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ÇÝNGENELER

Za man Per de si’yle Tür ki ye Ya zar lar Bir-

li ği’nin şi ir ödü lü ne ve 1992’de İLE SAM 

Üs tün Hiz met ödü lü ne lâyık gö rül müş tür.

Eser le ri. Şi ir: Gü neş Ren gi Ka deh-

ler le (An ka ra 1958), Ger çek Ha ya li Aş tı 

(An ka ra 1969), Bir Ye ni Dün ya Kur mu-

şum (An ka ra 1974), Za man Per de si (İs-
tan bul 1983, bü tün şi ir le rin den şai rin ken-
di yap tı ğı seç me ler den mey da na gel mek-
te dir), Gü zel lik le re Doy mam (An ka ra 
1995). De ne me: Hal kı mız ve Sa na tı mız 

(Anka ra 1970), Söy le mek Ya ra şır (İs tan-
bul 1978), Ay nı Yol da (An ka ra 1986), 
Mıs ralar da Ge zin ti (An ka ra 1990). Hâtı-
ra: Sa natçı Dost la rım (İs tan bul 1979, 
“Sa nat çı Dostlarım” ve “Gi den le ri Anar-
ken” baş lık lı iki bö lüm den oluş mak ta dır), 
Hatı ra la rın Işı ğın da (İs tan bul 1984), 
Alt mış Yı lın Hi kâye si (İs tan bul 1999).
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ÿÂlim Kah ra man

– —ÇÝNGENELER

Dünyanýn her tarafýna daðýlmýþ
göçebe bir topluluk.˜ ™

Av ru pa’nın çe şit li yer le rin de, İran, Be lû-

cis tan gi bi As ya mem le ket le rin de, Mı sır, 

Ku zey Af ri ka ve Ame ri ka’da ya şa yan, fi zikî 

gö rü nüm le ri ve mi zaç la rı, ya şam tarz la rı 

ve dil le riy le di ğer mil let ler den ay rı lan ge-

zi ci bir top lu luk tur. Tür ki ye’de Çin ge ne 

adıy la bi li nen bu top lu luk fark lı şe kil ler de 

de ad lan dı rıl mış tır. Çin ge ne ke li me si nin 

kö ke ni hak kın da ke sin bir bil gi yok tur. Ke-

li me nin Brah man ki tap la rın da par ya la ra 

ve ri len çan da la dan gel di ği ni ile ri sü ren ler 

ya nın da at hin ga nus ke li me siy le iliş ki len di-

ren ler de var dır. Men şe le ri nin Hin dis tan’a 

da yan ma sın dan ha re ket le “mûsi ki ye âşi-

na, dan söz” an la mın da ki to yeng ile İn dus 

sa hil le rin de ya şa yan ve çan gar / zin gar adı 

ve ri len halk lar la bağ lan tı lı ola rak bu ad la 

anıl dık la rı ka bul edi lir. Bun la ra Tür ki ye’de 

halk ara sın da pır pı rı, ka ra oğ lan, Arap lar 

ara sın da ğa cer (Gacî), Zut ve sayâbice, Fin-

lan di ya’da mus taläinen (ka ra), Ma ca ris-

tan’da faraonépe (Fi ra vun kav mi, Fi ra vun 

Ye di gün ve Ya rı may der gi le rin de, özel-

lik le 1942’den son ra Çı na ral tı der gi sin de 

ve Zon gul dak’ta çı kan Do ğu ga ze te sin de 

ya yım la dı ğı şi ir ve ya zı la rıy la ta nın ma ya 

baş la mış, üni ver si te ler ara sı bir ya rış-

ma da “Son ba har Duy gu la rı” ad lı şii riy le 

bi rin ci lik ka zan mış tır (1948). Mûnis Fa ik 

Ozan soy, İl han Ge çer ve bir kaç ar ka da şıy la 

bir lik te Hi sar der gi si ni kur muş tur (1950). 
He ce ve aruz ka lıp la rı nı kul la na rak yaz dı-

ğı şi ir le ri ve ede bi yat la il gi li ya zı la rı ağır-

lık lı ola rak Hi sar der gi sin de ol mak üze re 

Türk Yur du, Çağ rı, Il gaz, Millî Kül tür 

ve Türk Di li gi bi der gi ler de ya yım lan mış; 

Hi sar et ra fın da son ra dan “Hi sar cı lar” ve-

ya “Hi sar şa ir le ri” di ye anı la cak bir şa ir-

ler gru bu nun olu şu mu nu ha zır la mış tır. 

İde olo jik ol ma yan, millî ve yer li de ğer ler-

den güç alan eser le rin de ken di ne has ha-

yal ler far ke di lir. Türk ge le nek sel şi iri nin 

esin ti le ri ne ye ni ses ve bi çim ler ek le di ği, 

aru zu tak li de düş me den kul lan dı ğı ka bul 

edi len şai rin pü rüz süz bir şi ir di li var dır. 

