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ÖZET
Türkçede Çingeneler için pek çok kelime kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları “çingene”, “kıptî”,
“poşa”, “karaçı”, “roman” gibi kelimelerdir. Bu kelimelerin büyük kısmı Türkçeye diğer dillerden geçtikleri
için yabancı kaynaklı bir etimolojiyle açıklanabilmektedir.
Bu makalede tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinde Çingeneler için kullanılan kelimeler tespit edilecek,
bunların dünya dillerindeki karşılıklarıyla kıyaslamaları yapılarak etimolojileri ortaya konacaktır.
ANAHTAR KELĐMELER

Türkçe, Çingene, Kıptî, Poşa, Karaçı, Roman, etimoloji
ABSTRACT
There are many words, in Turkish, used for Gypsies. Some of them are “Çingene”, Kıptî”, “Poşa”,
“Karaçı”, “Roman” etc. Because of coming from other languages, most of these words can be explained by
an etymology of foreign source.
In this article, the words which are used for Gypsies in historical and modern Turkic dialects will be
selected and the comparisons of this words with the other world’s languages will be made to put forward of
their etymologies.
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GĐRĐŞ
Türkiye’de Çingeneler genel olarak “Çingene
Çingene”
Abdal (ed.),
Çingene adıyla bilinmekte ve çeşitli bölgelerde “Abdal
Arabacı (ah.; mşü.), Beyzade (ah.), Cano/Cono
Cano Cono (ed.), Dom/Lom
Dom Lom/Rom
Lom Rom (ihd.; ed.), Elekçi (çtt.), Esmer vatandaş
(ihd.; ed.), Gurbet,
Gurbet Gurbetî,
Gurbetî Karaçi/Karaç
Karaçi Karaçı
Karaçı (ed.; ah.), Karaoğlan, Kıptî
Kıptî,
ıptî Lûlû,
Lûlû Mango,
Mango Mutrib/Mutrip
Mutrib Mutrip (çtt./ed.),
Pırpır,
Pırpır Poşa/Boşa
Poşa Boşa/Paşa
Boşa Paşa (ed.), Roman (çtt.), Sepetçi,
Sepetçi Teber (ed.), Todi”
Todi adlarıyla anılmaktadır.
Çingenelerin bu kadar fazla isimle anılmasının sebebi, bulundukları coğrafyanın Türkiye’yle sınırlı
kalmayıp Hindistan’dan Asya, Afrika, Avrupa, hatta Amerika’ya kadar uzanarak dünya coğrafyasını
kaplamasıdır.
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Bizim çalışmamızda Türkiye’de Çingeneler için kullanılan adlardan yalnızca etimolojisi tartışmalı olan
“Çingene, Kıptî, Karaçi, Poşa, Roman” kelimeleri üzerinde durulacak, diğerleri hakkında ise kısa bilgilerle
yetinilecektir. Öncelikle kelimelerin dil ve lehçelerdeki kullanımı ele alınacak, sonra da etimolojisi
gösterilecektir. Fakat burada asıl amaç “Çingene” kelimesidir ve ileride görüleceği üzere bu kelime hakkında
ayrıntılı bilgiler verilecektir.
1. Çingene < Etü. Çıāañy
Çıāañy
Çingenelerin adı üzerine yapılan çalışmalarda dile getirilen pek çok görüş vardır. Ancak bunların
bazıları bir hayalden öteye gidememiş, bazıları ise son derece mantıklı gelmiştir. Biz önce bu görüşleri özet
olarak verecek, sonra da kendi görüşümüzü, öncelikle tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden, sonra da dünya
dillerinden örnekler vererek açıklamaya ve ispatlamaya çalışacağız.
“http://www.turkiyecingeneleri.8m.com” adlı internet sitesindeki verilere göre "Cigani
Cigani"
Cigani kelimesinin
kökeni hakkındaki bazı bilgileri özetle şöyle sıralayabiliriz:
1. Bu isim, Phrygien´de (Batı Anadolu´da bir bölge) çok önceleri yaşamış olan "Atsigani
Atsigani"
Atsigani yahut
"Athiganoi
Athiganoi"
Athiganoi isimli gnostik bir mezhebe kadar gerilere gitmektedir. Bu mezheb, havariler döneminde
Samerra´da büyücü Simon tarafından kurulmuştur. Bu konu, Yeni Ahit´te Resullerin Đşleri´nde geçmektedir.
Çingenelerin, bu mezhebin üyeleriyle bağlantı kurarak, büyücülükle meşgul oldukları zannedilmektedir. Bu
konuyla ilgili olarak Berger’in, Millosich’i kaynak gösterdiği bilgiden tarikatın 9. yüzyılda yaygın olduğunu
öğrenmekteyiz (Berger, 2000: 9).
2. Çingeneler, 1068´de Athos Dağı´ndaki Iviron-Manastırı´nda bulunan “Aziz Georg´un Hayatı” isimli
kitapta "Adsinkani
Adsinkani"
Adsinkani olarak ifade edilmektedir.
3. Bazı araştırmacılar Çingenelerin, bahsi geçen mezheple bağlantısının yanısıra, Maniheistlerle de
bağlantı kurmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde durmaktadır. Onları bu kanaate iten sebep ise, "temizlik" ve
"pislik" kavramlarıdır. Yunanca bir kelime olan "Athinganoi
Athinganoi",
Dokunulmazlar"
Athinganoi "Dokunulmazlar
Dokunulmazlar anlamına gelmektedir.
Bundan dolayı, "Athinganoi", kendisini "pis" telakki ettiği gruplardan sakınmak durumunda kalmıştır.
Çingenelerin menşeini Hindistan olarak görürken, oradaki Brahmanlar, Kşatriya, Vaisya ve Sudralardan
oluşan katı kast sistemini de göz ardı etmemek gerekir. Zira bu Hint kastları arasında da sıkı sıkıya uyulan
temizlik kuralları vardır. Muhtemelen "Athinganoi", Hint kast sistemindeki "temiz" ve "pis" kurallarıyla
karıştırılmakta ve bu sebeple böyle bir bağlantıya gidilmektedir.
