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Türkçede Çingeneler øçin Kullanõlan Kelimeler
ve Bunlarõn Etimolojileri

Hüseyin Yõldõz1*
ÖZET
Türkçede Çingeneler için pek çok kelime kullanõlmaktadõr. Bunlardan bazõlarõ “çingene”,
“kõptî”, “poúa”, “karaçõ”, “roman” gibi kelimelerdir. Bu kelimelerin büyük kõsmõ Türkçeye di÷er
dillerden geçtikleri için yabancõ kaynaklõ bir etimolojiyle açõklanabilmektedir.
Bu makalede tarihî ve ça÷daú Türk lehçelerinde Çingeneler için kullanõlan kelimeler tespit
edilecek, bunlarõn dünya dillerindeki karúõlõklarõyla kõyaslamalarõ yapõlarak etimolojileri ortaya konacaktõr.
ANAHTAR KELøMELER
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ABSTRACT
There are many words, in Turkish, used for Gypsies. Some of them are “Çingene”, Kõptî”,
“Poúa”, “Karaçõ”, “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 determined and the comparisons of this words with their counterparts from other languages
will be put forward with their etymologies.
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GøRøù
Türkiye’de Çingeneler genel olarak “Çingene” adõyla bilinmekte ve çeúitli
bölgelerde “Abdal (ed.), Arabacõ (ah.; múü.), Beyzade (ah.), Cano/Cono (ed.),
Dom/Lom/Rom (ihd.; ed.), Elekçi (çtt.), Esmer vatandaú (ihd.; ed.), Gurbet,
Gurbetî, Karaçi/Karaçõ (ed.; ah.), Karao÷lan, Kõptî, Lûlû, Mango, Mutrib/
Mutrip (çtt./ed.), Põrpõr, Poúa/Boúa/Paúa (ed.), Roman (çtt.), Sepetçi, Teber
(ed.), Todi” adlarõyla anõlmaktadõr.
Çingenelerin bu kadar fazla isimle anõlmasõnõn sebebi, bulunduklarõ co÷rafyanõn Türkiye’yle sõnõrlõ kalmayõp Hindistan’dan Asya, Afrika, Avrupa, hatta
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Amerika’ya kadar uzanarak dünya co÷rafyasõnõ kaplamasõdõr.
Bizim çalõúmamõzda Türkiye’de Çingeneler için kullanõlan adlardan yalnõzca etimolojisi tartõúmalõ olan “Çingene, Kõptî, Karaçi, Poúa, Roman” kelimeleri
üzerinde durulacak, di÷erleri hakkõnda ise kõsa bilgilerle yetinilecektir. Öncelikle
kelimelerin dil ve lehçelerdeki kullanõmõ ele alõnacak, sonra da etimolojisi gösterilecektir. Fakat burada asõl amaç “Çingene” kelimesidir ve ileride görülece÷i üzere
bu kelime hakkõnda ayrõntõlõ bilgiler verilecektir.
1. Çingene < Etü. Çõƥañy
Çingenelerin adõ üzerine yapõlan çalõúmalarda dile getirilen pek çok görüú
vardõr. Ancak bunlarõn bazõlarõ bir hayalden öteye gidememiú, bazõlarõ ise son derece mantõklõ gelmiútir. Biz önce bu görüúleri özet olarak verecek, sonra da kendi
görüúümüzü, öncelikle tarihî ve ça÷daú Türk lehçelerinden, sonra da dünya dillerinden örnekler vererek açõklamaya ve ispatlamaya çalõúaca÷õz.
“http://www.turkiyecingeneleri.8m.com” adlõ internet sitesindeki verilere
göre “Cigani” kelimesinin kökeni hakkõndaki bazõ bilgileri özetle úöyle sõralayabiliriz:
1. Bu isim, Phrygien´de (Batõ Anadolu´da bir bölge) çok önceleri yaúamõú
olan “Atsigani” yahut “Athiganoi” isimli gnostik bir mezhebe kadar gerilere gitmektedir. Bu mezheb, havariler döneminde Samerra´da büyücü Simon tarafõndan
kurulmuútur. Bu konu, Yeni Ahit´te Resullerin øúleri´nde geçmektedir. Çingenelerin, bu mezhebin üyeleriyle ba÷lantõ kurarak, büyücülükle meúgul olduklarõ zannedilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Berger’in, Millosich’i kaynak gösterdi÷i
bilgiden tarikatõn 9. yüzyõlda yaygõn oldu÷unu ö÷renmekteyiz (Berger, 2000: 9).
2. Çingeneler, 1068´de Athos Da÷õ´ndaki Iviron-Manastõrõ´nda bulunan “Aziz
Georg´un Hayatõ” isimli kitapta “Adsinkani” olarak ifade edilmektedir.
3. Bazõ araútõrmacõlar Çingenelerin, bahsi geçen mezheple ba÷lantõsõnõn yanõsõra, Maniheistlerle de ba÷lantõ kurmuú olabilecekleri ihtimali üzerinde durmaktadõr. Onlarõ bu kanaate iten sebep ise, “temizlik” ve “pislik” kavramlarõdõr. Yunanca bir kelime olan “Athinganoi”, “Dokunulmazlar” anlamõna gelmektedir.
Bundan dolayõ, “Athinganoi”, kendisini “pis” telakki etti÷i gruplardan sakõnmak
durumunda kalmõútõr. Çingenelerin menúeini Hindistan olarak görürken, oradaki
Brahmanlar, Kúatriya, Vaisya ve Sudralardan oluúan katõ kast sistemini de göz ardõ
etmemek gerekir. Zira bu Hint kastlarõ arasõnda da sõkõ sõkõya uyulan temizlik kurallarõ vardõr. Muhtemelen “Athinganoi”, Hint kast sistemindeki “temiz” ve “pis”
kurallarõyla karõútõrõlmakta ve bu sebeple böyle bir ba÷lantõya gidilmektedir.
4. Çingeneler Farsça ve Türkçede kullanõlan âhen-ger (âhen=demir,
ger=yapan) kelimesiyle ifade edilen nalbantlardõr. “Âhen-ger” sözü de, daha sonra “Athinganoi” isimli gnostik mezheple münasabet kurmuú ve bu iki kelimenin
karõúõmõndan da Çingene ismi do÷muútur. J. Gonda bu münasebeti inanõlõr kabul
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etmektedir. Çünkü ona göre, Çingene erkekleri daima nalbantlõk, büyücülükle ve
kadõnlarõ da falcõlõkla meúgul olmuútur. Bundan dolayõdõr ki büyücülük, yõlan afsunculu÷u, kahinlik ve vantrilokluk (karõndan konuúma) yaparak zuhur eden bu
gnostik mezheple ba÷lantõ kurulmaktadõr.
5. Çingeneleri “ahen-ger” kelimesiyle irtibatlandõranlardan Michael Genner,
onlarõ, Ortaça÷ tarihinde gezici esnaf ve sanatkârlar olarak çok önemli rol oynamõú olan metalurjinin mucidi olarak nitelendirmektedir. M. Genner, Çingene
kavramõnõ “Ege Denizi” (Aegaeschen Meer) anlamõna geldi÷i yanlõú kanaatiyle
eski Türkçedeki “Ak-deniz” kelimesiyle irtibatlandõrmakta ve bu kelimenin daha
sonra “Atsinkonos” úekline dönüútü÷ünü savunmaktadõr.
6. “Çingene” kelimesi bu úekliyle ilk olarak Türkler tarafõndan kullanõlmõútõr. “Çeng”, kanuna benzer dik tutularak çalõnan bir çeúit saz manasõna gelirken,
“çengi” ise çeng denilen sazõ çalan kimse ve oyuncu kõz (dansöz) manalarõna gelmektedir. “Gan” ve “gen”, sonu e ile biten Farsça kelimeleri ço÷ul yapmaktadõr.
(Hace-gan= hocalar’da (hace=hoca, gan=ler, lar) oldu÷u gibi.) Bu düúünceden
hareketle, ilk olarak Türkçe´de kullanõlan Çingene kelimesi “çengi-gan” veya
“çengi-gane”= çengicilik, çengilik yahut çengiler manasõna gelen bu kelimeden
türemiú olabilir.
7. Di÷er Batõlõ araútõrmacõlardan farklõ olarak R. Pischel, Çingene kelimesini, Hint “Marathi” boyundan çõkmõú olan ve “Tsengaris” úeklinde telaffuz edilen
“Changar”lara dayandõrmaktadõr.
