlər
təkrarlanmış və müvafiq şəxslər bu eksperimentlərdən
yorulmuşlar, sonda valideynlər, uşaqlar, müəllimlər və ya
müdiriyyət əsaslı səbəblərə görə bu eksperimentlərdən
imtina etmişlər. Təşəbbüslərin təkrarlanmasına hədər yerə
enerji, vaxt və pul sərf edilmişdir, bu, ilk növbədə
planlaşdırmanın və ya koordinasiyanın lazımi səviyyədə
olmaması
ucbatından
baş
vermişdir;
valideynlər
dəyişikliklərə uyğunlaşdıqca eksperimentlərin xoş məramı
hər yerdə təhrif olunmuşdur. Elmi biliklərə yiyələnmək
sahəsində “uğurlara” valideynlər uzun illər ərzində əsaslı
olaraq etinasız yanaşmışlar.
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İstənilən icmanın təhsili ilə bağlı vəziyyətə həm
uzunmüddətli tarixi kontekstdə, həm də cari siyasətlərin
fonunda nəzər salmaq lazımdır. Buna görə də biz qaraçı
uşaqlarının təhsilini nəzərdən keçirərkən onun qaraçılara
münasibətdə yürüdülən digər siyasətlərlə, habelə qaraçılara
aid olmayan sahələrdəki siyasətlərlə nə kimi əlaqədə
olduğunu soruşmalıyıq. Bu məsələni və bu sahədəki istənilən
praktiki təşəbbüsləri təhlil edərkən heç bir parametr təcrid
halında nəzərdən keçirilə bilməz və keçirilməməlidir.
Pedaqoqların işini qiymətləndirmək həm də siyasətləri
qiymətləndirmək deməkdir. Qaraçı uşaqlarının təhsili təhsil
sahəsinin hüdudlarını aşan sosial məsələdir, o, həmçinin ayrıayrı fərdlərə deyil, bütövlükdə əhaliyə təsir göstərən ictimai
məsələdir.
Əvvəlki fəsillərdə biz əsrlər boyu qaraçılara qarşı
yürüdülmüş siyasətləri artıq təsvir və müzakirə etmişik. Buna
görə də biz ümumi vəziyyətin təzahürlərini (münaqişə,
qadağalar, aqressivlik, təhsilə marağın və məktəbdə
davamiyyətin olmaması, ətraf aləmin qaraçıları yaxına
buraxmaması)
təhsildəki
uğursuzluğun
səbəbləri
ilə
qarışdırmamalıyıq. Nə qədər ki, qaraçı icmaları ilə ətrafdakı
icmalar arasındakı münasibətlər düşmənçilik münasibəti
olaraq qalır, qaraçı valideynlərinin və uşaqlarının məktəbə
münasibətini məhz bu düşmənçilik diqtə edəcəkdir. Beləklilə,
kəmiyyət, yəni məktəbə gedən uşaqların nisbəti birbaşa
təhsilin keyfiyyətindən, yəni təhsilə təsir göstərən şəraitdən
asılıdır.
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Məcburi təhsil burada qeyd edilən problemlərə aid bir
misaldır. Müşahidə edilmişdir ki, təhsilin məcburi xarakterinin
həddən artıq vurğulanması həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət
baxımından fayda vermir, həmçinin bunun əksi də
həqiqətdir: təhsildə nə qədər çox müsbət nəticələr əldə
edilirsə, bu, məcburiyyətdən daha çox, insanların öz seçimi
hesab edilir. Qərbi Avropada köçəri ailələrin təcrübəsi bunu
əyani şəkildə nümayiş etdirir: bu insanların mədəni və sosial
enerjisi onların uşaqları məktəbə həvəslə göndərmələrində
və təhsilin səmərəliliyində özünü büruzə verir, baxmayaraq
ki, uşaqlar köçəri həyat tərzi ucbatından və təhsil şərtlərinin
problemlər yaratması səbəbindən məktəbə nisbətən qısa
müddət ərzində gedə bilirlər. Digər tərəfdən, biz müxtəlif
siyasətlərin şahidi olduq, məsələn, Avstriya hökmdarları
Mariya Terezanın və II İosifin zamanında qaraçı uşaqları
məktəbə qəbul edilmirdilər, halbuki son dövrlərdə məktəbə
getməyən uşaqlar polis tərəfindən zorla məktəbə gətirilir və
ya ailələrindən alınırdı, valideynlər uşaqlarını məktəbə
yazdırmaqdan imtina etdiklərinə görə həbsxanaya salınır,
uşaqlar “yenidən tərbiyə olunmaq” üçün qapalı müəssisələrə
göndərilirdilər, bu rüsvayçı rəftar forması 1980-ci illərin
sonuna qədər xüsusən bəzi Şərqi Avropa dövlətlərində baş
verirdi. Biz gördük ki, əsrlər boyu qaraçı mədəniyyətinin inkar
edilməsindən və onilliklər boyu assimilyasiya siyasətlərindən
sonra vəziyyətin olduqca pisləşdiyini gördük, bu pisləşmə
ucbatından qaraçılarla bilavasitə onları əhatə edən mühit
arasındakı
münasibətlər
müxtəlif
formalarda
təhrif
olunmaqda davam edir: məsələn, qaraçılar məskunlaşma
məsələsində problemlərlə üzləşir, yaşadıqları yerlərdən
çıxarılır və ictimai yerlərə buraxılmırlar. Qaraçı icmaları ilə
ətrafdakı icmalar arasında daim mövcud olan gərginlik tez bir
zamanda, xüsusən də tənəzzül dövründə antaqonizmə və
münaqişəyə çevrilir, işsizlik və sosial-siyasi problemlər bir
çox ölkələri bürüyür: hər şeydə qaraçıları günahkar saymaq
çox rahatdır, onlar kobud rəftara məruz qalır və daim təhlükə
altında olurlar. Təhsillə bağlı praktiki təcrübə bütün
bunlardan ayrılıqda götürülə bilməz və faktiki olaraq sadəcə
onların digər bir təzahür formasıdır: məsələn, qaraçı uşaqları
bəzi məktəblərdən xaric edilir, sinifdə arxadakı yerlərdə
otuzdurulur, şagirdləri məktəbə daşıyan avtobuslara
buraxılmır və sinif yoldaşları tərəfindən ayrı-seçkiliyə məruz
qalırlar.
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Prioritetlər sırasında təhsilə işdən (iş ailələri yaşayış
vasitələri ilə təmin edir) və mənzil təminatından (ev və ya
dayanacaq yerləri formasında) sonra üçüncü yer verilməlidir.
Baxmayaraq ki, qaraçılar işə enerji sərf edirlər və onların
dəyişən şəraitə iqtisadi cəhətdən uyğunlaşma qabiliyyəti
çoxdan sübut edilmişdir, ətrafdakı cəmiyyətlər qaraçıların
işinə nadir hallarda müsbət yöndən baxırlar; qaraçılar
muzdlu işlə təmin edildikdə onların işləri nadir hallarda daimi
olur. Mənzil təminatına gəldikdə, bu, Avropada qaraçıların və
köçərilərin (istər köçəri, istərsə də oturaqlaşmış ailələr olsun)
ən yaralı yeridir. Üstəlik, bəzi köçəri ailələr təhsilin məcburi
olduğu, lakin furqonların müəyyən yerdə yerləşdirilməsinin
qadağan
edilyiyi
situasiyalarda
hüquqi
aktlardakı
ziddiyyətlərin təsirini xüsusilə hiss edirlər. Müəyyən ölkələrdə
yük maşınlarında və ya furqonlarda yerləşən səyyar
məktəblər formalaşmışdır, onlar səfərə çıxan ailələrin
arxasınca hərəkət edir və bir yerdən başqa yerə gedirlər.
Dayanacaq və ya məskunlaşma üçün yer tapmağın çətinliyi
insanların sağlamlığına mühüm təsir göstərir ki, bu da öz
növbəsində dərslərə davamiyyətə mənfi təsir edir.
Assimilyasiya siyasətlərinin ailələri oturaqlaşmağa və onlara
iqtisadi çeviklik gətirən iş növlərindən əl çəkməyə vadar
etdiyi hallarda bunun yeganə nəticəsi ondan ibarət olur ki,
ailələr daha da yoxsullaşır və insanların sağlamlığına zərər
dəyir, bunun müqabilində isə onlar heç nə qazanmırlar.
“Dayanacaq yerlərini təmin etmədən təhsil məsələsini
müzakirə etmək arabanı atın qabağına qoşmağa bənzəyir”
(Tom Li, Birləşmiş Krallıqdakı Qaraçılar Gildiyasının katibi).
Mühüm mülahizə
Yuxarıdakı ümumi mənzərəni nəzərə alsaq, habelə nəzərə
alsaq ki, qaraçılar məktəbə yalnız təhsil müəssisəsi kimi və
onlarda məcburiyyət hissi yaradan bir mühit kimi baxırlar,
onda görərik ki, qaraçıların çoxu təhsili əlavə bir öhdəlik kimi,
yaxud qaraçı uşaqlarını assimilyasiyaya uğratmaq üçün bir
növ bürokratik dairələrin əl atdığı vasitə kimi qəbul edirlər.
Məktəb məcburi assimilyasiya vasitələrindən biri kimi
uzunmüddətli tarixə malik olduğuna görə qaraçılar ona yad
bir qurum kimi baxırlar. Valideynlər məktəbin təhsil verdiyini
bilsələr
də,
həmçinin
narahatdırlar
ki,
orada
standartlaşdırmaya, “islahata” və məcburi dəyişikliklərə
xidmət edən digər vasitələr də tətbiq edilir.
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Qaraçılar digər icmalarla bağlılıq şəraitində yaşayırlar və
onların işi həmin icmalar üçün xidmətlərin yerinə
yetirilməsindən asılıdır, buna görə də onlar həmişə ətraf
mühitlə təmasda olmağa məcburdurlar.
Onlar bu təması davam etdirmək istəyirlər, lakin onların
danışıqlar aparmaq vasitələrinə ehtiyacı var, bu, təkcə
müəyyən bacarıqlara malik olmaq demək deyil, həm də ətraf
aləmi və həmin aləmin bir hissəsi olan təsisatları dərk etmək
deməkdir. Ailədaxili tərbiyənin hələ də fundamental
əhəmiyyət daşımasına baxmayaraq, daha kifayət etmədiyi
bir dövrdə qaraçı uşaqlarının təhsil alması onları yuxarıda
qeyd edilən vasitələrlə təmin edə bilər. Nəticə etibarı ilə
təhsilin məqsədi insanları müstəqillik alətləri və vasitələri ilə
təmin etməkdir. Hələlik rəddetmə siyasətlərindən fərqli
olaraq assimilyasiya siyasətləri sinif otağının kandarında
dayandırılmayıb, onlar təhsilə yanaşmalarda öz əksini tapdığı
kimi, təhsilin xarakterində də öz əksini tapa bilər. Əgər təhsil
bu cür siyasətin tərkib hissəsinə çevrilirsə, o, qaraçıların
əlverişsiz
vəziyyətdə
olan
mədəniyyətinə
gizli
standartlaşdırma təsiri göstərir, xüsusən belə hallarda
təhsilin ali məqsədləri tədrisdəki uğursuzluqları kölgədə qoya
bilər.
Prinsip etibarı ilə qaraçıların qonşuluğunda yaşayan icmalar
nə qaraçıların istəmədiyi vasitələri onlara tətbiq etməyə
çalışmalı, nə də qaraçıları onların əldə etmək istədiyi
vasitələrdən məhrum etməlidirlər. Lakin burada düzgün
balansı tapmaq çətindir, çünki bu məsələ hamıya aiddir və
burada qeyri-müəyyənliklər çoxdur. Məsələn, mədəniyyəti
qorumağın
yolunu
onu
təcrid
etməkdə
görənlər
mədəniyyətin dinamikliyini, onun digər mədəniyyətlərlə
təmaslarını və daim dəyişikliklərə uğramasını nəzərə almırlar.
Bundan başqa, kimsə hər bir qrupun ətraf mühitə aktiv
uyğunlaşması üçün zəruri vasitələr əldə etməsinə imkan
yaratmadan etnik qrupların müxtəlifliyinə şərait yaratdığını
və hörmət etdiyini iddia edirsə, bu, riyakarlıqdır.
Mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqəyə şərait yaratmq
üçün mədəni plüralizmin inkişaf etdirilməsi bərabərliyə
əsaslanan mübadilə prosesini tələb edir. Bu kontekstdə
bərabərlik səyləri iki mühüm səbəbə görə tamamilə utopik
ola bilər.
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Bunlardan birincisi tarixi səbəbdir, burada biz sual
verməliyik ki, bu cür eqalitarizm (bərabərçilik) situasiyası nə
vatxsa gerçəkləşibmi? Başqa sözlə, mədəni plüralizmin
(mədəni plüralizm dedikdə biz müxtəlif mədəni qruplar
arasındakı çarpaz və ya strukturlaşmış əlaqələri nəzərdə
tuturuq) inkişaf edərək mədəniyyətlərarası plüralizmə
keçməsi mümkündürmü (mədəniyyətlərarası plüralizmə
anlayış verənlər onu qruplar arasında antaqonist və
münaqişəli
olmayan,
bir
qrupun
digəri
üzərində
hökmranlığına əsaslanmayan münasibətlərin bir nümunəsi
kimi
müəyyən
edirlər)?
Mədəniyyətlərarası
mühit
mədəniyyətlərarası təhsil üçün zəruri ilkin şərtdir. Kimsə
deyə bilər ki, məktəbdə mədəniyyətlərarası plüralizm yalnız
o halda yararlı ola bilər ki, hər bir uşağın orijinallığı və güclü
cəhətləri ətrafdakı digər uşaqlar tərəfindən qəbul edilsin.
Lakin aydın məsələdir ki, qaraçı və köçəri uşaqlarına
münasibətdə bunun üçün hələ uzun yol köçmək lazımdır və
bu uşaqların məktəbdə keçirdikləri hissləri ümumiyyətlə
təhsil prosesindən ayrılıqda götürmək olmaz.
İkinci səbəb psixo-sosioloji səbəbdir: müxtəlif hakimiyyətlər
balansına söykənən bu günkü cəmiyyətlərdə müxtəlif qruplar
arasında bərabərliyə əsaslanan mübadilə bu qrupların
danışıqlar aparmaq və ya müdafiə olunmaq üçün eyni
vasitələrə malik olmasını tələb edir. Lakin realıq ondan
ibarətdir ki, daha zəif qruplar və ya azlıq qrupları öz müdafiə
alətlərini və onları təkmilləşdirmə vasitələrini daha güclü
qruplardan almalıdırlar. Bunlar sosial, əmək, siyasi və ideoloji
vasitələrdir və onlar çox zaman azlığın mühafizə etməyə və
ya inkişaf etdirməyə çalışdığı həyat fəlsəfəsinə zidd olan
davranış tiplərini özündə ehtiva edir. Bundan başqa, davranış
tərzi insanların özünü də dəyişir: başqa sözlə, qrupun digər
qrupdan məcburən götürdüyü vasitələr həmin qrupla onun
bənzəmək istəmədiyi digər qrup arasında oxşarlıq yaradır.
Bu, amansılz dilemmadır.
Uşaqlarının
məktəbə
getməsini
həqiqətən
istəyən
valideynlər bu ikili situasiyanı və onun qeyri-müəyyən
gələcəklə bağlı doğurduğu sualları nəzərə alaraq, tərəddüd
edirlər. Onlar uşaqlarını itirəcəklərindən qorxurlar, çünki
qaraçı uşaqlarını məktəbə vermək qorxu baryerinin dağılması
və bu günkü gündə sosial münasibətlərin antaqonist
xarakterinin dəyişməsi deməkdir. Bu cür dəyişikliklər bir-iki
ilə yaranmır, onlar həmçinin nazirin əmri ilə də baş vermir.
Onlar həm vaxt, həm də uğursuzluğa üstün gəlməyə qadir
olan qarşılıqlı istək tələb edir.
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Təhsil mühüm bir vəzifəyə çevrilmişdir. Savadsızlıq daha nə
insanların müdafiəsinə xidmət edir, nə də onları müstəqil
edir, qaraçı və köçərilərin dəyişən həyat şəraiti, xüsusən
məktəb və iş həyatı onların qaraçı və köçəri kimi yaşamaqda
davam etməsi üçün fəal surətdə və sürətlə mühitə
uyğunlaşmalarını və bu zaman təhsilin təmin etdiyi
vasitələrdən yararlanmalarını tələb edir. Getdikcə daha çox
dövlətlərdə istər sənətkar, istər yarmarka işçisi, istərsə də
ticarətçi qismində işləmək icazəsinin alınması müəyyən təhsil
səviyyəsinin olmasından asılıdır. Hətta ənənəvi işlərdə bu
gün yazılı sənədləşdirmə tələb olunur. Biz getdikcə daha çox
çıxılmaz vəziyyətin şahidi oluruq ki (xüsusən keçmiş
kommunist ölkələrində), bu zaman təhsil və təlimin
çatışmaması ucbatından qaraçılar iş tapmağın faktiki olaraq
qeyri-mümkün olduğunu görürlər; eyni zamanda, onların
ənənəvi çoxsahəli peşələrinə xələl gətirilmiş olur, həm bu,
həm də qaraçıların rədd edilməsi və hər yerdə yayılmış
stereotipləri onların ən sonuncu növbədə işə götürülməsinə
və çətin vaxtlarda ən birinci növbədə işdən çıxarılmasına
səbəb olur. Lakin təkrar etməyə dəyər ki, təhsilli olmaq
gənclərin ətraf mühitə uyğunlaşmalarına və zərurət olduqda
özlərini ondan qorumalarına kömək edə bilsə də, uşaqların
təhsil aldıqdan sonra köklərindən ayrılmaları və əmək
dünyasında özlərinə dayaq nöqtəsi tapa bilməmələri riski
hələ də qalır.
Gənc qaraçılar və köçərilər arasında savadlılıq səviyyəsinin
sürətlə artdığı bir vaxtda, qaraçı və köçəri əhalisinin yarısını
gənclərin təşkil etdiyini və doğum faizinin hələ də yüksək
olduğunu nəzərə alsaq, aydın olar ki, mühüm dəyişikliklər o
qədər də uzaqda deyil. Məktəb bu dəyişikliklərdə ya
yaxşılığa, ya da pisliyə doğru böyük rol oynayacaq.
Baxmayaraq ki, şərait o qədər də əlverişli deyil, pis
cəhətlərin yaxşı cəhətləri sıxışdırmasının qarşısını almaq
üçün bunu anlamaq və buna diqqətlə yanaşmaq vacibdir.
Xüsusi təhsil ...

321

Qaraçı uşaqlarının təhsillə təmin edilməsi baxımından hər
şey (yaxud əsasən hər şey) sınaqdan keçirilmişdir. İndi bizim
görə biləcəyimiz faydalı iş çoxsaylı təşəbbüsləri, yəni gələcək
nəsillər üçün tarixin yaddaşına həkk olunmuş çoxlu sayda
“eksperimentləri” nəzərdən keçirməkdən və onlardan
müəyyən istiqamətverici nəticələr çıxarmaqdan ibarətdir.
Mahiyyət etibarı ilə burada iki yanaşma mövcuddur: struktur
yanaşması (məsələn, siniflərin furqonlarda təşkil olunması)
və metodoloji yanaşma, başqa sözlə, daha geniş fəlsəfi
yanaşma (məsələn, təhsildə mədəniyyətlərarası yanaşmanın
təklif edilməsi).
Müxtəlif ölkələrdə aparılan müşahidələrə əsaslanmaqla bu
təşəbbüsləri təsnifləşdirmək cəhdləri, demək olar ki, həmişə
xüsusi və adi təhsil arasında fərqləri aşkara çıxarır. Lakin bu
haçalanma məsələni həddən artıq sadələşdirmək deməkdir
və biz bir təhsil formasının digərinə qarşı qoyulması ilə bağlı
mənasız debatlara qatılmaq riskinin mövcud olduğunu dərk
etməliyik. Hamı üçün eyni növ təhsilin xeyrinə xüsusi
təhsildən imtina edilməsi ilə indi hamı razılaşsa da, bu
debatlar diqqət mərkəzinə çıxarıla (və gərginlik yarada) və
məqsədəuyğun təhsil formasının praktiki, real inkişafına
əhəmiyyətli dərəcədə xələl gətirə bilər.
Biz hər şeydən əvvəl “xüsusi təhsil” terminindən istifadə
edərkən ehtiyatlı olmalıyıq, çünki aşağıdakı tipli xüsusi
siniflər hər yerdə vardır:
- de fakto xüsusi təhsil – bu status siniflərdəki şagirdlərin
və ya məktəbin profili ilə əlaqədardır;
- məktəb müdiriyyətinin statusu və təhsilə görə cavabdeh
olan müəllim heyətinin “xüsusi” statusu baxımından
“xüsusi” adlandırılan təhsil. Bu kateqoriyaya daxil edilən
“xüsusi təhsil” hazırda nəinki ailələrin çoxu tərəfindən,
həm də müdiriyyətin özü tərəfindən getdikcə daha çox
rədd edilir, onlar haqlı olaraq bu təhsili gettolaşdırmanın
bir forması hesab edirlər.
Bəzi hallarda bu iki xüsusi təhsil növü arasında mühüm
fərqlər və hətta müəyyən dərəcədə antaqonizm vardır,
halbuki
digər
hallarda
onları
xüsusi
təhsil
kimi
səciyyələndirən meyarlar faktiki olaraq üst-üstə düşür.
Məsələyə aidiyyəti olan müxtəlif tərəflərin, xüsusən də dövlət
orqanlarının bu təhsili necə qəbul etmələrini müqayisə etmək
faydalı olardı, sonuncuların fikrincə, bu təhsil:
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- həm sinif, həm də fərdlər üçün təhsil nərdivanında ilk
pillədir (onlar bunu “adi təhsilə yardım”, yaxud “adi”
təhsilə və ya “inteqrasiyaya” doğru “körpü” kimi müxtəlif
formalarda təsvir edirlər);
- yaxud müəyyən şagirdləri ayırmaq və seçmək üçün
vasitədir (“adi təhsilin əvəzləyicisidir”).
Lakin çox vaxt fərq tam aydın olmur və situasiya heç də
sadə deyil. Hər iki halda müvafiq müəllimlər yüksək təhsili
təmin etmək üçün əllərindən gələni edə bilərlər; hər iki halda
onlar təkcə dərsləri öyrənmək baxımından deyil, həm də onu
qiymətləndirmək və həvəsləndirmək baxımından uşaqların
mədəni mənsubiyyətinin müxtəlif aspektlərinə diqqət yetirə
bilərlər; hər iki halda onlar fərdlərə və onların mədəni
mənsubiyyətlərinə hörmətlə yanaşa bilərlər; və hər iki halda
onlar valideynlərin istəklərini nəzərə ala bilərlər.
Biz bu iki yanaşmanın səmərəliliyini yalnız məsələyə onları
yönəldən siyasi şəraitə baxmaqla qiymətləndirə bilərik.
Həmin şəraitdən asılı olaraq, eyni təhsil təşəbbüsləri və eyni
təhsil strukturları bir-birindən kəskin fərqlənən məqsədlərə
xidmət edə bilər. Təhsilin forması müəllimlərin öz işlərini
necə yerinə yetirmələri ilə, yaxud struktur tədbirləri ilə
müəyyən edilə bilər, lakin onun mahiyyəti siyasətlər
vasitəsilə müəyyən edilir və burada ümumi mənzərə təsadüfi
amillərin çalarları sayəsində rəngarəng olur. Bu sözlər
strukturlardan və müxtəlif strukturlarda istifadə edilən
metodlardan asılı olmayaraq bütün hallara şamil olunur və
beləliklə, hər hansı konkret strukturun nəyə görə müxtəlif və
hətta bir-birinə zidd olan siyasi məqsədlərə xidmət etdiyini
və nəyə görə hər hansı strukturun daxilində prinsipcə
istənilən metodun istifadə edilməsinin mümkün olduğunu
müəyyən dərəcədə izah edir. Qısaca desək, zahiri görüntülər
aldadıcıdır.

323

Müxtəlif mümkün strukturlar çərçivəsində, məsələn,
furqonların
saxlandığı
ərazilərdə
və
ya
qaraçıların
məskunlaşdığı şəhərətrafı yerlərdə biz elə sinifləri görə
bilərik ki, orada yalnız qaraçı uşaqları təhsil alırlar. Bu de
fakto xüsusi siniflər, demək olar ki, hər bir ölkədə
mövcuddur. Belə təhsilin statusu hazırda qeyri-müəyyəndir
və müzakirə predmetidir: bir tərəfdən, inteqrasiyanı təşviq
etmək üçün ümumi istək vardır, digər tərəfdən, “adi”
məktəbə getməyə hazır olmayan uşaqlar üçün adaptiv
strukturları təmin etmək narahatlıq doğurur. Xüsusi təhsilin
təmin edilməsinə münasibət çox vaxt müsbətdir, burada
önəmli məqam ondan ibarətdir ki, bu təhsil yalnız müəyyən
məhdud dövr ərzində mühüm operativliyi təmin edir. Bundan
başqa, bu cür siniflər furqonların olduğu ərazilərin və ya
əsasən qaraçıların məskunlaşdığı şəhərətrafı yerlərin
yaxınlığında yerləşdikdə, fiziki cəhətdən əlçatan olur. Hazırda
yuxarıda qeyd edilən ümumi kontekstdə çoxsaylı qaraçı
qruplarının uşaqları üçün təhsili təmin etmək baxımından
xüsusi siniflər bəzi yerlərdə şəraitə yaxşı uyğunlaşdırıla və
sözügedən uşaqların təhsilə uyğunlaşmasına kömək edə
bilər.
Başqa
sözlə,
məktəb
strukturlarının
şəraitə
uyğunlaşdırılması və mümkün təhsil metodları uşaqların
adaptasiyasını həvəsləndirə bilər, çünki burada hər iki tərəf
kompromissə nail olmaq işinə öz töhfəsini verir. Vəziyyətin
gərginləşdiyi hallarda bu mülahizələrin etibarlılığı təsdiq
edilir. Məsələn, xüsusi sinif qəflətən bağlandıqda qaraçı
uşaqlarının dərsə davamiyyəti kəskin şəkildə aşağı düşür:
valideynlərin gətirdiyi əsaslardan (məsələn, nəqliyyat
problemləri, evdə uşaqların yardımına ehtiyacın olması,
uşaqların yaşıdları tərəfindən rədd edilməsi) asılı olmayaraq,
məktəbə gedən uşaqların sayı azalır. Üstəlik, bir çox hallarda
bu cür siniflərin bağlanmasını iqtisadi mülahizələr deyil,
siyasi mülahizələr diqtə edir.
Lakin xüsusi təhsilin məqsədəuyğun ola biləcəyini qəbul
etmək heç də onu yeganə münasib təhsil üsulu kimi
alqışlamaq demək deyil: bəzən valideynlərin bu məsələyə
münasibəti fərqli olur.
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Bütün mümkün münasibətləri və tədqiqatları nəzərdən
keçirərkən istəklərlə reallıq (biz bunu realizm prinsipi
adlandıra bilərik) arasında fərq qoymaq vacibdir. Bu gün bəzi
istəkləri çoxları paylaşsalar da (müəllimlər, valideynlər və
siyasəti müəyyən edənlər – bunların hamısı bütün uşaqlar
üçün ümumi təhsilin tərfdarıdırlar), realizm prinsipi cari
vəziyyətin və qaraçı uşaqlarına təhsil verilməsi üsullarının
qiymətləndirilməsində ehtiyatlı və skeptik olmağı diqtə edir.
Biz uyğunlaşmaya kömək etməyə qadir olan strukturları
ləğv edərək bərabərlik naminə hərəkət edərkən ehtiyatlı
olmalı (bu, standartlaşdırma arzusundan başqa bir şey
olmaya bilər) və əhatəli, monolit layihələrə skeptikcəsinə
yanaşmalıyıq, bu layihələrdə praktiki problemlər idealizm
dağlasında nəzərdən yayına bilər. “Deseqreqasiya” naminə
hazırlanan cari siyasətlər və təşəbbüslər ətraflı və ehtiyatlı
şəkildə nəzərdən keçirilməli və müşahidə altında olmalıdır.
Ailələrin bu məsələyə cəlb olunması önəmlidir. Bu,
şagirdlərin ailələri ilə sıx təmasların mühüm zərurətə
çevrildiyi hallarda xüsusi təhsilin gücləndirilməsi üçün
mühüm amildir. Ailələrin bu məsələyə cəlb edilməməsi mənfi
haldır və tənqidlərə əsas verir. Bu, diqqətimizi digər mühüm
məsələyə yönəldir: təhsil sahəsini idarə edən və şəraitə
uyğun xüsusi strukturların yaradılmasına icazə verən şəxslər
bu strukturların şəraitə uyğun fəaliyyət göstərməsinə də
imkan
verməlidirlər.
Xüsusi
siniflərdəki
müəllimlərin
çoxundan hələ də adi sinifdə olduğu kimi işləmələri tələb
olunur,
bu
isə
onların
işini
məhdudlaşdırır
və
mürəkkəbləşdirir.
Ailələrlə
əməkdaşlıq
və
təmaslar
müəllimlərin dərs dediyi şagirdlərin valideynləri ilə
görüşmələrini də özündə ehtiva etməlidir. Xüsusi sinif xüsusi
təhsil məqsədlərinə uyğun surətdə fəaliyyət göstərdiyi
hallarda yuxarıda qeyd edilən təmaslar müəllimlərdən
çeviklik tələb edən çox çətin məsələlərdən yalnız biridir.
Lakin bu institusional çevikliyə nadir hallarda imkan verilir və
buna görə də xüsusi təhsilin etiraf edilən uğuru çox vaxt
özlüyündə siniflərin mövcudluğundan daha çox, müəllimlərin
fədakarlığı və yaradıcı potensialı sayəsində mümkün olur.
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Yalnız qaraçı və köçəri uşaqlarından ibarət siniflərdə dərs
deyən və bu yolda çoxlu çətinliklərlə rastlaşan məktəb
müəllimləri və ya onların əksəriyyəti digər strukturlar
kontekstində də çox faydalı ola biləcək misilsiz təcrübənin
əsasını qoymuşlar. Bundan başqa, bu siniflər çoxlu sayda
uşaqların məktəbə getməsinə imkan yaratmışdır və imkan
yaratmaqda davam edir, eyni zamanda, onlar valideynlər
üçün uşaqlarını yerləşdirə biləcəkləri bir dünya ilə, yəni
məktəblə bəlkə də yeganə tanışlıq imkanını təmin etmişlər.
Lakin xüsusi siniflər çox vaxt tənqidi nöqteyi-nəzərdən
diqqəti cəlb edir və bəziləri onları gettolara bənzəməkdə,
xəyali mədəniyyəti inkişaf etdirməyə çalışmaqda, yaxud
sadəcə heç bir işin görülmədiyi yerlər olmaqda ittiham
edirlər. Bu siniflər mövcud olduqları yerlərdə böhtanlarla
üzləşirlər, mövcud olmadıqları yerlərdə isə insanlar onların
olmamasından təəssüflənirlər. Məsələyə realist yanaşma bu
iki münasibətin arasında tərəddüd edir, müvafiq surətdə,
“xüsusi”, yaxud hətta “ixtisaslaşmış” təhsilə icazə
verməkdən imtina edən ölkələrdə insanların uşaqlara bütün
maraqlı tərəflər üçün məqbul olan tərzdə müvafiq təhsil
vermək
arzusu
labüd
olaraq
bu
təhsilə
dəstək
strategiyalarının
formalaşmasına
gətirib
çıxarmışdır:
müəllimlər üçün əlavə treninq, mediatorların cəlb olunması,
ailələrlə
təmaslar,
münasib
təhsil
materiallarının
hazırlanması və s. – bütün bunlar nəticə etibarı ilə
ixtisaslaşmaya bərabərdir.
Biz cari vəziyyətin təhlilini qısaca yekunlaşdırarkən qeyd
etməliyik ki, qaraçı və köçərilərin münaqişə şəraitində
yaşadığını və təhsillə bağlı yeni ideyaların inkişaf etdiyini
nəzərə alsaq, bir çox hallarda qaraçı uşaqları üçün həm fiziki
baxımdan, həm də təhsil baxımından tamamilə əlçatan olan
siniflərin mövcud olması zəruridir, amma kifayət deyil. Belə
siniflərin mövcudluğunun yeni mərhələsi başlayır, belə ki,
onların fəaliyyəti getdikcə təcrid halından çıxır və əvəzində
onlar
ümumi
təhsil
təminatının
tərkib
hissəsinə
çevrilməkdədirlər və ya çevrilməlidirlər.
İstər getto və ya panaseya (bütün problemlərin əlacı)
olsunlar, istərsə də bəzi yerlərdə problemin həlli, bəzi
yerlərdə isə keçid mərhələsi və ya mediasiya forması olsunlar
– bu siniflər nə az, nə çox, digər tədbirlərin olduqca mühüm
əlavələridir.
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Buna görə də xüsusi siniflər təcrid halında mövcud
olmamalıdırlar və onlar getdikcə daha artıq dərəcədə digər
sinifləri də özündə ehtiva edən təhsil kompleksinin
komponentlərinə çevrilirlər. Bu kontekstdə xüsusi sinifin
mövcudluğu və ona yanaşma fərqli və bəzən də əks effektlər
verə bilər. Hazırda adi təhsil kompleksi çərçivəsində xüsusi
siniflərin fəaliyyətinə üç prizmadan yanaşmaq olar:
- onlardan bəziləri təhsil təminatının olmaması ilə, yaxud
yararsız və ya səmərəsiz təhsil ilə adi təhsil təminatı
arasında pillə (mümkün qədər qısa olması məqsədəuyğun
olan zəruri mərhələ) kimi nəzərdə tutulmuşdur. Bununla
da uşaqlar adi təhsilə inteqrasiya olunana qədər bu cür
siniflərdə müvəqqəti, qısa və ya uzun müddətə
yerləşdirilmiş olurlar;
- digər xüsusi siniflərdə təklif olunan təhsil natamam iş
günü prinsipinə əsaslanır. Bu siniflərin uşaqlar üçün təmin
etdiyi təhsil ayrı-ayrı uşaqların adi təhsilə “inteqrasiya”
olunma qabiliyyətindən, qaraçılarla digər uşaqlar arasında
münaqişə səviyyəsindən və vaxt qrafikindən asılı olaraq
fərqlidir; qarışıq tərkibli bu siniflərin tədris proqramındakı
bəzi fənlər xüsusi təhsil üçün, digərləri isə adi təhsil üçün
nəzərdə tutulur. Bu sistemə əsasən, ikitərəfli şagird
mübadiləsi mümkündür, belə ki, müəyyən vaxtlarda
qeyri-qaraçı uşaqları xüsusi siniflərə dəvət oluna bilərlər,
bununla da xüsusi təhsil bütövlükdə məktəb daxilində
təhsilin bir formasına çevrilmiş olur;
- xüsusi siniflərin fəaliyyətinin üçüncü nümunəsində
həmin siniflər digər siniflərə münasibətdə sırf qapalı
olaraq və son nəticədə gettolara çevrilirlər. Bu cür təhsil
sadəcə “qaraçı təhsili” olaraq qalır və bu təhsilə görə
cavabdeh olan müəllimlər özlərini digər həmkarlarına
nisbətən əlverişsiz vəziyyətdə hiss edirlər. Bu ayrı-seçkilik
forması müxtəlif icmalardan olan uşaqlar arasında
təmasları məhdudlaşdırır və bununla da onlar arasındakı
mübadilə qadağan edilmiş olur, çox vaxt belə
situasiyalarda biz məktəbdənkənar münasibətlərdə daha
çox zorakılığın şahidi oluruq.

327

Nəticə etibarı ilə adi məktəb daxilindəki xüsusi siniflər
nəzərdən keçirdiyimiz digər mexanizmlər kimi problemin
yaxşı və ya pis həlli üsulu ola bilər. Onlar körpü və ya keçid
mərhələsi funksiyasını yerinə yetirə, yaxud həbsxanaya
çevrilə bilər. Onların coğrafi və ya fiziki cəhətdən digər
siniflərlə yaxınlığı sosial-mədəni yaxınlıqla nəticələnməyə də
bilər. Əksinə, bəzən elə hallar olur ki, yaxınlıq faktı xüsusi
sinfi təcrid halına salır və təbii ki, yaxınlıq nəticəsində
uşaqlar, onların sinifləri və müəllimləri özlərini damğalanmış
hesab edirlər. Beləliklə, differensiasiyalı təhsil mövcud
fərqləri daha da gücləndirə bilər. Lakin hazırda tendensiya
yuxarıdakı ilk iki nümunə istiqamətində inkişaf edir, belə ki,
xüsusi siniflərdə keçid xarakterli və ya natamam iş günü
əsasında, yaxud da bunların qarışığına əsaslanan təhsil
verilir.
... yaxud adi təhsil
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Qaraçı və köçəri uşaqlarının getdiyi siniflərin çoxu adi təhsil
verən siniflərdir və bu, hazırda bütün maraqlı tərəflərin
paylaşdığı istəyi, yəni ümumi məktəblərdə adi təhsil
verilməsi istəyini əks etdirir. Burada bir çox valideynlərin
istəkləri ətraf cəmiyyətlərin siyasətinin istiqamətləri ilə üstüstə düşür (burada hər iki tərəfin motivləri eyni və ya bir
qədər fərqli ola bilər). Lakin yadda saxlamalıyıq ki, yuxarıda
qeyd edilmiş paylaşılan istəklərlə realizm prinsipi arasındakı
fərq məsələnin detallarına ehtiyatla və diqqətlə yanaşmağı
tələb edir. Həmçinin onu da yadda saxlamalıyıq ki, təhsil
müəssisəsi
olan
məktəbin
tarixən
qaraçılara
qarşı
yanaşmasını əlverişsiz vəziyyətə salmaqla inteqrasiya kimi
səciyyələndirmək olar, bu yanaşma əvvəlki fəsillərdə təsvir
edilmiş assimilyasiya siyasətləri kontekstində özünü xüsusilə
qabarıq büruzə verir. Əlilliyi və təhsildə çətinlikləri olan
uşaqlar üçün nəzərdə tutulan siniflər, bəzi hallarda adi təhsil
üçün nə qədər yaxşı uyğunlaşdırılırsa- uyğunlaşdırılsın,
qaraçı uşaqları üçün münasib siniflər deyil. Əlil uşaqlara
təhsil vermək səylərinin əsasən onların hamının paylaşdığı
ümumi təhsillə təmin edilməsinə yönəldiyi bir vaxtda yeni
nəslə mənsub olan, “sosial cəhətdən əlverişsiz vəziyyətdə”
olan şagirdlərin də xüsusi təhsil adlandırılan bu cür sistemə
inteqrasiya oluna biləcəyini düşünnmək çətindir. Lakin ana
dilləri məktəbdəki dillə eyni olmayan, “adi” sinifdə
davranışları qeyri-adi görünən, yaşları isə müvafiq sinif üçün
normal sayılan yaşa heç də həmişə uyğun gəlməyən
(məsələn, böyük qardaşlar və ya bacılar kiçik bacı-qardaşları
ilə birlikdə oxumağı və ya yazmağı öyrənməyə gəldikdə)
qaraçı uşaqları bəzi ölkələrdə uyğunluq testi əsasında çox
asanlıqla “geri qalan” uşaqlar kimi təsnifləşdirilirlər, bu
testlərin nəticələri sadəcə onların sözügedən uşaqlar üçün nə
qədər yararsız olduğunu nümayiş etdirir. Bəzən valideynlər
bu yanaşma ilə razılaşırlar, çünki uşaqlarının bu cür
“müdaifə” ilə təmin edilən siniflərdə daha az dərəcədə rədd
ediləcəyini bilirlər, hərçənd, burada onlar, əlbəttə ki, təhsildə
çox az irəliləyişə nail ola və ən yaxşı halda ikinci dərəcəli
ixtisasa yiyələnməyə ümid bəsləyə bilərlər, bu təhsil, çətin
ki, gələcəkdə iş tapmaqla və ya hətta təhsili davam
etdirməklə nəticələnə bilər. Adi məktəbdə təhsil almanın
əsas arzuolunmaz nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu uşaqların
problemi səhv başa düşülür və onlar yanlış olaraq psixoloji
və ya qavrama problemləri olan şagirdlər üçün nəzərdə
tutulnuş siniflərdə yerləşdirilirlər.
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Kəmiyyət xarakterli tədqiqatların aparıldığı yerlərdə həmin
tədqiqatlar göstərmişdir ki,
həm Qərbi, həm də Şərqi
Avropada bu cür siniflərdə yerləşdirilən qaraçı uşaqlarının
nisbəti qeyri-mütənasib dərəcədə və bəzi hallarda hətta
təəccüb doğuracaq dərəcədə yüksəkdir. Bəzi yerlərdə 80%dək qaraçı şagirdləri “sosial çətinlikləri” və ya “qavramada
çətinlikləri” olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş siniflərdə
yerləşdirilmşilər. Bu nisbət tədricən azalmağa doğru getsə
də, bəzi ölkələrdə hələ də yüksək olaraq qalır. “Əlverişsiz
vəziyyətə salmaqla inteqrasiya” siyasətinin əyani təzahürünü
belə bir faktdan aydın görmək olar ki, xüsusi siniflər bəzən
müvafiq uşaqların tələbatına uyğunlaşdırılmaq baxımından
ixtisaslaşmış siniflər deyil, nəsə başqa bir şeydir. Həm Qərbi,
həm də Şərqi Avropada onilliklər ərzində bərqərar olmuş
qaraçı uşaqlarının ayrıca siniflərdə təhsil alması praktikası bu
icmanın lazımi səviyyədə təhsil almasına əngəl törətmişdir.
Bu, bir sıra uzunmüddətli mənfi nəticələr doğurmuşdur: bu
cür təhsil alanların savadlılıq səviyyəsi sıfıra bərabərdir,
sözügedən şagirdlərə cəmiyyətin münasibəti pisdir, müəllim
heyəti adətən onlar haqqında mənfi təsəvvür yaradır,
valideynlər ittiham olunur və s.
Adi təhsil assimilyasiya siyasətinin həyata keçirilməsi
vasitələrindən biri olmuşdur və hələ də bu cür vasitələrindən
biri ola bilər, “standart” məktəblər hələ də bir qayda olaraq
standartlaşdırma effekti verirlər. Hələ də davam edən
uşaqların qruplara bölünməsi və qrupların üzvlərinin
fərqləndirilməsi praktikası, bu siyasətin məhz həmin qrup
üçün düşünülüb-düşünülməməsindən, onun məqsədinin
bəyan edilib-edilməməsindən və ya bu praktikaya başqa
əsaslarla haqq qazandırılıb-qazandırılmamasından asılı
olmayaraq,
bu
siyasətin
necə
işlədiyini
göstərən
nümunələrdən biridir.

330

Qaraçı uşaqlarının adi təhsilə nə dərəcədə yararlı olmaları
xeyli dərəcədə hər hansı konkret dövrdəki ümumi
vəziyyətdən asılıdır. Reallığı nəzərə almamaq və bunun əksini
düşünmək ağılsızlıq olardı. Adi siniflərin çoxu həqiqətən
olduqca adidir, başqa sözlə, onlar mədəni müxtəlifliyə pis
uyğunlaşdırılmış ümumi sistemin bir hissəsidir. Digər
tərəfdən, qaraşı uşaqlarını həqiqi səmimiyətlə qəbul edən bu
sinifləri və məktəbləri nadir hallarda “adi” hesab etmək olar:
əslində onlar adətən yeknəsəq olan və heç bir təəssürat
yaratmayan siniflərin ümumi kütləsindən seçilirlər. Etiraf
edilir ki, adi təhsil xaraktercə nadir və sayca az olduqlarına
gorə o qədər də adi olmayan, lakin yararlı və qanuni olan
digər həll variantlarının, məsələn, pilot layihələrinin və ya
eksperimentlərin, qaldırıla bilən yeni təhsil təşəbbüslərinin
yalnız əlavəsi kimi işə yaraya bilər. Eləcə də müşahidəçilər
ümumən razılaşırlar ki, qaraçı uşaqlarının adi siniflərə uğurlu
“inteqrasiyası” çox vaxt eksperiment əsasında xüsusi olaraq
onların tələbatlarına uyğunlaşdırılmış siniflərdə uğurlu keçid
mərhələsindən sonra baş verir.
Siniflərdə müəllimlərə daha çox yardım göstərilməsi
barədə, habelə məktəbəqədər və orta təhsil barədə çox
danışmaq olar, bununla belə yuxarıdakı qısa icmal ən azı
hazırda mövcud olan mexanizmlərin müxtəlifliyini əks etdirir.
Bu müxtəliflik həm təsadüfdən və zərurətdən irəli gəlir, həm
də bu cür uşaqları cəlb etmək və öz tərkibinə daxil etmək
qabiliyyətinin olmaması ucbatından çıxılmaz vəziyyətə
düşmüş təhsil sistemində qaraçı uşaqlarının yeri ilə bağlı
məsələnin doğurduğu “suallara” verilən ani cavabların
nəticəsidir. Ümumilikdə götürsək, uğurlu və uğurlsuz
təşəbbüslər mozaikası əhəmiyyətli təcrübə mənbəyini təşkil
edir. İndi mühüm və təcili vəzifə təcrübədən ibrət dərsi
götürməkdən,
ən
yaxşı
eksperimentləri
təsadüfi
eksperimentləraən ayırmaqdan və təxirəsalınmaz zərurətin
doğurduğu situasiyaya tələsik reaksiya verməkdənsə,
tələbatları düşünülmüş və məqsədyönlü şəkildə təmin
etməyə imkan verən situasiyaya doğru irəliləməkdən
ibarətdir.
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İdeyaların hər hansı koordinasiyasının və ya mübadiləsinin
olmadığına (nə milli və yerli təhsil orqanları, nə də xüsusi
yanaşmaları təşviq edənlər öz layihələrini həyata keçirərkən
adətən haradasa sınaqdan keçirilmiş eksperimentlərə
əsaslanmırlar) və müxtəlif təhsil sistemlərinin və müxtəlif
mədəniyyətlərə mənsub olan uşaqlara müxtəlif yanaşmaların
olmasına baxmayaraq, otuz ildən artıq tərəddüd dolu
eksperimental cəhdlərdən sonra müxtəlif ölkələrdə bu cür
mülahizələrin üstünlük təşkil etdiyini, bu tip layihələrin peyda
olduğunu və bu məsələlərlə tanış olan insanların nəzərində
necə etimad qazandığını görmək maraqlıdır. Bu oxşarlıq
gələcəkdə şübhə doğuran eksperimentlərdən və ya yanlış
addımlardan yaxa qurtarmaq məqsədi ilə hamılıqla qəbul
edilməli və maraqlı tərəflərin müzakirə predmeti olmalıdır,
belə ki, həmin yanlış addımlar psixoloji, eləcə də sosial və
maddi itkilərlə nəticələnə və yeni icmalararası münaqişəyə
gətirib çıxara bilər.
Məktəblərin problemlərdən yaxa qurtarması və qaraçılar
üçün açıq olması üçün onların strukturu (bəzən ən ibtidai
səviyyələrdə) həyata keçirdikləri bəzi təhsil fəaliyyətlərinə
uyğunlaşdırılmalıdır. Fakt bundan ibarətdir ki, bir sıra hallarda
məktəbə on bir yaşında gələn uşaq nə oxumağı, nə də
yazmağı bacarır. Həmçinin müxtəlif yaşları olan bacıqardaşlar məktəbə birlikdə gəlir və onlar üçün yeni və yad
olan qapalı mühitdə özlərini itirməmələri üçün ayrı-ayrı
siniflərdə oxumaqdan imtina edirlər, valideynləri isə onlara
dəstək verirlər. Azyaşlı uşaqlar müəllimlə eyni dildə
danışmaya bilər və tədris prosesi ilə yanaşı tərcümə üçün
böyük uşaqların çağırılmasına ehtiyac yarana bilər. Bəzi
uşaqlar sinfə bir gün və ya bir həftə gəlir və bir də heç vaxt
oraya qayıtmırlar. Bəzi yerlərdə belə hallar hər gün baş verir.
Məktəblər həmçinin belə bir faktı nəzərə almalıdırlar ki,
qaraçı şagirdlər böyük ehtimalla öz yaşıdlarından iki səbəbə
görə geri qalırlar: bir tərəfdən onlar məktəb dünyasına gec
və digər uşaqlardan sonra gəlir və həmin dünyaya daha az
qatılırlar, digər tərəfdən hər hansı yaşda məktəbə gələrkən
sosial cəhətdən digər şagirdlərə nisbətən daha aktiv olurlar,
çünki Avropanın əksər regionlarında onlar uşaq statusundan
birbaşa yetkinlik yaşına çatmış şəxs statusuna doğru
irəliləmiş olurlar.
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Bu və digər mülahizələr təhsil strukturları baxımından bir
sıra imkanların açıq saxlanması zərurətini vurğulayır. Lakin
digər tədqiqatlar fərqli mülahizələrə gətirib çıxarmışdır ki,
bunun da nəticəsində əsaslı şəkildə iddia edilir ki, xüsusi
siniflərin gettolar kimi fəaliyyət göstərməsi və ya onlara
çevrilməsi riski vardır. Bəzi valideynlər öz uşaqlarını çoxlu
sayda qaraçı uşaqlarının olduğu siniflərə göndərmək
istəmirlər. Görünür, onlar belə düşünürlər ki, xüsusi siniflər
onların uşaqlarının tələbatına uyğun deyil və uşaqlarını oraya
göndərmələri üçün heç bir əsas yoxdur. Bəzi müəllimlər və
valideynlər bildirirlər ki, ailələr arasındakı fərqlər və
antaqonizm sinif otağına sirayət edə və pozuntulara səbəb
ola bilər. Bəzi valideynlər hesab edirlər ki, xüsusi siniflərdə
uşaqlarının aldığı təhsil üçüncü dərəcəli təhsildir və adi
siniflərdə verilən təhsildən açıq-aydın aşağı keyfiyyətlidir.
Bütün bu mülahizələrdın əlavə, həm köçəri, həm də
məskunlaşmış qaraçı uşaqları ölkə boyunca səpələnmişlər və
onların sayı xüsusi təhsil təminatının imkanlarını üstələyir,
faktiki olaraq onların dərslərinin hamısı və ya böyük bir
hissəsi sinif otaqları kimi nəzərdə tutulmayan yerlərdə
keçirilir. Demoqrafik çətinliklər o deməkdir ki, xüsusi siniflər
faktiki olaraq eksperiment və ya pilot layihəsi xarakteri
daşıyırlar və ya daşıya bilərlər; bununla da onlar bütövlükdə
təhsil sistemi üçün nəticələr doğura bilər yeni təhsil
yanaşmalarının sınaqdan keçirilməsiniə yardımçı ola bilərlər .
Yuxarıda qeyd edilmiş “realizm prinsipi” əsasında işləmək o
deməkdir ki, bir-birinə açıq-aydın zidd olan, lakin eyni
dərəcədə qaçılmaz olan iki mülahizə, yəni qaraçı uşaqlarının
“ümumi” təhsil strukturları çərçivəsində təhsillə təmin
edilməsinin zəruriliyi və bunu həyata keçirməyin çətinliyi
eyni vaxtda nəzərə alınmalıdır. Bu məsələnin həlli varmı?
Qaraçı uşaqlarının adi siniflərə inteqrasiyasına dair
nümunələr belə düşünməyə əsas verir ki, bu cür
inteqrasiyanın mümkün olması üçün o, mərhələli formada və
bəzən də uzun proses şəklində baş verməli, müxtəlif
tədbirləri və müxtəlif yanaşmaları özündə ehtiva etməlidir,
özü də bu proseslər istər eyni vaxtda, istərsə də ardıcıllıqla
baş verməlidir.
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Bu gün biz müxtəlif ölkələrdə struktur mexanizmlərinin
müxtəlifliyini görürük, söhbət qaraçı uşaqlarının təhsilindən
getdikdə bütün bu mexanizmlər çox yaxşı, yaxud da çox pis
işləyə bilər. Bu struktur müxtəlifliyi müsbət cəhətdir, çünki
şərait də insanların (xüsusən valideynlərin) istəkləri kimi
müxtəlif olur. Lakin görünür, hər hansı ayrıca mexanizm
özlüyündə yetərli deyil; yuxarıda təsvir edilmiş strukturların
heç biri müxtəlif tələbatlara yetərincə çevik cavab vermir.
Təklif edilən ayrı-ayrı strukturlar yalnız o halda optimal
fəaliyyət göstərə bilər ki, digər strukturları diaxronik (bu
halda uşaqlar bir strukturdan digərinə keçirirlər) və ya
sinxronik qaydada (bu halda eyni vaxtda birdən artıq
strukturdan istifadə edilir, bu zaman uşaqlara bəzi dərslər
“adi” siniflərdə, bəziləri isə “xüsusi” qruplarda keçilir və
zərurət olduqda lazımi yardım göstərilir, məsələn, ibtidai və
ya bir qədər yuxarı siniflərdə qaraçı dilinin tədrisində bu
strukturdan istifadə etmək olar) tamamlamış olsun.
Strukturların adaptasiyası üçün mühüm məsələ bəzi
ölkələrdə hakimiyyət orqanlarının tətbiq etməyə çalışdıqları
vahid yanaşmanın əksinə olaraq, onların müxtəlifliyindən və
çevikliyindən ibarətdir.
Müxtəlif strukturlar bir-birini tamamlayırsa, bu, onların
ardıcıllığına şərait yaradır; bu, onların təşkilini və fəaliyyətini
nizamlayan qaydaların təcrid halında olmasından yaxa
qurtarmağa imkan verir; həm də bu, həmin qaydalar
əsasında təhsil alan şagirdlərin və işləyən müəllimlərin bir
strukturdan digərinə keçməsinə imkan verir. Bu ümumi
konsepsiya aşağıdakı iki təhlükəyə qarşı müdafiəni təmin
edir:
- həddən artıq ixtisaslaşma təhlükəsinə qarşı (bu, müvafiq
şagirdləri gözdən salır və onları adi normadan ciddi
şəkildə fərqlənən struktur çərçivəsində qapalı halda
saxlayır; bu, xüsusi təhsilin tənqidçiləri tərəfindən
vurğulanan təhlükədir);
- seqreqasiya (təcrid) (bu, qaraçı uşaqlarının rədd
edilməsinə və lağa qoyulmasına səbəb olur) və
standartlaşdırma (müxtəlifliyin inkar edilməsi və çevikliyin
olmaması; bu, hazırda bir çox adi siniflərdə müşahirə
olunur) təhlükəsinə qarşı.
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Uşaqların təhsildə uğur qazanmasına imkan yaratmaqdan
ibarət praqmatik məqsədi nəzərə almaqla, biz xüsusi təhsilin
de fakto mövcud olmasına nail olmağa çalışmalıyıq, bu təhsil
qayda və etalonlara əsaslanan “rəsmən” ixtisaslaşmış
strukturları təkrarlamamalı, təhsil alan uşaqların fərdi
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməlidir. Artıq qeyd edildi ki,
ikinci tip struktur uşaqların müxtəlif qruplarının iştirakına
asanlıqla və çevikliklə uyğunlaşdırıla bilər və bu tip struktur
çərçivəsində müəllimlər də vəziyyətə uyğunlaşa bilərlər.
Qısaca desək, bu tip siniflər və ya strukturlar az və ya çox
dərəcədə differensiasiya olunur, yaxud zərurət yarandıqda
differensiasiya olunmağa qadirdirlər. Digər tərəfdən,
“rəsmən” ixtisaslaşmış siniflər adətən elə “xüsusi” siniflərdir
ki, onlar üçün məhdudiyyətlər və mənfi effektlər səciyyəvi
olur; nəticə etibarı ilə onlar “xüsusi” sinfin məqsədlərinə pis
uyğunlaşmış olurlar və çevik olmurlar, çox vaxt onlar bəzi
məqsədlər üçün faydalı ola bilən, lakin qaraçı uşaqlarının
reallıqlarına
heç
bir
aidiyyəti
olmayan
inzibati
məhdudiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər.
Təhsilin adi və xüsusi təhsilə bölünməsi kimi süni
haçalanma
barədə
deyil
(o,
real
vəziyyəti
qiymətləndirməkdən daha çox, bir sıra ehtimalları əks
etdirir), təhsilin uşaqların tələbatına uyğunlaşdırılması
barədə düşünmək daha faydalı olardı. Əgər valideynlərin
daha uşaqlarını məktəbdən çıxarmalarına hər hansı səbəbləri
yoxdursa, yaxud ayrı-seçkilikdən ehtiyat etdiklərinə görə və
ya təqdim edilən təhsilin uşaqları üçün əlçatmaz və ya zərərli
olduğunu, yaxud uşaqlarının heç nəyə nail olmayacağını
düşündüklərinə görə onları məktəbə yazdırmaqda tərəddüd
etmələri üçün hər hansı əsasları yoxdursa, o halda təhsil
tədbirlərinin tələbata daha yaxşı uyğunlaşdırıldığını söyləmək
olar. Məsələyə bu nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq (bu nöqteyinəzər nə qədər hipotetik və ya utopik olsa da, ən azı irəliyə
doğru yolu təklif edir və müzakirələr üçün əsas yaradır),
şagirdlərin tələbatlarına uyğunlaşdırılmış siniflərin təşkilini
önə çəkməklə, vəziyyətə uyğunlaşdırılmasına cəhd edilən
istənilən sinif “xüsusi” adlandırıla bilər. Amma vərdiş
əsasında hər hansı sinfi “xüsusi” sinif adlandırılmağa ehtiyac
yoxdur.
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Bütün siniflərin oxşar olmasına can atmaq, şübhəsiz ki,
onların idarə olunmasını və müəllimlərin hazırlığını
asanlaşdırır; bu, hərtərəfli, yaxud ən azı qısa müddətə başa
gələn və mübahisə doğurmayan həll yoludur, bu yolu
bərabərlik naminə ideoloji baxımdan müdafiə etmək olar.
Lakin müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub olan uşaqları bu cür
siniflərdə yerləşdirmək olarmı? Tələbatlara uyğunlaşma
vahid yanaşmanın düşmənidir və burada müəllimləri də
nəzərə almaq lazımdır: onlar hər bir uşağa qarşı diqqətcil və
xoş rəftarlı olmaqla onlara həqiqətən geniş biliklər verə
bilərlərmi
və
bunun
üçün
tələb
olunan
çevikliyə
malikdirlərmi, eyni zamanda, valideynlərə və məktəb
müdiriyyətinə münasibətlərdə diqqətcil və anlayışlı ola
bilərlərmi?
Son illər “inteqrasiyalı təhsil” adlandırılan təhsilin tətbiqi
tendensiyası (praktikada olmasa da, ən azı təkliflərdə və
müzakirələrdə) müşahidə olunur və nəticə etibarı ilə belə
təəssürat yaranır ki, bu, birbaşa sadə bir prosesdir, bizdən
tələb olunan yeganə şey sinif otağının qapısını açmaqdan və
burada təhsil almaq istəyən hər kəsin gəlməsinə və burada
qalmasına, özləri ilə birlikdə mədəni xüsusiyyətlərini də
buraya gətirməsinə imkan yaratmaqdan ibarətdir. Lakin
aydın olmayan budur ki, onlar öz mədəni xüsusiyyətlərini
ifadə etmək və başqaları ilə paylaşmaq şansına malik
olacaqlarmı? Böyük ehtimalla bəziləri həmin xüsusiyyətləri
daxillərində saxlayacaq və sinfi tərk edərkən özləri ilə
aparacaqlar (əgər həmin xüsusiyyətləri unutmalı və geridə
buraxmalı olmasalar).
“İnteqrasiyalı təhsil”, yaxud son dövrlərdə “inklüziv təhsil”
adlandırılan bu təhsil forması çox vaxt sadəcə təhsilin son
məqsədi hesab edilir, halbuki bu, heç şübhəsiz, sadəcə təhsil
prosesidir və bundan artıq bir şey deyil. O da məktəblərin
strukturu kimidir: əgər həmin strukturlar uşaqların təhsil
maraqlarına xidmət edirsə, onda biz, əlbəttə ki, onların bu
məqsədə daha uyğun olanlarından istifadə etməliyik; bəs
strukturlar uşaqların tələbatlarına uyğunlaşdırılmaqdansa,
uşaqların
öncədən
təşkil
edilmiş
strukturlara
uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulursa, onda necə?