Ya zı la rın da ise 1950’ler de baş la yan ye ni 

di le kar şı çık mış, da ha zi ya de bi rey sel ve 

top lum sal me se le le re de ğin miş tir. Ba zı 

şi ir le ri İn gi liz ce (Ta lat Sa it Hal man, Yu-
suf Mar din), Fran sız ca (M. Y. Tüm baş) 
ve Al man ca’ya (An ne ma rie Schim mel) 
çev ril miş tir. Ay rı ca Rüş tü Şar dağ, Be kir 

Sıt kı Sez gin, Ci nu çen Tan rı ko rur ve B. Öz-

gen ta ra fın dan bes te len miş pek çok şi iri 

var dır. Meh met Çı nar lı, Tö re der gi sin de 

“Sa nat çı Dost la rım” baş lı ğıy la ya yım la dı ğı 

ya zı la rın da Mûnis Fa ik Ozan soy, Arif Ni-

hat As ya, Gül te kin Sâma noğ lu, İl han Ge-

çer, Ta rık Buğ ra, Ha li de Nus ret Zor lu tu-

na, Meh met Kap lan, Ce mil Me riç, Emi ne 

Işın su, Ta lat Sa it Hal man, Se vinç Ço kum 

gi bi ço ğu Hi sar der gi sin de yaz mış şa ir ve 

ya zar la rı de ği şik yön le riy le an lat mış tır. Bir 

Ye ni Dün ya Kurmuşum ad lı ki ta bıy la 

Tür ki ye Millî Kül tür Vak fı ede bi yat ar ma-

ğa nı (1974), Sa nat çı Dostlarım’ la jü ri özel 

ar ma ğa nı nı ka zan mış tır (1979). 1982’de 

Kay se ri Sa nat çı lar Der ne ği’nce “Aru zu 

En İyi Kul la nan Şa ir” ödü lü ne, 1984’te 

Mehmet

Çınarlı

ve Ha dis ler le Kudsî Dua lar (2008). 
13. Evrâd-ı Bahâiy ye’nin Ter cü me ve 

Şer hi (2009). el-Envârü’l-šud siy ye li-

şer¼i’l-Evrâdi’l-Bahâßiy ye ad lı ese rin 

çe vi ri si dir. İs ma il Çe tin’in di ğer ba zı eser-

le ri de şun lar dır: Soh bet ve Te set tür de 

Âdab (1979), Ah lak: Mu fas sal Me denî 

Ah lak (1986), Şüb he den Hakîka te 

(1987), Ol gun luk Gü nah tan Sa kın-

mak tır (1989), İnanç lı Genç lik Şu uru 

(1992), Ahlâk Re çe te le ri (1993), Mil-

li yet çi lik Şu uru muz (1994), Ter bi ye-i 

Nefs (1995), Na sıl Ol ma lı yım? (2003), 
Kal bin Di ril ti li şi (2003), Yu va nın Ya-

pı lı şı (2004), Gen cim Ne re ye? (2006), 
Âmen tü (2007), Ta sav vuf (2007).
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ÿRe cep Öz di rek

– —ÇINARLI, Mehmet
(1925-1999)

Þair, yazar ve bürokrat.˜ ™

Er me nek’te doğ du. Asıl adı Meh met 

Nu ri’ dir. İl ko ku lu doğ du ğu şe hir de, or ta-

oku lu Kon ya Li se si’nde oku duk tan son ra 

An tal ya Li se si’ni ve An ka ra Üni ver si te si 

Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si’ni bi tir di (1948). 
Bir sü re Ma li ye Ba kan lı ğı’nda ma li ye 

kontrol ge nel mü dür yar dım cı lı ğı gö revi-

ni yürüt tü (1960). Bu sı ra da ka zan dı ğı 

burs la Ameri ka Bir le şik Dev let le ri’ne git ti 

(1961). 1964’te Ma li ye Tet kik Ku ru lu üyeli-

ği ne ge ti ril di. 1967’de Sa yış tay, 1981’de 

Ana yasa Mah ke me si üye li ği ne se çil di. 

1990’ da emek li ol du. Bey nin de olu şan bir 

ra hat sız lık se be biy le 17 Ağus tos 1999’da 

An ka ra’da ve fat et ti ve Kar şı ya ka Me zar-

lı ğı’nda def ne dil di.

Çı nar lı’nın ede bi ya ta il gi si kü çük yaş-

lar da baş la mış, ilk şi iri An tal ya Ga ze-

te si’nde çık mış tır (1937). Da ha son ra 
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fark lı yol lar ta kip ede rek Hin dis tan’dan 

İran’a, ora dan ba tı ya ve gü ne ye ol mak 

üze re iki ko la ay rı la rak ya yıl dık la rı bi lin-

mek te dir. İlk kol Su ri ye üze rin den Mı sır’a 

ve ora dan da Av ru pa’ya ge çer ken ikin ci 

kol, İran üze rin den Ha zar de ni zi nin ku-

ze yi ni ta kip ede rek Ro man ya yo luy la Bal-

kan lar’a ulaş mış tır. An cak ya zar la rın bü-

yük bir ço ğun lu ğu, el de ik na edi ci ta rihî 

kay nak ve dil bi li mi açı sın dan de lil bu lun-

madığın dan bu bil gi yi şüp he ile kar şı lar.