4. Çingeneler Farsça ve Türkçede kullanılan âhen-ger (âhen=demir, ger=yapan) kelimesiyle ifade
edilen nalbantlardır. "Âhen
Âhen-ger
Âhen ger"
ger sözü de, daha sonra "Athinganoi" isimli gnostik mezheple münasabet
kurmuş ve bu iki kelimenin karışımından da Çingene ismi doğmuştur. J. Gonda bu münasebeti inanılır kabul
etmektedir. Çünkü ona göre, Çingene erkekleri daima nalbantlık, büyücülükle ve kadınları da falcılıkla
meşgul olmuştur. Bundan dolayıdır ki büyücülük, yılan afsunculuğu, kahinlik ve vantrilokluk (karından
konuşma) yaparak zuhur eden bu gnostik mezheple bağlantı kurulmaktadır.
5. Çingeneleri "ahen-ger" kelimesiyle irtibatlandıranlardan Michael Genner
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Türkçedeki "Ak-deniz" kelimesiyle irtibatlandırmakta ve bu kelimenin daha sonra "Atsinkonos" şekline
dönüştüğünü savunmaktadır.
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Çıgany er oglı kazgançka barmiş. Yolu yaramiş. Ögire sebinü kelir tir. Ança bilingler: Edgü ol. (IB, 30)
erdim üküş yoq çıγay
çıγay ämgäklig / tınlıγlar-aγ körüp ıγladım. (ĐKP, V, 5-6)
yer täŋri törümiştä / bärü bay yemä bar yoq çıγay
çıγay yemä (ĐKP, VI, 1)
tiläyü yoq çıγay
çıγay irinç / yarlıγ tınlıγlarqa (ĐKP, XLVIII, 1-2)
Karahanlı Türkçesinde “çı
çıāan
çıāay
çıāan”
āan ve “çı
çıāay”
āay şekillerinin birlikte yer aldığını Dîvânü Lügati’t-Türk
(DLT)’ten anladığımız kelimeyle ilgili olarak Besim Atalay’ın çalışmasında “fakir, yoksul” anlamları
verilmekte ve kelimenin Kitabü’l-Đdrak’te “cimri” anlamına geldiğine dikkat çekilmektedir (Atalay, 1999:
145). Kaşgârlı Mahmud’un, “çı
çıāan
çıāan”
āan şeklinin Arguca’da bulunduğunu belirttiği kelimenin, Robert Dankoff ile

James Kelly’nin ortak çalışmasında ikinci hecesi uzun ünlülü olarak gösterildiğinden de (či
âzu-.k6vÖ]]vdHzl-]6dnHHvze-.n6dn]
či
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… kimerseniŋ munça mālı bolsa çıāay
çıāay bolmaāay. (KE, 192v7)
… taėı mālsız çıāay
çıāay-men
āay men.
men (KE, 186r7)
… biz çıāay
çıāay-miz
āay miz (KE, 138v16)
B÷rmedi mālın aŋa yoėsuz çıāayāa
çıāayāa b÷rdi ol (KE, 161r9)
Mıśr ÷liniŋ şehrĩ rüstāsı, bayı çıāay
çıāayı
āayı, erkegi tişisi … (KE, 75r10)
… altunum kümüşümni, yāėūtım gevherimni çıāaylarāa
çıāaylarāa / b÷rgeymen… (KE, 80r21)
Ėārūnāa ayāıl mālınıŋ b÷şde birin çıāaylarāa
çıāaylarāa b÷rsün… (KE, 125v2)
mālım kāfirāa bolmasun t÷p yoėsuz müsülmān çıāaylarāa
çıāaylarāa b÷rdim. (KE, 161v5)
Kimẹrse çıāayl
çıāaylı
āaylıėdın
ėdın ėurtulayın t÷se āli ‘imrānnı oėusun… (KE, 66r15)
çıāay
çıāay / küci yetti aña, yaraāı yetti aña, urdı aña (ME, 133-1)
çıāay
çıāay boldı / çıāay
çıāay / aldandı anıñ birle, arsıktı anıñ birle (ME, 144-2)
aāız açāu n÷sre / kömdi anı görge, görlü ėıldı anı, śınāa ėatmaėāa buyurdı aña / çıāay
çıāay boldı (ME, 15-1)
sökel ėıldı anı / çıāay
çıāay boldı bay / sürdi, kötürdi (ME, 39-4)
çıāay
çıāay boldı / çıāay
çıāay / aldandı anıñ birle, arsıktı anıñ birle (ME, 144-2)
kedük boldı, çıāay
çıāay boldı / çıāayl
çıāaylı
āaylıė yā kedük (ME, 145-4)
kedük boldı, çıāay
çıāay boldı / çıāayl
çıāaylı
āaylıė yā kedük (ME, 145-4)
Kıpçak Türkçesi sözlüklerinden Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî ’de “yoksul,
fakir (Toparlı vd., 2000: 37)” anlamı verilen kelime Đbni-Mühennâ Lûgati ’nde birincisi “çiçek hastalığı”,
ikincisi “fakir” olmak üzere iki anlamda kullanılmıştır (Battal, 1997: 25-26). Recep Toparlı’nın Kıpçak
çıāan
Türkçesi Sözlüğü’nde ve Kitabü’l-Đdrâk Li-Lisâni’l-Etrâk’te geçen “çı
çıāan”
āan kelimesi içinse “bahil, çingene”
karşılıkları kullanılmıştır (Toparlı, 2003: 49; Caferoğlu, 1931: 29). Bu bilgilerin, A. von Gabain’den sonra
rastladığımız “çingene” anlamı verilen ilk veriler olduğu unutulmamalıdır.
Çağatay Türkçesinde “çı
çıāay
çıāay”
āay şeklinde gördüğümüz kelime “fakir, yoksul” anlamlarına gelmektedir.
