
Aşağıdaki Makale İstanbul Dergisi'nin Ekim 2006 sayısında “İstanbul Çingeneleri: 
Karşılıksız Bir Aşk Hikayesi” adıyla yayınlanmıştır. 
 
Çingenelerin Adı İstanbul’da Konuldu 
 
Çingeneler, çingene olmayanlar için her zaman gizemli insanlar olmuşlardır. Başlı başına 
“çingene” kelimesi bile bu gizemin bir parçasıdır.  
 
Çeşitli Avrupa dillerinde çingeneleri adlandırmak için kullanılan değişik sözcükler vardır. 
Çingenelere Hırvatlar Tsigani, Romenler Tigan, Fransızlar Tsiganes1, Gürcüler Adsincani, 
İtalyanlar Zingari, , Çekler Cikan2 derler. Tüm bu sözcükler ses ve hece yapısı itibarı ile 
benzerdirler. Muhtemelen hepsi tek bir ortak kelimeden türemiştir.3 
 
Bu ortak kelimeyi açıklamaya çalışan farklı görüşler içerisinde Miklosich oldukça tutarlı 
görünen bir teori geliştirdi. Buna göre çingene sözcüğü, Bizans’taki Athinganoi 
(Dokunulmaz) sözcüğünden türemişti.4 Miklosich haklıysa çingenelerin adı İstanbul’da 
konulmuş demektir.  
 
Her halükarda İstanbul’un dünya çingenelerinin tarihinde özel bir yeri vardır. Şehrin her 
köşesinde karşımıza, insan uygarlığının en yaratıcı unsurlarından olan çingenelerin izleri 
çıkar. Çingenelerin İstanbul’a çok hakkı geçmiştir. Aynı şekilde çingenelerin üzerinde de 
İstanbul’un çok hakkı vardır. Çingeneler bu hakkı hiç unutmamışlar, gacolar5 tarafından 
defalarca sürgün edilmelerine rağmen İstanbul’u terk etmemişlerdir. 
 
Bizans İmparatorluğu’nda Çingeneler 
 
Bizans İmparatorluğunun başkentinde çingeneler toplumsal yapının önemli bir dokusunu 
oluşturuyorlardı. Çingenelerin yaşamlarını sürdürdükleri pek çok yerleşim bölgesi vardı. 
 
Özellikle Edirnekapı civarında; yoğun bir Roman nüfusu varlığını sürdürmekteydi. Şimdiki 
adıyla Sulukule bu tarihin mirasçısı olarak günümüze kadar bir şekilde varlığını sürdürmeyi 
başarmıştır.  
 
Tanıklıklar, Topkapı surlarının iç tarafında; elekçilikle geçinen ermeni çingenelerinin 
yaşadıklarından bahseder. Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük bir bölümü Müslüman 
olmuşlardır. Mesleklerini ise değiştirmemişler elekçilik yapmaya devam etmişlerdir. 6 
 
Bu dönemde İstanbul’u şehri çevreleyen kırsal arazide çok sayıda çingene köyü ve göçebe 
çingene yerleşimi vardı. Şimdiki adı Esenler olan Litros, dönemin en önemli çingene 
köylerinden bir tanesidir.7 

 
1  Kenrick, Donald, ÇİNGENELER GANJ’DAN THAMES’E, Homer Kitabevi, İstanbul 2006 sf 47 
2  http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ingene 
3 Avraham, Sandor THE TRUE ORİGİN OF ROMA AND SİNTİ, http://www.imninalu.net/Roma.htm,  
 White, Karin, METAL WORKERS, AGRİCULTİRİSTS, ACROBATS, MİLİTARY PEOPLE AND 
FORTUNE TELLERS ROMA (GYPSİES) İN AND  AROUND THE BYZANTİUM EMPİRE, 
http://www.isidore-of-seville.com/goudenhoorn/72karin.html 
4  http://www.1911encyclopedia.org/Gipsies 
5  Çingene olmayan kişi 
6  http://www.istanbul.com/KesfetDetail.aspx?Cat=220&ColId=3661&Comment=1 
 