Bu lun duk la rı ül ke ler de mar ji nal top lu-

luk lar için de ilk sı ra yı alan Çin ge ne ler’in bir 

bö lü mü yer le şik ha ya ta uyum sağ la mış tır. 

Tür ki ye’de de gö çe be ve yer le şik Çin ge ne-

ler ara sın da ge rek dil ge rek se ya şa yış ve 

âdet ba kı mın dan za man la bü yük fark lar 

oluş muş tur. Gö çe be ler, ken di le ri ne has 

ni te lik le ri ve dil le ri ni mu ha fa za et tik le ri 

hal de yer le şen ler yer li halk la ka rış tık la-

rın dan hem dil le ri ne Türk çe ve Rum ca 

ke li me ler gir miş hem de gö çe be Çin ge ne 

âdet ve ya şa yı şı nı ter ket miş ler dir. Ge le-

nek ve gö re nek le ri ne çok bağ lı olan Çin-

ge ne ler git tik le ri yer ler de açık bi çim de 

ayı rım cı lı ğa, çe şit li bas kı la ra ve şid de te 

mâruz kal dık la rı hal de yi ne de ge le nek le-

ri ni ko ru ma ya ça lış mış lar dır. Çin ge ne ler’i 

top ra ğa yer leş tir me ye ve özüm le me ye yö-

ne lik resmî ka rar la ra rağ men on la rın esas 

ya pı sı nı teş kil eden gö çe be lik ru hu de vam 

et miş tir. Ay rı ca bu lun duk la rı ül ke nin di ni-

ni ko lay lık la be nim se dik le ri de bi lin mek-

te dir. Mü zik ve eğ len ce ha ya tı na yö ne lik 

fa ali yet ler Çin ge ne ler’in vaz ge çil mez bir 

par ça sı ola rak sür mek te dir. Bu ka vim 

üze ri ne araş tır ma ya pan bi lim adam la rı-

nın ge nel ka na ati hiç bir et nik gru bun bu 

ka dar mü zi ğe düş kün ol ma dı ğı yö nün de-

dir. Çin ge ne ce ku zey ba tı Hint-Ârî dil le ri nin 

bir ko lu olan Sâmî dil gru bu na men sup-

tur. Ana öbek ten V. yüz yı la doğ ru ay rıl mış 

ve Çin ge ne ler’in göç le ri so nu cun da bir kaç 

ko la ay rıl mış tır. Bel li baş lı Çin ge ne leh çe-

le ri ola rak Er me nis tan, Su ri ye ve Av ru pa 

leh çe le ri anı lır. Çin ge ne ler ya şa dık la rı ül-

ke le rin dil le riy le de ko nu şur lar.

Os man lı Dev le ti’nde Çin ge ne ler. 
Osman lı Dev le ti’nde çok ge niş bir coğ-

rafî sa ha ya ya yı lan Çin ge ne top lu luk la rı 

devlet ta ra fın dan çok sı kı bir di sip lin al tı-

na alın mış olup hu kukî ba kım dan da özel 

bir ni za ma bağ lan mış lar dır. Or du da yar-

dımcı kuv vet ola rak gö rev alan Çin ge ne ler, 

Rume li’ nin ele ge çi ril me si sı ra sın da ya ya-

lar teş kilâtı nın ku rul ma sıy la da ha sis tem li 

bir va zi fe gör me ye baş la mış lar dır. Bun la-

rın XVI. yüz yıl dan iti ba ren ge nel de imar 

hiz met le rin de kul la nıl dı ğı gö rül mek te dir. 

Bu lun duk la rı yer ba kı mın dan yap tık la rı 

“ad sin ca ni”den gel di ği ile ri sü rül müş tür. 

Muh te me len “at hin ga noi” kav ra mın dan 

“at sin ga nos” (Yu nan ca), “aci gan” (Bul-
gar ca), “cygan” (Leh çe), “ci ga ni” (Slo-
vak ça), “zin ga ri” (İtal yan ca), “tsi ga nes” 

(Fran sız ca), “Zi ge uner” (Al man ca), “cin-

ga rus” (La tin ce), “ci ga no” (Por te kiz ce) ve 

“çingâne” (Türk çe) ke li me leri tü re til miş-

tir. Ke li me nin Me zo po tam ya’da “sin gar” 

şek lin de kul la nıl ma sı, en azın dan Hindis-

tan’da “zin gar” di ye ge çen ke li me nin 

bu ra da “sin gar” bi çi mi ne dö nüş tü ğü ne, 

da ha son ra ki dö nemler de ise Ana do lu’da 

bu nun “çin gen” ve “çin ge ne” ha li ne gel di-

ği ne, böy le ce söz cü ğün Do ğu’dan Ba tı’ya 

geç ti ği ne işa ret eder. Çin ge ne is mi nin 

men şei hak kın da bir ta kım men kı be ler bu-

lun mak tay sa da bun la rın na sıl, han gi kay-

nak tan bes len di ği bi lin me di ği gi bi ço ğu 

mu hay yel, uy dur ma ri va yet le re da ya nır. 