Şiban Han ve Lutfî (Karaağaç, 1997) divanlarındaki şu cümleleri örnek olarak verebiliriz:
Tili köñgli savāa ortaė çıāay
çıāay köñgli bayāa ortaė
Özüm besį ħām-ŧama‘ dįvāne vü mecnūn-min (Şiban Han, 119b-1)
Sizdin eger tilense gül ĥüsn ülüşi ‘aceb degül
Bay kişilerge çāre yoė ārį çıāay su’ālıdın (Lutfî, 1495)
Ĥüsnidin pervāyı yoė kim sorsa ĥālımnı birer
Bay kişige yüz çıāay ger ölseler āam bolmaāay (Lutfî, 2390)
Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde “cığan” ve “cığanlık” şekillerinde geçen kelime için “cimri, bahil,
hasis; pintilik, cimrilik, hasislik” anlamları verilmektedir (Tarama-II, 1965: 765-766):
Muti‘ [Ar.]: uyan, licam [Ar.]: uyan, erüz [Ar.]: birinc baħil لyz{ [Ar.]: cığan ( ~}|نFer. XIV. 26)
(Tarama-II, 1965: 765)
Biri gayretsüz biri zâlim biri anun cığan ~}|ن
Biri kat‘-ı rahm edendir yâ Mücib, yâ Müsteğas (Muham. XV.20) (Tarama-II, 1965: 765)
Çü Hak yoluna az verenin bu ola işi
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Cığanın  ~}|كnite ola haline kıl ıttılâ‘ (Muham.XV.356) (Tarama-II, 1965: 765)
...Ya‘ni, rahmetin dükendi mi, ya benim günahım senin rahmetin hazinesin düketti mi, ya kullarına
cığan mı |}~ oldun, ya kulların günahı senin affinden çok mu oldu, kim eydürsün ben anı yarlıgamazam.
(Cennet.XV.91) (Tarama-II, 1965: 765-766)
Ol cığan  ~}|نkuldur, ben Kerîm Tanrıyam (Cennet.XV.101) (Tarama-II, 1965: 766)
Pes gerektir ki bununla dahi mütenebbih olup ol hırs, cığanlık |}~ kapusun yapasın, cûd ve atâ
kapusun açasın. (Leys.Ar.XV.8) (Tarama-II, 1965: 766)
Bilsün şol kimse kim buhledüp cığanlık |}~ eder ki ol Allah yolunda infak etmek sevaplarından
mahrum kalur. (Leys.Ar.XV.489) (Tarama-II, 1965: 766)
…Nice yarlıgamazsın kim Kerîm, Rahîm, cömert Tanrı sensin, cığanlık |}~ benim sıfatımdır.
(Cennet.XV.91) (Tarama-II, 1965: 766)
Pes bilsin şolo kimse kim buhledip cığanlık ider, ol kendi nefsine cığanlık |}~ ider.
(Leys.Mu.XV.304-1) (Tarama-II, 1965: 766)
…Yoksa mal sevgisi Tanrı sevgisinden artık gelip cığanlık |}~ ve bahillik kılurlar mı.
(Leys.Mu.XV.186-1) (Tarama-II, 1965: 766)
Osmanlı Türkçesinin ilk döneminde rastladığımız “cığan
cığan”
cığan kelimesi için Tarama Sözlüğü’nde “insafsız,
düşmanca hareket eden”, “cığanlık
cığanlık”
cığanlık kelimesi içinse “pintilik, cimrilik, hasislik” anlamları verilmiştir.
Çingene:
Osmanlı Türkçesinin sonraki dönemlerinde gördüğümüz “çingene” kelimesi için Tarama Sözlüğü “Çingene
Çingene
karacı, karaçı, kurbet (gezici, yurt tutmayan); Çingene çocuğu:
çocuğu gurbet oğlanı” açıklamalarını
çingene”
yapmaktadır(Tarama-VIII (Dizin), 1977: 78). Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmânî’sinde ise “çingene
çingene
sözcüğü için şu açıklamalar yapılmıştır:
Çingene: ( |  ) is. Hint’ten zuhur etmiş bir putperest kavimdir. Bir takımı Đran’dan Irak’a ve Şam ve
Mısır’a geçip onlara gacr, karacı, kıptî derler, ondan garba ve Endülüs’e ve Frengistan’a yayılmıştır, bir
takımına çingen ve çinger denir. Kıpçak yolundan Avrupa’ya geçip Rumeli’ye ve ta Bohemya’ya yani Çeh
vilâyetine ve ondan her tarafa münteşir olmuştur. Hâlen ekseri bedeviyyette olup kendileri isimlerine
rumakula derlerdi. Me’vâları olan Ulah Boğdana Romanya denir. Demircilerine lungur,
lungur ayıcılarına ursal,
ursal
çalgıcılarına lavtal.
lavtal sf. Yüzsüz, çeri, hayasız. (Toparlı, 2000: 100)
Konuyla ilgili kelimenin geçtiği örnekler şöyle sıralanabilir:
Eledd [ اAr.]: Hiç hakka meyletmeyen cığan  ~}|نve öneğü olan hasım. (Bab.XVI.2,445) (Tarama-II,
1965: 766)
Hurza  [Ar.]: Kumar oynayanların emîni ve cığanlığından }|}~ et satın almayup cüz’î nesne ile
geçinüp yürüyen nekes kimse. (Bab.XVI.2,165) (Tarama-II, 1965: 766)
Hasrame  [Ar.]: Taâma koruk sıkmaklık ve katı cığanlık |}~ . (Bab.XVI.2,167) (Tarama-II,
1965: 766)
1. 2. Çağdaş Türk Lehçelerinde “çıāañy”
“çıāañy” Kelimesi
“çıāan”
“çıāan” kelimesi çağdaş Türk lehçelerinde doğrudan doğruya kullanılmamakta, ya “çingene” ya da
“çıāan” kelimesinin değişmiş biçimleri görülmektedir. Şimdi bunları sırasıyla görelim:
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Gagavuz Türkçesinde Çingeneler için “çingene
çingene”
çingene kelimesi kullanılmakta, ayrıca bunların yanı sıra
“çingene
çingene şatrası”
çingene balıı”
şatrası (çingene çadırı) ve “çingene
balıı (bir balık türü) kelime gruplarına da yer verilmektedir
(Baskakov, 1991: 61). Ayrıca kelime Petri Çebotar ile Ion Dron’un hazırladığı sözlükte “çingenä
çingenä”
çingenä şeklinde
geçer (Çebotar-Dron, 2002: 160).