7  http://www.ibb.gov.tr/IBB/TemplateFree/OldSite/14010/cevre/topkapi.htm 
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Konstantinopolis’te yaşayan çingeneler; veterinerlik, akrobatlık, yılan oynatıcılığı, astrologluk 
,falcılık8, demircilik, ayakkabıcılık ve sepetçilik9 yapıyorlardı. Bu dönemde İstanbul 
çingeneleri, kaynaklarda müzisyenler olarak anılmamaktadırlar. Çingenelerin arasında müzik 
kültürü daha sonraki dönemlerde şehre gelen başka çingene grupları tarafından 
yaygınlaştırılacaktır.10 
 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Çingeneler 
 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde; İstanbul’da Bizans’tan devralınan kalabalık bir çingene 
nüfusu vardı. Dışarıdan gelen yeni göçlerle İstanbul’un çingene nüfusu daha da kalabalıklaştı.  
Zanaat hünerleri ile yararlı olabilecekleri gerekçesiyle çeşitli bölgelerden toplanan çingeneler 
devlet tarafından İstanbul’a yerleştirildi. Evliya Çelebi’ye göre, çingeneler, Fatih tarafından 
Menteşe Sancağı’ndan (Muğla) alınarak İstanbul’a yerleştirilmiştir. 11 
 
İlk zamanlarda yerleşik çingenelerin yaşadığı en önemli iki merkez, Sulukule ve 
Ayvansaray’dır. 12 Daha geç dönemlerde bu listeye Hacı Hüsrev ve Üsküdar Selamsız 
eklenmiştir. 13  
 
Çırpıcı, Veliefendi, Topkapı dışları, İç Erenköy Mezarlığı Yanı, Merdivenköy Bayırları, 
Uzunçayır ve Alemdağ 14 bölgeleri ise göçebe çingenelerin mevsimlik olarak çadır kurdukları 
yerleşim alanlarıdır. 
 
Göçebe çingenelerin en önemli merkezlerinden biri Anadolu yakasındaki 
Küçükbakkalköy’dü.15 Bu bölgede çingeneler oldukça geniş bir alana yayılmışlardı. 
Neredeyse bütün bölgeyi tek başlarına kontrol ediyorlardı.  
 
Çingenelerin İstanbul Hayatındaki Rolü 
 
Osmanlı döneminde çingeneler sahip oldukları zanaatların yardımıyla İstanbul hayatının 
önemli bir parçası olmuşlardır. Osmanlı İstanbul’unda çingenelerin yaptığı işleri genel olarak 
şöyle sıralayabiliriz. Yerleşik çingeneler; sazendelik, hanendelik, çengilik köçeklik, hamallık, 
ayakkabı boyacılığı, hamamlarda tellaklık, dellaklık ve natırlık; Göçebe çingeneler ise 
demircilik, orakçılık, ayıcılık, at canbazlığı, falcılık, mesire yeri çengiliği, lavanta, ebegümeci, 
hindibağ satıcılığı.16  
 
Tüm bu zanaat dallarında çingeneler parlak başarılara imza atmışlardır. Kimi alanlarda ise 
“tekel” konumuna gelmişlerdir. Sadece birkaç temel örnek bu durumu bütün çıplaklığı ile 
ortaya koyar. Demirci çingenelerin ürettikleri metal ürünler hem devlet hem de İstanbul halkı 

 
8  a.g.e sf 51 
9  http://romani.uni-graz.at/rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/hist/origin/byzanz.en.xml 
10  http://romani.uni-graz.at/rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/hist/origin/byzanz.en.xml 
11  Duygulu, Melih, Çingeneler, DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ, Kültür Bakanlığı 
ve Tarih Vakfı Ortak Yayın. İstanbul 1994. Cilt 3 sf 514 
12  Kaygılı, Osman Cemal, a.g.e, sf 43 
13  Arus, Servet Muhtar, OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ÇİNGENELER 
 
14  a.g.e sf 42 
15  Duygulu, Melih, Çingeneler, DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ, Kültür Bakanlığı 
ve Tarih Vakfı Ortak Yayın. İstanbul 1994. Cilt 3 sf 514 
16  Koçi, Reşat Ekrem, İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ, Ercan Matbaası, cilt 7 sf 3986 



için olmazsa olmaz nitelikteydi. Nitekim Süleymaniye Cami’nin inşaatı boyunca gerekli kimi 
malzeme, Çingene Derviş isimli bir demirci ustası tarafından imal edilmiştir17 17. yy’da 
İstanbul’daki at satıcıları loncası büyük oranda çingenelerin elinde bulunuyordu.18 Yakın 
dönemlere kadar Fatih’teki eski at pazarında, Sultan Mahalleli çingeneler at satmışlar, bu 
zanaatlarını sürdürmüşlerdir.19 Çingeneler geleneksel meslekleri dışındaki kimi alanlarda da 
ön plana çıkmışlardır. Buna örnek olarak kimi çingene gruplarının şehri çevreleyen tarımsal 
yerleşmelerde tarım işçisi olarak çalışmalarını gösterebiliriz. Yakın dönemlere kadar bu 
durum devam etmiştir. 20 
 