1. 1. Tarihî Türk Lehçelerinde “çõƥañy” Kelimesi
“Çingene” kelimesinin Eski Türkçedeki úekli olarak düúündü÷ümüz “çõƥañy”
kelimesi tarihî Türk lehçelerinde úu úekilde geçmektedir:
Orhun Kitabelerinde birden fazla yerde geçen “çõƥañy” kelimesi, iki yerde
yükleme hali eki /-õƥ/ ile iki yerde de /yok/ kelimesiyle birlikte geçmektedir. Talat
Tekin’in “yoksul, fakir, seÞl (Tekin, 2006: 136)” anlamlarõnõ verdi÷i kelime ile
ilgili olarak Kül Tigin ve Bilge Ka÷an kitabelerinde geçen “yok çõƥañy budunuƥ
kop Ʒubratdõm. Çõƥañy budunuƥ bay Ʒõldõm (KT, Güney, 10 ve BK, Kuzey, 7)”
cümlesini örnek olarak gösterebiliriz (Tekin, 1998: 36 ve 58; Ergin, 1999: 6 ve
58). Burada dikkat çekmek istedi÷imiz bir husus, kelimenin “yok çõƥañy” ikilemesi olarak da kullanõlmõú olmasõdõr.
Eski Uygur Türkçesiyle ilgili olarak Altun Yaruk, øyi ve Kötü Prens Öyküsü,
Irk Bitig gibi metinlerde rastladõ÷õmõz “çõƥay” kelimesi için Eski Uygur Türkçesi Sözlü÷ü’nde “fakir, yoksul (Cafero÷lu, 1993: 40)” anlamlarõ verilmiútir. A.
von Gabain’in “çõƥay, çõƥan, çõƥany” úeklinde gösterdi÷i kelimenin Macarcasõnõn
“cigány” oldu÷unu belirtmesi ve kelimeyi Almancadaki “zigeuner”le açõklamasõ
bu konudaki tezimizi güçlendirmektedir (Gabain, 2000: 272). Çünkü “zigeuner”
kelimesi Almancada Çingeneler için kullanõlmaktadõr (Steuerwald, 1974: 186).
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Ayrõca Gabain’in kelimenin /y/ ve /n/ konsonantlõ úekillerini vermesi de önemlidir. Konuyla ilgili bir di÷er not ise James Russell Hamilton’un øyi ve Kötü Prens
Öyküsü adlõ çalõúmada “çõƥay” kelimesinin ikinci ünlüsünün uzun olabilece÷ini
belirtmiú olmasõdõr (Hamilton, 1998: 163). Çõƥay kelimesinin geçti÷i Eski Uygur
Türkçesi metinlerinden bazõ örnekleri úöyle gösterebiliriz (“yok çõƥay” ikilemesine dikkat edilmelidir.):
yok çõgay bolup tev kür tõltagõnta.. (UAY, 102/5)
çõgay tõnl(õ)glar <erser> barça erdinilig (UAY, 118/13)
y(a)rlõkançuçõ köngülleri üze çõgay emgekin (UAY, 216/11)
aç kõz ig kegen yok çõgay (UAY, 236/1)
togduk- / -da yok çõgay irinç y(a)rlõk (UAY, 299/7-8)
kamag yalanguklarnõng çõgay emgeklig (UAY, 449/6)
yoka çõgayka buúõ birsün.. (UAY, 526/18)
Çõgany er oglõ kazgançka barmiú. Yolu yaramiú. Ögire sebinü kelir tir. Ança
bilingler: Edgü ol. (IB, 30)
erdim üküú yoq çõȖay ämgäklig / tõnlõȖlar-aȖ körüp õȖladõm. (øKP, V, 5-6)
yer täƾri törümiútä / bärü bay yemä bar yoq çõȖay yemä (øKP, VI, 1)
tiläyü yoq çõȖay irinç / yarlõȖ tõnlõȖlarqa (øKP, XLVIII, 1-2)
Karahanlõ Türkçesinde “çõƥan” ve “çõƥay” úekillerinin birlikte yer aldõ÷õnõ Dîvânü Lügati’t-Türk (DLT)’ten anladõ÷õmõz kelimeyle ilgili olarak Besim Atalay’õn çalõúmasõnda “fakir, yoksul” anlamlarõ verilmekte ve kelimenin
Kitabü’l-ødrak’te “cimri” anlamõna geldi÷ine dikkat çekilmektedir (Atalay, 1999:
145). Kaúgârlõ Mahmud’un, “çõƥan” úeklinin Arguca’da bulundu÷unu belirtti÷i
kelimenin, Robert Dankoff ile James Kelly’nin ortak çalõúmasõnda ikinci hecesi
uzun ünlülü olarak gösterildi÷inden de (þiȖƗy, þiȖƗn) burada bahsetmek gerekmektedir (Dankoff, 1985: 91). Bununla beraber Kutadgu Bilig (KB)’de kelimenin
“çõƥay” ve bundan türemiú “çõƥaylõƷ” úekilleri bulunmaktadõr. Karahanlõ Türkçesiyle ilgili örneklerimiz úunlardõr:
köñgül kimnig bolsa qalõ yǀq çõgƗy
qõlsa küçün bolmas anõ toq bƗy (DLT-Erdi, 230)
Balçõk balõk yugrulur
Çõgay yawuz yõgrõlur
Ern÷ekleri ogrulur
Odhuç bile ewriúür (DLT-I, 248/3-6)
Kõrk yõlka tegin bay çõgay tüzlinür (DLT-I, 349/13)
biliglig biligsiz çõƥay bar ya bay
uƷuúluƥ uƷuúsuz otun bar keÿ ay (KB, 1923)
közi suƷ kiúi neñgke bolmaz bu bay
Ʒamuƥ dünya bulsa aƫõr suƷ çõƥay (KB, 2004)
bor içme aya borçõ boƥzõ Ʒulõ
bor içse açõldõ çõƥaylõƷ yolõ (KB, 2096)
seniñ baylõƷõñ kör çõƥaylõƷ turur
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sañga kim çõƥay erse baylõƷ turur (KB, 3553)
Harezm Türkçesi metinlerinden Nehcü’l-FerƗdis’te “çõƥay” (Ata, 1998: 102),
ƶõĞaĞü’l-EnbiyƗ (Ata, 1997: 159-160) ve Mukaddimetü’l-Edeb (Yüce, 1993:
111)’de “çõƥay” ve “çõƥaylõƷ” úekillerinde bulunan kelime için “fakir, yoksul,
fakirlik, yoksulluk” anlamlarõ verilmiútir. Aúa÷õdaki örneklerden de anlaúõlaca÷õ
üzere kelime ço÷unlukla “er-” veya “bol-” Þilleriyle birlikte kullanõlmõútõr. Ayrõca
bu Þillerin daha sonraki dönemlerde ek-Þil görevi üstlenece÷i unutulmamalõdõr:
qavƭ erdim taqõ bu olƥum Īa‘ƭf erdi. Taqõ men bay erdim taqõ bu olƥum çõƥay
erdi. (NF, 286-2)
…Kim ol kün cevƗb aydõ ҽrse nҽçeme küçlüg çõƥay / erse… (KE, 53v9)
YoƷsõz çõƥay ҽrdiƾ… (KE, 190v7)
Ya‘nƳ MuƩammed çõƥay erdi… (KE, 193r20)
yoƷsõz çõƥay ҽrse ƳmƗn keltürdi… (KE, 195r3)
Aymõúlar: øslƗm çerigi yoƷsuz çõƥay ҽrdiler… (KE, 200r21)
… özleri çõƥay ҽrken ƫalƷƥa nef‘ yҽtkürmek (KE, 201r5)
… kimerseniƾ munça mƗlõ bolsa çõƥay bolmaƥay. (KE, 192v7)
… taƷõ mƗlsõz çõƥay-men. (KE, 186r7)
… biz çõƥay-miz (KE, 138v16)
Bơrmedi mƗlõn aƾa yoƷsuz çõƥayƥa bơrdi ol (KE, 161r9)
MõĞr ơliniƾ úehrƭ rüstƗsõ, bayõ çõƥayõ, erkegi tiúisi … (KE, 75r10)
… altunum kümüúümni, yƗƷǌtõm gevherimni çõƥaylarƥa / bơrgeymen…
(KE, 80r21)
ƶƗrǌnƥa ayƥõl mƗlõnõƾ bơúde birin çõƥaylarƥa bơrsün… (KE, 125v2)
mƗlõm kƗÞrƥa bolmasun tơp yoƷsuz müsülmƗn çõƥaylarƥa bơrdim. (KE,
161v5)
Kimҽrse çõƥaylõƷdõn Ʒurtulayõn tơse Ɨli ‘imrƗnnõ oƷusun… (KE, 66r15)
çõƥay / küci yetti aña, yaraƥõ yetti aña, urdõ aña (ME, 133-1)
çõƥay boldõ / çõƥay / aldandõ anõñ birle, arsõktõ anõñ birle (ME, 144-2)
aƥõz açƥu nơsre / kömdi anõ görge, görlü Ʒõldõ anõ, Ğõnƥa ƷatmaƷƥa buyurdõ
aña / çõƥay boldõ (ME, 15-1)
sökel Ʒõldõ anõ / çõƥay boldõ bay / sürdi, kötürdi (ME, 39-4)
çõƥay boldõ / çõƥay / aldandõ anõñ birle, arsõktõ anõñ birle (ME, 144-2)
kedük boldõ, çõƥay boldõ / çõƥaylõƷ yƗ kedük (ME, 145-4)
kedük boldõ, çõƥay boldõ / çõƥaylõƷ yƗ kedük (ME, 145-4)
Kõpçak Türkçesi sözlüklerinden Kitâb-õ Mecmû-õ Tercümân-õ Türkî ve Acemî
ve Mugalî ’de “yoksul, fakir (Toparlõ vd., 2000: 37)” anlamõ verilen kelime øbniMühennâ Lûgati ’nde birincisi “çiçek hastalõ÷õ”, ikincisi “fakir” olmak üzere iki
anlamda kullanõlmõútõr (Battal, 1997: 25-26). Recep Toparlõ’nõn Kõpçak Türkçesi
Sözlü÷ü’nde ve Kitabü’l-ødrâk Li-Lisâni’l-Etrâk’te geçen “çõƥan” kelimesi içinse
“bahil, çingene” karúõlõklarõ kullanõlmõútõr (Toparlõ, 2003: 49; Cafero÷lu, 1931:
29). Bu bilgilerin, A. von Gabain’den sonra rastladõ÷õmõz “çingene” anlamõ veri65
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len ilk veriler oldu÷u unutulmamalõdõr.