336

Uşaqların mədəni mənsubiyyətləri və mədəni təcrübələri,
uşaqlar məktəbə daxil olarkən həmin mədəniyyətlərə
göstərilən hörmətə uyğun olaraq, təhsilə sirayət edir və bu,
mədəniyyətləri təhsil məqsədləri üçün istifadə etmək
mülahizələrindən
əvvəl
baş
verir.
Sinif
daxilindəki
mədəniyyətlərarası yanaşma (həmin yanaşma struktur
mexanizmlərinin müxtəlifliyindən asılıdır) bütövlükdə təhsil
sistemi daxilindəki analoji yanaşmaya uyğun olmalıdır. Buna
o zaman nail olunur ki, həmin mexanizmlər bir-birini
tamamlamış olsun, yəni uşaqlar bir strukturdan digərinə keçə
və ya eyni vaxtda birdən artıq strukturdan istifadə edə
bilsinlər.
Struktur mexanizmləri ilə bağlı əsas sözlər bunlar olmalıdır:
“bir-birini tamamlama”, “açıqlıq”, “çeviklik” və “gələcəyi
fikirləşmək”. Prinsipcə istənilən struktur uğurla işləyə və ya
uğursuzluğa düçar ola bilər. Başqa sözlə, bu məsələnin
ümumi bir “həlli” yoxdur, yəni uğur qazanmaq üçün bütün
məqsədlərə cavab verən ümumi bir resept mövcud deyil.
Təhsilin sadəcə olaraq bir ümumi və sistematik, eyni
zamanda
məcburi
formasının
təklif
edilməsi
təhsil
mülahizərindən daha çox, siyasi ideologiyanın diqtə etdiyi
həll variantı sayıla bilər.
2003-cü ildə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Avropada
qaraçıların
hüquqi
vəziyyətinə
dair
Parlament
Assambleyasının 1557 (2002) saylı Tövsiyəsinə cavab olaraq
öz mövqeyini ifadə etmişdir. Tövsiyədə təhsillə bağlı müxtəlif
məsələlərə toxunulmuş və “təhsil sahəsində pozitiv tədbir və
preferensial münasibət” “Avropada qaraçıların vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq üçün zəruri olan” şərtlərdən biri kimi qeyd
edilmişdir; həmçinin Tövsiyə üzv dövlətləri “qaraçı dilinin,
mədəniyyətinin, ənənələrinin və etnik mənsuibiyyətinin
qorunması üçün konkret tədbirlər görməyə və xüsusi
qurumlar yaratmağa” çağırır.
Nazirlər Komitəsi yuxarıdakı Tövsiyəyə cavab olaraq təhsillə
bağlı məsələləri də önə çəkmişdir (Avropa Şurası Nazirlər
Komitəsinin 13 iyun 2003-cü il tarixli 1557 saylı Tövsiyəsi):
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“7. Təhsil üzrə Rəhbər Komitədən alınmış rəydən görünür
ki, təhsil sahəsində ayrı-seçkilik və seqreqasiya
problemləri xüsusilə böyükdür, həmin sahədə tərəqqiyə
nail olunsa da, vəziyyət qənaətbəxş olmaqdan uzaqdır.
Nazirlər Komitəsi hesab edir ki, qaraçıların inteqrasiyasını
yaxşılaşdırmaqdan və qərarların qəbulu prosesində
onların iştirakını təmin etməkdən ötrü xüsusi proqramlar
hazırlamaq və həyata keçirmək üçün Assambleyanın təklif
etdiyi yanaşma xüsusən təhsil sahəsində aşağıdakı
məsələlər baxımından önəmlidir:
- qaraçı şagirdlər üçün digərləri ilə bərabər imkanların
təmin edilməsini yaxşılaşdırmaq və təhsil proqramlarını,
tədris materiallarını və sairəni, onların getto effektinə
səbəb olmasına yol vermədən, qaraçı şagirdlərin
imkanlarına uyğunlaşdırmaq üçün konkret tədbirlər
görmək; və
- qaraçı ailələri, qaraçı ekspertləri və birlikləri vasitəsilə
qaraçıların onlarla bağlı olan layihələrin, xüsusən də təhsil
sahəsindəki layihələrin hazırlanmasında və həyata
keçirilməsində həqiqi tərəfdaşlıq əsasında fəal iştirakını
təmin etmək.
8. Nazirlər Komitəsi Assambleyanın təhsil, məşğulluq,
mənzil təminatı, səhiyyə və ictimai xidmətlər sahəsində
qaraçılarla
bərabər
rəftara
çağırışını
qətiyyətlə
dəstəkləyir. O, konkret olaraq razılaşır ki, qaraçı uşaqları
üçün təhsilin təcrid edilməsi praktikasına, xüsusən qaraçı
uşaqlarının əlil uşaqlar üçün nəzərdə tutulan məktəb və
siniflərə göndərilməsinə son qoyulmalıdır.
9. Qaraçı dilinin və mədəniyyətinin qorunması üçün
konkret tədbirlərin görülməsi və xüsusi qurumların
yaradılması barədə qeyd edilənlərə gəldikdə, Nazirlər
Komitəsi vurğulayır ki, bu kontekstdə qeyd edilmiş bütün
amillər onun Avropada qaraçı uşaqlarının təhsili haqqında
(2000) 4 saylı Tövsiyəsində qeyd edilmiş prioritetlərdə əks
olunan təhsil məsələləri ilə bağlı mühüm nəticələrə səbəb
olacaqdır”6.
Təhsilin fəlsəfəsi

6

Avropa Şurasının fəaliyyətləri ilə bağlı bölmədə biz 2000-ci ildə qəbul edilmiş bu
tövsiyəni bir daha nəzərdən keçirəcəyik.
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Struktur mexanizmlərinə nəzər saldıqdan sonra indi biz
müəllimlərə, yəni onların hazırlığına, qaraçıların tədrisinə
cəlb olunmalarına və onlara verilən informasiyaya, habelə
təhsilə bağlı yanaşmalara nəzər salmalı, həmçinin məktəbə
uşaqların ailədaxili sosiallaşma münasibətlərindən çox-çox
uzaq olan yad bir qurum kimi baxılmasının səbəblərinə nəzər
salmalıyıq. Bu, təhsilin ailədə müzakirəsini, tədris üsulu ilə
təhsil növü arasında çox hallarda mövcud olan uçurumu,
tarix boyu qaraçılara qarşı mənfi rəftarın möhkəmləndirdiyi
və haqq qazandırdığı ziddiyyətli davranış formalarının izah
edilməsini; habelə assimilyasiyaya bərabər olan rəftar
formalarında təhsilin malik olduğu rolun tədqiqini nəzərdə
tutur.
Ailələrə müxtəlif mədəni və funksional dəyərlər təsir
göstərir, birincilər həyat tərzini formalaşdırır və əks etdirir,
onlar təhsilə əhəmiyyətli təsir göstərmək imkanına malikdir;
ikincilər isə ətraf mühitə uyğunlaşmağa, məsələn, təhcilin
məcburiliyini dərk etməyə, konkret iş növlərini yerinə
yetirmək üçün insanların konkret təhsil səviyyəsinə malik
olmalarını tələb edən qanunlara hörmət etməyə, sürücülük
vəsiqəsi almağa, qəzet elanları vasitəsilə alqı-satqı həyata
keçirə bilmək üçün oxumağı bacarmağa, iqtisadi və siyasi
fəaliyyətlərdə iştirak etməyə və peşə ixtisasları qazanmağa
imkan yaradır. Qaraçıların məktəbdən əldə etmək istədikləri
yalnız tədris fənlərinin öyrədilməsidir; tərkibində yaşadıqları
bir çox cəmiyyətlərdən fərqli olaraq, onlar məktəbin sosial və
mədəni dərslər öyrətməsini istəmirlər. Məhz bu səbəbdən
“təhsil” terminindənsə, “tədris” terminindən istifadə etmək
önəmlidir, çünki bunlardan birincisi həddən artıq genişdir və
elə prosesləri əhatə edir ki, ailələr həmin proseslərin onların
öz ixtiyarına buraxılmasını istəyirlər. Valideynlər özlərini
şagirdlərin valideynlərindən daha çox, uşaqların valideynləri
kimi görürlər.
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Buna görə də, qaraçı icmalarının istəkləri ilə ətrafdakıların
istəkləri arasında uyğunluqdan danışmaq tez deyilmi? Fakt
bundan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrdə qaraçı uşaqları digər
uşaqlar kimi məktəb yaşına çatdıqda hakimiyyət orqanları
onların da digər uşaqlar kimi məktəbə getməsinə mane olan
hər hansı səbəb görmürlər. Eyni zamanda, getdikcə daha çox
ailələr təhsilə ətraf cəmiyyətlərə uyğunlaşmaq və həyat
şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün zəruri proses kimi baxırlar. Hər
iki tərəfin müvafiq səyləri bir-birindən kifayət qədər fərqli
olsa da, ən azı bir tərəfdən təhsil vermək istəyi, digər
tərəfdən isə təhsil almaq istəyi arasında formal uyğunluğu
qeyd edə bilərik. Belə olan təqdirdə sual bundan ibarətdir:
hamının istədiyini təmin etməyə çalışmaqla çoxlu sayda
müxtəlif istəkləri necə qane etmək olar?
Tərəflər təhsil prosesindəki səyləri paylaşarsa (bu, məktəbə
gedən qaraçı uşaqlarının sayının artmasına gətirib
çıxaracaqdır), müxtəlif istəklər böyük ehtimalla bir-birinə
uyğun gələcəkdir. Eyni zamanda, elə ailələr olmuşdur ki,
fiziki və ya rəmzi baxımdan məktəbləri dağıtmış (onlar
məktəbləri yandırmış və ya uçurmuş və quraşdırılmış binaları
satmışlar) həmçinin elə ailələr də olmuşdur ki, məktəb
binalarını inşa etmiş və məktəblərin işinə yardım göstərmiş,
məktəb binalarını və müəllimləri müdafiə etmişlər.
Valideynlərin məktəb haqqındakı təsəvvürlərini şəraitə
uyğunlaşdıraraq dəyişmələrində uşaqların oynadığı rolu da
nəzərdən qaçırmamalıyıq. Əgər valideynlər məktəbdə
uşaqlarına hörmət edildiyini və onların orada xoşbəxt
olduğunu görsələr, bu, onların məktəbə münasibətinə
əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdir; bununla bağlı qeydə alınmış
çoxlu misallar göstərmək olar (onların bəziləri insanı kifayət
qədər təsirləndirir).
Bir çox anlaşılmazlıq nümunələri vardır ki, çox şeyin sübuta
ehtiyacı olmayan həqiqət kimi qəbul edilməsindən irəli gəlir,
bu inam isə qismən təhsil məsələlərinin müzakirəsi zamanı
qeyri-münasib
və
ya
yanlış
terminlərdən
istifadə
edilməsindən qaynaqlanır.
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- Bəzən bu cür terminologiyadan istifadə sadəcə vərdişin
nəticəsidir: insanlar düşünürlər ki, bu terminologiya
təcrübə vasitəsilə təsdiq edilmişdir və onu tələbata
uyğunlaşdırmağı və ya ona tənqidi yanaşmağı unudurlar,
çünki onun perspektivini görə bilmək üçün müəyyən vaxt
keçməlidir. Sadəcə “tədris” mənasını verən anlayış üçün
“təhsil” kimi geniş və ya qeyri-dəqiq terminlərdən istifadə
edilməsi buna misaldır, eləcə də “öyrətmə” və ya
“təlimatlandırma”
terminlərinin
əvəzinə
“təhsil”
terminindən istifadə edilməsi də buna misla ola bilər.
Terminlərin adında, ruhunda və praktiki istifadəsində bu
cür fərqləndirmələr aparılsaydı, valideynlərin onlara inamı
daha
çox
olardı.
Qaraçı
valideynlər
insanların
təlimatlandırılmadan
maarifləndirilə
və
maarifləndirilmədən təlimatlandırıla biləcəyini düşünən və
təlimatlandırmanın maarifləndirməni əvəz etmədiyini
(xüsusən qaraçıların təhsili zamanı) hesab edən yeganə
insanlar deyillər. Valideynlər məktəbdə tərbiyəçilərdən
daha çox, müəllimlər görmək istəyirlər. Görünür, onlar öz
tərbiyəçi vəzifələrini başqalarına vermək istəmirlər,
halbuki ətrafdakı cəmiyyətlərdə bu, adi haldır.
- Alternativ olaraq qeyd edək ki, bu cür müzakirələrdəki
dil texniki dildir, eyni zamanda, bu dil müzakirələrin
kökündə duran və aydın təhlilin qarşısında maneə
yaradan ideologiyanı birmənalı şəkildə ifadə edir: biz
bunu
yuxarıda
tənqid
edilmiş
“xüsusi
siniflər”
terminindən (onun psixoloji çalarları ilə birlikdə)
istifadənin timsalında görürük. Valideynlər bu cür anlayışı
rədd edirlər (onlar onu uşaqlarına uyğun olmayan və
gettolaşdırma riski doğuran təhsil kimi təsəvvür edirlər)
və hazırda hətta təhsil orqanları da onu rədd edirlər. Bu
termindən yanlış istifadə edilməsinin mənfi nəticələrindən
biri ondan ibarətdir ki, “xüsusi” siniflərin işinə son
qoyulması ilə və ya ən azı yenilərinin yaradılmaması ilə
hamı razılaşır, faktiki olaraq məqsədlərə tam uyğun olan,
yuxarıda qeyd edilmiş məqsədlər üçün de fakto
ixtisaslaşmış olan müəyyən siniflər adətən təhsillə heç bir
əlaqəsi olayan səbəblərlə bağlı təhlükə altına düşür.
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- Üçüncü mümkün variant terminologiyanın sadəcə dəbə
uyğun istifadə edilməsidir: o, yenilik kimi səslənsə də,
faktiki olaraq məna kəsb etmir. Bu barədə əlavə izahat
verməyə ehtiyac yoxdur, çünki sözlərin bu şəkildə istifadə
edilməsində hər kəs təqsirkardır. “İnteqrasiyalı” və
“inklüziv” təhsillə və onların əhatə etdiyi müxtəlif
variantlarla bağlı müzakirələr buna aid nümunələrdən
biridir.
Bu uyğunsuz və qeyri-müəyyən terminlərdən istifadə
edilməsi sözlərin mənalarının yanlış anlaşılmasına və adətən
icmaların məqsəddən uzaq düşmələrinə daha çox şərait
yaradır. Məktəblərin bütün şagirdlər üçün faydalı olmağa və
valideynlərin uşaqların təhsilindən yararlanmağa çalışdıqları
bir vaxtda hər iki tərəfin məqsədləri aydın olmalıdır. Yuxarıda
qeyd edilən söz və ifadələrdən istifadə edilməsi bu baxımdan
zərərlidir, xüsusən ona görə ki, marağı olan müxtəlif tərəflər,
xüsusən də təhsil sahəsini idarə edənlərlə valideynlər
arasında əməkdaşlıq hələlik daha çox istisna hallarda olur,
buna görə də anlaşılmazlıqların kökündəcə aradan
qaldırılması imkanları hələ azdır. İstəklərin uzlaşması
əməkdaşlıqdan, əməkdaşlıq isə öz növbəsində birgə
səylərdən
asılıdır.
Bəzən
təhsil
məsələlərini
qaraçı
valideynlərə izah etməyə cəhd göstərilsə də, məktəblərdə
qaraçı icmalarının tarixi və mədəni köklərini izah etməyə
yönələn ekvivalent cəhdlər hələ də nadir hallarda baş verir.
Nəzərdən keçirilməli olan digər bir məsələ tədris edilən
fənlərin məzmunundan və onların uşaqların konseptual
şüuruna və ya qavrayışlarına zidd olmasından ibarətdir.
Antaqonizmə çevrilən və həm uşaqlar, həm də müəllimlər
üçün problemlər yaradan bu fərqlər çoxdan etiraf edilmiş və
bu məsələnin həllini tapmaq üçün bir çox cəhdlər edilmişdir.
Burada iki mümkün yanaşma mövcuddur.
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- Onlardan birincisi uşaqlar məktəbə gələrkən onların
xüsusiyyətlərini,
tədris
proqramının
“düzgün”
mənimsənilməsi yolundakı maneə və ya əngəlləri nəzərə
almaqdan ibarətdir: bu maneələrdən əziyyət çəkdikləri
hesab edilən uşaqların dərsi “anlamaları” və güman
edilən “çatışmazlıqları” “kompensasiya etmələri” üçün
onlara diqqəti cəmləşdirməyə kömək edən xüsusi yardım
göstərilir. Bu yanaşma bu günə qədər mövcud olmuşdur
və bir çox hallarda (təhsil nazirliklərinin dəstəyi ilə) hələ
də mövcuddur, o, “qüsurları olan uşaqlar üçün təhsil
vasitəsilə inteqrasiyaya” bərabərdir və linqvistik və ya
mədəni tələblərdən daha çox, fiziki qüsurlar və ya
qavrayışla bağlı qüsurlar baxımından qaraçı uşaqlarının
“xüsusi təhsil tələbatları” olan uşaqlarla bir cərgəyə
qoyulmasından ibarətdir.
- Maraqlı tərəflərin çoxunun istəklərinə uyğun olan və
mədəni plüralizmə uyğunlaşdırılan alternativ yanaşma
uşaqların mənşələrindən asılı olmayaraq onların mədəni
xüsusiyyətlərini
təhsil
prosesinin
aktiv
tərkib
hissələrindən biri kimi nəzərə almaqdan ibarətdir.
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Sonuncu yanaşmanın qəbul edilməsi ilk növbədə uşaqların
öz şəraitləri kontekstində malik olduqları bütün əqli və fiziki
qabiliyyətlərinin etiraf edilməsindən ibarətdir. Bu, xüsusən
qaraçı uşaqlarına münasibətdə vacibdir. Biz müasir
mədəniyyətləri gündəlik yaşantılardan qaynaqlanan başqa
uşaqlar barəsində dediklərimizi “özünəməxsus mədəniyyəti”
olan qaraçı uşaqları barəsində deyə bilmərik (bu, tarixin
arxivlərinə göndərilmiş evfemistik üsuldur). Son illər təhsildə
“şagirdin ön plana keçməsini” nəzərdə tutan yanaşma
haqqında çox şeylər deyilib, şagird isə, təbii ki, uşaqdır.
Amma bu aşkar fakt bəzən nəzərdən qaçırılır. Uşaqlar iki
paralel həyat – sosial və mədəni həyat sürə bilməzlər və hər
dəfə məktəbin kandarından keçdikdə bunların birindən
digərinə adlaya bilməzlər. Buna görə də onların öz
xüsusiyyətləri tənqid hədəfinə çevrilməkdənsə, təhsil
prosesinin
bünövrəsini
təşkil
etməlidir,
çünki
bu
xüsusiyyətlərin lazımınca qiymətləndirilməməsi uşaqların
özlərinin inkar edilməsi deməkdir. Məsələn, əsrlər boyu
İspaniyada və ya onilliklər boyu kommunizm dövründə Şərqi
Avropada assimilyasiya siyasətləri mədəniyyətin aktiv ifadə
edilməsinin, xüsusən də dil vasitəsilə
ifadəsinin
sıxışdırılmasını özündə ehtiva etmişdir: insanlar öz dillərində
danışdıqları zaman yaxalandıqda cərimə olunur, döyülür və
ya başları qırxılırdı və belə əsas gətirilirdi ki, qadağan
olunmuş
dildən
davamlı
olaraq
istifadə
edilməsi
inteqrasiyaya mane olur.
Etiraf edilməli olan digər bir məsələ ondan ibarətdir ki,
qaraçı uşaqları məktəbə getməklə risk etmiş olurlar. Müxtəlif
milli mənşələri olan mühacir qruplarından fərqli olaraq,
qaraçı icmaları üçün yalnız getdikləri və ya qaldıqları ölkə
vardır: onların qayıda biləcəkləri və hətta simvolik olaraq
vətən adlandıra biləcəkləri hər hansı ölkə yoxdur. “Qaraçı
ölkəsi” mövcud deyil və buna görə də onlara nə konsulluq
xidmətləri, nə də ikitərəfli sazişlər şamil olunmur: qaraçılar
öz ərazilərini özləri ilə daxillərində gəzdirirlər və onun
sərhədləri psixoloji sərhədlərdir, bu isə o deməkdir ki, onlar
dəyişkən və kövrək, vəziyyətə uyğunlaşan və açıq
sərhədlərdir. Qaraçılar və köçərilər məktəbdə uşaqlarının
beyinlərinə onlara məxsus olmayan və əldə etmək
istəmədikləri dəyərlər sisteminin yeridiləcəyi riskini aydın
dərk edirlər.
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“Mən təkrar edirəm: Qərb cəmiyyəti belə bir zərərli
yanaşmaya sahibdir ki, əsil həqiqət yalnız onun
həqiqətidir və bütün bəşəriyyətin onun obrazına
uyğunlaşdığını görməyincə dinclik bilməyəcək. Eyni sözlər
müasir təhsilə də aiddir, yeniş (Yenish) qrupuna mənsub
olan bizlər bunun etnik mənsubiyyətimizə qarşı təhlükəli
olduğunu
hiss
edirik,
çünki
təhsildəki
hazırkı
tendensiyalar insan şüurunuu getdikcə daha çox
texnokratiyanın və mexanikləşdirmənin doğurduğu total
köləliyə uyğunlaşdırmağa yönəlmişdir. ... Məskunlaşmış
valideynlər uşaqlarının təhsilini getdikcə daha çox
məktəblərin ixtiyarına buraxırlar, həmin məktəblər
uşaqlara bilik deyil, sadəcə ixtisaslaşma verir və
cəmiyyətə daxil olmağı və onun normalarını qəbul etməyi
öyrədir (hətta həmin normalar insan ləyaqətinə hörmət
etməsə belə). ... Yenişlər cari situasiyaya həmişə
uyğunlaşa bilmişlər: onlar inkişaf etmiş ölkədə qalan
yeganə
qrupdur
ki,
subsiyidalar
cəmiyyətinə
qatılmamışdır” (“Yeniş” Jan-Jak Olyenin (Jean-Jacques
Oehle) çıxışı, mənbə: “Köçərilər İsveçrədə”, Federal
Ədliyyə və Polis Departamenti tərəfindən yaradılmış
araşdırma komissiyasının məruzəsi, Bern, 1983).
Bu şərhlər təkcə cəsarətli reaksiya deyil. Yeniş qrupuna
mənsub olan natiqin qısa təhlili müasir təhsil konsepsiyası
barədə beynəlxalq ekspertlərin sonrakı qeydlərini özündə əks
etdirir:
“Uşaq və ya yeniyetmə ibtidai dövrlərdən insan ruhuna
xas olan maraq və təxəyyül hissinə xələl gətirmək
istəmirsə, bütün bunlardan xilas olmaq və ya bunları
şüurlu surətdə özündən kənar etmək üçün ondan qeyriadi xarakter gücü və müstəsna bacarıq tələb olunur”
(mənbə: “Learning to be”, YUNESKO, 1972, dünyadakı
təhsil sistemlərinin tənqidi qiymətləndirilməsi).
Bu vəziyyəti nəzərə alaraq, “biz ikinci dərəcəli “gadje”
(oturaqlaşmış insan) olmaqdansa, birinci dərəcəli qaraçılar
olmağı üstün tuturuq” (Xuan de Dios Ramires Eredia (Juan de
Dios Ramírez Heredia), natiqin 1983-cü ildə Avropa Şurasının
birinci seminarında bu mövzu ilə bağlı çıxışından).
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Hesab edirik ki, bu yanaşma təqdirəlayiq olmaqla yanaşı,
dərk olunaraq qəbul edilməlidir. Başa düşmək lazımdır ki,
qaraçıların məktəbdə qazandığı təcrübəni qəbul etmək və
ondan resurs kimi istifadə etmək o deməkdir ki, məktəbdən
kənarda həyatın müxtəlif sahələrində (tərbiyə, ailə, iş, mənzil
təminatı və s. sahələrdə) baş verən, uşaqların şəxsiyyətini
formalaşdıran və davranışlarını müəyyən edən hər bir şey
nəzərə alınmalıdır. Sinif otağında olarkən qaraçı uşaqları
məktəbdə aldıqları təhsillə ailədə aldıqları tərbiyə arasında
həm forma, həm də məzmun baxımından böyük bir
haçalanmanın olduğundan xəbər tutular. Məktəbdə istifadə
edilən dil onların doğma dili deyil və bəzən hətta
qonşuluqdakı icma ilə ünsiyyətdə olarkən işlətdikləri dil də
deyil (qonşuluqdakı icmanın dili dialekt olduqda, məktəbdəki
dil üçüncü dil olur). Burada vaxt və ondan istifadə anlayışı
fərqlidir. Həmçinin oynanılan oyunlar da fərqlidir, qaraçı
oyunları elə bacarıqları inkişaf etdirir ki, onlar məktəbdə
dəyərləndirilmir. Qaraçı uşaqları üçün istifadə edilmiş bir çox
testlər o qədər namünasibdir ki, ya qiymətləndirmə vasitəsi
kimi testin özündən imtina etmək, ya da faydalı vasitə
qismində həmin testə yenidən qayıtmaq üçün çoxlu iş
görmək lazım gəlir. Bir çox ölkələrdə aparılmış ciddi
müşahidələr göstərir ki, qaraçılar uşaqlarda güclü reallıq
hissini, ətrafdakı insanları anlamaq, zirək və şəfqətli olmaq
qabiliyyətini, müstəqil ruhu, təşəbbüskarlıq qabiliyyətini,
həyat qabiliyyətli straregiyalar hazırlamaq bacarığını,
icmadaxili birgə yaşayışı, ritm və hərəkət duyumunu, ətraf
cəmiyyətlərin sadəcə boş şeylər kimi baxdığı hərəkətləri
stimullaşdırırlar. Bütün bu xüsusiyyətlərin “müasir”, “aktiv”
təhsilə stimul verdiyi güman edisə də, bəzi “eksperimental”
məktəblər, yaxud özəl və imtiyazlı təhsil ocaqları istisna
olmaqla, onlara təhsil praktikasında çox az yer ayrılır. Məktəb
kollektivinin sadəcə despotik qaydalara tabe olan oxşar
fərdlər toplusundan ibarət olduğu, məkanın dəqiq sərhədlərə
malik olan maddi anlayış kimi qəbul edildiyi, sərt tədris
planının uşaqların yeni şeylər kəşf etmək istəklərini boğduğu
və ünsiyyətin yalnız kağız üzərindəki sözlər vasitəsilə baş
verdiyi adi məktəblərdə həmin xüsusiyyətlər çoxsaylı
maneələrə çevrilir.
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Bütün bunlar uşaqlar üçün ciddi nəticələr doğuraraq onların
dərhal cəzalandırılmasına və qadağalarla üzləşməsinə səbəb
olur. Onlar sinfin dili ilə öz dilləri arasındakı böyük fərq
vasitəsilə və onların tamamilə xəbərsiz olduqları yeni
dünyaya
uyğunlaşmağa
məcbur
olmaları
vasitəsilə
cəzalandırılmış olurlar (təhsil sahəsində tədqiqat aparan
sosioloqlar bu məsələ ilə bağlı bir çox araşdırmalar
aparmışlar). Onlar həmçinin öyrəşdikləri davranış tərzi
ucbatından qadağalarla üzləşirlər, ailə dünyasında faydalı və
münasib olan bu davranış tərzi məktəb tərəfindən
damğalanır və rədd edilir. Uşaqlar özlərini elə hiss edirlər ki,
sanki onların mədəniyyəti qeyri-qanunidir və onların
qazandığı təcrübələr azdırıcı və düzgün
yoldan sapan
təcrübələrdir. Məktəb qaraçı furqonları üçün ayrılmış səliqəli
ərazi kimi və ya bloklu binalardakı mənzillər kimi qəbul edilir
ki, bu da beyinin ciddi şəkildə standartlaşdırılması vasitəsilə
spontan düşüncənin boğulduğunu göstərən amildir.
Məktəb nəinki qaraçıların təcrübəsini qəbul etməli və başa
düşməlidir, həm də ona tam hörmətlə yanaşmalıdır.
Valideynlər mədəniyyətlərinin müxtəlif elementlərinə ümumi
qiymətləndirmə zamanı etinasızlıqla yanaşılmasına etiraz
edirlərsə, onların rəyinə hörmət edilməlidir. Lakin bu ümumi
mövqe ilə yanaşı, müxtəlif yanaşmalar da mövcuddur ki,
onların hamısı hörmətə layiqdir. Bəzi ailələr qaraçı dilindən
və ya qaraçı mədəniyyətinin digər aspektlərindən məktəbdə
istifadə edilməsindən imtina edirlər. Digər ailələr sinifdə
qaraçı dilindən istifadə edilməsindən imtina edir, lakin eyni
zamanda ondan assimiliyasiyaya qarşı müdafiə vasitəsi kimi
“icma daxilində” istifadə edilməsinə üstünlük verir və çox
istəyirlər ki, uşaqları qaraçı və köçəri icmalarının tarixi
barədə mümkün qədər çox şey öyrənsinlər. Ailələrin üçdə biri
(onların sayı artmaqdadır) qaraçı mədəniyyətinin bir çox
digər aspektləri ilə yanaşı, qaraçı dilinin də məktəbdə
tədrisinin tərəfdarıdır. Qaraçılarda bu məsələləri həyata
keçirmək istəyinin olmaması onunla izah izah edilir ki, qaraçı
və köçəri mədəniyyətinin müxtəlif aspektləri tədirs fənləri
üçün uyğun material deyil, məktəbə qarşı yad bir qurum kimi
inamsızlıq var və valideynlər məktəblərdə uşaqlarına onların
yaxşı bələd olduqları və bilavasitə içərisində olduqları
mədəniyyət barəsində məlumat verilməsini deyil, uşaqlarının
ətraf mühitə uyğunlaşmasını təmin edən təhsil verilməsini
istəyirlər.
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Məktəbdə qaraçı mədəniyyətinin tədrisi qeyri-qaraçı
uşaqlarının onunla tanış olmalarını özündə ehtiva edir ki, bu
da qərəzli fikirlərlə mübarizədə yaxşı vasitəyə çevrilir.
Məktəblərdə bu mədəniyyətlə tanışlıq o deməkdir ki, onu
qiymətləndirir və qəbul edirlər; o, qaraçıların sosial
kateqoriya deyil, mədəni azlıq təşkil etdiyi barədə arqumenti
təsdiq edir ki, bu da həm təhsillə bağlı yanaşmalara, həm də
psixoloji yanaşmalara mühüm təsir göstərir:
“Uşaqlarının aldığı təhsilin valideynlər tərəfindən qəbul
edilməsi və onları qane etməsi üçün çox vacibdir ki, qeyriqaraçı uşaqları ilə yanaşı, onlara da mənşələri tədris
edilsin və qaraçılarla bağlı 14-cü əsr Hindistan tarixindən
başlayaraq bu günkü Fransa, Avropa və dünya tarixinə
qədər dərslər keçilsin. Valideynlərin doxsan faizi öz
mənşələri və ya tarixi barədə heç nə bilmirlər və
uşaqlarının bu şeyləri “kəşf etməsindən”, öyrənməsindən
və onlar barədə digər ailə üzləri ilə danışmasından
xoşbəxt olarlar” (Pyer Yunq (Pierre Yung), Fransa Qaraçı
və Köçərilər İttifaqının (Union nationale des Gens du
voyage) sədri).
Əgər
məktəb
valideynlərin
istəklərini
və
qaraçı
mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini bütünlüklə qəbul etməli və
onlara tam anlayışla və hörmərtlə yanaşmalıdırsa, o halda
istər struktur, istərsə də iş baxımından çeviklik tələbi birinci
tələb olaraq qalır. Çeviklik hələ də geniş yayılan və hər ikisi
mədəni plüralizmin düşməni olan aşağıdakı alternativ
yanaşmalardan yaxa qurtarmaq üçün vasitələri təmin edir:
- bunlardan biri assilmilyasiya məqsədi daşıyan
yanaşmadır, bu yanaşmaya əsasən, bütün şagirdlər siyasi
hökmranlığa malik çoxluq tərəfindən hazırlanmış eyni
tədris proqramı üzrə eyni şeyləri öyrənməlidirlər;
- digər yanaşma “öyrənmə vasitəsilə geriləmənin əvəzini
çıx” adlanan səthi yanaşmadır, bu yanaşma nəinki
assilmilyasiya məqsədi daşıyan yanaşmanı əvəz etmir,
hətta onu tamamlayır. Burada uşaqların “özünəməxsus
mədəniyyətləri” ilə bağlı fəaliyyətlər tədris proqramının
digər məcburi sahələrinə əlavə qismində təhkim edilir
(adətən dərslərdən sonra əlavə saatlar formasında), bu
isə əsla səviyyələrin bərabərləşməsi ilə nəticələnmir,
çünki uşaqların beyni həddən artıq informasiya ilə
yüklənir ki, bu da böyük ehtimalla uğursuzluğa gətirib
çıxarır.
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Hazırda qaraçı uşaqları üçün təhsilin yaxşılaşdırılmasına
yönələn Avropa səviyyəli səylərin diqqət mərkəzində olan
sahələrə müəllimlərin hazırlanması və informasiya ilə təchiz
edilməsi, habelə qaraçı icmalarından olan müəllimlərin, təhsil
nəzarətçilərinin və mediatorlarının işlə təmin oluması və
tələblərə
uyğunlaşdırılmış
yüksək
keyfiyyətli
tədris
materiallarının hazırlanması daxildir. Müəllimlərin şagirdlərə
qaraçı dəyərlərini öyrədəcəyini heç kim gözləməsə də
(onların bunu etmək üçün nə peşə hazırlığı, nə də imkanları
var),
onlar
uşaqların
mədəniyyəti
barədə
yaxşı
məlumatlandırılmış olsalar, həmin mədəniyyətə yaxşı bələd
olsalar və onu anlasalar, şagirdlərinin hamısının qaraçı
uşalarından, yaxud müxtəlif mədəni icmaları təmsil edən
uşaqlardan
ibarət
olmasından
asılı
olmayaraq,
bu
mədəniyyətə istinad edə, onu qiymətləndirə və tədris
məqsədləri üçün ondan yararlana bilərlər. Müəllimlər
çoxmədəniyyətli sinifdə tarixi və mədəni informasiyadan
müxtəlif mədəniyyətlər arasındakı fərqləri nümayiş etdirmək
üçün istifadə edə və onu zənginləşdirilmiş şəkildə təqdim
edə bilərlər, bununla da ayrı-ayrı şagirdlər öz mədəni
mənsubiyyətlərinin müxtəlif aspektlərini dərk edə və bəyan
edə, habelə digər mədəniyyətlərlə müqayisə edə bilərlər.
Qaraçı icmaları yubanmadan mədəniyyətlərinin əsrlər boyu
inkar edilmiş aspektlərinə inamı “bərpa etməlidirlər”.
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Xüsusən çoxlu sayda qaraçı uşaqlarının olduğu siniflərdə
müəllimlərə yardım üçün bir çox ölkələr bilavasitə bu
uşaqların mədəniyyətinə və tarixinə aid tədris materialları
nəşr etmişlər, həmçinin bu materialların Avropa səviyyəsində
koordinasiyalı şəkildə nəşr edilməsinə də ehtiyac vardır. Oxu
kitabları uşaqların ana dilində nəşr olunmuşdur, hazırda
onların çoxu çapa hazırlanır. Bu xüsusilə vacibdir, çünki
qaraçı qruplarının dili hər hansı ərazi ilə əlaqəsi olmadığına
görə digər dillərdən fərqli olaraq çox vaxt məktəblər
tərəfindən rədd edilmişdir. Qaraçı dilinin dialektlərinin
mövcudluğu o deməkdir ki, yazılı dilin standartlaşdırılması
problemi vardır, lakin hər hansı mətni beynəlxalq səviyyədə
nəşr edərək istənilən ölkədə dil baxımından homogen
qrupların istifadəsi üçün standartlaşdırmaqla və ayrı-ayrı
yerlərdəki qruplar üçün regional nəşrlərdən istifadə etməklə
bu problemi aradan qaldırmaq olar. Məsafəli (elektron) təhsil
müxtəlif tədris növlərindən biridir, həm köçərilərin, həm də
məskunlaşmış qaraçıların uşaqlarının gələcək təhsilində
ondan istifadə edilə bilər. İstər texniki cəhətdən, istərsə də
maddi-texniki baxımdan məsafəli təhsil müxtəlif ərazilərə
səpələnmiş icmalar üçün istifadə edildikdə, xüsusən də
tarixin, mədəniyyətin və dilin tədrisində istifadə olunduqda,
müvafiq tədris prosesi və mədəniyyətlərarası təhsil üçün,
habelə uşaqların öz potensialından və maraq sahələrindən
istifadə edilməsi üçün zəruri yardım üsullarından birini təşkil
edir. Hazırda xüsusən qaraçıların konstitusiyada milli azlıq
kimi tanındığı ölkələrdə və bəzi başqa ölkələrdə məktəblərin
qaraçı mədəniyyətini qəbul etməyə və tədris etməyə daha
çox hazır olduqları bir vaxtda tələbata lazımi qaydada
uyğunlaşdırılmış tədris materiallarının nəşrinə təcili ehtiyac
yaranır.
Qaraçı
müəllimlərinin
və
məktəb
mediatorlarının
hazırlanmasında da məsafəli təhsildən daha geniş istifadə
etmək olar: o, xüsusi təlim modullarını özündə ehtiva edə və
Avropa səviyyəli təlim proqramlarına tam uyğun şəkildə
həyata
keçirilə,
habelə
tələbələrin
müxtəlif
təlim
qurumlarında, cümlədən məsafəli təhsili təmin edən
qurumlarda təlim kursu keçməsinə imkan verə bilər.
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Həmçinin artıq qaraçı uşaqlarına uyğunlaşmış olan tədris
köməkçilərini siniflərdə işə götürmək olar, onların rolu
uşaqlara
ana
dillərini
öyrətməkdən
və
xüsusən
məktəbəqədər hazırlıq siniflərində müəllimlərə yardımçı
olmaqdan ibarətdir, bu halda azyaşlı uşaqların yanında onları
başa düşən şəxsin olması onlarda özünə inam yaradar,
habelə bir qədər yaşlı uşaqların dərslərdən sonra və ya
ucqarlardakı tədris mühitində biliklərinin yoxlanmasına
kömək edər.
Bir qayda olaraq, qaraçı müəllimlər, nəzarətçilər,
mediatorlar, tədris köməkçiləri və fəallar tədrisin xeyli
yaxşılaşmasına səbəb olurlar. Artıq bir sıra ölkələr bu cür
personalın təlimini və işə götürülməsini təşviq etmək
istiqamətində
addımlar
atmışlar
və
bu,
Avropa
proqramlarının prioritetlərindən biridir.
Mədəniyyətlərarası ideala doğru
Bu gün Avropada mədəniyyətlərarası münasibətlər əsasən
istəklər müstəvisində qalır və biz haqlı olaraq sual verə
bilərik ki, uşaqların mənsub olduqları icmalar hələ də
bərabərsizliyə məruz qaldıqları və rədd edildikləri bir şəraitdə
mədəniyyətlərarası təhsili müzakirə etməyin mənası varmı?
Əksər məktəblərin əsas xüsusiyyəti hələ də vahid
mədəniyyətin hökmranlığından ibarətdir. Belə görünür ki,
nəzəri və ya qeyri-standart qrammatikadan fərqli olaraq,
plüralizmə anlayış verərkən onu tək halda götürmək siyasi
qrammatikanın qaydasıdır.
Məktəb
açıq-aydın
cəmiyyətin
məhsuludur,
lakin
cəmiyyətin özü də müəyyən dərəcədə məktəbin məhsuludur,
bu isə o deməkdir ki, ardıcıl inkişaf üçün imkanlar yarana
bilər, çünki tədris edilənlərin məzmunu baxımından konkret
dəyişikliklər, eləcə də məktəb strukturlarında konkret
dəyişikliklər baş verir ki, bu da yanaşmaların dəyişməsinə və
yeni həll üsullarının yayılmasına gətirib çıxarır. Lakin biz eyni
zamanda müvafiq sosial-mədəni təsisatları da nəzərdə
almasaq, mədəniyyətlərarası tədrisin planlaşdırılması və
qəbul edilməsi kifayət etməyə bilər. Buna görə də
planlaşdırılması
həqiqətən
zəruri
olan
məsələ
mədəniyyətlərarası siyasətin qəbul edilməsidir.
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Sinifdəki iş üsulu adətən təqdim edilən bu və ya digər
fəaliyyət alternativlərinə uyğun olmaya da bilər: tədris
materialından kənara çıxan eksperimentlərin nəticələri heç
də qəti deyil və onların ümumən təhsil sisteminə necə
inteqrasiya ediləcəyini düşünmək çətindir. Bununla belə,
məktəblərin ümumi sistemə uyğun olan proqramın
çərçivəsindən kənara çıxmamaqla tədris materialından
kənara çıxmağa çalışmamaları üçün hər hansı əsas yoxdur.
“Harmoniyalı
proqramlar
onların
məzmununun
yekcinsləşdirilməsindən
daha
çox,
məqsədlərinin
harmonikləşdirilməsi deməkdir” (mənbə: “Avropa Şurasının
məruzəsi”, J.M. Sivirin (J. M. Sivirine), təhsil müfəttişi).
Məqsəd (əgər məqsəd barədə ən azı razılaşma varsa),
uşaqların ətraf mühitə uğurla uyğunlaşmaları, həmin mühitə
tam qatılmaları və öz həyatlarına nəzarət edə bilmələri üçün
onlara faydalı bacarıqlar öyrətməkdən ibarətdirsə, nəyi tədris
etmək məsələsi baxımından geniş imkanlar vardır və bu yolla
getməkdə
davam
etmək
lazımdır.
Məzmun
standartlaşdırılmaya da bilər; sadəcə onun məqsəduyğun
olması zəruridir. Əgər bu belədirsə, onda təhsil valideynlərin
gözlədikləri kimi faydalı və müəyyən təhsil mütəxəssislərinin
arzu etdikləri kimi “funksional” olacaqdır.
Beləliklə, məktəblər təhsilin əsas məqsədləri ilə bağlı
müxtəlif tərəflər arasında razılaşma əsasında öz vəzifələrini
ikiyə haçalanmadan yerinə yetirə bilərlər. Qaraçılara öz
kimliklərini qoruyub saxlamağı öyrətmək, sözsüz ki,
məktəbin vəzifəsi deyil; artıq yuxarıda qeyd etdik ki, təhsil
verənlərin bunu etmək üçün nə müvafiq ixtisası, nə də
imkanları var, bunu heç valideynlər də istəmirlər.
“Faktiki olaraq, təhsildən gözlənilən budur ki, o, uşaqlara
öz mədəniyyətlərini təsdiq etmələri üçün vasitə versin,
amma bunu onların əvəzinə etməsin” (Avropa Şurasının
seminarında işçi qrupunun məruzəsindən).
Eyni ilə, xatırlatmaq lazımdır ki (çox zaman bu unudulur),
təhsilin özlüyündə məqsəd deyil, o, şəxsiyyətin balanslı
inkişafı, peşə təlimi, sosial adaptasiyası və mədəni inkişafı ilə
bağlı müxtəlif məqsədlərə nail olmaq üçün vasitədir.
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Çevik yanaşma vasitəsilə müxtəlifliyi təhsilin məzmununa
uyğunlaşdıra bilmələri üçün müəllimlərə təlim keçilməlidir və
onlar uşaqların necə davranmalı olduqları barədə geridə
qalmış fikirləri bir kənara atmalıdırlar; əksinə onların işini və
istifadə etdikləri materialları uşaqların davranışı müəyyən
etməlidir. Müəllimlərə keçilən təlim və onların aldıqları
məlumatlar onların özlərinin (bu, asanlıqla etnosentrizmə yol
aça bilər) və ya öyrətdiklərinin (bəzən bu, narahatlıq doğuran
etnoloji yanaşmaya səbəb ola bilər) uşaqlar tərəfindən qəbul
edilməməsinin qarşısını almalıdır.
Xüsusən azlıqların icmalarından olan uşaqlar üçün məktəb
mədəni səviyyəni artıran vasitədir və bu cür vasitə olmaqda
davam edir. Beləliklə, uşaqların (istər qaraçı uşaqları olsun,
istərsə də digərləri) təhsilində məktəb öz rolunu oynamağa
başlayan kimi, onların ümumi tərbiyə prosesinə az və ya çox
dərəcədə təsir göstərir. Əlbəttə, mədəni səviyyəni artırmanın
elə formaları vardır ki, insanlar ətraf mühitə uyğunlaşmaq
üçün onlara ehtiyac duyurlar və təhsili elə planlaşdırmaq olar
ki, o, mədəni səviyyəni azaldan vasitəyə çevrilməsin, yaxud
ən azı onun bu cür effekti minimuma endirilsin. Başqa sözlə,
o,
ailədəki tərbiyəyə zidd olan şəkildə deyil, onu
tamamlayan şəkildə planlaşdırıla bilər. Ailələrin məqsədlərinə
yaxşı uyğunlaşdırılmış siniflərin formal strukturu necə olursaolsun, belə siniflərdə təhsil ailədəki tərbiyə ilə kombinə
edildikdə səmərə verir: bunlar nə paralel (bu, uşaqların və
onların ailələrinin bilik və təcrübələrinin qarşı-qarşıya
qoyulması demək olardı), nə də bir-birinə zidd olan
proseslərdir (bu, son nəticədə ailələrin özlərini təhlükə
altında hissə etmələrinə və təhsili inkar etmələrinə və ya
uşaqların mədəi səviyyəsinin aşağı düşməsinə, mədəni və
sosial köklərinin bir-birindən ayrılmasına gətirib çıxara bilər),
çünki ayrılıqda hər iki ssenari uşaqların mənsubiyyətinin
münaqişə ocağına çevrilməsi demək olardı, halbuki onların
mənsubiyyəti inam hissi yaradan istiqamətləndirici amil
olmalıdır.
Beləliklə,
müxtəlif
təşəbbüslər
vasitəsilə
yenilikləri
həvəsləndirmək üçün çeviklik tələb olunur. Burada
eksperimental fəaliyyətlər dinamik rol oynaya bilər və lazımi
səviyyədə
çevikliyin
olması
hər
hansı
addımların
əhəmiyyətini qiymətləndirməzdən əvvəl onları sınaqdan
keçirmək üçün zəruri imkan yarada bilər.
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Tələb olunan məsələ yanaşmaların dəyişməsidir, bu
dəyişiklik
etnosentrik
kateqoriyalaşdırmadan
plüralist
yanaşmaya doğru olmalı və təhsil prosesində valideynlərin
iştirakına şərait yaradılmalıdır ki, bu proses yalnız struktur
mülahizələrini və ya texniki mülahizələri əks etdirməkdənsə,
bütövlükdə mövcud situasiyanı nəzərə almış olsun və
hərtərəfli “mədəniyyətlərarası siyasətin” (mədəniyyətlərarası
tədris bu siyasətin komponentidir) gerçəkləşməsinə yardımçı
olsun. Mədəniyyətlərarası ideal elə bir şeydir ki, onun
uğrunda bütövlükdə cəmiyyət mübarizə aparmalıdır, o, təkcə
təhsil mütəxəssislərinin işi deyil.
Sadəcə metod olmaqdan daha çox, canlı sosial praktika
olan mədəniyyətlərarası yanaşmanın reallığı ondan ibarətdir
ki, onu eksperimental tədbirdən ümumən tətbiq edilən
vasitəyə çevirmək (bu, həmin yanaşmadan irəli gələn
tələbdir)
üçün
edilən
cəhdlər
çətinliklərlə
üzləşir.
Maliyyələşdirmə adətən bu məsələ ilə bağlı hər yerdə qeyd
edilən maneədir, lakin bizim mədəniyyətlərarası yanaşmaya
nail ola bilməyəcəyimizi iddia etmək məsələyə çox nisbi
yanaşmaq demək olardı və bunun iki səbəbi vardır. Bir
tərəfdən, uşaqların onları əhatə edən sosial və iqtisadi
mühitə uyğunlaşmasında əldə edilmiş nəticələr qısamüddətli
investisiyalara olan tələbata haqq qazandırır, digər tərəfdən,
bu investisiyalar mövcud vəsaitləri mümkün qədər yeni
resursların maliyyələşdirilməsinə yönəltməyə imkan verə
bilər. Bu, xüsusən müəllimlərin hazırlığına aiddir, çünki bu
məsələ siniflərdə mədəniyyətlərarası yanaşmanın mövcud
olması üçün çox əhəmiyyətlidir. Əlbəttə, dəyişiklikləri həyata
keçirmək əzminə də ehtiyac vardır və bu, bizi mahiyyət
etibarı ilə cəmiyyətin problemini təşkil edən məsələlərə
qaytarır.
Qeyd edilən digər maneələr texniki texniki məsələlərlə və
işin təşkili ilə bağlıdır və burada dəfərlərlə vurğulanmışdır ki,
ümumi pedaqoi imperativlərlə mədəni xüsusiyyətlər arasında
gərginlik vardır. Lakin mədəniyyətlərarası tədrisdən söhbət
gedirsdə, bu, yalnız zahiri dilemmadır, çünki bu cür tədris
mədəniyyət mövzusunun ayrı-ayrı aspektlərini nə qarşıqarşıya qoyur, nə də bir-biri ilə qarışıq salır. Burada məqsəd
müəyyən
formada
təhsil
manipulyasiyası
vasitəsilə
intellektual cəhətdən hibrid şagirdlər yetişdirməkdən ibarət
deyil, şagirdlərə onların mədəni kökləri barədə məlumat
verən təcrübələrin öyrədilməsi vasitəsilə zəngin təcrübə
verməkdən və qarşılıqlı anlaşma aşılamaqdan ibarətdir.
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16. Sosial tədbirlər
Sosial iş
20-ci əsrin ikinci yarısında assimilyasiya siyasətləri və
ideoloji sahədə humanist yanaşma qaraçıların dərk
edilməsində və onlara qarşı rəftarda dəyişikliklər yaratdı.
Digərlərinə qarşı olduğu kimi onlara qarşı da tendensiya
cəzalardan preventiv tədbirlərə və daha ciddi sosial nəzarətə
dorğu dəyişdi, bundan məqsəd normalardan kənara çıxmaq
imkanlarını azaltmaqla münaqişədən yaxa qurtarmaq idi.
Preventiv sosial tədbirlər ideyası məhz bu şəraitdə formalaşdı
(bu konsepsiyaya əsasən, zərərə görə cəza vermək və ya
kompensasya tələb etmək əvəzinə onun qarşısını almaq
daha yaxşıdır), bu isə, öz növbəsində, bir çox dövlətlər
tərəfindən “sosial xidmətlərin” qaraçılara və köçərilərə
xidmət göstərməsi barədə qərar qəbul edilməsinə şərait
yaratdı.
Preventiv sosial tədbirlər konsepsiyası
Preventiv tədbirlər konsepsiyası, əlbəttə ki, mühüm
konsepsiya olsa da, onun tətbiq edilmə üsulları və cari siyasi
baxışlarla əlaqəsi həlledici amillərdir. “Sosial müdafiə”,
xüsusən insanlara məcburi tətbiq edildikdə, ağır yükə çevrilə
bilər, “sosial-tərbiyəvi yardım” isə despotik vasitəyə çevrilə
bilər. Nə qədər paradoksal olsa da, preventiv tədbirlər,
namünasib tədbirlərin mənfi nəticələrini aradan qadlırmaq
tələb olunduqda, bərpaedici funksiyanı yerinə yetirə bilər.
Ümumən sosial tədbirlər və xüsusən sosial iş onların
ünvanlandığı sosial və mədəni qrupların onlara tətbiq edilən
dəyişikliklərə müqavimətini azaltmaqla həmin qrupları
zəiflədə və bununla da güclü assimilyasiya vasitəsi
funksiyasıını
yerinə
yetirə
bilər.
Olduqca
müxtəlif
situasiyaların və təşəbbüslərin mövcud olmasına və bu və ya
digər ölkələrdə nümunələrin fərqli olmasına baxmayaraq,
sosial tədbirlər və sosial iş Avropada qaraçı və köçəriləri
əhatə edən mühitdə elə mühüm amillərdir ki, onlara diqqət
yetirməyimiz tələb olunur. Aşağıdakı müşahidələr 20-ci əsrin
sonlarında əsasən Qərbi Avropadakı situasuiyaya əsaslanır,
bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, bir tərəfdən, artıq bir
neçə nəsil tətbiq edilmiş siyasətlərin təsirinə məruz
qalmışdır, digər tərəfdən, eyni tendensiyalar müxtəlif
formalarda cərəyan etməklə, lakin eyni məqsədlər daşımaqla
Şərqi Avropanın sosailist rejimləri dövründə açıq-aydın
müşahidə olunmuşdur.
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Qaraçı və köçərilərin intensiv sosial tədbirlərə məruz qaldığı
hər bir yerdə onlar bu tədbirlərin doğurduğu ağır yükdən
şikayətlənirlər. Onlar hiss edirlər ki, asılılığa məcbur edilirlər,
elə bir sistemə daxil edilirlər ki, həmin sistem bəlkə də onlara
yardım göstərmək üçün təşkil edilib, lakin onun yardımları
onlar tərəfindən qəbul edilməsi çətin olan öhdəliklərlə
şərtlənir, çünki həmin şərtlər onların istəklərinə və həyat
tərzinə ziddir. Sosial yardımların tənəzzülə uğradıldığı hesab
edilir, onlar yaşamağı mümkün edən gəlir mənbəyi olsa da,
resipiyenti asılı vəziyyətə salır. Ətraf cəmiyyətlərdə, xüsusən
iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər və bürokratoyanın
artması bir çox ailələrin işləmək istəyini azaltmışdır. Bir
yerdən başqa yerə səfərlərin sayı azalmışdır, çünki bu,
çətinliklərə səbəb olur və mənfi effektlərin toplanmasına
gətirib çıxarır. 1990-cı ildən bəri Mərkəzi və Şərqi Avropa
ölkələrinə təsir etmiş radikal iqtisadi dəyişikliklər bir çox
qaraçı ailələrini (bəzi yerlərdə onların böyük əksəriyyətini)
yaşayış uğrunda mübarizə girdabına atmışdır və onlar sosial
yardımlardan olduqca asılı hala düşmüşlər. Bundan əlavə,
sosial xidmətlərdən əsas assimilyasiya vasitəsi kimi istifadə
edilir və onların apardığı qeyri-dəqiq təhlillər bəzən onların
tamamilə məqsədəuyğun olmayan tədbirlər görməsinə
gətirib çıxara bilər. Məsələnin mahiyyəti ondadır ki, qaraçı və
köçərilər getdikcə daha çox sosial yardımların kölgəsində
yaşayırlar.
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Qaraçıların təsəvvürlərində bir çox sosial xidmət
agentlikləri ilə bağlı üstünlük təşkil edən institusional
stereotiplər bundan ibarətdir ki, orada çalışan sosial işçilərə
lazımi təlimin keçilməməsi ucbatından onları islah etmək
mümkün deyil. Buna görə də onların hər biri öz işlərini zahiri
görüntülər əsasında və ya müəyyən görüntülərin onlarda
formalaşdırdığı rəylər əsasında qururlar. Adətən qaraçılar
daha “instinktiv stimullar əsasında hərəkət edən” “primitiv”
insanlar kimi təsvir edilmirlər – o qədər də uzaq olmayan
keçmişdə onların barəsində bu tip terminologiyadan istifadə
edilirdi. İndi onlar getdikcə daha çox “əlverişsiz vəziyyətdə
olan”, “aztəminatlı”, “sosial yardımlara ehtiyacı olan” və ya
“yoxsulluq içərisində olan” insanlar kimi təsvir edilirlər. Bu
baxışlara bir çox proqramlarda və onlarla bağlı ritorikalarda
rast gəlmək olar, onlar bir neçə onilliklər ərzində, xüsusən
sosialist ölkələrində qeyri-mütənasib dərəcədə əhəmiyyət
kəsb etmişlər. Qaraçı qruplarının nə ailədaxili tərbiyəsi, nə də
icmadaxili hayatı başa düşülür. Adətən digər kontekstlərdə
sosial işçilər öz müştərilərini icma fəaliyyətləri çərçivəsində
götürdükləri halda, görünür, qaraçılara münasibətdə əks
yanaşma
qəbul
edirlər
və
onları
dəyişmək
üçün
fərdiləşdirməyə çalışırlar.
“Qaraçılarla yaxından təmasa girən hər bir kəs bunu
müşahidə etməyə bilməz ki, onların yetkin yaşlı şəxslərə
xas olan psixoloji cizgilərini və sabit cəhətlərini artıq
erkən uşaq çağlarından sezmək mümkündür. Bu davranış
formalarının çoxu onların sonradan korrektə edilməsinə
mane olur və şəraitin təkbətək işləməyə imkan verdiyi
bütün hallarda bu məsələ maarifləndirmə tədbirlərinin
əsas hədəfinə
çevrilməlidir”. (Fəaliyyətlərlə
bağlı
məruzədən çıxarış, Fransa, 1970; məruzənin hazırlandığı
dövrdə sosial işçilərin qaraçıların məsələlərinə görə
cavabdehlik daşıması tendensiyası getdikcə artırdı).
Psixoloji təhlillərdən tutmuş siyasi təhlillərə qədər aparılmış
analizlər bir-birindən fərqlənir, lakin onların kökündə duran
mahiyyət və onlardan çıxarılan praktiki nəticələr eynidir.
Məsələn, məlumat verilir ki, bəzi qaraçılar:
“... sosialist mədəniyyətini ləng qəbul edirlər və onları
yenidən maarifləndirmək çətindir. Onlarda köhnə adət və
ənənələr dərin kök atmış, kapitalizmdən qalma xatirələr
onların düşüncə tərzində dərin izlər buraxmışdır, onlar
köhnə qayda ilə yaşamaqda davam edirlər. ... Bolqarıstan
Xalq Respublikasında işsizliyə, yalançılığa və səfilliyə yer
yoxdur. ...”.
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“... bütün qaraçıların sosializm quruculuğuna cəlb
olunması, yaxşı və vicdanlı sosializm qurucularına
çevrilməsi vacibdir” (Bolqarıstan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin katibinin regional və yerli partiya
komitələrinə
ünvanladığı
iyun
1959-cu
il
tarixli
məktubdan).
Bu nöqteyi-nəzərdən, qaraçı dili jarqon forması kimi rədd
edildiyi kimi, köçəriliyə də məqsədsiz səfillik kimi baxılır.
Treylerdə yaşamaq olduqca qəribədir və furqonların
yerləşdirilməsi və ya furqon almaq üçün aşağı faizlə kreditlər
verilməsi mənzil təminatı siyasətlərinə daxil deyil. Çoxları
hesab edir ki, qaraçılarla köçərilən və digər insanların yeganə
çətinlikləri
onların
mobil
həyat
tərzində
və
xalq
ənənələrindən (folklordan) qaynaqlanan bir qədər səthi
xüsusiyyətlərindədir.
Onları
haqqındakı
düşüncələrin
ümumiyyətlə
qalan
əhali
haqqındakı
düşüncələrdən
fərqlənməsinə ehtiyac yoxdur. Bununla da sosial işçilər və
onları işə götürmüş agentliklər və departamentlər öz
“müştərilərinə”
bir
növ
qismən
üst-üstə
düşən
kateqoriyalardan ibarət azad obyektlər kimi baxırlar və bir
kateqoriya üçün uyğunlaşdırılmış tədbirlər asanlıqla digərinə
tətbiq edilə bilər: bu, hərtərəfli ixtisaslaşmış personalın
“hamını bir ölçüdə götürmək” fikrinin təzahürüdür. Burada
“müştərilərin”
özləri
sosial
tədbirlər
proqramlarının
hazırlanmasında və həyata keçirilməsində və sona nəticədə
onlara tətbiq edilən metodların seçilməsində minimal rol
oynayırlar (əgər ümumiyyətlə rol oynayırlarsa). Beləliklə,
stereotipləri dəf etmək üçün “müştərilərlə” heç vaxt
məsləhətləşmələr aparılmır.
Əksinə, stereotiplər hətta möhkəmlənə bilər, çünki
mahiyyət etibarı ilə sosial işçilər əsasən çoxlu problemləri
olan ailələr işləyirlər və buna görə də konkret halları
ümumiləşdirərək bütün hallara şamil etməklə situasiyaları
yanlış anlamaq və yanlış təqdim etmək riskinə məruz qala
bilərlər. Sosial xidmətlərin personalı “müştəriləri” arasında
olan fərqləri hər hansı geniş nöqteyi-nəzərdən anlamağa
borclu deyil və bunu etmək iqtidarında da deyil: bütün fərqlər
normadan kənara çıxan hallar hesab edilir və adətən qarşısı
alınmalı olan maneə və ya anormallıq kimi qəbul olunur.
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Hər şeyi bu cür ağ və qara rəngdə görmək bir mədəni
mühitlə digəri arasında əsil fərqlərin mövcud olduğunu rədd
edir, bu fərqlərin necə yarandığını anlamaq və onların
əhəmiyyətini qiymətləndirmək üçün həmin fərqlərə onların
öz kontekstində nəzər salmaq lazımdır. Həmiçinin ehtimal
edilən fərqlər də vardır ki, onlar qrupların bir-biri barədə
formalaşdırdığı az və ya çox dərəcədə qeyri-dəqiq obrazlara
əsaslanır, onların çoxu qismən həqiqi fərqlərlə əlaqədar
olduğuna görə yanlış başa düşülür və ya həddən artıq
şişirdilir və onları birindən ayırmaq çətin olur. Eyni zamanda,
biz reaktiv fərqlər adlandırılan fərqləri də nəzərdən qaçıra
bilmərik, onlar konkret situasiyadan irəli gəlir (ola bilsin ki,
onlar, öncə qeyd edildiyi kimi, qismən qoruyucu zahiri qatın
bir hissəsini təşkil edirlər) və onların səbəblərini başa
düşmək üçün geriyə, keçmişə qayıtmaq lazım gəlir. Hələ ki,
sosial xidmətlərin qaraçılarla bağlı təhlilləri bu tip fərqləri
ayırmaq baxımından çox vaxt uğursuzluğa düçar olur;
əvəzində
həmin
fərqlər
qrupun
ümumi
obrazını
formalaşdırmaq üçün bir yerə toplanır, bu qrupun fərqli
cəhətləri kənarlaşmaya və ya uyğunsuzluğa bərabər tutulur
və ona elə baxılır ki, sanki o, digər qurumların nəzərində
dissident qrupdur. Bu obraz çox önəmlidir, çünki sosial
tədbirlərə dolğunluq verir və onlara haqq qazandırır. Mədəni
məsələlər yenə də sosial problemlər səviyyəsinə endirlir.
Hakimiyyət orqanları bu baxışlara əsaslanaraq özlərini haqlı
sayır və öz müdaxilə hüquqlarına haqq qazandırırlar, sosial
yardım “reinteqrasiya” və “reabilitasiya” proqramlarına yol
açır. Qaraçıların öz mədəniyyətlərinə malik olmadıqları
barədə ehtimal hər bir ölkədə mövcuddur, çünki onların
bərbarəliyə nail olmasının yeganə yolu hamı kimi olmaqdan
və onların cəmiyyətə lazımi qaydada uyğunlaşmaq şansı
onun içərisində əriməkdən ibarətdir. Faktiki olaraq indiyə
qədər qaraçıların və ya onların öz cəmiyyətinin nizamlanması
məsələsinə
diqqət
yetirilməmişdir.
Məktəblərdəki
qiymətləndirmə testlərində olduğu kimi, sosial tədqiqatlarda
istifadə edilən meyarların da çoxunun sadəcə mətləbə heç
bir dəxli yoxdur və onlardan istifadə edilməsi saxta
kateqoriyalaşdırmaya və beləliklə də, yeni damğalama
formalarına gətirib çıxarır.
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Qərəzli təhlil konkret situasiyanın səbəblərindən (ayrıseçkilik, namünasib tədbirlər və s.) daha çox, nəticələrinin
(məsələn, sağlamlıq problemləri, yoxsulluq və savadsızlıq)
vurğulanmasını
həvəsləndirir.
Yanlış
parametrlərlə
manipulyasiya edilməsi səbəblərlə mübarizə aparmadan
sadəcə nəticələrin məqsədə uyğunlaşdırılmasına imkan
yaradır, hətta bundan məqsəd vəziyyəti yaxşılaşdırmaq olsa
belə, vəziyyət daha da pisləşə bilər, məsələn, müəyyən
yardımlardan yararlanmaq üçün daimi yaşayış və iş
yerlərinin olması ilkin şərt kimi irəli sürülür və ya insanların
işsizliyə görə müavinət alması üçün ümumiyyətlə heç bir işi
yerinə yetirməməsini tələb olunur (əmək haqqının azlığından
asılı olmayaraq). Bu cür siyasət insanları asılılıq və tabeçilik
halına salır. Sosial təminat sistemləri ilə bağlı bir çox misallar
mövcuddur ki, bu zaman qüsurlu təhlillər və çevikliyin
olmaması ucbatından ailə qrupları zəiflədilmiş, sonra isə
böyük insan resursları və maliyyə itkiləri hesabına və
icmaların vəhdətinin itirilməsi hesabına müəyyən növ
məqbul həll variantları yaradılmışdır.
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Vəziyyətə pis uyğunlaşdırılmış proqramların təkrar-təkrar
tətbiqi
qaraçıların
sosial
təminat
agentliklərinə
və
sistemlərinə qarşı inamsızlığına gətirib çıxarmışdır, bunun
başlıca
səbəbi
müştərilərlə
məsləhətləşmələrin
aparılmamasıdır, bu isə o deməkdir ki, bir çox dövlətlərdə bu
məsələyə görə cavabdeh olan agentliklər nəinki müştəri
qrupları ilə iş aparır, həm də onları fəal surətdə idarə edirlər.
Belə idarəetmə avtoritar xarakter daşıya və bəzi hallarda
keçmişdəki sərt siyasətin əks-sədası ola bilər. Özünəinama
xələl gətirən bu cür yanaşma normadan kənara çıxan bir şey
kimi rədd edilən mədəniyyəti dəyərsizləşdirir və sosial
cəhətdən dəyərləndirilməyən insanları psixoloji cəhətdən də
dəyərdən salır, amma hər halda belə hallar getdikcə
azalmaqdadır (hərçənd, bu azalma son dövrlərə aiddir).
Getdikcə daha çox dərk edilir ki, həqiqətən yardım tələb
olunursa, onun forma və məqsədləri yenidən nəzərdən
keçirilməlidir. Əslində məqsədlər qaraçılarla məsləhətləşmə
aparmaqla müəyyən edilməlidir, bununla onlar özləri
haqqındakı yanlış obrazlardan yaxa qurtara, sosial
proqramların sadəcə passiv resipiyentləri olmayıb onların
təhrikçilərinə çevrilə və icmalarla birlikdə qəbul edilmiş və
köklü dəyişikliklərə məruz qalmış sosial və təhsil yönümlü
yanaşmada dəyişikliklər edə bilərlər. Yeni siyasət ətraf
mühitə dinamik və yaradıcı şəkildə uyğunlaşmağı bacarmış
və çoxusu hələ də uyğunlaşmaqda davam edən müvafiq
qrupların fəaliyyətlərinə əsaslanmalıdır. Bir çox ölkələrdə
müşahidə edilmişdir ki, sosial təminat artıq yoxsul ailələri
mənəvi tənəzzülə uğratmışdır, çünki o, gəlir gətirən və ya
zəruri ehtiyacları təmin edən, lakin tənzimlənməyən sahələri
(əvvəllər qaraçılar üçün açıq olmuş sahələri) axtarmaq və
onları istismar etmək vəzifəsini üzərinə götürmüşdür,
bununla da ələbaxımlıq qanuni şəklə salınmışdır. Sosial
xidmət işçiləri işlənmiş geyimləri, mebeli və hətta
oyuncaqları, habelə saxlanma müddəti sona yaxınlaşan
məhsulları ucuz qiymətə almaq üçün supermarketlərlə
danışıqlar aparmaq vəzifəsini üzərlərinə götürürlər. Bütün bu
yardımlar bir çox ölkələrdə qaraçıların belə bir ictimai
obrazını yaradır ki, onlar yardımlardan getdikcə daha çox
asılı olan və sosial təminat büdcəsinin getdikcə daha çox
hissəsini istehlak edən şəxslərdir. Onlara ətraf cəmiyyətdə
yaşayan və vergi ödəyən vicdanlı vətəndaşların hesabına
yaşayan tüfeylilər kimi baxılır ki, bu da onların rədd edilməsi
üçün digər bir səbəbdir.
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Assimilyasiya siyasətləri kontekstində həyata keçirilən
inteqrasiya təşəbbüslərinin ən zərərli nəticələrindən biri
onların müəyyən qaraçı qrupları arasında münaqişə
yaratmasıdır. İndiyədək rəngarəng qaraçı icmalarında
müxtəlif tərkibli qruplar öz “daxili işlərini” özləri idarə edir və
istər
sosial,
istərsə
də
iqtisadi
məsələlərlə
bağlı
mübahisələrini
özləri
həll
edirdilər.
İcmalararası
münaqişələrin gücləndiyi və qrupların bir-birini kobudcasına
rədd etdiyi hazırkı dövrdə ənənəvi olaraq vahid bir cəbhə
təşkil etmiş qaraçı icmaları parçalanır. Buna görə də yerli
icmalara “inteqrasiya olunmağa” cəhd edən müəyyən ailələr
yerli hakimiyyət orqanları onların əraziyə son dövrlərdə gələn
və mümkün deportasiya təhlükəsi ilə üzləşən qaraçı qardaş
və bacılarını rədd edərkən buna etiraz etmirlər. Bununla da
“inteqrasiya olunduğu” hesab edilən qruplarla qalan qruplar
arasında parçalanma inkişaf edir.