Osmanlı Döneminde, İstanbul’un eğlence yaşamında çingeneler hep önemli bir rol 
oynamışlardır. İstanbul’un  geleneksel eğlence kültürü çingenelerin bu alana yaptığı katkılar 
tartışılmadan hakkıyla değerlendirilemez. 
 
Son dönemlere kadar varlığını sürdüren, çingene hayvan terbiyecileri eğlence hayatının 
vazgeçilmez unsurlarından olmuşlardır. İstanbul’da ayıcılar, maymuncular, şebekçiler gibi; 
çok sayıda hayvan terbiyecisi çingene grubu vardı.21 Evliya Çelebi, İstanbul Balat’ta yaşayan 
ayıcı bir çingene grubundan bahseder. Yine Evliya Çelebi’ye göre İstanbul’daki ünlü oyuncu 
gruplarından biri Balat’ta yaşayan bir başka çingene grubunun üyelerinden oluşmuştur.22  
 
Çingenelerin dünya çapında bir ün kazandıkları Müzik alanında özellikle Ayvansaray’daki 
Lonca Mahallesi çok önemli sanatçılar yetiştirmiştir. Kemani Memduh Bey, Kemani İhsan 
Efendi, Kemani Aşki Efendi, Kemani Bülbül Salih Efendi, Kemani Tahsin Efendi, Klarinet 
İbrahim Efendi  son dönemde yetişmiş ilk akla gelen çalgı ustalarından. 23 Bunlar müzik aleti 
kullanmaktaki ustalıklarının yanı sıra iyi birer bestekar olarak çok sayıda eser ortaya 
çıkarmışlardır.  
 
Çingene toplumu içinden önemli kadın müzisyenler çıkarmayı da başarabilmiştir. Lonca, 
Sulukule ve Selamsız mahallelerinde yetişen; Gülistan, Safinaz, Andelip ve onların 
öğrencileri olan Elmas, Şöhret, Ceylan gibi Hanendeler; yaşadıkları dönemde 
bahsettirmişlerdir.24 Eski mesire yerlerinden olan Kağıthane’de düzenlenen eğlencelerde, 
Gülistan ve Gülizar adında iki çingene kadını, iki ayrı saz takımının başında şahane sesleri ile 
eski İstanbul şarkıları söylerlerdi. 25 Bunlar özellikle Hıdrellez eğlencelerinin aranılan 
yıldızlarıydılar. Kadınların sanatçı kimlikleri ile ön plana çıkabilmelerinin ancak cumhuriyet 
döneminde mümkün olabildiği düşünüldüğünde, çingenelerin daha bu dönemde başarılı kadın 
sanatçılar yetiştirmesi saygı değer bir durumdur.  
 

 
17  Şerifgil, Enver, Rumeli Eyaletinde Çingeneler, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, Aralık 1981,sf 
122 
 
18  Asseo, Henriette, ÇİNGENELER BİR AVRUPA YAZGISI, YKY, İstanbul, 2004, sf 42 
 
19  & Kaygılı, Osman Cemal, KÖŞE BUCAK İSTANBUL, Selis Kitaplar, İstanbul, 2003 
 sf 238, 
 
20  a.g.e sf 71 
21  a.g.e sf 44 
22  Koçi, Reşat Ekrem, a.g.e, cilt 4 sf 1967 
23  a.g.e cilt 4 sf 1965 
24  Arus, Servet, İSTANBUL YAZILARI, İ.B.Ş.B Kültür Daire Başkanlığı Yayınları, (Kadın Hanendeler) 
25  Özsoy, İskender, YARIN HIDRELLEZ, http://www.tgc.org.tr/arsiv/iskender_ozsoy/yazi148.htm 
 