Ça÷atay Türkçesinde “çõƥay” úeklinde gördü÷ümüz kelime “fakir, yoksul”
anlamlarõna gelmektedir. ùiban Han ve Lutfî (Karaa÷aç, 1997) divanlarõndaki úu
cümleleri örnek olarak verebiliriz:
Tili köñgli savƥa ortaƷ çõƥay köñgli bayƥa ortaƷ
Özüm besƳ ƫƗm-ǈama‘ dƳvƗne vü mecnǌn-min (ùiban Han, 119b-1)
Sizdin eger tilense gül Ʃüsn ülüúi ‘aceb degül
Bay kiúilerge çƗre yoƷ ƗrƳ çõƥay su’Ɨlõdõn (Lutfî, 1495)
ƨüsnidin pervƗyõ yoƷ kim sorsa ƩƗlõmnõ birer
Bay kiúige yüz çõƥay ger ölseler ƥam bolmaƥay (Lutfî, 2390)
Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde “cõ÷an” ve “cõ÷anlõk” úekillerinde geçen
kelime için “cimri, bahil, hasis; pintilik, cimrilik, hasislik” anlamlarõ verilmektedir (Tarama-II, 1965: 765-766):
Muti‘ [Ar.]: uyan, licam [Ar.]: uyan, erüz [Ar.]: birinc baƫil ΒΨϴϝ
[ لAr.]: cõ÷an
( نFer. XIV. 26) (Tarama-II, 1965: 765)
ΠϐΎϥ
Biri gayretsüz biri zâlim biri anun cõ÷an ΠϐΎϥ
ن
Biri kat‘-õ rahm edendir yâ Mücib, yâ Müste÷as (Muham. XV.20) (Tarama-II,
1965: 765)
Çü Hak yoluna az verenin bu ola iúi
 كnite ola haline kõl õttõlâ‘ (Muham.XV.356) (Tarama-II, 1965:
Cõ÷anõn ΠϐΎϨϙ
765)
...Ya‘ni, rahmetin dükendi mi, ya benim günahõm senin rahmetin hazinesin
düketti mi, ya kullarõna cõ÷an mõ  oldun, ya kullarõn günahõ senin afÞnden
çok mu oldu, kim eydürsün ben anõ yarlõgamazam. (Cennet.XV.91) (Tarama-II,
1965: 765-766)
Ol cõ÷an ن
ΠϐΎϥ kuldur, ben Kerîm Tanrõyam (Cennet.XV.101) (Tarama-II,
1965: 766)
Pes gerektir ki bununla dahi mütenebbih olup ol hõrs, cõ÷anlõk 
ΠϐΎϨϟϖ kapusun
yapasõn, cûd ve atâ kapusun açasõn. (Leys.Ar.XV.8) (Tarama-II, 1965: 766)
Bilsün úol kimse kim buhledüp cõ÷anlõk 
ΠϐΎϨϟϖ eder ki ol Allah yolunda infak
etmek sevaplarõndan mahrum kalur. (Leys.Ar.XV.489) (Tarama-II, 1965: 766)
…Nice yarlõgamazsõn kim Kerîm, Rahîm, cömert Tanrõ sensin, cõ÷anlõk ΠϐΎϨϟϖ

benim sõfatõmdõr. (Cennet.XV.91) (Tarama-II, 1965: 766)
Pes bilsin úolo kimse kim buhledip cõ÷anlõk ider, ol kendi nefsine cõ÷anlõk
ΠϐΎϨϟϖ ider. (Leys.Mu.XV.304-1) (Tarama-II, 1965: 766)

 ve bahillik
…Yoksa mal sevgisi Tanrõ sevgisinden artõk gelip cõ÷anlõk ΠϐΎϨϟϖ
kõlurlar mõ. (Leys.Mu.XV.186-1) (Tarama-II, 1965: 766)
Osmanlõ Türkçesinin ilk döneminde rastladõ÷õmõz “cõ÷an” kelimesi için Tarama Sözlü÷ü’nde “insafsõz, düúmanca hareket eden”, “cõ÷anlõk” kelimesi içinse
“pintilik, cimrilik, hasislik” anlamlarõ verilmiútir. Osmanlõ Türkçesinin sonraki
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dönemlerinde gördü÷ümüz “çingene” kelimesi için Tarama Sözlü÷ü “Çingene:
karacõ, karaçõ, kurbet (gezici, yurt tutmayan); Çingene çocu÷u: gurbet o÷lanõ”
açõklamalarõnõ yapmaktadõr(Tarama-VIII (Dizin), 1977: 78). Ahmet VeÞk Paúa’nõn
Lehçe-i Osmânî’sinde ise “çingene” sözcü÷ü için úu açõklamalar yapõlmõútõr:
Çingene: ( 
̪Ϩ̳ΎϨϪ ) is. Hint’ten zuhur etmiú bir putperest kavimdir. Bir takõmõ
øran’dan Irak’a ve ùam ve Mõsõr’a geçip onlara gacr, karacõ, kõptî derler, ondan
garba ve Endülüs’e ve Frengistan’a yayõlmõútõr, bir takõmõna çingen ve çinger denir. Kõpçak yolundan Avrupa’ya geçip Rumeli’ye ve ta Bohemya’ya yani Çeh
vilâyetine ve ondan her tarafa münteúir olmuútur. Hâlen ekseri bedeviyyette olup
kendileri isimlerine rumakula derlerdi. Me’vâlarõ olan Ulah Bo÷dana Romanya
denir. Demircilerine lungur, ayõcõlarõna ursal, çalgõcõlarõna lavtal. sf. Yüzsüz,
çeri, hayasõz. (Toparlõ, 2000: 100)
Konuyla ilgili kelimenin geçti÷i örnekler úöyle sõralanabilir:
Eledd ا
ϟΪ [Ar.]: Hiç hakka meyletmeyen cõ÷an ن
ΠϐΎϥ ve öne÷ü olan hasõm.