Son za man lar da Tür ki ye’de bu nun ye ri ne 

kul la nı lan ro man ke li me si hem eti mo lo jik 

hem bi lim sel açı dan çin ge ne ve ya kıptî ta-

bi ri nin ye ri ni tut ma mak ta dır.

Çin ge ne ler’in V. yüz yıl dan iti ba ren Hin-

dis tan’dan kop ma ya baş la dık la rı tah min 

edil mek te dir. Hin dis tan’a hük me den ler 

Çin ge ne ler’i yer le şik ol ma ya zor la yın ca on-

la rın gez gin ci ya şam la rı nı sür dü re bil mek 

için ba tı ya göç et tik le ri be lir ti lir. Öte yan-

dan Ta berî’de ge çen bir ka yıt ta Çin ge ne-

ler’in Hz. Nûh’un oğ lu Yâfes’in nes lin den 

tü re di ği ve ana yurt la rı nın Sind ve Hint 

hav za sı ol du ğu bil gi si ne rast la nır. Asıl la-

rı nın Hint kö ken li bir kav me da yan dı ğı ka-

bul edil mek le bir lik te ba zı araş tır ma cı lar 

ilk va tan la rı nın Mı sır ol du ğu te zi ni sa vun-

mak ta dır. Bu nun ana se be bi muh te me-

len, Çin ge ne ler’in Mı sır’da uzun müd det 

kal dık tan son ra de niz yo luy la Av ru pa’ya 

geç me le ri ve bun dan do la yı on la ra Gypsy 

(Mı sır lı) ke li me si nin ya kış tı rıl mış ol ma sı-

dır. Çin ge ne ler’in V-XI. yüz yıl lar ara sın da 

oğul ları), Yu nanis tan’da za pari, Do ğu Er-

me ni leri arasın da bo şa den mek te, fa kat 

Çingenele r ken di le rini rom / ro many (in-
san), baza n da ka lo (kara) di ye ni te le mek-

te dir. XIX. yüz yı lın so nu na ka dar Çin ge ne-

ler’in Mı sır lı ol du ğu ka bul edi le rek Ba tı di-

lin de “kıp tî” (aigyptos , agy ptus = “Mı sır lı”) 
an la mı na ge len gypsi es, egy pti an ve gi ta-

no gibi isim ler le anıl mış lar sa da yak la şık 

iki asır dan be ri de vam eden dil ça lış ma la rı 

ne ti ce sin de on la rın Hin dis tan kö ken li bir 

ka vim den gel di ği fik ri ağır lık ka zan ma ya 

baş la mış tır. Tür ki ye’de “çin ge ne” ya da 

-bu ke li me nin aşa ğı la yı cı bir ifa de ta şı dığı 

gerekçesiyle kendilerinin- “ro man” adıy la 

anılmasını isteyen top lu lu ğa Ana do lu’da 

“po şa / bo şa”, “kara çi”, “mut rib / mıtrıp”, 

“kıptî”, “arabacı”, “elek çi”, “kö çer” gi bi 

ad lar ve ril miş tir. Ba zı böl ge ler de aslında 

ta sav vufî bir anlam ta şı yan “ab dal” ile eş 

an lam lı ola rak da kul la nıl mış tır. İç Ana-

do lu böl ge sin de mü zik, dans gi bi meş gu-

li yet le ri se be biy le ab dal la ra çin ge ne is na-

dı da ya pıl mış tır. Bu nun ya nı sı ra ta rihî 

ka yıt lar da “gur bet çi”, “gur bet taifesi”, 

“arap” (si yahî renk an la mıy la) gi bi tabir-

le rin Çin ge ne top lu luk la rı nı da içi ne al dı-

ğı na işa ret edil miştir. Çin ge ne ler’in es ki 

za man lar dan be ri İran’ da çingâne (Kûlî 
ve Lûlî) adıy la bi lin dik le ri ifa de edi lir 

(Dih hu dâ, XI, 16534). Ba zı araş tır ma cılar 

ke li me yi tsjen gan (chen gan) şek lin de ya-

za rak bu nu tsen jin (mü zis yen, rak kas) 
Fars ça ço ğu lu ola rak açık la mak ta dır. Bu 

söz cükle “chang” ke li me si nin mi (ceng = 
sa vaş) yok sa “zang”ın mı (Arap ça zenc 
= si yah adam, gü nü müz de İn gil te re’de 
Çinge neler’e de nil di ği gi bi) kas te dil di ği 

bel li de ğil dir.