Osmanlı İstanbul’unda kadın ve erkek dansçılar çok meşhurdular. Çeşitli eğlence meclislerine 
bunlar çağrılırdı. Reşat Ekrem Koçi, son dönem çingene dansçılarının Lonca’dan yetiştiklerini 
söyler. 26 Daha eski dönemde ise en iyi dansçılar; Tırnova (Bulgaristan) ve Şam’dan gelen 
çingeneler olmuşlardı. 27  
 
Geleneksel eğlence sanatlarından olan Karagöz’de çingenelerin etkisi tartışılmazdır. Karagöz 
oynatan sanatçıların arasında çok sayıda çingene vardır. Bu yüzden oyunun repliklerine 
çingenece sözler girmiştir. 28 Kimileri ise bizzat Karagöz’ünde çingene olduğunu öne sürerler. 
Gerçekten de çeşitli oyun repliklerinde Karagöz’ün çingeneliğinden bahsedilir. Bu nokta 
henüz netlik kazanmamıştır. 
 
Çingeneler ve Din 
 
İstanbul çingeneleri değişik dinlere mensuptular. Zaman içerisinde bunların büyük bir 
çoğunluğu Müslüman olmuştur. Günümüzde diğer dinlere mensup çok az sayıda çingene 
vardır.  
 
Göçebe çingeneler arasında Sepetçi, demirci, tarakçı, orakçı, harmancı, falcı çingeneler 
Müslüman olmuşlardı. Ayıcı, maymuncu, şebekçi, kuklacı çingeneler ise hristiyandı.29 
Eremyan Kömürciyan, 17. yy’da İstanbul’un eski çingene gruplarından olan ermeni poşaların 
hala şehirde yaşadıklarına tanıklık etmektedir.30 
 
Kurumsal dinlere aidiyetin ötesinde; İstanbul çingeneleri İstanbul halkının bazı halk 
inanışlarını da paylaşıyorlardı. Hemen her İstanbul mahallesinde olduğu gibi çingene 
mahallelerinde de çok sayıda yatır vardır. Bunlara mahalle halkı tarafından saygı gösterilir 
adaklar adanır. Bazen başka mahallelerden bu yatırlara adak adamaya gelenler olur.  
 
Bu yatırların en tanınmışlarından bir tanesi Silivrikapı’da mezarı bulunan Elekçi Dede’dir. 
Yaşarken, sürekli elekçi poşa kadınlarıyla şehri dolaşıp onların elek satmalarına yardımcı 
olurmuş. Ölümünden sonra Elekçi Dede, evliya olarak görülerek kutsallaştırılmıştır.31  
 
Bir diğer meşhur evliya ise Sulukule’nin Ethem Babasıdır. Aynı zamanda Göbekçi baba diye 
de bilinir. Gerçek yaşamı hakkında kesin bir bilgi yoktur. İstanbul’un her tarafından gelen 
insanlar Ethem Baba’dan dilek dilerler. Eğer dilekleri olursa mezarın başında göbek 
atacaklarına söz verip evlerine geri dönerler. 32 
 
20. yy’da İstanbul Çingeneleri 
 
Cumhuriyet döneminde pek çok eski çingene mahallesi hala varlığını korumaktaydı. Ne var ki 
bu mahallelerin sakinleri belli zaman aralıklarında yer değiştirmişler, onların yerine başkaları 

 
26  Koçi, Reşat Ekrem, a.g.e, cilt 7 sf 3844 
27  a.g.e sf 3844 
28  & Türkmen, Nihal, ORTA OYUNU VE KARAGÖZ, 
http://www.gtht.gazi.edu.tr/ORTAOYUNU.htm 
 
29  Kaygılı, Osman Cemal, ÇİNGENELER, Bilgi Yayınları, sf 28 
 
30  Koçi, Reşat Ekrem, a.g.e, cilt 7 sf 3844 
31  Koçi, Reşat Ekrem, a.g.e, cilt 9 sf 4999 
32  a.g.e sf4909 
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gelmişlerdir. İmparatorluğun son dönemlerinde ve Cumhuriyet’ten sonra Balkanlar’dan 
Anadolu’ya yaşanan göç sürecinde çok sayıda çingene İstanbul’a gelmiştir. 
 