(Bab.XVI.2,445) (Tarama-II, 1965: 766)
Hurza 
ΤήπΔ [Ar.]: Kumar oynayanlarõn emîni ve cõ÷anlõ÷õndan 
ΠϐΎϨϟϐϨΪϦ et
satõn almayup cüz’î nesne ile geçinüp yürüyen nekes kimse. (Bab.XVI.2,165)
(Tarama-II, 1965: 766)
Hasrame 
ΤμήϤΔ [Ar.]: Taâma koruk sõkmaklõk ve katõ cõ÷anlõk 
ΠϐΎϨϟϖ .. ((Bab.
XVI.2,167) (Tarama-II, 1965: 766)
1. 2. Ça÷daú Türk Lehçelerinde “çõƥañy” Kelimesi
“çõƥan” kelimesi ça÷daú Türk lehçelerinde do÷rudan do÷ruya kullanõlmamakta, ya “çingene” ya da “çõƥan” kelimesinin de÷iúmiú biçimleri görülmektedir.
ùimdi bunlarõ sõrasõyla görelim:
Gagavuz Türkçesinde Çingeneler için “çingene” kelimesi kullanõlmakta, ayrõca bunlarõn yanõ sõra “çingene úatrasõ” (çingene çadõrõ) ve “çingene balõõ” (bir
balõk türü) kelime gruplarõna da yer verilmektedir (Baskakov, 1991: 61). Ayrõca
kelime Petri Çebotar ile Ion Dron’un hazõrladõ÷õ sözlükte “çingenä” úeklinde geçer (Çebotar-Dron, 2002: 160).
Kõrgõz Türkçesinde Çingeneler için Rusçanõn da etkisiyle “sõ÷an” ve “tsõgan”
kelimeleri kullanõlmaktadõr (Yudahin, 1998: 649) Nurettin Aksu ile Ayfer Iúõk’õn
ortak çalõúmasõnda Çingeneler için “lölü, sõgan, tsõgan” kelimelerine yer verilmiútir (Aksu-Iúõk, 1997: 41). Bunlara benzer olarak Çingeneler için Kuman ve Balkar
lehçelerinde “sigan” (Nemeth, 1990: 45), Kazak Türkçesinde “tsõgan” (Koç vd.,
2003: 615), Karaçay-Malkar Türkçesinde “çõgan” ve “çõgan õstavat” (Çingene
obasõ) (Tavkul, 2000: 173), Altay Türkçesinde “sõgan” (Naskali-Duranlõ, 1999:
153), Çuvaú Türkçesinde “çigan” (Ceylan, 1997: 173), Saha (Yakut) Türkçesinde
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“sõgaan” (Vasiliev, 1995: 55) kelimeleri kullanõlmaktadõr.2
Anadolu a÷õzlarõna bakõldõ÷õnda ise kelimenin Derleme Sözlü÷ü’nde “cingan, ciñgen, cõngan, cõngana, cingen, cingene” úekillerinde ve “çingene; cimri;
hindi altõna konan tavuk yumurtalarõndan çõkarak hindi ile gezen tavuk civcivi;
görgüsüz” anlamlarõnda kullanõldõ÷õ görülür (Derleme-III, 1993: 978-979). Ayrõca
kelimeye Afyon’da “cingƝn” (Boz, 2002: 299), Ordu’da “cõnƥan” (Demir, 2001:
338), Ankara, ùereßikoçhisar, Espiye ve Eynesil’de “cingan” (wç.); Sürmene’de
“ƛin-gan” (wç.); Malatya’da “cinƥen” (Cafero÷lu, 1995: 269), Sivas’ta “cinƥan”
(Cafero÷lu, 1994: 223), Erzurum’da “cingen” (Gemalmaz, 1995: 58), Samsun ve
Bafra’da “cingen” (wç.); Diyarbakõr’da “cingene” (Erten, 1994: 151), Maçka’da
“çingan” (wç.); Akçaabat’ta “çingân” (wç.); økizdere’de “çincane” (wç.); Kuzeydo÷u Bulgaristan’da “çiñgene” (Dallõ, 1991 : 180), Do÷u Rodop’ta ise “cingänä”
(Mollova, 2003: 62) úeklinde rastlanõlõr. Efrasiyap Gemalmaz ve Münir Erten çalõúmalarõnda “çingene” kelimesinin kayna÷õ olarak Farsça “çingâne”, Mollova’nõn
ise Bulgarca “tzigane” kelimelerini gösterdiklerine de de÷inmek istiyoruz.
1. 3. Etimolojik Sözlüklerde “çõƥañy” ve “çingene”
“çõƥañy” kelimesi için Clauson’un etimoloji sözlü÷ünde “fakir, yoksul” anlamõ verilmiú ve kelimenin Köktürk kitabelerinde ve Irk Bitig’de “çõ÷añ”; Uygur
Türkçesi metinleri, Kutadgu Bilig, øbni Mühenna, Rabguzi, O÷uz Ka÷an destanõ ve
Hüsrev ü ùirin’de “çõ÷ay”; Kaúgarlõ Mahmud’da “çõ:÷a:y” ve “çõ:÷a:n”; Kõpçak
Türkçesi metinlerinde “çõ÷a:y”; Ça÷atay, Harezm Türkçelerinde ve Houstma’da
“çõ÷an”; Osmanlõ Türkçesinde ise “cõ÷an” úekillerinde geçti÷i belirtilir (Clauson,
1972: 408-409).
Räsänen, Ebu Hayyan’da “þyȖan” úeklinde geçen ve “fakir, bahil, çingene” anlamõ verilen kelimenin, KB’de “þyȖaj”, Uygurca’da “þyȖaj, þyȖan”,
Ça÷atayca’da “þyȖan þyȖaj” úeklinde bulundu÷unu göstermekte; kelimenin Orta
Yunancada bulundu÷una dikkat çekmekte ve ipucu olarak da “þänganä” kelimesini vermektedir (Räsänen, 1969: 107).
Drevnetyurkskiy Slovar’da “þõgän” úeklinde verilen kelime (Nadelyayev,
1969: 145) için Tietze, Derleme Sözlü÷ü’ndeki “cõ÷an /cõgay” úekillerini ve
“zü÷ürt, parasõz, cimri, hasis, insafsõz” anlamõnõ vermektedir. Ayrõca “aldatõcõ, hileci” anlamõna gelen “cõ÷al” kelimesini de bu madde içinde gösteren Tietze, kelimenin Eski Türkçe “çõƥaƾ” / “çõƥay” “fakir, yoksul” oldu÷unu ve Bizans Yunancasõndaki “Tsiƾgán (Çingene)” dan geldi÷ini belirtmektedir (Tietze,
2002: 504). Tietze “çingene” kelimesi için ayrõ bir madde vermiú ve orada da
2 Burada “çõgan” kelimesini oldu÷u gibi muhafaza eden Karaçay-Malkar Türkçesi ve ikinci hecedeki uzunlu÷u koruyan Saha
(Yakut) Türkçesine dikkat edilmelidir.
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Anadolu a÷õzlarõnda “çingan / cingan / çingen / cingen” úekillerinde bulunan,
Osmanlõ Türkçesinde “Çingane / Çingene” biçiminde geçen kelimenin “Yunanca
ĲıȚȖȖȐȞȠȢ (Tsingános) < Bizans Yunancasõ ǹĲıȚȖȖĮȞȠȢ (Atsinganos) aynõ manada < ǹșȓȖȖĮȞȠȢ (AĠínganos) (kabile adõ)” úeklinde bir zincirle Yunanca oldu÷una
dikkat çekmektedir (Tietze, 2002: 519).
[ (Dsch.)] = çõƥai çõƥaĔ ɛɟɞɧɢɣ – arm; 
 
Radloff’un “Çiƥai: [̪ϴϐΎϯ
 Ϝή 
ϜϭϚ


”
ΘϨϜήϴβ ΪϴϦ
ϗϭήϗΎήδϴϦ
ϤΎϟϴϢ
ΘϭήϴϢ ϟΘϭϦ ϜϭϤϭθϴϢ ΑΎή̪ϐΎϻήϏϪ λΪϗϪ ϗϴϼϴϦ úeklinde verdi÷i


(Radlov, 1988: 2110) kelime için Teniúev, “*þyȖaĔ ĸ ?” maddesinde kelimenin
“yoksul” anlamõna geldi÷ini belirtmekte ve tarihî lehçelerdeki úekillerini vermektedir. Ayrõca Teniúev, Ebu Hayyan’da kelimeye “çingene” anlamõ verildi÷ini de
hatõrlatõr (Ɍɟɧɢɲɟɜ, 2001: 333-334).