Kırgız Türkçesinde Çingeneler için Rusçanın da etkisiyle “sığan
sığan”
tsıgan”
sığan ve “tsıgan
tsıgan kelimeleri
kullanılmaktadır (Yudahin, 1998: 649) Nurettin Aksu ile Ayfer Işık’ın ortak çalışmasında Çingeneler için
“lölü
lölü,
lölü sıgan,
sıgan tsıgan”
tsıgan kelimelerine yer verilmiştir (Aksu-Işık, 1997: 41). Bunlara benzer olarak Çingeneler için
Kuman ve Balkar lehçelerinde “sigan
sigan”
tsıgan”
sigan (Nemeth, 1990: 45), Kazak Türkçesinde “tsıgan
tsıgan (Koç vd., 2003:
615), Karaçay-Malkar Türkçesinde “çıgan
çıgan”
çıgan ıstavat”
çıgan ve “çıgan
ıstavat (Çingene obası) (Tavkul, 2000: 173), Altay
Türkçesinde “sıgan
sıgan”
çigan”
sıgan (Naskali-Duranlı, 1999: 153), Çuvaş Türkçesinde “çigan
çigan (Ceylan, 1997: 173), Saha
(Yakut) Türkçesinde “sıgaan
sıgaan”
sıgaan (Vasiliev, 1995: 55) kelimeleri kullanılmaktadır.1
Anadolu ağızlarına bakıldığında ise kelimenin Derleme Sözlüğü’nde “cinga
cingan,
cingan, ciñgen, cıngan, cıngana,
cingen, cingene”
cingene şekillerinde ve “çingene; cimri; hindi altına konan tavuk yumurtalarından çıkarak hindi ile
gezen tavuk civcivi; görgüsüz” anlamlarında kullanıldığı görülür (Derleme-III, 1993: 978-979). Ayrıca
kelimeye Afyon’da “cingēn
cingēn”
cınāan
cingēn (Boz, 2002: 299), Ordu’da “cın
cınāan”
āan (Demir, 2001: 338), Ankara,
Şereflikoçhisar, Espiye ve Eynesil’de “cingan
cingan”
ëincināen
cingan (wç.); Sürmene’de “ëin
ëin-gan”
gan (wç.); Malatya’da “cin
cināen”
āen
(Caferoğlu, 1995: 269), Sivas’ta “cin
cināan
cingen
cināan”
āan (Caferoğlu, 1994: 223), Erzurum’da “ci
cingen”
ngen (Gemalmaz, 1995:
58), Samsun ve Bafra’da “cingen
cingen”
cingene”
çingan”
cingen (wç.); Diyarbakır’da “cingene
cingene (Erten, 1994: 151), Maçka’da “çingan
çingan
(wç.); Akçaabat’ta “çingân
çingân”
çincane”
çiñgene”
çingân (wç.); Đkizdere’de “çincane
çincane (wç.); Kuzeydoğu Bulgaristan’da “çiñgene
çiñgene (Dallı,
1991 : 180), Doğu Rodop’ta ise “cingänä
cingänä”
cingänä (Mollova, 2003: 62) şeklinde rastlanılır. Efrasiyap Gemalmaz ve
Münir Erten çalışmalarında “çingene
çingene”
çingâne”,
çingene kelimesinin kaynağı olarak Farsça “çingâne
çingâne Mollova’nın ise
Bulgarca “tzigane
tzigane”
tzigane kelimelerini gösterdiklerine de değinmek istiyoruz.
1. 3. Etimolojik Sözlüklerde “çıāañy”
“çıāañy” ve “çingene”
“çıāañy” kelimesi için Clauson’un etimoloji sözlüğünde “fakir, yoksul” anlamı verilmiş ve kelimenin
Köktürk kitabelerinde ve Irk Bitig’de “çığañ
çığañ”;
çığañ Uygur Türkçesi metinleri, Kutadgu Bilig, Đbni Mühenna,
Rabguzi, Oğuz Kağan destanı ve Hüsrev ü Şirin’de “çığay
çığay”;
çı:ğa:y”
çı:ğa:n”;
çığay Kaşgarlı Mahmud’da “çı:ğa:y
çı:ğa:y ve “çı:ğa:n
çı:ğa:n
Kıpçak Türkçesi metinlerinde “çığa:y
çığa:y”;
çığan”;
çığa:y Çağatay, Harezm Türkçelerinde ve Houstma’da “çığan
çığan Osmanlı
Türkçesinde ise “cığan
cığan”
cığan şekillerinde geçtiği belirtilir (Clauson, 1972: 408-409).
Räsänen, Ebu Hayyan’da “čy
čyγan
čyγan”
γan şeklinde geçen ve “fakir, bahil, çingene” anlamı verilen kelimenin,
KB’de “čy
čyγaj
čyγaj
čyγaj”,
γaj Uygurca’da “čy
čyγaj,
γaj
γn čy
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da bahseden Bloch, bunların “mısırlı” anlamına gelen “egyptien, egyptano” kelimelerinden geliştiğini ifade
etmektedir (Bloch, 1932: 348)
France Bezlaj, Sloven dilindeki “cigan
cigan / cigána”
cigána kelimesinin “cigânka, ciganíca, cigânski, (o) cigániti,
cigan, cigani, ciganija, ciganka” şekillerini de göstermekte ve diğer benzer slav dilleirinden örnekler vererek,
kelimenin kökenini Bizans Yunancasına dayandırmaktadır (Bezlaj, 1976: 63).