İstanbul’un en eski çingene mahallesi diyebileceğimiz Sulukule Cumhuriyet dönemi boyunca 
çingenelerin yerleşim alanı olma özelliğini korudu. Ne var ki günümüzde bu bölgede 
yaşayanların, mahallenin en eski sakinleri ile akraba oldukları şüphelidir. Kendi verdikleri 
bilgilere göre Sulukule’nin günümüzdeki sakinleri sadece 250-300 yıl önce İstanbul’a gelmiş; 
görece yeni göçmenlerdir.33 
 
Sulukule cumhuriyet dönemi boyunca sürekli yıkımlarla ve sürgünlerle karşı karşıya 
kalmıştır. 1950’lerde Menderes yıkımları sırasında mahallenin bir bölümü ortadan kaldırılmış. 
Şehrin dışında kalan bir bölgeye sürgün edilmiştir.34 Sulukule’ye sonradan gelenler eski 
evlerin yıkıntılarına yerleşmişlerdir. 35 Böylelikle çok elverişsiz koşullar altında da olsa 
Sulukule’de çingene yerleşimi devam eder. 1982’de mahalle bir kez daha yıkılır. Millet 
Caddesi’ne daha yakın olan eski Sulukule bütünüyle ortadan kaldırılır. Şimdiki Sulukule eski 
Sultan Mahallesi’nin sınırları içerisinde kalmaktadır.36 Sultan Mahalle ve Sulukule 
birbirlerinden bütünüyle farklı iki çingene mahallesidir.  
 
Yine eski çingene mahallelerinden Hacı Hüsrev de nüfus değişimlerinden etkilenir. Mübadele 
döneminde Selanik’ten çok sayıda Roman mahalleye yerleşir. Bunlar genellikle tütün işçiliği 
ile geçinen, yerleşik roman gruplarıdır. 37 1950’lerde ise Bursa’da resmi bir kararla evleri 
yıkılan bir çingene grubu, yine bir başka resmi kararla Hacı Hüsrev’e yerleştirilirler. Bu grup 
mahallede halen varlığını sürdürmektedir. 38 Selanik’ten gelen daha eski mahalle sakinleri ise 
sayıca çok azalmışlardır. 
 
Osmanlı İmparotorluğu döneminde göçebe çingenelere evsahipliği yapan Küçükbakkalköy 
varlığını günümüze kadar koruyabilmiştir. Bu bölgede son dönemlere kadar çiçekçilik yapan 
bir roman grubu yaşıyordu. Bu grup; önce Selanik’ten gelip Şile’ye yerleşiyor. Daha sonra 
50-60 yıl önce Küçükbakkalköy’e taşınıyorlar. Mahallenin en eski sakinleri ise Abdal 
çingeneleri. 10 yıl kadar önce evleri yıkılan abdallar Alemdağ ve Dudulu tarafına gidiyorlar.39  
 
Yeni Mahalleler, Yıkımlar, Sürgünler 
 
Cumhuriyet döneminde çok sayıda yeni çingene mahallesi ortaya çıkmıştır. Taksim 
Meydanı’nın arka tarafındaki Bülbülderesi bunlardan bir tanesidir. Başlangıçta bir iki çadır 

 
33  Alpman, Nazım, BAŞKA BİR DÜNYANIN İNSANLARI ÇİNGENELER, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 
1997 sf 13 
 
34  Tekeli, İlhan, Gecekondu, DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ, Kültür Bakanlığı ve 
Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul 1994 CİLT 3 SF 381 
 
35  Ortaylı, İlber, Sulukule, DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ, Kültür Bakanlığı ve 
Tarih Vakfı Ortak Yayın. İstanbul 1994 Cilt 7 sf 70 
 
36  a.g.e sf 16 
37  Hacı Hüsrev Çingeneleri ile Yaptığım Görüşmeler 
 
38  Hacı Hüsrev Çingeneleri ile Yaptığım Görüşmeler 
 
39  Küçükbakkalköy Çingeneleri Yaptığım Görüşmeler 
 



göçebe çingene ailesinin bulunduğu bu bölge, 30’larda ise yerleşik ve göçebelerden oluşan 
büyük bir çingene mahallesine dönüşmüştür.40 Günümüzde hala bu bölgede bir çingene 
mahallesi vardır. Bu mahallenin sakinleri Tarlabaşı ve Dolapdere civarındaki çok sayıda ki 
mahalleye dağılmış bir biçimde varlıklarını sürdürmektedirler. 
 