362

Bu və ya digər yerlərdə inkişaf baş verərək sosial yardımın
sosial
əməkdaşlığa
çevrilməsi
müşahidə
olunur.
Almaniyadakı
Sosial
Məsələhət
Bürosunun
(“Soziale
Beratungsstellen”) sosial işçilərinin qaraçı təşkilatları ilə
əməkdaşlığı və Birləşmiş Krallıqdakı bəzi icma işçilərinin
fəaliyyətləri buna misal ola bilər. Biz həmçinin Niderlandda
yerli
icmaların
sərəncamında
olan
inşaat
işçilərini
(“Opbouwwerkers”) də qeyd edə bilərik, onlar yerli icmalara
istək və tələblərini yazılı formada ifadə etməkdə və onları
həyata keçirmək üçün fəaliyyət planları hazırlamaqda kömək
edirlər: onlar eyni işi qaraçı icmaları ilə də görə bilərdilər.
Əslində praktiki yardım sosial işdən daha faydalı hesab
edilməlidir, bununla belə, sonuncu həddən artıq vurğulanır.
Müxtəlif ölkələrdə, xüsusən də Şərqi Avropada hazırkı
vəziyyət qismən və ya tam işsizliyin mövcudluğu ilə və
həddən artıq maddi ehtiyacın olması ilə (xüsusən mənzil
təminatı ilə bağlı) səciyyələnir, bu isə nəinki qaraçı
ailələrininin işlə təmin olunması məsələsini gündəmə gətirir,
həm də görünür, bunu zəruri edir. Nəticə etibarı ilə onlar
adətən praktiki təcrübəyə malik olurlar (məsələn, taxta və
metalla iş sahəsində və müxtəlif materialların toplanaraq
təkrar istifadə edilməsində). Qaraçı ailələrininin bu cür işlərə
cəlb olunması qaraçıların bilavasitə onlara xas olan
fəaliyyətlərlə məşğul olmalarına imkan verər; onlar aktiv
valideynlərə çevrilə bilərlər və bu işlərdə iştirak etdiklərinə
görə aldıqları zəhmət haqları hər hansı maddi yardımların
(işsizliyə görə müavinətlər formasında və digər yardım
formalarında) heç vaxt doğura bilməyəcəyi stimullaşdırıcı
effekt doğura bilər.
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Yeni hadisələrdən ən ümidvericisi qaraçı icmaları üzvlərinin
sosial işçilər, icma işçiləri, mediatorlar və s. qismində işə cəlb
olunaraq işlə təmin edilməsidir. Belə təşəbbüslərin ümumi
cəhəti ondan ibarətdir ki, bu təşəbbüslərdə iştirak edənlərə
təlimlər keçilir: bunlar həm peşə vərdişlərini formalaşdırır,
həm də praktiki iş vasitəsilə peşə hazırlığını təmin edir.
Burada açıq-aydın özünü büruzə verən iki məsələni qeyd
etmək lazımdır. Əvvəla, nəzəriyyə ilə (bu bir aksiomadır ki,
peşə təlimi ilə peşə vərdişlərinin formalaşması bir-birindən
ayrılmazdır) praktika arasında (burada adətən ən çox
ehtiyacın olduğu güman edilən sahələrə, yəni ən azimkanlı
ailələrin zəruri tələbatlarının ödənilməsinə diqqət yetirilir)
əhəmiyyətli uçurum vardır və praktikada adətən əsas peşə
təlimi işi kənarda qalır. Əslində ümumiyyətlə peşə
təlimlərinin keçirildiyi yerlərdə onlara əsas işin önəmli
olmayan əlavəsi kimi baxırlar. İkincisi (bu, bütün “hədəf
qrupları” ilə, xüsusən qaraçılarla bağlı olan problemdir),
qaraçı icmalarında işləmək üçün insanların peşə hazırlığına
sərf olunan vaxtın böyük bir qismi qeyri-qaraçılara sərf
olunur (müəllimlərə, sosial işçilərə və s.). Belə təlimlər,
sözsüz ki, önəmlidir və kəmiyyət və keyfiyyət baxımından
hələ də qaneedici deyil, lakin bu cür təlimlərin keçilməsi
üsulu onların müstəsnalığı təəssüratını yaradır və reallıq
qəribə şəkil alır. Bir tərəfdən, qaraçılarla işləmələri üçün
qeyri-qaraçılara yüz minlərlə təlim saatları sərf olunur, digər
tərəfdən, qaraçıların özlərinə bir neçə min təlim saatları
ayrılır, burada fərq o qədər böyükdür ki, bu rəqəmlər heç cür
müqayisəyə gəlmir. (Qeyd edək ki, burada söhbət təlim
mərkəzlərində
gənc
qaraçılara
verilən
sənətkarlıq
dərslərindən deyil, müəllimlər və sosial işçilər üçün peşə
vərdişləri formalaşdıran təlimlərdən gedir.) Lakin hazırda
vəziyyət əsasən beynəlxalq qurumların dəstək verdiyi
müəyyən
layihələrin
təkanverici
effekti
sayəsində
dəyişməkdədir, həmin layihələrdə qaraçıların peşə təlimləri
zəruri ilkin şərt kimi qəbul edilir.
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Əlavə etmək lazımdır ki, bu günədək bu tip təlimlərdən
yararlana bilmiş azsaylı qaraçılar onların icmalarının inkişafı
üçün bunun nə qədər önəmli ola biləcəyini nümayiş
etdirmişlər: onlar dəyişikliklər prosesində mühüm aparıcı rol
oynamışlar və oynamaqda davam edirlər; eləcə də onlar öz
icmaları ilə ətrafdakı icmalar arasında qarşılıqlı uyğunlaşma
prosesində mühüm aparıcı rol oynamışlar və oynamaqda
davam edirlər. Bütün bunlar bizi təlim – liderlik –
transformasiya münasibətlərinə gətirib çıxarır, biz bu
məsələni qaraçıların siyasi təşkilatları fəslində müzakirə
edəcəyik. Bu cür şəxslərin təlimlərdə iştirakı primitiv
yanaşmadan mədəni mənsubiyyətin getdikcə daha çox
bəyan edildiyi mədəni inkişafa doğru irəliləməyə və
fövqəladə situasiyada şəraitin formalaşdırdığı liderlikdən
icmalardakı iş vasitəsilə (bu iş icmaların daxili dinamikasına
hörmət etməklə və onların uzunmüddətli gələcəyini nəzərə
almaqla aparılır) formalaşmış liderlik tipinə doğru tərəqqiyə
imkan yaradır.
Qeyri-qaraçı birlikləri və təşkilatları
Avropa ölkələrinin çoxunda qaraçı əhalisinin problemləri ilə
məşğul olmaq üçün təşkil edilən ixtisaslaşmış təşkilatlar
çoxalmışdır, həmin problemlər sosial və iqtisadi problemlər
sayılır. Çoxusu qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) olan, İkinci
Dünya Müharibəsindən sonra Qərbu Avropa ölkələrində
yaradılmış bu qurumlar xaraktercə dini və ya dünyəvi ola
bilər, lakin onların hamısı, dövlət sektoruna aid qurumlardan
fərqli olaraq, özəl qurumlardır, hərçənd, onların çoxu dövlət
orqanalrı işə sıx əlaqələrə malikdirlər. Belə təşkilatların sayı
1950-ci illərdə artmağa başlamış (onların kiçik qismi
əvvəlcədən mövcud idi) və 1960-cı ilər ərzində hərtərəfli
assimilyasiya siyasətinin inkişafı ilə paralel olaraq bu artım
sürətlənmişdir. Əgər biz bu təşkilatların bəyan etdikləri
məqsədlərinə nəzər yetirsək və onların yarandığı dövrə
yaxından nəzər salsaq, onların təkamülünü izləyə bilərik.
1960-cı illər həmçinin paternalist humanizmdən texnokratik
humanizmə doğru ideoloji dəyişikliklərin şahidi olmuşdur, bu
isə öz növbəsində birliklərin (assosiasiyaların) yeni nəslinin
yaranmasına təkan vermiş və burada “apostolizm” meylli
könüllüləri ictimai sektorun peşəkarları əvəz etmişdir, eləcə
də spontan fəaliyyət texnokratiya nümayəndələrinin və
inzibatçıların fəaliyyəti ilə əvəz olunmuşdur.
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Bu birliklərin rolu qeyri-müəyyən və mürəkkəbdir. Çox vaxt
deyirlər ki, onlar bir tərəfdən hakimiyyət orqanları və yerli
icmalar, digər tərəfdən qaraçı və köçərilər arasında vasitəçi
və əlaqələndiricidirlər. Hər halda mühüm və faydalı hesab
edilən bu vasitəçilik rolu (nadir istisnaları nəzərə almasaq,
çətin ki, bu rolu şübhə altına alan tapılsın) onların
dəyişikliklərin daşıyıcıları kimi fəaliyyət göstərmələrinə
gətirib çıxara bilər, xüsusən ona görə ki, onlar çoxusu çətin
vəziyyətdə olan kiçik qruplarla uzunmüddətli təmasda
olurlar. Bu, sosial işlə bağlı yuxarıdakı təhlilimizi yada salır,
burada fakt ondan ibarətdir ki, QHT-lərin çoxu sosial işçiləri
işə götürür və ya öz fəaliyyətlərinə geniş şəkildə cəlb edirlər.
Eyni zamanda, əlaqələndirici rol həm də bufer funksiyasını
yerinə yetirir: o, bəzən güclü qarşıdurmaların qarşısını
almaqla fayda gətirə bilər, lakin eyni zamanda, o, təşkilatlar
məcburi vasitəçilər kimi fəaliyyət göstərmək niyyətində
olduqda birbaşa dialoqun yolunda əngəl olmaqla maneəyə
də çevrilə bilər. Nəhayət, problemlər yarandıqca onların
yerlərdə həll edilməsini və fərqlərin və münaqişələrin
minimuma endirilməsini nəzərdə tutan əlahiddə yanaşma
nümayiş etdirməklə QHT-lər ümumi situasiyanın hərtərəfli
başa düşülməsinə xələl gətirə bilərlər. Bu yolla problemləri
süzgəcdən keçirərək zəiflətməyə çalışmaqla onlar qaraçı və
köçərilərin öz təşkilatlarının oynadığı rola əks olan rolu
üzərlərinə götürmüş olurlar, belə ki, sonuncuların təşkilatları
adətən qaraçı və köçəri icmalarının çətinliklərini yığcam
şəkildə ifadə edərək ön plana çəkir, eyni zamanda, özlərinin
tələblər irəli sürmək imkanlarını da saxlayır.
Qaraçı və köçərilərə “yardım” və ya “dəstək” üçün
yaradılan və xidmət etdikləri icmaların üzvü olmayan
insanlardan təşkil edilən birliklərin daha iki çatışmayan
cəhəti vardır. Birincisi, onlar müvafiq icmalar tərəfindən
deyil, həmin icmalar üçün yaradıldıqlarına görə əvəzetməyə
əsaslanan birliklərdir. İkincisi, onlar üzvlərinin problemlərinin
əks etdirilməsinə xidmət edir. 1970-ci illərin birliklərinin
qəribəliyi əsasən icmanın təcrübələrini kiçik qruplar
vasitəsilə yenidən əlaqələndirmək və itirilmiş mədəni
mənsubiyyət hissini yenidən dirçəltmək istəyində idi: öz
mədəni mənsubiyyətləri bəlli olmayan insanlar digərlərinin
mədəni mənsubiyyətini qorumaq naminə işləyərək onların
tələbatını ödəməyə çalışırdılar. Beləliklə, sözügedən QHT-lər
həm də təmsilçiliyə əsaslanan birliklərdir.
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Qaraçılarla danışıqlar aparmağa borclu olan bu birliklər öz
rollarını izah etməkdə çətinlik çəkir və bunu edə bilmədikdə
özlərini günahkar sayırlar. Həmçinin maliyyə cəhətdən asılı
olduqları hakimiyyət orqanları ilə danışıqlar aparmağa borclu
olan bu birliklər səslərinin eşidilməsi və maliyyələşmənin
davam etdirilməsi üçün güzəştlərə getməli olurlar. Qaraçılara
düşmənçiliklə yanaşan və onları rədd edən yerli icmalarla da
danışıqlar aparmağa borclu olan bu birliklər həddən artıq
səmimi danışacaqaları təqdirdə rədd edilmə riski ilə
üzləşirlər. “Onu doğuran cəmiyyətlə üzvi surətdə əlaqədar
olan bu tip birlik müdafiə etmək iddiasında olduğu cəmiyyət
üçün işləyə bilərmi?” sualı açıq qalır. Onun statusu nəzəri
cəhətdən müstəqillik imkanı yaratsa da, kənar mənbədən
maliyyələşmə onu asılılığa məcbur edir və onun üzvləri
qaraçılara qəlbən rəğbət hissi ilə yanaşsalar belə, onun
inzibati
strukturununu
gücü
onları
əks
istiqamətə
meylləndirir. Beləliklə, onun mövcudluğunun səbəbləri ilə
mövcudluğunu davam etdirmək üçün gördüyü işlər arasında
əlaqə qırılmışdır.
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Bununla belə, bir sıra amillərin məcmusu onların daha
parlaq gələcəyi olduğunu söyləməyə əsas verir. Bəzi birliklər
qaraçı və köçəriləri onların işlərində iştirak etməyə dəvət
edirlər: bu iştirak illər boyu rəmzi xarakter daşısa da, indi
getdikcə daha çox qaraçı və köçərilər bu birliklərdə fəal
mərkəzi rol oynayırlar. Eyni zamanda, 20-ci əsrin sonları ilə
21-ci əsrin əvvəllərinə xas olan qeyri-müəyyənlik dövrünün
kontekstində yerli və milli səviyyədə hakimiyyət orqanları öz
təhlillərini yenidən nəzərdən keçirmək barədə düşünürlər.
Bəzi ölkələrdə paradoks meydana çıxmışdır, belə ki,
adətlərinin girdabından çıxa bilməyən və iyirmi il ərzində
yanaşmalarını dəyişə bilməyən müəyyən birliklərlə və QHTlərlə müqayisədə siyasətçilər yeniliklərə və qaraçı icmaları ilə
birbaşa təmaslara daha çox açıqdırlar. Bundan başqa, qaraçı
təşkilatları inkişaf edir və bir çox qurumlarda onların birbaşa
mediatorlar qismində iştirakı getdikcə daha çox hiss olunur.
Mərkəzi və Şərqi Avropada azlıqlara qarşı dövlət tərəfindən
idarə olunan assimilyasiya siyasəti illərində sözügedən tipli
birliklər formalaşmamışdı, amma inzibati xidmətlər tamamilə
analoji rol oynayırdılar. Bu gün bu dövlətlərdə qaraçı QHTlərinin güclü mövqeyə malik olduğu bir vaxtda qeyriqaraçıların “yardım” təşkilatlarının qərb ölkələrində olduğu
kimi inkişaf edəcəyi ehtimalı azdır. Qaraçı azlığı ilə bağlı
siyasətlərin rəhbər istiqamətlərinə dair danışıqlar ya birbaşa
qaraçıların nümayəndələri ilə aparılır, ya da ümumiyyətlə heç
kimlə aparılmır və bu siyasətlər, xüsusən sosial tədbirlər
sahəsində qaraçı imalarından olan ixtisaslı müəllimlərin, icma
işçilərinin və digər peşəkarların birbaşa iştirakı ilə həyata
keçiriləcəkdir. İndi bütün bunlar qaraçılara qarşı formalaşmış
paternalist yanaşma kontekstində inanılmaz görünür. Hazırda
formalaşan yeni hakimiyyət münasibətləri 21-ci əsrin
başlanğıcında
qeyri-müəyyən
siyasətdən
innovasiya
siyasətinə doğru irəliləməyə imkan verir. Əgər yerli və
regional səviyyədə bütün maraqlı tərəflərin təmsilçilərinin
cəlb olunduğu komitələr lazımi qaydada təşkil edilərsə, onda
əməkdaşlığın yeni, birbaşa və eqalitar (bərabərliyə
əsaslanan) formaları yaradılacaqdır.
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Lakin Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində yeni tip
“vasitəçilər” peyda olmuşdur, onun rolu hökumətlər və
əhalinin müəyyən kateqoriyaları üçün, xüsusən də azlıqlar, o
cümlədən qaraçılar üçün yardım proqramlarının qəbulundan
və inkişafından ibarətdir. Bu yeni qurumlar çoxmillətli
beynəlxalq təşkilatlardır və onların məskunlaşdırlqarı yer
nadir hallarda işlədikləri ölkə ilə üst-üstə düşür; onlar Avropa
İttifaqının, eləcə də beynəlxalq QHT-lərin və fondların dəstəyi
ilə mühüm layihələrin həyata keçirilməsi prosesində dövlət
orqanlarını texniki yardımla təchiz edən bazarda artıq öz
yerlərini tutmuşlar. Yuxarıda təsvir edilmiş birlik növlərinə
şamil olunan tənqidlər eyni ilə onlara da aiddir və onların
fəaliyyətləri özündə belə bir təcrübənin formalaşması riskini
daşıyır ki, müvafiq əmlak üzərində nə qaraçıların, nə də
maraqlı ölkələrin mülkiyyət hüququ olmaya bilər.
Qaraçılarla bağlı sosial-siyasi məlumatlara aid olan bu
müzakirədə biz həmçinin polisin və ədliyyə sisteminin
yanaşmalarını da araşdırmalı idik, lakin kitabın həcminin
azlığı bunu etməyə imkan vermir. Təkcə bunu deməklə
kifayətlənirik ki, bu qurumları bizim qeyd etdiyimiz digər
qurumlardan ayrımaq mümkün deyil: onlar da qaraçıların
bütün dünyada üstünlük təşkil edən obrazlarına və
stereotiplərinə əsaslanır və nəticədə digərləri kimi hərəkət
edirlər. Bu qurumların hər bir komponenti sosial-siyasi
mozaikanın bir hissəsi kimidir, o, yaxınlığındakı digər
hissələrlə birləşərək vahid bir mənzərə yaradır. Könüllü
birliyin hər bir üzvünün, hər bir rəsmi şəxsin, sosial işçinin və
ya yerli bələdiyyə üzvünün hər bir hərəkəti (bu, maraqlı
tərəflərə əhəmiyyətli və ya inandırıcı görünməsə belə) faktiki
olaraq mikrosiyasi səviyyədə hakimiyyət münasibətlərinin
təzahürüdür və ümumi mənzərənin bir hissəsini formalaşdırır.
Bu o deməkdir ki, bu mənzərə statik (durğun) deyil,
iştirakçıların hər biri öz mövqeyinə və müəyyən edilmiş
qaydalara uyğun olaraq öz roluna malikdir. Beləliklə, mozaika
obrazından şahmat taxtası obrazına doğru hərəkət edərkən
hər hansı elementi təcrid halında götürməmək vacibdir: hər
hansı addımı atmaq üçün təhlil apararkən və bunun
nətusəcində hər hansı təkliflər irəli sürərkən bütün hissələr
nəzərə alınmalıdır.
Yeni situasiyaya doğru
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Qaraçılarla bağlı sosial-tarixi və sosial-siyasi məlumatlardan
irəli gələn mənzərə mürəkkəb və dumanlıdır. Müxtəlif
ölkələrdə göstəricilərin çoxu üst-üstə düşsə də, cari dövr
qeyri-müəyyənliklərlə və ziddiyyətlərlə doludur. Dəfələrlə
vurğuladığımız kimi, müxyəlif yerlərdə qaraçıların rədd
edilməsindən
və
assimilyasiyasından
ibarət
neqativ
yanaşmalardan kənara çıxan və qeyri-müəyyənliyə gətirib
çıxaran yeni yanaşmalar, qaraçıların qəbul edilməsinin yeni
formaları və onlara yardımın yeni üsulları müşahidə olunur.
Bu səbəbdən situasiya ümumən dumanlı olsa da, ayrı-ayrı
ümidverici əlamətlər də vardır: qaraçı ailələrini rəğbətlə
qarşılayan bəzi bələdiyyələr, digər şəxsləri müvafiq tədbirlər
görməyin zəruriliyinə inandıran müəyyən nazirlik məmurları,
məktəbləri daha çevik və qaraçı uşaqlarına daha uyğun
etmək üçün öz təhsil orqanları ilə birgə çalışan müəllimlər
həmin əlamətlərin təzahürüdür. Bu novatorlar burada təqdim
etdiyimiz təhlillərdə özlərini görə bilməyəcəklər. Onların sayı
ümumi mənzərəyə hər hansı əhəmiyyətli təsir göstərə bilmək
üçün hələ çox azdır, xüsusən ona görə ki, ayrı-seçkiliyin daha
da güclənməsi və zorakılığın baş qaldırması ucbatından
bütün Avropada ümumi situasiya faktiki olaraq gərginləşir.
Buna görə də üç risk meydana çıxır:
- birinci risk ondan ibarətdir ki, münaqişə qapalı dairə
prinsipi üzrə genişlənə bilər: zorakılıq yeni zorakılıq
doğurur və buraya faktiki olaraq hər kəsin qatılması bütün
bu prosesə təkan verir və haqq qazandırır;
- ikinci risk ondan ibarətdir ki, qaraçıların rədd edilməsi o
dərəcədə ümumi şəkil almışdır ki və onun təzahürləri o
qədər təkrarlanmış və o dərəcədə adi hala çevrilmişdir ki,
buna adi bir şey kimi baxılır. Bunun nəticələri
acınacaqlıdır: əgər bizim bunu sezmək və bundan
hiddətlənmək
qabiliyyətimiz
tükənirsə,
biz
buna
ümumiyyətlə reaksiya verməyə bilərik, onda bu
tendensiyaya qarşı heç bir müqavimət olmayacaq və
demokratiyaya xələl gətiriləcəkdir;
- nəhayət, belə bir risk də mövcuddur ki, yuxarıda təsvir
edilən situasiyanın qurbanları ətrafdakılar tərəfindən
damğalanaraq və alçaldılaraq sonda özlərini dəyərsiz
hesab edəcəklər.
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Bizim təhlilimiz davam etməlidir. Biz qaraçılar üçün ənənəvi
müstəqil peşələri ilə məşğul olmağın necə çətin olduğunu və
iqtisadi tənəzzül dövrlərində onların dolanacığı üçün
imkanların necə az olduğunu göstərməliyik. Biz digər iş
növlərinə uyğunlaşmağa çalışan insanların həmin işi
qazanmaq üçün necə amansız mübarizə ilə üzləşdiklərini də
göstərməliyik, onlar dərhal ayrı-seçkiliyə məruz qalma
qorxusu altında bəzən qaraçı olduqlarını gizlədirlər. Bu
vəziyyət onları iki paralel həyat yaşamağa məcbur edir və
əhəmiyyətli dərəcədə psixoloji təzyiqə məruz qoyur. Biz
həmçinin televiziyanın effektini də önə çəkərək onun
göstərdiyi birbaşa təsiri, habelə orada üstünlük təşkil edən
mövzuların (fərqli həyat, asan yaşayış, geniş yayılmış
zorakılıq və s.) zərərli təsirlərini vurğulamalıyıq, bu təsirlər
insanlarda narazılıq hisslərini artırır və eyni zamanda həm
aqressiyaya, həm də passivliyə rəvac verir. Televiziya məhz
tamaşaçıya irad tutulan məsələləri stimullaşdırır: bu,
reallıqdan qaçmaq deməkdir. Biz şəhər ətrafı ərazilərdə
qruplaşan köçəri və məskunlaşmış ailələr arasında hazırkı
tendensiyaların nəticələrini də daha dolğun tədqiq etməliyik;
biz həmçinin uşaq ölümünün səviyyəsinin hələ də yüksək
olmasının səbəbələrini araşdırmalıyıq. Qeyd etməliyik ki,
söhbət qaraçılardan gedirsə, onlar ətrafdakı cəmiyyətlərlə
əlaqədə olduqlarına görə mövcud prosedurlara (xüsusən
yardımların ayrılması məsələsində) kor-koranə riayət etmələri
yetərli deyil: bu, çox vaxt meyarların yararlı olmaması və
düzgün tətbiq edilməməsi səbəbindən onlara münasibətdə
neqativ ayrı-seçkiliyə barabərdir. Eyni sözlər müxtəlif
tədbirlərin tətbiqinə də aiddir, söhbət o tədbirlərdən gedir ki,
onların nəticələri qarşıya qoyulan məqsədlərlə üst-üstə
düşmür.
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Bununla belə, qaraçı icmaları güclü olaraq alır. Onlar əsrlər
boyu qəddar rəftara məruz qalsalar da, özlərinin açıq həyat
tərzini və bir çox cəhətdən tolerant olan icma ruhunu
mühafizə edə bilmişlər. Biz artıq onların dinamizmini,
çevikliyini, uyğunlaşma qabiliyyətini, mədəni mənsubiyyətini
və orijinallığını, sosial həyatlarının vacibliyini və onu qoruyub
saxlamaq istəklərini qeyd etmişik. Bütün bunlar insanları bir
məkana bağlamaqla və fərdiləşdirməklə qaraçı əhalisini yox
etməyə və passiv hala salmağa çalışan müəyyən
siyasətçilərin nəzərdə tutduğu “həll” yolları ilə heyrətamiz
dərəcədə ziddiyyət təşkil edir. Müşahidəçilər hər bir yerdə
qeyd edirlər ki, mədəni cəhətdən güclü olan və mədəni
mənsubiyyətindən şübhəsi olmayan şəxslər məruz qaldıqıları
təsirlərə uğurla müqavimət göstərə bilməyən şəxslərə
(nəzəri cəhətdən bu təsirlər onların uyğunlaşdırılması
məqsədini daşıyır!) nisbətən şəraitə daha yaxşı uyğunlaşırlar.
Fakt ondan ibarətdir ki, uyğunlaşma aktiv prosesdir. İcma
konkret şəraitə uyğunlaşır; kənar insanlar onu zəruri
vasitələrlə təmin edərək uyğunlaşmaya kömək edə bilərlər,
lakin icma özü passiv bir obyekt kimi qalarsa, şəraitə
uyğunlaşa bilməyəcəkdir.
Getdikcə daha çox etiraf edilir ki, “qaraçı” probleminin
mövcud olduğu yerlərdə bu problemi digərləri də paylaşırlar:
qaraçılar buna problemə görə heç də onları əhatə edən
insanlardan çox məsuliyyət daşımırlar, çünki onların sadəcə
mövcudluğu digər insanların narahatlığına və reaksiyalarına
səbəb olur. Buna görə də uyğunlaşma həm də müştərək
proses olmalı və bu prosesin həyata keçirilməsi üçün birgə
səylər mövcud olmalıdır. Biz artıq qeyd etdik ki, qaraçıların
inkar olunmasını təsbit edən qanunların ləğv edilməsi inkarçı
yanaşmaları ləğv etmir. Əvvəlki səhifələrdə apardığımız təhlil
göstərdi ki, inteqrasiya və assimilyasiya səyləri ilə eyni
vaxtda qaraçıların rədd edilməsi də heç vaxt istisna
olunmayıb, nəticədə iqtisadi və sosial psevdo-inteqrasiya
siyasətləri
qaraçı
mədəniyyətinin
rədd
edilməsini
gücləndirərək həmin mədəniyyəti zəiflətmiş və bu
siyasətlərin hədəfi olan insanları ikinci dərəcəli vətəndaşlar
mövqeyinə endirmişdir.
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Əsrlər boyu problematik birgə yaşayışdan irəli gələn
münaqişəli münasibətlərin düzəlməsi çox vaxt aparacaq və
hər iki tərəfin barışıq səylərinə xələl gətirməkdə davam
edəcəkdir: qeyri-qaraçılardan gələn hər bir şey qaraçılar
tərəfindən avtomatik olaraq şübhəli sayılır və rədd edilir,
qaraçılardan gələn hər bir şey isə qeyri-qaraçılar tərəfindən
avtomatik olaraq şübhəli sayılır və rədd edilir. Qruplararası
münasibətlərdə hələ də qarşılıqlı anlşmanın olmaması və
yuxarıda təhsil kontekstində qeyd edilmiş bir-birinə zidd
ümumi məqsədlər üstünlük təşkil edir; bu, xüsusən sosial,
təhsil, iqtisadi və siyasi məsələlərə aiddir. Yuxarıda qeyd
edilmiş yerli, regional və milli səviyyədəki məsləhətləşmə
mexanizminin mühüm rola malik olmasının digər bir
səbəbidir.
Dövlət orqanları sələflərinin yanaşmalarının nə qədər
neqativ olduğunu yavaş-yavaş dərk edir və “tarixi
kompensasiya” ilə yanaşı, yeni siyasətin də zəruri olduğunu
etiraf etməyə başlayırlar. Dövlət, hökumət və nazirliklərin
başçılarının adından edilən çıxışlarda və qəbul edilən rəsmi
sənədlərdə bu düşüncə tərzi getdikcə daha çox öz əksini
tapır,
onların
bəzilərində
isə
əvvəlki
hökumətlərin
assimilyasiya siyasətləri açıq tənqid edilir. Beynəlxalq
səviyyədə (Avropa Birliyində, Avropa Şurasında, Avropada
Təhlükəsizlik
və
Əməkdaşlıq
Müşavirəsində)
dövlət
nümayəndələri qaraçı icmalarının əsrlər boyu təqib
olunduğunu və bu gün onlara qarşı ayrı-seçkiliyin olduğunu
etiraf edən sənədlər imzalayır və situasiyanı monitorinq
edərək vəziyyəti yaxşılaşdırmağı öhdələrinə götürürlər.
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Sosial tədbirlər sahəsində yeni üfüqlərin açılmasına
gəldikdə, iki məsələni qısaca şərh etmək tələb olunur. Birinci
məsələ yardım konsepsiyasıdır. Aydın məsələdir ki, biz
yuxarıda qeyd edilmiş arqumentdən irəli gələn müxtəlif
prinsipləri rəhbər tuturuqsa, onda icmalararası əməkdaşlıq
önəmli olmalı və çoxluq təşkil edən icma azlığın ləyaqətini və
müstəqilliyini etiraf edərək ona hər cəhətdən hörmət etməyə
çalışmaqla azlığa yardım göstərməlidir. Azlıqda olan icmaya
yardım zəruridir, lakin onun formaları və kökündə duran
məqsədlər assimilyasiya siyasətindən fərqlidirsə, onda
onların yenidən nəzərdən keçirilməsi zəruridir. Praktiki olaraq
insanların istədikləri sosial yardımın və sosial dəstəyin əksinə
olaraq, texniki yardım və texniki dəstəkdir. Bir tərəfdən,
qaraçı və köçərilərin öz gələcəklərini seçmək üçün ehtiyac
duyduqları vasitələrə malik olmaları önəmlidir: bu ona görə
lazımdır ki, onlar cari situasiyanın diqtəsi altında
dəyişməsinlər, yəni digər xalqların inteqrasiya və ya
inkarçılıq siyasətlərinin obyektinə çevrilməsinlər, çünki onlar
bürokratizm məngənəsindədirlər və az və ya çox dərəcədə
məcburi
olan
müxtəlif
təşəbbüslərin
və
obrazların
predmetinə çevrilirlər. Digər tərəfdən, onların məruz qaldığı
bir
çox
çətinliklər
texniki
xarakterlidir
(məsələn,
şəhərsalmanın planlaşdırılması ilə, məktəb infrastrukturu ilə,
sənət və maliyyə ilə əlaqədardır) və texniki səviyyədə həll
edilməlidir, onlar stereotipləri və qərəzli fikirləri əks etdirən
ideoloji məngənədən mümkün qədər uzaq tutulmalıdırlar.
Əlbəttə, ehtiyac olduqda qaraçılar və köçərilər sosial yardım
almaq üçün sosial işçilərə müraciət etmək imkanına malik
olmalıdırlar, lakin onların öz gələcəkləri qura bilmələri üçün
tələblər prioritet qaydasında əvvəlcə texniki yardımdan,
sonra isə sosial yardımdan ibarət olmalı, onlar assimilyasiya
olunmaq üçün deyil, adaptasiya olunmaq üçün vasitələrlə
təmin edilməlidirlər.
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Böyük ehtimalla bu tip texniki yardım üçün proqramlarda
qaraçı icmalarının energisindən uğurla istifadə etmək olar və
həmin proqramlar çərçivəsində bu icmalara hörmətlə
yanaşılar. Bundan başqa, yuxarıda qeyd edilmiş bütün
inkarçılıq siyasətlərindən və onlarla bağlı yanaşmalardan
sonra bu proqramlar pozitiv düşüncə tərzini və pozitiv
hərəkətləri təklif edir. Belə təşəbbüslərin ümumi neqativ
vəziyyətə
reaksiya
olmaqdan
daha
çox,
qaraçı
mədəniyyətinin, dilinin, tarixinin və cəmiyyətinin pozitiv,
dərin köklərə malik aspektlərini önə çəkən təşəbbüslər
olması çox vacibdir. Qısaca desək, nəyəsə reaksiya
verməkdənsə, hərəkət etmək daha yaxşı olar, hərçənd,
hazırkı vəziyyətdə bu, heç də asan deyil.
İnformasiya digər mühüm məsələdir. İnformasiya çox
müxtəlif formalarda daxil olur, o, əlbəttə ki, mümkün qədər
geniş əhatəli olmalı, eyni zamanda mümkün qədər yüksək
keyfiyyətli olmalıdır. Bu, informasiya təchizatı üçün
“ekspertləri” dəvət edənlərin, eləcə də ekspertlərin üzərinə
böyük məsuliyyət qoyur (onların qaraçı və ya qeyri-qaraçı
olmasından asılı olmayaraq). Stereotiplərin dağılması və
onların doğurduğu davranış formalarının dəyişməsi ilk
növbədə stereotiplərlə tanış olmağı nəzərdə tutur. Əks halda
informasiya
təchizatı
fəaliyyətinin
bu
fenomenləri
zəiflətməkdənsə daha da ağırlaşdırması riski mövcuddur və
bu risk informasiya təchizatçılarının dəyişmək istədikləri
həmin fenomenlərin mənşəyini və dinamikasını başa
düşməkdən daha çox, “sağlam düşüncə” anlayışının yanlış
başa düşülməsinə əsaslanır. Biz informasiyanı qəbul
edənlərin qərəzli fikirləri ucbatından həmin informasiyanın
yanlış şərh olunmasının və təhrif edilməsinin doğurduğu
təhlükəni dərk etməliyik. Bundan başqa, qaraçı mədəniyyəti
son dərəcə müxtəlif olduğuna görə, onu təqdim edərkən
hansısa sosial qrur barədə təfsilatlara varmaqdansa, bu
mədəniyyətin ruhunu və sosial təşkili sistemini göstərmək
lazımdır (biz əsərin girişində bu məsələni qeyd etmişik). Bu
yanaşma nəinki zəruridir, həm də mədəniyyətin qorunmasını
təmin
edir,
çünki
o,
mədəni
xüsusiyyətlərin
bayağılaşdırılmasının qarşısını alır, həmin xüsusiyyətlərə
xələl gətirilməsini isə qaraçı və köçərilər əsla istəmirlər.
Bundan başqa, sosial-mədəni informasiya yetərli deyil, onu
sosial-siyasi informasiya müşayiət etməlidir, sonuncu isə
fəaliyyətdə olan qüvvələri hərtərəfli əhatə etməlidir; mövcud
vəziyyətdə taleyüklü məsələlər həm çox mürəkkəbdir, həm
də münaqişələrlə zəngindir.
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Həmçinin təhsil sahəsində irəliləyiş bu məsələ ilə bağlı
mənzərəni dəyişəcəkdir, ədəbiyyatın buraxılmasına və
bununla da informasiya təchizatına daha çox qaraçı və
köçərilər cəlb olunduqca, onlar öz icmalarının və ətrafdakı
icmaların müşahidəçilərinə çevrildikcə, öz düşüncələrindən
irəl gələn nəticələri dərc etdirdikcə, radio və televiziya
verilişlərinin hazırlanmasında və yayımlanmasında iştirak
etdikcə bütün bunlar ətrafdakı cəmiyyətlərə özünüifadə
imkanı verməklə tarazlılıq effekti yaradacaqdır. Qaraçı
obrazının həddən artıq qorxunc olmaması üçün qaraçılarla
qarşılaşan və ya yanaşı yaşayan insanlar başa düşməlidirlər
ki, qaraçı və köçərilərin istədikləri yeganə şey qanun
qarşısında bərabərlik kontekstində onların mədəniyyətinə
hörmət edilməsidir.
Lakin sözlərlə əməllər arasında uyğunsuzluq hələ də
böyükdür və onları uyğunlaşdırmaq çətindir. Yalnız yeni siyasi
məqsədlərin doğurduğu nəticələr çox natamam və qeyrisabit olmuşdur. Eyni zamanda, qaraçılar və köçərilər arasında
vəziyyətə uyğunlaşma (nəticə etibarı ilə transformasiyaya
bərabər olan dərin uyğunlaşma) prosesi baş verir. Bir
tərəfdən biz təhsilin nəticələrini görürük, bu nəticələr çox
vaxt lazımınca qiymətləndirilməsə də, 1980-ci illərdən
başlayaraq qaraçılarla ətraf aləm arasındakı münasibətlərin
forma və xarakterinin dəyişdirilməsi məqsədini daşıyan yeni
və son dərəcə önəmli dinamikaya səbəb olmuşdur. Digər
tərəfdən, qaraçı təşkilatları öz mövqelərini möhkəmləndirmiş
və daha fəal olmuşlar. Onlar öz istəklərini müdafiə edir və
məsləhətləşmələrdə mediatorlar və tərəfdaşlar kimi çıxış
edirlər. Siyasət məsələlərində və qərarların qəbulunda
onların iştirakı getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.