Gyula Décsy’nin “chyghaj : poor, misery, cf. Hungarian cigány ‘Gipsy,
gipsy’ ” úeklinde açõkladõ÷õ (Décsy, 1998: 103) kelimeye Alan Godward, sözlü÷ünün “Çingene” maddesinde “[Magyar czigany, gypsy {>Eng Tsigany}] gypsy”
açõklamasõnõ vermekle yetinir (Godward, 1999: 62).
Niúanyan da, “çingene” kelimesinin “Yun. tsingána ĲıȚȖȖȐȞĮ ~ Orta Yun.
atsingános” oldu÷unu iúaret etmekte ve “muhtemelen eski bir Anadolu dini toplulu÷unun adõ olan Yunanca sözcük bugünkü anlamõyla ilk 1378’de kaydedilmiútir”
notunu düúmektedir (Niúanyan, 2002: 94).
Türkçeyle ilgili, son olarak øsmet Zeki Eyubo÷lu ise kelimenin Farsça
“çengiyân (çeng çalanlar)dan çengâre ~ çingâne ~ çingene” úeklinde de÷iúerek
Türkçeye geçti÷ini iddia etmekte ve “Hindistan’dan çõkõp baúka ülkelere da÷õldõ÷õ söylenen, genellikle çalgõ çalõp oynayarak geçimini sa÷layan topluluk. Çeng
(çalgõ) çalmalarõ nedeniyle kendilerine çalgõcõlar anlamõnda çengiyan denilmiú,
sonra a÷õz ayrõlõklarõ yüzünden çingân, çingene biçimine girmiú.” açõklamasõnõ
vermektedir (Eyubo÷lu, 1998: 146).
Dünya dillerinin etimolojik sözlüklerinde ise kelime úöyle açõklanmaktadõr:
Maks Fasmer, Rusça “ɰɵɝáɧ” / çokluk: “ɰɵɝáɧe” kelimelerinin; Ukraince’de
“ɰɢɝáɧ”, Belarus’ta “ɰɵɝáɧ”, Eski Rusçada “ɰɵɝáɧe” (çokluk), Orta Bulgarcada
“aɰɢɝáɧɢɧɴ”; Bulgarcada “ɰɢɝáɧɢɧ”, Sõrp-Hõrvatçada “ɰɢɝáɧɢɧ”, Orta Yunanca “ĲıȚȖȖĮȣȠȢ” ve Eski Yunancada “ȐĲıȓȖȖĮȣȠȢ” oldu÷unu göstermekte ve Batõ
Anadolu’daki Frigya’daki gruplarla ilgi kurmaktadõr (Fasmer, 1987: 305)
Oscar Bloch, Fransõzca “tsigane” kelimesinin Almanca “Zigeuner”le iliúkili
oldu÷una ve “çingene” anlamõna geldi÷ine de÷inmektedir. Kelimenin øngilizcesinin “gipsy”, øspanyolcasõnõn “gitano” oldu÷undan da bahseden Bloch, bunlarõn
“mõsõrlõ” anlamõna gelen “egyptien, egyptano” kelimelerinden geliúti÷ini ifade etmektedir (Bloch, 1932: 348)
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France Bezlaj, Sloven dilindeki “cigan / cigána” kelimesinin “cigânka,
ciganíca, cigânski, (o) cigániti, cigan, cigani, ciganija, ciganka” úekillerini de göstermekte ve di÷er benzer slav dilleirinden örnekler vererek, kelimenin kökenini
Bizans Yunancasõna dayandõrmaktadõr (Bezlaj, 1976: 63).
Josef Holub ile František Kopeþný, sözlüklerinde kelimenin Çekçede “cikán
/ cigán“ úekillerinde oldu÷unu belirtmekte ve Rusçada “cygán”, Lehçede “cygan”,
Sõpr-Hõrvatçada “cigan(in)”, Slovencede “cigán”, Almancada “Zigeuner”, Fransõzcada “tsigane” ve øtalyancada “zingaro” olarak bulundu÷unu bildirmektedir
(Holub vd., 1952: 85).
Son olarak Sergei Starostin, Anna Dybo ve Oleg Mudrak’õn ortak çalõúmasõ
olan Etymological Dictionary Altaic Languages’ te “* þ‘ӏǌ[g]a scarce, poor: Tung.
*þuki; Mong. *þukag; Turk. *þƯgaĔ.” baúlõ÷õ altõnda kelimenin Tungus, Mo÷ol
ve Türk dillerindeki úekilleri verilmekte ve bir not olarak “þux ‘medioere’, þuxɴ
‘poor’ (< *yok ?)” ba÷lantõsõna dikkat çekilmektedir (Starostin, 2003: 445-446).
1. 4. Dünya Dillerinde “çõƥañy” Kelimesi ve Kelimenin Etimolojisi
“çingene” kelimesinin etimolojisiyle ilgili olarak, bu bölümün baúõnda da belirtti÷imiz gibi, birçok görüú ortaya atõlmakta ve Batõ Anadolu’da kurulan gnostik
bir mezhep olan Athiganoi’den, Maniheist anlayõúa; Farsça’da “demirci” anlamõna gelen âhenger’den, Türkçe “Ak-deniz” kelimesinden oluúmuú “Atsinkonos”a;
yine Farsça’da “çengi çalan veya dansçõ” anlamõndaki “çengi-gan”dan, bir Hint
boyundan çõkmõú olan ve “Tsengaris” úeklinde telaffuz edilen “Changar”lara kadar birçok etimolojik deneme yapõlmaktadõr.
Adõ geçen kavramla ilgili bizim görüúümüz ise “çingene” kelimesinin eski
Türk metinlerinden itibaren sõkça rastladõ÷õmõz bir Türkçe kelime olan “çõƥañy”
kelimesiyle aynõ kelime oldu÷udur. Nitekim ileride verece÷imiz örneklerde de
ayrõntõlõ bir úekilde görülece÷i üzere “çõƥañy” kelimesi önceleri “fakir, yoksul”
anlamõna gelmekte, sonralarõ bu anlamlara “cimri, pinti, hasis; insafsõz, düúmanca
hareket eden” karúõlõklarõ da eklenmektedir. Çingenelerin çok varlõklõ, zengin bir
toplum olmadõ÷õ ve gitti÷i yerlerin halklarõnca ürkülen ve istenmeyen bir grup olduklarõ düúünüldü÷ünde onlarõn adlarõnõ “yoksul, fakir” anlamõna gelen “çõƥañy”
kelimesiyle örtüútürmek çok da zor olmasa gerektir.
Dünya dillerinden örnekler verecek olursak, Türkçeye en yakõn dil olarak
gösterilen Mo÷olca’da Çingeneler için “ɰɵɝɚɧ (tsõgan)” (Ⱦɚɦɞɢɧɫɭɪɷɧ, 1982:
796) kelimesi kullanõlmaktadõr.
Batõ dillerinden Almanca’da Çingeneler için “zigeuner” (Hanser–ùevket,
1967: 118 / Steuerwald, 1974: 186) ayrõca çingene karõsõ için “zigeunerin”
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(LUWT, 1993: 40); Fransõzca’da “tzigane, bohémien, gitane” (Ertürk, 1997: 879
/ Kocabay, 1968: 161 / Kelékian, 1911: 475 / Yalt, 1973: 96) ayrõca “tsiganes”
(tç.); Rusça’da “ɰɵɝáɧ, ɰɵɝáɧɤɚ” (Müller, 1977: 321 / Doruk, 1992: 90) ayrõca “ɰɵɝaɧɫɤɢɣ” (Çebotar-Dron, 2002: 160); øtalyanca’da “zingaro” (Kalemci, 2005: 356) ayrõca “zingari” (tç.), “cingali” (wç.);; øsviçre dilinde “zegynen”
(wç.); øsveççe’de “zigenari” (wç.); Arnavutça’da “cigan-i” (Suçla, 1994: 34);
Macarca’da “cigány” (Güngörmüú, 2003: 355), “ciganyok” (wç.) ve “czigány”
(Berger, 2000: 9) ; Romence’de “Ġigan; Ġigănesc” (Çebotar-Dron, 2002: 160),
“Ġsigani” (wç.), “tigani” (ihd.) ve “cigánu” (Berger, 2000: 9); Lehçe’de (Polonya dili) “cygan” (tç.), “cyganie” (wç.) ve çingeneleúmek “cyganiü” (Antonowicz vd., 1983: 63); Slovakça’da “cigani” (tç.); Slovenya dilinde “cigani” (wç.);
Sõrpça’da “romac, ciganin” (Aguši, 2002: 35) ve “cingerije” (ihd.); Çekçe’de
“cikan” (wç.); Bulgarca’da “ɰɢɝɚɧɢɧ, ɰɢɝɚɧɫɤɢ” (ȼɚɧɱɟɜ, 1952: 97) ayrõca
“acigan” (tç.); Portekizce’de “cigano” (tç.); Latince’de “cingarus” (tç.) ve son
olarak Yunanca’da “atsiganos” (tç.) ve “athingani, atzinganoi” (wç.) kelimeleri
kullanõlmaktadõr.