Josef Holub ile František Kopečný, sözlüklerinde kelimenin Çekçede “cikán
cikán / cigán“
cigán şekillerinde
olduğunu belirtmekte ve Rusçada “cygán”, Lehçede “cygan”, Sıpr-Hırvatçada “cigan(in)”, Slovencede
“cigán”, Almancada “Zigeuner”, Fransızcada “tsigane” ve Đtalyancada “zingaro” olarak bulunduğunu
bildirmektedir (Holub vd., 1952: 85).
Son olarak Sergei Starostin, Anna Dybo ve Oleg Mudrak’ın ortak çalışması olan Etymological

Dictionary Altaic Languages’ te “** č‘ị
čuki;
čukag;
čīgań.”
č‘ịū[g]a scarce, poor: Tung. *čuki
čuki Mong. *čukag
čukag Turk. *čīgań
čīgań başlığı
altında kelimenin Tungus, Moğol ve Türk dillerindeki şekilleri verilmekte ve bir not olarak “čux ‘medioere’,
čuxъ ‘poor’ (< *yok ?)” bağlantısına dikkat çekilmektedir (Starostin, 2003: 445-446).
1. 4.
4. Dünya Dillerinde “çıāañy”
“çıāañy” Kelimesi ve Kelimenin Etimolojisi
“çingene” kelimesinin etimolojisiyle ilgili olarak, bu bölümün başında da belirttiğimiz gibi, birçok
görüş ortaya atılmakta ve Batı Anadolu’da kurulan gnostik bir mezhep olan Athiganoi’den,
Maniheist
Athiganoi
anlayışa; Farsça’da “demirci” anlamına gelen âhenger’den,
Türkçe “Ak
Akâhenger
Ak-deniz”
deniz kelimesinden oluşmuş
“Atsinkonos
Atsinkonos”a;
yine Farsça’da “çengi çalan veya dansçı” anlamındaki “çengi
çengi-gan
bir Hint boyundan
Atsinkonos
çengi gan”dan,
gan
çıkmış olan ve “Tsengaris
Tsengaris"
Changar”lara
kadar birçok etimolojik deneme
Tsengaris şeklinde telaffuz edilen "Changar
Changar
yapılmaktadır.
Adı geçen kavramla ilgili bizim görüşümüz ise “çingene” kelimesinin eski Türk metinlerinden itibaren
sıkça rastladığımız bir Türkçe kelime olan “çı
çıāañy
çıāañy”
āañy kelimesiyle aynı kelime olduğudur. Nitekim ileride
vereceğimiz örneklerde de ayrıntılı bir şekilde görüleceği üzere “çıāañy” kelimesi önceleri “fakir, yoksul”
anlamına gelmekte, sonraları bu anlamlara “cimri, pinti, hasis; insafsız, düşmanca hareket eden” karşılıkları
da eklenmektedir. Çingenelerin çok varlıklı, zengin bir toplum olmadığı ve gittiği yerlerin halklarınca
ürkülen ve istenmeyen bir grup oldukları düşünüldüğünde onların adlarını “yoksul, fakir” anlamına gelen
“çıāañy” kelimesiyle örtüştürmek çok da zor olmasa gerektir.
Dünya dillerinden örnekler verecek olursak, Türkçeye en yakın dil olarak gösterilen Moğolca’da
Çingeneler için “цыган
цыган (tsıgan)” (Дамдинсурэн, 1982: 796) kelimesi kullanılmaktadır.
Batı dillerinden Almanca’da Çingeneler için “zigeuner
zigeuner”
zigeuner (Hanser–Şevket, 1967: 118 / Steuerwald,
1974: 186) ayrıca çingene karısı için “zigeunerin
zigeunerin”
tzigane,
zigeunerin (LUWT, 1993: 40); Fransızca’da “tzigane
tzigane bohémien,
gitane” (Ertürk, 1997: 879 / Kocabay, 1968: 161 / Kelékian, 1911: 475 / Yalt, 1973: 96) ayrıca “tsiganes
tsiganes”
tsiganes
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(tç.); Rusça’da “цыг
цыгá
цыгaнский”
цыгáн, цыгá
цыгáнка”
нка (Müller, 1977: 321 / Doruk, 1992: 90) ayrıca “цыгaнский
цыгaнский (Çebotar-Dron,
2002: 160); Đtalyanca’da “zingaro
zingaro”
cingali”
zingaro (Kalemci, 2005: 356) ayrıca “zzingari”
ingari (tç.), “cingali
cingali (wç.);; Đsviçre
dilinde “zegynen
zegynen”
zigenari”
cigan-i
zegynen (wç.); Đsveççe’de “zigenari
zigenari (wç.); Arnavutça’da “cigan
cigan i” (Suçla, 1994: 34); Macarca’da
“cigány
cigány”
iganyok (wç.) ve “cczigány”
zigány (Berger, 2000: 9) ; Romence’de “Ńigan
Ńigan;
cigány (Güngörmüş, 2003: 355), “cciganyok”
Ńigan
Ńigănesc”
Ńsigani”
tigani”
cigánu”
Ńigănesc (Çebotar-Dron, 2002: 160), “Ńsigani
Ńsigani (wç.), “tigani
tigani (ihd.) ve “cigánu
cigánu (Berger, 2000: 9); Lehçe’de
(Polonya dili) “cygan
cygan”
cyganie”
cyganić”
cygan (tç.), “cyganie
cyganie (wç.) ve çingeneleşmek “cyganić
cyganić (Antonowicz vd., 1983: 63);
Slovakça’da “ccigani”
cigani”
igani (tç.); Slovenya dilinde “cigani
cigani (wç.); Sırpça’da “romac, ciganin”
ciganin (Aguši, 2002: 35) ve
“cingerije
cingerije”
cikan”
циганин,
cingerije (ihd.); Çekçe’de “cikan
cikan (wç.); Bulgarca’da “циганин
циганин цигански”
цигански (Ванчев, 1952: 97) ayrıca
“aacigan”
cigano”
cingarus”
atsiganos”
cigan (tç.); Portekizce’de “cigano
cigano (tç.); Latince’de “cingarus
cingarus (tç.) ve son olarak Yunanca’da “atsiganos
atsiganos
(tç.) ve “athingani
athingani,
athingani atzinganoi”
atzinganoi (wç.) kelimeleri kullanılmaktadır.