376

17. Qaraçı təşkilatları
Tarix
Qaraçı təşkilatlarının tarixi heç də hamar deyil, və bu
təşkilatların kökləri dərin olsa da, onlar dağınıq olmamışlar.
Ətraf
cəmiyyətə
uyğunlaşmaq
və
onun
etdiklərini
təkrarlamaq üçün 15-ci əsrdə Fransada qaraçı qrupları
“komte” (comte) və ya “hersoqlar” tərəfindən idarə
olunduqlarını iddia edirdilər, sonradan bu terminlər
dəyişdirilərək “kapitan” və “leytenant” terminləri ilə əvəz
edildi. Macarıstanda və Polşada bunların ümumən qəbul
edilmiş ekvivalentləri “voïvode”, “vajda”, “wojt” və vataf”
terminləri idi, Şotlandiyada isə bəzən “lord” terminindən
istifadə edilirdi. Qayda-qanunun qorunmasına, ailələrin
işləməsinə və ya vergilərin yığılmasına görə kiminsə
cavabdeh olmasını istəyən yerli şahzadələr qaraçıların
“başçısı” vəzifəsini yarada və ya başçıları təyin edə bilərdilər.
Öz
növbəsində,
qaraçı
“kralları”
miflər
dünyasına
mənsubdur, hərçənd, bəziləri həm şəxsi məqsədlər üçün,
həm də ətrafdakıların hörmətinə nail olmaq üçün bu mifləri
həqiqət kimi qələmə verir və ətraf aləmdə onlara qarşı inam
yaratmağa çalışırlar.
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“Qaraçı kralı” anlayışının formal və rasional şəkil aldığı və
ona praktiki məna verməyə cəh edildiyi yerlərdə bütövlükdə
bu
məsələnin
mahiyyəti
miflərdən
utopizmə
doğu
dəyişmişdir. 1920-ci illərdə Polşada belə cəhdlər üçün münbit
zəmin vardı (konkret ərazilərdə qaraçı qruplarına görə
cavabdehlik daşıyan “başçıların” monarx tərəfindən təyin
olunması praktikası xüsusən 17-ci və 18-ci əsrlərdə Polşa
kralları arasında adi hal idi). 20-ci əsrin əvvəllərində on ildən
artıq müddət ərzində qaraçı ailələrinin ayrı-ayrı üzvləri
rəsmən “qaraçıların kralı” kimi tanınmağa nail oldular, bu
status onlara müəyyən imtiyazlar verir və üzərlərinə bəzi
vəzifələr qoyurdu. Ən təmtəraqlı tacqoyma mərasimi (Yanuş
Kviekin (Janusz Kwiek) tacqoyma mərasimi) 1937-ci ilin
iyulunda Varşavada ordu idmanı stadionunda minlərlə insan
kütləsi qarşısında keçirildi. Dövlət başçılarına və Varşavada
yerləşən
diplomatik
korpusların
nümayəndələrinə
dəvətnamələr
göndərilmişdi.
Tacqoymadan
əvvəl
arxiyepiskop tərəfindən seçki keçirildi, çünki qaraçıların
Abissiniyada torpaqla təmin edilməsi barədə müraciətin
Mussolini tərəfindən ciddi qəbul edilməsi üçün formal
qanuniləşdirmə prosesi zəruri idi. Yanuşun sələflərinin bəziləri
torpaq tələb etmişdilər, məsələn, Yozef Cənubi Afrikada ərazi
istəyərək Millətlər Liqasına nümayəndə göndərmişdi, çünki
Polşa regionu barədə müraciətin həddən artıq vax
aparacağını düşünürdü. 1946-cı ildə Rudolf Kviek özünü
“qaraçıların kralı” elan etdi və tezliklə “Ümumdünya
Qaraçılar Şurası sədrinin” xeyrinə bu tituldan imtina etdi,
həmin qurum isə heç bir iz qoymadan yox oldu.
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1959-cu ildə Fransada İonel Rotaru (o, həmin ərəfədə
Fransaya Rumıniyadan gəlmişdi) özünü “Qaraçı xalqının ali
rəhbəri” elan etdi və “Vajda Voïvode” titulunu qəbul etdi. O,
mətbuatda çoxlu bəyanatlar verdi və çoxlu simvolik jestlər
etdi. Bu mif rıçaq rolunu oynayaraq ona mətbuat vasitəsilə
saysız-hesabsız auditoriya qazandırdı. O öz işini davam
etdirərək müxtəlif qruplardan olan qaraçıları, o cümlədən
Fransada yaşayan Kviek ailəsinin üzvlərini bir araya gətirən
“Ümumdünya Qaraçılar Birliyini” (“Communauté mondiale
gitane”) təsis etdi. İyirmi illik müddət ərzində o, hərtərəfli
düşünülmüş utopiya hazırladı: onun öz kabineti, özünün təyin
etdiyi nazirləri və müavinləri, habelə tələb etdiyi ərazisi vardı
(bu ərazi Fransada Lion yaxınlığında idi, yaxud o, BMT-dən
Somali ərazisində torpaq tələb etmək niyyətində olduğunu
bəyan etmişdi). O, idarəetmə proqramı hazırlamış və
pasportlar buraxmışdı. Rotapu yeganə uropist deyildi: digər
insanlar, xüsusən Niderlandda və Almaniyada buna bənzər
işlərlə fəal surətdə məşğul olurdular.
Utopizmi və onun təsirlərini lazımınca qiymətləndirməmək
olmaz. Birincisi, o, kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə
diqqəti qaraçı məsələlərinə cəlb edir və ictimaiyyətdə bu
məsələyə maraq oyadır. İkincisi, daha praqmatik olan digər
hərəkatlar məhz bu fantaziyalar dünyasında formalaşmışdır.
Utopizm sanki xalqın özü-özünü kəşf etməsi prosesində keçid
mərəhələsi idi. Hətta o, siyasi təşkilatlanmaya doğru ilk
kövrək addımlar olsa belə, hər halda siyasi fakt idi.
Üçüncüsü, utopizm müvafiq insanların dərin narahatlığının
ifadəsi idi: bu tələblər arasında ən utopik olanı çox zaman
“Romanistan” (“qaraçı torpağı”) adlandırılan ərazi tələbi idi,
lakin bu tələb qaraçılar öz mədəni mənsubiyyətlərini
mühafizə etməyi həmişəkindən daha çətin hesab etdikləri
vaxtlarda və İkinci Dünya Müharibəsi nəticəsində təqiblərdən
yaxa qurtarmaq üçün sığınacaq yeri axtardıqları zamanlarda
təkrar balanslaşdırma prosesinin təzahürü idi. Ərazi idealının
simvolik gücü ərazinin faktiki mövcudluğundan daha önəmli
idi.
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1920-ci illərdən başlayaraq digər təşkilatlar da yarandı.
Rusiya Sovet Sosialist Respublikasında 1925-ci ildə təşkil
edilmiş Qaraçılar İttifaqının və Belarus Qaraçıları İttifaqının
(1927) qeyri-müəyyən gündəliyi vardı: bir tərəfdən onlar
qaraçı azlığının tanınmasına və sonra onun maraqlarına
şərait yaradılmasına nail olmaq, digər tərəfdən isə qaraçıları
məskunlaşmağa və inteqrasiya olunmağa həvəsləndirmək
məqsədini daşıyırdılar, çünki qaraçıları əhatə edən mühiti
nəzərə alsaq, onların qaraçı kimi mövcud olma şansları çox
az idi. Moskvada qaraçı şagirdləri üçün üç məktəb açıldı,
orada əsasən qaraçı dili tədris edilirdi; 1928-ci ildə qaraçı
dilində oxu kitabı nəşr edildi, bu, 1924-cü illə 1938-ci il
arasında qaraçı dilində nəşr olunmuş altmışa yaxın kitabdan
yalnız biri idi; 1930-cu ildə Moskvada Romen Teatrı qapılarını
tamaşaçıların üzünə açdı (hərçənd, o, dövlətin nəzarəti
altında fəaliyyət göstərirdi və dövlət ondan assimilionist
təbliğat vasitəsi kimi istifadə edirdi), lakin Stalinin azlıqlara
qarşı siyasəti bu prosesləri dayandırdı. Stalinist anlayışına
əsasən, qaraçılar milli azlıq sayılmırdılar, çünki onların öz
ərazisi və “iqtisadi həyatı” yox idi.
1926-cı ildə Kalborda (Faraqas, Rumıniya) yerli qaraçı
təşkilatı yaradıldı, sonra 1933-cü ildə Buxarestdə Rumıniya
Qaraçılarının Baş Assosiasiyası (Asociata Generala a
Tiganilor din România) yaradıldı. Az sonra qeyri-qaraçı
jurnalisti tərəfindən Rumıniya Qaraçılarının Ümumi İttifaqı
(Uniunii Generale a Romilor din România) təşkil edildi. Bu
təşkilat iki qəzet buraxdı, onlardan biri – “Qaraçıların səsi”
(“Glasul Romilor”) ümummilli miqyasda nəşr olunurdu. 1935ci ilin avqustundan buraxılan digər qəzetdə aşağıdakı
romantik sözlər yer almışdı:
“Nə qədər ki biz ədalət, şərəf və məsuliyyət yolu ilə
gedirik, heç kim və heç nə bizi məqsədimizdən döndərə
bilməz, çünki bizim tərəfimizdə sadiq və şərəfli bir
müttəfiqimiz vardır ki, bu da əzablarımızdır. Qarşımızda
emansipasiya yolu açılır: bizi sevənləri biz də sevəcəyik.
Gəlin birlikdə yürüşə çıxaq: irəli, daim irəli”.
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1933-cü ilin sonunda Buxarestdə konfrans keçirildi və orada
səslənmiş təkliflərin çoxu (məsələn, bayrağın qəbul edilməsi,
qaraçı kitabxanasının və universitetinin təsis edilməsi və
qaraçıların mədəni mənsubiyyət hissini gücləndirmək və
siyasi fəaliyyətlərini formlaşdırmaq üçün qaraçı təşkilatları
arasında mübadilənin gücləndirilməsi) bir müddət sonra
yenidən irəli sürülməli idi. Lakin İkinci Dünya Müharibəsi
qaraçı təşkilatlarının inkişafını dayandırdı və təqib edilən
insanlar yenə də nəzərdən kənar həyata qayıtdılar. 1936-cı
ildə Slovakiyanın şərqində, Koşitsedə mədəni və sosial
təşkilat təsis edilsə də, çox keçmədən 1940-cı ildə qadağan
olundu. Yunanıstanda 1939-cu ildə qaraçı qrupundan olan,
təxminən 1930-cu ildə Afinaya köçmüş iki qadın Yunanıstan
Qaraçılarının
Ümumyunan
Mədəniyyət
Assosiasiyasını
(Panhellenios Syllogos Ellinon Athinganon) yaratdı. 1948-ci
ildə assosiasiya qaraçılar üçün Yunanıstan vətəndaşlığı tələb
etdi, həmin vaxta qədər onlar rəsmən “milliyyəti naməlum
olan” şəxslər kateqoriyasına aid edilirdilər; bu tələb 1978-ci
ilədək yerinə yetirilmədi. Afina ətrafındakı Aya Varvarada
yerləşən birlik hələ də fəaliyyət göstərir və Yunanıstandakı
müxtəlif qaraçı təşkilatları arasında ferderasiya yaradılması
üzərində işləyir.
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İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada elə dövlət
çətin tapmaq olardı ki, orada bir və ya bir neçə qaraçı
təşkilatı yaradılmasın. Məsələn, 1952-ci ildə Almaniyada iki
qardaş – Oskar və Binsent Rouz Almaniya Qaraçıları
Assosiasiyasını (Verband der Sinti Deutschlands) təsis etdilər,
bu təşkilat Alman Qaraçıları Assosiasiyası (Verband
Deutscher Sinti) adı altında hələ də mövcuddur. 1956-cı ildə
həmin qardaşlar “Almaniyanın irqi səbəblərə görə təqib
edilmiş qeyri-yəhudi vətəndaşlarının ittifaqı və ümumi maraq
assosiasiyası”nı (Verband und Interessengemeinschaft
rassisch Verfolgter nichtjüdischens Glaubens deutscher
Staatsbürger e.V.) təsis etdilər. Həmçinin 1956-cı ildə
Frankfurtda Qaraçıların Mərkəzi Komitəsi (Zentralkomitee der
Zigeuner) təşkil edildi, sonradan onun adı dəyişdirilərək
Beynəlxalq Qaraçı Komitəsi (Zigeuner international) qoyuldu.
1978-ci ildən başlayaraq Alman Qaraçıları Assosiasiyasının
əhəmiyyəti artdı və fəaliyyəti hiss olunmağa başladı.
Həmçinin reginal təşkilatlar da yaradıldı və 1982-ci ildə bu
qurumların bir neçəsi arasında razılaşma əsasında
Heydelberqdə
çoxtərkibli
qrup
qismində
Almaniya
Qaraçılarının və Köçərilərinin Mərkəzi Şurası (Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma) yaradıldı. O, Almaniyanın hər bir
əyalətində fəaliyyətləri uzlaşdıran təşkilat idi və çox vaxt
sosial xidmət bürolarını (Soziale Beratungsstelle) da özündə
ehtiva edirdi. Lakin bir müddət sonra mərkəzi qərargahı
Hamburqda olan Qaraçı və Köçərilərin İttifaqı yaradıldı. 1966cı ildə Birləşmiş Krallıqda ümummilli Qaraçı Şurası, onun
ardınca isə 1970-ci ildə Qaraçıların Milli Təhsil Şurası yarandı,
sonuncunun adı 1991-ci ildə dəyişdirilərək Qaraçıların Milli
Təhsil, Mədəniyyət, Rifah və Vətəndaş Hüquqları Şurası
qoyuldu. 1972-ci ildə Qaraçı Gildiyası formalaşdı. 1974-ci ildə
Qaraçı Şurasındakı parçalanma Milli Qaraçı Şurasının, sonra
isə növbəti ildə Qaraçı Təşkilatları Assosiasiyasının
yaranmasına səbəb oldu, bu, müxtəlif qurumlardan ibarət
çoxtərkibli qrup idi və Şərqi İngiltərə Qaraçı Şurasını, Köçəri
İnsanlar Cəmiyyətini, Qaraçıların Fəaliyyət Qrupunu və
Qaraçı Gildiyasını özündə birləşdirirdi.
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Fransada 1962-ci ildə Fransa Qaraçılarının və Köçərilərinin
Milli Assosiasiyası (Association des Gitans et Tziganes de
France), 1968-ci ildə Fransa Qaraçılarının Milli Assosiasiyası
(Association nationale des Tsiganes de France), 1972-ci ildə
isə Köçəriləri İnsanların Milli Saziş Komitəsi (Comité national
d’entente des gens du voyage) yaradıldı. Bundan sonra bir
neçə digər təşkilat, məsələn, Qaraçıların İşləri üzrə Milli Büro
(Office national des affaires tsiganes) yaradıldı, eləcə də
1973-cü ildə Qaraçı Bürosu (Bureau tsigane), 1980-ci ildə
Fransa Qaraçılarının və Köçərilərinin İttifaqı (Union des
Tsiganes et Voyageurs de France), 1981-ci ildə Fransa
Qaraçılarının Federasiyası (Fédération tsigane de France) və
1992-ci ildə Qaraçıların Konfederativ Hərəkatı (Mouvement
confédéral tsigane) kimi təşkilatlarda birləşmək cəhdləri
edildi. Eləcə də 1960-cı illərin əvvəllərində Polşada Qaraçı
Mədəniyyəti Assosiasiyası təsis edildi.
Finlandiyada 1967-ci ildə Finlandiya Qaraçıları Assosiasiyası
(Suomen Mustalaisyhdistys) təsis edildi, sonra İsveçdə 1972ci ildə Stokholm Fin Qaraçıları Assosiasiyası (Stockholms
Finska Zigenafforening) yaradıldı, onun ardınca isə ondan
artıq digər təşkilatlar yaradıldı. 1973-cü ildə yuxarıda adı
çəkilən sonuncu iki təşkilat bir sıra digər təşkilatlarla bir
araya gələrək Şimali Qaraçı Şurasını (Pohjoismainen
Romanineuvisto – Nordiska Zigenarradet) formalaşdırdılar.
Bütün Avropada təşkilatlar yaranmaqda idi: İsveçdə 1974-cü
ildə
Köçərilər
Assosiasiyası
(Radgenossenschaft
der
Landstrasse), Belçikada 1976-cı ildə Belçika Qaraçıları
Komitəsi (Comité Rom de Belgique) və 1979-cu ildə Köçəri
Əhalinin Mühafizəsi Komitəsi; İtaliyada 1978-ci ildə İtaliya
Qaraçıları Komitəsi (Komitèto Romano and-i Itàlia);
İrlandiyada İrlandiya Köçəriləri Birliyi (1962), İrlandiya
Köçərilərinin Hüquqları Komitəsi (1981), “Mincéir Misli”
təşkilatı (1984), İrlandiya Köçəriləri Hərəkatı (1991) və
İrlandiyanın Köçəri Əhalisinin Milli Federasiyası (1991)
yaradıldı.
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Çexoslovakiyada 1968-ci ildə qərargahı Bratislavada
yerləşən Slovakiya Qaraçılarının Mədəni İttifaqı (SlovenskoRománo Kultúrno Jekhetániben) yaradıldı, onun ardınca bir
ildən az vaxt keçdikdən sonra 1969-cu ilin avqustunda
Çexiya Qaraçıları İttifaqı (Svaz Cikanû-Romû) yaradıldı və
1973-cü ildə onun fəaliyyətinə xitam verildi. Sonra 1990-cı
illərin əvvəllərində o vaxt mövcud olan on doqquza yaxın
qaraçı təşkilatı Qaraçı Milli Konqressi adlanan federasiyada
birləşdi. 1958-ci ildə Macarıstanda qısa müddət ərzində
mövcud olmuş Macarıstan Qaraçılarının Mədəni Assosiasiyası
(Slovensko-Románo Kultúrno Jekhetániben) təşkil edildi.
1979-cu
ildə
hökumətin
təşəbbüsü
ilə
“Orzágos
Cigánytanács” adlı qaraçı təşkilatı təsis edildi, onun məqsədi
tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək idi; onun ardınca 1986-cı ildə
Macarıstan Qaraçılarının Mədəni İttifaqı (Ungro-themesko
Romane Kulturake Ekhipe) yaradıldı. Keçmiş Yuqoslaviyada
1971-ci ildə geniş debatlara və mübahisələrə səbəb olmuş
siyahıyaalma keçirildi ki, bu da qaraçıların siyasi hərəkatına
geniş təkan verdi və bunun ardınca iki güclü qurum yarandı.
Onlardan birinə –Skopyedə yerləşən “Romano Phralipen”
təşkilatına Makedoniya parlamentinin üzvü Abdi Faik başçılıq
edirdi, Belqradda yerləşən digər təşkilatın rəhbəri isə
Yuqoslaviya Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü,
qaraçı şairi Slobodan Berberski idi, o, Londondakı birinci
beynəlxalq Qaraçı Konqressinə sədrlik etmişdi.
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Bolqarıstanda hələ 1901-ci ildə Sofiyada milli yığıncaq
keçirilmişdi; onun ardınca 1906-cı ildə Sofiyada qurultay
keçirildi, orada Ramazan Əli başçı seçildi. O, qaraçıların siyasi
fəaliyyətini, xüsusən də qaraçılar üçün səs hüququ və
bərabər hüquqlar tələb edən parlamentdaxili lobbiçilik
fəaliyyətini inkişaf etdirdi. 1919-cu ildə Misirdə qaraçı
təşkilatı yaradıldı. 1923-cü ildə qaraçılar özlərinin “Istikbal”
(türkcə “Gələcək”) adlı jurnallarını nəşr etməyə başladılar,
lakin 1925-ci ildə o qadağan olundu; 1931-ci ildə “Terbie”
(türkcə “Tərbiyə”) adlı yeni jurnal yarandı, lakin 1934-cü ildə
bütün qaraçı təşkilatları ilə birlikdə bu jurnal da qadağan
olundu. 1945-ci ildə “Bolqarıstanda Faşizmə və İrqçiliyə qarşı
və Qaraçı Azlığının İnkişafı uğrunda Ümumqaraçı Təşkilatı”
təsis edildi; o, formal olaraq Kommunist Partiyasına bağlı idi
və onun rəhbəri parlament üzvü Şakir Paşov idi. Bu təşkilat
on ildən artıq fəaliyyət göstərdi, bu müddətdə həm qaraçı,
həm də bolqar dillərində bir neçə jurnal nəşr olundu, oradakı
yazılar qaraçılar tərəfindən yazılırdı və onlar qaraçılar üçün
nəzərdə tutulmuşdu. Həmin dövrdə təxminən 200 qaraçı
təşkilatı yarandı, həmçinin Bolqarıstan qonşu ölkələrlə yanaşı
intensiv assimilyasiya dövrünə qədəm qoymazdan əvvəl
Sofiyada Qaraçı Teatrı (1947-ci il) yaradıldı. Qaraçı Teatrı
1951-ci ildə bağlandı və mövcud qaraçı təşkilatları
Kommunist Partiyasının assosiasiyalarına və klublarına
inteqrasiya olundu, Şakir Paşov isə parlamentdən xaric edildi
və həbs düşərgəsinə göndərildi. Bütün qaraçı nəşrləri “Yeni
yol” (Nov Pàt) adlı bir dövri nəşrlə əvəz edildi, bu nəşr
qaraçılarla bağlı rəsmi siyasəti ifadə edirdi, o, 1989-cu ilədək
çap olunmaqda davam etdi. Keçmiş Kommunist Partiyasının
özünün rəhbərlik etdiyi yardımçı qaraçı təşkilatları
yaratmağa yönələn cəhdləri yalnız 1990-cı ildə baş tutdu və
nəticədə Qaraçıların Demokratik İttifaqı yarandıldı, sonra
1992-ci ildə Birləşmiş Qaraçılar İtttifaqı təsis edildi. Lakin
Boplqarıstanda hazırkı hüquqi durum etnik birliklərin siyasi
partiyalara çevrilməsini və ya seçkilərdə etnik platformada
öz namizədlərini irəli sürməsini qeyri-mümkün etmişdir.
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Albaniyada yalnız 1991-ci ildə ilk birlik – Albaniya
Qaraçılarının
Demokratik
İttifaqı
–
“Bizim
Yol”
(Democratikano Khetanipen e Rromengo and’i Albania –
“Amaro Dives”) təşkilatı yarandı. Rumıniyada 1990-cı ildə
Qaraçıların Etnik Federasiyası (Federatia Etnica a Romilor)
yaradıldı, bu, qaraçıların həmkarlar ittifaqlarını və mədəni
təşkilatlarını, habelə siyasi partiyalarını özündə birləşdirən
milli qrup idi. Onlardan ən böyüyü – sonradan “Partida
Romilor” adlandırılmış Rumıniya Qaraçılarının Demokratik
İttifaqı (Uniunea Democratǎ a Romilor din România) da 1990cı ildə təsis edilmişdi; hazırda o, parlamentdə yerə malikdir
və tədricən, demək olar ki, Rumıniyanın bütün rayonlarında
öz bölmələrini açmışdır.
1990-cı illərdə bir neçə ölkədə qaraçı qadınları
təşkilatlarının yaranması müşahidə olundu. Onlar digər
qaraçı təşkilatlarının məşğul olduqları ümumi məsələlərlə
məşğul olmaqla yanaşı, qaraçı qadınlarının çətin vəziyyətinə
xüsusi diqqət yetirir və onu yaxşılaşdırmaq məqsədini
daşıyırdılar.
Bu birliklərin və ya QHT-lərin çoxu qaraçıların qayğılarını,
siyasətlərini və prioritetlərini əks etdirən xəbər bukletləri və
informasiya bülletenləri nəşr etməyə başlayırlar (adətən
qaraçı dilində və bəzən də yerli dildə).
1989-cu ildən bəri Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərində
köklü dəyişikliklərlə birlikdə regionda QHT-ləri sürətlə
artmağa başladı, onlar struktur baxımından irəliləyişə nail
olduqca və gücləndikcə Estoniyadan tutmuş Albaniyaya
qədər və Bolqarıstandan tutmuş Polşaya qədər siyasi
səhnədə öz yerlərini tutmaqdadırlar. Bu təşkilatların bəziləri
siyasi partiya formasını alır və ya onların funksiyalarını yerinə
yetirir və qaraçı icmalarının üzvləri Çexiya və Slovakiya
Respublikaları, Rumıniya, Macarıstan və Bolqarıstan da daxil
olmaqla bir neçə ölkədə parlamentə seçilmişlər. Qərbi
Avropada da qaraçı təşkilatlarının say artımında əsil partlayış
baş verdi. Hazırda Avropa və hətta dünya səviyyəsində
(xüsusən Avstraliyada, Cənubi və Şimali Amerikada) qaraçı
QHT-ləri arasında siyasi, mədəni və təhsil sahələrində
intensiv mübadilə prosesi gedir. Qaraçılarla bağlı bilgilər əldə
etməyə böyük ehtiyac vardır və buna cavab olaraq bu
təşkilatlar fəaliyyətlərini möhkəm bünövrə üzərində qurmaq
üçün sənədləşdirmə, mübadilə, təlim, görüş və tədqiqat
proqramlarını sürətləndirirlər – bütün bu porqramlar ödəməli
olduqları tələbatlara uyğun praktiki və maliyyə yardımı tələb
edir.
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Bəzi hallarda qaraçı təşkilatları 1989-cu ildə siyasi
dəyişikliklərin baş verməsində fəal iştirak etmişlər. Məsələn,
Çexoslovakiyada “məxmər inqilab” 17 noyabr 1989-cu ildə
polis əməliyyatına cavab olaraq başladı: iki gün sonra gənc
qaraçı hüquqşünası və həvəskar qaraçı teatrı qrupunun
direktoru Emil Şuka (o, 1990-cı ildə Beynəlxalq Qaraçı
İttifaqının baş katibi, 2000-ci ildə isə sədri oldu), qaraçı
mahnı və rəqs truppasının direktoru Yan Rusenko ilə və digər
hüquqşünas Voytsex Tsiqa ilə birlikdə ROİ (Qaraçıların
Vətəndaş Təşəbbüsü/Romská Občanská Initiativa) təşkilatını
təsis etdilər və Vətəndaş Forumunun (Občanské Forum)
təkibinə daxil oldular, orada onlar qeyri-zorakı nümayişlər
təşkil edən Vatslav Havel kimi insanlarla rastlaşdılar.
Noyabrın
22-də
onlar
qaraçıların
hərəkat
barədə
məlumatlandırılması üçün bəyanat qəbul etdilər:
“Qaraçı bacı və qardaşlar! Qalxın! Oyanmaq zamanıdır!
Uzun illər gözlədiyimiz vaxt gəlib çatmışdır. Bu gün həmin
gündür. Bu ölkədə yaşayan qaraçılar ilk dəfə öz talelərini
öz əllərinə almışlar. Əgər biz birləşməyə və uşaqlarımız
naminə nəsə etməyə qadiriksə, onda iş görməliyik. Biz
sözlərimizi eşitmək arzusunda olanlarla – Vətəndaş
Forumu ilə birləşməliyik. Vətəndaş Forumu bizim partiyanı
– ROİ-ni tanıyır. Forum və ROİ ölkədəki bütün qaraçıları
müdafiə edəcəklər. Qoy bizim qaraçı ruhumuz bizi daha
yaxşı həyata doğru aparsın. Gəlin atalarımızın həqiqətini
unutmayaq: hörmət edən hörmət görər!”.
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Noyabrın 25-də Emil Şuka və Yan Rusenko Praqanın əsas
meydanı olan Letenska Plan (Letenská Plán) meydanında
toplaşmış bir milyonluq kütlə qarşısında (onların arasında
qaraçı bayrağını nümayiş etdirən qaraçı qrupları da vardı)
çıxış edən natiqlər arasında idilər. Onlar bəyan etdilər ki,
qaraçılar etnik və mədəni mənsubiyyətlərini inkişaf etdirmək
hüququ da daxil olmaqla onlar üçün digər vətəndaşlarla eyni
hüquqlar təmin edəcək demokratik cəmiyyət quruculuğuna
qoşulmaq niyyətindədirlər. Nümayiş televiziya ilə yayımlandı,
beləliklə, bu sözləri bütün ölkə eşitdi və bu, etnik çexlərin öz
“qaraçı qardaşlarına” bir çox barışıq jestləri etmələrinə səbəb
oldu. Amma üç il sonrakı vəziyyət bu vəziyyət ilə dəhşətli
dərəcədə ziddiyyət təşkil edirdi, belə ki, Çexiyanın yerli
hakimiyyət orqanları öz “qaraçı qardaşlarını” qonşu
Slovakiyaya deportasiya etmək üçün əllərindən gələni
etdilər, baxmayaraq ki, qaraçılar 1990-cı ilin iyununda
keçirilmiş seçkilərdə Vətəndaş Forumunun qələbəsinə öz
töhfələrini
vermişdilər
və
həmin
seçkilərdə
qaraçı
namizədlərdən on bir nəfər parlamentdə yer qazanmışdı.
Burada təqdim etdiklərimiz sadəcə bu hərəkatın miqyasının
və gücünün bir qədər ümumi mənzərəsi idi. İlkin mərhələdə,
yaxud hətta son dövrlərdə bu hərəkatın tərkib hissəsini təşkil
etmiş təşkilatların heç də hamısı burada qeyd edilmədi.
Onların hamısını sadalamaq cəhdi böyük bir siyahı tələb
edərdi və həmin siyahıya daim əlavələr etmək lazım gələrdi:
ən önəmlisi, bu cəhd həmin təşkilatların birləşməsinin,
parçalanmasının, buraxılmasının, yenidən yaradılmasının və
sair bu cür məsələlərin dərindən təhlil olunmasını tələb
edərdi, habelə həmin təşkilatların nəticə etibarı ilə gah
onların qayğısına qalan, gah da onları təqib edən ətraf
cəmiyyətlərlə çoxçalarlı münasibətlərinin dərin təhlili üçün
zərurət yaranardı. Bundan başqa, belə qurumları təsvir
etməyə yönələn hər hansı bu cür cəhd edilən zaman çap
edilən sözlərlə dəyişən siyasi reallıqlar arasında həmişə
zaman baxımından müəyyən ləngimə olur. Qaraçılarla bağlı
siyasətlər aləmində hər şey çox tez dəyişir və həmin aləmin
müxtəlifliyini və kompleks xarakterini tam əhatə etmək
kənar şəxslər üçün çətindir.
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Bu hərəkatın ümumi dinamikası mənim 1973-cü ildə
“Qaraçıların transformasiyası: qaraçı qrupunda siyasi
antropologiyaya dair oçerk” (“La mutation des Rom, essai
d’anthropologie politique dans un groupe tsigane”) adı
altında nəşr etdirib yaydığım doktorluq dissertasiyasında
təhlil edilmişdir, həmin oçerk 1976-cı ildə “Qaraçıların
transformasiyası” (“Mutation tsigane”) adı altında nəşr
edilmişdir. Qaraçı siyasi hərəkatının meydana çıxacağını çox
az adamın təsəvvür etdiyi bir vaxtda həyata keçirilmiş bu
tədqiqat işi qaraçılarla bağlı ənənələrin, miflərin, utopizmin
və ictimai-siyasi şəraitin, habelə o vaxt təşəkkül tapmaq
ərəfəsində olan və illər keçdikdən sonra reallığa çevrilən
transformasiyanın və inqilabi dəyişikliklərin kompleks
qarşılıqlı təsirlərini başa düşməyə kömək etmişdir.
Ümumdünya konqressləri
Beynəlxalq arenaya qayıtsaq, görərik ki, milli və regional
qurumların inkişafı və çoxalması ilə yanaşı, onların
fəaliyyətləri də nəzərə çarpırdı. 1965-ci ildə qaraçıların bir
qrupu 1967-ci ildə İonel Rotarunun başçılıq etdiyi
Ümumdünya Qaraçı Birliyini tərk edərək Vanko Rudanın
başçılığı altında Beynəlxalq Qaraçı Komitəsini təşkil etdilər.
Bu təşkilat “Dünya qaraçılarının səsi” adlı sənəd nəşr etdi,
onun vasitəsilə Beynəlxalq Komitə öz siyasətlərini müəyyən
etdi. Komitə tez bir zamanda beynəlxalq federasiya formasını
alaraq müxtəlif milli təşkilatlar arasında əlaqələndiriciyə
çevrildi, 1972-ci ildə onun tərkibində iyirmi iki dövləti təmsil
edən iyirmi üç təşkilat vardı. Beləliklə, müxtəlif beynəlxalq
təşkilatlar – Avropa Şurası, YUNESKO, Ədalət və Sülh naminə
Yepiskop Komissiyası tərəfindən tanınma vəzifəsinə yavaşyavaş nail olunmağa başladı.
1971-ci ildə Komitə birinci Ümumdünya Qaraçı Konqressini
təşkil etdi (konqress aprelin 8-dən 12-dək Londonda
keçirildi), qurultay on dörd ölkənin nümayəndələrini və bir
sıra digər ölkələrdən olan müşahidəçiləri bir araya gətirdi. Öz
nitqində konqressin məqsədini qısaca açıqlayan sədrin çıxışı
önəmli idi:
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“Bu konqressin məqsədi qaraçıları bir araya gətirməkdən
və bütün dünyada fəaliyyətə həvəsləndirməkdən, bizə
uyğun olan ritmdə irəliyə doğru hərəkət edərək öz
azadlığımızı intiusiya və ideallarımıza uyğun surətdə
gerçəkləşdirməkdən ibarətdir. ... Edəcəyimiz hər bir şey
bizim öz şəxsiyyətimizin xüsusiyyətlərini daşıyacaqdır, bu,
bizim öz qaraçı yolumuz (amaro Romano drom) olacaqdır.
... Xalqımız yerli, milli və beynəlxalq səviyyədə
fəaliyyətlərini planlaşdırmalı və təşkil etməlidir. Bizim
problemlərimiz hər yerdə eynidir: biz öz təhsil
modellərimizdən yararlana, öz qaraçı mədəniyyətimizi
qoruya və inkişaf etdirə, icmalarımızda yeni dinamizmi
həvəsləndirə və həyat tərzimizə və əqidələrimizə uyğun
gələcək qura bilərik. Biz kifayət qədər uzun müddət
passiv olmuşuq və mən inanıram ki, bu gün işə başlasaq,
məqsədimizə nail ola bilərik”.
Nümayəndələr onların öz adları olmayan və reallığı heç
vaxt əks etdirməyən “Tsigane”, “Zigeuner”, “Gitano”,
“Gypsy” və sair bu kimi adları rədd edərək, onların əvəzinə
“Rom” (“qaraçı”) adını seçdilər. Onlar güclü vəhdət hissini
ifadə edərək bəyan etdilər ki, “bütün qaraçılar qardaşdırlar”.
Müxtəlif ölkələrdə olduğu kimi beynəlxalq miqyasda da eyni
səylər həyata keçirildi: milli təşkilatlar bir araya gəldilər və
qaraçılar bir-birini tanıdılar, eyni zamanda bütövlükdə dünya
miqyasında mövcud olduqlarını ortaya qoydular. Beynəlxalq
Qaraçı Komitəsi (komitənin adındakı “Gypsy” sözü “Rom”
sözü ilə əvəz edildi) daimi katiblik və icra orqanına çevrildi, o,
qaraçı nümayəndələrinin müxtəlif milli və beynəlxalq
qurumlarda iştirakını təmin edir, parlament tipli müstəqil
qurum olaraq qalan Konqressi təmsil edirdi. Konqressin
bayrağı və himni qəbul edildi. Qərara alındı ki, Konqressin
açıldığı tarix – aprelin 8-i Qaraçı Günü hesab edilsin və
bundan sonra hər il qeyd edilsin. Beş komitə təşkil edildi:
sosial məsələlər komitəsi, təhsil komitəsi, müharibə
cinayətləri komitəsi (yəni faşistlərin soyqırımını tədqiq edən,
qaraçıların yaddaşında müharibə qurbanlarının xatirəsini
əbədiləşdirən və müharibə cinayətlərinə dair materiallar
toplayan komitə), dil komitəsi və mədəniyyət komitəsi.
Konqressə bircə şüarla yekun vuruldu: “Qaraçı xalqı
tərəqqiyə doğru öz yolunu axtarmaq hüququna malikdir”.
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İkinci Ümumdünya Konqressi 1978-ci il aprelin 8-dən 11dək Cenevrədə keçirildi. O, iyirmi altı ölkədən altmış
nümayəndəni və çoxlu müşahidəçiləri bir araya gətirdi.
Qaraçılarla Hindistan arasında Hindistanın onların “vətəni”
kimi tanınması barədə qarşılıqlı razılaşma əldə edildi,
həmçinin fəaliyyət istiqamətlərində müəyyən dəyişikliklər
edildi.
Konqressin
fəaliyyət
proqramı
qaraçıların
özünəməxsus xüsusiyyətlərinin tanınması və qaraçıların
həmin xüsusiyyətləri qorumaq və inkişaf etdirmək
hüququnun tanınması məqsədini daşıyırdı. Bu, beynəlxalq
qurumlar tərəfindən tanınmanı, inkarçılıq və assimilyasiya
siyasətlərinə qarşı mübarizəni və dili standartlaşdırmaq
səylərinin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturdu. Yeni
beynəlxalq təşkilat olan Qaraçı İttifaqı (Romano Ekhipe) bu
Konqress nəticəsində yarandı və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası tərəfindən tanınmağa
nail olmağı öhdəsinə götürdü, bu, qarşıya qoyulmuş
məqsədlərin gerçəkləşdirilməsi üçün önəmli idi. Bir qədər
sonra Qaraçı İttifaqı öz dosyesini BMT-yə təqdim etdi, o,
iyirmi bir müxtəlif dövlətdən olan yetmiş bir birliyi təmsil
edirdi. 1979-cu ilin martında təşkilata “Roster” (“siyahı”)
kateqoriyasında müşahidəçi statusu verildi, bu kateqoriya
çərçivəsində qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən vaxtlarda
bir araya gəlirdilər ki, öz bilik və təcrübələri ilə İqtisadi və
Sosial Şuraya və BMT sistemindəki digər orqanlara kömək
etsinlər. On dörd ildən sonra, 1993-cü ilin martında onun
statusu II kateqoriyaya – Məsləhətçi kateqoriyasına yüksəldi.
Bu kateqoriya məsləhətçi statusuna malik olduqları
sahələrdə bilik və təcrübələri beynəlxalq səviyyədə tanınan
QHT-lərdən ibarət idi və onlara İqtisadi və Sosial Şuraya
daimi əsaslarla kömək etmək imkanı verirdi: müvafiq olaraq,
onların Şuraya verdiyi təkliflərin çəkisi də artmış oldu.
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Üçüncü Ümumdünya Konqressi 1981-ci il mayın 16-dan 20dək Qottingendə (Almaniya) keçirildi: onun işində iyirmi iki
dövlətdən 300-ə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Dördüncü
Konqress
1990-cı il aprelin 8-dən 11-dək Varşava
yaxınlığında Serokda keçirildi, o, YUNESKO-nun dəstəyi ilə
qaraçı dilinin standartlaşdırılmasını müzakirə edən üç günlük
işçi iclasdan dərhal sonra təşkil edildi. İclas bir sıra qərarlarla
və Konqressə tövsiyələrlə yekunlaşdı: onlar bu sahədə gələck
iş üçün baza rolunu oynamalı idilər. Apelin 8-də Konqress
nəzərdə tutulduğu kimi öz işinə başlayaraq iyirmi dörd
dövlətdən 250 iştirakçını bir araya gətirdi. İlk dəfə idi ki,
Konqress Şərqi Avropada keçirilirdi və nümayəndə
heyətlərinin böyük əksəriyyəti həmin regiondan gəlmişdi;
onların arasında əvvəlki konqresslərə nümayəndələrini
göndərə bilməmiş dövlətlərdən olan iri nümayəndə heyətləri
vardı, onların arasında yenicə inqilabi dəyişikliklər yaşayan
Rumıniya da vardı. Eyni ilə, bu, bir çox sovet
respublikalarının,
habelə
Albaniya
və
Bolqarıstanın
təmsilçilərinin də bu cür tədbirdə iştirak etmələri üçün ilk
imkan idi. Diqqətçəkən hal idi ki, Qərbi Avropa dövlətləri az
nümyəndə ilə təmsil olunmuşdular. Rayko Curiç yeni sədr,
Emil Şuka isə yeni katib seçildi, habelə altı komissiyanın
(təhsil
təminatı,
mədəniyyət,
holokost,
informasiya,
ensiklopediya və dil komissiyalarının) üzvləri də seçildi və
onlatın prioritetləri müəyyən edildi.
Beşinci Konqress 2000-ci ilin iyulunda 300 nəfərə yaxın
nümayəndənin iştirakı ilə Praqada keçirildi. Əvvəlki
Konqressdən sonra katib olmuş Emil Şuka (Çexiya
Respublikası) sədr seçildi. Xristo Kyuçukov (Bolqarıstan) yeni
baş katib seçildi. Yeni nizamnamələr qəbul edildi və həmçinin
Konqress iki mühüm qərarla əlamətdar oldu. Birinci qərarla
Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqının Parlamenti təsis edildi, onun
seçkili üzvləri üç vəzifə daşıyırdılar: bütövlükdə İttifaq üçün
işləmək, onun icra orqanını seçmək və seçildikləri coğrafi
ərazini təmsil etmək. İkinci qərarla İttifaqın vəzifəli şəxslərinə
transmilli “qaraçı xalqı” ideyasını təşviq etmək səlahiyyəti
verildi. Sonrakı aylarda sədr bu ideyanı bir çox milli
hökumətlərin nümayəndələrinə izah etməli idi.
Altıncı Konqress 2004-cü ilin oktyabrında Lançianoda
(İtaliya) keçirildi. Onun işində qırx səkkiz ölkəni, o cümlədən
Hindistan, Avstraliya və İsraili təmsil edən bir neçə yüz
nümayəndə iştirak edirdi. Yeni sədr vəzifəsinə bundan əvvəl
sədr müavini vəzifəsini tutan Stanislav Stankeviç (Polşa)
seçildi.
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Hazırda milli və beynəlxalq toplantılar daha tez-tez keçirilir
və bəzən bu, qaraçılarla əməkdaşlıq şəraitində işləməyin
vacibliyini anlayan milli və beynəlxalq təşkilatların istəyi ilə
olur. Qaraçıların çoxlu mədəni və siyasi təşkilatlarının olduğu
Rumıniya və Macarıstan kimi dövlətlərdə qaraçıların
fəaliyyətləri xüsusilə güclənmişdir. Bu təşkilatların bəziləri
Macarıstandakı Qaraçı Təşkilatlarının Maraqlarının Müdafiəsi
Federasiyası
çərçivəsində,
digərləri
isə
Macarıstan
Qaraçılarının Parlamenti çərçivəsində əlaqələr qurmuşlar.
Sonuncu təşkilat 1991-ci ildən bəri bir sıra beynəlxalq
toplantılar keçirmiş və bununla da tarixlə əlaqələri bərpa
etmişdir, belə ki, ilk beynəlxalq toplantılardan biri hələ 1879cu ildə Kisfaluda (Macarıstan) keçirilmişdi.
1990-cı illərin əvvəllərindən bəri beynəlxalq səviyyədə
Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqının təzyiq qrupu qismində
oynadığı rol getdikcə güclənməyə başladı. Milli hökumətlərlə
çalışan QHT kimi bu təşkilat seminar və konfranslarda,
xüsusən ATƏM-in insani meyarlarla bağlı iclaslarında (1990-cı
ildə Kopenhagendə, 1991-ci ildə Cenevrə və Moskvada və
1992-ci ildə Helsinkidə), eləcə də Avropa Şurasının və Avropa
İttifaqının iclaslarında (əsas ad hoc qurum kimi) fəal və
konstruktiv iştirak etmişdir – bütün bu fəaliyyətlər, şübhəsiz
ki, 1993-cü ilin martında BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının
təsnifatında təşkilatın II Statusa yüksəlməsinə şərait
yaratmışdır.
Bu
fəaliyyətlərin
əksəriyyəti
Beynəlxalq
Qaraçılar
İttifaqının
sədri
Rayko
Çuriç,
beynəlxalq
münasibətlərə görə cavabdeh olan sərd müavini Nikolae
George və İttifaqın BMT-dəki nümayəndəsi yan Hankok
tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Avropa təşkilatı yaratmaq planları
Qaraçı təşkilatlarının Avropa səviyyəsində ümumi təşkilatda
birləşmək niyyəti də vardı: onlar Avropa Şurası və Avropa
İttifaqı da daxil olmaqla Avropa qurumları ilə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsinə olan tələbatı dərk edərək, niyyətlərini
optimallaşdırmaq üçün öz mövqelərini aydınlaşdırmağa
çalışırdılar. Qeyd etmək vacibdir ki, qaraçı təşkilatları bu
tələbatı yaxşı bilir və onu ödəmək istiqamətində işləyirdilər,
belə ki, onların səyləri sonradan Avropa forumunun
yaradılması ilə nəticələnmiş təkliflərin verilməsinə şərait
yaratdı.
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1986-cı ilin aprelində Tutsinqdə (Almaniya) Almaniya
Qaraçılarının və Köçərilərinin Mərkəzi Şurası tərəfindən
(Zentralrat Deutscher Sinti und Roma) keçirilmiş toplantıda
nümayəndələr Avropa Bürosu təşkil etmək ideyasını
müzakirə etdilər və dəstəklədilər. Bu qurum Avropa
Komissiyası və Avropa Parlamenti ilə əməkdaşlıq şəraitində
təkcə Avropa İttifaqında deyil, həm də Mərkəzi və Şərqi
Avropa ölkələrində qaraçıların vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla
məşğul olmalı idi. (Yada salmaq lazımdır ki, bu regionda
mühüm siyasi dəyişikliklər yalnız üç ildən sonra, 1989-cu ildə
başlamışdı.)
1990-cı ilin noyabrında 1990-cı ildə Mülhaymda (Almaniya)
Qaraçı və Köçərilərin İttifaqı tərəfindən keçirilmiş toplantıda
Avropa Qaraçıları Parlamentinin (EUROM) yaradılması ideyası
ortaya atıldı. Plan qaraçıların Avropa səviyyəsində təmsil
olunması və Avropa qurumları ilə təmasların inkişaf
etdirilməsi məqsədi ilə ümumavropa miqyaslı seçkilər
keçirmək üçün hüquqi bazanı müəyyənləşdirməkdən ibarət
idi. Layihənin həyata keçirilməsi üçün beş nəfərdən ibarət
komitə seçildi: Aqnes Daroşi (Agnes Daróczi) və Paul Farkaş
(Paul Farkas) (Macarıstan), Orhan Qalyus (Orhan Galjus)
(Niderland), Rudko Kaşinski (Rudko Kawczynski) (Almaniya)
və Demeter Markov (Demeter Markov) (Bolqarıstan).
Moskvada və Vyanada keçirilmiş növbəti görüşlərdən sonra
bu ideyanı gerçəkləşdirməyi davam etdirmək üçün və
konkret olaraq nizamnamələrin tərtib edilməsinin müzakirəsi
üçün Macarıstan Qaraçıları Parlamenti (Ungrikone Themesko
Romano Parlamènto) 1992-ci ilin avqustunda Budapeştdə
keçirilmiş toplantıya ev sahibliyi etdi.
Həmin dövrdə son zamanlar Avropada baş verən siyasi
dəyişikliklərin cavabında konkret olaraq Avropa miqyaslı
əlavə təşkilatın yaradılmasının zəruri olduğuna Beynəlxalq
Qaraçılar İttifaqı getdikcə daha çox əmin oldu. 1991-ci ildə
Avropa səviyyəsində baş vermiş bir sıra hadisələr sayəsində
bu proses sürətləndi.
- Mayın 29-da Avropa Komissiyasının Baş Direktoratının C
Bölməsi (Sosial təminat, sosial müdafiə və həyat şəraiti)
Avropa İttifaqında qaraçı və köçərilərin vəziyyətinə dair
dinləmə təşkil etdi. Avropa qaraçılarının adından çıxış
edən təşkilata – Avropa Qaraçıları Parlamentinə ehtiyacın
olması müxtəlif tərəfdaşlara aydın oldu.
- İyulun 11-də bu ideya Avropa Parlamenti binasında
keçirilmiş dinləmədə geniş dəstək qazandı.
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- 1991-ci il iyulun 12-də və 13-də Avropanın Yerli və
Regional Hakimiyyət Orqanları Konqressinin təşkil etdiyi
dinləmədə iştirakçılar müvafiq qurumlarla əməkdaşlıq
şəraitində işləməyə qadir olan Avropa təşkilatı ideyasını
dönə-dönə vurğuladılar.
- 1991-ci il iyulun 1-dən və 19-dək Beynəlxalq Qaraçılar
İttifaqı ATƏT çərçivəsində in ekspertlərin və milli azlıqların
iclaslarında iştirak edən QHT-lərdən biri idi. İştirakçılara
tamamilə aydın idi ki, əgər müvafiq işlər görülərsə və
təmaslar qurularsa, Avropa Qaraçıları Komitəsi mühüm
qurum ola bilər.
Sonrakı həftələrdə Qaraçılar İttifaqının rəhbərləri artıq
zərurətə çevrilmiş layihə üzərində işi davam etdirdilər. 1991ci il sentyabrın 21-dən 27-dək Roma yaxınlığında, Ostiada
keçirilmiş konfransda Qaraçılar İttifaqında vəzifə tutan
şəxslər, o cümlədən sədr, dörd nəfər sədr müavini və baş
katib on altı ölkədən olan nümayəndələrlə birlikdə Qaraçılar
İttifaqının Avropa Komitəsini (Evropaqo Komite e Rromane
Uniaqo) təsis etməyi qərara aldılar.
Qaraçılar İttifaqının nizamnaməsinə uyğun olaraq təşkil
edilən Komitənin vəzifəsi qaraçı və köçərilərin və Avropadakı
analoji qrupların xeyrinə
proqram və layihələrdə iştirak
etməkdən, eyni məqsədləri paylaşan Avropanın müxtəlif
qaraçı və qeyri-qaraçı təşkilatları ilə əməkdaşlıq etməkdən
ibarət idi. Əhatəli düşüncə tərzini həvəsləndirmək və
Avropadakı qaraçı birlikləri arasında müxtəlif tendensiyaları
əks etdirmək üçün Komitə təklif etdi ki, “Qaraçı birliklərinin
qarşılıqlı harmoniyası, yardımı və əməkdaşlığı konfransı”
(CHACRA) mütəmadi olaraq keçirilsin.
Avropa səviyyəsində bu cür təmsil olunmanın zəruriliyini
sonrakı illərdə müxtəlif Avropa qurumlarının fəaliyyəti də
təsdiq etdi (məsələn, 1994-cü ilin mayında Avropa
Komissiyası ilə əməkdaşlıq şəraitində İspaniya Qaraçılar
İttifaqı tərəfindən Sevilyada təşkil edilmiş konfransın
iştirakçıları bu ideyaya yeni stimul verdilər).
Həmçinin 1994-cü ildə Sevilya konfransından sonra qaraçı
birliklərinin və digər qurumların bəzi nümayəndələri
Strasburqda Avropa Şurası tərəfindən təşkil edilmiş işçi
toplantıda qaraçılarla bağlı siyasətlər barədə düşünmək üçün
parlament tipli daimi orqanın yaradılmasını təşviq etməyə
çalışdılar, bu orqan beynəlxalq qurumlarla əlaqə yaratmaq
funksiyasını yerinə yetirməli idi:
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“Biz, aşağıda imza edənlər, sentyabrın 20-dən 23-dək
ATƏM və Avropa Şurası tərəfindən Varşavada keçiriləcək
“ATƏM regionunda qaraçılarla bağlı insani meyarlara dair
seminar”la əlaqədar olaraq iyunun 29-da və 30-da
Strasburqda keçirilmiş hazırlıq iclasında iştirak edənlər,
Avropada
Qaraçı
Birliklərinin
Əməkdaşlığı
və
Koordinasiyası üzrə Daimi Konfransın təşkili barədə qaraçı
nümayəndələri arasındakı razılaşmanı dəstəkləyirik”.
Daimi Konfrans yeni təşkilat deyildi və mövcud qurumları
əvəz etmirdi. O, bütün qaraçı təşkilatlarının nümayəndələri
üçün açıq idi və oraya cari konfrans üzvlərinin təklifi ilə yeni
üzvlər qəbul edilə bilərdi. Onun strukturunda heç bir
iyerarxiya yox idi, bunun əvəzinə təşkilatda vəzifələr optimal
səmərəliliyə nail olmaq məqsədi ilə və fəaliyyətdə olan
üzvlər tərəfindən kollektiv və demokratik qaydada müəyyən
edilən təfsilatlı məqsədlərə uyğun olaraq funksional əsaslarla
bölüşdürülürdü. Daimi Konfrans qaraçı birlikləri arasında
dialoq, informasiya mübadiləsi və əməkdaşlıq üçün forum
funksiyasını yerinə yetirməli, onların öz işlərini daha səmərəli
koordinasiya
etmələrinə,
işlərin
və
vəzifələrin
təkrarlanmamasına və vaxtın və resursların hədər yerə sərf
olunmamasına şərait yaratmalı idi. Onun başlıca rolu qaraçı
birliklərini milli hakimiyyət orqanları ilə və ATƏT-in, Avropa
Şurasının və Avropa İttifaqının himayəsi altında olan
hökumətlərarası
strukturlarla
münasibətlərində
daimi
dəstəklə təmin etməkdən ibarət idi.
Daimi Konfrans dərhal işə başlayaraq 1994-cü ilin
sentyabrında keçiriləcək insani meyarlarla bağlı seminara
hazırlıq işlərinə qatıldı. O, bir sıra toplantılar keçirdi, o
cümlədən 3 avqust 1994-cü ildə Osventsimdə (Polşa) toplantı
təşkil etdi. Qaraçı və köçərilərin məsələləri ilə bağlı ATƏT və
Avropa Şurası tərəfindən təşkil edilmiş sonrakı toplantılarda
Daimi Konfrans əlaqələndirici və tərəfdaş hesab edildi.
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Daimi
Konfransın
sonrakı
toplantıları
1995-ci
ilin
oktyabrında və 1996-cı ilin yanvarında Varşavada, 1996-cı
ilin martında Strasburqda, 1996-cı ilin iyulunda Brüsseldə və
həmin ilin noyabrında Vyanada keçirildi. 1996-cı ilin martında
Strasburqda keçirilmiş toplantı Avropa Şurası nəzdindəki
Qaraçıların və Köçərilərin İşləri üzrə Hökumətlərarası
Mütəxəssislər Qrupunun iclası ilə eyni vaxtda təşkil edilmişdi,
həmin
toplantının
məqsədi
Mütəxəssislər
Qrupunun
vəzifələri, təşkili və iş proqramı ilə bağlı fikir mübadiləsinə
şərait yaratmaq idi. Hökumətlərarası ekspertlər qaraçı
təmsilçilərinin işini yüksək qiymətləndirdilər və qərara alındı
ki, Daimi Konfrans Mütəxəssislər Qrupunun iclaslarında daimi
müşahidəçiyə
malik
olmalıdır:
bu,
hökumətlərarası
mütəxəssislərlə qaraçı təşkilatları arasında əməkdaşlığa
doğru son dərəcə mühüm addım idi.
1996-cı il noyabrın 10-dan 13-dək Vyanada keçirilmiş
toplantıda Daimi Konfransın katibliyi Avropadakı qaraçı və
köçəri təşkilatlarının ümumi yığıncağını çağırmağı qərara
aldı, bundan məqsəd Daimi Konfransın xarakterini və
funksiyalarını və digər beynəlxalq qaraçı təşkilatları ilə, o
cümlədən Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqı və Qaraçı Parlamenti
ilə münasibətlərini daha dəqiq müəyyənləşdirmək idi. Həmin
dövrdə, 1990-cı illərdə müvafiq QHT-lərlə hökumət və Avropa
qurumları arasında səmərəli əməkdaşlığa və iş birliyinə nail
olmaq son dərəcə vacib hesab edilirdi açıq və çevik qurum
olan Daimi Konfrans təmasların asanlaşdırılması üçün, habelə
innovasiyaların və resursların birləşdirilməsi üçün əlverişli
vasitə idi.
Köklü dəyişikliklər
Qaraçı təşkilatlarının inkişafında bir neçə mərhələni
fərqləndirmək olar:
- 1960-cı illərdə bir çox təşkilatların qəti şəkildə meydana
çıxması müşahidə edildi və London Konqressi həm ayrıayrı təşkilatların mövcudluğunun, həm də beynəlxalq
əlaqələrinin təsdiqi ilə əlamətdar oldu.
- 1970-ci illərdə təşkilatların inkişafı davam etdi və
Cenevrə Konqressi onlar arasında fikir ayrılıqları olan
sahələri müəyyən etdi.
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- 1980-ci illər sabitləşmə dövrü oldu və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası tərəfindən Beynəlxalq
Qaraçılar İttifaqının QHT kimi tanınmasından dərhal sonra
keçirilmiş Qottingen Konqressi ilkin mərhələnin başa
çatması ilə əlamətdar oldu.
- Eyni dövrdə bir çox ölkələrdə baş vermiş köklü
dəyişiklikləri əks etdirən 1990-cı illər qaraçıların siyasi və
mədəni təşkilatlarının sayının artması ilə (həmin onilliyin
ortalarına doğru onların sayı təxminən 1.000-ə yaxın idi,
həmçinin yeni təşkilatlar da formalaşmaqda idi); müxtəlif
beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən tanınmaq uğrunda
mübarizə ilə; fəaliyyət sahələrinin (regional, milli, Avropa
və dünya səviyyəsində) və səlahiyyət dairəsinin (siyasi,
mədəni, təhsil, insan hüquqları və s. sahələr üzrə)
müəyyən edilməsi səyləri ilə səciyyələndi. 1990-cı ildə
keçirilən və həmin dövrdəki çaxnaşmaları əks etdirən
Varşava Konqressi dəyişikliklər üçün mühüm başlanğıc
nöqtəsi oldu və bu mərhələ sürətlə keçildi.
- 2000-ci ildən sonrakı illər siyasi arenada qaraçı QHTlərinin sıx birliyi ilə əlamətdar oldu. 2000-ci ildə qaraçı
xalqı ideyasını ortaya atmış Praqa Konqressindən sonra
qaraçıların konkret olaraq Avropanın siyasi həyatında
səmərəli iştirakı məqsədi ilə bir sıra müxtəlif ideyalar və
həll variantları ifadə edildi (və bəzən həyata keçirildi).
Qaraçı QHT-ləri əldə etdikləri nüfuz və təcrübə sayəsində
milli səviyyədə yeni və ya təkmilləşdirilmiş tədbirləri
özündə ehtiva edən hərəkatın tərkib hissəsini təşkil
edirlər, buna misal olaraq qaraçıların məsələləri üzrə
nazirliklərarası
komitələrin
və
milli
idarələrin
yaradılmasını, yeni qanunvericiliyin qəbulunu (məsələn,
1993-cü ildə Macarıstanda yerli qaraçı şuralarının və milli
şuranın təşkili barədə qanunvericilik qəbul edildi) və
qaraçı
nümayəndələrinin
müəyyən
parlamentlərə
seçilməsini və ya seçkisiz daxil edilməsini göstərmək olar.
Qaraçı QHT-ləri Avropa səviyyəsində də ciddiyyətlə qəbul
edildilər: məsələn, qaraçılarla bağlı məsələlər Avropa
İttifaqına yeni üzv dövlətlərin qəbulu prosesində önə
çəkildi və Avropa Qaraçıları Forumunun məsləhətçi rolunu
oynaması təklif edildi.
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Milli və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə aparılan bu yeni
siyasi fəaliyyət forması mövcud ənənələri sarsıtmadan
meydana çıxa bilməzdi. Qaraçıların sosial təşkili, bir qayda
olaraq, onun komponentlərini təşkil edən icmaların
assosiasiya və ya federasiyaya əsaslanan sistemə
qatılmasına müsbət yanaşmır: seqmentlərə bölünmə
birləşməni çətinləşdirir. Heç bir şəxs digər şəxsin üzərində,
heç bir ailə digər ailənin üzərində və heç bir müvafiq qrup
hər hansı digər qrupun üzərində hakimiyyət iddiasında ola
bilməz. Bu, qaraçıların siyasi təşkilatlanmasına xas olan
çətinlikləri izah edir, bu təşkilatlanma ənənəvi sosial
dinamikadan irəli gəlmir və bir tərəfdən ənənə, digər
tərəfdən transformasiyaya doğru aparan yeniliklər arasında
ziddiyyət aydın nəzərə çarpır, belə ki, sonuncu amilin
doğurduğu dəyişikliklər çox dərindir. Sözügedən dövrdə
ənənə ilə yenilik bir araya sığmayan şeylər hesab olunur,
yenilikçilər isə çoxları tərəfindən qaraçı cəmiyyətinə xəyanət
edən və ya bu cəmiyyətlə real əlaqəsi olmayan şəxslər
sayılırdılar. Bununla belə, bu tip yenilik qaraçıların öz
hakimiyyətlərini bərqərar etmələri üçün vasitələrdən biridir
(özü də mühüm vasitədir), o, qeyri-qaraçıların hakimiyyətinə
qarşı balansı təmin edir və qaraçılarda onlara qarşı əsrlər
boyu həyata keçirilmiş assimilyasiya təzyiqləri nəticəsində
yaranmış passivliyə qarşı müqavimət üsuludur. Yeni
təşkilatlar
başqalarının
onlarla
hesablaşması
üçün
tərəfdaşlara çevrildilər.
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Lakin qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır. İnkişaf etməkdə olan
bu cür təşkilatlarda yeniliklər eyni vaxtda həm qaraçıların öz
gələcəklərinin qayğısına qalaraq özlərini qeyri-qaraçılardan
aralı tutmaq vasitəsi kimi, həm də müdafiə mexanizmi kimi
başa düşülə bilər, çünki bütövlükdə bu yeniliyin mahiyyəti
qrupun dəyişikliklərə uğramasının qarşısını almaqdan, yəni
qrupun özü olaraq qalmasından və digərlərinə münasibətdə
özünü təşkil etməsindən, habelə öz dinamikasına və
istəklərinə uyğun fəaliyyət göstərməsindən ibarətdir. Bu
yenilik həm də digər qruplara xas olan strukturların
mənimsənilməsidir, çünki bir növ həmin strukturların
imitasiyası formasını alır. Biz müxtəliflik daxilində mədəni
mənsubiyyəti qoruyub saxlamağı zəruri şərt kimi nəzərdə
tutan mədəniyyətlərarası tədrislə bağlı müzakirəmizdə artıq
bu dilemmanı qeyd etmişik: analoji olaraq, qaraçının qaraçı
olaraq qalması üçün təşkilatlanması vacibdir və bunu
edərkən qeyri-qaraçılarla rəqabətdə hər hansı uğur şansına
malik olmağın yeganə yolu onların istifadə etdiyi vasitələrdən
(sədrləri, katibləri, xəzinədarları və s. nümayəndələri olan
QHT-lərdən və ya siyasi partiyalardan) istifadə etməkdir. Bu
isə öz növbəsində öncə bu işlərin dəyərlərinin və həyata
keçirilmə üsullarının qəbul edilməsini nəzərdə tutur, bunlar
mövcudluq formasını dəyişən dəyərlər və üsullardır. Qaraçı
cəmiyyətinin bu yolla təşkilatlanan və qeyri-qaraçıların
tələblərinə uyğunlaşa bilən təbəqəsi ənənələri arxada
qoyduğunu dərk edir.
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Bu məsələ nə qədər müzakirə olunsa da və sual altına
alınsa da, qaraçı cəmiyyətində mədəni mənsubiyyət ilk
növbədə insanların daxilən yaşadığı hisslər deməkdir. Yeni
təşkilatlarda isə, o, riskə məruz qalır və birdən-birə
digərlərinin təzyiqi altında öz fərqliliyini və eyniyyətini
nümayiş etdirməli olan qaraçılar və ya köçərilər həmin
fərqliliyi və eyniyyəti müdafiə etmək üçün onları ciddi şəkildə
qabartmalıdırlar ki, bu da çevikliyin itirilməsi riskini doğura
bilər. Buna görə də bütövlükdə qaraçı cəmiyyətinin yeni
peyda olan sədrləri və katibləri dəstəkləməyə tələsməməsi
başa düşüləndir; əksinə bu cür fiqurlar daha çox tənqid
hədəfinə çevrilir, çox vaxt əsasən özləri və ailələri üçün
çalışmaqda ittiham olunurlar. Bu sədrlər, katiblər və liderlər
öz üzərlərinə çətin rol götürmüşlər: onların öz xalqı onları
yeniliklərə həddən artıq meylli hesab edir, digərləri isə
onların kifayət qədər yenilikçi olmadıqlarını düşünür və
onların nə üçün özlərini başqaları ilə eyni tərzdə ifadə
etmədiklərini və digər təşkilatlardakı həmkarlarından fərqli
davrandıqlarını başa düşmürlər. Bir ayağı qaraçıların, digəri
isə qeyri-qaraçıların dünyasında olan belə şəxslərin rədd
edilməsi riski ikiqat artır. Üstəlik, qaraçı və köçəri
təşkilatlarının
çoxu,
xüsusən
də
müstəqilliklərini
ətrafdakıların hakimiyyətindən qoruyub saxlamaq istəyənlər,
çətin ki, hər hansı maliyyə yardımını qəbul etsinlər: fəallar bu
təşkilatları irəliyə doğru aparmaq, onları təmsil etmək,
müxtəlif tələbatlarını ödəmək və açıqlığını təmin etmək üçün
çoxlu vaxt və enerji sərf etməlidirlər ki, bu da onların işləmək
və gəlir əldə etmək imkanlarının əldən çıxması deməkdir.
Eyni zamanda, şəxsin siyasi fiqur kimi tanınması cəlbedici
perspektivlər vəd edir və indiyədək qaraçılar tərəfindən rədd
edilmiş hörmət və nüfuz qazanma vasitəsi ola bilər. Bu,
qaraçıların özlərinin istehza ilə yanaşdıqları fenomeni – son
illərdə sədr və katiblərin sürətlə artmasının səbəbini izah
edir, Çexiya Respublikasında qaraçılar bu fenomenə
münasibət bildirərək qədim məsəl olan “hər bir qaraçı
musiqiçidir” (“So rom, ta funkcionaris”) məsəlini “hər bir
qaraçı siyasətçidir” (“So rom, ta funkcionaris”) məsəli ilə
əvəz etmişlər. Lakin indi qaraçılar yeni şəraitə köklənmişlər
və hər iki rolu əla oynamağa qadirdirlər.
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Seqmentlərə bölünməkdən federasiyalarda birləşməyə
doğru cari dəyişikliklər kimi özünü təsdiq etmək, başqaları
tərəfindən qəbul və hörmət edilmək tələbatı da qaraçılar
üçün yeni fenomendir. Əvvəllər qaraçı və köçərilər mümkün
qədər az nəzərə çarpmağa çalışır və ümid edirdilər ki, nəzərə
çarpmamaları yolları üzərindəki maneələrdən (istər inkarçılıq,
istərsə də assimilyasiya siyasəti olsun) yan keçmələrinə və
mümkün qədər az ziyana məruz qalmalarına kömək
edəcəkdir. Müqavimət göstərib sınmaqdansa tabe olub
əyilmək daha yaxşı yol idi və qaraçılar həmişə bilirdilər ki,
çoxsaylı rəqiblərlə açıq rəqabətdə qalib gəlmək şansları
yoxdur. Belə bir şəraitdə mədəni mənsubiyyətin bəyan
edilməsi və onu qorumaq qətiyyəti əvvəlki mövqedən çox
mühüm kənarlaşma deməkdir. Bu, təkcə qaraçı təşkilatlarının
inkişafı ilə deyil, həm də qaraçı və köçərilərin ümumi
vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqələndirilir, həmin vəziyyət
onları qaçılmaz olaraq əsas hüquqlarını qorumağa təhrik edir.
Müəyyən hallarda qaraçılar itirəsi heç nəyin qalmadığını hiss
etmişlər, buna görə də onların tələblərinin çox zaman
zorakılıq vasitəsilə ifadə edilməməsi bir qədər təəccüblü
görünür. Qaraçı qrupları yaxşı başa düşürlər ki, hər hansı
sosial və ya siyasi təsirə malik olmadıqları üçün onların bu
cür hərəkətləri təcavüz kimi qəbul edilə və yalnız növbəti
təzyiqlərə və repressiyalara gətirib çıxara bilər.
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Baş vermiş dəyişikliklər həmçinin xarizmatik dini
hərəkatların – pentekostalist və katolik hərəkatlarının
inkişafını (onlar insanları öz emosiyalarını və ağrılı
təəssürratlarını başqaları ilə paylaşmaq üçün xaricə
çıxarmağa həvəsləndirirlər), eləcə də ümumiyyətlə mədəni
və dil azlıqlarının getdikcə artan özünütəsdiq iddialarını
(onların arxasında azlıqların hüquqularını qoruyan təşkilatlar
və beynəlxalq qurumların dəstəyi dayanır) əks etdirir. Mədəni
məsubiyyətin ifadə edilməsinin onilliklər boyu çətin və riskli
olduğu və onu ifadə etməməyin daha məqbul sayıldığı (və
sözsüz ki, ifadə edilmədiyi) Mərkəzi və Şərqi Avropa
dövlətlərində 1989-1990-cı ildən sonrakı dövrdə qaraçıların
kimliklərini getdikcə daha çox qürurla bəyan etmələri
müşahidə olundu və qaraçı mədəniyyətinin tanınması və
hörmət edilməsi uğrunda mübarizə əzmi özünü büruzə verdi.
Bu mübarizə əzmi təhlükəli olaraq qalan ətraf mühitdən bu
dəfə yeni üsullarla qorunmaq tələbatını əks etdirir, o,
həmçinin yeni imkanları, xüsusən də özünüifadə və
beynəlxalq mübadilə sahəsində imkanları əks etdirir, habelə
bütün Avropada qaraçı təşkilatlarının fəaliyyətinin sürətinin
və miqyasının artdığını göstərir. Bir çox dövlətlərdə onlarla
təşkilat yaradılmışdır, bəzi hallarda onların sayı 100-ə çatır,
yaxud hətta daha çoxdur. Bunun la qaraçılar sanki əsrlər
boyu ətraf mühit qarşısında siyasi özünüifadə imkanlarından
məhrum edilmələrini kompensasiya edirlər, belə ki,
təşkilatların, xüsusən də siyasi təşkilatların sayında əsil
partlayış
baş
vermişdir.
Məsələn,
1990-cı
ildə
Çexoslovakiyada seçkilər keçirilən zaman yalnız iki qaraçı
təşkilatı – Qaraçıların Vətəndaş Təşəbbüsü (ROI) və
Demokratik Qaraçılar İttifaqı (Deomkraticky svaz Romu)
həmin seçkilərdə öz namizədləri ilə iştirak etdi; iki il sonra
1992-ci ilin yayında keçirilmiş seçkilərdə qaraçı təşkilatlarının
sayı qırx ikiyə yüksəldi, amma bu, olduqca mənfi nəticə
verdi, belə ki, milli parlamentdə qaraçı nümayəndələrinin
sayı on ikidən birə endi.
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Qaraçı və köçərilərin təşkilatları müxtəlif formalarda
fəaliyyət göstərirlər: siyasi debatlarda iştirak edir, etiraz
marşları və nümayişləri keçirir; hökumətin nazirliklərinə
nümayəndələr göndərir; informasiya broşüraları və qəzetlər
nəşr edir və yayır; beynəlxlaq qanunvericiliyin köməyi ilə irqi
ayrı-seçkiliklə
mübarizə
aparır;
ümumi
informasiya
kampaniyaları keçirir; seçkilərdə öz namizədləri ilə iştirak
edirlər (bu, onların kütləvi informasiya vasitələrinə çıxış əldə
etmələrinə imkan verir). Lakin bu fəaliyyətlər bəzən daha
dramatik şəkil alır və bəzi ölkələrdə aclıq aksiyaları, habelə
oturaq aksiyalar, xəndəklər qazmaqla ərtaf ərazilərin
tutulması, yolların kəsilməsi formasında və sair formalarda
cərəyan edir. Qaraçıların aksiya yerindən kənar edilməsi (bu
tədbir çox zaman kütləvi polis dəstələri ilə müşayiət olunur)
dövlət orqanlarının və (və ya) yerli icmanın diqqətini cəlb edə
bilər, hərçənd, belə tədbirlər adətən mətbuat tərəfindən
şişirdilmiş şəkildə işıqlandırılır ki, bu da cinayətkarlardan
daha çox, qurbanların damğalanması ilə nəticələnə bilər.
Qaraçı və köçərilərin öz hüquqlarını müxtəlif formalarda
müdafiə
etmələrinin
konkret
ictimai-siyasi
şəraitdə
maksimum səmərə verməsi üçün həmin formalar şəraitə
uyğunlaşdırılmalıdırlar. Aksiya formaları zaman keçdikcə və
təcrübə toplandıqca püxtələşir, lakin 1960-cı illərdən
başlayaraq indiyə qədər onların inkişafı həmin alsiyaları
həyata keçirən təşkilatların nail olduğu yuxarıda qeyd
edilənlərə bənzər tərəqqinin nəticəsi idi, həm də bu
məsələdə fikir mübadiləsi və məsləhətləşmələr getdikcə
mühüm rol oynayırdı. Lakin burada da biz eyni dilemmanı
görürük: güman ki, həm toplantılara, həm də aksiyalara
səmərəlilik gətirən bayram əhval-ruhiyyəsi tədricən yox
olacaqdır.
Yerli səviyyədə siyasi hərəkat gerdikcə daha çox nəzərə
çarpır. İrlandiyadan tutumuş Türkiyəyə qədər, İtaliyadan
tutumuş Estoniyaya qədər, hətta qaraçı hərəkatı üçün
şəraitin əlverişli olmadığı yerlərdə belə, siyasi həyatda fəal
iştirak artmaqdadır (istər birliklər formasında, istərsə də
hətta birbaşa yerli seçkilərdə namizəd kimi iştirak etmə
formasında) və yerli hakimiyyət orqanları ilə tərəfdaşlıq
əlaqələri qurulur və möhkmələndirilir.
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Aksiyaların bir forması son bir neçə ildə xüsusilə inkişaf
etmişdir. Bu, qeyri-zorakı və cəlbedici formadır və onun təsiri
heç də az olmamışdır: söhbət incəsənətdən və onun bütün
formalarından gedir, burada insanlar müxətlif informasiyanı,
mədəni mənsubiyyətlərini və ondan irəli gələn tələbləri
birbaşa və ya dolayısı ilə ifadə edirlər. Biz I hissədə artıq bu
məsələyə toxunmuşuq: bunlar musiqiçilər, müğənnilər,
rəqqaslar, şairlər, yazıçılar, rəssamlar, aktyorlar və
digərləridir, onların hamısı və ya bir hissəsi öz
mədəniyyətlərini təşviq və ya müdafiə edir. Onlar ətraf
dünyanı olduğu kimi əks etdirmək istedadına malikdirlər, bu
istedad anlayış və hörmət tələb edir. İnformasiya ötürücüsü
qismində incəsənətin seçilməsi, sözsüz ki, səmərəli yoldur.
Bir tərəfdən, “qaraçı” incəsənəti cəlbedicidir və geniş
yayılmışdır; o, ətraf cəmiyyət tərəfindən (onun stereotipləri
ilə birlikdə) həmişə qəbul edilmiş qaraçı mədəniyyətinin
yalnız bir hissəsidir. Bir çox ölkələrdə “qaraçı” adı adətən
səhnə tamaşalarının və digər tədbirlərin təşkili ilə bağlı
istifadə edilir və faktiki olaraq hər yerdə qaraçılarla heç bir
əlaqəsi olmayan ifaçılar bundan reklam kələyi kimi istifadə
edirlər. Digər tərəfdən, dəqiq demək olar ki, incəsənət
sahəsində qaraçılar və onların mədəniyyəti ən çox
“folklorlaşmaya” məruz qalmışlar, onlar reallığı əks
etdirməyin əvəzində və incəsənəti onun öz köklərinə
qaytarmaq məqsədi ilə bu vasitədən istifadə etmişlər və bu,
ağıllı hərəkətdir. Burada da formalar müxtəlif ola bilər: musiqi
və mahnı festivalları qaraçıların müraciətləri üçün tribuna
təşkil edə bilər; restoranda, kitab mağazasında və ya konsert
zalında musiqi ifa edən qrup və ya fərdi musiqiçi mahnıların
öz məzmununda və ya çıxışlar arasındakı vaxtda real
informasiyanı çatdırmağı özlərinə borc hesab edə bilərlər;
məktəbliləri əyləndirmək üçün sinif otağına gələn janqlyorlar
və akrobatlar öz çıxışlarının tərkib hissəsi qismində və ya
çıxışları ilə yanaşı uşaqlara və onların müəllimlərinə öz
kimlikləri və işləri barədə danışa bilərlər.
Qaraçı incəsənətindəki bu yeni tendensiyalar da bəzi
hallarda qaraçı icmalarının özlərinə doğru yönəlmiş olur. Bu
tendensiyalar situasiyanın həssas təhlilini təqdim edir və
qaraçıları birliyə çağırır. Qaraçıların bəzi məşhur ifaçıları
vardır (məsələn, Almaniyada qaraçı və köçəridən ibarət “Z”
dueti). Ayrı-ayrı mahnılar, yaxud hətta bütöv ifalar qaraçı
dilində təqdim edilirsə, bu, açıq-aydın o deməkdir ki, onların
ünvanlandığı auditoriya əsasən qaraçılardan ibarətdir.
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men rodai i drom ap
mari riek
men hatzas i drom ap
mari riek
las maro ćaćepen
men manga tumen
ma ćas ga ap ko puro
drom
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Biz özümüzə uyğun yeni yol
axtaracağıq,
Biz özümüzə uyğun yeni yol
tapacağıq,
Biz hüquqlarımızı tələb edirik:
Biz sizdən xahiş edirik:
Gəlin
daha
köhnə
yolla
getməyək.

(Almaniyanın “Häns’che Weiss” qaraçı qrupunun oxuduğu
“Gəlin hüquqlarımızı tələb edək” mahnısının nəqaratı)
Müasir dövrdə incəsənətin ifadə formalarının çoxu
(ədəbiyyat, dram əsəri, fotoqrafiya və ya musiqi) həm
qaraçılara, həm də qeyri-qaraçılara ünvanlanır. Bu
kontekstdə 8 aprel 1971-ci ildə keçirilmiş Birinci Ümumdünya
Konqressinin şərəfinə 8 aprelin Beynəlxalq Qaraçılar Günü
kimi təsis edilməsi simvolik siyasi əhəmiyyət kəsb edən
hadisə oldu. İlk onilliklər ərzində bu gün yalnız çox az
yerlərdə və lokal səviyyədə qeyd edilirdi, lakin 2000-ci ildən
bəri mühüm hadisəyə çevrildi: hazırda “İnternet effekti”
həmin gün barədə məlumatlılığın artmasına kömək edir və
getdikcə daha çox insanları (qaraçıları və qeyri-qaraçıları)
əsasən qaraçı QHT-ləri tərəfindən təşkil olunan paradlarda və
müxtəlif mədəni və siyasi fəaliyyətlərdə iştirak etməyə
həvəsləndirir. Həm qaraçı, həm də qeyri-qaraçı siyasətçilər
hökumətlərin, siyasi partiyaların və müxtəlif beynəlxalq
qurumların adından bəyanat vermək üçün bu tədbirdən
getdikcə daha çox istifadə edirlər. Bütün bu fəaliyyətlər siyasi
təmasların bir formasını təşkil edir və nəinki qaraçıların
bütövlükdə siyasi prosesdə iştirakının inkişaf etdirilməsinə və
gücləndirilməsinə,
həm
də
bu
iştirakın
anlayışla
qarşılanmasına və qaraçıların tələblərinin başa düşülməsinə
xidmət edir.
Qaraçı incəsənətinin və mədəniyyətinin həm qaraçı və
köçərilərin özləri üçün, həm də onların ətrafındakı insanlar
üçün təsdiqi məqsədi ilə, habelə bu incəsənətin
mövcudluğunu və həqiqiliyini nümayiş etdirməkdən ötrü
qaraçı təşkilatlarının çoxu öz mədəni mərkəzlərinin açılmasını
və fəaliyyət göstərməsini istəyirlər. Belə mərkəzlərin bəziləri
müvafiq hökumət nazirliklərindən və ya Avropa fondlarından
maliyyə yardım almaqla və ya almadan və müvafiq
infrastruktur yardımı göstərilməklə və ya göstərilmədən artıq
fəaliyyət
göstərirlər,
digərləri
isə
planlaşdırma
mərhələsindədirlər. Bu cür nailiyyətlər böyük rəmzi məna
kəsb edir (onlar utopik “Romanistan” ideyasının kiçik
miqyasda gerçəkləşməsidir) və diqqətin bir çox fəaliyyətlərə,
xüsusən
də
maaarifçilik
xarakterli
fəaliyyətlərə
yönəldilməsinə xidmət edir və qaraçılar üçün görüş yerini
təmin edir, hətta bunlar mobil yerlər olsa belə (məsələn, sirk
tamaşalarının keçirildiyi çadırlar kimi) icmalarla təmas
yaratmağa kömək edir.
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Taleyüklü siyasi məsələlər
Əsrlər boyu yürüdülən siyasətlər və onların təsiri
nəticəsində qaraçı icmaları özlərini yararsız hesab etmiş və
axına qarşı çıxmamışlar. Onların daim aktiv formada baş
verən adaptasiyası getdikcə passiv forma almışdır və onlar
getdikcə daha çox dərk etməyə başlamışlar ki, sadəcə
digərlərinin
tətbiq
etdiyi
qaydalara
uyğunlaşaraq
yaşamalıdırlar. Qaraçı təşkilatlarının inkişafı bu ümumi
kontekstdə başa düşülməlidir: belə təşkilatların hər biri ətraf
mühitə aktiv uyğunlaşmanın nümunəsidir. Kənar şəxslər
qaraçı və köçərilərə ətraf mühitə uyğunlaşmağa qadir
olmayan qəribə “sosial nüsxələr” kimi baxsalar da, qaraçı
təşkilatları qaraçıların mədəni dəyərlərinin mövcudluğunu və
həqiqiliyini müdafiə edirlər. Bu təşkilatlar qaraçılara belə bir
müraciət ünvanlayırlar ki, hətta ətraf mühitin (qərəzli
fikirlərin və tənzimləyici aktların) təzyiqinə məruz qalsalar
belə və bu təzyiq onları əqidələrinin aşağı səviyyəli olduğuna
və ya “müasir həyata” uyğun olmadığına az qala inandırmış
olsa belə, bu cür dəyərləri müdafiə etmək onların haqqıdır.
Haqlı tələblərin bürokratiya girdabında məhv edilməsi
tendensiyasının mövcud olduğu bir vaxtda bu tip təşkilatların
mövcudluğu vacib hesab edilməlidir. 1990-cı illərdə
dövlətlərin assimilyasiya siyasətləri vüsət aldıqca formalaşan
qaraçıların gücü hakimiyyət orqanlarının ağız dolusu mədəni
plüralizmdən
danışa-danışa
onlarla məsləhətləşmədən
hərəkət etməsinin qarşısını alır. O, nəticə etibarı ilə bu
orqanların plüralizm konsepsiyasını öz istədikləri kimi
müstəsna qaydada şərh etmələrinin qarşısını alır. Sosial
təminat proqramlarının öz müştərilərini fərdiləşdirdiyi bir
zamanda və icmaların özləri-özlərinə yardım etmələrinə
imkan yaratmaq əvəzinə yardımların sədəqə formasında
verildiyi bir vaxtda təşkilatlar iddia edirlər ki, diqqəti icmaya
yönəltmək lazımdır və icmanın dinamizmi icma daxilindəki
fərdlərin dinamizmini müəyyən edir. Fərdlərin həm coğrafi,
həm də sosial cəhətdən kiçilməkdə olan birlikləri
formalaşdırmasının və onlara qoşulmasının çətin olduğu bir
zamanda və bütün dünyanı hədəfə almalı olan insanların
daxmalara, mənzillərə və ya nəzarətdə saxlanılan furqon
ərazilərinə qapadılmış olduqları bir vaxtda qaraçı təşkilatları
həm də milli və beynəlxalq səviyyələrdə qaraçı icmasını
bərpa etmək şansını özlərində daşıyırlar və bu, intensiv
dəyişikliklər dövründə öz təsdiqini tapmış bir simvoldur.
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Qaraçıların öz hüquqlarını müdafiə etməsi siyasi akt olaraq
qaraçılara öz mədəni mənsubiyyətlərini müdafiə etmək
imkanı verir; eyni zamanda, o, qaraçıların bəyan etdikləri
mədəni mənsubiyyət ilə başqalarının onlara şamil etdiyi
mədəni mənsubiyyət arasında sərhəd çəkmiş olur və
qaraçılar onlara qarşı müxtəlif icmalar və qurumlar
tərəfindən manipulyasiya üçün istifadə olunan qərəzli fikirlər,
stereotiplər və adlarla hələ də mübarizə aparmaq
məcburiyyətindədirlər.
Qaraçı təşkilatları onları əhatə edən mühitdə özlərini heç də
rahat hiss etmirlər. Onların yaranması faktının özü narahatlıq
doğuran məsələ sayılır: qaraçı mədəniyyətinin olmadığını
iddia edən bütün siyasətlərdən sonra insanların həmin
mədəniyyəti müdafiə etmək uğrunda mübarizə aparmaları və
təşkilatlanmaları çaşqınlıq hissi yaradır. Bu məsələ iki
aspektdən məni reaksiya doğurmuşdur.
Bir
tərəfdən,
bu
təşkilatların
əsas
mədəni
xarakteristikaları və dinamikaları kiçildilmişdir və bu
prosesin məntiqi nəticəsi olaraq ümumən qaraçıların
sosial təşkilinin və xüsusən onu təmsil etmək üçün
yaradılmış qurumların fəaliyyətinin siyasi aspektləri ciddi
qəbul edilməmişdir: bundan məqsəd narahatlıq doğura
biləcək siyasi iddiaları sarsıtmaq olmuşdur.
- Digər tərəfdən, adaptasiya proseslərinə ümumi
kontekstdə nəzər salınmamış və qaraçı təşkilatlarının heç
kimi təmsil etməyən bir qrup fəalın yaratdığı utopik
qurumlar kimi rədd edilməsi davam etmişdir. Onlara
siyasi zarafat kimi – kağız-kuğuzlarla ciddi iş aparan küçə
teatrı kimi baxılmışdır. Həmçinin yalan şayiələr yaymaqla,
kiçik səhvləri şişirtməklə, siyasi təşkilatçıların qrupları
arasında parçalanma yaradaraq onların münasibətlərini
gərginləşdirməklə müxtəlif qaraçı təşkilatlarının rəyləri
arasında və ya qaraçıları tərəfdaş qismində seçən qeyriqaraçı təşkilatlarının rəyləri arasında ziddiyyət və fərqlərə
şərait yaradan və ya bunu gücləndirən “kənar şəxslərin”
sayı heç də az olmamışdır, onlar öz şəxsi maraqlarına
qulluq etməklə öz icmalarının maraqlarına pis xidmət
göstərmiş olurlar.
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Belə
təşkilatlara
təəccüblə
və
ya
narahatlıqla
baxılmasından əlavə, onlar ümumiyyətlə başa düşülmürlər.
Burada turizmlə analogiya aparmaq faydalı olardı, turizm
sahəsində adətən avtobusla ekskursiyalar zamanı və turist
kitabçalarında müsafirləri son zamanlarda tikilmiş və ya
tikilməkdə olan binalarla tanış etməkdənsə köhnə şəhərlə,
köhnə xarabalıqlar və abidələrlə tanış etməyə üstünlük
verilir. Bu, konservativ ideologiyanın, təhlükəsizliyi təmin
etmək amalının və sabitlik axtarışının göstəricisidir ki, bu da
öz növbəsində insanları cari dəyişiklik və hərəkatları, habelə
gələcək dəyişiklikləri ört-basdır etməyə və ya inkar etməyə
vadar edir. Bu fenomen xüsusən yeni sosial formalara
münasibətdə aydın sezilir. Eyni ilə, sabitlik və daimilik
axtarışında olan bir çox qeyri-qaraçılar hətta qaraçıların
siyasətini dəstəkləsələr belə, ümid etmək istərdilər ki, sürətlə
peyda olduqdan və öz yerlərini tutmaq üçün bir neçə illik
çətin axtarışlardan sonra qaraçı təşkilatları cəmiyyətə tanış
olan dəqiq forma alacaq və dəqiq funksiyalar əldə edəcəklər,
yəni onlar qeyri-qaraçı qurumlarının dəqiq surətləri
olmalıdırlar, amma onlar unudurlar ki, qeyri-qaraçı qurumları
nəinki müxtəlif mədəniyyətlərin məhsuludur, həm də onların
hazırkı strukturu əsrlər boyu davam edən və üst-üstə
toplanan ardıcıl islahatların nəticəsidir.
Beləliklə, qaraçı təşkilatlarının tam formalaşmış və
mükəmməl şəkildə yaranması, yəni qeyri-qaraçı təşkilatları
ilə eyni formada olması arzu edilir. Bu cür yanaşma dərin
etnosentrizmi üzə çıxarır və yalnız bütün qaraçılar üçün
vahid, birləşmiş təşkilatdan savayı digər təşkilatların olmasını
siyasi yetkinliyin çatışmamasının əlaməti hesab edənlər bu
yanaşmaya üstünlük verirlər, baxmayaraq ki, onların öz
ölkələrində bütün səviyyələrdə qeyri-qaraçı siyasətləri
müxtəlif və çox zaman bir-birinə zidd olan partiyaların və
tendensiyaların qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir.
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Belə görünür ki, dövlət hakimiyyəti orqanları iri qaraçı
təşkilatları ilə münasibətlərdə özlərini narahat hiss edirlər,
çünki onlar üzvlərinin sayı baxımından güclü və ideyalarını
həyata keçirmək baxımından qətiyyətlidirlər. Nəticədə
hakimiyyət orqanları onların dedikləri ilə oturub-duran kiçik
qruplarla dialoqa girməyə və onlara maliyyə yardımı
göstərməyə daha çox meylli ola bilərlər. Lakin bu cür
qısamüddətli taktika öz ömrünü başa vurmaqdadır. Qaraçı
təşkilatları sabitləşir və onların birləşmə səyləri getdikcə öz
bəhrəsini verir; eyni zamanda, bir çox ölkələrdə dövlət
orqanları təhlil və yanaşmalarda dəyişikliklərə gətirib çıxaran
yeni siyasi prinsipləri rəhbər tuturlar. Getdikcə daha çox
dövlət orqanları qaraçı təşkilatlarının təcrübəsindən istifadə
etməyə başlayır, məsləhət və ya məruzələr üçün onlara
müraciət edirlər və sözsüz ki, onlara göstərilən maliyyə
yardımları artacaqdır. Bundan başqa, 1979-cu ildə BMT
tərəfindən Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqına müçahidəçi statusu
verilməklə bu qurumun tanınması ona zəmanət və dəstək
verilməsi sayılır və 1993-cü ildə onun statusunun artırılması
bu qurumun BMT tərəfindən tanınmasını daha da
möhkəmləndirmiş
oldu.
2000-ci
ildən
bəri
Avropa
qurumlarının getdikcə artan diqqəti və dəstəyi də qaraçı
QHT-lərinin mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmişdir.
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Qaraçıların ətraf mühitə uyğunlaşması prosesi olan qaraçı
təşkilatlarının
yaranmasına
və
inkişafına
əhəmiyyət
verməmək olmaz, lakin bu, bütövlükdə uyğunlaşma
silsiləsinin növbəti halqasıdır. Baş verənlər tam miqyaslı
transformasiyaya bərabərdir ki, bu da qaraçı ənənələrindən
əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxmaq deməkdir. Bununla
belə, adətən dəyişikliklər bütün ənənələrin ayrılmaz tərkib
hissəsidir və hazırda ənənə ilə yenilik arasındakı ziddiyyət
silinməkdədir. Bir çox ölkələrdə bu təşkiatların (onların
daşıdığı dəyərlərin və tətbiq etdikləri yanaşmaların) insanlar
tərəfindən qəbul edilməsi adi hala çevrilir, özü də bu
tendensiya həm “kənardan” (insanlar onları gülməli və ya
təhlükəli fantaziyalar kimi rədd etməyə həmişəkindən daha
az meyllidirlər), həm də “daxildən” (müəyyən mənada
getdikcə artan maariflənmə nəticəsində bu təşkilatların nə
üçün mövcud olması və nəyə nail ola biləcəyi daha çox başa
düşülür) gəlir. Qaraçı təşkilatlarının sayının əhəmiyyətli
dərəcədə artması özlüyündə ənənə ilə bağlıdır. Bu,
paradoksal görünə bilər, lakin fakt ondan ibarətdir ki,
təşkilatların müxtəlifliyi qrupların, o cümlədən ailələrarası və
sosial əlaqələrin rəngarəngliyini əks etdirir. Təşkilatlara
gəldikdə, müxtəliflik onların bu həm güclü, həm də zəif
cəhətidir, belə ki, “kənar” elementlər klassik “parçala və
hökm sür” taktikasından istifadə edərək müxtəlifliyi istismar
etməkdə davam edə bilərlər. Çoxlu sayda təşkilatların və
müxtəlif tendensiyaların olması onların vəhdətini problematik
məsələyə çevirir və ittifaqlarını zəiflədir, ailə həmrəyliyi
ümumi mülahizələrdən üstün tutulur: “phral phrales aćhola,
mek the te les nane ćaćipen” (“hətta qardaşının mövqeyi
səhv olsa belə, qardaş onun tərəfini tutacaqdır”).
Təşkilatlar təkamülə uğrayırlar və onların qaraçılara aid
olmayan hər şeyi rədd edərək özlərinə qapanmaları tədricən
azalır, eyni zamanda, mövcud qüvvələri yadlaşdıran haqlı,
lakin aqressiv qarşılıqlı ittihamlar da azalır. Ümumiyyətlə,
təşkilatlar müstəqil olaraq qalmışlar. Əgər onlar nəfslərini
saxlayaraq satın alınmasalar, məntiqi olaraq üzərlərinə
düşən təzyiq qrupu funksiyasını davam etdirə bilərlər.