Bi zans Çin ge ne le ri üze ri ne ya pı lan bir 

ça lış ma da Türk çe’de çin ge ne, İtal yan ca’da 

zin ga ri, Fran sız ca’da tsi ga nes ve Al man-

ca’da Zi ge uner ke li me le ri nin hep si nin 

Çadırlarının

önünde

kalaycılıkla

uğraşan

bir Çingene

ailesini

gösteren

kartpostal
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Selâmsız ma hal le si ne top lu hal de yer leş-

tik le ri an la şıl mak ta dır. 1477’de ya pı lan 

nü fus sa yı mı na gö re İs tan bul’da otuz bir 

hâne Çin ge ne ika met et mek tey di. Bu ra-

ka ma muh te me len ge zi ci ol an lar da hil 

de ğil di. Ev li ya Çe le bi, Çin ge ne ler’in İs tan-

bul’a Fâtih Sul tan Meh med dö ne min de 

Gü mül ci ne ve Men te şe san cak la rın dan 

ge ti ril di ği ni kay de der. Da ha son ra Ye ni-

bah çe, Su lu ku le, Ay van sa ray, Üs kü dar, 

Ka sım pa şa semt le ri ne yer leş ti ril dik le ri an-

la şıl mak ta dır. İs tan bul sur la rı nın di bin de 

ya şa yan Çin ge ne ler, özel lik le Edir ne ka pı 

ve Su lu ku le’de bu lu nan lar yer leş mek ten 

çok ko nak la ma yı ter cih edi yor du. Su lu ku-

le, Selâmsız ve Zi ba ile bir lik te İs tan bul’un 

en ün lü Çin ge ne yer le şim bi rim le rin den 

sa yı lan Ha cı Hüs rev, Çin ge ne ler’in yer le-

şik dü ze ne geç tik le ri ilk ma hal le ola rak 

bi lin mek te dir.

Ge le nek sel Çin ge ne mes lek le ri de mir-

ci lik, nal bant lık, ba kır cı lık, ka lay cı lık, se-

pet çi lik, elek çi lik, al tın ara yı cı lı ğı, se yis lik, 

şi fa cı lık, fal cı lık, ayı oy na tı cı lı ğı, ak ro bat lık, 

mü zis yen lik, çen gi lik, boh ça cı lık, ge mi ya-

pım cı lı ğı, oy ma cı lık, ma den ci lik, kâhin lik 

ve di len ci lik şek lin de sı ra la na bi lir. Os man lı 

tah rir ka yıt la rın da ge çen Çin ge ne mes lek-

le rin den ba zı la rı şun lar dır: Cüllâh (do ku ma-

cı), hayyât (ter zi), hal laç, de mir ci, nal bant, 

sar raç, eyer ci, dül ger, bay tar, ket hüdâ, 

be zirgân, de ğir men ci, dü ven ci, ara ba cı, 

ka sap, da rı cı, mum cu, bo za cı, ko ru cu, sı-

ğırt maç, ço ban, aş çı, akın cı, ko puz cu, ku-

yum cu. Bu du rum Çin ge ne top lu luk la rı nın 

mes lekî çe şit li li ği açı sın dan ma ni dar dır. 

Çin ge ne ler de mir ci lik za na atın da ol duk-

ça ma hir di ler. Sü ley ma ni ye Ca mii’nin in-

şa atı müd de tin ce (1550-1557) “seng-tı-

raş” ka lem le ri nin ve is ke le ler için ge rek li 

olan çi vi le rin Çin ge ne Der viş ta ra fın dan 

imal edi lip ona rıl dı ğı bu in şa atın şan ti ye 

def ter le rin de ki mu ha se be ka yıt la rın dan 

an la şıl mak ta dır. Ay rı ca si cil ka yıt la rın da 

fı tık ame li ya tı ya pan Kıbtî ka dın lar dan söz 

edi lir.

Çin ge ne ler’in bel li bir sis tem içi ne alın ma-

sı önem liy di. Bu du rum on la rın ya şa dık la rı 

baş ka ül ke ler de rast lan ma yan bir özel li ğe 

işa ret edi yor du. Hat ta Çin ge ne ler’in bir 

san cak şek lin de idarî or ga ni zas yon al tı na 

alın ma la rı, za man la yer le şik ha ya ta ge çiş 

ve dâimî su ret te ika met le ri ni sağ la ya rak 

top lum la bü tün leş me le rin de rol oy na mış 

ol ma lı dır.