Kafkas dillerinden olan Çerkezce’de “цыджан
цыджан (tsıdcan)” (Çelikkıran, 1991: 38) olan kelime,
Gürcüce’de ise “adsincani
adsincani
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Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde ise “çı
çıāan
çıāan”
āan biçiyle yer alan kelime günümüze bu son
biçimden hareketle “çı
çıāan
çıāan”
āan biçiminden gelmiştir.
“Meclis” kelimesinin “menclis”, “kılıç” kelimesinin “kılınç”, “satranç” kelimesinin “santranç” olması
gibi “çıāan” kelimesi de halk ağzında sonradan “çıngan” olmuş olmalıdır.2
2. Roman < dom / lom /rom
Çingeneler için pek çok kavram kullanılmaktaysa da Çingeneler kendilerine “Rom
Rom”,
Romni”,
Rom dişil “Romni
Romni
dillerine ise “Romani
Romani”
Romani demektedir. Bir cins isim olan bu sözcük ‘adam, insan’ anlamına gelmekte olup,
etimolojisi hakkında başlıca iki görüş vardır:
Bu görüşlerin ilki sözcüğün bugün Hindistan’da hâlâ rastlanan düşük bir kastın adı olan Sanskritçe
“Domba
Domba”
Domba sözcüğünden türetilmiş olduğudur. (Hindu dilinde domb,
domb dişil domnï,
domnï Pencapça dũm v.b.). Ayrıca
Manuš (< Skt. mãnuşa ‘insan’), Sende, Sinde (belki de < Skt. Saindhava ‘eski Hint eyaleti olan Sindh’den
gelme) ve Kalo (siyah) sözcükleri de kullanılmaktadır. (Berger, 2000: 9)
Kuzey Hindistan’dan göç ettikten sonra Dom’lar
olarak bilinen Çingeneler, sonraları /d-/ sesinin önce
Dom
/l-/ sonra da /r-/ sesine dönüşmesiyle Rom’lar
olarak anılmaya başlandılar (ihd.).
Rom
Bugün Türkiye’de, özellikle de Batı Anadolu, Marmara ve Trakya’da kullanılan “Roman
Roman”
Roman kavramı;
Ağrı, Van ve Erzurum’da “Lom
Lom”
Dom”
Lom veya “Dom
Dom şeklinde de görülebilmektedir (ed.). Bunun izlerini şöyle de
sürebiliriz: Çingeneler, Ermenice’de “Lom
Lom”,
Dom”
Lom Suriye ve Filistin’de “Dom
Dom olarak bilinirken; buralarda
kendilerini “Dum
Dum”
Rom”
Dum ve “Rom
Rom olarak adlandırırlar (ihd.).
Diğer yaklaşım ise, Çingenelerin, eski Doğu Roma (Bizans) sahasına girdiklerinde “Roman (Romalı)”
olarak anılmaya başlandıklarıdır (ihd.). Ancak adlandırmada dilin fonksiyonu da düşünüldüğünde bizce ilk
görüş akla daha yatkın görülmektedir. Yani aslen “Dom” olan sözcük “d- > l- > r-” değişmesiyle “dom > lom
> rom” şekline gelmiş ve Çingenelerin adı olmuştur.
3. Kıptî < Egyptian
Kelime Türkçede yakın zamana kadar aktif bir şekilde kullanılmış olup, hemen herkesin duyduğu
“merd-i Kıptî sirkatin söyler” dizesiyle de dilimizde yer etmiştir.
Doğu Sırbistan´da "djupci
djupci"
jedjupi"
jevg"
djupci (tç.); eski Dubnovnik´te "jedjupi
jedjupi (tç.); Arnavutluk´ta "jevg
jevg (tç.), evgit
(Berger, 2000: 9) ve "medjup
medjup"
gypsy"
medjup (tç.); Đngilizce’de "gypsy
gypsy (Redhouse, 2005: 167 / Golkarian, 1996: 69 /
Wehmeier, 2004: 575 / tç.), “gypsies
gypsies “(Berger, 2000: 9) ve “gipcyan
gipcyan,
gitano"
gipcyan gipson”
gipson (wç); Đspanyolca’da "gitano
gitano
2

Burada söz konusu olan halk sadece Türkler değildir, bu kelimeyi Türklerden alan diğer halklar da bu
kavram içerisindedir.
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4. Gözcü, gözetleyici (Tarama Sözlüğü – IV, s. 2257)
Anda yağının karacıları zâhir oldu (Ta. Sel. XV. 861)
5. Falcı, bakıcı (Tarama Sözlüğü – IV, s. 2258)
Kelime Eski Anadolu Türkçesi XIV. yüzyıl metinlerinde yine “yağmacı, yol kesen” anlamında; fakat
“karakçı
karakçı (kara
karaħç
karaħçı
ħçı)” şekillerinde geçer (Tarama Sözlüğü – IV, s. 2263):
Karakçı gözlerin yağmalarından
Yine dönüp demez estağfirullah (Nesimi, XIV. 53)
Lebinin kanına dişim bu gece diler ki gire
Ki karaħç
karaħçı
ħçı gözlerinden nişe girdiler kanıma (Kadı. XIV. 182)
Türkiye’de, özellikle Doğu bölgesinde kullanılan (ed.) ve Azeri Türkçesinde “garaçı” şeklinde geçen
(Akdoğan, 2000: 57) “karaçı” kelimesi hakkında iki görüşümüz vardır.