412

Təşkilatlar həmçinin bir araya gəlməyə meyl göstərirlər.
İstənilən ölkədə istər regional səviyyədə, istərsə də bu
təşkilatların fəaliyyət sahəsində (incəsənət, mədəniyyət,
sosial məsələlər, təhsil təminatı və s. sahələrdə) onlar
arasında getdikcə artmaqda olan əlavə münasibətlərə rast
gəlmək olar. Həmçinin bir çox dövlətlərdə iqtisadi
məsələlərlə məşğul olan, öz fəaliyyətlərini peşə təlimlərinə,
habelə marketinq məsələlərinə, xüsusən də sənətkarlıq
sahəsinə həsr edən yeni növ təşkilatlar peyda olur. Bəzi
dövlətlərdə, xüsusən Şərqi Avropada onlar həmçinin
sifarişlərə əsaslanan kiçik miqyaslı ticarətin (bu sektorda
qaraçı ailələri xüsusilə fəal və bacarıqlıdırlar) təşkili üçün
qaraçılarla dövlət orqanları arasında vasitəçi rolunu
üzərlərinə götürürlər. Bu cür tərəfdaşlıq müvafiq ailələrin
“qara bazar” tipli qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olmağa görə
ifşa olunmaqdan yaxa qurtarmalarına imkan verir. Yeni fəallar
nəslinin yaranması bu cür dəyişiklikləri təsdiq edir. Təşkilatlar
arasında fikir ayrılıqları qalsa da, bu, zərurət olduqda onların
birləşməsinin, yaxud ittifaq yaratmaq arzusunun qarşısını
almır, eyni zamanda, gözlənilə bilən seçim imkanlarını və
tendensiyaları əks etdirir. Bütün bu təşkilatlar eyni
prioritetləri və ideologiyanı paylaşsaydılar, bu, təəccüblü və
hətta narahatlıq doğuran hal olardı. Hazırda bu sahədə baş
verən dəyişiklik ondan ibarətdir ki, qrupların sosial
seqmentasiya ətrafında təşkilatlanması (məsələn, qaraçılar
qruplarının, kale qrupunun, köçəri qruplarının və sair
qrupların ayrı-ayrı təşkilatlarının yaranması) daha az baş
verir və onlar daha çox siyasi rəylər ətrafında təşkilatlanırlar
(bu, məsələn, qaraçıların müxtəlif prioritetləri, metodları və
inamları əsasında, habelə dövlət orqanları ilə və digər qeyriqaraçı qurumları ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olmaları
əsasında baş verir).
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Baxmayaraq ki, qaraçıların siyasi təşkilatlarının çoxu hələ
də qaraçıların ənənəvi sosial təşkilinin “bir qütbündə”
qərarlaşmışlar və funksional baxımdan öz əhalisinə nisbətən
ətraf aləmə daha çox diqqət yetirirlər, tərəfdaşlar və təzyiq
qrupları
kimi
fəaliyyət
göstərən
bu
təşkilatlar
məsləhətləşmələrin və icmanın inkişafının zəruri olduğunu
iddia edir və qaraçılarla əşya, oyuncaq, yaxud hətta girov
kimi rəftar edilməsinin qarşısını almaq uğrunda mübarizə
aparırlar. Bundan başqa, biz bu təşkilatların həddən artıq
məsuliyyət daşıdığını qeyd etməliyik (xüsusən vasitəçi
qismində cəlb olunduqları zaman). Onların sözləri və
əməlləri, istər pis, istərsə də yaxşı olsun, bütövlükdə onların
icmalarının
sözlərini və əməllərini əks etdirir. Burada
məsuliyyət yükü xüsusən ona görə ağırdır ki, qaraçı
icmalarının səyləri müstəqil ərazidə dövlət qurmağa deyil,
unikal dünyagörüşləri və unikal mədəni enerjiləri sayəsində
hörmətə nail olmağa yönəlmişdir. Burada yeganə müvafiq
sərhədlər sosial və psixoloji sərhədlərdir ki, bu da həmin
icmaları bu dərəcədə zəiflədən amildir. İnsanların vətəni
sayıla bilən və onları müdafiə edə bilən ərazinin olmaması
zəif cəhət sayılırdısa və tanınmağa nail olmanın qarşısında
mühüm maneə idisə, getdikcə birləşməkdə olan Avropanın
hazırkı siyasi mühitində bu, güclü cəhətə çevrilmişdir və
tamamilə mümkündür ki, qaraçı hərəkatı müxtəlif aspektlər
baxımından bir çoxları üçün faydalı nümunədir. Qaraçı
icmalarının faktiki çoxmillətliliyi Avropa qurumlarının
beynəlmiləlçiliyi ilə həmahəngdir.
“Dövləti olmayan xalq və heç vaxt etnik azlıq kimi
tanınmayan etnik azlıq olaraq, bu gün yeni Avropanın
tərkibində dəyişiklilklər baş verdiyi bir zamanda bizim
yeganə
tələbimiz
qeyri-hökumət
təşkilatı
kimi
tanınmaqdır. Bunun səbəbi odur ki, biz öz vətənimiz
sayaraq yaşadığımız dövlətlərin qurumlarını tanıyırıq və
bizim fəaliyyət sahələrimiz yaşadığımız cəmiyyətlərin
daxilindədir”.
“Ümumavropa evi formalaşdıqca qaraçılar, öz dövləti
olmayan avropalı xalq olaraq, özlərinə demokratiyadan
savayı heç bir başqa vətən seçmirlər”.
“Yunanların nəzərdə tutduğu mənada siyası reallığa
çevrilmək üçün bizim seçimimiz özündə aşağıdakı məntiqi
nəticəni daşıyır: ərazisində yaşadığımız dövlətlər bizim
üçün bərabər vətəndaşlığı təmin etməklə bizim
müxtəlifliyimizin qanuniliyini tanımalıdırlar”.
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(Nikolae George, Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqının sədr
müavini,
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsindəki
çıxışından,
Helsinki, 1 iyun 1992-ci il)
Başlanmış hərəkatı geriyə döndərmək mümkün deyil. Çətin
və bəzən xaotik tarixlərinə baxmayaraq, qaraçı təşkilatları
davamlı, uzunmüddətli fəaliyyətləri öhdələrinə götürmüşlər.
Onlar ətrafdakı cəmiyyətə nəzər salaraq diqqətli və tələbkar
mediator kimi necə işləməyi öyrənmişlər. Onlar öz
cəmiyyətlərinin daxilinə nəzər salaraq nümayiş etdirmişlər ki,
zahiri görüntünün arxasında cəmiyyətlərinin daxili dinamikası
fəaliyyət göstərməkdə davam edə bilər. Təbəqələşməni
üstələməklə və yeni kollektiv bilikləri əldə etməklə və inkişaf
etdirməklə onlar “qaraçı” və “köçərilər”in real varlıq və
transmilli azlıq kimi, habelə sərhəd, ərazi, silah və ya
zorakılıq tanımayan xoşrəftar milliyyətiçi kimi mövcud
olduğunu təşviq edirlər. Onlar “Romanistan”ın qəlblərdə
mövcud olmasına nail olacaqlar.
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18. Beynəlxalq qurumlar
Beynəlxalq qurumlar bir tərəfdən dövlət orqanları və yerli
icmalar, digər tərəfdən isə qaraçılar arasında köhnə
münaqişələrdən çox-çox uzaqdırlar və yeni siyasəti irəliyə
aparmaq üçün gücə və məsuliyyətə malikdirlər. Onlar özləri
bunu etməyə meyllidirlər, çünki onların beynəlxalq xarakteri
əsrlər boyu əsil Avropa (həm də dünya) xalqı olan qaraçıların
defakto transmilli təbiəti ilə işləməyə yaxşı imkan yaradır.
Bu fəsildə beynəlxalq qurumlar tərəfindən qaraçılara qarşı
diqqətin ilk təzahürlərinə nəzər salınacaqdır. Bu məsələyə
xüsusi diqqət yetirmək üçün üç səbəb vardır:
- həmin qurumların bu sahədə işi son illər güclənmişdir
və onun bütünlüklə nəzərdən keçirilməsi əsas məlumatları
təqdim etmək məqsədi daşıyan bu kitabın həcminə
nisbətən daha çox yer tələb edərdi;
- ən son hadisələr barədə məlumatları sözügedən
təşkilatların İnternet saytlarından əldə etmək olar;
- adətən qurumların yaddaşı zəif olur və bizim qeyd
edəcəyimiz faktlar ən son inkişafa doğru yolu göstərmiş
olsalar da və o vaxtdan bəri daha intensiv iş aparılmasını
mümkün etsələr də, onların çoxu unudulmuşdur, buna
görə də həmin faktları bu qurumlarla bağlı məsələlərin
kontekstində təqdim etmək vacibdir.
Biz müxtəlif qurumları onların coğrafi əhatə dairəsi üzrə
ardıcıllıqla nəzərdən keçirəcək, əvvəlcə ən az üzvü olan
Avropa İttifaqından baçlayacaq və tədricən araşdırmamızın
dairəsini genişləndirəcəyik.
Avropa İttifaqı
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Avropa Parlamenti qaraçı icmalarının çətin vəziyyətinə
həmişə həssas yanaşmış və daim onu yaxşılaşdırmağın
qayğısına qalmışdır. 1975-ci ildən bəri Avropa Parlamentinin
bir çox üzvləri Avropa Komissiyasına və üzv dövlətlərə
qaraçılar və köçərilərlə bağlı müxtəlif məsələlərə dair bir çox
sorğularla müraciət etmişlər və bu illər ərzində Parlament
azlıqların dillərinə və mədəniyyətlərinə dəstək verilməsi üçün
tədbirlər hazırlamağa çağıran bir sıra qətnamələr qəbul
etmişdir. Lakin Avropa İttifaqı (o vaxtkı Avropa Birliyi)7 yalnız
1984-cü ildən bu məsələlərlə daha davamlı şəkildə məşğul
olmağa başlamışdır. Həmin il martın 16-da Avropa Parlamenti
daimi yaşayış yeri olmayan valideynlərin uşaqlarının təhsili
haqqında qətnamə qəbul edərək Avropa Komissiyasını və üzv
dövlətləri bu cür uşaqlar üçün münasib təhsili təmin edəcək
tədbirlərin hazırlanmasında əməkdaşlıq etməyə dəvət etdi.
İki aydan sonra, mayın 24-də daha bir qətnamə – bu dəfə
Birlik ərazisində qaraçıların vəziyyəti haqqında qətnamə
qəbul edildi. Orada üzv dövlətlərin hökumətlərinə tövsiyə
olunurdu ki, öz mövqelərini koordinasiya etsinlər və
Komissiyaya tapşırıq verilirdi ki, qaraçıların mədəni
dəyərlərinə
xələl
gətirmədən
onların
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına dair Birlik tərəfindən maliyyələşdirilən
proqramlar hazırlasın.
Parlamentin qaldırdığı məsələlərin miqyasını anlayaraq,
Avropa Komissiyası tezliklə təhsil təminatı ilə bağlı vəziyyətin
ətraflı nəzərdən keçirilməsi barədə tapşırıq verməyi qərara
aldı. Parisdəki Rene Dekart Universitetinin Qaraçılara dair
Tədqiqat Mərkəzinə Avropa miqyaslı bu ilk araşdırmanı
həyata keçirmək taprışığı verildi, o isə öz növbəsində
fəaliyyətləri koordinasiya olunan ekspertlər şəbəkəsini
yaratdı. Tədqiqat nəticəsində mövcud araşdırmaların (bunlar
daha çox lokal araşdırmalar idi) ümumi icmalı hazırlandı,
qaraçı ailələri, təşkilatları və müəllimləri ilə məsləhətləşmələr
aparıldı və yüzlərlə sənəd və layihə təhlil edildi.
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Aydınlıq məqsədi ilə burada qurumların daha çox hazırkı adlarından istifadə
olunur: yəni “Avropa Birliyi” əvəzinə “Avropa İttifaqı”, Avropa Yerli və Regional
Hakimiyyət Orqanları “Konfransı” əvəzinə “Konqressi”, Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq “Müşavirəsi” əvəzinə “Təşkilatı” (ATƏT) və s.
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Tədqiqatın nəticələrini özündə birləşdirən “Qaraçı və
köçərilərin uşaqları üçün təhsil təminatı” adlı sintez xarakterli
məruzə 1986-cı ildə Avropa Birliyinin Rəsmi Nəşrlər İdarəsi
tərəfindən beş dildə nəşr olundu. Məruzədə ümumi
situasiyanın, habelə təhsillə bağlı vəziyyətin müxtəlif
aspektlərinin hərtərəfli təhlili verildi, məruzə 100 bənddən
ibarət qısa xülasə və tövsiyə bölməsi ilə yekunlaşdı. Bu
tədqiqatın, təhlilin və şahidlərin məlumatlarının məruzədə
yaratdığı mənzərə çox tutqun idi.
1987-ci ildə üzv dövlətlərə və Avropa İttifaqı qurumlarına
dəqiq tövsiyələr hazırlamaq, eləcə də qaraçı icmalarının
mədəniyyətinə və həyat tərzinə hörmətlə yanaşan təhsil
siyasətinin ümumi prinsiplərini hazırlamaq üçün sintez
xarakterli məruzəni müzakirə etmək məqsədi ilə milli təhsil
nazirlikləri və qaraçıların təmsilçiləri ilə məsləhətləşmələr
aparıldı. Rene Dekart Universitetinin Qaraçılara dair Tədqiqat
Mərkəzinin və Komissiyanın təşəbbüsü ilə keçirilmiş bu
məsləhətləşmələr, güman ki, Avropa səviyyəsində iş
proqramının hazırlanmasına və prioritetlərin müəyyən
edilməsinə qaraçı nümayəndələrinin cəlb olunduğu ilk
davamlı iş nümunəsi idi. Onlar “Düşünmə və fəaliyyət üçün
istiqamətləndirici sənəd”in nəşr olunması ilə nəticələndi,
həmin sənəd onun gələcək müzakirə və məsləhətləşmələr
üçün baza rolunu oynaya bilməsindən ötrü 1988-ci ildən bəri
geniş şəkildə yayıldı.
Bu məsələ ilə bağlı tədqiqat, mülahizələr və maraq, öz
növbəsində, geniş müzakirə prosesi, sənədlər mübadiləsi,
məruzələrin hazırlanması və görüşlərin keçirilməsi ilə
nəticələndi, həmin görüşlərdə ideya və təcrübələr paylaşıldı
və illər keçdikcə bu proses sürətləndi. Prosesə cəlb olunmuş
müxtəlif tərəfdaşlar – inzibatçılar, müəllimlər, müəllimlərin
təşkilatları, qaraçı və köçərilər və onların təşkilatları bu
məsələyə olan maraqlarını paylaşdılar və müəyyən edilmiş
prioritet və məqsədlərlə bağlı ümumi razılıq əldə etdilər.
Sonradan araşdırmalar genişlənərək 1986-cı ildən Avropa
İttifaqının üzvü olmuş İspaniya və Portuqaliyanı da əhatə
etdi. Orada çıxarılan nəticələr digər on ölkə üzrə nəticələrdən
fərqlənmədi və İttifaqın vəziyyəti düzəltmək üçün işə
girişməsinə və bunu tez etməsinə ehtiyac olduğunu təqdiq
etdi.
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Komissiya həqiqətən bu məsələdə birgə tədbirlərin tələb
olunduğu qənaətinə gəldi və Şuraya (Avropa İttifaqının
qərarlar qəbul edən orqanına) dosye göndərdi. Qərarların
icrasnın koordinasiyasına və monitorinqinə görə, habelə
Şuranın və üzv dövlətlərin təhsil nazirliklərinin iclaslarının
hazırlanmasına görə cavabdeh olan Təhsil Komitəsi bu
məsələni müzakirə etdi və Almaniya, Yunanıstan və
İspaniyanın sədrlikləri dövründə onu Şuranın gündəliyinə
çıxardı. Bu məsələnin Birlik miqyaslı məsələ olduğunu və
Birliyin dəstəklədiyi dəyərələrlə bağlı olduğunu nəzərə
alaraq, Təhsil Komitəsi onun üzərində işi davam etdirməyi və
qətnamə layihəsi tərtib etməyi qərara aldı.
Nəhayət, 22 may 1989-cu ildə Şura və təhsil nazirləri
tərəfindən “Qaraçı və köçəri uşaqları üçün təhsil təminatı
haqqında” qətnamə (Şuranın 89/C 153/02 (C 153/3) saylı
qətnaməsi) qəbul edildi. Bu, çox mühüm sənəddir və onu
haqlı olaraq tarixi sənəd adlandırmaq olar. Bu, qaraçı
icmalarının mənafeyi naminə əldə edilmiş ən böyük
nailiyyətlərdən biridir. İlk abzaslarda etiraf edilir və hətta
vurğulanır ki, qaraçı və köçərilərin mədəniyyəti və dili “500
ildən atıq müddətdir ki, Birliyin mədəni və dil irsinin bir
hissəsini təşkil edir”. Beləliklə, qətnamə qaraçı mədəniyyətini
tanımaqla və ona hörmət edilməsi zərurətini təsdiq etməklə
simvolik funksiya daşıyırdı. Daha sonra qətnamədə yardımçı
strukturlar, tədris metodları və materaialları ilə bağlı, habelə
əsas və xidmətdaxili təlimlərlə, informasiya, tədqiqat,
məsləhətləşmə (xüsusən ailələrlə) və koordinasiya işi ilə
bağlı üzv dövlətlərin hazırlamalı olduğu tədbirlərin siyahısı
sadalanır. Avropa İttifaqına Komissiyanın vasitəsilə milli
təşəbbüsləri həvəsləndirmək və fikir mübadiləsi təşkil etmək,
habelə bütövlükdə tədbirləri davamlı olaraq qiymətləndirmək
tapşırıldı.

419

Qətnamənin qəbulundan bir neçə həftə sonra “fikir və
təcrübə mübadiləsi” başlığı altında ilk tədbir keçirildi, onu
maliyyələşdirən qurumlardan biri də Komissiya idi. Bu,
“Qaraçı və köçəri uşaqları üçün təhsil təminatı: fəalliyyət,
tədqiqat və koordinasiya” adlı toplantı idi. 1989-cu ilin
iyulunda Karkasonda (Fransa) keçirilən və qaraçı və köçəri
uşaqları üçün təhsil təminatı məsələsi ilə məşğul olan
müxtəlif kateqoriyalı personal arasında dialoqu və fikir
mübadiləsini həvəsləndirmək məqsədi daşıyan bu toplantı on
üzv dövlətdən altmış iştirakçını bir araya gətirdi. Toplantı
zamanı toplanmış informasiya həm dövlətlər, həm də Avropa
İttifaqı səviyyəsində tədbirlərin hazırlanması üçün baza
rolunu oynamalı idi.
Avropa Parlamenti 1984-cü ildən bəri Komissiyanın işinə
diqqət yetirməkdə davam etdi və bəzi hallarda ona işin
gedişi barədə suallar verdi. 1990-cı ildə Avropa Parlamentinin
bir çox üzvlərinin xüsusən qaraçı və köçəri uşaqları üçün
təhsil təminatı məsələsinə
və ümumən daha geniş
mədəniyyətlərarası təhsil məsələsinə aktiv marağı sayəsində
Parlament özünün prioritet təklifləri sırasına zəruri tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi üçün büdcə bəndinin nəzərdə tutulmasını
daxil etdi. Plenar sessiyada büdcə müzakirə olunduqdan
sonra büdcənin bu bəndi 1991-ci il üçün qəbul olundu,
növbəti ilin büdcəsində yenidən nəzərdə tutuldu, 1992-cü ilin
büdcəsində isə onun həcmi artırıldı ki, bu da fəaliyyətlərin
birləşdirilməsinə və müxtəlifliyinə imkan verdi.
Qətnamədə yer almış “qlobal yanaşmanın və struktur
yanaşmasının” inkişafına dair tələblərə uyğunlaşdırılmış bu
tədbirlər davamlı proqramın tərkib hissəsi olan bir sıra geniş
kateqoriyalı fəaliyyətlər çərçivəsində həyata keçirilirdi. Bu
ardıcıllıq olduqca önəmli idi, çünki həmin vaxt bu sahədə hər
hansı standart prosedur yox idi. Beləliklə, Komissiyanın
dəstəyi ilə 1990-cı illərdə müxtəlif maraqlı tərəflərin
maraqlarına
xidmət
edən
inteqrasiya
olunmuş
və
strukturlaşdırılmış proqram hazırlandı. Bu eksperimental
(pilot) təşəbbüsə bir qədər ətraflı nəzər salmaq faydalı olardı:
Fikir və təcrübə mübadiləsinin təşkili:
- milli təhsil nazirlikləri nümayəndələrinin görüşləri;
- qaraçı ekspertlərinin görüşləri;
- müəllimlərin, müəllimlərə təlim keçənlərin və layihə
rəhbərlərinin görüşləri;
- təcrübə və tədris materialları mübadiləsinin təşviqi.
İnnovativ layihələrin hazırlanması:
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- müxtəlif tərəfdaşların müəyyən etdiyi prioritet
mövzuları, yəni orta məktəb səviyyəsində tədris;
məktəbdən iş həyatına keçid, məsafəli tədris, tədris
materialları, qaraçı mediatorlarının təlimi kimi mövzuları
önə çəkən pilot layihələrinin Avropa şəbəkələrinin təşkili;
- konkret olaraq müdavimlərin özlərinin inkişafı və
başqalarının inkişafına yardım etmələri məqsədi ilə dil və
tarix üzrə işçi qruplarının təşkili, bu mövzularla bağlı
tədris materiallarının hazırlanması (həmçinin qruplara
tapşırılacaqdır ki, müxtəlif sahələrdə səriştəsi olan fərdləri
birləşdirən Avropa miqyaslı təmas şəbəkələri yaratsınlar,
sənədlərdən ibarət məlumat bazası hazırlasınlar, tədris
materiallarının istehsalını və yayılmasını təşkil etsinlər və
müxtəlif tərəfdaşların müraciəti əsasında öz bilik və
təcrübələrini onlarla bölüşsünlər);
- məktəblərdə istifadə edilmək və sonradan müəllimlər və
müəllimlərə təlim keçənlər tərəfindən oxunmaq üçün
sənədlərin hazırlanmasına yardım göstərilməsi; yuxarıda
adı çəkilən ekspert qruplarının işi, habelə müxtəlif
ölkələrdə naşirlər şəbəkəsinin işi əsasında Avropada
materiallar toplusunun hazırlanması;
İnformasiya və sənədləşdirmə:
- Avropa səviyyəsində hazırlanmış yekun sənədlərinin
nəşri;
- rüblük “İnterfeys” (“Interface”) informasiya bülleteninin
bir neçə dildə nəşri: bülletendə ümumi məlumatlar,
bütövlükdə layihənin təşkili barədə məlumatlar, onun
üzərində əmək sərf edənlərin işi və bülletenin necə
buraxılması, əməkdaşlıq barədə müraciətlər və görülən
tədbirlərin mübadiləsində, təsvirində və təhlilində iştirak
etmək üçün insanlara müraciətlər, müxtəlif fəaliyyət
proqramlarına və üzv dövlətlərdəki vəziyyətə dair, habelə
Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və sair qurumlar tərəfindən
bu sahədə qəbul edilmiş əsas sənədlərə dair informasiya
materialları haqqında məlumatlar yer alır. 1991-ci ildən
2001-ci ilədək nəşr edilmiş “İnterfeys” bülleteninin qırx
nömrəsi mühüm informasiya mənbəyidir və orada həmin
dövrlə, habelə həyata keçirilmiş yüzlərlə fəaliyyət növü ilə
bağlı hesabatlar yer almışdır;
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- Avropada qaraçıların təhsili ilə bağlı tədbirlər haqqında
sənədlərdən ibarət məlumat bazasının hazırlanması:
bundan məqsəd sənəd mənbələri ilə bağlı sorğulara və ya
özləri tədqiqat aparmaq istəyən şəxslərin sorğularına
operativ cavabları təmin etməkdən, habelə Avropa
layihəsinin təşkili barədə və ya konkret sahədə artıq
görülən və ya görülməkdə olan işlər barədə məlumatların
əldə edilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
Koordinasiya, qiymətləndirmə və yayılma:
- tətbiq edilən strategiya mövcud fəaliyyətlərin və
müxtəlif təşəbbüslərin nəzərə alınmasını, eyni zamanda,
yeni təşəbbüslərə başlanılmasını mümkün edəcəkdir; o,
həmçinin əməkdaşlığa və diversifikasiyaya əsaslanan
yanaşmadan istifadə edilməklə, etibarlı və çevik iş
strukturu çərçivəsində bir sıra əlaqələndirilmiş tədbirlərin
hazırlanmasına şərait yaradacaqdır. Komissiyanın Təhsil
Direktoratı
tərəfindən
dəstəklənən
bu
proqramın
təfsilatları “İnterfeys”də verilmişdir.
Öz növbəsində üzv dövlətlər qətnamənin icrası prosesinin
tərkib hissəsi qismində öz planlaşdırılmış tədbirlərini
gücləndirmiş
və
təhsil
nazirlikləri
nümayəndələrinin
mütəmadi görüşləri vasitəsilə ümumi mövzular üzrə pilot
layihələr hazırlamışlar. 1996-cı ildə Komissiya bütün bu işləri
qiymətləndirən məruzə tərtib etmiş və onu nəşr etmişdir (2
saylı Əlavədəki mənbələrə bax).
1990-cı illərin əvvəlində müəyyən edilmiş iş prioritetləri və
onları qlobal və struktur layihəsi çərçivəsində həyata
keçirmək üçün on ildən artıq müddətdə istifadə edilmiş
metodlar həmişəki kimi yenə də aktualdır. Bu gün diqqətə
ehtiyacı olan sahələr o vaxtkı ilə eynidir və yeni transmilli
layihələrin həyata keçirilməsi planları eyni xətt üzrə davam
edir.
Bu sahədə institusional proses aşağıdakı qaydada cərəyan
edir:
Avropa Parlamenti qətnamələr qəbul edir;
Komissiya araşdırma aparmaqla buna reaksiya verir;
rəy və tövsiyələr qaraçı ekspertləri ilə və üzv
dövlətlərin təhsil nazirliklərinin ekspertləri ilə müzakirə
olunur;
araşdırmaların nəticələri İttifaqın Şurasına təqdim
edilir;
Şurada üç sədrlik dövründə müzakirələr aparılır;
Şura və nazirlər qətnamə qəbul edir;
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Avropa Parlamenti buna siyasi dəstək və maliyyə
yardımı vasitəsilə (büdcə vəsiatləri ayırmaqla)
reaksiya verir;
qətnamənin icrası üçün fəaliyyətlər planlaşdırılır (həm
Birlik, həm də üzv dövlətlər səviyyəsində);
qətnamənin icrasına dair məruzə hazırlanır;
fəaliyyətlər qiymətləndirilir və onların icrası üçün
şərait yaxşılaşdırılır (təşkilatçılıq, qarşılıqlı əlaqə və
texniki yardım baxımından).
Biz müxtəlif tədbirlərin hansı mərhələdə görüldüyünü bu
qısa xülasədən müəyyən edə bilərik. Avropa Parlamenti digər
sahələrdə, eləcə də təhsil sahəsində bir sıra qətnamələr
qəbul edərək Komissiyanın və üzv dövlətlərin diqqətini
qaraçıların vəziyyətinə cəlb etmiş və onları təcili tədbirlər
görməyə çağırmışdır. Bu prosesə nazirlər səviyyəsində
sənədlərin (məsələn, səhiyyə və ya mənzil təminatı
məsələlərinə dair) qəbulu ilə yekun vurulur və onların qəbulu
yuxarıda qeyd edilənlərlə analoji qaydada baş verir.
Komissiyanın qaraçıların təhsil məsələlərinə ilk dəfə
davamlı olaraq diqqət yetirsə də, qaraçılara ünvanlanan
birdəfəlik tədbirlər bir neçə geniş proqramın tərkib hissəsini
təşkil etmişdir, aşağıdakılar buna misal ola bilər:
- Yoxsulluğa qarşı İkinci Proqram: bu proqram çərçivəsində
İrlandiya, İspaniya və Portuqaliya qruplarına yardım
göstərilmişdir;
- Yoxsulluğa qarşı Üçüncü Proqram: bu proqram
çərçivəsində bütövlükdə otuz doqquz layihədən dördü
(Yunanıstan, İspaniya, İtaliya və İrlandiyada) birbaşa
qaraçı və köçərilərlə əlaqədar olmuşdur;
- Avropa Sosial Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən
təşəbbüslər və fəaliyyətlər, o cümlədən “Üfüq”
(“Horizon”) proqramı (bu proqram qaraçılarla işləyən bir
çox təşkilatların öz layihələrini hazırlamalarına imkan
vermişdir), habelə analoji qaydada fəaliyyət göstərən
“Bərabərlik” (“Equal”) proqramı;
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- “Qaraçılar yerli cəmiyyətlərdə” adlı regionlararası
əməkdaşlıq
layihəsi:
bu
layihə
ECOS
proqramı
çərçivəsində
“Rədd
edilməyə
qarşı
mübarizə”
təşəbbüsünün tərkib hissəsi qismində Komissiyanın iki
baş direktoratı ilə birgə təşkil edilmişdir, o, regional və
yerli icmaların və universitet qurumlarının şəbəkəsinin
yaradılmasını və qaraçıların sosial və mədəni cəhətdən
rədd edilməsi problemləri ilə mübarizə tədbirlərinin
hazırlanmasını özündə ehtiva edir – bu tədbirlərə yerli
siyasətçilər və yerli və regional hakimiyyət orqanlarının
əməkdaşları üçün təlimlərin keçirilməsi, yerli və regional
hakimiyyət orqanlarının təhsil və sosial siyasətlərinin
hazırlanması və həmin hakimiyyət orqanlarının lazımi
tədqiqat yardımı ilə və texniki yardımla təchiz edilməsi
daxildir;
- Mərkəzi və Şərqi Avropaya yardım proqramlarının tərkib
hissəsi qismində digər fəaliyyətlər və xüsusi olaraq
PHARE proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilən əsas
layihələr.
Beləliklə, 1990-cı illərdə qaraçıların məsələlərinə olan
maraq genişləndi, bu sahədə qəbul edilən sənədlərin və
görülən tədbirlərin sayı artdı. Qaraçı təşkilatlarının
məktublarına cavab olaraq Komissiyanın sədri Jak Delorsun
müraciəti əsasında Baş Direktoratın V Bölməsi (Sosial
təminat, sosial müdafiə və həyat şəraiti) tərəfindən 1991-ci
ilin mayında qaraçı nümayəndələrinin çıxış etdiyi dinləmənin
təşkili mühüm tədbirlərdən biri oldu. Dinləmə çoxlu sayda
qaraçı nümayəndələrini bir araya gətirdi və Komissiyaya
qaraçı QHT-lərinin rəy və təklifləri ilə tanış olmaq imkanı
verdi. Dinləmənin protokolu (onun məzmunu bu gün də
olduqca aktualdır) yayıldıqdan sonra Komissiya qaraçı və
köçərilərə ünvanlanan tədbirləri necə yaxşılaşdırmaq
məsələsi ilə məşğul olmağa başladı. Təkliflərdən biri Avropa
tərəfdaşlığı ilə bağlı idi, bu barədə bir qədər sonra
danışacağıq.
Komissiyaya onun fəaliyyətləri barədə mütəmadi sorğular
verən Avropa Parlamenti bu məsələyə davamlı olaraq maraq
və diqqət göstərmiş və illər ərzində bir sıra müvafiq
qətnamələr qəbul etmişdir, aşağıdakılar onların sırasına
daxildir:
- Daimi yaşayış yeri olmayan valideynlərin uşaqlarının
təhsili haqqında 16 mart 1984-cü il tarixli qətnamə;
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- Birlik ərazisində qaraçıların vəziyyəti haqqında 24 may
1984-cü il tarixli qətnamə (bu qətnamə və eyni ildə qəbul
edilmiş yuxarıdakı qətnamə Komissiyanı yuxarıda qeyd
edilmiş araşdırmanı aparmağa sövq etdi ki, bu da Şuranın
və təhsil nazirlərinin qətnamə qəbul etməsi ilə
nəticələndi);
- Daimi yaşayış yeri olmayan valideynlərin uşaqlarının
savadsızlığı və təhsili haqqında 17 aprel 1989-cu il tarixli
qətnamə;
- Birlik ərazisində qaraçıların vəziyyəti haqqında 24 may
1994-cü il tarixli qətnamə;
- Qaraçılara qarşı ayrı-seçkilik haqqında 13 iyul 1995-ci il
tarixli qətnamə.
28 aprel 2005-ci ildə Avropa Parlamenti Avropa İttifaqında
qaraçıların vəziyyəti haqqında daha bir qətnamə qəbul
edərək onların məruz qaldığı ayrı-seçkiliyi ön plana çəkdi.
Həmin qətnamədə Parlament “Şuranı, Komissiyanı, üzv və
üzvlüyə namizəd olan dövlətləri qaraçıları avropalı azlıq kimi
tanımağa çağırdı” və hər cür ayrı-seçkilik növlərinə son
qoymağa və qaraçıların siyasi həyata cəlb olunmasının və
onlara aid qərarların qəbulunda iştirakının asanlaşdırılmasına
yönələn bir sıra tədbirlər görməyi tövsiyə etdi. O, təhsil
məsələsi ilə bağlı:
“22 may 1989-cu ildə Şuranın və təhsil nazirlərinin
iclasında qəbul edilmiş “Qaraçı və köçəri uşaqları üçün
təhsil təminatı haqqında” qətnaməni xatırlatdı və hesab
etdi ki, bütün qaraçı uşaqlarına adi təhsil almaq imkanı
yaradılmasının prioritet məsələ olaraq qalması təmin
edilməlidir”.
Parlament həmçinin konkret mövzular üzrə (məsələn,
Kosovodakı vəziyyətlə bağlı) konfranslar və dəyirmi masalar
təşkil etdi. Bu növ diqqətçəkən tədbirlərdən biri 12 iyul 1996cı ildə Avropa Parlamentindəki Yaşıllar Qrupu tərəfindən təşkil
edilən və “Qaraçılar əsil Avropa xalqıdır” adlandırılan dəyirmi
masa oldu: bu toplantı Avropa İttifaqı qurumlarının bu sahədə
məlumatlılığının
artırılması
və
gələcək
tədbirlərə
həvəsləndirilməsi məqsədini daşıyan sənədin qəbulu ilə
yekunlaşdı. Həmin sənədə aşağıdakılar daxil edilmişdi:
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“Qaraçılar Avropada ən qədim etnik qruplardan biridirlər.
Onlar əsrlər boyu faktiki olaraq Avropanın bütün
dövlətlərində yaşamışlar. Onlar o mənada unikaldırlar ki,
aydın milli sərhədlərə malik deyillər. ... Avropa qurumları
qaraçı və köçərilərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
onlara önəmli yardım göstərmək imkanına malikdirlər.
Avropa İttifaqı bu məsələni nəzərdən keçirmişdir və
Avropa Parlamentinin qətnamələri irəliləyiş üçün baza
təşkil edir. Təəssüf ki, qaraçıların maraqları naminə ardıcıl
siyasi və institusional tədbirlər hələ gerçəkləşməyib və
yerinə yetirilən layihələr təqdirəlayiq olsa da, bu vəzifənin
miqyasına qətiyyən uyğun deyil və yalnız az miqdarda
insanlara fayda verir. Avropa İttifaqı xüsusi məsuliyyət
daşıyır. Qaraçılara yardım etmək üçün Sabitlik Paktının və
PHARE proqramının və ola bilsin ki, həm də çoxillik
proqramların mexanizmlərindən istifadə məsələsinin
araşdırılmasına təcili ehtiyac vardır. Avropa İttifaqının,
Avropa Şurasının və ATƏT-in birgə proqramları prioritet
sayılmalıdır. Biz Avropa Komissiyasını və İttifaqın üzvü
olan dövlətləri öz siyasətləri kontekstində qaraçı icmasına
və onun tələbatlarına xüsusi maraq göstərməyə çağırırıq.
İttifaq Avropa vətəndaşlığı anlayışını geniş şəkildə tətbiq
etməklə onların hüquqi statusunu uzunmüddətli əsasda
yaxşılaşdıra bilər. Həmçinin Mərkəzi və Şərqi Avropa
ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələr haqqında müqavilələrdən və
üzvlüyə qəbul barədə danışıqlardan, eləcə də bu ölkələrlə
əməkdaşlıq müqavilələrindən qaraçıların vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına yardım üçün istifadə edilməli və
onların konkret tələbatları müvafiq Avropa proqramlarının
hamısına daxil edilməlidir” (Brüssel Bəyannaməsindən,
“Qaraçılar əsil Avropa xalqıdır”).
1999-cu ilin ikinci yarısında Finlandiyanın sədrliyi dövründə
Avropa İttifaqı qaraçıların şəraitinin yaxşılaşdırılmasını
İttifaqa qəbulun mühüm şərtinə çevirdi. Bu mövqe eyni ilə
2000-ci ilin birinci yarısında Portuqaliyanın sədrliyi dövründə
də dəstəkləndi.
2000-ci ildən sonrakı illər ərzində “qaraçı məsələsi”
adlandırılan məsələnin əhəmiyyəti, xüsusən Mərkəzi və Şərqi
Avropa ölkələrinin Avropa İttifaqına üzvlüyə namizədliyi ilə
əlaqədar olaraq, həm milli, həm də transmilli səviyyədə
təsdiq edildi.
Avropa Şurası
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Avropa Şurasının qurumları qaraçı icmalarının vəziyyəti ilə
bağlı narahatlıqlarını birinci olaraq səsləndirdilər və onların
vəziyyətinin yaxşılaşması üçün praktiki tədbirlər təklif etdilər.
Parlament Assambleyası (keçmiş Məşvərət Məclisi) Avropada
qaraçıların və köçərilərin vəziyyəti haqqında 563 (1969) saylı
tövsiyəsinin, habelə Nazirlər Komitəsinə təqdim etdiyi bir çox
sorğuların vasitəsilə diqqəti bu icmalara təsir göstərən ayrıseçkilik, məskunlaşma, təhsil təminatı, məsləhətləşmə, sosail
təminat və səhiyyə problemlərinə cəlb etdi.
Daha sonra 75 (13) saylı qətnamədə (22 may 1975-ci ildə
Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilmiş bu qətnamədə
Avropada köçəri əhalisinin sosial vəziyyəti barədə tövsiyələr
yer almışdı) ümumi siyasət məsələlərinə, mənzil təminatı,
furqonlar üçün yer, təhsil, peşə istiqamətləri və peşə təlimi,
sosial yardım, səhiyyə xidmətləri və sosial təminat
məsələlərinə toxunuldu. Nazirlər Komitəsi “üzv dövlətlərin
hökumətlərini bu qətnamədə yer almış tövsiyələri həyata
keçirmək üçün gördükləri tədbirlər barədə Avropa Şurasının
Baş katibini vaxtında məlumatlandırmağa” dəvət etdi.
Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyət Orqanlarının Daimi
Konfransının (hazırkı Konqressin) köçəri mənşəli əhalinin
sosial və mədəni problemləri ilə bağlı yerli və regional
hakimiyyət orqanlarının rolu və vəzifələri barədə 125 (1981)
saylı qətnaməsində qaraçı icmalarının ümumi vəziyyətinə
ətraflı toxunuldu və bir sıra tövsiyələr irəli sürüldü. Bu
qətnamənin təhsillə bağlı hissəsinə birbaşa reaksiya olaraq
Mədəni Əməkdaşlıq Şurası (CDCC) 1983-cü ildə beynəlxalq
seminar təşkil etməyi qərara aldı, bu, silsilə seminarların
birincisi oldu. Aşağıda Avropa Şurasının təhsillə bağlı
fəaliyyətinin xronologiyası verilir:
- 1983-cü ildə Donaueşingendə (Almaniya Federativ
Respublikası) “Qaraçı uşaqlarının müəllimləri üçün təlim”
mövzusunda seminar keçirildi. Bu tip ilk tədbir olan bu
seminarda qaçılmaz olaraq mövzu ilə ümumi tanışlığa
əsaslanan
yanaşma
nümayiş
etdirildi
və
əlavə
araşdırmalar aparmaq, əsas mövzu ilə kifayətlənməyərək
bu məsələlərlə intensiv şəkildə deyil, əhatəli şəkildə
məşğul olmaq təklif olundu, bu yanaşma növbəti
seminarlardakı yanaşmadan, yəni seçilmiş mövzulara
daha konkret diqqət yetirən yanaşmadan fərqlənirdi.
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- Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyət Orqanları
Konqressinin qətnaməsinə digər bir reaksiya “Qaraçılar və
köçərilər” adlı kitabın hazırlanması barədə Mədəni
Əməkdaşlıq Şurasının tələbi oldu. O, ilk növbədə
müəllimlər, müəllimlərə təlim keçənlər, müfəttişlər və
inzibati personal üçün, eyni zamanda, yerli və regional
hakimiyyət orqanları üçün nəzərdə tutulurdu və bir neçə
dildə nəşr edildi. Bu əsər ilkin versiyanın təkmilləşdirilmiş
yeni nəşridir.
- “Qaraçı və köçəri uşaqları üçün təhsil: yeniliyin
qiymətləndirilməsi” adlanan ikinci seminar 1987-ci ildə
yenidən Donaueşingendə keçirildi.
- 1989-cu ildə Benidormda (İspaniya) keçirilmiş üçüncü
seminara Valensiyanın regional təhsil orqanları və
İspaniyanın Milli Təhsil və Elm Nazirliyi ev sahibliyi etdilər.
Bu dəfə seminar “Çoxmədəniyyətli təhsilə doğru: qaraçı
şagirdlərinin müəllimləri üçün təlim” adlanırdı.
- 1990-cı ildə Fransanın Milli Təhsil Nazirliyi Mədəni
Əməkdaşlıq Şurasına “Məsafəli tədris və əlavə pedaqoji
tədbirlər” mövzusunda dördüncü seminarın Fransada
keçirilməsini təklif etdi və seminar Eks-an-Provansda
lazımi qaydada təşkil edildi.
Əlbəttə, Avropa Şurası qaraçı və köçəri uşaqları üçün təhsil
təminatı ilə əlaqədar olan məsələlərə illər boyu davamlı
maraq nümayiş etdirmişdir. Yuxarıda adı çəkilən seminarlar
nə milli səviyyədə eyni qaydada təşkil edilə bilən adi təlim
məşğələləri, nə də birdəfəlik tədbirlər idi. Əksinə, onların
müəyyən fasilələrlə keçirilməsi və çoxlu bilik və təcrübələri
bir araya gətirməklə və müxtəlif nailiyyətlərin fərqli təhlilinə
şərait yaratmaqla doğurduğu imkanlar o demək idi ki, onlar
labüd olaraq yeni baxışların və perspektivlərin ifadə
edilməsinə,
fəaliyyətlərə
şərait
yaradılmasına,
yeni
imkanların açılmasına və yeniliklərin stimullaşdırılmasına
yönəlmişdir.
Onlar
bir-birini
tamamlamalı,
prioritet
mövzularla bağlı Avropa səviyyəsində ardıcıl və müqayisəli
biliklərin və dolğun anlayışların əldə edilməsini tədricən
inkişaf etdirməli idi.
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Beləliklə, hər bir Avropa seminarı bütün iştirakçıların və
hətta tədbirin təşkilatçısı olan milli hakimiyyət orqanlarının
üzərinə böyük məsuliyyət qoyurdu: onlar seçilmiş mövzular
üzrə mümkün qədər yüksək səriştəlilik səviyyəsini təmin
etməli idilər, bu məsələ öncədən kollektivin intensiv
hazırlığını və eyni intensivliklə icra fəaliyyətlərinin həyata
keçirilməsini, bu işlərin faydalarının vətəndəki həmkarlara
aşılanmasını
və
xaricdəki
həmkarlarla
əlaqələrin
yaradılmasını və qorunmasını tələb edirdi. Bu məqsədlə
Avropa Şurası seminarlar nəticəsində hazırlanan məruzələri
həmişə nəşr etmiş və yaymışdır və bu nəşrlərə böyük tələbat
vardır. Orada yer alan tövsiyə və prinsiplər təkcə
müəllimlərin deyil, həm də qaraçı və köçəri uşaqları üçün
təhsil təminatı ilə əlaqəsi olan digər şəxslərin bu məsələlərlə
bağlı düşünmələri və fəaliyyət göstərmələri üçün son dərəcə
faydalı baza olmuşdur.
Bu sahədəki mülahizələr təkcə təhsillə bağlı məsələlərlə
məhdudlaşmamışdır. Belə ki, 1983-cü ildə Nazirlər Komitəsi
“Vətəndaşlığı olmayan və vətəndaşlığı müəyyən edilməyən
köçərilər haqqında” R (83) 1 saylı tövsiyə qəbul etmişdir;
burada o, tövsiyə etmişdir ki, köçərilərə qarşı ayrı-seçkiliyə
yol verilməməsinə dair prinsiplərin həyata keçirilməsi üçün
üzv dövlətlərin hökumətləri zəruri olan bütün tədbirləri
görsünlər, yəni konkret dövlətlərlə əlaqələrin qurulmasını
asanlaşdırsınlar ki, hər hansı konkret dövlətə bağlı olan
köçərilərin həmin dövlətlərin ərazisində yaşamasına, xaricə
səfərlər etməsinə və geri qayıtmasına imkan yaradılsın;
həmçinin öz milli ərazilərinə köçərilərin ailə üzvlərinin
buraxılmasını asanlaşdırsınlar. 1986-cı ildə Şəxisyyət
Sənədləri və İnsanların Yerdəyişmələri üzrə ad hoc Ekspert
Komitəsi köçərilərin yerdəyişmələri ilə bağlı hüquqi
məsələlərin tədqiqi üzrə fəaliyyətlərə dair yekun hesabatını
qəbul etdi.
Bu arada Parlament Assambleyası üzvlərinin sorğularına
cavab olaraq, Nazirlər Komitəsi müəyyən önəmli məqamları
vurğuladı. Məsələn, 1984-cü ilin aprelindəki iclası zamanı
Nazirlər Komitəsi “Qaraçı xalqının etnik azlıq kimi qəbul
edilməsi” haqqında 271 saylı sorğuya cavab olaraq bildirdi ki:
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“köçərilər və qaraçılar bəzi dövlətlərdə tanınan azlıq
qrupu olsalar da, qeyd etmək lazımdır ki, İnsan hüquqları
haqqında Avropa Konvensiyasının 1-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş prinsiplər Avropa Şurasının üzvü olan
hər bir dövlətin ərazisində tətbiq edilir və bu, onların
ərazisində yaşayan bütün şəxslərin Konvensiyada
müəyyən edilmiş hüquq və azadlıqlarına təminat verir.
Üstəlik, Konvensiyanın 14-cü maddəsində qeyd edilir ki,
“Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlardan
istifadə cins, irq, rəng, dil, din, siyasi və ya digər baxışlar,
milli və ya sosial mənşə, milli azlıqlara mənsubiyyət,
əmlak vəziyyəti, doğum və ya digər hər hansı
əlamətlərinə
görə
ayrı-seçkilik
olmadan
təmin
olunmalıdır”.
1990-cı illərin əvvəlləri azlıqların mənafeləri naminə
intensiv siyasi fəaliyyət dövrü idi, onların Avropa
proseslərində mühüm rola malik olmaları bu dövrdə etiraf
edilməyə başladı.
5 noyabr 1992-ci ildə Nazirlər Komitəsi “Regional və ya
azlıqların dillərinə dair Avropa Xartiyası”nı üzv dövlətlər
tərəfindən imzalanmaq üçün açıq elan etdi. Ərazisi olmayan
azlıqların, məsələn, qaraçıların dillərinə Partiyanın III
hissəsindəki (“Regional və azlıqların dillərindən ictimai
həyatda istifadə edilməsinə şərait yaradan tədbirlər”) bir çox
müddəaların praktiki tətbiqi mümkün sayılmasa da, II
hissədəki
(“Məqsədlər
və
prinsiplər”)
müddəaların
adaptasiya vasitəsilə tətbiq edilməsi o qədər də çətin deyil:
ərazisi olmayan azlıqların dilləri ilə əlaqədar olaraq həmin
hissədə nəzərdə tutulurdu ki, görülməli olan tədbirlərin
xarakteri və tətbiq dairəsi “çevik şəkildə müəyyən edilməli,
müvafiq dillərdən istifadə edən qrupların tələbatları və
istəkləri
nəzərə
alınmalı,
onların
ənənələrinə
və
xüsusiyyətlərinə hörmət edilməlidir” (7-ci maddənin 5-ci
bəndi).
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1992-ci ilin fevralında Parlament Assambleyası “Azlıqların
hüquqları haqqında” 1177 (1992) saylı qətnamə qəbul etdi,
həmin qətnamədə o, tövsiyə etdi ki, Nazirlər Komitəsi tezliklə
azlıqların hüquqları ilə bağlı əsas prinsipləri müəyyən edən
bəyannamə hazırlasın və qəbul etsin. Müvafiq olaraq, 1992-ci
ilin mayında Nazirlər Komitəsi İnsan Hüquqları Daimi
Komitəsinə (CDDH) tapşırdı ki, Avropa Şurası ilə ATƏT-in
fəaliyyətlərinin bir-birini tamamladığını nəzərə alaraq,
azlıqların müdafiəsi üçün İnsan hüquqları haqqında Avropa
Konvensiyası ruhunda konkret hüquqi standartların ifadə
edilməsinin mümkünlüyünü araşdırsın.
Eləcə də həmin il Nazirlər Komitəsi tərəfindən digər
sənədlər, o cümlədən “Milli azlıqlara mənsub olan şəxslərin
hüquqlarının həyata keçirilməsi haqqında” R 92 (10) saylı
tövsiyə qəbul edildi, tövsiyədə üzv dövlətlər milli azlıqlarla
bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyə və onların problemlərini
yüngülləşdirmək üçün mövcud mexanizmlərdən istifadə
etməyə çağırıldılar.
1993-cü ilin fevralında Parlament Assambleyası “Avropada
qaraçıların vəziyyəti haqqında” 1203 saylı tövsiyə qəbul etdi.
Assambleya diqqəti qaraçı icmalarının çətin vəziyyətinə və
artıq qəbul edilmiş sənədlərin icrasının vacibliyinə yönəltdi
və tövsiyə etdi ki, Nazirlər Komitəsi mədəniyyət, təhsil,
informasiya, bərabər hüquqlar və gündəlik həyat sahələrində
təşəbbüs göstərsin (zərurət olduqda üzv dövlətlərin milli
hökumətlərinə və regional və (və ya) yerli hakimiyyət
orqanlarına
ünvanlanan
təkiflər
formasında),
habelə
tədqiqatlar,
Avropa
İttifaqı
ilə
əməkdaşlıq,
qaraçı
təşkilatlarının təmsilçiləri ilə məsləhətləşmələr və mediator
təyin edilməsi sahələrində ümumi tədbirlər görsün.
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Bu illər ərzində milli azlıqlara ünvanlanan fəaliyyətlər
intensivləşdikcə, qaraçı azlıqlarının məsələləri önə çəkilirdi,
məsələn, Avropa Şurasının Mədəni Əməkdaşlıq Şurasının işi
buna misal ola bilər, o, 1993-cü ildə öz proqramına
“Demokratiya, insan hüquqları, azlıqlar: mədəniyyət və təhsil
aspektləri” adlı dörd illik layihə daxil etdi. Demokratiyanın və
plüralizmin əsas prinsiplərinin müdafiə edilməsi və
gücləndirilməsi tələbatının, insan hüquqlarının və onlara
riaəyt edilməsinin birinci dərəcəli əhəmiyyətinin, eləcə də
təhsilin və mədəniyyətin getdikcə artan əhəmiyyətinin
vurğulandığı bir şəraitdə layihə vətəndaşlıq üçün təhsili,
mədəniyyətlərarası təhsili və mədəni demokratiyanı inkişaf
etdirmək və hökumətlərə təhsil hüquqları və mədəni
hüquqlarla bağlı bir sıra tövsiyələr vermək məqsədini
daşıyırdı. Aşağıdakı üç sahə üzrə fəaliyyətlər nəzərdə
tutuldu:
- insan hüquqları, demokratiya və müxtəlifliyin qorunması
(mədəniyyətlərarası perspektiv baxımından);
- azlıqların mədəni hüquqları və sosial vəhdət;
- tarix, yaddaş və irs.
İş müxtəlif formalarda aparıldı: pilot layihələri və nümunəvi
araşdırmalar, tədris vəsaitləri kataloqunun buraxılması, təlim
fəaliyyətləri, diskussiyalar, dərin tədqiqatlar və Avropa
Şurasının digər fəaliyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqələr. Pilot
layihəsi “Qaraçı azlığına xüsusi diqqət yetirilməklə yerli tarix
və azlıqlar” mövzusunda həyata keçirildi, məqsəd bu işi digər
azlıqlarla şamil etməzdən əvvəl qaraçılarla işə başlamaqdan
ibarət idi.
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Eyni dövrdə Avropa Şurasının digər qurumu – Avropanın
Yerli və Regional Hakimiyyət Orqanları Konqressi (CLRAE)
(onun bu işlərdə iştirakını və əhəmiyyətini artıq qeyd etmişik)
yerli
hakimiyyət
orqanlarını,
qaraçı
icmalarının
nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirən kollokvium
təşkil etdi. 1992-ci ildə Liptovski Mikulasda (Slovakiya)
keçirilmiş bu toplantı ötən il 100-ə yaxın iştirakçının (o
cümlədən qaraçı birliklərinin rəhbərlərinin, qaraçı teatrlarının
direktorlarının, qaraçı sənət adamlarının və qaraçıların
seçilmiş nümayəndələrinin) cəlb olunduğu dinləmədən sonra
keçirildi və onun nəticələrini təsdiq etdi. Kollokviumun yekun
rəylərində 1981-ci il tarixli 125 saylı qətnamənin
təzələnməsinə və canlandırılmasına və praktiki iş təkliflərinin
irəli sürülməsinə olan tələbat vurğulandı. Bundan sonra
Avropanın
Yerli
və
Regional
Hakimiyyət
Orqanları
Konqressinin Mədəniyyət, Təhsil və Media Komitəsi
dinləmənin və kollokviumun birgə yekunları əsasında yeni
sənəd hazırlamağı qərara aldı. Nəticədə 1993-cü ilin
martında “Qaraçılar Avropada: yerli və regional hakimiyyət
orqanlarının rolu və vəzifələri” adlı 249 (1993) saylı qətnamə
qəbul edildi.
Konqress (keçmiş Konfrans) artıq qəbul edilmiş sənədlərin
icrası üçün çox az praktiki iş görülməsindən təəssüfləndiyini
ifadə etdi. Bu, yerli və regional hakimiyyət orqanlarını bu
məsələ ilə daha geniş şəkildə məşğul olmağa, qaraçıların
yerli icmalara inteqrasiyası üçün zəruri olan tədbirlər
görməyə, qaraçılarla məsləhətləşmələri inkişaf etdirməyə və
bu prosesdə onların iştirakını təmin etməyə, qərəzliliyə qarşı
mübarizə
aparmağa
və
bələdiyyə
şəbəkələrinin
formalaşdırılmasında iştiraka sövq etdi.
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Sonuncu təklif (konkret olaraq qaraçı icmalarının təminatı
ilə bağlı bələdiyyə şəbəkələrinin yaradılması) qətnamənin
mühüm konsepsiyalarından biri idi və bu məsələ ətrafında
bəzi praktiki fəaliyyətlər təşkil edildi. Bundan başqa, Avropa
Şurasının Nazirlər Komitəsindən xahiş edildi ki, hökumətləri
qəbul edilmiş sənədləri icra etməyə sövq etsin və Mədəni
Əməkdaşlıq Şurasını yeddi ilə yaxın müddət ərzində gördüyü
işi sürətləndirməyə dəvət etsin (yeni nəşrlər, seminarlar,
bələdiyyələrin planlaşdırılmış birgə işində iştirak və “Avropa
qaraçılarının mədəni marşrutu”nun yaradılması da daxil
olmaqla). Qətnaməyə həmçinin insan hüquqlarına dair
təkliflər, miqrasiya ilə bağlı məsələlərin (Miqrasiya üzrə
Avropa Komitəsinin fəaliyyətləri vasitəsilə) və kütləvi
informasiya vasitələri ilə bağlı məsələlərin öyrənilməsi daxil
edilmişdi. Qətnamə qaraçıları və onların təşkilatlarını Avropa
İttifaqının və ATƏT-in yerinə yetirdiyi işdə fəal iştiraka dəvət
edir və bu işin əhəmiyyətini vurğulayır, müxtəlif qurumların
səylərinin bir-birini tamamlaması məsələsini önə çəkirdi.
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Parlament Assambleyasının 1993-cü il fevral qətnaməsində
və Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyət Orqanları
Konqresinin 1993-cü il mart qətnaməsində ciddi mülahizələr
vardı və onlar Avropanın hər yerində qaraçı azlığına xüsusi
siyasi maraq olduğunu təsdiq etdi və beynəlxalq qurumların
təşəbbüsləri ilə konkret təkliflərin irəli sürülməsinin
mümkünlüyünü
nümayiş
etdirdi.
Yerlərdə
seçilmiş
nümayəndələrin Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyət
Orqanları Konqresinin iclaslarında iştirakı (onlar qaraçıların
mənzil təminatı, onların ətrafdakılar tərəfindən qəbul və ya
rədd edilməsi məsələləri ilə yerlərdə praktiki səviyyədə
məşğul olmalı idilər), bu sahədə bir çox müxtəlif çətinliklərin
olduğunu və onların təcili həll edilməsi zərurətini nəzərə
alsaq, olduqca önəmli idi. Yerli səviyyədə qaraçı və
köçərilərlə bağlı yanaşmalarda və davranışda daha çox
nəzərə çarpan dəyişiklikləri həyata keçirməli olan bəzi
seçilmiş nümayəndələr təklif olunan fəaliyyətlər vasitəsilə
həssaslıq və cəsarət təzahürləri nümayiş etdirdilər. Avropa
Şurası üçün 1993-cü il təkliflərin həyata keçirilməsi
metodlarının tədqiqində mühüm il oldu. Bu, həm də Avropa
Şurasının dövlət və hökumət başçılarının Vyanada təşkil
edilən və azlıqların məsələlərini ön plana çəkən ilk
sammitinin keçirildiyi il oldu. Sammitdə bəyannamə qəbul
edildi ki, bu da “Milli azlıqların müdafiəsinə dair Çərçivə
Konvensiyası”nın hazırlanmasından ötrü baza təşkil etdi: bu
Konvensiya azlıqlar, o cümlədən qaraçılar üçün hüquqi
mənbə rolunu oynayan mühüm sənədə çevrildi, onun
müddəaları Regional və ya azlıqların dillərinə dair Avropa
Xartiyasının müddəalarını tamamladı.
Bu illər ərzində Avropa Miqrasiya Komitəsi (CDMG) qaraçı
icmaları ilə bağlı işini sürətləndirdi. 1994-cü ilin yanvarında
nazirlərin
nümayəndələrinin
506-cı
iclasında
Avropa
Miqrasiya Komitəsinə:
“qaraçıların vəziyyətinin və həyat şəraitinin müxtəlif
aspektlərinin dərin təhlilini aparmaq” vəzifəsi həvalə
edildi. “Bu iş konkret olaraq Avropa İttifaqı ilə sıx
əməkdaşlıq şəraitində, onun həyata keçirdiyi işlə yanaşı
həyata keçirilməli” idi.
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Avropa Şurası cürbəcür fəaliyyətləri həyata keçirərək və
fəaliyyətlərini intensivləşdirərək təkcə təhsil və mədəniyyət
məsələləri ilə deyil, həm də qaraçı qadınlarının bərabər
statusu və onlar üçün bərabər imkanların yaradılması (qaraçı
qadınları üçün Avropa şəbəkəsinin yaradılması) məsələləri
ilə, gənclərin rolu və onlar üçün təlimlər keçilməsi məsələsi
ilə (Şuranın gənclər üçün proqramlarının tərkib hissəsi
qismində xüsusi olaraq qaraçılara təlimlər keçilməsi ilə bağlı
məsələlərlə) və irqçiliyə və ksenofobiyaya qarşı mübarizə
məsələsi ilə məşğul oldu.
1994-cü ildə Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən “Qaraçı
və
köçərilərin
məsələləri
ilə
bağlı
fəaliyyətlərin
koordinatoru”nun təyin edilməsi çox önəmli hadisə oldu,
onun vəzifələrinə bunlar daxil idi:
- Avropa Şurası çərçivəsində qaraçı və köçərilərlə bağlı
fəaliyyətlərin koordinasiyası;
müxtəlif
qaraçı
birliklərinin
müraciətlərini
cavablandırmaq və bununla bağlı Baş katibə məlumat
vermək üçün onlarla münasibətlərin qurulması;
- qaraçılarla və onların məsələləri ilə məşğul olan digər
beynəlxalq təşkilatlarla (xüsusən ATƏT, ATƏT-in Milli
Azlıqlar üzrə Ali Komissarı və Avropa İttifaqı ilə)
əməkdaşlıq. Koordinator ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və
İnsan Hüquqları Bürosu (ODIHR) tərəfindən müəyyən
edilən qaraçı və köçərilərin məsələləri ilə bağlı Avropa
Şurasının əlaqələndiricisi kimi nəzərdə tutulmuşdu.
1995-ci ildə Nazirlər Komitəsinin müraciəti əsasında Avropa
Miqrasiya Komitəsi (CDMG) “Avropada qaraçıların vəziyyətinə
dair” məruzə hazırlayaraq vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün
Avropa Şurasının həyata keçirə biləcəyi tədbirləri təklif etdi.
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1996-cı ildə Avropa Miqrasiya Komitəsinin məruzəsi
əsasında Nazirlər Komitəsinin qəbul etdiyi qərardan sonra
“Qaraçı və köçərilərin məsələləri üzrə Mütəxəssislər Qrupu”
ildə iki dəfə görüşməyə başladı. Milli hökumətlərin təyin
etdikləri üzvlərdən ibarət qrupun vəzifəsi Nazirlər Komitəsinə
qaraçıların məsələləri ilə bağlı Avropa Miqrasiya Komitəsi
vasitəsilə məsləhətlər verməkdən ibarət idi. O, həmçinin
Avropa Şurasının bölmələri arasında katalizator rolunu
oynamalı (bu çox mühüm vəzifə idi), həyata keçirilməkdə
olan fəaliyyətləri həvəsləndirməli və stimullaşdırmalı və
ehtiyac duyulan yeni təşəbbüsləri təşviq etməli idi.
Koordinatorla birgə fəaliyyət göstərən qrup həmçinin
qaraçılarla bağlı fəaliyyətləri koordinasiya etmək funksiyasını
daşıyırdı. Bu qrup Avropada qaraçıların vəziyyətinin
monitorinqini aparmaq üçün Avropa Şurasının daimi əsasda
yaradılmış ilk qurumu oldu.
Avropa Şurası bu sahədə fəaliyyətlərini illər ərzində inkişaf
etdirməkdə davam etdi. 2000-ci ildən bəri Nazirlər Komitəsi
tərəfindən qəbul edilmiş aşağıdakı tövsiyələr bu səylərin
əhatə dairəsini nümayiş etdirir:
- Avropada qaraçı uşaqlarının təhsili haqqında Nazirlər
Komitəsinin R (2000) 4 saylı tövsiyəsi;
- Avropada qaraçı və köçərilərin iqtisadi və məşğulluq
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması
haqqında
Nazirlər
Komitəsinin R (2001) 17 saylı tövsiyəsi;
- Avropada köçərilərin hərəkəti və yerləşdirilməsi
haqqında Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə R (2004) 14
saylı tövsiyəsi;
- Avropada qaraçı və köçərilərin məskunlaşma şəraitinin
yaxşılaşdırılması haqqında Nazirlər Komitəsinin üzv
dövlətlərə R (2005) 4 saylı tövsiyəsi;
- Avropada qaraçı və köçərilərin tibbi yardımla daha yaxşı
təchiz edilməsi haqqında Nazirlər Komitəsinin üzv
dövlətlərə R (2006) 10 saylı tövsiyəsi.
Avropa Şurasının digər qurumları da bu sahədə fəal olmuş
və bir sıra mühüm sənədlər qəbul etmişlər. Məsələn, 1998-ci
ildə İrqçiliyə və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası
(ECRI) ümumi siyasətə dair 3 saylı tövsiyəsini (“Qaraçılara
qarşı irqçiliklə və dözümsüzlüklə mübarizə” adlı tövsiyəni)
qəbul etdi. Komissiya ardıcıl olaraq qaraçıların vəziyyətini
izlədi və mütəmadi məruzələrində ondan bəhs etdi. Bu arada
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qaraçılarla bağlı iyirmiyə
yaxın iş üzrə qərar çıxardı ki, bununla da əhatəli presedentlər
toplusunun formalaşması inkişaf etdirildi.
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Avropa Şurasının seçkili orqanlarının çoxu qaraçıların
mənafeyi
naminə
fəal
surətdə
çalışmışlar
və
çalışmaqdadırlar. Bu əsərdə bizim məqsədimiz ümumən
informasiya təqdim etmək və ümumi kontekstə nəzər salmaq
olduğuna görə, biz həyata keçirilmiş bütün fəaliyyətləri təsvir
edə və ya qiymətləndirə bilmərik, bunu etmək üçün ayrıca
bir kitab tələb olunardı. Hər halda müxtəlif fəaliyyətlərə
(xüsusən Qaraçı və Köçərilər Bölməsinin fəaliyyətlərinə) dair
ümumi məlumatları, qəbul edilmiş müvafiq sənədlərlə və
məruzələrlə birlikdə, Avropa Şurasının İnternet saytından
tapmaq olar (2 saylı Əlavəyə bax). Buna görə də burada biz
yalnız müxtəlif yanaşmaları əks etdirən aşağıdakı üç mühüm
fəaliyyət sahəsini ətraflı nəzərdən keçirəcəyik:
- qlobal və struktur təhsil layihəsinin həyata keçirilməsi;
- vətəndaşlıq üçün təhsil məsələsi ilə bağlı fəaliyyətlərə
qaraçılara aid məsələlərin daxil edilməsi;
- qaraçıların və köçərilərin məsələləri üzrə Avropa
məsləhət qurumunun yaradılması.
Təhsil üçün yeni stimul
Biz yuxarıda Avropada qaraçı uşaqlarının təhsili haqqında
Nazirlər Komitəsinin R (2000) 4 saylı tövsiyəsinin adını
çəkdik, bu tövsiyəni Nazirlər Komitəsi 3 fevral 2000-ci ildə
qəbul etmişdir.8
Tövsiyə aşağıdakıların etiraf edilməsi ilə başlanır:
“Avropada
qaraçı
xalqı
üçün
gələcək
təhsil
strategiyalarının yeni təməlinin qurulmasına təcili ehtiyac
vardır, xüsusən onlar arasında savadsızlıq və ya
azsavadlılıq səviyyəsinin və təhsilin tərk edilməsi
səviyyəsinin yüksək olduğunu, ibtidai təhsilini bitirmiş
şagirdlərin
faizinin
aşağı
olduğunu
və
dərslərə
davamiyyətin aşağı olması kini daimi xüsusiyyətləri
nəzərə alsaq, bu addım zəruridir”.
Nazirlər bildirilər ki:
“təhsil sahəsində qaraçı uşaqları üçün bərabər imkanlar
təmin edilmədən Avropa cəmiyyətlərində qaraçıların
əlverişsiz vəziyyətinin öhdəsindən gəlmək mümkün deyil”
və “qaraçı uşaqlarının təhsili qaraçıların xeyrinə milli
siyasətlərdə prioritet təşkil etməlidir”.
8