Doğal yollarla ortaya çıkan mahallelerin yanı sıra devlet eliyle yaratılan büyük yerleşimler de 
vardır. Sarıgöl bunlardan bir tanesi. Sulukule’de 1950’lerde evleri yıkılan çingeneler bu 
bölgeye naklediliyorlar. 41 Hızlı kentleşmenin sonucunda bu dönemde Sulukule şehrin içi 
haline gelmiştir. Şehrin içinde çingeneleri istemeyen dönemin iktidarı mahalle sakinlerini o 
dönem şehir dışı kabul edilen Taşlıtarla civarına yerleştirir. Kaderin cilvesi, şimdi bu bölge 
şehrin içi olmuştur. İlçe belediyesi Sarıgöl çingenelerini daha da uzaklara göndermek 
istemektedir. 42  
 
Sürgünlerle kurulan bir başka mahalle ise Kuştepe’dir. 8 Eylül 1954 tarihinde Zincirlikuyu, 
21 Haziran 1955 tarihinde Vefa ve Sultanahmet civarlarından getirilen çingeneler, mahallenin 
ilk kurucuları olmuşlardır. 43Kuştepe’ye yerleştirilen ana unsur Zincirlikuyu’dan gelen, 
Romanlardır.44  
 
Bir başka örnek olan Karabayır Mahallesi’nin kuruluşu daha yakın tarihlerde gerçekleşmiştir. 
1970’li yıllarda mahalleyi ikiye bölen Sakarya Caddesi’nin alt tarafına İzmir’den gelen 
Romanlar ve Tokat’tan gelen Abdallar yerleştirilmiştir. 45  
 
Tarih Olan Mahalleler 
 
İstanbul’un bazı eski mahalleleri gerek doğal koşulların gerekse çeşitli siyasi kararların 
etkisiyle tarih olmuşlardır. 
 
Eski Ihlamur deresini çevreleyen kırlık arazi, çeşitli çingene gruplarına çok eski tarihlerden 
beri yerleşim alanı olmuştur. 20-30 yıl öncesine kadar kalaycılar, dönem dönem gelip 
buralarda çadır kurmaktaydılar. Dereyi çevreleyen; Meşrutiyet Mahallesi, Fulya Mahallesi, 
Muradiye Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesini içine alan bölgede bu göçebe gruplarıyla 
bağlantılı veya yerleşik özellikte çeşitli çingene yerleşimleri olmuştur.46  
 

 
40  a.g.e sf 261 
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42  09.12.2005 tarihinde Sarıgöl’de, doğma büyüme Sarıgöl’lü bir iş adamı ile gerçekleştirdiğim mülakat. 
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Buralarda yapı malzemesi olarak ağırlıklı teneke kullanıldığından bölge Teneke Mahallesi 
olarak adlandırılırdı.47 Bu çevrede sadece çingeneler oturmazdı. Arnavutlar, Siirtliler, 
Kastamonu’lular, Sinop’lular, Balkan Göçmenleri de yaşamlarını sürdürürlerdi.  48 
 
Bu bölge şaşırtıcı bir biçimde İstanbul’un en önemli elit yerleşimlerinden olan Nişantaşı ve 
Teşvikiye’ye komşuydu. Buna bağlı olarak 1950’lerden sonra Teneke Mahallesinin arazi 
değeri yükselmiştir. Dere kurutulmuş, dereyi çevreleyen yerleşimlerden bir bölümü tasfiye 
edilmiştir. Tapulu evler ya satın alınmış ya da kat karşılığı daire verilerek bu bölgelerde 
apartmanlar yapılmıştır.  
 
Koşuyolu’nda Osmanlı döneminden kalan eski bir çingene mahallesi vardı. Bu bölgenin 
çingenelerinin ne zaman bölgeye geldikleri ve kökenleri hakkında kesin bir bilgiye sahip 
değiliz. Bu grubun asıl köken itibari ile elekçi çingenelerden olduğu diğer çingene 
mahallelerinde sıklıkla anlatılan bir bilgidir. Elekçiliği zaman içerisinde bırakmış ve 
bohçacılığa başlamışlardır. 49  
 
90’lı yıllarda mahalle tamamıyla ortadan kalkmıştır. Bölgede yapılacak yeni sitelerin değerini 
düşüreceği düşüncesiyle bu mahallenin eski sakinleri tasfiye edilmişlerdir. 50 Buradan 
dağılanlar Küçükbakkalköy ve Hasanpaşa’ya yerleşmişlerdir. 
 