Os man lı ül ke sin de ya şa yan Çin ge ne ler, 

XVI. yüz yı la ge lin ce ye ka dar sa de ce ciz ye 

ve is penç öde ye rek ver gi yü küm lü lük le ri ni 

ye ri ne ge tir mek tey di ler. Os man lı sı nır la rı-

nın ba tı da ge niş le me sin den son ra, 926’da 

(1520) Ru me li eya le tin de ki ler le İs tan bul ve 

yö re sin de ya şa yan Çin ge ne ler’in bir san-

cak sa yıl ma sı üze ri ne bu ra ya bir san cak 

be yi ta yin edil miş tir. Bu san ca ğın be yi ne 

Çin ge ne be yi ve ya “mîr-i Kıbtîyan” da de-

ni li yor du. San cak Çin ge ne le ri müs lü man 

ve gay ri müs lim ol mak üze re iki ye ay rıl-

mak tay dı. Bun lar dan müs lü man olan la rı 

hâne ba şı na yıl da 22 ak çe ver gi ve rir ler di. 

Bir ev de otu ran ve ev li ol ma yan oğul lar 

da (mü cer ret = bekâr) ay nı şe kil de 22’şer 

ak çe ver mek le mü kel lef ti. Gay ri müs lim ler 

için bu mik tar 25 ak çe idi. Ay rı ca resm-i 

arûsiy ye (ger dek ver gi si), cü rüm ve ci na yet 

ak çe si gi bi tekâlif-i ör fiy ye tü rün den ver-

gi le ri di ğer reâyâ ile ay nı mik tar da öder-

ler di. Ru me li bey ler be yi li ği teş kilâtı nın bir 

par ça sı ola rak or ta ya çı kan, mer ke zi Kırk-

ki li se (Kırk la re li) olan ve Es ki Hisâr-ı Zağ ra, 

Hay ra bo lu, Mal ka ra, Dö ğen ci-ili, İn cü ğez, 

Gü mül ci ne, Yan bo lu, Pı nar hi sar, Pra va di, 

Di me to ka, Fe re cik, İp sa la, Ke şan ve Çor lu 

böl ge le ri ni içe ren Çin ge ne san ca ğı muh-

te me len, Çin ge ne ler’den alı na cak ver gi le-

rin dü zen li bi çim de tah si li ni sağ la mak ve 

on la rı be lir li bir böl ge içe ri sin de de ne tim 

al tın da tut mak ama cıy la ku rul muş tu.

Çin ge ne ler’in İs tan bul’un fet hin den 

son ra şeh re ge le rek ön ce Ga la ta sur la rı dı-

şın da Ka sım pa şa’da Çü rük lük de ni len ye re 

iskân edil dik le ri, da ha son ra Ay vansa ray, 

Su lu ku le, Sul tan ma hal le si ve Üsküdar’da 

XX. yüzyılın

ilk yarısı

Büyükdere’de

çadırlarını

kuran

Çingeneler’i

gösteren

kartpostal

çe şit li hiz met ler den baş ka sa hil ler de ge mi 

mal ze me si te mi ni, ge mi ya pı mı ve ta mi ri, 

köp rü in şa sı, men zil ler de er zak top lan ma-

sı gi bi iş ler ya nın da ma den ler de, or du nun 

nak li ye iş le rin de ve ka le le rin ona rı mın da 

da ça lış tı rıl mış lar dır. Çin ge ne ler Os man lı 

hu kuk sis te min den dış lan ma mış lar, hak-

sız lı ğa mâruz kal dık la rın da ka dı ya / mah-

ke me ye baş vu rup hak la rı nı ara ya bil miş-

ler dir. Bir ba kı ma dev let on la rı resmî bir 

çer çe ve de ta nım la mış tır.

Çin ge ne ler’in ya şa dı ğı Ru me li eya letin-

de isim le ri XV-XVI. yüz yıl la ra ait tah rir 

def ter le rin de “Kıb tiyân-ı Vilâyet-i Rûm-

ili” di ye ge çer. Ana do lu’da mev cut eya let-

leri teş kil eden san cak la rın XVI. yüz yı la ait 

tah rir ka yıt la rın da da Çin ge ne ler hak kın da 

pek önem li bil gi ler yer alır. Öte yan dan Çin-

ge ne ler’le il gi li ilk hu ku kî dü zen le me le rin 

Fâtih Sul tan Meh med za ma nın da ya pıl dı ğı 

bi lin mek te dir. Kanûnî Sul tan Sü ley man 

dö ne min de ise Ru me li ke si min de Çin ge-

ne san ca ğı nın te şek kül et ti ril me siy le ye ni 

idarî bir dü zen le me ye gi dil di ği gö rü lür. 

Çin ge ne ler’le il gi li dü zen le me ler de on la rın 

gö çe be olan la rı nın han gi ka za lar da hi lin-

de do la şa cak la rı tes bit edil miş, bu ara-

da ce ma at le ri ni ter ke dip git me le ri ne izin 

ve ril me miş tir. Ce ma at le ri ni ter ke den ler 

ya ka la nır ve ka bi le si ne tes lim edi lir di. Ka-

bi le le ri ne “ka tu na”, re is le ri ne de “ka tu na 

ba şı” adı ve ri lir di. Çin ge ne ler’den müs lü-

man olan la rın gay ri müs lim Çin ge ne ler’le 

ka rış ma sı na ve bir lik te ko nup göç me le-

ri ne izin ve ril mez di. Kız alıp ver me le ri ne 

de izin yok tu. Çin ge ne ka nunnâme sin de 

müs lü man Çin ge ne ler’in gay ri müs lim 

Çin ge ne ler’e ka rış ma sı ha lin de on lar dan 

sa yı la cak la rı ve ken di le ri ne ciz ye mü kel-

le fi ye ti yük le ne ce ği hük me bağ lan mış tı. 