Sonrakı mətn müəyyən dərəcədə layihənin icrası başlanan vaxt müəllifin
hazırladığı rəhbər prinsiplərə əsaslanır. Əlavə təfsilatları layihə nəticəsində
hazırlanmış nəşrlərdən tapmaq olar, həmin mənbələrə istinadları isə Avropa
Şurasının İnternet saytından tapmaq mümüknüdür (2 saylı Əlavəyə bax).
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Onlar bunu nəzərə almağın zəruriliyini qeyd etdilər ki:
“təhsil sahəsində qaraçıların üzləşdiyi problemlərin həllinə
yönələn siyasətlər hərtərəfli olmalı, qaraçı uşaqlarının
təhsili məsələsinin bir çox digər amillərlə və ilkin şərtlərlə,
yəni iqtisadi, sosial və mədəni aspektlərlə və irqçiliyə və
ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə ilə əlaqədar olduğunun dərk
edilməsinə əsaslanmalıdır”.
Tövsiyənin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Təhsil üzrə Rəhbər
Komitə 2001-ci ildə ekspertlərin görüşündə müəyyən edilmiş
bir sıra prioritetləri ifadə etdi. 2002-ci ildə tövsiyələrin və
yeni layihənin strukturu ilə bağlı məsələlərin yer aldığı
çərçivə sənədi Təhsil üzrə Rəhbər Komitəyə təqdim edildi və
rəhbər qrup Strasburqda öz ilk iclasını keçirdi. Müxtəlif
əməkdaşlıq fəaliyyətləri vasitəsilə müxtəlif təcrübə və rəylər
birləşdirilməsinin,
müqayisə
edilməsinin
və
tutuşdurulmasının zəruru olduğu, habelə müəyyən edilmiş
problemlərin həlli üçün müvafiq vasitələrə ehtiyac olduğu
barədə razılıq əldə edildi. Çoxlu səylər tələb edən və ümumi
yanaşmadan və struktur layihələrindən kənara çıxan
birdəfəlik təşəbbüslər bəzən müəyyən aspektlərdə uğura
səbəb olsa da, işlərin bir-birini təkrarlaması halları çox oldu
və bir çox hallarda lüzumsuz yerə səhvlər təkrarlandı.
Avropa səviyyəsində uzlaşdırılmış fəaliyyətlər sayəsində
(nəticələrin koordinasiyası, toplanması və qiymətləndirilməsi
vasitəsilə, habelə qarşılıqlı əlaqəli informasiya və treninq işi
vasitəsilə) sadəcə fərdi səylərin məcmusundan ibarət olan
nəticələrdən daha artıq nəticələr əldə etmək olardı. Bu cür
fəaliyyətlərin stimullaşdırıcı və səfərbəredici potensiala malik
olması ilə yanaşı, müvafiq səylərin birləşdirilməsi və bir-birini
tamamlaması faktı onları daha səmərəli edərdi.
Beləliklə, strategiya müəyyən edildi: mövcud proqramların
daha məqsədyönlü və səmərəli olması üçün layihədə
informasiya və treninq tədbirləri ilə yanaşı, koordinasiya,
birləşdirmə və qiymətləndirmə tədbirlərindən istifadə
edilməli idi. Layihə milli təşəbbüsləri stimullaşdırmalı, yeni iş
metodlarının planlaşdırılmasına və həyata keçirilməsinə
kömək etməli, olduqca ümidverici olan yeni tədbirləri
həvəsləndirməli idi, o, ümumi təşəbbüslərə ardıcıl olaraq
müxtəlif tərəfdaşları cəlb etməklə əlaqələndirilməyən
səylərdən və nəticədə onların hədər yerə sərf edilməsindən
yaxa qurtarmağa yardım etməli idi.
Layihə həm milli, həm də Avropa səviyyəsində
fəaliyyətlərin
intensivləşdirilməsini
və
birgə
səylərin
gücləndirilməsini vəd edirdi. İş dörd bənd üzrə planlaşdırıldı:
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Sektorlararası
əməkdaşlıq:
Şuranın
müxtəlif
sektorlarında layihə çərçivəsindəki fəaliyyətlərlə birbaşa
əlaqəsi olan təhsillə bağlı potensial faydalı işin gələcək
perspektiv baxımından qiymətləndirilməsi, bununla da
onun ümumi təsirinin gücləndirilməsi;
- Qurumlararası əməkdaşlıq: Avropa Komissiyası ilə, ATƏTin Qaraçı və Köçərilərin Məsələləri üzrə Təmas Məntəqəsi
ilə, YUNESKO ilə və qaraçı uşaqları üçün təhsil sahəsində
fəaliyyət göstərən beynəlxalq QHT-lərlə daha sıx
əməkdaşlıq;
- Seminarlar, müxtəlif məqsədlər daşıyan fikir və təcrübə
mübadiləsi:
buraya
istiqamətləndirici
fəaliyyətlər,
iştirakçıların yeni fəaliyyətlərlə tanış edilməsi və onlara
işə başlamaqda yardım göstərilməsi, iştirakçılar arasında
təmasların
qurulması,
təlimlərin
keçilməsi,
məsləhətləşmələrə şərait yaradılması və informasiyanın
toplanması. Hər bir seminarın konkret mövzusu olmalı idi
ki, biliklərin tədricən toplanması təmin edilsin.
- Struktur layihələrinin hazırlanması:
o İnnovativ praktikanın sənədləşdirilməsi: qaraçıların
təklif
etdikləri
uğur
meyarlarının
tətbiqi;
məlumatların toplanması və təhlili; seçilimş
layihələrin siyahısının və Avropa kataloqunun
hazırlanması; qaraçı uşaqlarının təhsili ilə bağlı
prinsiplərin yer aldığı broşüraların nəşri; qaraçı
müəllimləri
və
müəllim
assistentləri
üçün
tövsiyələrin hazırlanması və onlara işlərini şəraitə
uyğun qurmaqda yardım göstərilməsi;
o Tədris vəsaitlərinin və müəllimlər üçün təlim
materiallarının
hazırlanması
(xüsusən
qaraçı
müəllimləri və məktəb mediatorları üçün): bunlar
tarix, mədəniyyət və dillə bağlı materiallar toplusu
formasında hazırlanmalıdır, yəni məsələyə müxtəlif
aspektlərdən yanaşılmalıdır;
o İnformasiyanın yayılması.
Bu layihə çərçivəsindəki fəaliyyətlər və onun məqsədlərinə
nail olunması bəzi mühüm sənədlərin, o cümlədən
aşağıdakıların icrasına əhəmiyyətli yardım göstərəcəkdir
(sənədlərin siyahısı Avropa Şurasının müxtəlif qurumları
arasındakı əlaqələri əks etdirən və əlavə materialların
oxunmasını nəzərdə tutan ardıcıllıqla verilmişdir – bu
sənədlərin çoxunu Avropa Şurasının İnternet saytından
tapmaq olar):
- Milli azlıqların müdafiəsinə dair Çərçivə Konvensiyası;
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- Regional və ya azlıqların dillərinə dair Avropa Xartiyası;
- Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 563 (1969),
1203 (1993) və 1557 (2002) saylı tövsiyələri;
- Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyət Orqanları
Konqressinin “Avropada qaraçıların vəziyyətinə dair” 125
(1981), 16 (1995) və 249 (1993) saylı qətnamələri və 11
(1995) saylı tövsiyəsi;
- İrqçiliyə və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyasının
(ECRI) ümumi siyasətə dair 3 saylı tövsiyəsi (“Qaraçılara
qarşı irqçiliklə və dözümsüzlüklə mübarizə”);
- Qaraçıların və köçərilərin təhsil məsələləri üzrə
Mütəxəssislər
Qrupunun
Memorandumu:
“Qaraçı
uşaqlarının təhsili ilə bağlı siyasətə dair sənəd: Avropada
qaraçı uşaqlarının təhsili ilə bağlı siyasətin strateji
elementləri” Z(MG-S-ROM (97) 11);
- Avropada qaraçı və köçərilərin iqtisadi və məşğulluq
vəziyətinin
yaxşılaşdırılması
haqqında
Nazirlər
Komitəsinin R (2001) 17 saylı tövsiyəsi (bu tövsiyədə
təlim və təhsillə bağlı, habelə informasiya, tədqiqat və
qiymətləndirmə məsələləri ilə bağlı bölmə vardır);
- Yeni Avropa kontekstində mədəniyyətlərarası təhsilə dair
Avropa təhsil nazirlərinin bəyannaməsi, Nazirlərin Daimi
Komitəsinin 21-ci sessiyasının (Afina, noyabr 2003) yekun
bəyannaməsi;
- 1983-cü ildən bəri təhsil sahəsində keçirilmiş
seminarların hesabatları və yekunları, eləcə də təhsil
sahəsində nümunəvi araşdırmalar, müxtəlif məruzələr və
çap olunmuş işlər.
Təhsil nazirləri (2000) 4 saylı tövsiyədə (layihə məhz bu
tövsiyəyə əsaslanmışdır) təhsil sahəsində mühüm əhəmiyyət
kəsb Avropa İttifaqının sənədinə, yəni 22 may 1989-cu ildə
Şura və təhsil nazirləri tərəfindən qəbul edilmiş “Qaraçı və
köçəri uşaqları üçün təhsil təminatı haqqında” qətnaməyə
(yuxarıda “Avropa İttifaqı” bölməsində bu sənədin adı çəkilir)
də istinad etmişlər. Onlar hesab etmişlər ki, “Avropa
İttifaqının üzvü olan dövlətlərdə qaraçı uşaqlarının təhsili ilə
bağlı sənəd mövcud olduğuna görə onun Avropa Şurasının
üzvü olan bütün dövlətləri əhatə edən sənədin də qəbuluna
təcili zərurət vardır”.
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Qeyd etmək lazımdır ki, 2002-ci ilin iyulunda Berlində
keçirilmiş 11-ci sessiyasında ATƏT-in Parlament Assambleyası
qaraçılar üçün təhsilə dair qətnamə qəbul etmişdir, bu,
Avropa Şurasının siyasətinə tamamilə uyğun olan siyasi
istiqamətləri və prioritetləri müəyyən edən sənəddir. Başqa
sözlə, üç əsas Avropa qurumunun hər biri təhsil mövzusunda
mühüm sənəd qəbul etmişdir.
Qaraçılar “Avropada təhsil vasitəsilə vətəndaşlıq ili”ndə
Avropa Şurasının bir çox müvafiq fəaliyyətləri arasında, bu
kitabın məqsədləri baxımından, “Avropada təhsil vasitəsilə
vətəndaşlıq ili”ni vurğulamaq faydalı olardı, çünki artıq qeyd
etdiyimiz digər təşəbbüslər kimi bu da oxucuya Avropa
Şurasının müxtəlif qurumları və sektorları arasındakı
əlaqələri anlamaq və qaraçılara ünvanlanan tədbirlərin
həyata keçirilməsinin oynadığı nümunəvi rolu başa düşmək
imkanı verə bilər. Əgər biz bu rolu və ondan irəli gələn
potensial mobilizasiya effektini başa düşsək, adətən
qaraçılarla bağlı fəaliyyətlərinin əhəmiyyətsiz olduğu barədə
rəylərdən kənara çıxa və 21-ci əsrin başlanğıcında onlara
mühüm fəaliyyətlər kimi baxa bilərik. Biz bu məsələyə bir
qədər sonra qayıdacağıq.
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Demokratik vətəndaşlıq üçün təhsil 1997-ci ildən bəri
Avropa Şurası üçün prioritet təşkil edir. Avropa Təhsil
Nazirlərinin Daimi Konfransı özünün 20-ci sessiyasını
“Demokratik vətəndaşlıq və sosial birlik üçün təhsil
siyasətləri: Avropa üçün vəzifələr və strategiyalar”
mövzusunda keçirməklə bu məsələyə böyük önəm vermişdir.
Konfransın sessiyasının yekun bəyannaməsində nazirlər
Avropa Şurasını azlıqların, o cümlədən qaraçıların təhsilini
önə çəkməyə çağırmışlar və onların qəbul etdiyi 2001-2003cü illər üçün fəaliyyət proqramına dair qətnaməyə belə bir
şərt daxil edilmişdir ki, “üzv dövlətlərin müvafiq
təcrübəsindən istifadə etməklə qaraçılarla və onların təhsil
tələbatları ilə bağlı təhsil siyasətlərinə” dair tədqiqat işi
aparılmalıdır. Beləliklə, bu sahədə qaraçılar barəsində kifayət
qədər çox düşünülmşdür. Daha sonra Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsi 2005-ci ili “Avropada təhsil vasitəsilə
vətəndaşlıq ili” elan etmişdir, burada məqsəd vətəndaşlığın
inkişafında
təhsilin
mühüm
rolunu
vurğulamaqdan,
demokratik
cəmiyyətdəki
proseslərdə
iştirakı
genişləndirməkdən
və
gündəlik
həyatla
bağlı
olan
məsələlərdə iştirakın potensial əhəmiyyətini gənclərə
çatdırmaqdan ibarətdir.
Demokratik vətəndaşlıq üçün təhsillə bağlı fəaliyyətlər
qaraçılar üçün onların vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq xüsusilə
aktualdır.
Avropa
Şurası
Parlament
Assambleyasının
“Qaraçıların hüquqi vəziyyətinə dair” 1557 (2002) saylı
tövsiyəsini xatırlatmaq faydalı olardı, həmin tövsiyədə
qaraçıların vəziyyəti ilə demokratik şəraitin formalaşması
arasında bir sıra əlaqələrə dair mühüm məqamlar qeyd edilir.
Tövsiyədə toxunulan məsələlərə aşağıdakılar daxildir:
- ayrı-seçkilik və onun nəticələri;
- qaraçıların azlıq kimi yetərincə tanınmaması və nəticədə
“Milli azlıqların müdafiəsinə dair Çərçivə Konvensiyası”nın
və ya “Regional və milli azlıqların dilləri haqqında
Xartiya”nın onlara tətbiq edilməməsi;
- miqrasiya ilə bağlı məsələlər;
- vətəndaşlığın tətbiqi ilə bağlı siyasi nöqsanlar;
- qadınların vəziyyəti.
Həmçinin bir çox tanınmış şəxslər, o cümlədən Vatslav
Havel, Günter Qrass və Avropa Şurasının Baş katibi qismində
Valter Şvimmer qeyd etmişlər ki, qaraçıların vəziyyəti və
onlara qarşı rəftar konkret dövlətdə və hətta Avropa
səviyyəsində
demokratiyanın
səviyyəsinin
birbaşa
göstəriciləridir.
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Bu və digər səbəblərə görə bu ilin planlarına qaraçıların
təhsili məsələləri ilə, habelə təhsil vasitəsilə vətəndaşlıq
məsələləri ilə bağlı işlərin daxil edilməsi önəmlidir. 1990-cı
illərdə Avropanın demoqrafik, sosial, mədəni və siyasi mühiti
iki fenomenlə əlamətdar olmuşdur (bir tərəfdən miqrasiya və
əhalinin yerdəyişmələri, digər tərəfdən isə azlıqların peyda
olması) ki, nəticədə plürikulturalizm və ya çoxmədəniyyətlilik
situasiyası yaranmışdır. Lakin bu iki termin demoqrafik
reallığın sadəcə statik (durğun) təsviridir və aydındır ki,
mənzərə hələ də dəyişməkdədir və davam edən dəyişikliklər
prosesi Avropa mozaikasını kaleydoskopa çevirməkdədir. 21ci əsrin əvvəlindəki Avropada şəraitinə uyğunlaşdırılmış
siyasətlərin həyata keçirilməsi baxımından bu yeni
situasiyanın
həlli
plürikulturalizmin
nəzərdə
tutduğu
müqayisələrdən interkulturalizmin doğurduğu qarşılıqlı
əlaqələr dinamikasına doğru dəyişiklik tələb edəcəkdir.
Qaraçılar yuxarıda qeyd edilmiş hər iki fenomenin
təmsilçiləridir, çünki onlar çevik olmaları ilə səciyyələnən
azlıqdır və bu, onların uyğunlaşma potensialının əsas
səbəblərindən biridir. Bu məsələ ilə bağlı digər səbəblər də
mövcuddur ki, biz bu kitabda onlara toxunmuşuq: qaraçılar
Avropada ən böyük azlıqdır və onlar Avropanın hər bir
ölkəsində mövcuddurlar, onlar konkret olaraq öz dövlətlərinə
malik deyillər (məsələn, hüquqlarının müdafiəsi üçün
ikitərəfli müqavilələrin bağlanmasından ötrü) və Avropada
onlar cəmiyyətin hər bir sektorunda hamıdan artıq rədd
edilən və alçaldılan azlıqdırlar.
“Avropada vətəndaşlıq vasitəsilə təhsil ili” belə bir faktı
vurğulamaq imkanı yaratdı ki, qaraçılar beynəlxalq
qurumlardan, xüsusən Avropa Şurasından həyati əhəmiyyətli
dəstək alan Avropa vətəndaşları olsalar da yaşadıqları
ölkələrdə öz hüquqları baxımından hələ də tam hüquqlu
vətəndaş deyillər. Bəzi hallarda xalq və ya millət kimi, yaxud
azlıq kimi (bu statusun verlməsini nəzərdə tutan hüquq
normalarının olduğu ölkələrdə) tanınmaq onlar üçün
vətəndaş kimi tanınmaqdan daha asandır. Çox zaman
Avropanın əksər ölkələrində onlar sadəcə vətəndaşlığa
namizəddirlər, çünki vətəndaşlığın həyata keçirilməsi ilə
bağlı olan hüquqları hələ də əldə etməmişlər. Bu hüquqlar
(sosial, mülki və təhsil hüquqları) bəzən qaraçılar üçün
əlçatmaz olaraq qalır.

444

Onların təhsili ikinci dərəcəli təhsildir, o mənada ki, onlar az
təhsil alırlar və aldıqları təhsil aşağı keyfiyyətli olur, amma
bununla belə, vətəndaşlıq əldə etmək təhsildən, təhsil almaq
isə vətəndaşlıqdan asılıdır. Bu mühüm qarşılıqlı əlaqə
qaraçılar üçün təmin edilməmişdir, buna görə də onların
mənafeyi naminə həyata keçirilən fəaliyyətlərin bu məsələdə
irəliləyiş yaratması önəmlidir.
Qaraçılara münasibətdə “Avropada təhsil vasitəsilə
vətəndaşlıq ili” əlavə məna da kəsb edir: üzvlərinin çoxu
vətəndaşlar kimi tanınmayan bütün bu icmalar üçün təhsil
vətəndaşlıq statusunun və ondan irəli gələn hüquqların əldə
edilməsi və möhkəmləndirilməsi vasitəsidir. İndiyə qədər
qaraçılar, demək olar ki, istisnasız olaraq, siyasətin fəal
subyektlərindən (siyasətin formalaşdırılmasına və həyata
keçirilməsinə kömək edən subyektlərdən) daha çox, siyasətin
obyektləri idilər.
Burada biz mühüm bir məqama gəlib çıxırıq. Avropa
əhalisinin çoxu üçün “Avropada təhsil vasitəsilə vətəndaşlıq
ili” vətəndaşlıq və ya onun əldə edilməsi məsələsinin (hesab
edilir ki, 21-ci əsrdə bütün demokratik ölkələrdə buna nail
olunacaq), tədrisindən daha çox, digər insanların (hazırkı
halda qaraçıların) başa düşülməsini və onlara hörmət
edilməsini həvəsləndirən tədbir idi, amma hər halda qarşıya
qoyulan vəzifə bu iki məqsədə eyni vaxtda nail olmaq idi.
Qaraçılar haqlı olaraq vətəndaş sayılmalı və digər insanlar
onların hüquqlarını tanımalıdırlar, həmçinin digər insanlar
həmin hüquqları tanımaq üçün maarifləndirilməlidirlər.
“Avropada təhsil vasitəsilə vətəndaşlıq ili”nin təkcə formal
təhsili deyil, həm də qeyri-formal təhsili önə çəkməsi faktı
böyükləri və uşaqları əhatə edən hərtərəfli yanaşma
vasitəsilə və insanları azlıqlara qarşı mənfi yanaşmalara və
neqativ davranışa sövq edən qərəzli fikirlərə və stereotiplərə
qarşı tarazlılığın yaradılmasına kömək etmək vasitəsilə
müsbət nəticələrə nail olunması üçün daha yaxşı imkan
yaratdı. Mədəniyyətlərarası mülki təhsildən nəyin gözlənildiyi
müəyyən edildi: o, qaraçılara və digər azlıqlara, mühacirlərə
və ya mədəni cəhətdən fərqli icmalara qarşı yanaşmanın
dəyişməsinə şərait yaratmalı idi.
Hərtərəfli yanaşma tələbatı layihənin rəhbər komitəsi
tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplərdə izah edildi. Komitə
vurğuladı ki, Avropa şəraitində qaraçılar üçün təhsil məsələsi
təhsil sahəsində böyük ehtiyac duyulan yeniliklərin mənbəyi
kimi qəbil edilməlidir və tədrisə müasir yanaşmalar layihənin
nəticələrindən biri ola bilər və olmalıdır.
445

Qaraçı toplumu digər icmalara nisbətən “vətəndaşlıq
çatışmazlığından” daha çox əziyyət çəkmişdir və “Avropada
təhsil vasitəsilə vətəndaşlıq ili”nin bir hissəsi qismində təşkil
edilmiş müzakirə və fəaliyyətlər mövcud vəziyyətin müxtəlif
aspektlərini və vəziyyəti yaxşılaşdırmağa imkan verən siyasi
və təhsil praktikasını önə çəkmək üçün nadir imkan
yaratmışdır.
Qaraçılar özlərinin praktiki enerjisi və onların işləri ilə bağlı
fəaliyyətlərin inkişafı sayəsində şəraitə uyğunlaşa və bununla
da təhsilə yeni yanaşmalara yardımçı ola bilərlər, bu faktın
etiraf edilməsi və vurğulanması qaraçı icmasının hələ də
üstünlük təşkil edən mənfi obrazına və mənfi stereotiplərə
zidd olaraq dəyərli, müsbət obrazının təqdim edilməsi
deməkdir. Bu, qaraçılara münasibətdə mənfi hisslərdən daha
çox, müsbət təcrübə nümunələrinə üz tutmaq deməkdir.
Qaraçıların damğalanması nümunəsindən birgə yaşayış
modelinə keçid başqa fəsildə müzakirə olunacaq. Bu keçid
“Avropada təhsil vasitəsilə vətəndaşlıq ili”nə mühüm töhfə
təşkil edir və öz növbəsində illərlə həyata keçirilən
fəaliyyətlərin uzunmüddətli təsiri bu keçdin davamlı olmasına
şərait yaradacaqdır.

Qaraçılar üçün Avropa forumu
Qaraçılarla bağlı siyasətlərin inkişafına dair fəsildə biz
Avropa miqyaslı koordinasiya qurumu ideyasını vurğuladıq
(bu ideya qaraçı təşkilatları tərəfindən irəli sürülmüş və illərlə
təkrar edilmişdir). Bu konsepsiyanın tarixini qısaca olaraq
aşağıdakı kimi ifadə etmək olar.
1986-cı ildə Almaniya Qaraçılarının və Köçərilərinin Mərkəzi
Şurasının (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma) iclasında
“Avropa bürosu”nun təşkil edilməsi ideyası müzakirə olundu
və dəstəkləndi.
Qaraçı və Köçərilər İttifaqı tərəfindən 1990-cı ildə təşkil
edilmiş toplantıda Avropa Qaraçılarının Parlamenti (EUROM)
ideyası ortaya atıldı. Qaraçıları Avropa səviyyəsində təmsil
edəcək təşkilatın yaradılması üçün nizamnamələrin tərtib
edilməsini, Avropada seçkilərin keçirilməsini və Avropa
qurumları ilə təmasların inkişaf etdirilməsini özündə ehtiva
edən plan razılaşdırıldı.
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1991-ci ilin iyulunda Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqı
Cenevrəyə ATƏT-in milli azlıqlar üzrə ekspertlərinin iclasına
nümayəndə heyəti göndərdi: aydın oldu ki, fəaliyyətlər və
təmaslar inkişaf etdirilsə, Avropa Qaraçı Komitəsi önəmli rol
oynaya bilər.
1991-ci ilin sentyabrında Ostiyada (Roma yaxınlığında)
Qaraçılar İttifaqının vəzifəli şəxsləri, o cümlədən sədr, dörd
sədr müavini və baş katib, eləcə də 16 ölkədən olan
nümayəndələr Qaraçılar İttifaqının Avropa Komitəsini təşkil
etməyi qərara aldılar (Europaqo Komite e Rromane Uniaqo).
Avropadakı qaraçı birliklərində müxtəlif tendensiyaların
mövcud olduğunu nəzərə alaraq, plüralist yanaşmaya şərait
yaratmaq üçün təklif edildi ki, “Qaraçı birliklərinin qarşılıqlı
harmoniyası, yardımı və əməkdaşlığı konfransı” (CHACRA)
mütəmadi olaraq çağırılsın.
Bu ideya 1994-cü ildə Sevilyadakı Konqressdə yenidən
ortaya atıldı, növbəti ayda isə Strasburqda keçirilmiş Avropa
Şurasının işçi iclasında Avropada Qaraçı Birliklərinin
Əməkdaşlığı və Koordinasiyası üzrə Daimi Konfransın
yaradılması təklif edildi.
Avropa
səviyyəsində
koordinasiya
qurumunun
yaradılmasına ehtiyac olmasından Avropa qurumları da
xəbərdar idilər. Bu ideya həmin qurumların təşkil etdiyi
toplantıda dəstəkləndi və onun həyata keçirilməsi üçün bir
sıra məsləhət qrupları təşkil edildi.
- 29 may 1991-ci ildə Avropa Komissiyasının (Baş
Direktoratın 5 C Bölməsi – Sosial təminat, sosial müdafiə
və həyat şəraiti) Avropa İttifaqında qaraçı və köçərilərin
vəziyyətinə dair təşkil etdiyi dinləmədə Avropa
qaraçılarını təmsil etmək üçün əlaqələndirici təşkilata –
“Avropa Qaraçıları İttifaqı”na ehtiyac olduğu təsdiq edildi.
- 11 iyul 1991-ci ildə eyni ideya Strasburqda Avropa
Parlamenti idarələrindəki dinləmədə geniş dəstək
qazandı.
- 12 və 13 iyul 1991-ci ildə Avropanın Yerli və Regional
Hakimiyyət Orqanları Konqressinin (o vaxt bu qurum
“Daimi Konfrans” kimi tanınırdı) təşkil etdiyi dinləmədə
tərəfdaşlıq rolunu üzərinə götürməyə qadir olan Avropa
təşkilatı ideyası barədə mövzuya yenidən qayıdıldı:
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“Daimi Konfransın nümayəndələri ... həmçinin hesab
edirlər ki, Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyət
Orqanları
Konqressi
tərəfindən
digər
beynəlxalq
qurumlarla, üzv dövlətlərin hökumətləri ilə və Avropa
qaraçılarını
təmsil
edən
təşkilatlarla
əməkdaşlıq
şəraitində ümumən Avropada qaraçıların vəziyyətini və
Avropa səviyyəsində, habelə milli, regional və yerli
səviyyədə dövlət orqanları üçün onun əhəmiyyətini
öyrənmək məqsədi ilə ağlabatan müddət ərzində
beynəlxalq toplantı təşkil edilməsi məqsədəuyğun olardı”
(“Qaraçı xalqı və Avropa: dəyişməkdə olan Avropada
ənənənin davamı” adlı dinləmənin yekunlarından çıxarış,
12-13 iyul 1991-ci il, Strasburq).
- 1993-cü ildə Avropa Komissiyasının Məşğulluq, Sənaye
Münasibətləri və Sosial Məsələlər Baş Direktoratı (D
Bölməsi – “Miqrasiya siyasəti və işçilərin azad
yerdəyişməsinin təşviqi”) tərəfindən hazırlanmış məruzə
nəşr edildi, orada “Qaraçılarla Avropa səviyyəsində
tərəfdaşlığı” ideyasının həyata keçirilməsi üçün tövsiyə və
təkliflər yer almışdı. Komissiya Avropa Miqrantları
Forumunu dəstəklədi və Avropa Qaraçıları Forumunun
təşkili imkanını araşdırmağı qərara aldı.
1993-cü il tarixli bu sənədin məqsədi Komissiyanın
müraciəti əsasında Avropa səviyyəsində qaraçı icmaları ilə
tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək üçün praktiki tövsiyələr təklif
etmək idi. Sənəddə yer alan ideyalar bilavasitə digər Avropa
qurumları, xüsusən Avropa Şurası və ATƏT üçün, habelə milli
hökumətlər üçün də faydalı idi. Sənəddə Avropa qaraçılarının
məsləhət komitəsi ilə (o cümlədən onun yaradılmasına,
məqsədinə və iş metodlarına, habelə tərkibinə dair
ideyalarla) bağlı planlarla, habelə maddi təchizat və texniki
dəstək məsələləri ilə yanaşı, ümumi şəkildə siyasi strategiya
da təklif olunurdu.
Məsələyə aidiyyəti olan müxtəlif orqanlar və tərəfdaşlar
arasında təmasların artdığı və əməkdaşlığın inkişaf etdiyi
nəzərə alınaraq, sənəddə tərəflər hərtərəfli düşünülmüş
strategiyaya əsaslanan və davamlı yardım prosesi ilə
dəstəklənən tərəfdaşlığın qurulmasına çağırılırdı.
Yekunda qeyd edilirdi ki, üçşaxəli yanaşma (Avropa
qaraçılarının məsləhət komitəsi, qaraçı məsləhətçilərindən
təşkil olunmuş “müdaxilə qrupu” və yüksək keyfiyyətli,
davamlı texniki dəstək), güman ki, tərəfdaşlığı səmərəli
edəcək, habelə bilik və məlumatların təkmilləşdirilməsinə və
təzələnməsi prosesinə şərait yaradacaqdır.
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Sənəddəki təkliflər mürəkkəb və çətinliklərlə dolu reallığa
sürətli və praktiki reaksiya verilməsini, xüsusi strukturlar
yaradılmadan və ya müstəsna tədbirlər görülmədən inzibati
qurumlar tərəfindən qaraçıların spesifikasının nəzərə
alınmasını və ona hörmət edilməsini nəzərə tuturdu.
Sənəddə qaraçılar üçün bütün vətəndaşlarla və azlıqlarla
eyni hüquqların və eyni səviyyəli dəstəyin təmin edilməsi
məqsədi ilə qaraçı icmalarına onların mədəni dinamizminə
xələl gətirmədən inzibati və siyasi proseslərdə iştirak
vasitələri təklif olunurdu.
Müəyyən edilmiş innovativ strategiya nəinki qaraçı
icmalarına öz hüquqlarına sahib olmaq imkanı verilməsini,
inzibati və siyasi səviyyələrdə həmin hüquqalrın nəzərə
alınmasının təmin edilməsini nəzərdə tuturdu, həm də
onların spesifikliyini əks etdirən müəyyən praktiki tədbirlərin
təmin edilməsini və davamlı olmasını nəzərdə tuturdu.
Sənəd bir neçə dildə, o cümlədən qaraçı dilində geniş
yayıldı. Növbəti ildə sənədin müəllifləri sentyabr ayında
Varşavada keçirilən “ATƏM regionunda qaraçılarla bağlı
insani meyarlara dair seminar”la əlaqədar olaraq, Avropa
səviyyəsində və mili səviyyədə tərəfdaşlıq barədə təkliflərini
təsdiq etdilər. Təkliflər bir sıra digər seminar və toplantılarda
da müzakirə olundu.
1996-cı ilin iyulunda Avropa Parlamentində yaşıllar
qrupunun üzvü Edit Müllerin təşəbbüsü ilə Brüsseldə
“Qaraçılar əsil Avropa xalqıdır” mövzusunda dəyirmi masa
keçirildi (yuxarıda Avropa İttifaqı haqqında bölmədə bu
dəyirmi masadan bəhs olunub). Bu toplantının “Brüssel
bəyannaməsi” adı ilə təqdim edilmiş yekun sənədində
toplantıda nəzərdən keşirilmiş müxtəlif mövzular qısaca
ümumiləşdirildi və sonrakı fəaliyyət üçün prioritetlər
müəyyən edildi:
“Qaraçıların Avropa səviyyəsində siyasi cəhətdən təmsil
olunmasını və təşkilatlarını bir-biri ilə əlaqələndirən
şəbəkə qurmaqda onlara yardım göstərilməsini təmin
etmək önəmlidir. ... Həmçinin Daimi Konfransın
maliyyələşmə və lazımi personalla təmin edilmə məsələsi
ilə bağlı Miqrantlar Forumu ilə sıx əməkdaşlıq etməsi də
önəmlidir, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, Forum
qaraçıların problemlərini Avropa qurumlarına lazımi
qaydada çatdıra bilsin. Qaraçılarla bağlı məsələlərə
Avropa səviyyəsində baxıla bilməsi üçün vasitəçilik
sistemi yaratmaq üçün səy göstərilməlidir”.
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ATƏT-in Qaraçı və Köçərilərin Məsələləri üzrə Təmas
Məntəqəsinin (onun barəsində bir qədər sonra bəhs
edəcəyik) təşəbbüsü ilə Qaraçıların Beynəlxalq Təmas Qrupu
yaradıldı, onun tərkibinə Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqının və
Qaraçıların Milli Konqressinin nümayəndələri, habelə digər
tanınmış qaraçı şəxslər, ekspertlər və Təmas Məntəqəsinin
üzvləri daxil idi.
24 yanvar 2001-ci ildə Finlandiya prezidenti Tarya Halonen
Avropa Şurasının Parlament Assamleyası qarşısında ümumi
siyasətə dair çıxışının (həmin çıxış “Avropada daha sıx
əməkdaşlıq”
adlanırdı)
önəmli
hisssəsini
qaraçıların
vəziyyətinə həsr etdi. O, xüsusən ümumavropa səviyyəsində
qaraçıları
təmsil
edəcək
məsləhət
assambleyasının
yaradılmasına ciddi diqqət yetirməyə çağırdı.
2002-ci ildə Finlandiya hökuməti Nazirlər Komitəsinə bu
məsələlərlə bağlı təklif verdi, sonuncu isə həmin ilin
noyabrında bu təşəbbüsü dəstəkləməyi qərara aldı və
nazirlərin nümayəndələrindən xahiş etdi ki, bu məsələni
ətraflı öyrənsinlər. Öz növbəsində nazirlərin nümayəndələri
Sosial və Səhiyyə Məsələləri üzrə Məruzəçi Qrupdan (GRSOC) xahiş etdilər ki, zəruri tədqiqat aparsın və təkliflər irəli
sürsün. Eyni zamanda, qaraçı ekspertlərindən və beynəlxalq
qaraçı QHT-lərinin təmsilçilərindən ibarət tədqiqat qrupu bu
planı 2001-ci ilin dekabrı ilə 2002-ci ilin sentyabrı arasında
beş iclasda nəzərdən keçirdilər.
2003-cü ilin yanvarında Məruzəçi Qrup qaraçı və köçərilər
üçün forum məsələsini tədqiq etmək üçün formal işçi qrupu
(GT-ROMS) yaratmağı qərara aldı. İşçi Qrupu 2003-cü ildə
səkkiz iclas və 2004-cü ildə də eyni miqdarda iclas keçirdi. O,
mənbə xarakterli müxtəlif sənədləri öyrəndi, dinləmələr
keçirdi və Avropa Şurasının müxtəlif qurumları ilə, qaraçı
QHT-ləri ilə və digər təşkilatlarla təmaslar yaratdı.
2003-cü ilin iyulunda Fransa və Finlandiya İşçi Qrupuna
birgə təklif təqdim etdilər, bu təklifin Avropa Şurasının üzvü
olan dövlətlərin hökumətləri tərəfindən qəbul edilməsi
nəzərdə tutulurdu. Təklif Avropa Şurası ilə işgüzar
əməkdaşlıq münasibətlərində olacaq müstəqil beynəlxalq
məsləhət assosiasiyası ideyasına əsaslanırdı. İşçi Qrupu
təklifi qiymətləndirərək onu fəaliyyət üçün məqbul baza
hesab etdi və onun necə həyata keçiriləcəyini, assosiasiyanın
məqsədlərini, funksiyalarını və tərkibi məsələlərini ətraflı
nəzərdən keçirdi.
2004-cü ilin yanvarında İşçi Qrupu özünün aşağıdakı yekun
rəyləri barədə Məruzəçi Qrupa məlumat verdi:
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- Avropa səviyyəsində qaraçıların istəklərini səsləndirə
biləcək heç bir struktur mövcud deyil. Hesab edilir ki, bu
səviyyədə qaraçı və köçərilər üçün məsləhət forumunun
yaradılması əlavə dəyərə malikdir;
- Forum məsləhətçi statusuna malik olmalıdır;
- Fransa ilə Finlandiyanın təşəbbüsü əsasında yaranacaq
Forumla bağlı müzakirələrin davam etdirilməsi geniş
şəkildə dəstəkləndi;
- Nazirlər Komitəsi qaraçı və köçərilərə öz birliklərini
yaratmaq üçün verilməli olan tövsiyələr barəsində razılığa
gəlməlidir;
- Avropa Qaraçıları Forumu Fransada tətbiq edilən
qanunvericiliyə uyğun olaraq qaraçılar və köçərilər
tərəfindən
müstəqil
beynəlxalq
assosiasiya
kimi
yaradılmalıdır;
- təşkilat Avropa Şurası ilə tərəfdaşlıq haqqında saziş
bağlamalıdır.
Məruzəçi Qrup təkliflərin qarşısında yaşıl işıq yandırdıqdan
sonra İşçi Qrupu 2004-cü ildə iclaslarını davam etdirərək
qaraçı nümayəndələri ilə birlikdə layihə irəli sürdü və foruma
yardımın Avropa Şurası üçün nə kimi maliyyə nəticələri
doğuracağını araşdırdı
Nazirlər 2004-cü ilin mayında görüşərək “Qaraçı və
Köçərilər üçün Avropa Forumuna dair Finlandiyanın
təşəbbüsü (bu təşəbbüs Finlandiya və Fransa tərəfindən təklif
kimi irəli sürülmüşdü) ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişi”
alqışladılar, Forum “QHT formasında yaradılmalı idi”.
2004-cü ilin sentyabrında Strasburqda Avropa Qaraçıları və
Köçəriləri
Forumu
(ERTF)
təsis
edildi,
o,
Fransa
qanunvericiliyinə əsasən assosiasiya formasında yaradıldı.
2004-cü ilin noyabrında Nazirlər Komitəsi Avropa Şurası ilə
Forum arasında tərəfdaşlıq sazişini bəyəndi və həmin il
dekabrın 15-də hər iki tərəf sazişi imzaladı. Sazişdə Şura
tərəfindən Foruma maliyyə və kadr yardımı nəzərdə tutulur
və Şuranın qaraçı və köçərilərin məsələləri ilə bağlı fəaliyyət
göstərən qurumları ilə Forumun imtiyazlı münasibətlər
saxlamasına icazə verilirdi. Sazişin imzalanması ilə əlaqədar
olaraq Avropa Şurasının Baş katibi Terri Devis demişdi:
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“Bu gün imzalanan sazişin adı hər şeyi deyir. O,
tərəfdaşlıq haqqındadır. Avropa Şurası və Forum ümumi
bir işdə – qaraçı və köçərilərin mədəniyyət və ənənələrinə
tam hörmət edilməklə onların bizim cəmiyyətlərimizə
inteqrasiyası işində tərəfdaşdırlar. Maliyyə və kadr
resursları
baxımından
Avropa
Şurasının
Foruma
göstərəcəyi yardım bu işin haqq işi olduğunu təsdiq edir
və Forumun yaradılması ilə qaraçılar və köçərilər
ümumavropa
səviyyəsində
istəklərini
səsləndirə
biləcəklər. Onlar tarixləri ərzində ilk dəfə onlarla bağlı
qərarların qəbuluna təsir göstərə biləcəklər”.
Forumun prezidenti Rudko Kavşinski bu hadisəni “əsil tarixi
gün” adlandırdı: 700 il ərzində ilk dəfə qaraçı və köçərilər
bütün Avropada tanındılar.
2005-ci ildə Foruma müxtəlif ölkələrdən nümayəndələrin
seçilməsi prosesi nizamnamələrə uyğun olaraq keçirildi və
həmin ilin dekabrında Forum rəsmən fəaliyyətə başladı. Terri
Devisin on iki ay öncə dediyi sözlər gerçəkləşdi:
“Biz Avropa Şurasında qürur duyuruq ki, həm Finlandiya,
həm də qaraçı və köçərilərin nümayəndələri prezident
Halonenin təşəbbüsünü həyata keçirmək vəzifəsini bizə
etibar ediblər. İndi beynəlxalq qurumların və milli
hakimiyyət orqanlarının nəinki qaraçı və köçərilərin
səslərini eşitmələrini, həm də onları dinləmələrini təmin
etməliyik”.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı
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1975-ci ildə Helsinkidə keçirilmiş ilk iclasından başlayaraq
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi (ATƏM) (o,
sonradan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı
(ATƏT) adlandırıldı) diqqətini hərbi təhlükəsizlik, Şərqlə
Qərbin siyasi əməkdaşlığı və insan hüquqları məsələlərinə
yönəltdi. O, “İnsani meyarlara dair konfrans” çərçivəsində ilk
iclasını 1989-cu ilin iyununda keçirdi. İkinci iclas 1990-cı ilin
iyununda Kopenhagendə keçirildi və bu dəfə iştirakçı
dövlətlər beş fəsildən ibarət mühüm sənəd qəbul etdilər,
həmin sənəddə onlar bildirdilər ki, “insan hüquqlarına və
əsas
azadlıqlara
hörməti
və
onlardan
istifadəni
gücləndirmək, insanlar arasında təmasları inkişaf etdirmək
və humanitar xarakterli məsələlərin həlli yollarını tapmaq”
üçün bir araya gəliblər. IV fəsil bütünlüklə azlıqlara həsr
edilmişdi: həmin fəslin 40-cı maddəsi diqqəti irqçilik
məsələlərinə yönəldirdi və qeyd etmək vacibdir ki, qaraçılar
açıq-aydın adı çəkilən yeganə azlıq idi:
“İştirakçı dövlətlər totalitarizmi, irqi və etnik düşmənçiliyi,
anti-semitizmi, ksenofobiyanı və istənilən şəxsə qarşı
ayrı-seçkiliyi, habelə dini və ideoloji əsaslara görə
təqibləri aydın və birmənalı şəkildə pisləyirlər. Bu
kontekstdə
onlar
həmçinin
qaraçıların
konkret
problemlərinin olduğunu etiraf edirlər. Onlar bu
təzahürlərin bütün formalarına qarşı mübarizə aparmaq
üçün səylərini gücləndirmək əzmində olduqlarını bəyan
edirlər”.
Kopenhagen iclasının davamı olaraq, ATƏM-in Milli Azlıqlar
üzrə Ekspert Qrupu Cenevrədə (1-19 iyul 1991-ci il) iclas
keçirdi, iclasda iştirak edən QHT-lər arasında Beynəlxalq
Qaraçılar İttifaqı da vardı. Həmin iclasın yekun məruzəsinin
VI fəslində iştirakçı dövlətlər irqi, etnik və (və ya) dini
əsaslara
görə
zorakılıq
hallarnın
artmasından
hiddətləndiklərini ifadə etdilər. Bu kontekstdə onlar:
“qaraçıların konkret problemlərini anladıqlarını təsdiq
edirlər. Onlar konkret dövlətin ərazisində adi qaydada
məskunlaşmış qaraçı icmlarına mənsub olan şəxslərlə
həmin dövlətin qalan əhalisi arasında tam bərabər
imkanlara nail olmaq üçün səmərəli tədbirlər görməyə
hazır olduqlarını bildirdilər. Onlar həmçinin qaraçılarla və
onların üzləşdiyi konkret problemlərlə bağlı tədqiqat və
araşdırmaları həvəsləndirdiklərini bildirdilər”.
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Qeyd etmək lazımdır ki, bu yekun rəylərindən sonra
iştirakçı dövlətlərin hökumətləri qaraçılarla bağlı məsələlərə
daha çox və daha davamlı diqqət göstərməyə başladılar və o
vaxtdan bəri onlar ATƏT çərçivəsində və onun formalaşdırdığı
praktika çərçivəsində bu məsələlərlə daha geniş kontekstdə
məşğul
olmağa
başladılar.
Cenevrə
konfransında
nümayəndələr öz ölkələrində qaraçıların problemlərini qeyd
etdilər: onların arasında Niderland və ABŞ-ın (onlar ATƏM-ə
sədrlik edərkən 1991-ci ilin fevralında Şəqri Avropada
qaraçıların vəziyyətinə dair müzakirə təşkil etmişdilər),
habelə Finlandiya, Macarıstan, Rumıniya, Çexoslovakiya
Federativ Respublikası və Bolqarıstanın nümayəndələri vardı.
Bundan başqa, Kopenhagen iclasının yekun rəylərindən sonra
(xüsusən də yuxarıda adı çəkilən 40-cı maddə ilə əlaqədar
olaraq) Beynəlxalq Helsinki Federasiyası və “Helsinki Votç”
(“Helsinki
Watch”)
təşkilatı
(bunlar
ATƏM-in
işinin
monitorinqini
aparan
QHT-lərdir)
bir
sıra
Avropa
dövlətlərində,
yəni
Fransa,
Danimarka,
Bolqarıstan,
Rumıniya,
Yuqoslaviya
və
Çexoslovakiya
Federativ
Respublikasında qaraçıların vəziyyətinin araşdırılması və
nəticələr barədə məlumat verilməsi üçün missiyalar
göndərdi.
ATƏM-in İnsani Meyarlara dair Konfransının Moskva
iclasında (10 sentyabr – 4 oktyabr 1991-ci il) iştirakçı
dövlətlərin nümayəndələri yenidən diqqəti qaraçıların
vəziyyətinə yönəltdilər; 1992-ci ilin martından iyununadək
ATƏM-in Helsinkidə keçirilmiş iclasında onlar bunu yenidən
təkrarladılar. Aşağıdakı parça insani meyarlar sahəsindəki
fəaliyyətlərdə iştiraka və əməkdaşlığa aid fəsildən
götürülmüşdür:
“İştirakçı dövlətlər,
öz konstitusiyaları çərçivəsində və ərazilərində olan hər
kəsin irqi, etnik və dini əsaslara görə ayrı-seçkiliyə qarşı
müdafiəsinin təmin edilməsini nəzərdə tutan beynəlxalq
öhdəliklərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülməsini,
eləcə də bu əsasların hər hansı birinə görə zorakılıq
aktlarından bütün fərdləri, o cümlədən əcnəbiləri müdafiə
etməyi nəzərdən keçirəcəklər;
ayrı-seçkiliyə
deyil,
mədəniyyətlərarası
yanaşmaya
əsaslanan, insan hüquqlarının tədrisini, sıravi insanların
fəaliyyətini, mədəniyyətlərarası təlim və tədqiqatları önə
çəkən düşüncə tərzinə şərait yaratmaq üçün inkişaf
proqramlarını nəzərdən keçirəcəklər;
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bu kontekstdə qaraçı qruplarına və ənənəvi olaraq qaraçı
hesab edilən digər qruplara mənsub olan müvafiq
vətəndaşlarının problemlərinin həllinə yönələn müvafiq
proqramların hazırlanmasına və cəmiyyətin həyatında
tam iştirak üçün onlara bərabər imkanlar yaradılmasına
ehtiyac olduğunu bir daha təsdir edərək bu məqsədlə
necə
əməkdaşlıq
etmək
məsələsini
nəzərdən
keçirəcəklər”.
ATƏT-in Milli Azlıqlar üzrə Ali Komissarı tərəfindən
qaraçıların vəziyyətinə dair məruzənin nəşri son illərin önəmli
hadisələrinə aiddir. 1994-cü ilin sentyabrında Ali Komissarın
və Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun
(DTİHB) (ODIHR) himayəsi altında, Avropa Şurası ilə
əməkdaşlıq
şəraitində
“ATƏT
regionunda
qaraçılar”
mövzusunda seminar təşkil edildi. 1994-cü ilin dekabrında
Budapeşt sammitində iştirakçı dövlətlərin DTİHB nəzdində
Qaraçı və Köçərilərin Məsələləri üzrə Təmas Məntəqəsinin
yaradılması haqqında qərarı mühüm addım oldu. Varşavada
yerləşən Təmas Məntəqəsinə, sammitin “Yeni əsrdə həqiqi
əməkdaşlığa doğru” adlı sənədinin (VIII fəsil, 23-cü bənd)
şərtlərinə uyğun olaraq, üç əsas vəzifə tapşırıldı:
“İştirakçı dövlətlər DTİHB nəzdində Qaraçı və Köçərilərin
Məsələləri üzrə Təmas Məntəqəsinin təşkil edilməsini
qərara alırlar. DTİHB-ə aşağıdakı vəzifələr tapşırılır:
qaraçı və köçərilərlə bağlı öhdəliklərin icrasına dair
məlumatlar da daxil olmaqla, qaraçı və köçərilərin
məsələləri ilə bağlı informasiya mübadiləsi üçün
hesablama palatası qismində fəaliyyət göstərmək;
iştirakçı dövlətlər, beynəlxalq təşkilat və qurumlar və
QHT-lər arasında qaraçı və köçərilərin məsələləri ilə
bağlı təmaslara şərait yaratmaq;
ATƏT qurumları ilə digər beynəlxalq təşkilat və
qurumlar arasında bu məsələlərlə bağlı təmasları
qorumaq və inkişaf etdirmək.
Növbəti mühüm addım qaraçı sosioloqu Nikolae Georgenin
1999-cu ildə DTİHB-nin Varşavada qaraçıların məsələləri üzrə
məsləhətçisi və Qaraçı və Köçərilərin Məsələləri üzrə Təmas
Məntəqəsinin başçısı təyin edilməsi oldu. O, dərhal bu
vəzifədə önəmli rol oynayaraq Kosovo müharibəsinin
qaraçılar üçün doğurduğu nəticələrin həllinə yardım göstərdi.
2000-ci ilin iyununda ATƏT-in Milli Azlıqlar üzrə Ali Komissarı
qaraçıların vəziyyətinə dair yeni məruzə nəşr etdi.
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2002-ci il iyulun 6-dan 10-dək Berlində keçrilmiş 11-ci illik
sessiyasında ATƏT-in Parlament Assambleyası qaraçıların
təhsilinə dair qətnamə qəbul etdi.
Qaraçı və Köçərilərin Məsələləri üzrə Təmas Məntəqəsinin
yerinə yetirdiyi mühüm vəzifələrdən biri 2003-cü ildə qaraçı
təşkilatlarının və ekspertlərinin iştirakı ilə “ATƏT regionunda
qaraçı və köçərilərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına dair
fəaliyət
planı”nın
hazırlanması
ilə
bağlı
geniş
məsləhətləşmələrin təşkili oldu. Bu iri həcmli sənəddə
fəaliyət planının məqsədləri və onun hazırlanmasının
səbəbləri göstərildikdən sonra irqçilik və ayrı-seçkilik
məsələlərinə, sosial-iqtisadi məsələlərə (mənzil təminatı,
məşğulluq və səhiyyə xidmətləri məsələlərinə), qaraçıların
təhsilinə imkan yaradılmasına, onların ictimai və siyasi
həyatda iştirakına, böhranlı dövrlərdə qaraçıların (xüsusən
qaçqınların) vəziyyətinə, digər beynəlxalq təşkilatlarla və
QHT-lərlə əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi yollarına və Qaraçı
və Köçərilərin Məsələləri üzrə Təmas Məntəqəsinin roluna
toxunuldu. Sonuncu bölmə icra və qiymətləndirmə
məsələlərinə həsr olnumuşdu. 23 noyabr 2003-cü ildə ATƏTin Daimi Şurası özünün 479-cu plenar iclasında 566 saylı
qərarı ilə Fəaliyyət Planını qəbul etdi.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənədində qaraçıların adı ilk
dəfə 1977-ci ildə çəkilmişdir, bu, bir qədər geniş kontekstdə –
İqtisadi və Sosial Şuranın İnsan Hüquqları Komissiaysının
Azlıqlara qarşı ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması və azlıqların
müdafiəsi üzrə Alt Komitəsinin fəaliyyəti çərçivəsində baş
vermişdi, həmin Alt Komitə:
“ərazisində qaraçıların yaşadığı ölkələri əhalinin qalan
hissəsinin malik olduğu bütün hüquqları qaraçılar üçün də
təmin
etməyə
çağırdı
(əgər
indiyədək
bunu
etməyiblərsə)” (31 avqust 1977-ci ildə qəbul edilmiş
qətnamə, E/CN4/Sub2/399 saylı sənəd, səh. 47).
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Qətnamənin
layihəsinə
“qaraçıların
tarixinin,
mədəniyyətinin və dilinin hind köklərinə bağlı” olduğunu
aydın şəkildə təsdiq edən bənd daxil edilmişdi (26 avqust
1977-ci il tarixli layihə, E/CN4/Sub2/L. 670 saylı sənəd), lakin
bu versiya üç səsə qarşı dörd səslə rədd edildi, on bir nəfər
isə bitərəf qaldı. 1977-ci ilin avqustundakı sessiyasında Alt
Komitə vurğuladı ki, “azlığın tanınması hər şeydən əvvəl
onun mədəni mənsubiyyətinin mühafizəsini nəzərdə tutur”;
o, həmçinin qeyd etdi ki, “qaraçılar bir çox Avropa
ölkələrində ən pis rəftara məruz qalan azlıq olaraq qalırlar”
və “azlıq qruplarına qarşı etnosentrik mövqeyin və
qərəzliliyin psixoloji köklərinin araşdırılması vacibdir”
(E/CN4/Sub2/399 saylı sənəd).
1991-ci ilin avqustunda Azlıqlara qarşı ayrı-seçkiliyin
qarşısının alınması və azlıqların müdafiəsi üzrə Alt Komitə
1977-ci il tarixli qətnaməsini xatırladaraq diqqəti belə bir
fakta cəlb etdi ki, “qaraçı icmasına mənsub olan şəxslərin
mülki, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlarını tam
həyata keçirmələri” qarşısında müxtəlif maneələr mövcuddur
və “belə maneələr konkret olaraq bu icmaya qarşı ayrıseçkilik deməkdir və onu xüsusilə əlverişsiz vəziyyətə salır”.
O, həmçinin “qərəzlilik, ayrı-seçkilik, dözümsüzlük və
ksenofobiya təzahürlərinin” qaraçı icmasına təsir göstərdiyini
qeyd etdi və İnsan Hüquqları Komissiaysı tərəfindən qəbul
edilmək üçün qətnamə layihəsi təklif etdi (33-cü sessiya, 23
avqust 1991/21, “Azlıqların müdafiəsi”).
Bunun ardınca İnsan Hüquqları Komissiyası 4 mart 1992-ci
il tarixli sessiyasında müzakirələrdən və səsvermədən sonra
“Qaraçıların müdafiəsi haqında” 1992/65 saylı qətnamə
qəbul etdi (ilk dəfə idi ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
orqanı qaraçıların vəziyyəti ilə bu səviyyədə məşğul olurdu).
Komissiya İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannaməni
xatırladaraq hesab etdi ki, “BMT azlıqların taleyinə biganə
qala bilməz”. O, həmçinin İrqi ayrı-seçkiliyin bütün
formalarının ləğvi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanı və
oradakı prinsipləri xatırladaraq, habelə:
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“Baş Assambleyanın 23 noyabr 1984-cü il tarixli 39/16
saylı qətnaməsini nəzərə alaraq (həmin qətnamədə Baş
Assambleya İnsan Hüquqları Komissiyasını faktiki mövcud
olan və ya yaranmaqda olan irqçilik və ya irqi ayrı-seçkilik
hallarını müəyyən etmək üçün sayıqlıq nümayiş
etdirməyə, diqqəti onlara cəlb etməyə və vəziyyəti
düzəltmək üçün müvafiq tədbirlər təklif etməyə dəvət
etmişdi), azlıqlarla bağlı problemlərin dinc və konstruktiv
həllinə şərait yaratmaq üçün mümkün üsul və vasitələrin
araşdırılmasının təşkilinə görə cavabdeh olan Azlıqlara
qarşı ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması və azlıqların
müdafiəsi üzrə Alt Komitənin Xüsusi Məruzəçisindən öz
işini yerinə yetirərkən qaraçıların yaşadığı konkret şəraitə
xüsusi diqqət yetirməsini və bu barədə informasiya
təqdim etməsini xahiş etdi və dövlətləri qaraçılara qarşı
istənilən formada ayrı-seçkiliyi ləğv etmək üçün bütün
məqsədəuyğun tədbirləri görməyə dəvət etdi”.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası
(ECOSOC) 1979-cu ilin martında Beynəlxalq Qaraçılar
İttifaqını qaraçıları təmsil edən QHT kimi tanımaqla olduqca
mühüm addım atmış oldu. Beynəlxalq Qaraçılar İttifaqı
Azlıqlara qarşı ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması və azlıqların
müdafiəsi üzrə Alt Komitənin iclaslarında mühüm rol
oynamaqda, eləcə də ATƏT-də mühüm informativ və
məlumatlandırıcı rol oynamaqda davam etdi. 1993-cü ilin
martında BMT bu QHT-nin statusunu artıraraq onu II
Kateqoriyaya daxil etdi və bununla da onun köməyinə daha
boyük önəm vermiş oldu.
Müxtəlif dövlətlərdə qaraçıların üzləşdiyi problemlər İnsan
Hüquqları
Komissiyasının
və
Alt
Komitənin
xüsusi
məruzəçiləri tərəfindən vurğulanmış, habelə BMT-nin
ixtisaslaşmış orqanları, məsələn, qaraçıların məsələlərinə
maraq göstərən Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, İrqi Ayrıseçkiliyin Ləğvi Komitəsi (CERD) və Milli və ya etnik, dini və
dil azlıqlarına mənsub olan şəxslərin hüquqları üzrə İşçi
Qrupu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlərə daxil
edilmişdir.
YUNESKO xüsusən qaraçıların dili ilə bağlı tədqiqat, tədris
və nəşrlər sahəsində bir sıra birdəfəlik layihələrin (məsələn,
1990-cı ilin aprelində Varşavada keçirilmiş qaraçı dilinin
standartlaşdırılmasına dair seminarın), habelə Beynəlxalq
Qaraçılar İttifaqı tərəfindən təşkil edilmiş yay məktəblərinin
(1989-cu ildə Belqradda və 1990-cı ildə Vyanada)
maliyyələşdirilməsinə yardım etmişdir.
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YUNİSEF Beynəlxalq Uşaq İnkişafı Mərkəzi vasitəsilə bir sıra
ölkələrdə qaraçı uşaqlarının vəziyyətini (xüsusən təhsillə
bağlı) öyrənməyə başlamışdır. Bu məqsədlə müqayisəli
araşdırma aparılmış, seminar keçirilmiş və ədəbiyyat nəşr
edilmişdir və bütün bunlar hərtərəfli qiymətləndirmə ilə və
müəyyən layihələr çərçivəsində birgə fəaliyyətlə müşayiət
olunmuşdur. 1994-cü ildə bu iş gücləndirilmiş və YUNİSEF-in
ofisləri Mərkəzi və Şərqi Avropanın bir neçə ölkəsində
layihələr həyata keçirməyə başlamışlar.
1992-ci ildə Rostokdakı (Almaniya) hadisələrdən sonra
(orada qaraçı qaçqınlarının sığınacağına amansız hücum
edilmişdi), habelə Almaniya ilə Rumıniyanın daxili işlər
nazirləri arasında müqavilə (sığınacaq barədə müraciətləri
rədd edilmiş şəxslərin Rumiyya qaytarılması haqqında)
bağlandıqdan sonra Qaçqınların işləri üzrə BMT-nin Ali
Komissarlığının (HCR) Avropa Regional Bürosu miqrasiya ilə
bağlı Mərkəzi və Şərqi Avropada qaraçıların vəziyyəti barədə
məruzə hazırlanmasına dair tapşırıq verdi. “Toxunulmaz
adamlar: Mərkəzi və Şərqi Avropada qaraçı əhalisi ilə bağlı
tədqiqat” adlanan, 1993-cü ildə nəşr edilən bu məruzədə
əsasən digər beynəlxalq təşkilatların məruzələrindəki
tövsiyələri təkrarlayan tövsiyələr (məsələyə real yanaşmanı
daha
da
gücləndirmək
və
vəziyyəti
təcili
olaraq
qiymətləndirmək) öz əksini tapdı. Təqiblərə məruz qalan
qaraçıların müdafiə edilməsi, sığınacaq axtaranlarla bərabər
rəftarın təmin edilməsi, bu işlərə humanitar QHT-lərin cəlb
olunması və Qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığın hər bir
ofisinə davamlı informasiya təminatı və monitorinq fəaliyyəti
vəzifəsinin tapşırılması məqsədi ilə Qaçqınların işləri üzrə Ali
Komissarlığa bir sıra konkret tövsiyələr ünvanlandı, bundan
məqsəd vəziyyəti qiymətləndirmək və onun yaxşılaşdırılması
üçün müvafiq tədbirlər görmək idi.
2000-ci ilin avqustunda hüquqi məsələlərə dair işçi sənəd
hazırlandıqdan sonra İnsan Hüquqlarının Təşviqi və Müdafiəsi
üzrə Alt Komissiya və İrqi Ayrı-seçkiliyin Ləğvi Komitəsi
tərəfindən Cenevrədə bir sıra iclaslar keçirildi. İclaslarda
iştirak etmiş ekspertlərdən biri qeyd etdi ki, qaraçıların
hüquqları məsələsi iyirmi ildən sonra Alt Komissiyanın həll
etməli olduğu ən həssas məsələlərdən biri idi.
Geniş əhatəli irəliləyiş
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Qaraçı birliklərinin fikirlərindən və irəli sürdükləri
tələblərdən, ayrı-ayrı ailələrin təcrübəsindən, son bir neçə
ildə aparılmış tədqiqatlardan və onların nəticəsində çap
olunmuş
nəşrlərdən,
bu
sahədə
çalışan
qrupların
təcrübəsindən və digər sübutlardan, habelə şahidlərin
sözlərindən belə bir ciddi və qəti qənaət hasil olur ki, qaraçı
icmalarının vəziyyətinin hər hansı aspektini (istər təhsil,
səhiyyə xidmətləri və iş təminatı, istərsə də əmək haqları və
ya mənzil təminatı olsun) təcrid halında nəzərdən keçirmək
qeyri-realdır. Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün hər hansı cəhd
edildikdə məsələyə hərtərəfli yanaşmaqla bütün həlledici
faktlar və parametrlər nəzərə alınmalıdır ki, hər bir sahədə
irəliləyişə nail olmaq mümkün olsun.
Yuxarda
qeyd
edildiyi
kimi,
beynəlxalq
qurumlar
səviyyəsində irəliləyiş baş verir. Ümumiyyətlə, deyə bilərik ki,
bu qurumlar son bir neçə ildə öz parlamentlərinin və digər
orqanlarının qəbul etdiyi sənədlərdəki tələblərə müsbət
reaksiya vermişlər, hərçənd, bu sənədlərdə bütün diqqət,
demək olar ki, yalnız təhsil sahəsindəki məsələlərə yönəldilir,
halbuki təhsillə bağlı məsələlər önəmli olsa da, ümumi
mənzərənin yalnız bir hissəsidir. Buna görə də qeyd etmək
vacibdir ki, 1990-cı illərin əvvəllərindən bəri daha geniş
yanaşma formalaşmışdır. Burada dörd tendensiya müşahidə
olunur, onlar birlikdə bu məsələlərin hərtərəfli həllini təmin
etməlidir. Həmin tendensiyalar bunlardır:
- ideyaların gerçəkləşəcəyini təmin edən ətraflı və
uzunmüddətli fikirlər və müzakirələr: irəliləyişin başladığı
sahələrdə irəliləyiş inkişaf etdirilmiş və gücləndirilmişdir;
planların hələ layihə şəklində olduğu sahələrdə isə
irəliləyişin əlamətləri sezilir;
- müxtəlif sektorlarda diversifikasiya: təhsil prioritet sahə
olaraq qalmaqla, səylər digər sahələrin (məsələn, yerli
hakimiyyət orqanlarının yanaşmaları və vəzifələri ilə,
habelə sosial, hüquqi, iqtisadi və əmək məsələləri ilə bağlı
sahələrin) də gücləndirilməsinə yönəlməli, həmçinin ayrı
seçkilik məsələsinə diqqət yetirilməlidir;
- daha sıx əməkdaşlıq: qaraçı təşkilatları getdikcə daha
çox beynəlxalq təşkilatların tərəfdaşları kimi qəbul
edilirlər, bu baxımdan onlardan həmçinin tələb olunur ki,
məsləhətləşmələri asanlaşdırmaq üçün qaraçı icmasının
dinamikası çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Müxtəlif
profilli və missiyalı beynəlxalq qurumlar da qaraçı
məsələləri ilə bağlı daha sıx birlik şəraitində işləyirlər;
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- biliklərin möhkəmləndirilməsi: bu, müxtəlif formalı
texniki yardımların, məsələn, Vyanada yerləşən İrqçilik və
Ksenofobiya üzrə Avropa Müşahidə Məntəqəsi kimi
qurumların,
habelə
tədqiqatları
həvəsləndirmək,
tədqiqatlar aparmaq, müxtəlif fəaliyyətləri və birgə işi
təşkil etmək, eləcə də bilikləri mütəmadi yaymaq
imkanlarına malik olan, Brüsseldə yerləşən Avropa
Qaraçılarının İnformasiya Ofisi (ERIO) kimi QHT-lərin
yardımlarının sayəsində baş verir.
Bu cür yanaşma fərdləri məsələlərin düzgün təhlilinə və
nəticə etibarı ilə lazımi reaksiyaya həvəsləndirməlidir. Son
iyirmi ilə yaxın müddətdə təhsil sektoru öndə getmiş və
tövsiyə olunan bəzi addımlar bəhrəsini verməyə başlamışdır;
digər
sektorlar
da
bu
nailiyyətdən
faydalanmağı
bacarmalıdırlar. Bundan başqa, təhsillə bağlı məsələlər daha
geniş mənzərənin tərkib hissəsidir və son dövrlərdəki
müxtəlif inkişaf proseslərinin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi
önəmlidir. Bu yanaşma çərçivəsində, aydın məsələdir ki,
iclaslar, dinləmələr, seminarlar, nəşrlər və s. heç də bədbinlik
hissinə qapılaraq təslim olmaq istəyənlərin düşündüyü kimi,
təcrid halında olan və heç bir nəticəsi olmayan hadisələr
deyil. Faktiki olaraq bu tədbirləri belə bir cəhət birləşdirir ki,
bu sahədə belə tədbirlər hər yerdə həyata keçirilir və onlar
dinamik prosesin tərkib hissəsidir. Konkret fəaliyyətə və ya
tədbirə medianın diqqətinin cəlb edilməsi üçün onun tarixi
əhəmiyyətə malik olması vacib deyil. Sosioloji araşdırmalar
göstərir ki, çox vaxt bunun əksi baş verir.
Şübhəsiz ki, bütün bu mülahizələr regional dil və
mədəniyyətlərin və azlıqların dillərinin və mədəniyyətlərinin
daşıyıcılarının hüquqları barədə (və həmin dil və
mədəniyyətlərə
hörmət
barədə)
mülahizələrlə
əlaqələndirilməlidir, bu məsələ həyata keçirilməkdə olan
fəaliyyət
proqramlarında,
irqçilik
və
ksenofobiya
əleyhdarlarının bəyanatlarında, Amsterdam Müqaviləsində,
Sabitlik Paktında, Kopenhagen Meyarlarında, 2000-ci ilin
Gündəliyində, Milli azlıqların müdafiəsinə dair Çərçivə
Konvensiyasında, Regional və azlıqların dillərinə dair Avropa
Xartiyasında və s. sənədlərdə öz əksini tapmışdır.
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Beynəlxalq qurumlar səviyyəsində inkişaf proseslərinin adi
göstəricisi bir sıra müvafiq sənədlərin qəbuludur. Qaraçılarla
bağlı beynəlxalq sənədlərin ilk siyahısı 1994-cü ildə Avropada
çıxan “İnterfeys” (“Interface”) peyda olmuşdur: siyahıda
1993-cü ilədək qəbul edilmiş sənədlər yer almış və oraya
konkret olaraq qaraçılara aid olan səksən doqquz sənəd daxil
edilmişdir. Siyahının təzələnmiş versiyasına 1999-cü ilədək
qəbul edilmiş sənədlər və 2000-ci ilə aid bəzi sənədlər daxil
edilmiş və siyahı, demək olar ki, iki dəfə böyümüşdür (2 saylı
Əlavədəki mənbəyə bax).
Bu sənədlərin spesifikasına toxunmadan fəaliyyətlərdəki
balans baxımından deyə bilərik ki, Avropa İttifaqı, Avropa
Şurası və ATƏT son illərdə qaraçılarla bağlı işlərini
sürətləndirmiş və fəaliyyətlərini artırmışlar. Həmçinin bu da
aydındır ki, onların səyləri praktiki və nəzərə çarpan nəticələr
verməyə başlayır, belə ki, çoxlu sayda layihələr həyata
keçirilmiş, müxtəlif iştirakçılar cəlb olunmuş, məruzələr
yayılmış, inzibatçılar tərəfindən məlumat və biliklərin əldə
edilməsi imkanları artmışdır. Lakin sonda bu səylərin müsbət
nəticə verməsi üçün onların davamlı olmasına ehtiyac vardır.
Həmçinin müxtəlif beynəlxalq təşkilatların və bəzi hallarda
QHT-lərin iştirakı ilə bir sıra müştərək təşəbbüslərə
başlanılmışdır. Coğrafi əhatə dairəsi, maliyyə potensialı və
planlaşdırılan müddət baxımından “Qaraçıların inteqrasiyası
onilliyi” adlı təşəbbüs bunlar arasında ən önəmlisidir. 1993cü ildə qaldırılmış bu təşəbbüs ilk öncə Dünya Bankı,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP), ATƏT,
Avropa Şurası, Açıq Cəmiyyət İnstitutu və bir neçə milli
hökumətlər tərəfindən, habelə Avropa İttifaqı tərəfindən
dəstəkləndi. O, fəaliyyət planları vasitəsilə gerçəkləşməli idi,
hökumətlərə 2005-ci il ilə 2015-ci il arasında həmin planları
həyata
keçirmək
vəzifəsi
tapşırılmışdı.
Təşəbbüsə
Bolqarıstan,
Xorvatiya,
Macarıstan,
keçmiş
yuqoslav
respublikası Makedoniya, Çexiya Respublikası, Rumıniya,
Serbiya, Çernoqoriya və Slovakiya Respublikası və təşəbbüsə
qoşulmaq istədiklərini bildirən digər ölkələr qoşuldular.
Təhsil, məşğulluq, səhiyyə xidmətləri və mənzil təminatı
prioritet məsələlər idi və hökumətlər önəmli olan üç ümumi
problemlə, yəni yoxsulluq, ayrı-seçkilik və cinsi bərabərlik
məsələləri ilə məşğul olmağı öhdələrinə götürdülər. Birinci
prioritet məsələ ilə məşğul olmaq üçün “Qaraçıların Təhsil
Fondu” yaradıldı. Hazırda BMT-nin İnkişaf Proqramı işin
düzgün monitorinqi üçün göstəriciləri (indikatorları) müəyyən
edir və qiymətləndirmə sistemlərini təkmilləşdirir.
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Digər birgə fəaliyyətlər də inkişaf etdirildi, məsələn, Avropa
İttifaqının dəstəyi ilə Avropa Şurasının ATƏT-lə (Qaraçı və
Köçərilərin Məsələləri üzrə Təmas Məntəqəsi ilə) birgə həyata
keçirilən “Qaraçılar və Cənub-Şərqi Avropada Sabitlik Paktı”
adlı layihə buna misal ola bilər. Layihə çərçivəsində
qaraçıların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yönələn iş üç
istiqamətdə aparılacaq: ən kəskin böhranlı vəziyyətlərin həlli;
qaraçıların məsələləri ilə bağlı siyasətlərin inkişaf etdirilməsi;
və qaraçıların vətəndaş cəmiyyətində iştirakının təşviqi.
Layihə çərçivəsində Cənub-Şərqi Avropada qeyri-sabitlik
nəticəsində qaraçıların məcburi miqrasiyası ilə bağlı
məsələləri həll edilməli, qaçqınlara və köçkünlərə yardım
göstərilməli və təhsil, məşğulluq və səhiyyə sahələri də daxil
olmaqla həyatın bütün sahələrinə mənfi təsir göstərən
vəziyyət yaxşılaşdırılmalı idi. Layihə 2001-ci ildə həyata
keçirilməyə başladı və 2006-cı və 2007-ci illərdə
“Bərabərliyin, dözümlülüyün və sülhün təşviqi: qaraçılar üçün
bərabər hüquqlar və bərabər rəftar” adlı təşəbbüslə davam
etdirildi, bu təşəbbüsə Albaniya, Bosniya və Herseqovina,
keçmiş yuqoslav respublikası Makedoniya, Serbiya və
Çernoqoriya cəlb olundular.
Zəruri qiymətləndirmə
Beləliklə, biz ilk baxışdan əlverişli təəssürat yaradan, dörd
tendensiya ilə səciyyələnən situasiya ilə üzləşdik: yeniliklər
üçün imkanların möcvud olduğu siyasi qeyri-müəyyənlik;
lazımi qaydada yoluna qoyulmalı olan informasiya qıtlığı;
qaraçılar arasında daha güclü tərəfdaşlıq; və beynəlxalq
qurumların qaraçılarla bağlı məlumatlılıq səviyyəsinin
artması. Lakin digər mühüm sahələrə də diqqət yetirilməlidir.
Təşəbbüs göstərmək üçün nikbinlik zəruri olsa da, bu,
sadəlövhlüyə gətirib çıxarmamalıdır. Bu dörd tendensiya
vəziyyətin
yaxşılaşacağını
təmin
etmir
və
bütün
fəaliyyətlərdə yuxarıda qeyd edilmiş realizm prinsipi rəhbər
tutulmalıdır.
Piroqun bütün tərkib komponentlərinin yüksək keyfiyyətli
olması onun yaxşı alınacağına, yaxud hətta yeməli olacağına
zəmanət vermir. Eyni ilə, qərarın qəbulundan onun icrasına
doğru yol uzun və keşməkeşlidir və söhbət milli və ya Avropa
proqramlarından gedirsə, onların formalaşmasından müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsinə doğru yol, məlum olduğu
kimi, bizi müxtəlif dalanlara aparıb çıxara və ya qarşıya
qoyulan məqsədlərdən uzaqlaşdıra bilər.
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Kimdəsə, məsələn, beynəlxalq qurumların sənədlərinin
sürətlə artması ilə bağlı sual yarana bilər. Bu, qaraçılara qarşı
hörməti stimullaşdırmaq üçün artıq görülmüş olan tədbirlərin
təkrarən gücləndirilməsinə olan ehtiyacı əks etdirirmi? Bu,
həmçinin müəyyən tədbirlərin əbəs olduğunu və ya səmərəli
icra tədbirlərinin olmadığını əks etdirirmi, yaxud bəzi işlərin
sadəcə
olaraq
müəyyən
vaxtlarda
“dəb
xatirinə”
görüldüyünü göstərirmi?
Əgər müəyyən siyasi prioritetlər mövcud şəraiti nəzərə
almaqla sıravi insanların başa düşə biləcəyi tərzdə həyata
keçirilmirsə və ya təqdim edilmirsə, bunun təsirlərinə də
diqqət yetirilməlidir. Biz yuxarıda belə bir faktı qeyd etdik ki,
Finlandiya 1999-cu ildə Avropa İttifaqında sədrliyi dövründə
qaraçıların şəraitinin yaxşılaşdırılmasını İttifaqa qəbulun
meyarlarından biri kimi qəbul etməyi təklif etmişdi. Bu şərt
qəbul edildi, lakin onun məqsədlərinin açıq-aydın nəcib
xarakteri praktikada yaranan prosedur nöqsanlarını və bu
tələbin Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlər üçün doğurduğu
arzu olunmayan nəticələri kölgədə qoymamalıdır.
Bir tərəfdən, ictimai rəyə təqdim edilən konseptual
nöqsanlardan biri ondan ibarət idi ki, “qaraçıların
inteqrasiyası
problemi”
“Avropa
İttifaqına
qoşulmaq
problemi”nə bərabər tutulmuşdu və qaraçılar İttifaqa
qoşulma prosesinə maneə hesab edilməyə başlamışdı.
Nəticədə onlar yenidən damğalanmış oldular və əslində
qurbanı olduqları situasiyanın yaradıcıları kimi qələmə
verildilər.
Digər tərəfdən, Mərkəzi və Şərqi Avropada qaraçıların
vəziyyətini qabartmaq Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlər
üçün siyasi cəhətdən sərfəli idi. Bu, müəyyən tarixi və siyasi
yaddaşsızlıq hissi yaratmaqla, diqqəti Avropa İttifaqı
ölkələrində qaraçıların vəziyyətindən yayındırmağa xidmət
edirdi. Diqqət mərkəzinə düşənlər yalnız son dövrlərdə
Rumıniya, Macarıstan, Çexiya Respublikası, Kosovo və digər
yerlərdən gələn qaraçılar idi və bu qruplar barədə debatlarda
məsuliyyət onların bundan öncədən yaşadıqları ölkələrin
üzərinə qoyuldu, eyni zamanda, Avropa İttifaqı dövlətlərinin
özlərinin yürütdüyü siyasətlərə az diqqət yetirildi.
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Həmçinin koordinasiya üçün cəhdlər edildi, məsələn, 1999cu ildə “Qaraçı və köçərilərin məsələləri ilə məşğul olan
beynəlxalq təşkilatların qeyri-formal təmas qrupu”nun
yaradılması buna misal ola bilər, həmin qrupa Avropa
Şurasının, ATƏT-in, Avropa İttifaqının, Qaçqınların işləri üzrə
BMT Ali Komissarlığının, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun və Dünya
Bankının nümayəndələri daxildirlər. Bir qayda olaraq, bu qrup
hər altı aydan bir Avropa İttifaqına sədrlik edən ölkənin
sədrliyi altında toplaşır. Onun iclasları müxtəlif təşkilatların
müvafiq məsələlərə dair fəaliyyətləri barədə bir-birinə
məlumat verməsinə imkan yaradır.
Biz Avropa Şurasında “Koordinator” vəzifəsinin yaradıldığını
artıq qeyd etdik; Avropa Komissiyası, buna oxşar qaydada,
“xidmətlərarası qrup” yaratmağı qərara aldı, həmin qrup ilk
dəfə 2004-cü ilin noyabrında toplaşdı. Onun məqsədi
Komissiyanın müxtəlif sektorlarını bir-birinin fəaliyyətləri
barədə məlumatlandırmaqdan ibarətdir.
Avropa qurumlarının və milli hökumətlərin iştirakı ilə
mühüm layihələrin formalaşdığı bir vaxtda onların doğurduğu
riskləri nəzərə almaq vacibdir. İndiyədək dünyanın heç bir
ölkəsində qaraçılar üçün bu miqyaslı layihələr mümkün
deyildi. Onların potensialı çox böyükdür, təkcə ona görə yox
ki, bu layihələrə milyonlarla avro pul qoyulur, həm də ona
görə ki, onlar çox böyük ümidlər yaradır.
Heç kim beynəlxalq qurumların müasir düşüncədən geri
qaldıqlarını iddia edə bilməz, bununla belə, onlar bu
məsələlərin nə qədər taleyüklü olduğunu və buraya hansı
qüvvələrin cəlb olunduğunu tam dərk etməlidirlər. Bir çox
hallarda Avropa səviyyəsində qaraçıların vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına yönələn siyasi iradənin ifadəsi ilə bu
məqsədin həyata keçirilməsi üçün resursların etinasız şəkildə
ayrılması arasında açıq-aydın ziddiyyət olur. Həmçinin Avropa
İttifaqının özündə proqram və layihələrin məqsədləri ilə
onların bəzilərinə əngəl törədən kütləvi bürokratiya arasında
daxili ziddiyyət vardır, biz hələ onların keyfiyyətinə lazımınca
diqqət yetirilmədiyini demirik.
Dəqiq
idarəetmə,
koordinasiya
və
qiymətləndirmə
prosedurları olmasa, işlərin əlaqəsiz görülməsi, layihələrin
bir-biri ilə əlaqələndirilməməsi və əldə edilmiş bacarıqların
tədricən itirilməsi riski böyük olacaqdır ki, bu da layihələrə
aydın istiqamət və məqsəd verilməsini və qazanılmış
təcrübənin
yeni
fəaliyyətlərə
sərf
olunmasını
çətinləşdirəcəkdir.
465