Kafkas dillerinden olan Çerkezce’de “ɰɵɞɠɚɧ (tsõdcan)” (Çelikkõran, 1991:
38) olan kelime, Gürcüce’de ise “adsincani” (wç.) úeklinde bulunmaktadõr.
Kelimenin dünya dillerindeki úekilleri dikkate alõndõ÷õnda Eski Türkçedeki “çõƥañy” kelimesine” en yakõn úekillerin Lehçe (cygan, cyganie), Arnavutça
(cigan-i), Sõrpça (ciganin), Slovakça (cigani), Slovence (cigani), Rusça (tsõgan),
Romence (tigan, ciganu) Çekçe (cikan), Bulgarca (tsiganin, acigan) ve Macarca
(cigany, ciganyok) oldu÷unu fark etmekteyiz. Bizce Türkçe “çõƥañy” kelimesi
batõ dillerine, bu dillerin Türklerle münasebeti sebebiyle, özellikle de Türkçeyle
ba÷õ bilinen Macarca ve Bulgarca yoluyla geçmiú olmalõdõr. Bize bunu düúündüren delillerden biri Macarca’daki “ciganyok” kelimesidir. Hatõrlanaca÷õ üzere
tarihî Türk lehçelerinde kelimenin geçti÷i örnekleri verirken “yok çõƥañy” ikilemesine dikkat çekmiútik. øúte Macarca’daki bu “ciganyok” kelimesi Türkçe “yok
çõƥañy” ikilemesiyle aynõdõr ve önce yer de÷iútirerek sonra da kalõplaúarak Macar
dilinde, Çingeneler için kullanõlmaya baúlamõútõr.
Bir di÷er delil ise kelimenin Yunanca, Gürcüce ve Bulgarcada /a-/ ile; di÷er
tüm dillerde ise ünsüzle baúlamasõdõr. Kelimenin etimolojisi için önemli olan bu
durumdan hareketle kelimede görülen baúta ünlü türemesi hadisesinin Türkçeyle ba÷lantõlõ bir dil olan Bulgarca yoluyla gerçekleúmiú oldu÷unu düúünebiliriz.
Recep’in Anadolu’nun bazõ a÷õzlarõnda ørecep, Ramazan’õn Iramazan, Rus’un
Urus olmasõ gibi, batõ dillerinde pek aúina olunmayan bir ses olan kelime baúõndaki /ç-/ de, kendisinden önce bir ünlüyü kabul etmiú olmalõdõr.
Kelimenin Rusçanõn da etkisiyle ça÷daú Türk lehçelerinde “sõgan, tsõgan”
úeklinde kullanõlõyor olmasõ, bizi yanõltmamalõdõr. Nitekim, Eski Türkçede, özel71
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likle Gabain’in Eski Türkçenin Grameri’nde ve Dankoff’un DLT çalõúmasõnda
kelimenin ikinci hecesinin uzun ünlülü gösterilmesi ve hatta bu uzunlu÷un Saha
(Yakut) Türkçesinde (sõgaan) devam ediyor olmasõ, bizim görüúümüzü biraz daha
güçlü kõlmaktadõr.
Eski Türkçede “çõƥañy” úekillerinde bulunan kelime Eski Uygur Türkçesinden itibaren “çõƥay” ve “çõƥan” úekillerinde ikili bir geliúim göstermiú, Karahanlõ
Türkçesinin eserlerinden DLT’de iki úekilli, KB’de “çõƥay” úeklinde yer almõútõr.
Bundan sonra Harezm ve Ça÷atay Türkçelerinde “çõƥay”; Kõpçak Türkçesi, Eski
Anadolu Türkçesi ve Osmanlõ Türkçesinde ise “çõƥan” biçiyle yer alan kelime
günümüze bu son biçimden hareketle “çõƥan” biçiminden gelmiútir.
“Meclis” kelimesinin “menclis”, “kõlõç” kelimesinin “kõlõnç”, “satranç” kelimesinin “santranç” olmasõ gibi “çõƥan” kelimesi de halk a÷zõnda sonradan “çõngan” olmuú olmalõdõr.3
2. Roman < dom / lom /rom
Çingeneler için pek çok kavram kullanõlmaktaysa da Çingeneler kendilerine
“Rom”, diúil “Romni”, dillerine ise “Romani” demektedir. Bir cins isim olan bu
sözcük ‘adam, insan’ anlamõna gelmekte olup, etimolojisi hakkõnda baúlõca iki
görüú vardõr:
Bu görüúlerin ilki sözcü÷ün bugün Hindistan’da hâlâ rastlanan düúük bir kastõn adõ olan Sanskritçe “Domba” sözcü÷ünden türetilmiú oldu÷udur. (Hindu dilinde domb, diúil domnï, Pencapça dǊm v.b.). Ayrõca Manuš (< Skt. mãnuúa ‘insan’), Sende, Sinde (belki de < Skt. Saindhava ‘eski Hint eyaleti olan Sindh’den
gelme) ve Kalo (siyah) sözcükleri de kullanõlmaktadõr. (Berger, 2000: 9)
Kuzey Hindistan’dan göç ettikten sonra Dom’lar olarak bilinen Çingeneler,
sonralarõ /d-/ sesinin önce /l-/ sonra da /r-/ sesine dönüúmesiyle Rom’lar olarak
anõlmaya baúlandõlar (ihd.).
Bugün Türkiye’de, özellikle de Batõ Anadolu, Marmara ve Trakya’da kullanõlan “Roman” kavramõ; A÷rõ, Van ve Erzurum’da “Lom” veya “Dom” úeklinde de görülebilmektedir (ed.). Bunun izlerini úöyle de sürebiliriz: Çingeneler,
Ermenice’de “Lom”, Suriye ve Filistin’de “Dom” olarak bilinirken; buralarda
kendilerini “Dum” ve “Rom” olarak adlandõrõrlar (ihd.).
Di÷er yaklaúõm ise, Çingenelerin, eski Do÷u Roma (Bizans) sahasõna girdiklerinde “Roman (Romalõ)” olarak anõlmaya baúlandõklarõdõr (ihd.). Ancak ad3 Burada söz konusu olan halk sadece Türkler de÷ildir, bu kelimeyi Türklerden alan di÷er halklar da bu kavram içerisindedir.
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landõrmada dilin fonksiyonu da düúünüldü÷ünde bizce ilk görüú akla daha yatkõn
görülmektedir. Yani aslen “Dom” olan sözcük “d- > l- > r-” de÷iúmesiyle “dom >
lom > rom” úekline gelmiú ve Çingenelerin adõ olmuútur.
3. Kõptî < Egyptian
Kelime Türkçede yakõn zamana kadar aktif bir úekilde kullanõlmõú olup, hemen herkesin duydu÷u “merd-i Kõptî sirkatin söyler” dizesiyle de dilimizde yer
etmiútir.
Do÷u Sõrbistan´da “djupci” (tç.); eski Dubnovnik´te “jedjupi” (tç.);
Arnavutluk´ta “jevg” (tç.), evgit (Berger, 2000: 9) ve “medjup” (tç.); øngilizce’de
“gypsy” (Redhouse, 2005: 167 / Golkarian, 1996: 69 / Wehmeier, 2004: 575 / tç.),
“gypsies “(Berger, 2000: 9) ve “gipcyan, gipson” (wç); øspanyolca’da “gitano”
(tç.) “gitanos” (Berger, 2000: 9)ve , øtalyanca’da “cadegipti” (wç.), Almanca’da
ägypter (Berger, 2000: 9), Yunanca’da gifti (Berger, 2000: 9) ve Fransõzca’da “gitan” (ihd.) úeklinde geçen kelimenin etimolojisi hakkõnda birkaç görüú vardõr.