XX. yüzyılın başlarında Kâğıthane’deki Sünnet Köprüsü’nün 

önünde bir grup Çingene’yi gösteren kartpostal
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baş la dı. Ho ca la rı ara sın da Tür ko log Gyu-

la Németh de var dı. Kıp çak la rın Co dex 

Cu ma ni cus Yaz ma Ede bi yat Abi de le ri 

ve Türk Dil le rin de Te laf fu zun Te mel 

Prob lem le ri ad lı te ziy le 15 Ma yıs 1919’-

da fel se fe dok to ru un va nı nı al dı, Bu da-

peş te’de bir yıl ka dar Türk di li der si ver-

di, ar dın dan Câfer Sey dah met Kı rı mer’in 

da ve ti üze ri ne Lo zan’a geç ti. Bu ra da iken 

Sov yet ler’e kar şı sa va şan Ge ne ral Vran-

gel or du la rı nın iş ga lin de bu lu nan Kı rım’a 

dön me ka ra rı al dı. Kı rım Ta tar la rı’nın millî 

fa ali yet ler de bu lun ma sı Ge ne ral Vran gel 

ta ra fın dan ya sak lan dı ğı ve Ço banzâde’nin 

adı da millî fa ali yet le re ka rış tı ğı için baş ka-

sı adı na dü zen len miş bir pa sa port la İs tan-

bul üze rin den Kı rım’a git ti. Ak mes cid’de 

ku rul muş olan millî fır ka ya ka tıl dı ve bir 

sü re baş kan lı ğı nı yü rüt tü. Kı sa bir müd-

det son ra Bol şe vik ler, Ge ne ral Vran gel ve 

or du la rı nı Kı rım’dan uzak laş tı rıp hâki mi-

ye ti ele ge çir di. Ço banzâde, Bol şe vik ler’le 

ça lı şa bi le ce ği ni dü şü ne rek Os man Ak çok-

rak lı, Ha san Sab ri Ay va zov, Şev ki Bek tö re 

ve Ah met Özen baş lı gi bi Kı rım lı ay dın lar la 

bir lik te ül ke sin de kal ma ya ka rar ver di. Ön-

ce pe da go ji ens ti tü le rin de, ar dın dan Kı rım 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde ders 

ver di. Bir ta raf tan da İle ri ve Kı rım Okul 

İş le ri ad lı der gi ler de ma ka le ler neş ret ti. 

1922’ de pro fe sör lü ğe yük sel di. 1924’e ka-

dar Kı rım Ta tar la rı’nın ce mi yet ha ya tın da 

ak tif rol oy na dı.

Ye ni ku ru lan Azer bay can Sov yet Sos ya-

list Cum hu ri ye ti Halk Maa rif Ko mi ser li ği 

ih ti yaç du yu lan kad ro la rın ye tiş ti ril me si 

için Türk di li, Türk ede bi ya tı ve ta ri hiy le 

uğ ra şan âlim le ri Ba kü’ye da vet et ti. İs tan-

bul’dan İs ma il Hik met Er tay lan, Kı rım’-

dan Be kir Sıt kı Ço banzâde, Ka zan’dan Aziz 

Ubey dul lin gi bi ba zı âlim ler bu da ve ti ka-

bul et ti. Ço banzâde, bir müd det Ba kü Üni-

ver si te si Şark şi nas lık Fa kül te si’nde Türk 

di li ders le ri ver dik ten son ra fa kül te de-

kan lı ğı na ge ti ril di. 1926’da Ba kü’de top-

la nan Tür ko lo ji kon gre si nin dü zen le yi ci le ri 

ara sın da yer al dı. Bu ra da “Türk Leh çe le-

ri nin Ak ra ba lı ğı Üze ri ne” adıy la bir bil di ri 

sun du ve al fa be tar tış ma la rı sı ra sın da La-

tin al fa be si ni sa vun du.

Ço banzâde’nin gay ret le ri ve hü kü me tin 

des te ğiy le Ba kü Üni ver si te si Şark şi nas lık 

Fa kül te si, Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet-

le ri Bir li ği’nin güç lü şar ki yat mer kez le-

rin den bi ri ha li ne gel di. Bu ra da dö ne min 

meş hur Tür ko log ve şar ki yat çı la rın dan J. 

Rat ta uzer, P. Fri do lin, V. Zum mer, E. Po-

ho mov, A. Ze ku za de, M. İb ra hi mov, M. 