Bütün tərəfdaş qurumlar müxtəlif fəaliyyətlər və onların
məzmunu
barədə
məlumat
almaq
imkanına
malik
olmalıdırlar ki, əvvəlki tədbirlərdə əldə edilmiş təcrübədən və
onların nəticələrindən yararlanmaq və cari səylərin
əvvəlkiləri
təkrarlamasına
yol
verməmək
üçün
öz
təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi yollarını və vasitələrini
şüurlu sürətdə seçərək həmin təşəbbüsləri strukturlaşdıra və
ümumi səylərə aktiv surətdə inteqrasiya edə bilsinlər.
Uzaqgörən olmaq vacibdir və etiraf etmək lasımdır ki,
zəruri işin bir hissəsi görülməkdə olsa da, hələ qarşıda
görüləsi işlər çoxdur, özü də bu işlər hər hansı növ irəliləyişi
kövrək və qeyri-müəyyən edən bir şəraitdə görülməlidir. Hər
bir cəhd artıq əldə edilənləri möhkəmləndirməyə və irəliyə
(mədəniyyətlərarası yanaşmaya xas olan qarşılıqlı hörmət
şəraitində müxtəlif mədəniyyətlərin dəyərləndirilməsinə və
fəal surətdə təşviq edilməsinə doğru) getmək üçün baza
yaratmağa yönəlməlidir. Bu yanaşmanı həvəsləndirməklə
yanaşı, Avropa qurumları onun davamlılığını təmin etmək
üçün daim diqqətli olmalıdırlar.
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19. Fikir və əməl
Əvvəlki səhifələrdə təqdim edilən və ya qısaca müzakirə
olunan məsələlərin bəziləri daha dərindən təqdim və təhlil
edilməli və dəqiq təkliflərlə müşayiət olunmalıdır. Lakin bu
kitabda buna nə vaxt, nə də yer var: bizim təqdim etdiyimiz
qısa icmal oxucunu məlumatlandırmaq məqsədini daşıyır,
ətraflı məlumat üçün burada yer məhduddur. Bununla belə,
buradakı son bir neçə sətirdə müəyyən ideya və təklifləri
sonradan onlar haqqında düşünmək üçün əks etdirmək və
dəqiq olaraq hansı tədbirin görülməli olduğunu ətraflı
göstərmədən ən azı müəyyən yanaşmaların zəruriliyini
vurğulamaq faydalı olardı. Biz hər hansı proqramı təqdim
etməkdən daha çox, ümumi tendensiyaları təsvir edəcəyik.
Burada təqdim edilən əsas prinsiplər artıq birinci nəşrdə
(1985) izah edilmişdir, təhsil təminatı ilə bağı prinsiplər isə
növbəti ildə Avropa Komissiyasının “Qaraçı və köçərilərin
uşaqları üçün təhsil təminatı” adlı məruzəsində bir daha
müəyyən edilmişdir. Bununla belə, onları, bu kitaba daxil
etmək önəmli olaraq qalır, birincisi, ona görə ki, həmin
prinsiplər bir sıra tədbirlərin, xüsusən Avropa Komissiyası
tərəfindən 1989-cu il ilə 2000-ci il arasında həyata keçirilmiş
təhsil məsələləri ilə bağlı işçi proqramın formalaşması üçün
vasitə olmuşlar. Bu baxımdan onlar fəaliyyətlər üçün
yoxlanılmış və sınaqdan çıxmış baza təşkil etməkdə davam
edirlər. Həmin prinsiplərin bu kitaba daxil edilməsinin ikinci
səbəbi ondan ibarətdir ki, əvvəlki səhifələrdə təqdim edilmiş
təhlillər kimi onlar da bilavasitə bir çox lokal və milli
məruzələrdə əks olunmuş və faktiki olaraq onların
bəzilərində ətraflı şəkildə qeyd edilmişdir və bu məlumat
kitabının istinad mənbəyi rolunu oynamaqda davam etməsi
müsbət haldır. Həmin ideyaların təkrarlanmasının sonuncu və
təəssüf doğuran səbəbi ondan ibarətdir ki, onlardan bəziləri
ilə bağlı irəliləyişə nail olunsa da, hələ çox işlər görülməlidir
və bütövlükdə onlar öz vacibliyini və aktuallığını saxlayır,
belə ki, onlar son dövrlərə aid bir sıra məruzələrdə əks
olunmuş prinsip və prioritetlərlə eynidir.

Qaraçı dünyası
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Bizim səfərimiz boyu seyr etdiyimiz mənzərə dumanlıdır:
qaraçı icmaları və onların mədəniyyəti üçün və hətta bəzi
hallarda onların fiziki növcudluğu üçün ağır və bəzən dəhşətli
olan tarix ərzində əsrlər boyu formalaşmış bu mənzərə
mütəmadi olaraq inkar edilmişdir, son bir neçə onillikdə də
bu mənzərə yaxşılaşmamışdır. Əslində hazırkı vəziyyət həm
inkarçılıq siyasətlərinin doğurduğu maddi, mədəni və
psixoloji nəticələr baxımından, həm də qaraçı icmaları ilə
onların ətrafındakı icmalar arasında, demək olar, həmişə
münaqişəli münasibətlərin olması baxımından çox ciddidir.
Assimilyasiya siyasətləri sayəsində nə inteqrasiyaya nail
olunmuş, nə də dinc yanaşı yaşama nizama salınmışdır,
əvəzində hədəfə alınan qruplar getdikcə açıq-aydın rədd
edilməyə başlamışdır. Qaraçılarla bilavasitə onları əhatə
edən mühit arasındakı münasibətlərdə qaraçıların rədd
edilməsi dominant amil olaraq qalır. Bu iki icma arasında
həmişə mövcud olan gərginliklər açıq münaqişəyə keçməyə
meyllidir, belə ki, hər şeyin günahkarını axtarmaq üçün
uzağa getmək lazım gəlmir və qaraçılar sərt rəftara məruz
qalır
və
qeyri-sabit
vəziyyətə
məhkum
edilirlər.
Müxtəlifliklərin belə asanlıqla həddi aşaraq antaqonizmə
çevrilməsi belə bir mühüm faktı sübut edir ki, bu iki qrup
fərqli dinamika əsasında hərəkət edir və antaqonizmlərin
tezliklə münaqişəyə çevrilməsi faktı onların qarşılıqlı surətdə
əlaqəli hərəkət etməsinin qarşısını alır və bir-birinin ziddinə
hərəkət etməyə sövq edir. Hər bir “məsələ” “problem”ə
çevrilir, imkanlar isə itirilərək qarşıdurmaya çevrilir, nəticədə
münaqişə dominantlıq təşkil edir. Qarşılıqlı əlaqə doğura
bilən məsələlər qarşıdurma yaradan məsələlərə çevrilir. Belə
vəziyyətin yeganə qalibləri köhnəlmiş stereotiplər olur və
belə vəziyyətdə qaraçılar haqqında nəzəriyyə münaqişənin
öhdəsindən gəlmək bacarığını öyrətməkdən başqa bir şey
deyil.
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Bu qapalı dairə uzun müddət fəaliyyət göstərmişdir və 20-ci
əsrin siyasətləri onu dağıtmaqdansa, sadəcə yerini
dəyişmişlər. Qaraçı və köçəriləri ona görə rədd edərək
alçaltmışlar ki, onları səfil hesab etmişlər, eyni zamanda,
qaraçı və köçərilər rədd edilərək alçaldıldıqlarına görə səfil
hesab edilmişlər. Bir çox digər hallarda olduğu kimi bu halda
da təcrid olunma səfillərin (bunu psixoloji jarqon termini ilə
“normadan kənara çıxanlar” və ya sosiologiyanın dili ilə
“əhəmiyyət kəsb etməyənlər” adlandırmaq olar) meydana
çıxmasına və daim səfil olaraq qalmalarına səbəb olur. Bu
dairəni dağıtmaq üçün ilk növbədə bunun mümkün olduğuna
inanmaq lazımdır. Qaraçı və köçəriləri çıxılmaz vəziyyətə
salmadan bu dairəni dağıtmaq səthi və ya tasadüfi
dəyişikliklər deyil, köklü dəyişikliklər tələb edir.
Faktiki olaraq müxtəlif yerlərdə və müxtəlif illərdə qaraçılar
üçün nəzərdə tutulmuş bütün layihələr (hətta qaraçılara
səmimi şəkildə yardım göstərmək və onların həyat tərzinə və
istəklərinə hörmət etmək məqsədini güdən layihələr də)
qısamüddətli və qeyri-ardıcıl olmuşdur. Nəticədə qaraçıların
adaptasiya imkanlarına xələl gətirilmiş və qaraçı əhalisinin
ümidləri tükənmişdir. Pis rəftar icmaları bezdirir və məyus
edir, çünki fərdlərin və kollektivin mənəvi qüvvələrinin
bərpasını sarsıdır.
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Bu sahədə vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan
şəxslər (məmurlar, könüllülər və ya hər hansı digər şəxslər)
bunu məlumatlı şəkildə etmir və situasiyanı dəqiq və tam
dərk etmirlər, onlar səhvlərə yol verir (bəzən onları buna
situasiya vadar edir) və uyğunlaşmalı olduqları siyasi kurs
dəyişikliklərinin arxasınca gedirlər. Bu cür qeyri-müəyyənlik
şəraitində uzunmüddətli planların qurulması mənasızdır.
Məsləhətləşmə, koordinasiya, dəyişikliklərin və onların
təsirinin qiymətləndirilməsi işi sadəcə olaraq aparılmır. Biz
geriyə dönüb məsələnin mahiyyətinə baxanda qaraçıları
tükəndirmək
siyasətlərinin
yalnız
mənfi
nəticələr
doğurduğunu görürük. Eyni zamanda, uzun müddətdən bəri
bizə tanış olan risk artır: bu risk ondan ibarətdir ki, yeni tip
sahibkarların və müəssisələrin fəaliyyəti çərçivəsində
qaraçılar istismar oluna bilərlər, bunlar özəl sahibkarlar və ya
yarımdövlət müəssisələri, inzibati sistem daxilində və ya
könüllü sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələr, habelə
qeyri-qaraçılardan və ya bəzi hallarda qaraçılardan ibarət
müəssisələr ola bilər, bunlar humanitar yardım bazarında
gizlənən opportunist və spekulyativ ruhlu, öz məqsədlərini
güdən müəssisələrdir. Dünənin xeyirxah fəaliyyətlərlə məşğul
olanları bu günün icma işçiləridir. İstər müstəqil surətdə,
istərsə də mülki dövlət qulluqçuları qismində çalışan bu
peşəkarlar qeyri-müəyyən şəraitdə nəticəsinə inanmadıqları
mübarizə
ilə
məşğuldurlar
və
qeyri-müəyyənliyi
aydınlaşdırmaq üçün heç nə edə bilmirlər. Bəzi hallarda
mövcud vəsaitlər pulların koordinasiyasına görə cavabdeh
olan işçi heyətinə əmək haqqı ödəmək və həm də pulu sıravi
insanlara yönəltmək üçün azlıq edir, nəticədə sözügedən
proqramların benefisiantlarına az pul çatır və ya heç nə
çatmır.
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Biz bu kitabda iki icma arasındakı münasibətlərin
mürəkkəbliyini bacardığımız qədər nümayiş etdirməyə
çalışdıq – bu münasibətləri dəyişmək üçün təkliflər
formalaşdırmağın mürəkkəbliyi və çətinliyi də bundan irəli
gəlir. Lakin bu ehtiyatlanma nə müvafiq sorğulara, nə də
yaxşı düşünülmüş tədbirlərə mane olmur. Situasiyanı başa
düşməyə cəhd edərkən biz qaraçıların özlərinin nə dediyini
dinləməli və məhz hansı məsələlərin bizim səylərimzi tələb
etdiyini öyrənməliyik. Bu gün 21-ci əsrin əvvəlində bütün bu
məsələlərin təcili həll edilməsinə ehtiyac var, lakin bizim
artıq vurğuladığımız bəzi amillər dəyişikliklərin baş
verəcəyinə ümid etməyimizə əsas verir. Məsələn, beynəlxalq
qurumlar qaraçılara münasibətdə yeni yanaşmaların və
siyasətlərin formalaşmasına yönələn fəaliyyətlərin həm
təhrikçiləri, həm də koorfinatorları kimi mühüm rol
oynamışlar və oynamaqda davam edirlər. Ayrı-ayrı
dövlətlərdən fərqli olaraq, bu qurumların üzərində qaraçılarla
münaqişə yükü yoxdur və bir çox dövlətlərdə yaşamalarına
baxmayaraq, onların heç birinə qarşı kollektiv ərazi iddiasına
malik olmayan bu icmaların işini anlamaq və müdafiə etmək
üçün həmin qurumlar məntiqi cəhətdən daha münasibdirlər.
Dil azlıqlarının və mədəni azlıqların hüquqlarının tədricən
tanındığı bir vaxtda fakt bundan ibarətdir ki, həmin azlıqların
çoxu müəyyən əraziyə bağlıdırlar, buna görə də qaraçıların
diqqətdən qaçırılmaması üçün beynəlxalq qurumlardan həm
inadkarlıq, həm də sayıqlıq tələb olunur. Son illər beynəlxalq
qurumlar onların üzvü olan dövlətlərin çox vaxt qaraçılara
qarşı ayrı-seçkilik qoymaqla davranmalarına etiraz etmişlər
və müxtəlif beynəlxalq konvensiyalar qaraçı icmaları
ətrafında bir çox qoruyucu baryerlərin qurulmasına xidmət
edir.
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Mərkəzi hökumətlərin və bəzi hallarda yerli hakimiyyət
orqanlarının bu və ya digər yerlərdə həyat keçirdiyi
dəyişikliklər açıq-aydın sezilsə də (lakin bütövlükdə geniş
əhali kütləsi arasında bu dəyişikliklər çox az sezilir) və onlar
qaraçıların hüquqlarına hörmət etmək və onların istəklərini
nəzərə almaq niyyətində olduqlarını bəyan etsələr də,
bundan sonra hər şeyin yaxşı olacağını düşünüb illüziyaya
qapılmaq böyük səhv olardı. Buna görə də hazırda onlara
tanış olan rədd edilmə və ya assimilyasiya şəraitində qaraçı
və köçərilər illüziyaya qapılmırlar, çünki onlar öz
təcrübələrindən bilirlər ki, onlarda ümid yaranması üçün heç
bir
əsas
verməyən
ətrafdakı
əhalidən
heç
nə
gözləməmlidirlər. Bu iki icma hələ də qarşı-qarşıyadır və açıqaydın bir-birinə müxalif münasibətdədir. Lakin nə hörmət
ifadə edən, nə də hörmətə layiq olan hərəkətə haqq
qazandırmaq və ya haqlı hərəkətə hər cür maneə yaratmaq
üçün hörmət ifadə edən dildən istifadə edilirsə, belə dil
sadəcə aldatma vasitəsinə çevrilir və çox tez rədd edilir.
Həqiqətən çox hörmətə layiq olan layihələr (çox vaxt belə
layihələr təcrid edilmiş olur) bir sıra müxtəlif səbəblərə görə
iflasa uğraya bilər. Qaraçıların nə üçün ən səmimi və
ümidverici öhdəlikləri ağızdolusu vədlər kimi qəbul etdiklərini
və hətta ən çox hörmətə layiq olan layihələrdən nə üçün
ehtiyatlandıqlarını asanlıqla başa düşmək olar: onlar bilirlər
ki, adətən işlər planlardan o tərəfə getmir və yalnız nəticələri
gördükdən sonra layihəyə inanırlar.
İnkişaf üçün yardım – qeyri-müəyyən sahə
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İnkişafın sosiologiyası barədə düşünərkən öyrənilməli
şeylər çoxdur, lakin burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu elə
bir sahədir ki, biz nəzəriyyə ilə praktika arasında və kağız
üzərindəki perspektivlərlə onların həyata keçirilməsi arasında
çox böyük uyğunsuzluq olduğunu görürük. Bu, heç də tam
mənfi müşahidə deyil: bu fenomen mədəni dinamikanın
gücünü təsdiq edir və sübut edir ki, bu elə bir sahə deyil ki,
orada hər şey planlaşdırıldığı kimi getsin. Sosial quruculuğun
ən ciddi elmi qiymətləndirmələri göstərir ki, mümkün qədər
çoxlu, o cümlədən biri-birinə kökündən zidd olan siyasi və
ideoloji motivasiyalara əsaslanmaqla mədəni icmalarda
dəyişiklikləri həyata keçirmək və idarə etmək cəhdləri faktiki
olaraq həmişə uğursuzluqla bitmişdir. Bütün məsələləri əhatə
edən konkret bir inkişaf nəzəriyyəsi yoxdur və sosial, psixoloji
və maliyyə itkiləri ilə müşayiət olunan keçmiş səhvləri sonsuz
olaraq təkrarlamaqdansa, onlardan dərs almağımızın vaxtıdır
(sonuncu mülahizə qərarlar qəbul edən bir çox şəxslər üçün
önəmlidir).
Lakin
çox
vaxt
siyasətin
həyata
keçirilməsinin
sosiologiyanın dərki ilə heç bir əlaqəsi olmur. Hələ də ən
ümumi modellərin ortaya çıxmasına səbəb olan həddən artıq
geniş təhlilə meyl müşahidə olunur ki, bu da öz növbəsində
“hazır həll” variantlarından istifadəni həvəsləndirir. Belə
yanaşma hər bir icmaya xas olan dinamikanı nəzrə almır və
tarixi təcrübəni rədd edir. Belə bir fakt real surətdə dərk
edilməlidir ki, bütün cəmiyyətlər onların unikal keyfiyyətlərini
təşkil edən fərqli xüsusisyyətlərə malikdir və unikallıq
davamlı dəyişikliklər prosesi vasitəsilə mühafizə olunur. Bu
cür dəyişikliyi fəal surətdə istiqamətləndirməyin yeganə yolu
zorakılıqdan istifadədir, bu isə, artıq gördüyümüz kimi,
keçmişdəki fiziki qəddarlığa nisbətən daha məharətli
formalar ala bilər. Fakt bundan ibarətdir ki, eyni səbəblər heç
də həmişə eyni nəticələr doğurmur və icma kimi dinamik bir
sistemə yeni elementlərin daxil edilməsi bir sıra fərqli
nəticələrə səbəb ola bilər ki, onların çoxunu qabaqcadan
görmək qeyri-mümkündür.
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Sözsüz ki, qaraçı icmalarının “zəif inkişaf etmiş” və ya
“geridə qalmış” kimi qiymətləndirilməsi təkamülçü və
etnosentrik konsepsiyalar baxımından şübhə doğurmur.
İnkişaf sosiologiyası ilə inkişafa yardım məsələsi bütün
icmalara aiddir və onlar sosial yardımdan daha çox, praktiki
yardımı birinci dərəcəli prioritet kimi götürür. İnkişafa yardım
müxtəlif formalar ala bilər və prinsipcə onların heç biri istisna
edilməməlidir. İnkişaf dinamikası ilə bağlı malik olduğumuz
biliklərin az olduğunu nəzərə alsaq, əsaslı olaraq düşünə
bilərik ki, inkişafa yardımın müxtəlif formaları arasında seçim
imkanı olmalıdır. Beləliklə, qaraçı icmaları üçün assimilyasiya
ənənəsini qıra biləcək yardımın yeni formalarını yaratmaq
mümkündürmü? Biz qaraçı icmalarının mədəni azlıq kimi
tanınmasına əsaslanaraq və bunu təşviq edərək bu yardıma
münasibətdə struktur yanaşmasını təkmilləşdirə biləcəyikmi?
Yeni mənzərə
Qaraçıların rədd edilməsi, sərbəstliyinin məhdudlaşdırılması
(zorakı
inteqrasiya)
və
inteqrasiyası
(“yumşaq
assimilyasiya”) siyasətlərini araşdırarkən biz, yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, qeyrii-müəyyənlik dövrünün şahidi oluruq. Bu
qeyri-müəyyənlik tərəddüdləri və inamsızlığı nəzərdə tutur.
O, yeni suallar ortaya qoyur və onlara yeni cavabların
verilməsi cəhdlərini doğurur.
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Yardıma münasibətdə struktur yanaşması qaraçı icmaları ilə
bağlı məsələlərin qlobal və pozitiv qiymətləndirilməsini
nəzərdə tutur. Rədd edilmənin və assimilyasiyanın birmənalı
“həll” yolu sayılmadığı, insanların suallar verdiyi və dialoq
üçün zəmin yarandığı indiki vaxtda müvafiq dövlətlərdəki bu
icmalara rəğbət və hörmətlə yanaşılmasını təmin etmək
vəzifəsi daşıyanların (seçilmiş nümayəndələrin, təyin edilmiş
məmurların, mülki dövlət qulluqçularının və s.) üzərinə böyük
məsuliyyət düşür. Həm fərdi, həm də kollektiv səviyyədə
siyasi iradənin meydana çıxmasına və ifadə edilməsinə
ehtiyac vardır. Bu kitabda təqdim etdiyimiz Avropadakı
vəziyyətin qısa xülasəsi belə bir məqamı əsaslı olaraq qeyd
etməyimizə imkan verir ki, sualların verilməsi prosesinin
başlandığı bir vaxtda (baxmayaraq ki, bu suallar daim açıqaydın rədd edilir) ilk növbədə siyasi iradə, yeni yollar barədə
düşünmək və uzlaşdırılmış tədbirlər görmək istəyi çatışmır və
bu mülahizə az və ya çox dərəcədə hər bir dövlətə aiddir.
Əksər hallarda bu amil maliyyə mülahizələrini üstələyir, bir
tərəfdən ona görə ki, mövcud resurslarda yerdəyişmə etmək
vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilər, digər
tərəfdən ona görə ki, ilkin xərclər adlandırdığımız məsrəflərlə
(yəni qısamüddətli tədbirlərə qoyulan investisiyalarla, yaxud
əksinə, xərclərin ixtisarı ilə) əlavə xərclər adlandırdığımız
məsrəflərin (yəni yaxşı düşünülməmiş “ilkin” tədbirlərin
sonradan tədricən nizamlanması üçün, yaxud tələbatların
mütəmadi olaraq ödənilməsi uğursuzluğa düçar olduqda
bitib-tükənmək
bilməyən
xüsusi
böhran
hallarının
öhdəsindən gəlmək üçün çəkilən məsrəflərin) müqayisəli
təhlili aydın şəkildə göstərir ki, investisiya qoyuluşu iqtisadi
mülahizələrdən daha çox, siyasi və (və ya) seçki
mülahizələrinə əsaslanır. Görünür, qərarları qəbul edənlər nə
uzunmüddətli investisiyalarda maraqlıdırlar, nə də struktur
yanaşmasını
qəbul
edirlər,
onlar
divarda
getdikcə
dərinləşməkdə olan çatları doldurmaq işini öz xələflərinin
öhdəsinə buraxırlar. Divar uçulduqda isə xəsarət alırlar da,
günahkar kimi pislənənlər də bu etinasızlığın qurbanları olur.
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Uzlaşdırılmış tədbirlər görmək iradəsini xüsusən belə bir
amil zəruri edir ki, hazırda humanitarizmin düzgün
istiqamətləndirilməməsi bəhanəsi ilə belə bir yanaşma
dəbdədir ki, müxtəlif mədəniyyətlərə hörmət sadəcə onların
məsələlərinin həllini öz ixtiyarlarına buraxmaqdan ibarətdir.
Belə yanaşma “problemlərin” həllindən yaxanın kənara
çəkilməsi deməkdir. Bu, “açıq qapı” adlanan və hazırda hər
yerdə qüvvədə olan siyasətlə sıx bağlıdır, həmin siyasətə
görə, hər yerdə məktəblər var və hər kəs oraya getməkdə
azaddır, eyni ilə, hər yerdə idarələr var və hər kəs oraya
getməkdə azaddır. Bu, tamamilə yanlış şərtdir, çünki həmin
yerlərə getmək və orada qəbul olunmaq imkanları olduqca
fərqli və qeyri-bərabərdir. Biz müstəsna və ya xüsusi şəraitin
təmin edilməsi barədə tələbləri də irəli sürməməliyik. Faktiki
olaraq, biz bu məsələyə təhsillə bağlı fəsildə artıq
toxunmuşuq, orada biz ümumi hüquqlara uyğunlaşdırılmış
yanaşmanın qəbul edilməsinin və artıq mövcud olan bir çox
tədbirlərdən istifadənin faydalı olduğunu vurğuladıq. Bu
yanaşma uğur qazanmaq və bir çox mübahisələr doğurmuş
yanlış dilemmadan (differensiasiya olunmayan yanaşmanın
“pozitiv ayrı-seçkiliyə” qarşı qoyulması dilemmasından)
qaçmaq üçün daha yaxşı şans yaradır.
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Struktur yardımı bir sıra müxtəlif sahələri əhatə edə bilər.
Biz dolayı, ümumiləşdirilmiş yardımı birinci kateqoriya kimi
müəyyən edə bilərik, məsələn, qarşılıqlı anlaşma və
əlaqələrə əngəl törədən stereotiplərə qarşı mübarizə üçün
informasiya kampaniyaları buna misal ola bilər. İkinci
kateqoriyaya yarımdolayı, ümumiləşdirilmiş yardım daxildir,
məsələn, normativ aktların uyğunlaşdırılması, yaxud sadəcə
mövcud aktların tətbiqinin təmin edilməsi buna misal ola
bilər, belə ki, nəzəri cəhətdən bütün vətəndaşlara tətbiq
edilən hüquq və azadlıqlar çox vaxt qaraçılara tətbiq edilmir.
Onlar qaraçı və köçərilərə də şamil olunmalıdır və insan
hüquqlarının, o cümlədən mədəni və siyasi hüquqların
bölünməzliyi faktı, bu faktın unudulduğu yerlərdə qəti şəkildə
qeyd edilməlidir. Üçüncü kateqoriyaya birbaşa ümumi yardım
daxildir, bu yardım, məsələn, müəyyən qurumların, o
cümlədən məktəblərin praktiki işinin uyğunlaşdırılmasına və
çevikləşdirilməsinə, yaxud iş prosesinə və iş praktikasına
(qaraçı təşkilatlarına dəstək verilməsinə, məsləhətləşmələrin
sürətləndirilməsinə)
münasibətdə
yeni
yanaşmaların
həvəsləndirilməsinə yönələ və bununla da azlıq qruplarını və
ya imkansız qrupları öz maraqlarını ortaya qoymaları və
müdafiə etmələri üçün vasitələrlə təmin edə bilər. Qısaca
desək, vəzifə (burada nə qədər qeyri-müəyyənliklər olsa da)
hamı üçün nəzərdə tutulmuş strukturlara çıxış əldə
etməkdən ötrü hər kəsi imkanların bərabərliyi naminə
münasib və adekvat vasitələrlə təmin etməkdən ibarətdir.

Prinsiplər toplusu
Ümumi mənzərənin əsas perspektivlərini dəyişərkən
xaosdan və sırf kosmetik dəyişikliklərdən yaxa qurtarmaq
üçün bəzi iş prinsipləri tələb olunur. Bu isə öz növbəsində
həm müxtəlif icmaların dinamikasını, həm də operativ sosialsiyasi və sosial-iqtisadi parametrləri (bunlara realistcəsinə
yanaşmaq lazımdır) nəzərə alan yanaşma elementlərinin
təhlilini zəruri edir.
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Bir daha vurğulamaq lazımdır ki, burada nəzərdən
keçirdiyimiz sahələrdə uğur qazanmağın “resept”i, yəni
bütün məqsədlərə cavab verən ümumi həll yolu yoxdur.
Spontan yanaşma son nəticədə institusional yanaşma ilə
qovuşa bilər, lakin onun mərkəzləşdirilmiş qaydada
planlaşdırılması mümkün deyil. Kiçik irəliləyişlər və
mikrolayihələr ən müxtəlif situasiyalara və istəklərə (xüsusən
söhbət qısamüddətli birdəfəlik səylərdən gedirsə) cavab verə
bilmək üçün yaxşı yol ola bilər, lakin onlar davamlı
məsləhətləşmələr və ümumi struktur yardımı çərçivəsində
həyata keçirilməlidir. Buna görə də hətta ən nümunəvi
presedentlər ümumi prinsipləri təmin etsə də, “resept” sayıla
bilməz; buna görə də biz adi halları heç də hökmən
ümumiləşdirməməliyik, yəqin ki, ümumi prinsiplər özünü son
məhsul kimi (konkret nəticə şəklində) büruzə verməkdən
daha çox, müvafiq proseslər çərçivəsində (məsləhətləşmələr,
daxili dinamikadan istifadə və yuxarıda qeyd edilmiş digər
yanaşmalar prosesində) büruzə verəcəkdir.
İnkişafın sosiologiyasına qayıdaraq bir daha qeyd etməliyik
ki, biz nəzəriyyəni praktika əsasında qurmağa cəhd etsək də,
praktikanı nəzəriyyə əsasında qurmaq nadir hallarda faydalı
olur. Etibarlı iş prinsiplərinə əsaslanan çeviklik tələbatını
israrla vurğulamağımız belə bir müşahidəyə əsaslanır ki,
layihələrin öncədən müəyyən edilmiş çərçivələrə və
yanaşmarlara uyğun olmasını tələb etməklə onları
məhdudlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Layihənin çevikliyi və
təkmilləşdirilməsinin mümkünlüyü yeniliklərə və yeni
irəliləyişlərə yol açaraq böyük ehtimalla arzu edilən nəticələri
doğurur, bəziləri bu fikrə sübuta ehtiyacı olmayan həqiqiət,
digərləri isə ilkin istiqamətdən kənarlaşma və ya geridə
qalma kimi baxa bilərlər. Bu bir həqiqətdir ki, öncədən
proqnozlaşdırıla bilməyən hallara qarşı açıq olmaq və
onlardan
praktiki
fayda
götürmək
yeniliklərin
həvəsləndirilməsi və dinamikanın ifadəsi vasitəsi qisimində
məntiqi və siyasi baxımdan qeyri-qənaətbəxş ola və
narahatlıq yarada bilər. Çox zaman vurğulanır ki, ictimai
elmlər sahəsində son məqsəd rolunu oynayan elm yoxdur,
onların hamısı vasitə rolunu oynayır. Biz əlavə etmək istərdik
ki, vasitə rolunu oynayan elm olduqca ehtiyatla tətbiq
edilməli olan elmdir, çünki çox vaxt həmin elm sadəcə olaraq
məsələlərə necə yanaşmaq barədə bilik təəssüratı
yaratmaqdan və ya güc görüntüsündən başqa bir şey deyil.
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Nəticə etibarı ilə qaraçıların gələcək inkişafının açarları
onların öz əlindədir. Qaraçıları əhatə edən cəmiyyətlər
onların həmin açarlardan istifadə etmələrinə imkan
verməlidirlər. Bu mülahizə konstruktiv və qarşılıqlı
əməkdaşlığa çağırışdır.
Müxtəliflik kontekstində çeviklik
Bu, bir neçə əsas səbəbə görə mühüm prinsipdir.
Qaraçı icmaları mədəni cəhətdən fərqli olduqları kimi,
iqtisadi, siyasi və digər münasibətləri baxımından da
ətrafdakı icmalardan fərqlidirlər. Bu iki mülahizə bizi həm
təhlil
apararkən,
həm
də
təkliflər
irəli
sürərkən
ümumiləşdirmə aparmaqda ehtiyatlı olmağa vadar edir. Heç
bir sahədə bütün mümkün çətinliklərin universal həlli yoxdur.
Kiçik irəliləyişlərin və mikrolayihələrin mozaikası ən müxtəlif
situasiyalara və istəklərə cavab verə bilmək üçün o halda ən
yaxşı
yol
ola
bilər
ki,
onlar
koordinasiyalı
və
strukturlaşdırılmış yanaşma çərçivəsində həyata keçirilsin:
bütün məsələləri işin gedişində həll etmək kimi tələsik
yanaşma uzunmüddətli nəticələrə və əhəmiyyətli tərəqqiyə
səbəb ola bilməz. Müxtəliflikdən qaynaqlanan çeviklik
prinsipi ağına-bozuna baxmadan müxtəlif situasiyaların və
insanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almadan onları birbirinə qarışdırmağın qarşısını alır, bu isə öz növbəsində
“hamını eyni arşınla ölçməyin” qarşısını almağa kömək edir.
Çeviklik prinsipi ondan istifadə edənlərin avtoritarizmdən
və məcburetmədən (avtoritarizm və məcburetmə bütün
məqsədlərə cavab verəcəyi gözlənilən monolit tədbirlərin
tətbiqi zamanı yaranır) kənar olmalarına imkan verir.
Əvəzində, görülməli olan tədbirlər hər bir hal üçün ayrıca
öyrənilməli və tətbiq edilməli, bu zaman müxtəlif situasiyalar
və müvafiq şəxslərin istəkləri və imkanları nəzərə alınmalıdır
– bütün bunlar eyni ilə köçərilərin qalması üçün yerlərin
planlaşdırılmasına və ya daimi yaşayış yerinin təmin
edilməsinə də aiddir, belə ki, sonuncular məktəblərin, tədris
strukturlarının,
peşəkar
fəaliyyətlərin
və
sairənin
formalaşmasına şərait yaradır.
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Mədəni azlıqların və dil azlıqlarının öz mədəniyyətlərini və
dillərini qorumaq hüququnun və müxtəliflik hüququnun
tanınması müxtəlifliyin müəyyən çərçivə daxilinə salınması
vasitəsilə təhrif olunmamalıdır, bu, sadəcə olaraq yeni
məcburiyyət və reduksionizm (məhdudlaşdırma) metodu
olardı ki, bu da gettolaşdırma ilə, yəni gizli ayrı-seçkiliyə
bərabər olan yalançı liberalizmlə nəticələnərdi.
Çeviklik prinsipi təxəyyülə və onun ifadə edilməsinə imkan
verir. Həyata keçirilmiş müxtəlif tədbirlər və araşdırmalar
yeniliklərə və yeni yanaşmalara zəmin yaradır ki, bu da
lüzumsuz vərdişlərdən yaxa qurtarmağa imkan verir, riskləri
minimuma endirməklə uğursuzluq ehtimalını minimuma
endirir və adaprtasiya yollarını maksimum çoxaltmaqla
müxtəlif yanaşmaların sayını maksimum artırır. Alternativ
olaraq, ehkamlara əsaslanmayan praktiki fəaliyyətlər
innovasiya prosesində aparıcı rol oynayır və hər hansı qərəzli
fikirlərə uymadan onların mövcud olmasına imkan vermək
üçün kifayət qədər çeviklik mövcud olmalıdır.
Müxtəlif sahələrdə (təhsil, mənzil təminatı, iqtisadi
fəaliyyətlər və s. sahələrdə) müşahidələr göstərir ki, çeviklik
monolitliyin düşmənidir. Bizim istədiyimiz şey tədbirləri
standartlaşdırmaq deyil, onların hazırkı vəzifələrə uyğun
olmasını təmin etməkdir, bu vəziyyətdə realizm və plüralizm
bir-birindən ayrılmazdır.
Aydınlıq kontekstində dəqiqlik
Aşağıdakılar bu prinsiplə bağlı önəmli məsələlərdir.
Qaraçı qrupları unikal və orijinal mədəniyyət, habelə
qanuna uyğun və hörmətə layiq həyat tərzi formalaşdırmış
və mühafizə etmişlər. Onların bu mədəniyyəti və həyat
tərzini davam etdirmək və öz məndəni mənsubiyyətlərini
gerçəkləşdirmək və təmin etmək istəyirlər və bu günkü
Avropada onların müxtəliflik və qarşılıqlı hörmət hüququnu
(faktiki mədəni plüralizmi və mədəni plüralizm istəklərini)
inkar etmək və ya inkişaflarına maneə yaratmaq üçün hər
hansı əsaslı səbəb yoxdur. Bu maneələrə haqq qazandırmaq
üçün gətirilən əsaslar əhalinin çoxluğunu təşkil edən
insanların irrasional düşüncə tərzindən – onlardan fərqlənən
əhalinin zəif hissəsini özlərinə tabe etmək istəyindən irəli
gəlir.