Kelimenin etimolojisi hakkındaki ilk görüşümüz, kelimenin Türkçe “kara
kara”(siyah)
sözcüğüne isimden
kara
isim yapma eki {-çı
çı}’nın
getirilmesiyle oluşmuş “karaçı” kelimesidir. Bizi bu fikre götüren sebeplerden biri
çı
Çingenelerin ten rengi ve dış görünüşleri dolayısıyla Anadolu’nun bazı yörelerinde “karaoğlan” olarak
adlandırılması; diğeri ise Çingenecedeki “kalo
kalo”
kala”
kara (siyah)”
kalo kelimesinin Sanskritçe “kala
kala olup Türkçede “kara
(Kenrick 2006: 119) anlamına gelmesidir.
Diğer görüşümüz ise Türkçede, özellikle de Türk lehçelerinde “bakmak” anlamına gelen “kara
kara-”
kara
fiilinden (Ercilasun vd., 1991:46-47), fiilden isim yapma eki olan “{-k
k}”yle önce “karak”, sonra da “–çı
çı”
çı
yapım ekiyle “karakçı
karakçı”
bakıcı”
falcı”
karakçı olduğudur ki, bu “bakıcı
bakıcı yani “falcı
falcı anlamına gelir. Ayrıca bunun delilleri XIV.
yüzyıl Eski Anadolu metinlerindedir ve bu örnekler yukarıda verilmiştir.
Arapların Çingeneler için “el-ğaceri” (Sarı, 53) kelimesini kullandığı da dikkate alınırsa “karaçı”
kelimesinin Arapçaya göçüşmeyle “karaçı (Türkçe) > garaçı (Azerice) > gacarı > gaceri (Arapça)” yoluyla
geçtiği, hatta Pakistan’daki “Karaçi” şehrinin de buradan geldiği düşünülebilir.
5. Poşa / Boşa < Poşı / Boşı < Çin. bubu-shi
Ertuğrul Yalçın’ın Özgür Politika’da verdiği bilgiye göre: “ ‘Poşa’ kelimesi ‘boşamak’tan gelir.
Đstanbul ve Trakya'daki Romanlar, Đstanbul'da yaşayan Rumca ve Ermenice bilen Romanlara ‘Poşa’ diyerek,
onları Romanlıktan boşadıklarını, çıkardıklarını ifade etmiş olurlar. Đstanbul ve Trakya'da yaşayan Romanlar
Müslümanlığı kabul etmiştir. Poşa dedikleri Romanlar ise Hıristiyandırlar. Yine Romanlar kendinden
olmayan yabancılara ‘Khoroktai’ derler. Khoroktai bir Roman terimidir. Yabancı anlamına gelir. (Yalçın,
01/06/2000)” Bizce bu bilimsel bir açıklama değildir, zaten pek de inandırıcı ve ikna edici olmamaktadır.
Poşa kelimesini Karapapaklar (kp.), Terekemeler (trk.), Gürcüler, Çerkesler; ülkemizde ise bunların
bulunduğu coğrafyalarda, mesela Göle (had.), Ağrı, Van, Erzurum, Sivas, Bayburt ve Erzincan’da

13

yaşayanlar, Çingeneler için kullanmaktadır. Ayrıca Artvin’de yaşayan Ermeni Çingeneler vardır ve bunlar da
kendilerine “poşa
poşa”
boşa”
poşa (ed.) veya “boşa
boşa (wç.) demektedir.
“poşa” kelimesi için diğer dillere baktığımızda şu izlere rastlanmaktadır:
Kelime Gürcüce’de “boşa
boşa”
boşuri ena”
boşa şeklinde geçmekte ve “çingene” anlamına gelmektedir. Ayrıca “boşuri
ena
kelimesi de “çingene dili” demektir (Claidze, 2001: 279).
Kelimeyi Çerkesler de kullanmakta ve özellikle Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Gülcan Kuş isimli
arkadaşımız ve meslektaşımızdan öğrendiğimiz kadarıyla dillerinde “poşu
poşu gibi gezmek”
gezmek şeklinde bir deyim
bulunmaktadır. Benzer deyimlere Ankara’da da rastlanmaktadır: “poşu
poşu gibi çıkmak,
çıkmak poşu gibi olmak.”
olmak Bu
deyimler “çingene gibi gezmek, çingene gibi olmak, çingene gibi çıkmak” şekillerinde de düşünülebilir.
Çünkü anlam olarak “insan çehresinin kararması, yüzün kızarıp morarması ve çingenelerin ten rengine
benzemesi”ni karşılamaktadır.
Japoncada da çingene anlamına gelen benzer bir kelime vardır: “jipushî
jipushî”
jipushî (Japonca Sözlük, 2003: 230)
Eski Türkçe bir metin olan Đyi ve Kötü Prens Öyküsü’nde geçen ve “bağış, sadaka” anlamına gelen
“poşı (PWŞY)” kelimesi ise bizi Çince’ye götürmektedir. Çünkü kelimenin Çince şekli “bu-shi”dir ve adı
geçen metinde “poşı-çı (PWŞYCY)” olarak geçmiştir ki, bu da “bağış isteyen, dilenci” anlamına gelmektedir.
Kelimenin geçtiği cümle şöyledir: [yoq çıγay poşı-çı men / tep tedi.] (ĐKP, XLVII, 4-5)
Böylelikle günümüz dillerindeki “poşa/boşa/jipushî” kelimesinin, Çince’deki “bu-shi” olduğu
görülmektedir.
6. Türkçede Çingeneler Đçin Kullanılan Diğer Kelimeler
6. 1. Lûlû
Kelime Tarihî Türk lehçeleriyle ilgili olarak Tarama Sözlüğü’nde şöyle geçer:
Lûlû [Fa.] … Karaçı tâifesinin güzellerine derler ve bersebil-i istiâre her güzel ki fitne ve yağmacı ola,
ıtlak olunur ve ol sebepten lûlû derler ki şenlikleri vaktında lûlû derler. (Ni ‘meti. XVI. 568) (Tarama
Sözlüğü – IV, s. 2257)
Lûlû [Fa.]: Đnci ve karaçı ya ‘ni çingene. (Şamil, XVI. 509) (Tarama Sözlüğü – IV, s. 2257)
Kırgız Türkçesinde Çingeneler için kullanılan kelimeler arasında yer alan ve “lölü
lölü”
lölü (Aksu-Işık, 1997:
41) şeklinde geçen kelime Farsça’da “Luri, Luli (wç.)” biçimindedir ve Arapça çingene anlamındaki “el-Nuri
(Mısır, Suriye, Filistin) (wç. / tç.)” kelimesi de bu kelimeyle ilgili olmalıdır.