ølk olarak Nicolo Frascobaldi´nin 1384 yõlõnda kaydetti÷i haberi gösterebiliriz. Yani o zamanki Yunanistan´õn Modon úehrinde “Küçük Mõsõr” denen tepede
Çingenelerin koloni halinde yaúamõú olmasõ, daha sonra da buradan Avrupa´ya
da÷õlmõú olmalarõ (tç.) onlara “Mõsõrlõ” anlamõnda “egyptian”, yani “Kõptî” denilmesini sa÷lamõú olabilir.
økinci görüú, Çingenelerin Hindistan´dan Avrupa´ya Mõsõr üzerinden gitmelerinin, onlarõn “Kõptî” olarak tanõmlanmasõna neden olabilece÷idir (tç.).
Son olarak ise kelimenin Yunanca bir kelime olan “aigyptos”tan gelmesi ve
“Aigyptos”un da eski Mõsõrõn baúkenti olan “hikaptah” kelimesinin bir türevi
olmasõdõr. (wç.). Zaten Walter W. Skeat’in etimolojik sözlü÷ünde de øngilizce
“gypsy” kelimesinin “Egypcien = O. F. Egiptien = Late L. Ægyptianus ; from
L. Ægyptius, an Egyptian. = Gk. ǹȓȖȣʌĲȚȠȢ. = Gk. ǹȧȖȣʌĲȠȢ, Egypt.” ba÷lantõsõyla
“Mõsõrlõ” anlamõnda Eski Yunanca’dan geldi÷i gösterilmekte (Skeat, 1993: 189)
ve bu görüúler de desteklenmektedir.
Özetle aslõ “egyptian / egypsian; agyptian / agypsian” olan ve “Mõsõrlõ,
Mõsõr’dan gelen” anlamõndaki kelime zamanla önce baúõndaki ünlüyü, sonra da
bazõ dillerde ortadaki “p” ünsüzünü düúürmüú ve günümüze, “gypsy, gitano, evgit, gitan, kõptî, gifti” úekillerinde ulaúmõútõr.
4. Karaçõ < Kara- + -çõ / kara + -çõ
Tarama Sözlü÷ünde “Ya÷macõ, gönül teshir eden, yol kesen; çingene; iftiracõ,
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gözcü; falcõ, bakõcõ” gibi anlamlar verilen “karaçõ” hakkõndaki görüúlerimize geçmeden önce kelimenin Türkçede kullanõlõúõna dair örnekler vermek istiyoruz.
1. Ya÷macõ, gönül teshir eden (Tarama Sözlü÷ü – IV, s. 2257)
Çi÷il [Fa.]: Türkistan vilayetinde bir yerin ismidir, mahbubu gayette ço÷
olur… ve karaçõ tâifesine dahi derler amma gaaliben ol sebeptendir ki ekserya
ya÷macõ olurlar. (Ni ‘meti. XVI. 239)
Lûlû [Fa.] … Karaçõ tâifesinin güzellerine derler ve bersebil-i istiâre her
güzel ki Þtne ve ya÷macõ ola, õtlak olunur ve ol sebepten lûlû derler ki úenlikleri
vaktõnda lûlû derler. (Ni ‘meti. XVI. 568)
Bazarlarõnda karaçõlar ve güftarlarõnda de÷acõlar… (Hüsn. Dil. XVI. 8)
Nice karaçõ ki keraet satar Mankõra almaz anõ ehl-i basar (Atai. Ha. XVII.
75)
2. Çingene (Tarama Sözlü÷ü – IV, s. 2257)
Lûlû [Fa.]: ønci ve karaçõ ya ‘ni çingene. (ùamil, XVI. 509) (Tarama Sözlü÷ü
– IV, s. 2257)
3. øftiracõ (Tarama Sözlü÷ü – IV, s. 2257)
kimi kezzap ü kimi iftiracõ
kimi kumlaú ü kimisi karacõ (G. Ra. XV. 211)
4. Gözcü, gözetleyici (Tarama Sözlü÷ü – IV, s. 2257)
Anda ya÷õnõn karacõlarõ zâhir oldu (Ta. Sel. XV. 861)
5. Falcõ, bakõcõ (Tarama Sözlü÷ü – IV, s. 2258)
Kelime Eski Anadolu Türkçesi XIV. yüzyõl metinlerinde yine “ya÷macõ, yol
kesen” anlamõnda; fakat “karakçõ (karaƫçõ)” úekillerinde geçer (Tarama Sözlü÷ü
– IV, s. 2263):
Karakçõ gözlerin ya÷malarõndan
Yine dönüp demez esta÷Þrullah (Nesimi, XIV. 53)
Lebinin kanõna diúim bu gece diler ki gire
Ki karaƫçõ gözlerinden niúe girdiler kanõma (Kadõ. XIV. 182)
Türkiye’de, özellikle Do÷u bölgesinde kullanõlan (ed.) ve Azeri Türkçesinde
“garaçõ” úeklinde geçen (Akdo÷an, 2000: 57) “karaçõ” kelimesi hakkõnda iki görüúümüz vardõr.
Kelimenin etimolojisi hakkõndaki ilk görüúümüz, kelimenin Türkçe
“kara”(siyah) sözcü÷üne isimden isim yapma eki {-çõ}’nõn getirilmesiyle oluúmuú “karaçõ” kelimesidir. Bizi bu Þkre götüren sebeplerden biri Çingenelerin ten
rengi ve dõú görünüúleri dolayõsõyla Anadolu’nun bazõ yörelerinde “karao÷lan”
olarak adlandõrõlmasõ; di÷eri ise Çingenecedeki “kalo” kelimesinin Sanskritçe
“kala” olup Türkçede “kara (siyah)” (Kenrick 2006: 119) anlamõna gelmesidir.
Di÷er görüúümüz ise Türkçede, özellikle de Türk lehçelerinde “bakmak” anlamõna gelen “kara-” Þilinden (Ercilasun vd., 1991:46-47), Þilden isim yapma eki
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olan “{-k}”yle önce “karak”, sonra da “–çõ” yapõm ekiyle “karakçõ” oldu÷udur
ki, bu “bakõcõ” yani “falcõ” anlamõna gelir. Ayrõca bunun delilleri XIV. yüzyõl Eski
Anadolu metinlerindedir ve bu örnekler yukarõda verilmiútir.
Araplarõn Çingeneler için “el-÷aceri” (Sarõ, 53) kelimesini kullandõ÷õ da dikkate alõnõrsa “karaçõ” kelimesinin Arapçaya göçüúmeyle “karaçõ (Türkçe) > garaçõ
(Azerice) > gacarõ > gaceri (Arapça)” yoluyla geçti÷i, hatta Pakistan’daki “Karaçi” úehrinin de buradan geldi÷i düúünülebilir.
5. Poúa / Boúa < Poúõ / Boúõ < Çin. bu-shi
Ertu÷rul Yalçõn’õn Özgür Politika’da verdi÷i bilgiye göre: “ ‘Poúa’ kelimesi
‘boúamak’tan gelir. østanbul ve Trakya’daki Romanlar, østanbul’da yaúayan Rumca ve Ermenice bilen Romanlara ‘Poúa’ diyerek, onlarõ Romanlõktan boúadõklarõnõ, çõkardõklarõnõ ifade etmiú olurlar. østanbul ve Trakya’da yaúayan Romanlar
Müslümanlõ÷õ kabul etmiútir. Poúa dedikleri Romanlar ise Hõristiyandõrlar. Yine
Romanlar kendinden olmayan yabancõlara ‘Khoroktai’ derler. Khoroktai bir Roman terimidir. Yabancõ anlamõna gelir. (Yalçõn, 01/06/2000)” Bizce bu bilimsel bir
açõklama de÷ildir, zaten pek de inandõrõcõ ve ikna edici olmamaktadõr.
Poúa kelimesini Karapapaklar (kp.), Terekemeler (trk.), Gürcüler, Çerkesler;
ülkemizde ise bunlarõn bulundu÷u co÷rafyalarda, mesela Göle (had.), A÷rõ, Van,
Erzurum, Sivas, Bayburt ve Erzincan’da yaúayanlar, Çingeneler için kullanmaktadõr. Ayrõca Artvin’de yaúayan Ermeni Çingeneler vardõr ve bunlar da kendilerine
“poúa” (ed.) veya “boúa” (wç.) demektedir.