480

Mədəni azlıqların hüquqlarının mövcudluğunun nəzəri
cəhətdən qəbul edildiyi andan bu azlıqlara həmin hüquqlar
verilməli və onlar öz həyatlarını formalaşdırmaq və
mövcudluqlarını təsdiq etmək üçün vasitələrlə təmin
edilməlidirlər (bu yanaşma ümumi mövqeyə çevrilməkdədir).
Bir çox dövlətlərdə iqtisadi tənəzzül neqativ şəraiti daha da
ağırlaşdırır, lakin çox vaxt bu situasiya qaraçılara qarşı
yanaşmalarda hər hansı dəyişiklikin rədd edilməsinə və ya
yubadılmasına haqq qazandırmaq üçün əsas kimi göstərilir.
Bu, yanlış arqumentdir və qaraçıların hüquqlarına hörmət
edilməsi məsələsi ilə qarışdırılmamalıdır. Burada həlledici
real amillər nəqd pulların deyil, siyasi iradənin və yenilik
ruhunun olmamasıdır. Qaraçıları assimilyasiya etmək istəyi
ilə onları rədd etmək istəyi arasında uğurlu balansı tapmaq
mənəvi və praktiki cəhətdən çox çətindir. Yardım etmə ilə
rədd etmə arasında, əridib yox. etmə ilə ayrı-seçkiliyə məruz
qoyma arasında dar bir cığır vardır ki, qarşılıqlı uyğunlaşma
vasitəsilə dinc yanaşı yaşamağa doğru aparır.
Qarşılıqlı hörmət ruhunda şəraitə uyğunlaşmaqda hər iki
tərəfə yardım etmək məqsədini qarşıya qoymaq və buna nail
olmaq yollarını diqqətlə öyrənmək yeganə arzuolunan
məqsəd kimi assimilyasiyanı nəzərdə tutan siyasətlərə son
qoymaq üçün ağlabatan çıxış yolu kimi görünür. Bu mülahizə
onun
kökündə
duran
bütün
fikirləri
və
əməlləri
istiqamətləndirir.
Biz yalnız reallığı pərdələməyə xidmət edən və mücərrədliyi
təşviq edən, heç bir funksional dəyərə malik olmayan qeyrimüəyyən terminlərdən (“emansipasiya”, “avtonomluq”,
“inteqrasiya”, “inklüzivlik” və s.) həddən artıq istifadə
etməkdən qaçmalıyıq. Ümumi siyasi təhlil zamanı belə
terminlərdən istifadəyə hələ də yol verilsə də, praktiki və
texniki cəhətdən onlardan istifadə edilməsinə haqq
qazandırmaq olmaz.
Hələ də zahiri simptomları önə çəkmək və onlarla məşğul
olmaq tendensiyası mövcuddur, çünki onlar həm müxtəlif
situasiyaların ən çox görünən tərəfləridir, həm də rəddetmə
və assimilyasiya yanaşmalarına haqq qazandırır. Lakin bu
simptomlar əsas etibarı ilə sadəcə nəticələrdir. Səbəblərlə
deyil, nəticələrlə məşğul olmaq həm səmərəsiz, həm də
zərərlidir.
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Dəqiqlik prinsipi sualların ifadə edilməsinə də şamil
olunmalıdır: əgər biz sualları düzgün qoysaq, işin yarısını həll
etmiş olarıq; əgər biz onları soyuqqanlı məntiqlə qoysaq,
özümüzü istənilən çalarlı ideologiyadan uzaq tuta və
emosiyalarımızın nəzarətdən çıxmasının qarşısını ala bilərik.
Problemlərə qərəzsiz, texniki yanaşma yığcam strukturun
və məqsədlərin müəyyən edilməsinə gətirib çıxarır, bu
zaman iştirakçı tərəfdaşların hər biri üçün razılaşdırılmış
yığcam təlimatlar və lazımi qaydada müəyyən edilmiş
proqram hazırlanır və işin gedişatını monitorinq etmək və
nəticələrini qiymətləndirmək mümkün olur. Belə yanaşma
konkret məqamlarla bağlı dəqiqliyi, düzgün ölçü meyarlarını,
müqayisə və müzakirələri, eləcə də dəqiq ifadə edilmiş aydın
məqsəd olmadan həyata keçirilməsi mümkün olmayan
qiymətləndirmə tipini təmin edir.
Dəqiqlik ölçülüb-biçilmiş tələskənliyi nəzərdə tutur:
nazirliklərin nümayəndələri və ya digər məmurlar çox vaxt
mürəkkəb suallar qoyur və onlara dərhal cavab tələb edirlər,
lakin belə yanaşma boş vədlərdən və ya seçiciləri
sakitləşdirməyə yönələn tələsik cavablardan, yaxud yaxın
perspektivdə liberal əqidələrdən başqa faydalı heç nə vəd
etmir. Sonra qaraçılar onlar üçün hər şeyin edildiyinə
baxmayaraq,
əməkdaşlıq
etmədiklərinə
və
ya
şikayətləndiklərinə görə ittiham olunurlar və praktiki fikirlər
irəli sürməyə çalışan hər kəsə deyilir ki, bu, faydasızdır, çünki
“bu insanlar üçün heç nə etmək mümkün deyil”. Lakin əsrlər
boyu yaranmış vəziyyətin qısa müddətdə tədricən
dəyişəcəyini gözləmək real deyil. Yenə də bütün fikirləri və
əməlləri realizm prinsipi idarə etməlidir.
Daxili dinamikaya əsaslanma
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Qaraçılar və köçərilər dinamik mədəniyyətə sahibdirlər,
ətrafdakı cəmiyyət onların dinamikasının fəaliyyətinə imkan
verdikdə, bu dinamika daha güclü olur. Bir çox ailələrin
həqiqətən ağır vəziyyətdə olduğunu etiraf etməli olsaq da,
vəziyətin hər yerdə belə olduğu və onu düzəltməyin mümkün
olmadığı qənaətinə gəlməməliyik. Bunu etmək bütöv bir
əhali kateqoriyası barədə yanlış təsəvvürləri əbədiləşdirmək
və belə bir qənaəti qəbul etmək deməkdir ki, bu cəmiyyətlər
müasir dünya ilə ayaqlaşa bilmirlər və dünya onların (bu
prosesdə passiv tərəf olaraq) bu yardımı istəyibistəməməsindən asılı olmayaraq, onlara münasib bildiyi
yardımı etmək hüququna və vəzifəsinə malikdir. Onların
düşdüyü vəziyyəti nəzərə alsaq, onları təşkilatlanmamaqda
və ya hadisələrə daha effektiv reaksiya verməməkdə ittiham
etmək düzgün olmazdı. Bizim istədiyimiz hər bir şeyə
qaraçıların birtərəfli qaydada uyğunlaşmasını tələb etmək
sadəcə ətrafdakı cəmiyyətlərin yaratdığı status kvoya haqq
qazandırmaq demək olardı.
Azlığın mədəniyyətinin daxili dinamikasına əsaslanan
yanaşma onun öz həyat tərzini və öz gələcəklərini müəyyən
etmək imkanının və hüququnun tanınıması deməkdir,
həmçinin o deməkdir ki, ətraf cəmiyyətlər onun qərarlarına
hörmət etməlidirlər. Belə yanaşmada azlıq toplumunun
üzvləri onlara dair siyasətlərin passiv obyektləri kimi deyil,
azlığın daha məsuliyyətli və aktiv təmsilçiləri kimi qəbul
edilir.
Azlıqların
hüquqlarının
tanınması
prinsipi
insanlara
(onlardan ətrafdakıların davranışı kimi davranış gözləməklə,
bununla da uyğunlaşmanı tabeçiliyə, bərabərliyi isə oxşarlığa
bərabər tutmaqla) etnosentrik və təkamülçü konsepsiyalar
baxımından yanaşmaqdansa onları olduğu kimi qəbul
etməyə imkan verir.
Daxili dinamikaya əsaslanan yanaşma dinamikanın
mövcudluğunun istər statik siyasətlər vasitəsilə, istərsə də
tamamilə yeni (bürokratik və perspektivsiz) dinamika
yaratmaq kimi çətin və çox zaman faydasız olan cəhdlər
vasitəsilə inkar edilməsinin qarşısını alır.
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İcmanın mədəniyyəti mücərrəd bir şey deyil, o, həmin
mədəniyyətin ifadə edildiyi praktiki fəaliyyətlərlə birbaşa
əlaqədardır. Bu fəaliyyətlərin çərçivəsini müəyyən etmək
psixoloji, sosial, linqvistik və digər strukturları gücləndirmək
deməkdir, əks halda həmin strukturlara xələl gətirilmiş
olardı; digər tərəfdən, onların qanuna uyğunluğunu inkar
etmək və onları ixtisara salmaq cəhdləri sözügedən
strukturları hücuma məruz qoymaq deməkdir.
Mədəniyyət sahəsindəki bütün fikir və əməllərdən xəbər
verən mühüm amil mədəniyyətin mövcudluğu, gücü, keçmişi
və gələcəyidir. Bu sözlər bütün mədəni icmalara şamil olunur.
YUNESKO-nun baş direktoru qismində çıxış etmiş Federiko
Mayor Saraqosanın sözlər ilə desək: “Mədəniyyət bir çiçəkdir.
Sonra o, böyüyüb ağaca cevrilmişdir. İndi o, bar gətirib.
Dünən sadəcə bəzək dayılan bir şey bu gün insan təbiətinin
özəyinə və insanın ruhuna çevrilmişdir. Adətən biz ona əlavə
bir şey kimi baxmışıq; indi biz görməyə başlayırıq ki, o,
məsələnin mahiyyətidir. Buna görə də inkişafa yeni yanaşma
tələb olunur, elə yanaşma ki, nəhayət, mədəniyyətin
həlledici rolunu etiraf etsin”.
Daxili dinamikaya əsaslanan yanaşma qaraçıların həyat
tərzini mühafizə etmək vəzifəsinin kənar şəxslərin üzərinə
qoyulması riskini azaldır. Qeyri-qaraçılar bu həyat tərzinin
izah və qəbul edilməsində və tanınmasında rol oynasalar da,
onu mühafizə və ya ləğv etmək onların işi deyil.
Bu baxımdan maraqlı şəxslərin dəstəyi ilə qaraçı icmasının
üzvlərinin (peşə təlimlərini tədris edənlər, məktəb personalı,
yaxud sosial, təhsil və səhiyyə sahəsində mediatorlar
qismində) bu prosesə cəlb olunmasını nəzərdə tutan
yanaşma əldə edilən nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşdıra bilərlər.
Dialoq
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İndiyədək həm tarixi, həm də sosial səbəblərdən qaraçıların
onlara ünvanlanan layihələrin hazırlanmasında və həyata
keçirilməsində iştirakı faktiki olaraq mümkün deyildi. İndi isə,
əksinə, istər mərkəzi, istərsə də yerli hakimiyyət orqanlarının
müvafiq şəxslərlə məsləhətləşmədən və ya qərarların
qəbuluna onları cəlb etmədən hərəkət etməsi ağlabatan
deyil. Bununla belə, bu da həqiqətdir ki, bir çox dövlətlərdə
hakimiyyət orqanları faktiki olaraq ictimaiyyətlə birgə
işləmirlər, yaxud bunu etsələr də, yalnız qeyri-qaraçı
qurumları ilə işləyirlər. “Kənar şəxlərin” cəlb olunması,
şübhəsiz ki, faydalıdır, lakin lakin qaraçıların bu işə cəlb
olunmamasına nə ilə haqq qazandırılmasından asılı
olmayaraq, yetərli deyil. Heç kim başqasının ehtiyaclarını
ondan daha yaxşı bildiyini iddia edə bilməz və hətta ən xoş
niyyətli yardımlar yaxşı başa düşülməyə bilər. Qaraçıların
iştirakı olmadan həyata keçirilmiş tədbirlər, nadir istisnaları
nəzərə almasaq, uğursuzluğa düçar olmuş, çox vaxt
əhəmiyyətli insan qüvvələri və maliyə məsrəfləri hesabına
başa gəlmişdir, biz hələ müvafiq qrupların verdikləri açıqaydın məsləhətlərin əleyhinə həyata keçirilmiş müəyyən
layihələri, məsələn, məskunlaşdırma, təlim və səhiyyə
layihələrini demirik. Təəssüf ki, bir çox yerlərdə dialoq və
əməkdaşlıq hələ də nəzəri konsepsiyalar olaraq qalır,
hərçənd, biz sadəcə olaraq artıq qəbul edilmiş qərarların
dialoq əsasında çıxarıldığı görüntüsünü yaratmaq üçün
“alibi” məqsədi ilə sonradan aparılan və mümkün
münaqişəni qabaqlamaq niyyəti güdən yalançı dialoq
nümunələrini də görürük.
Buna görə də məktəbdəki, işdəki vəziyyəti, habelə
məskunlamşa ilə bağlı vəziyyəti həmin vəziyyətə birbaşa
aidiyyəti olan şəxslərin perspektivi baxımından dərk etmək
önəmlidir. Qaraçıların “uğur” anlayışı qeyri-qaraçıların tətbiq
etdiyi anlayışla üst-üstə düşməyə də bilər və onlar
sonuncuların həyat tərzi ilə bağlı fikirlərini paylaşmaya da
bilərlər. Eyni ilə, prioritetlər həmişə eyni olmur. Yalnız dialoq,
fikir mübadiləsi və diskussiya hər kəsin məsələləri
razılaşdırılmış qaydada yoluna qoymasına imkan verə bilər.
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Dialoq həmçinin qaraçıların formalaşdırdığı uyğunlaşma
strategiyalarının ətrafdakı icmalar tərəfindən daha yaxşı
başa düşülməsinə və qəbul edilməsinə imkan verir.
Tərəfdaşlıq görüşləri hər iki tərəfə müəyyən dərəcədə ortaq
məxrəcə gəlmək; əlahiddə və paralel düşüncə xəttindən
razılaşdırılmış prinsiplərə doğru yönəlmək və bəzən tamamilə
həmin prinsiplərə keçmək; çox vaxt yanlış dərketmədən irəli
gələn ehtirasları sakitləşdirmək; və münaqişələri idarə oluna
bilən müxtəlifliklərə çevirmək imkanı verir. Bundan başqa,
dialoq hər iki tərəfin stereotiplərə qarşı çıxmasına kömək edə
bilər.
Dialoq və qaraçılara aid məsələlərdə onların iştirakı, hətta
başlanğıcda kiçik miqyasda olsa belə, bu prosesə daha çox
insanın qatılması istiqamətində mühüm addımdır. Dialoqun
qurulması o deməkdir ki, əlahiddə yanaşmalardan qat-qat
üstün olan (hətta həmin yanaşmalar üst-üstə düşsə belə)
birgə yanaşma formalaşdırıla və müdaxilələr əməkdaşlığa
çevrilə bilər. Görünür, hər hansı azlıq qrupunun əhəmiyyətsiz
hesab edilmə dərəcəsi onun ətrafdakılarla dialoqa cəlb
olunma dərəcəsi ilə tərs mütənasibdir.
Hakimiyət orqanlarının qaraçılar üçün layihələrin həyata
keçirilməsi ilə bağlı çətinə düşdüklərini nəzərə alsaq, onların
bu məsələni birbaşa qaraçılarla müzakirə etməkdə bu qədər
tərəddüd etmələri paradoksal haldır. Dialoq olmadan və əksəlaqə təmin edilmədən formalaşdırılmış tədbirlərin tətbiqi
vasitəsilə avtonomluğun (bu, hazırda işlədilən “ağıllı”
termindir) həvəsləndirildiyini iddia etmək də eyni ilə
paradoksal haldır.
Tədbirlər hazırlanarkən onların ünvanlandığı icmaların
həmin tədbirlərdə birbaşa iştirakını nəzərda tutmaqla dialoq
həmin tədbirlərin sözügedən icmaların tələblərinə uyğun
olması şansını artırır və bununla da həmin tədbirlərdən yanlış
və ya natamam istifadə riski azalmış olur. Son nəticə, artıq
qeyd etdiyimiz kimi, məsrəflərin azaldılmasından ibarətdir ki,
bu amil, şübhəsiz ki, qərarları qəbul edənlər tərəfindən
qiymətləndirilməlidir.
Dialoq yerli səviyyədə ailələrlə və daha geniş miqyasda, öz
istəklərini müəyyən formaya salmış qaraçı təşkilatları ilə
aparıla bilər. Bütün qaraçı QHT-ləri onlarla bağlı tədbirlərin
hazırlanmasında iştirak etmələrini tələb edir, xüsusən də
bunu səlahiyyətli orqanlar tərəfindən təşkil edilmiş
məsləhətçi qurumlarda iştirak hüququ vasitəsilə etmək
istəyirlər. Onlar bu prosesdə tam hüquqlu tərəfdaş kimi qəbul
olunmalarını istəyirlər.
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Qaraçı təşkilatları tərəfdaş kimi tanınmalıdırlar və bu cür
tanınmanı adətən eyni vaxtda tələb edən bir neçə təşkilatın
olması faktı da qəbul edilməlidir, çünki bu təşkilatların öz
daxilində də müxtəlif fikirlər olur. Bu müxtəliflik dinamizmin
əlamətidir və cəmiyyətin daxilən seqmentlərə bölünməsinin
ifadəsidir, bu faktdan həmin təşkilatları ciddi qəbul etməmək
üçün (onların arasında “birlik” olmadığını əsas gətirməklə)
bəhanə kimi istifadə etməkdənsə (adətən belə hallar baş
verir), bu faktı olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Qaraçılarla
passiv əşyalar və ya oyuncaqlar kimi, yaxud hətta girov kimi
rəftar edilməsinin qarşısını almaq üçün dialoqa və icmanın
inkişafına ehtiyac olduğunu bildirən yerli, milli və beynəlxalq
qaraçı təşkilatlarının prosesə tərəfdaşlar və təzyiq qrupları
kimi cəlb olunması çox önməlidir. Qaraçı təşkilatlarının bu
proseslərdə iştirakı onların yaşayış mədəniyyətinə kənar
şəxslərin verdiyi selektiv şərhdən onların öz həyat tərzini və
mədəni mənsubiyyətini müdafiə etməsinə dorğu, habelə
böhranların
idarə
olunmasına
əsaslanan
reaktiv
idarəetmədən
daxili
dinamikaya
hörmət
edilməsinə
əsaslanan və uzunmüddətli mülahizələrə diqqət yetirən
idarəetməyə doğru irəliləyişi mümkün edir. Belə təşkilatların
iştirakı həmçinin mədəni perspektivi müdafiə və təsdiq
etməklə assimilyasiya prosesinin xüsusiyyəti olan mədəni
perspektivdən sosial perspektivə doğru tendensiyanı dəf edə
bilər.
Eyni zamanda, qaraçı təşkilatlarının öz işlərində maliyyə
dəstəyinə ehtiyacları var. İndi bu təşkilatların meydana
çıxdığı bir vaxtda onlar üçün müəyyən vəsaitlər ayırmaq
məntiqə uyğun olardı, indiyədək belə vəsaitlər yalnız qeyriqaraçı təşkilatlarına yardım və dəstək üçün ayrılırdı.
Bundan başqa, qaraçı təşkilatları böyük məsuliyyət
daşıyırlar: onlar bir sıra sahələrdə səriştəli olduqlarını sübut
etməli, öz önəmli perspektivlərini qoruyub saxlamaqla birbirləri ilə və digər qeyri-qaraçı tərəfdaşları ilə işləməyə qadir
olduqlarını nümayiş etdirməli; tərəfkeşlik etmədən müxtəlif
maraqları təmsil etməyi və çətin vəziyyətlərdə dialoqa
girməyi bacarmalıdırlar.
Mən bu kitabın 1994-cü il nəşrinin “Dialoq” başlıqlı
bölümünə aşağıdakı parçanı daxil etmişdim:
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“qaraçılarla tərəfdaşlıq ideyasını dəfələrlə irəli sürmüş
beynəlxalq qurumların (Avropa Birliyi, Avropa Şurası və
ATƏT) xüsusi məsləhətləşmələr vasitəsilə, yaxud qaraçı
QHT-ləri ilə onların məsləhətçi statusunun tanınmasına
imkan verən formal sazişlər bağlamaq yolu ilə bu
layihənin gerçəkləşdirilməsi vasitələrini təmin etmələri
önəmlidir: belə hərəkət milli səviyyədə hələ dialoq üçün
formal sazişlər bağlamayan hər bir üzv dövlətdə analoji
addımlara təkan vermiş olardı”.
On il keçdikdən sonra Avropa Forumu meydana çıxaraq
fəaliyyətə başladı (yuxarıda onun barəsində məlumat
vermişik), onun dialoqla bağlı fəal olmasına ehtiyac vardır,
bu, onun fəaliyyətinin əsas sahəsidir. Bu o deməkdir ki, o,
daxili dialoq üçün məsluyyəti öz üzərinə götürməli, eləcə də
müxtəlif tərəfdaş qurumlar tərəfindən dialoqa çağırılmalıdır.
Koordinasiya
Fikir və əməllərin koordinasiyası artıq qeyd etdiyimiz digər
prinsiplərlə sıx bağlı olan, onları harmoniyaya gətirərək
möhkəmləndirən və vaxta və enerjiyə qənaət edilməsinə
səbəb olan iş prinsipi olsa da, praktikada belə koordinasiya
hallarına az-az təsadüf edilir.
Bununla belə, çoxlarına məlumdur ki, uzlaşdırılmayan
tədbirlər, böhranların reaktiv idarə edilməsində olduğu kimi
(bu zaman vəziyyəti düzəltmək istətyənlər öncə situasiyanın
ən gərgin həddə çatmasını gözləyirlər), uğursuzluğa
məhkumdur və hətta bir-birinə zidd ola bilər. Hər bir situasiya
ümumi mənzərənin bir hissəsidir və buna görə də situasiyaya
hərtərəfli və müqayisəli yanaşma tələb olunur, bu isə istər
yerli, istər milli, istərsə də Avropa səviyyəsində müxtəlif
tərəfdaşlarla görüşmək və səyləri koordinasiya etmək
deməkdir.
Tədbirlərin
davamlılığı
ideyaların,
səylərin
və
maliyyələşdirməsinin bir-biri ilə əlaqəli olmasını və bir-birini
tamamlamasını zəruri edir. Koordinasiya müxtəlif tərəfdaşlar
və müxtəlif iş fazaları arasında ziddiyyətlərdən yaxa
qurtarmaq üçün tələb olunduğu kimi, həm də işlərin hədər
getməsindən yaxa qurtarmaq üçün zəruridir; çox vaxt tələb
olunan potensoial mövcud olur və koordinasiya aydın
məqsədlərin həyata keçirilməsində rolların, səylərin və
vəzifələrin bölgüsünü daha səmərəli edə bilər. Bu, hər şeyin
təzədən başlamaq nümunəsinə və nəticədə vaxt, enerji və
pul itkisinə səbəb olan ənənəyə son qoymuş olardı.
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Bu kitabın səhifələrində biz iştirakçıların qarşılıqlı
münasibətlərini və hamının eyni qaydalara tabe olduğunu
metaforik formada göstərmək üçün mozaika obrazı ilə
şahmat taxtası obrazına müraciət etdik, belə ki, koordinasiya
qurumları məsləhətləşmələrdə, texniki yardımda, informasiya
təchizatında və çətin vəziyyətdə qərarların qəbuluna dəstək
verilməsində iştirak edə bilərlər, eləcə də qaraçı icmasından
olan, sayı getrdikcə artan və mühüm rola malik olan
mediatorlar ehtiyac duyduqları vasitələri və maddi dəstəyi
bu qurumların vasitəsilə tapa bilərlər.
Beynəlxalq
qurumlar
üzv
dövlətlərinin
işlərinin
koordinasiyası üçün onları uzlaşdırılmış pozitiv tədbirlər
görməyə
həvəsləndirməklə
(müxtəlif
layihələri
əlaqələndirməklə və başqalarının onların təcrübələrini
öyrənməsinə yardım etməklə) və mühüm faydası və yüksək
simvolik dəyəri olan layihələri təşviq etməklə və birbaşa
dəstəkləməklə koordinasiya prosesində xüsusilə mühüm rol
oynayırlar. Minimal maliyyə xərcləri ilə beynəlxalq
koordinasiyaya və mediasiyaya nail olmaq və çox
əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək mümkündür.
İndi
bölünmə
riski
ilə
səciyyələnən
ixtisaslaşmış
strukturlardan yaxa qurtarmaq üçün bütün maraqlı tərəflərin
ümumi istəyinin olduğu bir vaxtda müvafiq təcrübələri inkişaf
etdirmək həmişəkindən daha vacibdir. Təhsillə bağlı bircə
nümunə gətirək: əgər bütün uşaqlar açıq və uyğunlaşdırılmış
siniflərdə yerləşdirilirsə, bu, bütün səviyyələrdə (milli,
regional və yerli) müəllimləri və valideynləri informasiya ilə
təmin etmək və onlara yardım etmək, habelə tədris
praktikasını koordinasiya etmək vəzifəsini daşıyan hazırlıqlı
müfəttişlərin, məsləhətçilərin və məktəb müdirlərinin
olmasını nəzərdə tutur. Söhbət qaraçılardan gedirsə,
koordinasiya üçün və təcrüblərin inkişafı üçün mexanizm
qurmadan ixtisaslaşmış strukturlardan imtina edilməsi (çox
zaman bu hərəkət bütün fərqləri aradan qaldırmaq
istəyindən irəli gəlir) mədəni azlıq kimi qaraçıların
mövcudluğunu inkar edən digər bir assimilyasiya taktikasına
bərabər olardı, bununla da onlar kollektiv surətdə əlverişsiz
vəziyyətdə olan, əhəmiyyət kəsb etməyən, çətin tərbiyə
olunan və ya qabiliyyətsiz sayılan qruplarla eyniləşdirilmiş
olardı. Bu halda da onların ehtiyacları müvafiq orqanlar və
qurumlar tərəfindən nəzərə alınmazdı.
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Koordinasiyaya və tərəfdaşlığın inkişafına gəldikdə,
beynəlxalq qurumlar 1980-ci illərdən bəri onlara ardıcıl
məruzələr təqdim edilərkən bir sıra təfsilatlı təkliflər almışlar.
Onların bəzilərinin həyata keçirilməsinə başlanmışdır, lakin
bu proses həddən artıq tərəddüd doğurmuş və yetirncə
strukturlaşdırılmamışdır. Buna görə də bu gün Avropa
İttifaqına yeni üzv dövlətlərin qoşulması səbəbindən yeni
siyasi zərurətin yarandığı bir vaxtda və həmişəkindən daha
artıq pulların və personalın (onların heç də hamısı bu sahədə
təcrübəyə malik deyillər) cəlb olunduğu çoxlu sayda işlərin
görüldüyü bir vaxtda təcili koordinasiya tədbirlərinə hələ də
ehtiyac vardır. Koordinasiya niyyətləri xüsusən mövcud
təkliflərdən istifadə vasitəsilə və ya potensial nümunəvi
fəaliyyətlər vasitəsilə dəstəklənmirsə, belə bir haqlı sual
yaranır ki, bu sahədə həqiqətən real uğur qazanmaq istəyi
varmı? “İnstitusional amneziya”, eləcə də situasiyaya
əhəmiyyət verilməməsi o deməkdir ki, mövzunun müzakirəsi
son dərəcə qeyri-müəyyən məsələdir. Üstəlik, elə görünə
bilər ki, humanitar və texnokratik səmərəlilik pərdəsi altında
gizlənən təxirəsalınmaz siyasi məqsədlər naminə açıq-aydın
sürətli nəticələr əldə edilməsinə hesablanmış layihələr
mütəmadi olaraq yenidən “təkər icad etmək” vərdişi ilə
tamamilə həmahəng ola bilər. Bu, klassik paradoksdur.

Araşdırmalar və onların təsiri
Bilikllər əldə etmək imkanı qərarların məlumatlı şəkildə
qəbul edilməsinin zəruri ilkin şərtidir, amma tədqiqatçılarla
qərarları qəbul edənlər arasında münasibətlər hələ də
ümumən qeyri-qənaətbəxşdir.
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Bu sahədə koordinasiya çatışmır. Bir-birini təkrarlayan,
əlaqəli şəkildə aparılmayan səthi araşdırmalar və tədqiqat
layihələri mənfi nəticələr doğurur: onlar səlahiyyət
sahiblərinin “problemi araşdırdıqlarını” iddia etməklə öz
vicdanlarını sakitləşdirmələrinə imkan verir. Hələ də teztələsik analogiyalar aparılması və nəticələrin öncədən
müəyyən edilməsi yanlış düşüncələrə təkan verir, həmin
düşüncələr kollektiv sosial obrazlardan qaynaqlanır, həmin
obrazları təhlil etmək isə unudulur (yaxud təhlildən imtina
edilir). Səlahiyyət sahiblərinin istifadə etdiyi digər populyar
strategiya bu sahədə tamamilə yeni olan tədqiqatçılara
araşdırma aparmaq tapşırığının verilməsidir.
Bu tədqiqatçılar öz işlərinin “obyektini” müəyyən edərək
digər mövzulara daha çox uyğun olan şəxsi mülahizələrini və
ya şərhlərini ona tətbiq edirlər; onlar artıq açıq olan qapıları
açmaq üçün itələyirlər, eyni suallara dəfələrlə cavab
verməkdən yorulmuş “respondentləri” bezdirirlər və bundan
bir neçə ay sonra təkliflərini formalaşdırırlar, onların təkifləri
ən yaxşı halda əvvəlki araşdırmaların rəylərinin təkrarı olur,
yaxud onlar elə qeyri-real təkliflər irəli sürürlər ki, həmin
təkliflər qaraçılar üçün nəsə etməyin mümkün olmadığı fikrini
təşviq edənlər üçün əlverişli olur. Bu məsələlərə ciddi
yanaşma görüntüsü yaratmaqla, məsələn, seminar və ya
konfrans (yəni “söhbət masası”) keçirməklə və ya araşdırma
günləri (“araşdırma masası”) təşkil etməklə status kvo
saxlanılmış olur. Çox vaxt bu tədbirlərin heç bir nəticəsi
olmur.
Həmçinin bir çox araşdırmalar heç bir nəticəni vermir:
onları maliyyələşdirmək üçün siyasi iradə olmur və
tədqiqatçılar çox vaxt fikirlərini asanlıqla anlaşılmayan
mücərrəd terminlərlə ifadə edirlər və həmin fikirlərdə
fəaliyyət üçün aydın və praktiki prinsiplər olmur.
Davamı
gəlməyən
araşdırmaların
təkrarlanması,
tədqiqatçılarla qaraçılar arasında yetərli dialoqun olmaması
ucbatından araşdırmaların çox vaxt mənasını itirməsi və
qaraçı icmaları ilə ətrafdakı insanlar arasındakı tarixi
münasibətlərin ağır çəkisi – bütün bunlar qaraçıları passiv
obyekt kimi götürən bu araşdırma və tədqiqatlara qarşı
qaraçıların mənfi münasibətinə haqq qazandırır. Bununla
belə, vəziyyət yavaş-yavaş dəyişir.
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Tədqiqatçılar çox vaxt passiv tabeçilik rolu ilə kifayətlənirlər
ki, bu da qərarları qəbul edən bir çox şəxslər üçün əlverişlidir.
Zəruri olan, lakin yetərli olmayan klassik akademik yanaşma
bu prosesdə mühüm ciddi iştirak üçün yararlı deyil və ifrat
mühafizəkarlar
həmkarlarının
yanaşmalarını
mövcud
ehkamlara zidd hesab etdikdə həmkarlarını damğalayırlar.
Eləcə də ehkamlara zidd yanaşma nümayiş etdirməyə
cəsarət etmiş tədqiqatçıların qarşısında maneələr yaradılır,
belə ki, ayır-ayrı şəxslər və ya qruplar bütün dünyanı onların
araşdırmalarının faydasız olduğuna inandırmağa çalışırlar.
Bu, qapalı dairədir və onunla mübarizə öncədən
məğlubiyyətə məhkumdur, çünki nadir hallarda ciddi qəbul
edilən və nəzərə alınan araşdırmalar adətən de fakto
faydasız olur. Nəticədə tədqiqatçılara maliyyə vəsaiti almaq
üçün təbliğat aparan şəxslər kimi baxırlar, halbuki onlara
mühüm xidmət göstərən şəxslər kimi baxılmalıdır. Nəzarət
olunan sahədə rəisin binasının, yaxud sosial mərkəzin və ya
ailələr üçün binanın dizaynını qurmaqdan ötrü memarın tələb
olunduğunu heç kim şübhə altına almır, amma həmin
yerdəki, mərkəzdəki və ya bina kompleksindəki sahələrdən
və qurğulardan istifadə edəcək insanlarla dialoq aparmaq
üçün antropoloq və ya sosioloq cəlb etmək barədə heç kim
heç vaxt qabaqcadan düşünmür. Bundan sonra həmin
insanlara sırınan və yaxşı uyğunlaşdırılmayan şəraitlə onların
razılaşmalarına nail olmaq üçün bütöv bir sosial işçi kollektivi
tələb olunur.
Adətən dövlət hakimiyyəti orqanları araşdırma aparılması
barədə tapşırıq verdikdə, demək olar ki, dərhal həmin
araşdırmanın nəticə verməsini istəyirlər. Onlar diaqnozsuz
resept, yəni analizsiz müalicə istəyirlər.
Bütün tərəfdaşlarla tam məsləhətləşmələr aparıldıqdan
sonra aparılan koordinasiyalı, müstəqil tədqiqata ehtiyac
olduğu təxirə salınmadan etiraf edilməlidir. Həmin tədqiqat
məsələnin dərkinə kömək etməklə anlaşılmazlıqlara və
qaraçı icmalarına təhkim edilmiş stereotiplərə qarşı
mübarizədə müsbət rol oynaya və həmin icmaların
anlaşılmazlıq ucbatından yanlış şərh olunan və sosial
məsələlərlə qarışdırılan, açıq-aydın əhəmiyyətisiz sayılan və
rədd edilən obrazını mədəni və siyasi məlumatların təhlili
vasitəsilə yenidən qura bilər.
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Həqiqətən hərtərəfli milli və beynəlxalq proqramlar
hazırlamaq və prioritet risk sayılan ayrı-seçkiliklə mübarizə
aparmaq üçün qiymətləndirmə vasitələri, indikatorlar və
statistik məlumatlar vacibdir. Amma bu kitabın əvvəlində
qeyd etdiyimiz kimi, atatistik məlumatların olmaması
sözügedən fenomenin miqyaslarını ölçməyi xeyli çətinləşdirir.
Beynəlxalq qurumlar, insan hüquqlarını müdafiə təşkilatları
və hətta bəzi milli hökumətlər ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizəyə
və bərabər imkanların yaradılmasına yönələn tədbirlərin
monitorinqi, icrası və qiymətləndirilməsi üçün demoqrafiyaya
dair statistik məlumatların təcili hazırlanmasını tələb etmək
üçün birləşmişlər.
İnformasiya və sənədləşdirmə
Bu prinsip artıq qeyd etdiyimiz prinsiplərin
əlavəsi
olmaqdan daha çox, onların ayrılmaz tərkib hisssidir. O,
müxtəliflik şəraitində görülən tədbirlərin daha çevik olmasını
təmin edir; aydınlıq mühitində dəqiqliyə şərait yaradır; daxili
dinamikanın daha dəqiq başa düşülməsinə imkan verir və
bununla da hərəkət üçün həmin dinamikadan baza qismində
istifadə edilməsini asanlaşdırır; məsləhətləşmələr üçün
bünövrəni təmin edir; koordinasiyanı yerinə yetirmək üçün
maddi-texniki bazanın bir hissəsini təmin edir; və araşdırma
və fikir yürütmə üçün vasitələri təmin edir.
İnformasiya və sənədləşdirmə uzun müddətdən bəri
bərqərar olmuş prinsipdir, lakin ona yeni tələbat vardır və
indi bu prinsip müxtəlif tərəfdaşların paylaşdığı prioritetdir.
Nə qədər ki, bu sahədə bir iş görülməyib, sənədləşdirməli bir
şey də yoxdur, lakin indi bir çox hadisələrin baş verdiyi bir
şəraitdə belə bir tələbatı etiraf etməyə ehtiyac vardır ki,
insanlar digərlərinin nə etdiyini öyrənməli və öz
informasiyalarını yaymalı, digər insanların təcrübələrindən
istifadə
etməli
və
onlardan
dərs
almalı,
düzgün
qiymətləndirmə üçün zəruri olan biliklərə yiyələnərək artıq
mövcud olan bilikləri inkişaf etdirməli və bununla da
təkrarçılıqdan qaçmalı və səhvləri təkrar etməməli, eyni
zamanda, konstruktiv yeniliklərdən maksimum istifadə
etməlidirlər.
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Nə qədər ki, qaraçılara ünvanlanan tədbirlərin kökündə
qərəzli fikirlər və stereotiplər dayanır, icmalararası
münasibətlər mahiyyət etibarı ilə münaqişəli və problematik
olaraq
qalacaqdır.
İnformasiya
qaraçı
icmalarının
tanınmasına nail olmaqda mühüm vasitədir, o, digərlərinin
qaraçılara bələd olmasına və onları başa düşməsinə imkan
verir və insanları öz yanaşmalarına nəzər salmağa sövq edir.
Etibarlı informasiya müşahidəçilərə imkan verir ki, “ifaçılıq”
mədəniyyətinə (musiqi, rəqs və s.) folklor baxışından (çox
zaman bu baxış yanlış olur) qaynaqlanan passiv simpatiyanı
gücləndirsinlər. Belə informasiya qaraçıları azad romantik
ruhlu insanlar kimi, yaxud yoxsulluq mədəniyyətinin zavallı
qurbanları kimi göstərən universal dixotomiyadan azad
olmağa imkan verir. İndiyə qədər müşahidəçilər qaraçı və
köçəriləri “kəşf” edirdilər, indi isə bütün zəngin və orijinal
cəhətləri ilə birlikdə onların kim olduğunu tanımaq vaxtıdır,
çünki qarşılıqlı hörmət ruhunda əməkdaşlıq onların həyat
şəraitini yaxşılaşdırmaq və onlarla yanaşı yaşamanı
zənginləşdirmək üçün çətin, amma mühüm zəruri şərtdir.
Qərəzli fikirlərlə dəqiq informasiya vasitəsilə mübarizə
aparmaq olar və qaraçıları daha yaxşı başa düşmək iki icma
arasında münaqişənin qarşısını almaq üşün mühüm amildir.
Dialoqla tandemdə informasiya barışmaz əksliklərin başa
düşülə və uyğunlaşdırıla bilən müxtəlifliklərə çevrilməsini
mümkün edir.
Sənədləşdirmə işi təkcə ümumi məlumatları təmin etmək
üçün deyil, həm də praktiki iş vasitəsi qismində mütləq
əhəmiyyət daşıyır və bu iş sürətləndirilməli və koordinasiya
edilməlidir. Çox vaxt deyirlər ki, bilik böyük qüvvədir: bu
qüvvə hərəkət etməyə, qərar qəbul etməyə, seçim etməyə
və hadisələrin arxasında duran səbəbələri anlamağa imkan
verir. Sənədləşdirmə ictimai həyatda iştirak üçün və
potensial faydalardan yararlanmaq üçün bərabər imkanların
təmin edilməsi ilə və hər kəsin (xüsusən azlıq qruplarına
mənsub olanların) onun üçün faydalı ola biləcək məluamtları
əldə etməsi və qərarlar qəbul etməsi üçün vasitələrlə təmin
edilməsi ilə bağlı hər bir qurumun vəzifələri arasında yer alır.
Bu baxımdan, xüsusən də siyasi kontekstdə sənədləşdirmə
qaraçı təşkilatları üçün informasiya qapılarını açan açardır və
davamlı sənədləşdirmə hamının paylaşdığı informasiyaya
çıxışı təmin edir.
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Son illərdə görülmüş işlər regional, milli və beynəlxalq
sənədləşdirmə mərkəzlərinin təşkili ilə nəticələnmişdir.
Praktiki yardım mənbələri olan bu mərkəzlərin məqsədi bilik,
təhlil, müqayisə, təlim, araşdırma, tədqiqat, danışıqların
aparılması, məlumatların yayılması, nəşrlər, əməkdaşlıq,
qərarların qəbuluna dəstək və koordinasiya ilə bağlı xidmət
və vasitələri təmin etməkdir.
Bu məqsədi bütünlüklə və ya qismən həyata keçirməyə
qadir olan qurumlar forma, struktur, vəzifə və fəliyyət
səviyyəsi baxımından olduqca müxtəlifdir. Bu müxtəliflik
zənginliyin bir formasıdır və bu qurumların işi bir-birini
tamamlayır. Bu tamamlayıcı fəaliyyəti dərk etmək o mənada
önəmlidir ki, istifadəçilər sorğularını cavablandıra bilən
qurumlara sorğu ilə müraciət edə bilməlidirlər. Nəticədə
prioritet olaraq təklifin hansı məsələləri (əməkdaşlıq
şəbəkələrini, layihələri və təşkilatları) əhatə etdiyi müəyyən
edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatların rolu əməkdaşlıq prosesini
dəstəkləməkdən və ilk növbədə maraqlı fərdləri və qurumları
(tədris, sosial xidmətlər, mənzil təminatı, səhiyyə xidmətləri
və ya digər sahələrdə çalışan müxtəlif növ qaraçı
təşkilatlarını, inzibatçıları, birlikləri və ya qrupları) tez bir
zamanda konkret mövzu barədə, həyata keçirilməkdə olan
layihələr və onları icra edən qruplar və s. barədə əlçatan və
anlaşılan informasiya ilə təchiz etməkdən ibarətdir. Aydın
infornmasiya aldıqdan sonra tələb etdikləri sənədləri əldə
etmək və ya əməkdaşlıq təklifi barədə digər tərəflərə
yanaşmaq üçün zəruri təmasların qurulması maraqlı
tərəflərin öz öhdəsinə düşür. Bu yanaşma “subsidiarlıq”
prinsipinə tamamilə uyğundur, bu, beynəlxalq qurumların,
eləcə də səlahiyyətli dövlətlərin israrla müdafiə etdiklər
prinsipdir: beynəlxalq təşkilatlar yalnız məsələnin həlli üçün
üzv dövlətlərə nisbətən daha əlverişli vəziyyətdə olduqda
fəal rol oynamalıdırlar. Bu, həmçinin sənədlər mübadiləsi
vasitəsilə informasiya mübadiləsindən başlayaraq ənənəvi
mübadilələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı transmilli icmanın
tələbatına məntiqi və hətta ideal cavabdır.
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İnformasiyanın geniş mənbələr vasitəsilə yayıldığı və
getdikcə daha çox əlçatan olduğu bu günkü dünyada ideya
və faktların təşkilinə, yəni onların əhəmiyyətinə görə
sıralanmasına və ya sadəcə etibarlılığının, aktuallığının və
düzgünlüyünün qiymətləndirilməsinə sərf olunan vaxt çox
məhdddur. Biz ideya və prioritetlərin digər məhsullar kimi
satıldığından xəbərdarıq. Buna görə də aldanmamaq üçün
müəyyən təklifləri əldə etdiyimiz məlumatların işığında
qiymətləndirməyi, informasiyanı biliyə çevirməyi bacarmalı
və sadəcə göz önündə olan faktları başa düşülən şəklə
salmalıyıq. Bu yolla biz əvvəlki layihədən öyrəndiklərimizin
əsasında şəraitə yaxşı uyğunlaşdırılmış layihələr hazırlamaq
şansımızı artırmış olarıq.
Hiperlayihəyə doğru
Yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün araşdırmalar və onlardan
irəli gələn tövsiyələr qlobal və struktur yanaşmasını
formalaşdırmaq, ümumi kontekstdən ayrı düşən birdəfəlik
tədbirlərə son qoymaq zərurətini diqtə edir. Aydın şəkildə
bəyan edilən bu prinsip Avropa İttifaqının təhsil nazirlərinin
Qaraçı və köçərilərin uşaqları üçün təhsil təminatı haqqında
1989-cu il tarixli qətnaməsinin yerinə yetirilməsi üçün onillik
ərzində baza təşkil etmiş, həmçinin Avropa Şurasının qaraçı
uşaqları üçün təhsil layihəsinin təməlini təşkil etmişdir (hərt
iki fəaliyyətlə bağlı təfsilatlı məlumat üçün yuxarıya bax).
Aydın məsələdir ki, bu prinsipin praktiki tətbiqi asan deyil və
müxtəlif qurumlar bunu edərkən bir çox problemlərlə
qarşılaşmışlar. Məhz buna görə müxtəlif fəaliyyətlərin bir-biri
ilə daha sıx əlaqələndirilməsinə ehtiyac var. Bu, xüsusən
transmilli azlığa münasibətdə önəmli məqamdır: təcrübə və
informasiya mübadiləsi sərhəd tanımamalıdır və bu qayda bir
çox fəaliyyətlərə şamil olunur.
Üç
indikator
(göstərici)
bizə
konkret
layihənin
məqsəduyğunluğunu və etibarlılığını qiymətləndirmək imkanı
verir:
layihənin
kəmiyyət
baxımından
düzgün
qiymətləndirilməsi;
- digər layihələri tamamlaması;
- və digər layihələrlə əlaqəli olması.
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Sonuncu iki məsələnin üzərində daha ətraflı dayanmaq
faydalı olardı. Vaxtı, enerjini və pulu hədər sərf etməmək
üçün müxtəlif layihələrin bir-birini təkrarlamamasına, əksinə,
bir-birini tamamlamasına diqqət yetirmək və toplanmış bilik
və təcrübələrdən faydalanmanı təmin etmək lazımdır. Bu
konsepsiya önəmli olmaqla yanaşı, layihələrin müqayisəsi
vasitəsi kimi qəbul edilə bilər: başqa sözlə, layihələr öz
mövzuları və layihə çərçivəsindəki fəaliyyətlər baxımından
bir-birini tamamlaya, lakin paralel xətt üzrə gedərək bir-biri
ilə əlaqəli olmaya bilərlər. Məhz buna görə əlaqə anlayışı
önəmlidir: müxtəlif layihələr arasında təkcə əlaqənin
mövcudluğu deyil, həm də bu layihələri qarşılıqlı şəkildə
gücləndirən əməkdaşlığın mövcudluğu tələb olunur.
Mən yuxarıda qeyd edilmiş yeddi prinsipi bir-biri ilə
əlaqələndirən
konsepsiya
təklif
etməklə
fikrimi
yekunlaşdırmaq istərdim: bu, 1990-cı illərdə ifadə edilmiş
ideyadır, o vaxtdan bəri bu konsepsiya mürəkkəb mühitdə və
artmaqda olan müxtəliflik şəraitində qlobal və struktur
fəaliyyətlərinin tələbatlarına cavab vermək baxımından xeyli
tərəqqiyə nail olmuşdur.
Bir-biri ilə əlaqəsi olmayan informasiyaları əlaqələndirən
yeni sistemin (və həmin informasiyaların yeni oxunuş
metodunun) adı hipermətndir (hypertext). Bu axtardığımız
informasiyanı tapmaq üçün bu kitabı oxuduğunuz kimi hər
hansı mətni ardıcıl oxumaq əvəzinə, yaxud müəyyən
məlumat bazalarında və ya ensiklopediyalarda şaxəli və ya
kaskadlı struktur üzrə axtarış aparmaq əvəzinə həmin
informasiyanı tapmaq üçün onun yer aldığı müxtəlif mətnlər
arasındakı əlaqələr vasitəsilə “axtarış” (“naviqasiya”)
aparacağıq.
Mən analogiyaya istinadən təklif edərdim ki, məntiqə və
dinamikaya uyğun olaraq, “hiperlayihə” modeli üzrə işləmək
vacibdir. Hipermətn bizim bir informasiyadan digərinə
hərəkət etməyimizə imkan veridiyi kimi, hiperlayihə də
analoji prosesə şərait yaratmalı, bununla da bir layihədən
digərinə
hərəkət
etməyimizə,
əlaqə
vasitələrini
təkmilləşdirməyimizə, bilik tə təcrübələri ötürməyimizə
imkan verməlidir – bütün bunlar müxtəlif fəaliyyətlər
arasında zəruri əlaqəni və həmin fəaliyyətlərin bir-birini
tamamlamasını asanlaşdırır.
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Buna görə də biz müxtəlif layihələrimizi interaktiv (bu, son
illərin daha bir ağıllı sözüdür və praktikada işlənmək üçün
yetişmiş sözdür) edən əlaqələr yaratmalıyıq. Bununla da
hiperlayihə hipermətnin funksiyasından daha da uzağa
getmiş olur: o, nəinki tədqiqatlara və bilik və təcrübələrin
ötürülməsini asanlaşdıra bilər, həm də birgə təşəbbüslərdə
iştirak üçün imkan yarada bilər.
Avropa Şurasının “Mədəni marşrutlar proqramı”nın tərkib
hissəsi olan “Qaraçıların mədəni marşrutu” sənədində təsvir
edilmiş tələblərə tam uyğun olan fəaliyyət bunun əyani
nümunəsi ola bilər.9 Analoji fəaliyyətlərə həmçinin 1989-cu
ildən 2001-ci ilədək Şuranın təhsil haqqındakı qətnaməsini
yerinə yetirmək üçün həyata keçirilmiş fəaliyyətlər misal ola
bilər.
Müxtəliflik kontekstində çeviklik; aydınlıq kontekstində
dəqiqlik; daxili dinamikaya əsaslanma; dialoq; koordinasiya;
araşdırmalar və onların təsiri; informasiya və sənədləşdirmə:
bütün bu prinsiplərin hamılıqla qəbul edildiyini əsaslı olaraq
güman etmək olar.
Onların çoxunun sübuta ehtiyacı olmasa da, hər halda
onların tətbiqi praktikası hələ bərqərar olmamışdır. Onlar birbirləri ilə qırılmaz surətdə əlaqəli olsalar da və yalnız məcmu
halında səmərə versələr də, yalnız nadir hallarda, özü də
ayrı-ayrılıqda tətbiq edilirlər. Onlar bu kitabın birinci
nəşrindən bəri təşviq edilmişdir və ən müxtəlif praktiki
fəaliyytələr üçün hələ də aktual olaraq qalırlar, lakin onlar
indiyədək əlaqəli şəkildə tətbiq edilmədiyinə görə müxtəlif
məruzələrin sonundakı tövsiyələrə mütəmadi olaraq daxil
edilmişlər (məsələn, 2 saylı Əlavədə qeyd edilmiş transmilli
məruzələrə bax).

9

Bax: Avropa Şurasının “Qaraçıların mədəni marşrutu” adlı tədqiqat işi: Avropa
Şurasının Mədəni Əməkdaşlıq Şurası, ICCE (93) 9 saylı sənəd, Strasburq, 1993; və
bunun ardınca Avropa Şurası nəzdindəki Qaraçıların və Köçərilərin İşləri üzrə
Mütəxəssislər Qrupu tərəfindən qəbul edilmiş “Avropa Şurasında qaraçıların mədəni
marşrutu” (“Un itinéraire culturel tsigane du Conseil de l’Europe”) adlı MG-SROM (97) 12 saylı sənəd. Bu Avropa sənədin icrasına, güman ki, Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsinin Avropada qaraçı uşaqlarının təhsili haqqında Rec (2000) 4
saylı tövsiyəsinin icrası kontekstində başlanacaqdır.
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Bu prinsiplərdən savayı həmçinin tədbirlərin ətraflı
siyahısının tərtib edilməsi tələb olunur, bu kitabın mətni
inzibati məruzə olmasa da, beynəlxalq qurumlar və qaraçı
QHT-ləri tərəfindən tərtib edilmiş çoxlu sayda sənədlər
mövcuddur ki, orada üst-üstə düşən prioritetlər müəyyən
edilmişdir, iclaslarda, tövsiyələrdə və digər sənədlərdə
çıxarılmış bir sıra nəticələrə əsaslanan bu prioritetlər qərar
qəbul edənlər və siyasətçilər üçün rəhbər prinsip rolunu
oynaya bilərlər. Müxtəlif məruzələrin sonunda verilən
tövsiyələrdə də (onların bəziləri 2 saylı Əlavədə sadalanır)
müxtəlif mövzularda bir çox ideyalar vardır. Məhz buna görə
biz əvvəlki nəşrlərdə yer almış tövsiyələri, yəni hüquqi
status, vətəndaş hüquqlarına hörmət, qaraçıların bərabərliyi,
qaraçılara qarşı ayrı-seçkilik və digər azlıqlar arasında
qaraçıların statusu məsələləri ilə bağlı tövsiyələri kitabın bu
nəşrinə daxil etməməyi lazım bildik. Bütün bu məsələlər üzrə
araşdırmalar həyata keçirilmişdir (onların bəziləri 2 saylı
Əlavədə sadalanır) və tövsiyələr mövcuddur, ixtisaslaşmış
təşkilatlar bu məsələlərin üzərində işləyirlər. Eyni sözlər
qaraçıların məskunlaşması, mobil və köçəri həyat tərzinin
tanınması məsələlərinə də aiddir. Həmçinin əmək və peşə
təhsili sistemi ilə bağlı çoxlu sayda sənədlər mövcuddur,
onlar belə bir faktı əks etdirir ki, əmək sahəsində əlverişsiz
vəziyyətə salmaqla inteqrasiya siyasətinə uyğun olan
yanaşma,
xüsusən
sosialist
rejimləri
dövründə,
“proletarlaşdırma” yolu ilə inteqrasiya siyasətindən ibarət
olmuşdur. Eləcə də təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə
məsələləri ilə bağlı istənilən qədər sənədlər mövcuddur.
“Paradiqma” effekti
Mən gələcək mülahizə və şərhləri təqdir edən və qaraçıların
təhsil məsələləri ilə bağlı 1980-ci illərin əvvəllərindən bəri
Avropa İttifaqı üçün hazırlanmış məruzədə təklif olunan
perspektivdəki
əsaslı
dəyişiklikləri
alqışlayan
bəzi
qeydlərimlə bu əsərə yekun vuraraq bildirmək istərdim ki,
burada nəzərdən keçirilən məsələlər əhəmiyyətsiz hesab
edilən və ya yoxsulluğu ilə səciyyələnən qruplara deyil, 21-ci
əsrdə Avropadakı hadisələrin mərkəzində duran dinamik bir
etnik azlığa aiddir.
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Bu məqamı artıq qeyd etmişik ki, qaraçı uşaqları üçün
tədris proqramları illər ərzində bir sıra sahələrdə, xüsusən
mədəniyyətlərarası təhsil sahəsində dəyərli nümunə rolunu
oynamışdır. Mədəniyyətlərarası təhsil tədbirlərindən qaraçı
uşaqları nəinki faydalana bilərlər, eyni zamanda, həmin
tədbirlər qaraçıların aşağıdakı konkret xüsusiyyətlərini:
onların güclü mədəniyyətini, gündəlik həyat təcrübələrinin
xarakterini, onları ətrafdakı əhalidən fərqləndirən cəhətləri
və Avropanın hər bir ölkəsində onların mövcud olmasını
təcəssüm etdirən paradiqma rolunu oynaya bilər. Aydın
məsələdir ki, Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının
fəaliyyətləri kontekstində qaraçı uşaqları üçün təhsil
məsələsi ən müxtəlif məsələləri işıqlandırmaqla, onların
həllinə yönələn səyləri stimullaşdırmaqla və irəliyə doğru
yolu simvolizə etməklə tərəqqi üçün aparıcı qüvvə olmuş və
olmaqdadır.
Beynəlxalq meyarların potensialı qaraçılara münasibətdə
xüsusilə aydındır. Əgər söhbət vətəni və ya vətən saya
biləcəyi ölkəsi olmayan transmilli icmadan gedirsə, o halda
Avropa meyarları xüsusilə keçərlidir. Avropa meyarları
həqiqətən hər cür ideya və fəaliyyətlər üçün çıxış nöqtəsidir;
beynəlxalq və ya transmilli sahəyə çıxmaq üçün yeni
meyarlar yaratmağa ehtiyac yoxdur. Bu elə bir de fakto
situasiyadır ki, qaraçılara onların təcrübəsindən tanışdır və
beynəlxalq qurumlar tərəfindən etiraf edilir, bu situasiyanı
üzv dövlətlər də tədricən etiraf edirlər.
Qaraçıları Avropa təşəbbüslərinin ön cərgəsinə qoymaq
onların sayca Avropanın ən iri azlığını təşkil etməsi faktına
məntiqi cavabdır, bu məsələ Avropa Şurasının “Mərkəzi və
Şərqi Avropada azlıqlar” adlı kitabında vurğulanmışdır; 10
bundan başqa, həmin azlıqlarla bağlı ifadə edilmiş ideyalara
paradiqmatik ideyalar kimi baxmaq olar.

10

Mişel Fuşer, “Mərkəzi və Şərqi Avropada azlıqlar”, Avropa Şurasının Nəşriyyatı,
Strasburq, 1994 (Michel Foucher, Minorities in Central and Eastern Europe,
Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1994).
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Qaraçıları Avropa təşəbbüslərinin ön cərgəsinə qoymaq
həmçinin onların əsrlər boyu rədd edilməsinin etirafıdır.
Əvvəlki abzasda qeyd edilən kitabda azlıqların tələblərini
yeddi kateqoriyaya bölmək təklif olunur, bunlar qanun
qarşısında bərabərlikdən ibarət minimum tələbdən tutmuş
ərazi tələbinə qədər müxtəlif tələblərdir. Burada vurğulanan
məqam ondan ibarətdir ki, qaraçılar ən əsas məsələ olan
bərabər hüquqlara, yəni ayrı-seçkiliyə son qoyulmasından
tutmuş müdafiə hüququna qədər hüquqlara nail olmaq
uğrunda çalışırlar. Bəzi hallarda onlar bunu vətəndaş
müharibəsinə bərabər olan şəraitdə etməli olurlar.
Qaraçılara qarşı ayrı-seçkilik bütün Avropada geniş
yayılmışdır və qaraçılar, ən böyük azlıq olduqlarına
baxmayaraq, ən axırda nəzərə alınan azlıqdır. Onların
tələblərinin qanuniliyi aşağıdakı üç nöqteyi-nəzərdən
aydındır:
- demoqrafik nöqteyi-nəzərdən: Avropada səkkiz
milyona yaxın qaraçı var;
- coğrafi nöqteyi-nəzərdən: onlar bütün qitə ərazisində
mövcuddurlar;
- tarixi nöqteyi-nəzərdən: onlara qarşı əsrlər boyu ayrıseçkiliyin olması etiraf edilmişdir.
Beləliklə, illər ərzində yerinə yetirilən və təhsil, mənzil
təminatı, icmalararası təmaslar, dil və mədəniyətin inkkişafı
sahələrində ümumən cəmiyyətlər haqqında və xüsusən
azlıqlar haqqında düşünməyə əhəmiyyətli töhfə verən işlər
xüsusilə önəmlidir. Buna görə də, həyata keçirilməkdə olan
bir çox fəaliyyətlər stimul yaradan, nümunə rolunu oynayan
fəaliyyətlər sayılmalıdır, onlar mədəni müxtəlifliyin və ona
hörmət edilməsinə yönələn tədbirlərin bütövlükdə Avropa
cəmiyyətini zənginləşdirən mənbə olduğunu nümayiş etdirir.
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Qaraçıların məsələləri ilə bağlı atılan addımlar digər
azlıqların işlərini də irəliyə aparmağa və müasir dövlətlərin
çoxmədəniyyətliliyi barədə sualları cavablandırmağa imkan
verir.11 Həm xüsusi enerjiyə malik olmaları, həm də onlarla
bağlı fəaliyyətlərin inkişaf etdirilməsi baxımından qaraçıların
paradiqma təşkil etməsi faktının etiraf edilməsi və
vurğulanması qaraçı icmasının mövcudluğuna dəyər
verilməsi və ona alçaldıcı yöndən deyil, pozitiv yöndən
baxılması deməkdir. Bu, həmin icmanın stereotiplərə
əsaslanan və hələ də üstünlük təşkil edən mənfi obrazının
əksinə olaraq, onun pozitiv obrazının yaradılması deməkdir
ki, bu da qaraçıların ən yaxşı nümunəyə çevrilməsinə imkan
verəcəkdir.
Müasir dünyada milli və beynəlxalq siyasətlər bir-biri ilə
ayrılmaz surətdə bağlıdır. Qlobal siyasət keçmişdəki kimi
deyil, çünki məkan parametrləri dəyişmişdir. İndi siyasət
coğrafi ərazilərə iddialar irəli sürməkdən və ya həmin
ərazilərin sərhədlərini müdafiə etməkdən daha çox,
zorakılıqla, azlıqlarla, mobil həyat tərzi ilə və s. ilə bağlı
suallara cavab axtarır. Sosial-siyasi mülahizələr coğrafi
mülahizələrlə yanaşı olmalıdır. Qaraçılar yeni tendensiyaların
ön cərgəsindədir və onlar bizim yeni hüquqi, sosial və
miqrasiya siyasətlərini necə idarə etməyimizlə bağlı
məsələlər qaldırırlar. Onlar yeni konsepsiyaların müəyyən
edilməsinə və yeni düşüncə tərzinin formalaşmasına yardım
edirlər.
Miqrasiya
sosiologiyası
ilə
bağlı
son
dövrlərin
araşdırmalarından aydın görünür ki, yeni miqrasiya
konsepsiyası yaranmaqdadır və miqrasiyanın monitorinqini
və tənzimlənməsini həyata keçirmək üçün yeni ideyaların və
formulların nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac var, xüsusən ona
görə ki, ideyaların, insanların, malların və xidmətlərin sərbəst
hərəkəti Avropa qurumlarının prioritetini təşkil edir.
Buna görə də dəyişikliklər zəruridir: qaraçılar damğalanma
nümunəsi təşkil etmək əvəzinə birgəyaşayış modelinin tərkib
hissəsinə çevrilməlidirlər və onlara Avropa üçün “inteqrasiya
problemi” kimi baxmaqdansa, Avropa inteqrasiyası üçün
model kimi baxmaq lazımdır. Qaraçıların xüsusi vəziyyəti və

11

Tədqiqatlarla bağlı deyə bilərik ki, qaraçı uşaqlarının təhsili ilə bağlı görülmüş
orijinal və innovativ işlərin keyfiyyətinə beynəlxalq toplantılarda və konfranslarda
diqqət yetirilməsi təqdirəlayiq haldır. Avropa Təhsil Tədqiqatları Assosiasiyası
tərəfindən 1996-cı ildə Sevilyada keçirilmiş təhsil sahəsində tədqiqatlara dair Avropa
konfransı buna əyani misal ola bilər.
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onlarla bağlı hazırlanmlş layihələr onları Avropa inteqrasiyası
üçün hərəkətverici qüvvəyə çevirir.
Mədəniyyətlərarası əlaqələr bizi qlobal miqyasda birlışdirir
və qaraçılarla bağlı Avropadakı düşüncə və fəaliyyətlər qlobal
səviyyədəki düşüncə və fəaliyyətləri ruhlandıra və qlobal
miqyasda tətbiq edilə bilər. İkinci dərəcəli siyasi
mülahizələrlə yanaşı, burada transmilli fəlsəfənin öyrətdiyi
ibrət dərsləri də mövcuddur.
Beləliklə, qaraçılar mobil həyat tərzinin inkişafı ilə və
azlıqların və çoxmədəniyyətliliyin peyda olması ilə (bunu
dövlətlər də etiraf edirlər) səciyyələnən Avropanın
mərkəzində qərarlaşmışlar. Onların vəziyyəti ayrı-seçkilik,
rədd edilmə, irqçilik və müxtəlifliyin qəbul edilməməsi və ya
düzgün idarə olunmaması baxımından Avropanın ən neqativ
cəhətlərini əks etdirir. Bununla belə, onların Avropa
ərazisində mövcudluğu və transmilli əlaqələri onları gələcək
Avropanın pionerlərinə çevirir. Keçmişdən qalma sosial
inkarçılıq mövqeyinin sabahın dəyərləri arasında da yaşaması
son dərəcə paradoksal haldır, bu məsələyə bələd olan bəzi
yazıçılar, o cümlədən Vatslav Havel və Günter Qrass bu
məqamı qeyd etmişlər. 17-ci əsrin mətbəəçisi Jak Kallonun
qaraçıları təsvir edən əsərlərindən birində yazdığı sözlər
həmişə olduğu kimi yenə də aktuallığını saxlayır:
Ces pauvres gueux pleins de bonne aventure
Ne portent rien que des choses future.
[Bu yoxsul dilənçilərin, falabaxanların
Gələcəyin yükündən başqa daşımalı heç nəyi yoxdur.]
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Əlavə 1
Ön sözdə izah edildiyi kimi, bu kitabın birinci (1985) və
ikinci (1994) nəşrləri aşağıdakıların əməkdaşlığı ilə
hazırlanmışdır:
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Tomas Ekton (Thomas Acton)
Mey Bittel (May Bittel)
Arnold Kassola (Arnold Cassola)
Eliza Kosta (Elisa Costa)
Marsel Kurtiade (Marcel Courthiade)
Yeva Davidova (Eva Davidová)
Rayko Curiç (Rajko Djurić)
Nikolae George (Nicolae Gheorghe)
Lars Gerde (Lars Gjerde)
Antonio Qomes Alfaro (Antonio
Gomez Alfaro)
Bendt
Qudmander
(Bendt
Gudmander)
Mozes Haynşink (Mozes Heinschink)
Piter Hovens (Pieter Hovens)
Milena
Hübşmannova
(Milena
Hübschmannová)
Kari Huttunen (Kari Huttunen)
Seppo İsberq (Seppo Isberg)
Mirella Kaprati (Mirella Karpati)
Donald Kenrik (Donald Kenrick)
Kostas P. Kirris (Costas P. Kyrris)
Roman Lutt (Roman Lutt)
Ana Maçado (Ana Machado)
Yevangelos Marselos (Evangelos
Marselos)
Kristen
Martins-Heuss
(Kirsten
Martins-Heuss)
Elena
Maruşyakova
(Elena
Marushiakova)
Patrisiya
Makkarti
(Patricia
McCarthy)
Klaudiya
Mayerhofer
(Claudia
Mayerhofer)
Mariella Mer (Mariella Mehr)
Aleksandra Mitroviç (Aleksandra
Mitrović)
Bruno Nikolini (Bruno Nicolini)
Reyma Nikkinen (Reima Nikkinen)
Olimpio Nunyes (Olimpio Nunes)
Marion
Papenbrok
(Marion
Papenbrok)
Leonardo
Piasere
(Leonardo
Piasere)
Vesselin Popov (Vesselin Popov)

Birləşmiş Krallıq
İsveçrə
Malta
Portuqaliya
Albaniya
Çexiya Respublikası
Almaniya
Rumıniya
Norveç
İspaniya
Danimarka
Avstriya
Niderland
Çexiya Respublikası
Finlandiya
Finlandiya
İtaliya
Birləşmiş Krallıq
Kipr
Estoniya
Portuqaliya
Yunanıstan
Almaniya
Bolqarıstan
İrlandiya
Avstriya
İsveçrə
Serbiya
İtaliya
Finlandiya
Portuqaliya
Almaniya
İtaliya
Bolqarıstan
Belçika
Almaniya
İsveç
Norveç
İrlandiya
İsveç
Niderland
Finlandiya
Finlandiya
Niderland
Almaniya
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Əlavə 2
Bu Əlavənin məqsədi, ön sözdə qeyd edildiyi kimi, Avropa
miqyasında aktual olan bir sıra mənbələri və beynəlxalq
qurumların və ya beynəlxalq QHT-lərin nəşr etdiyi sənəd və
materialları təqdim etməkdir. Bu sənədlər ayrı-seçilik, təhsil
və səhiyyə kimi konkret mövzular üzrə daha ətraflı
informasiyanı, habelə müxtəlif statistik məlumatları və
cədvəlləri (demoqrafiya ilə, iqtisadi məsələlərlə, mənzil
təminatı və s. ilə bağlı) təqdim etməklə bu kitabın
məzmununu və oradakı yanaşmanı tamamlayır.
Braham, M., The untouchables: a survey of the Roma
people of central and eastern Europe, report to the Office of
the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva,
1993
Centre for Gypsy Research, On Gypsies: texts issued by
international institutions, compiled by Marielle Danbakli,
Interface Collection Volume 5, L’Harmattan, Paris, 2001
European Commission, School provision for Gypsy and
Traveller children: report on the implementation of measures
envisaged in the Resolution of the Council and of the
Ministers of Education meeting with the Council, of 22 May
1989, Jean-Pierre Liégeois, Office for Official Publications of
the European Communities, Luxembourg, COM (96) 495 final,
1996
European Commission, The situation of Roma in an
enlarged European Union, Office for Official Publications of
the European Communities, Luxembourg, 2004
Council of Europe, Education of Roma children in Europe Texts and activities of the Council of Europe concerning
education, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2007
Council of Europe, Final report by Mr Alvaro Gil-Robles,
Commissioner for Human Rights, on the human rights
situation of the Roma, Sinti and Travellers in Europe,
CommDH(2006)1, Strasbourg, 2006
Council of Europe, Gypsies in the locality, proceedings of a
colloquy in Liptovský Mikuláš, Slovakia, October 1992,
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Congress of Local and Regional Authorities of Europe,
‘Studies and Texts’ series, Council of Europe Publishing,
Strasbourg, 1994
Costarelli, Sandro (ed.), Children of minorities: Gypsies,
Innocenti Insights Series, UNICEF International Child
Development Centre, Florence, 1993
Gheorghe, Nicolae and Liégeois, Jean-Pierre, La mise en
place d’un partenariat tsigane au niveau européen:
orientations
et
propositions,
European
Commission,
Directorate General for Employment, Industrial Relations and
Social Affairs, Division D, ‘Migration policy and promotion of
free movement for workers’, 1993
Ivanov, Andrey (ed.), Avoiding the dependency trap: the
Roma in central and eastern Europe, United Nations
Development Programme (UNDP), Regional Bureau for
Europe and the CIS, Bratislava, 2002
See website: http://vulnerability.undp.sk
Ivanov, A. and others, At risk: Roma and the displaced in
southeast Europe, United Nations Development Programme
(UNDP), Regional Bureau for Europe and the CIS, Bratislava,
2006
See website: www.undp.org/europeandcis/vulnerability
Liégeois, Jean-Pierre, Minorities and education: the Gypsy
experience, Interface Collection Volume 11, Centre national
de documentation pédagogique, CRDP Midi-Pyrénées,
Toulouse, 1997
McDonald, Christina, Kovács, Judit and Fenyes, Csaba, The
Roma education resource book, Institute for Educational
Policy, Open Society Institute, Budapest, 2001
Médecins du Monde, Romeurope Project final report, 19992000, Médecins du Monde, Paris, March 2001
Médecins du Monde, ‘Roms, Sintés, Kalés, Tsiganes en
Europe, promouvoir la santé et les droits d’une minorité en
détresse’, Migrations Santé, no 108/109, Paris, 2001
See website: http://medecinsdumonde.org
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European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
(EUMC), Roma and Travellers in public education: an
overview of the situation in the EU Member States, EUMC,
Vienna, 2006
Open Society Institute, Research on selected Roma
education programs in Central and Eastern Europe: final
report, Education Sub-Board of the Open Society Institute,
Budapest, 2002
See
website:
http://www.osi.hu/iep/equity/roma_report_part1.pdf
OSCE, Report on the situation of Roma and Sinti in the
OSCE area, Max van der Stoel, OSCE High Commissioner on
National Minorities, the Hague, 10 March 2000
United Nations Development Programme, Faces of poverty,
faces of hope – vulnerability profiles of Roma population in
Decade of Roma Inclusion countries, UNDP, Regional Bureau
for Europe and the CIS, Bratislava, 2005
See website: http://vulnerability.undp.sk/
Revenga, A., Ringold, D. and Tracy, W.M., Poverty and
ethnicity: a cross-country study of Roma poverty in Central
Europe, World Bank, Washington DC, 2002
Ringold, Dena, Roma and the transition in Central and
Eastern Europe: trends and challenges, World Bank,
Washington DC, 2000
See
website:
http://www.worldbank.org/eca/roma/regional.html
Ringold, Dena, Orenstein, Mitchell A. and Wilkens, Erika,
Roma in an expanding Europe: breaking the poverty cycle,
World Bank, Washington DC, 2003
Save the Children, Denied a future? The right to education
of Roma/Gypsy and Traveller children in Europe, Save the
Children, London, 2001
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Qaraçıların hüquqları mövzusu ilə bağlı Avropa Qaraçılarının
Hüquqları Mərkəzinin (ERRC) faydalı silsilə nəşrləri vardır, bu
təşkilat özünü beynəlxalq ümumi hüquq təşkilatı kimi təqdim
edir və qaraçılara qarşı irqçiliklə və qaraçıların insan
hüquqlarının pozulması ilə mübarizə məqsədi daşıyan
müxtəlif fəaaliyyətlərlə məşğul olur. ERRC Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurasında məsləhətçi statusuna
malikdir və İnsan Hüquqları üzrə Beynəlxalq Helsinki
Federasiyası ilə əməkdaşlıq edir.
1996-cı ildən bəri “Ölkələr üzrə məruzələr” seriyasına
aşağıdakı ölkələrdə qaraçıların hüquqları ilə bağlı yekun
məruzələr daxil edilmişdir (nəşr edilmə illərinin ardıcıllığı ilə):
Avstriya, Rumıniya, Slovakiya Respublikası, Ukrayna,
Albaniya, keçmiş yuqoslav respublikası Makedoniya, Çexiya
Respublikası, İtaliya, Rumıniya (ikinci məruzə), Polşa,
Yunanıstan, Bosniya və Herseqovina və Fransa.
Bax: http://www.errc.org.
Aşağıda beynəlxalq qurumların seçilmiş daimi İnternet
saytlarının siyahısı verilir, həmin saytlarda tədbirlərin və son
dövrlərə aid nəşrlərin mütəmadi təzələnən icmalı təqdim
edilir. Axtarışı və sənədlərin yüklənməsini asanlaşdırmaq
üçün bu saytlarda bir çox əlaqələndiricilər (linklər) vardır.
Avropa Şurasının əsas İnternet saytı:
http://www.coe.int
Avropa Şurasının Qaraçı və Köçərilər Bölməsinin
saytı:
http://www.coe.int/romatravellers
“Avropada Qaraçı Uşaqlarının Təhsili” layihəsinin
saytı:
http://www.coe.int/T/F/Coop%25E9ration_culturelle/educat
ion/Enfants_Roms-Tsiganes
Avropa İttifaqının qaraçılarla (xüsusən ayrı-seçkiliklə)
bağlı məsələlərə aid saytı:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_right
s/roma/index_fr.htm
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları
Bürosunun
nəzdindəki
Qaraçı
və
Köçərilərin
Məsələləri üzrə Təmas Məntəqəsinin saytı:
http://www.osce.org/odihr/
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının
(UNDP) Avropa və MDB ofisinin saytı:
http://europeandcis.undp.org/
Qaraçıların Təhsil Fondunun saytı:
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http://www.romaeducationfund.org/
Qaraçı Onilliyinin (Dekadasının) saytı:
http://www.romadecade.org/
Dünya Bankının saytı (saytın qaraçılarla bağlı bölümü):
http://www.worldbank.org/roma
Aşağıdakı iki sayt ümumən qaraçılara aiddir:
Qaraçı və Köçərilərin Avropa Forumunun saytı:
http://www.ertf.org
Avropa Qaraçılarının İnformasiya Ofisinin saytı:
http://www.erionet.org
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