İstanbul’un meşhur Selamsız’ı da tasfiye edilen mahalleler arasındadır. Mahallenin esas 
unsurunu barındıran şimdiki Çevik Kuvvetin bulunduğu alandır. Bu bölge site inşaatlarının 
başlamasıyla beraber tehlikeli olarak görülür. Bir yıkımla mahalle ortadan kaldırılır. 
Selamsız’dan geriye çok küçük bir alan kalmıştır. Selamsız’ın eski sakinleri çeşitli çingene 
mahallelerine dağılmışlardır. 
 
Sonuç  
 
İstanbul çingeneleri bu şehrin en eski sakinlerindendir. Yoksul ama üretken bir yaşamları 
vardır. Bu üretkenlikleri ile şehre renk katmışlardır. İstanbul’un tarihinden çingeneleri 
çıkardığımızda geriye ne Karagöz kalır, ne Hıdrellez eğlenceleri, ne de mahalle düğünlerinin 
şirin orkestraları.  
 
İstanbul’un tarihinden çingeneleri silmek nasıl mümkün değilse, İstanbul’un geleceğinden 
çingeneleri silmek de mümkün değildir. Çingenelerin İstanbul’daki tarihi hep yıkımların, 
sürgünlerin tarihi olmuştur. Ama yaratıcı çingeneler bir şekilde hayatta kalmanın yolunu 
bulmuş, şehirlerini terk etmemişlerdir.  
 
Şimdi yeni bir sürgün dalgası başlıyor. Kentsel Dönüşüm! Geçmişteki sürgünler çingeneleri 
koparamadı şehirlerinden. Bütün bunlardan sonra siz ne dersiniz? Çingeneler gider mi 
İstanbul’dan. Daha da kötüsü, ya çingeneler gerçekten giderse… 
 
Bizans İmparatoruna Çingeneler Nasıl Yardım Etti? (Yan Sütun) 

 
47  Kaygılı, Osman Cemal, Köşe Bucak İstanbul, sf 181 
48  Teneke Mahallesi Görüşme Nakliyeci Kadir 
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İmparator Monomakhos’un başı av hayvanlarını öldüren vahşi hayvanlarla dertteydi. 
Bunlarla kendi gücüyle başka çıkamayan koca Bizans İmparatoru, sihir ustalıkları ile 
tanınan çingenelerden yardım istedi. Dönemin çingeneleri büyülü etler kullanarak 
imparatoru bu vahşi hayvanlardan kurtardılar.51 Doğal yaşamın içinde öğrendikleri 
çeşitli teknikleri gizem sanatıyla süslediklerinde çingeneler gerçekten hayranlık 
uyandırıyorlardı.  
 
Buna karşılık, çingenelerin gizem sanatlarındaki ustalığından hoşnut olmayanlarda 
vardı. 12. yy’da büyü ve falcılığa karşı çıkardığıkanunlarda; Theodor Balsomon 
çingeneleri mücadele edilmesi gereken bir tehlike olarak değerlendirmekteydi.  
 
TENEKE MAHALLELERDE YAŞAM (Yan Sütun) 
Buralarda büyük bir yoksulluk yaşanmaktadır. İnsanların acılarına biraz tepeden 
bakan bir üslupla da olsa Suad Derviş şöyle tanıklık eder: “İçlerinde nasıl oturulduğuna 
hayret ettiğim ve hepsinin birer karış boylarına bakmaksızın 2 katlı olmak iddiasında 
bulundukları evlerin arasındayım. Bu evler keçiyolu bile denemeyecek kadar dar 
sokakların arasına dizilmiş. Ortaları çukur kenarları yüksek bu sokaklar sokaktan çok 
kurumuş ince dereleri hatırlatıyorlar. Kurumuş diyorum hayır yanlış. Bu tahta 
barakaların yanındaki çullarla örtülmüş tahta halaların bütün kiri bu on beş yirmi 
sokağın belki 10’unu daima bir dere halinde bırakıyor.”52 
 