“poúa” kelimesi için di÷er dillere baktõ÷õmõzda úu izlere rastlanmaktadõr:
Kelime Gürcüce’de “boúa” úeklinde geçmekte ve “çingene” anlamõna gelmektedir. Ayrõca “boúuri ena” kelimesi de “çingene dili” demektir (Claidze,
2001: 279).
Kelimeyi Çerkesler de kullanmakta ve özellikle Kafkaslardan Anadolu’ya
gelen Gülcan Kuú isimli arkadaúõmõz ve meslektaúõmõzdan ö÷rendi÷imiz kadarõyla dillerinde “poúu gibi gezmek” úeklinde bir deyim bulunmaktadõr. Benzer deyimlere Ankara’da da rastlanmaktadõr: “poúu gibi çõkmak, poúu gibi olmak.” Bu
deyimler “çingene gibi gezmek, çingene gibi olmak, çingene gibi çõkmak” úekillerinde de düúünülebilir. Çünkü anlam olarak “insan çehresinin kararmasõ, yüzün
kõzarõp morarmasõ ve çingenelerin ten rengine benzemesi”ni karúõlamaktadõr.
Japoncada da çingene anlamõna gelen benzer bir kelime vardõr: “jipushî” (Japonca Sözlük, 2003: 230)
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Eski Türkçe bir metin olan øyi ve Kötü Prens Öyküsü’nde geçen ve “ba÷õú,
sadaka” anlamõna gelen “poúõ (PWùY)” kelimesi ise bizi Çince’ye götürmektedir. Çünkü kelimenin Çince úekli “bu-shi”dir ve adõ geçen metinde “poúõ-çõ
(PWùYCY)” olarak geçmiútir ki, bu da “ba÷õú isteyen, dilenci” anlamõna gelmektedir. Kelimenin geçti÷i cümle úöyledir: [yoq çõȖay poúõ-çõ men / tep tedi.] (øKP,
XLVII, 4-5)
Böylelikle günümüz dillerindeki “poúa/boúa/jipushî” kelimesinin, Çince’deki
“bu-shi” oldu÷u görülmektedir.
6. Türkçede Çingeneler øçin Kullanõlan Di÷er Kelimeler
6. 1. Lûlû
Kelime Tarihî Türk lehçeleriyle ilgili olarak Tarama Sözlü÷ü’nde úöyle geçer:
Lûlû [Fa.] … Karaçõ tâifesinin güzellerine derler ve bersebil-i istiâre her güzel ki Þtne ve ya÷macõ ola, õtlak olunur ve ol sebepten lûlû derler ki úenlikleri
vaktõnda lûlû derler. (Ni ‘meti. XVI. 568) (Tarama Sözlü÷ü – IV, s. 2257)
Lûlû [Fa.]: ønci ve karaçõ ya ‘ni çingene. (ùamil, XVI. 509) (Tarama Sözlü÷ü
– IV, s. 2257)
Kõrgõz Türkçesinde Çingeneler için kullanõlan kelimeler arasõnda yer alan ve
“lölü” (Aksu-Iúõk, 1997: 41) úeklinde geçen kelime Farsça’da “Luri, Luli (wç.)”
biçimindedir ve Arapça çingene anlamõndaki “el-Nuri (Mõsõr, Suriye, Filistin)
(wç. / tç.)” kelimesi de bu kelimeyle ilgili olmalõdõr.
6. 2. Mutrib / Mutrip
Arapça “tarab” kökünden gelen kelime daha çok Van, Ardahan (çtt.); Hakkari, Mardin ve Siirt (ed.)’te kullanõlmakta ve “çalgõ çalan, çalgõcõ” anlamõna gelmektedir (Devellio÷lu, 1998: 694).
6. 3. Elekçi
Bir meslek ismi olan kelime, Orta Karadeniz, Kumru (kh.), Orta Anadolu
(çtt.) ve Malatya’da (tcd.) kullanõlmaktadõr. Abdallara Do÷u Anadolu’da “elekçi”
dendi÷i de görülür. Kuzey Anadolu’da ise “elekçi” daha çok Gregoryen Ermeni
Çingenelerine denilir. (múü.)
6. 4. Esmer Vatandaú
1950’li yõllarõn Türkiye’sinde Menderes döneminde devletin romanlara verdi÷i addõr (ihd.). Edirne yöresinde kullanõmõna rastlanõr (wç.).
6. 5. Arabacõ
Bir meslek ismi olan kelime Akdeniz bölgesinde Çingeneler için kullanõlmaktadõr (ed.).
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6. 6. Abdal
Kahramanmaraú’ta rastlanõlan kelime (wç.) Do÷u Anadolu’da “elekçi”, Güney Anadolu’da “çingene” anlamõnda kullanõlmaktadõr (múü.).
6. 7. Gurbet / Gurbetî
Tarama Sözlü÷ü’nde çingene anlamõnda geçen kelimeyle ilgili örnek olarak
úu cümle verilmektedir:
Gurbet o÷lanõ: Çingene Çocu÷u. (Tarama Sözlü÷ü - III, 1835)
… Yüzü gözü tozdan görünmez ve güneúten yanõp kapkara gurbet o÷lanõna
dönmüú. (Hazma. XIV-XV. 54, 20)
6. 8. Di÷er Adlandõrmalar
Bunlardan baúka olarak da Çingeneler için Ankara’da “teber”, Adana
ve Osmaniye’de “cano / cono” (ed.), Edirne’de “kara kuvvetleri” (wç.) ve
Anadolu’nun de÷iúik yerlerinde “köçer”, “karao÷lan”, “beyzâde”, (çtt.) “cuki”,
“balamoron” (çto.), “põrpõr”, “sepetçi”, “todi” “mango” gibi isimler kullanõlmaktadõr.
Konuyla ilgili bir not olarak düúebilece÷imiz son iki durum ise Çingeneler için
Kuzey Almanya ve øskandinavya’da, “Tatern (Tatarlar)” (çtt.); Macaristan’da
“pharaones (Firavun’un halkõ)” denmesidir (wç.). Bu durum Mõsõr’dan gelen
Çingenelere “Mõsõrlõ” anlamõnda “Kõptî” ya da Bizans’a giden Çingenelere “Romalõ” anlamõnda “Roman” demeye benzemektedir. Avrupa’ya Tatar topraklarõ
üzerinden giden Çingeneler için “Tatern”, ve Firavun’un ülkesi Mõsõr’dan gidenlere “pharaones” denmesi de bundandõr. Buna delil olarak ise Almanca bir sözlük olan Der Sprach-Brockhaus ’ta yer alan [“Zigeuner: 1. Tater …”] maddesini
gösterebiliriz.
Di÷er durum ise Batõlõlarõn, Türkiye Çingenelerini “yerli” manasõna gelen
“Arlije” kelimesiyle ifade etmeleridir. Bu Türkiye Çingeneleri, Gurbetî ana Çingene grubunun bir alt kolu olarak kabul edilmektedir. Bunlar; Bulgarca “Erlides,
Yerlides”, Slavca “Arliyas” kelimesiyle ifade edilmekte ve bu kelimelerin hepsi
de “yerli” manasõna gelmektedir (tç.). Anlaúõlaca÷õ üzere Türkçe “yerli” sözcü÷ü
Batõ dillerine “çingene” manasõnda geçmiútir, ama Türkçede “çingene” anlamõnda kullanõlmamaktadõr.
SONUÇ
Türkçede Çingeneler için yirmiden fazla ad kullanõlmaktadõr. Bunlardan
“çingene”, “kõptî”, “poúa”, “karaçõ” ve “roman” sözcükleri en bilinenleridir.
Bu sözcüklerden “çingene” Eski Türkçedeki “çõƥañy”den; Kõptî Eski Yunanca
“agyptian”dan; “poúa” Çince “bu-shi”den; “karaçõ” Türkçe “kara-” Þilinden ve
“roman” Hintçe “rom/lom/dom” kelimelerinden gelmektedir. Bunlarõn yanõnda,
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Çingeneler için Türkçede lûlû, mutrib/mutrip, elekçi, arabacõ, sepetçi, gurbetî, abdal, esmer vatandaú, teber, cano/cono, kara kuvvetleri, köçer, karao÷lan, beyzâde,
cuki, balamoron, põrpõr, todi, mango” gibi isimler de kullanõlõr. ølginç bir nokta
ise Türkçe “Tatar” ve “yerli” kelimelerinin Batõ dillerinde “çingene” karúõlõ÷õnda
bulunmasõdõr.
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