6. 2. Mutrib / Mutrip
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Arapça “tarab” kökünden gelen kelime daha çok Van, Ardahan (çtt.); Hakkari, Mardin ve Siirt (ed.)’te
kullanılmakta ve “çalgı çalan, çalgıcı” anlamına gelmektedir (Devellioğlu, 1998: 694).
6. 3. Elekçi
Bir meslek ismi olan kelime, Orta Karadeniz, Kumru (kh.), Orta Anadolu (çtt.) ve Malatya’da (tcd.)
kullanılmaktadır. Abdallara Doğu Anadolu’da “eelekçi”
lekçi dendiği de görülür. Kuzey Anadolu’da ise “eelekçi”
lekçi
daha çok Gregoryen Ermeni Çingenelerine denilir. (mşü.)
6. 4. Esmer Vatandaş
1950’li yılların Türkiye’sinde Menderes döneminde devletin romanlara verdiği addır (ihd.). Edirne
yöresinde kullanımına rastlanır (wç.).
6. 5. Arabacı
Bir meslek ismi olan kelime Akdeniz bölgesinde Çingeneler için kullanılmaktadır (ed.).
6. 6. Abdal
Kahramanmaraş’ta rastlanılan kelime (wç.) Doğu Anadolu’da “elekçi
elekçi”,
çingene”
elekçi Güney Anadolu’da “çingene
çingene
anlamında kullanılmaktadır (mşü.).
6. 7.
7. Gurbet / Gurbetî
Tarama Sözlüğü’nde çingene anlamında geçen kelimeyle ilgili örnek olarak şu cümle verilmektedir:
Gurbet oğlanı: Çingene Çocuğu. (Tarama Sözlüğü - III, 1835)
… Yüzü gözü tozdan görünmez ve güneşten yanıp kapkara gurbet oğlanına dönmüş. (Hazma. XIV-XV.
54, 20)
6. 8. Diğer Adlandırmalar
Bunlardan başka olarak da Çingeneler için Ankara’da “teber
teber”,
cano / cono”
teber Adana ve Osmaniye’de “cano
cono
(ed.), Edirne’de “kara
kara kuvvetleri
köçer”,
karaoğlan”,
beyzâde”,
kuvvetleri”
vvetleri (wç.) ve Anadolu’nun değişik yerlerinde “köçer
köçer “karaoğlan
karaoğlan “beyzâde
beyzâde
(çtt.) “cuki
cuki”,
balamoron”
pırpır”,
sepetçi”,
todi”
mango”
cuki “balamoron
balamoron (çto.), “pırpır
pırpır “sepetçi
sepetçi “todi
todi “mango
mango gibi isimler kullanılmaktadır.
Konuyla ilgili bir not olarak düşebileceğimiz son iki durum ise Çingeneler için Kuzey Almanya ve
Đskandinavya’da, “Tatern
Tatern (Tatarlar
Tatarlar)”
pharaones (Firavun'un halkı)” denmesidir (wç.).
Tatarlar (çtt.); Macaristan’da “pharaones
Bu durum Mısır’dan gelen Çingenelere “Mısırlı” anlamında “Kıptî
Kıptî”
Kıptî ya da Bizans’a giden Çingenelere
“Romalı” anlamında “Ro
Roman
Roman”
man demeye benzemektedir. Avrupa’ya Tatar toprakları üzerinden giden
Çingeneler için “Tatern
Tatern”,
pharaones”
Tatern ve Firavun’un ülkesi Mısır’dan gidenlere “pharaones
pharaones denmesi de bundandır. Buna
delil olarak ise Almanca bir sözlük olan Der Sprach-Brockhaus ’ta yer alan [“Zig
Zigeuner:
Zigeuner: 1. Tater …”]
maddesini gösterebiliriz.
Diğer durum ise Batılıların, Türkiye Çingenelerini “yerli” manasına gelen "Arlije
Arlije"
Arlije kelimesiyle ifade
etmeleridir. Bu Türkiye Çingeneleri, Gurbetî ana Çingene grubunun bir alt kolu olarak kabul edilmektedir.
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Bunlar; Bulgarca "Erlides
Erlides,
Arliyas"
Erlides Yerlides",
Yerlides Slavca "Arliyas
Arliyas kelimesiyle ifade edilmekte ve bu kelimelerin hepsi de
“yerli” manasına gelmektedir (tç.). Anlaşılacağı üzere Türkçe “yerli
yerli”
yerli sözcüğü Batı dillerine “çingene”
manasında geçmiştir, ama Türkçede “çingene
çingene”
çingene anlamında kullanılmamaktadır.
SONUÇ
Türkçede Çingeneler için yirmiden fazla ad kullanılmaktadır. Bunlardan “çingene”, “kıptî”, “poşa”,
“karaçı” ve “roman” sözcükleri en bilinenleridir. Bu sözcüklerden “çingene” Eski Türkçedeki “çıāañy”den;
Kıptî Eski Yunanca “agyptian”dan; “poşa” Çince “bu-shi”den; “karaçı” Türkçe “kara-” fiilinden ve “roman”
Hintçe “rom/lom/dom” kelimelerinden gelmektedir. Bunların yanında, Çingeneler için Türkçede lûlû,
mutrib/mutrip, elekçi, arabacı, sepetçi, gurbetî, abdal, esmer vatandaş, teber, cano/cono, kara kuvvetleri,
köçer, karaoğlan, beyzâde, cuki, balamoron, pırpır, todi, mango” gibi isimler de kullanılır. Đlginç bir nokta ise
Türkçe “Tatar” ve “yerli” kelimelerinin Batı dillerinde “çingene” karşılığında bulunmasıdır.
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