Bir Sarıgöl Sakininin Acıları (Yan sütuna) 
“Çarşıya çıktığımızda millet bizlere aval aval bakıyor, “pis çingene” diye bağırıyorlar, 
hakarette bulunuyorlar. Bizleri sürekli aşağılıyorlar. Bütün bu hakaretlere 
aşağılamalara da açlığa alıştığımız gibi alıştık. Başka ne yapabilirsiniz ki? Hani 
bunlardan biri bir köşeye çekilip de: “Ben bu insanlara çingene demekle ne yapmak 
istiyorum, bu neden onların günahı olsun” türünden bir sorgulamaya, kendi kendine bir 
hesaplaşmaya gitmiyor. Mütemadiyen hakaret dolu bakışlarla bizleri horluyorlar. 
Bunların çoğunun dolapları ağızlarına kadar yiyeceklerle dolup taşıyor. Gelip bakınız 
bizim dolap bomboş, koyacak hiçbir şeyimiz yoktur.  Biz de insanız canımız bir şeyler 
çekebiliyor. Böyle durumlarda bağrımıza taş basıp susuyoruz. Sizler bağra taş 
basmanın ne olduğunu bilir misiniz? Biz bunlara bir çeşit kader olarak alıştık. Çünkü 
öyle doğduk, kaderle birlikte yaşadık, galiba öyle de öleceğiz. Doğacak çocuklarımız da 
bizler gibi aynı yolu izleyeceklerdir.”53 
 
BİR EDEBİYATÇININ GÖZÜNDEN SULUKULE (Yan sütun içerisinde konulmalı) 
 
“Arkasını duvara yaslamış, en büyüğü iki katlı, teneke damlı kulübemsi evler; yeşile, 
mora, sarıya, maviye, pembeye, beyaza, kavuniçine badana edilmişti. Tahta kapılıydı. 
Küçük pencereliydi.”54  
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“Sabri korktu onlardan. Caddelerdeki insanlara benzemiyorlardı. Gözleri de bakışları 
da ürkütücüydü. Ansızın çullanırlar, bıçaklarını çekip üstlerinde ne var ne yok alırlardı. 
Hatta kıtır kıtır keserlerdi. Çünkü yabancı bir memleketti burası.” 55 
 
“Kuyu karanlığını andıran gözleri, gizemli bakışlarla, sefaletin kaba şiiriyle parlıyordu. 
Bluzları emprime şalvarları basmaydı. Kenarları işlemeli başörtülerini çözmüşler öyle 
bırakmışlardı. Çöplükleri eşeledikleri, gereksiz diye bir yana fırlatılan telleri, 
çemberleri, demirleri, cam kırıklarını; yanmamış ve yanmış kok kömürlerini, kağıt 
kırpıntılarını toplayıp sattıkları anlaşılıyordu.”56  
 
Karagöz’ün Çingeneliği 
“Kanlı Nigar atlı bir karagöz oyununda şu replikler geçer. 
Hacıvat: Acaba çingenece bilir misin?  
Karagöz:Süt be süt  
Hacıvat: Uclan  
Karagöz: (pencereden atlayarak) Soskiros  
Hacıvat: Ben ne diyeceğim?  
Karagöz: Soborlos keros de  
Hacıvat: Aman karagözüm ve ne dil kelamı, ve neyin lisanı?  
Karagöz: (hafifçe) Çingene,çingene 
Hacıvat: Çengelde mi?  
Karagöz: Hayır sırıkta asılı  
Hacıvat: Doğru söyle karagözüm siz kimlerdensiniz?  
Karagöz: Biz Unkapanı’nda elek yapar elek satarız  
Hacıvat: Unkapanında börek yapar börek mi satarsınız?  
Karagöz: Zeyrek yokuşunda benden bir yumruk yer misiniz?  
Hacıvat: Karagözüm aslını saklayan piçtir, sen kimlerdensin?  
Karagöz: Çingene(tokat) Kerata bizim çingeneliği meydana koydurdu”57 
 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kadıköy çevresindeki kırlık arazide çok sayıda göçebe 
çingene yerleşimi vardır. Kuşdili çayırının hemen yanı başında olan Papazın Çayırı da 
bunlardan biridir. 581930’larda Papazın Çayırı’na Fenerbahçe stadyumu inşa edilmiştir. 
59 
 
Eski İstanbul’un bir başka rengi ise göçebe çingenelerden çıkan usta falcılardı. 
Kaygılı’nın anıt çalışmasında bunlardan bir tanesinin ismi anılır. Söylenenlere bakılırsa 
bu falcı kadın tam bir istihbarat örgütü kurmuştu. Şehrin her yerini karış karış dolaşan 
bohçacı kadınlar ona gezdikleri yerlerin insanları hakkında bilgi verirlerdi. Böylelikle 
falcı kadın  daha kendisine gelmeden müşterilerinin falına bakmış, onlar hakkında bilgi 
edinmiş olurdu. 60 
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