Hal fin, İ. Ahund za de, V. V. Bart hold, İ. 
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Türk dili
ve Türk lehçeleri âlimi, þair.˜ ™

15 Ma yıs 1893’te Kı rım’ın Ka ra su ba zar 

ka sa ba sı nın Ar gın kö yün de doğ du. Asıl 

adı Ebûbe kir’dir. Ba ba sı Ab dül va hap ad lı 

bir ço ban, an ne si Va ide Şerîfe Ha nım’dır. 

İlk tah si li ne Ka ra su ba zar’da ki med re se de 

baş la dı, da ha son ra İs tan bul’da öğ re nim 

gö ren Yu suf Zi ya ad lı bir mü der ri sin Ak-

mes cid’de aç tı ğı rüş di ye ye de vam et ti ve 

1908’de bu ra dan me zun ol du. Rüş di ye de-

ki ba şa rı sın dan do la yı Ka ra su ba zar Cem‘iy-

yet-i Hay riy ye si ta ra fın dan yük sek tah sil 

için İs tan bul’a gön de ril di. İs tan bul’da Kı-

rım Ta le be Ce mi ye ti’nin yar dı mıy la Ga-

la ta sa ray Sultânîsi’ne kay dı nı yap tır dı ve 

1914’te bu ra yı bi tir di. Ay nı yıl Ma ca ris tan’a 

gi de rek Bu da peş te Pázmány Péter Ka to li-

kus Eg ye tem Üni ver si te si Ta rih ve Fi lo lo ji 

Fa kül te si Türk fi lo lo ji si, Arap ede bi ya tı ta-

ri hi ve Ma car ede bi ya tı ta ri hi kür sü le rin de 

ders gör dük ten son ra dok to ra öğ re ni mi ne 

Çin ge ne ler, Os man lı sa ray eğ len ce le rin-

de resmî ola rak bu lun ma ma la rı na rağ-

men ba zı du rum lar da sul tan eğ len ce le rin-

de ve sün net şö len le rin de yer al mış lar dır. 

III. Mu rad’ın oğ lu Meh med için dü zen le-

nen sün net me ra si mi ne Çin ge ne ler el le-

rin de be yaz ve kır mı zı hat la rı bu lu nan bir 

bay rak ta şı ya rak ka tıl mış lar dır. Bun lar Os-

man lı eğ len ce dün ya sın da çen gi, hânen de 

ve sâzen de ola rak da yer le ri ni al mak tay dı. 

Ev li ya Çe le bi Çin ge ne ler’in bu ko nu mu nu 

ay rın tı lı bi çim de an la tır. Os man lı coğ raf-

ya sın da ki Bul ga ris tan, Yu na nis tan, Ma ke-

don ya, Ar na vut luk, Ko so va, Bos na-Her sek, 

Hır va tis tan, Sır bis tan ve Ma ca ris tan’ın bir 

bö lü mün de ya şa yan Çin ge ne top lu luk la rı, 

gü nü müz de Os man lı lar’ın kül tü rel mi ra sı 

ola rak de ğer len di ri le bi le cek ba zı ge le nek 

ve gö re nek le ri ni de vam et tir mek te dir ler. 

Os man lı Dev le ti’nde di ğer top lu luk lar gi bi 

can, mal, ırz ve na mus la rı gü ven ce al tı na 

alı nan Çin ge ne ler dev le tin hi ma ye sin de 

ya şam la rı nı sür dür müş ler dir. Bir Çin ge ne 

ka nunnâme si nin ha zır lan ma sı, top lu mun 

en alt kat ma nın da yer alan bir ce ma ate 

kar şı sis te ma tik bir idarî an la yı şa sa hip bir 

dev le tin tav rı nı be lir le me si ba kı mın dan 

önem li dir. Bu nun dı şın da Çin ge ne ler’in 

her han gi bir du rum da di va na baş vu rup 

so run la rı nın çö züm len me si ta le bin de bu-

lun ma la rı nın uy gun gö rül me si bu dev let 

an la yı şı nın bir baş ka yan sı ma sı dır. Tür ki ye 

Cum hu ri ye ti’nde bu lu nan Çin ge ne ler ay nı 

coğ raf ya da ya şam la rı nı, örf ve âdet le ri ni 

de vam et ti re rek gü nü mü ze ka dar gel miş-

ler dir. Top lum ta ra fın dan ba zı dış lan ma-

la ra mâruz kal ma la rı na rağ men dev let çe 

ko ru ma al tı na alın dık la rı ve hak la rı nın sak-

lı ol du ğu açık tır. Özel lik le eğ len ce ha ya tı-

nın vaz ge çil mez un su ru sa yı lan Çin ge ne 

top lu lu ğu nun içe ri sin den çok sa yı da ses 

ve film sa nat çı sı çık mış, bu sa nat çı lar hem 

Çin ge ne top lu lu ğu hem Türk top lu mu ta-

ra fın dan tak dir le kar şı lan mış tır.
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